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Mar†i 1 ianuarie 2008

De azi suntem în “anul viitor: 2008”. S¶ ne fie gura aurit¶
când spunem: “La Mul†i Ani!”

Filip este cu prietenii, undeva în nord-vestul Fran†ei, noi am
petrecut cu mare bucurie / §i f¶r¶ g¶l¶gie - ‘venimentul. De ast¶
dat¶ nu cu saumon §i “§ampanie” f¶r¶ alcool cu parfum de pier-
sici; de ast¶ dat¶ cu p¶str¶v afumat §i “§ampanie” de pere, mai
pu†in dat¶  cu odicolon. Eu unul nu am observat vreo deosebire,
de§i prietenii pretind c¶ am gust. L-oi fi avînd - dar nu pe acela…

Miercuri 2 ianuarie 2008

Azi este a doua zi de ieri - ah, ce bune sunt glumele r¶sufla-
te la omul r¶suflat!

Joi 3 ianuarie 2008

Anul 2008 mi se arat¶ - din a treia zi - ca un câmp pe care va
trebui s¶-l ar, tr¶gînd eu singur în jugul de doi boi.

Vineri 4 ianuarie 2008

Cum î§i laud¶ Tism¶neanu ciocanu’? Ca ¢iganu’: «Ciocanu
meu e h¶l mai mare, mai tare…»

Laudele de sine reproduse de Romanian Times, din Ev. Zilei
- în bun¶ tradi†ie româneasc¶ nu este indicat¶ §i data apari†iei.

Zice “Volo” (dup¶ Horasangian): 
A trecut un an de la, asta, cum îi zice? cum îi zice? condam-

narea comunismului. Cu ce începe Tism¶neanu povestea…
condamnarii comunismului”? Iat¶ cu ce - citez:

1.“ïn discursul †inut la Bra§ov cu prilejul a dou¶ decenii de
la revolta muncitoreasc¶ anticomunist¶ din 15 noiembrie 1987,
Traian B¶sescu a reluat, cu maxim¶ empatie pentru victime, ges-
tul de a cere iertare în numele statului român.”
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Pân¶ aici - merge. ïns¶ mai departe Tism¶neanu fiul Tism¶-
neanului comisar bol§evic trimis în România de ru§i - pe tancul
sovietic (ca s¶-i fac pl¶cere lui I. Vianu) scrie :

“Pozi†ia lui Traian B¶sescu este comparabil¶ cu aceea a lui
Jacques Chirac, primul pre§edinte francez care a avut onoarea §i
curajul de a-§i cere iertare în numele statului pentru crimele
comise de guvernul de la Vichy împotriva popula†iei evreie§ti”
(subl. mea) Aici nu mai merge. Tism¶neanu a min†it neru§inat: 

Este adev¶rat c¶ Chirac a cerut iertare, în numele actualului
stat francez, pentru crimele comise de guvernul de la Vichy - îns¶
nu exclusiv împotriva popula†iei evreie§ti, ci împotriva tuturor
cet¶†enilor care se manifestaser¶ ostili politicii de colaborare cu
ocupantul german: francezi, în primul rând §i cei mai numero§i,
apoi spanioli, refugia†i în Fran†a dup¶ înfrîngerea din R¶zboiul
Civil; apoi italieni - ca cei mai mul†i dintre refugia†i - abia apoi:
evrei - care nu au fost aresta†i, deporta†i în Germania pentru
activit¶†i antigermane, ci pentru c¶ erau evrei. Singurii dintre
evrei care f¶cuser¶ a§a ceva (adic¶ avuseser¶ activit¶†i antigerma-
ne)    fuseser¶ refugia†ii evrei din Polonia, Ungaria, România, cu
to†ii supu§i ordinelor Kremlinului. De ei evreii francezi fugeau ca
de foc: o dat¶ din pruden†¶, fiindc¶ §i localnicii erau amenin†a†i
de represiuni - ca evrei; în al doilea rând, considerîndu-i provo-
catori ai ocupantului neam† la represalii cumplite - dar numai
împotriva cre§tinilor §i a ne-comuni§tilor (s¶ nu se uite c¶ pân¶ la
22 iunie 1941, când Hitler a declan§at atacul în R¶s¶rit, URSS era
aliata Germaniei, drept care Stalin îl felicitase pentru înfrângerea,
ocuparea §i umilirea Fran†ei) când - cei tr¶da†i §i da†i pe mâna
Gestapoului de §eful lor, Boris Bruchman, întâmpl¶tor (!) §ef §i
al Cristinei Boico, m¶tu§a lui V. Tism¶neanu, ambii agen†i ai
Moscovei  (dealtfel, dup¶ r¶zboi  au fost expulza†i din Fran†a,
pentru spionaj în favoarea URSS), ci pentru c¶ erau evrei.

2. “Publicarea, la editura Humanitas (…) editat de Dorin
Dobrincu, Cristian Vasile §i subsemnatul (…) [a Raportului  a
fost apreciat¶ de] Gabriel Liiceanu c¶ este «o carte-monument»”

Alt †igan care-§i laud¶ ciocanul: “carte-monument”! Face §i
cafea, monumentul lui Liiceanu? Sau numai bani-bani-bani-
bani?

3) “Aceasta a fost perspectiva filosofic¶ pe care ne-am
întemeiat abordarea…”

“Perspectiva filosofic¶” a  unui monument de minciuni, de
falsuri, de omisiuni grosolane - perioada 28 iunie 1940-22 iunie
1941 a fost ascuns¶, ca s¶ nu se vorbeasc¶ de rolul considerabil,
nefast jucat de evrei în slujba sovieticilor, printre care p¶rin†ii lui
Tism¶neanu.
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4) Dup¶ ce divulg¶ (!) numele a doi-trei comuni§ti - numai
goi - care au criticat Raportul, Tism¶neanu apeleaz¶ la autorita-
tea moral¶, intelectual¶, istoric¶ a unuia dintru vajnicii târîtori pe
burt¶ în timpul lui Ceau§escu, d¶t¶tor de lec†ii de curaj civic §i
moral¶, când a ajuns la microfonul Europei libere - Gelu Ionescu,
iat¶-i lins¶tura, cu bale:

[Raportul este] “un document fondator al României de
mâine”.

ïi doresc ling¶ului Gelu Ionesc’ s¶ tr¶iasc¶ pân¶ la 120 ani în
“România de mâine” fondat¶ de puiul de bol§evic, de§teptat
sionist militant (cite§te: israeliano-americanist) în ultimele luni.

Duminic¶ 6 ianuarie 2008

Mari necazuri la prieteni. Ne ating §i pe noi.

Luni 7 ianuarie 2008

Tot nu a fost instalate Jurnalul §i S¶pt¶mâna…, dar
vizitatorii site-ului meu le caut¶. Sper s¶ le aib¶ azi. S-au trezit
israelienii din s¶rb¶tori - 2 vizitatori. Un vizitator din Noua
Zeeland¶, mul†i americani §i… 10 basarabeni! S¶ se fi înmul†it
ordinatoarele pe meleaguri? Fiindc¶ “la serviciu” este exclus: ieri
a fost duminic¶ - §i timp urât. 

Ecaterina Deleu mi-a scris c¶ a avut un contract în Italia, dar
în curând se va întoarce la Chi§in¶u… A c¶zut r¶u, biata, în plin
scandal antromânesc…

Am tr¶it s-o v¶d §i p-asta: Condoleezza Rice, simpatic¶!
Ne explic¶ Te§u Solomovici:

“Vizita lui Bush [la Ierusalim] are loc pe fundalul unei serioase
crize declansate intre Ierusalim si sefa Departamentului de Stat ameri-
can. Premierul israelian a incercat sa potoleasca ritmul prea grabit
impus de Condoleezza, si nici convocarea Summit-ului de la
Annapolis nu a fost intocmai pe placul Ierusalimului. Desele si sacai-
toarele vizite ale Condoleezzei la Ierusalim (s. mea) nu l-au putut
convinge pe premierul israelian sa accepte ritmul american. Pentru
Olmert, exista interese de securitate israeliene care primeaza oricaror
gesturi diplomatice. S-a mai petrecut ceva care a inrautatit relatiile
Olmert-Condoleezza: sefa Departamentului de Stat american, intr-un
interviu, si-a amintit, deliberat sau din intamplare, de "apartheidul"
din Alabama. Copil fiind, calatorea in autobuze cu locuri separate
pentru negri. Condoleezza i-a invinovatit pe israelieni de aplicarea
unui soi de apartheid in teritoriile palestiniene (subl. mea). La
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Ierusalim, vorbele acestea au iritat. Dar, mai ales, presiunile
Condoleezzei displac. Ierusalimul considera, si pe buna dreptate, ca
infiintarea statului Palestina nu poate precede lichidarii extremismului
palestinian fundamentalist. Cata vreme rachetele "Qassam" lovesc ase-
zarile din sudul Israelului, nu se va inregistra nici un progres in trata-
tivele de pace israeliano-palestiniene. Condoleezza e de alta parere, un
stat palestinian ar putea fi garantia pacii si securitatii comune.
Considerand aceasta formula periculoasa, Ierusalimul a decis s-o oco-
leasca pe Condoleezza si sa se adreseze direct boss-ului, presedintelui
Bush. De aici, toate speculatiile sunt posibile, intre ele si aceea ca Bush
s-a grabit sa soseasca in Orientul Mijlociu si din pricina acestei cioc-
niri. Evident, Condoleezza nu a intreprins nimic fara stiinta si aproba-
rea presedintelui Bush, dar premierul israelian a acumulat destula
experienta politica pentru a spera ca, intre patru ochi, va reusi sa-l
convinga pe presedintele american ca... graba strica treaba.”(…)

Bravo, Condoli†o! Vin’ la tetea, s¶ te pupe el pe din†i, c¶
maaare… pianist¶ e§ti!

Nu-mi s¶rise în cap haita holocaustologilor de la Bucure§ti,
când scrisesem (doar în Jurnal, îns¶ cei mai numero§i cititori ai
jurnalului meu pe internet sunt evreii - §tiau ei de una ca asta?)
c¶, neputînd suporta “concuren†a” tulbur¶rilor din banlieurile
pariziene - cum adic¶: s¶ fie înc¶lcat¶ Legea potrivit c¶rei numai
evreii sunt persecuta†i pe aceast¶ lume haìn¶, deci nu au voie la
publicitate - nici la desp¶gubiri! - fo§tii sclavi negri, fo§tii colo-
niza†i arabi - au n¶scocit pur §i simplu “atacuri antisemite”- am
mai scris despre ele. £i a§a: bravii israelieni nu suporta
compara†ia cu apartheidul american aplicat negrilor? Dar
bineîn†eles: evreul a fost de totdeauna cel-mai-bun-om-din-lume
§i cel mai persecutat, el nu a avut prilejul s¶-l obijduiasc¶ pe altul,
fiindc¶, înainte de 1948, în Palestina, nu el a fost st¶pân, doar “
mic¶ slug¶”, acolo, nu l-a jefuit pe ocupat, pe rob, nu l-a ucis -
nici vorb¶ s¶-l blesteme, dup¶ ucidere - astea-s calomnii
antisimite!    

Ce s¶ mai vorbim de inversiunea logic¶: palestinienii nu vor
avea drept la un stat - în †ara lor, pe p¶mântul lor, furat de evrei !
- decât… dup¶ ce înceteaz¶ tirurile de rachete asupra noilor colo-
nii israeliene! Israelienii practic¶ nu doar invesiunea cronologic¶
(am mai pomenit-o, a lui Ehrenburg §i a lui Grossman: “evreii
se r¶zbunaser¶ - în 1940! - pe români, care îi persecutaser¶ înce-
pînd din… 22 iunie 1941!).

Oricum, Condolea†a merit¶ omagiile noastre.

Am primit un cadou minunat de la Voland: dou¶ texte
despre Arta reFugii: 
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IL MANIFESTO del 06 Gennaio 2008
Una storia di infanzia rumena
Ambientato tra il '40 e il primo dopoguerra, il romanzo di Paul

Goma «L'Arte della fuga. Una fanciullezza in Transilvania», da poco
tradotto per la Voland

Marco Dotti

Nel 1965, Nicolae Ceausescu bagnò la sua fresca elezione a
segretario generale del partito con un atto simbolico di grande rilievo.
Quella che fino ad allora era nota come Republica Populara perdeva
nel nome ogni riferimento all'elemento «popolare» e, per volere del
nuovo segretario, diventava la Repubblica Socialista di Romania. Una
nuova costituzione, prese di posizione sul piano internazionale che
sembravano attestare una certa autonomia da Mosca, la mancata rottu-
ra delle relazioni commerciali e diplomatiche con Israele nel corso
della Guerra dei Sei giorni e, soprattutto, la condanna pubblica e deci-
sa dell'invasione di Praga da parte delle forze del Patto di Varsavia,
nella primavera di quaranta anni fa: furono queste, tra tante, le ragioni
che indussero un gran numero di osservatori occidentali a guardare con
favore il nuovo corso impresso alla Romania dal suo conducator. 

Sul piano interno, Ceausescu si era subito dimostrato abile nel
giocare la carta del nazionalismo al solo fine di esorcizzare, attraverso
la paura di una aggressione sovietica, i fantasmi del dissenso. Dove
non poteva giungere la propaganda, però, arrivava la temutissima poli-
zia segreta del regime, la Securitate, con i suoi interrogatori estenuan-
ti, i suoi falsi testimoni, i suoi processi farsa. Vittima di questo siste-
ma, nel 1958 il filosofo Costantin Noica fu condannato a venticinque
anni di carcere e lavori forzati. Andò meglio al suo amico Nicu
Steinhardt, giornalista e traduttore che si era rifiutato di prestare una
falsa testimonianza contro di lui: la sua condanna si risolse in «soli» tre-
dici anni di reclusione. Vicende, queste, la cui conoscenza integrale è
stata possibile solo dopo il crollo definitivo dell'era Ceausescu, che si
chiuse definitivamente il 25 dicembre del 1989 con l'esecuzione capitale
del dittatore e di sua moglie Elena. 

Poco o nulla, però, avremmo saputo del sistema di delazione,
autocensura e sospetto, oltre che del regime di detenzione e rieducazio-
ne che prima di quella data muovevano il cuore segreto dell'oligarchia
ceausista, senza l'opera coraggiosa e a tratti irriverente dello scrittore
Paul Goma (il cui profilo è tracciato nell'articolo qui accanto). Gli anni
della sua formazione li ha raccontati, con non poco sarcasmo e passio-
ne per i giochi di parole in svariati suoi libri, tra cui ora la Voland pro-
pone l'Arte della fuga. Una fanciullezza in Transilvania (pp. 408, euro
16), nella cura precisa di Marco Cugno. 

La scena del romanzo, collocabile tra il 1940 e il primo dopoguer-
ra, riflette il contesto storico e temporale fragile e incerto di una regio-
ne di confine abitata da minoranze di bessarabi, transilvani, sassoni,
che nel 1941 fu riconquistata dai fascisti romeni, prima di venire rian-
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nessa all'Urss dall'Armata rossa tre anni più tardi. Attraverso gli occhi
del ragazzino protagonista dell'Arte della fuga, Goma riflette abilmen-
te un caleidoscopio di emozioni confuse, descrive paure non sempre
percepite e condivise, racconta di esodi e fughe senza fine. 

Fin dall'infanzia, il piccolo protagonista apprende cosa significhi,
per un esule, l'arte di fuggire: gli esuli non fuggono mai, rifuggono,
«fuggono sempre due volte», scappano di continuo e senza sosta. Non
a caso, una delle immagini ricorrenti è quella del «trasloco» da un
luogo all'altro del paese, che vede la famiglia descritta da Goma conti-
nuamente alle prese con bagagli da sistemare su carretti di legno, da
trasportare piedi in mezzo al fango o affidare a convogli di fortuna.
Altro tema del romanzo sono le voci sui «grandi eventi» che corrono
un po' ovunque, confuse, e si mischiano al dramma quotidiano, al lavo-
ro, alla ricerca di un salario e di un mezzo di sussistenza. Sono voci
sulla guerra, sulla pace, sull'arrivo sempre temuto dell'esercito di
Stalin, sulla polizia segreta (la Securitate tante volte descritta da Goma
riappare, anche alla fine di questo romanzo, come un incubo allo stato
nascente). 

La gente chiacchiera, riporta le notizie apprese da qualche viag-
giatore o dalla radio, racconta; «si parla, si parla. Di come i tedeschi
uccidono gli americani, in aria. Di come i romeni uccidono i tedeschi
perché i tedeschi non uccidano gli americani». Eppure, spiegherà il
padre del piccolo protagonista di questo inconsueto «romanzo di for-
mazione», le notizie che arrivano da Londra interessano ben poco i
bessarabi. Radio Londra non trasmette nulla di buono per una famiglia
di esuli, costretta comunque vada e ovunque fugga a sentirsi di troppo.
«Churchill non è forse amico di Stalin?», si chiede. La risposta è
nell'immagine del bambino che, con un compagno di giochi, scimmiot-
ta gli attori di quella che Goma ironicamente chiama la «politica raffi-
nata» delle bombe. «Bombardo te, maresciallo Antonescu, cioè non te,
perché non ti centro, ma centro la popolazione civile. Qui Londra!
Fratelli romeni! Non ve la prendete, non ce l'ho con voi, ma col
Maresciallo». Il dramma della Romania a venire era già inscritto in
quel gioco tra bambini.

IL MANIFESTO del 06 Gennaio 2008
L'autore
Nei romanzi di Paul Goma frammenti di realismo socialista
M. D.

Nato nel 1935 in un paesino della Bessarabia, nell'attuale
Moldavia, Goma fu tra i pochi a sfuggire alle maglie dei campi di
detenzione e della censura riuscendo a dare alle stampe, nel 1971, un
romanzo di denuncia destinato a suscitare scalpore in gran parte
d'Europa. Come molti autori della sua generazione, Goma aveva fami-
liarizzato presto con i metodi di repressione e rieducazione staliniani.
Ancora studente universitario, nel 1956 venne arrestato e condannato
a due anni di carcere e sei di confino, per avere espresso pubblicamen-
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te in un'aula dell'Università di Bucarest la propria opinione sui fatti di
Ungheria. Ripresi gli studi nel 1965, Goma si era in qualche misura
illuso che la presa di posizione di Ceausescu sull'invasione di Praga
potesse aprire una nuova strada al socialismo romeno. Ma l'entusiasmo
non durò a lungo. Dopo avere riottenuto la tessera del partito e pubbli-
cato il suo primo romanzo dal titolo Camera de alaturi, Paul Goma si
scontrò con il muro di ostilità e indifferenza creato attorno al suo lavo-
ro dalla capillare opera di «disinformazione» messa in atto dalla poli-
zia segreta. Nessun editore sembrava infatti interessato alle altre sue
opere e, soprattutto, al suo Ostinato, romanzo che svelava una amaris-
sima descrizione degli anni del realismo socialista, delle purghe stali-
niane e del sistema concentrazionario romeno. Nel 1971, nonostante-
gli sforzi della Securitate, Ostinato apparve in lingua francese presso
Gallimard e in lingua tedesca da Surkhamp. In Francia, il libro diven-
ne un successo con il titolo La cellule des libérables e diede a Goma
una insperata notorietà. Notorietà che crebbe notevolmente con i
seguenti Elles étaient quatre, Gherla e Dans le cercle, editi tra il 1974
e il 1976 sempre dall'editore di rue Sébastien-Bottin e, soprattutto, con
Les chiens morts ou la passion selon Pitesti, dedicato alla terribile e
misconosciuta realtà del campo di rieducazione di Pitesti, attivo fino ai
primi anni Cinquanta. Il romanzo, pubblicato da Hachette nel 1981,
chiudeva un ciclo. Goma, che da alcuni anni era stato costretto all'esi-
lio dopo la sua adesione al movimento Charta 77, si sarebbe da allora
dedicato, infatti, a una nuova avventura: la ricostruzione autobiografi-
ca e la riscrittura della propria formazione nella natia Bessarabia. 
Con Calidor, primo di un ciclo di cinque romanzi pubblicato nel 1981
da Albin Michel, Goma si dispose a affrontare, così, un nuovo model-
lo e una nuova sfida, volgendo il proprio sguardo al periodo dell'esodo
e della fuga dopo la cessione della sovranità sulla Bessarabia
all'Unione Sovietica.

Marco Cugno - c¶ruia îi scrisesem ca am primit articolele -
mi-a r¶spuns: Marco Dotti a scris un singur text, îns¶ redac†ia l-a
t¶iat în dou¶. C-a§a-s redac†iile: t¶ietoare. Bine c¶ doar în dou¶.

Mar†i 8 ianuarie 2008

Azi am dat peste aceast¶ §tire:

“Le Crif en action
Le CRIF rencontre l’ambassadeur de Roumanie 11/12/07

Richard Prasquier, président du CRIF et Manek Weintraub, membre
du Bureau exécutif du CRIF, ont rencontré le 10 décembre 2007,
Theodor Baconschi, nouvel ambassadeur de Roumanie en France.
Alexandra Laignel-Lavastine, philosophe et historienne, aujourd'hui
reconnue comme l'une des meilleures spécialistes de l'histoire intellec-
tuelle et politique de l'Europe centrale et orientale, accompagnait cette
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délégation.
Les responsables du CRIF ont interrogé l’ambassadeur sur la situa-

tion qui prévaut dans la Roumanie contemporaine, depuis la chute du dic-
tateur communiste Nicolae Ceausescu. Ils ont également fait part de leur
préoccupation, évoquant les dérives de l’ex-dissident Paul Goma, qui vit
aujourd’hui, à Paris.

Selon l’historien Radu Ioanid, historien et spécialiste de la mémoire
du génocide juif, dans le Meilleur des mondes (n° 5 – pp. 116 – 121), Paul
Goma s’est fait peu à peu le chantre d’un discours militant et agressif,
avant tout inspiré par la perte, à l’été 1940, de la Bessarabie et de la
Bucovine du Nord, deux provinces que la Roumanie avait été contrainte
de rétrocéder à l’Union soviétique suite au pacte de non-agression signé
entre Hitler et Staline. Par ailleurs, selon Radu Ioanid, l’obsession des
Juifs de Paul Goma s’est récemment radicalisée. Paul Goma estime que
« trop de Juifs participèrent (en 1940) avec zèle (et de manière très effi-
cace) aux crimes perpétrés contre les Roumains en Bessarabie et en
Bucovine Septentrionale. » Selon Radu Ioanid, Paul Goma veut faire
croire que le dessein caché « des Juifs » et des historiens écrivant sur la
Shoah serait de dissimuler et couvrir les        crimes du communisme.”

Nu §tiu cum va fi decurs primirea delega†iei-turn¶toare de c¶tre
ambasadorul cu acela§i nume. Suferind, în continuare, de acuza†ii,
de  calomnii, totu§i nu pot s¶ nu-i admir pe evrei: ei î§i ap¶r¶
ciocanul (§i caftanul) chiar atunci când sunt con§tien†i - c¶ n-or fi
chiar cu to†ii incon§tien†i! - c¶ strâmb¶ cuvintele, c¶ spun minciuni,
c¶ fac un r¶u. Pe româna§ii no§tri patrio†i, “cu dragoste de †ar¶ §i de
neam” nu-i convingi (,neamule!) s¶ participe la ap¶rarea adev¶rului,
de-ar fi s¶ le piar¶ neamul, s¶ se scufunde †ara. C¶ a§a suntem noi -
de veacuri.

Informa†ia produs¶ de CRIF nu informeaz¶ dac¶ delega†ia cu
pricina - blindat¶ cu lumina lumii Lavastina, filosof §i istoric (cea
care, în emisiunea de la France Culture de acum doi ani - trecut¶ în
Jurnalul meu publicat - explica francezilor c¶ “fascistul Antonescu
“îl demisese pe rege” - Carol II - §i alte cretin¶rii). De acord: ar
fi  meritat §i vaca asta s¶ figureze printre cei da†i în judecat¶ de
mine  pentru calomnie, dar ce vre†i, domnilor, fiecare cu mica-i
sl¶biciune.

Presupun c¶ delega†ia de pârâcio§i dup¶ ce fusese primit¶ de
D-l ambasador Baconsky, “servise” o cafelu†¶, întinsese hârtia cu
turn¶toria scris¶, dup¶ care mai servise, nu doar o cafelu†¶, ci forma
sonor¶ a pârei scrise… Ce r¶spunsese Dl. ambasador? Ce putea
r¶spunde?  C¶ da, exist¶ în România, o Ordonan†¶-care; ca da, va
comunica Centralei; c¶ da, va comunica delega†iei r¶spunsul
Centralei… 

De mirare : absen†a delatorului de serviciu: D. M. Gheorghiu.
Ar fi f¶cut o perfect¶ simetrie cu filosoafa moscoviciolatr¶.
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Am primit textul lui C. B¶dili†¶ în care critic¶ - §i el - raportul
Tism¶neanu… Iertare, m-a luat dorin†a pe dinainte §i m-am în§elat:
îmi imaginam c¶ un text al lui B¶dili†¶ despre “chestie” nu poate fi
decât acid - ba de-a dreptul veninos! Am tot citit, a§teptînd lovitura
final¶. Neg¶sind-o, am r¶mas dezorientat: cititu-voiu bghi-nè? Dac¶
da, unde-i poanta? Mi-am zis c¶ autoriul ia peste picior raportul, nu
pe raportor… Am citit iar, de la început… De ast¶ dat¶ am în†eles
c¶  cruntul, crudul, ferocele B¶dili†¶ d¶ cu barda, nu în Dumnezeu,
nu în Tism¶neanu - totu§i, autorul moral al porc¶riei rolleriste a
mileniului III - ci în… criticii raportului.

S¶ge†ile temutului B¶dili†¶ au în†epat (pe ici, pe colo, în p¶r†ile
neesen†iale) §i ni§te persoane, dar nu pe cele vinovate, coautori ai
falsului, ci… colaterale: se întreab¶ ce c¶utau în Comisie Sorin
Alexandrescu, Manolescu, Patapievici - contrapunîndu-i “istoricilor
serio§i precum Zub, Cesereanu, Pippidi”. Chiar a§a? Dar istoricul
serios Zub a declarat c¶ nu a colaborat cu niciun rând la Opera
Nemuritoare, cât despre seriozitatea Ces¶rencei §i a lui Pippidi,
inventatorul “fascistului Antonescu” ce s¶ mai vorbim!

Omu-dracului fiind, întrev¶d în textul B¶dili†ului un ghiont,
dar îndelicat (ca între intelectuali fini, nu prolet¶roi /deci boi) dat lui
Ple§u. M¶rturisesc: nu în†eleg motivul acestei “complicit¶†i” - §i nici
nu m¶ preocup¶ dezlegarea tainicului-secret… 

ïn schimb sunt nedumerit, îndurerat c¶, din aproape trei pagini
al textului s¶u C. B¶dili†¶ nu a sacrificat o fraz¶ în care s¶ se arate
m¶car mirat de absen†a din programul de cercet¶ri a Rollerului Doi
(Tism¶neanu) a relelor comunismului în România din perioada 28
iunie 1940 - 1946. Theodor Cazaban care pân¶ mai deun¶zi nu
prididea cu laudele la adresa lui B¶dili†¶, i-ar fi g¶sit pe dat¶ o scuz¶:
“E înc¶ tân¶r - dar s¶-l vezi când s-o coace…”

Am alte treburi, nu am timp s¶ a§tept coacerea a înc¶-tân¶rului.

Joi 10 ianuarie 2008

Ieri, prima zi dup¶ instalarea Jurnalului 2007, contorul ar¶ta
36 vizitatori - am privit cu interes vizita columbac¶ - azi (pentru
ieri) Jurnalul a sc¶zut la 21, S.R. de la 18 la 13. Diminuare
normal¶.

Ieri a început vizita lui Bush în Israel. A stârnit praful, nu
altceva. L-a sc¶pat gura §i a zis “statul evreiesc”, în loc de Israel.
Nimic nou, nimic vechi, adic¶ taman ce a f¶cut în cele dou¶ man-
date. C¶ America este garanta Israelului - nu-i r¶u ca o repet¶, r¶u e
c¶ nu va face nimic pentru milioanele de palestinieni, din care doar
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un milion de suflete între grani†ele “statului evreiesc”, în
Cisiordania - celelalte în exil, alungate de evrei, începînd din 1948.

Un pa§nic manifestant evreu contra… opririi coloniz¶rii, a
propus o solu†ie: str¶-veche: «S¶ le d¶m pa§apoarte tuturor palesti-
nienilor, pentru Iordania». Altul §i mai foc de inteligent - de parc-ar
fi evreu! : «Nu, Iordania e plin¶ de palestinieni - mai bine în Siria».

Ce nevoie mai au evreii s¶ fac¶ eforturi, ca s¶ dea impresia
c¶ sunt oameni care gândesc? Au ajuns în faza în care las¶ robine-
tul deschis, s¶ curg¶ în ne§tire “gândirea” lor rasist¶, apartheidist¶,
inuman¶, neuman¶.

Vineri 11 ianuarie 2008

Ve§ti nelini§titoare dinspre Bucure§ti. N¶d¶jduiesc o gre§it¶ -
prin exagera†iune - lectur¶ a unui mesaj primit ieri.

Asear¶, cu Ana, ca de obicei, am vorbit de România. A c¶utat
§i ea, am c¶utat §i eu oameni cu care am putea schimba câteva
cuvinte, la întoarcere, pentru câte o scurt¶ partid¶ de tranca-tranca:
ce mai faci?, ce-†i fac copiii, nepo†ii, ce c¶r†i ai mai publicat, unde
locuie§ti ? ïn 30 ani Bucure§tiul va fi devenit de nerecunoscut, pen-
tru noi… N-am reu§it s¶ g¶sim - era s¶ zic: “pe nimeni”, îndulcesc:
“cât am c¶utat, asear¶…” Cei mai mul†i dintre prietenii no§tri de
acum 30-40 ani au murit; al†ii nu au murit, dar s-au lep¶dat de noi
(§i noi de ei), iar “restul”… au plecat “afar¶”. Apoi dintre cei care
nu au murit, nu s-au lep¶dat de noi, explicit - ca scriitori, prin
viu-scris, la gazet¶ - nu s-au expatriat (sun¶ bine termenul): îns¶
dac¶ ne vom întâlni cu ei o dat¶, întâmpl¶tor, o a doua nu va fi decât
tot foarte-întâmpl¶toare. 

S¶ ziceam c¶ ies cu Ana prin târg, s¶ ne flan¶m, vorba
românilor cul†i afla†i în vâjâial¶ culturalizatoare §i pe la Paris (s¶-§i
fac¶ rost de-un Chanel de la mama lui). Cum suntem amândoi fra-
giliza†i fizic, suntem aten†i unde punem piciorul - acum 45 ani,
pentru întâia oar¶ ajun§i la Paris, din pricina c¶ca†ilor de câine, pe
trotuare (de atunci s-a ameliorat mult peisajul c¶canin), de ast¶ dat¶,
la Bucure§ti, ca s¶ nu ne frângem gleznele din pricina gropilor-mici,
Doamne-fere§te de cele ne-mici, prin ele p¶trunzi pân¶ de partea
cealalt¶ a p¶mântului! ïn cele din urm¶ ajungem în fa†a unei cafe-
nele (îi zic a§a, ca la Paris): intr¶m? Nu intr¶m? Pentru a “servi”,
vorba  mândrului, st¶pânului pe soartea sa popor român - o cafelu†¶-
de-la-mama-ei? Cu cea mai mare pl¶cere, Madam Goma! Intr¶m
§i… ie§im din aceea§i mi§care - n-a§ putea pentru ca s¶ pot spune
pentru c¶ de ce ie§im, pentru c¶, a§a, nu ne-am g¶sit un loc - a nu,
loc pe scaun, la o mas¶, ci loc, în general (dar cât de special!).
O lu¶m la drepta - ba chiar la stânga, d¶m de o libr¶rie - în sfâr§it,
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un loc în care nu ne mai sim†im str¶ini. 
Acolo z¶bovim pân¶ încep picioarele s¶ dea semne de oboseal¶

Cu p¶rere de r¶u ne lu¶m c¶r†ile cump¶rate - o mul†ime - §i ie§im.
£i c¶ut¶m un loc unde s¶ ne a§ez¶m la o mas¶ §i s¶ r¶sfoim c¶r†ile.
Am nimerit bine: o pl¶cint¶rie, de§i altfel va fi pretinzînd c¶ o
cheam¶ (ah, pseudonumele la români §i la alte na†ionalit¶†i), unde
vom putea “servi” o pl¶cint¶ cu brânz¶ §i un iaurt (de la mama lui).
Ambele-dou¶ sunt minunate, drept care servim m¶m¶ligu†¶ cu
brânzic¶ de la m¶micu†a dân§ii (c¶ci, în România, cu to†ii servesc:
ba pe boer, ba pe secretarul general, ba pe mili†ian (pardon:
poli†ist!), pân¶ §i Radu Cosa§u servea - în versuri - Republica Pula’
Român¶). 

£i iat¶ un cunoscut: Prelipceanu - de-o pild¶. De-o pild¶ nu
ne-a fost vreodat¶ prieten, prieten el era cu Tudoran, cu Dan Cristea,
cu Papilian (maestru de gândire fiindu-le Paler), dar lumea înconju-
r¶toare nu este alc¶tuit¶ doar din prieteni, ci chiar §i din fo§ti
prieteni ai fo§tilor mei prieteni - acum vorbeam de Dorin Tudoran.
Prelipceanu are bunul sim† de a da de în†eles c¶ ne recunoa§te,
ne salut¶ din cap, î§i ia pachetul unsuros (pl¶cint¶ cu brânz¶, desi-
gur, probabil borc¶nelul cu iaurt se §i afl¶ în buzunar) §i pleac¶, dînd
iar din cap a salut. Politicos, b¶iatul - când nu este pus în situa†ia
jenant¶ de a-i antisemitiza pe LIS §i pe Goma.

Iar eu încep a da din coad¶ mental: ia te uit¶, rela†iile-sociale
func†ioneaz¶ peste ani, peste decenii.

Un alt cunoscut, tot scriitor: Cistelecan (s-o fi mutat în
Bucure§ti, ca recompens¶ pentru ca nu m¶ mai publicase în Vatra,
dup¶ ce îi atr¶seser¶ tovar¶§ii de veacuri aten†ia c¶ promoveaz¶ un
antisemit ca-alde mine?). Nu apuc s¶-mi r¶spund, Cis iese pe u§¶,
probabil a constatat c¶ bost¶n¶ria (pardon: pl¶cint¶ria) nu serve§te
ce “ar dori” el  - alt tic verbalo-mental al melegarilor, de la meleag,
nu de la vreun animal. S¶ spun c¶ am fost mul†umit c¶ Cistelecan
nu-m-a-recunoscut, cu o rapiditate ne-ardeleneasc¶? S¶ spun!
Altfel, în ce ar fi constat  dialogul nostru? ïn banalit¶†i? ïn repro§uri
- din partea mea, c¶ m¶ tr¶dase, m¶ condamnase în §edin†a Uniunii
pentru… antisemitism? Sau §i mai române§te: s¶-mi repro§eze el c¶
îl pusesem în penibila - de dureroas¶ pân¶ la sfâ§iare s¶ nu mai vor-
bim - situa†ie de a-l obliga s¶ ia pozi†ie… împotriva mea?

£i dac¶ a§ abandona §i-dac¶-ul? Mi-ar fi mult mai pu†in r¶u.

Ce s¶ mai ziceam? S¶ ziceam a§a: Caut, caut §i… La ce m-a§
întoarce în România? La o cas¶? N-am cas¶ - nici eu, nici Ana.
Am mai spus, repet: dac¶ n-am †ar¶, cum s¶ am cas¶? Unde s-o
pun? ïntr-o carte, ca pân¶ acum? Am pus-o, am re-pus-o, am umplut
c¶r†ile mele de case, de †¶ri…
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Oamenii… Sunt convins: s-ar g¶si unu-doi-cinci care s¶ se
chiar bucure c¶ ne (re)v¶d, dar bucurarea se exprim¶ la începutul
v¶zutului, la sfâr§itul lui. Dac¶ m¶ gândesc bine-bine, cu unii mi-ar
face pl¶cere s¶ ne petrecem re/vederea la o cafenea: a§ afla o sum¶
de lucruri interesante, eu neavînd ce-i comunica. A§ evita o vizit¶
acas¶ la el, întâlnitul - ce s¶ fac acolo, ce s¶ v¶d, ce s¶ ascult? El -
sau nevast¶-sa, cumnata - are s¶ m¶ întrebe: «£i cum e la Paris?», la
care nu voi putea r¶spunde decât atotcuprinz¶torul: «Bine…», dup¶
care el - sau cumnata - în nici un caz fiul, nepoata - îmi va povesti
via†a lui… 

Gabriel Catalan mi-a trimis:

Condamnarea comunismului -
o simpl¶ formalitate diversionist¶

S-a scurs deja un an de la declara†ia din Parlamentul României prin
care pre§edintele Traian B¶sescu a condamnat oficial regimul comunist
din †ara noastr¶, asumându-§i un Raport („Final”?!) redactat de o comisie
condus¶ de Vladimir Tism¶neanu. În noiembrie 2007 acest raport, „cize-
lat” (modificat = corectat) de mai multe ori pe site-ul Pre§edin†iei, a fost
în sfâr§it publicat §i lansat cu ocazia unui prestigios târg de carte.

Cam atât s-a realizat prin tardiva §i sfioasa condamnare a comunis-
mului românesc. Nici una din m¶surile adiacente propuse în concluziile
raportului nu a fost aplicat¶. Este drept c¶ s-a vorbit de cre§terea indem-
niza†iilor fo§tilor de†inu†i politici §i s-au f¶cut promisiuni în acest sens,
îns¶ proiectul de lege a lustra†iei a r¶mas un deziderat amânat sine die §i
pervertit oricum de variantele diverselor amendamente introduse de
parlamentari lega†i puternic, direct sau indirect (cite§te: prin membrii
familiilor lor), de trecutul totalitar, iar CNSAS §i-a reluat (sau mai bine
zis continuat) vechile procedee de ascundere a adev¶rului evident §i de
sp¶lare a „cadavrelor morale” ale majorit¶†ii personalit¶†ilor publice
interne.

Nici partidele politice, nici pre§edintele statului nu au progresat
absolut deloc. Astfel, au fost p¶stra†i în func†ii înalte sau chiar propu§i
pentru unele §i mai importante aceia§i oameni „p¶ta†i” prin trecutul lor
politico-securist. Vezi, de pild¶, avans¶rile militare ale unor ofi†eri super-
iori securi§ti §i decor¶rile (Antonie Iorgovan, Teoctist Ar¶pa§u, Dan
Iosif) efectuate prin deciziile „prezidentului anti-comunist” cu dosar dis-
trus/disp¶rut, dar înregistrat nominal §i numeric în scriptele Securit¶†ii din
Constan†a, cel pu†in, c¶ci la SIE §i la SIA nu s-a g¶sit nimic… înc¶.

PNL i-a p¶strat în partid, ba chiar în func†ii de conducere executive
ori onorifice pe compromi§ii (deconspira†i unii chiar §i de CNSAS)
Mircea Ionescu-Quintus, Constantin B¶l¶ceanu-Stolnici, Dan Ilie
Morega, precum §i pe „anti-teroristul” §i justi†iarul deputat bra§ovean
Ioan Ghi§e, iar pe ofi†erul DIE Daniel D¶ianu l-a propulsat printre euro-
parlamentari pe motiv de super-profesionalism economico-financiar (ba
chiar de diziden†¶!). În acela§i timp, Marius Oprea §i Stej¶rel Olaru,
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consilierii premierului C¶lin Popescu T¶riceanu pe probleme de siguran†¶
na†ional¶ §i „vârfurile de lance” ale campaniei anti-Securitate §i anti-
nomenclatur¶, s-au mul†umit cu unele reful¶ri retorice f¶r¶ orizont, pro-
testele lor tot mai timide fiind în¶bu§ite de numeroasele avantaje §i privi-
legii cunoscute ca înal†i func†ionari de stat (bani, locuin†e de serviciu,
ma§ini, secretare, vizite în str¶in¶tate, candidaturi la Parlamentul
European, dar §i în partid §i chiar la §efia unor servicii secrete, vizibilita-
te crescând¶ în pres¶, influen†¶ în opinia public¶, într-un cuvânt sprijin
consistent pentru o rapid¶ ascensiune în cariera politic¶ §i nu numai). 

Poate nu-i lipsit de interes s¶ remarc¶m §i ascensiunea extrem de
rapid¶ a altor doi tineri liberali care pân¶ de curând erau foarte guralivi pe
temele lustra†iei §i deconspir¶rii, de§i trecutul lor de mari uteci§ti nu i-ar
fi recomandat: Mihai R¶zvan Ungureanu §i Adrian Cioroianu. Primul, ca
unul care a fost §i membru supleant al Comitetului Central, a ajuns direc-
torul spionajului românesc (SIE – un serviciu secret ticsit, mai ales la
vârf, de securi§ti), cel de-al doilea, care a avut func†ii comuniste mult mai
modeste în liceu §i în facultate, este ministru de externe, postur¶ în care
deja §i-a dovedit de mai multe ori ilustrele competen†e prin gafe monu-
mentale.

PD continu¶ cu pref¶c¶toria manifestat¶ constant de la înfiin†area sa,
amestecând mai toate a§a-zisele programe ideologice (socialist, cre§tin-
democrat, conservator §i liberal) §i numeroase personalit¶†i politice
autohtone într-un ghiveci de corup†ie extrem¶. În prezent denumit PD-L,
dup¶ fuziunea prin absorb†ie cu PLD (gruparea scindat¶ din PNL), acest
partid este condus de aceea§i ga§c¶ de politicieni feseni§ti sau de fo§ti
m¶run†i lideri locali comuni§ti, uaseceri§ti ori uteci§ti de rangul III §i IV
(Emil Boc, Vasile Blaga, Gheorghe Falc¶, Cristian R¶dulescu – „sp¶lat”
profesional de CNSAS) sau de ofi†eri securi§ti deveni†i oameni de aface-
ri, capitali§ti cinsti†i, dup¶ ce au spionat †¶rile UE §i NATO (Silvian
Ionescu), la care          s-au ad¶ugat „liberalii veritabili”, alia†i fideli ai lui
Traian B¶sescu, în frunte cu Theodor Stolojan, important func†ionar în
Ministerul de Finan†e sub Nicolae Ceau§escu, ce §i-a continuat ascensiu-
nea în acela§i loc sub Ion Iliescu, ajungând secretar de stat, apoi ministru
de Finan†e §i în fine premier în 1991-1992.

Despre PSD ce s-ar mai putea spune? Acela§i Ion Iliescu troneaz¶
ca pre§edinte de onoare în pofida experien†ei sale de nomenclaturist de
prim rang, pre§edinte executiv este Mircea Geoan¶, fiul unui general
ceau§ist, iar printre vicepre§edin†i, secretari executivi §i „baroni” locali
sunt acelea§i (poate, cu excep†ia lui Adrian N¶stase) personaje detestabi-
le din cauza originilor lor comuniste (Nicolae V¶c¶roiu, Ioan Mircea
Pa§cu, Viorel Hrebenciuc, Marian Opri§an, Ion Vasile etc.).

În privin†a PRM lucrurile sunt identice sau chiar mai închistate ca la
PSD, de§i luptele intestine au f¶cut §i aici o „victim¶”: Daniela Buruian¶
Aprodu. Liderii sunt aceia§i politruci sau securi§ti Corneliu Vadim
Tudor, Gheorghe Funar, Lucian Bolca§, Ilie Merce §.a.

În cazul UDMR, de asemenea, §efii sunt în cea mai mare parte nes-
chimba†i, la fel ca vechile lor metehne, în ciuda tentativelor de mascare a
biografiilor din perioada comunist¶ (la care a participat inclusiv CNSAS):
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Marko Bela, Gyorgy Frunda, Takacs Csaba, Laszlo Borbely, Verestoy
Atilla. 

Nici Laszlo Tokes, liderul UCM, forma†iune desprins¶ de UDMR
de ceva timp, nu poate fi considerat un politician complet distan†at de
comunism, cu tot prestigiul s¶u construit în decembrie 1989 §i consolidat
în ultima vreme pe baza declara†iilor §i atitudinilor sale non-conformiste,
cât¶ vreme trecutul s¶u ante-decembrist este înc¶ mult prea neclar §i
controversat (nici CNSAS nu face eforturi reale de a-l elucida complet).

Nici liderii religio§i din România nu se manifest¶ în sprijinul unei
veritabile lustra†ii, majoritatea lor ob†inându-§i func†iile biserice§ti înain-
te de 1990. Trecutul înce†o§at predomin¶ biografiile majorit¶†ii ierarhilor
mai în vârst¶ ortodoc§i, catolici (chiar §i greco-catolici) §i protestan†i
(inclusiv neo-protestan†i), în condi†iile în care CNSAS cu greu a decons-
pirat câteva cazuri de colaboratori ortodoc§i. Ierarhii tineri sunt §i ei reti-
cen†i în privin†a lustra†iei din motive politice, temându-se pentru propria
carier¶ ori dintr-o solidaritate sau ascultare preo†easc¶ prost în†eleas¶, iar
în unele cazuri (de pild¶, §ef-rabinul §i marele muftiu, ambii foarte tine-
ri) §i din indiferen†¶ §i ignoran†¶. Astfel, patriarhul ortodox Daniel
Ciobotea este suspect de a fi colaborat cu Securitatea, fiind titularul unui
dosar al DIE (nr.36046) distrus (fatalitate, mon cher!) exact la 23 decem-
brie 1989 „în scopul conspir¶rii”, iar arhiepiscopul §i mitropolitul roma-
no-catolic de Bucure§ti, Ioan Robu, se afl¶ într-o situa†ie similar¶, fiind
numit din 1983 cu acceptul lui Nicolae Ceau§escu §i de†inând în ultimii
ani de comunism un rol important în propaganda regimului ca membru
de frunte al Frontului Democra†iei §i Unit¶†ii Socialiste. 

Societatea civil¶ româneasc¶ este §i ea, ca §i opinia public¶, tot mai
dezinteresat¶ de chestiune, în condi†iile în care interesele materiale pre-
domin¶ atât masa intelectualilor cât §i popula†ia de rând. Academia
Român¶ §i universit¶†ile române§ti sunt controlate de „dinozauri” §i
„mamu†i” ai „epocii de aur”. ONG-urile autohtone (GDS, Alian†a Civic¶,
Pro-Democra†ia, Transparency International, LADO, APADOR-CH)
sunt anemice, anchilozate §i pline de fo§ti colaboratori ai Securit¶†ii sau
de „rezisten†i prin cultur¶”, adic¶ de fal§i diziden†i §i lideri civici sau de
tineri plictisi†i de tema asan¶rii morale a societ¶†ii române§ti §i preocupa†i
îndeosebi de aspectele financiare, culturale sau mediatice ale vie†ii
publice de ast¶zi, de tendin†ele moderne ale combaterii discrimin¶rilor de
gen, orientare sexual¶, etnie, credin†¶ §i concep†ie religioas¶, ale moni-
toriz¶rii presei, justi†iei, poli†iei, administra†iei, penitenciarelor sau a
vie†ii politice.

Prin urmare, putem conchide c¶ întreaga tevatur¶ creat¶ artificial în
jurul ac†iunii de condamnare (exclusiv teoretic¶, formal¶) a comunismu-
lui pare a fi fost premeditat¶ de for†ele politice interne atât de la putere cât
§i din opozi†ie, precum §i de serviciile secrete n¶scute din Securitate cu
scopul de a mai bifa în fa†a electoratului §i a Occidentului o „form¶ f¶r¶
fond” §i totodat¶ de a compromite definitiv orice eventuale contest¶ri §i
revendic¶ri civice cu adev¶rat anti-comuniste, astfel ca, în buna tradi†ie
mioritic¶, aceast¶ chestiune vital¶ pentru viitorul democratic al †¶rii s¶ fie
relativizat¶ §i minimalizat¶, adic¶ definitiv îngropat¶.   Gabriel Catalan
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Bine mai combate Catalan! D¶ §i-n ¶ia, d¶ §i-n ce§tialal†i. 
Din Ziua, aceast¶ concluzie, dup¶ o adânc¶ analiz¶:

Presedintele SUA in vizita la Memorialul Holocaustului Bush:
"Ar fi trebuit sa bombardam Auschwitz-ul"

Presedintele american George W. Bush i-a declarat secretarului sau
de stat Condoleezza Rice, in timpul vizitei de o ora la Memorialul
Holocaustului - Yad Vashem - din Ierusalim, ca SUA ar fi trebuit sa bom-
bardeze Auschwitzul, pentru a pune capat atrocitatilor comise de nazisti,
informeaza AP. "Ar fi trebuit sa bombardam" fabrica mortii, a insistat cu
lacrimi in ochi seful Casei Albe, privind fotografiile facute de la bordul
unor avioane americane lagarului de la Auschwitz. George W. Bush, care
a depus o jerba de flori la memorialul ridicat in amintirea victimelor
Holocaustului, a cerut examinarea motivului pentru care acest atac nu a
fost lansat, a indicat presedintele Yad Vashem, Avner Shalev.

Regimul nazist si reflectia contemporana intruchipata de terorism
Aliatii au obtinut informatii despre Auschwitz de la partizani polonezi si
de la detinutii care au reusit sa fuga, insa au decis sa nu bombardeze res-
pectivul lagar, liniile feroviare care asigurau legatura cu acesta sau orica-
re alt asemenea stabiliment creat de nazisti, concentrandu-si atentia asu-
pra altor obiective militare, o hotarare foarte controversata ulterior, notea-
za AP.

George W. Bush, care a mai vizitat memorialul Holocaustului in
1998, in calitate de guvernator al statului Texas, a insistat ca "tot mai multi
oameni ar trebui sa vina in acest loc, pentru a-si aminti mereu ca Diavolul
exista, si, in acest caz, trebuie sa ii rezistam" cu toate puterile, incercand sa
plaseze imaginea nazismului in sfera terorismului din zilele noastre.
Analistii afirma ironic ca actualul presedinte american este obisnuit cu ideea
de pedeapsa cu moarte, unde aceasta forma de pedepsire a infractiunilor inca
exista.

Madalin NECSUTU

Dac¶ te gânde§ti bine, nu-i chiar atât de cretin Dublu W. ïns¶
dac¶ te gânde§ti r¶u: care va fi fost opinia interna†ilor, atunci, la
Auschwitz? «Mai bine o moarte rapid¶, bombarda†i de alia†i, decât
o lung¶ agonie?» Dar dac¶ astfel au gândit, post-festum, doar
autorii de m¶rturii care nu fuseser¶ la Auschwitz? £i mai ales
autorii de “m¶rturii”, cite§te: de inven†iuni?

Iat¶ §i produsul gândirii “americanului cu o singur¶ stea pe
drapel (§i-n frunte): rusul Putin”:

Mamele copiilor ucisi la Beslan, urmarite in Justitie pentru extremism
186 de copii au cazut victime ale terorismului cecen
Denuntand o tentativa de camuflare a responsabilitatilor, un grup de

mame care si-au pierdut copii sau rude in 2004, in timpul asediului scolii
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din Beslan (in sudul Rusiei), anunta ca Procuratura a inceput urmariri
judiciare impotriva lor, informeaza Reuters.

Militanti pentru drepturile omului acuza autoritatile ruse de negli-
jenta si tentativa de musamalizare a responsabilitatii celor care au coman-
dat fortele de securitate in asaltul impotriva scolii in care rebeli islamisti
luasera ostatici un mare numar de copii si cadre didactice. Peste 300 de
persoane, dintre care mai mult de jumatate erau copii, au pierit in cursul
operatiunii.

Grupul "Golos Beslana" (Vocea Beslanului) a anuntat joi ca Procu-
ratura a intentat urmariri judiciare pentru extremism din cauza unui apel
adresat de acesta in 2005 conducatorilor politici ai Europei si ai SUA.

Procesul urmeaza sa inceapa luni la Nazran, capitala Republicii
Ingusetia din Caucazul de Nord rusesc, arata grupul pe site-ul sau Internet
www.golosbeslana.ru.

"Este de la sine inteles ca procurorii executa un ordin al Moscovei.
Ei pot acum sa inculpe organizatia noastra de extremism si sa o inchida
complet", a declarat Ella Kessaieva, copresedinta a "Golos Beslana". Ce
legatura au procurorii ingusi cu o organizatie inregistrata in Osetia de
Nord? Noi suntem spaima autoritatilor pentru ca facem o ancheta din par-
tea noastra si desemnam culpabilii tragediei, inlcusiv la nivel inalt", a adau-
gat Kessaieva.

Autoritatile judiciare inguse au refuzat orice comentariu.
In scrisoarea deschisa, din noiembrie 2005, grupul "Golos Beslana"

afirma ca inclusiv Kremlinul - incluzandu-l si pe presedintele Vladimir
Putin - ascunde adevarul cu privire la rezultatele anchetei declansate in
urma incidentului pentru a proteja responsabili acuzati de mamele din
Beslan ca au recurs la armament greu in cursul unei tentative de salvare
organizate haotic.

Luarea de ostatici de la Beslan a inceput la 1 septembrie 2004, in
prima zi a anului scolar. Rebelii ceceni care au patruns in incinta Scolii
nr.1 au sechestrat peste 1000 de persoane, cerand, in schimbul eliberarii
lor, ca fortele ruse sa puna capat razboiului din Cecenia. Totul s-a trans-
format       intr-o baie de sange, dupa ce fortele de securitate ruse, care ini-
tial au spus ca nu vor recurge deloc la forta, au luat cu asalt scoala la data
de 3 septembrie, actiunea soldandu-se cu moartea a 186 de copii. Dintre
cei 32 de autori ai luarii de ostatici, 31 au fost ucisi de fortele ruse.
Singurul supravietuitor a fost prins, judecat si condamnat la inchisoare pe
viata.

Robert MIRCEA  

Sâmb¶t¶ 12 ianuarie 2008 

Zi cu soare. Zi posomorât¶: numai ve§ti ne-bune.
Dinspre Rusia : semne proaste:
- istoria contemporan¶ a lor, pentru §coli, i-a reintrodus - ca

eroi! - pe Stalin §i pe ai lui, criminalii, cu o excep†ie: Gorbaciov!
Singurul rus “pozitiv” în secolul trecut, a fost pedepsit de tism¶nenii
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sovietici cu eliminarea din istorie, motivul: “a fost un naiv”. £i eu
care credeam c¶ naivitatea nu este un motiv de scoatere din istorie,
ci un pretext putinesc, kgb-ist;

- îi cre§te la loc fiarei p¶r de fiar¶: amenin†¶, nu doar Europa,
ci §i America; 

- în “neoURSS” exist¶ câteva zeci de lag¶re cu de†inu†i
politici: jurnali§ti, activi§ti pentru drepturile omului; lag¶re de
munc¶, nu “de odihn¶” - iat¶, a fost reactivat §i vocabularul Marii
Terori.

Plictiseala: Occidentul, neputincios se ad¶poste§te în explica†ii
care nu explica nimic, de genul: “Oricum, Putin a fost ales prin
alegeri libere…”

Inutil ca unii ru§i încearc¶ s¶ explice - de la coad¶ la cap:
alegerile acelea n-au fost deloc libere; dac¶ votan†ii l-au votat pe
Putin, l-au votat tocmai, pentru c¶ ei, ca indivizi, nu sunt oameni
liberi, ci forma†i-condi†iona†i de aproape un secol de comunism -
dup¶ câteva secole de autocratism. Cei mai numero§i votan†i între-
ba†i de ce au votat cu Putin r¶spund, ciocnind c¶lcâiele: «Fiindc¶
ne-a redat mândria de mare putere». Putere mare, nu dreapt¶, nu
democrat¶. 

Duminic¶ 13 ianuarie 2008

Mâine: procesul.

Când am v¶zut titlul: “Marius Oprea îi r¶spunde lui Tism¶-
neanu pe tema criticilor aduse Guvernului”, mi-am zis: «ïncaier¶-i,
drace!» Dar degeaba m-am bucurat (corect: ar fi trebuit s¶ nu m¶
gr¶besc a m¶ bucurare), ambii-doi sunt fe†ele aceluia§i istoric de stat
§i de partid. Ace§ti istorici de trei lulele (bine: de dou¶ - c¶ tot au
amputat ei Istoria Sovietismului în România) nu vorbesc despre ce
ar trebui, ci despre ñiñica, cum zic ardelenii. M¶car Roller avea o
sarcin¶ de partid: s¶ sovietizeze Istoria României. Dar ¶§tia? Nici cu
adev¶rat istorici de curte nu sunt - pentru c¶ nu au talentul unui
Radu Popescu (b¶trânul), nici al Milescului - ei se bat (!), nu pe pro-
grame, nu pe interpret¶ri, ci pe… buget. ïi intereseaz¶, nu Memoria
României - care “memorie”: a lui Marius Oprea avîndu-l prim
consilier pe “R. Ioanid” notoriu interzic¶tor al memorie-la-români,
partizan al paramemoriei-la-evrei? A lui Tism¶neanu - mi-e §i
grea†¶ s¶ enun† “programul istoric” al Clanului Basarabean Evreu
Bol§evic (pleonasmul este cu inten†ie, pentru uzul lui I. Vianu). 
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Luni 14 ianuarie 2008

Am f¶cut o prim¶ tentativ¶ de a ordona scrierile, în vederea…
în fine, se în†elege în vederea a ce - a unei serii editate de Autura
Autorului! Nu am fost mul†umit de rezultate : anume texte sunt în
alt limbaj culese, va trebui s¶ le aduc la cel de azi - dar am uitat
cum se face…

Mihai Ciucanu îmi trimite :

“Buna  seara. O  cronica  la  Arta  reFugii in  revista  digitala
"Strada Nove" . Ce  incantare  sa  citesti  o  cronica  normala ! De  cele
mai  multe  ori  se  vorbeste  despre  Paul  Goma  ca  "autorul  Gherlei",
"autorul  Calidorului". Lumea  NU  VREA, REFUZA  sa  vorbeasca  cu
adevarat  despre  scriitorul  Paul  Goma.   

Cu  stima  si  respect,  Mihai  Ciucanu.”

“L'ARTE DELLA FUGA, PAUL GOMA
Romanzo di formazione in Romania

NON È VERO CHE LE VOCI DEI BAMBINI SONO TUTTE
UGUALI. SONO DIVERSE quanto possono essere diversi i caratteri di
chi parla e i tempi in cui il bambino si è trovato a vivere e i luoghi in cui
è cresciuto. E così ogni romanzo di formazione è unico e tanto più indi-
menticabile quanto maggiori sono la grandezza dello scrittore e la sua
capacità di restituire pienezza ai ricordi e autenticità alle parole.
Facendoci superare la barriera del tempo, perché, dopo tutto, è un adulto
che presta la sua voce al bambino e la sua è una memoria ricostruita. 

Il bambino protagonista de “L’arte della fuga” dello scrittore romeno
Paul Goma è così: unico e indimenticabile. Lievemente saccente, come lo
sono i figli unici cresciuti in un ambiente di adulti. 

Nel caso di questo bambino, inoltre, viene spesso ripetuto che il papà e
la mamma sono entrambi insegnanti, e, in più, sono rifugiati. Parole ques-
te- ‘in più’, ‘rifugiati’ – che vengono ripetute spesso, a formare un leit
motiv lungo tutto il romanzo, in un intrigante gioco lessicale che è un sot-
totesto costante. Perché è il 1944, la Bessarabia, terra d’origine della
famiglia del bambino, è stata annessa alla Russia e loro sono fuggiti in
Transilvania. Passeranno da un villaggio all’altro, alloggiati in sale inse-
gnanti o in case di fortuna, una volta in un ovile. Sempre con la paura che
il babbo possa essere di nuovo deportato in Siberia, imparando a soprav-
vivere con poco, ad accettare la carità degli altri. E allora tanto vale scher-
zare su questa vita itinerante, e tutte le volte che il bambino annuncia-
all’inizio di un capitolo- ‘traslochiamo’, sembra quasi uno squillo di
tromba, già sappiamo che una mamma straordinaria farà sembrare ecci-
tante un nuovo cambiamento. 

E’ una fortuna che nelle lingue latine i vocaboli ‘fuga’ e ‘fuggire’
abbiano la stessa radice della meta della fuga, il ‘rifugio’ in cui trovare la
salvezza. E che Bach abbia dato una gloriosa dignità musicale all’Arte
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della Fuga nella sua opera incompiuta. Di trasloco in trasloco, in questa
fuga che pare un gioco perché i genitori lo fanno sembrare tale al bambi-
no di sette anni, il bambino cresce. Impercettibilmente, con le tappe di
tutti i bambini dapprima- giochi e ginocchia sbucciate, compiti e sbircia-
te sotto le gonne delle bambine. Poi c’è il momento in cui vede suo padre
piangere e lui- non importa quanti anni ha- non è più un bambino.

Paul Goma ci fa conoscere un capitolo di storia della Romania a noi
poco noto, quello di territori contesi e di intere popolazioni deportate,
negli anni della guerra in cui- al bambino e alla gente di Transilvania- più
che le bombe degli Alleati fa paura l’arrivo dei Russi con la loro dupli-
cità caratteriale, di uomini violenti che stuprano le donne e di bambini che
collezionano orologi. 

E dopo, dopo la fine della guerra, si fa strada un’altra paura, quella della
Securitate, la polizia segreta del regime comunista, e i capitoli del libro
non iniziano più con il giocoso ‘traslochiamo’- e lo rimpiangiamo subito,
nonostante il suo carico di incognite minacce, perché adesso incomincia-
no con ‘non piangere’, e adesso il bambino che ha tredici anni deve fare
l’uomo in pellegrinaggio da una prigione all’altra in cerca dei genitori,
mentre il suo cuore di bambino vede la mamma in ogni donna che gli
volta le spalle e trova il pretesto della polvere per le lacrime che non deve
versare.

Struggente, lirico, divertente, riccamente informativo di dettagli sulla
storia e la cultura della Romania, “L’arte della fuga” è uno dei più bei
romanzi di formazione del secolo XX. Assolutamente da leggere. E ci ral-
legriamo che ci sia finalmente pervenuto nell’ottima traduzione di Marco
Cugno. 

Paul Goma, L’arte della fuga, Ed. Voland, trad. Marco Cugno, pagg.
403, Euro 16,00

Marilia Piccone

Mul†umiri lui Mihai Ciucanu.

Mar†i 15 ianuarie 2008

Ieri, la televizor am prins doar un final de informa†ie: Daniel
Barenboim ar fi primit §i cet¶†enia palestinian¶. De§i este în firea -
§i în obi§nuin†ele lui Barenboim - de a comite “antisemitisme”,
a§tept o confirmare a §tirii. Prezentatorul a apucat s¶ spun¶ c¶ ar fi
primul (sau “printre primii”) cu dubl¶ cet¶†enie: israelian¶ §i pales-
tinian¶. Am impresia c¶ nu m¶ în§el când adaug: §i argentinian¶ §i
elve†ian¶ §i francez¶ §i britanic¶… Eh, n-ar strica §i cet¶†enia
român¶, doar a§a s¶ aveam “unul de-ai no§tri” posesor de o întreag¶
p¶reche de coaie.

Ziua de azi d¶ câteva informa†ii despre “procesul de plagiat”
al lui Liiceanu. De sub pana zili§tilor scoate capul un monstru:
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mincinos, hapsân, ho†, ling¶tor de bocanci… £i eu am scris vorbe-
rele despre §tiuca prost b¶rbierit¶, altfele olteneasc¶, îns¶ convinge-
rea mea ramâne c¶ ceea ce mi-a f¶cut mie - trimiterea la topit a
tirajului Culorii curcubeului…- este, nu doar o g¶in¶rie, ci o
crim¶. Dar a§a sunt eu: exagerez gravitatea mâr§¶viilor a c¶ror vic-
tim¶ am fost eu.

Tot din Ziua aflu c¶ tovar¶§a procuror Macovei (fost¶
Gherghescu, a§a ceva) s-a purtat m¶g¶re§te nu doar cu mine, pe
când f¶cea pe ministreasa. £i iat¶-m¶ din nou derutat, dezorientat,
fiindc¶ nu  §tiu dac¶ Macoveica mi-a “r¶spuns” a§a cum a f¶cut-o
în leg¶tur¶ cu rec¶p¶tarea cet¶†eniei române, fiind eu un “caz
politic nerezolvabil prin decret preziden†ial”, sau pentru c¶ era de
totdeauna o Macovac¶. ïnclin spre rumeg¶toaren de§i nu merit¶.

£i m¶ întreb: când se va fi produs “muta†ia” sociologic¶: eu
§tiam c¶ românii, din o na†ie de ciobani deveniser¶ una de ingineri
- Inginerul-£ef Ple§u prinsese bine chestiunea în opera sa de c¶p¶tâi
Despre ïngineri; or de când cu “liberarii” lui Quintus, ai lui
Cîmpeanu, T¶riceanu, §i al†i bravi-anticomuni§ti, va trebui s¶ fac
dou¶ sub-categorii: la simplu-fete: procurorimea ceau§ist¶
(Macoveica, Norica Nicolai §i alte gospodine), la simplu b¶ie†i:
istoricimea bol§e-vic¶: Ungureanu, Cioroianu, Marius Oprea,
Stej¶rel Olaru - ba§ca scriitoricimea reprezentat¶ de Radu Feldman,
în rest de securimea etern¶: Dorel £andor, Babiuc, Pasti (pe unde o
fi Voican-Lindyk?) 

Miercuri 16 ianuarie 2008

Vijelia de asear¶ mi-a doborît “sera”: pentru moment se afl¶
pe jum¶tate în balconul vecinului din stânga. A§tept s¶ se lumineze
de ziu¶, ca s¶ încerc recuperarea ei.

Horasangian m¶ introduce în textul din Ziua de azi în care îi
mustra pe cei doi buliba§i ai †¶rii c¶ se ceart¶, se încaier¶ pe
“Norica” (tov¶r¶§ica asta, †a†¶ cum-scrie-la-Caragiale, dimpreun¶
cu nepo†ica-§i, demn¶ de ‘tu§ic¶-sa, va intra în Istoria României!) §i
au l¶sat balt¶ trebile §atrei. O face pe nea§teptate, f¶r¶ preg¶tire, f¶r¶
nece-sitate, va fi aflat de însemn¶rile din Jurnalul meu despre pa§ii
pe de l¶turi ai s¶i (mai ales prostia cu Taubmann) §i a încercat s¶ o
dreag¶. Sau nu, dar a§a s-a întâmplat, s¶ nimeresc eu sub condeiul
s¶u…

“Este adevarat: am trait impreuna, laolalta, amestecandu-ne si inmo-
cirlandu-ne reciproc, cu diferite grade de asumare a responsabilitatilor.
Vinovatiilor. Ar fi regretabil sa-i punem alaturi pe Goma si Plesita, chiar
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daca au trait aceleasi decenii. Dar acolo am ajuns: Paul Goma este un
proscris in tara Romanesca, generalul Plesita isi papa in tihna pensia
"babana", in timp ce doua distinse doamne puiate din vechiul regim
comunist sunt date prin stamba actualitatii capitaliste.”

ïns¶ în†elept-prudentul Bedros (în traducere: Petru) d¶ dovad¶
de lips¶ de tact social - în care era maestru - scriind urm¶toarele:

“Efortul fatis al presedintelui de a-si impinge armata de (bo)boci
fideli cu care s-a inconjurat si vrea sa conduca Romania in urmatoarele
decenii este prea vizibil, ca sa nu devina si jenant. Oportunismul si cinis-
mul isi dau mana cu fripturismul, asa ca vodevilul capatuielii permite
orice. Prin orice mijloace. Liberalismul s-a pierdut pe mana fripturismu-
lui. (…) Daca Dl Tariceanu ar avea destul fler si curaj politic ar renunta
la Dna Nicolai, nu pentru ca ar pierde batalia ambitiilor cu Dl Basescu, ci
pentru ca democratia romaneasca, inclusiv ce a mai ramas din liberalism,
ar avea de castigat. Nu ne facem insa mari iluzii. (…)”

Nici eu, dar eu nu contez, fiind demult scos din joc - §i de peste
30 ani din †ar¶. ïns¶ cum mie îmi pas¶ de aproapele meu român - fie
acela §i armean - sunt îngrijorat: ce i se va întâmpla lui Bedros pen-
tru nemaipomenitul curaj de a scrie ce gânde§te §i ce crede? Poate
c¶ nimic - necunoscute sunt c¶ile Mioritzlandiei - dar ziceam c¶ el
nu este obi§nuit cu astfel de “nebunìi” ca sonorizarea gândului, pe
meleaguri:  ce se va face dac¶, de-o pild¶, îl va pune-bine la
tovar¶§u Traian sfetnicul s¶u de alalt¶ieri, filosoful Gaby?
Explicîndu-i c¶ “¶la” - care face §i pe gazetarul, nu doar pe scriito-
rul - l-a criticat cu asprime!; l-a calomniat, feroce - pe ïnsu§iul,
scriind numele du§manului Num¶-rul Unu al României Noastre - «a
Domniei Voastre §i a mea, c¶ doar eu produc produsul carte, iar
cine are carte are parte - s¶ tr¶i†i! - anume Goma, c¶ cic¶ l-a†i pus
mai jos decât pe tovar¶§ul general Ple§i†¶…» - este inutil s¶ atrag
aten†ia c¶ în acest Jurnal al meu Monologul îmi apar†ine… £i, a§a,
pe ici pe colo, prin p¶r†ile esen†iale, adev¶rul.

Flori Stanescu îmi comunic¶: a fost contactat¶ de Daniel Foc§a,
care a scris despre “Escadrile Alb¶” §i despre Nadia Russo (a§a fiind
corect, îns¶ eu, la L¶te§ti nu v¶zusem niciodat¶ numele s¶u, scris).
Am c¶utat pe internet, am g¶sit ce am c¶utat am trecut totul într-un
text aparte: “NADIA RUSSO, Escadrila Alb¶” care va fi instalat în
curând, oricum, mai devreme decât Jurnalul pe ianuarie 2008. 

Surpriz¶: 8 (opt) israelieni mi-au vizitat, ieri, site-ul. Dar dac¶
sunt opt vizite, “efectuate”, cum scriu gazetarnicii române§tri de
una §i aceea§i persoan¶? ïn acest caz: ce va fi c¶utat insistentul?
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S¶pt¶mâna Ro§ie…? Dac¶ da, mai are de c¶utat vreo…
s¶pt¶mân¶.

Joi 17 ianuarie 2008

Am repus, cu chiu cu vai, în pozi†ie de a§teptare (a prim¶verii)
“sera” doborît¶ de furtun¶. ïn consiliul de familie de ieri, ne-am
hot¶rît s¶ nu mai cump¶r¶m decât p¶mânt - 1, 2 saci. Chiar 3, 4 dac¶
vrem s¶ înlocuim p¶mântul din toate bacurile: cel vechi are 13 ani.

Ce furie bol§evic¶ s-a re-pornit pe ambele maluri ale Prutului,
împotriva lui Eminescu! Dac¶ la kulturarmei†i ca Stepaniuk, Stati
este de în†eles - prin apartenen†a indivizilor la kultura §i mentalita-
tea URSS - ostilitatea visceral¶ a dincoace-i§tilor apare, în continua-
re a fi o imita†ie servil¶ a bol§evicilor sovieti§ti, prin javra cunos-
cut¶, numitul Cristian Preda, §i ¶sta “consilier preziden†ial” (cum e
pre§edintele, §i pistolul).

ïmi amintesc cu grea†¶ de penultima “cruciad¶” împotriva
p¶gânului Eminescu: aceea fusese ini†iat¶, g¶zduit¶ de revista secu-
rist-“acoperit¶” Dilema (pe care nu am încetat s¶ o ar¶t cu degetul
de la înfiin†area ei), §i de 22 (se putea s¶ lipseasc¶ organul GDS ?)
printre contestatari (§i îndoi†i - §i la propriu…) aflîndu-se - ca din
întâmplare! - Cezar Paul B¶descu, Patapievici, Baconsky, Lefter,
C¶rt¶rescu, Manolescu, Ple§u §i alte lumini ale na†iei - pe nedrept
ne-cunoscute, ca Ioana Bot, Marius Chivu, T.O. Bobe, R¶zvan
R¶dulescu. Printre multe minciuni, calomnii, îngre†o§¶ri din parte-
le (fiind ei fiin†e sen-sibile, agroculturalii no§tri), excluderi, epur¶ri
rostite-cerute de bravii intelectuali români campioni la rezisten†a-
prin-arpagic - se prelingeau printre degete, în speran†a c¶ nu vor fi
observate §i acuza†iile de xenofobie - mai cu seam¶ “antisemitele”.
£i eu care credeam c¶ numai tinerii (în fine, mai-tinerii decât
mine…) au suferit, în jum¶tate de veac, nu de teroarea bol§evic¶,
sovietist¶, realistsocialist¶ - prin cei mai arden†i komisari: evreii - ci
fuseser¶ futu†i la cap, tortura†i, martiriza†i, aplatiza†i, de…
Eminescu…

Printre partizanii neatârn¶rii (de Eminescu) a fost, anul trecut,
la televiziune, la o emisiune a “îndr¶gitului” bol§evic tân¶r
Bucurenci - boerul istoric Neagu Djuvara! “Reac†ionarul” - în sen-
sul dat de comuni§ti celor care nu erau ca ei - b¶trânul filfizon î§i
expunea i(prost)eza: publicistica lui Eminescu nu ar mai trebui
editat¶  pentru c¶ este "reac†ionar¶" si "neeuropean¶".

Ia auzi! “Reac†ionar¶”, “neeuropean¶”! Djuvara a vorbit - a
câta oar¶ ! - în perfect¶ necuno§tin†¶ de cauz¶, fiind de notorietate
public¶ faptul c¶ nu cunoa§te nimic din scrisul lui Eminescu.
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L-am întâlnit de vreo dou¶ ori aici, la Paris, dar nu la
manifesta†iile anticomuniste, antirésériste, nu, el nu se amesteca cu
vulgul, cu gloata, ci doar la Casa Român¶ - pe care am încetat de a
o mai frecventa din pricin¶ c¶ acest Djuvara îmi era profund antipa-
tic. Ascultîndu-l “conferen†iind” despre ni§te chestii cu Negru
Vod¶, l-am poreclit, în gând: “Caltabo§ des-umplut”. 

Dup¶ ce Iliescu a renun†at la al treilea mandat am primit un
telefon de la… Neagu Djuvara! Era primul în aproape 30 ani de…
coabitare parizian¶. A intrat direct în subiect: eu trebuia s¶-i dau lui
de urgen†¶ un text în care s¶ fie demascat Ion Iliescu! 

