
Paris 22 iunie 2006,
65 ani de când Antonescu a ordonat osta§ilor

trecerea Prutului, zdrobirea vr¶jma§ului de r¶s¶rit
§i miaz¶-noapte - îns¶ acolo am r¶mas: 
nu am trecut Prutul, nu am v¶rsat sânge, nu am  
liberat pe nimeni, nu am zdrobit nimic, dac¶ ne-am
ales cu ceva:  cu “Holocaustul ” în care noi am ucis
400.000 evrei, iar guvernan†ii no§tri iubi†i §i  
lumina†i vorbesc despre basarabeni §i bucovineni 
ca “minoritari” (Coposu), ca “românofoni”         
(Zoe Petre), ca vorbitori de  “light romanian”, un 
fel de limb¶, îns¶ nu cea de tinichea, gândit¶-      
vorbit¶ de unul, Ungureanu.

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

1. Despre Pelin II

ïncep printr-un citat din mine însumi, un fragment din
Jurnalul pe luna mai 2006, instalat pe internet (voi reveni la
chestiunea “internetului”): 

“Sâmb¶t¶ 13 mai 2006
“(…) Surpriz¶: da; pl¶cere, ba. Chiar ne-pl¶cere s¶ citesc pe

prima pagin¶ titlul-bomb¶: “Agentul Volodea”. Ne-pl¶cerea vine,
desigur §i de la aflarea autorului: Vladimir Alexe, acest Pelin II, dar
chiar dac¶ altcineva l-ar fi scris, nu mi-ar fi f¶cut pl¶cere. Pentru c¶
unul este adev¶rul §i alta lovitura cu dosarul de securitate.(…)

Ca s¶ nu existe dubii: nu pretind c¶ V. Tism¶neanu nu ar avea
p¶cate (§i înc¶ grele - nu cele mo§tenite: cele dobândite), dar în nici un
caz cele “demascate” de Alexe.”

Unul - §i cel mai descalificant - dintre “p¶catele grele” ale lui
V. Tism¶neanu - deocamdat¶ în rela†iile cu mine:

Minte f¶r¶ clipire, f¶r¶ tres¶rire, sigur fiind c¶ boii de
cititori-auditori români, fie ignari, fie (mai ales) traumatiza†i de
Teroarea Adev¶rului Unic Bol§evic instalat în România din
28 iunie 1940 - Basarabia §i Bucovina de Nord §i Her†a fiind în
România, dragi tovar¶§i confec†ionatori ai-istoriei-§i-geografiei-
de-clas¶ - nu vor îndr¶zni s¶ contrazic¶ un trimis-numit-uns ca s¶
ne re-re-scrie el istoria, tot dup¶ re†eta Roller.

Citatele care urmeaz¶ sunt din Vladimir Tism¶neanu, în
interviul din 22,  cu A. Go§u:



2. Despre invita†ie

“Eu l-am invitat pe Paul Goma. (…) Au fost multi dintre priete-
nii mei (…) uimiti de aceasta decizie, tinand seama de o serie de pozi-
tii controversate din ultima vreme ale d-lui Paul Goma in chesti-uni
legate de perioada 1940-1941 in Basarabia, si nu numai. (…) Spun un
lucru si in favoarea d-lui Goma, si in favoarea celorlalti membri ai
Comisiei: d-l Goma nu m-a intrebat cine va face parte din Comisie (…)
A dat un accept conditionat, dar era in sine un accept. Nici un membru
al Comisiei nu a obiectat la prezenta lui Paul Goma in Comisie”
(subl. mea). 

Neadevarat: t¶cerea-i brusc¶ (din 11 aprile - pân¶ atunci îmi
scrisese 2-3-4 mesaje pe zi) nu se explic¶ prin… descoperirea a
ceea ce pusesem eu pe internet, ci prin presiunile exercitate
asupra sa prin “membrii Comisiei” (nu le cuno§team numele,
atunci, dar nu se putea s¶ lipseasc¶: Mih¶ie§, Manolescu,
Liiceanu, Blandiana-Rusan, Patapievici, Oi§teanu, R. Ioanid…);
§i prin C. S¶ftoiu, consilierul preziden†ial, cel care… urma s¶-mi
telefoneze «în orele urm¶toare», pentru a stabili mijloacele
colabor¶rii: Propusesem pre§edintelui, prin V. Tism¶neanu,
s¶-mi trimit¶ prin po§t¶ o invita†ie scris¶, eu anun†înd, tot prin
V.T. condi†iile: restituirea cet¶†eniei române furate de Ceau§escu
§i de Securitatea-i personal¶ în 1977, restituirea dreptului de a
publica în România, în limba mea, în †ara mea, furat de caralìii de
la Poarta Holocaustului ca N. Manolescu (antisemitizatorul meu
personal care astfel, cu sudoarea limbii sale, ob†inuse postul de
ambasador la UNESCO) §i, de ce nu: scuze din partea statului
român pentru nedrept¶†ile suferite de familia mea §i de mine din
28 iunie 1944 pân¶ în clipa de fa†¶. 

3. Despre “puiul de bol§evic”

[V.T.] “Afirm cu deplina res¬ponsabilitate si am inca o buna
memorie. Lucrurile s-au complicat in momentul in care am constatat
ca d-l Goma cu doua, trei zile inainte ca eu sa-i fi trimis invitatia, pe
baza faptului ca i se pusese la dispozitie un citat atribuit lui Vladimir
Tismaneanu, in care Vladimir Tismaneanu pasamite il decreta intr-un
fel pe Paul Goma ca fiind autorul unor texte cu caracter antisemit, Paul
Goma punea sub semnul intrebarii credibilitatea stiintifica a lui
Vladimir Tismaneanu si isi incheia acea notatie: ‘este si el un pui de
bolsevic‘ ”.

Dac¶ este adev¶rat c¶ am comis eroarea de a-i atribui lui V.
T. un citat care nu-i apar†inea (§i pentru care mi-am cerut imediat
scuze), nu este adev¶rat c¶ determinasem ruptura dintre noi
prin notarea în jurnal: “este §i el un pui de bol§evic”.

Nu, nu. Admit: i-am spus a§a (în Jurnalul meu, personal,
vorba lui Dinescu, “difuzat” pe internet!) din pricina unui citat
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gre§it atribuit lui - îns¶: 
Este sau nu este adev¶rat¶ afirma†ia?

