Paul Goma

INMER
Institutul Na†ional pentru Falsificarea Memoriei
Caietele INMER (Institutul Na†ional pentru Memoria
Exilului Românesc) nr. 11, martie 2008 public¶ dezbaterea
“Psihiatria ca arm¶ de represiune politic¶ folosit¶ de regimul
comunist §i reflectarea acestui fenomen în exil”. Un titlu
neobi§nuit de lung, pentru a comunica… altceva decât adev¶rul dup¶ cum voi ar¶ta mai încolo.
M¶rturisesc: nu §tiu de unde s-o iau, cum s-o privesc…
Pentru a p¶trunde “secretul” acestei reuniuni (la 18 octombrie 2007, la Jockey Club, Bucure§ti) despre folosirea psihiatriei
ca arm¶ poolitico-poli†ieneasc¶ a regimului comunist este imperativ necesar s¶ spun: în cele câteva ceasuri cât au durat dezbaterile dezb¶t¶torilor care tind §i spre rescrierea Istoriei nu a fost
rostit m¶car o dat¶ numele celor care au f¶cut cunoscut¶, prin
Europa liber¶ aceast¶ “practic¶” §i în România: al meu, de la
Bucure§ti §i al lui Virgil T¶nase, care, de la Paris, din casa
Monic¶i Lovinescu, a înregistrat convorbirea noastr¶ telefonic¶ §i
o va da spre difuzare în aceea§i zi - dar voi reveni.
Cu ce/cine s¶ încep? Nu am încotro: cu deschiz¶torul dezbaterii, Dinu Zamfirescu: “Psihiatria ca arm¶ de represiune politic¶
este un subiect pe care trebuie s¶-l abord¶m neap¶rat, deoarece,
actualmente, opinia public¶ româneasc¶ începe s¶ uite ni§te realit¶†i care au existat pân¶ nu foarte de mult” (subl. mea.).
ïntr-adev¶r: “opinia” (public¶ româneasc¶) uit¶, dar
pre§edintele Institutului Na†ional pentru Memoria Exilului
Românesc liberalul Dinu Zamfirescu o readuce prin… falsificare cu ajutorul con§tient al lui Ion Vianu, al lui Gabriel Andreescu
§i cu acela abuziv-folosit la publicare dezbaterilor în Caietul
INMER, al lui Vasile Paraschiv : interven†ia sa a fost v¶dit
“cur¶†at¶” prin pixul cenzurator al pre§edintelui - §i cu acordul
principalilor participan†i de numele odiosului Goma, avînd el
experien†¶ în materie, dovedit¶ de curând în scandalul “Antologia
Ru§inii”…
Pentru o mai corect¶ expunere a faptelor - care alta, decât
una cronologic¶? - voi cita mai întâi din “Jurnalul de Iarn¶”
inclus în volumul de m¶rturii Culoarea curcubeului - re-rerepet: cel trimis la topit de Liiceanu, f¶r¶ ca vreunul dintre prietenii mei de atunci (D. Zamfirescu, G. Andreescu, I. Vianu) s¶
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formuleze o propozi†iune de protest… “ïn oglind¶” voi reproduce “adev¶rul” impus de INMER, de Zamfirescu, de Andreescu,
de I. Vianu §i de Paraschiv, cel abuzat-cenzurat de intelectualii de
vârf ai României, nemul†umi†i de istoria-cum-a-fost, de aceea au
încercat s¶ scrie ei istoria-cum-le-ar-pl¶cea-lor-s¶-fi-fost.
A§adar, citez din “Culoarea curcubeului” (ed. Polirom,
2005, pag. 59, continuarea nota†iei din 18 februarie (1977):
Ora 17,00: Abia acum aflu - de la Europa liber¶:
Ceau§escu a ∞inut un violent discurs împotriva noastr¶. Dar
când? Ieri, 17 februarie, zice Europa. Ieri? Dar cum am resim∞it noi
ieri-ul? A-ha, a§a se explic¶ barajul din jurul imobilului §i ploaia de
telefoane… atitudinale? Dar astea ar fi fost consecin∞ele, nu… Nu, ce?