Nu mi-a pl¶cut tonul de porunc¶ - i-am spus. El s-a ar¶tat u§or
mirat, dar deloc descurajat. A repetat: trebuie s¶-i dau un text despre
Iliescu, în care acesta s¶ fie demascat… I-am atras aten†ia c¶ eu îl
“demascasem” pe Iliescu în articole scrise aici, la Paris, începînd de
prin 1980… M-a oprit: el nu a citit articolele, deci s¶-i trimit un text
în care… A fost rândul meu s¶-l întrerup: l-am întrebat de ce se
treze§te antiiliescist acum, la spartul târgului, când  individul nu mai
este la putere (aveam în gând al†i doi mari intelectuali care, de cum
Iliescu nu a mai fost “£eful Statului”, cum s-au a§ternut pe m¶rturi-
siri c¶… se în§elaser¶ în leg¶tur¶ cu el: N. Manolescu §i L. Pintilie),
de ce nu-l “demascase” atunci când era tare-mare? Imperturbabil,
Djuvara mi-a r¶spuns c¶ “atunci” ar fi fost ireveren†ios, fiindc¶ el,
era deputat (ori senator?) c¶ acum el are nevoie s¶-l dema§te pe… -
nu mai †in minte cum i-a zis: “criminal”?, doar “impostor”? I-am
comunicat: dac¶ vrea asemenea texte, le poate g¶si în volumul meu
Scrìsuri, editat la Nemira, în 1999. Mi-a r¶spuns c¶ nu are timp
de citit, s¶-i trimit eu un xerox… Am tras aer în piept §i i-am zis:

«Ce-ar fi s¶ scrie†i Dvs. textul de demascare a lui Iliescu?»
La care el: 
«Dar nu am material…Nici timp…»
«Cine nu are material - nici timp - nu scrie. V¶ salut!» - nu cred

c¶ i-am închis telefonul în nas, de§i merita cu vârf §i îndesat.
Djuvara… Eu, naivul, îmi imaginam c¶ dac¶ nu-†i place (†ie)

un scriitor, solu†ia este la îndemân¶: nu-l cite§ti! Dac¶ e§ti om de
condei, condeiezi: “Nu-mi place (mie) Eminescu” §i explici - sau nu
- motivul.

Dar s¶ ceri s¶ nu fie editat Eminescu… Asta o f¶ceau R¶utu,
Chi§inevski, Roller, Vitner, Rosen, Gogu R¶dulescu, fiindc¶ asta
era meseria-voca†ia-forma†ia lor: s¶ interzic¶ autori, cu tot cu c¶r†ile
lor antisimite - dar §i Liiceanu, de meserie filosof, îns¶ devenind §i
negustor de c¶r†i, orice interzicere plutind în aer - “de sus de tot” -
era u§or de îndeplinit: el fiind chiar editorul c¶r†ii (mele, distruse:
Culoarea curcubeului, întâia edi†ie în române§te, cea din 1990). 

Ditamai boerul Djuvara s¶ “incline” (eufemism, desigur)
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înspre ne-editarea lui Eminescu! Ce semnific¶ asta? C¶ Ma†-Golit
este un totalitarist?, adept al Inchizi†iei?, al lui Stalin, al lui Hitler,
al lui Liiceanu? - unde-i Georgel Zacusc¶, altfel Prutean’, s¶ protes-
teze el, demn, cu ceaf¶ †eap¶n¶, împotriva a§ez¶rii lui Liicheanu
lâng¶ Stalin?

Vineri 18 ianuarie 2008

Tot mai r¶u: piciorul. S-a umflat. Azi sunt programat la chirurg.

Una din cele Trei Grè†uri care l-au ouat pe E. Constantinescu §i
l-au coco†at pe tronul republicii dupe Dâmbovi†a, Zoe Petre (celelal-
te dou¶ fiind: Blandiana §i Doina Cornea), îi ia… la mi§to pe “pro-
fesorii” r¶s¶ri†i ca ciupercile pe movila de b¶legar de dup¶ Marea
Revolu†ie din Decembrie. Primul pe lista dumisale: “simpaticul”
Brucan - “Domnu’ Brucan”, cum i se adresau GDS-i§tii no§tri dragi
§i anticomuni§ti din primele zile ale anului 1990. ïntr-un text din
Ziua de azi tovar¶§a cu  pricina îl demasc¶ pe Brucan: p¶i dac¶ §i ¶la:
nu avea nici bacalaureatul! Ei, da, §i tovar¶§a Zoia a c¶p¶tat curaj :
“Profesorul” Bruc¶, n-o mai poate mu§ca - e mort-§i-livid, vorba
cântecului. ïns¶ “Domnul M¶gureanu” (a§a i se adresau Liiceanu,
Filipescu, Doina Cornea, G. Andreescu banditului securist la prima
întâlnire la sediul GDS dintre intelectualii patriei §i securistul de la
“procesul” Ceau§e§tilor), de§i ne-mort, nu îi prilejuie§te “Doamnei
secretare de PCR” Zoe Petre decât în treac¶ta observa†ie c¶ nici ¶sta
nu avea studii… Bine-bine, dar cârtesc eu, de pe margine, handica-
pul tâlharului securist nu a împiedecat-o deloc pe posesoarea de stu-
dii Zoe Petre, fiica academicianului plec¶ciunist Condurache de a-i
crea o catedr¶ de sociologie - vorbesc, în continuare, de M¶gureanu!
Adev¶rat, în tandem cu G¶g¶u†¶ Constantinescu, la sfatul în†elept al
prea-în†eleptului Senior Coposu (cel care, înainte ca Mihai Botez s¶
plece ambasador la ONU îi adusese aminte “s¶ intervin¶ pe lâng¶
americani - pentru Virgil…”).

Tovar¶§a Zoe… Piatra nestemat¶ de pe coroana becisnicului
Constantinescu, cel care, spre deosebire de bol§evicul de vi†¶ veche
Iliescu, le furase românilor §i speran†a.   

Am fost la chirurg. M-a programat pentru t¶iere în 28 ianuarie.
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Sâmb¶t¶ 19 ianuarie 2008

Am dat peste un blog din Tallin - exist¶ §i fotografia copertei: 
Paul Goma 
Kalidor 
Lapsepõlv Basarabias
Rumeenia keelest tõlkinud Riina Jesmin
159-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat sarjast
«Loomingu» Raamatukogu
Perioodika 1992
Saame kohe teele panna 
Asukoht: Laki 12 ladu 
Heas seisus kasutatud raamat Hind 40.00 Ostukorvi
Kujundanud Jüri Kaarma 
Mõõdud: 141 ? 210 mm 
Veel samal teemal antikvariaadis: 

maailma romaanid ja jutustused
Täna müügil:14539 uut ja 10267 kasutatud raamatut
Raamatukoi   E-post: raamatukoi@raamatukoi.ee   Infotelefon: 6 83 77

10 
Tallinnas

Este pentru întâia oar¶ când aflu c¶ mi-a fost tradus Calidorul
§i în estonian¶. ïnc¶ din 1992.

Duminic¶ 20 ianuarie 2008

Tata ar fi împlinit azi 99 ani. Odihn¶ odihnitoare, tat¶.

Nu mai †in minte dac¶ am notat - dac¶ nu, repet: antisimitul
Daniel Barenboim nu se las¶ de crime, precum Agatha din filmul
anilor tinere†ii mele: a cerut na†ionalitatea palestinian¶!

Mare curaj, invidiabil¶ dreptitudine: când o na†ie întreag¶ -
nu doar israelienii - îi consider¶ pe palestinieni (semi†i, verii lor)
ne-oameni, criminali, terori§ti, buni de expulzat în nisipurile Arabiei
- vorba fiind de cei care au mai r¶mas pe p¶mântul lor, ocupat de
evrei - tu, un “argentinian de dou¶ parale”, cum te zugr¶vea (cu res-
pect!) un filosof “francez”, în loc s¶ militezi pentru cauza sfânta a
evreului, oriunde, oricât de mincinoas¶, de nedreapt¶ ar fi ea (ca în
Palestina ocupat¶) faci una nef¶cut¶: ceri pa§aport palestinian! £i
ce-ai s¶ faci cu el, Barenboim-de-quat’-sous? Fiindc¶ în Israel nu
mai “intri” tu, s¶-†i faci de cap cu orchestra ta corcit¶, “West-Estern
Diwan” în care îi obligi pe s¶rmanii evrei, victime de trei milenii, s¶
cânte al¶turi de terori§tii palestinieni? Nici în Cisiordania, ca pân¶
deun¶zi §i cu atât mai pu†in în “fâ§ia” Gaza - care va deveni
azi-mâine zon¶ militar¶ israelian¶ - (se pricep la botezuri falsifica-
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toare, bravii “singuri-semi†i” (altfel khazari: türci), p¶rin†ii lor î§i
f¶cuser¶ mâna în Basarabia §i în Bucovina ocupate de ru§i, unde ei,
kultarmeie†i zelo§i “traduseser¶” toponime române§ti în limba
sovietic¶ - cea care nu exist¶, în schimb e limba lui Lenin §i a lui
Stalin, în primul rând a lui Trotski.

Gaza a fost sufocat¶ de israelieni care au închis foate ferestrele-
u§ile de aprovizionare a celor un milion §i jum¶tate de neferici†i
palestinieni. £i nimeni nu indr¶zne§te s¶ denun†e minciuna israe-
lian¶ :

£i petrolul §i curentul electric §i alimentele §i medicamentele §i
apa §i curierul po§tal sunt “oprite” de Israel de a trece frontiera în
Gaza. Or acestea nu constituie daruri, din partea ultragenero§ilor
evrei  terori§tilor palestinieni, nerecunosc¶tori - ci neplata
presta†iilor cuvenite pentru munca - mereu necalificat¶ -  a palesti-
nienienilor - §i ajutoarelor interna†ionale (alc¶tuite din dona†iile UE
§i ale †¶rilor arabe!). Ace§ti bani au fost re†inu†i de când Hamas-ul
a ajuns la putere. Acesta este “umanismul” israelian: §i tâlh¶rirea
ocupa†ilor,  discrimina†ilor, nedrept¶†i†ilor: ce, ei nu §tiu c¶ în Gaza
minoritatea activ¶: hamasi§tii, fac legea asupra majorit¶†ii inactive,
mort¶cioase ? Cum, nu cunosc evreii aceast¶ lege-a-minorit¶†ii-tero-
riste, doar ei au aplicat-o cu succes în revolu†ia lor, bol§evic¶, numit¶
“dictatura proletar¶”, în  URSS, apoi în toate †¶rile ocupate de ru§i,
bol§evizate - cu ajutorul neprecupe†it al lor, al evreilor? Ei, da: când
ei jucau, în Lag¶rul Sovietic rolul de Hamas minoritar, terorist,
aveau “dreptate” - o dreptate de ras¶, nici m¶car de clas¶, cum pre-
tindeau komisarnicii bol§evico-sioni§ti.

Povestea cu Hamasul… Israelienii, cu spiritul lor simplificator,
când acuz¶, când îi trateaz¶ de… hamasi§ti pe to†i gazio†ii - dup¶
cum terori§ti sunt to†i palestinienii… Iar vitele de români “comenta-
tori” de politic¶ extern¶ se iau dup¶ evrei. Or adev¶rul este c¶
Hamas-ul a ajuns la putere prin alegeri libere - nazi§tii cu Hitler au
ajuns altfel? Neosecurismul cu Iliescu nu tot a§a? Hamasi§tii i-au
în§elat pe palestinineni, ar¶tîndu-§i adev¶rata natur¶ totalitar¶ abia
dup¶ instalarea la putere prin atacarea partizanilor lui Arafat, aresta-
rea, încarcerarea, chiar asasinarea lor. Au mai mi§cat în front germa-
nii dup¶ consolidarea  nazismului? Dar românii - au fost ei în stare
s¶ neutralizeze FSN-ul cu minerii lui, cu readucerea la vedere a
structurii criminale a aceleia§i Securit¶†i, din ce în ce mai agresiv¶,
mai obraznic¶, acum, dup¶ aproape 20 ani de la “Marea revolu†ie”?
Pot fi românii trata†i de ilii§ti, cu to†ii? M¶car de b¶si§ti? ïn majori-
tate, sunt contra - dar în fapte…

£i cum se sluje§te Israelul de Hamas! Tolomacii de hamasio†i
degeaba se declar¶ împotriva evreilor, degeaba dau cu rachetele lor
de tinichea înspre localit¶†ile israeliene, în fond nu sunt decât ni§te
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mizerabile instrumente antipalestiniene, auxiliari f¶r¶ voie a sionis-
mului de cea mai abject¶ extrac†iune.

£i când m¶ gândesc c¶ holocaustologii m¶ condamnaser¶
pentru… antisemitism, fiindc¶ “insultam”, m¶ rog frumos, “Israelul,
stat rasist, apartheidist, terorist”! Oare numai faptului c¶ indivizii
acuzatori erau analfabe†i, habar neavînd de realit¶†ile din Palestina se
datoreaz¶ acuza†iile (de “antisemitism”)? Da de unde: cam o treime
dintre ace§tia sunt pur §i simplu neinforma†i - p¶i dac¶ nu §tiu s¶
citeasc¶…; o treime: dezinforma†i, tembeliza†i de televiziunea
român¶ [televiza†i de Tembeliziunea Român¶] §i de propaganda
evreilor; ultima treime: tic¶lo§ia genetic¶ a na†iei noastre (nici nu-§i
dau seama cât de mult se aseam¶n¶ cu a palestinienilor: din pricina
suferin†ei care nu se mai sfâr§e§te au devenit apatici, rezisten†i-prin-
r¶bdare, adic¶ supu§i?): «Ei §i ce dac¶ nu este adev¶rat ce am repe-
tat, dup¶ tovar¶§ii de veacuri? Nu-i adev¶rat - dar ce, adev¶r
m¶nânc? Adev¶r îmbrac¶ nevasta, copiii? Adev¶rul îmi †ine de cald?
Nu sunt primul care o face - uite la Ionescu, la Popescu, la
Protopopeasca, români ca §i mine, care î§i ap¶r¶ familia §i, asta, zi-i
pe nume: românitatea!»

Ru§ine s¶ le fie românilor cu astfel de românitate!

Luni 21 ianuarie 2008  

Aflu c¶ Llosa a fost internat în spital, pentru “o problem¶ de
inim¶”. ïi doresc… din inim¶ ca acea problem¶ sa fie una doar de
corazon. Dealtfel e muuult mai tân¶r decât mine: cu un an întreg!

Am observat c¶ textul “Nadia Russo - Escadrila Alb¶” a
stârnit oarecare interes: pentru ziua de ieri ocup¶ primul loc, cu 12
vizitatori - “Dialogul” are 10, “S¶pt¶mâna…”: 5… P¶cat c¶ Alex
£tef¶nescu are alte treburi §i nu comenteaz¶ “listele de scrieri” ale
mele, ironizîndu-l sub†ire pe autor c¶ face… inventare. Ca unuia
care a contribuit §i el din plin, ca slug¶ credincioas¶ a lui Manolescu
§i a clanului s¶u la alungarea, la înmormântarea mea, de§i cre§tin,
îi doresc s¶ aib¶ soarta mea - nici mai mult dar nici mai pu†in.
Fire§te - tot cre§tin r¶mînînd - îi blestem ovreie§te pe puitorii la cale
a neexist¶rii mele ca scriitor: pe Manolescu, pe Liiceanu, pe Ple§u,
pe Adame§teanu, pe D.C. Mih¶ilescu, pe Mircea Dinescu, pe
Mih¶ie§, pe Mircea Martin (în continuare uluiala: când-cum-de-ce
se întorsese el de pe o parte pe alta, ca o cl¶tit¶ în tigaie?), pe Silviu
Lupescu, apoi pe cei din Brigada C¶†elimii Holocaustologizatoare:
Shafir, R. Ioanid, Oi§teanu, Ancel, Al. Florian, Katz, Volovici,
Lavastine, Isaac Chiva, D. M. Gheorghiu, B. Marian, Ed.
Reichman, Cosa§u, A. Cornea, I. Vianu - §i toat¶ komsomolitatea
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lor de kultarmei†i fanatici antiromâni. 

Am primit o chestie cu adev¶rat holocaustologic¶, vreau s¶
spun: un fel de comunicat redactat de adev¶ra†i evrei:  cei crescu†i
în cultul falsului: fals-nume, fals¶-informa†ie, fals-adev¶r. A§a au
înv¶†at ei, în ghettourile Gali†iei: s¶-l deruteze pe inamic (cite§te:
goi), s¶-l intoxice, ca apoi, la momentul potrivit, s¶-l atace §i s¶-l
nimiceasc¶! Apoi s¶-§i frece mâinile de satisfac†ie, cu gura pân¶ la
urechi (§i neap¶rat †op¶ind, pe o hor¶ basarabean¶, botezat¶ -
mincinos - “muzic¶ tradi†ional¶ evreiasc¶”) : «L-am lichidat §i pe
¶sta! Urm¶torul!»

A§adar, sâmb¶t¶ am primit un plic de format mare. F¶r¶ indi-
ca†ie de expedi†ie : cine, de unde fusese trimis? ïntâi crezusem c¶
vine de aici, din Fran†a. Dar timbrele m-au contrazis: din România
venea plicul §i fusese postat (dup¶ stampil¶) la Bucure§ti în 16 ianu-
arie. Deci f¶cuse 3 zile (de comparat cu scrisoarea lui B¶sescu de
anul trecut: aproape dou¶ s¶pt¶mâni).

Cultul falsului la evrei lucreaz¶ în continuare: hârtia de prezen-
tare (sic) nu poart¶ nici o dat¶. Sus, stânga st¶ scris: în galben (!):
“Le Crif en action”, ceea ce indic¶: chestia scris¶ vrea s¶ fie un en-
tête. Fac o pauz¶ ca s¶ explic ce e Crif-ul “Conseil représentatif des
institutios  juives de France” (subl. mea). Am subliniat, pentru c¶
Criful din Fran†a îmi  expediaz¶ hârtia de la… Bucure§ti! ïntru
diversiunea caracteristic¶ holocaustologilor? Doar din… economie
- ce, Criful, avînd sediu în Fran†a nu are fonduri pentru cheltuieli
po§tale? Sau Holocaustologii din “Institutul Wiesel” de la Bucure§ti
îi invit¶  pe to†i evreii care au ceva de trimis prin po§t¶ s¶ fac¶ sa
parvin¶   “materialul” la Centrala bucure§tean¶, de acolo o expe-
diaz¶ - oriunde în lume - prin Al. Florian - gratuit §i secret!? De§i
reprezentativ, consiliul, textul nu divulg¶ adresa sediului (ca s¶ nu
se expun¶ atentatelor antisemite), nici data emiterii actului (ca s¶ nu
se afle când anume a fost redactat, dar unde ne trezim noi, goi-ii
care le cerem deconspi-rarea conspira†iei conspiratorilor prin
na§tere?) §i nici nu este semnat (dar cine e§ti, tu, goi nenorocit, de
vrei s¶ §tii numele meu?, numele meu este secret de stat §i de par-
tid!). Hârtia de prezentare a Crif-ului m¶ informeaz¶ - f¶r¶ a mi se
adresa - c¶ o delega†ie a lor l-a întâlnit, la 10 decembrie 2007 pe
ambasadorul Theodor Baconsky - avînd-o ca “acompaniatoare”
(dac¶ orbul nu nimerea singur Br¶ila…) pe specialista Lavastine.

Materialul bibliografic este alc¶tuit din un str¶vechi articol al
sionistului securist Radu Ioanid publicat în Observator cultural, sub
obl¶duirea lui Lefter §i a Carmenei Mu§at, cârpocit cu 2-3 aduceri
la zi (denun†ul lui M.D. Gheorghiu în leg¶tur¶ cu cet¶†enia de onoa-
re a Timi§oarei, care i-a ulcerat cumplit pe vân¶torii de antisemi†i)
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§i… un citat din ¢epeneag - nu se indic¶ unde-când a ap¶rut - folo-
sit de autorul textului pentru a ne explica nou¶, goi-lor analfabe†i, c¶
exist¶ §i goi recent, oportun alfabetiza†i : ¢epeneag, el avînd o cu
totul alt¶ vedere de pe pod a fenomenului: “antisemitismul în
România”.

À propos de specialista Lavastine: în 2004 când am consemnat
“dezbaterea” de la France Culture, privind “Holocaustul în
România”: am cedat unei sl¶biciuni: înc¶ nu m¶ obi§nuisem cu
“Sanda”, colega noastr¶ de colocvii, manifest¶ri anticomuniste,
dintr-o dat¶ (!) devenit¶ din-contra, vân¶toare de antisemi†i. Astfel
se explic¶ de ce,  în leg¶tur¶ cu o serie de cretin¶rìi, de dezinform¶ri
nu am indicat-o pe ea, ca autoare. M¶ gândeam c¶ se va fi aflînd în
o criz¶ de cre§tere (pierdusem no†iunea timpului), sau trecea printr-
o pauz¶ care nu avea leg¶tura cu meno-. De aceea acum, la patru ani
distan†¶ - §i la cel pu†in patru mari erori (c¶r†i, articole, conferin†e
ale sale) - dezv¶lui (sic) idiotitatea Alexandrei Lavastine, filosof §i
istoric, rostit¶ la microfonul postului de radio France Culture în
2004):

“Mare§alul Antonescu a luat puterea în 1940, l-a destituit
pe regele Mihai §i a instaurat statul fascist” (subl. mea, P.G.).

Câte grave gre§eli de informa∞ie într-o (scurt¶) fraz¶? 
1) Generalul (s.m.) Antonescu a devenit “mare§al” abia în

1941, dup¶ trecerea Nistrului;
2) Antonescu nu “a luat puterea”, ci “(la 4 septembrie) a

fost numit pre§edinte al Consiliului de Mini§tri”;
3) Un rege nu se… destituie; Antonescu nu “l-a destituit (!)

pe rege”, ci “regele a cedat generalului Antonescu principalele
prerogative ale puterii” (informa∞ii extrase din Istoria
României în date, Ed. Enciclopedic¶, 1972);

4) Ca în bancul de la radio Erevan: “regele” (destituit…)
era, nu Mihai, ci Carol II…;

5) Antonescu era militar, îns¶ nu atât de ignar ca “istoricii”
de la microfon, pentru a instaura un stat “fascist” român - în
1940, când exista originalul: cel italian.

S¶ continuu? S¶ desmint-combat §i conjunc∞iile?; §i
prepozi∞iile?

£i Lavastine §i Chiva §i R. Ioanid au caracterizat evenimen-
tele de la 21-23 ianuarie 1941: “pogrom organizat de legionari”
- împotriva adev¶rului, revelat începînd din 1990;  au sus∞inut c¶
§i “pogromul de la Ia§i”, din 27 iunie, “a fost organizat de legio-
nari”! (când ace§tia erau fie împu§ca∞i, fie închi§i, fie fugi∞i din
∞ar¶ înc¶ din 23 ianuarie).

Isac Chiva iese hot¶rît din rolul-rostul s¶u de martor când
afirm¶:

“De curând, un scriitor, un fost disident, Paul Goma (…) a
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publicat într-o revist¶ mai mult sau mai pu∞in literar¶ (sic) din
România, Vatra, un text abject, abject. (…) Acolo Paul Goma
afirm¶ c¶ Românii au avut dreptate s¶-i omoare pe evrei (subl.
mea, P.G.). Ar trebui tradus textul acesta, abject”.

A urcat pe scara de serviciu (de cadre) ale holocaustologilor,
Madam Hurezean. A ajuns “înso†itoare”… - vede†i, nu am spus:
“escort’…” - de§i po†i s¶ te curv¶s¶re§ti nu doar cu curul.

Am pescuit de pe internet aceast¶ cronic¶, se vede
transmis¶ mie, în 2004 împreun¶ cu o invita†ie de participa la o
anchet¶ despre Eugène Ionesco - îns¶ neluat¶ în seam¶ pân¶
acum:

Iulian BOLDEA, Scriitori români contemporani,
Editura Ardealul, 2002, p. 328-332

Paul Goma
Incipit-ul romanului lui Paul Goma Gard¶ invers¶ ne introduce,

cu riguroas¶ necesitate epic¶, într-o atmosfer¶ specific¶, într-un climat
al povestirii în care ponderea obiectelor devine strivitoare, simpla lor
prezen†¶ constituindu-se într-o perpetu¶ agresiune la adresa integrit¶†ii
fiin†ei: “iar m-am iar s-a iar Sacul prins în u§¶. ¢ine clan†a în mâna
stâng¶. Ar fi destul s-o-mping¶: sacul ar sc¶pa din strânsoare. Cu mâna
stâng¶ pe clan†a n¶cl¶it¶ §i zgrun†uroas¶ §i aderent¶. U§or aplecat
înspre coridor. De-ar da m¶car drumul clan†ei, atât, clan†a ar sc¶pa, ar
sc¶pa sacul, ar sc¶pa amândoi. Amântrei. ‘Ntrei. U§or înclinat c¶tre
coridor, ca un cal atârnat, spânzurat, uitat în ham. Î§i caut¶ cu cealalt¶
mân¶ †ig¶rile. Trebuie s¶ fie. În buzunarul c¶m¶§ii. Nu d¶ de ele. De-
ar l¶sa clan†a din mân¶, via†a ar fi mai luminozioas¶. De-ar, §i cu ser-
gentul. Dac-ar l¶sa clan†a din mân¶, ooo. S-o lase, atât, nu mai mult,
dar nici mai foarte mult: s-ar libera”.

Fragmentul e revelator deopotriv¶ pentru viziunea epic¶ a lui
Goma, ca §i pentru tehnica povestirii pe care o adopt¶ naratorul, cu
mici excep†ii §i modific¶ri, în mai toate romanele sale. E vorba de o
optic¶ a ralenti-ului, prin care privirea scriitorului st¶ruie, exasperat¶,
asupra fiec¶rui detaliu al realit¶†ii, sondându-i acesteia toate resursele
ontice, toate nuan†ele §i laten†ele §i sugerând, prin lentoarea – cvasitau-
tologic¶ – a percep†iei epice, absurditatea unui real deposedat de orice
dimensiune metafizic¶, transpus în termenii unei pure obiectualit¶†i.
Centrifugal¶, despov¶rat¶ de mirajul fals-conven†ional al fic†iunii,
scriitura lui Paul Goma faciliteaz¶, prin aspectul s¶u fragmentat-calei-
doscopic, prin subtile racursiuri temporale §i prin infuzia de parodic,
comunicarea unor senza†ii brute, nemediate de instan†a ra†ional¶, fixa-
te în pagin¶ prin procedee ale transcrierii directe, implicate, în m¶sura
în care, §i în acest roman, referen†ialul §i autoreferen†ialul î§i
cump¶nesc resursele epice §i etice, scriitorul exploatând, cu egal¶
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îndrept¶†ire, §i relieful lumii demonizate în care tr¶ie§te, §i avatarurile
propriului sine. 

Orientat pe trei planuri narative, romanul lui Paul Goma ne ofer¶
o sec†iune transversal¶ în universul concentra†ionar românesc, în care
absurdul devine normalitate iar lipsa-de-lege singura norm¶ etic¶.
Primul plan al nara†iunii rezum¶ un roman al “mamei”: scriitorul o
viziteaz¶ la spital pe mama sa, bolnav¶ de scleroz¶ în pl¶ci, c¶utându-
§i un refugiu kathartic în chiar ritmul propriei scriituri, ca §i când,
odat¶ fixate în cuvânt, suferin†a, iubirea, supliciul interior sau teroarea
anamnezei, s-ar afla sublimate, reiterate §i aprofundate la infinit în
spa†iul relat¶rii. Adev¶rate coborâri în infern, aceste vizite la spital
reconstituie, într-un spa†iu al recluziunii §i al apropierii de neant, dra-
gostea sfâ§ietoare, suferin†a concentrat¶ în cuvinte §i gesturi
cutemur¶toare, damnarea ca lec†ie – pur¶ §i simpl¶ – a demnit¶†ii. În
aceast¶ lume, cu conota†ii infernale, a spitalului, percep†ia prozatoru-
lui, exasperat¶, dilatat¶, ultragiat¶ de contururile malefice ale lucruri-
lor §i fiin†elor descompune reac†iile, gesturile, mi§c¶rile, ca §i când o
cople§itoare for†¶ gravita†ional¶ ar imprima lucrurilor o orientare
declinant¶, chiar urcu§ul sem¶nând cu o coborâre angoasant¶: “ea
d¶duse drumul peretelui de care nici o fiin†¶ omeneasc¶ nu s-ar fi putut
prinde §i începuse s¶ scânceasc¶, murmurând ceva în leg¶tur¶ cu
picioarele ei de neslujit, picioarele ei moarte – iar el pornise urcu§ul:
la fiecare în¶l†are a piciorului pentru urm¶toarea treapt¶ era silit s¶
înal†e, cu ajutorul genunchiului, povara care-i curgea din bra†e: ridica
piciorul, cu genunchiul în întâmpinarea poverii §i cobora priza; îns¶
povara sc¶pa iar la în¶l†area celuilalt picior, a§a c¶ la urm¶toarea
treapt¶ era nevoie s-o st¶vileasc¶ din nou cu genunchiul §i încercând
s-o prind¶ de mai jos, o pierdea pe jum¶tate, o recupera §i iar o
pr¶p¶dea – în timp ce nesim†itul din tronul c¶ruciorului fuma (…)”.

Mobilul nara†iunii lui Paul Goma din aceste prim plan al c¶r†ii e
reprezentat de fascina†ia întoarcerii, o întoarcere îns¶ halucinatorie, în
care nostalgia se traveste§te în dramatism interior iar supliciul scind¶rii
trecut/ prezent e imposibil de dep¶§it; ca §i când singura transcenden†¶
care i-ar putea fi dat¶ individului ce tr¶ie§te în acest spa†iu al recluziu-
nii ar fi contingentul pur, concretul tangibil, asumabil prin sim†uri.
Relevant pentru scriitura lui Paul Goma, toposul întoarcerii coaguleaz¶
în figura mamei, în care autorul î§i focalizeaz¶ toate valen†ele afective,
asumân-du-§i încercarea ini†iatic¶ a întâlnirii sau reîntâlnirii cu pro-
priul s¶u trecut. Dac¶ în primul plan al nara†iunii, în evocarea figurii
mamei relatarea epic¶ e obiectivat¶, a§ezat¶ într-o gril¶ a descrip†iei
doar aparent neutrale, în realitate destul de intens subiectivizat¶, cel de
al doilea, al urm¶ririi, al co§marului suspiciunii, §i cel de-al treilea, ce
descrie moravurile literare din România comunist¶, sunt redate mai
ales sub forma unor dialoguri întret¶iate, alerte, menite a accentua
sugestia de spontaneitate, de tr¶ire pur¶ §i simpl¶.

Întoarcerea, reg¶sirea spa†iului – demonizat – al patriei, dup¶ o
cur¶ de democra†ie, are §i semnifica†ia unei terapii, a unei purific¶ri de
angoasele pe care eul scriitorului le con†ine. În fapt, patria nu mai e
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conceput¶ ca un spa†iu ideal, ca un arhetip al dorului §i al unui trecut
legendar, ci e privit¶ prin prisma suferin†elor îndurate de narator, cum
afirm¶ un personaj al romanului: “£i mi-a mai pl¶cut chestia cu patria,
când ai definit tu patria ca locu unde †i-ai f¶cut pu§c¶riile. S¶ §tii c¶
asta-i defini†ia exact¶! Ce str¶mo§i, ce daciromani! Care C¶lug¶reni §i
M¶r¶§e§ti §i Valea Alb¶ §i mai §tiu io ce Cr¶c¶na†i-de vale! Glie-doin¶-
miori†¶-furnale-§antiere-†uic¶-sarmale! C¶cat! C¶-cat! Astea-s pentru
primiri §i întâlniri de lucru. Pu§c¶ria, lamb¶, asta ne este patria: Jilava-
Gherla-Aiud-Canal-Minele-de-plumb-Pite§ti”.

Simetria compozi†ional¶ a c¶r†ii, conferit¶ de cele trei planuri
narative care se succed de cinci ori, se r¶sfrânge §i asupra tonalit¶†ii
epice; nu exist¶, pe parcursul c¶r†ii lui Paul Goma, o singur¶ tonalita-
te, o scriitur¶ monocord¶, ancorat¶ într-o singur¶ reac†ie epic¶/ etic¶ la
“stimulii” realului. Dimpotriv¶, romanul e alc¶tuit ca un spa†iu narativ
multiplu focalizat, aflat la intersec†ia mai multor scriituri, care cresc
una din alta, se repet¶ obsesiv, sau, alteori, chiar “paraziteaz¶” corpu-
sul operei, totul pentru a da na§tere unei relat¶ri credibile, ritmate de
meandrele unei memorii intransigente, care nu vrea s¶ uite, s¶ perver-
teasc¶ adev¶rul tr¶it cu atâta acuitate. Miza acestei scriituri plurale, ce
combin¶ monologul, dialogul sau descrierea obiectivat¶ este revolta; o
revolt¶ mereu împrosp¶tat¶, reiterat¶, nu doar împotriva mecanismelor
pr¶bu§irii etice, a demisiilor morale descurajante (“Tineret-pe-linie,
orice-am zice de boetul Latrian G¶unescu, ori Patrian G¶urescu, inven-
tator al L¶l¶ielii României, el este o lichea total¶!”) provocate de dog-
mele comuniste, dar chiar împotriva cli§eelor epicului tradi†ional,
cli§ee nu de pu†ine ori denun†ate ori parodiate de scriitor cu aceea§i
consecven†¶ cu care denun†¶ totalitarismul ca metod¶ de abolire a per-
sonalit¶†ii umane. Din aceast¶ perspectiv¶, comunicarea dintre autor §i
cititor nu e înlesnit¶ de ticurile obi§nuite ale scriitorului realist-obiec-
tiv omniscient, prizonier al unei singure viziuni asupra lumii. În cartea
lui Goma, viziunea epic¶ are, dimpotriv¶, un aspect mozaical, în care
co§marescul §i suavitatea, culpa §i sanc†iunea sunt aproape insepara-
bile. Tocmai de aceea, o astfel de viziune a contrastelor ce se armoni-
zeaz¶ uneori în spa†iul unui singur cuvânt, se sprijin¶ pe o compozi†ie
ce d¶ iluzia simultaneit¶†ii faptelor narate, dar §i pe o tonalitate contra-
punctic¶, în care crisparea ontologic¶ sau beatitudinea nu sunt no†iuni
atât de tran§ant desp¶r†ite, ci, dimpotriv¶, î§i apropie, în mod semnifi-
cativ, sferele semantice.

Roman al unei întoarceri ratate, cronic¶ a unei mor†i neanun†ate,
dar §i roman al duplicit¶†ii morale, al la§it¶†ii intelectuale din Epoca de
Aur, romanul Gard¶ invers¶, ca §i celelalte c¶r†i ale lui Goma, e o
carte-document, m¶rturisind despre puterea credin†ei §i a iubirii, dar §i
despre culpa moral¶ §i despre descompunerea con§tiin†ei sub presiunea
unei suspiciuni între†inute cu abilitate de tor†ionarii de orice calibru.
De fapt, §i acest roman demonstreaz¶, odat¶ mai mult, cum observa
Sanda Stolojan într-un articol din 1979, publicat în Le monde, c¶ Paul
Goma este “un puternic mânuitor de texte, care n-ar trebui s¶ scrie
decât despre lucrurile esen†iale, s¶ ne vorbeasc¶ direct despre ceea ce

33PAUL GOMA  - JURNAL 2008



atinge §i chinuie omul acestor timpuri §i a celor dintotdeauna: exilul,
moartea, suferin†a”. Ca toate c¶r†ile lui Goma, Gard¶ invers¶ e un text
l¶muritor despre condi†ia fiin†ei strivite de angrenajul demonic al
totalitarismului, scris într-o tonalitate de o sinceritate liminar¶. 

Nu în†eleg ce s-a petrecut cu acest text oblojitor: cum de
l-am pierdut (corect: r¶t¶cit)? Sau poate a§a i-a fost datul: s¶
apar¶ în momentul în care am mare nevoie s¶ fiu oblojit?

Iulian Boldea mai scrisese despre mine - îns¶ cum pe atunci
nu puteam copia §i trece în jurnale cronicile, textele, nu doar ale
lui, au r¶mas în dosarele de pres¶.

I-am scris autorului: pe ambele adrese internet luate de pe
invita†ia cu Ionesco. Acum a§tept o vreme, ca s¶ vad dac¶ sem-
nele mele au ajuns pân¶ la el sau se vor întoarce cu o explica†ie
tehnic¶ (sic), a§a cum mi s-au întors cele adresate lui Cistelecan,
lui Podoab¶, Nicoletei S¶lcudean, oamenilor crezu†i prieteni, dar
care, b¶ga†i în boale de amenin†¶rile holocaustoloage, nu mai vor
s¶ aib¶ de a face cu mine, ciumatul; “antisemitul”. 

Mar†i 22 ianuarie 2008

Azi contorul internet indic¶ “Dialog” pe locul I, cu 12
vizitatori, “Nadia Russo” cu 9, “S¶pt¶mâna…” cu 7, “Jurnal
2007” abia pe locul IV, cu 3 vizitatori. Am observat: cineva din
Columbia a privit ceva - dar nu §tiu ce. M¶ a§tept la o b¶taie la
palm¶, cu rigla de la tovar¶§a diriginte.

Ieri am fost la doctorul Schaan, pentru citirea rezultatelor
analizei zah¶rului. Mi-a dat §i o recomandare c¶tre anestezist.
Filip m-a încurajat al dracului, povestindu-mi “unghia” lui. A zis
c¶ e dureroas¶ t¶ierea, dar mai incomod¶ post-opera†ia, fiindc¶
trebuie s¶ umblu cu un pansament voluminos. M-a b¶gat în
sp¶rie†i, b¶iatu-tatii. C¶ a§a-s eu: m¶ las împanicat de nenii
doctori care îmi umbl¶ pe la trup: dentistul, firurgul. O s¶
povestesc, dup¶, cum fu.

Miercuri 23 ianuarie 2008

Azi am început gr¶din¶ritul (pe balcon). Am ie§it la câmp.
La deal, cum spun basarabenii. Am reparat, am repus “sera” pe
picioare. Am cur¶†at vreo 10 bacuri, dar nu am înlocuit p¶mântul
vechi. O a§tept pe Ana: s¶ ne sf¶tuim, s¶ ne num¶r¶m banii. Dac¶
putem s¶ mai cump¶r¶m un sac sau doi de p¶mânt. Azi aerul a
fost de prim¶var¶. Nu avem de gând s¶ sem¶n¶m porumb,
fasole, nici s¶ r¶s¶dim varz¶, ca s¶ ne fie fric¶ de înghe† de
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prim¶var¶. Dac¶ se g¶sesc de acum r¶saduri de legume, le vom
proteja în “ser¶” în caz de alert¶. Mai am dou¶-trei zile de
cur¶†enie… agricol¶.

Minune: Mi-a r¶spuns Iulian Boldea! Mi-a dat câteva ve§ti
consolatoare…

Iadul pe p¶mânt organizat de Israel, în Gaza. Peste un milion
de oameni înfometa†i, lipsi†i de electricitate, de medicamente, de
ap¶, de tot. “Opinia public¶ interna†ional¶” protesteaz¶ ca de
obicei, molicel, s¶ nu-i supere de evrei - ei, adev¶ratele-eternele
victime!

Câ†iva artificieri palestinieni au dinamitat zidul dintre Gaza
§i Egipt, iar oamenii au n¶v¶lit prin sp¶rturi “dincolo”; ca s¶
cumpere, în Egipt, hran¶, carburant, medicamente, ciment. £i s¶
se întoarc¶. Israelul a protestat cu vigoare împotriva acestui abuz
(al victimelor!), împotriva acestei “toleran†e vinovate”, din partea
Egiptului, somîndu-i pe toleran†i s¶ închid¶ neîntârziat frontiera -
din ciment §i din pl¶ci mari de metal gofrat - s-a v¶zut limpede.
Ieri, la Paris, cubicul - cu o gândire a§i§deri - Nathaniaou a pro-
ferat amenin†¶ri, atât la adresa Hamasului (c¶, dè, cele peste un
milion de fiin†e omene§ti, sunt, cu toate hamassiste!) §i a
Egiptului. R¶spunsul a venit dinspre Moubarak, pre§edintele
Egiptului: Palestinienii din Gaza vor putea trece în Egipt, pentru
a cump¶ra produse de strict¶ necesitate, poli†ia §i armata avînd
ordin strict de a nu-i împiedeca.

Bineîn†eles, Moubarak nu este u§¶ de moscheie, cu cre§tinii
cop†i se poart¶ ca o bestie, îns¶… palestinienii sunt musulmani…
Or în ultimele dou¶ zile arabii de pretutindeni l-au acuzat c¶ s-a
f¶cut complice în strivirea palestinienilor pus¶ la cale de Israel…

Joi 24 ianuarie 2008

Unirea. Pentru mine §i pentru basarabenii §i bucovinenii de
Nord. Altfel, pentru ceilal†i, român¶chi§tii, o dat¶ oarecare - atât
de nesemnificativ¶, încât un ardelean, poet §i-a dat cu p¶rerea de
slan¶: «Un fel de Dou¶§treiaugust al lor, dar nu §tiu ce
s¶rb¶toresc ei…»

Noroc c¶ nu to†i românii sunt ardeleni §i poe†i.

Ziua de azi (re-sic) ni-i prezint¶ pe Liiceanu §i pe Patapievici
ca pe ni§te tâlhari - doar atât :

“Horia Roman Patapievici reuseste sa-si agate o tinichea de
coada, de care nu va scapa cu usurinta, tinichea ce se va constitui intr-
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un trist renume: "Patapievici, cifra de afaceri". Presedintele trecator al
ICR a semnat un document trimis asociatiilor de editori din Romania
prin care a impus drept unic criteriu de selectie pentru participarea la
standul Romaniei de la (Targul de Carte de la Londra) London Book
Fair - cifra de afaceri. Valoarea, autenticitatea, organicitatea si alte
categorii estetice au fost sterse dintr-un condei. Scrisoarea trimisa edi-
torilor de Patapievici a parut ca e semnata de un functionar de la
Camera de Comert si Industrie a Romaniei, nu de chiar presedintele
Institutului Cultural Roman”.  

Care edituri au fost anun†ate-invitate sa participe?

“Editurile ICR: Din scrisoarea semnata de Patapievici aflam si
cele 15 edituri romanesti alese pentru London Book Fair dupa criteriul
cifrei de afaceri. Astfel, cele mai banoase edituri dupa estimarile ICR
sunt: Polirom, Teora, Corint, Rao, Humanitas, Egmont Romania,
Niculescu, Paralela 45, Univers Enciclopedic, Noi Media Print,
Nemira, Curtea Veche, Gramar, All si Trei”.

M-am plictisit s¶-i “înjur” pe alde Liiceanu, Patapievici,
Manolescu, Ple§u, Tism¶neanu, Mih¶ie§, Adame§teana, G.
Andreescu. A§a c¶ azi îi bag de-a dreptul, f¶r¶ ghilimele, în
mamele lor de tic¶lo§i complici ai ruin¶rii †¶rii, dup¶ 1989. Fiind
noi obi§nui†i s¶ compar¶m dou¶ rele, în loc s¶ oper¶m cu: bine-
r¶u, întreb în van, tot nu m¶ aude vreun român normal: 

«Care va fi deosebirea între gradul de ling¶torism a £efului
p¶mântesc practicat de A. P¶unescu §i cei de mai sus? A, da, una
singur¶: acela tachina curul lui Ceau§escu în versuri bine
cioc¶nite, or ce§tialal†i o fac în vulgara proz¶, §i aceea §optit¶,
imaginîndu-§i c¶ nimeni nu i-a v¶zut-auzit-mirosit închinîndu-se
(nu a†i constatat, oameni buni, c¶ plec¶ciuni§tii put a c¶cat? - a†i
uitat cum tr¶znea P¶unescu în decembrie 89, la grila Ambasadei
USA: a latrin¶ de cazarm¶, debordat¶?)».

Ca la noi - la niminea: smântâna politic¶ de la noi - de dup¶
rivulu†ie - a fost, din decembrie 89, necurmat o securime-activi-
me. Or Aparatul de Stat §i de Partid, în România bol§evizat¶ de
ru§i, prin evrei, a fost §i a r¶mas o Unitate Militar¶ de Distrugere
(am tradus în român¶ aproximativ¶ denumirea brig¶zilor de
NKVD-i§ti, dintre care foarte multi evrei voluntari, care, dup¶ 22
iunie 1941, la ordinul de retragere din Basarabia a lui Stalin: “S¶
nu i se lase inamicului decât p¶mântul pârjolit”, au dinamitat, au
pus foc (dup¶ ce au furat §i transportat peste Nistru tot ce era
de-furat). Demolatorii în timp de pace (sic) erau doar… decon-
structori: activi§ti de partid, adun¶tori de cote, terorizatori ai
popula†iei prin amenin†area colhoziz¶rii, membri ai brig¶zilor de
kultarmei†i (ca Perahim, Sorin Toma, Mi§a Oigenstein, fratele lui
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R¶utu §i tat¶ al lui Oi§teanu) activînd puternic pentru des-cultu-
rarea des-românizarea, des-cre§tinizarea, des-europenizarea, cât¶
era, a bie†ilor basarabeni. NKVD-i§tii se mul†umeau doar cu
(re-sic) arestarea, încarcerarea, deportarea oamenilor §i adeseori
executarea lor, sumar¶ - au fost ce au fost: fiin†e negative, persoa-
ne care dac¶ avuseser¶ o meserie, o uitaser¶, deci fuseser¶ re-for-
mate, pentru distrugere. ïn decembrie 89 dup¶ ce au pus mâna pe
putere printr-un putsch, dup¶ ce au împ¶r†it, tov¶r¶§e§te, cu
bonuri, tezaurul †¶rii, s-au instalat în posturi-de-conducere
ocupate, în principiu - chiar sub Ceau§escu - de oameni care se
oarecum pricepeau s¶ supravegheze facerea - de cuie, de pâine,
de drumuri, de îmbr¶c¶minte. C¶ “produsele” ar¶tau ca dracu,
adev¶rat, dar se pref¶ceau c¶ exist¶… Or, sub Iliescu, sub
Constantinescu, sub B¶sescu nu mai exist¶, în “Conducerea
Superioar¶” oameni §tiind s¶ fac¶ ceva util, (cât de prost), ci doar
activi§ti, securi§ti speciali§ti în acte negative pricepu†i doar în
demol¶ri, în d¶râm¶ri, distrugeri, neantiz¶ri de materie §i de
oameni. Singura ac†iune… pozitiv¶ a lor, activi§ti-securi§ti, din
familii de aparati§ti, fiind acapararea de bunuri, de bani, în
folosul doar al lor (§i în al cumnatelor lor).

Chiar dac¶ din 25 decembrie 1989 intuisem c¶ “revolu†ia”
era o mare minciun¶ §i o lovitur¶ de stat (§i fusesem aspru
amendat de Monica Lovinescu, pe coridoarele Europei libere,
somat s¶ nu insult Revolu†ia Român¶ “ca cel¶lalt basarabean al
d-tale: Victor Lupan”), nu-i b¶nuiam consecin†ele, acestea pe
care românii le pot constata dup¶ aproape dou¶ decenii de
“libertate”. 

România de azi…

La prânz aflu cum a fost “s¶rb¶torit”, la Ia§i, Actul Unirii:

Unirea Principatelor, "sarbatorita" cu huiduieli 24 ianuarie, 13:29 
Presedintele si Premierul, la Iasi

Sarbatoarea nationala de la Iasi s-a transformat joi intr-o mare
adunare electorala, condimentata din plin de huiduieli si aplauze, in
functie de preferintele politice ale participantilor. La momentul discur-
surilor Presedintelui si Premierului, taberele de sustinatori - deosebite
clar de fulare, baloane si umbrele de culori diferite - s-au comportat ca
pe stadion, fluierand si huiduind in voie. Scena, amplasata in Piata
Unirii din Iasi, a fost inconjurata de simpatizantii principalelor partide,
care au afisat stegulete si pancarte, dar nu in culorile tricolorului rosu-
galben-albastru, cum ar fi fost normal, ci portocaliu, galben si rosu, cu
insemnele PD-L, PNL si PSD. Semn ca nu se aflau acolo in calitate de
romani,  mandri ca sarbatoreau Unirea Tarii Romanesti cu Moldova.
Membrii de partid au venit si cu bannere, fiecare afisand texte diferite,
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potrivit Rompres: PD-L a afisat bannere (…) cu textul "Unirea face
puterea", iar PNL a afisat un altul cu pozele lui Mihail Kogalniceanu,
Al. I. Cuza si Ionel Bratianu cu textele "Acestor liberali le datoram
Unirea" si "Cuza ctitor liberal al Unirii". Presedintele chiar s-a "intimi-
dat" pe parcursul speech-ului, gresind numarul anilor sarbatoritati asta-
zi: in loc de 149 de ani, a spus 159. Seful statului a criticat insa atitu-
dinea "galeriilor": "Imi face placere sa revin la Iasi, dar nu-mi face pla-
cere ca politizam o sarbatoare". De   asemenea, Prim-ministrul Calin
Popescu-Tariceanu a afirmat ca, in urma cu 149 de ani, liderii politici,
indiferent de culoarea lor politica, "au stiut sa puna interesele
Romaniei inaintea intereselor politice personale" si "au lasat deoparte
toate neintelegerile si disensiunile si au ales acelasi domnitor, pe
Alexandru Ioan Cuza". Premierul a aratat ca trebuie sa se puna capat
disensiunilor politice, pentru ca obiectivele si aspiratiile romanilor sa
fie implinite cu succes.

Hore de partid
De departe, exemplul cel mai clar al dezbinarii politicienilor a

fost momentul horei. S-au format trei palcuri: unul cu "rosii", unul cu
"portocalii", altul cu "galbeni", care si-au dat separat "mana cu mana".
Presedintele se pare ca nu a mai apucat sa intre in nici o hora, prefe-
rand baia de multime. Au fost prezenti la Iasi presedintele Camerei
Deputatilor, Bogdan Olteanu, fostul presedinte Ion Iliescu, presedinte-
le PSD, Mircea Geoana, liderii democrat-liberali Elena Udrea si
Gheorghe Flutur, ambasadorul Frantei la Bucuresti, o delegatie de la
Chisinau, precum si alti politicieni, primari si presedinti de consilii
judetene din tara.

Angajatii Primariei s-au pregatit cum se cuvine pentru eveniment:
au avut grija sa arboreze inca de miercuri seara steaguri tricolore imen-
se pe blocurile din apropierea Pietei Unirii si au pregatit (…) 5.000 de
portii de ceai pentru persoanele care au venit in capitala Moldovei pen-
tru a lua parte la manifestari.

Au programat concerte folclorice si de muzica usoara, defilari ale
militarilor, dezbateri si o receptie oficiala la Palatul Roznovanu unde
urmeaza sa fie semnat protocolul de infratire cu orasul Chisinau.

A. VINTILA 

Ei, bravos, na†iune! Halal s¶-†i fie!
Luna ianuarie nu s-a terminat §i am dat de dou¶ ori în

gropi… na†ionale: Eminescu §i Unirea. Aceste dou¶ anivers¶ri, în
cel mai r¶u caz ar fi putut trece în indiferen†¶, oamenii avînd alte
gânduri, alte griji. Dar nu: românii de azi (s¶ le zic: neoromânii?,
s¶ le zic: fo§tii români? - Liiceanu, merge: “fost român”, dar
Patapievici?- el nici fost-român nu mai poate fi numit, pentru c¶
a h¶l¶duit în Cartierul Prim¶verii, a scuipat pe tot ce era
Românie. Asta a fost, este “Pata”: un c¶cat-uscat l¶sat mo§tenire,
prin tat¶-s¶u, tovari§c’ Dionisie de Armata Ro§ie Ocupant¶ în
buruienile dintr-un §an† din România Ocupat¶), ¶§tia §i ciracii lor
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§i-au dat în petic: au murd¶rit dou¶ dintre icoanele noastre, cu servi-
ciile intelectualilor b¶si§ti, pricepu†i în materie de automobilism poli-
tic, ei, con§tiin†a… na†iei.

Halal, con§tiin†¶!

Vineri 25 ianuarie 2008

Ast¶ noapte am visat cu mor în spital, la reanimare. Ciudat:
era o copie a mor†ii care venea, venea, venea - ca în în timpul
b¶t¶ii din 19 noiembrie ‘58 de la Gherla, când locotenentul
Istrate, în final, îmi pusese piciorul pe gât: m¶ sufocam, nu m¶
durea, eram con§tient c¶ sunt în spital, în salonul de reanimare §i
mai §tiam: de ast¶ dat¶ voi muri. 

ïntr-un fel eram u§urat §i îmi ziceam: «Bine c¶ mor a§a -
altfel, în alte împrejur¶ri a§ fi murit greu §i m-ar fi durut».

Sâmb¶t¶ 26 ianuarie 2008

Palestinienii r¶zb¶tu†i în Egipt dup¶ hran¶, medicamente,
benzin¶ nu se las¶ da†i înapoi, în †arc. Arunc¶ cu pietre în solda†ii
egipteni, mai §i mor, dar nu se las¶ (curajul foamei!). Se vede:
inutil, pentru c¶ localit¶†ile egiptene de lâng¶ frontier¶ au fost, de
ieri, devalizate, nu se mai g¶se§te nimic de vânzare - probabil
autorit¶†ile egiptene au ordonat ne-aducerea altor m¶rfuri.

Detestabile comentariile pe Forumul Ziua la aceast¶
tragedie: de ast¶ dat¶ las la o parte “vocile evreilor” r¶gu§ite
(ei, da!) de atâta cl¶mp¶nit împotriva “terori§tilor” (care, oare c¶
de ce au spart ei Zidul de la Frontier¶ §i au n¶v¶lit în Egipt?; oare
numai ca s¶ cumpere acolo de mâncare, medicamente, benzin¶,
ciment §i s¶ se întoarc¶ în închisoarea Gaza? Ei bine nu: ci în
perfidul scop de a se aproviziona cu alte arme uciga§e cu care s¶
trag¶ în pa§nicul popor evreu!). 

ïns¶ m¶ dor cumplit comentariile românachilor no§tri, ale
goi-lor (ca mine, ca tine) dîndu-§i cu p¶rerea lor de cretini f¶r¶
vindecare, de be†ivani f¶r¶ s¶ fi b¶ut - despre palestinieni. 

Dac¶ evreii cl¶mp¶nesc din falc¶ (din pix?) potrivit doctrinei
lor militarist-sioniste, de ocupant feroce, în§irînd, despre tot,
despre toate minciuni etnice, româna§ii no§tri, sunt, înainte de
toate ni§te analfabe†i: habar nu au de istoria, de geografia acelui
p¶mânt cu locuitorii lui - dar se esprim¶, boii! Preiau tezele diver-
sioniste, agresive, rasiste, apartheidiste ale evreilor, vulgarizîndu-
le, românizîndu-le, manelizîndu-le pân¶ la grea†¶, pân¶ la vom¶.
Dup¶ ce î§i etaleaz¶ completa neinformare, goi-ii mei (ai lui
dracu!) o dau pe b¶§c¶lie - fiindc¶, nu-i a§a, cumplita tragedie a
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palestinienilor riscînd s¶ fi împu§ca†i de c¶tre ne-du§manii egip-
teni (ceea ce s-a §i întâmplat în multe cazuri), fiindc¶ au trecut
“clandestin grani†a” (nu le spune nimic românilor asta?), ca s¶
cumpere de dincolo strictul necesar uman pentru copii, pentru
p¶rin†i - dar interzis de ocupantul israelian - este, pentru capetele
lor umplute cu cea†¶ autentic¶ prilej de b¶§c¶liizare - pe “tema”
nisipului (c¶ de ce nu se duc ei în “Arabia”, b¶i nene, c¶ acolo iè
nisip c¶c¶l¶u?; c¶ nu-i nimic, d¶-i dracu’, or s¶ fie îngropa†i în
nisipurile Egiptului…).

ïmi vine s¶ urlu. De grea†¶, de ru§ine : ¶§tia sunt românii
mei? Nu doar români din România, ci §i mul†i “Români din afara
grani†elor”, emigra†ii economic, cei care nu au deschis o carte în
via†a lor, dar acum §i-au luat ordinator §i “comunic¶” prin telefon
portabil §i prin internet. De acord: nu au g¶sit ei în America, în
Germania, în Fran†a, în Italia comorile visate, dar cum de §i-au
pierdut elementarul bun sim† de a nu face glume proaste pe seama
suferin†ei altuia? Chiar dac¶ acela are o alt¶ religie: au uitat - sau
n-au §tiut vreodat¶ - c¶ “sectan†ii” cre§tini s-a desp¶r†it de
mozaism tocmai pentru c¶ î§i câ§tigaser¶, dup¶ înv¶†¶turile lui
Isus din Nazaret, valori contrarii valorilor evreie§ti, printre care:
compasi-unea, altfel spus: mila. Ce s-a petrecut cu românii?
Imediat dup¶ decembrie 89, to†i mili†ienii, to†i securi§tii, to†i
lupt¶torii împotriva ateismului, avînd copii care la rândul lor
f¶cuser¶ copii - cu to†ii neboteza†i - de cum se d¶duse voie la
credin†¶ (sic), începuser¶ a-§i face cruce (nu l-am uitat pe
tic¶losul Petre Roman; nici pe inocentul primejdios Constan-
tinescu), iar în vorbe-goale nu puteau sfâr§i o luare-la-cuvânt ori
o scrisoare f¶r¶ încheierea: “A§a s¶ ne-ajute Dumnezeu!”. Se
vede c¶ ràgila ateismului mânuit¶ de comuni§tii-sovieti§ti f¶cuse
pagube ireparabile pe/în creerul lor, al copiilor, al nepo†ilor.

£i ce dac¶ am mai scris despre asta - de trei, de zece, de
treizeci de ori? E jurnalul meu scriu despre asta de câte ori m¶
doare.

A§a au ajuns a fi românii? Ni§te vie†uitoare, acolo,
analfabete, în schimb (sic) lu¶toare-la-mi§to a tot ce le este
necunoscut - nu neap¶rat detestat?

Feti§oara din Pa§cani, care m¶ interpeleaz¶ (din memorie):
“ïn †ara asta vre†i s¶ v¶ întoarce†i?” are… din ce în ce mai
mult¶ dreptate. 

ïn †ara asta, în care un criminal §i un distrug¶tor §i un
pricinuitor de r¶zboi civil ca Iliescu a fost votat de c¶tre… victi-
mele §i ale lui (mai cu seam¶ de sutele, dac¶ nu miile de studen†i
exmatricula†i în 1956-58 - ca N. Manolescu!), iar reprezentan†i
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ai… anticomunismului-cultural au acceptat s¶-l slujeasc¶, s¶-l
laude, s¶-l cânte: Manolescu, Buzura, Breban, Ple§u, Botez, E.
Simion, F¶nu§, Sorescu, Valeriu Cristea, Virgil T¶nase, iar
pentru al doilea mandat, f¶cuser¶ campanie pentru Iliescu §i
“reac†ionari” ca Doina Cornea, Blandiana, Adame§teanu,
Patapievici, Mih¶ie§?

Nu trebuie s¶ fii lumina-lumii pentru a în†elege c¶:
- românii nu au rezistat, cum se tot laud¶, împotriva

comunismului, ci l-au îndurat;
- nepreg¶ti†i fiind m¶car în sinea lor de a-§i democratiza †ara,

i-au l¶sat tot pe bandi†ii comuni§ti, securi§ti s¶ conduc¶, ei
mul†umindu-se cu… colaborarea mizerabil¶, pentru câteva
firimituri c¶zute de la masa barosanilor (pardon: a buliba§ilor…).

- rezultatul - dup¶ aproape dou¶ decenii: dup¶ ce l-au ascul-
tat atâta vreme, cu gura c¶scat¶, pe Brucan, acum îi ascult¶ - cu
gura c¶c¶scat¶ - pe B¶sescu, pe T¶riceanu înc¶ierîndu-se pe
arz¶toarea problem¶ a României: chestia tovar¶§ului procuror
Macovei; §i pe înalt culturala problem¶ a românilor: chestia
procurorului tovar¶§ Norica, rezultînd, “la nivelul na†iunii”
contestarea-cererea de (re)interzicere a lui Eminescu, transforma-
rea Anivers¶rii Unirii într-un bâlci electoral de cea mai gre†oas¶
spe†¶.

ïn †ara asta vreau eu s¶ m¶ întorc?

Duminic¶ 27 ianuarie 2008

Te§u Solomovici  a c¶zut iar la patima adev¶rului-etnic.
Iat¶ cum î§i intituleaz¶ textul (vezi Ziua de ieri) în care

vorbe§te de spargerea Zidului Gazei spre Egipt:

“Exodul palestinienilor din Gaza
De trei zile continua exodul palestinienilor din Gaza. Peste

500.000 de locuitori ai Fasiei au invadat teritoriul egiptean, creand
mari probleme de securitate atat Egiptului, cat si Israelului”. 

A§a începe, a§a o †ine, cu exodul - care, o §tie toat¶ lumea,
este o mi§care (de mase) într-un singur sens, nu… tur-retur. Nu
exist¶ nici m¶car un sfârc de propozi†iune, în care s¶ scrie c¶
palestinienii din Gaza, nu erau… invadatori ai teritoriului egip-
tean - chiar dac¶ num¶rau 500 000 mii (mai r¶m¶seser¶ “acas¶”
înc¶ un milion: copiii, femeile, b¶trânii, bolnavii), ci…
cump¶r¶tori de f¶in¶, de petrol, de medicamente, de ciment, de
animale (oi, capre, m¶gari)  - §i care, odat¶ aceast¶ treab¶ f¶cut¶,
se întorceau în †arc, în ghettoul construit de Marii Constructori de
Ziduri ale Berlinului,  numit Gaza.

41PAUL GOMA  - JURNAL 2008



De mult¶ vreme Te§u Solomovici nu a fost atât de mincinos,
atât de evreu. Merit¶, pentru aceast¶ m¶g¶rie, felicit¶rile fratelui
s¶u întru adev¶ruri-etnice: Ancel.

Luni 28 ianuarie 2008

Am fost la Clinica Mont-Louis. M-a t¶iat - la orele 12. La 13
eram în strad¶. La 14 - acas¶.

Acum (orele 20) au început durerile. Le domolesc cu
Dolipran. O s¶ vedem la noapte cum va fi.

Mar†i 29 ianuarie 2008

Noapte agitat¶, cu dureri. Din cauz¶ c¶ m-am zgârcit la un
taxi §i am luat metroul. Nu sunt decât trei sta†ii, îns¶ mi-a fost din
ce în mai greu s¶ merg spre, de la metrou. Ana a r¶mas la farma-
cie, s¶ ia medicamentele prescrise, eu am continuat drumul sin-
gur. Când am ajuns cu chiu cu vai acas¶, m-am desc¶l†at de
§o§onul sacrificat §i am vrut s¶ scot §oseta; n-am putut: bandajul
era însângerat. Am scos-o prin dezlipire (sic). Ana m-a sf¶tuit s¶
nu încerc s¶ umblu la bandaj, fiindc¶ cine §tie ce prostie mai fac.
Am luat calmantele cuvenite. M-au potolit oleac¶, îns¶ în cursul
nop†ii…

Mergînd pe jos, proasp¶t operat, am for†at piciorul s¶ ruleze,
t¶ietura se va fi deschis. Acum sunt orele 5 diminea†a, trebuie s¶
a§tept dup¶-ora-nou¶ când se deschide centrul medical de pe
Couronne. S¶-mi umble pe la bandaj. Dar tot “rulînd” talpa m¶
voi duce, iar de întors, m¶ bate gândul s¶ r¶mân pe-acolo patru
cinci zile, pân¶ mi se vindec¶ buba…

ïn sfâr§it! Europa a deblocat ajutorul pentru Gaza. Se pare c¶
începînd de vineri are s¶ fie efectiv.

Miercuri 30 ianuarie 2008

Mare veste-mare: Cezar Iv¶nescu “a f¶cut poli†ie politic¶”!
Nu mi-e nici cald nici rece, îi v¶d pe autorii manevrei:

Dinescu §i Manolescu. E adev¶rat: Cezar e antipatic, m¶gar-§i-
violent - dar cine nu-i?- cei doi au avut conflicte puternice cu el.
£i dac¶ mai ad¶ug¶m -  o facem cu drag: Manolescu este un
turn¶tor dovedit, l-a turnat §i pe Cezar, concurentul lui la §efia
clasei.

Omul mi-a fost prieten, i-am iubit baladele §i l-am încurajat
s¶ le înregistreze pe disc în Occident (eu o f¶cusem pe band¶ de
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magnetofon, la Cenaclul ¢epeneag), a§ fi f¶cut §i pe intermedia-
rul. A refuzat cu: «Mam¶ drag¶, las¶-m¶ a§a neîntregistrat…». ïn
momentul distrugerii “Cenaclului T¶nase”, prin 1973-74, va fi
fost §i el ag¶†at de Securitate. Atunci majoritatea celor care îl
frecventau au fost zbur¶t¶i†i, hu§¶i†i, speria†i, amenin†a†i.
Presupun c¶ aceia care, de fric¶, semnaser¶ angajamente, fiind,
totu§i, oameni cinsti†i, nu au mai venit la Cenaclu, tocmai ca s¶
nu aib¶ ce “raporta”: Sorin Titel, Marius Robescu, Turcea,
Mazilescu… Oricum, Cezar Iv¶nescu m-a atacat - dup¶ 1990 - cu
o violen†¶ de neîn†eles… 

Pân¶ când am în†eles… Acela§i mecanism ca la Caraion: te
ur¶sc, fiindc¶ tu nu ai cedat…

Dumnezeu s¶-l ierte.

Joi 31 ianuarie 2008

Dup¶ cum era de a§teptat, Cezar Iv¶’ se ap¶r¶, atacîndu-i pe
Dinescu §i pe Manolescu.

Ce murd¶rie, chestia asta cu “demascarea”! Vas¶zic¶
tot Securitatea împarte popula†ia în f¶c¶tori-de-poli†ie-politic¶
§i în ne’! Ca din întâmplare, Dinescu era - chiar atunci - la
Paris…

Ca s¶ vezi! A trebuit s¶ m¶ informeze un forumist discutînd
(în fine: c¶lcînd-o în picioare pe Mungioaia) c¶ Patapieviciul
Na†ional fusese o vreme în PN¢CD! Dac¶ sunt un “aerian”, cum
zicea “Grenad¶” de la Rahova, când eu nu-§tiam ce m¶ întreab¶.
£i, de cum †¶r¶nismul-cre§tin nu a mai fost util, a trecut la PD!
A-ha, de aici i se trage lui Neptunul b¶sesc! Dar înainte de
†¶r¶nist ce fusese b¶ie†elul? Ca tot omul: comunist - ca ta-su
(§i ca mine!).

O lun¶ cu necazuri… medicale. Piciorul.
Sper c¶ am ie§it la mal. 

Se putea s¶ se încheie aceast¶ lun¶ f¶r¶ înc¶ o “groap¶”?
Dup¶ atacul la Eminescu, dup¶ manelizarea s¶rb¶toririi

Unirii, uite-o §i pe asta:
Desfiin†area CSNAS!
Inutil s¶ facem pe normalii, s¶ ne normal idign¶m: 
«Este posibil s¶ se petreac¶ una ca asta, domnilor?», nu mai

suntem normali, deci ne d¶m r¶spunsul lui Teodor Mazilu:
«Este posibil!»
S¶ ne fie de cap.
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F E B R U A R I E

Vineri 1 februarie 2008

Am r¶spuns Apelului-urgent ini†iat de autoindispensabilul
Sorin Ilie§iu, asistat de s¶lt¶re†ul istericàlic Liviu Antonesei:

Domnilor, 
Voi semna Apelul dupa ce va fi eliminat dintre cei figurînd la

“Spre informare”  Nicholas Taubman.
Acest individ, prezentîndu-se “ambasador al USA” a continuat, în

România “tradi†ia ambasadorilor americani reprezentînd interesele
Israelului”, jucînd rolul unui guvernator sovietic:

- a umblat prin România,  doar ca sa controleze daca în programa
analitic¶ a §colilor se pred¶ neo-marxism-stalinismul: “Holocaustul”;

- a inaugurat (dimpreuna cu Athanasiu) Monumentul “ostasilor
americani cazuti pentru liberarea României de nazism” [daca scria
“fascism”, era si o inscriptie analfabeta] - când americanii aceia erau
exclusiv piloti de bombardiere, au ucis mii de civili români , mai ales
în masacrul de la Gara de Nord a Bucurestiului din 4 aprilie 1944
(printre ei §i pe unchiul meu Ignat Goma), nu “militari germani -
fasci§ti”;

- s-a amestecat mereu, cu o nesimtire sovietica în “treburile inter-
ne ale tarii”, si numai un bolsevic precum Bogdan Olteanu a avut
“indrazneala” de a-l infrunta pe un obraznic “sovietic cu mai multe
stele pe drapel” precum Taubman;

- Taubman - dimpreuna cu Rodica Gordon - l-a sprijinit pe
N. Manolescu în mizerabila sa campanie de “antisemitizare” a lui
Liviu Ioan Stoiciu si a mea (Liviu Antonesei se aflase si el în sala unde
noi am fost sacrificati pe altarul ambasadoriatului UNESCO - si nu a
protestat, deci a fost de acord cu “argumentele” furnizate de securistul
Zalis, folosite de Manolescu) ;

- Taubman a fost inspiratorul protestului adresat Muncipalitatii
Timisoara pentru ca “indraznise” (dar unde se trezea Timi§ora ceea:
“în Patagonia”?, vorba securistilor culti) sa ma faca cetatean de
onoare?;

- Taubman a purtat si mâna denuntatorului iesean M.D.
Gheorghiu, care m-a “dat” politiei francez.

- Liviu Antonesei - fost nedusman, ba chiar prieten  - în campa-
nia de “antisemitizare” a mea a publicat în Timpul tot ce îi propunea
G. Andreescu - însa refuza sa publice raspunsurile mele, considerînd
ca atacurile si minciunile inginerului drepturilor omului “nu au nimic
necuviincios”.

- Daca sunt interzis de a publica în presa din România, la aceasta
“masura” înalt culturala” si-a dat obolul si Liviu Antonesei, deci nu am
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unde sa-mi fac cunoscut punctul de vedere…
…Cu exceptia Jurnalului de pe internet. Isi aduce aminte Liviu

Antonesei de cvasi-denuntul - scris de el, cu mâna lui pe hârtie, în
“Timpul”:

«Circula, de la o vreme, pe internet un text…»?
Ei, da: “de la o vreme” (vremea aceea, ca durata, i-o doresc si lui)

recurg la mijloace de crâncena ilegalitate comunista: pâna la
“rivulu†ia” lui Brucan fusesem un scriitor samizdatizat, de la Apelul lui
Manolescu, din 1998: “Adio, Domnule Goma”, am devenit scriitor
internetizat.

Observ ca intelectualitatea de vârf a României s-a mobilizat
împotriva unui abuz. Dar din 22 decembrie 1989 ce a facut intelectua-
litatea cea grozav de româna? Dar… înainte de 22 decembrie 1989?
Ce facuse ea, rezistenta-prin-cultura-cu-voie-de-la-Secu intelectualita-
te foooarte româna?…

…iar acum se adreseaza si unui notoriu antiromân ca
Taubmann, rugîndu-l frumos sa o ajute sa rezolve “o mica problema»?

S¶ si-o rezolve singura, c¶-i b¶iat¶-mare !
Nu ma astept la “eliminarea” lui Taubman dintre adrisanti.
Am scris o pagina din Jurnalul 2008, februarie.

Paul Goma

P.S. Stiu, stiu ca sunteti foarte ocupati cu redactarea de apeluri, de
manifeste… ïmi aduce aminte - cu drag - de Apelurile la solidaritate
anticomunista, anticeausista initiate inainte de decembrie 1989 de
Sorin Iliesiu, de Liviu Antonesei… Ce timpuri! Ce moravuri!

Cine nu a în†eles despre ce este vorba s¶ fie s¶n¶tos.
Eu nu sunt s¶n¶tos (peste o or¶ plec iar la Clinic¶, pentru schim-
barea pansamentului §i cum plou¶, iar piciorul meu drept este
înc¶l†at cu un papuc de †es¶tur¶…). Suntem veseli, nevoie-mare,
din mo§i-str¶mo§i.

Sâmb¶t¶ 2 februarie 2008

Mihai Ciucanu îmi trimite orecari citate - din Tism¶neanu:

"Experienta  ne  demonstreaza  faptul  ca  spiritul  uman  rezista
in  cele  mai  teribile  conditii  de  constringere. Aceasta  este  Europa
de  Rasarit  a  disidentilor, a  unor  oameni  cum  sint  Adam  Michnik  si
Jacek  Kurgon  in  Polonia, Vaclav  Havel  in  Republica  Ceha, Arpad
Goncz  si  Miklos  Haraszti  in  Ungaria, Andrei  Saharov  si  Serghei
Kovaliov  in  Rusia, Mircea  Dinescu  in  Romania  si  Jeliu  Jelev  in
Bulgaria".

La decernararea premiului GDS, Liiceanu:
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"Este, pesemne, cel mai calificat intelectual din lume in clipa de
fata pentru a vorbi despre comunismul romanesc. Volumul lui
Stalinism pentru eternitate este cartea clasica a domeniului".

Comentariul lui M. Ciucanu:

“St¶m  bine, st¶m  bine...”

Adaug eu “capul” - vezi 22 din 29 ian-4 febr. 2008:

“Premiul GDS pe anul 2007 VLADIMIR TISMANEANU
“Miercuri, 23 ianuarie, politologul Vladimir Tismaneanu a primit

Premiul Grupului pentru Dialog Social pe anul 2007, in calitatea de
presedinte al Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii
Comuniste in Romania (CPADR) si de coordonator al Raportului final
elaborat de aceasta. La ceremonie au participat, printre altii, Mark
Taplin (adjunctul ambasadorului SUA la Bucuresti), Stejarel Olaru
(director general al Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului in Romania), Valeriu Stoica (vicepresedinte al PD-L),
Bogdan Tataru-Cazaban (consilier prezidential), regizorul Alexandru
Solomon, scriitorii Mircea Cartarescu, Mircea Mihaies, I.T. Morar,
membri si experti ai CPADR, membri ai GDS si jurnalisti.

Dupa ceremonia de inmanare a premiului a urmat dezbaterea cu
tema Condamnarea comunismului. Pasii urmatori, moderata de Andrei
Oisteanu.

S-a în†eles de ce am subliniat câteva nume. Dac¶ nu: atâta
pagub¶. S¶ mai fac¶ §i (eventualii) cititori ai acestui jurnal
efortul de a p¶trunde singuri-singurei “tainele” din text.

Luni 4 februarie 2008

Ieri am f¶cut degeaba drumul (de costi§¶, nu la Vaslui, ci)
pân¶ la clinic¶, pentru schimbarea pansamentului. Era… închis¶,
de§i infimiera m¶ asigurase c¶ din contra. Azi re-pornesc la…
atac.

Sunt mort¶cios. Nu îmi dau seama dac¶ din pricina
piciorului sau a capului †¶ri§oarei. £i nici nu sper s¶ aflu într-un
apropiat viitor. Cine-i de vin¶?

Zi agitat¶, populat¶ de infirmiere, medici, farmaci§ti: s-a
infectat t¶ietura…

Mi-a parvenit acest articol al lui Liviu Cangeopol. Foarte
bun. Merit¶ reprodus în întregime:

Moartea poetului la picioarele Securitatii
Flac¶ra Ia§ului, 4 febr- 08
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Cezar Ivanescu este unul dintre cei mai mari poeti români.
Nu-i vei gasi u§or du§man care sa-i nege însemnatatea. Pentru noi, cei
din Ia§i, Cezar Ivanescu a fost ani de zile un personaj fascinant care
pogora când §i când de pe piscurile cunoa§terii pentru a ne împarta§i
savoarea zborului. Alaturi de Mihai Ursachi, Emil Brumaru, Ioanid
Romanescu §i Dan Laurentiu, constituia constelatia care lumina, a§a
cum adesea îi placea sa spuna, "calea regala a poeziei române",
§erpuind prin fabuloasa noastra Moldova, de la Ipote§tii eminescieni,
trecând prin Bârladul patriarhal §i oprindu-se evlavios la u§a casei lui
Nicolae Labi§, din Malini. Om de vasta cultura, Cezar Ivanescu a dat
literaturii române §i o traducere geniala a capodoperei celiniene
Calatorie la capatul noptii. Marti 29 Ianuarie, poetul a primit din par-
tea CNSAS decizia de colaborare cu Securitatea.