- Este el, Vladimir, fiul lui Leon Tism¶neanu - cet¶†ean
sovietic, “lucr¶tor” în timpul r¶zboiului la Radio Moscova, sub
direc†ia lui R¶utu, trimis în România ocupat¶ de ru§i?; a fost L.
Tism¶neanu unul dintre importan†ii §i ferocii agen†i ai
comuniz¶rii, sovietiz¶rii, martiriz¶rii †¶rii noastre?; a fost el
director adjunct al Editurii Politice §i plin al catedrei de marxism-
stalinism, la Universitatea Bucure§ti - nu “leninism”, cum edul-
coreaz¶ fiul meseria tat¶lui ?;

- Este el fiul Herminei c¶s¶torit¶ Tism¶neanu §i dânsa
redactor la Radio Moscova, cet¶†ean sovietic, în România
ocupînd func†ii-posturi de importan†¶ politic¶? A fost dânsa - cât
a fost - director de cadre în Ministerul S¶n¶t¶†ii?;

- Este el, Vladimir nepotul Cristinei Luca-Boico, expulzat¶
din Fran†a pentru spionaj în favoarea sovieticilor?; nu a ocupat §i
ea “posturi importante” în RPR, atât pentru merite personale (!),
cât §i pentru ale so†ului s¶u Mihail R. Boico, “spaniol” §i el, rus,
în România general de “gr¶niceri”, cite§te: de Securitate, fiindc¶
îi obliga pe solda†i s¶-i interpeleze, s¶-i împu§te, nu pe cei care
intrau clandestin în RPR - sic - ci pe/în neferici†ii români care,
dispera†i c¶ “Americanii nu mai vin”, încercau s¶ fug¶ din raiul
edificat §i de ei, “spaniolii” sosi†i de unde, dac¶ nu din… URSS?;

- Nu ca “pui de bol§evic” §i-a petrecut V.T. copil¶ria, adoles-
cen†a în ghetoul bol§evicilor: Cartierul Prim¶verii?; a mâncat el
§i ai s¶i - puiul-de-bol§evic - pe s¶turate, s-a îmbr¶cat decent,
chiar luxos în compara†ie cu milioanele de români fl¶mânzi†i
chiar de ei, în zdren†e, supravie†uind în “libertate”, fiindc¶ †ara-
ntreag¶ era un complex de lag¶re §i de închisori unde pierea elita
României, tineretul ei, †¶r¶nimea pentru c¶… nu gândeau
marxist-stalinist, cum impuneau §i p¶rin†ii s¶i?; nu frecventa el -
în virtutea “egalit¶†ii de tip sovietic” - o §coal¶ special¶, pentru
puii bol§evicilor, unde i-a avut colegi pe Nicu Ceau§escu, pe
Radu Ioanid, neru§inatul holocaustolog de azi (§i membru de
onoare în “Comisia Oprea”)?;

- S-a plâns V. T. c¶ tat¶l s¶u a fost dat afar¶ din partid prin
1958 (ca urmare a întreturn¶toriilor dintre ei, tovar¶§ii-de-
veacuri: l-a s¶pat subalternul s¶u, Radu Florian, ca s¶-i ia locul ;
s-a mai plâns c¶, dup¶ plecarea lui în Occident mama r¶mas¶ în
România era vizitat¶ “practic aproape s¶pt¶mânal” (ce limb¶-i
asta: marylandez¶?) de Securitate, ca s¶-l conving¶ pe fiu s¶ nu
mai ponegreasc¶, la Europa liber¶, Patria Român¶… Vrea
neap¶rat s¶-i aduc aminte cum au fost pedepsite pentru exact
aceea§i “vin¶” multe alte mame, de pild¶ a Monic¶i Lovinescu -
adev¶rat, aceea nu era evreic¶, nici comunist¶, nu era “eroin¶”
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din Spania, nu era cet¶†eanc¶ sovietic¶ §i nu fusese nici m¶car un
minut §ef de cadre la Ministerul S¶n¶t¶†ii, motiv pentru care a
ajuns la groapa comun¶? ;

Dezolat, îns¶ întrebarea urm¶toare nu poate fi ocolit¶:
Ce a suferit familia Tism¶neanu de pe urma “persecu†iilor”

regimului comunist?
- a fost l¶sat¶ muritoare de foame?
- a fost alungat¶ din cas¶? (care cas¶: cea confiscat¶ de ei,

revolu†ionarii burjuilor odio§i - §i antisemi†i?)
- au fost membrii ei m¶car ancheta†i de Securitate (nu

vizita†i, la domiciliu) - “ca la Securitate”?
- câte minute/zile/luni/ ani au fost aceia re†inu†i/de†inu†i?
- cine/câ†i dintre ei au murit în închisoare?
“R¶spunsul” l-a dat Cristina Boico (m¶tu§a pe care Vladimir

o iubea foarte), dup¶ ce s-a re-strecurat în Fran†a, ca “eroin¶ a
Rezisten†ei Franceze”:

«ïn România am fost persecuta†i ca evrei §i comuni§ti».

4) Despre “credibilitatea moral¶ §i §tiin†ific¶”

[V.T.](…) “i-am raspuns d-lui Goma (…) [C¶] nu poti face parte
dintr-o comisie in momentul in care contesti presedintelui acestei
comisii, omului care te invita, credibilitatea morala si stiintifica.” 

De acord: nu po†i - dar care este “contesta†ia”? Aceasta:
“Este §i el un pui de bol§evic”. 
Re-repet : este neadev¶rat¶ (“contesta†ia”)? Neadev¶rat

adev¶rul?

5) Despre ticul verbal-scriptic: “Circul¶ pe internet…”

[V.T.] “publicarea pe Internet in acelasi text a unei scrisori perso-
nale despre tatal meu, in care eu foloseam la adresa raposatului meu
parinte termeni foarte duri legati de perioada stalinista, in care el a avut
un rol destul de important in aparatul ideologic, si pe care nu i-as folo-
si in limbaj public. Era o scrisoare adresata prietenului meu, sau, sa-i
spunem, omului in care aveam incredere, Paul Goma. Acest text era
pus pe Internet. Pur si simplu. I-am ras¬puns ca exista lucruri care sunt
proprietatea autorului lor, o scrisoare este pentru mine proprietatea
autorului ei. Eu asa vad lucrurile, poate ma insel, si niciodata nu-mi voi
permite sa public scrsioarea cuiva catre mine fara sa-i cer acestei per-
soane permisiunea. Deci asa s-a ajuns la situatia in care Paul Goma nu
face parte din Comisie”. 
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A venit momentul l¶muririi chestiunii internetului.
Vladimir Tism¶neanu - altfel b¶iat simpatic, serviabil (e-he,

câte burse a înlesnit el!) - nu dovede§te c¶ este §i normal de
normal… Dac¶ ar fi fost cât de cât, nu ar fi fabricat în grab¶ dim-
preun¶ cu §optitorii s¶i, acest pretext de ruptur¶: “publicarea pe
internet”, a unei scrisori a lui c¶tre mine §i a r¶spunsului meu. 

ïn primul rând, fiindc¶ dialogul nu era unul confiden†ial, nici
conspirativ (ca la ei, la comuni§tii ilegali§ti) ci, am crezut, cred în
continuare, tema lui intereseaz¶, istoria acestei †¶ri la care el
pretinde c¶ lucreaz¶, nu? 

