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Pre-simt venind, cum am sim†it de fiecare dat¶, o nou¶ campanie
din partea “intelectualilor de vaz¶, a scriitorilor din România, s¶tui
de insultele, de calomniile, de minciunile proferate de mine la adresa
lor”. De ast¶ dat¶, pe lâng¶ orfanii luptei de clas¶, pe lâng¶ holocaus-
tologii tradi†ionali, altfel spus: orfanii luptei de ras¶  (R. Ioanid, Shafir,
Oi§teanu, Al. Florian) vor participa activi§tii auxiliari dintre goi:
G. Andreescu, I.B.Lefter, Pippidi, Pecican, Laszlo, Totok, precum §i
“independen†ii” Gelu Ionescu, Iorgulescu, Cosa§u, Marta Petreu, Liviu
Antonesei. Ace§tia “sunt pe cale de a-mi da replica - final¶ - meritat¶”;
“în mod organizat §i concentric”. Scopul: 

“S¶-l dis-tru-g¶, s¶-l lichideze - definitiv - pe Goma”.
M¶ mai li-chi-da-se (definitiv) cineva: prietenul §i colegul

de celul¶ Ivasiuc : la cutremurul din martie 1977 l-a strivit o grind¶
de beton;

M¶ mai lichidase careva: generalul Ple§i†¶, întâi chimizîndu-m¶
pân¶ în pragul mor†ii, la ei, în arestul Securit¶†ii de pe Calea Rahovei,
în aprilie-mai 1977; în exil expediindu-mi o bomb¶ într-o carte; tot
acolo trimi†îndu-mi-l pe securistul Haiducu-Vi§an-Mo†u-Hirsch-
Forrestier s¶ m¶ otr¶veasc¶: s-a întâmplat ca Haiducu-Hirsch s¶ fie
lichidat acum doi ani de securi§tii s¶i, iar Ple§i†¶ era cât pe-aci s¶ arz¶
cu tot cu casa lovit¶ de tr¶znet (potrivit blestemului: «Tr¶zni-te-ar
Dumnezeu!”); 

M¶ mai “decedase” (definitiv!) cineva, acum o lun¶ §i jum¶tate:
procurorul Eduard. Tovar¶§ul s¶ se p¶zeasc¶ de a ie§i în târg pe timp
de ploaie: o pic¶tur¶ i-ar putea bortilì creierul personal. 

Mi se preg¶te§te o replic¶-meritat¶? Cum: celelalte “replici” date
de c¶tre masele largi de scriitori indigna†i fuseser¶ ne-meritate?

A, da, acum, fiind noi în plin an 2005, se va porni împotriv¶-mi
o chestie inspirat¶ de r¶zboiului-nuclear-preventiv imaginat de
Rumsfeld-Wolfowitz în Irak (de unde, dup¶ informa†iile din pres¶,
r¶zboinicii preventivo-nucleari se preg¶tesc s¶ se retrag¶ strategic, a§a
cum hollywoodian-strategic se retr¶seser¶ în 1975 din Vietnam).

Printre multele p¶cate atribuite mie - unul dintre cele m¶run†ele:
delirul de persecu†ie. Acuza†ie în care se întâlnesc N. Manolescu §i C.
Burtic¶; G. Liiceanu §i N. Ple§i†¶ - ilustrare:

Editorul Liiceanu, acuzat de mine c¶ îmi trimisese la topit o carte
de m¶rturii, m-a acuzat la rându-i c¶ suf¶r de mania persecu†iei; 

ïn “cadrul discu†iilor prietene§ti” de la 1 aprilie 1977, când m¶
b¶tuse (s-a l¶udat recent la televiziune cu isprava-i) apoi în vara
aceluia§i an, dup¶ ce m¶ r¶peau de pe strad¶ haidamacii lui, la protes-



tele mele împotriva “metodelor”, Ple§i†¶ rânjea: «Te-am b¶tut io? Ai
probe? Te-am r¶pit io? Ce probe ai? - ia nu mai face pe persecutatu’!» 

A§a cum, în 1977, în prezen†a lui N. Breban care confirma ceea
ce tocmai spusesem: c¶ sunt asediat de Securitate, c¶ telefonul nu
func†ioneaz¶ decât pentru securi§tii care ne amenin†¶, c¶ X, Y, Z, sem-
natari ai Apelului nostru fuseser¶ aresta†i §i nu mai aveam semne de la
ei - C. Burtic¶, senin, m¶ asigura: când era diplomat la Roma “i se
p¶rea” c¶ e urm¶rit, dar nu era decât “o mic¶ halucina†ie”… - tot a§a,
începînd din chiar vara anului 1990 (când Liiceanu retr¶sese din
libr¶rii Culoarea curcubeului) colegii, prietenii mei G. Adame§teanu,
Monica Lovinescu, Dorin Tudoran m¶ asigurau c¶ “mi se pare”, iar
Geta Dimisianu, în stilul Ple§i†¶: «Ia nu mai face pe interesantul, c¶ te
persecut¶ Liiceanu, Sorescu, Viorica Oancea, Papahagi - ei, na, dou¶-
trei c¶r†i, la cele dou¶ sute câte ai scris - ¶sta-i delir de persecu†ie!”