“(…) Manuel Lucbert în Le Monde din 19 februarie 1977, sub titlul
“M. Ceausescu s’en est pris vivement a ceux qui «trahissent leurs
pays»”(…)
“(21 februarie [1977], continuare)
(Tot) 18,50: Telefoneaz¶ Dessa Trevisan (convorbirea nu se
întrerupe). M¶ întreab¶ ce cred despre întâlnirea de mâine cu Burtic¶
(nu de la mine §tia). R¶spund c¶ nu §tiu, îi voi spune mâine - dup¶…
Ora 19,15: Vasile Paraschiv reu§e§te s¶ strige la telefon:
«M¶ aflu în pericol! Aten∞ie!!»
Ce o fi p¶∞it? - întrebare retoric¶…
(Jurnal de iarn¶)”
“Am aflat mai târziu: îl h¶ituiau securi§tii. Semnase cu o zi

înainte, [în 20 februarie] iar azi (21 februarie) venise din nou la
Bucure§ti, s¶ aduc¶ documentele care probau c¶ fusese internat în
azil psihiatric. ïn acea sear¶ va sc¶pa de câini, îns¶ în 23 februarie… (voi ajunge §i atunci).
“Halucina∞ii… Tot halucina∞ii s¶ fi fost, pentru Burtic¶,
r¶pirea (altfel cum s¶-i zic? ) muncitorului Paraschiv Vasile, din
fa∞a casei mele, operat¶ de b¶ie∞i? Citez din scrisoarea pe care
acesta avea s¶ mi-o înmâneze peste o lun¶ (în 22 martie 1977)”:
“La 23 februarie 1977, ora 8 diminea∞a, pe când încercam s¶ intru
pe scara blocului Dvs. am fost arestat de trei ofi∞eri de Securitate care
erau posta∞i în fa∞a blocului §i, de§i se pref¶ceau c¶ repar¶ ceva la
ma§in¶ supravegheau totu§i cu aten∞ie intrarea (…)
“(…) Halucina∞ii - iat¶ ce i-au confiscat securi§tii lui

Paraschiv:
“1. Cuvântarea Pre§edintelui Carter cu ocazia venirii la Casa Alb¶;
2. Biletul de ie§ire din spitalul Voila-Cîmpina, unde fusesem
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internat în mod for∞at de ei, Securitatea din Ploie§ti, la 23 decembrie
1976;
3. Copie dup¶ foaia de observa†ie de la spital;
4. Procesul-verbal de perchezi∞ie de la domiciliul meu,
f¶cut la 12 noiembrie 1976.”
“Halucina∞iile muncitorului Paraschiv Vasile continu¶:
“Colonelul Popa m-a întrebat dac¶ îl cunosc pe Paul Goma §i dac¶
am semnat ceva. Am r¶spuns c¶ îl cunosc personal pe Paul Goma de
la data de 20 februarie 1977, dat¶ la care mi-am dat adeziunea deplin¶
la scrisoarea dânsului adresat¶ lui Pavel Kohout §i tovar¶§ilor s¶i de la
Praga - scrisoare deschis¶ pe care am semnat-o §i eu. £i c¶ am mai fost
la dânsul a doua zi, la 21 februarie §i c¶ azi, miercuri 23 februarie ar fi
fost a treia oar¶, dac¶ Securitatea nu m-ar fi împiedecat s¶ comit acest
«delict politic». Colonelul Popa mi-a zis c¶ el îmi d¶ un «sfat»: s¶ rup
orice contact cu Goma. Mi-a spus c¶ dac¶ între- rup contactul cu Goma
îmi anuleaz¶ diagnosticul de nebun. Am zis c¶ eu ac∞ionez dup¶ cum
îmi dicteaz¶ con§tiin∞a”.