ïn al doilea rând V. T. dovede§te a face parte dintre acei
oameni care, avînd posibilitatea de a-§i publica propostele în
oricare periodic românesc, zbiar¶ ca din gur¶ de §arpe, ar¶tînd cu
degetul lor de adolescen†i pârâcio§i pe cel care îndr¶zne§te s¶
riposteze - prin mijloacele r¶mase lui accesibile (internetul). A§a
au f¶cut - în leg¶tur¶ cu mine - Gabriel Andreescu, avântatul
holocaustolog care nu v¶zuse m¶car coperta c¶r†ii autorului
acuzat de “antisemitism”; a§a a f¶cut cuviinciosul L. Antonesei,
ap¶r¶tor al lui G. A. în revista pe care o conduce (§i în care mie
mi-a refuzat dreptul de replic¶), pretinzînd c¶ industria§ul dreptu-
rilor omului “nu a f¶cut nimic necuviincios” (sic - nu, nimic
necuviincios, doar… incorect: condamnase o carte necitit¶); a§a
au f¶cut Adame§teanu, Lefter, acum V. Tism¶neanu, afirmînd el
f¶r¶ pauz¶ de reflec†ie : “Circul¶ de la o vreme, pe internet…”

“Pe internet”, unde alt’?  Nu sunt eu un scriitor internetizat
prin grija prietenilor lui V. Tism¶neanu: Manolescu, Liiceanu,
Mih¶ie§, Lefter, Oi§teanu, A. Cornea, Adame§teanu, Patapievici,
R. Ioanid, Shafir ? Eu nu am putut face ca Nicolae Moraru - îl
cuno§tea bine Leon Tism¶neanu, erau tovar¶§i de §aib¶ marxist-
stalinist¶ - care, dup¶ pensionare, î§i confec†ionase, acas¶ o…
stengazeta (gazet¶ de perete) în care î§i “publica”, produc†iile.

Am “publicat pe internet” Jurnalul, iar în acela §i scrisoarea
lui V. T. prin care îmi cerea am¶nunte despre tat¶l s¶u; apoi
scrisoarea mea de r¶spuns : în aceea îi împ¶rt¶§eam partea mea
de adev¶r (la 17 noiembrie 2005). £i aceast¶ scrisoare a fost
consemnat¶ în Jurnal - la 31 martie 2006. Trebuie s¶ fii de rea
credin†¶  §i neru§inat ca s¶ te indignarise§ti ca un curcan pentru
c¶ “cel¶lalt” î†i d¶ replica acolo unde poate - or el nu poate în
presa ob§teasc¶ §i din pricina ta, m¶car complice la interdic†ie. 

Este Jurnalul meu, scriitor, persoan¶ public¶ (în ciuda
Neocenzurii  Neoscriitorilor Neoromâni); în el consemnez, nu
doar cuget¶ri adânci si p¶reri suprafa†ice, dar §i evenimente-de-
hârtie, de pild¶ scrisorile. 

Apoi V. T. §tia foarte bine c¶ †in un jurnal “difuzat pe
internet”,  “†inere” normal¶ §i… legal¶ - cum de l-a descoperit
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abia în acel moment?
ïn încheiere scriam: 

(…) “Eu, prin forta împrejuràrilor, nu am avut nici tatà nici mamà
nici unchi nici màtusà care sà fi fàcut ràu altora, doar pentru cà ei,
“revolutionari de profesie” asa stiau cà… se face lumea nouà.  Insà nici
nu voi învinovàti vreodatà pe copiii revolu†ionarilor bolsevici pentru
pàcatele pàrin†ilor - grele, monstruoase. Ci - am si spus-o, în legàturà
cu Oisteanu: le cer (urmasilor) sà-si asume înainta§ii, sà accepte - cu
durere - cà acestia nu fuseserà îngerasi, cà nu pot fi absolvi†i doar
pentru cà fiii stiu cà pàrin†ii lor erau plini de iubire în familie - fiindcà
iubirea în familie nu sterge deloc ne-iubirea lor în nefamilie.

“Si asa cum atâ†ia copii, nepo†i de nazisti s-au târît în viatà càrînd
povara teribilà a “dosarului” tatàlui SS-ist sau doar (sic)… membru al
partidului lui Hitler, asa sà suporte si urmasii bolsevicilor faptul cà
pàrintii lor nu fuseserà, vai, eroi de benzi desenate.

“Cred cu putere cà aceastà “echilibrare” este necesarà, atât pentru
noi, eternele victime, cât si pentru urmasii celor care nu se purtaserà cu
noi cu mànusi (observi eufemismul?). Or noi suntem milioane - numai
în România. Si nimeni dintre vinova†ii de martirajul nostru nu a fost
màcar obligat sà treacà prin fata unui tribunal - fie si postum (…)”.

Dup¶ care comentam:

“Ce fel de istorie §tie Vladimir Tism¶neanu, azi, dac¶, orbit de
durerea celor aflate despre tat¶l s¶u - totu§i: un ne-sfânt…- a uitat c¶,
înainte (…) al†i “revolu†ionari”(…) fuseser¶ debarca†i, ancheta†i de
Instrumentul Revolu†iei: Securitatea, creat¶ dup¶ modelul NKVD?
Dac¶ nu vorbim de P¶tr¶§canu, un ne-evreu - pe care §i  Leon Tism¶-
neanu îl înfierase, bol§evice§te - hai s¶ vorbim de Ana Pauker: s-a
“delimitat” Tovar¶§ul Tism¶neanu de Tovar¶§a Pauker, în §edin†ele de
demascare-înfierare? Bineîn†eles, da, altfel n-ar mai fi r¶mas §eful
catedrei de marxism-stalinism §i director adjunct al Editurii Politice -
sub §efia altui monstru bol§evic, avînd acela§i “dosar”: Valter Roman?
(…) Dar de Chi§inevski - dat jos în 1957 (pe când eu m¶ aflam în
anchet¶, la Interne)? El, L. Tism¶neanu a fost “zburat” (expresia
apar†ine fiului) în 1958. Nu §tiu dac¶ tot atunci subalternul s¶u de la
Universitate Radu Florian fusese “îndep¶rtat” - îns¶ deziluzia a fost:
chiar dac¶ dup¶ r¶spunsul meu nu am citit vreun text despre tat¶l s¶u,
Vladimir Tism¶neanu se comport¶ taman ca fiul lui Radu Florian:
detestabil; neintelectual, ne-normal: nu accept¶ c¶ tat¶l s¶u “a avut §i
lipsuri”. A§a cum nu accept¶ c¶ iubita sa m¶tu§¶ Cristina Marcusohn
(c¶s¶torit¶ Boico) a jucat un rol nefast, mizerabil, de bol§evic fanatic
executant orb al ordinelor Moscovei - atât în Fran†a, ca spioan¶ sovie-
tic¶ (pân¶ la 22 iunie 1941 activînd §i în folosul lui Hitler!), cât §i în
“surghiun” în România; rol, nu doar de persecutor al nevinova†ilor, ci
§i de tr¶d¶tor-denun†¶tor (a lucrat sub ordinele lui Boris Bruhman,
alias “Holban”, cel care a dat pe mâna Gestapoului Grupul
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Manouchian, “Afi§ul Ro§u”), atât al democra†iei “burgheze” din
Fran†a ocupat¶, cât §i al României, ca stat care, de voie, de nevoie, îl:/o
acceptase ca cet¶†ean/c¶ (ba chiar ca supracet¶†ean - altfel ce-ar fi
c¶utat, dup¶ repatrierea-prin-expulzare în mo†ul Agerpres-ului?).

