
Paul Goma
Dezmin†ire la o “dezmin†ire” 

Paris, 4 iulie 2005

D-lui director Sorin Ro§ca-St¶nescu, 
ïn leg¶tura cu dezmin†irea publicat¶ de Ziua în num¶rul s¶u din

1 iulie  2005 sub titlul redac†ional “ZIUA §i replica”, v¶ rog s¶ lua†i în
considera†ie urmatoarele:

3. [Încep cu ultimul punct]:
M-am l¶sat informat de informa†ia din Ziua, 9 iunie 2005 - citez:
“Asta nu l-a impiedicat pe patronul de la Editura Polirom, Silviu

Lupescu, s¶ preia - s-a intâmplat recent - editura Uniunii, Cartea
Romaneasca…”(sublinierile mele, P.G.)

Am “tradus”: preluarea (în administrare) prin: cump¶rare. 
Ar fi trebuit s¶ scriu:
“Patronul editurii Polirom a preluat (în administrare) prin

cump¶rare Editura Uniunii Scriitorilor, Cartea Româneasc¶”. 
Am gre§it, îmi cer iertare.  Fac aici cuvenita rectificare.
Citez din dezmin†ire:
“1. Afirma†ia conform c¶reia persoanele men†ionate

[A. Oi§teanu, M. Shafir, Al. Florian, A. Cornea, Mih¶ie§, Pippidi,
A. Babe†i §.a., §.a.] ar fi intervenit pentru nepublicarea c¶r†ii «Culoarea
Curcubeului ‘77» sau a unor p¶r†i din aceasta sunt [“este”, fiind vorba
de “afirma†ia”, nu de “p¶r†i” - corectura mea, P.G.] complet false” -
am încheiat citatul din “dezmin†irea Polirom”.

Deloc “fals¶” [“afirma†ia”, nu “p¶r†ile”], iat¶ de ce:
a). Vorba era, în textul meu, despre actul suprim¶rii

“Introducerii” (cuprinzînd “Notele autorului“ din mart. 2002 §i din 21
oct. 2004 - aceasta din urma scris¶ pentru edi†ia de la Polirom, cea
cuprinzînd §i «Cod Barbosul») - §i nu despre…: “ar fi intervenit
[holocaustologii] pentru nepublicarea c¶r†ii” (subl. mea, P.G.). 

ïnc¶ o dat¶, ca s¶ priceap¶ chiar §i Cristian Teodorescu: aceasta -
“Introducerea” cuprinzînd “istoricul mi§c¶rii pentru drepturile
omului din 1977” - aceasta, repet, a fost suprimat¶ de Polirom, în
ianuarie 2005 (astfel înc¶lcînd contractului evocat). Semnatarul
“dezmin†irii” nu dezminte nimic, fiindc¶ nu spune adev¶rul:
Suprimarea “Introducerii” a fost f¶cut¶ de c¶tre editur¶ abia la prima
corectur¶; autorul, crezînd c¶ fusese o… sc¶pare, o re-pusese la loc,
îns¶ Polirom i-a comunicat: nu se mai poate face repaginarea, costisi-
toare, s¶ dau “Bunul de Tipar”, pentru aceea forma. £antajat astfel,
sperînd s¶ rup în sfâr§it blestemul planînd asupra tip¶ririi c¶r†ii, în
române§te, limb¶ în care fusese scris¶ cu 28 ani în urm¶, am dat
BT-ul. Iar rezultatul… S¶ fac¶ bine Dezmin†itorul Polirom s¶-§i
contemple “opera editorial¶” §i s¶ jure cu mâna pe inim¶ c¶, dac¶ el ar
fi fost autorul, nu ar fi suferit din pricina decapit¶rii volumului, deci a
lipsirii de elementarele informatii editoriale : a câta este edi†ia de fa†¶,
care fusese întâia, în ce limb¶, când tip¶rit¶, sub ce titlu - în 1979, la
Seuil, în neerlandez¶ la Elsevier - când, cu ce titlu ap¶ruse-disp¶ruse la



Humanitas, în mai-iunie 1990? 
Ceream prea mult de la editura Polirom?;

b) De loc fals¶ afirma†ia mea: abuzul editurii - suprimarea
“Introducerii” -  a coincis (cine crede în coinciden†e repetate?) cu
articolul semnat: A. Oi§teanu (revista 22, 22 ian. 2005) . ïn acela
autorul Polirom m¶ denun†a ca “trivial negationism” (termen împru-
mutat de la M. Shafir, §i el autor Polirom, §i el acuzator al meu pentru
“antisemitism deflectiv?, deflectant?”- dup¶ care m¶rturisea chiar în
corpul bro§urii, editat¶ la Polirom, c¶… nu avusese timp s¶ citeasc¶
ceea ce condamna). Am r¶spuns prin un text “S¶ înv¶†¶m de la
evrei…?”, apoi prin “Necitorii mei, holocaustologii”; în ele încercam
s¶ ar¶t adev¶rul - acesta: acuzatorii mei (pentru “antisemitism”) nu
citiser¶ textele condamnate, nu produseser¶ citate, fabricaser¶
rezumate §col¶re§te copiate unul de la altul, colportorii împ¶nîndu-§i
compunerile cu amenin†area: «Ordonan†a, Ordonan†a!», cea
prev¶zut¶ a-i b¶ga în pu§c¶rie pe ne-evrei pentru “antisemitism”, dar
Doamne-fere§te s¶-i vizeze pe evrei, pe unguri pentru antiromânism).