“(24 februarie) [1977]
Ora 20: Paulina C¶t¶nescu. £i ea a fost internat¶ de mai multe
ori în azile psihiatrice (Cula, B¶l¶ceanca).”
“Sâmb¶t¶ 26 februarie [1977]
(…) ïn cursul dimine∞ii, vizite: Paulina C¶t¶nescu, (…)
Ora 17,15: ïmi telefoneaz¶ de la Paris glasul lui Virgil T¶nase.
ïmi cere un interviu pentru Les Nouvelles Littéraires. Ciudat, dar a§a
e: telefonul nu a fost întrerupt, cu toate c¶ îi transmit: £I ïN ROMÂNIA
SE PRACTIC™ INTERN™RILE ïN AZILE PSIHIATRICE PENTRU
DELICTE DE OPINIE.
ïi m¶rturisesc “corespondentului”: 1. C¶, acum, telefonul meu nu
este, ca de obicei, întrerupt; 2. C¶, spre ru§inea mea, nu §tiam (de§i
r¶m¶sesem în leg¶tur¶ cu fo§tii colegi de închisoare §i de domiciliu
obligatoriu) c¶ se practic¶ internarea-la-nebuni, ca în Rusia. ïi mai
spun ce am aflat: intern¶rile sunt decise în virtutea unui Decret
(Nr. 15, din martie 1965), deci exact din luna în care cr¶pase
Gheorghiu-Dej. Ceea ce p¶rea de neconceput (anume c¶ Ceau§escu ar
fi rupt-o cu legile §i practicile staliniste ale lui Dej) se dovede§te a fi
realitate în cazul criminalului Decret 15 - adev¶rat, lansat de Dej, dar
aplicat de Ceau§escu. ïi mai spun: Veniser¶ la mine, pân¶ în acel
moment, 8 persoane, victime ale intern¶rilor-la-nebuni.
Adunasem materiale doveditoare: bilete de ie§ire din spital, foi de
diagnostic etc - de la Paraschiv Vasile, muncitor, de la Bra§oveanu
Gheorghe, economist (internat de mai multe ori, ultima pentru c¶
∞inuse într-un cerc restrâns o comunicare: “£tiin∞¶ §i religie”), de
la C¶t¶nescu Paulina, inginer chimist - despre care mai vorbisem
- §i de la Stoean P¶un, inginer mecanic - acesta era amenin∞at cu
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internarea, fiindc¶, disperat de §icanele de la serviciu, ap¶ruse în
uzin¶ cu, pe piept, ecusonul pe care scria SCLAV.”

Din rapoartele Securit¶†ii:
(16) Interviu luat prin telefon de Virgil T¶nase [în 26 februarie],
ap¶rut în revista Les nouvelles littèraires nr. 2574 din 3-l0 martie
1977]
(P.G):…Iar cei, din nefericire foarte rari, care îndr¶znesc s¶ o
spun¶ sînt trimi§i dac¶ nu la închisoare, cel pu†in la spitalele psihiatrice. [bifat cu un X mare §i marcat cu o linie vertical¶]
V.T.: Ce sînt aceste spitale în România?
P.G.: Internarea în spitale de psihiatrie pentru delicte de opinie
este reglementat¶ prin Decretul nr. 12 din 1965. [bifat cu semnul
v¶zut] Cunosc opt cazuri între care cel al lui Gheorghe Bra§oveanu,
care a fost internat aci din cauza unei conferin†e despre “Via†¶ §i
Dumnezeu”. ïn momentul de fa†¶, lucrez la o carte care trateaz¶
aceast¶ problem¶.]
“[tot 26 febr.] Ora 17,30: Vizit¶: Familia Nu∞¶. Tot atunci: Sandu
(Gh.) îmi telefoneaz¶, ca s¶ m¶ anun∞e: Fusese chemat la Pa§apoarte!
Ora 19,10: Europa Liber¶ s-a dezmor∞it de-a binelea: transmite bomba pe care l-o furnizasem acum dou¶ ore, anume: §i în
România se practic¶ intern¶rile psihiatrice pe motive politice! A§a,
da!