£i degeaba declar¶ el în dialogul cu Nicolae Coande:
“Structura mea mentala esta, intr-adevar, una a nelinistii si a

refuzului certitudinilor inghetate” - certitudinile sale au r¶mas cum
fuseser¶: înghe†ate.

£i el - ca Oi§teanu, ca Anca R¶utu-Oroveanu, ca Al. Florian, ca
R. Ioanid - §i al†ii din aceea§i…f¶in¶ - este un autentic pui de bol§evic.

ïn ciuda aparen†elor.”

6) Despre rolul destinat mie în Comisia cu pricina

ïn unul din mesajele trimise în 10 aprilie a.c. V. Tism¶neanu
îmi explica din capul locului:

“Rolul Dvs: (…) Nu trebue sa scrie[t]i: ati scris ce trebuia scris”. 

Distribuirea rolului mut m-a r¶nit, dar nu m-a determinat
s¶-l trimit pe distribuitor la plimbare. Deci: la o s¶pt¶mân¶ dup¶
invita†ie mi se comunicase c¶ urma s¶… interpretez Aria (mut¶)
a Decorului, sarcina grea a… activit¶†ii revenind adev¶ra†ilor
actori (aflasem dou¶ nume: Patapievici §i Antohi). 

Atunci, în 10 aprilie am intuit c¶ în acea Comisie nu voi
putea face nimic-nimic-nimic. Tocmai de aceea fusesem poftit la
prezidiu: s¶ nu fac nimic, doar s¶… exist, asist, momâie. Motivul
pentru care mi se distribuise astfel de rol? Eram eu cumva antiro-
mân?, antisemit?, analfabet ? ïn toat¶ modestia: nu, la toate trei
întreb¶rile. Deci nu existau motive (necomunicabile), ci pretexte.

De cinci zile a avut nevoie V.T. pentru a confec†iona, cu
clac¶, pretextul: “publicasem” pe internet  cu o lun¶ în urm¶ o
scrisoare a lui, astfel “înc¶lcînd un… cod academic, negîndu-i
credibilitatea §tiin†ific¶ §i moral¶, folosind la adresa lui un limbaj
inacceptabil, contrare standardelor, pricinuindu-i grave leziuni pe
la demnitatea uman¶ etc. Sfetnicii s¶i indigeni §i colonizatori îi
vor fi explicat, îi vor fi f¶cut §i un desen: un eventual câ§tig prin
includerea lui Goma (ca s¶ se închid¶ gura reac†ionarilor) va fi
anulat de previzibilele “cerin†e” ale aceluia§i: includerea §i a
istoriei Ocupa†iei Basarabiei, Bucovinei de Nord, precum §i
continuarea istoriei de dup¶ decembrie 1989 pân¶ azi…

Pe cine b¶nuiesc a-l fi just-consiliat? De ast¶ dat¶ nu voi †ine
seam¶ de în†elepciunea: “Ho†ul cu un p¶cat, p¶guba§ul cu zece”,
fiindc¶ îi §tiu, îi v¶d, îi aud pe ho†i:

Pe Mih¶ie§, bouar al min†ii, acuzat de “antisemitism”, ca §i
jupânu-s¶u, Manolescu: de cum primise bilet de voie de la
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Brucan, viteazul rezistent prin cultur¶ se apucase de gazet¶rie,
confec†ionase chiar interviuri:  un volum cu Tism¶neanu (!), altul
cu Manolescu - chestii îns¶ilate din aproxima†ii intelectuale §i din
dezinforma†ii informa†ionale. Omul nu §tie ce-cum s¶ întrebe,
habar n-are cum-prin-ce s¶-l corecteze sau stimuleze pe inter-
locutor. Tot “militînd”, tot scriind, sperînd c¶ astfel va înv¶†a s¶
scrie, tot periìnd pe cine trebuia, a ajuns la Institutul Cultural
Român, aghiotant al lui Patapievici: temîndu-se c¶ voi cere luna
de pe cer: publicarea unei c¶r†i “la el, la Funda†ie” (Buzura: “la
Funda†ia mea!”), nu-i va fi l¶sat lui “Volo” man§etele n¶dragilor,
pân¶ când acesta nu a promis-jurat c¶ nu-l va b¶ga pe lup în târla
mioritic¶ a scriitorimii române, Goma are s¶ strice toate aranja-
mentele intelectualit¶†ii patriei, fiind el notoriu reprezentant al
“disiden†ei r¶gu§ite”;

Pe Blandiana: cum s¶ suporte Inventatoarea Rezisten†ei  prin
ArpagiCultur¶ ca Goma s¶ steie la un prezidiu al¶turi de Dânsa,
care are ne†esitate de trei scaune pentru sine §i de §i un sfert
pentru Romi? - §i de un taburet pentru Lumina Lumii Ilie§iu,
Spaima Comuni§tilor (pe care-i filma de zor §i cu drag pân¶ la 22
decembrie 89 fix)?; 

Pe Adame§teanu - nu va mai fi avînd puterea de pân¶ mai
ieri, dar cuvântul s¶u atârn¶ greu (!) când se arat¶ ocaziunea de
a-i pl¶ti lui Goma o parte din r¶ul f¶cut ei, Reprezentant¶-Punct.
A ce, reprezen’-punct? Dar a explicat ea, cu gura ei, limpede:

«Ce §tii tu, b¶!, p¶i eu reprezint!»;
Dar Ion Vianu ce cusur va fi avînd, de când, trezit din somn,

la nenum¶ratele comi†ii-prezidii, Oi§teanu i-a comunicat acest
mare secret: Goma e “un basarabean antisemit”, iar fiul lui Tudor
Vianu, ce s¶ fac¶: a repetat, papagal, expectora†ia tovar¶§ului s¶u
de baricade §i de vân¶toare de “antisemi†i”…;

Dar Sorin Alexandrescu, “nepotul Monumentului”, ilustra-
torul, într-un c¶r†oi uite-a§a de gros, plin de scheme §i de s¶geti
indicatoare ale mersului geniului la Faulkner ? Cel care petrecu-
se o via†¶ la Amsterdam, ignorînd România §i literatura român¶
(pentru el oprindu-se la Titus Popovici), iar dup¶ moartea mamei
sale, declarase c¶ el fusese de totdeauna anticomunist - drept care
din vara anului 1989 participase la… Uniunea Scriitorilor a lui
¢epeneag cu Breban? (vezi Jurnal de C¶ldur¶ Mare)?;

Dar Antohi, dar Mungiu, dar prin†ul-consort al s¶u, “istori-
cul” Pippidi, descoperitor al “fascistului-Antonescu”-la-români?; 

Dar Marius Oprea? r¶mas v¶duv (nu orfan?) de “Institutul
R. Ioanid”, t¶ricean, dup¶ apari†ia b¶se§tei “Comisii Volo”?; 

Dar Manolescu-UNESCO, legitimatorul lui Iliescu imediat
dup¶ Mineriada Sângeroas¶?;

Dar Patapievici, heideggerul nostru drag, iubit §i raional?;
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Dar Botez¶torul s¶u (§i al lui Georgel Zacusc¶), liicheanul,
frèrul sebastianez, altfel monarfistul-foc: Liiceanu?; 

S¶ nu fi intervenit cu “un mic sfat” Cosa§u, Iano§i, Oi§teanu,
tovar¶§a Lilly Marcou?, nici veteranul turn¶tor Zalis? Nici Max
Katz, automonitorizatornicul, cite§te: fabricantul din nimic al
“antisemitismului tradi†ional românesc”? ; nici mae§trii s¶i întru
holocaustizare, politrucii Elie Wiesel, R. Ioanid ? Nici m¶car
Doamna Monica Lovinescu, nu pentru întâia oar¶ condi†ionînd
prezen†a sa de absen†a lui Goma? 

