
Paris, 6 mai 2006

Domnului Traian B¶sescu,
Palatul Cotroceni, Bucure§ti

Domnule B¶sescu,

ïn 5 aprilie 2006, dup¶ ce Vladimir Tism¶neanu îmi propu-
sese - în numele Dvs. - s¶ fac parte din Comisia preziden†ial¶
pentru cercetarea crimelor comuniste în România, preg¶tisem o
scrisoare de r¶spuns la scrisoarea-invita†ie. ïn primul rând ceream
de la statul român repara†ii: restituirea cet¶†eniei române, furate
chiar înainte de a pleca din †ar¶ (în 20 noiembrie 1977); resti-
tuirea dreptului de a publica în România, furat de N. Manolescu
prin editorialul “Adio, domnule Goma” din 1998, apoi prin
campania de antisemitizare a mea, organizat¶ în 2005, în vederea
ob†inerii postul de ambasador la UNESCO.

Dup¶ care treceam la chestiuni generale:
ïn acel moment nu cuno§team numele celorlal†i membri ai

Comisiei, credeam îns¶ c¶ reuni†i pentru a cerceta-clarifica
istoria României din ultimii 70 ani ne vom în†elege între noi,
oricât de adânci fuseser¶ neîn†elegerile anterioare. Drept care
propusesem:

- din Comisie, ca membri de onoare, s¶ fac¶ parte supra-
vie†uitori dintre victimele comunismului: Gavril¶ Ogoranu,
plecat dintre noi între timp, §i minunata sa so†ie (v¶duva lui
S¶b¶du§, ucis în b¶taie la Gherla, de c¶tre o “cuno§tin†¶” a mea:
Goiciu), Vasile Paraschiv, Doina Cornea, Remus Radina,
Cicerone Ioni†oiu, Ion Varlam §i al†ii §i al†ii câ†i au mai r¶mas;

- din Comisie s¶ nu fac¶ parte acei autodeclara†i “membri
eminen†i ai societ¶†ii civile” care colonizaser¶, de la 22 decem-
brie 1989, tribunele, prezidiile, balcoanele, platourile de televi-
ziune, microfoanele, presa scris¶, posturile, bursele, pentru a ne
explica nou¶, neinforma†ilor, nou¶, naivilor cât §i cum §i pe unde
“rezistaser¶” ei comunismului: Blandiana, Liiceanu, Ple§u,
Manolescu, Adame§teanu, Dan Pavel, Oi§teanu, Jela, Stelian
T¶nase, Antohi, A. Mungiu, Pippidi… - lista era mult mai lung¶. 

Motivele pentru care ace§ti “directori de con§tiin†¶” nu
aveau ce c¶uta într-o asemenea Comisie:
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- “trecutul de lupt¶ anticomunist¶” al lor: traficat post-
festum, deci mincinos;

- cuno§tin†ele lor de istorie în general, în special de
istorie contemporan¶ a României: nule, chiar dac¶ unii dintre
ei se prezentau ca istorici.

Domnule B¶sescu,

Aceast¶ scrisoare a mea - pe hârtie - nu a putut pleca spre
Dvs., pentru c¶ invita†ia Dvs., scris¶, trimis¶ prin po§t¶ (promis¶
prin V. Tism¶neanu) nu a mai pornit înspre mine.

ïntre 11 aprilie §i 14 aprilie a avut loc Marea Mi§care de
Solidarizare Intelectual¶ (Român¶): “membrii de drept ai direc-
toratului de opinie” din nefericita noastr¶ †ar¶, profesioni§tii în
prelingerea de la un prezidiu la o comisie; de la un colocviu la o
dezbatere-asupra, cu tot scaunul autorepartizat lipit de §ezut(¶),
aflînd c¶ V. Tism¶neanu îmi propusese §i mie participarea - chiar
dac¶ uitase s¶ men†ioneze c¶ înc¶ din 21 septembrie 2005
cerusem înfiin†area Institutului pentru Studierea Terorii
Bol§evice în România - au intrat în panic¶, s-au adunat, au dat
mân¶ cu mân¶, ca de obicei pe meleaguri mioritice §i tot pentru
o cauz¶ mizerabil¶: expulzarea acelui ins care f¶cuse ceea ce ei
nu f¶cuser¶ nici m¶car în gând împotriva comunismului.

Urmare: V. Tism¶neanu (prost consiliat, dar cine s¶-i pedep-
seasc¶ pe foarte-pro§tii consilieri? - la urma urmei fiecare are
consilierii pe care îi merit¶) a improvizat o “motiva†ie” a anul¶rii
invita†iei mie adresate - în numele Dvs., Domnule B¶sescu -
pretextul invocat: a§ fi publicat - pe internet! - scrisori de-ale
tat¶lui s¶u! Ce explica†ie improvizat¶, ce inven†ie debil¶!

Pe când eram în rela†ii cordiale (sic) V.T. îmi scrisese,
nesim†itor la faptul c¶ m¶ ofenseaz¶, m¶ r¶ne§te:

“Rolul Dvs: mai ales pe tema represiunilor, studentimea,
intelectualii. Nu trebue sa scrie[†]i: ati scris ce trebuia scris.
Acum vin expertii, comisia citeste, adauga, etc” (subl mea, P.G.)