(Jurnal de iarn¶)”
“Duminic¶ 27 februarie [1977]
“(…) Nota: Mai târziu aveam s¶ aflu c¶, în acea zi - 27 februarie
1977 - luase fiin∞¶, la Paris, Comitetul Francez pentru Ap¶rarea drepturilor Omului în România, din ini∞iativa unor tineri francezi care
lucraser¶ în ∞ara noastr¶ ca sociologi, etnografi, istorici. Comitetul a
avut un rol determinant, atât în informarea opiniei publice franceze
despre ceea ce se petrecea în România, dar §i în ap¶rarea noastr¶, acelor afla∞i la cheremul Organelor (mai apoi Comitetul s-a transformat în
Lig¶ afiliat¶ Federa∞iei Interna∞ionale pentru Ap¶rarea Drepturilor
Omului).”
”Miercuri 2 martie
Ora 8: Telefonul, în continuare, mort.
Ora 8,30: Telefonul merge iar - ca apa cald¶: cu pic¶tura,
controlat¶ de ei.
Ora 10: Telefon de la Paulina C¶t¶nescu. Speriat¶, îngrozit¶ de
urm¶ritori.”
“(…) Joi 3 martie [1977]
(…) ïntre 14,30-18,10: Negoi∞escu. Foarte important! (Ana Maria
a plecat la “Louis” la ora 5, s-a întors la 7).”
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“(…) Vineri 11 martie
Ora 8,45: TV canadian¶ canalul francez. Interviu pân¶ la ora
9,30. ïntre 12-14: Nego cu I. Vianu!
(Jurnal de iarn¶).”

Nota din aprilie 2008:
Deci, §tirea despre intern¶rile psihiatrice în România a fost
difuzat¶ în 26 februarie (1977), iar I. Vianu a venit dup¶ dou¶
s¶pt¶mâni, în 11 martie s¶ semneze Apelul nostru, pentru respectarea drepturilor omului - aducînd §i un text al s¶u, despre
sfâ§ierea românului care cere emigrarea.
Tot din rapoartele Securit¶†ii:
19) Interviu acordat Agen†iei americane de pres¶ U.P.I., ap¶rut în
fragmente în cotidienele “Le Monde” nr. 9995 din 19 martie, “Die
Welt” nr. 64 din 17 martie 1977:
“Paul Goma a afirmat c¶ exist¶ în România spitale de psihiatrie în care autorit¶†ile nu ezit¶ s¶-i interneze pe opozan†i. El a citat
numele a patru a§ez¶minte (spitalele B¶l¶ceanca, Cula, Poiana Mare §i
Petru Groza), dintre care primele dou¶ în Bucure§ti, în care, dup¶ cîte
§tie el, au existat cazuri de acest fel. Scriitorul s-a declarat gata a
furniza identitatea a trei persoane care au suferit un atare tratament
§i care i-au adus dovezi confirmînd internarea lor psihiatric¶ din
motive politice. El sper¶ s¶ poat¶ înmîna aceste declara†ii Conferin†ei
de la Belgrad. [bifat cu semnul v¶zut §i marcat cu o linie vertical¶]
20) Interviu acordat Agen†iei americane de pres¶ U.P.I., ap¶rut în
fragmente în cotidienele “Le Monde” nr. 9995 din 19 martie, “Die
Welt” nr. 64 din 17 martie 1977:
“Paul Goma a afirmat c¶ exist¶ în România spitale de psihiatrie în care autorit¶†ile nu ezit¶ s¶-i interneze pe opozan†i. El a citat
numele a patru a§ez¶minte (spitalele B¶l¶ceanca, Cula, Poiana Mare §i
Petru Groza), dintre care primele dou¶ în Bucure§ti, în care, dup¶ cîte
§tie el, au existat cazuri de acest fel. Scriitorul s-a declarat gata a
furniza identitatea a trei persoane care au suferit un atare tratament
§i care i-au adus dovezi confirmînd internarea lor psihiatric¶ din
motive politice. El sper¶ s¶ poat¶ înmîna aceste declara†ii Conferin†ei
de la Belgrad. [bifat cu semnul v¶zut §i marcat cu o linie vertical¶]