L-am cunoscut an 1981, când cercul nostru de tineri autori neafir-
mati era captivat de curajul sau anticomunist, de harul povestirilor cu
demnitari idioti §i mari impostori ai literelor române, de actele lui de
vitejie în lupta cu Securitatea îi cenzura. Ne-a istorisit odata cum a
patruns precum Ahile în tabara proletculti§tilor securi§ti de la
Saptamâna Culturala a Capitalei, unde, în biroul temutului plagiator
Eugen Barbu, Cezar Ivanescu l-a atentionat ca, daca îl mai ponegre§te
la gazeta, îi va crapa capul cu ranga pe care o purta în geanta. In acea
vreme, când poetii patriei se calcau pe picioare ca sa ridice ode cuplu-
lui biruitor, Cezar Ivanescu refuzase sa devina membru al PCR, fiind
supus interdictiei de semnatura pret de §apte ani. Era greu sa nu crezi
ca ai în fata un erou anticomunist de cea mai buna calitate, chiar daca,
deocamdata, nemanifestat public. 

Când, pe la sfâr§itul anilor '80, o parte din cercul nostru a trecut
fati§ în ceea ce acum este denumit a fi fost rezistenta anticomunista,
Cezar Ivanescu a tacut. Pentru noi era o chestiune de timp ca marele
revoltat sa ni se alature. A preferat sa nu. Tot a§a cum se tinuse depar-
te §i de Mi§carea Goma, declan§ata câtiva ani mai înainte de unul din
fo§tii lui prieteni. Ceva nu se lega în firul comportamental al persona-
jului nostru. Singura §tire venita din directia lui în acea perioada a fost
ca declan§ase greva foamei pentru a obtine… un apartament mai bun.
Se pare ca l-a obtinut. A§a ca regimul comunist a cazut fara aportul lui. 

La putin timp dupa evenimentele eliberatoare, poetul a început o
campanie de imprecatii neobosite în toate directiile, a§ternute pe pagi-
na rabdatoare a unei fituici scoase de un personaj cel putin dubios, pe
nume Eduard Gugui. Activitatea sa editoriala s-a rezumat la evolutia
spre doua obsesii criminalistice: asasinarea poetului Nicolae Labi§ §i a
prozatorului Marin Preda, ambele puse la cale de Securitate. La a doua
§i-ar fi adus contributia §i poetul Mircea Dinescu, prin ademenirea
bahica a marelui prozator, care a consumat bauturi alcoolice pâna a
murit, sufocat de propria-i voma. 

La aflarea verdictului deconspirator, Cezar Ivanescu a comis
aceea§i gre§eala ca mai toti cei acuzati înaintea lui: negarea cu argu-
mente logice §i rupte din context, menite sa înfunde, nu sa disculpe.
"CNSAS - a declarat poetul - nu este o institutie demna de încredere,
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deoarece unii dintre membrii ei ar trebui sa arate livretul militar, sa
vedem ce grad aveau". De ce apartenenta la Securitate a membrilor
CNSAS ar constitui un argument ca verdictul ar fi fals doar pentru
asta, Aristotel cu mila, atâta timp cât probele provin din arhivele…
Securitatii. Maica Tereza daca ar face parte din CNSAS, tot pe baza
dosarelor mo§ite de Securitate i-ar judeca pe colaboratorii Securitatii.
Poetul a produs §i amanuntul specific: "Motivul pentru care s-a dat
aceasta decizie este ca l-am acuzat pe Mircea Dinescu ca a fost com-
plice la moartea lui Marin Preda". I-a luat cam mult lui Mircea Dinescu
(din 1980) sa se razbune. Cezar Ivanescu este convins de mobilul raz-
bunarii §i pentru ca nici nu a fost chemat la audieri, ca în cazul altor
demascati. Potrivit unor informatii venite din cadrul CNSAS, poetul ar
fi fost invitat, dar a declinat nervos. Alte argumente: "Eram considerat
un individ periculos. Am facut de mai multe ori greva foamei §i am
atacat deschis PCR §i Securitatea". Greva foamei, s-a vazut, o facuse
pentru obtinerea unei locuinte. Cât despre caracterul "deschis" al ata-
curilor sale, acesta s-a vadit abia dupa caderea dictaturii. 

Intr-o societate deschisa, nu e nevoie de niciun CNSAS care sa ne
arate ce hram poarta o personalitate nationala. E suficienta memoria
publica. Poetul a fost, pe vremuri, martor în procesul intentat de Iulian
Neac§u agresorilor Mircea Dinescu §i Dorin Tudoran, pentru bataia
primita de la ace§tia. Pentru necunoscatori, Iulian Neac§u este unul
dintre cei mai notorii securi§ti infiltrati în tran§eele scriitorimii (ajuns
§ef de tura la România Mare, în perioada ei de glorie). Mai mult: cel
considerat "un individ periculos", l-a pârât pe Dinescu instantei ca l-ar
fi înjurat pe Ceau§escu. 

Uneori, neclaritatile trecutului sunt limpezite de faptele prezen-
tului. Intr-una din cartile sale post-decembriste, Cezar Ivanescu sare
din senin în beregata lui Paul Goma cu o ferocitate care atunci nu se
explica decât prin derapaj psihic. In urma cu doi ani, depunându-§i
candidatura pentru pre§edintia Uniunii Scriitorilor, Cezar Ivanescu a
dus o campanie violenta de aparare a lui Eugen Uricariu, demascat ca
odios colaborator securist. Multe din inadecvarile de caracter ale lui
erau puse pe seama excentricitatii sale datorate carierei de boxer din
vremea adolescentei. Altele ramâneau fara nicio explicatie.

Când nu e§ti în stare singur sa-ti vii de hac, te ajuta prietenii. Unul
din aparatorii de azi ai lui Cezar Ivanescu este Constantin Simirad,
care a declarat: "Pe vremea când eram primar, am primit un caiet cu
numele celor care au colaborat cu Securitatea §i toti oamenii de cultu-
ra din Ia§i erau acolo". Afirmatia este cel putin exagerata. E de crezut
ca multi, foarte multi dintre "oamenii de cultura" ai patriei socialiste
colaborau pe rupte §i pe nevazute cu organele înrobirii noastre, dar
chiar "toti"? Pe deasupra, Cezar Ivanescu nu mai era de mult "din Ia§i".
Figura pe lista ru§inii locale ca membru corespondent? "Oricum, reia cu
suspecta marinimie fostul primar, orice ar fi, eu voi ramâne prieten cu
Cezar, care este un om deosebit". De aici plecasem §i noi. Cel acuzat este
un om deosebit.

Se vor gasi destui care sa solicite executia publica a lui Cezar
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Ivanescu. £i aceia î§i vor primi satisfactia lor. Vor exista §i dintre cei
care sa îndemne la înteleapta ignorare a întregii afaceri. Avea-vor §i
dân§ii partea lor de coliva (pe lume acealalta, din moment ce o §tire
brusca ne anunta iminenta desfiintare a CNSAS). Pentru unii, o crima
este o crima, indiferent de cine o comite, indiferent de circumstante.
Numai ca, în acel caz, e§ti dispus sa ierti când acuzatul î§i recunoa§te
fapta §i î§i manifesta cu sinceritate regretul. Or, Cezar Ivanescu neaga
cu amenintari. 

Sa ne racordam privirea la un alt unghi: imaginati-va ca ati afla
într-o zi ca Eminescu ar fi fost un josnic colaborator al serviciilor
secrete. Ar diminua asta dramatismul Rugaciunii unui dac? Tragedia
Odei în metru antic? Maretia Scrisorilor? Pâna unde trebuie extinsa
linia de demarcatie dintre artist §i cetatean? Dintre abuzul social §i
difuzarea vinovatiei? Sa presupunem ca oamenii au tendinta de a face
rau semenilor lor, uneori numai §i prin perfidul pumnal al turnatoriei.
Cum trebuie judecat, atunci, statul care pune la dispozitia lor conditii
de exacerbare a acestei tendinte? Iar daca e mai u§or sa dai vina pe sis-
tem decât pe oameni, de ce sutele de colaboratori deconspirati nu au
ales calea regala a luptei împotriva sistemului, macar acum, când este
mort? De ce se   încapatâneaza toti sa nege ca au fost colaboratori, când
ar trebui sa se ridice împotriva celor care le-au fortat mâna sa fie?
O singura explicatie ramâne în picioare: demascatii se tem ca probele
cele mai evidente ale odio§eniei lor înca nu au fost scoase la
suprafata.

In ziua de 29 Ianuarie 2008, a murit imaginea unui mare poet.
Pacatul trecutului poate fi acceptat ca o ratacire. Tagaduirea lui, ca o
perpetuare. Ca sa devii curat, uneori trebuie sa treci pe la poarta
gunoaielor. A ramâne acolo este propria optiune. Ultima crima pe
care Cezar Ivanescu o mai poate face împotriva sa. £i, prin asta,
împotriva literaturii noastre române, cazuta în genunchi la capatâiul
natiei pe patul de moarte. 

Liviu CANGEOPOL

Ca informa†ii, Cangeopol nu contrazice vechile b¶nuieli ale
mele, rezemate pe… “pif”. P¶cat. Judecata mea privitoare la
Cezar este, nu mai nuan†at¶, ci mai b¶trâneasc¶. £i nu definitiv¶.

Eu tare a§ fi vrut s¶ m¶ în§el în intui†ii.

Miercuri 6 februarie 2008

Ieri nu am notat nimic. Fiindc¶ nu am avut nimic de notat.
Nu, nu mi-e bine. Ba, a§ zice: din contra.

Mi-a ridicat moralul culegerea de m¶rturii a supravie†uito-
rilor b¶ie†ilor §i fetelor de la £coala pedagogic¶ din Orhei, în
negrul an 1941. (De§i era la îndemân¶, abia acum fac apropierea:
Tata, arestat în 13 ianuarie (1941) a fost cu certitudine “contem-
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poran” cu ei în “Casa Coteanu” care slujea de sediu a NKVD-
ului. Bine, acolo erau anchetele, dar în “pauze” erau du§i la închi-
soare, cea care, dup¶ 22 iunie, a fost incendiat¶ cu de†inu†ii
bloca†i în ea - de c¶tre voluntarii-din-deta§amentele-de-distruge-
re, evrei. Oricum, §i tata ne vorbise de Gavril¶ Goldenberg,
comandantul NKVD-ului - l-am §i nemurit în Din Calidor, în
capitolul “Tr¶iasc¶ Gutenberg!”

Am mai scris de dou¶ ori, în S¶pt¶mâna Ro§ie, prima dup¶
o relatare succint¶, a doua dup¶ cartea lui Bun¶cale §i Calcea… 

Textul adunînd §i alte m¶rturii a ap¶rut în noiembrie 2007,
în Flux:

“Societatea noastra cunoaste foarte putin, daca nu aproape
nimic, despre rezistenta antisovietica (atat armata, cat si pasnica)
din perioada 1940 - 1941 si 1944 - 1991. Eroii rezistentei antiso-
vietice nu sunt cunoscuti opiniei publice, faptele lor de curaj nu
sunt relatate in manualele de istorie, in ziare si reviste, la posturile
de radio si TV.

Lucrul acesta nu este deloc intamplator. Din 1991 pana in pre-
zent, mai-marii acestei tari si-au dorit sa guverneze o populatie
ascultatoare si docila, fara memorie istorica, o populatie care nici
prin vis sa-i treaca ca a avut si mai poate avea demnitate, curaj,
rezistenta. S-a creat deja un stereotip potrivit caruia romanii basa-
rabeni, moldovenii din stanga Prutului sunt niste papa-lapte, niste
mamaligari, niste fricosi, niste lasi, spre deosebire de romanii de la
Bucuresti si Timisoara, care au avut curaj sa moara si sa invinga in
revolutii, spre deosebire de ceceni, care, o mana de oameni fiind,
au avut barbatie sa se opuna armat monstrului militar rus sau, mai
nou, spre deosebire de georgieni, care, cu toate presiunile facute de
Moscova, au darzenia sa mearga mult mai hotarat spre NATO si
UE decat Republica Moldova.

Ati observat probabil ca, in putinele cazuri in care se vorbes-
te despre ororile ocupatiei sovietice, se relateaza doar despre
deportarisi foametea organizata. Este adevarat ca acestea sunt doua
dintre principalele elemente ale genocidului organizat de bolsevici
impotriva romanilor basarabeni, care au facut cele mai multe vic-
time - sute de mii de morti. Autoritatile moldovene de dupa 1991,
care nu neaparat sau nu intotdeauna s-au identificat cu ocupatia
sovietica, au admis aceste subiecte in discursul public pentru ca
ele, ca efect, pot doar sa ne umileasca, sa provoace resemnare, sa
ne confirme inca o data ca rolul predestinat noua de istorie este cel
al victimei incapabile sa se impotriveasca calaului. Dar niciodata
nimeni nu vorbeste despre rezistenta armata antisovietica, despre
miscarea de ilegalisti, despre actele de barbatie ale basarabenilor
inrolati in Armata Romana, despre jertfa deliberata a preotilor din
Basarabia, torturati pana la moarte in beciurile KGB-ului din
Chisinau. Cine, spre exemplu, stie astazi ca un sir de preoti de la
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Chisinau au refuzat sa se refugieze in Romania, au ramas aici si au
condamnat in mod deschis ocupatia sovietica din 1940. La un an,
cand in Chisinau au revenit trupele romane, cadavrele acestor
preoti au fost gasite in beciurile securitatii avand gurile cusute cu
sarma.

Populatia din Republica Moldova pastreaza vie memoria
marilor voievozi romani. Potrivit studiilor sociologice, Stefan cel
Mare si Sfant, Vlad Tepes, Mihai Viteazu, Mircea cel Batran sunt
in topul listei eroilor nationali ai Republicii Moldova. Dar, se pare,
aceasta memorie a trecutului medieval este insuficienta pentru
recuperarea identitatii noastre, pentru revenirea la normalitate.
Romanii din R. Moldova trebuie sa aiba si o viziune adecvata asu-
pra istoriei noastre recente, asupra evenimentelor din secolul tre-
cut. Poate ca acest trecut recent nu este unul glorios, dar, in mod
sigur, este unul care si-a avut eroii, martirii sai. Lumea trebuie sa
stie ca au fost multi cei care nu s-au resemnat, dar s-au opus tava-
lugului sovietic, chiar daca au stiut ca vor plati cu pretul vietii.

Si acesta nu este un moft, ci este o necesitate fara de care
Republica Moldova nu-si putea construi un viitor. Marile proble-
me ale Republicii Moldova de astazi sunt o consecinta a ocupatiei
sovietice, a inocularii in mintile oamenilor a ideologiei comuniste.
Cu atat mai important este sa-i cunoastem pe cei care s-au opus
ocupantului si ideologiei lui. Spre deosebire de alte state, cum ar fi
Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Romania, Republica Moldova
nu a depasit conditia de tara ocupata de Rusia. Pana in prezent, o
parte a teritoriului nostru national se mai afla sub controlul militar
al rusilor. Rusii domina mass-media de la noi, limba rusa mai pas-
treaza puternice influente in viata publica. Republica Moldova se
afla si sub ocupatia ecleziastica a Patriarhiei Moscovei, iar o parte
importanta a clasei noastre politice este tributara Kremlinului.
Unde mai pui ca partidul care ne guverneaza astazi, ales in cadrul
unor alegeri recunoscute drept democratice de comunitatea inter-
nationala, mai pastreaza titulatura comunista.

Daca ne dorim un viitor demn, trebuie, suntem obligati sa ne
cunoastemeroii rezistentei antisovietice si anticomuniste. Ei sunt,
alaturi de alti inaintasi ai nostri, piatra care trebuie pusa la temelia
Republicii Moldova, cel de al doilea stat romanesc, daca vrem ca
peretii acestui edificiu sa nu se surpe.

Osanditi la nemurire
Imediat dupa ocuparea Basarabiei de catre trupele sovietice, la

28 iunie 1940, cateva zeci de tineri de la Liceul de baieti "Vasile
Lupu"din orasul Orhei au infiintat gruparea de rezistenta
"Majadahonda". Tinerii au tiparit si imprastiat prin oras, in special
in locurile mai aglomerate: langa sediile NKVD, Comitetului jude-
tean al Partidului Comunist, Comitetului Executiv Sovietic, flutu-
rasi cu urmatorul continut: "Jos Comunismul", "Romani din toate
tarile uniti-va! Caci ceasul eliberarii va sosi in curand!", "Jos calaul
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Stalin!". Actiunea cea mai temerara a tinerilor ilegalisti de la Orhei
a fost arborarea Tricolorului pe cladirile NKVD, Comitetului jude-
tean al Partidului Comunist, Comitetului Executiv Sovietic si a
militiei judetene. Multi dintre ei au platit cu viata acest gest de
curaj. Din fericire,faptele acestor tineri nu au ramas necunoscute.
Doi cercetatori de la Orhei, regretatul Petru Bunacale si Andrei
Calcea, au muncit ani intregi adunand informatii si, in 1999, au
editat cartea "Osanditi la Nemurire", despre eroii organizatiei
"Majadahonda".

Nimeni nu pomeneste numele eroilor nostri
Elena Grajdianu, sora lui Mihai Grajdianu, unul dintre eroii 

de la Orhei
“Fratele nostru Mihai lucra intr-un sat din apropiere si

parintii nu stiau cu ce se ocupa el. Avea multi colegi. Intr-o zi,
proprietarul casei in care el locuia, statea in chirie, a venit la mama
si i-a spus: 

"Veniti ca feciorul dumneavoastra a fost arestat si dus la
raion". 

Mama a inceput sa planga. S-a dus la raion si a spus ca vrea
sa-si vada baiatul si sa afle de ce a fost arestat. Un sef a intrebat-o:

"Matale mai ai copii?". 
"Da, a raspuns mama, mai am inca 5 copii".
"Atunci, a spus seful, du-te acasa si ai grija de ei ca de acesta

vom avea grija noi". 

Dupa asta, parintii mei nu l-au mai vazut niciodata. L-au tinut
la puscaria din Orhei. Intr-o zi, un alt frate al nostru, Valea, cu doi
ani mai mic decat Mihai, l-a vazut pe Mihai in timpul cand era dus
la un interogatoriu. El a strigat: "Misa!". Dar Mihai s-a intors si a
spus: "Eu sunt arestat, Valea, nu putem vorbi". Valentin a povestit
parin-tilor despre aceasta intalnire.

De Pasti, papa s-a dus la inchisoare ca sa-i transmita un colet,
ca sa-l vada. Imprejurul inchisorii erau multi parinti care au venit
sa-si vada fiii. Dar gardienii nu deschideau, nu permiteau nici o
vizita. Papa a asteptat 3 zile, a dormit pe sub garduri. La a treia zi,
gardienii au acceptat a transmita o parte din coletul adus de tata,
dar nu tot. Si in schimb au adus o hartiuta pe care i-au aratat-o de
la distanta si pe care era scris "Am primit. Misa". Aceasta a fost
ultima veste de la el. Parintii au scris, dar nu au primit niciun ras-
puns. Mama mereu plangea. Au trecut ani si mama vroia sa-i faca
praznic. Si se ducea la preot, dar preotul nu-i dadea voie, zicea ca
poate Mihai este viu, poate a trecut granita, poate s-a ascuns unde-
va. Noi aveam un alt frate mort pe front si mama i-a facut praznic
acasa, caci nu ne-am putut duce sa-l inmormantam. Si mama noap-
tea a visat ca a venit fratele cel mort pe front si i-a spus: "Mama,
de ce eu am de toate, dar Misa nu are nimic? Eu i-am spus sa ia
dintr-ale mele, dar el mi-a spus ca nu, acestea nu-s ale mele, sunt
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ale tale si eu nu pot lua nimic". Si mama s-a dus la preot si i-a
povestit acest vis. Si atunci preotul i-a dat voie sa-i faca praznic. Si
mama i-a facut praznic. Vreo 50 de ani noi nu am stiut nimic. Dupa
ce mama si papa au murit, eu am aflat din ziarul nostru, "Plai
Orheian", ca Mihai a fost impuscat la Chisinau.

Toti rusii care au murit pe pamanturile noastre sunt eroi. Noi
le ingrijim mormintele, autoritatile au denumit strazi cu numele
lor. Dar despre eroii nostri nimeni nu stie nimic, nimeni nu vorbes-
te despre ei, nici nu le pomenesc numele. Si noua ne este foarte
dureros. Cei care s-au facut vinovati de moartea acestor tineri tre-
buie sa raspunda. Ei au comis o crima. Acesti copii ai nostri nu au
comis nicio crima. Au abordat tricolorul, au difuzat foi volante, au
protestat impotriva unei armate, unui regim de ocupatie. Asta nu
este o crima. Ei s-au nascut romani, stiau ca sunt romani. Si cand
au vazut atata bataie de joc fata de noi, au decis sa lupte. Au luptat
pentru limba noastra romana si pentru tricolor. Dar NKVD-ul i-a
impuscat in secret, pe ascuns. Daca fratii nostri au fost vinovati,
trebuia sa-i judece si sa-i condamne in mod public. Dar autoritati-
le sovietice i-au
impuscat si nici nu au anuntat despre aceasta rudele”.

Sovieticii au ucis niste copii de 18-19 ani
Andrei Calcea, unul dintre autorii cartii Osanditi la

nemurire:
“In perioada 1977 - 1982 mi-am facut studiile la Facultatea de

jurnalism a Universitatii de Stat din Moldova. Intamplarea a facut
sa gasesc un document despre un grup de tineri ilegalisti din ora-
sul Orhei, care a activat in anii 1940 - 1941. In acel document se
mentiona doar ca acest grup de ilegalisti a lansat foi volante in fata
cladirii militiei raionale, comitetului orasenesc al partidului comu-
nist si la scoala nr. 2 moldoveneasca. La inceputul lui 1989, cand
a pornit valul de renastere nationala, am trimis o scrisoare pe
numele Procuraturii Militare a fostei URSS. La 19 august 1991,
cand a avutlor puciul de la Moscova, am primit un raspuns in care
eram informat ca persoanele nominalizate in scrisoarea mea au fost
reabilitate post-mortem, fiind vorba de cei 7 ilegalisti din Orhei
care au fost impuscati la 27 iunie 1941 de catre fostul NKVD.
Despre alte 7 persoane, de a caror soarta nu stiam, ni s-a spus ca
vom obtine informatii mai tarziu, ca dosarele lor sunt cercetate,
dupa care vor fi puse la dispozitia Securitatii Nationale a
Republicii Moldova, fapt care s-a si intamplat. Dosarele au fost tri-
mise la Chisinau in toamna lui 1990. Am facut o scrisoare catre
Ministerul Securitatii din URSS si mi s-a permis, cu unele restrictii,
sa le studiez. Dosarele, 11 volume, fiecare avand cate o mie si ceva
de pagini, au fost trimise la directia raionala Orhei a Ministerului
Securitatii. Am avut acces la ele doar timp de 2 saptamani.

“Multi dintre parintii acestor ilegalisti s-au dus in lumea celor
drepti cu gandul ca ei sunt in viata, ca au facut undeva puscarie si
pe urma au fost eliberati, dar nu au mai revenit la bastina. Cand a
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aparut cartea, rudele care mai erau in viata a acestor eroi au fost
socate sa afle ca au fost executati prin impuscare. Dar toti s-au
convins ca elevii au fost impuscati dupa ce am avut acces la ulti-
mul dosar in care era anexata foaia de titlu a sentintei pronuntata la
27 iunie 1941. Procesul judiciar a durat din noaptea lui 24 iunie
1941 (deja incepuse razboiul) pana pe 27 iunie. Sovieticii se gra-
beau sa-i judece si sa-i condamne pe acesti copii de 18 si 19 ani.
Acesti tineri nu au comis crime, eu au actionat prin metode abso-
lut pasnice: au arborat tricolorul, au difuzat foi volante si pentru
asta au fost ucisi.

Conducerea Republicii Moldova nu vrea sa se stie ca in timpul
ocupatiei din 1940 -1941, populatia din acest teritoriu s-a opus inva-
datorilor. Nu este adevarat ca ocupantii au fost intampinati de catre
localnici cu paine si cu sare. Ba dimpotriva, au existat revolte mari.

Tot ce faceam era pentru unitatea cu Romania”

Din marturiile altui membru al Miscarii antisovietice
"Majadahonda",  Oleg Frunza

“La inceput, eu nu faceam parte din grupul "Majadahonda",
creat indata dupa ocuparea Basarabiei, dar simpatizam miscarea de
rezistenta. Apoi am inceput sa ma implic in actiuni. Tot ce faceam
erapentru unitatea cu Romania. Toti asteptam eliberarea Basarabiei.
In ajunul Craciunului din 1940 am abordat tricolorul pe sediul
NKVD-ului.

Ne-am urcat pe scara de incendiu a cladirii. Altii pe copacul
de alaturi si de acolo nu ne-a fost greu sa smulgem steagul lor si
sa-l punem pe-al nostru. Dimineata se adunase in strada multime
de lume. Privea la Drapelul Tricolor. Nimanui nu-i venea a crede
ochilor. In oras, se incepuse o harmalaie extraordinara.

Mai tarziu ne-au arestat. Ne-au batut crunt, dar n-am recunos-
cut. Toti ne-am tinut bine. Nu ne-am parat. Ne-au judecat de acum
cand la Prut incepuse actiunile militare de eliberare. Unora le-au
citit sentinta, altora nu. Ne-au mai judecat prin inchisori si
gulaguri.

Soarta vitrega i-a lovit cu aripa sa grea si nemiloasa pe fieca-
re. Pe unii cu aripa mortii chiar dupa judecata: Grigore Mihu,
Anatol Guma si alti sase baieti. Am fost judecati in noaptea de 24
iunie 1941 de catre Tribunalul Militar din Odesa. Noua am fost
condamnati la 25 ani de privatiune in gulag. Telea Arcadie a murit
in Sviajsk, langa Kazan, in 1942. Dumitru Avramoglo a fost
condamnat tot in lagarele din Kazan la pedeapsa capitala.

Cei care implineam 18 ani eram condamnati a doua oara la
moarte. Eu aveam numai 17 ani, am scapat de moarte. De fapt, am
reusit sa pacalesc si moartea, si pe calai. E greu sa-ti amintesti chi-
nurile iadului si de acei camarazi care au murit fiecare izolat, fara
a avea alaturi macar un suflet apropiat, sub gloante sau de
loviturile mortale ale calailor, sau de foame si boli, cand nu mai
puteai lucra...
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Sclavia era in plina inflorire in Rusia sovietica
Dupa ce am trecut Nistrul, aproape de Colbasna, trenul a fost

oprit in camp si ne-au sortat, trenurile fiind inconjurate de masini
militare - soldati cu caini. Femeile si copiii erau urcati in alte
vagoane, barbatii in altele, desigur cei apti de munca. Membrii
celor mai multe familii nu s-au mai intalnit niciodata. In lagar,
dintre basarabeni erau multi intelectuali: magistrati, profesori, doc-
tori, avocati, preoti. Buni gospodari, muncitori cu maini de aur,
deportati in friguroasa Siberie numai pentru vina de a nu fi fost
rusofili. In lagar, 60% erau romani, iar 40% rusi si alte nationa-
litati...

Puscaria de la Kazan se afla in vestita Catedrala Fecioara
Maria. Celula mea era chiar in fostul altar al Catedralei. Oficial, in
scris, nu primisem sentinta. Am mai fost batut, incarcerat, judecat.
Abia la 2 februarie 1942 a venit sentinta - munca silnica, 25 de ani.
Eram invinuit de justitia sovietica de acte contrarevolutionare, dupa
vestitul lor articol "CRD" - activitate contrarevolutionara. In mai
1942 am fost transferat de la Kazan la Ivdelag, la nord de
Ekaterinoslav. 

Aici erau adusi barbatii condamnati la munca, in robie, in
Rusia sclavia era in inflorire. Eram mai multi basarabeni. Aici i-am
intalnit pe colegii de la Orhei: Leonid Budeanu, Gheorghe
Martanov, Crucinschi s.a., condamnati in baza aceluiasi articol
"CRD"...

In Kazan, ca si in Ivdelag sau Krasnoiarsk, toti cei care
vorbeam romaneste eram ca o familie. Tot lagarul Ivdelag era
impartit in douasprezece raioane si avea o suprafata egala cu a
Romaniei. Traiam in baraci, pe jumatate in pamant. In fiecare zi,
din baraci erau scoase pana la douazeci si mai multe cadavre.
Mureau de foame, frig, mizerie, de batai neomenesti si gloante.
Am rezistat, fiind trecut prin scoala militara romaneasca...
Basarabenii, bucovinenii, alti romani din lagar eram numiti "poli-
tici", pe cand restul populatiei lagarului, aproximativ 40%, erau in
majoritate rusi si alte nationalitati. Nu stiu rolul lor. Multi ziceau
ca-s spioni. Ei erau condamnati pe drept comun, dar ne stimau, ne
intelegeau, noi toti eram disciplinati, muncitori, de noi nu se prea
puteau lega, chiar si conducerea laga-rului. Cum se vede, eram si
parati, fiindca eram deseori cercetati si torturati, din nou judecati...

Pai, noi, basarabenii, avem o alta mentalitate, o alta educatie.
Rusii de cand sunt ei, inca din primul mileniu, au fost si au ramas
barbari. M-am convins in cei 15 ani de detentie in Siberia. Inainte
de ocupatia lor, la Orhei, viata trecea linistit, patriarhal. Plecau de
la putere liberalii, veneau taranistii si invers - se duceau taranistii,
veneau liberalii, viata curgea linistita, pasnica, cu intelegere, cu
hramuri si petreceri, in armonie... Aveam tara, Patrie, neam si cre-
dinta sfanta in Dumnezeu, care nu m-a parasit niciodata si nici eu
n-am uitat de Dumnezeu... L-am purtat pretutindeni in suflet, l-am
simtit alaturi; chiar si in celula din Catedrala Sfanta Maria din
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Kazan, cand toti adormeau eu ma rugam lui Dumnezeu. Poate El
m-a scapat cu zile din iad...

Mai 1998”

Omul nu poate sa aiba doua patrii
Din amintirile unui membru al Miscarii antisovietice

"Majadahonda", Gheorghe Martanov
“Pe la 1 martie 1941 i-au arestat pe doi din ai nostri mai mari.

Peste vreo 2 saptamani - inca pe cativa. La alte 10 zile ne-au luat
intr-o noapte si ne-au adus la inchisoare. Cercetarile se faceau la
NKVD, care era in casa lui Coteanu, mai jos de liceu. Seful
NKVD-ului era un evreu zdravan, paros pe maini, pe nume Gavril
GOLDENBERG, anchetator-sef - unul CEREPANOV, si simplu
anchetator - un sergent Pavel PLOTNIKOV. Cercetarile erau duse
de astia doi. Aveau metodele lor.

Cate 7 zile la rand ne manau la interogatoriul ce dura zi si noap-
te. Se schimbau numai ei doi. Noi vorbeam, ei scriau in chirilica si
ruseste, stiind cu buna seama ca nu cunoastem rusa si nici chirilica.
Noi ii spuneam lui Plotnikov ca omul nu poate avea doua Patrii, la
care el ne ameninta mereu cu tocul revolverului, ce statea in fata sa
pe masa.

A fost arestat si Oleg FRUNZA. II stiam din liceu, era cu o
clasa mai mare ca mine. La inchisoare am stat mult timp intr-o
camera. Toate camerele erau pline de baietii nostri. Mai tin minte
ca aproximativ la10-15 februarie 1941 i-au adus pe Tolea GUMA
si Grigore MIHU. Apoi am fost arestat si eu dupa 11 martie 1941.
Cand au batut la usa, anuntand- o pe mama ca "aveti o telegrama",
am inteles ca m-au ajuns si pe mine”.

"MAJADAHONDA"Organizatia antisovietica a tineretului stu-
dios, judetul Orhei, Basarabia,  1 august 1940 - 31 mai 1941

1. GUMA Anatol, 1921, Orhei, cursul III, Scoala Pedagogica
Orhei - impuscat
2. GUMA Victor, 1923, Peresecina - 25 ani [ace§ti doi GUMA vor
fi fiind neamuri - îndep¶rtate - ale noastre - P.G.]
3. MARTANOV Gheorghe, 1924, Cucuruzeni - 25 ani
4. BRODETCHI Victor, 1922, Putintei - impuscat
5. EPROV Vichentie, 1920, Verejeni - impuscat
6. MIHU Grigore, 1921, Curleni - impuscat
7. SARBU Constantin, 1924, Cucuruzeni - 25 ani
8. BOGUS Pavel, 1923, Mana, elev, Scoala medie nr. 2, Orhei -
25 ani [nu am auzit de cons¶teanul meu, Bogus, dealtfel aproape
fiecare familie - nu doar din Mana, ci din Basarabia avea
arestatul s¶u. P.G.]
9. COTUN Anatol, 1922, Samascani, cursul II, Scoala Pedagogica
-impuscat
10. DOBANDA Dumitru, 1922, Ghetlova - impuscat
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11. COZMA Onisim, 1921, Vascauti - impuscat
12. GRAJDIANU Mihai, 1922, Orhei - impuscat
13. BRASOVEANU Eugeniu, 1924, Gauzeni - 25 ani
14. BACALU ION, 1924, Orhei - 25 ani
15. DUCA Anatol, 1922, Ciocâlteni - impuscat [Duca fiind
cons¶tean al tatei - P.G.]
16. DUMITRESCU Valerian, 1922 - datele lipsesc
17. BIVOL Vichentie, 1922, Morozeni - 15 ani
18. SAPTEFRATI Cuprian, 1922, Oliscani - impuscat
19. CIOBANU Vsevolod, 1920, Orhei, cursul II, Scoala
Pedagogica - 15 ani
20. STICI Dumitru, 1923, Orhei - 15 ani
21. ALEXEEV Vladimir, 1923, Orhei - 15 ani
22. DRUGUS Mihai, 1924, Ghiduleni, Orhei - 15 ani
23. BARCARU Grigore, 1923, Orhei, elev - datele lipsesc
24. TIMOV Ilie, 1923, Orhei - datele lipsesc
25. MAJARU Maria, Orhei, prof. de psihologie, Scoala
Pedagogica - 15 ani
26. VASCAN Eleonora, Orhei, eleva - datele lipsesc
27. VASCAN Margareta, Orhei, eleva - datele lipsesc
28. JOVMIR Tamara, Orhei, eleva - datele lipsesc
29. MARTANOV Larisa, Cucuruzeni, eleva - datele lipsesc
30. STOIANOV Rita, Orhei, eleva - datele lipsesc
31. FRUNZA Oleg, 1923, Orhei, anul II, Scoala Pedagogica Orhei
- 25 ani
32. ASVITZ Veaceslav, 1924, Chisinau - 10 ani
33. AVRAMOGLO Dumitru, 1923, Bravicea, student, anul II,
Scoala Pedagogica - impuscat in Rusia, Gulag
34. TELEA Arcadie, 1923, Soroca - 25 ani, decedat in Gulag, 1942
35. BUIUC Serghei, 1924, Chiperceni, an II, Scoala Pedagogica,
10 ani
36. CROITORU Gheorghe, 1923, Orhei - 10 ani, cazut pe front
in 1945 [ceea ce înseamn¶ c¶ avusese o condamnare u§oar¶ (sic),
fusese liberat înainte de 1944, apoi încorporat în Armata Ro§ie -
dac¶ “a c¶zut pe front în 1945… Sau, din pu§c¶rie a fost b¶gat
direct în armata §i împins în linia întâia… P.G.]  
37. BLANARU Iacob, 1923, elev - 10 ani
38. CHIRILOV Iacob, 1923, Ustia, elev - domiciliat in Romania
39. CUDRITCHI Petru, 1923, Braviceni - 10 ani
40. BUDEANU Leonid, 1923, Peresecina - 25 ani, decedat
41. GUDIMA Vlad, 1924, Peresecina - datele lipsesc
42. CRUCINSCHI Petru, 1924, elev - datele lipsesc
43. MIHALACHE Iurie, 1923, elev - datele lipsesc
44. DANGA Boris, 1923, Criuleni - datele lipsesc
45. DODON Vlad, 1923, elev - 10 ani
46. PRICHICI Constantin, elev, an. II, Scoala Pedagogica, datele
lipsesc
47. HOLBAN Elena, eleva - datele lipsesc
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48. SANDU Ana, eleva - datele lipsesc
49. CRECIUN Eudochia, eleva - datele lipsesc
50. CUCULESCU Nicolae, 1923, Orhei - 20 ani
51. DUMITRESCU Valerian, elev - datele lipsesc
52. GUMA Vladimir, 1921, Orhei, student - datele lipsesc
53. MUNTEANU Dumitru, profesor la Liceu - datele lipsesc

“Sergiu PRAPOR£CIC”

Comentarii(37):

#1  (Not¶ scris¶ în ruse§te, nu a putut fi “trecut¶” în române§te)

#2 Scris de Ac la 22 noiembrie 2007 
felicitari pentru ideea de a deschide o tema atat de dureroasa! O sa

astept si alte articole din aceeasi serie. Sunt convinsa ca numai asa vom
invinge scalvul din noi: retraind si comemorand jertfa celor mai buni
dintre noi, acei care au fost in primele randuri ale rezistentei...

#3 Scris de Vladimir Voronin la 22 noiembrie 2007 
Ce face Tov. Voronin pentru reparatiile morale la care au dreptul

eroii romani din Basarabia! Mai ridica o statuie lui Lenin. 

#4 Scris de andu la 23 noiembrie 2007 
...oribil! Eu n-am stiut de lucrurile astea nici macar de la cunoscuti,

de istoria oficiala ce sa mai vorbesc...

#5 Scris de Anonim la 23 noiembrie 2007 
dumnezeu sa-i odihneasca, bine ca isi mai aminteste cineva de ei,

#6 Scris de turcanu la 23 noiembrie 2007 
Ar fi interesant sa vedem daca au mai fost si alte cazuri de acestea.

Cine poate sa ne spuna, cunoaste cineva vreun caz similar?

#7 Scris de Ion pop la 23 noiembrie 2007 
Este un material foarte important. Imi pare bine ca jurnalistii de la

FLUX au gasit timp ca sa mearga sa se documenteze in aceasta chestiu-
ne. speram sa avem si alte materiale de acest fel in FLUX. E cam lung
articolul, dar este interesant 

#8 Scris de Anonim la 23 noiembrie 2007 
am auzit si eu ceva de o organizatie "arcasii lui stefan"de undeva de

prin partile telenestiului sau tot a orheiului nu mai tin minte in orice caz
erau de la nord

#9 Scris de Grisa la 23 noiembrie 2007 
Ceea ce a avut loc in Moldova se numeste, mai degraba, jertve al

regimului comunist rus, decat rezistenta armata organizata de tipul cece-
nilor ori al balticilor; "fratii de padure" 
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#10 Scris de Grisa la 23 noiembrie 2007 
Ceea ce a avut loc in Moldova se numeste, mai degraba, jertve al

regimului comunist rus, decat rezistenta armata organizata de tipul cece-
nilor ori al balticilor; "fratii de padure"

#11 Scris de felicitari la 23 noiembrie 2007 
este un proiect care trebuie continuat. Comunismul a cazut in multe

tari dupa ce societatile de acolo au avut libertatea sa vada care au fost
crimile, atrocitatile comise de comunism. Asa se va intampla si la noi.
Moldovenii trebuie sa vada care sunt atrocitatile comise de comunism ca
sa n-i mai voteze pe comunisti. 

#12 Scris de Val la 23 noiembrie 2007 
Bre #1 “Xenofob”, scrie in romana si nu te screme in rusa, ca poti

sa te basesti... 

#13 Scris de sovietic la 23 noiembrie 2007 
Care eroi, erau niste banditi, autoritatile sovietice, militia, securita-

tea nu impusca pe nimeni daca nu facea crime, daca nu era bandit. Asa
si cu patsanii istia de la Orhei. Bine o facut ca o distrus banda asta. Ia te
urita, jurnaliujile de flux so apucat sa laude niste banditi. fluxul trebuie
inchis. (subl. mea, Paul Goma, cu trimitere la tovar¶sul Stepaniuk) 

#14 Scris de sovietic la 23 noiembrie 2007   Ce au tacut toti? 

#15 Scris de rezonabil la 23 noiembrie 2007 
Este evident ca "sovieticul" este o canalie. Dar eu vreau sa abordez

altfel problema: credeti ca aducand in prim plan tema eroilor rezistentei
antisovietice putem schimba ceva inj societatea noastra. Pe oamenii nos-
tri in intereseaza daca ua ce sa manance si ce sa bea - nu nu stiu ce erois-
me. Nu mai intereseza pe nimeni tema asta. Noi trebuie sa propunem
oamenilor chestii contrete, care pot fi sa le schimbe viata in bine. Nu sa
le vorbim despre mortii trecutului. 

#16 Scris de rezonabil la 23 noiembrie 2007 
Altfel, sincer nu cred ca putem scapa de comunisti. Doar ei despre

asta vorbesc electoratului, despre pensii si salarii majorate, chiar daca le
majoreaza. Asta asa ca sa ma intelegeti. Ca nu sunt importiva eroilor
romani.

#17 Scris de ///// la 23 noiembrie 2007 
soveticul e dus cu pluta, poate nu a auzit de Kotovskii pe care tot ei

sovieticii l-au pupat in cur si care era un adevarat bandit si nu niste licee-
ni ce luptau p/u ideia neamului, daca faci asa declaratii sa inteleg ca te-ai
documentat ? sau vorbesti si tu ca sa nu taci, vorba aia "profesor ramaneai
"

#18 Scris de ///// la 23 noiembrie 2007 
p/u 15, 16 ai dreptate nu zic dar de ce cand merge vorba de eroii

uniunii atunci le facem monumente construim memoriale ridicam intre-
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barea ca sa numim strazi in numele lor si cand merge vorba de niste lup-
tatori p/u cauza neamului atunci ne amintim ca de fapt nu ne trebuie
nimic decat mancare si carnat de 2 lei ???? 

#19 Scris de observator la 23 noiembrie 2007 
si sovieticul si rezonabilul sunt la fel, amandoi sunt comunisti si ii

urasc pe romani, adica pe noi, bastinasii din Republica Moldova. doar ca
rezonabilul este si un pic smecher, dar sovieticul este idiot. 

#20 Scris de Ion la 23 noiembrie 2007 
Pentru cei care nu stiu priviti si masacrul de la Fantana

Alba:http://ro.wikipedia.org/wiki/Masacrul_de_la_F[ântâna Alb¶] 

#21 Scris de Anonim la 23 noiembrie 2007 
sunteti nishte fascishti! nu va iskaliti p. toti noi . pe saitul ista numai

injuraturi citim.viva Rusia!

#22 Scris de constatare la 23 noiembrie 2007 
Vedeti cum sar bolsevicii, ei misuna peste tot. 

#23 Scris de lui Ion la 23 noiembrie 2007 
am citit masacru de la Fantana alba - ingrozitor Se pare ca ucraine-

nii preiau ticurile imperialiste rusesti

#24 Scris de Anonim la 23 noiembrie 2007 
lasa ca fascistii o sa va vina de hach......

#25 Scris de Ioana la 23 noiembrie 2007 
Spre regret, bolsevicii spurca cel mai frecvent saitul acesta, deoare-

ce ei sunt acei care au schimbat portofoliile pe note-bookuri, iar basara-
benii tot se mai scarpina pe undeva. La carte, copii!

#26 Scris de Ion la 23 noiembrie 2007 
Multumesc mult pentru acest articol. Este intradevar o realitate

cruda care din pacate este putin cunoScuta de basarabeni. Sper mult ca
aceatsa situatie sa se schimbe dupa alegerile din 2009! 

#27 Scris de po la 24 noiembrie 2007 
anonim si sovietic, voi aveti patrie sau identitate, sau numai idei

bolsevice in capul vostru? sunteti niste ratati, fara nimic in spate, la voi
istoria incepe din 1917? dar au mai fost evenimente si pana atunci.

#28 Scris de giova la 24 noiembrie 2007 
Felicitari d-lui redactor sef si intregii echipe a Fluxului pentru un

material asa interesant! Succese si pe viitor! Dumnezeu sa va pazeasca!

#29 Scris de Anonim la 24 noiembrie 2007 
fluxul ppcdishtilor este una mierda! sint alte ziare, alte saituri. voi,

fascishtilor, sinteti o mina de golani si nu va ikaliti p.noi tati!Viva Rusia,
madre Patria!(sa ni mai auzim di guini!).
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#30 Scris de dan la 24 noiembrie 2007 
#pentru 29 Scris de Anonim la 24 noiembrie 2007. 
Sa-i pupi in cur pe toti forumistii si pe toti din Rusia. spor la

pupat...boule 

#31 Scris de dan -braileanu la 24 noiembrie 2007 
fara a fi pe undeva cu inima plina de venin dar as vrea sa va

interesati cum s-au comportat, nemtii in tara ca trupe de ocupatie si cum
sau comportat sovieticii, fara rautate am spus, veti vedea ca a fost un
comportament diferit , modul de educatie si civilizatie si-au spus cuvin-
tul .hitler, pe linga stalin afost copil raportat la ororile pricinuite. roma-
nul lui ALEX. SOLJENITIIN AFOST ELOCVENT. au fost multi
oameni anonimi care sau opus pt. impunerea noi patrii si cotropiri tarii,
trebuie cautate imformatii si despre situatia legionarilor basarabeni ce s-
au intimplat cu ei ... 

#32 Scris de theo la 25 noiembrie 2007 
fratilor nu e cazul sa ne suparam pe acei care ne urasc , datria noas-

tra este sa fim gata sa combatem cu ei si sa fim si noi evrei, cum zice Paul
Goma, cerand Rusiei, care este ereditara regimului odios sovetic,despa-
gubiri morale si materialepentru toate actele de cruzime, deportari, omo-
ruri, asa vom putea sa dovedim noua si urmasilor nostri ca suntem demni
de natiunea noastra. Priviti in jur, la popoare care s-au ridicat sa apere
demnitatea lor, nemaivorbind de rusi ca sunt cei mai ostili nationalisti,
cunosc mai bine basarabenii care muncesc la rusi, cum vin batuti si fura-
ti. Sper sa avem cat mai multa intelepciune.

#33 Scris de pribeag la 25 noiembrie 2007 
eram copil cand a cazut comunismul in Romania..despre comunism

stiam ca a fost bun...dupa ce am vazut la tv.``Memorialul Durerii``mi-
am dat seama de perversitatea si cruzimea acestui sistem.Crimele comu-
nismului sunt ascunse (in cazul Basarabiei) cu scopul ca ne existand vic-
time ,nu exista nici calai...cheia desteptarii oamenilor este ADEVA-
RUL,continuu ingropat de comunisti,ferecat in arhive .arma comunisti-
lor este minciuna ,generata de minti ratacite si bolnave care repeta ace-
leasi sloganuri intepenite in timp... Cunoaste Adevarul, iar acesta te va
elibera...de aceea va ascund istoria ,identitatea si limba materna ...ei nu
vor ca ei sa stiti cine sunteti,vor ca VOI sa ajungeti sa-i iubiti pt.mizeria
in care traiti,sa va arate dusmani invizibili,pentru ca Voi sa nu recunoas-
teti adevaratul dusman...treziti-va oameni si cautati adevarul. Pentru a va
putea privi copilul in ochi,trebuie sa evadati din MINCIUNA...

#34 Scris de dronic la 27 noiembrie 2007 
E oribil!Sigur nu este un singurul caz. Bravo Flux sunteti promoto-

rii restabilirii constiintei ;i identitatii nationale a moldovenilor!Inca ceva
.. cred ca este actual si acum sloganul: jos Comunistii! Deci n-avem decit
in mod legal si democratic sa ii detronam pe Voronin si compania...La
Alegerile din 2009 sa ne prezentam cu totii! sa votam impotriva reminiscen-
telor ideologiei comuniste !Tinara generatie - este salvarea Moldovei, dar
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nu bunicutele care pentru100 lei primiti relativ regulat vor vota comunistii.. 

#35 Scris de Pentru cei care nu stiu la 09 ianuarie 2008  http://ro.wikipe-
dia.org/wiki/Evacuarea_din_Basarabia_%C5%9Fi_Bucovina_%C3%A
En_vara_lui_1940

#36 Scris de un roman la 14 ianuarie 2008 
sunt de peste prut din timis, cred ca basarabia a fost, este si va fi o

parte din romanaia asha cum au vrut-o stramoshii nostri STEFAN,
MATEI, CORVIN. voi de peste prut nu trebuie sa uitati ca sunteti roma-
ni si ca in venele voastre mai curge un mandru nume de TRAIAN!jos
comunismul tortura ce va macina de decenii fiti si voi odata o tara unita!

#37 Scris de andrei la 04 februarie 2008 
stim noi asta d-le timisorean dar ce folos ca la noi la chisinau rusii

ne comanda pana an prezent

S¶ existe vreo deosebire între contradictorii de pe
forumurile din Basarabia §i contradictorii din Ardeal (am
reprodus o mostr¶ în ultimele variante ale S¶pt¶mânii
Ro§ii)?

Niciuna - decât aceia c¶  “ardelenii” sunt evrei-unguri,
“basarabenii”: evrei-ru§i.

ïi une§te - “peste frontiere(le) goi-lor”, evreii fiind
du§manii tuturor frontierelor, cu excep†ia Zidurilor Berlinului
cu care au f¶râmi†at Palestina - ura cu care… latr¶. F¶r¶
argumente, f¶r¶ r¶spunsuri, doar cu insulte “fascistule!”,
“antisemitule!” cu amenin†¶ri-blesteme.

Ce bine, ce bine c¶ acum dou¶ milenii dintre ei s-a
ridicat un oarecare Ie§ua din Nazaret, ca s¶ predice iubirea §i
mila - inexistente în religia mozaic¶.

Joi 7 februarie 2008

Deprimat: fiecare treapt¶ spre vindecarea c¶catei de
unghii încarnate m¶ coboar¶, m¶ scufund¶ - în boli (la plural).
Fiindc¶ era nevoie de antibiotice, ca s¶ se vindece t¶ietura,
acestea, iritante, mi-au provocat sânger¶ri. Sabourina mi-a dat
un neutralizant, îns¶ trebuie s¶ duc mâine o prob¶, la analiz¶.
Dumnezeu §tie ce alt¶ boal¶ mi se va mai g¶si.

Chiar a§a: nu-i mai cinstit (sic) s¶ mori, de-un
paregzamplu, de inim¶-r¶? Ca s¶ se bucure manole§tii,
liicenii, ple§ii, mih¶ie§ii, adame§teancele, blandianele,
patapievicii, mirceamartinii, buzurii, monicile  (ba§ca, haita
holocaustologilor) c¶ am pierit, c¶ nu le mai periclitez via†a,
mai ales opera?
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Vineri 8 februarie 2008

F¶r¶ orizont.

Am dat, pe internet, peste un articol semnat de Jean-Paul
Mari: “ROUMANIE 1989 : un moine soldat fait exécuter
N.Ceaucescu et sa femme” - îns¶ nedatat, f¶r¶ indica†ia
publica†iei.

ïl voi reproduce, chiar de nu va fi un document necunoscut -
îns¶ nu în fiecare zi întâlne§ti o “istorie” spus¶ de Gelu Voican-
Clytoris, consemnat¶ de J. P. Mari (îl cunosc, îl cunooosc):

“Mort d’un dictateur
"Que la terre te soit légère..." Debout devant la tombe ouverte de

Nicolae Ceausescu, sous la neige de l’hiver roumain, l’homme a la barbe
blanche, les yeux brillants et la tête couverte par le capuchon de son anorak
kaki. Ce soldat-là officie comme un moine. Gelu Voican, le révolutionnaire
devenu Vice Premier ministre du nouveau gouvernement roumain, ordonne
le rituel. Il a fait recouvrir les corps d’un linceul blanc, jette de la terre sur à
pleines mains sur le cerceuil et pose devant la caméra : il tient son rôle.

Cinq jours plus tôt, lors du procès fantôme du couple de dictateurs, tous
les autres jouent faux. A force de maladresse et d’emphase, le président du
tribunal se transforme en témoin à décharge, le procureur est terrifié et les
avocats de la défense, devenus accusateurs, piétinent leurs clients. Ils sont en
dehors de l’histoire. Acharnés à faire le procès du "monstre", ils réussissent
à le rendre humain, pitoyable comme un pantin privé de ses ficelles du pou-
voir absolu. Du coup, Ceausescu se défends et meurt avec courage, avec
panache, avec dignité. Par défaut. Pendant le procès, Gelu Voican se tait . Il
sait que tout cela n’est qu’une formalité. "Que la terre te soit légère.."
L’important est là. La "bête" tuée, dépouille démysthifiée, n’est plus une
Bête. Gelu Voican renvoie Le dictateur à la terre, au plus commun du mor-
tel. Il suit le rituel précieux des obsèques, comme quelqu’un qui a réfléchi
longtemps à la condition de l’homme. Comme un mystique qui aurait la cer-
titude d’être chargé de mettre en terre le génie du Mal. Ce jour là, Gelu
Voican règle des comptes avec une vieille histoire personnelle. " Le régime
m’a toujours tenu pour suspect.." Il est arrété une première fois en 1970, au
retour d’un voyage en Hongrie. Il s’interesse à un écrivain roumain transyl-
vanien, Octavio C. Taslauanu. Sujet sensible, les hongrois l’expulsent, les
roumains l’emprisonnent : "La sécuritate n’ a rien trouvé sur moi, raconte
Gelu Voican. Mon père travaillait pour une société étrangère et j’étais l’ami
du dissident Paul Goma. Alors on m’a collé un dossier de malversations éco-
nomiques..et on m’a relaché." Il reste suspect et surveillé, on l’envoie à la
campagne, loin de Bucarest, les jours de fête nationale ou pendant la visite de
Brejnev à Ceausescu. Géologue et ingénieur des mines, Gelu Voïcan vit-
bizarre- en célibataire chez sa mère ; du coup, la sécuritate perquisitionne et
les yeux des enquéteurs s’arrondissent. Dans la bibliothèque, il y a plus de
deux mille ouvrages minutieusement photocopiés : "je suis un adepte de René
Guénon.." Les livres de l’orientaliste sont là, à côté d’autres sur le tantrisme,
le taoïsme, le yoga,la sexualité, les francs maçons, les Templiers, la Kabbale
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et les sociétés initiatiques du globe ; des rayons entiers d’oeuvres sur la psy-
chologie, l’ésotérisme et la métaphysique. C’est trop. La Sécuritate l’arrête,
on l’interroge: " Avouez ! Vous êtes un espion. Le nom de vos complices ?
Qui est ce maître templier dont vous parlez tout le temps ? " demande un
enquéteur inculte. Sept mois d’enquête, un an et demi de prison, gracié au
bout de quelques mois, libéré et arrété, encore une fois, en 1985, à la veille
d’un voyage à Paris. "Je ne crois pas aux choses temporelles. Seul le méta-
physique m’attire" Gelu Voican décide de faire retraite. Pendant deux ans, il
mène une vie "quasi monacale", entre le bureau du service des Mines et sa
chambre-bibliothèque au domicile de sa mère. Jusqu’à ce jour du 21
décembre 1989, juste avant Noël. Historique ? De son bureau, l’ingénieur
regarde la rue et ces gamins qui ouvrent leur chemise face aux soldats : "
Tires ! Mais tires donc ! crie l’un d’eux. Le soldat tire et Gelu Voïcan voit le
gamin s’affaisser : " j’en ai vu huit abattus. Ils tombaient sans un mot ? J’étais
sidéré." Lui a toujours rêvé de faire tomber le régime mais il croit aux rap-
port de force ; pas à la révolution par les mots, pas à la force du désespoir. "
J’avais tort. J’étais démenti par ces jeunes. Vaincu par leur mort." A force de
les suivre et de les écouter, il finit par les précéder et par lancer des mots
d’ordre : " Pas au palais. Tous a la TV ! Le vrai pouvoir est là. D’ailleurs, les
insurgés ont déjà investi les locaux. Iliescu arrive, quelques gros bras veulent
l’empêcher d’entrer ; Gelu Voican le connait, il empoigne Iliescu, bouscule
tout le monde et pousse le futur président du Front de Salut National à l’in-
térieur de la télévision. Les deux hommes ne se quittent plus. "On a vécu sous
les balles, on travaillait a couvert sous les tables. On se connaissait à peine
mais on se tutoyait d’emblée : " Toi, tu seras Vice-Président ! " Voican est
un des révolutionnaires venus de la rue, les autres, plus politiques, ont su che-
vaucher la révolution ; le peuple a fait tomber le pouvoir, les pros ont su le
ramasser. Révolution ou coup d’état ; ou plutôt ,révolution et main mise sur
l’Etat. Pour lors, personne n’en discute : " Nous étions unis par le consensus
du moment." Unis, certes, mais pas toujours d’accord. Gelu Voican ne veut
pas de procès pour Nicolae Ceaucescu : il veut sa mort, tout de suite. "le pro-
cès était une perte de temps. Il fallait le faire abattre, en prétextant une
"fuite"." Gelu Voïcan est persuadé que les francs tireurs, sur les toits, ne sont
que la première étape d’un plan de contre-insurrection, " il fallait empecher
l’exécution de la deuxième partie, arréter le massacre". Il dit cela avec force,
allongé sur le lit de camp installé dans son bureau du Front. Nous sommes
quelques jours à peine après la Révolution. Il y a des tasses de café glaçé très
noir sur le bureau, entre les machines à écrire et les kalaschnikov. Le Vice
Premier ministre porte son battle dress, une très large sangle de cuir autour
des reins et un révolver de gros calibre contre le ventre. Il a les yeux enfon-
çés dans les orbites et martèle :  " Il fallait faire cesser ce bain de sang...C’est
pour cela que je l’ai tué." Lui ? Oui. Entre autres. Iliescu voulait un grand
proçès, démocratique et public. Pas d’une exécution à la sauvette. Gelu
Voican et quelques autres insistent : - "Il faut tuer Ceaucescu. Supprimer ce
noyau d’espoir pour ses partisans. 
Mais ce sont des fanatiques ! oppose Iliescu. Ils seront encore plus cruels

encore." -Pas du tout ! Ils n’ont que l’attrait du pouvoir. Rien d’autre. Il n’y
a pas de doctrine Ceausescu." On va discuter plusieurs jours. A la TV, les
balles sifflent, on tire dans tous les sens, on s’entretue parfois. Cinq fois,
Iliescu et Voïcan sont pris sous les tirs : "C’était dans la nuit du 23 au 24. J’ai
poussé Iliescu a l’aveugle dans les couloirs vers la sortie. On s’est engouffré
dans un tank...de justesse !" Voican fait le forcing : -"Vous voulez finir

64PAUL GOMA  - JURNAL 2008



comme Allende? " Vaincu, Iliescu cède. Plus tard dans la nuit, les autres hési-
tent à se charger de la besogne. Iliescu regarde Voican : " Fais le. Vas". Il
part, organise le proçès, convoque les juges et les avocats, choisit un ami
comme caméraman et, surtout, veille a la sécurité. Voican est obsédé par le
danger d’une attaque surprise des partisans du Dictateur. Pendant le proçès,
Ceausescu regarde sa montre comme s’il attendait quelque chose et Voïcan,
le grand ordonnateur, ne cesse de surveiller l’heure et le temps qui n’avance
pas. Du coup, Ceausescu regarde cet inconnu barbu avec une lueur d’interro-
gation , " comme s’il me demandait : es-tu un homme à moi infiltré ? Es-tu
avec moi ? " Le "proçès est fini, il n’y a pas d’issue de secours, la porte du
tribunal ne donne que sur la cour où attends le peloton d’exécution : trois
hommes en armes qui ouvrent le feu sans attendre le signal. Voïcan est enco-
re dans la salle, le caméraman panique, marche sur le fil de sa vidéo, l’arrache
et arrive bien trop tard. Les soldats ont vidé leurs chargeurs et même les sen-
tinelles des postes de combat ont ouvert le feu. Il faut intervenir pour empê-
cher les hommes de maltraiter les cadavres : " L’exécution m’a échappé des
mains", constate Gelu Voican. Le dictateur ne voulait pas de cérémonie reli-
gieuse, le moine-soldat insiste pour assurer un minimum de rituel. Après les
obsèques, il confie : " Pour moi, tuer est un pêché." Le dernier acte ne lui
échappera pas, le géologue révolutionnaire, fou de Génon l’orientaliste mys-
tique, a l’habitude de traiter avec la mort. Il révait de poursuivre son oeuvre
et de démanteler la Sécuritate. C’est lui qui fait arréter Julian Vlad, le chef
des services secrets, à la veille du jour de l’an ; lui qui convoque les respon-
sables des cinq "directions" de la sécuritate pour leur annoncer qu’il prends
le commandement, lui qui veut poursuivre... Echec ! La Sécuritate est placée
sous le contrôle de l’armée. Les gradés lui signifient que son action s’arrête
là. Il a pris tous les risques. En Vain. "Je suis tombé dans une souricière,
confie-t-il un soir de déprime. J’ai été piégé." On l’enverra encore en mission
en Egypte, pour une délicate mission de recouvrement de créances et, plus
tard, dans le chaudron Transylvanien de Tirgu Mures, essayer de calmer les
affrontements entre roumains et "hongrois-roumains. Il découvre la politique
: " Moi qui ne croit pas aux choses temporelles, je me retrouve de plain-pied
dans le pragmatique, le pouvoir, le doute..". A Bucarest aujourd’hui, on se
prépare aux élections. La lutte est âpre entre ceux qui veulent apparaître
comme les démocrates et ceux qui affirment que leur légitimité se fonde sur
les cendres de la révolution. Le Gouvernement avait décidé de faire diffuser
une version plus longue du proçès de la fin des Ceausescu. Le pouvoir à ceux
qui l’ont conquis ! La cassette allait être rendue publique, "Par devoir" a dit
Gelu Voican ; "Pour établir la vérité" assure le directeur de la télévision rou-
maine qui justifie la censure d’une scène trop douloureuse par des" imperfec-
tions techniques" imaginaires ; "pour l’histoire" clâme, la main sur le coeur,
Paul Loup Sulitzer qui se voit privé de ses droits par une main inconnue et
intéressée, celle qui a porté l’intégrale du document vers les studios de TF1.
La cassette devait délivrer le message clair de la force des origines de la
Révolution. Il est arrivé brouillé. La Révolution roumaine a toujours un pro-
bléme avec l’image.

Jean Paul MARI.  1989”

Am z¶bovit atâta la Gelu-Prietenul-Meu, fiindc¶ ieri am citit
undeva c¶ a reap¶rut Cerasela, gagica-i, mili†ianca securist¶ - §i
revolu†ionar¶, mami†o. C¶ci Voican-Lindyk, purtînd §i numele
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princiar Sturdza, are §i dânsul aplec¶ri dravidiene (de la Guénon
i s-o fi tr¶gînd). Nu voi fi eu la zi cu mersul postrevolu†iei pe la
românce, dar presupun c¶ re-apari†ia persoanei de sex opus
personalit¶†ii Clytorixului Gel’ semnific¶ o prozaic¶ epuizare a
rezervelor adunate pe când f¶cea rivulu†ia-noastr¶-m¶i! (dînd din
cur pe lâng¶ boi §i buzun¶rind cadavrele Ceau§e§tilor) §i solicita-
politicos  o prelungire a revolu†ionarit¶†ii certificale.

Doamne, cum §i-au mai b¶tut joc de noi, victimele, c¶l¶ii
no§tri, securi§ti! Cu ajutorul neprecupe†it al unor victime §i ele.
Cam - de când? P¶i, cam de la 23 august 1944, fiindc¶ atunci
ne-au “liberat” ru§ii. Ceea ce însumeaz¶ 64 ani, nu? Am s¶ zic o
vorb¶ de ne-zis, dar trebuie s¶ fiu l¶sat s¶ o termin, înainte de a fi
contra-zis:

«Nu era mai pu†in r¶u - pe la inim¶ - înainte de 1989, când
eram supu§i suferin†elor de tot felul, dar ne †inea în picioare
speran†a c¶, odat¶ §i-odat¶ au s¶ vin¶ ei, Americanii?»

Am zis-o §i gata - nu pentru întâia oar¶.
£i pentru c¶ am adus vorba de Voican, nu pot s¶ m¶ ab†in de

a re-re-zice o vorb¶-dou¶ §i despre Marele Manolescu:
Cel care - în compania lui ¢oiu - se speriase atât de tare în

timpul “rivulu†iei” din decembrie 89, încât, dup¶ ce s-a întrebat-
tânguit ce se va alege din ierarhiile literare stabilite de el, a c¶zut
în… în†elepciunea str¶mo§ilor: adic¶: minciuna. Min†i f¶r¶
ezitare, f¶r¶ ru§ine; c¶ tu nu ai f¶cut cutare r¶u, ba tu ai f¶cut
cutare bine - dar ce s¶ faci dac¶ facerea nu s-a putut face din
pricina comuni§tilor §i a cenzurii lor, feroce:

C¶ N. Manolescu nu este o persoan¶ inteligent¶ - oricum, c¶
inteligen†a sa este una steril¶ - am mai afirmat-o, o repet:

ïn primele numere din ianuarie 1990, ale României literare
§i-a publicat produc†iunea samizdatic¶ (de§i în articole-teoretice
batjocorea samizdatul), “textele de sertar”, cum ar veni: antico-
muniste - dac¶ Cenzura Central¶ (tovar¶§ii Iano§i - doi - ,
Cîmpeanu, Al. Simion), i le respinsese… Sau, dup¶ obiceiul
locului: nu le prezentase, judecînd singur-singurel c¶ “nu este
momentul…”, deci le pusese în sertar. Colegii s¶i §i mai ales uce-
nicii nu vor s¶-§i aminteasc¶, acum, când Manolescu taie §i spân-
zur¶, c¶ verticalul critic scosese la iveal¶, imediat-dup¶-revolu†ie
“texte interzise de cenzur¶”, dou¶ cronici - una - în dou¶ p¶r†i -
despre Petru Dumitriu, (autorul capodoperelor Drum f¶r¶ pul-
bere - despre Canal, Vân¶toare de lupi - despre partizani,
numi†i, cum altfel: “terori§ti”), cealalt¶ despre uria§ul prozator §i
el pe nedrept ignorat în ultimii ani V. Em. Galan, colectivizator-
nicul realistsocialist cu B¶r¶ganul tov¶r¶§iei sale. 

Ar fi înalt instructiv pentru admiratorii s¶i f¶r¶ frontiere,
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pentru fo§tii studen†i, pentru d¶sc¶limea de el format¶ (dup¶ chi-
pul §i asem¶narea-i) s¶ re-viziteze România literar¶ din 1990 -
ianuarie-decembrie-, pentru a constata, în sfâr§it - dac¶ nu price-
puser¶ în atâta amar de timp - cine le este Dasc¶lul Suprem,
Manolescu: un ins lipsit de inteligen†¶ elementar¶, o persoan¶
avînd §tire de etic¶ doar din cuvântul scris: etic¶, un “director de
con§tiin†e” propunînd ca exemple doar autori de c¶r†i, nu ceea ce
se în†elege prin scriitor.

Exemple: a§adar, se l¶uda, în ianuarie 1900 cu “cronicile
interzise de cenzur¶” (la Petru Dumitriu §i la Galan); în lupta
pentru cucerirea României literare s-a aliat cu ordùrile din
redac†ie: B¶ran, Silvestru, Pard¶u, ¢oiu!, împotriva lui Valeriu
Cristea, Dimisianu, Paler; fiindc¶ notoriilor turn¶tori le promite
c¶ revista nu va face… politic¶, ace§tia îl sus†in, iar sus†inutul
câ§tig¶ §efìa României literare… Nu trec decât dou¶ luni §i
Manolescu nu-face-politic¶… publicînd interviul luat lui Iliescu
imediat dup¶ Mineriad¶, în care i se adreseaz¶ cu “Omul cu o
mare”; consecvent caracterului s¶u lips¶, Niki al Monicilor nu se
gânde§te s¶ fac¶ apel la p¶rin†ii lui adoptivi pentru a colabora, în
schimb (!) se adreseaz¶ unor p¶duchi ca Ed. Reichman, ca
Popper, publicîndu-le interviuri

Hai s¶ nu mai vorbesc de cele dou¶ mari m¶g¶rii f¶cute mie
doar în cursul anului 1990: angajarea unei polemice în leg¶tur¶
cu un articol al meu despre r¶scoala bra§ovenilor din 1987 (eu
sus†i-neam c¶, a§a cum scriitorii români nu auziseser¶ de
mi§carea pentru drepturile omului din prim¶vara anului 1977,
nici despre greva minerilor din Valea Jiului (august acela§i an),
a§a nu auziser¶ nici de revolta muncitorii bra§oveni - deci pentru
breasl¶ nu exis-taser¶ decât membrii Uniunii Scriitorilor, cu doar
“problemele” lor;  Manolescu m¶ contrazisese: nu era adev¶rat¶
afirma†ia mea, fiindc¶ (aten†ie, vine logica manoleasc¶):
revolu†ia din 1989 s-a tras din evenimentele din 1987! - cum s¶
nu se trag¶!; deasemeni, ca semn al analfabetismului absolut al
Manolescului întru ale vie†ii valuri: publicarea, în dou¶ numere
(ultimele din 1990) a… “Dosarului de Securitate al lui Voican”,
atunci supra§eful Securit¶†ii…

M¶ opresc iar. Eu, victima lui, m-am sufocat de indignare, el
îns¶ cu Gârbea, Mih¶ie§, Prelipceanu conduce lini§tit breslimea
scriitoricol¶ drojdioas¶ pe tot felul de culmi…

Sâmb¶t¶ 9 februarie 2008

Azi am (re)g¶sit, prin Google, 28.05.2007 blogul Annei
Kling, cea care a publicat “Il faut degommer Paul Goma”. De ast¶
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dat¶ mi-a atras aten†ia:

Le général Luo, alias Jacob Rosenfeld : un héros de la 
Chine communiste

Décidément, les programmes de télé sont une source remarquable de
(dés)information. Avant-hier soir, la chaîne cryptée Histoire proposait
L’étonnant destin du général Luo : L’incroyable parcours du chirurgien juif
autrichien Jacob Rosenfeld, qui devint un héros de la Chine communiste,
retracé grâce à son journal de bord.

Alléchant, n’est-ce pas ? Je n’ai pas tardé à trouver un autre résumé plus
explicite et encore plus flatteur : Ce documentaire retrace le parcours hors du
commun de l'Autrichien Jacob Rosenfeld, alias " général Luo ", héros de la
Chine communiste, mort à Jérusalem en 1952. En 1939, ce chirurgien juif fuit
l'Autriche et les persécutions nazies pour s'installer à Shanghai. C'est là qu'il
s'engage, en 1941, aux côtés des révolutionnaires du Parti communiste chi-
nois. Ses talents de chirurgien et d'organisateur le rendent bientôt indispen-
sable à l'armée populaire et à Mao Tsé-Toung, dont il deviendra l'un des plus
proches. En 1945, il est nommé général, responsable de la santé des armées
et de toutes les zones libérées. Parmi les Occidentaux ayant combattu dans les
armées de Mao, il est le seul à être monté aussi haut dans la nouvelle hiérarchie
politique et militaire. Plus tard, il sera ainsi ministre de la Santé du premier gou-
vernement communiste.

A grand renfort d'images d'archives et de témoignages, ce destin extra-
ordinaire est relaté en compagnie du professeur Kaminski, qui retrouva, en
2001, le journal de bord - vainement recherché jusqu'alors - du général Luo. Ce
dernier y a scrupuleusement décrit les étapes de la Longue Marche, au terme de
laquelle il pénétrait, en 1949, dans Pékin, entrant en même temps dans la
légende...

Bon, on ne va pas pinailler pour quelques détails. Il ne s’est pas enfui
en 1939 de Dachau, au moment de l’Anschluss, il a tout bêtement été libéré
à condition de quitter le pays dans les deux semaines. Il s’embarque derechef
pour Shangai qui ne réclamait pas de visas aux juifs (pour quelle raison ? on
ne nous le dit pas), où il retrouve 25 000 coreligionnaires dont on peut sup-
poser a priori qu’ils n’étaient pas hostiles au communisme.

Contacté par le Komintern, il ne tarde pas à faire la brillante carrière
décrite plus haut. Je constate en tout cas que s’il est définitivement interdit
d’être un « héros » de l’Allemagne nazie, on a toujours parfaitement le droit
d’être un « héros » de la Chine communiste. Tant pis pour les dizaines de mil-
lions de morts laissés sur le bord de la longue marche par le Grand
Timonnier. On n’y peut rien, on ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs.

Raison de plus pour rappeler quelques faits laissés dans l’ombre sans
doute par distraction: ces années de guerre civile et de guerre contre les
Japonais, qui se termineront par l’avènement de la République populaire de
Chine en 1949, sont marquées, déjà, par des massacres et des horreurs sans
nom.  Une période de terreur particulière va s’abattre notamment sur le pays
en 1943 – purges, tueries, abjectes autocritiques, victimes enterrées vivantes
par milliers, cannibalisme – sous la férule d’une bête féroce nommée Kang
Sheng, formée par le NKVD soviétique. Mao fut l’un des pires criminels de
l’histoire, l’idéologue d’un communisme utopique et totalement déshumani-
sé. Si l’on ne peut pas être un héros de l’Allemagne nazie, alors, à plus forte
raison ne peut-on pas être un « héros » de ce régime qui ne fut qu’une gigan-
tesque machine à broyer des dizaines de millions d’êtres humains. Et je récla-
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me pour tous la même opprobre ou le même acquittement.D’ailleurs, voyez
la différence de traitement encore et toujours recommencée. Je me demande
même si les journalistes s’en rendent encore compte, tellement c’est carica-
tural. Je suis en train de lire 7 ans d’aventures au Tibet, d’Heinrich Harrer.
Cherchant à en savoir plus sur l’auteur, sur quoi suis-je tombée ? Sur un petit
article du Monde publié lors de son décès, l’an dernier en Autriche, à l’âge
de 93 ans. Le voici : Ancien nazi, vainqueur de la face nord de l'Eiger, il était
devenu le précepteur du dalaï-lama au Tibet. L'alpiniste autrichien Heinrich
Harrer est mort samedi 7 janvier à l'âge de 93 ans à l'hôpital de Friesach, dans
sa région natale de Carinthie. Il était le dernier survivant des quatre pionniers
de la face nord de l'Eiger, dont l'ascension, en juillet 1938, reste une date mar-
quante de l'histoire de l'alpinisme. En 1997, l'adaptation hollywoodienne de
son best-seller, Sept ans d'aventures au Tibet, avait fait remonter à la surface
un passé bien caché : l'engagement nazi de ses années de jeunesse. Heinrich
Harrer est né le 6 juillet 1912 à Knappenberg en Carinthie.

Eclairant, non ? Et pourtant, c’était un sacré bonhomme. Qui devait
valoir Jacob Rosenfeld.

Commentaires
Cet homme fut donc un Martyr Juif et un Héros du Grand Bond en

Avant TOUT À LA FOIS, et vous osez persifler à son sujet ? Rassurez-moi
: vous ne seriez pas d'extrême droâte, par hasard ? 