Pe atunci înc¶ mai eram b¶iat bun, nu-mi d¶dea prin minte s¶-i
blestem pe “consolatori” astfel:

«S¶ dea Dumnezeu s¶ ajunge†i §i voi în situa†ia mea: s¶ v¶
distrug¶ c¶r†ile editorii-prieteni ca Liiceanu, Sorescu, iar prietenii de
decenii, §i ei scriitori (G. Adame§teanu, Monica Lovinescu) s¶ v¶ tra-
teze de calomniatori ai bie†ilor distrug¶torii de carte Liiceanu, Sorescu
- fiindc¶ nu nu va fi deloc adev¶rat, suferi†i de mania persecu†iei!»

“Ofensiva” din acest an, 2005 face parte dintr-un… serial. £i nu
va fi prima (“c¶ci ei sunt mul†i, eu singur §i gol…”).

S¶ le re-memorez, re-num¶r, chiar dac¶ unora dintre cititorii mei
- numai pe internet! - li se va p¶rea c¶ m¶ repet. Nu va fi p¶rere, ci
adev¶r: voi repeta (“ca o plac¶ stricat¶”, vorba Monic¶i Lovinescu
atunci când aduceam iar vorba de tr¶d¶rile Domniei Sale),“întâmpl¶ri”
din via†a mea, cu trimiteri la Biblie: la vinderea, la tr¶darea-de-frate §i
la (tentativa) de ucidere a aceluia: mitul Iuda §i mitul Cain, împletite,
rezultînd, în Carpa†ii no§tri, mitul-emblem¶ al românilor: Miori†a. 

Pe timpul lui Ceau§escu am num¶rat (§i îndurat) agresiunile:  
1) ïncepînd din 1970 durînd pân¶ în 1990, 20 ani (dintre care

7 în †ar¶), interdic†ia de a publica, fie §i traduceri, fie §i note de
lectur¶ (nesemnate) în România literar¶ unde adjunct era G.
Dimisianu. 20 de ani de inexisten†¶ în limba în care scriu, româna;
20 de ani de t¶cere total¶ a numelui meu §i a faptelor mele de scris
- dac¶ eram “tr¶d¶tor de patrie”…; 

2) ïn 1976 Gallimard îmi publicase, în traducere francez¶, a treia
carte: Gherla. ïmpotriva ei (§i a autorului, aflat în România) a fost
pus¶ la cale o dubl¶ campanie: am §tire de doar dou¶ perechi de scrii-
tori colegi: ¢oiu-B¶l¶i†¶ trimi§i în Suedia în cre§tinescul scop de a-l
convinge pe editorul Coeckelberghs s¶ nu editeze în suedez¶ Gherla -
o carte proas¶, iar autorul un veleitar lipsit de talent; Breban-Ivasiuc
trimi§i la München, în extrem de culturalul scop de a-i explica lui Noël
Bernard, directorul sec†iei române de la Europa liber¶ ce eroare
comite când îl propune ca “exemplu” pe un netalentat ca Goma; apoi
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la Paris, s¶ le fac¶ un desen Monic¶i Lovinescu §i lui Virgil Ierunca
(§i altora §i altora), ar¶tîndu-le c¶ Goma este un impostor în literatur¶
§i mai bine ar vorbi despre ei (Breban Ivasiuc), adev¶ra†i scriitori.
Simultan “presa din exil”, cea scris¶ la Bucure§ti §i tip¶rit¶ la Toronto,
Fürstenfeldbruck-München, Milano, Londra, Atena (unde Ion Brad,
ambasadorul, îl punea pe Dimitrios Ravanis-Rendis, fost exilat marko-
sist în România s¶ traduc¶ productele sale în grece§te, apoi le d¶dea lui
Iva§cu, lui E. Barbu, lui Drago§-R¶c¶nel s¶ le retraduc¶ în române§te,
cu indica†ia: “Din presa occidental¶”, trim†înd la sursa: “marele jurnal
elen Proini”…), sub semn¶turi ca I.C Dr¶gan, Faust Br¶descu,
Michael C. Titus, Emilian, René Theo, Lozovan (ei, da, chiar el), bra-
vii exila†i   anticomuni§ti îl puneau la zid pe Goma, cel care tr¶dase
România socialist¶ a lui Ceau§escu…;

3) “ïntâmplarea” din februarie-martie 1977: cu excep†ia lui Ion
Negoi†escu, nici un alt coleg scriitor nu a sus†inut ac†iunea pentru
respectarea drepturilor omului - vorbesc de textul s¶u, transmis la
Europa liber¶ §i în care nu era vorba de “pa§apoarte” (de acelea m¶
ocupam eu…), ci de cultur¶, de literatur¶, de libertatea de crea†ie, de
gândire, de expresie. Dup¶ moartea în exil al lui Negoi†escu, prieteni
de decenii ca Doina§, amici culturali ca Gelu Ionescu au pretins a fi
fost cel pu†in coautori ai textului semnat : “Ion Negoi†escu”;  

4) Momentul aprilie 1977, când Consiliul Uniunii Scriitorilor a
hot¶rît s¶ exclud¶ un membru aflat în ghearele Securit¶†ii, arestat,
amenin†at cu o condamnare pentru tr¶dare (eu fiind acela) - astfel
totalizînd trei campanii - aparent: pasive, dar cât de active, atât prin
vorbe-vorbe ale lui De§liu, Jebeleanu, Bogza, Marin Preda, Geo
Dumitrescu, Zigu Ornea…, cât §i prin scrisul la gazete: Iva§cu, Piru,
Zoe Bu§ulenga,  E. Barbu, B¶ran, Dan Zamfirescu, S¶raru, Dobrescu -
§i al†ii §i altele…