21) Declara†ie f¶cut¶ lui Klas Bergman, corespondent al ziarului
“Dagens Nyheter, [insert de mân¶ din care nu se în†elege decît primul
din cele trei cuvinte: coditian] ap¶rut¶ în nr. 98 [insert de mân¶: din 12
aprilie] al cotidianului respectiv :
(…) Goma vorbe§te de asemenea despre trei persoane care
din cauza activit¶†ii lor politice au stat interna†i într-o clinic¶ de
psihiatrie. Este vorba de Vasile Paraschiv, un fost membru de
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partid mai în vîrst¶, inginer Paulina Cæt¶nescu §i economistul
Gheorghe Bra§oveanu. Un al patrulea, P¶un Stoian, un inginer
care drept protest împotriva sistemului a purtat un mic afi§ cu
inscrip†ia “sclav” a fost amenin†at c¶ va fi internat într-o clinic¶ de
psihiatrie...

S¶ vedem cum prezint¶ INMER (“Memoria Exilului”):
A§adar pre§edintele cu pricina, îl introduce pe:
“Ion Vianu: “Eu am elaborat mai multe studii asupra acestei
probleme specifice, deoarece, f¶r¶ fals¶ modestie, am fost primul
medic care, în †ar¶ g¶sindu-m¶, am vorbit despre abuzurile politice ale psihiatriei în mod public §i am f¶cut-o §i dup¶ ce am p¶r¶sit
România”.

ïn curând se vor împlini dou¶ decenii de când I. Vianu
vorbe§te despre un articol din Via†a româneasc¶ în care - mult
înainte de 1977 - a demascat psihiatria politic¶. Nu va fi, în
sfâr§it, momentul ca autorul articolului s¶-l republice, m¶car
par†ial, pentru ca cititorul s¶ judece pe text ce §i cum anume scria
el, mult înainte de 1977, “f¶r¶ fals¶ modestie (…), despre abuzurile politice ale psihiatriei”.
“(…) [despre] “aceast¶ inten†ie deliberat¶ [din partea puterii
statale] eu am avut cuno§tin†¶ de ea începînd de la sfâr§itul anilor
§aizeci” (…) “ïn afar¶ de propriile mele m¶rturii exist¶ discursul lui
Ceau§escu din 1 octombrie 1968 (…)
“Ca s¶ v¶ imagina†i pu†in (…) era cazul unui avocat în vârst¶,
Haralamb Ionescu, de la Bra§ov, care a venit [“a venit?”, singur, din
proprie ini†iativ¶? - în române§te se spune: “a fost adus” - observa†ia
mea, P.G.] la Spitalul Central dup¶ ce f¶cuse urm¶toarea ac†iune: scrisese Secretarului General al Na†iunilor Unite pentru a-i spune c¶ nu
sunt drepturile omului în România (…) Mi s-a cerut atunci s¶ fac parte
din comisia de expertiz¶ §i am refuzat. £i de atunci a început o evolu†ie
personal¶ despre care nu vreau s¶ vorbesc acuma, pentru c¶ nu este
interesul acestei seri s¶ vorbesc despre mine”…

Ba da: interesul acelei seri ar fi fost ca I. Vianu s¶ spun¶
adev¶rul despre acel episod. Anume c¶ §tirea despre intern¶rile
psihiatrice fusese difuzat¶ în 26 februarie (1977), iar el, I. Vianu
a venit în 11 martie s¶ semneze Apelul nostru - pentru a ob†ine
pa§aport de emigrare, pân¶ atunci refuzat - §i nu a f¶cut-o:
adev¶rul ar fi contrazis “varianta” sa. Dar nici dup¶ acea dat¶
(ne-am mai întâlnit pân¶ la 1 aprilie, când am fost arestat: §i dup¶
ce am fost liberat) I. Vianu nu s-a manifestat prin vreo declara†ie
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scris¶ împotriva intern¶rilor psihiatrice, abia dup¶ ce a ajuns în
Elve†ia a deschis gura fa†¶ de jurnalista Nicoleta Franck.