Ecrit par : Martial | 29.05.2007

Excellent texte Anne.
Au-delà de la question concernant la différence de traitement due à la

"licratisation" de la France, nous devons nous interesser particulièrement aux
faits. La pseudo-aventure de ce juif, n'est pas du tout étonnante, bien au contrai-
re elle s'inscrit dans une tradition respectée à la letttre depuis toujours. Là où il
y a de l'agitation, des problèmes, des morts, il y a souvent des personnages juifs. 

Un petit lien intéressant pour ceux qui n'ont pas oublié leur héritage
chrétien:http://www.lefigaro.fr/international/20070227.WWW000000252_j
esus_cameron_tombe_israel.html

Ecrit par : Doctarace | 29.05.2007

Excellent texte en effet et où l'on mesure la distance qui sépare (dans
l'esprit de ceux qui font l'Histoire) fascisme et communisme

Ecrit par : Paul-Emic | 29.05.2007

Ce n’est pas non plus un hasard si on parle du « pacte germano-soviétique»
plutôt que du « pacte soviéto-nazi », moins bienséant vous en conviendrez…

Ecrit par : Erik | 29.05.2007

La "licratisation" ne serait-elle pas l'arbre qui cache la forêt de la "crifi-
sation" de la France ?Qu'en pensez-vous, chère Anne Kling ?
Très amicalement, Daniel Milan   Ecrit par : Daniel Milan | 03.06.2007

Ma foi, maintenant que vous m'y faites penser...
Ecrit par : Anne Kling | 03.06.2007

Méconnu : "La Chine est maintenant une région frappée par un
désastre écologique. Les régions les plus polluées de Russie et de l'Europe de
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l'est sont comme des réserves naturelles en comparaison. Il est des villes
comme Benxi (peut-être la ville la plus sale du monde) où des jeunes Chinois
de vingt-cinq ans meurent de cancer. (Dagens Nyheter, 9/1/1994)"

Connu : "Mao Tsé-toung avait des conseillers juifs. L'un d'eux était le
Juif britannique Sidney Rittenberg qui travailla pour Mao de 1946 à 1976. On
les appelaient des "conseillers volontaires". Grâce à leurs conseils, Mao
assassina 46 000 intellectuels en 1957. Le nombre des victimes devaient aug-
menter par la suite. 43 millions de personnes sont mortes de faim durant les
trois années que durèrent le "Grand bond en avant". Deux millions furent
assassinées en plus. Les "réformes" culturelles avaient déjà tué 1 500 000 pro-
priétaires terriens. Pendant la révolution culturelle, les Gardes Rouges persécu-
tèrent 100 000 000 de personnes, dont on estime qu'environ la moitié est morte.
On sait que qu'au moins 400 000 d'entre elles furent tuées. Mais personne ne
connaît les chiffres exacts (...)"

Méconnu : "Suivant des statistiques incomplètes, 90 000 personnes
furent massacrées dans la seule ville de Guangxi. (Dagens Nyheter,
17/8/1992). En même temps, une épidémie de cannibalisme sévit à Wuxuan.
Ses formes les plus extrêmes étaient des "banquets de cannibales" : viande,
foie, coeur, reins, cuisses, ... cuits à l'eau, fris, grillés. Cette épidémie attei-
gnit son comble lorsque de la viande humaine fut servie dans les salles à
manger du comité révolutionnaire de la ville de Wuxuan. (Dagens Nyheter,
17/8/1992). 

Zheng Yi, un Garde Rouge de Pékin, fit la déclaration suivante sur Mao
dans un documentaire de la BBC en 1993 : " Au début, les gens s'entre-
tuaient à cause de leurs convictions politiques. Ensuite ils ont commencé à
manger des gens. les tuer ne suffisait pas. Ce n'est qu'en mangeant la chaire
de leurs victimes qu'ils pouvaient montré leur conscience de classe. (...)"

"Zheng Yi est entré en dissidence par la suite et a réussi à photographier
des documents secrets concernant les crimes communistes en Chine. Au
moins 137 personnes et probablement des centaines d'autres furent mangées,
selon des documents secrets sur le cannibalisme chez les Gardes Rouges de
la province de Guangxi à la fin des années 1980".

Ce s¶ mai adaug? Tenta†ia evreilor de a se b¶ga, de a
tulbura, de a strica totul, la goi, pe unde trec nu este o legend¶
(vezi, azi, în Fran†a: puchinosul vierm¶nos Jacques Attali, cu,
printre alte “sugestii” de distrugerea a societ¶†ii franceze : legea
§oferilor de taxiuri, legea coafezelor!).

Superb match de rugby Fran†a-Irlanda (26-21). Su-perb!
Am mai spus: nu am avut nici un prilej de a face rugby,

la Sibiu nici m¶car nu am privit un match. £i nu am atins cu
mâinile mele un balon oval, ca s¶-mi amintesc acum carnea lui
de an†¶r†.

De când am venit în Fran†a îmi place s¶ privesc întâlnirile de
rugby. De§i jocul s-a profesionalizat, de§i  mul†i juc¶tori
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francezi joac¶ în echipe din Anglia, Africa de Sud, Noua
Zeeland¶, Australia, când se întorc acas¶ (cu prilejul unei
“na†ionale”) redevin fl¶c¶i de la †ar¶, b¶ie†i-buni, simpli,
simpatici. £i mai autentici francezi redevin atunci când, pierzînd
o întâlnire…, plâng. 

Oh, plânsul chintalelelor de mu§chi §i de oase!

Luni 11 februarie 2008

Mi-a fost r¶u ast¶-noapte, diminea†a am vomat - taman
medicamentele “obi§nuite”. M-am hot¶rît ca deocamdat¶ s¶ nu
mai iau antibioticele.

Sabourina m-a dezlegat: nu mai iau antibiotice. Ufff!

Mar†i 12 februarie 2008

S¶ fie o “S¶pt¶mân¶ Voican-Clytorix”? Iat¶ c¶ garda-corpu-
lui-s¶u, Cerasela cu pricina d¶ un interviu din care extrag:

“Personaj straniu, care a fost de fata la inormantarea sotilor Ceausescu,
Cerasela Birjac, sustine ca cei doi dictatori au fost torturati inainte de a muri.
Ca fostul secretar general al Partidului Comunist Roman avea mainile fractu-
rate, era invinetit in zona gatului, iar "tovarasa" avea piciorul drept dislocat
din sold. Cerasela Birjac a fost in mijlocul evenimentelor din decembrie
1989: a fost seful Pazei personale a lui Gelu Voican Vioculescu si s-a numa-
rat printre primii inscrisi in Frontul Salvarii Nationale (FSN). Acum traieste
bine pazita de noua caini si de un sistem electric de siguranta, intr-o casa pe
care si-a ridicat-o in Corabia, judetul Olt.

(…)Ne-am dus la Morga militara, unde erau doi doctori.(…)
Erau in saci de cadavre, din alea negre cu fermoar. L-am pus pe el pe

un pat. Cand s-a deschis sacul, militarii, impreuna cu Gelu Voican
Voiculescu, s-au dat la o parte zicand ca le e frica. Nicolae Ceausescu era plin
de praf, de moloz, murdar. L-am recunoscut, dar arata mai imbatranit, din
cauza ca nu mai era machiat. Am vazut paltonul care fusese schimbat, pentru
ca era ciuruit de molii. Am primit apoi ordin sa il cautam prin buzunare.
Voican mi-a zis sa ii iau ceasul, despre care se banuia ca avea un emitator. L-
au desfacut si nu au gasit nimic. M-am apropiat si am pus mana pe
Ceausescu. Am cerut un tifon sa il sterg pe fata. Avea gura cascata. Am cerut
monede sa ii pun pe ochi. Avea mainile rupte. Oricat ai fi legat cu sfoara, nu
poti sa ai mainile rupte asa. Mainile erau acum legate in fata cu tifon.

Cerasela Birjac alaturi de Gelu Voican Voiculescu si generalul Florescu
L-am cautat de obiecte si am gasit un pieptan, batista, niste chei - dar nu ca
cele de casa ci de seif. L-am deschis la haina de costum impecabila, care era
intreaga, camasa curata, ca de altfel si maieul de bumbac pur. Atunci am
observat ca Ceausescu nu avea nici urma de glont. I-am dat cu mana pe buze,
pe care le avea rosii, ca si cand ar fi fost rujat. Din zona urechilor pana la
guler era negru. I-am desfacut cureaua si am vazut ca in zona ficatului era
negru. Unghiile erau smulse... A fost torturat, vroiau sa afle numele de contu-
ri. In picioare, avea ciorapi de matase curati, dar pantofii erau schimbati pen-
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tru ca nu se asortau cu cureaua. Se stie ca Ceausescu isi facuse un obicei din
asta. Picioarele lui erau negre si pareau rupte. Cum arata Elena Ceausescu?

Foarte frumoasa, in ciuda ranii de pe partea stanga a capului. Maini
frumoase si foarte fine, cred ca nici o regina nu avea mainile atat de fine ca
ale ei. In schimb, piciorul drept era scos din articulatie, fiind intors nefiresc.
M-am chinuit sa ii pun pantofii in picioare dar nu am reusit decat la unul.

Miercuri 13 februarie 2008

ïn continuarea Ceraselei (§i a lui Voican-Lindyk), Ziua a
publicat, tot ieri, “Stenograma Procesului Ceau§e§tilor”. Cum nu
o v¶zusem vreodat¶ scris¶, o copiasem §i o reprodusesem aici, în
Jurnal. Apoi, de grea†¶ am mutat textul, cât a fost publicat, la
“Documente”. Am zis bine: grea†¶. Cu vom¶, verde, pân¶ sim†i
c¶ î†i ies §i ochii din cap.

Prea mult pentru un singur receptor: eu. Zisele Ceraselei;
inedite - §i groaznice (dar nu imposibile) - despre cadavrele
Ceau§e§tilor, purtînd urme de torturi-ca-la-Securitate… Cine va
fi supravegheat “opera†iunea” de - certamente - zmulgere de
informa†ii, certa-certamente a “codului secret al b¶ncilor
str¶ine”? Ple§i†¶? Nu ar fi fost exclus¶ folosirea uneia din cele
mai obediente slugi a Tiranilor, pentru “a da dovad¶” de lep¶dare
de ei. Adev¶rat, Caramitru îl invitase la revolu†ie pe analfabetul
Ple§’, îns¶ Lupan nu a aflat dac¶ generalul încuviin†ase (ori nu
divulgase) c¶ el are alt¶ treab¶, una de profesionist… Din neferi-
cire nu au lipsit “specia-li§tii în materie” (nu de florile m¶rului
americanii instalaser¶ unul din locurile de tortur¶ a “terori§tilor
islamici” în România, undeva pe lâng¶ aeroportul Kog¶lniceanu,
iar B¶se§tii, T¶ricenii, Ungurenii interpretaser¶ b¶garea-în-c¶cat-
§i-în-sânge a României ca o mare cinste - «Iat¶ ce încredere au
Americanii în noi!», î§i vor fi zis ace§tia). Ca una din zecile de
mii de victime ale Organelor de Tortur¶, pot jura: la urma urmei,
ca s¶ torturezi un om (chiar dac¶ fusese ne-om), la ordinul unui
fost-om, nu e cine §tie ce scofal¶: ne-a instructat “Miori†za”,
poemul emblematic: “¶la” e imobilizat (legat) de§i sl¶bit sau
b¶trân sau bolnav sau înfrico§at: neînstare s¶ se apere m¶car
în¶l†înd mâinile. Iar tu ba†i-ca-la-fasole, dai în el în cap, peste
mâini, în piept, în burt¶, în genunchi, la glezne, în coaie: 

«Spune, b¶, c¶ te-omor!» 
De ast¶ dat¶ b¶tutul nu este “îndemnat” s¶ spun¶ cum a

uneltit el împotriva statului muncitorilor §i al †¶ranilor, ci s¶ dea
codurile bancare. Pentru ca b¶t¶torii s¶ pun¶ mâna pe bani - care
nu apar†ineau b¶tu†ilor de acum, ci b¶tu†ilor de totdeauna,
fl¶mânzi†ilor, obidi†ilor - §i ei b¶tu†i, ieri, la ordinul b¶tutului de
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acum.
Aruncînd o privire la securi§tii “îmbog¶†i†i” peste noapte -

iar ei “sacrificînd” o parte din prad¶, ca s¶-i îmbog¶†easc¶ pe
supe-riori, pe subalterni, pe fii, fiice, cumnate, veri, tovar¶§i de
chiolhanuri securiste cu animatoare (cite§te: d¶t¶toare din cur pe
sub c¶trin†e, doar fac parte din §eptelul folcloric al Bordelului
Comunist), fire§te, m¶ opresc la c¶pu§a-lindina-viermele Voicu-
lescu. Nu Voican os de prin†, ci Voiculescu-Crescent, la care se
angajase slug¶ la dârloag¶, bunul meu prieten, lupt¶torul antico-
munist Dorin Tudoran (nu pentru c¶ nu ar fi §tiut ce hram poart¶
bestia securist¶, ci pentru c¶, în timpul adolescen†ei… jucaser¶
dimpreun¶ hockei - motiv cu totul §i cu totul motivant…). Am
poposit cu ochii la acest analfabet viclean - din categoria lui
Ceau§escu - fiindc¶ se spune/scrie c¶ el “administra” fondurile
ceau§ìne. Or, cine administreaz¶, cade bolnav de arghirofilie, nu?
S¶ fi fost acest “Felix” de la bun început de partea conspiratori-
lor-tor†ionarilor? S¶ fi fost adus de urechi, s¶ asiste la “§edin†a de
l¶murire” a Ceau§e§tilor, prin cunoscutul îndemn:

«Spui, ori…?!»
Nu este exclus ca securistul de rând («ca mine, ca tine, m¶i

tovar¶§e…») s¶ fi dus invita†ia pân¶ la cap¶t:
«… te omor?!»
£i ce mai conta c¶ “¶la” era cam-mort, vorba ardeleanului

(s¶ zicem: a lui Asztalo§-M¶gureanu, §ogor al Coposului §i na§
editorial - numai? - al lui Hurezean)?, “¶sta”, tovar¶§ul-ca-mine-
ca-tine, intrase în rol, altfel zis: în transa-uciga§ului, nu se mai
putea opri (decât dac¶ el însu§i era împu§cat în ceaf¶ de superior).

S-a observat: la Voiculescu-Crescent ajunsesem pe calea
ocolit¶ a unei rela†ii: prietenul Dorin Tudoran, poetul-disident,
cel care protestase energic (declarase §i greva foamei!) împotriva
regimului tic¶los… care nu-i aprobase lui cererea de emigrare.

Tot prin “rela†ii” - directe, acestea - voi ajunge la alt securist,
§i el fost prieten: Victor Babiuc.  

Nu cred c¶ la el f¶cuser¶ apel dintru început Iliescu, Petre
Roman, Brucan - vreau s¶ spun: în chestiunea judec¶rii §i
“trat¶rii” Ceau§e§tilor.  El - de Victora§ vorbesc - a fost folosit în
faza urm¶toare, a FSN-ului… 

Oricum: umbra tutelar¶ a “procesului” a fost, nu Voican, ci
M¶gureanu. Gelu era pus acolo, pe scen¶, pentru figura†ie, Virgil
fiind regizorul.

ïnapoi, la “Stenogram¶…”: într-atât mi-a f¶cut, fizic, r¶u,
încât primul reflex a fost s¶ o elimin, dracului, ce s¶-mi mânjesc
Jurnalul? Am ales instalarea ei pe site-ul meu, la “Documente”.

De§i am v¶zut - în direct, dac¶ se poate spune a§a, în 25
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decembrie 1989 de pe platoul canalului 5 al televiziunii franceze,
fragmente din “caseta lui Voican-Voiculescu” - “Stenograma”,
de parc¶ abia acum, în 2008 a§ fi aflat (o parte de) adev¶r/ul/, m-
a îngrozit: Mai pu†in brutalitatea în sine a evenimentului:
Dictatorul odios, Tiranul, Distrug¶torul †¶rii, era, în sfâr§it pus pe
banca acuza†ilor…

…Cât halul - intelectual?, e mult prea mult spus - pre limba
lor: “vocabularul” folosit de tovar¶§u’ Gic¶, de tovar¶§u’ Dan, de
tov¶r¶§eii X, Y, avoc¶c¶†eii - de o s¶r¶cie intelectual¶ abisal¶, de o
trivialitate orbitoare - ai fi zis ca acei oameni care îi judecau pe
analfabe†ii Ceau§escu erau de trei-cinci-ori mai analfabe†i.
Chiar zic. 

Joi 14 februarie 2008

Azi: ultima vizit¶ la Clinic¶. ïmi urez s¶ nu mai am de a
face cu unghii încarnate §i cu împu†itele de colaterale provocate
de medicamente.

Vineri 15 februarie 2008

ïn sfâr§it, o noapte cu somn. Nu îndestul, dar odihnitor - dac¶
mi-a trecut buba…

Ieri am scris, pentru “Dialog” episodul C¶r†ile. Azi am
început Jurnalele. Merge greu, nu mai am rezisten†¶, nici…
concentrare. ïncerc s¶ m¶ tratez cu somn.

Duminic¶ 17 februarie

Am încheiat “Dialog I-III” (70 pagini). Va fi instalat azi sau
mâine. Deasemeni “Stenograma”.

Piciorul, slav¶ Domnului, merge bine. Dreptul, cel operat,
fiindc¶ stângul, din cauza §chiop¶tatului, a c¶p¶tat o sensibilitate
nenorocit¶, la un tendon al rotulei… Cârpe§te, Arvinte,
anteriul…

Luni 18 februarie 2008

Am g¶sit în cutia po§tal¶ a internetului urm¶toarea scrisoare:

“Domnule Paul Goma,
“Ma numesc (…) ,sunt din Bucuresti ,sunt jurist ,am 40 ani si,

daca nu va deranjez ,as indrazni sa va mai scriu.Intrand azi pe site-ul
dv. am ramas cu un sentiment atat al gurii ,cat si al inimii cascate fata
de curajul pe care il aveti in a demasca aceasta natie feroce si
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turbata,acest paianjen urias ce pune omenirea-n lanturi si o devorea-
za.Primiti va rog toata admiratia mea dar,trebuie sa recunosc ca am in
acelasi timp si o teama vis a vis de aceasta masina de tocat carne vie,
deoarece incep sa vad in toata amploarea lui desfasurarea planificarii
ingenuncherii noastre. Dupa ce au distrus tot patrimoniul romanesc,
ultimul edificiu ce urmeaza a fi daramat pana la nivelare a ramas reli-
gia ortodoxa pe care, stiti, au deja proiect de lege sa o scoata din licee.
Imi vine sa-i impusc pe toti nenorocitii de tradatori masonizati din
vatafia politicii romanesti. Bulgarii ne sunt superiori din acest punct de
vedere: elimina fizic marionetele tradatoare din politica. Noi facem
exces de blandete. Cum era si zicala noastra: "cei ce-si poarta jugul si-
a trai mai vor, merita sa-l poarte spre rusinea lor !"  Pana in momentul
de fata urlu de rusine si-mi ies ochii din cap de revolta.

“(…)Doamne ajuta neamul Romanesc si scapa-l de rusine!
“Va iubesc din tot sufletul!
“(…)”

I-am §ters numele, neavînd autoriza†ia de a i-l divulga.
Altfel, o scrisoare consolatoare.

Kosovo. Nu am “intervenit” (aici, în intimitatea jurnalului-
public…), descurajat fiind de halul intelectual, mai ales moral al
dezbaterii: Românii i§tea: fiind cultiva†i-foc au “referin†e”:

«P¶i dac¶ noi ne ar¶t¶m de acord cu independen†a kosova-
rilor, ungurii or s¶ ne ieie Ardealul… » (ca §i cum nu li l-ar tot
lua de aproape o sut¶ de ani).

ïn rest ei (românii) “p¶streaz¶ echilibrul” astfel:
«Bine-bine, istoric, albanezii erau acolo cam cu o mie de ani

înainte de n¶v¶lirea slavilor; adev¶rat, sârbii ne-au fost întotdea-
una ostili. Adev¶rat, nici în prezent nu se poart¶ corect cu mino-
ritatea româneasc¶ din Serbia… dar…»

Aici vine românitudinea:
«™sta-i adev¶rul, dar ce-o s¶ p¶†im noi, dac¶ declar¶m c¶

ap¶r¶m adev¶rul?»
Da, domnule: ce-o s¶ pat¶ românache - §i cumn¶†ic¶-sa -

dac¶, din gre§eal¶, spune adev¶rul?
Cât despre lumina†ii no§tri politrucieni, iat¶ expectora†ia lor,

prin cel mai autorizat dintre ei:

“Basescu - Declararea independentei Kosovo este ilegala (…)
“ïntalnirea a inceput intr-o nota degajata, seful statului intampi-

nandu-i pe udemeristi cu salutul "Buna, autonomistilor". Basescu a
glumit si cu liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, pe care l-a abordat
cu "Ce mai faceti, maestre?". "Modest", a raspuns Vadim Tudor,
retinut. "Au venit sa ne ia tara", a mai glumit seful statului cu pere-
mistii. "Am venit la viitorul meu loc de munca", a spus insa liderul
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PRM, serios. "Peste cati ani, maestre?", a replicat razand seful
statului.” (subl.mele.)

1.  Despre “ilegalitatea” declara†iei este vorba, sau despre
neîndrept¶†irea ei? “Ilegal¶” - declara†ia - fa†¶ de care lege?
Ace§ti “democra†i“ sunt de nevindecat oameni-sovietici, incapa-
bili de a gândi-singuri §i de a prinde în cuvinte rezultatul, f¶r¶
ajutor de stat §i de partid.

2. Oameni politici sunt ¶§tia? Cânt¶rind lucrurile dup¶
interesele lor meschine, imediate - nici acelea adev¶rate, dar ce
bine cad, la mintea românului: îl sperie - vreau s¶ spun: se sperie
singur: «dar dac¶ profit¶ Ungurul? Dac¶ profit¶ Rusul?
Bulgarul?»)

Singura latura buna a declara†iei lui B¶sescu: pentru întâia
oar¶ se afl¶ împotriva “liniei” americane! (Câte zile va †ine?)

3. A se observa sublinierile mele din relatarea întâlnirii.
Basescu se dovede§te a fi în rela†ii de tragere de centiron MAI cu
VC-ul Tudor, glumeaz¶ cu el, adresîndu-i-se cu «Maestre”… -
sunt convins: jurnalistul a corectat apelativul, B¶sescu pronun-
†ase ca pe la ei: «Maistre» (dar sunt sigur: nu a fost ironic). 

«ïn †ara asta vre†i s¶ v¶ întoarce†i?», m¶ interpeleaz¶ fetica
de la Pa§cani.

Mar†i 19 februarie 2008

Mihai Vakulovski a mai scos un num¶r din “Nu prea
jurnalul meu”. Extrem de util¶ (sic) scurta-biografie a lui Vîso†ki.
Am re†inut:

“Vîso†ki, ie§it în Occident, cu Marina Vlady, ajunge la
Berlin. Se opre§te în fa†a unei vitrine, prive§te, prive§te - §i
izbucne§te în plâns, întrebînd: 

«Spune, cine a câ§tigat r¶zboiul: noi sau ei?»”
Numai un rus putea pune aceast¶ întrebare esen†ial¶.

Joi 21 februarie 2008

Trag din greu la Roman intim. Nu este aproape nimic de
corectat, doar de suprimat ni§te “parazi†i” de vorbire. Nu am
înaintat în dou¶ zile decât pân¶ pe la pagina 50, dar (s¶ nu m¶
aud¶ nimeni), Doamne, c¶ bun¶ e cartea asta! Am s-o fac §i mai
bun¶ prin deparazitare…
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Vineri 22 februarie 2008

Foc §i par¶ în Serbia. Manifestan†ii au atacat ambasadele
USA, Turciei, parc¶ §i a Croa†iei, le-au incendiat, se vorbe§te de
“un corp carbonizat”.

Mânia sârbilor: justificat¶, îns¶ justificarea ei: strâmb¶. Nici
ei nu realizeaz¶ faptul c¶… cronologia nu este ideologie, s-o
modelezi dup¶… necesit¶†ile de moment. Sârbii, ca §i evreii
frâng cronologia, a c¶rei natur¶ este… linear¶. A§a cum
Ehrenburg §i Grossman afirmau, cu putere - §i cu obr¶znicie:
“Evreii s-au r¶zbunat pe Români în 1940, fiindc¶ românii au pre-
tins c¶ evreii i-ar fi umilit în 1941”. Aceea§i logic¶ inversat¶
folosese Sârbii: “I-am atacat pe kosovari fiindc¶ NATO ne-a
bombardat pe noi…”

Am scris îndelung, îndelat în 1999, în Cotidianul (însemn¶ri
trecute în jurnalele de atunci), încât am fost acuzat de prietenul
LIS. «Sânte†i cu NATO!». Nu eram “cu (nici un) NATO”, ci cu
cei care erau alunga†i de la casele lor, b¶tu†i, jefui†i, viola†i de
bravii sârbi : kosovarii. Chiar de va fi acceptat explica†ia mea,
LIS nu a acceptat c¶ aveam dreptate. Exist¶ între sud-dun¶reni o
solidaritate clanic¶, oarb¶, rezumabil¶ astfel: “Ai no§tri au
totdeauna dreptate”. ïn virtutea c¶reia, în timpul r¶zboiului din
1999 românii din Serbia se manifestau ca pro-sârbi f¶r¶ condi†ii
- de§i nu aveau nici un drept cuvenit minorit¶†ii române§ti, nere-
cunoscut¶ ca atare de Belgrad, nici m¶car purtarea numelui de
român nu era autorizat¶ (a§a au r¶mas §i acum). Imobilul nostru
este depanat de un mecanic-instalator sârb stabilit de decenii în
Fran†a. Aflînd c¶ sunt român, mi-a comunicat în §oapt¶ c¶ §i el
e… dar, §§§t, s¶ nu se afle. Nu am în†eles: ce s¶ se afle : c¶ e sârb?
(atunci sârbii erau r¶u privi†i de francezi, considera†i, bandi†i,
uciga§i, violatori - faima de tâlhari, de escroci, de proxene†i o
aveau de mult¶ vreme). Nu, a spus el - originar din Voievodina -
nu de francezi i-i fric¶, ci de sârbi - «c¶ nu-i slobod s¶ zic c¶ noi,
rumânii nu avem drepturi în Iugoslavia…» «Dar ave†i sau nu?»,
l-am întrebat, §tiind c¶ nu, nici vorb¶. A cl¶tinat din cap c¶ nu…
nu mai vorbe§te, a privit în jur, apoi s-a gr¶bit s¶ plece, cu toate
c¶ nu-§i terminase treaba. La câteva zile l-am întrebat de cine i-i
fric¶ s¶ vorbeasc¶? A r¶spuns: 

«Cum, de cine?» - §i m-a l¶sat s¶ în†eleg singur.
Am în†eles, §tiam: nu doar de securitatea sârbeasc¶ (UDBA),

îi era fric¶ voievodineanului, dar de fiecare cona†ional (iugoslav)
- fie acela sârb, ungur, rumân. “Les yougo”, cum le spun france-
zii, nu numai c¶ se denun†au între ei, dar se §i înjunghiau, se mai
§i ucideau… Am obosit de re-amintiri.
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DECLARATIE
Subscrisul Dr. Sabin M¶nuil¶, domiciliat în New York, USA,

945, 5th Avenue:- fost Director General al Institutului Central de
Statistic¶ al României între anii 1932-1947;

- fost Director General în Ministerul S¶n¶t¶†ii (1927-1932);
- fost Subsecretar de Stat la Pre§eden†ia Consiliului de Mini§tri

(1944-1945);
- membru corespondent al Academiei Române;
- membru al Academiei de Medicin¶ §i al Academiei de £tiin†e;
- actualemte membru al Comitetului Na†ional Român;
declar urm¶toarele:
În una din ultimele zile ale lunii mai 1944, m-a invitat Dl IULIU

MANIU, pre§edintele Partidului Na†ional-¢¶r¶nesc §i fost Prim-
Ministru, s¶ viu la locuin†a sa din Snagov-Ilfov, care locuin†¶ era
situat¶ în casa familiei mele. Dl MANIU mi-a prezentat un exemplar
al Decretului-Lege nr. 301, publicat în Monitorul Oficial din 29 mai
1944 (Partea I-a, nr. 125, pag. 4238), care modifica dispozi†iunile legii
nr. 509 din 3.8.1943 în sensul c¶ edicta pedeapsa cu moartea pentru
evreii care s-ar fi introdus fraudulos în †ar¶.

Textul articolului unic al Decretului-Lege nr. 301/1944 suna ast-
fel:

„La finele articolului 1 din Legea nr. 509 din 30 august 1943, se
adaug¶ urm¶torul aliniat final 23: „Trecerea frauduloas¶ a frontierei
s¶vâr§it¶ de evreii ce vin din alte †¶ri”.

„Dat în Bucure§ti la 26 mai 1944, Antonescu, Mare§al al României,
Conduc¶torul Statului; Ministrul Justi†iei: Ion C. Marinescu”.

Iat¶ cuprinsul raportului nr. 1069 al Ministerului Justi†iei, privitor
la justificarea Decretului-Lege nr. 301:

„Domnule Mare§al,
În ultimul timp s-a descoperit de organele de frontier¶ c¶ un num¶r

mare de evrei din alte †¶ri au încercat s¶ treac¶ în mod fraudulos fron-
tiera †¶rii. Cum aceste elemente str¶ine sunt indezirabile, mai cu seam¶
în aceste vremuri, ele putând periclita interesele superioare ale ap¶r¶rii
na†ionale, s-a socotit c¶ este necesar ca s¶ se aduc¶ un proiect de
Decret-lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 509 din 1943 prin
care am ad¶ugat un aliniat nou, care pedepse§te cu moartea evreii care
se introduc fraudulos în †ar¶.

Art. 2 din acea lege prevede aceea§i pedeaps¶ pentru complicii §i
favorizatorii acestor evrei.

Dac¶ §i Domnia Voastr¶ sunte†i de acord cu acest proiect de Decret-
lege, v¶ rog s¶ binevoi†i a-l aproba §i semna”.

Implica†iile acestui Decret-lege erau: executarea tuturor evreilor
care treceau fraudulos grani†a României. În acea epoc¶, problema tre-
cerii frontierei române§ti de c¶tre evrei se practica în Transilvania,
unde guvernul unguresc pusese în mi§care aparatul administrativ pen-
tru  deportarea evreilor din Ungaria în Germania. Pentru a evita depor-
tarea în Germania, unii evrei au decis s¶ treac¶ în România, de unde
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nici un evreu nu a fost vreodat¶ deportat în Germania. 
Evreii din Bucovina, Dorohoi §i Basarabia au fost evacua†i din

ordinul nem†ilor în anii 1941-42 în lag¶rele din  Transnistria.
Dl Maniu mi-a cerut s¶ plec imediat la Bucure§ti §i în numele D-

sale s¶-i cer Mare§alului Ion Antonescu, Prim-ministru §i Conduc¶tor
al României, ca Decretul-lege 301 s¶ fie revocat. Dup¶ ce am primit
numeroase sugestii tehnice §i tactice, am plecat imediat la Bucure§ti §i
m-am prezentat întâi la Dl. Mihai Antonescu, vicepre§edintele
Consiliului de Mini§tri §i ministru de Externe. I-am explicat am¶nun†it
rostul vizitei mele. D-sa mi-a r¶spuns c¶ n-a v¶zut Decretul înainte de
publicare, afla cum ar fi fost normal. (Cum guvernul unguresc nu acor-
da pa§apoarte evreilor pentru a trece legal grani†a în România §i nici
guvernul român nu acorda vize de intrare în România pentru evrei,
frunta§ii evrei din România – fo§ti demnitari care s-au crezut
r¶spunz¶tori pentru soarta evreilor, dându-§i seama c¶ mul†i evrei vor
încerca s¶ intre în România spre a evita deportarea în Germania, au
decis s¶ fac¶ interven†ii pe lâng¶ Guvernul Român spre a cere abolirea
Decretului-Lege nr. 301 din 1944. În acest scop s-a constituit o dele-
ga†ie compus¶ din 3 persoane care au ales calea indirect¶, socotit¶ deci
cea mai eficient¶, de a interveni prin Dl Iuliu Maniu, fost Prim-
Ministru al României §i Pre§edintele Partidului Na†ional-¢¶r¶nesc.
Imediat dup¶ apari†ia Decretului-Lege 301 în Monitorul Oficial din 29
Mai 1944, cei trei delega†i s-au prezentat la Snagov-Ilfov spre a-i cere
D-lui Maniu o interven†ie la Mare§alul Ion Antonescu, PrimMinistru §i
conduc¶tor al Statului. 

Datorit¶ acestei situa†ii D-l Maniu mi-a cerut mie, în fa†a celor trei
delega†i, s¶ plec la Bucure§ti, imediat, §i s¶ cer, în numele Domniei
Sale ca decretul s¶ fie retras.

Din primul moment al audien†ei mele la Dl Mihai Antonescu, am
aflat urm¶toarele am¶nunte, confirmate mai târziu de Mare§alul
Antonescu personal: 1) la ultima vizit¶ a Mare§alului Antonescu la
Hitler, i s-a cerut ca evreii din România s¶ fie deporta†i în Germania.
Mare§alul a încercat s¶ se opun¶. Hitler a insistat îns¶, ar¶tând c¶
Ungaria a luat o asemenea m¶sur¶, care e îns¶ în pericol de a nu putea
fi aplicat¶ din cauz¶ c¶ evreii vor trece în mas¶ în România.

Reîntors în †ar¶, au discutat problema, §i Mihai Antonescu s-ar fi
opus categoric promulg¶rii unei astfel de legi. Atunci Mare§alul n-a
mai adus problema în fa†a Consiliului de Mini§tri §i a îns¶rcinat Marele
Stat Major s¶ întocmeasc¶ un proiect de lege, s¶-l prezinte spre
semn¶tur¶ Mare§alului Antonescu §i Ministrului de Justi†ie §i s¶-l
publice în Monitorul Oficial, astfel încât nimeni s¶ nu afle de existen†a
lui decât dup¶ ce a fost publicat în Monitorul Oficial. Mihai Antonescu
a telefonat apoi Mareflalului Antonescu, spunându-i c¶ m¶ aflam la
dînsul, trimis fiind de D-l Maniu, spre a solicita o audien†¶ în chestiu-
nea Decretului-Lege 301. Am fost primi†i imediat de D-sa, birourile
amândurora fiind în aceea§i cl¶dire.

Cum ne-a v¶zut, Ion Antonescu ne-a vorbit pe un ton ridicat. Întâi
i-a explicat lui Mihai Antonescu c¶ a fost nevoit s¶ evite orice publici-
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tate, ca s¶ împiedice interven†ii la m¶sura deport¶rii evreilor din
România, dar c¶, în situa†ia în care se g¶sea, s-a v¶zut totu§i for†at s¶
r¶spund¶ la cererea ce i s-a f¶cut §i s¶ intervin¶ cu o lege care s¶
demonstreze c¶ România se fere§te s¶ saboteze m¶surile luate de
Ungaria împotriva evreilor.

În ciuda ingerin†elor exercitate asupra sa, Mare§alul a luat riscul de
a nu aplica legea. Cum aplicarea ei trebuie s¶ se fac¶ prin organele
gr¶nice-re§ti, iar instruc†iunile de aplicare urmau s¶ fie date
Comandamentului Gr¶nicerilor de c¶tre Marele Stat Major, nu exista
alt mijloc de a împiedica aplicarea legii decât prin omiterea trimiterii
instruc†iunilor respective Corpului Gr¶niceresc. Ceea ce în fapt s-a §i
întâmplat, c¶ci aceste instruc†iuni n-au plecat niciodat¶ de la Statul
Major. În felul acesta – a spus Mare§alul – nici un evreu nu va fi exe-
cutat pe grani†¶, cu toat¶         dispozi†ia categoric¶ a legii.  

Pe un ton ap¶sat mi-a cerut s¶-i comunic D-lui Iuliu Maniu c¶ D-
sa era con§tient de implica†iile Legii, dar c¶ era con§tient §i de conse-
cin†ele politice §i militare, în caz c¶ ar fi refuzat s¶ fac¶ acest Decret,
care totu§i, pentru el, însemna un sacrificiu de con§tiin†¶ §i de presti-
giu §i în acela§i timp, un imens risc na†ional §i personal.

Aflând cele descrise mai sus de la Mare§alul Antonescu §i D-l Mihai
Antonescu, din care rezulta c¶ Legea 301 n-a fost f¶cut¶ cu inten†ia de
a fi aplicat¶ §i c¶, defli în aparen†¶ legea era extrem de brutal¶, totufli
nu era s¶ aib¶ nici o consecin†¶ real¶ pentru via†a evreilor din
Transilvania de Nord, am socotit misunea mea îndeplinit¶ §i am plecat
imediat la Snagov, unde am g¶sit delega†ia evreilor în a§teptare §i
mul†umit¶ de informa†iunea adus¶ de mine de la Mare§alul Antonescu.

Aceasta este declara†ia mea liber¶ bazat¶ pe experien†a personal¶,
pe care sunt gata s-o substan†iez §i oral în fa†a oric¶ror instan†e admi-
nistrative sau judiciare, dac¶ ar fi nevoie.

Iunie, 13, 1959 (ss)  Sabin M¶nuil¶

*
Act legalizat de Harry Rosen-Notary public, State of New York, no.

24.86444550, Qualified in Kings Country, Commission Expires, march 30,
1960.

(ss) Harry Rosen 

Not¶ explicativ¶: Documentul de mai sus se afl¶ în arhiva
Comitetului Na†ional Român §i ne-a parvenit de la dl Sergiu Aurel
Marinescu, cunoscutul istoric §i publicist din Statele Unite, care î§i
asum¶ conformitatea cu documentul original.

Sâmb¶t¶ 23 februarie 2008

“Pre§edintele Italiei…” - pusesem acest titlu visului înc¶
înainte de a ie§i din el, se vede c¶ eram mai mult treaz decât
adormit, pe când visam (se întâmpl¶ §i la case mari):
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Eram în Italia, într-un ora§, dar nu în Roma §i venise
pre§edintele italian. ïl privisem trecînd pe jos, pe lâng¶ mine §i
îmi zisesem: “Ce-ar fi s¶-i cer o audien†¶?” - nu aveam nimic s¶-
i cer, s¶-i propun, doar a§a…

Ca în filmele realiste, s-a schimbat planul: pre§edintele
“se d¶dea cu s¶niu†a” - în fapt o plan§¶ de surf. A venit de sus, de
pe deal, a trecut pe lâng¶ mine, mi-a aruncat în goana mare
«Salute!» §i s-a oprit undeva jos, în vale. Am coborît §i eu -
aveam o treab¶, jos, în vale. M-am a§ezat pe o banc¶. Pre§edinte-
le Italiei a venit al¶turi §i a început s¶ vorbeasc¶ neutralit¶†i, nu
avea ce-mi spune. Iar eu t¶ceam - respectuos. Pre§edintele s-a
ridicat de pe banc¶, m-am ridicat §i eu - §tiam c¶ acum vom vorbi
serios. Despre ce? Nu §tiam, dar eram preg¶tit s¶-l ascult. 

Ne aflam fa†¶-n fa†¶. Am observat, înd¶r¶tul s¶u, “un om”,
Camil Petrescu ar fi zis: “un obidit”. Era foarte obidit omul,
se citeau pe obrazul schimonosit suferin†ele îndurate. Se ar¶ta
ner¶bd¶tor, îmi spunea, cu ochii, c¶ el se gr¶be§te s¶ vorbeasc¶
cu pre§edintele. ïnd¶r¶tul lui s-a format o coad¶: to†i “peti†iona-
rii” erau obidi†i, nenoroci†i §i ner¶bd¶tori s¶ ajung¶ s¶-§i
spun¶ oful.

Dar pre§edintele Italiei nu-i vedea, vorbea cu mine, lini§tit,
degajat, acum a§tepta s¶ spun ce cred… Din privire am ar¶tat în
spatele s¶u. A întors capul, i-a v¶zut, mi-a dat de în†eles c¶ o s¶
continu¶m alt¶ dat¶ ceea ce nu începusem azi.

Iar eu m-am trezit, în sfâr§it, foarte mul†umit de mine
(ce egoist sunt - chiar în vis!), ca dup¶ o fapt¶ bun¶: renun†asem
la “timpul” meu, cedîndu-l altora, mai obidi†i decât mine.

Ne consol¶m cu ce-avem §i cum putem.

Homosexualii "sunt de vina" pentru cutremurele din Israel
Ziua23 februarie, 13:17 

Homosexualii sunt de vina pentru cutremurele care au avut loc in
ultimele luni in Orientul Mijlociu, este de parare un parlamentar israe-
lian, citat de BBC. Fara a fi deloc curtenitori, unii analisti si reprezen-
tati ai minoritatii incriminate au replicat, spunand ca afirmatiile sunt
fara fundament. Citand Talmudul, Shlomo Benizri, membru al
Partidului Shas (n.r. Ultranationalist-ortodox), a explicat cum se pot
stopa cutremurele: prin renuntarea la legile libertine asupra homo-
sexualilor. In ultimele luni, sase cutremure a lovit Israelul, iar doua
dintre ele au avut loc chiar saptamana trecuta.

Israelul a discriminat homosexualitatea in 1988 si, de atunci, a
recunoscut mai multe drepturi privind relatiile dintre persoane de ace-
lasi sex. Mai mult chiar, saptamana trecuta au fost aduse in discutie si
adoptiile pentru cuplurile gay.

Potrivit Ananova, Benizri a declarat ca nu este nicio coincidenta
ca primul din cele doua cutremure de saptamana trecuta a lovit tara la
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numai doua zile dupa aprobarea adoptiilor pentru homosexuali. "De ce
au loc cutremurele? Unul dintre motive este ca puterea ofera legitimi-
tate sodomiei", a declarat acesta intr-o dezbatere parlamentara.
"Dumnezeu ne avertizeaza ca daca ne scuturam organele genitale pe
unde nu trebuie, ne va scutura si El lumea ca sa ne trezeasca", a mai
adaugat acesta.

"Cuvintele lui Benizri nu au fost scoase din context si nici nu este
vorba despre o scapare(...) Este greu sa nu ajungi la concluzia ca a vrut
sa provoace o furtuna si a obtinut ce a vrut", scrie Shahar Ilan in coti-
dianul liberal Haaretz. "Este trist ca, in secolul al XXI-lea, Israelul are
conducatori cu idei ce apartin Evului Mediu", a afirmat, la randul sau,
Mike Hammel, presedintele filialei israeliene a Organizatiei Homosexu-
alilor, Lesbienelor, Bisexualilor si Travestitilor, citat de ABC News.

“M.A.B.” 

Cine credea c¶ evreii sunt cei mai inteligen†i bipezi - se
în§ela. Confunda iu†eala de mân¶ cu profunzimea.

Chestiunea, aici, nu mai este despre drepturile sau/§i despre
nedrepturile homosexualilor în Israel. 

Ci despre aiuritoarea idio†ie a unor evreu - nu a tuturor
evreilor, nuuu, doar a unora…

Luni 25 februarie 2008

Am finisat (sic) Dialogul pe care am s¶-l trimit la Bucure§ti,
pentru corecturi.

Ieri: zi p¶stoas¶, n¶cl¶it¶. Am încercat s¶ fac înc¶ un pas
(în Dialog), dar nu mi-a mers: sunt stors.

Altfel rana de la deget s-a închis, am suprimat bandajul,
r¶mâne de v¶zut dac¶ cicatricea rezist¶ la o plimbare de un
kilometru.

Sarkozy nu las¶ o zi f¶r¶ o gaf¶: ieri, la Salonul Agriculturii
s-a legat de unul care se ferise s¶-i dea mâna, chiar zisese s¶ nu-
l ating¶, c¶-i murdar. La care Sarkozy i-a zis “replicat”:
«Connard, va!” - ceea ce este, nu-i a§a, o reac†ie de cel mai bun
gust hussard…

Mircea St¶nescu §i Valerian Stan se preg¶tesc, nu doar sufle-
te§te pentru procesul din 18 martie - dac¶ se va †ine…

Mihai Ciucanu îmi transmite:

“Alex  Stefanescu  are  la  TVR  Cultural  un  serial  despre  Istoria
Literaturii. Pe  data  de  17  februarie  am  vazut, intamplator, filmul
despre  Petru  Dumitriu. Spre  sfarsitul  filmului  face  o  comparatie
si  spune  ceva  de  genul : lui  Paul  Goma, datorita  disidentei  i  s-au
exagerat  meritele  de  scriitor.”
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Nici o noutate, ba una str¶-veche.

Cred c¶ prim¶vara e aproape: aerul s-a înc¶lzit, cerul a
devenit luminos, mugurii plantelor de pe balcon s-a deschis, au
dat frunzuli†e. Exist¶ pericolul unui val de înghe† - dar asta-i
via†a: tr¶im amenin†ati de noui valuri de înghe† (adânc¶-i cugeta-
rea mea - ca focul; precum cravata-ro§ie).

Mar†i 26 februarie 2008

Tot M. Ciucanu îmi transmite:

Adev¶rul: „Antologia ru§inii“ cenzurat¶ - de Adrian Majuru 
Ap¶rarea unor scribi comuni§ti vine de acolo de unde te a§tep†i

mai pu†in. Este cazul recent pe care un institut a c¶rui menire de a pro-
teja memoria exilului românesc îl comite supunând interesului politic
cenzurarea celebrului exilat Virgil Ierunca. Dac¶ ar veni din partea
unui fost activist culturnic nu ar mira pe nimeni. Dar vine din partea
unui fost de†inut politic care, culmea, fraternizeaz¶ cu cei care au ridi-
cat osanale cuplului preziden†ial Ceau§escu.

De§i în teorie dl Dinu Zamfirescu se proclam¶ un vajnic antico-
munist §i militeaz¶ pentru restituirea integral¶ a trecutului nostru, în
practic¶ lucrurile stau tocmai invers. Cercet¶torii Dan Talo§ §i Nicolae
Meri§anu au finalizat strângerea textelor ce poart¶ simbolic numele de
„antologia ru§inii". O ini†iativ¶ l¶udabil¶ cu care INMER a fost de
acord, chiar dl Dinu Zamfirescu propunând realizarea ei.

Pe parcurs îns¶ Dinu Zamfirescu sugereaz¶ ca anumite nume
antologate de Virgil Ierunca s¶ fie scoase. Altele, nu. Ce ascunde acest
gest? Servilism fa†¶ de numele pe care le proteja prin eliminare?
Anumite servitu†i fa†¶ de unele cercuri politice interesate? Timpul va
l¶muri §i aceast¶ problem¶. Interesant este c¶ acela care se clameaz¶ în
liberal  anticomunist vrea s¶ elimine texte incriminatorii pentru culpa-
bilitatea moral¶ a celor care le-au scris.

Cercet¶torii aminti†i au refuzat varianta cenzurat¶, iar volumul
finalizat a§teapt¶ lumina tiparului.

De fiecare dat¶ când autorii întreab¶ despre publicarea c¶r†ii, dl
Dinu Zamfirescu ofer¶ r¶spunsuri stupefiante: "Înc¶ mai a§teapt¶.
Nu este acum oportun de publicat"; r¶spunsuri care ne plaseaz¶ mai
degrab¶ în anul 1984, nu în 2008!

Osârdia în a cenzura nu se opre§te numai la marele Virgil Ierunca.
Dinu Zamfirescu scoate din caietele INMER §i un articol numit „Sub
zodia Ceau§e§tilor", redactat de Nicolae Meri§anu. Nu stilul articolu-
lui îl deranja, ci reg¶sirea unui nume (£erban Cioculescu) dintre cele
pe care le ap¶r¶ cu obstina†ie §i pe care le enumer¶m: Janos Szasz,
Domokos Geza, Valeriu Râpeanu, Dan Berindei, Constantin §i Dinu
Giurescu.
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Revolu†ia din 1989 a eliminat cenzura. R¶mâne doar mirarea cum
de se mai poate practica cenzura sub auspiciile unui institut care vrea
s¶ conserve memoria exilului românesc. Sunt întreb¶ri la care dl Dinu
Zamfirescu va r¶spunde într-un viitor cât mai apropiat. Nu-mi r¶mâne
decât s¶ remarc cu regret cum o victim¶ a comunismului se pune în
slujba c¶l¶ilor s¶i.

P.S. "Omul nu mai este ceea ce face – omul este ceea ce a refuzat
s¶ fac¶ în via†¶… tindem spre individul f¶r¶ secrete, f¶r¶ amintiri, f¶r¶
biografie, f¶r¶ diferen†¶ specific¶." (I.D.Sîrbu).

Iat¶ la ce tic¶lo§ie a ajuns viermele veninos Dinu Zamfirescu:
nici chiar eu nu crezusem c¶ limbricul sus-numit va fi în stare §i de
a§a ceva. Alc¶tuitorii Antologiei degeaba se întreab¶ cine-ce a dat
o asemenea directiv¶… Cum cine: Partidul Turn¶torilor de
Pu§c¶rie, “Liberalii” lui Quintus, Cîmpeanu, L¶z¶rescu §i partea
vizibil¶ a icebergului: T¶riceanu! 

ïn Ziua de azi Iolanda Malamen îi ia un interviu poetei
israeliene Agi Michol. “Am aflat la 60 de ani ca Sighetul e în
Romania” - iat¶ cum o prezint¶ o persoan¶ §tiutoare de carte
(de geografie), vorbesc de Iolanda Malamen:

“Supravietuitoare a Holocaustului, Agi Michol s-a nascut in
1947 in Romania (Transilvania), de unde a emigrat cu familia in Israel,
la varsta de 4 ani.” (…)

Toat¶ lumea §tie c¶ Holocaustul a luat sfâr§it în iarna-
prim¶vara anului 1945. Prin urmare Agi Michol, n¶scut¶ în 1947
nu poate fi… “supravie†uitoare a Holocaustului”, ci eventual fiica
unor supravie†uitori ai Holocaustului.

De ce evreii mint când î§i prezint¶ suferin†ele - fie exage-
rîndu-le, fie falsificînd cronologia? Pentru c¶, în fa†¶, ca eventuali
contradictori se afl¶ goi analfabe†i §i frico§i ca Malamena de!

(£i dac¶ nu ea, ci un redactor al Zilei, confec†ionînd chapeau-
ul a strecurat - sau: i-a sc¶pat…- “supravie†uitoare a Holo-
caustului”?)

Cu care prilej am aflat c¶ Riry Manor §i cu Ioana Ieronim i-au
tradus “supravie†uitoarei” un volum de versuri în române§te.

Ioana Ieronim fiind Ioana Moroiu, c¶s¶torit¶ cu Horia Florian
Popescu, divor†at¶ de el, rec¶s¶torit¶ cu un muzician, Brându§. ïn
ultimii ani i-am întâlnit numele printre “diploma†ii” din noua
genera†ie, c¶l¶tori§ti impeniten†i prin lumea larg¶. Face parte din
elita intelectual¶ a †¶ri§oarei.

£i când m¶ gândesc c¶ eu i-am facilitat debutul - la
Luceaf¶rul. Ei §i? Eu, nefiind Monica Lovinescu, nu regret c¶ am
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cunoscut-o pe Ioana Moroiu, prietena prietenului Horia Popescu
devenita poetesa Ieronim. Bine am f¶cut!

Miercuri 27 februarie 2008

Mihai Vakulovski îmi atrage aten†ia c¶ Tiuk! mi-a acordat un
premiu. Nu unul-dintre, ci Marele Premiu! ‘Zda-i seama? ‘Zdau!

£i, ‘zd¶u dac¶ nu mi-a f¶cut o mare pl¶cere - chiar dac¶
decernarea miroase a nepotism, mai potrivit : a fiìsm.

Dr. Mortier m¶ va primi în 28 martie, sa vaz¶ ce treab¶ a f¶cut.   
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M A R T I E

Sâmb¶t¶ 1 martie 2008

Azi bate vântul. £i ast¶ noapte a b¶tut - vântul. £i Filip §i eu
am dormit prost - din pricina vântului. M¶ întreb dac¶ a§ mai
putea rezista în locuri vântoase - ca Royan, Hossegor, Sanary-
sur-Mer. Pe atunci nu aveam nici pe dracul, doar z¶ng¶nitul
obloanelor hâ†ânate îmi era sim†it. O fi vrâsta de vin¶ - maic¶.

Luni 3 martie 2008

L-am visat pe Breban. Dac¶ o vreme fusesem cvasiabonat la
Ceau§escu, deun¶zi am avut o “intrevedere” cu al Italiei
pre§edinte (cine o fi?, abia acum îmi pun întrebarea), de ce nu
l-a§ frecventa §i pe M¶ria Sa Breban ïntâiul (de§i, ca “Nicolae”:
al II-lea, al III-lea N. Manolescu, al IV fiind N. Drago§-R¶c¶nel,
fostul meu coleg de Fabric¶ de Scriitori, ajuns în anii 70-80 un
tartorete ideologic)?

A§adar, visul: nu a avut “dramaturgie”, eu nu am avut, în el
nici m¶car rol mut - ca în cel cu pre§edinele Italiei - ci… de parc¶
a§ fi fost la un vorbitor cu Breban, m¶ aflam de “ceast¶lalt¶
parte”, el, de “dincolo” zicea ce îi zisese lui L.I. Stoiciu dup¶
§edin†a Uniunii Scriitorilor în care fuseser¶m legionariza†i-
antisemitiza†i:

«Ce vrei, evreii domin¶ lumea, nu te po†i pune cu ei…»
A§a spusese Breban în visul meu §i n-am chef s¶ caut, s¶

verific întocmaitatea spuselor sale c¶tre LIS.
Visul meu nu a f¶cut decât s¶ reproduc¶, la peste un an

distan†¶, esen†a discursului brebanian; concep†ia lui despre lume
§i evrei. Pentru el nu mai este adev¶rat adev¶rul potrivit c¶ruia
bietul om se afl¶ sub vremi, ci: adev¶ratul scriitor român - mai cu
seam¶ prozator, ardelean! - §ade sub evrei. Pân¶ acum dou¶-trei
decenii omul, scriitorul la român, ardeleanul st¶tea sub ceau§ei -
de care a sc¶pat, dar acum, c¶ a ajuns sub-evrei: nimica de f¶cut.

St¶m bine, st¶m bine - sub vremurile evreilor - iat¶ cum se
leag¶ de constatarea unui evreu din Basarabia, în S¶pt¶mâna
Ro§ie:

«A venit vremea noastr¶!»
A venit, a venit - §i n-a mai plecat, dracului!

C. Dobre îmi scrie:
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“Domnule Goma,
Sunt uimit! Pana acolo s-a ajuns cu nemernicia incat sa se scrie ca

Dvs ati fost printre semnatarii "Declaratiei de la Budapesta" (iunie
1989). Eu nu cred ca Dvs ati semnat acea "Declaratie de la Budapesta".
Gasiti, va rog, textul cu pricina mai jos, si mai precis la urmatoarea
adresa de web: http://noua-arhiva-romaneasca.com/arhive/semnatarii-
declaratiei-de-la-budapesta-iunie-1989/ , semnat de un anume Matei
Teodosiu.  
Aveti cumva textul acelei "Declaratii de la Budapesta" si daca da, mi-
l puteti transmite?

Cu stima,
Constantin Dobre”

La care i-am r¶spuns:

“Domnule Dobre, 
Eu sunt uimit ca va manifestati uimirea (ca am semnat “Declara†ia

de la Budapesta”)
Voi fi semnat-o (nu-mi aduc aminte amanunte, insa nu neg ca am

semnat-o - prin telefon).
Ca acum este “revelata” autonomia Transilvaniei?  Cine o face?

Cei care, atunci - în 1989 - stateau sub pat, iar acum sunt patrioti?
Nu am textul “acela” si nu l-am avut vreodata. ïn acel timp eram

cu totii prieteni, militanti, semnam petitii chiar prin telefon, fiindca
aveam încredere unul în altul.

Dvs., domnule Dobre, ce apeluri semnati?, în cine aveati încrede-
re in 1989, ca sa semnati prin telefon??

“Paul Goma”

Vineri 7 martie 2008

O veche - sinistr¶ - cuno§tin†¶: Zemlia§ka. Aceast¶ feroce
komisark¶ beneficiaz¶ de o scurt¶-biografie. Cu ea începe galeria
fanaticilor bol§evici evrei alc¶tuit¶ de La france licratisée:

31.12.2007     IL Y A 90 ANS, ON PROMETTAIT (DEJA) DES 
LENDEMAINS RADIEUX… (32)

ROSALIA ZALKIND, dite ROSALIA ZEMLIACHKA
Sous ce doux prénom de Rosalia se cache une véritable harpie bolchevique

qui n’avait strictement rien à envier à ses homologues masculins et qui saura
démontrer l’étendue de ses talents durant la Grande Terreur.

Rosalia Zalkind naît en 1876 dans une famille de commerçants juifs de
Kiev, en Ukraine. Elle y fréquente l’université et s’initie rapidement, au contact
de ses frères, aux idées révolutionnaires. Elle est d’abord membre de la
Narodnaya Volya (la Volonté du Peuple), mais se tourne vers le marxisme dès
1896. Elle n’a que vingt ans et déjà quelques séjours en prison derrière elle.

Parmi ses amis se trouve un certain Léon Trotski qui lui fait rencontrer
Lénine en 1903 -  l’année où les bolcheviques se séparent des mencheviques - et
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l’introduit au comité du parti de Saint-Pétersbourg. Sous le nom de guerre désor-
mais de Zemliachka, elle participe avec ardeur à la révolution de 1905, qui
échoue. Elle fera le coup de feu sur les barricades et découvrira à cette occasion
que la violence, ça lui plaît. En février 1917, elle participe à nouveau à la révo-
lution en sa qualité de secrétaire du  comité  des bolcheviques de Moscou. En
1918, elle est volontaire pour monter au front contre les « blancs ». La voilà donc
enrôlée dans l’Armée Rouge, qui ne recrutait pas spécialement les  femmes, mais
ne refusait pas celles qui se présentaient. Elle est désormais à son affaire, nom-
mée officier politique en chef de la 8ème armée en Ukraine. Que s’y passe-t-il ?
Difficile de le savoir vraiment. Toujours est-il qu’elle est déplacée en avril 1919,
après que le moral de la 8ème armée soit tombé bien bas. Elle est à présent affec-
tée à la 13ème armée où elle fait un esclandre mémorable dès son arrivée.

Elle va être chargée de « nettoyer » la Crimée en 1920 après la défaite des
blancs et pour ce faire, prendra la relève de Bela Kun qui avait lui-même opéré
dans la même région l’année précédente. Zemliachka va procéder à des mas-
sacres de masse de tous les « ennemis du peuple » qui auront le malheur de tom-
ber entre ses mains et sera récompensée des éminents services ainsi rendus à la
révolution par l’Ordre du Drapeau Rouge, qui lui sera décerné en 1922.

Après la guerre civile, elle est en poste dans l’Oural, mais surveille de près
l’ascension de Staline qu’elle seconde de son mieux dans des postes liés à la «
sécurité »  et à la discipline du parti. Travaillant étroitement avec le NKVD, elle
traversera toutes les purges sans y laisser la moindre plume, recevant même en
1936, pour son zèle militant, la plus haute distinction d’URSS, à savoir l’Ordre de
Lénine. L’année suivante, en 1937, elle est admise au Soviet Suprême.

Et ce n’est pas fini. Cette bolchevique de la première heure, amie de Trotski
et de Lénine, sera nommée commissaire du peuple à l’économie en 1939 !
Devenant ainsi la femme la plus haut placée d’Union soviétique. Durant la guerre,
elle reviendra à ses premières amours -  militaires - aidant à organiser la défense de
Moscou.

Elle mourra en 1947, toujours aussi stalinolâtre, et en sera bien récompen-
sée. Ses cendres sont en effet enterrées dans la nécropole du Mur du Kremlin.
Un honneur réservé aux meilleurs.

(31) FANNY KAPLAN
De prime abord, question caractère, elle me fait assez penser à Charlotte

Corday. Sauf qu’elle rata son coup. Et que Charlotte avait véritablement agi
seule, elle… Que se serait-il passé si ce jour-là, Lénine avait été abattu ? Bah,
tant d’autres se bousculaient pour le remplacer que vraisemblablement, le cours
de la révolution n’en eût pas été dévié pour autant …

Une certaine aura de mystère entoure Fanya, ou Dora, Kaplan. Elle naît en
1883 dans une famille juive pauvre comptant sept enfants. Cette pauvreté n’em-
pêchera pourtant pas ses parents d’émigrer plus tard vers les Etats-Unis. Sans
doute grâce à certaines relations de leur fille … Mais n’anticipons pas. Elle mili-
te très jeune au parti socialiste-révolutionnaire. En 1906, elle se fait arrêter à
Kiev pour une affaire de bombe ayant explosé au mauvais moment. Premier rata-
ge. Elle est condamnée aux travaux forcés en Sibérie et y perdra en partie la vue.
Elle a déjà purgé 11 ans de peine lorsque la révolution de février 1917 éclate et
lui rend la liberté. Tout le reste de sa courte vie sera désormais empoisonné de
violents maux de tête et de problèmes de vue.

On a vu que les bolcheviques et les socialistes-révolutionnaires s’oppo-
saient notamment sur le traité de Brest-Litovsk qui avait mis fin au conflit avec
l’Allemagne. Ainsi qu’en raison de  luttes de pouvoir, que chacun voulait garder
pour soi. Les bolcheviques comptaient leurs soutiens les plus sûrs dans les
soviets tandis que leurs concurrents avaient fait élire l’Assemblée Constituante
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qu’ils présidaient et que les bolcheviques firent dissoudre en janvier 1918, vou-
lant rester seuls maîtres à bord.

C’est dans ce contexte de lutte ouverte que la socialiste-révolutionnaire
Fanny Kaplan décida d’éliminer Lénine. Telle fut du moins la présentation offi-
cielle de l’histoire.

Le jour fixé était le 30 août 1918. Lénine devait parler dans une usine de
Moscou. Lorsqu’il en sortit, elle l’attendait, l’interpella et tira à trois reprises. Hélas,
elle n’y voyait pas très bien et n’en fit pas un cadavre. Seulement un blessé, assez
sérieusement atteint à l’épaule et au poumon. Il fut transporté au Kremlin dont il
refusa de sortir pour aller à l’hôpital se faire soigner tant il craignait un nouvel atten-
tat. Il survivra cependant quoique sans avoir jamais réellement récupéré de ses bles-
sures.

Fanny Kaplan fut conduite dans les locaux de la tchéka - alors dirigée par
Félix Dzerjinski - et interrogée. Elle déclara ceci: "Je m'appelle Fanny Kaplan.
J'ai tiré sur Lénine aujourd'hui. J'ai agi seule. Je ne dirai pas d'où provient le
revolver. Je ne donnerai aucun détail. J'étais résolue à tuer Lénine depuis long-
temps. Je le considère comme un traître à la Révolution. J'ai été exilée à Akatui
pour avoir participé à la tentative d'assassinat du tsar à Kiev. J'y ai passé onze ans
de travaux forcés. J'ai été libérée après la Révolution. J'étais en faveur de
l'Assemblée Constituante et je le suis toujours."

Elle ne dira rien de plus et refusera de dévoiler les noms de complices éven-
tuels. Elle sera exécutée le 3 septembre 1918, sans jugement. Son exécution avait
été organisée par Yakov Sverdlov, celui-là même qui avait orchestré celle du tsar
et de sa famille peu de temps auparavant, en juillet 1918. Il demandera expres-
sément à ce qu’il ne reste rien d’elle.

Le même jour, un autre attentat avait tué Moisei Uritsky, commissaire du
peuple aux affaires intérieures et chef de la tchéka de Petrograd. Ces deux évé-
nements eurent pour effet de déclencher la première vague de terreur rouge.
L’occasion était trop belle de se débarrasser de tous les gêneurs au nom du sacro-
saint intérêt supérieur de la révolution.

Mais l’histoire est sans doute plus complexe qu’il n’y paraît à première
vue. Et il est bien possible que ces deux attentats aient fait partie d’un complot
des Anglais visant à décapiter la révolution bolchevique. Un personnage très
curieux, du nom de Sigmund Rosenblum, alias Sidney Reilly, y jouera un rôle non
moins étonnant et important. Nous aurons l’occasion de reparler de ce client très
particulier. Le revolver utilisé par Fanny Kaplan lui avait été fourni par Boris
Savinkov, qui avait dirigé la section terroriste du parti socialiste-révolutionnaire.
Il sera ensuite espion au service de l’Intelligence Service britannique. Arrêté en
URSS en 1924, il reconnaîtra alors avoir fomenté l’attentat contre Lénine par
l’intermédiaire de Fanny Kaplan. Il se serait suicidé dans la prison de la
Loubianka.

Etant donné toutes ces accointances bien mystérieuses, on peut comprendre
que l’on ait fait partir la famille de Fanny Kaplan vers des cieux plus tranquilles.
Et plus discrets.

(30) GESYA GELFMAN
Plus encore que dans le cas de Rosa la Rouge, nous sommes là dans la

génération des “précurseurs”, de ceux qui ont pavé la voie aux bolcheviques arri-
vés ensuite dans la foulée, de ceux qui ont essuyé les plâtres pour eux. Cette
génération comporte également un certain nombre de clients intéressants qui
généralement ne vivaient pas vieux ….

Gesya Gelfman passera à la postérité pour avoir participé à l’assassinat du
tsar Alexandre II. Elle naît en 1852 dans une famille juive établie à  Mozyr, en
Biélorussie, où vivait une importante communauté. Afin d’échapper à un maria-
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ge forcé, dit-on, elle s’enfuira de chez elle vers l’âge de dix-sept ans.
Elle se rend à Kiev, la capitale de l’Ukraine, où elle entreprend des études

de sage-femme. Ce qui ne l’empêche pas, parallèlement, d’être membre de plu-
sieurs mouvements révolutionnaires. Elle est arrêtée une première fois en 1875
pour distribution de littérature illégale et condamnée à deux ans d’emprisonne-
ment. En 1879, elle est envoyée en exil en Sibérie, mais s’en échappe et la même
année rejoint, à Saint-Pétersbourg, la Narodnaya Volya qui vient de se créer.

La Narodnaya Volya (La Volonté du Peuple) était un mouvement révolu-
tionnaire clairement terroriste qui s’opposait à d’autres groupes moins extré-
mistes. Plus tard, au début du XXe siècle, la Narodnaya Volya deviendra le parti
socialiste-révolutionnaire dont nous avons parlé à diverses reprises. Avec la
N.V., la terreur va désormais être adoptée comme méthode de combat.  Et quel
symbole plus fort que de s’attaquer au coeur même du pouvoir : le tsar.

Alexandre II, qui avait pourtant introduit quelques mesures « libérales »
comme l’abolition du servage, sera visé par les terroristes à plusieurs reprises,
attentats qui tous échouèrent. C’est finalement la 7e tentative qui sera la bonne,
en mars 1881. Les narodniki réussirent certes à tuer le tsar mais pourtant, d’une
certaine façon, ils échouèrent. Ils avaient escompté que ce choc serait de nature
à ébranler le peuple et le conduirait à se  soulever. Or, rien ne bougea. Les temps
n’étaient pas mûrs. D’autres allaient tirer les marrons d’un feu qui ne brûlait pas
encore suffisamment. Et surtout, ils étaient très isolés alors que d’autres, là enco-
re, allaient bénéficier d’innombrables complicités et d’aides diverses.

Pratiquement tous les conjurés furent arrêtés et exécutés. Un seul,
Emelianov, parvint à s’enfuir à l’étranger. Gesya Elfman vivait alors avec un col-
lègue révolutionnaire, Nikolai Sablin, qui se suicida lorsque la police vint l’arrêter.

Geysa Gelfman était enceinte à ce moment-là. Elle ne fut donc pas pendue
comme les autres, mais condamnée aux travaux forcés à perpétuité, appelés
katorga, dans la lointaine Sibérie. Cette « clémence » nous informe Wikipédia,
aurait été due à une campagne de presse menée de l’étranger.On peut cependant
s’interroger sur les limites de cette « clémence » qui apparut peut-être à l’époque
comme une victoire et qui engendra de grandes souffrances. Car lorsque l’enfant
naquit – une fille  – elle lui fut retirée et placée dans un orphelinat où elle ne vivra
guère. Geysa Gelfman la suivra de peu, mourant apparemment d’une péritonite,
ou folle disent certains, le 12 octobre 1882.

A la suite de l’assassinat du tsar, de violents pogroms secouèrent la Russie et
la répression anti-révolutionnaire se fit plus dure. Tous les ingrédients commen-
çaient à s’assembler pour faire monter la pression jusqu’à l’explosion finale.

(29)
Faisant un récapitulatif des révolutionnaires évoqués jusqu’à présent, je

m’aperçois que sur une petite trentaine de noms, n’apparaissent que … deux
femmes : l’espionne Zarubina et la communiste roumaine Ana Pauker. Serait-ce
que les femmes n’avaient pas, elles aussi, l’ardent désir de participer activement
à l’avènement du grand soir ? Ce serait bien mal les juger. Aussi, nous allons en
évoquer quelques-unes, afin de vous prouver que leur soif de renverser l’ordre
établi ne le cédait en rien à celle de leurs compagnons.

J’en profite pour indiquer – mais vous l’aurez remarqué – que je choisis
mes « victimes » au gré de l’inspiration. Faire un plan établi, les enfermer trop
rigidement dans des catégories fixes m’ennuie, finalement. Je trouve que c’est
plus intéressant de circuler à travers les secteurs d’activités, voire les pays. De
toute façon, ils n’échapperont pas …
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ROSA LUXEMBURG, dite ROSA LA ROUGE
Si quelqu’un a eu véritablement la fibre révolutionnaire, c’est bien elle. Qui

l’a poussée à ne jamais transiger avec ses convictions et à ne pas ménager ses cri-
tiques à l’égard de ses collègues révolutionnaires, quels qu’ils soient.
S’inquiétant du chemin suivi par les bolcheviques, elle écrira notamment ceci
peu de temps après la révolution d’Octobre : "La liberté seulement pour les par-
tisans du gouvernement, pour les membres d'un parti, aussi nombreux soient-ils,
ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autre-
ment." [...] "La tâche historique qui incombe au prolétariat, une fois au pouvoir,
c'est de créer, à la place de la démocratie bourgeoise, la démocratie socialiste, et
non pas de supprimer toute démocratie." Allez, pour avoir écrit – et pensé – cela,
il lui sera beaucoup pardonné.

Elle naît en 1870 ou 1871 dans une famille de commerçants juifs polonais
et n’a pas dix-huit ans qu’elle est déjà obligée de fuir en Suisse en raison de ses
activités politiques. Elle s’est en effet engagée au parti socialiste révolutionnaire
polonais Proletaryat où elle manifeste un activisme débordant.

Installée à Zurich, elle reprend des études d’économie politique et s’enga-
ge dans diverses activités annexes, comme le lancement d’un journal, La cause
ouvrière, en 1893, ou encore celui d’un parti, le SDKP – parti social-démocrate
du Royaume de Pologne – en 1894, avec Leo Jogiches, qui restera un compagnon
de toute sa vie.

En 1898, elle contracte un mariage blanc avec Gustav Lübeck afin de deve-
nir citoyenne allemande et milite avec ardeur dans les rangs du SPD (parti social-
démocrate). Dès cette période, elle s’illustre par des débats théoriques très pous-
sés avec les différentes factions, branches, mouvements existant au sein du
marxisme. Je me garderai bien d’entrer dans les détails, il y faudrait plus qu’un
article. Mais vous l’aurez compris, c’est une théoricienne brillante et passionnée,
bien que souvent moquée par ses distingués confrères qui lui reprochent, étant
femme, de se mêler de débats hors de sa (faible) portée.

Ce qui ne l’empêche nullement de poursuivre avec opiniâtreté sa route.
Pour gagner sa vie, elle est journaliste, traductrice, car elle parle polonais, russe,
allemand, français et yiddish, voire enseignante à l’école des cadres du SPD.

Eclate la révolution de 1905 en Russie. Rosa Luxemburg se précipite en
Pologne où elle espère l’embrasement. Mais, fausse alerte, le soufflé retombe et
elle est arrêtée. Elle manquera de peu d’être exécutée. Cette fois, elle sera sim-
plement assignée à résidence en Finlande.

Elle n’y reste pas longtemps puisqu’on la retrouve en Allemagne en 1906.
A partir de cette date et jusqu’à la guerre de 1914, elle va traverser une sorte de
désert où elle se trouve marginalisée dans son propre parti qui est contaminé –
de son point de vue – par le nationalisme et le militarisme ambiants et qui finira
par voter les crédits de guerre en 1914.

Pacifiste, elle va s’opposer avec Karl Liebknecht à ce qu’elle considère
comme une dérive. Elle appelle au refus d’obéir aux ordres de conscription, ce
qui lui vaudra d’être emprisonnée. Exclue du SPD, elle crée le 1er janvier 1916
la Ligue Spartacus avec Liebknecht, Clara Zetkin et Franz Mehring. Elle est à
nouveau emprisonnée peu après.

En novembre 1918, c’est la révolution en Allemagne. Rosa Luxemburg est
libérée et en profite immédiatement pour réorganiser la Ligue Spartacus, qui
deviendra plus tard le parti communiste allemand. Elle en rédige le programme, en
définit la stratégie et en anime le journal, Die Rote Fahne (Le Drapeau Rouge).

Entre-temps s’est bien sûr produite la révolution de 1917, dont elle ne tarde
pas à dénoncer la dérive totalitaire, notamment dans un ouvrage publié en 1918,
La révolution russe. Mais elle ne saura jamais à quel point elle avait eu raison –
sur ce point. L’insurrection spartakiste est déclenchée le 5 janvier 1919 à Berlin.
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Elle échoue et est réprimée dans le sang par les sociaux-démocrates au pouvoir,
ses anciens compagnons, qui se débarrasseront à cette occasion de cette aile
gauche encombrante. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont tous les deux
arrêtés et assassinés le 15 janvier 1919.

(28)
Tous les hommes, ou femmes, dont il est question ici, quel que soit le poste

occupé, ont été complices du régime qu’ils ont créé et servi. Les malheurs qui ont
pu leur arriver suite à la prise de pouvoir de Staline furent occasionnés, non par
une dénonciation des crimes du régime survenus DES LE DEBUT, mais unique-
ment par des luttes intestines de pouvoir.

IAN FRIDRIKHOROVICH, dit MARTYN IVANOVICH LATSIS
Il est très difficile de trouver des données concernant ce personnage qui

occupa pourtant un rang élevé à la tchéka dès sa création en décembre 1917.
C’est finalement sur un site russe que j’ai trouvé ses dates de naissance et de
décès, ainsi que son nom véritable.

Martyn Latsis, son pseudonyme, est né en 1888 dans une famille juive de
Lettonie. Il va suivre le parcours classique puisqu’il adhère tout jeune au parti
socialiste-révolutionnaire. Très actif lors de la révolution de 1917, il fait partie,
avec Dzerjinski, le futur patron de la tchéka, du comité révolutionnaire de
Petrograd. C’est dans ce noyau dur que Dzerjinski va recruter les cadres de la
future police secrète et Latsis sera son adjoint.

Bien que l’on connaisse peu de chose sur lui, on peut supposer qu’il avait
fait des études car apparemment il aimait écrire. Il publiera en effet en 1920 à
Moscou un livre intitulé Dva goda borby na vnutrennom fronte (Deux ans de lutte
sur le front intérieur), dans lequel il relate sa vision de la guerre civile.

