
Cine sunt nega†ioni§tii?

Abia acum, privind o rememorare televizual¶ a masacrului
de la Oradour-sur-Glane (10 iunie 1944, victime ale germanilor
ocupan†i: peste 600 de civili, printre care femei, copii, refugia†i
din Mosela §i din Alsacia), am reu§it s¶ pun un cuvânt pe golul
care m¶ chinuie de peste un deceniu, de când am început a scrie
despre Basarabia §i Evreii. Un cuvânt care plutea în aer, îns¶ nu
putusem s¶-l rostesc/scriu dintr-un motiv… la îndemân¶: acel
cuvânt era folosit de c¶l¶i împotriva noastr¶, victime, iar victima
de mine nu g¶sise cu cale s¶ li-l întoarc¶, fiindc¶ prea ar fi
sem¶nat cu vulgara, dar cât de adev¶rata: «Ba a m¶-tii!»: 

Când, în S¶pt¶mâna Ro§ie reproduceam documente care
dovedeau c¶ evreii din Basarabia §i din Bucovina de Nord
comiseser¶ violen†e, umiliri publice, sechestr¶ri, asasinate
împotriva militarilor §i a civililor care se refugiau din Teritoriile
Cedate Rusiei, începînd din 28 iunie 1940, m¶ rezumam la
cuvinte ce denumeau ac†iuni: huiduieli, insulte, ciom¶geli, b¶taie
cu pietre, “botezare” cu con†inutul oalelor de noapte p¶strate în
vederea “întâmpinarii”, lin§aj, împu§care, luare de prizonieri
(dintre militari, într-un r¶zboi care nu exista) - Holocaustologii
îmi… replicau, indigna†i, ultragia†i :

“Nega†ionistule!”- de§i, pentru orice normal-alfabetizat, era
limpede: eu nu negasem nimic, ci afirmasem ceva.

“Nega†ionism” face parte din arsenalul - nu de ap¶rare, ci de
atacare folosit de evreul dobitoc, lipsit de cuvinte §i care astfel
previne replica celui din fa†¶, acuzatul pe nedrept; lui, dobito-
cului, îi convine aceast¶ calitate-cusur a termenului: îl scute§te de
argumentare a acuza†iilor lui, în 63 de ani de la sfâr§itul r¶zbo-
iului devenite sentin†e-condamn¶ri f¶r¶ drept de recurs (iar cine
le contest¶ este… un antisemit §i un nega†ionist!).

Ceea ce f¶cusem, la urma urmelor reporterice§te, descriptiv,
st¶ruind la anume momente-evenimente. Tot descriptiv, reporte-
rice§te citasem din documente (fire§te, ale Serviciului Secret al
Armatei Române, nu “pentru a p¶stra dreapta m¶sur¶” între
acestea §i acelea r¶s-§tiutele (de 63 ani) ale Serviciului Secret al
Armatei Ro§ii, cum îmi recomandaser¶ R. Ioanid, Shafir, Laszlo,
Al. Florian, Pecican…); tot rezemîndu-m¶ pe documente
vorbisem despre fazele urm¶toare petrecute în Basarabia §i în
Bucovina de Nord - pân¶ la 22 iunie 1941: un întreg an de
teroare crâncen¶, nemaicunoscut¶ pe aceste p¶mânturi aflate în



calea tuturor n¶v¶lirilor §i a n¶v¶litorilor: arest¶ri, confisc¶ri de
cereale §i animale, deport¶ri în mas¶, “procese” expeditive - ca al
elevilor de la £coala Pedagogic¶ din Orhei, dintre care mul†i au
fost executa†i (ancheta fiind condus¶ de Goldenberg, §eful
NKVD-ului Orhei).  

Dup¶ logica evreilor vinova†i de crime grele, noi, victimele
lor, supravie†uitori, martori ai barbariilor lor, chiar dac¶ ne
rezemasem pe documente (ale Armatei Române, nu ale
Dimpotrivei Ro§ii), comisesem… Ce comisesem? 

R¶spunsul-explica†ie al holocaustologilor reiese din cuvân-
tul cretin aruncat-scuipat, acuzator-executor: «Nega†ionistule!»