Pân¶ la apari†ia Caietului INMER nu vedeam importan†a
“priorit¶†ii” în timp a denun†¶rii psihiatriei politice în România.
Consemnasem pe foi de hârtie în 1977 ceea ce, în 1978, la Paris
avea s¶ alc¶tuiasc¶ un capitol, “Jurnal de iarn¶” al m¶rturiei editat¶ în 1979, în traducere francez¶ la Seuil sub titlul Le
Tremblement des hommes. £i în aceast¶ împrejurare m¶ considerasem un simplu agent purt¶tor de mesaje dinspre concet¶†enii
mei cei f¶r¶ glas §i f¶r¶ putere. Astfel “tratasem” Apelul pentru
respectarea drepturilor omului - despre a c¶ror înc¶lcare eram
“documentat” pân¶ peste cap, astfel am f¶cut pe curierul (§i telefonic), atunci când am aflat cumplita veste: §i în România se
practica internarea-la-nebuni-pentru-normalitate-cet¶†eneasc¶,
dup¶ modelul sovietic, aflat¶ de mine abia în 26 februarie 1977
(de la Paraschiv, C¶t¶nescu, Bra§oveanu, Stoean P¶un…).
Am f¶cut-o - pentru ca era normal s¶ o fac, oricine în locul
meu ar fi f¶cut la fel, f¶r¶ a revendica “prioritatea”, f¶r¶ a pretinde recuno§tin†¶ ve§nic¶ din parte “opiniei publice”. A§a credeam,
pân¶ la citirea Caietului INMER. Spre surpriza §i durerea mea,
iat¶: exist¶ oameni - printre fo§tii mei prieteni - care intervin
acum, dup¶ 30 ani, pentru a re-scrie, ei, becisnicii, istoria.
Re-scriitor al Istoriei României, în afar¶ de sinistrul sovietist
Roller, l-am avut, recent pe Tism¶neanu - el, ap¶rînd (“cu ghearii §i cu din†ile”, vorba unui congener al s¶u) care, cu binecuvântarea lui B¶sescu a falsificat istoria contemporan¶ a României,
prin mutilare (eliminînd f¶r¶ opozi†ie din partea colegilor din
Comisie perioada 28 iunie 1940- iulie 1941, apoi cea dintre martie 1944-§i 1946, pentru a nu-i contraria pe ru§ii ocupan†i ai
Basarabiei §i Bucovinei, dar mai ales ofensa pe evreii auxiliari
zelo§i ai Ocupantului bol§evic) §i prin falsificare, chiar inversare a termenilor - un exemplu din o sut¶: Raportul s¶u pretinde
c¶ Ceau§escu “îi alungase din România pe evrei”. Or toat¶ lumea
§tie c¶ Ceau§escu avea alte p¶cate, de pe urma c¶rora patimiser¶
românii, nu evreii - care colaboraser¶ cu regimul comunist, cât¶
vreme fuseser¶ cet¶†eni români, dar §i dup¶ ce deveniser¶ israelieni, francezi, germani, americani.
£i iat¶-i acum pe impoten†ii aduna†i la INMER, profitînd de
prezen†a lui Vasile Paraschiv, singurul om cinstit din acea
adun¶tur¶ de mincino§i “directori de con§tiin†¶”, încercînd s¶
intre cu ciubotele lor în Istorie. (Imi vine în minte o zical¶ am¶rât¶:
“Ceau§escu, neizbutind s¶ intre în istorie, vrea s¶ intre în
geografie”).