7) Despre cei care fac istoria României

a. Din 23 august 1944 Ocupan†ii ru§i ne-au falsificat istoria
prin trimi§ii : Pauker, Chi§inevschi, R¶utu, Roller - de unde
termenul: rollerizare;

b. Dup¶ decembrie 1989 Pelin ne-a pelinizat-o;
c. Din 1991 Istoria României a fost wieselizat¶;
d. ïn 1998 Istoria României a fost traficat¶ prin traducerea

C¶r†ii negre a comunismului de St. Courtois (în originalul
ap¶rut în 1997, deficitar la capitolul †¶rii noastre prin “grija” lui
Karel Bartosek §i prin refuzul lui Courtois de a completa-corija
prezentarea României), apoi prin str¶dania intelectualilor români
de frunte: Blandiana, Oni§oru, Rusan, Liiceanu.

Cum am spus (§i am scris, în S¶pt¶mâna Ro§ie, capitolul
“Când ai crescut în cultul victimei inocente î†i vine greu s¶
accep†i ca ai fost un bun c¶l¶u”), originalul francez ignorase (cu
o exep†ie: Pite§ti de V. Ierunca), toate celelalte texte scrise de
români, traduse în francez¶, aflate la îndemâna “responsabilului
capitolului “Europa Central¶ §i de Sud-Est”, pe nume Karel
Bartosek. Acesta, împreun¶ cu M. Berindei, A. Paruit, A.
Lavastine, profitînd de indisponibilitatea lui F. Maspero, fonda-
torul revistei L’Alternative, a pus mâna pe ea §i a pref¶cut-o, din
publica†ie anticomunist¶ în una… “eurocomunist¶”, rebotezat¶
La Nouvelle Alternative. Tovar¶§ul Bartosek (tovar¶§ al
tovar¶§ului Courtois) a aplicat metoda idioat¶, a tovar¶§ului de la
Cluj, St. Borbély (cum se întâlnesc marile spirite!), dup¶ care…
“ar fi gre§it s¶ punem prea mult accent pe destinul dramaturgu-
lui ceh Vaclav Havel, al filosofului maghiar Istvan Bibo, al scrii-
torului român Paul Goma sau pe al†ii, provenind din
intelighen†ia §i s¶-i l¶s¶m în umbr¶ pe «oamenii de rând»” -
motiv pentru care nu pomene§te de mi§carea pentru drepturile
omului din 1977, solidarizat¶ cu Charta 77, iar dintre “oamenii de
rând” nu îl pomene§te pe legendarul Vasile Paraschiv (desco-
perit alalt¶ieri de însu§i V. Tism¶neanu). Doamne fere§te s¶ fi
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citat din eseul lui C. Dumitrescu La Cité Totale, nici din
Cr¶ciuna§: Le dernier regard ; nu au fost pomenite nici c¶r†ile
mele “penitenciare” (ori§icâtu§i publicate la Gallimard, la Seuil,
la Hachette); nici m¶car volume ca La vie en rouge, de Duplan
§i Giret, Le KGB en France de Thierry Wolton nu au îndeplinit
condi†iile de intrare…

ïn schimb (!) Bartosek îi indic¶ la Bibliografie (extrem de
s¶rac¶, total nereprezentativ¶), pe…Vladimir Tism¶neanu, ei da!
- cu volumul în limba român¶ “Fantoma lui Gheorghiu-Dej”!- §i
pe autoarea unui text despre… oamenii care l-au adus pe
Ceau§escu la putere - semnat de arhinecunoscuta cercet¶toare
Cristina Boico - cu totul întâmpl¶tor m¶tu§a lui V. Tism¶neanu -
oh, oui. 

S¶ recunoa§tem: varianta româneasc¶ repar¶ o nedreptate
flagrant¶ a originalului francez: în ea apare… Blandiana
(adev¶rat, într-o not¶ de subsol - dar nu este pomenit¶ Doina
Cornea, nici de Dorin Tudoran, nu vine vorba, nici de Dan
Petrescu, nici de Luca Pi†u…- ce-om fi vrând: nu ace§tia au
‘grijit edi†ia, ci ea, Romi, Liiceanu §i Oni§oru! - se observ¶);

e. ïn 2005 Istoria României §i a Românilor a fost falsificat¶
prin înfiin†area Institutului pentru studierea Holocaustului, imeni
Wiesel, al c¶rui scop este, nu studierea tragediei evreilor, ci
impunerea în §colile noastre a materiei obligatorii conceput¶ de
evrei - §i doar de ei (s¶ nu mi se spun¶ c¶ goi-ul Pippidi conteaz¶
- da de unde, niciodat¶, în nimic nu a contat);

f. Tot în 2005, ca un fel de compensa†ie acordat¶ §i majori-
tarilor români din România, guvernul a decis înfiin†area unui
institut pentru studierea comunismului. Director : istoricul
Marius Oprea, adjunct: istoricul Stej¶rel Olaru. Cât de onest¶,
cât de profesionist¶ a fost ini†iativa de a se, în sfâr§it!, apleca §i
asupra p¶timirilor noastre, ale românilor victime ale bol§evis-
mului rusesc, s-a observat numaidecât prin:

- anun†area perioadei de studiu, decapitînd-despiciorînd-o:
excluzînd tragedia început¶ la 28 iunie 1940,  §i suprimînd
“postrevolu†ia”, permanentul r¶zboi civil durînd §i azi;

- cooptarea (sic) în Comisia de studiere a crimelor
comuniste a lui “Radu Ioanid”, cunoscut sionist, antiromân
notoriu (crescut, instruit în herghelia lui Serge Moscovici, din
care au ie§it §i exemplare ca: M.D. Gheorghiu, Isac Chiva, A.
Lavastine, Maria Mailat…);

g. ïn 2006 a fost anun†at¶ o alt¶  mâncare de pe§te: “Comisia
Tism¶neanu-B¶sescu”. Dac¶ aceasta, destinat¶ a cerceta crimele
comuniste nu are ca membru al Colegiului de onoare un pui de
bol§evic (I. Ioanid) are ca… secretar-general al chiar Comisiei
care a §i început s¶-i poarte numele, un alt pui de bol§evic : prie-
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tenul vostru “Volo”, altfel : Vladimir Tism¶neanu.
£i, de parc¶ aceste nenorociri nu ar fi destul de… nenoro-

cite, iat¶ c¶ §i…
g. …ambasadorul USA în România, N. Taubman, dup¶ ce

ne-a demonstrat cu str¶lucire c¶ un ambasador nu are rolul de a
se ocupa de rela†iile †¶rii sale cu cet¶†enii †¶rii în care a fost
numit, ci de Holocaust, de predarea lui obligatorie în §coli, ac†une
propagandistic¶ împ¶nat¶ cu amenin†¶ri din repertoriul lui
Wiesel (cel de la 3 iulie 1991, din New York Times): 

“Trebuie s¶ §ti∞i c¶ dac¶ antisemi∞ii nu sunt critica∞i
[înfiera∞i] în public, ve∞i suferi. Ve∞i fi izola∞i, Occidentul v¶
urm¶re§te cu mirare, cu spaim¶, cu groaz¶”. 