5) ïn 1979 îmi ap¶ruse la Seuil, Paris, în traducere francez¶, volu-
mul de m¶rturii Le Tremblement des hommes (Cutremurul oame-
nilor, 1977); tot atunci fusese înfiin†at la Paris CIEL (Comitetul
Intelectualilor pentru o Europa a Libert¶†ilor - pre§edinte: Eugène
Ionesco). De la Bucure§ti a fost dezl¶n†uit¶ o “campanie total¶” împo-
triva “du§manilor României”, atât în presa din †ar¶, prin E. Barbu,
Mihnea Gheorghiu, Zoe Bu§ulenga, Iva§cu, C.V. Tudor, B¶ran,
Herivan, acad. Condurachi §.a.… Deci §i împotriva mea, ca cel care îl
manipuleaz¶ pe Ionesco, ‘un gagarisit §i un be†iv incon§tient’, scria
Dan Ciachir, în S¶pt¶mîna barb¶, citat cu sfin†enie 11 ani mai târziu de
c¶tre ucenicul s¶u întru spiritualitate ortodox¶, Buduca, în “reportajul”
s¶u de la Paris.

[Fatalitate: în acela§i moment, vara anului 1990, pe lâng¶ retra-
gerea din libr¶rii a variantei originale, în române§te a volumului de
m¶rturii Culoarea curcubeului (Le Tremblement…), la Paris,
Liiceanu, în pauzele film¶rii lui Eugène Ionesco, fiind în vizit¶ la noi,
s-a         indignat c¶ de votul unui asemenea “incon§tient” - Ionesco! -
a depins excluderea din conducerea Ligii pentru Ap¶rarea Drepturilor
Omului din România a unui om cu meritele lui Mihnea Berindei… A
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fost pus la punct de so†ia mea, Ana, de n-a mai scos un cuvânt pân¶ la
plecare. Monica Lovinescu m-a terorizat la telefon o s¶pt¶mân¶
întreag¶, întâi rugîndu-m¶ s¶ nu care cumva s¶-i “povestesc Mariei-
France întâm-plarea” ; apoi acuzîndu-m¶ c¶ eu inventasem “acea
poveste”, de§i în aceea§i sear¶ dânsa îmi spusese c¶ Liiceanu o relata-
se §i la ei §i c¶ era  disperat, neg¶sind cum s¶ repare gafa…]”; 

Dup¶ aceste (doar) cinci dis-tru-geri, o întrebare retoric¶: dintre
colegii §i prietenii mei de atunci a existat vreun scriitor (în afar¶ de
Negoi†escu) s¶ se declare solidar, nu cu p¶c¶tosul de Goma, ci cu
principiile pe care le propusese pentru a fi ap¶rate - dealtfel deloc
originale: polonezii, ungurii, cehoslovacii, chiar §i ru§ii! le enun†aser¶?  

Deci, dup¶ 20 ani de t¶cere for†at¶, începînd din 1990 am putut -
în sfâr§it - s¶ public în România, în române§te… 

6)  … pân¶ în 1993, când, ca r¶spuns al unei scrisori publicate în
Timpul, în care m¶ plângeam c¶ editorul Liiceanu retr¶sese volumul
de m¶rturii despre 1977, Culoarea curcubeului, imediat dup¶ ie§irea
în libr¶rii (iunie 1900), îl depozitase, min†ind-m¶ c¶ absen†a lui de
pe pia†¶ se datore§te numai… distribu†iei deficitare, iar în 1993
trimisese la topit tirajul depozitat. Scriitori colegi §i prieteni ai mei care
suferiser¶ cumplit de cenzura comunist¶, de topirea c¶r†ilor, în loc s¶
ia partea victimei (ori curajo§i ca la noi, pe plaiurile dealvaletice, s¶
tac¶ în†elep†e§te), au deschis foc concentrat asupra mea, acuzîndu-m¶
c¶ îl calomniez pe intelectualul editor Liiceanu, distrug¶torul de carte. 

Astfel a fost pus¶ la cale o veritabil¶ campanie de pres¶ împo-
triva mea - repet: victim¶! - organizat¶ de Liiceanu, G. Adame§teanu,
cu sfaturile-pre†ioase din umbr¶ ale Monic¶i Lovinescu, avînd ca
tribun¶-megafon: revista 22;

7)  ïn 1995  mi-am declarat candidatura la Pre§edin†ia României.
Dup¶ cum orice alfabetizat în†elegea, anun†area candidaturii era o
provocare (în sensul de stimulare a altora dintre ai no§tri, avînd fibr¶
de om politic), Programul fiind un text utopic-preziden†ial, nu realist-
prim¶rial (ca al lui Constantinescu), nici… inexistent  (altfel rezistent)-
cultural (N. Manolescu). Reac†iile nu au întârziat, numai c¶, supriz¶:
ele au pornit nu dinspre du§manii tradi†ionali, comuni§tii-securi§tii, ci
dinspre alia†ii naturali: Horia Rusu §i C. Coposu! Abia apoi au
început a l¶tra scîntei§tii (n¶scu†i, nu f¶cu†i) ca C.T. Popescu,
C. St¶nescu, Felicia Antip §i al†i dragi-tovar¶§i. Dup¶ cele “politice”
au început culturalele, prin C. ¢îrlea (!), prin“arheul na†iei”, Pruteanu;
tot atunci s-a trezit Alexandru George s¶ fac¶ el ordine în “termino-
logie” (disiden†i, opozan†i, rezisten†i) §i tot atunci Alex. £tef¶nescu,
recenzent ultraelogios vreme de 6 ani a schimbat macazul: fulger¶tor
am devenit  (caut¶… candidatura cu care îl concuram pe Manolescu)
autorul care st¶pâne§te “Arta exasper¶rii cititorului”- în România
literar¶ a jupânului, unde tocmai ap¶ruse un extemporal semnat de o
Romani†¶, intitulat “Cenzura scrie proz¶” (proza scris¶ de cenzur¶:
Ostinato);