En tout cas, dans ses fonctions de dirigeant de la tchéka, il aura l’occasion
de s’exprimer à maintes reprises et il dira alors des choses fort instructives:

Dans les Izvestia du 23 août 1918 – alors que la première vague de la ter-
reur rouge bat son plein: « La guerre civile ne connaît pas de lois écrites. La guer-
re capitaliste a ses lois écrites (…) mais la guerre civile a ses propres lois (…) Il
faut non seulement détruire les forces actives de l’ennemi mais démontrer que
quiconque lèvera l’épée contre l’ordre de classe existant périra par l’épée. Telles
sont les règles que la bourgeoisie a toujours observées dans les guerres civiles
qu’elle a menées contre le prolétariat (…) Nous n’avons pas encore suffisam-
ment assimilé ces règles. On tue les nôtres par centaines et par milliers. Nous
exécutons les leurs un par un, après de longues délibérations devant des commis-
sions et des tribunaux. Dans la guerre civile, il n’y a pas de tribunaux pour l’en-
nemi. C’est une lutte à mort. Si tu ne tues pas, tu seras tué. Alors tue si tu ne veux
pas être tué ! ».

Ces accents meurtriers étaient destinés à réveiller l’instinct de revanche
dans les masses populaires. Ce qui va marcher au-delà de toute espérance. Ainsi
encouragées par le pouvoir, les tchékas locales, qui constituaient l’occasion rêvée
de régler tous les comptes en retard, vont se mettre à pulluler. A telle enseigne que
les bolcheviques auront du mal par la suite à remettre de l’ordre et à faire rentrer
tout ce beau monde dans le cadre d’une tchéka unifiée et disciplinée.

Le 1er novembre 1918, Latsis fournit à ses sbires les instructions suivantes
pour la conduite de leurs « enquêtes » : « Nous ne faisons pas la guerre contre
des individus en particulier. Nous exterminons la bourgeoisie comme classe. Ne
cherchez pas dans l’enquête des documents et des preuves de ce que l’accusé a
fait, en actes ou en paroles, contre l’autorité soviétique. La première question
que vous devez lui poser, c’est à quelle classe il appartient, quelles sont son ori-
gine, son éducation, son instruction, sa profession ».

Dans son livre, il  prétendra qu’au cours du second semestre 1918, la tché-
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ka avait exécuté 4500 personnes, précisant même :  « Si l’on peut accuser la tché-
ka de quelque chose, ce n’est pas d’excès de zèle dans les exécutions mais d’in-
suffisance dans l’application des mesures suprêmes de châtiment. Une main de
fer diminue toujours la quantité de victimes ».

Des études ultérieures ont fait apparaître la nette sous-évaluation de ce
chiffre. Le nombre des  victimes de la tchéka pour le seul automne 1918 tourne
plutôt  autour de 10 à 15 000.

Nous  retrouvons Latsis chef de la tchéka d’Ukraine en 1920. C’est la
période de la décosaquisation. Des familles entières, voire des voisins,  seront
enfermés dans de véritables camps de la mort. Latsis notera à ce propos dans un
rapport: « Rassemblés dans un camp près de Maikop, les otages – des femmes,
des enfants et des vieillards – survivent dans des conditions effrayantes, dans la
boue et le froid d’octobre (…) Ils meurent comme des mouches (…) Les femmes
sont prêtes à tout pour échapper à la mort. Les soldats qui gardent le camp en pro-
fitent pour faire commerce de ces femmes ».

On peut supposer qu’il poursuivra dans les rangs de la tchéka une carrière
aussi prometteuse.

D’après le site russe, il meurt en 1938. Il avait donc cinquante ans. Etant
donné cette date fatidique, on peut supposer sans trop risquer de se tromper qu’il
ne s’est pas fait écraser par un autobus. Mais bien plutôt par une machinerie
autrement plus puissante qui portait le nom évocateur de « grande purge ».

Source des citations: Le livre noir du communisme - ouvrage collectif
[…]

ISAÏ DAVIDOVITCH BERG
Je me sens quelque peu frustrée d’avoir si peu d’informations sur ce per-

sonnage. Là encore, nous devons à Soljenitsyne d’avoir soulevé le coin d’un
voile épais cachant ce qui n’était pas censé être exposé aux regards.

Isai Davidovitch Berg est un rouage du système bolchevique comme il y en
eut des milliers. Il n’a dû sa – relative – célébrité qu’à son esprit ingénieux qui
va s’exercer, hélas pour lui, sur un sujet aujourd’hui des plus sensibles.

Voilà un homme qui s’est retrouvé, dans les années trente, chef du service
économique du NKVD pour la région de Moscou. Un poste de responsabilité,
certes, mais pas le sommet de l’échelle. Chargé comme il l’était des problèmes
économiques, il devait donc veiller à dépenser et faire dépenser le moins d’ar-
gent possible. C’est logique.

Nous sommes en 1937, période de grandes purges, lorsque les exécutions,
dans le secteur de Moscou, prennent une ampleur telle que nos braves fonction-
naires ont du mal à suivre. Tous ces ennemis du peuple à fusiller en même temps
! Sans compter toutes les munitions nécessaires pour leur tirer une balle dans la
nuque, ça finit par coûter cher ! Et  le temps que ça prend pour les assassiner un
par un !

C’est là que va intervenir la cervelle ingénieuse de notre bonhomme. Il va
inventer un moyen moins onéreux de procéder. Un moyen simple, mais encore
fallait-il y penser : le camion dont les gaz d’échappement sont orientés vers l’in-
térieur. Cette invention sera appelée en russe dushegubka, ou «chambre à gaz
ambulante».

La procédure était effectivement très simple : les « patients » étaient entas-
sés dans un camion hermétiquement clos renvoyant les gaz d’échappement vers
l’intérieur, et c’était parti pour une longue promenade autour de Moscou. A l’ar-
rivée,  – ô miracle de la technique - ne restaient plus que des cadavres qui étaient
immédiatement escamotés dans un coin discret. Voilà, ce n’était pas plus com-
pliqué que ça. Et relativement économique, encore que… l’essence…

Eh bien, le croirez-vous, ce rouage pourtant zélé et méritant finira miséra-
blement en 1939, victime lui aussi d’une purge. Quels ingrats !
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Ce brave Berg a inventé une application pratique mais, soyons juste, l’idée
d’utiliser des gaz pour tuer était plus vieille que lui. Elle démarre en fait durant
la 1ère guerre mondiale, vite relayée par les bolcheviques qui n’étaient jamais
en reste dans ce domaine. Les gaz seront largement utilisés par eux, souvent
contre les paysans refugiés dans les bois, notamment à Tambov en 1921. Les
ordres reçus de Moscou spécifiaient : « Les forêts où les bandits se cachent doi-
vent être nettoyées par l'utilisation de gaz toxique. Ceci doit être soigneusement
calculé afin que la couche de gaz pénètre les forêts et tue quiconque s'y cache ».

[…]
GRIGORI MOISSEVITCH MAIRANOVSKI

Vous avez dû entendre parler des expérimentations humaines auxquelles se
livraient les nazis dans les camps. Mais je parierais que vous avez moins souvent
entendu parler de celles qui se pratiquaient dans les coins discrets de la
Loubianka, le siège des services secrets soviétiques, qu’ils se soient appelés
Tchéka, Guépéou, KGB ou NKVD.

Et encore moins de celui qui eut la haute main sur ces expérimentations de
1937 à 1951. Il a fallu pour cela que Soljenitsyne lève le voile en 2003 dans le
tome 2 de sa fresque Deux siècles ensemble – Juifs et Russes pendant la période
soviétique. Et révèle des choses bien étonnantes, quoique quasiment boycottées
depuis.

Le laboratoire des poisons du régime bolchevique est installé dès 1921. En
1926, il passe sous la férule de Gendrik Yagoda, alors second de la Guépéou. A
partir de 1937, sous le nom de Laboratoire 1, ses activités vont considérablement
se développer sous la direction de Grigory Moissevitch Mairanovski.

Les sources ne sont pas très loquaces sur ce personnage qui ne manque
pourtant pas d’intérêt et dont les hauts faits mériteraient de passer à la postérité
au moins autant que ceux du Dr Mengele. Difficile déjà de trouver un portrait de
lui. On sait qu’il est né en 1899 à Batoumi en Géorgie. Dans sa jeunesse, il s’af-
filie au Bund (l’Union – socialiste et antisioniste – des travailleurs juifs), mais
devant les nuages qui s’amoncellent sur ce mouvement, qui sera finalement liqui-
dé, il préfère rejoindre les bolcheviques. C’est plus sûr. Il devient médecin bio-
chimiste.

Il travaille ensuite à l’Institut de recherches médicales Gorki à Moscou qui
sera placé sous l’autorité du NKVD. En 1937, l’année des grandes purges, ce ser-
viteur très zélé du régime obtient une promotion dont il tâchera de se rendre
digne : on lui confie la direction du Laboratoire 1 avec la tâche très spéciale de
mettre au point un poison mortel ne laissant pas de traces. Un poison provo-
quant un décès qui semblerait naturel, du genre « insuffisance cardiaque ».

Dès lors, il va se mettre au travail avec ardeur et sans états d’âme superflus.
De toute façon, n’est-ce pas, ses victimes étaient des ennemis du peuple, et lui-
même travaillait à instaurer un monde meilleur, alors les détails…

Il va se livrer à des recherches sur toutes sortes de poisons : la digitaline, le
curare, la ricine, etc. Et  comme c’était un homme consciencieux et désireux de
bien faire, il fera des essais sur des cobayes humains – les oiseaux, ainsi les appe-
lait-il poétiquement – d’âge et de condition physique très variés. Il administrait
le poison dans la nourriture ou la boisson, puis à travers un judas, observait les
phases de l’agonie, notant scrupuleusement tous les détails.

Il est si bien noté par ses chefs qu’il est promu colonel du NKVD en 1943.
C’est la guerre, ce ne sont pas les ennemis du peuple qui manquent. Outre les
russes, il aura bientôt à sa disposition des oiseaux allemands, polonais, voire
japonais. Il expérimente à tour de bras.

Et d’ailleurs il réussira apparemment à mettre au point la substance
parfaite, appelée C-2 qui vous tuait doucement en quinze minutes, sans laisser de
traces. Elle sera largement utilisée.
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Le NKVD demandera également à ce précieux auxiliaire d’expérimenter
un « camion à gaz ». Mais nous en reparlerons.

Ce n’est qu’à la veille du procès de Nuremberg, en 1945, que les expéri-
mentations sur cobayes humains effectuées par le bon docteur Mairanovski
furent interdites. Du moins officiellement.

Les luttes de pouvoir sauvages au sein du NKVD, alors dirigé par Lavrenti
Béria, vont affecter le colonel-empoisonneur qui se croyait pourtant bien à l’abri
dans son laboratoire. Il savait tant de choses, ayant personnellement pratiqué tant
d’assassinats politiques, qu’il se considérait intouchable ....

Il est cependant arrêté en décembre 1951 -  pas pour ses crimes, je vous ras-
sure tout de suite - mais dans un contexte de luttes de clans.  Et, sans qu’il y ait
de procès, il est condamné à 10 ans de prison pour… abus de fonction et déten-
tion illégale de poisons ! Curieusement, il ne sera pas libéré à la mort de Staline,
en mars 1953, et dans l’espoir de se dédouaner, il chargera copieusement son
ancien patron, Lavrenti Béria, lors du procès de celui-ci en juin de la même
année, reconnaissant du même coup ses propres crimes.

Il  fera bel et bien ses 10 ans de prison, à sa grande indignation. Voilà com-
ment on récompensait la vertu militante ! Il est libéré en décembre 1961 et assi-
gné à résidence au Daghestan où il travaillera dans un laboratoire de chimie. Il
commettra une erreur fatale en essayant d’obtenir avec acharnement sa réhabili-
tation. Dans ce but, il écrit à Krouchtchev,(…) pour lui rappeler certains faits
anciens – notamment un assassinat commun – que ce dernier n’avait apparem-
ment nulle envie de voir ressurgir. Mairanovski n’aura pas  l’occasion d’en par-
ler davantage car il succombe opportunément en décembre 1964 d’une… insuf-
fisance cardiaque.

IAKOV IAKOVLEV
Le petit préambule ci-dessus s’applique particulièrement à ce personnage

dont le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est tombé dans les oubliettes de
l’histoire. C’est dommage, car son grand titre de gloire aura pourtant d’avoir été
commissaire du peuple à l’agriculture pendant l’Holodomor, la terrible famine
orchestrée par le pouvoir bolchevique en 1932-33, qui fit au bas mot six millions
de morts.

Il existe fort peu de données le concernant, du moins dans une langue intel-
ligible pour moi. Encore moins de portrait. Le seul que j’aie trouvé est en fait une
caricature publiée dans un livre qui vient de sortir, Dessine-moi un bolchevik –
Les caricaturistes du Kremlin, 1923-1937, qui a été traduit du russe. On y voit
une sorte de rat moustachu et mal rasé assez peu ragoûtant. Mais, je le rappelle,
c’est une caricature faite par un de ses collègues bien-aimés en 1923.

Il avait alors 27 ans car il était né en 1896, et travaillait à ce moment-là au
Département pour l’agitation et la propagande du comité central. Il était entré au
parti bolchevique en 1913 et s’était en quelque sorte spécialisé dans la propagan-
de puisqu’en 1918, il sera envoyé en Ukraine pour y oeuvrer dans ce secteur.
Dans les années 20, il sera notamment rédacteur en chef de la Krest’janskaya
Pravda (La Vérité Paysanne), qui titrait alors à plus d’un million d’exemplaires.

Fervent stalinien, c’est sans doute sa « connaissance » du monde paysan
qui conduira Staline à le nommer commissaire du peuple à l’agriculture en 1929.
Il le restera jusqu'en 1934. En février 1930 commença la « dékoulakisation »,
c’est-à-dire la déportation et la répression de masse contre les centaines de mil-
liers de paysans suffisamment aisés pour avoir de quoi manger et/ou mécontents
de la politique bolchevique. Les sbires de la Guépéou feront régner la terreur
dans les campagnes. Tout cela donnera tellement de travail à Iakovlev qu’il sera
obligé d’envoyer son adjoint afin de le représenter en juin 1930, au 16e congrès
du Parti.
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Cet adjoint - qui le restera en 1929 et 1930 - n’est pas n’importe qui. Il
s’agit du « nain sanguinaire » Nikolai Yezhov, qui finira chef du NKVD. Et qui
retrouvera d’ailleurs Iakovlev à cette occasion, nous le verrons. Représentant
donc son supérieur lors de ce congrès, il en profitera pour se répandre en articles
pompeux sur la collectivisation, l’éducation des masses, leur mobilisation, etc.
Amusant, lorsque l’on sait qu’il avait péniblement fini l’école primaire et qu’il
avait été apprenti tailleur dans sa vie pré-bolchevique.

C’est donc Iakov Iakovlev qui sera de par ses fonctions responsable de
l’exécution de cette politique décidée à Moscou, qui consistait en fait à liquider
toute une partie de la population. La loi du 7 juillet 1932 prévoira même la peine
de mort pour « toute escroquerie au préjudice d'un kolkhoze », qui commençait
par le simple vol d’un épi de blé.

Cette « politique » culminera avec l’horreur de l'Holodomor, en Ukraine
principalement. Nous en avons déjà parlé.

Je lis ça et là que Iakovlev occupera ensuite - forcément après 1934 - des
fonctions importantes dans l’appareil de contrôle de l’Etat et du Parti.
Lesquelles? Je l’ignore. De toute manière, cela ne l’empêchera pas d’être empor-
té, comme bon nombre de ses collègues, dans les grandes purges de 1937. Il est
arrêté cette année-là mais ne passera devant le peloton d’exécution qu’en juillet
1938.

Et devinez qui donnera l’ordre de tirer ? Le nain sanguinaire lui-même, son
ancien adjoint. Qui ne tardera d’ailleurs pas à le suivre. La seule morale que l’on
puisse tirer de cette horrible histoire.

SEMYON DIMANSTEIN
Laissons pour un temps les voisins – encore fort nombreux, mais nous y

reviendrons – et retournons à nos bolcheviques maison.
Semyon Dimanstein naît en 1886 dans une famille de commerçants juifs

installés au nord-ouest de la Russie, près de la frontière estonienne. Une famille
sans doute très orthodoxe puisqu’il fera ses études dans une yeshiva où il sera
ordonné rabbin à l’âge de dix-huit ans.

Rabbin peut-être, mais révolutionnaire, sûrement. La même année, 1904, il
s’inscrit au RSDLP, le parti socialiste-révolutionnaire créé en 1898, qui se scin-
dera par la suite en mencheviques et bolcheviques. Ses activités illicites condui-
ront le régime du tsar à lui offrir en 1908 une résidence forcée quelque part en
Sibérie. Mais il s’enfuit, quitte la Russie et se réfugie en France jusqu’à la révo-
lution de mars 1917.

Il rentre alors au pays et reprend de plus belle son activisme. Il sera l’un
des acteurs importants de la révolution d’octobre puisqu’il devient l’un des quin-
ze commissaires du peuple de Lénine et prend la tête de la Yevsektsiya en jan-
vier 1918. C’est ainsi que l’on nommait la section juive du parti communiste
soviétique, créée pour évincer le Bund et les partis sionistes, considérés comme
des rivaux du marxisme. Ces derniers seront d'ailleurs vite liquidés et des milliers
de sionistes iront faire connaissance avec la Sibérie. L’idée derrière cette section
spéciale était de supprimer le judaisme religieux et de remplacer la culture juive
traditionnelle par la culture prolétarienne. En imposant la dictature du prolétariat
aux masses laborieuses juives. L’autre objectif de la Yevsektsiya était la propa-
gande : il s’agissait de mobiliser les juifs du monde entier en faveur du régime
bolchevique.

Semyon Dimanstein, qui sera en quelque sorte considéré comme le repré-
sentant « officiel » des juifs soviétiques, exercera notamment ses activités à
Boukhara, en Asie centrale, où vivait une importante communauté juive. Il s’y
rendra en 1920 afin de consolider le régime bolchevique et d’identifier – et sou-
tenir – l’ « élite » locale. En 1922, on le retrouve en Ukraine, au Département
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pour l’agitation et la propagande.
Il rentre à Moscou en 1924 pour y diriger d’autres services de propagande

visant à répandre l’idéologie communiste parmi les peuples non russes. Tout en
collaborant à des organes de presse du style Est Nouveau ou Révolution et
Nationalité.

A cette époque-là, il est un chaud partisan de Staline, ferveur qui sera bien
mal récompensée par la suite, on le verra. Il soutient en particulier l’idée du dic-
tateur de créer une région juive autonome, quelque part très loin de Moscou. Ce
qui sera fait entre 1928 et 1932 et qui amènera du même coup la suppression de
la Yevsektsiya. Dans l’idée des autorités, il s’agissait de créer une Sion sovié-
tique afin de détourner les pensées de la Sion de Palestine, dangereuse rivale.

Cette région sera créée vers la frontière chinoise, au Birobidjan, torride et
infestée de moustiques l’été, glaciale l’hiver. Les colons y étaient invités à
conserver leur héritage culturel yiddish - plutôt qu’hébreu, jugé trop religieux -
dans un cadre socialiste. Apparemment, l’ancien rabbin trouvait ça très bien. La
propagande battra son plein pendant ces années afin d’y attirer les juifs, qui vien-
dront même de l’étranger. On a vu récemment dans l’article sur l’affaire Koval,
que la famille de l’espion avait quitté en 1932 l’Amérique – de la dépression,
mais quand même – pour le vert paradis du Birobidjan.

Ils en seront bien récompensés car leur histoire inspirera un film de propa-
gande en yiddish produit en 1936, intitulé « A la recherche du bonheur »  qui
raconte l’édifiante histoire d’une famille juive quittant les Etats-Unis, cet hor-
rible pays où l’on crève de faim, pour se créer une nouvelle vie de félicité au
Birobidjan. Mal leur en prit, d’ailleurs, aux Koval, car c’est ce film, et la littéra-
ture qui l’accompagna, qui finit par mettre la puce à l’oreille des Américains et
leur permit de diriger, enfin, leurs soupçons sur l’espion.

La dernière fonction officielle de Semyon Dimanstein sera de diriger le
comité central de l’Ozet. Ainsi s’appelait l’organisme officiel chargé d’aider les
juifs à s’acclimater au travail de la terre et à assister les colons principalement en
Ukraine et en Crimée, puis au Birobidjan.

Mais sa carrière va bientôt s’achever car il fera partie des purges de 1937-
38. Il est arrêté en février 1938, condamné à mort et exécuté.

(23)
LES VOISINS

MATYAS ROSENFELD, dit MATYAS RAKOSI 
Restons encore un peu en Hongrie où nous allons faire la connaissance (ou

la redécouverte) d’un autre bon élève de la fine équipe qui prétendit – excusez
du peu – répandre la révolution bolchevique sur la planète entière. Car c’était ça
l’objectif au départ, ne l’oublions pas. La mondialisation était déjà à l’ordre du
jour.

Matyas Rosenfeld, qui prendra plus tard le nom de Rakosi, naît en 1892
dans une famille juive de Serbie, qui faisait alors partie de l’empire austro-hon-
grois. Comme les autres déjà vus – Kun, Szamuely, Pogany - il est fait prisonnier
en Russie durant la 1ère guerre mondiale et en profite pour devenir communiste.
Il participera donc tout naturellement, comme les autres aussi, au gouvernement
de Bela Kun, en 1919, où il occupe le poste de commissaire du peuple au com-
merce. Mais nous avons vu que ce genre de poste était précaire dans un gouver-
nement qui l’était plus encore. Le 1er août 1919, rideau. Tout le monde s’enfuit
et Rakosi retourne en Union soviétique. Nous le retrouverons secrétaire général
du parti communiste hongrois en 1945, au sortir de la guerre. Qu’a-t-il fait entre-
temps ? Eh bien, un certain nombre d’allers et retours entre l’URSS et la
Hongrie. Il retournera notamment en Hongrie en 1924 où il se fera arrêter et
emprisonner. Il est échangé en 1940 contre des drapeaux hongrois qui avaient été

97PAUL GOMA  - JURNAL 2008



volés par les Russes. En Union soviétique, il devient chef du Komintern.
A l’issue de la guerre, en 1945, il rentre en Hongrie avec l’Armée Rouge.

Les communistes ont gagné, la Hongrie voit s’installer une dictature dont il
devient le chef. En 1948, les sociaux-démocrates qui existaient encore dans le
pays sont contraints par les communistes de les rejoindre pour former le parti
hongrois des travailleurs. Dorénavant, Rakosi aura les coudées complètement
franches et la terreur d’Etat va peser de tout son poids.

Admirateur frénétique de Staline, il se considérait lui-même comme son  «
meilleur élève» ou  son  « meilleur disciple », cela dépendait des jours. En tout
cas, il profitera bien des leçons administrées par son mentor et tâchera de l’imi-
ter en tout. Il saura y  ajouter de petits raffinements bien à lui. Il avait ainsi inven-
té, et il était très fier de sa trouvaille, la « tactique du salami ». Du salami hon-
grois, sûrement. Bref, comme vous ne l’auriez sûrement pas deviné, cette
aimable tactique consistait, non pas à découper délicatement ses ennemis en ron-
delles – on reste humains, quand même ! – mais cependant à les éliminer par
tranches successives.

Il s’y emploiera  avec beaucoup d’efficacité et tout comme Staline, son
grand homme, il offrira aux Hongrois, avec l’aide de sa police secrète : arresta-
tions arbitraires, emprisonnements, assassinats, purges, procès préfabriqués, etc.
Oui, tout, vraiment. Un excellent disciple. Avec ça, il ne détestait pas un léger
culte de la personnalité, pas trop léger cependant.

La Hongrie était donc devenue un pays parfaitement totalitaire sous le
règne de Rakosi. Il s’offrit également en 1952 le poste de premier ministre. Mais
hélas, en matière économique, il était moins brillant que dans le remplissage des
prisons ou des cimetières. Vous me rétorquerez qu’il avait pourtant été commis-
saire au commerce sous Bela Kun. Et alors ? Quel rapport ? Le gouvernement
avait imposé avec brutalité la collectivisation de l’agriculture et accordé la prio-
rité à l’industrie lourde. Tout manquait, le mécontentement populaire ne cessait
de croître. La révolution se profilait et les opposants étaient exécutés par milliers.

La mort de Staline, en 1953, va marquer le déclin de ce stalinolâtre. Sous
bien des aspects, il devenait urgent de se débarrasser politiquement de lui. Sous
la pression de Moscou, il doit céder dans un premier temps, dès 1953, le poste de
premier ministre à Imre Nagy, qu’il ne cessera dès lors de persécuter. Il en fera
le bouc-émissaire idéal de la faillite économique.

Il devra ensuite abandonner son poste de dirigeant du PC hongrois en juin
1956. Dans la foulée, il est « invité » en Union soviétique pour « se  soigner ».
Les temps avaient un peu changé, il ne sera pas soigné définitivement, mais
contraint de demeurer au… Kirgiz, en Asie centrale. Il y restera jusqu’à sa mort,
en 1971.

L’insurrection de Budapest eut lieu en octobre 1956, peu après son départ.
Elle sera matée dans le sang par les soviétiques.

Terifiant¶ galerie - §i, aten†ie, aici nu a fost prezentat¶ decât
o parte din ea. Am trecut-o - ca supliment - în S¶pt¶mâna Ro§ie,
viitoarea variant¶.

Masacru la Ierusalim: un palestinian (corect: “un arab
israelian” - adic¶ locuitor al Ierusalimului) a p¶truns într-o §coal¶
religioas¶ evreiasc¶ §i a împu§cat 7 sau opt elevi - apoi a fost el
însu§i împu§cat. Cic¶ ar fi intrat în §coal¶ “deghizat” în evreu, el
cunoscînd cl¶direa, fiindc¶ fusese §ofer. £coala aceea are o sem-
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nifica†ie deosebit¶ pentru evrei, fiind a colònilor-noi, cu doctrina
lor de alungare a palestinienilor din Palestina. Dac¶ cei din Gaza
au exultat, prin manifesta†iuni monstre, justificînd atentatul prin
asedierea §i atacurilor uciga§e ale armatei israeliene (120 mor†i
pân¶ ieri), nici verii lor, israelienii - muuult mai pu†in semi†i - nu
s-au l¶sat mai prejos §i în timpul înmormânt¶rii celor 8 elevi, au
strigat din adâncul sufletului: «Moarte arabilor!»

Iar americanii, autorii morali ai acestei prea-lungi tragedii se
prefac a încerca lipirea cioburilor sparte.

Miercuri 12 martie 2008

Zile ocupate cu… nimica. Ba da: cu tentative de expediere a
Dialogului. Altfel: pustiu.

ïnainte de a instala acest text, am c¶utat în Jurnal 2007, din
mai pân¶ în decembrie, ca s¶ fiu sigur c¶ nu-l mai reprodusesem.

Paul Goma - un destin reconstituit din dosarele Securit¶†ii
Publicat de Bogdan CRE¢U [bogdancretu] la 2007/8/25 (165 citiri)

E de-a mir¶rii cum de nu a ap¶rut, pîn¶ în 2005, nici o carte
despre Paul Goma. Paradoxul se sus†ine, de fapt, numai dac¶ ne
raport¶m la o anumit¶ normalitate, care îns¶, la noi, s-a înc¶p¶†înat s¶
nu se instaureze nici la mai bine de trei lu§tri de la dubioasa revolu†ie
din 1989. Între timp s-au inventat disiden†i de carton, fo§ti politruci fac
audien†¶ pe cutare post TV stipendiat de grupuri de interese nu tocmai
ortodoxe, Securitatea se ascunde sub numele de fosta Securitate §i nu
a torturat, nu a terorizat popula†ia, ci a lucrat onest în interesul statului,
care va s¶ zic¶, f¶r¶ a face poli†ie politic¶. E o concluzie trist¶, dar n-
am de ales: trebuie s¶ constat c¶ mai mult¶ credibilitate au, ast¶zi, cei
împotriva c¶rora Paul Goma a luptat decît cauza pe care el a ap¶rat-o
cu b¶rb¶†ie §i demnitate întreaga via†¶. Faptul c¶, acum un an, la emi-
siunea lui Dan Diaconescu apare generalul Ple§i†¶ §i, rînjind animalic,
într-o pletor¶ de agramatisme §i nesim†iri crunte, poveste§te,
non§alant, cum l-a b¶tut el pe Goma în 1977, f¶r¶ ca aceast¶ m¶rturie
public¶, aceast¶ autodemascare cinic¶ s¶ aib¶ vreun r¶sunet în justi†ie
(care, nu-i a§a, nu are de ce s¶ se autosesizeze pentru ni§te lucruri care
apar†in fostului regim, îngropate în uitare, chiar dac¶ legea nu prescrie
astfel de fapte) d¶ în vileag “normalitatea” în care ne complacem cu
to†ii, de la institu†iile statului, la societatea civil¶. Nu este vorba de a
ap¶ra un fost disident, o con§tiin†¶ care, prin gesturile sale, spal¶ multe
p¶cate autohtone, ci de a lua atitudine împotriva sfid¶rii pe care comu-
ni§tii, securi§tii de ieri (afla†i în prim-plan §i azi) ni le arunc¶ senin în
obraz, dispre†uind jertfa unor tineri care, totuti, §i-au dat via†a în acel
decembrie ce pare azi atît de îndep¶rtat.

Iat¶, pe scurt, contextul în care Mariana Sipo§ public¶ o bineve-
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nit¶ carte intitulat¶ Destinul unui disident: Paul Goma (editura
Universal Dalsi, 2005). Mariana Sipo§ este una dintre pu†inele persoa-
ne care, chiar §i în TVR-ul dedicat PSD-ului, deci fo§tilor comuni§ti, a
reu§it, uneori pe speze proprii, s¶ realizeze cîteva filme despre scriito-
rul din Paris, pentru a da de fltire tuturor, celor tineri mai ales, c¶ Paul
Goma tr¶ie§te, c¶ el a avut curajul de a înfrunta de unul singur un
regim al terorii, cît¶ vreme colegii s¶i scriitorii, cu o excep†ie (Ion
Negoi†escu), care ast¶zi se bat cu pumnul în piept §i peroreaz¶ f¶r¶ jen¶
despre a§a-numita lor “rezisten†¶ prin cultur¶” au t¶cut mîlc, l-au oco-
lit, ba chiar s-au distan†at de persoana sa a§a cum te fere§ti de un ciu-
mat. C¶ci, nu e a§a?, nu e treaba scriitorului s¶ se implice în treburile
societ¶†ii, el e dator s¶-§i vad¶ de ale sale, izolat confortabil în turnul
s¶u de ivoriu, de unde poate încasa grasele onorarii cu care regimul îi
cump¶r¶ t¶cerea. Aceast¶ carte †ine s¶ fac¶ lumin¶ §i s¶ dizolve acele
mistific¶ri, false zvonuri §i dezinform¶ri puse în circula†ie cu pricepe-
ra specific¶ de fosta (§i, s¶ nu ne în§el¶m: de actuala) Securitate. E
vorba, prin urmare, de un gest justi†iar, care pic¶, probabil, ca o palm¶
pe obrazul celor care nu obosesc s¶-l acuze de Goma de atitudini §i
pozi†ii care nu i-au fost proprii nicicînd; este, pare-se, destinul s¶u s¶
fie cînd du§man al poporului, cînd trimisul Securit¶†ii în Occident, cînd
un autor de succes, cînd un scriitor f¶r¶ talent, cînd un agent al
Mossadului, cînd un vajnic antisemit etc. etc. Tocmai în momentul în
care scandalul interzicerii (s-o spun f¶†i§: cenzur¶rii) autorului de c¶tre
conducerea U.S.R. (sau, mai exact, de pre§edintele acesteia, care astfel
sufl¶ în iaurt, mai ales c¶ el însu§i a fost victima unor similare campa-
nii acum cî†iva ani) înc¶ nu s-a stins întru totul, volumul Marianei
Sipo§, de§i incomod pentru unii, pic¶, iat¶, cum nu se poate mai bine.
Sînt curios cîte reac†ii va stîrni, pentru c¶ §i criticul român a înv¶†at arta
ali§-veri§ului cu oficialit¶†ile §i §tie ce nu se cade s¶ sus†in¶…

Scris¶ în onest¶ “complicitate” cu Goma, c¶ci ea se vrea mai
curînd o biografie a acestuia, cartea este amendat¶ de scriitor înc¶ de
la început: titlul nu-i convine: “Eu nu sînt disident. Eu sînt scriitor.
Punct”. Dup¶ care adaug¶, într-o m¶rturie de credin†¶ conving¶toare:
“P¶i da, scriitorul cuprinde tot: §i opozant, §i disident, §i…”. Mariana
Sipo§ nu este un partener de dialog comod, ci unul care, abil, §tie cum
s¶ zgînd¶reasc¶ buba: “P¶i ar însemna ca to†i scriitorii s¶ fie Paul
Goma – intervin eu cu gîndul la scriitorul român care nu a fost nici,
nici, nici…”. Ei bine, replica autorului Patimilor dup¶ Pite§ti este de un
bun sim† care ar trebui s¶ pun¶ pe gînduri: “Nu, eu nu sînt un erou, eu
sînt un om care a încercat s¶ fie normal”. Normali am fost, vreme dea-
proape jum¶tate de veac, prin excep†ie, prin “delega†ie”, prin oameni
precum Paul Goma, extrem de pu†ini, din p¶cate §i, s¶ recunoa§tem,
rarissimi printre intelectuali. £i dac¶ asta înseamn¶ normalitate, m¶
întreb, atunci cum au fost ceilal†i?

Mariana Sipo§ nu are alte ambi†ii decît s¶ reconstituie, în manier¶
de reportaj uneori, destinul scritorului, s¶ ofere imaginea pertinent¶, nu
p¶tima§¶, nici prozelit¶ a vie†ii unui “om care nu s-a l¶sat niciodat¶
supus”. Adev¶rul e c¶ mare parte din datele acestei existen†e transfor-
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mate în lupt¶ cu un regim absurd este dat¶ în vileag în chiar c¶r†ile
autorului. Lucru, îns¶, foarte important, Mariana Sipo§ are inspira†ia
de a confrunta, pentru a evita suspiciunile, scrierile autobiografice ale
autorului cu mostre din numerosele sale dosare de la Securitate. Faptul
c¶ via†a unui om poate fi reconstituit¶, aproape f¶r¶ rest, din dela†iuni,
urm¶riri, procese-verbale, anchete, c¶ cel mai credibil biograf al s¶u
devine o institu†ie a terorii, Securitatea, d¶ seama de abera†ia care
poart¶ uneori abuziv numele de istorie. C?ci, sus†inea conving¶tor
André Glucksman, comunismul a însemnat o “ie§ire din istorie” (invo-
carea politologului într-un text despre Goma poate p¶rea o desigur
involuntar¶ ironie). Aceste eforturi ale unui regim extrem de minu†ios
pus la punct în privin†a mijloacelor de intimidare, de constrîngere
împotriva unui singur individ, poate l¶sa impresia, în ciuda evidentei
sale tic¶lo§ii, a unui ridicol n¶scut din discrepan†¶: de Goma, constat¶
Iuliu Cr¶can¶, autor al unui studiu din Addenda, Paul Goma – dosare-
le de securitate, numai în anii 1972-1973, cînd disiden†a sa nu-§i atin-
sese climaxul, “s-au ocupat peste 40 de ofi†eri din diverse Direc†ii ale
Securit¶†ii, s-au folosit peste 50 de informatori §i au fost «lucrate» prin
D.U.I. mai mult de 20 de persoane din anturajul s¶u”. Concluzia sar-
castic¶ ar fi c¶ prin opozi†ia sa, prin demnitatea sa, de fapt, Goma a dat
o pîine la peste 100 de persoane care se ocupau intens de cazul s¶u.
Situa†ia nu are cum s¶ nu par¶ hilar¶. Lasînd documentele s¶ vor-
beasc¶, Mariana Sipo§ §tie prea bine c¶ nu va putea fi acuzat¶ de
subiectivitate, de parti-pris sau alte p¶cate. Cred c¶ metoda sa este cea
mai potrivit¶, dat¶ fiind miza acesti c¶r†i, care î§i propune s¶ fac¶ într-
un fel dreptate, s¶ spun¶ r¶spicat ceea ce scriitorul a repetat cu
înc¶p¶†înare dup¶ 1989, f¶r¶ a fi îns¶ ascultat.

Cum se explic¶, oare, surzenia celorla†i, pentru c¶ glasul lui
Goma numai catifelat nu este? R¶spunsul este la îndemîna oricui vrea
(sau î§i permite sau, cine §tie?, i se permite) s¶-l formuleze. Curajul de
atunci al autorului Gherlei a devenit azi incomod, pentru c¶ el acuz¶,
prin el însu§i, la§itatea celorlal†i, adic¶ a majorit¶†ii. În timp ce Goma
trecea, în repetate rînduri, prin închisorile comuniste, în timp ce orice
mi§care îi era monitorizat¶, în timp ce era nevoit s¶ lucreze ba în
construc†ii, ba într-o pepinier¶, ba fotograf la nun†i, botezuri, înmor-
mînt¶ri §i alte s¶rb¶tori, ba hamal în gar¶ sau trompetist la nun†i §i alte
chermeze, ceilal†i scriitori hibernau comod în bîrlog, savurîndu-§i
confortul asigurat de propria t¶cere, id est la§itate. Mai mult decît atît,
autorul mai are §i “impertinen†a” de a nu §terge cu buretele tot ce s-a
petecut în comunism, §i de a da în vileag p¶catele celorlal†i. Oare nu
pl¶te§te el, §i acum, cutezan†a de a scrie direct, negru pe alb, ceea ce
cu to†ii §tim, dar §u§otim gale§, de team¶ s¶ nu ne punem r¶u cu X sau
cu Y? Sau, de ce nu, cu N.M. (cine sa fie, cine s¶ fie?)? Oare nu este
§i aceast¶ atitudine de procuror al fostelor orori, al fostelor la§it¶†i, abil
cosmetizate ast¶zi, una dintre cauzele marginaliz¶rii lui Goma? Nu
cumva intransigen†a sa, rechizitoriul s¶u au dus §i la recenta blamare
de c¶tre comitetul Uniunii Scriitorilor, care s-a folosit abuziv de un
citat trunchiat din jurnalul s¶u pentru a-i pune în spinare p¶cate pe care
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nu le-a comis¶ Mai mult decît atît, întreb, nu seam¶n¶ aceste practici
cu cele din trecut, pe care scriitorul din Paris le-a cunoscut atît de bine
pe propria-i piele? R¶spunsul trebuie s¶-l dea fiecare, conform permea-
bilit¶†ii con§tiin†ei din dotare…

Numai c¶ Paul Goma nu d¶ toate aceste p¶cate ale trecutului în
vileag din pl¶cerea dela†iunii sau dintr-un sentiment al sanc†ion¶rii
sl¶biciunii celor mul†i. La urma urmelor, fiecare r¶spunde pentru fap-
tele sale… Nu, altul este imboldul ce-l îndeamn¶ pe el în lupt¶, §i
anume c¶, martor al atîtor orori fiind, are datoria moral¶ de a nu le l¶sa
s¶ cad¶ prad¶ comodei amnezii tipice românului. Soljeni†în î§i impu-
nea aceeafli datorie, teroarea se cere demascat¶, r¶ul trebuie deconspi-
rat. Evident, dac¶ acum mai bine de 3 decenii Goma risca totul numai
pentru a scoate la lumin¶ adev¶rul, e limpede c¶ el nu poate renun†a
nici acum. Nu multora le convine faptul c¶ exist¶ o con§tiin†¶ liber¶ de
orice afilia†ii, de orice interese, care spurc¶, pe bun¶ dreptate, din
afar¶, metehnele vremii. E incomod, dar s-ar putea sa fie un balsam
necesar pentru recuperarea deja invocatei normalit¶†i. Nu e la îndemî-
na oricui s¶ scrie direct, f¶r¶ precaute edulcor¶ri, lucruri incomode, s¶
deconspire tabuuri. Autorul Culorilor curcubeului o face cu credin†a c¶
verticalitatea tebuie asumat¶ pîn¶ la cap¶t: “Îns¶, vai, la 22 decembrie
1989 a avut loc un putsch de pe urma c¶ruia Securitatea, sub alt¶ firm¶,
dar cu aceea§i structur¶-natur¶ continua «activitatea» nociv¶,
distrug¶toare a fiin†ei na†ionale, sfidîndu-i pe neferici†ii mei compa-
trio†i, eterne victime”. Da, e mai comod s¶ î†i tragi basca peste ochi §i
s¶-†i vezi lini§tit de ale tale, s¶ nu te bagi în treburile care nu te privesc
direct (oare?), dar dac¶ fli aceaste pu†ine con§tiin†e de genul lui Paul
Goma ne-ar fi lipsit, unde am fi ajuns? Nu întîmpl¶tor, tocmai în
România comunismul a avut cele mai statornice edificii, nu întîmpl¶tor
tocmai noi ne smulgem atît de greu din acel trecut pe care retoric îl
blam¶m cu spume la gur¶. Dac¶ nu ar fi spus toate aceste lucruri, dac¶
ar fi ales s¶ fie §i el “ca românul, impar†ial”, de bun¶ seam¶ c¶ opozan-
tul de mai ieri ar fi cî§tigat onorurile na†ionale azi, al¶turi de o func†ie
c¶ldu†¶ §i recunoa§terea unanim¶. Dar §i-ar fi pierdut, cu siguran†¶,
respectul de sine.

Toate aceste lucruri reies limpede din dialogurile pe care Mariana
Sipofl le poart¶ cu neînduplecatul scriitor. Ce este de remarcat e faptul
c¶ autoarea, adev¶rat profesionist, nu se las¶ acaparat¶ de personalita-
tea conlocutorului, nu accept¶ s¶ devin¶ simplu ecou al vocii acestuia,
ci îl împunge, îl contrazice, stîrnindu-i incofortabile revizuiri ori m¶car
nuan†¶ri necesare. Iat-o admonestîndu-l corect, atunci cînd virulen†a sa
o ia pe ar¶tur¶. “L¶sa†i, domnule Goma, c¶ avem destui cu care s¶ ne
lupt¶m… Cîteodat¶ mi-e afla ciud¶ c¶ nu face†i nici o disociere §i lovi†i
în dreapta §i în stînga…” Prins în corzi, aprigul polemist se las¶
îmblînzit de aceast¶ inteligen†¶ interogativ¶, care-l surpinde prin cele
mai inedite întreb¶ri. Goma este §i el om (greu de crezut, nu-i a§a?),
are §i el sl¶biciunile §i sentimentalismele sale, patetismele pe care nu
reu§e§te mereu s¶ §i le ascund¶, iar autoarea are darul de a le amuflina
prompt. “Fericit sînte†i vreodat¶?”, îl întreab¶ ea sec, în finalul unui
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alert dialog. R¶spunsul este direct §i elocvent, m¶rturisind împ¶carea
cu sine, con§tiin†a deloc lezat¶: “Tot timpul!” Cî†i dintre noi se poate
l¶uda, chiar (sau mai ales) în cea mai protejat¶ intimate, cu a§a ceva?
Team¶ mi-e c¶ pu†ini, extrem de pu†ini… E o lini§te de sihastru, de
martir mai degrab¶. Ceea ce Paul Goma nu se vrea nicidecum.

Cum marele merit al acestei c¶r†i este cel documentar, nu pot
încheia f¶r¶ s¶ citez din scrisoare pe care Paul Goma i-a trimis-o lui
Ceau§escu, în 1977, cînd s-a remarcat ca unic sus†in¶tor al Chartei 77,
ac†iune ce se ocupa de respectarea drepturilor omului în statele comu-
niste din estul Europei. H¶r†uitul scriitor are curajul ca, de§i singur, s¶
stîrneasc¶ aceast¶ extrem¶ form¶ de protest, luîndu-l vizibil peste
picior pe zbirul de to†i temut: “De o lun¶ de zile de cînd, la Praga, a
fost dat¶ publicit¶†ii «Charta 77» nu mai am lini§te – sînt convins: nici
dumneavostr¶”. Dup¶ care îl invit¶ pe dictator s¶ semneze, al¶turi de
el, documentul cu pricina, nu înainte de a observa cum c¶ “românii
no§tri se gîndesc numai la ce vor pierde dac¶ va afla Securitatea, nu la
ceea ce vor cî§tiga – în ciuda Securit¶†ii”. Dar iat¶ curajul, inconfltient,
parc¶, al celui care hot¶rîse s¶ sacrifice totul, pus în poagin¶ cu
maxim¶ franche†e: “Domnule Ceau§escu (nu tovar¶§e, nicidecum –
n.m.), În†eleg c¶ înalta Dumneavostr¶ semn¶tur¶ nu va accepta nicio-
dat¶ s¶ se afleze lîng¶ a unui simplu cet¶†ean – §i înc¶ a unui scriitor
(§i acesta f¶r¶ talent). Dar chiar dac¶ se va întîmpla aceast¶ minune, ce
se poate face numai cu dou¶ semn¶turi¶ Ar semna §i so†ia mea, dar
situa†ia nu se va schimba: dac¶ s-au g¶sit 30 de unguri, atunci,
propor†ional, ar fi nevoie de 90 semnatari români. Hai 50, m¶car 10.
Dar de unde atî†ia? V-am spus: românii se tem de Securitate. Rezult¶
c¶, în România, doi in§i nu se tem de Securitate: Domnia Voastr¶ §i cu
mine. Dar, dup¶ cum v-am mai spus: numai dou¶ semn¶turi…” M¶car
pentru atît, Paul Goma ar merita un respect necondi†ionat. Dar tocmai
musca de pe c¶ciula celorlal†i nu permite acest lucru. Pentru cine e dis-
pus îns¶ s¶ vad¶ lucrurile în adev¶rata lor înf¶†i§are, Goma reprezint¶
o lec†ie de demnitate. El demonstreaz¶ c¶, iat¶, dac¶ un singur om a
reu§it, datorit¶ intransigen†ei sale, s¶ pun¶ pe jar un sistem atît de bine
organizat, de bun¶ seam¶ c¶ regimul comunist a fost sus†inut de la§ita-
tea celorlal†i. Care, astfel, prin pasivitate, devin automat complici. Cît
timp vechile p¶cate mai supureaz¶, vremea recunoa§terii meritelor lui
Paul Goma nu a venit înc¶. De aceea, cartea Marianei Sipo§ reprezint¶
un cît se poate de curajos §i de onest exerci†iu de echilibru. A§tept¶m
continuarea.  

Bogdan CRE¢U

Joi 13 martie 2008

Mi-a trimis M. Ciucanu:

“Gândul, 13 MARTIE 2008
Monica Lovinescu a donat statului român casa sa de la Paris
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În cl¶direa în care Virgil Ierunca §i Monica Lovinescu au locuit la
Paris, statul român este obligat s¶ deschid¶ un centru cultural.
Guvernul a autorizat, miercuri, Ministerul de Externe s¶ accepte
dona†ia cu sarcini propuse de scriitoarea Monica Lovinescu, în favoarea
statului român, constând din cl¶direa cu terenul aferent. Românilor le
revine sarcina de a constitui §i conserva un fond de lucr¶ri literare româ-
ne §i str¶ine §i s¶ creeze acolo un centru intitulat "Memorial Ierunca-
Lovinescu”. Numele celor dou¶ peronalit¶†i va fi acordat §i bursei anua-
le pe care guvernul român s-a obligat s¶ o înfiin†eze. De ea vor putea
beneficia studen†i români care vor fi caza†i în casa donat¶ de Monica
Lovinescu. Cl¶direa va deveni proprietate public¶ a statului în administra-
rea Ministerului Afacerilor Externe, în serviciul comunit¶†ii române§ti din
Fran†a, al rela†iilor culturale dintre cele dou¶ †¶ri §i pentru conservarea patri-
moniului simbolic al emigra†iei române§ti din Fran†a §i va fi utilizat exclu-
siv în scopuri non-profit. ”(R.B.)

*
Cartea S¶pt¶mânii Monica Lovinescu: „Cuvântul din cuvinte”

de Mihai IOVANEL - 14 AUGUST 2007

Monica Lovinescu, Cuvântul din cuvinte, traducere de Emanoil
Marcu, prefa†¶ de Ioana Pârvulescu, Editura Humanitas, 192 pagini,
19 lei

Monica Lovinescu este un prozator remarcabil în jurnale §i în
memorii; nu acela§i lucru se poate spune despre acest roman scris în
fran†uze§te, refuzat în 1955 de Editura Denoël §i publicat acum, tardiv,
de Editura Humanitas.

„Cuvântul din cuvinte” (în francez¶ „Mots à mot”) este compus
din 21 de capitole, relatate de un num¶r de naratori distinc†i (sau de
proiec†ii ale unui narator unic, multiplicat/ alienat – ceea ce e cam
acela§i lucru). Romanul pune pe tapet o lume sodomizat¶ de arbitrar, o
lume în care spa†iul verde al umanului este distrus progresiv.

Din câte se poate deduce, inten†ia autoarei va fi fost etalarea/
demascarea mor†ii termice produse de comunism. În cuvintele Ioanei
Pârvulescu, cea care semneaz¶ prefa†a: „[Cartea] Ar fi putut contura o
utopie neagr¶, dac¶ n-ar fi, în fond, un roman realist, ascuns în limbaj
esopic. Este, probabil, primul roman politic esopic scris în literatura
român¶ modern¶.”

Hm. Orice va fi voit Monica Lovinescu, strategia aleas¶ este una
slab¶. Cartea nu are valoare nici ca roman realist-descriptiv (totul fiind
spus pe ocolite, ambiguizat, ascuns în subsol, tradus în simboluri), nici
ca roman parabolic (parabolele fiind puerile, lipsite de alonj¶, chiar
rizibile; diversele influen†e – din literatura absurd¶, de pild¶ – sunt pre-
lucrate la modul minor).

Apoi, nu în†eleg un lucru: esopismul e un mod de a face literatu-
ra prin care cineva din interiorul unui sistem încearc¶ s¶ p¶c¶leasc¶
cenzura sistemului; o subversiune mascat¶. Or, când scria romanul
Monica Lovinescu era în Fran†a: în afara sistemului. La ce bun formu-
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la esopic¶? S¶ fac¶ pasabil¶ o pilul¶ prea amar¶ pentru stomacul unei
Fran†e de stânga? Bun, dar de ce, totu§i, mesajul este atât de defocali-
zat? De ce transmiterea lui e f¶cut¶ atât de incontinent? De ce cartea este
atât de ilizibil¶?

„Cuvântul din cuvinte” îi face un deserviciu autoarei sale. Oferit
acum spre publicare unei edituri române§ti, oricare ar fi ea, romanul ar
fi respins – dac¶ ar avea un alt autor. Dar poate este valabil ca docu-
ment. Document pentru ce? Nepublicat¶, cartea nu a avut nici un ecou,
nici o influen†¶, nimic. Nici m¶car o influen†¶ zero nu se poate spune
c¶ ar fi avut – din moment ce nici nu s-a pus problema influen†ei.

Singurul fel în care poate fi totu§i valorizat ca document romanul
Monic¶i Lovinescu este într-un doctorat privind Istoria Manuscriselor
cu Autori Români Respinse de Edituri Fran†uze§ti.

mihai.iovanel@gandul.info

Dou¶ ve§ti, prima trist¶, a doua foarte-foarte trist¶:
Se deduce c¶ Monica Lovinescu este mult diminuat¶ §i a

acceptat ce “i s-a sugerat”:
Despre casa lor, celebra lor cas¶, deocamdat¶ atât: ei,

monicii mi-au propus-o §i mie, ca dona†ie. Am declinat oferta cu
mult¶… diploma†ie (sic), argumentînd c¶, dac¶ ei vorbesc de
dona†ia casei, înseamn¶ c¶ - Doamne fere§te!, se gândesc la
moarte, or noi - Ana §i cu mine - suntem supersti†io§i, deci… nu
putem primi. A r¶mas în coad¶ de pe§te promisiunea pân¶ când
am aflat din gura lui Cristovici c¶ §i lui îi propusese casa. Apoi
Rodic¶i Iulian §i Marioanei Cantacuzino… Apoi nu am mai aflat
nimic, ne desp¶r†isem, am dedus c¶ va d¶rui casa persoanei care
se îngrijea de ei, o românc¶.

Desigur, fiecare dispune de bunurile sale cum crede de
cuviin†¶, îns¶ cred c¶ Monica Lovinescu a comis eroarea de a o
dona statului român. Or statul român, pân¶ s¶ îndeplineasc¶
dorin†ele donatoarei, va instala “provizoriu” în Casa Monicilor o
nepoat¶ (a adjunctului ministrului Culturii) cu b¶rbatul personal,
cât despre amenajarea “Memorialului Ierunca-Lovinescu”…
nu-va-fi-momentul, pentru c¶ci vor fi necesare lucr¶ri, aduceri de
lucr¶tori din România (s¶ fie întrebat Baconsky cum îi merg
“lucr¶rile” la cl¶direa ambasadei). Dealtfel, este sigur:
Memorialul va deveni o anex¶ a ambasadei §i va fi condus de
§oferul ei…

Ce se va întâmpla cu fondul? Cu adic¶ manuscrisele,
documentele, c¶r†ile, discurile, obiectele familiare ale Monicilor?
Exista “în pivni†¶” - un imens depozit de ziare, de c¶r†i adnotate,
primite cu dedica†ii, ce se va alege de el? Apoi nu §tiu cine a
redactat textul dona†iei, dar se vede c¶ acela nu a pus piciorul în
Casa Monicilor. Vorbe§te de “cazarea unor studen†i” - câ†i
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studen†i, §tiind c¶ “un student român la Paris”, are de regul¶ o
so†ie - dac¶ nu §i un copil? Unde vor fi caza†i?

Doamne-Doamne! Praful se va alege §i de Casa Monicilor
de la Paris, cu tot cu tezaurul adunat în peste 50 ani.

Cealalt¶ proast¶ veste vine dinspre cartea tradus¶ de Emilian
Marcu, delirantul versificator al imnelor puse la picioarele
Ceau§easc¶i (am citat copios din el §i din una, L¶c¶tu§u, în volu-
mul Scrìsuri, la capitolul drag lui Ierunca “Antologia ru§inii”),
prefa†at de Ioana Pârvulescu - alt¶ catastrof¶ §i piaz¶-rea - tip¶rit¶
de ‘o†ul de Liiceanu. Faptul c¶ în dou¶zeci de ani de frecventare
Monica nu mi-a spus nimic de un roman al el, în francez¶… nu
înseamn¶ nimic: voi fi uitat eu c¶ mi-a spus, va fi uitat ea… s¶-
mi spun¶.

ïns¶ în scoaterea la lumin¶ a unui manuscris neizbutit - pe
care autoarea îl p¶stra în… t¶cere - trebuie s¶ fie isprava hoitaru-
lui Liiceanu. El va fi insistat s¶ fie tradus în române§te §i “propus
cititorilor”. Nici în acest caz Monica Lovinescu nu are vreo vin¶:
diminuat¶, singur¶, dezorientat¶, b¶tut¶ la cap de “binef¶c¶torii-
profitori” va fi cedat.

£i r¶u a f¶cut.

Umblînd cu Google, dau de un blog al unei persoane (care
avea 15 ani în timpul revolu†iei…) §i care, spicuind din Jurnalele
Monic¶i Lovinescu, are surpriza de a constata lipsa anului
1989. Se întreab¶ ea - m¶ întreb §i eu… Oare de ce? Nu apucase
s¶ confec†ioneze “nara†iunea” acelui an (obi§nuin†¶ a lui ¢epe-
neag, el §i-a re-scris Jurnalul la distan†¶ de 30 ani, v¶rsînd fierea
momentului rescrierii, dind-o drept… veche), mai ales c¶ avea
cuno§tin†¶ de manuscrisul meu “C¶ldur¶ Mare”?

Luni 17 martie 2008

Ceremonie funebr¶ la Invalides: ultimul “poilu”, Lazare
Ponticelli a plecat - la 110 ani. 

Cum §tiu francezii s¶-§i onoreze mor†ii!  Ponticelli fiind un
“rital”, alungat de nenorocul din familie din Italia natal¶ în
Fran†a, unde ajunge descul† (§i orfan) la 16 ani. Când izbucne§te
Marele R¶zboi, vrea s¶ lupte §i el, dar nefiind francez, nu poate
fi acceptat decât în ceea ce va deveni Legiunea Str¶in¶. A parti-
cipat la ultima §i decisiva ofensiv¶ care a înclinat balan†a în
favoarea Fran†ei - îns¶ cet¶†enia francez¶ a ob†inut-o abia în
1939. Dup¶ ocuparea Fran†ei, intr¶ în Rezisten†¶…

Ceremonia a fost impresionant¶ - §i ecumenic¶. A fost
onorat un str¶in care s-a sim†it, din 1914, francez.
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Ce corec†ie (binemeritat¶) a încasat dreapta, la alegerile
municipale! Vinovat: Sarkozy, prin minciunile sale, prin compor-
tamentul lui de neam-prost isteric (§i nesim†it). Fire§te, membrii
guvernului neag¶ influen†a nefast¶ a pre§edintelui. Turm¶! Dar
constatarea c¶ cei-de-la-afaceri sunt doar ni§te români care
vorbesc (oarecum) corect fran†uze§te - nu m¶ consoleaz¶.

Miercuri 19 martie 2008

Ieri ar fi trebuit s¶ fie procesul. M. Stanescu nu a putut fi
prezent, doar Valerian Stan. Iar s-a amânat. A§a au s¶ m¶ “proce-
dureze” pâna am s¶ mor, iar dosarul se va închide.

Nu, nu suntem deloc veseli, Ana §i cu mine. Este  transpa-
rent¶ tactica (!) amân¶rilor (de ast¶ dat¶ “motivul” a fost Totok:
nu “r¶spunde” la adresa cu atâta trud¶ g¶sit¶, certamente a fost
în†elept-consiliat de avoca†ii holocaustologi). Ma’ m¶-si!

ïmi fac de lucru cu “Dialogul”. Dac¶ nu-l stric de tot, va fi
instalat de… 1 aprilie. Ca §i noua variant¶ a S¶pt¶mânii Ro§ii.

Foc §i par¶ în Tibet. Chinezii mint, ca ni§te chinezi,
Occidentalii: demisionari, ca occidentali ce se afl¶: contractele!
Singurul mincinos f¶r¶ ru§ine: Kouchner - nu †in mite ce imbeci-
lit¶†i demisionariste a sonorizat, dar §tiu ca a rânjit tot timpul.

Joi 20 martie 2008

Suntem în ajun de echinox prim¶v¶ricol. Soare, dar cu din†i.
Aseara am acoperit leu§teandrul, ca s¶ nu-mi înghe†e. Din
fericire nu a fost înghe†¶mânt.

Porcii de chinezi!

Lucia D¶r¶mu§ mi-a trimis un text care va ap¶rea într-un
viitor apropiat în revista Pro Saeculo. Câteva extrase: 

Petre Fluera§: Ce înseamn¶ s¶ fii scriitor ast¶zi în România, care
sînt obstacolele §i satisfac†iile acestui statut?

Lucia D¶r¶mu§: (…) A fi scriitor ast¶zi în România înseamn¶ a
muri de foame, a fi dispre†uit de ceilal†i, a †i se spune c¶ nu faci nimic.
Scriitorii sînt percepu†i de ceilal†i ca ni§te pierde var¶. Cînd sînt între-
bat¶ cu ce m¶ ocup §i r¶spund c¶ m¶ ocup cu scrisul, sînt privit¶ cu sus-
piciune §i amuzament. (…). Dup¶ ceilal†i, dac¶ nu produci nimic pen-
tru a fi consumat, înseamn¶ c¶ nu faci nimic. (…) În societatea de
ast¶zi (…)po†i s¶ ai cîte competen†e dore§ti, po†i avea creativitate
maxim¶, po†i cunoa§te limbi moderne §i de cultur¶ (latin¶, greac¶, ara-
maic¶ etc.), po†i avea cultur¶, s¶ fi citit sute de c¶r†i, s¶ faci conexiuni-
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le necesare rapid...le ai degeaba în România, nu are nevoie nimeni de
ele, un post acceptabil îl de†ii doar prin nepotisme, dac¶ e§ti fiica, fiul
cui trebuie, dac¶ e§ti nepotul (a), finul (a) cui trebuie. (…) Obstacolele
sînt multe, extrem de multe §i vin în special din partea celorlal†i scrii-
tori, seniorii culturii noastre, care au pierdut trenul gloriei universale la
care aspirau, pentru c¶, defli se flateaz¶ reciproc fli încearc¶ s¶ se
impun¶, nu au f¶cut decît s¶ cînte prost pe scena vie†ii, l¶sîndu-se du§i
de valul comunist. Ei cred c¶ pot §terge cu buretele ce-a fost, prime-
nindu-se, îmbr¶cînd haine noi, crezînd c¶ las¶ în urm¶ doar ce fac de
acum înainte, ascunzînd mizeria trecutului sub pre§. Dar nu e afla, pen-
tru c¶, de§i nu-§i doresc acest fapt, noi, cei tineri, avem timpul de par-
tea noastr¶ §i vom povesti, vom scrie, mizeria n-are cum s¶ r¶mîn¶ sub
pre§. Satisfac†iile acestui statut sînt §i ele multe §i se manifest¶ în spe-
cial în raport cu con§tiin†a proprie. Te po†i culca lini§tit noaptea c¶ ai
scris ceva din ce ai tr¶it tu sau al†ii, c¶ tarele societ¶†ii nu au r¶mas
nem¶rturisite, neamendate cu singura arm¶ pe care-o de†ii: scrisul.(…)

P.F: Literatura se lupt¶ ast¶zi cu televiziunea §i cu Internetul pen-
tru a-§i cî§tiga publicul. Crezi c¶ scriitorii trebuie s¶ se adapteze (…)?

L.D: Nu, nu cred c¶ se lupt¶ cineva cu cineva. Cred c¶ televiziu-
nea îfli are rostul ei, c¶ internetul î§i are rostul lui, c¶ cititul din c¶r†i î§i
are locul lui. (…) Scriitorul român trebuie s¶ se adapteze, nu pie†ii, ci
societ¶†ii, s¶ nu mai aib¶ impresia c¶ e o sfînt¶ monad¶, intangibil¶,
persoana în fa¶a c¶reia trebuie s¶ se închine to†i. (…) Scriitorul român
trebuie mai întîi s¶ înve†e s¶ respecte, s¶-l respecte pe cel¶lalt scriitor,
s¶-i respecte pe ceilal†i. Scriitorul român are o grav¶ problem¶ de
moralitate. Nu m¶ refer la oper¶. O oper¶ e bun¶ sau proast¶, nu poate
fi judecat¶ ca fiind moral¶ sau imoral¶, m¶ refer la autor. (…)

P.F: Se poate tr¶i în România din scris?
L.D: Doar dac¶ e§ti Liiceanu §i faci cîteva „acroba†ii” dup¶ revo-

lu†ie, ca s¶-†i pui pe picioare o afacere cu cartea, doar dac¶ e§ti
C¶rt¶rescu s¶ fii atît de mediatizat, încît s¶ fie dispus¶ editura
Humanitas s¶-†i publice orice semnat C¶rt¶rescu, inclusiv prostia aia
de carte De ce iubim femeile, care mi se pare misogin¶.

P.F: Este adev¶rat c¶ ai primit amenin†¶ri, c¶ au fost oameni care
au încercat s¶ te fac¶ s¶ nu mai continui volumul la care lucrezi acum?

L.D: Da, dar nu au fost amenin†¶ri directe.(…) Cartea deranjeaz¶
pe extrem de multe personalit¶†i culturale, religioase, medicale. Un
scriitor nu are voie s¶ tac¶. Dac¶ nu scrie el ce se petrece în jur, atun-
ci cine? (…) Într-o prim¶ variant¶ am vrut s-o propun editurii
Humanitas, îns¶ †i se spune de pe site dac¶ nu e§ti C¶rt¶rescu....slabe
§anse. Am trimis-o totu§i prin e-mail, rugîndu-i, cel pu†in, s-o citeasc¶.
Mi s-a transmis c¶ cititul pe calculator îi obose§te (…) s-o trimit pe
suport de hîrtie. N-aveam bani nici s¶-mi cump¶r un bilet de
autobuz....afla c¶ nu le-am mai trimis-o.

Am propus-o editurii „Cartea Româneasc¶”. Redactorii de acolo
au apreciat-o, „pl¶cîndu-le mult” (am e-mailul §i acum), îns¶ s-a opus
Manolescu, pentru c¶ prea spuneam direct unele lucruri, inclusiv
povestea cu excluderea din USR a lui Paul Goma. (subl. mea).
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Personajele din romanul meu sînt reale...scriitori, medici, preo†i, IPS
Bartolomeu Anania cu perioada lui american¶ §i instructor de ideolo-
gie în penitenciar, apoi episodul Anania - Valerian Trifa. Cartea sup¶r¶
nu doar lumea ortodox¶, ci fli pe cea neoprotestant¶, pentru c¶ am f¶cut
beletristic¶ §i din personaje religioase ca Iosif ¢on §i perioada lui de
informator etc.... Îi mul†umesc domnului Manolescu, pentru c¶ mi-a
dat §ansa s¶ o rescriu cu mai mult curaj, s¶ introduc ceea ce l¶sasem
neintrodus din varii motive (…) nu prea sînt iubit¶ în Cluj. Pentru a
scrie cartea am stat de vorb¶ cu politicieni, cu prostituate, cu preo†i, cu
scriitori, cu medici, am cercetat, am scris scrisori în †ar¶ §i str¶in¶tate,
am pus întreb¶ri, am înregistrat, înregistr¶rile nu le †in în cas¶, sînt date
spre p¶strare... cuiva. (…)

Duminic¶ 23 martie 2008

Am visat c¶ ningea. Ei bine, nu ningea, m-am trezit §i m-am
uitat afar¶: nu! Am mai visat c¶ - nu mai §tiu ce am-mai. De mai
bine de o s¶pt¶mân¶ sunt scufundat în “Dialog”; în fiecare zi îl
iau o dat¶ la mân¶. N-a§ zice c¶-mi displace. Doar c¶ obosesc
degrab’.

Luni 24 martie 2008

Am terminat Dialogul. Uf!
Remember:

Autor: N. Manolescu - textul “Imposibila Lustratie” 
Romania literara, 8 ian 2003: 

“Dupa aproape un deceniu si jumatate, nu mai am nici o indoiala
ca securitatea ne-a salvat de comunism, si a preluat apoi puterea poli-
tica si pe cea economica. Rezistenta la divulgarea de catre CNSAS a
numelor ofiterilor este un argument teribil. Si perfect explicabila. De
informatori, nu i-a pasat nimanui. Dar cum sa divulgi numele unor
oameni care sunt in partide, parlament, guvern, administratie locala,
armata, politie, SRI, SIE, in mai toate firmele (cu capital romanesc sau
strain!) de oarecare insemnatate economica, in consilii de administra-
tie sau in posturi de conducere mai mari sau mai mici din invatamant,
justitie, ministerul public si din alte domenii? Blocada e totala. Mai
degraba va fi desfiintat CNSAS-ul decat sa se afle aceste nume.”

Miercuri 26 martie 2008 

A§a-mi trebuie! ïn loc s¶ suprim aluzia la Maria Sipo§ în
“Dialog”, eu am umflat-o. £i am sup¶rat-o. £i iar m-a urechiat -
c¶ nu a§a se comport¶ oamenii civiliza†i! Nu, nu. Nu a§a. Ci
invers.
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Dealtfel m¶ preg¶team s¶ scriu aici, în jurnal, c¶ de§i am
primit multe mesaje de încuviin†are a “Dialogului” - cu excep†ia
celui al lui  D. Culcer, pâna adineauri, acum §i cu al Mariei Sipos
- nu mai aveam de gând s¶ reproduc din ele. A§a. Riscînd s¶-i
nemul†umesc pe cei ne-pomeni†i. (De§i m¶ arde buza - mai
degrab¶: degetele - s¶ trec aici, în jurnal criticele-nega†iile celor
doi).

Vineri 28 martie 2008

Spre sear¶ m¶ duc la Dr. Mortier, s¶ vaz¶ rezultatul t¶ierii de
mine. Sper s¶ fie mul†umit de munca sa. £i eu sper - s¶ fiu, eu,
mul†umit. Fiindc¶ mi-au r¶mas “fulgere de durere” în acel picior,
dar nu neap¶rat în locul t¶ieturii. Ci al¶turi, oriunde.

Ieri §i alalt¶ieri am fost ocupat cu trimiterea prin e-mail a
“Dialogului”, penultima variant¶ - la ultima, jurat!, trudesc de
asear¶; apoi r¶spunsurile la… r¶spunsurile destinatarilor. Ciudat:
numai profesionistul B¶din mi-a scris c¶ nu a reu§it s¶ descuie
textul. Ocupat fiind, nici nu a încercat.

Cred c¶ e bun¶ hot¶rîrea de a nu mai cita din opiniile
destinatarilor - mai ales c¶, excep†ie f¶cînd D.Culcer §i M. Sipo§
sunt… pozitive.

Am b¶gat de seam¶ a§a, în marele treac¶t: cam de pe la
1 martie, pre† de vreo zece zile nu s-a semnalat pe Xiti nici un
vizitator din Israel. Au oare de ce?, m-am întrebat, îngrijorat de
soarta vizitatorilor din Asia (a§a sunt cataloga†i). De vreo trei-
patru zile au re-ap¶rut: unu-doi… Presupun c¶ sunt mai pu†in
interesa†i de Jurnal, cât de S¶pt¶mâna Ro§ie (pe care am
îmbog¶†it-o iar, cu documente totalizînd vreo 50 pagini)…

Iat¶ c¶ nu m-au mai impresionat tumbele de neam-prost ale
lui Sarkozy, în vizit¶ la regina Angliei (i s-a adresat cu
«Madame», b¶d¶ranul; husarul). Fiindc¶ eu, ca român trebuie s¶-
mi †in gura: Ceau§escu al meu a fost §i el oaspete regal. Atât, c¶
nu cunosc “am¶nunte” - §i z¶u, nu m¶ intereseaz¶, §tiu c¶, oricâ-
te ar fi deose-birile dintre unul §i altul, îi une§te aceea§i b¶d¶r¶nie
mo§tenit¶ din mo§i-mo§i-mo§i. Prezen†a atenuatoare (a gafelor în
rafal¶ ale so†ului) a Carlei nu a f¶cut decât s¶ accentueze distan†a
dintre unul §i una - aici nemaifiind vorba de inteligen†¶ (ce,
Sarkozy e lipsit de inteligen†¶?, deloc, atât c¶ nu-i t¶t¶ bun¶), de
bun¶-cre§tere - ce, Sarkozy a crescut la târl¶ ?), ci de inteligen†a
de comportament, pe care eu o deploram la Sa§a Ivasiuc. Faptul c¶
Sarkozy nu a citit mai mult de cinci c¶r†i la via†a lui iar Ivasiuc
cinci milioane - ce importan†¶, aici este vorba de lipsa eticei - la
amândoi.
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Da, mami†ule. C¶ci ea, “morala”, e-hei…

Duminic¶ 30 martie 2008

Azi merg la Dr. Schaan. Vineri am fost la chirurg. A g¶sit ca
s-a vindecat bine. Da, dar pe mine tot m¶ doare, nu locul, ci…
regiunea…Nu mai este chiar atât de frig, dar plou¶, plou¶, plou¶.

Luni 31 martie

Flori St¶nescu îmi trimite aceast¶ traducere a ultimului
interviu cu Thomas Bernhardt.

Din lumea de dincolo  28 martie 2008
Interviu cu Thomas Bernhard

Viena, cafeneaua Bräunerhof, diminea†a devreme, 15 iulie 1986.
Thomas Bernhard a stabilit un rendezvous mai degrab¶ vag pentru
interviu. Apartamentul lui tocmai era redecorat "natural" în alb, spu-
nea. Nu putea suporta prezen†a lucr¶torilor la el acas¶, f¶cându-l s¶
plece diminea†a devreme spre cafenea. Când ajung, e instalat deja
lâng¶ intrare, "unde aerul e mai bun." Este împrejmuit de un zid de
ziare pe care le frunz¶re§te la repezeal¶, aproape rupând paginile. Un
interviu? În regul¶, spune el, ast¶zi ar avea dispozi†ie. Dar scurt §i la
obiect.

Werner Wögerbauer

Thomas Bernhard: Voi continua s¶ citesc ziarul, sper c¶ nu v¶
deranjeaz¶.

Werner Wögerbauer: Nu, deloc.

Nu §tiu cum s¶ v¶ zic, dar va trebui s¶ îmi pune†i o întrebare dac¶
a§tepta†i un r¶spuns.

V¶ preocup¶ soarta c¶r†ilor Dv.?
Nu prea.
Dar traducerile acestora?
Abia dac¶ m¶ intereseaz¶ propria-mi soart¶, ce s¶ mai zic §i de

c¶r†i. Traduceri? La ce v¶ referi†i?
La ce se întâmpl¶ cu c¶r†ile Dv. în alte †¶ri.
Ei, asta nu m¶ intereseaz¶ chiar deloc, pentru c¶ o traducere este

o carte diferit¶. Nu mai are nimic de a face cu originalul. E o crea†ie a
traduc¶torului. Eu scriu în german¶. Apoi te treze§ti cu o copie a unei
astfel de c¶r†i §i fie î†i place, fie nu. Dac¶ au coper†i urâte, sunt ener-
vante. Le r¶sfoie§ti pu†in §i asta e. Oricum acea carte nu mai are nici o
leg¶tur¶ cu crea†ia ta, începând cu titlul ciudat, complet diferit. Nu-i
a§a? Traducerea este imposibil¶. O bucat¶ muzical¶ este interpretat¶ la
fel în întreaga lume, pentru c¶ te raportezi la notele muzicale, care sunt
acelea§i, dar o astfel de carte ar trebui cântat¶ mereu în german¶, cel
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pu†in în cazul meu. Cu propria mea orchestr¶!
Dar atunci când interzice†i faptul de a se mai juca o anumit¶ pies¶,

cum ar fi „Utopistul”, face†i de fapt ceva similar, dând dovad¶ c¶ v¶
intereseaz¶ ce se întâmpl¶ cu textele dv.

Nu, pentru c¶ acea pies¶ a fost scris¶ pentru un actor anume
(Bernhard Minetti – n. tr.), §tiam c¶ va fi singurul în stare s¶ o joace la
momentul respectiv; nu exista alt actor mai în vârst¶ de calibrul lui,
deci totul a venit destul de firesc. Nu are nici un sens s¶ permit vreu-
nui idiot din Hanovra s¶ joace piesa, nu are s¶ ias¶ nimic bun. Dac¶ §tii
de la bun început c¶ nu vor fi decât probleme, ce sens mai are s¶ te
deranjezi?

Cum v¶ explica†i faptul c¶ sunte†i luat mult mai în serios în afara
Austriei decât în †ar¶, faptul c¶ sunte†i realmente „citit” în afara †¶rii,
în vreme ce în Austria trece†i mai degrab¶ drept o surs¶ de scandal?

Pentru c¶ în †¶rile de limbi slave §i romanice exist? în general un
interes sporit pentru literatur? în genere. Are un cu totul alt statut, care
îi lipse§te aici cu des¶vâr§ire. În Austria literatura nu înseamn¶ nimic.
Muzica este apreciat¶, teatrul... iar dincolo de asta mai nimic. Întot-
deauna a fost a§a.