De curând, prin cine §tie ce amenin†¶ri-promisiuni (s¶ fie
întrebat inevitabilul Ungureanu), ambasadorul Taubman i-a adus
pe români pân¶ la acceptarea unei monstruozit¶†i, a unei
Minciuni a Veacului: re-inaugurarea, în Ci§migiu, a unui monu-
ment al osta§ilor americani c¶zu†i pentru liberarea României… 

Or toat¶ toat¶ lumea §tie c¶ americanii în chesti, aviatori de
bombardiere, înainte de a fi doborî†i, ne f¶cuser¶ praf §i pulbere,
ne amestecaser¶ cu molozul - la Ploie§ti, la Bucure§ti, în 4 apri-
lie 1944, în zona Gara de Nord, unde au murit mii de civili, dintre
care trei sferturi refugia†i grupa†i acolo în vederea “dispers¶rii” în
vestul †¶rii - prefigurînd crima de la Dresda, din anul urm¶tor,
1945: tot refugia†i civili din Est erau… 

La Bucure§ti, în 4 aprilie 1944  a pierit §i unchiul meu Ignat
Goma.

A§adar: dup¶ exemplul evreilor care au treab¶, n-au, fabric¶
“dovezi de antisemitism”, americanii au, n-au treab¶, fabric¶
“prinosuri de recuno§tin†¶” (se recunoa§te expresia?, tata, de§i
fost deportat în Siberia, zicea: «Americanii sunt un fel de ru§i -
doar c¶ au mai multe stele pe drapel»). 

Cum de îi rabd¶ p¶mântul pe guvernan†ii români care nu
ap¶r¶ interesele românilor, ci pe ale ru§ilor §i pe ale ucrainenilor
(pe lâng¶ interesele, muuult mai importante ale surorilor, cumna-
telor, veri§oarelor - chiar §i ale nepo†elelor?). Cum de mai fac
umbr¶ p¶mântului guvernan†ii români care nu cunosc istoria
elementar¶ a †¶rii lor, România, iar dac¶ o cunosc, pu†in le pas¶
de adev¶rul ei, ci sunt cu gândul numai la “considera†ia” pe care
o vor primi (§i dolarii! s¶ nu fie uita†i dolarii!) de la ace§ti ru§i cu
mai multe stele pe drapel…? 

9)  Despre certificatele de bun¶-purtare

Armand Go§u: “In ultimele zile, v-ati vazut dosarul la CNSAS. E
vorba de un dosar provenit de la SIE, de un dosar lucrat de cei de la
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Directia de Informatii Externe a Securitatii”.

A§adar V. Tism¶neanu a avut nevoie de un certificat de
ne-securist - de la CNSAS.  De ce ? Cine i l-a cerut? T¶riceanu?
B¶sescu? R. Ioanid? Ca s¶-i trag¶ ei un Club al Certifica†ilor?
Cine le va fi liberat spravka ceea? Tot ei, dup¶ modelul
“Certificatului de Revolu†ionar”?

Nu am nici o încredere în indivizii care, †inînd s¶-§i “pro-
beze” onestitatea pus¶ sub semnul întreb¶rii, umbl¶ cu “certifica-
te” ba de revolu†ionar, ba de absolvent al Academiei de
Jurnalistic¶,  ba de persoan¶ care nu a lucrat în via†a ei pentru,
zi-i pe nume: “poli†ia politic¶” (Andrei Cornea, filosof, director-
de-direc†ie §i holocaustolog rasist), când vorbea de securi§tii care
o agresaser¶ pe Monica Lovinescu, le zicea: “membri ai poli†iei”.
Dr¶gu†. £i ce sub†ire-diversionist. Ca §i “Domnul Iliescu” în gura
lui V. Tism¶neanu (dar “Domnul M¶gureanu” pe buzele celui-
mai-tân¶r-filosof-la-român: Liiceanu?).

Nu am încredere în certificatizan†ii CSNAS - am vrut s¶
spun: confec†ionatorii, li se mai zicem: falsificatori. Pentru c¶ am
z¶bovit cu privirea asupra câtorva beneficiari, comunic lista lor: 

- Gelu Voican Voiculescu-Sturdza-Clytoris: Prietenul meu
Gelu, r¶nit de mirarea-dezaprobarea exprimat¶ de mine la
apari†ia lui în banda de bandi†i organizatori ai “revolu†iei de la
89”. Brucan, Iliescu, Roman, M¶gureanu, a compus în vara
anului 1990 o compunere intitulat¶: “Dosar de securitate” (al s¶u,
dosarul!) §i a încercat s¶-l publice în revista 22. G. Adame§teanu,
pe atunci total inocent¶, îns¶ nu §i tic¶lo§it¶, a refuzat. A aflat N.
Manolescu! Pe loc l-a invitat pe supra§eful Securit¶†ii iliesciene
s¶ aduc¶ la el, la România literar¶ “Dosarul de securitate”.
Prezentat de redac†ie (Manolescu-Dimisianu), animalul care nu
exist¶ a ap¶rut pe 5 pagini, în dou¶ numere, ultimele pe 1990. 

Pe atunci nu se vorbea de certificat “de la CSNAS”. Se vede
îns¶ c¶ autoritatea (i)moral¶ a lui N. Manolescu (care tocmai
luase, imediat dup¶ mineriad¶, un interviu lui Iliescu, în care îl
domnìse §i îl o-ìse: “Om, cu O mare”) fusese hot¶rîtoare. Gelu
umbla pe la cocktailuri, în Libia, distribuia fotocopii, cu autograf,
ad¶ugînd, oralmente: «Uite ce scrie România literar¶ a lui
Manolescu despre mine!» - se oprea la timp, nu explica: «Din
moment ce îmi publica dosarul de securitate, înseamn¶ c¶ sunt
curat, nu am nimic de ascuns». 

Doamne fere§te, cum s¶ aib¶ de ascuns ceva împu§c¶torul
Ceau§e§tilor! 

£i Ion Iliescu a cerut §i a ob†inut certificat de CSNAS -
ei §i? Ce probeaz¶ acela: c¶ Iliescu nu a lucrat pentru Securitate,
“doar” pentru NKVD, apoi KGB?
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C. V. Tudor: §i el este diplomat al CSNAS;
£i Buzura:
Si Uricaru;
£i Voiculescu-Crescent a fost recent sp¶lat, sfin†it… 
Ei §i? 
ïnseamn¶ c¶ to†i certifica†ii (de c¶tre cine: de c¶tre CSNAS,

unde nu te mai po†i r¶suci de câ†i securi§ti - dar securiste! - pe
metru p¶trat fojg¶ie) au devenit cura†i? Ca “domnul Iliescu” dup¶
sp¶l¶tura de sânge §i de c¶cat operat¶ de Manolescu, Ple§u,
Breban, Simion, Sorescu - §i Tism¶neanu?