Atacul soldatului A. Oi§teanu a coincis (sic-sic), nu doar cu
mutilarea Culorii Curcubeului, ci §i cu anun†area ne-acord¶rii unei
serii de autor - sugerat¶ de Dan Petrescu, nu de mine solicitat¶; §i a
coincis (?) cu neacceptarea edit¶rii Jurnalelor; în final, am primit
l¶muritorul r¶spuns: «Nu» la propunerea edit¶rii unor volume de
fic†iune: Sabina, Bonifacia, Justa… 

Autorul dezmin†irii neag¶ “interven†ia” concertat¶ a holocausto-
logilor în defavoarea mea ca autor, pe lâng¶ direc†ia Polirom - îi mai
numesc o dat¶: cu excep†ia lui Al. Florian, Laszlo §i a lui Pecican, sunt
autori Polirom : J. Ancel,  G. Andreescu, L.  Antonesei, V. Ciobanu,
A. Cornea,  V. Gârne†, M. D. Gheorghiu, C. Iancu,  R. Ioanid,  M.
Mihaies, A. Oi§teanu, Dan Pavel, M. Shafir, W. Totok,  I. Vianu,
Gh. Voicu - la care îi adaug pe Ed. Reichman, Alain Paruit, Pierre
Pachet, S. §i Pierre Moscovici, Lavastine, Isac Chiva, Iosif Petran…-
care, în ultimele decenii m-au tot pus la stâlpul “antisemitismului” -
înc¶ o dat¶: etichetîndu-m¶, îns¶ evitînd a da citate din textele mele
“antisemite”: citatele netrunchiate (nedecapitate, ca s¶ r¶mânem
înde noi) s-ar întoarce împotriva bravilor acuzatori.  

Dezmint dezmin†irea editurii Polirom. Argumentele mele sunt
textele mele, imprimate - întregi sau decapitate de însu§i dezmin†itorul,
ca volumul Culoarea curcubeului;  

Argumentele editurii Polirom sunt vorbe goale, neadev¶ruri
orbitoare, precum : “Bunul de tipar acordat de autor conform prevede-
rilor contractuale”. Sic.

Paul Goma

P.S. Fiindc¶ am prilejul, o întrebare - retoric¶, se în†elege: cum
poate fi judecat¶ “politica editorial¶” a Polirom (de ce îmi va fi venind
s¶-i zic: “Politrom”- s¶ fiu psihanalizat pentru contaminare: Politbirou,
Politruc - eu sau botez¶torul?), dup¶ m¶rturia lui Mihai Vakulovski
(r¶spunzîndu-i lui O. Pecican acuzîndu-l c¶ publicase în Tiuk! un text
de “antisemitul Goma”): 
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“Cât despre mine, da, am facut o carte de interviuri cu supravie-
tuitorii Holocaustului, din care am publicat citeva la E-Leonardo §i
citeva la Tiuk, la rubrica "Reportaje KLU" (în mai multe numere).
Cartea a ap¶rut la editura "Polirom", doar ca nu se §tie cine i-a schim-
bat titlul §i mi-a scos numele de pe coperta! (Acum se nume§te
"Holocaustul evreilor romani" si e semnata "Institutul Roman de
Istorie Recenta"). Despre cartea asta*) a facut Dumitru Crudu un
interviu in care povestesc despre aceasta experienta (…) Ma intrebi
când sînt eu - eu sînt §i atunci cînd §tiu s¶ ascult un om care a suferit
§i are ce povesti, iar ace§ti supravietuitori au fost extraordinari, §i
atunci când apar din toate puterile libertatea de exprimare. Ce-ti pare
contradictoriu în asta?” 

*) [Care] “se numea, înainte de a fi publicat¶, "Supravie†uitorii…
(Interviuri despre Holocaust)" §i era semnat¶ Mihai Vakulovski. M-am
interesat (…) cum a ajuns s¶ fie semnat¶ IRIR (…); dup¶ cercet¶ri
îndelungate, mi-a r¶spuns (…) Andrei Pippidi, prefa†atorul volumului
(…)  [c¶] a fost mul†umit (…) §i c¶ el "în acord cu editorii" au hot¶rît
"ca IRIR si nu dvs s¶ figurati pe coperta volumului" (subl. mea, PG.) 

P.P.S.: A§adar nu sunt singurul autor ale c¶rui c¶r†i predate la
Polirom sunt fie mutilate, fie pur §i simplu furate - de ditamai istoricul
A. Pippidi!

De ce Mihai Vakulovski a fost victima unui astfel de act - extrem
de cultural, cât despre editoriaaal…?

Nu cumva pentru c¶ fra†ii Vakulovski (Alexandru §i Mihai) se
declaraser¶, într-un poem publicat în Vatra, “fiii [spirituali] ai lui
Goma”? Argumentele prezentate de mine, mai sus se dovedesc a fi,
vai, adev¶rate: §i A. Pippidi este holocaustolog emerit (face parte din
“Comitetul Wiesel” - al¶turi de alt escroc §i falsificator de istorie:
R. Ioanid) §i coordonator de colec†ie - la Polirom. 

Deci nu doar Goma este “pedepsit”: marginalizat, contestat,
antisemitizat, îngropat de viu cu tot cu manuscrisele-i - ci §i persoa-
nele care “se ating” de el? Dar “s-au atins de mine” §i Pecican §i
Laszlo, §i Adame§teanu §i Liiceanu §i Manolescu §i Tudoran (nu,
Blandiana: nu, ea se atingea numai de Gogu R¶dulescu) - §i? 

£i! Iat¶ “antisemitul” Manolescu, de la o vreme se în†elege
perfect cu directorul Politrom, devenit §i director al editurii Uniunii
scriitorilor, Cartea Româneasc¶.

Cum se va numi editura rezultat¶ din preluarea uneia de c¶tre
cealalt¶:

Cartea Politromâneasc¶? 
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