De îndat¶ ce te por†i prietenos, poate un pic prea direct, cu cine-
va pe strad¶, deja nu mai e§ti luat în serios, e§ti luat drept bufon. Astfel
de lucruri nu au nici un fel de valoare. E ca în via†a de familie. Dac¶
cre§ti într-o familie normal¶, cu toate glumele §i joaca specifice
copil¶riei, pentru restul vie†ii oamenii te vor cataloga drept §arlatan -
nu e bine, b¶iatul care se †ine de pozne nu ar trebui s¶ se vaite despre
cât de prost g¶te§te bunica lui §amd. £i asta te urm¶re§te pân¶ în mor-
mânt. Acela§i lucru e valabil aici pentru stat §i †ar¶ în ansamblu. Dac¶
treci drept o persoan¶ respectabil¶, te-ai scos. Lumea te trateaz¶ ca pe
un artist de cabaret §i asta e. Dar în Austria orice lucru serios sfâr§e§te
în vodevil, practic elimin¶ din ecua†ie tensiunea. Orice urm¶ de serio-
zitate sfâr§e§te în hilar §i ridicol – austriecii nu pot suferi seriozitatea
decât ca glum¶. În alte †¶ri oamenii mai au înc¶ o idee despre sobrieta-
te. Iar eu sunt o persoan¶ sobr¶, dar nu tot timpul, asta ar înnebuni pe
oricine, §i în plus ar fi §i stupid. Cam asta e situa†ia.

Personajele pe care le-a†i creat, dar §i dv. în§iv¶ afirma†i adesea
c¶ nu v¶ pas¶ de nimic, ceea ce începe s¶ semene a entropie total¶,
indiferen†¶ universal¶ fa†¶ de oricine §i orice.

Chiar deloc, vrei s¶ faci ceva de calitate, î†i face pl¶cere ceea ce
faci, ca unui pianist; §i el trebuie s¶ înceap¶ de undeva, încearc¶ trei
note, apoi ajunge s¶ st¶pâneasc¶ dou¶zeci, §i pîn¶ la urm¶ le înva†¶ pe
toate, dup¶ care î§i petrece tot restul vie†ii perfec†ionându-le. Iar asta
este cea mai mare pl¶cere a lui, pentru asta tr¶ie§te. Iar ceea ce unii fac
cu notele muzicale, eu fac prin cuvinte, pur §i simplu. În afar¶ de asta,
nu m¶ prea intereseaz¶ nimic. Cunoa§terea lumii este un proces care se
întâmpl¶ oricum, de la sine, prin faptul c¶ tr¶ie§ti în ea, din clipa în
care ai ie§it din cas¶ te confrun†i cu lumea în mod direct. Cu întreaga
lume. Sus §i jos, fa†¶ §i spate, urât §i frumos, e perfect normal. Nu e
necesar s¶ î¶i dore§ti aceste lucruri. Se întâmpl¶ oricum, de la sine.
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Chiar dac¶ nu ie§i din cas¶, pân¶ la urm¶ e acela§i lucru.
Deci nu r¶mâne decât aceast¶ n¶zuin†¶ pentru perfec†iune. Vrei s¶

devii din ce în ce mai bun.
Nu e necesar s¶ "n¶zuie§ti" pentru nimic, oricum e§ti împins c¶tre

un lucru sau altul în mod spontan. N¶zuin†a a fost întotdeauna o tâm-
penie. Cuvântul german "Streber" ("carierist", "tocilar") semnific¶
ceva oribil, stupid. Iar „streben” („a n¶zui”) e un termen care semni-
fic¶ la rându-i ceva groaznic. Universul exercit¶ o atrac†ie care te
împinge într-o direc†ie sau alta, nu e nici o nevoie s¶ n¶zuie§ti, s¶ te
ambi†ionezi în vreun fel sau altul. Atunci când n¶zuie§ti dup¶ ceva §i îl
urm¶re§ti mânat de ambi†ie (streben), devii un carierist, un tocilar, un
parvenit (Streber). Nu e nevoie s¶ v¶ explic ce înseamn¶ asta. E greu de
tradus oricum în alte limbi.

£tiu ce înseamn¶ termenul §i în†eleg la ce v¶ referi†i.
£ti†i ce înseamn¶, dar nu cred c¶ în Fran†a oamenii §tiu ce este  un

"Streber". Nu cred c¶ ei au afla ceva.
Dar aceast¶ c¶utare a perfec†iunii joac¶ totu§i un rol în c¶r†ile dv.
E vorba de atrac†ia exercitat¶ de art¶ în genere. Asta înseamn¶ de

fapt art¶, faptul de a deveni din ce în ce mai bun cântând la instrumen-
tul favorit. E pl¶cerea actului în sine, pe care nimeni nu †i-o poate lua,
nimeni nu te poate convinge c¶ gre§e§ti. Dac¶ ai de a face cu un mare
pianist, po†i goli sala, o po†i umple de praf, §i po†i începe s¶ arunci
g¶le†i de ap¶ spre el, va continua s¶ cânte la pian nestingherit. Chiar
dac¶ casa se pr¶bu§e§te în jurul lui, el tot va continua s¶ cânte. Cu scri-
sul e la fel.

Deci e mai degrab? ceva legat de e§ec.
Ce s¶ fie legat de e§ec?
C¶utarea perfec†iunii.
Totul e§ueaz¶ pân¶ la urm¶, totul sfâr§e§te în mormânt. Nu po†i

face nimic în privin†a asta. Moartea e sfâr§itul tuturor lucrurilor.
Majoritatea îi cad prad¶ la §aptsprezece sau optsprezece ani. Tinerii
din ziua de azi alearg¶ în bra†ele mor†ii la vârsta de doisprezece ani, la
paisprezece sunt deja în groap¶. Apoi mai sunt acei lupt¶tori îndârji†i
§i solitari, care rezist¶ pân¶ la opzeci sau nou¶zeci, apoi mor §i ei, dar
m¶car au tr¶it mai mult. £i pentru c¶ via†a e pl¶cut¶ §i amuzant¶, dis-
trac†ia lor dureaz¶ mai mult. Cei care mor devreme, se amuz¶ mai
pu†in, §i îi po†i comp¶timi pe bun¶ dreptate. Pentru c¶ înc¶ nu au apu-
cat s¶ §tie ce înseamn¶ via†a, care presupune o lung¶ experien†¶, cu
toate ororile ei.

În opinia dv., aceste orori includ §i erotismul sau iubirea?
Toat¶ lumea §tie ce este erotismul. Nu e necesar s¶ vorbe§ti

despre asta. Fiecare are propria sa perspectiv¶ asupra erosului.
Cine v¶ cite§te c¶r†ile r¶mâne îns¶ cu impresia c¶ nu întrevede†i

vreo speran†¶ în acest domeniu.
E o afirma†ie stupid¶, pentru c¶ nimic pe lumea asta nu poate tr¶i

f¶r¶ erotism, nici m¶car insectele, pân¶ §i ele au nevoie de asta. Dar
dac¶ ai o concep†ie rudimentar¶ despre erotism, evident c¶ nu vei
vedea prea departe, pentru c¶ eu încerc întotdeauna s¶ dep¶§esc o ase-
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menea viziune îngust¶ asupra erosului.
Se poate spune c¶ încerca†i s¶ o transgresa†i în sensul iubirii

fraterne?
Nu încerc absolut nimic. Toate astea sunt nonsensuri. Nu am

nevoie nici de o sor¶, nici de o metres¶. Avem deja toate aceste lucru-
ri în noi în§ine, §i te po†i raporta la ele dac¶ î†i dore§ti acest lucru.
Oamenii au mereu impresia c¶ dac¶ nu men†ionezi un lucru, el nu
exist¶, ceea ce e absurd. Un b¶trân de optzeci de ani care zace undeva
într-un pat §i nu a mai avut parte de acest gen de iubire la care v¶ refe-
ri†i dv. vreme de cincizeci de ani, are la rândul lui o via†¶ sexual¶.
Dimpotriv¶, via†a lui sexual¶ este mult mai fascinant¶ decât cea primi-
tiv¶. Prefer s¶ v¶d un câine f¶când-o, caz în care pot doar s¶ privesc §i
s¶ r¶mân ferm.

Ce fel de †eluri intelectuale ave†i...
Toate acestea sunt ni§te întreb¶ri absurde, la care nu se poate

r¶spunde, pentru c¶ nimeni nu î§i pune astfel de întreb¶ri. Oamenii nu
au †eluri în via†¶. Doar tinerii pân¶ la dou¶zeci§itrei de ani mai iau
uneori plas¶. Un om care a ajuns s¶ tr¶iasc¶ cinci decenii nu are †eluri,
pentru c¶ nu exist¶ a§a ceva.

Sunte†i mereu prezentat ca un gen de solitar din mun†i, omul de la
†ar¶...

Ce po†i face? Prime§ti un nume, †i se spune "Thomas Bernhard",
§i eticheta asta r¶mâne cu tine pentru tot restul vie†ii. Dac¶ la un
moment dat faci o excursie prin p¶dure §i cineva întâmpl¶tor î†i face o
poz¶, te-ai pricopsit - pentru urm¶torii optzeci de ani vei tot r¶t¶ci prin
p¶duri, c¶ î†i place sau nu. Nu po†i face nimic în privin†a asta.

...§i dintr-o dat¶ iat¶-v¶ aici, într-un context urban, precum în
aceast¶ cafenea vienez¶.

Urbanitatea este o calitate interioar? pe care o posezi sau nu. Nu
are nimic de a face cu exteriorul. Nu. Nimic altceva decât no†iuni stu-
pide. Dar umanitatea subzist¶ dintotdeauna prin astfel de no†iuni stupi-
de, nu ai ce s¶-i faci. Prostia nu are leac. Asta e situa†ia.

Mul†i dintre cititorii dv., incluzând critici cu preten†ii, au supus
c¶r†ile dv. în mod repetat unor comentarii negative.

M¶ doare exact în cot de felul în care e citit¶ opera mea...
Dar atunci când v¶ mai sun¶ câte unul §i spune c¶ vrea s¶ î§i ia

via†a al¶turi de dv.?
Nu prea mai sun¶ nimeni, slav¶ Domnului.
Dar a†i merge pân¶ în extrema cealalt¶, spre a v¶ declara un autor

umoristic?
Ce mai e §i cu acest nonsens? Oamenii pot fi orice. Fiecare indi-

vid este mai mult sau mai pu†in totul. Uneori râde, alteori nu. Lumea
spune c¶ totul e tragic, ceea ce e stupid...

Pe lâng¶ scrisul propriu-zis, include munca dv. §i reflec†ii asupra
scrisului, ca în cazul unor Doderer sau Thomas Mann?

Nu, acest lucru nu e necesar. Dac¶ î†i st¶pâne§ti meseria, nu e
nevoie de reflec†ie. Când ie§i pe strad¶, totul se întâmpl¶ de la sine, nu
e necesar s¶ faci mare lucru, ca§ti ochii, ciule§ti urechile §i mergi pur
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§i simplu. Nu e nevoie s¶ gânde§ti, dac¶ e§ti independent sau devii
independent. Dac¶ e§i crispat §i stupid, dac¶ urm¶re§ti un †el anume,
evident c¶ nu are s¶ ias¶ nimic. Dac¶ tr¶ie§ti via†a, nu e necesar s¶ faci
vreun efort special, totul vine spre tine de la sine, §i te va influen†a într-
un fel sau altul. Nu e ceva ce poate fi înv¶†at. Po†i înv¶†a s¶ cân†i, dac¶
ai voce. Asta e o condi†ie. O persoan¶ cu voce r¶gu§it¶ mai greu va
deveni cânt¶re† de oper¶. La fel e peste tot. Nu po†i cânta la pian f¶r¶
pian. Dac¶ nu ai decât o vioar¶ §i vrei s¶ cân†i la pian, iar¶§i ai o pro-
blem¶. Dac¶ vioara nu î†i place, nu vei avea la ce s¶ cân†i.

Dar la un moment dat v-a†i descris pe sine în§iv¶ ca pe un
„distrug¶tor de istorii”, afirma†ie ce este într-o anumit¶ m¶sur¶ de
natur¶ teoretic¶.

Am zis §i asta cândva? Omul spune multe într-o via†¶ de om...
Gânditi-v¶ la câte prostii spunem de-a lungul deceniilor, nu sunt nici
eu vreo excep†ie. Unde am ajunge dac¶ oamenii ar fi tra§i la r¶spunde-
re     pentru fiecare prostie pe care o spun... Sigur c¶ dac¶ un reporter
st¶ la o mas¶ într-un restaurant §i te aude spunând ca nu î†i place car-
nea de vit¶ din farfurie, va spune c¶ nu î†i place carnea de vit¶ pentru
tot restul vie†ii. Între timp, poate c¶ nu ai mâncat altceva decât carne
de vit¶.

Un editor mi-a spus cândva...
Ce este un editor? V-a§ putea pune aceast¶ întrebare: ce este un

editor (Verleger)? Un pre§ de pus înaintea patului §tie toat¶ lumea ce
este (Bettvorleger). Dar un editor (Verleger) f¶r¶ pat (Bett) e greu de
zis ce este. E un individ care pune lucrurile anapoda (verlegen), o per-
soana z¶p¶cit¶, care r¶t¶ce§te lucrurile §i apoi nu le mai g¶se§te. Asta
e defini†ia editorului – un individ care pune lucrurile anapoda. Un edi-
tor r¶t¶ce§te lucrurile §i manuscrisele pe care le prime§te §i apoi nu le
mai g¶se§te. Fie pentru c¶ nu-i mai plac, fie pentru c¶ e z¶p¶cit, oricum
ele sunt pierdute. R¶t¶cite. Pe ve§nicie. To†i editorii pe care îi §tiu sunt
a§a. Nici unul din ei nu e atât de breaz încât s¶ nu amestece borcanele.
Dac¶ public¶ ceva, acel lucru fie este ruinat, fie nu mai poate fi g¶sit.

Respira†ia joac¶ vreun rol în textele dv., în sensul unui ritm
respirator?

Întâmpl¶tor sau nu sunt o persoan¶ muzical¶, iar proza are întot-
deauna de a face cu muzicalitatea.

Ca în cazul unui cânt¶re†...
M¶ rog, respiratul nu e un lucru u§or. Unii oameni respir¶ din sto-

mac, al†ii din pl¶mâni. Cânt¶re†ii nu respir¶ decât din stomac, pentru
c¶ altfel nu ar rezista. În cazul nostru, nu trebuie decât s¶ transferi res-
pira†ia de la pl¶mâni la creier. E acela§i lucru. Avem în creier
nenum¶ra†i mici pl¶mâni, probabil câteva milioane. Înc¶. Pân¶ intr¶ în
declin. Pentru c¶ bulele se sparg, iar pl¶mânii se uzeaz¶. Exist¶ oame-
ni care mai au pl¶mâni §i la nou¶zeci de ani. Iar al†ii nu mai au pl¶mâni
nici la doisprezece, indivizi care stau §i se uit¶ ca ni§te idio¶i f¶r¶ s¶
fac¶ nimic. Majoritatea oamenilor sunt a§a, nou¶zeci§iopt la sut¶,
poate chiar un procent mai mult. De fiecare dat¶ când stai de vorb¶ cu
cineva, e un dobitoc, dar e totu§i fermec¶tor. £i pentru c¶ nici tu nu vrei
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s¶ îi strici inofensiva bucurie, continui s¶ vorbe§ti cu to†i idio†ii, stai cu
ei la mas¶, e§ti amabil. Dar practic sunt ni§te retarda†i, pentru c¶ nu fac
nici un fel de efort. Ceea ce nu folose§ti, se atrofiaz¶ §i moare. De
vreme ce oamenii î§i folosesc mai mult maxilarele decât creierul, evi-
dent c¶ ajung s¶ aib¶ f¶lci bine dezvoltate, dar creierele lor sunt goale.
Cam asta e situa†ia de obicei.

V-a†i început cariera de scriitor ca poet.
Sper c¶ nu începe†i!
Ce înseamn¶ acest lucru pentru dv. ast¶zi?
Nimic, nu îmi pierd vremea gândindu-m¶ la asta. Nici dv. nu sta†i

s¶ v¶ gândi†i în urm¶ la fiecare pas pe care l-a†i f¶cut, nu-i a§a? Ar tre-
bui s¶ pui miliarde, sute de miliarde de gânduri în mi§care. La fel ca
mersul sau alergatul. E absurd s¶ î†i pierzi vremea gândindu-te mereu
pe unde ai umblat, altfel nu mai ajungi nici unde.

Apari†ia volumului dv. de poezie, "Ave Virgil", din 1981 a fost tot
opera unui editor? A pus §i el lucrurile anapoda?

Eu l-am g¶sit §i mi-am zis c¶ e un poem destul de bun din acea
perioad¶ §i asta e. Editorul public¶ tot ce îi trimit.

S-a tradus de curând un pasaj din volum.
E probabil destul de u§or de tradus. Nu e vorba de mai mult de trei

cuvinte odat¶. Cred c¶ se traduce bine în englez¶, englez¶ §i italian¶,
nu §tiu dac¶ în francez¶ ar fi la fel. E din 1960. Acum dou¶zeci§i§ase
de ani.

În pasajul ales de c¶tre traduc¶tori, una din teme este Verona.
Ah, în†eleg - a fost inclus fragmentul "Scene din Verona"? Acela

a fost ini†ial un poem separat. F¶cea parte dintr-o carte intitulat¶
"Invita†ie la Verona" editat de c¶tre Wieland Schmied, iar la vremea
aceea eram un mare fan al lui Ezra Pound, a§a c¶ am scris un fel de
poem în maniera lui Pound despre Verona. Trebuie s¶ fi fost tot pe
atunci, înainte de 1960. Acum treizeci de ani.

Dragostea din acest poem nu e cumva legat¶ de imaginea surorii?
Nu în sens biografic, ci mai degrab¶ a§a cum apare în "Erat¶"?

Ce a§ putea s¶ adaug? Iubirea are de a face cu totul. Iar eu nu sunt
reductibil la personajele mele. Ar fi trebuit s¶ m¶ omor de sute de ori
pân¶ acum §i s¶ fiu perversitatea încarnat¶ de la cinci diminea†a pân¶
la zece seara. Nu po†i descrie în cuvinte ce este o persoan¶. Po†i des-
crie doar ceea ce posezi.

Departe de mine gândul de a v¶ confunda cu personajele dv.
Nu, nu, e în regul¶. A§a cum v-am spus, sunt bine dispus. Scurt §i

la obiect.
(O prieten¶ al lui Thomas Bernhard intr¶ în cafenea §i se a§az¶

la o mas¶ al¶turat¶. Thomas Bernhard îi spune c¶ a avut o „noapte
groaznic¶”, dar c¶ a reu§it s¶ doarm¶ câteva ore, în ciuda lucr¶rilor
care se desf¶§oar¶ la el acas¶.)

Parc¶ spunea†i c¶ zilierii ajung abia diminea†a.
Evident. Dar scriitorii lucreaz¶ noaptea. Nici unui meseria§ nu i-

ar trece prin cap s¶ î§i ia sculele §i s¶ se apuce de treab¶ în toiul nop†ii.
(Un b¶rbat intr¶ în cafenea §i îl salut¶ pe Thomas Bernhard. Cei
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doi evoc¶ participarea lor la o gal¶ de soldaritate organizat¶ de arti§ti
vienezi din 1964 pentru a sus†ine "Teatrul de improviza†ie al lui
Tschauner". Thomas Bernhard î§i aminte§te c¶ jucase rolul unui
jandarm.)

P¶stra†i în mod deliberat distan†a fa†¶ de al†i scriitori.
Nu e nimic deliberat. Totul vine de la sine. Acolo unde nu exist¶

interes, nu poate exista nici preocupare.
Doar c¶ uneori îi mai oc¶râ†i, cum ar fi în cazul unor Handke sau

Canetti.
Nu oc¶r¶sc pe nimeni. E un nonsens. Aproape to†i scriitorii sunt

ni§te oportuni§ti. Se afiliaz¶ cu stânga sau cu dreapta, încep s¶ ob†in¶
tot felul de pozi†ii pe ici pe colo, §i uite a§a î§i duc traiul. Un lucru
nepl¶cut, de ce s¶ nu spunem asta? Unul se lupt¶ cu boala lui §i cu
moartea §i câ§tig¶ premii, iar altul alearg¶ ca un bezmetic în numele
p¶cii §i practic e un individ stupid §i penibil, care e problema?

Dintr-o perspectiv¶ situat¶ în afara Austriei, acest lucru pare sur-
prinz¶tor – în Fran†a de exemplu numele dv. este adesea pomenit
al¶turi de cel al lui Handke.

Asta nu va dura. Lucrurile se schimb¶. Dar astfel de apuc¶turi pot
dura decenii. Nu pot fi eradicate cu una cu dou¶. Dac¶ deschizi ast¶zi
ziarul, aproape tot ce cite§ti e legat de Thomas Mann. Omul e mort de
treiezeci de ani, dar tot despre el se vorbe§te, ad nauseam. De§i a fost
un scriitor mic burghez, groaznic §i total lipsit de inspira†ie, care nu
scria decât pentru cititori de acela§i gen. Asemenea lucruri nu pot
interesa decât tot pe un mic-burghez, genul de mediu pe care îl descrie
Mann e stupid §i neinspirat - un profesor de vioar¶ care c¶l¶tore§te
undeva, sau nu §tiu ce familie din Lübeck, ce dr¶gu†, dar nu trece de
nivelul unui Wilhelm Raabe. Ce tâmpenii a putut debita Thomas Mann
în chestiuni politice! Era complet crispat, genul tipic de mic burghez.
£i-n plus mai avea §i o nevast¶ lacom¶.

Dup¶ mine, e specific pentru scriitorul german. Mereu o femeie
în fundal, fie c¶ e vorba de Mann sau de Zuckmayer, au ele mereu grij¶
ca aceste personaje s¶ ajung¶ s¶ stea lâng¶ §eful de stat, la fiecare des-
chidere oficial¶ a unei expozi†ii de sculptur¶ sau a vrenui pod. Acolo e
locul scriitorului? ™§tia sunt cei care ajung s¶ bat¶ palma cu statul §i
cei afla†i la putere §i sfâr§esc prin a le fi aservi†i, sunt la discre†ia lor.
Scriitorul german tipic. Dac¶ p¶rul lung e la mod¶, hop §i el cu p¶r
lung, dac¶ e cel scurt, §i al lui trebuie s¶ fie la fel. Dac¶ stânga se afl¶
la guvernare, se gr¶be§te s¶ se al¶ture stângii, iar dac¶ e dreapta, atun-
ci e cu dreapta, aceea§i poveste. N-au avut nicicând coloan¶ vertebral¶.
Doar cei care mor tineri. Dac¶ un scriitor moare la optsprezece sau
dou¶zeci§ipatru de ani, e o vârst¶ la care nu e atât de greu s¶ dai dovad¶
de caracter, greul începe abia mai târziu. Sub dou¶zeci§icinci de ani,
când nu ai nevoie decât de o pereche de pantaloni, când po†i umbla
descul† §i te mul†ume§ti cu o gur¶ de vin §i ni§te ap¶, nu e atât de greu
s¶ dai dovad¶ de fermitate. Dar stai s¶ îi vezi dup¶. Nu mai zice unul
nici pâs. La patruzeci de ani deja sunt to†i b¶ga†i prin partide politice,
complet paraliza†i. Cafeaua pe care o beau ace§ti indivizi diminea†a e
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pl¶tit¶ de stat. Paturile în care dorm, vacan†ele în care merg, la fel –
pl¶tite de stat. Nimic nu la mai apar†ine.

Crede†i c¶ exist¶ ceva specific austriac în textele dv.?
Nu trebuie s¶ cred. Sunt austriac, se în†elege de la sine. Nu e o

chestiune de credin†¶, †ine de eviden†¶.
Ar putea un autor german s¶ scrie la fel?
Mai mult ca sigur c¶ nu, slav¶ Domnului. Nem†ii sunt complet

nemuzicali, e cu totul altceva. £i acest lucru se simte. Se vede chiar
înainte de a deschide cartea, înc¶ din titlu... parc¶ pute altfel.

Stilul dv. este atât de pregnant încât a dat na§tere la numeroase
pasti§e §i parodii...

Dac¶ oamenii pot face bani în felul ¶sta §i î§i pot pl¶ti o vacan†¶
de var¶ trei zile la o pensiune decent¶ - din p¶cate nu se duc decât în
locuri cu stele Michelin, unde trebuie s¶ pl¶teasc¶ dou¶ mii de §ilingi
pentru un prânz - dar nu stau eu s¶ îi judec, dac¶ ei se simt bine, s¶ fie
s¶n¶to§i.

Dar cum poate lua na§tere ceva nou din materialul vechi al lim-
bii? Exist¶ tradi†ii la care v¶ raporta†i, chiar dac¶ merge†i împotriva
lor?

Întotdeauna exist¶ tradi†ii, con§tiente sau incon§tiente. De la lec-
turile §i joaca din copil¶rie toate aceste lucruri î§i urmeaz¶ cursul. £i
pentru c¶ mereu arunci lucrurile care nu î†i plac sau care sunt rele de la
bun început, r¶mâi cu lucrurile pe care †i le dore§ti. Dac¶ ¶sta e un
lucru bun sau r¶u, r¶mâne de discutat. Dac¶ ai ales sau nu calea cea
dreapt¶, nimeni nu poate §ti, fiecare individ are propriul s¶u drum, §i
pentru acea persoan¶ doar drumul ei este cel corect. Avem o popula†ie
de patru miliarde §i jum¶tate, cred, §i patru miliarde §i jum¶tate de c¶i
drepte. Nenorocirea omului e faptul c¶ nu are îndr¶zneala de a-§i urma
propriul s¶u drum, mereu apuc¶ alt¶ cale. Mereu n¶zuie§te spre lucru-
ri diferite de ceea ce este el în fondul lui intim. Fiecare din noi e o mare
personalitate, indiferent c¶ pictezi, c¶ dai cu m¶tura sau c¶ scrii... dar
oamenii o iau mereu pe alt drum. Aceasta este nenorocirea lumii în
care tr¶im.

Da†i uneori impresia c¶ mu§ca†i mâna care v¶ hr¶ne§te, atunci
când îl descrie†i pe Heidegger drept "un gânditor prealpin îngust la
minte”...

Nu el e mâna care m¶ hr¶ne§te, sta†i lini§tit. Pe ce considerent
afirma†i c¶ ar fi? Oricum, e un individ imposibil, nu are nici ritm, nici
nimic. A tr¶it §i §i-a f¶cut un nume pe spinarea câtorva scriitori pe care
i-a canibalizat pur §i simplu, pân¶ la sfâr§it - ce s-ar fi f¶cut f¶r¶ ei?

M¶ gândeam la termenul de „lumini§” (Lichtung).
Acest termen a existat cu mult înainte de Heidegger, cu trei sute,

poate cinci sute de ani înaintea lui. Nu era decât un filistin lipsit de stil,
nimic nou. E exemplul tipic al celui care m¶nânc¶ f¶r¶ scrupule din
borcanul cu fructe adunate de al†ii §i se îndoap¶ cu ele pân¶ când, slav¶
Domnului, îi vine r¶u §i crap¶.

A†i vorbit la un moment dat de o rela†ie de iubire-ur¶ fa†¶ de
Austria. Ce iubi†i în aceast¶ †ar¶?
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Rela†ie de iubire-ur¶, se în†elege de la sine.
Con†ine elementul "iubirii".
Probabil. Iubire-ur¶? Mereu e§ti prins la mijloc, dar e cel mai bun

imbold în via†¶. Dac¶ nu faci decât s¶ iube§ti e§ti pierdut, la fel §i dac¶
ur¶§ti tot timpul. Dac¶ v¶ place via†a, a§a cum îmi place mie, atunci
ve†i fi fi mereu într-o rela†ie de iubire-ur¶ cu toate lucrurile. E un mod
de a-†i g¶si echilibrul. A te afla în una din extreme î†i poate fi fatal.
Dac¶ î†i place via†a, nu vrei s¶ mori. Adev¶rul e c¶ fiec¶ruia îi place
via†a, chiar §i celor care se sinucid. Doar c¶ ei nu mai au cum s¶ se
întoarc? (se uit¶ la reportofon) Continu¶ s¶ înregistreze, piesa merge
mai departe, dramma giocoso!

Realitatea politic¶ din Austria e atât de acro§ant¶, încât nu prea
mai exist¶ loc pentru noi provoc¶ri.

Î§i g¶se§te §i aceasta modalitatea de a se insinua în text, nici pen-
tru asta nu are sens s¶ ne facem prea multe griji. E dus¶ de val, cum se
zice. E absurd s¶ faci precum sculptorul stupid de colo, s¶ ie§i în strad¶
§i s¶ †ipi ca un descreierat tr¶gând dup¶ tine o mâr†oag¶, §i spunând tot
felul de non-sensuri; e ceva primitiv, pentru c¶ nu are un impact pe ter-
men lung, mâine-poimâine nimeni nu î§i va mai aduce aminte de asta.

V¶ referi†i la Hrdlicka?
Da, tipul care tocmai a trecut pe aici, vine de cinci ori pe zi, a ple-

cat tocmai când soseam eu, iar acum iat¶-l înapoi... în fine, fiec¶ruia
dup¶ m¶sura lui. S¶rmanul om, se rade în cap, dup¶ doi ani de zile nu
îi mai r¶mâne nimic de ras, §i atunci î§i las¶ iar p¶rul s¶ creasc¶ vreme
de trei ani de zile. E s¶rac, dar toate aceste lucruri nu au nici nu sens.
Dac¶ un lucru sau altul transpare din oper¶, dureaz¶ mai mult. M¶ rog,
poate c¶ pentru un sculptor nu e chiar atât de u§or. Trebuie s¶ pupe în
fund to†i consilierii municipali, altfel nu prime§te spa†ii unde s¶ î§i
poat¶ expune lucr¶rile, evident c¶ nu le po†i expune acas¶ în sufrage-
rie. E dificil. Cu scrisul e mai simplu, nu depinzi de nimeni. Po†i obser-
va în scris un lucru sau altul, dup¶ care po†i face ce vrei cu ce iese de
acolo, nu ai nevoie decât de o ma§in¶ de scris, dac¶ e§ti la strâmtoare
î†i ajunge §i un creion. Sau un pix, î†i po†i cump¶ra unul pe câ†iva golo-
gani.

Printre altele, în noua dv. carte, "Stingerea" este vorba despre...
O stingere.
…problema vechilor nazi§ti din Austria.
Da, exist¶ o problem¶ real¶ aici. Dac¶ mergi undeva §i te a§ezi

lâng¶ o mas¶, î†i po†i ie§i din s¶rite. Numai c¶ nu are nici un sens. E
acela§i lucru peste tot. Chiar §i în Fran†a. Nazi§ti nu mi§un¶ doar aici.
Exist¶ §i în Anglia, în Fran†a, Croa†ia §i pe unde mai vre†i dv. Exist¶
oameni atr¶g¶tori §i oameni resping¶tori. Doar c¶ ¶§tia din urm¶ sunt
întotdeauna majoritari.

Pentru dv. nazismul este un termen istoric sau un concept personal?
E clar c¶ vine din istorie. Toat¶ lumea §tie ce este un nazist. £i

cine e Isus §tie toat¶ lumea. Cre§tin. C¶ spui cre§tin sau nazist, ambe-
le sun¶ cam la fel, §i ambele sunt abominabile.

Criticii v-au descris uneori drept un scriitor anti-iluminist, care
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dispre†uie§te umanitatea.
Da, dar uita†i-v¶ la cei care spun asta. Sunt ni§te idio†i lipsi†i de

gust, primitivi §i vulgari, care nu au nici cea mai mic¶ idee despre ce
scriu sau citesc. Habar nu au ce vorbesc. Când se face cald, î§i dau jos
hainele §i stau roat¶ cu bur†ile lor imense, transpirând, §i beau sticl¶
dup¶ sticl¶ - complet vulgar - fraternizând cu to†i §i cu toate. O ga§c¶
murdar¶. Dar cui îi pas¶ cine sunt ace§tia? C¶ sunt din Germania sau
din... m¶ rog, ei nu au astfel de indivizi oricum.

Dar când criticii v¶ acuz¶ de tendin†e protofasciste...
Fascist, nu îmi place acest cuvânt - dar am fost f¶cut în toate felu-

rile. Ce nu am fost numit? Comunist, fascist, anarhist... de toate.
Ce în†elege†i dv. prin conversa†ie?
Nu prea îmi pierd vremea cu a§a ceva. Pentru mine cei care vor

mereu s¶ poarte conversa†ii sunt suspec†i, pentru c¶ asta duce la anu-
mite a§tept¶ri care nu pot fi satisf¶cute. Cu oamenii simpli e mai u§or
de discutat. Când vorbirea trebuie s¶ se transforme în conversa†ie,
atunci lucrurile devin cu adev¶rat sinistre! Ca în expresia „tot ce mi§c¶
sub soare”. Toate sunt aruncate de-a valma, iar apoi unul trage într-o
parte, altul în alta, §i la suprafa†¶ nu iese decât o baleg¶ puturoas¶. Nu
conteaz¶ despre cine e vorba. Exist¶ sute de astfel de discu†ii, c¶r†ile
sunt pline de ele. Edituri întregi tr¶iesc pe spinarea lor. Precum ceva
care iese din anus §i e presat apoi între dou¶ coper†i. Nici asta nu a fost
o conversa†ie.

Evident.
Se zice mereu: "tocmai a†i asistat la o conversa†ie" §i a§a mai

departe, dar în acel moment toat¶ lumea care auzit-o, a uitat-o deja.
Pentru c¶ nu era mai nimic. Exist¶ acea faimoas¶ serie a
"Nocturnelor". Stau acolo o or¶ §i jum¶tate, un filosof §i un pseudofi-
losof, mai bine zis doi pseudofilosofi, unul din ei purtând un sveter iar
cel¶lalt o cravat¶, nu prea conteaz¶ pentru c¶ totul este artificial §i stu-
pid, §i nu fac altceva decât s¶ p¶l¶vr¶geasc¶ f¶r¶ nici o noim¶. Dac¶
arunci o privire în Süddeutsche Zeitung, la cantitatea de interviuri pe
care au publicat-o în ultimii treizeci de ani... nim¶nui nu îi mai pas¶ de
un singur cuvânt din aceste conversa†ii §i c¶r†i.

Nu e decât pentru lucr¶torii de la fabrica de hârtie, s¶ aib¶
ocupa†ie, ceea ce parc¶ mai are un sens. Au o via†¶ groaznic¶ §i î§i
pierd toate membrele, pân¶ la cincizeci de ani majoritatea §i-au pierdut
un picior sau vreo cinci degete. Ma§inile de fabricat hârtie sunt crude.
Dar asta m¶car are un rost, familia mai câ§tig¶ ni§te bani. Eu locuiesc
lâng¶ dou¶ fabrici de hârtie §i §tiu cum este. În zece ani de acum înain-
te ve†i vedea cât de stupid a fost totul. Dar lucrurile astea te ajut¶ s¶
mergi înainte, î†i ofer¶ ceva din care s¶ tr¶ie§ti, iar via†a presupune o
serie întreag¶ de nonsensuri. Via†a e format¶ de fapt dintr-o lung¶ suc-
cesiune de asemenea nonsensuri - un pic de sens, dar în cea mai mare
parte nonsensuri. Nu conteaz¶ despre cine e vorba. Poate fi vorba de
oameni mari, sau a§a zis mari, toate numele clasice - nici eu nu fac
excep†ie - Cioran, autorii de aforisme. E jalnic, pentru c¶ nu duce la
nimic. Po†i sta acas¶, î†i pui c¶r†ile pe un raft, §i când te ui†i la ele î†i
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spui: „ce trist". Dar continui s¶ sco†i din tine tot felul de lucruri, a§a
cum obi§nuie§ti s¶ bei cafea sau ceai diminea†a. Ceaiul e mai indicat,
pentru c¶ lucrezi mai pu†in. Acela§i lucru e valabil când scrii. Devii
dependent. E un drog.

Pute†i considera boala o for†¶ care v-a motivat scrisul?
Da, poate – posibil. A fost al¶turi de mine toat¶ via†a. Dup¶ cum

se poate vedea, unii oameni sunt bolnavi grav §i tr¶iesc o ve§nicie.
Pentru astfel de oameni e întotdeauna ceva de bun augur, pân¶ la urm¶.
Boala e o form¶ de capital. Fiecare boal¶ c¶reia îi supravie†uie§ti are
povestea ei, nimeni nu î†i poate lua asta. Doar c¶ nu e prea indicat s¶
te bazezi pe a§a ceva, pentru c¶ la un moment dat n-o s¶ mai mearg¶.
De§i nici asta nu conteaz¶, pentru c¶ nu mai e§ti aici ca s¶ consta†i.
Sunt banii la banc¶.

În c¶r†ile dv. recente, sentimentul de amenin†are e ceva mai ate-
nuat, iar atmosfera predominant¶ este una de seren¶ bun¶-dispozi†ie -
cvasi-matematic¶, geometric?.

Se mai schimb¶ lucrurile pe m¶sur¶ ce îmb¶trâne§ti. £i tot de
aceea nici nu are sens s¶ î†i faci griji cu privire la o schimbare de tem¶,
pentru c¶ aceste lucruri se petrec oricum de la sine, pornind de la expe-
rien†ele prin care treci. Un scriitor sau un pictor stupid e mereu în
c¶utare de teme §i motive, de§i singurul lucru de care ai nevoie e§ti tu
însu†i, propria ta via†¶. El ar vrea s¶ r¶mân¶ mereu acela§i, dar s¶ nu
scrie la fel. Or tocmai asta e cheia, dac¶ exist¶ vreo cheie. Dar dac¶
abordezi problema ca un negustor de n¶dragi, ca pe un lucru din care
nu încerci decât s¶ sco†i bani, vei sfâr§i prin a comite tot felul de ches-
tii stupide.

Spune†i c¶ v¶ face pl¶cere s¶ sta†i de vorb¶ cu oamenii simpli.
Da, e o pl¶cere.
G¶si†i astfel de oameni în Viena?
Am astfel de oameni la mine acas¶ în chiar aceast¶ clip¶. Sunt

agreabili, chiar dac¶ fac mizerie. Min†ile lor nu au fost înc¶ pervertite
de educa†ie.

Dar trebuie s¶ îi pl¶ti†i s¶ vin¶ la dv.
Nu e necesar s¶ pl¶tesc oamenii simpli pentru a interac†iona cu ei.

Exist¶ sute de astfel de oameni unde tr¶iesc eu, la †ar¶ §i oriunde
c¶l¶toresc. Dar nici ei nu sunt întotdeauna u§or de digerat. Ai nevoie
de ambele dimensiuni, cum spuneam. E important s¶ încerci s¶ î†i
însu§e§ti cât mai multe cu putin†¶. Trebuie s¶ te po†i mi§ca în ambele
dimensiuni. Dac¶ nu po†i frecventa decât o anumit¶ latur¶ a societ¶†ii,
e stupid. Devii paralitic. Trebuie s¶ încerci s¶ înghi†i cât mai mult §i
apoi s¶ arunci afar¶ cât mai mult cu putin†¶, tot timpul. Cei mai mul†i
oameni fac gre§eala de a r¶mâne fixa†i pe o singur¶ categorie social¶,
dac¶ sunt m¶celari nu se amestec¶ decât cu m¶celarii, zidarii se mi§c¶
doar printre zidari, muncitorii doar printre muncitori, con†ii cu con†ii,
regii la fel...

Scriitorii cu scriitorii?
P¶i eu îmi sunt deajuns mie însumi, deci de scriitori nu am nevoie.

Nimeni nu m¶ poate înv¶†a nimic, nu au ce s¶ îmi spun¶. Oamenii în
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general sunt fal§i §i perver§i, a§a c¶ prefer s¶ merg în alt¶ parte. Nu am
nevoie de nici un scriitor. Ce interes a§ avea s¶ stau de vorb¶ cu cine-
va, dac¶ nu exist¶ decât resentiment §i invidie de la bun început? A§a
c¶ nu am de a face cu scriitorii.

V¶ mul†umesc...
Fiecare tr¶ie§te pân¶ moare. Iar între cele dou¶ extreme se petrec

o serie întreag¶ de lucruri. Dar nu sunt importante pentru ceilal†i. Ele
conteaz¶ doar pentru persoana care le tr¶ie§te. Adev¶rul c¶ nimeni nu
e interesat decât de sine însu§i, chiar când pare interesat de ceilal†i.
Mereu e vorba de avantaje, directe sau indirecte. E la fel peste tot. Sate
de copii nevoia§i, Sahel, foamete în Nicaragua. Ortega joac¶ la fel de
mult teatru în interes propriu ca §i Reagan, indiferent din ce unghi
prive§ti. Oamenii nu fac decât lucruri care cred c¶ îi vor ajuta s¶
r¶zbeasc¶ în vreun fel. Chiar dac¶ devii c¶lug¶r sau maic¶, tot la succes
te gânde§ti, nu ai ce face. De fapt, dac¶ devii c¶lug¶r, vei deveni cu
prec¶dere sinistru §i mizantropic. Cam a§a stau lucrurile cu credin†a.
Ca s¶ zic a§a.

Interviu realizat în 1986 de Werner Wögerbauer/ Publicat ini†ial
în „Kultur & Gespenster”, toamna 2006 / Republicat în „Sign and
Sight” la 11 decembrie 2006 /  Traducere din limba german¶ de
Nicholas Grindell/ Retraducere din limba englez¶ de Daniel Stuparu

Publicat de Daniel Stuparu la 19:10  

Nemul†umit c¶, ocupat cu alte treburi Jurnalul pe Martie va
avea doar 30 pagini, am fost consolat (sic) de acest interviu al lui
Thomas Bernhardt - cu care am multe puncte comune.

Chestiuni exterioare (dar cât de interior lucreaz¶ dânsele!):
§i el a fost holtic¶it între mai multe… geografii, îns¶ deosebirea
este c¶ el o detest¶ pe ultima dintre ele: Austria (pe când eu îi
detest pe români, de§i nu v¶d “deosebirea”…). El îl detest¶ pe
Thomas Mann, dar el însu§i este un personaj din Zauberberg:
bolnavul…

Eu bolnav nu sunt decât din anul mor†ii sale, 1989, îns¶ am
în†eles tot ce a zis despre bolnavii lung-tr¶itori.
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A P R I L I E

Mar†i 1 aprilie 2008

Azi m-am apucat de preg¶tirea Scrìsurilor - sau a
Buteliilor, vom vedea (dac¶ vom avea ce vedea).

Primul volum va avea 700 pagini (dar f¶r¶ o gaur¶: 1988-
1993). Al doilea cam tot atâtea pagini. 

De le-a§ putea edita./ Ce bine mi-ar c¶dea /(pe la inimeà)…

Joi 3 aprilie 2008

Am parcurs (sic) 300 pagini din Scrìsuri I. Merge greu - dar
îmi place; merge încet, dar cât de lat m¶ las¶ (lat) în pauze…

Ion Vianu în România liber¶ scrie despre P¶unescu. Dac¶ nu
cu-simpatie, sigur cu f¶r¶-antipatie. Un text, nu doar m¶l¶ie†,
fals-cre§tinesc (s¶ se fi întors din iudaitate?), ci intrist¶tor: b¶iatul
¶sta - de I. Vianu vorbesc - dovede§te c¶ nu are nici o idee despre
via†a românilor; c¶ nu a avut vreodat¶. Contactul cu psihiatria a
fost întâlnirea cu o materie de studiu, nu cu o realitate uman¶, una
dintre cele mai dezumanizante. El s-a n¶scut, a crescut, a crescut,
a crescut la umbra p¶rin†ilor, mai ales a celebrului s¶u tat¶,
lumea, ca… lume nu l-a atins vreodat¶, pentru c¶ nu l-a interesat;
pentru c¶ p¶rin†ii nu-i deschiseser¶ fereastra spre oameni, ci doar
u§a, c¶tre concepte.

De aici afonia lui, la… durerile oamenilor - nu spun
“simpli”, pentru c¶ nu doar oamenii-simpli sufereau de fenome-
nul P¶unescu. ïns¶ a§a cum I. Vianu r¶m¶sese pe dinafara feno-
menului (tradus brutal: o insult¶, o palm¶ pe obrazul oamenilor
care-§i p¶straser¶ bunul-sim†), înainte de 1977, moment al…
ciocnirii sale cu ceea ce se cheam¶ realitate-real¶, §ocul acela
(vorbesc de faptul c¶ b¶iatul îi fusese b¶tut de “un vecin”) a
r¶mas o experien†¶… individual¶, deci, nici dup¶ 1989 nu i-a
adus lumin¶: a r¶mas acela§i indiferent.  Pentru a fi r¶ut¶cios în
continuare, spun: nici o pagub¶ c¶ I. Vianu §i-a descoperit iudai-
tatea - §i holocaustitatea… - cre§tinismul nu a pierdut nimic.
Fiindc¶ I. Vianu este structural lipsit de sensibilitate, de mil¶,
deci nu are ce c¶uta printre cre§tini. Vreau s¶ spun: tot nu avea ce
c¶uta printre cre§tini.

Dac¶ m¶ gândesc bine (nu prea mult timp), constat c¶ nu-mi
mai pare r¶u de pierderea lui, nu sunt tentat s¶ zic: «£i ce b¶iat
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bun era, domnule…»

Prietenul Horasangian tot cu vizaviul, tot cu vizaviul…:

“Bush in Romania, Giosan in America (din Ziua)
“Scriu aceste rânduri protocolare vizavi de prezen†a §efului de

stat american pe p¶mânt românesc” (subl mea)

Iar eu scriu acestea vizavi de vizaviurile horasangiene.

Sâmb¶t¶ 5 aprilie 2008

Am dus Scrisuri I pân¶ la… întrerupere, înainte de pauz¶,
adic¶ 479 pagini. Vreau sa caut “umplutura”.

Duminic¶ 6 aprilie 2008

Un fragment din spusele lui N.C. Munteanu la întrebarile lui
C. Teodorescu :

C.T.: Nu v¶ întreb nimic despre Paul Goma, c¶ m¶ d¶ în judecat¶.
Totu§i…

N.C.M.: Paul Goma e unul dintre pu†inii no§tri contemporani care
a avut curajul s¶ se opun¶ deschis unui regim comunist scelerat fli unui
dictator §i mai scelerat, care înc¶ din 1977 d¶dea serioase semne de
paranoia. Prin gestul lui Goma ne-a ar¶tat c¶ împotrivirea e posibil¶,
c¶ putem §i avem dreptul s¶ spunem §i nu, c¶ aparatul represiv era mai
slab decît credeam noi, c¶ §i lor le era fric¶. Goma ne-a ar¶tat hido§enia
împ¶ratului gol, în vreme ce unii nu mai pridideau sa-i laude hainele
cele noi, dar §i geniul. £i într-un fel i-a avertizat pe români asupra a
ceea ce aveau s¶ tr¶iasc¶ în deceniul ’80-’89. Nu l-am ascultat, nu l-am
în†eles, nu ne-am solidarizat cu el, l-am l¶sat singur. Prea mul†i au stat
s¶-i cînt¶reasc¶ talentul, cînd problema era una de §ira spin¶rii, de ver-
ticalitate, de demnitate, de refuzul de a ne l¶sa trata†i ca sclavi. Mul†i
nu l-au iertat atunci, nici mai tîrziu pentru c¶ prin curajul lui a sfidat
la§it¶†ile §i complicit¶†ile noastre, oportunismul, supu§enia capului
plecat, t¶cerile vinovate, spiritul descurc¶re†, acomodarea cu r¶ul.

Toate acestea §i multe altele l-au singularizat, au accentuat rigidi-
tatea §i intransigen†a unui om curajos care a avut dreptate împotriva
tuturor. £i cum nu admite nuan†ele, nici compromisul §i nici faptul c¶
nu to†i oamenii au voca†ia martirajului, ast¶zi Paul Goma e în r¶zboi
cu toat¶ lumea. I-a mai r¶mas un singur adversar: Paul Goma.”(…)
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Duminic¶ 13 aprilie 2008

Am absentat atâta de la Jurnal, pentru ca am fost al¶turi, la
Butelii, redevenite Scrìsuri.

Miercuri 16 aprilie 2008

ïn sfâr§it, am terminat revizia Scrìsurilor. Am tras o copie a
Dialogului pe hârtie, mâine trimit prin po§t¶.

Bulele de gazetarnici. Vorbind despre Brigitte Bardot,
lumina lumii de la Ziua titreaz¶: “Fosta actri†¶ Brigitte
Bardot…” £i m¶car dac¶ ar semna cu numele întreg.

Fosta Securitate, fostul rege, fostul poet, fosta… actri†¶…
Analfabe†ii! Despre mine un gulagolog (neam cu gulagoloaga
Cesereanu!) a scris: “fostul disident P.G.”… ce-o fi în capul lor?

Joi 17 aprilie 2008

Cum informeaz¶ Ziua - citez:

“Un jurnalist al agen†iei de pres¶ Reuters a fost ucis de tiruri
palestiniene in Fa§ia Gaza -17 aprilie, 08:15 - 

acesta a fost titlul, articolul propriu zis, continu¶… astfel: 

“Un jurnalist palestinian al agen†iei de pres¶ britanice Reuters §i
alte dou¶ persoane au fost ucise miercuri, in urma unui tir israelian
cu rachete in Fa§ia Gaza, au anun†at surse medicale §i martori, cita†i de
AFP. O surs¶ militar¶ israelian¶ a "prezentat regretele armatei" pentru
moartea jurnalistului”. (subl. mea)

Cine o fi capul-limpede - mai bine zis titulatorul/titratorul -
cel care d¶ titluri - la Ziua? Exist¶ dou¶ ini†iale : “D.C.” dar cine
§tie dac¶ ele vorbesc de un nume sau de un serviciu.

Merit¶ a fi cunoscut¶ “p¶rerea” unui p¶rerist din Israel,
exprimat¶ pe Forum:

“monel din israel (...@bezeqint.net, IP: 79.180.224...) 2008-04-17
09:00 un jurnalist ucis - un vechi proverb: cine se joaca cu focul, se
arde”.

Tovar¶§ul Monel-din-Israel - dup¶ cum se exprim¶, un fost
aprozarist (sau chiar responsabil de hotel în România) - a luat în
seam¶ doar ce spunea un oficial israelian (“Din acest motiv repre-
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zentan†ii mass-media sau civilii se expun unui pericol"), nu §i -
mai departe - din informa†ie: 

“Potrivit martorilor, o rachet¶ israelian¶ care a vizat un vehicul
din centrul teritoriului palestinian a lovit ma§ina de teren cu care
circula Fadel Shanaa, un cameraman in varst¶ de 23 de ani. Fotograful
AFP prezent la locul incidentului a v¶zut cum racheta a lovit
ma§ina jurnalistului, identificat¶ prin semnul "TV" pe acoperi§.
(subl. mea)

Azi am dat pe internet peste un text vechi (din 2005!).
Interesant p¶rîndu-mi-se, îl trec aici:

“Paul Goma pe din¶untru eseu [ ]
... "Sunt un b¶trân sensibil la cuvintele-bune..." 

de Daniel Mazilu  2005-12-07  
“Paul Goma pe din¶untru. Argumente cu privire la 

(ne)scrierea unui jurnal
“Sunt un b¶trân sensibil la cuvintele-bune. Desigur, din partea

mea, comentatorii pot spune orice despre c¶r†ile mele, dar §i eu am
dreptul s¶...aflu câte ceva despre mine însumi”. 

(P. Goma, Jurnal de a§teptare, vineri 9 iunie 1995 )
“Se pune întrebarea: Ce ar putea afla despre sine domnul Goma

citind acest articol? R¶spuns: Probabil nimic. Tinerii îns¶ ar putea g¶si
câte ceva util vie†ilor lor. Cu o condi†ie: s¶ fie interesa†i de scrierea
unui jurnal ori de abandonarea lui. Exist¶, cred, în România o tradi†ie
a jurnalului început¶, dac¶ nu m¶ în§el, cu Milescu c¶l¶torul, reîm-
prosp¶tat¶ de Herr Gelehrter Maiorescu §i continuat¶ pân¶ ast¶zi de
to†i ceilal†i. M¶ refer desigur la jurnalele care au fost publicate. Ei bine,
aceast¶ tradi†ie ne arat¶ din ce motive (cel pu†in unele!) încep oamenii
s¶ scrie jurnale, din ce motive le falsific¶, din ce motive le abadoneaz¶
§i le distrug, din ce motive le continu¶, în fine, din ce motive le
public¶. 

În cele ce urmeaz¶ ne vom opri la “cazul” Goma. Pentru ce ne
propunem aici, câteva rânduri scrise de autor în 1978 în Caietul violet,
ne sunt îndeajuns. Î†i po†i începe un jurnal, brusc, trecând direct la
not¶ri, f¶r¶ alte comentarii cu privire la rostul acelui jurnal. Dar îl po†i
începe, pe de alt¶ parte, întrebându-te ce te-a apucat de ai început s¶
faci însemn¶ri zilnice. În 1978, Paul Goma simte nevoia unui astfel de
preludiu. Jurnalul american (29 sept. -10 nov. 1978) începe astfel:
“Iat¶-m¶ recidivând întru jurnal. Nu am nici o vin¶ ‘al†ii’ m-au
(re)împins în acest p¶cat”. Cum putem citi aceste rânduri? Pe de o
parte, ca un mesaj într-un jargon religios, în care suntem avertiza†i c¶
a scrie un jurnal e un “p¶cat”, iar pe de alt¶ parte, ca un mesaj ce
vizeaz¶ abaterea scriitorului de la activit¶†ile sale obi§nuite în favoarea
unei analize zilnice a tr¶irilor sale. E posibil s¶ mai existe §i alte inter-
pret¶ri (de exemplu, faptul c¶ un jurnal ar viza analiza propriilor p¶cate
dintre care unul este p¶l¶vr¶geala jurnalului), dar cel pu†in acestea
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dou¶ se reg¶sesc în concep†ia domnului Goma despre jurnal. Dar s¶ ne
întoarcem la cuvintele sale. Cine sunt acei “al†ii” care “l-au (re)împins
în p¶cat”? Nimeni “al†ii” decât: Georg Focke, Mircea Eliade, Monica
Lovinescu & Virgil Ierunca. Cam greu s¶ rezi§ti în fa†a a patru oame-
ni, mai cu seam¶ dac¶ îi §i admiri. Situa†ia domnului Goma trebuie s¶
fi fost foarte delicat¶. Refuzul de a scrie i-ar fi contrariat pe cei patru.
Dar nici acceptarea nu a fost scutit¶ de “probleme”, c¶ci – spune auto-
rul – fiecare vedea jurnalul în felul lui. £tim c¶ pân¶ la urm¶ “p¶catul”
a fost comis. Dar s¶ ne oprim acum la argumentele aduse de domnul
Goma pentru ne†inerea unui jurnal, s¶ r¶mânem la starea edenic¶.
Probabil ve†i spune fie c¶ domnul Goma a fost un om sucit, acceptând
s¶ scrie un jurnal condamnat a priori la abandonare §i c¶utând argu-
mente pentru aceasta, fie c¶ eu m¶ joc cu r¶bdarea dvs. Nici una, nici
alta. E drept c¶ autorul oscileaz¶ între a scrie §i a nu scrie, “credin†a”
scrierii jurnalului n¶scându-se din îndoieli pe care nu le biruie (cum ar
fi spus Unamuno, dac¶ ar fi vorbit despre agonia jurnalului), §i c¶ î§i
g¶se§te argumente pentru ambele situa†ii. 

Dar mai interesant¶ îmi pare tocmai sfor†area, insisten†a, victoria
surprinz¶toare a argumentelor pro-jurnal în fa†a celor anti-jurnal.
Sim†im în mesajul s¶u, pe lâng¶ aceste argumente, §i o mare concesie
volitiv¶ pe care autorul o face jurnalului. S¶ vedem de ce, adic¶ s¶ ne
apropiem de argumentele anti-jurnal ce au fost “învinse”. Ele pot fi
categorisite astfel: 1. argumentul politic; 2. argumentul teologico-psi-
hologic; 3. argumentul dostoievskian; 4. argumentul psihanalitic. 1. În
România anilor 70, jurnalul - spune P. Goma – era o pies¶ de dosar,
“dovada du§m¶nozit¶†ii tale”. £i continu¶: “Degeaba te str¶duie§ti s¶
ar¶†i bine pe din afar¶ c¶ e§ti devotat regimului – pe din¶utru, jurnalul
te toarn¶ Securit¶†ii”. A§adar, dac¶ ai fost sincer în jurnal, acesta deve-
nea pârâ§ul t¶u, primul §i cel mai consecvent turn¶tor al t¶u. Este, ce-i
drept, un argument tare. 2. Analiza noastr¶ de zi cu zi, serios f¶cut¶, nu
poate s¶ nu scoat¶ la iveal¶ starea noastr¶ sufleteasc¶. Ne putem
îmbun¶t¶†i ori înr¶i cu trecerea timpului. S¶ presupunem c¶ ne-am
înr¶it, c¶ am fost deziluziona†i de prieteni. Ce-am putea scrie despre ei
în jurnal? Ei bine, aceste cuvinte nu sunt ale mele ci ale domnului
Goma: “Nu †in jurnal pentru c¶ m-am înr¶it. [...] £i a§a am comis
nenum¶rate gre§eli de apreciere...ce s¶ le mai pun §i pe hârtie!”. Iar eu
a§ spune, fericit cel care s-a cunoscut pe sine. 

3. Vi-l aminti†i pe Marmeladov, func†ionarul (consilier titular) din
Crim¶ §i pedeaps¶, pe care “l-a biruit n¶ravul” (b¶uturii)? Pornind de
la el, Dostoievski ironizeaz¶ “gravitatea func†ion¶reasc¶”, ea îns¶§i un
automatism. Ei bine, pentru a scrie un jurnal e nevoie de un astfel de
automatism, automatismul func†ionarului, “disciplina jurnalului”, cum
spune P. Goma. £i de ce? Pentru a învinge...lenea. Ne amintim aici §i
de Borges care spunea undeva c¶ rela†ia scriitorului cu textul st¶ §i sub
semnul leneviei. Perfect adev¶rat, cu precizarea c¶ ar trebui s¶
mul†umim uneori lenei când nimerim peste un text slab §i de mici
întinderi (ca acesta!). 4. La ce s-ar referi argumentul psihanalitic¶
Evident, la intimit¶†i. Trebuie ca autorul s¶-§i “tr¶deze” ciornele,
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schi†ele, însemn¶rile? Herman Melville spunea despre o carte de-a lui
c¶ este numai o ciorn¶ a unei ciorne. El §tia, desigur, c¶ ciornele pot
ad¶posti momente de str¶fulgerare. Dar, la domnul Goma, ciornele par
s¶ nu aib¶ aceea§i importan†¶. Domnia sa le nume§te mijloace, §i, un
pic kantian, se ata§eaz¶ de forma final¶ a textelor, adic¶, în limbajul
s¶u, de scopuri. Însemn¶rile din jurnal sunt, a§adar, mijloace.
Exprimându-§i îns¶ preferin†a pentru scopuri, domnia sa nu poate s¶ nu
constate la sine o oarecare pudoare, o oarecare “ocultare” a mijloace-
lor. De aceea, va spune: „Sunt totu§i un pudic. Am inclus jurnalul în
categoria mijloace – de aceea...”. Oricum, aceste argumente, - am mai
spus -, au fost dep¶§ite într-un fel. Cu toate acestea, întâlnim la dom-
nul Goma, chiar de la începerea jurnalului american, un fel de clauz¶
de salvgardare: “Voi †ine un jurnal de lucru... la care voi renun†a de
îndat¶ ce nu voi mai sim†i nevoia s¶ consemnez”. Dar oare în ce
condi†ii disp¶rea aceast¶ nevoie? Prin revitalizarea celor patru argu-
mente anti-jurnal? Datorit¶ abadon¶rii dorin†ei de a le face pe plac
prietenilor? Din lipsa timpului ori din lipsa însemn¶rilor demne de a
r¶mâne (scrise)? Un r¶spuns g¶sim tot în cuvintele domniei sale.
Ultima fraz¶ a preludiului sun¶ afla: “Voi încerca (afla!) s¶ consemnez
ceea ce mi se va p¶rea demn de a r¶mâne scris”. 

S¶ încheiem. Ce „câ§tig¶m” §i ce “pierdem” prin (ne)scrierea
unui jurnal? Ne putem pierde timpul, prietenii, libertatea, gloria,
cump¶tul, via†a. Putem câ§tiga îns¶ clarific¶ri ale trecutului, o bun¶
cunoa§tere de sine, dar mai presus de orice ideea c¶ în via†¶ exist¶
lucruri demne §i nedemne, c¶ trebuie s¶ ne gândim serios la acestea.
C¶ci, în mod fundamental, ce este jurnalul dac¶ nu o scrutare a vie†ii,
o preg¶tire pentru aceasta §i pentru moarte, cu urm¶toarea idee
directoare: a distinge binele de r¶u §i... a face binele. Jurnalul, cred,
m¶rturise§te demnitatea omului. 

“Daniel Mazilu”

Nu m-am în§elat: textul este deosebit de interesant -
pentru mine, se în†elege.

Vineri 18 aprilie 2008

Ocupat pân¶ peste sprincene cu ale mele - toate urgente!
(ca cele trei volume de Scrìsuri totalizînd 2 000 pagini…), nu
am urm¶rit decât cu coada ochiului ce se petrece în România.
A trebuit s¶ intervin¶ Horasangian, în Ziua de ieri, ca s¶ deschid
ambii-doi ochi…

“Norman Manea in Romania
“Scriitorul roman Norman Manea este din nou in Romania.

Invitat de editura Polirom sa-si lanseze primele 4 (deja) plus 1(cat de
curand) carti intr-o binevenita serie de autor, de diferite institutii
culturale de prestigiu (Muzeul National al Literaturii Romane, ICR,
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GDS, Colegiul Noua Europa, revista Observator cultural) ca sa se
intalneasca cu mult-putinii lui cititori sau sa dezbata si conferentieze
despre teme de interes major, precum exilul sau Kafka, dar si de doua
prestigioase universitati (Universitatea Bucuresti si Universitatea
"Babes-Bolyai" din Cluj) ca sa-l onoreze cu titlul de Doctor Honoris
Causa. Plus alte intalniri si contacte, plus revederea cu mult-putinii
prieteni care i-au mai ramas. Sau au aparut pe parcursul ultimilor 20 de
ani de cand a parasit Romania, viata este rasucita si ai parte de multe
surprize. Bune sau rele, ar fi alta caciula. Si ar fi inca ceva, extrem de
important pentru Norman Manea: resuscitarea memoriei, nu doar prin
intermediul imaginatiei, ci prin contactul nemijlocit cu oamenii. Cu
lumea din jur si strada. Caci, asa cum a repetat de multe ori, Norman
Manea a fost si a ramas scriiitor roman, "casa melcului" a fost limba
romana, dincolo de ascendenta sa etnica si dincoace de mizeriile isto-
riei. Daca Norman Manea este astazi un nume recunoscut international
si un posibil doinit, oftat si tanjit laureat Premiu Nobel al Romaniei,
existenta lui biografica, cat si cartile lui nu sunt (re)cunoscute si accep-
tate pe masura valorii sale de establishment-ul literar autohton. Nu
intram in detalii de culise, cine pe cine nu inghite si de ce unii nu admit
ca ar fi ceva grozav de capul si opera lui Norman Manea. Faptul ca
Uniunea Scriitorilor ignora prezenta lui Norman Manea in Romania si
se face ca ploua in fata succesului sau international nu este nici macar
un semn de diplomatie. Asa, de ochii lumii, macar, daca domnii
Manolescu& Vosganian nu aveau timp, se putea organiza o seara-
intalnire-primire protocolara macar cu unul dintre secretarii USR.
Gabriel Chifu chiar era un posibil amfitrion civilizat. N-a fost sa fie.
Nu este ceva nou pe aceste meleaguri, nici unic in istoria lumii.

“Pe scurt, acesta ar fi traseul lui Norman Manea prin tara natala si
prin limba in care a trait si, mai ales, a scris deja o importanta opera.
Ne bucuram ca Norman Manea, prietenul nostru, s-a intors in
Romania. Si atat. Restul e tacere, moarte, viata, nu prea stim ce mai
ramane in afara literaturii.

“Bedros Horasangian” 

Am copiat întregul text, pentru a fi scutit de explica†ii ale
mele despre vizita lui N. Manea în România.

Aflu, deci, ca N. Manea, în turneul s¶u triumfal, marcat de
lans¶ri de c¶r†i (serii - la Polirom), de titluri onorifice, vizite-
acompanieri la Muzeul National al Literaturii Romane, ICR,
GDS, Colegiul Noua Europa, revista Observator cultural, confe-
rin†e de pres¶ a fost/este ignorat de… Uniunea Scriitorilor.

Cum se explic¶ inexplicabilul? Doar prin faptul c¶ lui
N. Manolescu nu i-a pl¶cut N. Manea, ca scriitor? Fiind omul
dracului, întreb: «ïi vor fi pl¶cut V. Em. Galan, D. Popescu-
“Dumnezeu”, Petru Dumitriu? A§a ar reie§i, din cronicile dedi-
cate acestor uria§i scriitori, “dup¶ rivulu†ie”»…

Bine-bine, dar (îmi urmez eu argumentarea de care nimeni
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din România nu are nevoie) N. Manea este evreu, or de când
Manolescu s-a pref¶cut - nu chiar fulger¶tor, îns¶… peste noap-
te) din antisemit în agent-vigilent al Holocaustului-în România,
astfel ob†inînd Ciolanul UNESCO (s¶ nu fie uitat “legionariza-
tul” L.I. Stoiciu, tot de c¶tre antilegionarul Manolescu). Firesc ar
fi s¶ se fi realizat - dup¶ conversiunea invers¶ - o solidaritate
etnic¶, nu?, atunci m¶car una de interese înalt-morale, doar §i N.
Manea îl demascase cu avânt §i nemil¶ (mil¶, la evrei, când cri-
tic¶… tov¶r¶§e§te goimea?) pe “legionarul Eliade”, nu? Ba da, ba
da - atunci cum se explic¶ inexplicabilul?

ïncep s¶ devin plictisitor: am uitat c¶ în România, tot
Românul explic¶ totul - §i nu doar inversul, ci §i inversul
inversului?

Dar-îns¶-totu§i… Ca orice holocaustolog militant - categorie
din care vrea, nu vrea N. Manea face parte - î§i editeaz¶ seria de
opere la Polirom; altfel spus: Politrom. Condus (concernul) de
Silviu Lupescu, asociatul în nu doar afaceri al lui Serge
Moscovici, inventatorul, în toamna anului 1944, a “Republicii
Socialiste Sovietice Moldova”, cu capitala: Ia§i. Tovar¶§ul
Lupescu - tovar¶§ al tovar¶§ului Moscovici Serge - a devenit de
vreo trei ani §i tovar¶§ul lui N. Manolescu, tov¶r¶§ie consfin†it¶
(sic) prin cedarea editurii Cartea Româneasc¶ (a Uniunii
Scriitorilor) Politromului Lupesc’/ de c¶tre Nicolae Manolesc’.
Cum a§a: nici aceast¶ filiera (altfel comercial¶, avînd §i reprezen-
tantul UNESCO p¶r†i din turta cultural¶…) nu a contribuit la
tolerarea lui N. Manea, scriitor, totu§i, român, care scrie, în conti-
nuare, în limba român¶?

Inexplicabilul s¶ se explice prin niscai cuvinte rele rostite
(rostite, nu scrise, N. Manea fiind pruden†a personificat¶, ca s¶ nu
spun: Monumentul Fricosului Cunoscut) la adresa lui Manolescu
- simetricul lui Manea în materie de Fric¶-la-român? Aproape-
explicabil, fiindc¶ nu cred c¶ motivul “sup¶r¶rii” manole§ti ar fi
atacul prin “Felix Culpa”, Pre§edintele Uniunii scriitorilor
nefiind sensibil la doctrina legionar¶, nici la Eliade, el fiind uce-
nic declarat al lui Gu†¶ T¶t¶rescu - nici, pentru memorie, la “anti-
semitism”, decât atunci când acestea dou¶ pot fi folosite ca arme
de  neutralizat, de lichidat un “adversar” - §i nu un partener de
disput¶ literar¶.

Bine-bine, dar o explica†ie a ostilit¶†ii (una mic¶, uite-
atâtic¶) - trebuie s¶ existe, altfel cum s¶ supravie†uie§ti f¶r¶
explica†ii ale manolescit¶†ilor isterico-c¶c¶cioase, una pe fa†¶,
alta pe dos, vorba lui Moromete: “Dup¶ facult¶†i”?

Las balt¶ tentativa de a afla de-ce-ul urii (pentru c¶
N. Manolescu îl ur¶§te pe N. Manea, iar acest “sentiment” nu are
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nevoie de explica†ii) §i m¶ las prad¶ buricului meu propriu §i
personal: Sper c¶ nu am uitat c¶ §i eu sunt un scriitor român, de
limb¶ român¶, neacceptat de românul Manolescu, pe urmele
românului Dinescu (ce plea§c¶!), deci de c¶tre Uniunea
Scriitorilor. La mine nu exist¶ mister: l-am “scuipat în direct” §i
pe Manolescu, dimpreun¶ cu ciracii s¶i obedien†i, începînd de la
Mineriada Sângeroas¶ (13-15 iunie 1990), de la tic¶lo§ia-
idio†enia: “Omul cu o mare”…

Din informa†iile de pân¶ acum, în programul turneului, nu
am observat prezen†a Martei Petreu. ïntâmplare? Gaur¶ în cultu-
ra mea rezemat¶ pe doar Ziua? Oricum, nu am întâlnit-o, nici
m¶car la Cluj, unde Morman Nanea va fi (a fost) f¶cut doctor
honoris causa, numele Martei - cea care contribu†ionase, în
cadrul holocaustiz¶rii mele cu epocala g¶selni†¶, aceasta: dup¶
cum exist¶ pe lume antisemi†i - ca mine - a§a exist¶, orice am
crede noi, ignoran†ii - §i filosemi†i!, dup¶ cum ne comunicase
Moarta Petreu, într-o conferin†¶ al¶turi de tovar¶§ii Ghitta §i
Oi§teanu.

Acum îmi vine: dar Manolescu - deci: Uniunea Scriitorilor -
nu-l suport¶ nici pe C¶rt¶rescu!, drept care nu l-a invitat la
Cumetria ultim¶ de la Neptun.

Ce s¶ semnifice asta? C¶ Manolescu s-a luptat ca un leu ca
s¶ ajung¶ brigadier §ef al scriitorilor doar ca, de pe aceast¶ pozi†ie
de absolut¶ superioritate (sic) intelectual¶ (resic) s¶-i poat¶
ignora pe scriitorii nesuferi†i lui (în toate felurile: de la “felul
C¶rt¶rescu” la “felul Goma”)? Iar “felul Manea” este §i el pe-
acolo, un “fel”, servit rece (precum ura prostului)?

Sâmb¶t¶ 19 aprilie 2008

ïn 22 aprilie va fi înc¶ o înf¶†i§are a interminabilului proces
al nostru. Iar avocatul meu, D-na Crângariu este tot atât de
“prezent¶” ca §i în ultimele trei înf¶†i§ari… Adic¶ sublim¶-dar…
Dup¶ una din ele se l¶uda c¶ va protesta, în scris, la Tribunal,
împotriva… uit¶rii tovar¶§ei grefier, cea care era de vin¶ c¶ pro-
cesul nu continua - ba chiar din contr¶: se împotmolea la fiecare
mal. Nu a f¶cut nimic. Dup¶ ultima amânare, pur §i simplu nu a
putut fi contactat¶ nici prin po§ta electronic¶ (mi se întorceau
mesajele), nici prin clasicul telefon: Mircea St¶nescu s-a str¶duit,
vreo trei jum¶t¶†i de zi: a izbutit în cele din urm¶ s¶-l contacteze
pe Dl. Crângariu, îns¶ el nu §tia nimic despre chestiunea noastr¶.

Nemultumirea mea este justificat¶: de câteva ori - dup¶ câte
o… amânare, justificat¶ de ne-preg¶tirea ap¶r¶rii, o întrebam pe
D-na Crângariu dac¶ mai continu¶ sa figureze ca ap¶r¶tor sau m¶
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las¶ balt¶ - dar s¶-mi spun¶! Nu, da de unde, cum s¶ fac a§a ceva,
etc… De vreo trei luni nu raspunde la mesaje - de parc¶ ar fi luat
deja hot¶rîrea de a renun†a la ap¶rare.

Vom vedea dup¶ 22 aprilie - când, în principiu, Valerian
Stan §i Mircea St¶nescu au fost convoca†i ca martori ai ap¶r¶rii.
Bine, domnule, de vin¶ s¶ fie doar oboseala care ne ucide
pe to†i…

Duminic¶ 20 aprilie 2008

ïntr-o împrejurare grea pentru el, M. Ciucanu îmi scrie:

“Pe  27  martie  am  primit  vestea : bunicul  a  cazut, s-a  lovit, e
la  spital. Cand  am  ajuns  acolo (la  spital ), mi-am  adus  aminte,
fulgerator, de  'atmosfera'  din  Garda  Inversa. Cartile
Dumneavoastra  sunt  ca  aluatul : cand  le  citesti  zici : a, da,  asa...,
apoi , dupa  ce  le  termini  de  citit, cresc, raman  in  tine, devin  cla-
sice ( cel  putin  pentru  mine ). M-a  uimit  sa  gasesc  aceeasi  atmos-
fera  in  spital, aceeasi  raportare  in  fata  suferintei, in  fata  mortii.
Vasazica  noi  nu  ne'am  schimbat  deloc  din  1973-1974  din  punct
de  vedere  material, spiritual, uman ?”

Nu am avut ce-i r¶spunde. Ce s¶-i fi spus: ca suferin†a
pricinuit¶ de boala, agonia cuiva apropiat a fost §i va r¶mâne
suferin†a, agonia - chiar moartea - noastr¶, a supravie†uitorilor?
Iat¶ eu port mereu, proaspete, de ne§ters dou¶ mor†i: a tatei
§i a mamei. £i îmi vor r¶mâne proaspete, sfâ§ietoare, pân¶ la
urm¶ de tot.

Tot Ciucanu mi-a trimis un interviu al Nataliei Soljeni†îna în
care este §i o fotografie al Omului ei. Mi-am zis, f¶r¶ jen¶, f¶r¶
re†ineri… culturale:

«Uite-l, a trecut în icoan¶…»
A§a ar¶ta. Ca un Sfânt Niculae, îns¶ cu privirea goal¶-plin¶,

a celui care tocmai trecuse dincolo.
Alalt¶ieri vorbisem cu Victor Lupan la telefon (are editur¶,

pe rue Jacob!). Pe mine m¶ interesa ce mai §tie despre Soljeni†în,
cu care se între†ine telefonic din când în când. Ultima oar¶
Natalia Soljeni†îna îi comunicase c¶ “azi” Omul nu i se simte
bine. Altfel e viguros, lucreaz¶ cu poft¶, atât c¶ nu mai iese din
odaie: picioarele, p¶c¶toasele… £i înc¶ ceva a mai aflat Lupan:
c¶, de la o vreme haita de javre care îl h¶r†uise, atacase, batjoco-
rise (pe Soljeni†în) ani de zile - mai ales de la publicarea c¶r†ii
Dou¶ veacuri împreun¶ a încetat de a-l mai scuipa, l¶tra,
antisemitiza.
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Nu l-am întrebat pe Lupan: de ce? De ce nu-l mai atac¶?
Fiindc¶ “manifestul antisemit” ultim cunoa§te tiraje astronomice
- de ordinul milioanelor de exemplare în fiecare an? Asta ar
însemna c¶ acuzatorii nu erau chiar cu to†ii evrei… Evreii ar fi
continuat urletele - ceea ce se observ¶, la clasicii holocaustologi
ai lor - au mai r¶mas câ†iva, cunoscu†i de toat¶ lumea ruseasc¶,
¶§tia continu¶ s¶ urle la lun¶. Mai degrab¶ agresorii - majoritari
ru§i - au obosit; ori au ei alte treburi; se vor fi descurajat, consta-
tînd c¶ B¶trânul nu se clatin¶-clinte§te sub oc¶ri §i amenin†¶ri
(dar nu §i sub blesteme - l-am întrebat pe Lupan dac¶ §i Soljeni†în
este ritual-blestemat, cum am fost eu §i probabil voi mai fi…: în
Antisemitizarea-de-limb¶-român¶, chiar în “limba” vorbit¶ de
ovreii de la Chi§’n¶u, continu¶ - : nu, el nu cunoa§te blestemul-
evreiesc).