8) ïn 1997 mi-a ap¶rut la Nemira Jurnal I-II-III. Dan Petrescu,
îngrijitorul edi†iei l-a invitat la lansare §i pe Pruteanu. Arheul a atacat
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Jurnalul în maniera numaiovorb¶s¶†ispun-ic¶: “Citisem §palturile
anul trecut (…) e o carte doldora de resentimente (…) elucubra†ii (…)
când îl nume§te pe Gabriel Liiceanu (…) un Leonte R¶utu”…

ïns¶ atacul general a fost anun†at prin trâmbi†a Monic¶i
Lovinescu în 22, prin textul semnat de dânsa, cel conceput de Liiceanu
§i de Adame§teanu, negociat la telefon - încheiat cu: 

“ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”.
Pe dat¶ s-au n¶pustit: re-Pruteanu, re-£tef¶nescu, Gro§an,

Buduca, re-Adame§teanu (la televiziune, la emisiunea lui I. Sava s-a
dovedit a fi m¶car veri§oar¶ a lui Pruteanu: “Nu l-am citit [Jurnalul],
dar e plin de calomnii”), Andrei Cornea, D.C. Mih¶ilescu, Ioana
Pîrvulescu, C. Teodorescu, Paruit, Iorgulescu, Zaciu, Bianca Marcu-
Dumitra§cu-Balot¶. ïn e§alonul doi Simu†, Borbély, Angela
Marinescu, Val Condurache… au “contribuit” §i ei dup¶ puteri la
ap¶rarea literatorilor români de “acuza†iile calomnioase ale lui Goma”;

9) ïn 1998 a izbucnit “Scandalul Caraion”. La semnalul (t¶cut) al
Monic¶i Lovinescu, sonorizat de inenarabila Jelea, “toat¶ floarea cea
vestit¶” a intelighen†iei române s-a n¶pustit asupra unui mort care nu
se mai putea ap¶ra. S-au încrâncenat atunci asupra “turn¶torului”
Caraion mai cu seam¶ aceia care fiind ucenici ascult¶tori ai adev¶ra-
tului turn¶tor de pu§c¶rie Iva§cu, ai politrukului cekist Paul Georgescu,
traversaser¶ Iepoca Ceau§escu “în†elept”, pe burt¶, în patru labe,
nef¶cînd compromisuri… decât din cele care nu se v¶d negru-pe-alb
(Sorescu) “uitate” (ca N. Manolescu: coautor al detestabilei
Literatura române de azi, 1965). 

M-am amestecat §i eu - §i am fost re-pedepsit: aduna†i la un fel de
colocviu, oameni de litere români au hot¶rît: cea mai eficace m¶sur¶
pentru închiderea gurii-mari a lui Goma este t¶cerea. A§adar despre
Goma s¶ nu se mai scrie nimic - nici de bine nici de r¶u. Goma trebuie
s¶ ne-existe. Cuvântul de ordine a fost dat tot de Monica Lovinescu
sub forma:

«Goma e contestat»
£i contestat am fost - în/prin t¶cere. Au protestat impotriva

acestei “m¶suri”, în scris, doar Vasile Baghiu; a ignorat m¶sura doar
Liviu Ioan Stoiciu: el mi-a propus o colaborare la Cotidianul (iar
Cristoiu, pe care l-am atacat din primul text propus, a fost de acord!).

10) ïn 2000 a fost “re-ales” Iliescu. Aproape toat¶ intelectualita-
tea româneasc¶ a semnat Apelul: “pentru democra†ie, împotriva
dictaturii”- cite§te: în favoarea lui Iliescu, democratul… Am scris
atunci un text: “S¶ fie desfiin†at electoratul!” în care ar¶tam pe
puncte cât de orbi, cât de mereu-oportuni§ti erau directorii-de-opinie ai
†¶rii: Manolescu, Liiceanu, Ple§u, Doina§, Blandiana, Doina Cornea,
Adame§teanu, G. Dimisianu, £tef¶nescu, I.B. Lefter… Drept care
scriitorii de la România literar¶, curajo§ii anonimi aduna†i în celula de
partid “Cronicar” au amenin†at consora (sic) Vatra, cu un proces - pen-
tru publicarea lui Goma - §i, în cel mai curat stil comunist, atr¶seser¶
aten†ia c¶ revista este finan†at¶ de Comitetul jude†ean pentru cultur¶…
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Ajuns pe pragul celei de a 11-a agresiuni, m¶ opresc, s¶-mi trag
(r¶)sufletul. Pentru c¶ nu am în§irat toate m¶g¶riile, toate porc¶riile,
toate loviturile pe la spate publicate în 22 (de Barb¶neagr¶, de Mircea
Martin). ïn bun¶ §i neao§¶ tradi†ie autohton¶ fosta prieten¶, §efesa
revistei mi-a refuzat (t¶cînd) cuvenitul drept-de-replic¶ - imitat¶, peste
ani de alt fost bun prieten: Liviu Antonesei în chestiunea unui articol
mincinos, obraznic, analfabetizator al inginerului drepturilor omului,
Gabriel Andreescu (fost prin† consort al Gabrielei Adame§teanu, la 22,
la GDS, unde multe porc¶rii f¶cuser¶ ei dimpreun¶).