Am înghi†it jignirea, am re†inut sugestia.
Chiar dac¶ nu mai fac parte din Comisie - v¶ propun:
Cum tot mi-am preg¶tit seria de scrieri postume, o ofer spre

tip¶rire editurii Institutului Cultural Român. S¶ înceap¶ cu cele
dou¶ volume de Scrìsuri care adun¶ articole, interviuri, confe-
rin†e publicate în presa occidental¶ între 1971 §i 1978 - pe când
eu m¶ aflam în România - apoi în exil, precum §i cele din 1990
pân¶ în momentul de fa†¶. Presupunînd c¶ îmi cunoa§te†i
publicistica, v¶ rog s¶ o recomanda†i lui H.R. Patapievici,
director al Institutului §i membru al Comisiei.
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Domnule B¶sescu,

Scopul meu, este în primul rând al unui scriitor frustrat:
20 de ani (1970-1990) am fost interzis în †ar¶, deci samizdatizat;
de la ac†iunea extrem de colegial¶ a lui N. Manolescu, am
evoluat…, devenind, în România Liber¶, un scriitor român
internetizat;

ïn al doilea rând †elul urm¶rit este unul pedagogic:
Niciunul dintre membrii Comisiei nu cunoa§te Istoria

Contemporan¶ a României: Sorin Alexandrescu, de§i înalt
specializat în prinderea prin scheme §i s¶ge†i a geniului lui
Faulkner, N. Manolescu, str¶lucit recenzent al c¶r†ilor de fic†iune
§i harnic autor de manuale îndrum¶toare-spre-înd¶r¶t, ca
Literatura român¶ de azi. 1945-1965 -  nu au nici o idee despre
Istoria ¢¶rii lor (dac¶ ar fi avut una cât un bob de mu§tar,
N. Manolescu nu ar fi luat lui I. Iliescu, imediat dup¶ Mineriada
Sângeroas¶ din 13-15 iunie 1990 interviul legitimator al ilegiti-
mului cu mâinile pline de sânge, numit de el “Omul cu o mare”);
la fel S. Antohi: el este “istoric al ideilor”, nicidecum al faptelor
§i al suferin†elor românilor; Mihnea Berindei, turcolog emerit,
r¶mâne autor al unui studiu despre v¶mile turce§ti, nu despre
secolul al dou¶zecelea la români; cât despre Al. Zub el s-a
specializat în Xenopol, în Kog¶lniceanu, în Pârvan - din care nu
a mai ie§it, deci nu are idee, de pild¶, despre “întâmpl¶rile” din
timpul celui de al Doilea R¶zboi Mondial.

ïn aceste decenii din urm¶ am constatat cu triste†e, cu
îngrijorare, cu oroare: românii no§tri se afl¶ în rela†ii conflic-
tuale cu ceea ce se cheam¶ Istorie - deci memorie:

Neistoricii sunt “imuni” la cronologie, pentru ei timpul
este… o neglijabil¶, un accident: ce conteaz¶, la scara secolelor,
c¶, de pild¶, 28 iunie 1940 a fost înainte de 22 iunie 1941 ?, sunt
sigur, nu dup¶? §i dac¶ a fost înainte, la ce ne sluje§te, azi:
anuleaz¶ prezentul mizerabil ?; dintre scriitorii români doar
Eminescu §i Sadoveanu au cinstit istoria cum se cuvine, pentru
cei ap¶ru†i dup¶ 1944 - conjuncturi§tii din care ne-am f¶cut
mae§tri de gândire §i de “crea†ie” - istoria a reprezentat “un
domeniu” în care erai obligat s¶ te documentezi (ca în siderurgie,
în piscicultur¶, în arpagicultur¶), iar tinerii care voiau s¶ devin¶
istorici, din spaim¶-de-clas¶, provocat¶ de teroarea luptei-de-
clas¶, alegeau perioadele cele mai îndep¶rtate în timp, ca s¶ nu
care cumva s¶ calce în groapa prezentului care putea duce drept
la pu§c¶rie.
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Cât despre acea constant¶ etic¶ necesar¶ în studiul istoriei -
nici vorb¶: dac¶ etica era exclus¶ din estetic¶ (astfel realizîndu-se
înghe†ata fiart¶ specific¶ României bol§evizate de prietenii no§tri
lumin¶tori veni†i de la R¶s¶rit pe tancurile ruse§ti în 1944,
numit¶: “rezisten†¶ prin cultur¶”), ce s¶ caute în istorie, consi-
derat¶ §tiin†¶ pur¶ §i dur¶…?

Domnule B¶sescu, 

V¶ propun s¶ facem noi, neistoricii, alfabetizarea istoricilor
români din Comisia cu pricina. 

Sunt convins:  bibliografia oferit¶ de volumele Scrìsuri le va
fi benefic¶: le va oferi câteva no†iuni elementare de istorie §i
de moral¶ în abordarea istoriei. Totodat¶ va fi folositoare §i
urma§ilor, neamurilor lor: fii, nepo†i, str¶nepo†i §i mai ales
cumnate : ace§tia/acestea vor afla, în sfâr§it, ce este aceea Istorie
a României Contemporane §i cu ce se m¶nânc¶ ea.

Cu încredere, 
Paul Goma
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