
Scrisoare c¶tre Victor Roncea, jurnalist la ‘Ziua’

Paris, 5 iunie 2006
Domnule Victor Roncea,

Observ cu uimire, cu triste†e: în focul luptei pentru ap¶rarea
redutei ziarului ‘Ziua’, a†i uitat de predecesori, de r¶ni†i, de
“str¶ini” - i-a†i abandonat. Desigur, c¶ma§a este mai aproape de
trup, dar adev¶rul mai aproape de suflet.

Or adev¶rul este ca în ultimii doi ani, ziarul ‘Ziua’ - chiar
daca se laud¶/plânge ca l-a publicat pe “antisemitul” Paul Goma,
a facut-o cu parcimonie, ca sa nu spun: selec†ie-justa (vezi “deli-
mit¶rile). Mi-a publicat unele texte - dar pe altele ba, ultimul:
“Doliu pentru Basarabia”, f¶r¶ a explica motivul, f¶r¶ a-§i cere
iertare în cazul în care constatase c¶ gre§ise - sau nu constatase?,
deci nu gre§ise, nepublicîndu-l?

Mai grav a fost obiceiul ‘Zilei’ de a nu publica drepturile-la-
raspuns (recenta Scrisoare adresat¶ Directorului în leg¶tur¶ cu
textul semnat de G. Damian - jurnalistul care a luat de pe site-ul
internet - f¶r¶ încuviin†area mea - textul Plângerii împotriva…
antisemitizatorilor mei, a selec†ionat arbitrar, a intertitrat aiurea
§i, cunun¶, a jurnalismului, l-a “ilustrat” cu o fotografie trucat¶ în
redac†ie, prezentîndu-i pe V. Tismaneanu §i pe P. Goma în
acela§i cadru!).

Nu m¶ intereseaza piruetele “deontologice” ale lui Sorin
Ro§ca St¶nescu - le cunosc, nu m¶ surprind. Fire§te, în cazul ata-
curilor obraznice, nedrepte împotriva unor jurnali§ti care - în
ciuda politicii §efului lor §i cu certe riscuri… profesionale -
încearca sa informeze corect, scriind adev¶ruri neconvenabile
guverna†ilor guvernan†i de la Bucure§ti - sunt §i voi fi mereu soli-
dar cu cei agresa†i.

ïns¶ este p¶gubitor, chiar jurnali§tilor care se ap¶r¶ de
calomniile calomniatorilor de profesie - si pe care eu i-am dat
recent în judecat¶ - de a nu invoca acuza†iile grave formulate de
“Cei 18” §i de a omite numele - §i cazul, mult mai vechi - al meu
din chiar citatul Protestului (si) lor :

"Ziarul Ziua nu se afla in nici un caz la prima iesire de acest
gen. Ziaristi precum Victor Roncea, Miruna Munteanu, Vladimir
Alexe, Dan Ciachir, George Damian, s.a. au devenit varful de
lance al atacurilor nationalist-securiste. Dupa promovarea
incontinenta a lui Paul Goma, cu toate excesele lui, cu repe-
tatul si obositorul sau negationism (subl. mea), Ziua recidivea-
za cu recentele atacuri la adresa lui Vladimir Tismaneanu,



Smaranda Enache, Mihai Razvan Ungureanu, etc."

Or, daca pentru jurnali§tii de la ‘Ziua’ care pentru întâia oara
sunt confrun†ati cu astfel de minciuni acuza†ia de “nega†ionism”
este trecut¶ cu vederea (fiindc¶ nu este desemnat¶ prin “antise-
mitism”!), ei bine, se în§eala, ei, îi în§eal¶ pe cititori, m¶ tr¶deaza
pe mine - ei, cei care m¶ “promovaser¶“, nu?

Fiindca “antisemitism” poate fi considerat un calificativ
cvasi-injurios ca: «Jidane!» , îns¶ “nega†ionism” desemneaza o
opinie, o atitudine, un discurs: Negarea Holocaustului evrei-
lor*

£i nu este adev¶rat.
De aceea, Domnule Victor Roncea, v¶ sugerez - în interesul

adev¶rului, nu doar al meu (eu m¶ pot ap¶ra §i singur, f¶r¶ scu-
tul protector al ‘Zilei’, doar pe internet) - în proxima interven†ie
s¶ face†i precizarea de mai sus, în leg¶tura cu extrema gravitate a
acuza†iei de nega†ie.

Totodata îl invit pe Dl. G. Damian s¶ nu mai foloseasc¶,
atunci când aduce vorba de mine calificativul descalificanto-min-
cinos: “disidentul” (ba chiar “marele disident”!). Nu sunt nici
“mare”, nici mic - §i nici “disident”. Faptul ca domnia sa nu a
aflat ca sunt, totu§i, scriitor, nu are nici o importan†¶. Sunt - sau
ne-sunt - în ciuda d-lui G. Damian. 

Va salut¶
Paul Goma 

P.S. £tiind ca ‘Ziua’ nu va publica aceast¶ precizare, nici nu
o rog. Va ap¶rea tot pe site-ul meu:

paulgoma.free.fr
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