11) Pentru aceast¶ campanie de pedepsire a mea semnele preves-
titoare s-au ar¶tat în toamna anului trecut, 2004, dup¶ ce am anun†at în
pres¶ c¶ îi dau în judecat¶ pe 13 securi§ti, precum §i pe I. Iliescu,
pre§edintele în exerci†iu. Acuza†iile formulate împotriva securi§tilor,
cu osebire a lui Ple§i†¶ ar fi trecut neobservate (ca toate esen†ialele-la-
români), dac¶ lui Iliescu, pe lâng¶ multele §i extrem de gravele fapte
enumerate în Plângere, nu i-a§ fi pus în spinare §i binecuvântarea
(înalt-preziden†ial¶) dat¶ “Comisiei interna†ionale” ocupîndu-se de
‘Holocaustul în România”. A§adar, acuza†iile succesive de “tr¶d¶tor de
patrie”, de “lipsit de talent”, de “calomniator al intelectualilor no§tri de
vârf” au fost, pân¶ la noi dispozi†ii, l¶sate la o parte §i re-activat¶ cea
de “antisemitism” lansat¶ de Ed. Reichman (în 1986), de R. Ioanid, în
2002, de Shafir tot pe-atunci.

Replica a întârziat dou¶ luni (timp necesar pentru copierea întoc-
mai §i înv¶†area pe de rost a directivelor Wiesel), dar §i când a venit…
Sub semn¶tura indispensabilului, inevitabilului, inenarabilului A.
Oi§teanu §i publicat¶ - unde în alt¶ parte? decât în 22, condus¶ de
inconturnabila, incompresibila, indivizibila, Gabriela Adame§teanu,
veteran¶ în campaniile, trei, împotriva mea. Acela (indispensabilul
oi§tean) deplora, cu duroare, eviden†a, pentru el §i ai s¶i: de§i Goma,
autorul eseului S¶pt¶mâna Ro§ie este antisemit - doar a scris-o, în
Observatorul lui I.B. Lefter, Falsul R. Ioanid evanghelistul - cartea
îns¶§i nu cade sub prevederile Ordonan†ei cu care Te§u umbl¶ tot
timpul în gur¶.

Am trimis la redac†ia revistei 22 un drept-la-replic¶, sperînd c¶,
din 1995 (când un text în care contestam valoarea de candidat
la pre§edin†ie a lui E. Constantinescu, afirmam aproximativ: ‘N.
Manolescu, alt candidat, nu mai moral, dar cu o inteligen†¶ câtdecât¶’
- iar G. Adame§teanu l-a pus pe al meu la murat, pân¶ când au fost
scrise replicile lui Constantinescu, Manolescu, Zoe Petre), trecînd -
spuneam - 10 ani de când mi se refuzaser¶ alte trei-patru drepturi (sic),
mi-l vor publica pe acesta. Ei bine, m-am în§elat §i de ast¶ dat¶: nu
aveam dreptul s¶ public nici în 22, periodic proprietate a clanului
Adame§teanu, slujnicit(¶) cu temenele de Rodica Palade §i, pân¶ mai
deun¶zi, cu suportul teoretic (sic) al lui Gabriel Andreescu, inven-
tatorul chibritului cu fosfor la ambele capete §i a “filosofiei disiden†ei
la român”, altfel industria§ al drepturilor omului minoritar - în
România. ïn disperare de cauz¶ - starea permanent¶ de la complotul
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provocat de ukazul Monic¶i Lovinescu; “Goma e contestat!” - am
trimis prin e-mail textul câtorva persoane - “pentru informare”; l-am
trimis §i la Ziua, unde, în cele din urm¶, a ap¶rut. S-a b¶gat în vorb¶ §i
“politologul” Dan Pavel care §i el m¶ tratase de “antisemit” - de ast¶
dat¶ cu folos pentru mine: a recunoscut (§i r¶mâne singurul!) : nu îmi
citise textele considerate “antisemite”.

12) Se vede c¶ acuza†ia: “antisemit” nu a fost considerat¶ de
Manolescu&ManoLeii suficient de… productiv¶ - decât în asociere cu
altceva. “Altceva” - ce?

Ceva care abia se în†elesese din bâiguiala lui C. Teodorescu,
recenzînd în Cotidianul Culoarea curcubeului, m¶rturie ap¶rut¶ în
februarie la Polirom (de mirare: în urm¶ cu zece ani acela§i în†elesese
ce e cu volumul, ba m¶ ap¶rase de C.T. Popescu). Era “ceva cu
dosarele de securitate”, îns¶, ca tot -escul autoamnezic, ManoLeul
Teodorescu o uitase-pierduse, r¶mânîndu-i ceva-ceva în genul “Goma,
scriitorul turn¶torilor”…- formulare buni§oar¶, fiindc¶ repeta
acuza†iile neturn¶toarelor emerite Bianca Balot¶ §i ale Getei
Dimisianu, îns¶ nu-destul-de-bun¶: nu se exprima limpede, t¶ios.