Obi§nui†i a accepta, din partea noastr¶, cu capul plecat, în
t¶cere, orice acuza†ie, oricât de nedreapt¶, de exagerat¶, de aiuri-
toare nu le-a dat prin minte c¶… ei în§i§i, la un moment dat
victime, vorbind-scriind despre calvarul lor, ar fi fost contrazi§i
de martirizatorii lor, ba chiar trata†i de… de nega†ioni§ti. Tactica
lor tic¶loas¶ de preveni orice contesta†ie a m¶rturiilor contrarii
intereselor lor (doar ei sunt inventatorii “r¶zboiului nuclear pre-
ventiv”) a f¶cut ca doar la eructarea celor dou¶ cuvinte magice -
în fapt blesteme tradi†ionale: “Antisemit!” §i “Nega†ionist!”, noi,
victime ale lor (ei, da, evreii nu au fost totdeauna victime, ci
adesea c¶l¶i) s¶ fim paraliza†i, neutraliza†i, mu†i, pentru a nu se
auzi în jur, rostit tare, limpede adev¶rul-adev¶rat, adev¶rul
istoric al unui întreg secol, al dou¶zecilea.

ïn tentativele repetate de a angaja un necesar dialog cu
evreii, dup¶ ce c¶ veneam cu argumente u§or de contestat - u§or
din partea lor, care cu un simplu: «Nu-i adev¶rat!» m¶ trimiteau
la col† - nici nu-mi trecea prin minte s¶ r¶spund la r¶stelile lor
komisaro-imperialiste (ruse§ti…) tot cu: «Nu-i adev¶rat!» -
p¶rîndu-mi-se o “replic¶” imbecil¶, mecanic¶, de troglodit, de
be†iv; s¶ nu r¶mân doar la atâta, ci, riscînd s¶ intru în troaca
logicii lor, s¶ le azvârl în obraz (presupunînd c¶ aveau a§a ceva)
acuza†ia cu care ei m¶ cople§iser¶, îmi închiseser¶ gura, m¶
condamnaser¶ §i chiar m¶ executaser¶, ca pe un  criminal dove-
dit a fi mâncat evrei cruzi, de preferin†¶ copila§i: 

“Nega†ioni§tilor!»
Fiindc¶ nega†ioni§tii sunt ei, nu eu (dealtfel Oi§teanu, chiar

spusese : de§i Goma nu neag¶ Holocaustul, el este antisemit!, iar
fiul Marelui Tudor Vianu, auzind prin somn aceast¶ sentin†¶, o
repet¶, o repet¶ - ca o plac¶ stricat¶, vorba Monic¶i Lovinescu
despre mine). 

S¶ se pun¶ de acord holocaustologii; unii m¶ absolv¶ de
p¶catul “antisemitismului”, îns¶ au g¶sit altceva (cum s¶ scap de
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“justi†ia” lor strâmb¶?) : cic¶ a§ fi vinovat de… nega†ionism! 
ïn ce const¶ nega†ionismul cu care atac în mod mâr§av tota-

litatea comunit¶†ii evreie§ti? Nu conteaz¶, nega†ionismul se
asorteaz¶ cu antisemitismul [§i ce dac¶ a critica politica rasist¶,
apartheidist¶ a Israelului nu are leg¶tur¶ cu antisemitismul - are
cu postul de ambasador UNESCO d¶ruit de Taubman… antise-
mitului Manolescu!]! Sunt piese din uniforma holocaustologului
militanto-recupera†ionist. £i fac-bine pungii f¶r¶ fund a recupe-
ra†ionismului planetar - nu s-a în†eles?, cum a§a: sub termenul
recuperare, evreii, zapcìi în suflet §i-n sim†iri, îi trimit în fa†¶ pe
holocaustologi, ei s¶ se mânjeasc¶ în campania de re-jefuire re-
demarat¶ - nu întâmpl¶tor dup¶ c¶derea Zidului Berlinului -
pentru a lua §i pielea de pe noi, nu doar zdren†ele odinioar¶
numite: îmbr¶c¶minte. Ei, evreii neag¶ adev¶ruri orbitoare, nu
eu, care… îi tot invit, naiv, proste§te la dialog.

Dintre ei inventivul Shafir (care a recunoscut, în scris: nu
citise cartea condamnat¶: S¶pt¶mâna Ro§ie) m-a acuzat, primul
de “nega†ionism”… deflectiv?, deflectant?… Or  goi-ul care sunt
nu avusese prezen†a de spirit s¶ i-o întoarc¶:

«Ba tu e§ti nega†ionist, m¶garule, care m¶ acuzi pe mine
de… nega†ionism!»