ïn leg¶tur¶ cu icoana Sfântului Niculae Soljeni†în: cine §tie:
oglinda în care m¶ privesc în fiecare diminea†¶ când m¶ b¶rbie-
resc o fi una optimizatoare; încurajatoare: «Hai b¶trâne, înc¶ o zi
- dup¶ aceea mai vedem noi… Uit¶-te în mine §i vezi-te: pielea
obrazului e f¶r¶ brazde, neted¶, rumen¶ (ca un curule† de copile†),
doar gura pare a m¶rturisi o oarecare dezabuzare - cine n-ar fi în
locul t¶u? - §i lumina ochilor, oarecum stins¶, dar tu de la
dou¶zeci de ani o aveai a§a, fiind miop… D¶-i, b¶taie, Mo§
Repro§, azi, §i gata;  înc¶ cinci-§apte p¶ginu†e §i te opre§ti pân¶
mâine, tot aici, la oglind¶, în tine…»

20 aprilie 2008
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 (despre
dezbatere vorbesc)…

Pentru a p¶trunde “secretul” acestei reuniuni (la 18 octom-
brie 2007, la Jockey Club, Bucure§ti) avînd ca tem¶ folosirea
psihiatriei ca arm¶ politico-poli†ieneasc¶ a regimului comunist
este imperativ necesar s¶ spun: în cele câteva ceasuri cât au durat
dezbaterile dezb¶t¶torilor care se ‘zbat - §i ei! - s¶ rescrie Istoria
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Contemporan¶ a României 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¶ dat¶ spre difuzare în
aceea§i zi.

Cu ce/cine s¶ încep? Nu am încotro: cu deschiz¶torul
dezbaterii, Dinu Zamfirescu, cel care, în 1988, la Paris, împreun¶
cu Mihnea Berindei a pus la cale un putch minabil, f¶r¶ vreun
nobil scop decât acela de a o introduce ca vicepre§edinte al Ligii
pentru Ap¶rarea Drepturilor Omului în România pe fata Doinei
Cornea, perfect necunoscut¶ în regiment §i str¶lucind prin
absen†¶ de la manifest¶rile-manifesta†iile noastre - pentru drepturi-
le omului, desigur; cel care a transformat publica†ia Institutului pe
care-l conduce în jurnal-de-bord al “liberalilor” (de teapa turn¶tori-
lor de pu§c¶rie: Quintus, Cîmpeanu, L¶z¶rescu, a bol§evicilor-de-
n¶dejde: Olteanu, Videanu, Mele§can, Stolojan, Vosganian, a
uteci§tilor - §i istorici! - : Ungureanu, Cioroianu, Marius Oprea…);
cel care de curând a impus cenzurarea volumului Antologia Ru§inii
(ini†iat de Virgil Ierunca), ce trebuia s¶ apar¶ la INMER. A§adar
indispensabilul Dinu Zamfirescu a început prin a comunica:

“Psihiatria ca arm¶ de represiune politic¶ este un subiect pe
care trebuie s¶-l abord¶m neap¶rat, deoarece, actualmente, opi-
nia public¶ româneasc¶ începe s¶ uite ni§te realit¶†i care au exi-
stat pân¶ nu foarte de mult” (subl. mea.). 

ïntr-adev¶r: “opinia” (public¶ româneasc¶) “actualmente
începe s¶ uite”, îns¶ pre§edintele Institutului Na†ional pentru
Memoria Exilului Românesc liberalul Dinu Zamfirescu vegheaz¶
pe ziduri §i o readuce în… Memoria Exilului Românesc prin…
falsificare - cu ajutorul con§tient al lui Ion Vianu, al lui Gabriel
Andreescu §i cu acela abuziv-folosit la publicarea dezbaterilor în
Caietul INMER, al lui Vasile Paraschiv (interven†ia sa a fost
v¶dit “cur¶†at¶” de pixul cenzurator al pre§edintelui - cu acordul
principalilor participan†i - de numele odiosului Goma…).

Pentru o mai corect¶ expunere a faptelor - care alta, decât
una cronologic¶? - voi cita mai întâi din “Jurnalul de Iarn¶” din
februarie-martie 1971 inclus în volumul meu de m¶rturii
Culoarea curcubeului - re-re-repet: cel trimis la topit de
Liiceanu, f¶r¶ ca vreunul dintre prietenii mei de atunci (printre ei:
Zamfirescu, Andreescu, Vianu) s¶ se fi m¶car mirat, necum pro-
testat… Voi reproduce apoi “adev¶rul” impus de INMER, de
Zamfirescu, de Andreescu, de I. Vianu §i de Paraschiv, cel abu-
zat-cenzurat de intelectualii de vârf ai României, nemul†umi†i de
istoria-cum-a-fost-ea, de aceea au încercat s¶ re-scrie ei cu mâna

134PAUL GOMA  - JURNAL 2008



lor 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¶ [jurnalista] Dessa Trevisan (convor-

birea 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 [Cornel]
Burtic¶ [vicepremierul de atunci cu care avusesem o
“intrevedere” în 22 februarie], 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 inter-

nat 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, 
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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¶ întrerup 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 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 PRAC-
TIC™ 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
internarea, fiindc¶, disperat de §icanele de la serviciu, ap¶ruse în
uzin¶ cu, pe piept, ecusonul pe care scria SCLAV.” 

Din rapoartele Securit¶†ii (recuperate prin CSNAS):
(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
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- ortografia le apar†ine, n.m. P.G.
(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 psihia-
trice. [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 drep-
turilor 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¶, ace-
lor 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 [1977]
Ora 8: Telefonul, în continuare, mort. 
(…) 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).” 

“(…) 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 abia dup¶
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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 din România.

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 psihia-
trie 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 psihia-
trie 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 par-
tid mai în vîrst¶, inginer Paulina C¶t¶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 Zamfirescu Dinu îl introduce pe:

Ion Vianu - care declar¶:
“Eu am elaborat mai multe studii asupra acestei probleme

138PAUL GOMA  - JURNAL 2008



specifice, deoarece, f¶r¶ fals¶ modestie, am fost primul medic care,
în †ar¶ g¶sindu-m¶, am vorbit despre abuzurile politice ale psihia-
triei în mod public §i am f¶cut-o §i dup¶ ce am p¶r¶sit România”.
(subl. îmi apar†ine, P.G.)

ïn curând se vor împlini dou¶ decenii de când I. Vianu tot
invoc¶ în interven†iile sale publice - orale, scrise - un articol al
s¶u publicat în Via†a româneasc¶ mult înainte de 1977, în care
demascase 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 [sic] 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¶  vorbeasc¶
despre sine, spunînd adev¶rul despre acel episod. Anume c¶
§tirea despre intern¶rile psihiatrice fusese difuzat¶ în 26 februarie
(1977), iar el, I. Vianu a ap¶rut abia în 11 martie, îns¶ numai ca
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, eroic¶ §i “f¶r¶ fals¶ modestie”. 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 scris¶ ori oral¶ (prin telefon, Mariei-France Ionescu, de
pild¶) împotriva intern¶rilor psihiatrice. A deschis gura abia dup¶
ce a ajuns în Elve†ia fa†¶ de jurnalista Nicoleta Franck.

Pân¶ la apari†ia Caietului INMER nu vedeam importan†a
“priorit¶†ii” denun†¶rii psihiatriei politice în România. 

ïn 1977 consemnasem pe foi de hârtie ceea ce, în 1978, la
Paris avea s¶ alc¶tuiasc¶ un capitol, “Jurnal de iarn¶” al m¶rturiei
editat¶ în 1979, la Seuil, în traducere francez¶, sub titlul Le
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Tremblement des hommes (titlul original fiind: Culoarea
curcubeului). £i în acea împrejurare m¶ considerasem un simplu
agent purt¶tor de mesaje ale concet¶†enilor mei cei f¶r¶ glas §i
f¶r¶ de putere. Astfel “tratasem” Apelul pentru respectarea drep-
turilor 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,
§tire 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 noastr¶.

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) “concep†ia sa,
academic¶… cea care, cu binecuvântarea lui B¶sescu, a falsificat
istoria contemporan¶ a României, prin mutilare (eliminînd f¶r¶
opozi†ie din partea colegilor din Comisie: Manolescu, Mih¶ie§,
Patapievici, Monica Lovinescu, Zub… perioada 28 iunie 1940-
iulie 1941, apoi pe cea dintre martie 1944 §i 1946, pentru a nu-i
contraria pe ru§ii ocupan†i ai Basarabiei §i Bucovinei, apoi ai
României cât¶ mai r¶m¶sese, cu atât mai pu†in ofensa pe evreii
auxiliari zelo§i, feroci ai Ocupantului bol§evic) §i prin falsifica-
re, chiar inversare a termenilor - un exemplu din o sut¶:
Raportul s¶u - tip¶rit în foarte multe exemplare la Humanitas
BMW - pretinde c¶ “Ceau§escu îi alungase din România pe
evrei”. Or toat¶ lumea §tie c¶ Ceau§escu avea alte p¶cate, toate
grele, de pe urma c¶rora p¶timiser¶ numai românii, nu §i evreii -
ace§tia colaboraser¶ cu regimul comunist, alc¶tuind ei în§i§i
Aparatul de Stat §i de Partid, cât¶ vreme avuseser¶ cet¶†enia
român¶, îns¶ §i dup¶ ce emigraser¶ devenind israelieni, francezi,
germani, americani.

£i iat¶-i acum pe impoten†ii târâie-obiele aduna†i la INMER,
profitînd de prezen†a lui Vasile Paraschiv, singurul om cinstit din
acea adun¶tur¶ de “directori de con§tiin†¶” impostori, mincino§i,
încercînd s¶ intre în Istorie prin u§a din dos, cea frecventat¶ de
slugi, de furi §i de tâlhari. (ïmi vine în minte o zical¶ am¶rât¶:
“Ceau§escu, neizbutind s¶ intre în istorie, vrea s¶ intre în geografie”). 
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£i în “m¶rturiile” despre denun†area psihiatriei în România
I. Vianu procedeaz¶ ca §i în acuza†iile de antisemitism la adresa
mea: deschide gura §i las¶ cuvintele s¶-i curg¶ pe b¶rbie, pe
piep†ii c¶m¶§ii, ca dintr-un robinet uitat deschis - f¶r¶ a †ine
seam¶ de proprietatea lor, de adev¶rul lor.

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 aces-
tea §i pe dat¶… am turnat! Pentru cei care umbl¶ pe la memorie
amintesc: §i atunci domnea teroarea lui Ceau§escu §i a Securit¶†ii. 

Apoi: ce în†eles ascunde afirma†ia: “ïn afar¶ de propriile
mele m¶rturii exist¶ discursul lui Ceau§escu din 1 octombrie
1968” ?  

Nu am p¶truns pâcla groas¶ a discursului s¶u deslânat,
incoerent, îl las a§a, neatins.

Aproape m¶ obi§nuisem cu absen†a sa scrobito-somnolifer¶ în
prezidiile conferin†elor, a colocviilor, înc¶ de la prima edi†ie a
Amintirilor în dialog (cu M. C¶linescu), unde era evident¶ - la
amândoi - autoamnezierea. De aceea m-a surprins dureros
agresivitatea cu care m-a atacat acum câtva timp - tot în INMER -
tratîndu-m¶ de: “antisemit basarabean”! Atunci dedusesem c¶, tot
dormitînd prin comitete §i comi†ii §i prezidii al¶turi de c¶prarul
holocaustolog, Monumentul Nesim†itorismului Dâmbovi†elin,
Oi§teanu-Oigen§tein, acesta îl alfabetizase pe fiul lui Tudor Vianu
§optindu-i “ultimele §tiri”. Din acestea I. Vianu re†inuse doar c¶
sunt “antisemit” §i “basarabean”; din lene, confec†ionase gr¶bit:
“antisemit basarabean” - dup¶ care adormise la loc.

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 un Matei C¶linescu), ci a deve-
nit de câ†iva ani militant holocaustolog. Or scopul suprem al aces-
tora (care cred f¶r¶ a cerceta - §i condamn¶ orbe§te, f¶r¶ a judeca)
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 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 a isto-
riei, visul oric¶rui c¶c¶nar slugoi, fie el Roller, fie Tism¶neanu, fie
Marius Oprea (Comisia încredin†at¶ lui de T¶riceanu, avîndu-l
ideolog-§ef pe securistul sionist “Radu Ioanid” a fost neutralizat¶
de B¶sescu prin Tism¶neanu, îns¶ “programul” era identic: f¶r¶
perioada iunie 1940 - 1946 - ca s¶ nu-i supere pe americanii de la
Tel Aviv). ïmi arde §i el o copit¶, scriind:
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“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”.

“Pe urm¶” au venit hoitarii, profitorii, “primii”, falsificatorii
memoriei - ca el, ca Vianu, ca Andreescu.

A§adar, iat¶ cum st¶m: “Primul care a demascat psihiatria
politic¶ în România” a fost - f¶r¶ fals¶ modestie - I. Vianu ; “printre
primii care a relevat în Occident acest fenomen” a fost, cine altul
dac¶ nu Berindei!? 

Inmer-i§tii refuz¶ s¶ pomeneasc¶ numele lui Virgil T¶nase
“corespondentul” meu telefonic §i semnatarul… primului text care
relevase fenomenul (în Les Nouvelles Littéraires). Nu sunt
consemnate nici numele Monic¶i Lovinescu §i al lui Virgil Ierunca,
în casa c¶rora se afla instalat Comitetul pentru ap¶rarea drepturilor
omului §i unde s-a înregistrat convorbirea noastr¶ - pentru a fi
difuzat¶ în aceea§i zi dup¶ dou¶ ore, la Europa Liber¶ (26 febru-
arie 1977). Pentru INMER-ul falsificator al adev¶rului nu au
existat nici Maria Br¶tianu, nici Marie-France Ionesco, nici
¢epeneag, nici Anne Planche, nici Alain Paruit, nici Matei Cazacu,
nici Trifon, nici Doicescu…

£i, desigur, nici m¶car din gre§eal¶ nu a fost pomenit numele
odiosului “antisemit basarabean”: Paul Goma.

(Am reprodus acest text §i aici, în Jurnal, îl voi trece §i în
volumul Scrìsuri III - s¶ fie)

Luni 21 aprilie 2008

Flori St¶nescu îmi comunic¶: “A murit Monica Lovinescu”.
Dumnezeu s¶ o odihneasc¶.
Totul s-a tulburat. Filip a luat destul de r¶u vestea. Chiar

dac¶ ei doi s-au avut cât s-au avut ca mâ†a cu cânele, pentru Filip
Monica §i Virgil fuseser¶, totu§i, bunici de substitu†ie. B¶iatul a
f¶cut o criz¶ de isterie în leg¶tur¶ cu casa §i cu “hârtiile” care au
s¶ se piard¶ de cum vor înc¶pea pe mâinile Ambasadei RSR §i la
un moment dat mi-a spus:

«ïi dai telefon lui Lang!»
Jack Lang îi fusese lui Filip un fel de unchi… I-am r¶spuns

c¶ din p¶cate era vorba de o dona†ie  semnat¶ de Monica
Lovinescu  c¶tre Statul Român, în care Lang nu avea cum s¶
intervin¶. A acceptat inacceptabilul.
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Ce blestem pe capul nostru, al românilor! £i în cazul
Monicilor: cum ei nu au avut copii, nici mo§tenitori, nu au avut
cui s¶ încredin†eze c¶su†a, dar mai ales “hârtiile”. Praful §i pulbe-
rea se va alege de ceea ce adunaser¶ ei - c¶r†i, arhiv¶, discurile…

M¶ doare, la propriu, inima.
Bine ar fi s¶ m¶ în§el: ei s¶ fi avut grij¶ s¶ încredin†eze cuiva

de încredere “averea” lor - §i a noastr¶, a p¶c¶to§ilor de români.

Mar†i 22 aprilie 2008

Azi: procesul.
£i mereu prezent¶ moartea Monic¶i Lovinescu.

Miercuri 23 aprilie 2008

Procesul: s-a amânat pentru 20 mai.

Alt dobitoc: T¶riceanu. Bine-bine Guvernul a înfiin†at bursa
"Monica Lovinescu" pentru jurnali§ti… Dar unde vor locui
“viitorii cursan†i”, la Paris? “ïn casa din capitala Fran†ei, pe care
Monica Lovinescu a donat-o statului roman”, parol! Este nevoie
s¶ se explic: cuvânt¶torul este un necuvânt¶tor?

Joi 24 aprilie 2008

Filip a instalat “INMER”, dar… Din vina mea, a lucrat o
variant¶ veche. Peste o zi-dou¶ vom corecta gre§eala.

A murit §i Cezar Iv¶nescu. Dumnezeu s¶-l odihneasc¶ §i
pe el. O ciud¶†enie: atâta timp cât ne-am aflat fa†¶-n fa†¶, ne
în†elegeam de minune - oricum, nu ne certam; el a devenit
grozav de agresiv dup¶ 1990, acuzîndu-m¶ ca l-a§ fi încondeiat
nu§tiuunde, nu§tiucum…

Aflu c¶ s-a dus §i Marcel Chirnoag¶. L-am cunoscut, prin
Ion Omescu, în atelierul de gravur¶ (al Uniunii Plasticienilor?, al
s¶u?). Nu am schimbat, atunci, vreun cuvânt, nu am schimbat nici
dup¶, când ne-am mai întâlnit. Ce interes s¶ fi avut el pentru un
famelic, un mototolit ca mine (ne aflam în ultimele lui ale anului
1965, abia ie§isem din bort¶, redevenind student - numai Marcel
Petri§or ar¶ta atât de costeliv §i de r¶t¶cit…)?

Dumnezeu s¶-l odihneasc¶ §i pe Chirnoag¶.

143PAUL GOMA  - JURNAL 2008



Ieri am trimis prin e-mail “INMER” cunoscu†ilor. Mul†i
mi-au r¶spuns. Pozitiv, cum ar fi zis Monica Lovinescu. O sin-
gur¶ persoan¶ (pân¶ acum) s-a ar¶tat nemul†umit¶: §i acest text
este… de neîn†eles pentru ea §i pentru prietenii s¶i din Austria: ca
de obicei - ca §i în Jurnale - vorbesc despre fapte, despre oameni
necunoscu†i lor, sau cunoscu†i, dar ca “pozitivi”. Ar trebui s¶
scriu mai limpede, mai pe în†elesul lor - iat¶ dânsa m¶ poate ajuta
la opera†ia de accesibilizare (sic) a textelor mele - inaccesibile
maselor largi de eventuali cititori… Dup¶ ce mi-am f¶cut criza de
mânie m-am calmat. Prietena austriac¶ îmi vrea binele, numai c¶
la vârsta mea imposibil s¶ m¶ ameliorez; s¶ devin accesibil;
limpede…

Dau peste o aluzie din 1998 (Mu§ina) :

“Daca cereti nume, cititi Jurnalul lui Paul Goma.
Insa, unul dintre ‘efectele perverse' ale jurnalului, utilizat cu

abilitate de cei pusi in cauza, a fost acela ca, personalizand excesiv,
neinstistand pe o anumita mentalitate si structura a puterii pe care cei
atacati o reprezentau (direct sau indirect) s-a creat, pe de o parte,
senzatia ca Paul Goma exagereaza (“nu se poate ca oameni asa dragu-
ti, asa de inteligenti sa fi fosti asa de lasi, sa fi colaborat atat cu un
regim care le-a facut, si lor, atata rau”) si, pe de alta parte, a (re)alimen-
tat dispretul complexat al altor categorii sociale, de la muncitori (“noi
muncim, nu gandim”) la fostii activisti, securisti, militieni (“n-am avut
eu dreptate, intelectualii astia-s o adunatura de netrebnici”).

Evident, Goma are dreptate. Insa punctual. (în 95% din cazuri),
dar punctual. Mizeria din lumea culturala nu era decat o prelungire,
poate atenuata, a mizeriei umane, a atrocitatii relatiilor interumane din
intreaga societate. Uniunea Scriitorilor, de exemplu, era ‘ultimul cerc',
cum l-a numit Soljenitin, un fel de ‘limb' al Infernului. Goma, are drep-
tate sa-i contrazica pe cei (majoritatea) ‘rezistentii prin cultura', care
afirma, ca U.S. era cel putin ‘Purgatoriul', ea, U.S., nu era decat o
‘margine' a Infernului, produsa si tolerata de acesta. Dar pozitia lui
Goma i-a permis Anei Blandiana (si altora) sa ‘pulseze' (pluseze?],
numai nitel, dar indeajuns: inclusiv dizidentii erau ‘produsi' de sistem,
de Infern, erau parte componenta a acestuia. Deci, dizidentii nu au nici
o indreptatire morala superioara celorlalti ‘pacatosi' din Infern. Cel
mult, au un statut egal cu cei din ‘ultimul cerc', ‘din limb'. ?i sum dizi-
dentii ‘n-au opera', iar ceilalti ‘au' (ce opera, impusa cum, de cine, nu
mai conteaza)... e evident cine trebuie sa vorbeasca in numele ‘mase-
lor'. Cine? Tot cei care au vorbit si inainte. Ei cunosc Infernul, desi n-
au facut parte din el. Mica sofistica a intelectualului (semi)oficial din
Est.
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Sâmb¶t¶ 26 aprilie 2008

Sâmb¶ta Pa§telui.
Imperioas¶ necesitate s¶ fac un du§. Mai degrab¶ s¶ m¶ dau

(eu, pe mine) cu furtunul. Ca s¶ m¶ cur¶† de noroiul ve§tilor din
România în leg¶tur¶ cu Monicii.

De la politicieni - §i înc¶ români ! - la ce s¶ te a§tep†i, decât
la noi §i noi §i noi dovezi de analfabetism, de vulgaritate, de
incapacitate de a se esprima. Dar de nesfâr§it¶ viclenie (dinspre
Ceau§escu, dinspre Iliescu): B¶sescu, adresîndu-se scriitorilor
mai deun¶zi §i  declarînd c¶ (§i) el a crescut printre almanahe,
schele†i, succesuri, a “calculat” ca Sarkozy: î§i face el autocritica
- repetînd ostentativ “succesurile”pentru a nu da celorlal†i ocazia
s¶-l critice.

ïns¶ intelectualii, scriitorii, dè… Taman cei care fuseser¶
du§i la Poart¶ cu avionul: Liiceanu, Patapievici… Apoi
Manolescu, parc¶ §i I.T. Morar se agita printre picioarele oame-
nilor, la Ateneu. La ‘telectuali îl bag §i pe ministrului InCulturii
Iorgulescu, nu mai breaz decât legendarul M¶rgineanu, cel cu
“plopii no§tri”, cam tot atât de luminat ca Spiess…

ïn curând cenu§a Monicilor va fi depus¶ undeva…«Vedem
noi unde…», iar eu m¶ întreb, proste§te, nu cu: «Dac¶ ar tr¶i §i ar
asista le spectacol, ce-ar zice…?», ci: 

ïi merit¶ †ara asta (nu scap de cuvintele fetei din Pa§cani)? ïi
merit¶ oamenii ¶§tia - mul†i îndatora†i pân¶ peste sprincene?

Nu cumva Monica Lovinescu a gre§it când §i-a redactat
testamentul (§i în numele lui Ierunca)? £i dac¶ Monica
Lovinescu, diminuat¶ §i l-a scris dup¶ dictarea lui Liiceanu, a§a
cum scrisese, transmis¶ prin telefon, de acela§i, sentin†a prin care
mi-a t¶iat capul în 1997 : “ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul
Goma”?

De pe forum, printre multe prostii (ca “la noi, la ortodoc§i,
nu se incinereaz¶”, dup¶ obr¶znicii, nesim†itorii - una, Olga
Khan:

“De ce ar fi trebuit Presedintele Romaniei si Prim Ministrul sa
mearga dupa ei si sa le readuca??? Ei au parasit tara dupa poftele lor si
n-au lucrat pentru ROmania!(…) Romania nu are sau a avut nici o
obligatie fata de ei!!!! (…)N-a avut familie aceasta femeie? sau a trait
numai o viata de libertina si la batrinete nu mai e nimeni sa-i aduca o
floare ... nici pe mormant.” “Parca Monica numai la demonstratii anti-
comuniste participa la Paris? ma faci sa rad, dar spre curiozitatea ta, eu
am fost chiar activa in politica in Franta!!!! si am participat la foarte
multe mitinguri pentru Drepturile Omului”, 
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Iat¶ unul “mai a§a”:

(Paraipan: “Olga Khan a scris (…): Dna Lovinescu n'a parasit
tzara dupa pofta ei, asa cum ai facut TU. (…)Tu ai plecat cu acte'n
regula. Io am fugit. Da' ea a luptat. Cu armele ei, cum a putut si ea. (…)
De neiertat dupa tine. RO n'a avut multzi ca ea. In cartzile de Istorie,
cum se va preda copiilor disidentza in Romania Comunista? Facuta de
Iliescu? Pleshu? Militaru? Dna Lovinescu n'are loc?” “Nici in 2008
Romanii nu'si onoreaza Eroii razboiului Rece. Nici pe cei din Muntzi
(pe care'i numesc curent in presa pejorativ Legionari sau banditzi), si
nici pe cei din exil. 

A mai ramas unul singur, da' cel mai mare. Paul Goma. Nici pina
in ceasu' asta nu-i cetatzean Roman. Disidentul #1 al RO, un ..APA-
TRID in 2008. Probabil ca dupa ..Romani nici nu merita altceva. Paul
Goma'i foarte bolnav. Ma intreb, ..cind i se va alatura lui Petrica
Tzutzea, unde va fi inmormintat? Evident ca in Frantza. ca si Enescu,
ca si Bricusi, ca si Ionescu, ca si Cioran, ca si .. multzi mari Romani.
Frantza a ajuns ... Walhalla Romanilor”.

Ei, când! Cândva, azi-mâine, c¶ nu dau T¶tarii.
C¶ sunt bolnav… Mare noutate! Dar cine nu e bolnav de

boal¶, de durere, de desn¶dejde, ciud¶, mânie? To†i - c¶ci to†i
murim, nu?…

Testament… Nu am f¶cut unul recent - am to-ot amânat, c¶
n-o fi foc (nici t¶tari). ïns¶ când mi-l voi face…

Cum nu am avere… Desigur, c¶r†ile, manuscrisele, îns¶
acestea vor avea doar o valoare sentimental¶ §i le las Anei §i lui
Filip în custodie… Oricum, repet ce mai voisem:

- Chiar dac¶ vreodat¶ “va veni momentul”, s¶-mi fie l¶sate
r¶ma§i†ele în pace, aici, în Fran†a, în exil; s¶ nu fie nici expatria-
te, nici repatriate; m¶ voi sim†i împ¶cat aici unde m¶ aflu în pre-
zent, în via†¶;

- S¶ nu se dea numele meu vreunei asocia†ii, grup¶ri
culturale, institu†ii, str¶zi, stradele, alei, scuar - sigurul loc unde
al meu va figura pe pozi†ia a treia: pe o eventual¶ plac¶ de pe
zidul gimnaziului din satul natal: Mana, Orhei;

- S¶ nu fie “s¶rb¶torit¶” onomastica, aniversarea; singurul
prilej de a se vorbi despre mine s¶ fie la apari†ia (sau reeditarea)
unei c¶r†i.

A§a va fi cel mai potrivit.
Nu?
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Duminic¶ 27 aprilie 2008

Dormit foarte prost: am mâncat macaroane-la-tigaie seara,
târziu. M¶ jurasem s¶ fiu atent - degeaba: uit. Apoi: m-am perpe-
lit gândindu-m¶ la soarta (postum¶) a Monicilor. Cu ce vor fi
gre§it ei, ca s¶ fie “trata†i” astfel? £i, la urma urmelor ei în§i§i nu
ar fi putut evita asta. C¶zuser¶ în robie editorial¶, nu mai putea
mi§ca atâta timp cât fuseser¶ în via†¶, cu atât mai pu†in dup¶.
Liiceanu a f¶cut ce a vrut el - cu ei, cu car†ile lor, cu tezaurul
adunat în c¶su†a lor, cu casu†a, cu onoarea lor - vreau s¶ zic: cu
demnitatea lor postum¶. El, rechinul - eu îi ziceam: “§tiuc¶ prost
b¶rbierit¶” - este autoul moral, material al bâlciului degradant din
aceast¶ S¶pt¶mân¶ a Patimilor.

Doamne, Doamne…

Mar†i 29 aprilie 2008

Iar am f¶cut o pauz¶: Duminic¶ (de Pa§te) am primit un sfert
de veste bun¶ §i m-am apucat de verificat Culoarea… A§tept
s¶ptamâna aceasta raspunsul la propunerea mea, ca s¶ pretind c¶
vestea-bun¶ este pe jum¶tate împlinit¶.

Miercuri 30 aprilie 2008

Azi voi depune la po§t¶ “hârtia” Culorii… Fiind s¶rb¶tori la
mijloc, va ajunge pe luni, pe mar†i.
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M A I

Joi 1 mai 2008

Am ratat defilarea ob§teasc¶ - §i popular¶: m-am trezit
târziu. Ce-or s¶-mi fac¶ tovar¶§ii! Or s¶-mi taie prima.

Vineri 2 mai 2008

Am terminat Soldatul câinelui.

Sâmbat¶ 3 mai 2008

Nicolae Dima îmi trimite:

The Romanian - American Committee
for Bessarabia
c/o “Holy Cross” Romanian Orthodox Church
5150 Leesburg Pike, Alexandria, VA 22302-1030.
E-mail: Bessarabia44@yahoo.com

5 April 2008

TO: Honorable George W. Bush, President of the United States
The White House, 1600 Pennsylvania Ave., NW, Washington, DC,
20500
RE: The United States, Romania, and the Republic of Moldova.

Domnule Presedinte,
In numele comunitatilor de origine Romana din America, ne

folosim de prilejul reuniunii NATO de la Bucuresti pentru va adresa
aceasta noua scrisoare. Incepem prin a va felicita pentru pozitia pe care
ati abordat-o la recenta reuniune. Suntem fara rezerve alaturi de dvs. si
de eforturile dvs. vizand extinderea si consolidarea Aliantei Nord
Atlantice. Intr-adevar, puterea mentine pacea, dar este la fel de adeva-
rat ca pacea trebue sa vina cu dreptate. Din acest punct de vedere,
Comitetul Romano-American pentru Basarabia are o veche durere si
de aceia apeleaza din nou la dvs. cerîndu-va sprijinul.

Domnule Presedinte, cu numai trei ani in urma ati condamnat
pactul Ribbentrop-Molotov din 1939 si ati denuntat acordurile incheia-
te la Yalta in 1945. Ambele acorduri au cauzat suferinte de nedescris
tarilor si popoarelor Est Europene. Ati declarat textual domnule
Presedinte ca “intemnitarea a milioane de oameni din Europa centrala
si de est va fi cunoscuta pentru totdeauna drept o imensa nedreptate
istorica.” Am fost miscati de sinceritatea si curajul declaratiei dvs. Asa
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cum am afirmat atunci si o repetam si acum, comunitatea noastra se
aliniaza pe deplin eforturilor Statelor Unite de lupta impotriva teroris-
mului, de promovare a tranzitiei la democratie, si de remediere a injus-
titiilor din trecut. 

Pe de alta parte, suntem intristati dle. Presedinte ca fostele
teritorii romanesti din stanga Prutului, in special Basarabia ori actuala
republica Moldova, au fost si sunt in continuare ignorate de America.
Va reamintim ca acest stravechi pamant romanesc s-a reunit cu tara in
1918, dar a fost invadat de Uniunea Sovietica in 1940 tocmai in urma
pactului Ribbentrop-Molotov. Apoi, in pofida masivelor deportari si
arestari operate de Sovietici, aceste pamanturi au ramas pana in ziua de
azi predominant romanesti si ele vor sa se reuneasca cu tara. Realitatea
este ca actuala republica Moldova este doar un vestigiu Stalinist, o
entitate statala inutila in sud-estul Europei creiata si manipulata de
Moscova in scopuri geopolitice. In consecinta, guvernul communist de
la Chisinau este anti NATO, anti American, anti Roman, si impotriva
propriului lui popor. 

Cu toate acestea, la 27 martie 2008 populatia republicii Moldova
a organizat o serie de intruniri si manifestatii pentru a marca si sarba-
tori 90 de ani de la reunirea provinciei cu tara-mama. Locuitorii
Moldovei au vrut sa arate din nou lumii ca ei sunt Romani. Guvernul
comunist de la Chisinau a incercat sa reprime intrunirile, s-a dedat la
maltratarea participantilor si a arestat mai multi manifestanti.
Adevarul nu poate fi negat ori ascuns insa pentru todeauna. Tinara
generatie de “Moldoveni” de azi s-a alaturat generatiei mai in varsta si
a cerut in mod deschis reunirea provinciei lor cu Romania.

Romania nu este Iugoslavia, dle. Presedinte. Nationalitatile fostei
Iugoslavii se urau intre ele si doreau sa se separe. Spre deosebire de
Iugoslavi, Romanii de pe amble maluri ale Prutului vor sa se uneasca
si sa traiasca intr-o patrie comuna. Ei vor ca impreuna sa faca parte din
Uniunea Europeana si Alianta Nord Atlantica. Si exista o limita a
inselarii sperantelor si aspiratiilor unui popor. Ignorarea aspiratiilor
natiunii romane nu face altceva decat sa duca la racirea sentimentelor
de prietenie pe care Romanii le nutresc in mod traditional fata de
America.

In calitate de lideri comunitari si de cetateni loiali ai Americii noi
dorim sa promovam cele mai bune relatii intre Washington si
Bucuresti. Este insa convingerea noastra ferma ca cea mai buna solu-
tie a acestei probleme este acceptarea ideii ca singurul loc natural al
Moldovei este in sanul Romaniei. Nu ne pronuntam neaparat pentru o
reunire imediata, dar insistam ca aceasta optiune sa fie luata serios in
consideratie. Noi credem totodata ca reintregirea Romaniei va promo-
va si mai bine interesele Statelor Unite in sud-estul Europei, va intari
prietenia Romanilor fata de America, si va ajuta chiar si Rusia sa se
debaraseze de o sursa de frictiuni regionale. In aceste scopuri suntem
gata sa depunem orice eforturi.

In incheiere Dle. Presedinte am aprecia un raspuns la actualul
apel si v-am ramane recunoscatori daca ati acorda o audienta liderilor
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Comitetului nostru. 

Ai dvs. cu sinceritate
Prof. Dr. Nicholas Dima

Executive Vice President
Voice of America Retiree, Arizona 

Prof. Dr. Claude G. Matasa
Executive Vice President
Honorary Consul General of Romania, Florida

Valentin V. Tepordei
Communications Vice President
Scientist Emeritus, Virginia

Dr. Silviu Ziscovici
Public Relations Vice President
M.D. Maryland

Ca toate “scrìsurile” despre Basarabia §i acesta m-a atins -
pe la inim¶.

Colegul meu de celul¶ de la Gherla în 1958, gazda mea la
Washington, în 1978, de§i nu mai tân¶r decât mine, nici cu mult
mai s¶n¶tos, se †ine drept. S¶-l †in¶ Domnul.

Duminic¶ 4 mai 2008

Un corespondent îmi atr¶sese aten†ia c¶ Emil Marcu,
l¶ud¶torul în versuri al lui Ceau§escu - pe care îl ar¶tasem cu
degetul în mai multe rânduri - nu este unul §i acela§i cu…
Emanoil Marcu - o alt¶ persoan¶, cu alt profil moral. Am promis
o corectare în urm¶toarea felie de Jurnal. Or acum aflu c¶ nu am
f¶cut-o. De ce?, m¶ întreb. Am uitat s¶ o fac. Dar de ce am uitat,
ce “se ascunde” înd¶r¶tul uit¶rii? Se vede c¶ “numele” corespon-
dentului este de vin¶, în ochii mei. Semneaz¶ cu un prenume
dublu fran†uzesc §i cu un “nume” de b¶utur¶ tot fran†uzeasc¶. S-
ar prea putea ca §i prenumele §i numele s¶ fie autentice. Dar dac¶
mie mi s-a p¶rut fals¶ identitatea, nu am ce (-mi) face. Oricum,
am corectat confuzia de… prenume dintre Emil §i Emanoil.

ïn a§teptarea unei pere m¶l¶ie†e editoriale, ce fac eu? Ce-am
mai f¶cut: utopii (la a§a ceva m¶ pricep). Dac¶ b¶iatul care m-a
b¶gat la meci a spus c¶ pledase pentru o serie de autor, facem o
serie de autor! ïntr-un prim volum: Culoarea curcubeului+
B¶rbosul, edi†ie întreag¶, nu a§a cum mi-o tunsese marele
editor Lupescu de la Politrom; §i “continuarea”: Soldatul câine-
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lui. Urm¶torul volum - în fapt: volume - Scrìsuri I-II-III. Iar
dac¶ sunt cuminte, ciclul autobiografic: Din Calidor, Arta
reFugii, Astra, Sabina, Roman-intim. £i Gherla-L¶te§ti. £i
Bonifacia. £i Patimile… £i Adameva… £i…

Numai de nu s-ar alege §i din aceast¶ utopie editorial¶ ce
s-a ales din cele de la Humanitas, de la ALLFA, de la Polirom:
praful… Nu de alta, îns¶ am obosit s¶ a§tept minuni în România.

Ieri a fost întâia zi de prim¶var¶ §i a doua noapte când dorm
cu u§a-fereastr¶ deschis¶. Nu, înc¶ nu am sem¶nat-r¶s¶dit nimi-
ca, ceea ce nu m-a împiedecat s¶ consum (cu drag) din leu§teanul
de anul-anii trecu†i. Doamne, ce gust de rai au supele mele fade,
îns¶ leu§tenìte!

Luni 5 mai 2008

Azi: în a§teptare. Sunt atât de t¶b¶cit de refuzuri editoriale,
de ne-continu¶ri, de ne-r¶spunsuri la întreb¶ri legitime - nu la
solicit¶ri, aten†ie! - încât o nou¶ t¶cere sau o explica†ie (ba c¶
n-avem bani, ba n-avem hârtie, sigur n-avem noroc, ba§ca planul
editorial gata-încheiat, etc), dac¶-mi va pricinui o nou¶ întristare
(sunt doctor în eufemistic¶), nu va fi o surpriz¶. Ah, cum s-ar
rezolva §i asta, dac¶ a§ avea bani s¶-mi pl¶tesc eu editarea,
imprimarea, distribu†ia! £i câte o mas¶, pe s¶pt¶mân¶ celor care
m¶ vor citi - ei, da: arta momirii cititorului const¶ în pl¶tirea lui.

De-acum toat¶ lumea bun¶ - §i nu doar din România - §tie c¶
nu se mai cump¶r¶ carte de literatur¶, c¶ numai c¶r†ile destinate-
preg¶tite a fi de-succes… au succes…; 

Toat¶ lumea bun¶ din România §tie - §i d¶ mai departe §tirea,
ca sigur¶ - c¶ ale mele c¶r†i nu sunt c¶utate, nu sunt citite, deci
mai bine s¶ nu fie tip¶rite! £tiu. Dar mai §tiu ceva ceea ce tot
autorul de c¶r†i §tie: c¶ scrierile sale nu sunt chiar atât de proaste
cum sus†in Dimisenii, £tef¶ne§tii, Lefterii - ce s¶ mai spun de
Mu§ate; c¶, dac¶ ar exista pe etalajele unei libr¶rii, ar g¶si §i el un
curios, dou¶ curioase. Dar te pui cu dictatul Manolescu : “Adio,
domnule Goma!”?, sau cu decretul-lege al Monic¶i Lovinescu:
“ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”? Nu te pui. Ci le
înduri.

C¶utînd pe Google, dau peste:
revista HELIS Slobozia, noiembrie 2006

“La 22 iunie 1941 armata român¶ începea r¶zboiul de eliberare a
Basarabiei §i Bucovinei de Nord de sub ocupa†ie sovietic¶. Dup¶ eli-
berarea acestora, România va continua r¶zboiul antisovietic, al¶turi de
Germania. Întinse teritorii ale URSS vor fi ocupate în doar câteva luni.
Totodat¶, aproximativ 3 milioane de solda†i sovietici au fost lua†i pri-
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zonieri în primele 6 luni ale r¶zboiului. O parte a acestora va ajunge în
România, acolo unde, înc¶ din iulie 1941, erau organizate primele
lag¶re de prizonieri. Astfel de lag¶re au fost create §i pe teritoriul
jude†ului Ialomi†a. Cele mai cunoscute au fost lag¶rele de la Fierbin†i §i
Slobozia.

Lag¶rul de prizonieri nr.1 de la Slobozia se afla pe locul fostei
unit¶†i militare, lâng¶ gara feroviar¶. Monografia recent¶ a Sloboziei
cuprinde §i o descriere impresionant¶ a acestui loc: “Dincolo de barier¶
era unitatea militar¶ a osta§ilor din escadronul 5 Cavalerie, c¶l¶ra§i cu
schimbul. În timpul r¶zboiului aici func†iona un mare lag¶r de prizo-
nieri de toate neamurile. Prizonierii, cu miile, treceau mai întâi pe la
enormele etuve de pe calea ferat¶ ca s¶ se desp¶ducheze în aburul
încins pompat de locomotive. Dar tot degeaba, mureau zilnic în jur de-
o sut¶ din cauza tifosului, majoritatea ru§i. Paznicii îi dezbr¶cau, pân¶
s¶-i îngroape, §i le vindeau hainele, c¶ ajunsese mai toat¶ lumea din
Slobozia s¶ poarte ponositele uniforme de r¶zboi.”1 

Lag¶rul este amintit §i în romanul autobiografic al scriitoru-
lui Paul Goma, “Din calidor”. Tat¶l scriitorului, Eufimie Goma,
dup¶ ce a fost deportat de sovietici în Siberia, s-a trezit înrolat în
armata sovietic¶, pentru ca apoi s¶ ajung¶ prizonier la germani.
Predat autorit¶†ilor române, el va fi închis în lag¶rul de prizonie-
ri de la Slobozia. În perioada ianuarie-octombrie 1943, mama §i
bunica scriitorului vor face numeroase vizite la Slobozia, reu§ind,
întrun final, s¶ ob†in¶ eliberarea capului de familie.

În baza ordinului Marelui Cartier General, e§alonul 2, Nr.
3664/C/1941 §i în conformitate cu art. 150 din Instruc†iunile Provizorii
asupra Prizonierilor, puse în vigoare prin I.D. Nr. 2435/1926, prizonie-
rii sovietici erau folosi†i la muncile agricole 2 , fapt confirmat §i de
documentele identificate în fondurile arhivistice jude†ene 3. Ace§tia
erau da†i proprietarilor de p¶mânt din jude†. Atitudinea fa†¶ de prizo-
nieri era diferit¶. Unii proprietari îi subnutreau, al†ii le acordau o liber-
tate destul de mare. Nu de pu†ine ori, cei din ultima categorie puteau fi
g¶si†i în cârciumile s¶te§ti, iar la terminarea muncilor agricole puteau
fi v¶zu†i întorcându-se singuri, f¶r¶ paz¶, în lag¶r 4 . În iulie 1943,
comandantul lag¶rului era maiorul Gh. Chiriba§a  5 .”

Cum m-a slujit memoria! La începutul anilor 80, când am
început a scrie Din calidor, nu aveam ca “material informativ”
decât… †inerea de minte. ïns¶ iat¶: atunci nu-mi adusesem amin-
te numele comandantului lag¶rului: Chiriba§a. Abia de curând
mi-a venit §i nu citind undeva, ci… din senin: Chiriba§a! De ce?
Fiindc¶ îl b¶tuse pe tata, încercînd s¶-l fac¶ s¶ spun¶ c¶… venise
în România, ca s¶ spioneze pentru ru§i!

£i mai departe - de ast¶ dat¶ aveam un “document”: foto-
grafia de grup, în care era §i un aviator englez. Englez, nu
american…
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“Este de remarcat c¶, la Slobozia, lag¶rul cuprindea §i o închisoa-
re disciplinar¶, în care erau adu§i prizonieri evada†i, pentru perioade
mai lungi sau mai scurte. De exemplu, în mai 1943, sergentul ameri-
can Peter Beyerle, aflat în lag¶rul de prizonieri nr. 13 din
Bucuresti, este mutat în lag¶rul de la Slobozia, pentru încercarea
de evadare. La fel se întâmpl¶ cu locotenentul Lawrence Lancabshire,
care a încercat s¶ evadeze din lag¶rul de la Timisul de Jos, în aprile
1943. În noiembrie 1943, al†i 6 subofiteri americani si 2 britanici
încearc¶ s¶ fug¶ de la Timi§ul de Jos §i, drept pedeaps¶, sunt adu§i
la Slobozia, pentru o perioad¶ de 30 de zile. În octombrie-decem-
brie 1943, 10 militari francezi sunt interna†i în lag¶rul de la
Slobozia 6 .

Cei mai numero§i r¶mâneau îns¶ prizonierii sovietici. Se înregis-
trau §i evad¶ri ale acestora, care, de regul¶, erau prin§i7 . Au existat
îns¶ §i situa†ii când evada†ii au reu§it s¶ ajung¶ pe fostul teritoriu sovie-
tic. Astfel, în anul 1943, un grup de 23 de prizonieri sovietici evadeaz¶
din lag¶rul de la Slobozia. Cei mai mul†i reu§esc s¶ ajung¶ în regiunea
Odesei. Unul dintre ace§tia, Tuhov A.B., comandantul unui vas sovie-
tic, scufundat lâng¶ Constan†a, este prins lâng¶ râul Prut. La interoga-
toriu minte c¶ este din lag¶rul de la Tiraspol §i c¶ a muncit la mo§ieri,
dar din cauza alimenta†iei proaste, s-a hot¶rât s¶ se întoarc¶ în lag¶r.
“M-au trimis la Tiraspol, iar de acolo, dup¶ experien†ele de la Timi§ul
de Jos §i Slobozia Veche, nu a mai fost foarte complicat s¶ evadez din
nou…”8 .

“Buzu Vitalie”

“La 23 august 1944 România întoarce armele împotriva
Germaniei naziste, al¶turându-se Na†iunilor Unite. În aceste împre-
jur¶ri, armata român¶ lupt¶ cu unit¶†ile germane, aflate în retragere de
pe frontul dinMoldova spre Bulgaria sau Transilvania. Lupte impor-
tante se dau §i la Slobozia, în zilele de 28-30 august9 .

De acest moment se leag¶ un eveniment de referin†¶ pentru isto-
riografia sovietic¶ §i rus¶: “În închisoarea disciplinar¶ a ora§ului
Slobozia (România), pe 25 august 1944, ofi†erii sovietici, adu§i din
lag¶rul de la Calafat, s-au r¶sculat. R¶scoala era condus¶ de colonelul
V. Hazanovici §i comisarul de batalion A. Rândin. Dezarmând paza §i
înarmându-se, 430 de r¶scula†i s-au îndreptat spre lag¶rul de prizonie-
ri sovietici din apropiere §i au eliberat 1500 de oameni. În cursul lup-
telor, care s-au prelungit pân¶ pe 1 septembrie, au fost lichida†i sau
lua†i prizonieri în jur de 800 de ofi†eri §i solda†i germani, s-au capturat
numeroase trofee.”10

Despre ce r¶scoal¶ poate fi vorba? Istoriografia român¶ nu amin-
te§te despre o asemenea ac†iune. Lucr¶rile de istorie, mai vechi sau mai
noi, descriu doar participarea solda†ilor români §i a localnicilor la lup-
tele din Slobozia11 . Totu§i, din raportul §efului Poli†iei din C¶l¶ra§i,
din 30 august 1944, afl¶m c¶ în luptele de la Slobozia “au fost pierde-
ri de circa 55 mor†i în rândurile germane, 6 osta§i români §i 4-5 mor†i
prizonieri ru§i din lag¶rul de la Slobozia, care au luptat al¶turi de
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unit¶†ile noastre …”12 . Din acela§i raport afl¶m c¶, la venirea trupe-
lor sovietice în Slobozia, lag¶rul num¶ra 6500 de prizonieri, din care
“câteva sute sunt înrola†i §i lupt¶ pentru dezarmarea germanilor”, iar
“unitatea româneasc¶ care face paza lag¶rului de prizonieri e somat¶
de unii ofi†eri sovietici s¶ dezarmeze”13 . Rezult¶ c¶ unii prizonieri
ru§i au participat la lupte, dar în nici un caz nu se poate vorbi despre
dezarmarea pazei. O asemenea r¶scoal¶ ar fi atras, cu siguran†¶, aten†ia
autorit¶†ilor sovietice, ori comunicatele oficiale de §tiri nu amintesc de
a§a ceva. Comunicatul Informburo-ului sovietic, din 30 august, sun¶
astfel:

“La nord-est de ora§ul Bucure§ti, unit¶†ile noastre au înaintat cu
lupte §i au ocupat un important nod rutier, ora§ul Urziceni, situat la 50
de kilometri de Bucure§ti. Alte unit¶†i sovietice au înaintat de-a lungul
râului Ialomi†a, ocupând ora§ele ¢¶nd¶rei §i Slobozia (…). Au fost
captura†i prizonieri §i numeroase trofee”14 .

În 2 septembrie, Informburo vine cu complet¶ri:“În raionul
ora§ului Slobozia trupele noastre au luat prizonieri 2200 de solda†i §i
ofi†eri germani. S-a capturat o mare cantitate de armament §i echipa-
ment militar”15 . Din nou, nu se aminte§te despre nicio r¶scoal¶ a pri-
zonierilor sovietici (e adev¶rat, nici despre contribu†ia trupelor româ-
ne). La nivel local, de asemenea, nu sunt semnalate incidente. Într-un
raport al preturii Slobozia, din 25 august, se raporta c¶ în ora§ este
lini§te16 .

Cum a început, atunci, aceast¶ legend¶? În ajutor ne va veni un alt
articol din spa†iul ex-sovietic. De§i se exagereaz¶ în continuare în
privin†a contribu†iei reale a prizonierilor sovietici la luptele din ora§ul
nostru, afl¶m c¶: “Solda†ii no§tri, care se aflau în prizonierat, au cerut
autorit¶†ilor române arme pentru a se ap¶ra de nem†i. Au fost refuza†i.
Seara, s-a luat hot¶rârea de a se dezarma paza…”17 .

A§adar, refuzul autorit¶†ilor române de a-i înarma pe prizonieri a
provocat tulbur¶ri în lag¶r. De ce?

Consider¶m c¶ acestea s-au datorat nu atât fricii de germani, cât
fricii de sovietici. Înc¶ din anul 1941, Stalin i-a declarat pe prizonieri
“tr¶d¶tori” §i, de regul¶, îi trata ca atare.

Astfel, dup¶ 23 august, comandantul lag¶rului de prizonieri din
Calafat, pentru a-i proteja pe prizonierii sovietici de germanii afla†i în
retragere, i-a încolonat §i i-a condus în întâmpinarea trupelor sovieti-
ce18. Unul dintre prizonieri poveste§te: ”A§teptam aceast¶ întâlnire de
doi ani… Când i-am v¶zut pe primii solda†i sovietici, am vrut s¶ m¶
arunc §i s¶-i îmbr¶†i§ez, dar nu ni s-a permis. Am fost instala†i într-o
tab¶r¶ separat¶, unde am v¶zut o femeie în uniform¶ militar¶. M-am
apropiat de ea, încercând s¶ deschid discu†ia. Ea s-a oprit, pentru o
clip¶, spunându-mi enervat¶:”Ne este interzis s¶ comunic¶m cu voi, nu
în†elegi?”19

Ce se întâmpl¶ în continuare, ne poveste§te un alt prizonier, din
lag¶rul de la Reni, Patlah Lev:“Peste 12000 de prizonieri au fost
aduna†i în lag¶rul sovietic de lâng¶ Ploie§ti. Timp de 6 luni au durat
verific¶rile. Doar 44 de oameni au fost declara†i nevinova†i. Eu m¶
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aflam printre ace§tia…”20 . Ceilal†i au fost trimi§i în Siberia.
Cu siguran†¶, prizonierii din Slobozia cuno§teau aceast¶ crunt¶

realitate. Dac¶ doreau s¶ scape de GULAG-ul sovietic, ei trebuiau s¶
g¶seasc¶ o cale de reabilitare §i aceasta era lupta împotriva germanilor.
Chiar dac¶ n-a existat o r¶scoal¶, anumite tulbur¶ri în rândul prizonie-
rilor, care s¶ fi sensibilizat autorit¶†ile române, este posibil s¶ fi existat.
Doar a§a putem explica, pe de o parte, legenda sovietic¶ despre
r¶scoal¶, iar pe de alt¶ parte, participarea prizonierilor la luptele împo-
triva germanilor, afla†i în retragere.

Mai mult¶ lumin¶ în aceast¶ problem¶ ar putea aduce arhiva
lag¶rului de prizonieri de la Slobozia, care, din nefericire, se afl¶ la
Moscova §i sunt pu†ine §anse s-o consult¶m în curând21 .

Dup¶ evenimentele descrise, lag¶rul din Slobozia va fi închis pen-
tru o perioad¶ scurt¶ de timp. Deja în noiembrie 1944 el era redeschis,
pentru a-i “g¶zdui” pe legionari22 . La 18 decembrie 1944, lag¶rul de
la Slobozia avea 465 de interna†i, iar paza atingea un efectiv de 74 de
persoane23 . De§i în aceea§i lun¶ legionarii au fost trimi§i la Pite§ti,
lag¶rul func†iona înc¶ în 1945, aici fiind adu§i, în special, supu§ii
str¶ini24 .

A§adar, pentru câ†iva ani, lag¶rul de prizonieri de la Slobozia a
reprezentat un important punct de reper în istoria localit¶†ii. Istoricul
acestuia, cu toate aspectele sale negative sau pozitive, va permite, cu
siguran†¶, întregirea cuno§tin†elor noastre despre istoria local¶ §i
na†ional¶.”

“semneaz¶ Buzu Vitalie”

Informa†iile de la urm¶ nu au leg¶tur¶ cu via†a familiei mele,
dar Jurnalele pot sluji §i ca p¶str¶toare de informa†ii.

Acum oleac¶ de istorie-geografie a zonei L¶te§tiului -
pe unde mi-am petrecut eu tinere†ea fericit¶, în domiciliu
obligatoriu:

“Unul dintre cele mai întinse jude†e ale României Mari2 ,
Ialomi†a cuprindea partea de sud-est a Munteniei §i se învecina cu:
jude†ul Ilfov (la vest), jude†ul Prahova (la nord-vest), jude†ele Buz¶u §i
Br¶ila (la nord), fluviul Dun¶rea (la sud §i la est), dincolo de care se
întindeau jude†ele Durostor §i Constan†a. Înaintea anului 1925, jude†ul
Ialomi†a avea o suprafa†¶ de 6 789 kmp, o popula†ie de 212 511 locui-
tori §i cuprindea 7 pl¶§i, cu 3 comune urbane, 51 comune rurale, 183
sate §i 3 c¶tune3.

Dup¶ organizarea de la sfâr§itul anului 1925, suprafa†a jude†ului
era de 7 095 kmp.4 , iar popula†ia de 259 957 locuitori, dintre care
ora§ele aveau dup¶ cum urmeaz¶: C¶l¶ra§i 13 162 locuitori, Slobozia
5 035locuitori, Urziceni 3 619 locuitori. La nivelul jude†ului, existau o
comun¶ urban¶ re§edin†¶ de jude† (C¶l¶ra§i), dou¶ comune urbane
(Slobozia §i Urziceni) §i 138 de comune rurale.

Pl¶§ile jude†ului erau în num¶r de 8 §i anume: 
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Urziceni (cu re§edin†a la Urziceni), Rovine (cu re§edin†a la
Reviga), C¶z¶ne§ti (cu re§edin†a la C¶z¶ne§ti), Lehliu (cu re§edin†a la
Lehliu), Cioc¶ne§ti (cu re§edin†a la Mircea-Vod¶), Slobozia (cu
re§edin†a la Slobozia),¢¶nd¶rei (cu re§edin†a la ¢¶nd¶rei) §i Fete§ti (cu
re§edin†a la Fete§ti).

Plasa Urziceni cuprindea urm¶toarele comune rurale: Patru-Fra†i,
Moldoveni, Sl¶tioarele, Jilavele, R¶dule§ti, Arm¶§e§ti, B¶rbule§ti,
Gârbovi, Co§ereni, Bor¶ne§ti, Speteni, B¶rc¶ne§ti, Eliza-Stoene§ti,
Condee§ti, Manasia, Alexeni, Bro§teni, Principesa Maria §i Malu.
Plasa mai cuprindea §i satele: Pan†oiu, Cacale†i, Ciocârlia, Cotorca5 ,
Bozianca6 , Sinte§ti, Ule§ti, Cioara, Butoiu §i Fundu-Cr¶sani7 .

JUDE¢UL IALOMI¢A ÎN PERIOADA INTERBELIC™
ÎMP™R¢IREA ADMINISTRATIV-TERITORIAL¶ (I)

Plasa Rovine cuprindea comunele rurale: ValeaM¶cri§ului,
Grinda§i, Grindu, Colelia, Cocora, Rovine, Reviga, Crun†i, Principesa
Elena, Nicole§ti, Milo§e§ti, Grivi†a, Traian §i Smirna. Un singur sat era
în cuprinsul acestei pl¶§i, anume Strapazan.

Plasa C¶z¶ne§ti cuprindea comunele rurale: Sfântu Gheorghe,
Balaciu de Sus (Balaciu), Munteni-Buz¶u, C¶z¶ne§ti, Ciochina,
Copuzu, S¶r¶†eni, Ra§i8 , Orezu, Bordu§elu, Marsilieni, Albe§ti §i
Bue§ti. Plasa mai cuprindea §i satele: Balaciu de Jos (Pite§teanu),
Piersica, Dâlga Mare, Dâlga Mic¶, Bataluri §i S¶ulescu9 .

Plasa Lehliu cuprindea comunele rurale: Frumu§ica, Br¶tia,
Axintele, Cr¶sani de Sus, Crsani de Jos, S¶lcioara, Horia, Ar†ari,
£tef¶ne§ti, S¶punari, Lehliu, R¶svanu, Dor-M¶runt, Pelinu, Socoalele,
Drago§-Vod¶, Nucetu, Lup§anu, Plevna, Domni†a Maria, Mihai
Viteazu, Vlad ¢epe§, Crucea §i Floroaica. Satele din aceast¶ plas¶
erau: Panduri, B¶rb¶tescu, Vl¶icule§ti, Cr¶sani-Mazili, Cr¶sani-
Eforie1 0, Odaia, C¶r¶u§i1 1, Rainic, Neam†u, Bogdana, Valea Seac¶,
Radu-Vod¶ §i Valea Rusului.

Plasa Cioc¶ne§ti cuprindea comunele rurale: F¶urei, Ulmu,
Bo§neagu, Doroban†u, V¶r¶§ti, Cioc¶ne§ti, Smârdan, Barza, G¶uno§i,
Independen†a, Rasa, Cune§ti, Cacomeanca, Cuza-Vod¶, C¶l¶ra§ii
Vechi, £tefan-Vod¶, Radu-Negru, Mircea-Vod¶, Satu Model, Tonea §i
Rose†i.
Satele din aceast¶ plas¶ erau: Chirnogi, Andolina, Carol I, Podu-Lupi,
Potcoava, Fleva, Bogata, Vaidomir, Radu-Vod¶, Ceacu, Stoene§ti §i
M¶gureni.

Plasa Slobozia cuprindea comunele rurale: Andr¶§e§ti, Misleanu,
Perie†i, Pribegi, Poiana, Iv¶ne§ti, Ion Ghica, Ciulni†a, Amara, Slobozia
Nou¶, Gheorghe Laz¶r, Bora, Cosâmbe§ti, Gimb¶§ani, M¶rcule§ti,
Sudi†i §i Peri§oru. Satele din aceast¶ plas¶ erau: Ghimpa†i, Motâlva,
Morile, Dragalina §i Lahovari.

Plasa ¢¶nd¶rei cuprindea comunele rurale: ¢¶nd¶rei, Bucu,
Ograda, Fr¶†ile§ti, S¶veni, Platone§ti, Hagieni, Vl¶deni, Chioara,
Br¶ili†a, Piua-Petrii, Giurgeni, Gura Ialomi†ei, Luciu, Mihail Kog¶lni-
ceanu, Murgeanca, Br¶tianu §i Iazu. Satele componente erau:
Strachina, Ferdinand I, Sfântu Vasile, Valea Tronii, Pribegeni, Buc§a,
Valea Cioarei §i Dumitre§ti.
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Plasa Fete§ti cuprindea comunele rurale: Co§logeni, Dichiseni,
£ocariciu, Jeg¶lia, Gâld¶u, Pietroiu, Cocargeaua, Stelnica, Maltezi,
Cegani, Bordu§ani §i F¶c¶eni. Satele din plasa Fete§ti erau: Satuieni,
Br¶tieni, Oltina, Mârleanu, Buliga, Jeg¶lia (Depozit-Arm¶sari), Fete§ti
(Coloni§ti), L¶teni §i Inim¶ Rea  1 2.

Prof. Drd. £tefan GRIGORESCU

NOTE
1. Vezi ,,Monitorul Oficial” nr.282 din 29 martie 1923, pag.1.
2. Doar Cara§, Hunedoara, Timi§-Torontal, Cetatea Alb¶ §i Bihor

erau mai întinse.
3. Anuarul ,,Socec”al României Mari.Vol.II.Provincia.1924-

1925. Editura ,,Socec & Co.”, Soc.Anon.Bucure§ti, 1925, p.299.
4. Suprafa†¶ p¶strat¶ apoi în toat¶ perioada interbelic¶.
5. Ciocârlia §i Cotorca erau localit¶†i apar†in¶toare de comuna

urban¶ Urziceni.
6. Destr¶mat efectiv înaintea r¶zboiului, Bozianca mai avea doar

câteva case, lâng¶ Gârbovi.
7. Aceea§i stare ca §i la Bozianca, locuitorii din Fundu-Cr¶sani

plecând ca întemeietori în satele Butoiu §i Sfântu Gheorghe.
8. Atât S¶r¶†eni, cât §i Ra§i, erau înc¶ pe malul râului Ialomi†a.
9. La circa 5 km sud de Bordu§elu; ulterior destr¶mat.
10. Cr¶sani-Mazili §i Cr¶sani-Eforie erau la circa 5 km sud de

Cr¶sanii de Jos §i la 1,5 km vest de S¶lcioara, Mazilii având vatra chiar
lâng¶ P¶durea C¶lug¶rului; amândou¶ erau aproape destr¶mate.

11.Vatra acestuia se afla aproape de punctul undeast¶zi §oseaua
dinspre Ra§i cote§te c¶tre S¶lcioara.

12. C¶tun, aflat la jum¶tatea drumului dintre satul Ferdinand I (azi
Movila) §i Jeg¶lia (Depozit-Arm¶sari). 

Dup¶ r¶zboiul de (re)întregire na†ional¶, organizarea Vechiului
Regat a r¶mas ca înainte, iar provinciile unite cu †ara-mam¶ §i care
pân¶ atunci avuseser¶ organizarea administrativ-teritorial¶ specific¶
statelor multina†ionale din care f¶cuser¶ parte, au fost împ¶r†ite la rân-
dul lor în jude†e. Cu privire la împ¶r†irea administrativ-teritorial¶ a
†¶rii, Constitu†ia din anul 1923 prevedea la Titlul I. ,,Despre teritoriul
României”, art.4:,,Teritoriul României, din punct de vedere adminis-
trativ, se împarte în jude†e, jude†ele în comune.
Num¶rul, întinderea §i subdiviziunile lor teritoriale se vor stabili dup¶
formele prev¶zute în legile de organizare administrativ¶”1 . 

Organizarea administrativ-teritorial¶ a României Mari s-a realizat
în anul 1925, prin decretul din 7 octombrie.”

(revista HELIS,  Slobozia, noiembrie 2006)

(…)
Vineri 9 mai 2008

Prietenul Leonid Gheorghian mi-a trimis o m¶rturie despre
internarea în azile psihiatrice a “du§manilor poporului”. 
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“Stimate Domnule Goma,
Am citit articolul Dumneavoastra din New York Magazin despre

simbioza securitate-psihiatrie. Astfel de informatii trebuie sa apara des
presa, mai ales in cea din tara. In cele ce urmeaza va mai relatez un
aspect. Daca il cunoasteti, treceti-l cu vederea.

Spitalul Nr. 9 (spitalul central) din Bucuresti era un spital de tip
pavilionar. In diversele cladiri (pavilioane) vechi functionau sectii de
specialitate. Pavilionul Nr. 9, era o sectie de psihiatrie a securitatii.
Acolo a murit tatal meu la doua saptamani dupa ce fusese arestat la
Timisoara. Eu eram student in anul patru la medicina. Am venit la
Bucuresti si, pentru ca in aceasta sectie nu am fost lasat sa intru, m-am
dus la directorul spitalului, doctorul Derevici (un doctor in halat, dar
cu cizme), care, auzind ca sunt student m-a primit binevoitor, gata sa
ma ajute sa ma informez despre tata. Cand i-am spus ca a fost internat
in pavilionul nr. 9, unde murise, m-a poftit energic afara si mi-a spus
ca nu-mi poate da nici un fel de informatii. Am aflat ca doctorul
Derevici era un basarabean de-al nostru, dar comunist din ilegalitate.
Probabil de aceea avea acel post. Seful sectiei de la pavilionul nr. 9 (al
securitatii) era doctorul Tomorug. Ce invartea el pe acolo, Dumnezeu
stie, dar nu este greu de presupus. Ni s-a permis sa-l inmormantam pe
tata. (Mare favoare!). Dar le-a scapat o gresala: printrele lucrurile pri-
mite inapoi, ni s-a restituit si camasa tatei... plina de pete de sange!  Pe
doctorul Tomorug l-am mai vazut pe la Uniunea Societatilor de Stiinte
Medicale, unde participa la sedintele de comunicari ale sectiei de psi-
hiatrie (cu ce fel de subiecte contribuia acolo?). Bineinteles, n-am
incercat sa-l intreb ce facea acolo -trecusera 20 de ani de la episodul cu
tata - dar sigur ca tot nu s-ar fi putut afla nimic.

(…)Leonid Gheorghian”

L-am rugat sa furnizeze mai multe date: ani, împrejurari,
nume… A f¶cut-o:

“ (…). Tata a fost arestat in luna mai 1951. Eu eram student la fac.
de medicina din Timisoare. Arestarea s-a facut in mod curios: au venit
doi tipi, au sunat la usa, s-au legitimat si au spus ca trebuie sa-l duca la
Bucuresti pentru ca trebuie sa fie martor intr-un proces. Au plecat ime-
diat, nu a putut sa-si ia nimic cu el. Mama a vrut sa-i dea un pachet cu
mancare, dar ei au spus ca poate sa-i aduca la gara (trenul pleca peste
o ora sau doua). Cand a dus mama pachetul la tren, l-a gasit intr-un
compartiment impreuna cu inca trei persoane, paziti de doi militari cu
pusca (probabil securisti). Dupa circa doua saptamani (perioada exac-
ta nu o pot preciza) am primit o telegrama dela Spitalul Central
(Spit.Nr. 9) cu textul: "Haralambie Gheorghian mort - Spit. Central
Bucuresti". Nu i-am spus mamei adevarul. I-am spus ca tata este acci-
dentat si ca trebuie sa mergem la Bucuresti. Bunica mea, care locuia la
noi, mi-a strecurat in buzunar o pereche de ciorapi negri de dama, pe
care sa-i imbrace mama la Bucuresti cand ii voi spune adevarul. Ajunsi
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la Bucuresti, am tras la un unchi. La parterul blocului era o farmacie,
de unde am cumparat un calmant puternic pe care i l-am administrat
mamei imediat ce i-am spus adevarul. Cum au decurs lucrurile la
Spitalul Central am relatat in mesajul anterior. Dr. Derevici era direc-
torul spitalului. Dr.Tomorug era seful Pavilionului nr.9, pavilionul de
psihiatrie al securitatii din spital. Primul contact cu spitalul a fost la
administratie, unde ca raspuns la "buna ziua" mi s-a cerut sa achit ime-
diat costul telegramei care mi-o trimesesera la Timisoara.

In pavilionul nr. 9 nu s-a putut intra. Mi s-a comunicat diagnosti-
cul: "Delir mistic - sinucidere." Am putut ridica de la Institutul
Medico-legal trupul tatalui meu pentru a fi inmormantat. Pe corp am
vazut leziuni grosolane care nu aveau nici o legatur¶ cu diagnosticul de
deces, sau cel putin nu erau mentionate in protocolul facut la institutul
medico-legal. Intrebandu-l pe medicul care a facut autopsia de ce aces-
te leziuni nu au fost trecute in procesul-verbal de autopsie, acesta m-a
pus la punct imediat, spunandu-mi ca daca am obiectiuni, nu se va eli-
bera cadavrul, ca se va reface autopsia si ca trebuie sa mai astept cate-
va zile. Sigur ca si unii medici de la acest institut lucrau cum le cerea
Securitatea si scriau numai ce aveau voie. V-am mai scris ca din lucru-
rile primite inapoi, camasa tatalui meu era plina de pete de sange. Ca
a fost batut crunt, este sigur. Daca acel "delir mistic" mentionat in dia-
gnostic a fost real, sau a fost simulat de tatal meu, nu voi sti niciodata.
Chiar daca a fost real, a fost rezultatul bataii si torturii. Daca a fost
simulat, a facut-o ca sa se poata sinucide. De ce? Ca sa nu mai supor-
te torturile? Ca sa-si fereasca familia de eventualele urmari cu care era
securitaea obisnuita sa ameninte? Tata s-a spanzurat cu fasii rupte din
cearceaful patului de spital.

Am incercat sa inteleg acest mers al lucrurilor. De ce? Tatal meu
fusese prefect de B¶l†i la inceputul anilor treizeci, fiind membru al par-
tidului National Taranesc. Nu cred ca asa cum au decurs lucrurile, sa
fi fost totul urmarea acestui fapt. Si apoi, trecusera cativa ani de la ins-
talarea dictaturii comuniste. Tatal meu fusese exclus din baroul avoca-
tilor din Timisoara, ca basarabean si lucra ca valorificator la o ferma
din apropi-erea Timisorii. Sa fi fost ca ascultam Europa Libera si am
fost reclamati de vecini? Si asta este putin probabil. De la un unchi,
care stia mai multe si din ceea ce imi amintesc eu, explicatia plauzibi-
la era alta. Este insa numai o presupunere, pe care nu o pt confirma cu
nici un fel de documente (care de fapt cred ca ar putea exista in eviden-
tele securitatii). Incerc sa pun totul in legatura cu urmatoarele: in 1940
am ramas sub  ocupatia sovietica. Tatal meu a fost imediat arestat (per-
ioada aceasta este descrisa in cartea mea "Si in Olimp s-au putut auzi
hohote de ras" -pe care o aveti), dar dupa cinci luni a fost eliberat si,
curios, i s-a admis sa se repatrieze impreuna cu familia in Romania.
Presupun (numai presupun!) ca i s-a dat o sarcina si ca a acceptat - pen-
tru a-si salva familia. Altfel ne-ar fi putrezit oasele prin Siberia. Ajunsi
cu trenul la Ungheni, tata a avut o lunga convorbire cu un maior cu
numele Tulbure (vreo doua ore!). Atat timp a fost tinut trenul, dupa
care s-a putut pleca spre Iasi. Maiorul Tulbure era tatal unui coleg de
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al meu de clasa la Liceul Militar din Chisinau. (Asta mi-a spus-o tatal
meu). Tata nu a discutat cu noi despre aceste lucruri, erau probabil
lucruri care nu se discuta cu nimeni. Fratele tatei, unchiul meu Vasile,
mi-a spus dupa asazisa revolutie (deci cand nu mai era periculos de
vorbit) ca tata a venit cu o misiune, dar ca s-a deconspirat imediat la
granita, povestindu-i maiorului Tulbure, care ar fi fost in serviciul
Contrainformatii, cum stau lucrurile. Posibil ca in aceasta retea de
Contrainformatii erau si agenti sovietici, care probabil i-au dat in gat
pe cei ce au tradat. Tot ce am refacut din memorie, din ce mi-a
povestit unchiul Vasile si din logica inbinarii faptelor, pledeaza pentru
explicatia relatata mai sus. O presupunere, verosimila, dar, presu-
punere.

In perioada aceea se faceau exmatriculari de la facultate. La Fac. de
medicina din Bucuresti se facusera deja, la Timisoara inca nu. Am reu-
sit sa ma transfer la facultatea de medicina din Bucuresti, scapand ast-
fel, cred, de exmatriculare. Tatal meu a murit in varsta de 54 de ani si
este inmormantat la Cimitirul Izvorul Nou la Bucuresti.                        

Cu prietenie,
Leonid Gheorghian”

Câ†i al†ii dintre urma§ii sutelor, miilor, sutelor de mii de
victime ale bestiali§tilor, chiar dac¶ înc¶ nu au uitat chiar totul
din ce au aflat - de fric¶, tac §i tac §i tac. Odat¶ cu ei, ultimii
de†in¶tori ai informa†iilor se va îngropa §i istoria noastr¶. Fiindc¶
istoria ce este, dac¶ nu : memorie consemnat¶?

(…)
Luni 12 mai 2008

I-am scris Anei epistola anual¶. Aceasta:

Paris, 12 mai 2008
Drag¶ Ana,

Scriu din ajun, fiind supersti†ios, de§i cifra care vine
dupa 12 mi-a/ne-a fost, nou¶, fast¶.

A§adar, s-a mai ad¶ugat un an deceniilor noastre. Nu
mai bun decât celelalte (decenii, ani), nu mai r¶u. 

S¶ sper¶m (dac¶ nu am mai avea nici speran†¶ cu ce am
r¶mâne?) c¶ acest al… nu-mai-†in-minte cât¶lea an al…
colabor¶rii noastre strânso-intime, va fi §i un an de cotitur¶
al  aventurii editoriale. Deci, a vie†ii noastre de toate zilele.