A fost trimis în prima linie limpede-t¶iosul exprim¶tor Gabriel
Dimisianu. 

“Cine pe cine acuz¶?” î§i intituleaz¶ Eternul Adjunct al României
literare luarea-la-cuvânt din 27 iulie-2 august 2005.

Nici c¶ se poate un titlu mai potrivit unui astfel de product,  emnat
de un asemenea produc¶tor: Gabriel Dimisianu. Parafrazîndu-l, se
poate scrie - exclamativ, nu interogativ:

“Cine pe cine acuz¶!” - cite§te: ‘Dimisianu pe Goma!’

Uluitor la condeierii literari deda†i §i la publicistic¶: mai întâi §i
mai întâi ei r¶mân în plin¶ fic†iune (artistic¶), nu se las¶ tra§i-împin§i
în publicistica-gazet¶reasc¶ (sic). Dispre†uind suveran (de unde le va fi
venind dispre†ul? Dar suveranitudinea? Nu din exerci†iul de decenii al
scrisului crâncen realist-socialist?) Decurgînd din prima “calitate” -
fic†ionarismul în totul, în toate - ignorarea (§i ea, suveran¶) a
adev¶rului, autorul î§i imagineaz¶ c¶ un articol se a§terne pe hârtie
exact, dar exact a§a cum se confectioneaz¶ o recenzie (fatal subectiv¶),
un roman (cum altfel decât expresie a subiectului narator?). Din acest
motiv “neopublici§tii” dintre scriitori exerseaz¶ aceast¶ meserie,
gazet¶ria (§i grea §i func†ionînd - în principiu - dup¶ un cod moral) în
stare de levita†ie: pentru ei nu exist¶ realitatea sol, cel c¶lcat totu§i
cu augustele lor membre dind¶r¶t, dou¶: numita citire a textului
comentat-atacat, §i cinstita citare din obiectul cu pricina. £i nu exist¶
moral¶ (mami†o!). 

Citez din G. Dimisianu:

“Efectele d¶rii pe fa†¶ (par†iale) a dosarelor de la Securitate îmi par a fi
deocamdat¶ acestea: modificarea în negativ a imaginii unor fo§ti oponen†i
sau a unor victime ale regimului comunist, pe de o parte, iar pe de alt¶ parte
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exonerarea de r¶spundere a persoanelor care au exercitat persecu†ii politice,
care au pus la cale §i au înf¶ptuit represiunea”.

Pervers¶ întors¶tur¶ a condeiului. A§adar acesta - nu altul - a fost
efectul: “modificarea în negativ a imaginii unor fo§ti oponen†i…”

Ca §i cum nu România literar¶ deschisese campania împotriva lui
Caraion (“oponent”, nu colabora†ionist - ca Manolescu, Dimisianu,
£tef¶nescu, ¢oiu, Silvestru, Pard¶u, B¶ran), rezemîndu-se “documen-
tar” pe dosarele gra†ios oferite de Traficantul nr. l al dosarelor,
securistul Pelin; ca §i cum nu Manolescu îl invitase pe Iliescu, “omul
cu o mare” imediat dup¶ Mineriada Sângeroas¶ (13-15 iunie 1900),
pentru a fi sp¶lat de sânge în cea mai prestigioas¶ publica†ie cultural¶
a României; de parc¶ nu acela§i Manolescu îl invitase pe Voican
Voiculescu-Sturdza, supra§eful Securit¶†ii, în decembrie acela§i an,
s¶-§i publice “dosarul de securitate”, prezentat de “redac†ie”, în
termeni de un analfabetism §i un târîtorism demne de epoca lui
Ceau§escu; ca §i cum nu Manolescu §i Dimisianu publicaser¶ în
num¶rul 41 din oct.1998, textul “Securitatea despre România literar¶”
sub anun†ul: “DOCUMENT” - din el cititorii aflînd c¶ cel mai dârz
anticomunist din redac†ie fusese… Vasile B¶ran! 

Dar G. Dimisianu continu¶:

“Unui Eugen Florescu, de pild¶, satrapul ideologic al erei ceau§iste, i se
asigur¶, dup¶ ’89, un înc¶p¶tor fotoliu de parlamentar (…)  în timp ce
Doina§, Uricaru, Buzura sînt lapida†i moral. Nu este îns¶ vorba numai de ei.
O rea imagine a lumii intelectuale în general §i a lumii literare în special, a
comunit¶†ii literare este cultivat¶ cu insisten†¶ (de v¶zut §i ce scrie Alex.
£tef¶nescu în R.L., nr. 19, despre ‘demonizarea’Uniunii Scriitorilor’), acolo,
în acele medii, îngr¶m¶-dindu-se, s-ar zice, relele n¶ravuri, din trecut §i azi:
la§itatea, egoismul, meschin¶ria, oportunismul, tr¶darea, colabora†ionismul §i
poate, în cel mai bun caz, revolta în genunchi. Cine cultiv¶ aceast¶ imagine,
m¶car excesiv¶, despre comunitatea literar¶, cine acuz¶, cine judec¶? (…).
Din p¶cate, cîteodat¶, chiar fo§tii disiden†i autentici se angajeaz¶ pe aceast¶
pîrtie din reflex de singularizare sau din cine §tie ce alte motive. Sau pentru
a le pl¶ti confra†ilor de condei cine §tie ce poli†e”. 