10) Despre a fi sau a nu fi evreu în România

Prietenii, îndatora†ii lui V. Tism¶neanu i-au s¶rit întru
ap¶rare, acuzîndu-i pe acuzatori c¶… l-ar fi acuzat pe “Volo”
pentru p¶catul-crima de a fi evreu.

S¶ avem iertare: în primul rând §i fiul meu Filip este evreu,
dup¶ mam¶ - §i ne în†elegem bine, împ¶rt¶§im acelea§i valori; în
al doilea: din câte §tiu - §i §tiu, fiindc¶ pe mine m¶ intereseaz¶ ce
se petrece în lume, deci m¶ informez - nimeni nu l-a acuzat “pen-
tru c¶ este evreu”. Evreii sioni§ti (dar §i: Manolescu, Gârbea,
Marta Petreu) ne acuz¶ pe noi, românii, c¶ suntem “antisemi†i”,
noi îns¶, românii nu suntem nici sioni§ti, nici manoli§ti, nici
martopetri§ti - nici andreipipidi§ti. Acuzatorii s-au în§elat §i au
în§elat atunci când l-au acuzat pe Vladimir Tism¶neanu doar ca
fiu al unor bol§evici evrei veni†i pe tancurile sovietice.

Dar tocmai asta condamn¶m noi la veni†ii-pe-tancuri: faptul
c¶ îi acuzaser¶ - §i trimiseser¶ la pu§c¶rie! - pe p¶rin†i pentru
faptele (reale, imaginare) ale copiilor, pe fii, nepo†i, veri, vecini
pentru faptele p¶rin†ilor! 

Am spus de la începutul acestui text: nu acesta este p¶catul
lui V. Tism¶neanu - fiindc¶ nu ne putem alege p¶rin†ii - ci altul,
altele, nu mo§tenite, ci câ§tigate.

V. Tism¶neanu, istoricul, se fere§te ca de foc de a ie§i din
cercul pentru studiere fixat de el, fixat de fixatori: se ocup¶ numai
de trimi§ii (sau un§ii pe loc), de prim¶ m¶rime ai Por†ii
Kremlinului, în scop de colonizare: Pauker, V. Roman, Chi§i-
nevschi, Moghioro§, Gheorghiu-Dej, Bodn¶ra§, Iliescu, iar evrei-
lor nu le spune pe nume, ci îi îngroap¶ în alt abuz lingvistic
(precum antisemitism): “minorit¶†i etnice”. Ce comod: ca §i vic-
timele maghiare ale Holocaustului, repartizate de Wiesel la veci-
ni (§i ocupa†i, evreii bol§evici au fost împr¶§tia†i la rubricile
unguri,  cehi, polonezi, bulgari, ru§i. Sub umbrela “obiectivit¶†ii
istorice” (dar V. T. nu este istoric!), încearc¶ - §i reu§e§te - s¶ rea-
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biliteze mai degrab¶ pe ici decât pe colo sinistre figuri ca Ana
Pauker, în schimb (!) s¶ zugr¶veasc¶ în negru figuri antipatice lui
§i familiei sale: Ceau§escu, R¶utu, Radu Florian…

11) Ce fel de istorie a României vrea V. Tism¶neanu?

Ceea ce i se poate repro§a (§i trebuie s¶ i se repro§eze) lui
Vladimir Tism¶neanu este, nu faptul c¶ este evreu (ei §i? este
ceea ce este!), ci faptul c¶, evreu printre goi (români), este insen-
sibil la via†a §i la moartea goi-lor; nu i se poate repro§a c¶ este fiu
de bol§evici evrei care doar r¶u au f¶cut b¶§tina§ilor - ci c¶ nu a
renun†at la grani†a mental¶ reproducînd grani†a real¶ (Zidul !
Autozidul!) separînd iremediabil “Cartierul Prim¶verii, cuibul de
bol§evici” §i restul †¶rii, popula†ia.

El nu poate, nu vrea s¶ accepte c¶ exist¶ §i altceva, altfel
decât propria persoan¶, propria categorie, propriul clan. De pild¶,
pentru el, umanist, nu exist¶ suferin†a palestinienilor, nici
injusti†ia, nici neomenia cu care sunt trata†i, ei b¶§tina§ii,  de c¶tre
invadatorii israelieni (s¶ nu invoce “dreptul istoric”: Filistenii
erau oamenii locului, sedentari atunci când Evreii, p¶stori, au dat
peste ei, venind din Mesopotamia). Nu am citit §i nu am auzit ca
cineva s¶ fi citit vreun rând de m¶car în†elegere, dac¶ nu de com-
pasiune (i-a§ cere prea mult dac¶ a§ rosti “fraternitate”) pentru
alt¶ comunitate oprimat¶, alunga†¶ de la vatra ei: a palestinieni-
lor. Nu, nu. De§i exist¶ atâ†ia evrei normali §i celebri (nu chiar ca
§i “profesorul de la Maryland”) §i tot din aria ruseasc¶ proveni†i:
Menuhin, Barenboim, ba chiar §i dintre evreii no§tri: Sami
Damian. Ace§tia au riscat normalitatea - §i au fost trata†i, cum
altfel, decât de “antisemi†i”.

Vladimir Tism¶neanu - §i asta va fi concluzia mea - o
persoan¶ structural insensibil¶ (istoria se face §i cu inima, nu?,
chiar riscînd o abatere subiectiv¶); pe el îl intereseaz¶ - vezi-i
bibliografia - personalit¶†ile-care-fac-istoria, chiar dac¶ p¶rintele
s¶u, Leon Tism¶neanu, ne obliga, ne soma s¶ credem c¶…
masele; îl preocup¶ cancanurile, mânc¶torìile, întreturn¶toriile
mafio†ilor bol§evici - §i nu cei care au suferit, care §i-au pierdut
via†a (unii §i sufletul) sub §enilele de tanc sovietic ale Marii
Terori de la R¶s¶rit.

Ce fel de “istorie” va superviza, dirija “Volo” - altfel b¶iat
bun, serviabil - dac¶ nu are mijloacele? 

Fiindc¶ nu le are; el nu a v¶zut, nu a auzit ce se petrecea
dincolo de Zidul Ierusalimului Cartierului Prim¶verii unde a
copil¶rit §i unde s-a întors. V. T. este surd, orb, nu are odorat,
deci nu §tie cum “arat¶” mirosul de s¶r¶cie, mirosul de f¶r¶-aco-
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peri§ (dac¶ tovar¶§ii tovar¶§ilor p¶rin†i ai s¶i îi alungaser¶ din
case §i le luaser¶ locul, f¶r¶ m¶car a schimba cearceafurile…);
mirosul de fric¶-de-arestare, de fric¶-de-exmatriculare din
facultate (ei, da: catedra de marxism-stalinism se ocupa §i de
“purificarea” corpului studen†esc, iar C.C. al UTM - reprezentat
de Trofin, Petre Gheorghe, C. Burtic¶ - §i Ion Iliescu! - un an
întreg, 1958, a tot pus la-zid §i pe rug sute de studen†i poten†ial
periculo§i, drept care i-a exmatriculat); mai departe: miros de-
fric¶-de-anchet¶; mirosul de sudoare (de fric¶), de urin¶-sânge-
c¶cat din timpul anchetei la Securitate. Dar mirosul de moarte
§tie el cum… miroase?