ïn eternul §i imposibilul dialog (sic), evreii folosesc drept
c¶lu§uri de b¶gat în gura celui din fa†¶, presupus contestatar al
termenilor fal§i, neadev¶ra†i, cuvinte r¶u, incorect folosite, dar
cât de folositoare lor în campaniile de acuzare, culpabilizare §i…
recupera†ionare (vorbesc de bani, desigur, de ce altceva s¶
vorbesc?):

- antisemit(ism) - termen trebuind s¶ comunice c¶ eu,
desemnatul cu degetul §i cu stropii elocin†ei (!) am o atitudine
batjocoritoare, insultant¶ fa†¶ de un semit.

Care semit?, vorba rusului. Dar niciunul dintre holocausto-
logii care m¶ antisemitizaser¶: R. Ioanid, Oi§teanu, Shafir, Katz,
Reichman, Paruit, M.D. Gheorghiu, Ancel - s¶ nu fie uitat Wiesel
- nu este semit : to†i ace§tia provin din aria înglobat¶ de Rusia
(care ocupa atunci §i ¢¶rile Baltice §i Polonia), unde evreii au
fost/sunt/vor fi de origine kazar¶, deci türk¶, str¶mo§ii lor
trecuser¶ la mozaism, nu au nici un strop de sânge semit - spre
deosebire de… palestinieni, unicii semi†i din ¢ara Sfânt¶…

ïn care caz cum r¶mâne “antisemitismul” folosit pân¶ la
urzeal¶ de holocaustologi, împro§cîndu-i pe contradictori? Ei,
ne-semi†i, doar “trecu†i”, nu n¶scu†i (de aici zicerea: s¶ te
fereasc¶ Dumnezeu de “trecu†i”, ace§tia sunt mai ca- decât -toli-
cii, crezîndu-se datori s¶ dea dovad¶ de credincio§ie noii religii). 

R¶mâne… în stare de levita†ie, dup¶ legile fizicei §i ale
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bunului-sim†.
- nega†ionism - termen destinat s¶ comunice: eu, ne-evreu

neg afirma†iile (sau… nega†iile) obraznice ale holocaustologilor -
ca de pild¶: “Românii au masacrat 400 000 de evrei in timpul
r¶zboiului”. Sunt etichetat: “nega†ionist” fiindc¶… neg minciunile,
nu adev¶rurile.

Dar, aten†ie: devin nega†ionist chiar §i atunci când
îndr¶znesc s¶ corectez cifrele astronomice cu care holocausto-
logii ne dau la cap: fie c¶ afirm: «Cifra de 400 000 de evrei
victime ale românilor este mult umflat¶”, dar §i atunci când -
nu eu, primul, ci un alt goi: l’Abbé Pierre - o corectez¶, avansînd
alta, adev¶rat¶, oricum, mai aproape de adev¶r… Un astfel de
“nega†ionist” ar putea fi ar¶tat cu degetul ca, s¶ zicem:
“corec[ta]†ionist (!)”.

[Anul trecut, dup¶ moartea Abatelui Pierre, un jurnalist de la
NouvelObs, Caviglioli comitea impruden†a de a cita un fragment
din scrisoarea produs¶ în procesul lui Garaudy :

“A fost normal ca, dup¶ r¶zboi s¶ cedem exager¶rilor”…(apoi
introduce - vorbesc tot de Caviglioli - fraza urm¶toare astfel:
“£i adaug¶ [Abatele Pierre], într-o lugubr¶ lapalissad¶”):

“La Auschwitz a fost scris pe o plac¶: patru milioane de
mor†i. Fiindc¶ ast¶zi a fost corijat¶ la un milion, înseamn¶ c¶
cifra de patru milioane a fost exagerat¶” (subl mea).

De unde concluzia, strâmb¶: în ochii holocaustologilor, chiar
persoana care citeaz¶… inscrip†ia de pe o plac¶, de la Auschwitz,
nefiind el autorul corect¶rii, comite o crim¶ grav¶: “nega†ionism
corector al neadev¶rului”. Fiindc¶ a§a cum exista un adev¶r-de-
clas¶ în bol§evism, exist¶ un adev¶r-de-ras¶ în holocaustism.