Dup¶ ce §i-a legitimat zicerea prin trimiterea la reperul multi-
func†ional Alex. £tef¶nescu, G. Dimisianu atac¶ frontal:

“Cazul lui Paul Goma e prea bine cunoscut. Iat¶ §i recent: întrebat, în
‘Jurnalul literar’, ce p¶rere are despre declara†iile noi ale odiosului general
Ple§i†¶, omul care îl maltratase în închisoare, trece de el repede, în restul
imensului articol luîndu-i la refec pe Monica Lovinescu, pe N. Manolescu, pe
¢epeneag, pe Iorgulescu, pe Buzura etc. etc. Cu ei are mereu ceva de împ¶r†it
Goma §i parc¶ mai pu†in cu Ple§i†¶, care scap¶, ca s¶ zic a§a, cu fa†a curat¶,
mai curat¶, oricum, decît a colegilor de literatur¶.”
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Din citatele produse reiese c¶ G. Dimisianu este doar un pion în
trupa ar¶t¶tori§tilor-în-sens-invers. Din recenta hait¶ fac parte, atât
fo§ti activi§ti, securi§ti de meserie, care înainte de decembrie 1989
slujiser¶ Scînteile generale, cu pana §i cu limba lor devotat¶ - aici intr¶
§i Pelin dar §i C. St¶nescu §i pionierul pe atunci C.T. Popescu -
deasemeni intelectualii patriei, directorii de con§tiin†¶, scriitorii rezis-
ten†i prin cultur¶, grijuliii cu p¶strarea virginit¶†ii breslei, deci cu
supravie†uirea cadavrului numit Uniunea Scriitorilor - §i, neap¶rat, cu
Fondul Literar! Cei din a doua categorie ar fi indigna†i s¶ afle c¶ îi pun
al¶turi (dimpreun¶) cu tovar¶§ii cinsti†i din prima, îns¶ prin ceea ce
scriu de la o vreme acolo le este locul. Unde vor fi vrînd s¶-i pun dup¶
o asemenea ignominie? - re-citez din G. Dimisianu - subliniind:

“Cu ei are mereu ceva de împ¶r†it Goma §i parc¶ mai pu†in cu
Ple§i†¶, care scap¶, ca s¶ zic a§a, cu fa†a curat¶, mai curat¶, oricum, decît
a colegilor de literatur¶.”

A§a, deci: eu îl scot pe generalul Ple§it¶ “cu fa†a mai curat¶ decât
a colegilor de literatur¶”! De parc¶ nu eu îl zugr¶visem în Culoarea
curcubeului; §i în Soldatul câinelui. De parc¶ nu eu - singur-singurel,
f¶r¶ ai mei “colegi de literatur¶” - i-a§ fi dat în judecat¶ pe 13 securi§ti
printre care generalul Ple§i†¶. Oricum, între scriitorii care s-au declarat
indigna†i de “presta†ia televizual¶” a lui Ple§i†¶ nu am întâlnit numele
lui G. Dimisianu; nici al lui N. Manolescu; nici al lui Buzura, nici al
lui Iorgulescu, nici al lui Gelu Ionescu, nici al lui Cosa§u, nici al lui
Dinescu, nici al Blandienei, nici al Adame§tenei - ce s¶ mai vorbesc de
al lui Liiceanu, Ple§u, Patapievici - ace§tia fiind, dup¶ afirma†ia lui
G. Dimisianu, “colegii de literatur¶” ai mei! 

“Colegi” care nu au scos un cuvânt de protest, în 1970, când
fusesem interzis; care nu au protestat când, arestat fiind, fusesem
exclus din Uniunea Scriitorilor - de ei, scriitori, de ei, colegi ai mei! -
în schimb s-au indignat foarte pentru c¶ ar¶tasem adev¶rul despre ei,
despre tr¶d¶rile lor, despre colabora†ionismul lor - dinainte §i de dup¶
decembrie 1989; “coleg de literatur¶” al meu Liiceanu, cel care mi-a
distrus Culoarea curcubeului? Colegi Ivasiuc, Breban, ¢oiu, B¶l¶i†¶,
F¶nu§ Neagu, B¶ie§u, Cosa§u? Coleg(e) de literatur¶ Monica
Lovinescu §i Gabriela Adame§teanu, luînd partea notoriului editor-
distrug¶tor de c¶r†i, în schimb tratîndu-l pe autorul uneia dintre ele
(eu) de calomniator? Coleg de literatur¶ N. Manolescu, cel care mi-a
interzis accesul în România literar¶ prin editorialul de pomin¶
“Adio, domnule Goma”? Colegi de literatur¶ literatorii români care au
fost de acord s¶ fiu înmormântat în t¶cere, ba au dat §i ei o mân¶ de
ajutor la aceast¶ ac†iune… literar¶?

Cum de poate Gabriel Dimisianu s¶ în§ire atâtea neadev¶ruri
strig¶toare la cer doar în câteva rânduri?
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De ani de zile vor fi fr¶mântat ei (cei din “nucleul” de la România
literar¶) chestiunea: cum s¶ fac¶ ei, cum s¶ dreag¶ pentru a-i da peste
bot în primul rând lui Goma (care a f¶cut ceva închisoare, a fost
oarecum persecutat)?; în al doilea fostei lor protectoare: Monica
Lovinescu? Ace§tia, “fugi†ii”- cum ne spuneau Zaciu, Breban §i al†i
ardeleni - le repro§aser¶ mereu c¶ sub Ceau§escu nu mi§caser¶, nu se
revoltaser¶, nu fuseser¶ adev¶ra†i scriitori, mul†umindu-se cu ascul-
tarea Europei liber¶ §i cu declara†ia declamat¶ la buc¶t¶rie - în gând:
“Ziceam c¶ rezistam”… «Dar îns¶§i Doamna Monica ne îndemna s¶
rezist¶m prin cultur¶ - de la o vreme §i-a schimbat discursul, s-a întors
împotriva noastr¶, a adev¶ra†ilor rezisten†i, cei prin cultur¶»…

Rezultatul dezbaterilor: organizarea unei ac†iuni - discret, eficace,
dat¶ fiind natura uman¶ §i mai ales recenta…“informatit¶”, rezultat al
“dosaritei”. 