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I. Vianu procedeaz¶ §i în “m¶rturiile” sale despre denun†area
psihiatriei în România ca §i în acuza†iile de antisemitism la adresa mea: deschide gura §i las¶ cuvintele s¶ curg¶ pe b¶rbie, pe
piep†ii c¶m¶§ii, f¶r¶ a †ine seam¶ de proprietatea lor, de adev¶rul
con†inut.
Dac¶ avea cuno§tin†¶ de abuzurile psihiatrice “începînd de
la sfâr§itul anilor §aizeci” de ce nu le-a denun†at de atunci?, iat¶,
eu am m¶rturisit c¶ abia în februarie 1977 am aflat despre acestea §i pe dat¶… am turnat!
Apoi: ce în†eles ascunde afirma†ia: “ïn afar¶ de propriile mele
m¶rturii exist¶ discursul lui Ceau§escu din 1 octombrie 1968” ?
Eu n-am p¶truns-o, o las a§a.
Aproape m¶ obi§nuisem cu absen†a sa scrobit¶ la tribuna
conferin†elor §i colocviilor, înc¶ de la prima edi†ie a “Amintirilor
în dialog” (cu M. C¶linescu), unde era evident¶ autoamnezierea.
De aceea m-a surprins dureros agresivitatea cu care m-a atacat
acum câtva timp - tot în INMER - punîndu-mi eticheta infamant¶:
“antisemit basarabean”. Atunci dedusesem c¶, tot dormitînd prin
comitete §i comi†ii §i prezidii al¶turi de Monumentul Nesim†itorismului, hahalera Oi§teanu, Sociologul Oigen§tein îi §optise “ultimele §tiri”. Din acestea I. Vianu re†inuse doar c¶ sunt “antisemit”,
“basarabean” §i, din lene, confec†ionase: “antisemit basarabean”.
Din Dezbaterea de la INMER reiese ceva mult mai grav:
I. Vianu este, nu doar un indiferent (fusese o via†¶ întreag¶, de
aceea dialogase atât de armonios cu Matei C¶linescu), a devenit un
militant holocaustolog. Or scopul suprem al acestora este suprimarea memoriei celuilalt (goi-ul). Prin omisiune a adev¶rului de to†i
§tiut §i prin fabricare de neadev¶ruri - ca aici.
Ce ocazie mai fericit¶ pentru un vierme veninos ca Dinu
Zamfirescu de a-§i exercita puterea (sic) prin cenzurarea celor care
nu-i împ¶rt¶§esc op†iunile (resic), la urma urmei, prin rescriere
istoriei, visul oric¶rui c¶c¶nar slugoi, fie el Roller, fie Tism¶neanu,
fie Marius Oprea. ïmi arde §i el o copit¶ scriind:
“A§ sublinia aportul deosebit al Ligii pentru Ap¶rarea
Drepturilor Omului în România §i a lui Mihnea Berindei care crede
c¶ a fost printre primii care a relevat în Occident acest fenomen.
Pe urm¶ bineîn†eles abuzul (…) a fost reflectat §i în emisiunile
posturilor de radio Europa liber¶ §i BBC”.
A§adar, iat¶ cum st¶m: Primul care a demascat psihiatria politic¶ în România a fost I. Vianu, iar primul “care a relevat in
Occident acest fenomen” este Berindei! Nici pomeneal¶ de Virgil
T¶nase “corespondentul” meu telefonic §i semnatarul… primului
text care relevase fenomenul (în Les Nouvelles Littéraires). Nu
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sunt pomeni†i nici Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca, în casa
c¶rora era instalat Comitetul pentru ap¶rarea drepturilor omului §i
unde s-a înregistrat convorbirea noastr¶ - pentru a fi difuzat¶ în
aceea§i zi (26 februarie 1977), dup¶ dou¶ ore, la Europa Liber¶;
nici Anne Planche, nici Alain Paruit.
£i, desigur, nici din gre§eal¶ nu a fost pomenit numele
odiosului “antisemit basarabean”: Paul Goma…