ïn leg¶tur¶ cu “derog¶rile”, nu doar de la adev¶r, ci §i de la
cronologie practicate de evrei, în scop de supravie†uire (Hanna
Arendt o spune, întru justificarea, amnistierea tuturor faptelor
rele ale Poporului Ales), i-am mai ar¶tat cu degetul pe Ilia
Ehrenburg §i pe Vassili Grossman numindu-i descronologizatori.
Ace§tia, într-o carte de pur¶ propagand¶ ap¶rînd nu doar cauza
minoritarilor evrei, ci mai ales cauza majoritarilor ru§i (ah,
dorin†a arz¶toare de a apar†ine altei comunit¶†i: ruseasc¶, ungu-
reasc¶!), intervertiser¶ cauza §i efectul, afirmînd, de pild¶, c¶…
“severi-tatea cu care autorit¶†ile sovietice” (sic) îi trataser¶, în
1940 pe românii basarabeni §i bucovineni proasp¶t ocupa†i, se
explic¶ prin r¶zbunare (r¶zbunare justificat¶ când este practicat¶
de evrei, prin tradi†ie, îns¶ negat¶, interzis¶ celor din fa†¶, goi-
ilor) pentru masacrele la care se dedaser¶ românii în… h¶t,
departe în timp, în iulie 1941, dup¶ retragerea sovieticilor din
teritoriile Ocupate! Aceast¶ neru§inare în minciun¶ se explic¶:
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evreii nu dialogheaz¶, ci monologheaz¶ - §i dicteaz¶  (obi§nuin†¶
c¶p¶tat¶ în Rusia, apoi de la 1917 în URSS, unde au fost prepon-
derent politruci, sini§trii komisari (dealtfel unii §i-au luat acest
nume: exist¶ o sportiva american¶: Komisarz, de unde se în†elege
c¶ tat¶l sau bunicul exercita aceast¶ nobil¶ ocupa†iune în Polonia
ocupat¶ de bol§evici), mai ales în sectoarele represiune §i
propagand¶). Ei declar¶, din 1948: «Israelul nu va ceda niciodat¶
§antajului terorist». Prin “§antaj” ei în†eleg tocmai dialogul, iar
prin “terori§ti” doar ne-evreii de dup¶ 1948 (de 60 ani!), fiindc¶
înainte ei erau numi†i terori§ti de c¶tre mandatarii Palestinei, sub
denumirea de patriotism evreiesc practicau ei (Begin, Shamir)
f¶r¶ scrupule terorismul pur §i dur împotriva britanicilor, a arabi-
lor, a cre§tinilor, iar dup¶ acea dat¶ au instituit: terorismul-de-
stat-§i-de-partid israelian, prezentat ca “drept la autoap¶rare”.

Strategii Ehrenburg, Grossman, str¶luci†i precau†ioni§ti ai
autoap¶r¶rii au intervertit evenimentele, pentru ca la o adic¶ s¶ nu
fie tra§i la r¶spundere adev¶ra†ii agresori în Teritoriile Cedate:
evreii, fiindc¶, min†eau ei…, era r¶zboi! Nu era nici un r¶zboi,
atunci, între iunie 1940 §i 22 iunie 1941! Abia dup¶ un an de zile
de la Ocuparea §i Terorizarea Basarabiei §i a Bucovinei de Nord
a fost declarat r¶zboiul. Deci pe timp de ne-r¶zboi ocupan†ii
terori§ti bol§evici, în fruntea lor: evreii, care credeau în conti-
nu-are c¶ acel p¶mânt va fi, dup¶ promisiunea lui Stalin,
viitoarea patrie a lor, trecuser¶ urgent la amenajarea terenului,
opera†iune numit¶ cur¶†enie etnic¶… 

Adev¶rul fiind ca toate ac†iunile lor dintre 28 iunie 1940 §i
22 iunie 1941, avînd loc pe timp de pace sunt, nu crime de r¶zboi
- care multe porc¶rii §terg ele - ci crime împotriva omenirii:
imprescriptibile.   

A§adar cine sunt nega†ioni§tii? 
Ei, holocaustologii, cei care acuz¶ pe ne-evrei de “antisemi-

tism” §i de “nega†ionism”!
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