Rezisten†ii prin cultur¶ au operat o diversiune dintre cele mai
murdare, mai tic¶loase: ei, nu “unii disiden†i” au inversat termenii. Ei,
amorfii, nevertebra†ii, ei, analfabe†ii moral, ei, campioni ai suprema†iei
esteticului, demasca†i, critica†i, ar¶ta†i a fi ceea ce au chiar fost:
colabora†ioni§ti ai Terorismului Comunist, au adoptat tactica ho†ului
care, prins, zbiar¶: «Ho†ul! Ho†ul!!», ar¶tîndu-l pe p¶guba§-p¶gubos.
Cei din Clanul Manole§tilor nu mai suport¶ repro§urile, învinov¶†irile
§i, ca ultimii pârâcio§i ai clasei, arat¶ spre “colegul”, b¶tut, pretinzînd
c¶ acela este vinovat. Astfel au început a fi b¶nuite victimele
(adev¶rate, nu cele unse de Iliescu-M¶gureanu înzestrate cu certificate
de rezistent) §i  nu c¶l¶ii - cei adev¶ra†i: securi§tii, activi§tii, precum §i
colaboratorii de bun¶ voie  cu Aparatul Infam - ace§tia, sub pana unor
ho†i-url¶tori cic¶ ar fi victimele!

O bun¶ parte dintre scriitorii dovedi†i c¶ informaser¶ într-o
împrejurare sau alta Criminalulul Organ sunt, dac¶ nu de-a dreptul
ap¶ra†i, atunci sigur “explica†i” (cita†ii de G. Dimisianu: Doina§,
Uricaru, Buzura - la care îi adaug pe fo§tii mei colegi de închisoare, de
domiciliu obligatoriu: Marino, Balot¶), în timp ce R¶ul cel mare,
adev¶ratul R¶u vine de la unul, Goma, el îi “înjur¶” f¶r¶ contenire, f¶r¶
alegere, nu pe Florescu, nu pe Dulea (pe care el, Goma nu-i cunos-
cuse - în schimb îi cunoscuse - §i-i înjurase - pe Ghi§e, pe Vasile
Nicolescu, pe Gafi†a, pe Dumitru-Dumnezeu - pe Ceau§escu), ci doar
pe “cei buni”… - în ce scop?

Lumina vine de la £tef¶nescu-Bezn¶: 
“Demonizarea Uniunii Scriitorilor”.
Concluzie care nu a§teapt¶ decât s¶ fie tras¶ (de coad¶):

demonizatorul Goma nu este decât un “scriitor al turn¶torilor” (apud
recentul C. Teodorescu), un fost-fals-rezistent, devenit un ap¶r¶tor
(m¶car… favorizator), de ce nu complice al “odiosului general
Ple§i†¶”! - de pild¶. 

ïns¶ tot de pild¶ s¶ r¶spund¶ G. Dimisianu când anume l-a
descoperit el pe odiosul general:
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- în vara anului 1977, când i-l povesteam lui Mazilescu §i lui
Raicu - §i lui Dimisianu?;

- în iarna anului 1977-78, când îl povesteam jurnali§tilor
occidentali, iar d¶rile de seam¶ ale lor erau preluate, pe larg, de
Europa liber¶?;

- în 1978-79, când eu însumi citeam la Europa liber¶ fragmente
din cartea de m¶rturii Culoarea curcubeului - Cutremurul oameni-
lor?; - în 1990, din volumul editat-retras-distrus de Liiceanu - dar
recenzat în România literar¶? (de… Alex. £tef¶nescu)? 

ïntrebare legitim¶, fiindc¶ “manole†ii din grupul România
literar¶” par - §i chiar reu§esc s¶ fie! - informa†i despre “odiosul
Ple§i†¶” abia în februarie 2005, din volumul-decapitat de Liiceanu II
al lumii editoriale române§ti, Lupescu, directorul Polirom, de la o
vreme §i administrator al C¶r†ii române§ti, unde §i l-a ales adjunct pe
N. Manolescu.

Oricum: a 13-a campanie organizat¶ de “colegii mei, scriitori”
nu m¶ va lua prin surprindere, nu m¶ va mira, nu m¶ va îndurera:

ïn majoritate, “colegii mei, scriitori” sunt ceea ce calomniatorul
de mine scrisese înc¶ acum 27 ani, în Cutremurul oamenilor -
Culoarea curcubeului: persoane f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, f¶r¶ carac-
ter, f¶r¶ convingeri, “Compromisul fiind meseria lor” (Manolescu î§i
intitulase extrem de inteligent o emisiune: “Cultura este meseria
mea”).

ïn rest, fire§te, cu to†ii: geniali.
S¶ fie - la ei, acolo.

Paul Goma
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