Va realiza comanda preziden†ial¶ a unei Istorii a României
din ultima jum¶tate de veac alc¶tuit¶ doar din portretele mon§tri-
lor comuni§ti, mai mult sau mai pu†in feroci, mai mult sau mai
pu†in buni p¶rin†i?

De acord - dar victimele? Unde sunt victimele - milioane -
din “Istoria” lui Tism¶neanu Vladimir?

Grav handicapat de originea sa de evreu basarabean, inima
nu-l va l¶sa s¶ aduc¶ vorba §i despre imensa - §i actuala -
tragedie a românilor basarabeni §i bucovineni trezi†i în 28 iunie
1940 robi ai ru§ilor, cu identitatea schimbat¶, cu alfabetul schim-
bat, cu o matrie ma§ter¶: nu mai erau români, nu mai vorbeau
limba român¶, drapelul nu mai era tricolor, †ar¶ nu le mai era
România, ci Marea Uniune Sovietic¶! Violenta†i, umili†i,
pâng¶ri†i în credin†a lor cre§tin¶ de evreii bol§evici, mult mai r¶i
decât ru§ii-cura†i - unii prieteni, vecini, colegi deveni†i de nerecu-
noscut: turba†i de ur¶ fa†¶ de români, mai ales dac¶ ace§tia  erau
militari §i se retr¶geau, umili†i de ordinul de a nu r¶spunde agre-
siunilor, în S¶pt¶mâna Ro§ie; dup¶ aceea jefui†i de pâinea pe care
ei o f¶cuser¶, alunga†i din casele pe care ei le zidiser¶,
aresta†i, ancheta†i, unii deporta†i în Siberia, al†ii împu§ca†i pe loc. 

Cum s¶-i comp¶timeasc¶ V. Tism¶neanu pe basarabeni §i pe
bucovineni, când treaba murdar¶, de zapcìi-caralìi, de c¶l¶i în
slujba ru§ilor o f¶ceau evreii - mul†i cunoscu†i de p¶rin†ii s¶i:
Perahim, Sorin Toma, Roller…? Cât de drept va fi V. T. în
judec¶†ile sale istorice - ziceam c¶ se va studia §i perioada dina-
inte de 1946…- atunci când va ajunge la episodul refugia†ilor din
martie 1944? Va accepta, el, f¶cînd parte dintr-o comunitate care
a dat realitatea §i expresia “Ovreiului R¶t¶citor” (a§a zicea tata c¶
ajunsesem noi), c¶ exist¶ durere §i mai sfâ§ietoare, cea a
“Ovreiului r¶t¶citor în proprie †ar¶” - când acest efect avea
aceast¶ cauz¶: comunismul rusesc? - cel pe care îl visaser¶
p¶rin†ii s¶i §i pentru a c¶rui realizare renun†aser¶ §i la gândire
logic¶ §i la inim¶ (cald¶, în principiu), devenind robo†i ai
Distrugerii, ai Terorii, ai Ororii? Ce va în†elege el din continu-
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area dramei refugia†ilor, (re)fugind, ascunzîndu-se prin p¶duri,
prin pe§teri de frica ocupan†ilor §i prin§i, lega†i, preda†i jandarmi-
lor, jandarmii ru§ilor - pentru a fi “repatria†i în Siberia”?

£i cum va percepe el Istoria cotelor, Istoria colectiviz¶rii? 
Cum s¶ accepte - cu inima §i cu capul - c¶ decembrie 1989

nu a însemnat încetarea Terorii bol§evice, c¶ de atunci a conti-
nuat prin r¶zboiul civil a†â†at de “domnul Iliescu”, cu care el
conversase despre r¶zboi, despre pace, de “domnul Brucan”,
coleg de banc¶ revolu†ionar¶ cu p¶rin†ii s¶i, de “domnul Petre
Roman”, fiul altui “domn” §i acela “erou din Spania”, Valter?

Acestea au fost întreb¶ri la care am §i dat r¶spunsul:
Nu, Vladimir Tism¶neanu nu este deloc omul potrivit la

locul potrivit.
Prezen†a lui în fruntea unui organism de o asemenea

importan†¶ pentru trecutul dar §i pentru viitorul nostru este o
eroare care ne va costa al†i ani, alte decenii de “tranzi†ie” (cite§te:
încremenire, dare înd¶r¶t, retrogradare).

Cum adic¶: nu se g¶seau istorici one§ti, serio§i, cunosc¶tori
ai “materiei” §i ai meseriei? Tot la cârpaci, la peticari, la impro-
viza†i am recurs? Exist¶ oameni din toate genera†iile care au,
totu§i, idee despre Istoria Contemporan¶ - cine a avut ideea nefe-
ricit¶, nociv¶ de a face, mai ieri apel la “salvatori” de teapa lui R.
Ioanid, acum la un b¶iat simpatic, dar atât: V. Tism¶neanu?

De Iliescu, N¶stase, Constantinescu, Ciorbea, T¶riceanu,
B¶sescu - chiar §i de Ungureanu - nu se va mai vorbi peste un
deceniu, îns¶ despre aceast¶ aceast¶ iresponsabil¶ u§ur¶tate,
criminal¶ neseriozitate de a trata - pentru a câta oar¶? - Istoria
României se vor rosti str¶-str¶-str¶nepo†ii no§tri; cu f¶lcile
strânse, cu lacrimi de ciud¶ §i de mânie - §i de ru§ine.      

Se vor întreba: Ce fel de oameni am fost noi? £i î§i vor
r¶spunde, cu n¶duf:

«Oameni de nimica, asta au fost!»
Paul Goma

P.S. Intr-un interviu cu A. B¶din din Adev¶rul din 13 iunie a.c.: V.
Tism¶neanu declar¶ senin: 

“domnul Goma a publicat si o scrisoare pe care i-am adresat-o în nume
personal. M-a costat mult sufleteste sã decid cã nu pot colabora cu domnul
Goma din motive de standarde profesionale. Am avut bunã credintã în rela-
tia cu dl Goma, iar domnia-sa, ulterior, si o spun acum pentru prima datã,
mi-a trimis o scrisoare care se încheia cu cuvintele "îmi cer iertare"”

Este adev¶rat c¶ i-am trimis o scrisoare în care îmi ceream iertare pen-
tru… eroarea de a fi “sudat” dou¶ paragrafe, atribuindu-l, nedrept, pe al
doilea lui V. Tism¶neanu. Or el transleaz¶ iertarea la… publicarea pe inter-
net a scrisorilor. ïl informez c¶ pentru aceast¶ fapt¶ (scrisorile publicate pe
internet) nu-mi cer §i nu-mi voi cere iertare. PG
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