Va veni cam târziu?
R¶spund cu o întrebare:
«£i dac¶ nu venea nici în campreatârziul de acum?»
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Cu asemenea întreb¶ri-r¶spunsuri ne-am consolat de
când ne §tim împreun¶. £i, iat¶, am supravie†uit. Adev¶rat:
nici m¶car normal nu ne-a fost…

Ca din întâmplare (?), printre întâiele titluri propuse
editurii Curtea Veche este Infarct. £i aceasta d¶ seama de
v¶mile prin care am trecut, îns¶ aici personajul Tu îl întreab¶
însp¶imântat¶, pe Eu, dup¶ citirea a vreo 20-30 pagini din
ultimul Jurnal:

«Chiar a§a am tr¶it noi?»
Chiar a§a, doamn¶.
£i am supravie†uit.
Am îmb¶trânit împreun¶, bolìm împreun¶, la Loterie tot

nu am câ§tigat - dar suntem înc¶ în picioare. Pe picioarele
noastre de b¶trâni, ezitante, nesigure. Dar…

Dar înc¶ suntem siguri: chiar atât de prea-târziu, va veni
ziua normalit¶†ii §i pentru noi trei:

Tu, Filip - §i pe lâng¶ voi - eu.
M¶ închin dinaintea ta, Ana mea. 

Paul

Acum ce-mi r¶mâne de f¶cut? 
Cum de-am uitat:
S¶ câ§tig la Loto!
(…)

Miercuri 14 mai 2008

Azi mi-a dat Flori St¶nescu o veste… promi†¶toare. De s-ar
adeveri, cât nu-mi este prea-târziu.

(…)
Vineri 16 mai 2008

Am terminat de preg¶tit: U§a…, Bonifacia, Ela, Justa. Un
volum numai cu femei.

Sâmb¶t¶ 17 mai 2008

Trece §i luna asta ca trenul.
Am început s¶ pigulesc Gard¶ invers¶. Foarte-foarte

obositor - dar pl¶cut. Iat¶ o alt¶ carte buni§oar¶.
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Duminic¶ 18 mai 2008

Lucrez din greu la Gard¶ invers¶.

Luni 19 mai 2008

Azi am primit de la o prietena epistolar¶ din Chi§in¶u
documentul de mai jos, cules de pe net. ïn chiar prezentarea
textului se explica de unde provine:

“VIITORUL POPORULUI EVREU VARIANTA COMUNISTA
THEODOR WEXLER, MIHAELA POPOV

“Cititorul care nu stie când are loc sedinta pe care o prezentam în
continuare si nu recunoaste macar o parte a personajelor care participa
la ea si-ar putea închipui ca este vorba despre o întrunire a unui cuib
legionar. De fapt, documentul transcrie lucrarile sedintei cu responsa-
bilii organizatiilor de masa (Apararea Patriotica, Uniunea Patriotilor,
Comitetul National Evreiesc (C.N.E.), precursorul Comitetului
Democrat Evreiesc), tinuta la C.C. al P.C.R., în ziua de 5 octombrie
1945. In cadrul sedintei, un capitol aparte l-a constituit analiza contra-
dictiilor ivite între populatia evreiasca si activistii de partid, inclusiv
cei de origine evreiasca. Principalii actori ai discutiei au fost: Chirita,
primul presedinte al C.N.E., Vasile Luca, membru al Biroului Politic,
responsabil cu problema nationala, Ghizela Vass, membra a C.C. al
P.C.R., Ferdinand Ticu, activist al Madosz, Alice Benari, profesoara,
activista de partid, Elena Stoia, activista a Uniunii Femeilor
Democrate din România, Ofelia Manole, membra C.C. al P.C.R. si
presedinta a U.F.D.R., Ion Vinte, adjunct al ministrului de Interne,
Macovei, activist de partid din ilegalitate. Ceea ce socheaza în timpul
discutiei este mentalitatea cu care se discuta, la un asemenea nivel al
conducerii P.C.R., despre "problema nationala", cum era privita marea
masa a populatiei evreiesti care nu se înregimentase în partidul comu-
nist si cum erau tratati reprezentantii grupului care milita pentru crea-
rea unui stat al poporului evreu.

Prezentam în continuare aspectele cele mai semnificative ale
sedintei. Documentul integral îl vom publica în volumele pe care le
pregatim pentru tipar, cu titlul Anchete si procese uitate. 1945-l960, si
care urmeaza sa apara la Editura Fundatiei Filderman.

Pentru reprezentantii partidului comunist, doua erau provocarile
venite dinspre populatia evreiasca. Iata cum le sintetiza Chirita:

"în viata evreiasca exista doua curente foarte periculoase: al lui
Filderman, care toti stim care este politica lui; al doilea, al sionistilor
de dreapta cu Zissu... Ei nu se satura sa ponegreasca democratia din
tara româneasca, ca sa arate ca este un fel de dictatura fascista".

In cursul discutiilor, Vasile Luca s-a lansat într-un atac de o
deosebita virulenta, practic la adresa întregii comunitati evreiesti.
Referindu-se la afirmatia lui Chirita, care sustinea ca si militantii sio-
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nisti trebuia sa fie atrasi în cadrul Comitetului National Evreiesc, Luca
îi reproseaza: 

"facem un partid nou evreiesc, facem un gheto nou evreiesc. Asta
vreti voi? [...] Trebuie o lupta serioasa împotriva elementelor fasciste
evreiesti, în primul rând [...] Nu vedeti fascistii din sânul vostru. Când
Luca spune ca: jos speculantii, o sa se spuna ca este un antisemit. Dar
daca Chirita o sa spuna asta, nu o sa se mai spuna ca este antisemit.
Pentru ca Chirita este evreu". [s¶ se în†eleag¶ c¶ Luca nu este evreu?
P.G.] 

Supararea lui Vasile Luca venea din faptul ca în cadrul
Comitetului National Evreiesc exista tendinta de a trata populatia
evreiasca - cum era si firesc - ca o unitate. 

"Burghezia evreiasca, în frunte cu Filderman, care l-a sustinut pe
Antonescu [...] Si vrei sa faci unitate cu acestia? Pentru ce? Numai si
numai pentru revendicarile fata de statul si poporul român. Nu price-
peti si nu încadrati lupta voastra de revendicari juste în lupta noastra de
revendicari, a întregului popor român. Noi nu putem tolera, si în spe-
cial voi nu puteti tolera, ca evreii, pe baza suferintelor, sa-si creeze
acum o situatie privilegiata de jaf si asuprire a populatiei românesti
[...] Dar noi v-am creat tocmai pentru lupta împotriva reactiunii
evreiesti si atunci, focul principal trebuie îndreptat împotriva organi-
zatiilor sioniste, în lupta pentru încadrarea în viata economica, politi-
ca si sociala a poporului român". (s. m.)

Vasile Luca dadea si lectii de tactica. Le reproducem si pentru ca,
iata, în octombrie l945 se vorbea deja de arestarea lui Iuliu Maniu. 

"Noi, chiar în lupta noastra interna cu reactiunea, nu arestam pe
oameni pentru ca au alte pareri politice decât noi, ci pentru ca specu-
leaza sau pentru ca au facut deschis actiuni contra Uniunii Sovietice.
Si noi niciodata nu am spus ca Maniu trebuie arestat. Si noi nu l-am
aresta pe Maniu sau pe ceilalti membri ai partidului lui, daca nu sunt
fapte ca ale lui Hatieganu, care a organizat crime, care a trecut la actiu-
ni teroriste. Doar pentru ca ne sunt adversari politici sa-i arestam? Ar
fi cel mai usor lucru. Si un popa dintr-un sat, reactionar, este usor sa-l
arestezi, ca sa ai satul. Dar cu asta ai satul? Nu. Il faci erou si îti faci
satul dusman. Si se va spune ca suntem dictatura unei minoritati asu-
pra unei majoritati. Nu guvernul trebuie sa ia masuri, ci datoria voas-
tra era sa izolati aceste elemente de marea masa a populatiei evreiesti".

La fel de socante sunt si aprecierile lui Vasile Luca despre
politica de cadre a partidului comunist.

"Nu trebuie sa ne plângem ca, în actuala situatie, cu mostenirea
aceasta antisemita grozava, am avut putin o linie politica de a nu ridi-
ca elemente evreiesti în conducerea organizatiilor. Si aceasta trebuie sa
înteleaga orice evreu comunist. Trebuie sa înteleaga si trebuie explicat,
pentru ca ce nenorocire am fi avut în Moldova... Partidul compus din
evrei numai, organizatiile celelalte evreiesti, politia, aparatul adminis-
trativ, evreiesti. Si atunci s-a spus: Ce este aici, este un stat evreiesc
sau un stat românesc? (s.m.) 

[Presupun c¶ atunci, în timp, acolo - în Moldova, mai precis:
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la Ia§i - a avut loc tentativa unor evrei “revolu†ionari” de a alc¶tui
“Republica Sovietic¶ Socialist¶ Moldoveneasc¶” destinat¶ a fi ata§at¶
URSS. Activist de frunte în aceast¶ manevr¶ : Serge Moscovici, actua-
lul guru parizian de sociologie, maestru al lui Oi§teanu, M.D.
Gheorghiu, Lavastina… El §i ai s¶i executaser¶ un prim ordin de la
Kremlin: înjghebarea unei republici a evreilor în Estul României -
cuprinzînd, în afar¶ de Moldova istoric¶ (deci §i Basarabia)
Maramure§ul, Gali†ia, Ucraina de Vest - îns¶ Kremlinul §i-a schimbat
tactica, dînd cuvânt de ordine de renun†are la aceast¶ prematur¶
mi§care. Tân¶rul §i înfl¶c¶ratul bol§evic sovietist Serge Moscovici a
fost chiar… pedepsit: nu i s-a aprobat o burs¶ în URSS - drept care el,
sup¶rat, a dezertat din lag¶rul comunist §i a fugit în Fran†a… - nota
mea, P.G.]  

“…Si în mai multe parti persista asta. Si când noi avem o masa
otravita de antisemitism, când vede numai un singur sef sau comisar,
spune ca nu mai este politia româneasca, ci politie evreiasca. Si asta
este folosit împotriva populatiei evreiesti. Adânceste antisemitismul si
este împotriva democratiei si împotriva guvernului. Si reactiunea folo-
seste aceasta. Ca asta nu este realitatea, stim cu totii, dar este atmosfe-
ra [...] Tapi ispasitori sunt evreii de veacuri si noi, deodata, dupa ce
antisemitismul a ajuns la culme, prin fascism, aparem si punem toate
organele de conducere si în fruntea administratiei elemente evreiesti".
(s.m.)

Pe lânga problemele de tactica generala, în cursul sedintei au fost
abordate si o serie de aspecte concrete. Tot Chirita se plângea ca atun-
ci când au facut o adresa catre Confederatia Generala a Muncii si au
cerut ca, acolo unde sunt locuri libere, sa fie angajati muncitori evrei,
li s-a raspuns: "Ca toate locurile sunt ocupate si ca mai vin acum o alta
serie de repatriati, adica aceia care au fost prizonieri, o parte din româ-
nii evacuati în Germania, care trebuie încadrati în productie." Situatia
- spunea Chirita - era grava. "Noi trebuie sa stim ca acest razboi de
exterminare, care a fost timp de patru ani de zile, a avut o mare influen-
ta asupra populatiei evreiesti. Mii si mii de evrei nu au nici un mijloc
de existenta." Se facuse si un plan, potrivit caruia statul trebuia sa acor-
de 12 miliarde, organizatia Joint 12 miliarde si alte organizatii evreies-
ti 3 miliarde pentru crearea unor întreprinderi colective de meseriasi.
Nu se facuse nimic concret.

Ii raspundea Elena Stoia: "Ce se întâmpla? Noi avem muncitorii
din industria de razboi, pe care trebuie sa-i trecem în industria de pace.
Sunt foarte multi, care stau pe spatele statului, cum s-ar spune [...]
Avem armata care se demobilizeaza; sunt prizonierii care vin. Si tre-
buie sa se stie, ca productia noastra este mai mult în textile, la filaturi
[...] Si atunci am putea încadra pe tovarasii evrei în textile, pentru ca
în metalurgie nu prea lucreaza. Si i-am întrebat daca pot merge sa
lucreze în mine, în Valea Jiului. Si au raspuns: daca se poate o munca
mai usoara. Si noi cunoastem ca ei fug întotdeauna de o munca mai
grea. Acum, în întreprinderi ce se întâmpla? Pleaca evrei pentru apro-
vizionare si spun ca pleaca de la fabrica, pentru ca asa pot câstiga mai
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mult. Si sustrag din bani 200-300 000 lei si vin înapoi, ca s-au furat
banii. Au fost, bineînteles, dati afara din fabrica. Ei, si cu capitalul
care si l-au facut în felul acesta, îsi fac un mic comert".(s.m.) (…)

Specula, fenomen raspândit si familiar în orice tara care trecuse
prin razboi, era un alt motiv de disputa. Elena Stoia era nemultumita
de ceea ce vazuse la Iasi. 

"In timpul liber, dupa munca, se duc foarte multi sa faca specula.
Si muncitorii sunt contra lor si spun: Bine, atunci a fost antisemitism,
dar acum ei vin si ne vând noua cu 2 000 de lei o pâine. Cum sa ne
atasam de ei, când suntem muncitori cu ei în fabrica si vin si ne vând
dupa masa o pâine cu 2 000 lei. Si s-ar putea încadra în diferite ramu-
ri de productie, dar si la munci grele, nu numai la munci usoare [...]
Si daca sunt în productie, dupa masa sa nu mai faca afaceri [s.n.] [...]
Daca te duci la evreu în pravalie, gasesti în raft chifle. Si atunci spu-
nem: Noi mâncam pâine neagra. De unde au evreii pâine alba?" (s.m.)

Nici Ghizela Vass nu era multumita. 
"Merg la tara, iau vite, iau tot si daca îi aresteaza, spun: tocmai

pe mine ma arestezi, care am fost în Transnistria? Si jandarmul le da
drumul. Mi-a povestit un tovaras, ca este o manifestare si atitudine
pur legionara pe care o întrebuinteaza evreii. Daca aveau un
concurent crestin, se duceau si îl denuntau, ca: el mi-a împuscat pe
fiul meu. Au aceleasi metode pe care le întrebuintau în Trans-
nistria... Si nu numai el, si tov. Bodnaras a spus asta în sedinta." (s.m.)

Ofelia Manole insista mai ales asupra deficientelor C.N.E. 
"Nu ca n-a reusit sa atraga personalitati, aceasta este o chestiune

mult mai mica decât fondul central al problemei si nu vad sa va preo-
cupe. Puneti foarte vag ca lupta împotriva ramasitelor fasciste... [...] In
Moldova sunt vaduvele din pogrom si ele cer, este revendicarea lor
asta, ca sa fie încadrate în rândul vaduvelor de razboi. Cum smulgeti
aceste vaduve din ghearele reactiunii?"

Urmeaza un dialog în trei, în care, din nou, Vasile Luca are o
interventie de o duritate deosebita.

"Tov. Ofelia Manole: [...] Este problema asta si în Ardeal unde,
de asemenea, sunt deportati. Sa vada ei ca le luati apararea. Nu sa
spuna numai ca sprijiniti guvernul.

Tov. Vasile Luca: Nu prea sunt deportati în Ardeal care au ramas
în mizerie. Au devenit arhimilionari...(s.m.)

Tov. Chirita: Avem rapoarte despre oameni care traiesc în
baraci."

Cum poate fi rezolvata problema - cel putin în viziunea liderilor
comunisti care participau la aceasta reuniune? 

Pentru Vasile Luca nu era decât o cale. 
"Numai socialismul da rezolvarea definitiva si chiar acesta numai

în faza a doua. Am vazut si în experientele Uniunii Sovietice. Si tre-
buie sa va spun, ca în acest razboi oarecare antisemitism s-a creat si
în Uniunea Sovietica, prin atitudinea evreilor, care au provocat aceas-
ta. (s.m.)Eu nu vreau sa acuz acum, dar vorbesc din punct de vedere
obiectiv [...] Si iata, prin împrejurarile acestea, s-a ridicat chiar acolo
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putin din nou la suprafata problema; si mai mult la noi, unde am avut
un antisemitism formidabil si fascismul, pentru care noi trecem la ree-
ducarea maselor, a unei parti fascizate a tineretului si populatiei. Este
fals însa de a pune problema evreiasca ca unitara. Unde este unitatea
evreiasca? Vrei sa scoti poporul evreu din nou? Vrei sa-l izolezi din
nou? Insasi acest fapt, de încadrare în viata economica, politica, socia-
la a poporului român cere nu unirea, ci farâmitarea evreimii. Asta este
dialectic. Unesti ca sa farâmitezi pe urma si mai mult, sa dispara ca
popor, sa se contopeasca cu poporul român.

Tov. Ofelia Manole: Asta este de fapt viitorul poporului evreu.
Nu-i ca alte popoare.

Tov. Vasile Luca: Da, nu îl poti aduna din toate tarile, ca sa cree-
zi un stat artificial, pe socoteala altor popoare." (sublinierea mea §i
întrebarea: era o aluzie la proiectul de constituire a unei republici
sovietice evreie§ti?)

Periodic, asemenea rabufniri de antisemitism aveau sa se repete
în sedintele tinute cu usile închise, la cele mai înalte paliere ale puterii
comuniste. Dincolo de lozinci si de fatada egalitatii între "nationalita-
tile conlocuitoare", documentele ce încep sa iasa din arhive ne înfati-
seaza o imagine cu totul diferita, în care antievreismul alterneaza cu
antiisraelismul.”

Miercuri 21 mai 2008

Ziua de ieri m-a fost ca vaca lui Petru†, colegul meu de
pu§c¶rie: «Când alb¶, când neagr¶». Nu, nu : t¶rcat¶, ci alterna-
tiv: alb¶ §i neagr¶:

Procesul: avocatul meu (nepl¶tit) iar m-a l¶sat balt¶: nu s-a
interesat dac¶ da, în ziua cutare, la ora cutare va avea loc depu-
nerea documentelor, iar rezultatul a fost: cei din fa†¶, cu compli-
citatea pre§edintelui, au avansat cu dou¶ ore momentul, apoi §i-
au frecat mâinile de satisfac†ie c¶ acuza†ia… a întârziat §i nu a
mai putut depune documentele. Ca a§a-i justi†ia pe la noi - m¶i!

Editura: Flori St¶nescu, împuternicita mea §i redactor s-a
zb¶tut, a f¶cut câ†iva pa§i în direc†ia bun¶. Numai c¶ legea-i lege,
nu tocmeal¶ (aici, când este în defavoarea mea) §i trebuie sa o
respect¶m.

ïnapoi, la proces: Mircea St¶nescu §i Valerian Stan se agit¶,
c¶utînd sa alimenteze cu documente dosarul nostru. Se vede c¶ a
fost ideea avocatului sa se invoce starea s¶n¶t¶†ii mele (ca ce? ca
circumsta†¶ atenuant¶? dar nu eu am nevoie de - astfel de - cir-
cumstan†e atenuante). Oricum, pe lânga alte celea prietenii mi-au
cerut ni§te certificate medicale…

M-am sup¶rat. M-am înfuriat. Dar ei §tiau c¶ am oroare s¶
vorbesc de bolile mele - multe §i grele. Nu din cochet¶rie ci,
uite-a§a, s¶ zicem, din supersti†ie; ca s¶ nu atrag/provoc §i mai
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multe §i mai grele.
ïn aceast¶ stare de spirit am redactat “Declara†ia” de mai jos: 

Paris, 17 mai 2008
D E C L A R A ¢ I E

Prin prezenta declar c¶ nu pot dovedi - cu acte - decât schimbul
de mesaje avut cu Vladimir Tism¶neanu din aprilie 2006.

In rest… 
- Nu pot dovedi - cu certificate medicale - c¶ s¶n¶tatea mi s-ar fi

degradat dup¶ campania de antisemitizare la care am fost supus de
c¶tre “colegii §i prietenii” din Uniunea Scriitorilor - “dup¶ 2005”.
Fiindc¶ nu mi s-au dat justificative medicale dup¶ fiecare agresiune
bol§evic¶;

- Nu pot dovedi - cu probe scrise - c¶, în anul 1990 Gabriel
Liiceanu îmi ceruse insistent s¶-i încredin†ez, pentru editura
Humanitas, cât mai multe c¶r†i, în vederea unei serii de autor: 

Prin 1984, fiind cu o burs¶ la Heidelberg, m-a vizitat împreun¶ cu
A. Ple§u, la Paris; printre altele mi-a vorbit în termeni ultraelogio§i,
jenan†i pentru mine, despre cartea mea “Culoarea curcubeului”, citit¶
de el în traducerea francez¶ ; în primele zile ale anului 1990 mi-a soli-
citat, pentru editura Humanitas “câte c¶r†i îi puteam da”. Pe atunci pro-
misiunile, ca §i în†elegerile se f¶ceau oral, pe cuvânt, ca între prieteni.
I-am încredin†at trei volume: l¶udata de el “Culoarea curcubeului”,
“Gherla” §i “Soldatul câinelui”. Apoi, în august acela§i an mi-a solici-
tat un volum de “Articole”, un altul de “Scrisori”. Am alc¶tuit volume-
le a câte 1 000 pagini fiecare §i i le-am înmânat pe aeroportul Orly.
Adev¶rat, nici pentru primele 3 volume, nici pentru urm¶toarele nu am
cerut chitan†¶ de primire, pe atunci a§a ceva nu exista între prieteni.
Deci nu pot dovedi c¶ i-am dat volumele de el cerute.

Dup¶ cum nu pot dovedi - “cu acte” - c¶, în mai-iunie 1990,
imediat dup¶ apari†ia, la Humanitas, a dou¶ volume : “Gherla” §i
“Culoarea curcubeului”, acest din urm¶ volum, cel l¶udat-solicitat de
el însu§i a… disp¶rut din libr¶rii în mod misterios, imediat dup¶ ce
ap¶ruse (tot în librarii). Singurele dovezi-scrise fiind dou¶ cronice care
spuneau, printre altele c¶ aceast¶ carte de m¶rturii despre Mi§carea
pentru drepturile omului din 1977 nu fusese deloc difuzat¶ în provin-
cie, iar la Bucure§ti o ob†ineau doar cei care cuno§teau persoane sus-
puse (ca viceministrul Culturii I. Vartic, pentru O. Pecican);

Dup¶ cum nu pot dovedi c¶ G. Liiceanu în 1992 a trimis la topit,
la Fabrica Bu§teni tirajul “Culorii curcubeului”. Eu, autor aflînd din
ziare fapta cultural¶ a directorului editurii, i-am cerut  prin nenum¶rate
mesaje s¶-mi se spun¶ adev¶rul despre soarta c¶r†ii. Liiceanu nu a
r¶spuns      niciodat¶. ïn schimb, cu ajutorul Gabrielei Adame§teanu a
revistei 22 (§i a membrilor GDS) i-a asmu†it pe ciracii s¶i, îndatora†i,
s¶ m¶ acuze pe mine, victim¶, de… calomnie. A trecut anii, iar “isto-
ria” acestei c¶r†i de m¶rturie despre un episod al istoriei României a
fost rescris¶ f¶r¶ de ru§ine, ca tot ce †ine de istoria noastr¶ (vezi cea fal-
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sificat¶ de Tism¶neanu dup¶ modelul celei batjocorite de Roller) - nu
prin de auxiliari m¶run†i ai Concernului Humanitas, ci de intelectuali
de vârf: Dan C. Mih¶ilescu, Sorin M¶rculescu, Cristian Teodorescu,
Ioan Buduca, I. Gro§an, Gabriel Andreescu, Ioana Cr¶ciunescu,
Thomas Kleininger…; 

- Nu pot dovedi - cu probe scrise - c¶ în 1988 Augustin Fr¶†il¶,
director al editurii ALLFA îmi ceruse insistent  - prin telefon -  s¶-i dau
o carte. C¶ i-am dat “Roman intim” pot dovedi, prin ins¶§i existen†a
obiectului carte cu care editura a deschis o nou¶ colec†ie: “Romanul
românesc contemporan”, îns¶ nu pot proba c¶ Fr¶†il¶ promisese o serie
de autor. ïl însu§i nu a mai fost de g¶sit, nu a r¶spuns la nici una din
scrisorilor mele - de dup¶ 1999;

- Nu pot dovedi c¶ Silviu Lupescu, directorul Polirom mi-a
promis în 2004 o serie de autor - dealtfel nu cu el am tratat: m¶ reco-
mandase prietenul §i al s¶u, Dan Petrescu, devenit consilier editorial,
iar de treburile administrative s-a ocupat Lidia Bodea, director edito-
rial. Nu pot dovedi c¶ Lupescu a suprimat din “adev¶rata edi†ie” a
“Culorii curcube-ului”, atât “Introducerea”, cât §i “Anexa” - texte
absolut necesare, dar se poate constata c¶ în iure§ul revolu†ionar
bol§evic holocaustolo-gizator al s¶u a… §ters pân¶ §i indica†iile strict
tehnice: unde mai ap¶ruse cartea, când, în ce limb¶, la ce edituri…

Ca s¶ nu lungesc pomelnicul lipsei-de-dovezi-scrise o iau din…
istoria celor peste 3 milioane de Români din Basarabia, Bucovina de
Nord, ¢inutul Her†a:

- ïn 1940 ru§ii nu mi-au dat vreun certificat de… Ocupa†ie a
Basarabiei, dup¶ cum nici tatei nu i-au dat certificat de arestare §i
deportare dincolo de Cercul Polar;

- In 1953 Securitatea din Sibiu nu mi-a dat certificat de  aresta-
re, dup¶ liberare; nici Ministerul Securit¶†ii (de la Bucure§ti) dup¶ doi
ani de inchisoare §i 5 ani de domiciliu obligatoriu. Singura prob¶ a
fost una dedus¶ de mine, nu oferit¶ de Securitate: în locul buletinului
de identitate avînd, sub fotografia mea imprimate cu o stampil¶
special¶: “D.O.”, mi s-a dat un buletin nou-nou† - f¶r¶ “D.O.” sub
fotografie.

ïnchei cu un episod crâncen de comic - dac¶ nu ar fi sfâ§ietor
de tragic:

ïn august 1968, când §i România era amenin†at¶ de invazia
ru§ilor, am vrut s¶ m¶ înscriu în Brig¶zile Patriotice, pentru a c¶p¶ta o
arm¶ cu care s¶ trag în invadatori, îns¶ cum nu erau primi†i decât
membrii de partid, am f¶cut cerere de intrare în PCR - eu, fost de†inut
politic. Mi s-a satisfacut, în trei zile - dac¶  “Patria era în primejdie…”
Peste alte trei zile am fost convocat la Comitetul raional Bucure§ti, din
pia†a Amzei, pentru alc¶tuirea dosarului. Era acolo o comisie condus¶
de o tovar¶§¶ extrem de just¶ §i înalt-calificat¶ în materie de adev¶r §i
de consemnare a lui. Când am ajuns cu povestirea vie†ii mele la episo-
dul arest¶rii din 1956, tovar¶§a l-a rezumat pentru uzul dactilografei:

«Scrie, tovar¶§a: “ca element reac†ionar §i contravolu†ionar”»… -
ceea ce era §i incorect §i neadev¶rat, îns¶ dup¶ ce am rezumat perioa-
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da de domiciliu obligatoriu §i de declasare (1958-1965), tovar¶§a a
fabricat astfel o parte din trecutul meu - de suferin†¶: 

«“ïn perioada 1958-1965 tovar¶§ul Goma a împlinit alte
func†ii”».

Zadarnic am încercat s¶ restabilesc adev¶rul: ce fel de “alte
func†ii”… împlinisem eu în B¶r¶gan, ca zilier la ferm¶, apoi dup¶
liberare, ca hamal, ca lucr¶tor necalificat? - tovar¶§a just¶ a b¶tut cu
pumnul în mas¶:

«Adev¶rul e ¶sta pe care †i-l spun eu §i el este adev¶rul
parti-dului: în perioada aia ai împlinit ne§te func†ii - §i cu asta basta!»

Nu-mi vine s¶ afirm c¶ Liiceanu, Manolescu, Lupescu, Fr¶†il¶,
G. Andreescu, Antonesei, I. Vianu, Oi§teanu, Totok, M.D. Gheorghiu,
Shafir, C. Mu§at, Lefter §i ceilal†i calomniatori ai mei, acuzîndu-m¶
de antisemitism, s-au comportat bol§evice§te. A, nu! Dar îmi vine s¶
strig tare: 

Bol§evice§te s-au comportat atunci când, aruncînd anatema
asupra-mi, erau siguri-asigura†i c¶ eu, victim¶, nu m¶ voi putea ap¶ra
- fiindc¶… unde m¶ trezesc eu: adev¶rul nu este cel pe care toat¶
lumea îl cunoa§te - adev¶rat fiind doar adev¶rul partidului, adev¶rul
bol§evicilor, adev¶rul sionist, cel care nu poate fi contrazis - sub ame-
nin†area unei noi §i definitive condamn¶ri - la moarte.

Apoi… ceea ce nu este deloc de ignorat: pe lâng¶ fapta
“cet¶†eneasc¶” de a fi demascat în public un fioros antisemit : eu -
ace§tia au §i fost r¶spl¶ti†i pentru dela†iune, cite§te: turn¶torie cu pos-
turi importante, cu burse, cu premii, cu promovari literare.

Nu-i nimic: va veni ziua în care turn¶tori ordinari - ca N.
Manolescu, H. Gârbea, M.D. Gheorghiu - vor trebui s¶ dea ei seama
pentru… vânzare de coleg, fiindc¶ fra†i nu am fost nicicând.

Paul Goma 

Aceast¶ “Declara†ie” a fost trimis¶ lui Mircea St¶nescu §i lui
Valerian Stan, întru informare. Amândoi mi-au spus c¶ este bun¶
§i au sperat c¶ avocatul, dac¶ nu o va citi în instan†¶ (fiind prea
lung¶), o va ata§a la dosar - ca… prob¶.

Ei bine, nici ca ata§at¶-la-dosar nu a fost folosit¶.

Iat¶ o dezbatere înalt intelectual¶ dâmbovi†elin¶ pe:

Wikipedia:Pagini de §ters/Mihail Bruhis
“£tergerea a fost propus¶ la 13 mai 2008. Încheierea discu†iei este preconi-

zat¶ pentru 18 mai 2008.
Justificare: Singurul context in care aceasta persoana pare sa fie mentiona-

ta este cel al teoriilor de genul Paul Goma (…). Bruhis, care nu pare sa fie nota-
bil, a scris la un moment dat un eseu - a scrie un eseu nu te face automat notabil
pe wikipedia, asa cum nu te face nici faptul ca acel eseu este citat in raspar in
maculatura lui Paul Goma. Dahn 13 mai 2008 10:45 (EEST)

P¶streaz¶. Subiectul este interesant, as vrea sa aflu si despre continutul
eseului lui Bruhis. Teoria moldovenista sta la baza unui stat modern (Republica
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Moldova) si de aceea inceputurile ei merita aprofundate. Argumentele pentru
stergere imi par calomnioase tinand cont de politica wp in privinta persoanelor
in viata. "Maculatura" este un cuvant impropriu, avem de-a face cu un mare scrii-
tor român si un imens caracter, disident in timpul apogeului dictaturii, nu atunci
cand ea era deja condamnata sa dispara. Xerxes 13 mai 2008 14:17 (EEST)

Nu e vorba de nici o calomnie. Dahn afirma ca respectivul nu e notabil. Nu
e nimic rau in a nu fi notabil, doar ca nu ai loc la wikipedia. Plinul cel tanar 13
mai 2008 15:36 (EEST)

Ba da e calomnie sa scrii "teoriilor de genul Paul Goma", la fel cum e
injurios "maculatura lui Paul Goma". Daca n-ar fi ridicol cum un pigmeu se ia la
har†¶ cu un uria§, ar trebui luate masuri ca astfel de comportamente necivilizate
sa nu se mai produca.Xerxes 14 mai 2008 11:47 (EEST)

Asculta, Xerxes. M-am straduit sa nu raspund atacurilor si insinuarilor
dumitale, asa cum am evitat si sa ma iau la tranta cu viziunea dumitale despre
univers ca sa-ti explic lucruri simple. Iti atrag insa atentia ca: 1. nu ma impiedi-
ca nimic sa soun astfel de lucruri despre Paul Goma si cartea sa, iar politica pe
care o citezi fara sa o fi citit se refera la scrierea articolelor biografice (o politi-
ca pe care, de altfel, dumneata ai incalcat-o in mod constient cel putin o data); 2.
Paul Goma, cat de mare si urias l-ai crede dumneata, nu poate fi folosit ca sursa
pe wikipedia din motive obiective, pe care am obosit si eu si altii dandu-ti-le sa
la citesti; 3. exista intr-adevar o politica wikipedia referitoare la atacurile la per-
soana, care vorbeste despre relatiile intre editori, iar ceea ce scrii mai sus este
ultimul atac la persoana pe care ti-l mai tolerez inainte sa cer sa fii blocat. Dahn
14 mai 2008 12:06 (EEST)

Ba da te impiedic eu sa iti bati joc de mari români ca Goma. Atacurile pline
de ur¶ de mai sus nu merita nici un raspuns.Xerxes 14 mai 2008 12:14 (EEST)

Treaba dumitale ce iti imaginezi ca fac eu sau faci dumneata, treaba dumi-
tale daca stii sa folosesti argumente logice, eu iti spun ce se face si ce nu se face
pe wikipedia. Dahn 14 mai 2008 12:18 (EEST)

Acum te poftesc sa-ti mai inchizi clon†ul ca mai am si alta treaba si nu am
nevoie sa-mi spui ce crezi ca se face si nu se face. Xerxes 14 mai 2008 12:29
(EEST)

* §terge. Ma convinge argumentatia lui Dahn. Plinul cel tanar 13 mai 2008
15:36 (EEST) Mai astep un pic, poate m-am grabit. Plinul cel tanar 15 mai 2008
19:05 (EEST)

*§terge Idem. Alex F. 14 mai 2008 00:37 (EEST)
* P¶streaz¶ As per Xerxes. In plus, desi se pare ca a scris doar o carte,

aceasta este citata diverse lucrari de istorie ([1], [2], [3], etc), deci nu este o lucra-
re de neglijat. In plus din nou, il sfatuiesc pe Dahn sa foloseasca un limbaj civi-
lizat cand se refera la opera scriitorului Paul Goma si sa nu mai improaste cu
amenintari de blocare tot timpul. AMDATi 14 mai 2008 12:31 (EEST) 

* §terge La o recitire mai atenta, m-au convins motivele furnizate de Dahn.
AMDATi 15 mai 2008 20:15 (EEST) [!]

(…)Nu m¶ voi pronun†a în aceast¶ decizie pân¶ nu-mi fac o idee mai bun¶,
dar am aruncat un ochi peste documentele lui AMDATi. Primul e oarecum inter-
esant, cartea face parte din bibliografia selectiv¶ a unei facult¶†i (problema e c¶
nu §tim în ce m¶sur¶ e folosit¶). Al doilea îns¶ este pur §i simplu o list¶ de docu-
mente, iar al treilea este un articol de jurnal în care Bruhis este men†ionat doar ca
s¶ fie desfiin†at. --Gutza DD+ 14 mai 2008 13:20 (EEST)

Al doilea este bibliografia folosita pentru "Bibliografie comentat¶: PCR în
via†a politic¶ a României interbelice (1921-1944) " (Scrie mare, chiar la inceput,
dle Gutza). Al treilea: nu inteleg ce importanta are daca Bruihs este desfiintat,
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important este ca se vorbeste despre el. Va stau la dispozitie pentru alte lamuri-
ri. AMDATi 14 mai 2008 13:35 (EEST)

P¶streaz¶ vot in sprijinul abolirii cenzurii! --89.136.103.96 14 mai 2008
12:35 (EEST) Cat despre acest IP si sirul sau de exprimari, nu mai comentez, dar
poate ca e cazul sa incepem a ne gandi la checkuser. Dahn 14 mai 2008 12:38
(EEST)

Gandeste-te ca ar fi mai bine sa pleci, nu stii decat sa tulburi apele! (Acest
comentariu nesemnat a fost ad¶ugat de 89.136.103.96

P¶streaz¶ Autor notabil, fost membru al institutului de istorie al partidului
din RSS Moldoveneasc¶, emigrat în Israel unde a publicat în ruse§te o carte ves-
tit¶ - "Rusia, România §i Basarabia", interzis¶ în perioada sovietic¶, tradus¶ în
române§te (la Chi§in¶u) în 1992. I-am folosit cartea la scrierea articolului
Partidul Comunist al Moldovei (pe vremea cînd mai contribuiam la scrierea arti-
colelor rowiki, înainte ca s¶-mi limitez contribu†iile ca urmare a încerc¶rilor de
cenzur¶ de aici). În calitatea sa de fost §tab sovietic devenit critic al politicii
sovietice, Bruhis este un fel de Tism¶neanu al Basarabiei. Cei care pretind c¶
acest autor n-ar fi notabil sînt ignoran†i, p¶cat c¶ ignoran†ii fac legea la rowiki.
Autorul §i-a desf¶§urat activitatea înainte de epoca internetului §i mare parte din
scrierile sale e în limba rus¶.--MariusM 14 mai 2008 22:19 (EEST)

Daca ii spunem "vestita", acea carte chiar s-ar putea sa devina vestita, nu-i
asa? Dahn 16 mai 2008 02:33 (EEST)

Comentariu: Într-adev¶r am votat ca un ignorant în subiect, deoarece cele
3 (trei) randuri ale articolului §i lipsa total¶ de surse nu m-au f¶cut mai în†elept.
Alex F. 15 mai 2008 02:00 (EEST)

E bine c¶ v¶ recunoa§te†i ignoran†a, e r¶u c¶ nu obi§nui†i s¶ v¶ informa†i
decît de la Wikipedia, iar dac¶ un articol Wikipedia nu con†ine informa†ii consi-
dera†i c¶ acele informa†ii nu exist¶. Ideea de a face o cercetare proprie asupra
subiectelor a c¶ror notabilitate e contestat¶ se pare c¶ lipse§te complet din partea
dv. sau a altora care dau verdicte pe aici. Dac¶ nu v¶ pricepe†i la un anumit
domeniu cel mai bine e s¶ nu v¶ amesteca†i în discu†ii despre domeniul respec-
tiv, oricum nu-l ve†i putea concura pe Gutza în ceea ce prive§te dat verdicte în
probleme în care n-ai nici cea mai mic¶ idee. Propunerea de §tergere e datorat¶
unei obsesii personale a lui Dahn fa†¶ de Paul Goma, iar vina lui Bruhis este c¶
a fost citat de Goma. Cei care l-au sus†inut pe Dahn au f¶cut-o din spirit de
turm¶, f¶r¶ s¶ gîndeasc¶, c¶ci dac¶ ar gîndi §i-ar da seama c¶ Bruhis n-are nici
o vin¶ c¶ a fost citat de Goma. Sau poate se dore§te r¶spîndirea ideii c¶
du§manul poporului Paul Goma nu numai c¶ nu e în stare s¶ scrie c¶r†i serioa-
se dar nici s¶ citeasc¶ c¶r†i serioase n-ar fi capabil.--MariusM 15 mai 2008
12:37 (EEST)

Lasa speculatiile. Te invit sa-mi precizesi ce surse ai putea folosi ca sa
construiesti un articol enciclopedic despre Bruhis, folosind comentariu din surse
credibile (care exclud marotele lui Goma). Mai sus, n-ai facut decat sa aplici
adjective unor lucruri care pot fi in esenta banale; mai jos, tu si amicii tai ati des-
coperit banalitatea ca cineva ii poate cumpara cartile de pe amazon. Dahn 16 mai
2008 02:33 (EEST)(…)

AMDATI a dat mai sus ni§te date. Faptul c¶, la 27 de ani de la apari†ia
c¶r†ii sale aceasta este pus¶ în bibliografia recomandat¶ a Facult¶†ii de Istorie a
Universit¶†ii Al. Ioan Cuza din Ia§i nu e relevant¶. Omul nu face parte din actua-
la lume academic¶ româneasc¶, deci nu e o includere bazat¶ pe apartenen†a la o
anume ga§c¶ academic¶ a c¶rei membri se sus†in reciproc pe principiul "tu m¶
citezi pe mine, eu te citez pe tine" (cum se mai întîmpl¶ lucrurile în scumpa noas-
tr¶ patrie), ci o includere bazat¶ pe merit. C¶ Gutza scrie c¶ "nu §tim în ce
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m¶sur¶ e folosit¶" (acea bibliografie) e problema personal? a lui Gutza. De-a
dreptul ridicole mi se par preten†iile la standarde super-înalte din partea unor per-
soane care habar n-au de domeniul în care vorbesc. O variant¶ ar fi s¶ merge†i la
bibliotec¶ §i s¶ c¶uta†i cartea. Eu am citit-o §i mi se pare profesionist¶, am §i folo-
sit-o la Wikipedia cum am ar¶tat mai sus (a§tept pasul urm¶tor a lui Dahn - eli-
minarea referin†elor la Bruhis din articolul Partidul Comunist al Moldovei).
Cartea are idei care azi ar putea fi considerate ultrana†ionaliste - de pild¶ faptul
c¶ Basarabia e p¶mînt românesc, dar care pentru publicul cititor de rus¶ din
Israelul anului 1979 nu erau considerate anormale. Edi†ia româneasc¶ din 1992
îl prezint¶ pe Bruhis ca "fost cercet¶tor §tiin†ific superior la Institutul de istorie
al partidului de pe lîng¶ C.C. al P.C.M., în prezent cercet¶tor major la Centrul de
Cercet¶ri stiin†ifice pentru Rusia §i Europa de Est al Universit¶†ii din Tel Aviv".-
-MariusM 15 mai 2008 13:34 (EEST)

“Dezbaterea” continu¶ în aceea§i h¶rm¶laie de cârcium¶: de
o parte Paznicii Templului ca Gu†¶ - li s-a ad¶ugat §i acest
analfabet imbecil, agresiv: Dahn - pe de alta câ†iva-al†ii, mai
timizi… Este de remarcat, de deplorat cum unu-doi-trei dobitoci
fanatici exlusivi§ti - evrei - au ajuns pân¶ la a nega, întâi
existen†a, apoi pertinen†a textelor unui t¶tuc bol§evic de-al lor ca
Bruhis! Ba unul dintre ace§tia îi d¶ numele “adev¶rat” §i pseudo-
numele, pe care eu le consemnasem în S¶pt¶mâna Ro§ie: 

“Michael Bruchis (£rul=Stru(h)l : Strul; Pinkus(ovich)/
Pinkus(owitsch); Kofman/Kaufman/Kaufmann). Transliterarea englezeasca
din rusa: Mikhail Brukhis”

M¶ las p¶guba§, obosit de moarte de idio†enia idio†ilor care
s-au intronizat istorici §i cenzori la poarta Wikipediei. 

Adaug o floare rar¶ a bunul sim† comun, à propos de…
ne-notabilitatea lui Bruhis:

“Ati intrebat: Cine zice c¶ [Bruhis] a fost cercet¶tor? Raspuns: Leonida
Lari printre altii. Cine zice c¶ lucrarea lui este important¶? Raspuns: Paul Goma,
el insusi extrem de notabil pentru wikipedia. Aveti dreptate, generalul Nicolae
Ple§i†¶ este notabil si datorita zbenguielilor lui cu Goma. Nicolschi si ¢urcanu au
fost si ei adusi in lumina reflectoarelor de Goma, printre altii. Asta e situatia.
Xerxes 19 mai 2008 14:56 (EEST)”

Joi 22 mai 2008

Azi e o alt¶ zi - cugetare (adânc¶).

Vineri 23 mai 2008

Hai s¶-mi mai spurc ni†el via†a, reproducînd spusele unuia,
“Castelanu” pe un forum realitatea net.

Cineva - “Val” scrie frumos despre Monici §i adaug¶ §i ceva
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ne-urât despre mine - mai ales c¶ titlul este: “Paul Goma, encore
et toujours”:

“Cunoscatorii, sau cei de peste 40 ani, vor ghici imediat,mai ales ca tit-
lul STRIGA asta, ca ma refer la o mare nedreptate care continua sa se faca
lui Paul Goma.(…).Noi toti, si mult mai mult dcat noi REALITATEA ar tre-
bui sa amintim mereu romanilor ca Paul Goma a infiintat o Carta pt. apara-
rea Drepturilo omului, in care au semnat sute de intelectuali, pana a-i impie-
dica, prin batai ingrozitoare,Securitatea si pe altii sa mai semneze. Goma i-a
scris lui Ceausescu, ceva de genul" DOMNULE Ceausescu, in tara asta eu
constat ca pentru Drepturile omului, pt. respectarea Conventiei de la
Helsinki, ma zbat deocamdata numai eu. Cum sunt convins ca
Dumneavoastra aparati total aceste drepturi, va invit sa semnati Carta mea,
ba sa semneze si Doamna, caci doamna mea a semnat" ! Pot tinerii sa-si
inchipuie ce criza de nervi a facut Piticul Cretin cand a primit asemenea scri-
soare PRIN POSTA? Au urmat arestarea,batai, de omorat nu-l mai puteau
omori, TOCMAI pt.ca scrisoarea si intreaga lui initiativa ABSOLUT FABU-
LOASA fusesera facute publice de Europa Libera!L-au shicanat,amenintat ca
i se omoara familia ( dupa exilare au incercat sa-l omoare si pe el), au incer-
cat sa-l cumpere, IAR l-a batut generalul Securiate Plesita (care e bine-
mersi!!!) si pana la urma exilat fortat. N-a tacut o clipa. POATE, poate n-a
tacut cam prea despre prea multa lume -- dar din capatul provinciei, un sim-
plu intelectual ca mine N-AM REUSIT sa spun MACAR O (UNA) DATA,
"uite, aici, in cazul asta nu are dreptate" - Nicky Man., total, Lucian P. a recu-
noscut chiar el, Alexandru P. idem, toti, toti fata de cei a luat el distanta au
semnat pactul cu diavolul. E Vinerea Mare, imi masor cuvintele.PAUL
GOMA e un fel de turnesol: a promis ca nu va calca in Romania cata vreme
la varful ei sunt tot comunisti, tot securisti. Acuma, azi, noi auzim "fruntasi"
de partide recunoscand franc ca Romania e condusa, de peste 18 ani, tot de
Securitate, nu? In ce fel e simbolul GOMA PAUL un turnesol? Simplu: cata
vreme nu va fi invitat in Romania, nu i se va reabilita statutul de roman
(incredibil, NU s-a facut asta!), totul ramine o vorbaraie insipida. In jurul
PIVOTULUI Goma rezistenta romana a capatat valente cu adevarat istorice:
lumea vedea ca aveam si noi un scriitor care nu se limitase la vorbe, eventual
spuse de la mare distanta, care fusese intemnitat si batut pana era sa moara,
exilat IMPOTRIVA DORINTEI LUI, coerent, tradus in mai toate limbele,
coerent chiar si-n patima si,cel mai imporatant, AVAND DREPTATE
CHIAR CAND, CHIAR UNDE NE DUREA sa constatam ca are...

ïnc¶ cineva, semnînd “dem” se arat¶ de acord cu “Val”:

“Domnule, ai reu§it un gest de noble†e, un gest de con§tiin†¶ si o atitu-
dine onorant¶ prin simpla evocare a unui român care a avut curajul de a se
manifesta ca intelectual.C¶ este recunoscut sau nu de o anumit¶ parte a inte-
lectualit¶†ii este un fapt discutabil §i minor. Liiceanu nu reprezint¶ decât o
idee în peisajul controversat al intelectualit¶†ii autentice din România, sau ca
el mul†i al†ii.
Ceea ce îl define§te pe Paul Goma, în general pe orice intelectual, este ATI-
TUDINEA, oricare ar fi aceasta, opinia argumentat¶ prin logica individual¶,
cu atât mai valoroas¶ cu cât este mai discutabil¶ sau provocatoare.Regretabil
este faptul c¶ presupu§i sau autodeclara†i intelectuali se dau în stamb¶ pentru
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a ie§i în eviden†¶ prin contrast sau licen†e de limbaj excesive, care s¶ acope-
re lipsa de idei proprii.PAUL GOMA a f¶cut cu mult mai mult, iar aceasta a
provocat invidia confra†ilor "intelectuali" care nu au putut avea ori nu au avut
curajul unei asemenea ini¶iative.Lichelele lui .....sunt omniprezente. Inclusiv
pe forum.
Un om cu bun sim† nu ar fi fost cu nimic deranjat de aducerea în prim plan a
figurii lui Paul Goma, iar pe cine a deranjat denot¶ slaba calitate a posesori-
lor de atestate privind o presupus¶ cultur¶.Înc¶ o dat¶, intelectualitatea î§i
afirm¶ apeten†a pentru dezbinare. Cum ar fi .....profu de flaut. Felicitarile
mele Val!

Numai c¶…“Castelanu_d” are o alta opinie - ferm¶:

“Inginerul Ursu a murit în închisoare, din cauza Securit¶†ii. Paul Goma
a fost liber s¶ plece- când- în 1977- datorit¶ securit¶†ii. Inginerul Ursu a fost
maltratat §i omorât de Securitate. Paul Goma a fost sprijinit de securitate. Cer
CNSAS-ului s¶ dea cu prioritate- drumul la dosarul lui Paul Goma. S¶ afl¶m
§i noi cum, cu ce sprijin §i de ce a plecat. Regretatul Eugen Barbu- care era
un scriitor adev¶rat- scria despre Goma c¶ se ascundea când nu-l c¶uta nime-
ni...o fi adev¶rat ? Paul Goma a supravie†uit celor mai crun†i ani ai dictaturii
ceau§iste bine mersi, la Paris. N-am auzit s¶ -§i fi dat foc din cauza dictato-
rului- sau a urmaflilor acestuia- afla cum au f¶cut C¶lin Neme§ §i al†ii.
Singurul lucru pe care-l §tiu despre dl.Paul Goma este faptul c¶ este un anti-
semit împu†it.(…) Goma nu e decât un provocator nenorocit. Din lupt¶tor
pentru libertate a fost demascat- în mod foarte discret- c¶ era nenea Securil¶
în persoan¶- f¶cut s¶-i provoace pe anumi†i din emigra†ie. (…) Goma e doar
un provocator nenorocit- §i un scriitor de kkat. Sunt normal, nu masochist-
îmi urm¶resc interesele”

Florin G. îi d¶ replica:

“Ai reusit sa dai mai multa greutate textului lui Val. Nu e nimic mai
convingator ca injuraturile iubitorilor de jigodii.” 

Ce-i po†i face unui asemenea ins? S¶-i zmulgi urechile? Dar
cu mâinile tale care l-au atins - ce faci? Le - vorba lui Goiciu
de la Gherla: “decapitezi” §i le arunci? Nu. Nimic de f¶cut cu
prostul-la-român. Dar po†i deduce c¶ prostul-la-român este evreu
§i securist (sau dintr-o dinastie de seci). Altfel analfabetismul lui
nu mai poate deranja, dac¶ “bibliografia” sa este alimentat¶ de
însu§i E. Barbu.

Sâmb¶t¶ 24 mai 2008

Ca totdeauna în scurtele, prea scurte! intervale de ne-r¶u,
binele (sau bunul), cât este, este n¶cl¶it, murd¶rit, otr¶vit de
întrebarea de la de§teptare care sun¶ ca o goarn¶ a alarmei:

«Ast¶zi ce veste proast¶ îmi va veni?» - s¶ se observe: am
vorbit de “veste”, nu de împlinirea ei.
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Iat¶ ce îmi trimite Liviu Tofan - cu autorizarea de a
reproduce în Jurnal:

“Stimate Domnule Goma,
v-am atasat citeva materiale in care este vorba, direct sau indirect,
despre dumneavoastra, in contextul anului 1980, respectiv al pregatirii
unor actiuni ale Securitatii impotriva dumneavoastra, cum ar fi coletul
capcana din 3 feb. 1981. 

Documentul "Kopp Goma" contine depozitii ale Magdalenei
Kopp, colaboratoare foarte importanta si amanta (apoi sotie) a teroris-
tului Carlos Sacalul. Kopp a fost anchetata de procuratura germana in
1995, si a dezvaluit unele lucruri despre colaborarea grupului Carlos
cu Securitatea. Aceasta colaborare a inceput efectiv in 1980, dupa vizi-
ta lui Kopp la Bucuresti (la CIE) in feb. 1980. In paginile acestea,
Kopp spune, intre altele, ca CIE a cerut grupului Carlos sa
observe/urmareasca opozanti romani din exil, anume din Germania si
Franta. Ca atare, oamenii lui Carlos au intreprins actiuni de urmarire si
observare la Munchen si Paris. Referitor la Paris, cred ca este vorba in
primul rind de dumneavoastra. Apoi, anchetatorul german citeaza din
rapoarte ale Stasi, conform carora grupul Carlos a primit, din partea
Securitatii, misiunea de a asasina romani din exil, urmarea acestei
misiuni fiind expedierea celor 3 colete capcana, pe 3 si 4 feb. 1981.

Am citit si eu mai multe rapoarte ale Stasi despre Carlos, si
convingerea ferma a Stasi era ca cele trei colete capcana au fost expe-
diate de oamenii lui Carlos, din insarcinarea Securitatii.

Celelalte doua documente sunt rapoarte de filaj/ascultare ale uni-
tatii maghiare de contrainformatii, care l-a urmarit permanent pe
Carlos in Ungaria, unde acesta si-a avut baza din 1979 pina la sfirsitul
lui 1982, inceputul lui 1983, cind ungurii l-au invitat sa plece si el s-a
mutat in Romania. In casa lui Carlos de la Budapesta erau instalate
microfoane, telefonul lui era ascultat permanent. Toate discutiile de
acolo au fost ascultate si transcrise, si protocoalele s-au pastrat la Stasi,
in traducere germana. Inafara de ascultare, ungurii au facut si perche-
zitii de fiecare data cind Carlos si Kopp erau plecati din Budapesta,
fotografiind toate documentele pe care le gaseau.

Documentul "Carlos Goma" este un raport cu data de 3 oct. 1980,
intocmit de unguri ca un fel de sumar al datelor pe care le detineau in
acel moment de pe urma ascultarii convorbirilor si a cele mai recente
perchezitii. Ungurii constata ca "relatiile organizatiei teroriste cu ser-
viciile secrete ale RSR sunt tot mai intense si sustinute...". Apoi se
spune foarte clar ca grupul Carlos a primit  din partea Securitatii misiu-
nea de a asasina cinci romani din exil, din Munchen, Paris si Geneva,
in unele cazuri impreuna cu familiile lor. Pe lista sunteti dumneavoas-
tra, Mihai de Hohenzollern, Emil Georgescu, Bradescu Faust si
Emilian Ion Valeriu. (Apoi este vorba despre pregatirea atentatului cu
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bomba de la RFE, despre care, iata, ungurii stiau deja din oct. 1980...).
Ceva mai la vale se spune ca oamenii lui Carlos le-au cerut roma-

nilor diverse tipuri de armament si materiale explozive "preparate spe-
cific, inclusiv sub forma de carte". Mai lipseste precizarea ca trebuie sa
fie Memoriile lui Hrusciov.

Numele dumneavoastra apare si in documentul "Carlos Goma 2",
tot un raport al ungurilor, din 30 ian. 1981. Intii se spune ca Carlos a
fost la Bucuresti intre 24 si 27 ianuarie. Se pomeneste in continuare
despre pregatirea unei actiuni ce ar urma sa se produca pe 14 februarie
(asta, stim noi acum, era data initiala a atentatului de la Munchen).
Apoi sunt rezumate citeva afirmatii ale lui Carlos despre o actiune la
Paris, care este deja pregatita. Trei persoane urmeaza sa fie lichidate
(sau rapite). Ungurii conchid ca una din persoanele vizate ati putea fi
dumneavoastra.

V-am trimis aceste documente considerind ca v-ar putea interesa
sa aflati asemenea detalii. Avem de-a face cu singurele dovezi care fac
legatura intre coletele capcana si Securitate via Carlos. Este si convin-
gerea mea ca cele 3 colete capcana au fost expediate de complici ai lui
Carlos din Spania (din grupul Carlos faceau parte numerosi membri
ETA). Daca aveti intrebari in legatura cu aceste documente, va stau la
dispozitie cu placere. Cele bune, Liviu Tofan

Duminic¶ 25 mai 2008

Unde-s Manolescu  §i Gârbea s¶ ne explice ei  cum st¶ trea-
ba cu semitismul=antiisraelianismul? Manolescu s¶ arunce, ca
ultimul dintre ultimii: «Textul lui Goma este antisemit”, iar la
interpelarea lui L.I. Stoiciu s¶ r¶spund¶ senin, ca tot senilul: «NU
am nici o problem¶ cu Goma». Iar Gârbea s¶ numere cuvântul
evreii din Jurnalul meu §i, victorios, cum numai Imaginistul
poate fi s¶ anun†e rezultatul… Nu de alta, dar iata o veste:

“Le samedi 24 mai 2008 - L'historien américain Norman
Finkelstein refoulé d'Israël - Agence France-Presse - Jérusalem

L'historien américain Norman Finkelstein a été refoulé d'Israël
vendredi après avoir été détenu pendant plusieurs heures pour interro-
gatoire à son arrivée à l'aéroport international Ben Gourion, près de Tel
Aviv, apprend-on samedi de source sécuritaire. L'historien et polito-
logue, âgé de 55 ans, a été interrogé sur des contacts présumés avec des
«éléments hostiles» à Israël, lors d'un récent voyage qu'il a effectué au
Liban, selon une source proche du service de sécurité intérieure Shin
Beth.

La décision de lui interdire l'entrée du territoire a été prise, le Shin
Beth ayant jugé ses explications insuffisantes.

L'historien a dénoncé cette mesure dans une interview donnée à
partir d'Amsterdam au quotidien Haaretz, après son expulsion, affir-

176PAUL GOMA  - JURNAL 2008



mant « n'avoir rien à cacher» et avoir été puni pour ses prises de posi-
tions en flèche contre l'occupation israélienne des territoires palesti-
niens.

Il a indiqué avoir été incarcéré pendant près de vingt quatre
heures, dans une cellule à l'aéroport.

Son avocat Me Michael Sfard a estimé quant à lui que l'expulsion
de son client «rappelait les méthodes en usage dans le bloc sovié-
tique».

Norman Finkelstein a acquis sa notoriété par un ouvrage polé-
mique, l'Industrie de l'Holocauste, dénonçant ce qui lui paraît une ins-
trumentalisation de la Shoah par les organisations juives américaines."

Mar†i 27 mai 2008

Dan Culcer îmi transmite:

“Shlomo Sand : l'exil du peuple juif est un mythe >
geostrategie.com

“L'historien Shlomo Sand affirme que l'existence des diasporas de
Méditerranée et d'Europe centrale est le résultat de conversions
anciennes au judaïsme. Pour lui, l'exil du peuple juif est un mythe, né
d'une reconstruction à postériori sans fondement historique. 

“Entretien.
“Parmi la profusion de héros nationaux que le peuple d'Israël a

produits au fil des générations, le sort n'aura pas été favorable à Dahia
Al-Kahina qui dirigea les Berbères de l'Aurès, en Afrique du Nord.
Bien qu'elle fût une fière juive, peu d'Israéliens ont entendu le nom de
cette reine guerrière qui, au septième siècle de l'ère chrétienne, a uni-
fié plusieurs tribus berbères et a même repoussé l'armée musulmane
qui envahissait le nord de l'Afrique. La raison en est peut-être que
Dahia Al-Kahina était née d'une tribu berbère convertie semble-t-il
plusieurs générations avant sa naissance, vers le 6e siècle.

D'après l'historien Shlomo Sand, auteur du livre « Quand et com-
ment le peuple juif a-t-il été inventé ? » (aux éditions Resling - en
hébreu), la tribu de la reine ainsi que d'autres tribus d'Afrique du Nord
converties au judaisme sont l'origine principale à partir de laquelle s'est
développé le judaisme séfarade. Cette affirmation, concernant les ori-
gines des Juifs d'Afrique du Nord à partir de tribus locales qui se
seraient converties - et non à partir d'exilés de Jérusalem - n'est qu'une
composante dans l'ample argumentation développée dans le nouvel
ouvrage de Sand, professeur au département d'Histoire de l'Université
de Tel Aviv.

Dans ce livre, Sand essaie de démontrer que les Juifs qui vivent
aujourd'hui en Israël et en d'autres endroits dans le monde, ne sont
absolument pas les descendants du peuple ancien qui vivait dans le
royaume de Judée à l'époque du premier et du second Temple. Ils tirent
leur origine, selon lui, de peuples variés qui se sont convertis au cours
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de l'Histoire en divers lieux du bassin méditerranéen et régions voi-
sines. Non seulement les Juifs d'Afrique du Nord descendraient pour la
plupart de paiens convertis, mais aussi les Juifs yéménites (vestiges du
royaume Himyarite, dans la péninsule arabique, qui s'était converti au
judaisme au quatrième siècle) et les Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est
(des réfugiés du royaume khazar converti au huitième siècle).

A la différence d'autres « nouveaux historiens » qui ont cherché à
ébranler les conventions de l'historiographie sioniste, Shlomo Sand ne
se contente pas de revenir sur 1948 ou sur les débuts du sionisme, mais
remonte des milliers d'années en arrière. Il tente de prouver que le
peuple juif n'a jamais existé comme « peuple-race » partageant une ori-
gine commune mais qu'il est une multitude bigarrée de groupes
humains qui, à des moments différents de l'Histoire, ont adopté la reli-
gion juive. D'après Sand, chez certains penseurs sionistes, cette
conception mythique des Juifs comme peuple ancien conduit à une
pensée réellement raciste : « Il y a eu, en Europe, des périodes où, si
quelqu'un avait déclaré que tous les Juifs appartenaient à un peuple
d'origine non juive, il aurait été jugé antisémite séance tenante.
Aujourd'hui, si quelqu'un ose suggérer que ceux qui sont considérés
comme juifs, dans le monde (…) n'ont jamais constitué et ne sont tou-
jours pas un peuple ni une nation, il est immédiatement dénoncé
comme haissant Israël » (p. 31).

D'après Sand, la description des Juifs comme un peuple d'exilés,
errant et se tenant à l'écart, qui « ont erré sur mers et sur terres, sont
arrivés au bout du monde et qui, finalement, avec la venue du sionis-
me, ont fait demi-tour pour revenir en masse sur leur terre orpheline »,
cette description ne relève que d'une « mythologie nationale ». Tout
comme d'autres mouvements nationaux en Europe, qui ont revisité un
somptueux âge d'or pour ensuite, grâce à lui, fabriquer leur passé
héroique - par exemple, la Grèce classique ou les tribus teutonnes - afin
de prouver qu'ils existaient depuis fort longtemps, « de même, les
premiers bourgeons du nationalisme juif se sont tournés vers cette
lumière intense dont la source était le royaume mythologique de David
» (p. 81).

Mais alors, quand le peuple juif a-t-il réellement été inventé, selon
l'approche de Sand ? « Dans l'Allemagne du 19e siècle, à un certain
moment, des intellectuels d'origine juive, influencés par le caractère
'volkiste' du nationalisme allemand, se sont donné pour mission de
fabriquer un peuple "rétrospectivement", avec la soif de créer une
nation juive moderne. A partir de l'historien Heinrich Graetz, des intel-
lectuels juifs commencent à esquisser l'histoire du judaïsme comme
l'histoire d'un peuple qui avait un caractère national, qui est devenu un
peuple errant et qui a finalement fait demi-tour pour revenir dans sa
patrie. »

Entretien
Shlomo Sand, historien du 20e siècle, avait jusqu'à présent étudié

l'histoire intellectuelle de la France moderne (dans son livre «
L'intellectuel, la vérité et le pouvoir », Am Oved éd., 2000 - en
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hébreu), et les rapports entre le cinéma et l'histoire politique (« Le
cinéma comme Histoire », Am Oved, 2002 - en hébreu). D'une maniè-
re inhabituelle pour des historiens de profession, il se penche, dans son
nouveau livre, sur des périodes qu'il n'avait jamais étudiées - générale-
ment en s'appuyant sur des chercheurs antérieurs qui ont avancé des
positions non orthodoxes sur les origines des Juifs.

En fait, l'essentiel de votre livre ne s'occupe pas de l'invention du
peuple juif par le nationalisme juif moderne mais de la question de
savoir d'où viennent les Juifs.

« Mon projet initial était de prendre une catégorie spécifique de
matériaux historiographiques modernes, d'examiner comment on avait
fabriqué la fiction du peuple juif. Mais dès que j'ai commencé à
confronter les sources historiographiques, je suis tombé sur des contra-
dictions.   Et c'est alors ce qui m'a poussé - je me suis mis au travail,
sans savoir à quoi j'aboutirais. J'ai pris des documents originaux pour
essayer d'examiner l'attitude d'auteurs anciens - ce qu'ils avaient écrit
à propos de la conversion. »

Des spécialistes de l'histoire du peuple juif affirment que vous
vous occupez de questions dont vous n'avez aucune compréhension
et que vous vous fondez sur des auteurs que vous ne pouvez pas lire
dans le texte.

« Il est vrai que je suis un historien de la France et de l'Europe, et
pas de l'Antiquité. Je savais que dès lors que je m'occuperais de
périodes anciennes comme celles-là, je m'exposerais à des critiques
assassines venant d'historiens spécialisés dans ces champs d'étude.
Mais je me suis dit que je ne pouvais pas en rester à un matériel histo-
riographique moderne sans examiner les faits qu'il décrit. Si je ne
l'avais pas fait moi-même, il aurait fallu attendre une génération entiè-
re. Si j'avais continué à travailler sur la France, j'aurais peut-être obte-
nu des chaires à l'université et une gloire provinciale. Mais j'ai décidé
de renoncer à la gloire. »

« Après que le peuple ait été exilé de force de sa terre, il lui est
resté fidèle dans tous les pays de sa dispersion et n'a pas cessé de prier
et d'espérer son retour sur sa terre pour y restaurer sa liberté politique
» : voilà ce que déclare, en ouverture, la Déclaration d'Indépendance.
C'est aussi la citation qui sert de préambule au troisième chapitre du
livre de Shlomo Sand, intitulé « L'invention de l'Exil ». Aux dires de
Sand, l'exil du peuple de sa terre n'a en fait jamais eu lieu.

« Le paradigme suprême de l'envoi en exil était nécessaire pour
que se construise une mémoire à long terme, dans laquelle un peuple-
race imaginaire et exilé est posé en continuité directe du "Peuple du
Livre" qui l'a précédé », dit Sand ; sous l'influence d'autres historiens
qui se sont penchés, ces dernières années, sur la question de l'Exil, il
déclare que l'exil du peuple juif est, à l'origine, un mythe chrétien, qui
décrivait l'exil comme une punition divine frappant les Juifs pour le
péché d'avoir repoussé le message chrétien. « Je me suis mis à cher-
cher des livres étudiant l'envoi en exil - événement fondateur dans
l'Histoire juive, presque comme le génocide ; mais à mon grand éton-
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nement, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de littérature à ce sujet. La rai-
son en est que personne n'a exilé un peuple de cette terre. Les Romains
n'ont pas déporté de peuples et ils n'auraient pas pu le faire même s'ils
l'avaient voulu. Ils n'avaient ni trains ni camions pour déporter des
populations entières. Pareille logistique n'a pas existé avant le 20e
siècle. C'est de là, en fait, qu'est parti tout le livre : de la compréhen-
sion que la société judéenne n'a été ni dispersée ni exilée. »

Si le peuple n'a pas été exilé, vous affirmez en fait que les
véritables descendants des habitants du royaume de Judée sont les
Palestiniens.

« Aucune population n'est restée pure tout au long d'une période
de milliers d'années. Mais les chances que les Palestiniens soient des
descendants de l'ancien peuple de Judée sont beaucoup plus élevées
que les chances que vous et moi en soyons. Les premiers sionistes, jus-
qu'à l'insurrection arabe, savaient qu'il n'y avait pas eu d'exil et que
les Palestiniens étaient les descendants des habitants du pays. Ils
savaient que des paysans ne s'en vont pas tant qu'on ne les chasse pas.
Même Yitzhak Ben Zvi, le second président de l'Etat d'Israël, a écrit en
1929, que "la grande majorité des fellahs ne tirent pas leur origine des
envahisseurs arabes, mais d'avant cela, des fellahs juifs qui étaient la
majorité constitutive du pays". » (subl. mea, P.G.)

Et comment des millions de Juifs sont-ils apparu tout autour de la
Méditerranée ?

« Le peuple ne s'est pas disséminé, c'est la religion juive qui s'est
propagée. Le judaïsme était une religion prosélyte. Contrairement à
une opinion répandue, il y avait dans le judaïsme ancien une grande
soif de convertir. Les Hasmonéens furent les premiers à commencer à
créer une foule de Juifs par conversions massives, sous l'influence de
l'hellénisme. Ce sont les conversions, depuis la révolte des
Hasmonéens jusqu'à celle de Bar Kochba, qui ont préparé le terrain à
la diffusion massive, plus tard, du christianisme. Après le triomphe du
christianisme au 4e siècle, le mouvement de conversion a été stoppé
dans le monde chrétien et il y a eu une chute brutale du nombre de
Juifs. On peut supposer que beaucoup de Juifs apparus autour de la
mer Méditerranée sont devenus chrétiens. Mais alors, le judaïsme
commence à diffuser vers d'autres régions païennes - par exemple, vers
le Yémen et le Nord de l'Afrique. Si le judaïsme n'avait pas filé de
l'avant à ce moment-là, et continué à convertir dans le monde païen,
nous serions restés une religion totalement marginale, si même nous
avions survécu. »

Comment en êtes-vous arrivé à la conclusion que les Juifs
d'Afrique du Nord descendent de Berbères convertis ?

« Je me suis demandé comment des communautés juives aussi
importantes avaient pu apparaître en Espagne. J'ai alors vu que Tariq
Ibn-Ziyad, commandant suprême des musulmans qui envahirent
l'Espagne, était berbère et que la majorité de ses soldats étaient des
Berbères. Le royaume berbère juif de Dahia Al-Kahina n'avait été
vaincu que 15 ans plus tôt. Et il y a, en réalité, plusieurs sources chré-

180PAUL GOMA  - JURNAL 2008



tiennes qui déclarent que beaucoup parmi les envahisseurs d'Espagne
étaient des convertis au judaïsme. La source profonde de la grande
communauté juive d'Espagne, c'étaient ces soldats berbères convertis
au judaïsme. »

Aux dires de Sand, l'apport démographique le plus décisif à la
population juive dans le monde s'est produit à la suite de la conversion
du royaume khazar - vaste empire établi au Moyen-âge dans les
steppes bordant la Volga et qui, au plus fort de son pouvoir, dominait
depuis la Géorgie actuelle jusqu'à Kiev. Au 8e siècle, les rois khazars
ont adopté la religion juive et ont fait de l'hébreu la langue écrite dans
le royaume. A partir du 10e siècle, le royaume s'est affaibli et au 13e
siècle, il a été totalement vaincu par des envahisseurs mongols et le
sort de ses habitants juifs se perd alors dans les brumes.

Shlomo Sand revisite l'hypothèse, déjà avancée par des historiens
du 19e et du 20e siècles, selon laquelle les Khazars convertis au
judaïsme seraient l'origine principale des communautés juives
d'Europe de l'Est. « Au début du 20e siècle, il y a une forte concentra-
tion de Juifs en Europe de l'Est : trois millions de Juifs, rien qu'en
Pologne », dit-il ; « l'historiographie sioniste prétend qu'ils tirent leur
origine de la communauté juive, plus ancienne, d'Allemagne, mais
cette historiographie ne parvient pas à expliquer comment le peu de
Juifs venus d'Europe occidentale - de Mayence et de Worms - a pu fon-
der le peuple yiddish d'Europe de l'Est. Les Juifs d'Europe de l'Est sont
un mélange de Khazars et de Slaves repoussés vers l'Ouest. »

Si les Juifs d'Europe de l'Est ne sont pas venus d'Allemagne, pour-
quoi parlaient-ils le yiddish, qui est une langue germanique ?

« Les Juifs formaient, à l'Est, une couche sociale dépendante de
la bourgeoisie allemande et c'est comme ça qu'ils ont adopté des mots
allemands. Je m'appuie ici sur les recherches du linguiste Paul
Wechsler, de l'Université de Tel Aviv, qui a démontré qu'il n'y avait
pas de lien étymologique entre la langue juive allemande du Moyen-
âge et le yiddish. Le Ribal (Rabbi Yitzhak Bar Levinson) disait déjà en
1828 que l'ancienne langue des Juifs n'était pas le yiddish. Même Ben
Tzion Dinour, père de l'historiographie israélienne, ne craignait pas
encore de décrire les Khazars comme l'origine des Juifs d'Europe de
l'Est et peignait la Khazarie comme la "mère des communautés de
l'Exil" en Europe de l'Est. Mais depuis environ 1967, celui qui parle
des Khazars comme des pères des Juifs d'Europe de l'Est est considé-
ré comme bizarre et comme un doux rêveur. »

Pourquoi, selon vous, l'idée d'une origine khazar est-elle si
menaçante ?

« Il est clair que la crainte est de voir contester le droit historique
sur cette terre. Révéler que les Juifs ne viennent pas de Judée paraît
réduire la légitimité de notre présence ici. Depuis le début de la pério-
de de décolonisation, les colons ne peuvent plus dire simplement :
"Nous sommes venus, nous avons vaincu et maintenant nous sommes
ici" - comme l'ont dit les Américains, les Blancs en Afrique du Sud et
les Australiens. Il y a une peur très profonde que ne soit remis en cause

181PAUL GOMA  - JURNAL 2008



notre droit à l'existence. »
Cette crainte n'est-elle pas fondée ?
« Non. Je ne pense pas que le mythe historique de l'exil et de

l'errance soit la source de ma légitimité à être ici. Dès lors, cela m'est
égal de penser que je suis d'origine khazar. Je ne crains pas cet ébran-
lement de notre existence, parce que je pense que le caractère de l'Etat
d'Israël menace beaucoup plus gravement son existence. Ce qui pour-
ra fonder notre existence ici, ce ne sont pas des droits historiques
mythologiques mais le fait que nous commencerons à établir ici une
société ouverte, une société de l'ensemble des citoyens israéliens. »

En fait, vous affirmez qu'il n'y a pas de peuple juif.
« Je ne reconnais pas de peuple juif international. Je reconnais un

"peuple yiddish" qui existait en Europe de l'Est, qui n'est certes pas une
nation mais où il est possible de voir une civilisation yiddish avec une
culture populaire moderne. Je pense que le nationalisme juif s'est épa-
noui sur le terreau de ce "peuple yiddish". Je reconnais également
l'existence d'une nation israélienne, et je ne lui conteste pas son droit à
la souveraineté. Mais le sionisme, ainsi que le nationalisme arabe au fil
des années, ne sont pas prêts à le reconnaître.

« Du point de vue du sionisme, cet Etat n'appartient pas à ses
citoyens, mais au peuple juif. Je reconnais une définition de la Nation
: un groupe humain qui veut vivre de manière souveraine. Mais la
majorité des Juifs dans le monde ne souhaite pas vivre dans l'Etat
d'Israël, en dépit du fait que rien ne les en empêche. Donc, il n'y a pas
lieu de voir en eux une nation. »

Qu'y a-t-il de si dangereux dans le fait que les Juifs s'imaginent
appartenir à un seul peuple ? Pourquoi serait-ce mal en soi ?

« Dans le discours israélien sur les racines, il y a une dose de
perversion. C'est un discours ethnocentrique, biologique, génétique.
Mais Israël n'a pas d'existence comme Etat juif : si Israël ne se déve-
loppe pas et ne se transforme pas en société ouverte, multiculturelle,
nous aurons un Kosovo en Galilée. La conscience d'un droit sur ce lieu
doit être beaucoup plus souple et variée, et si j'ai contribué avec ce
livre à ce que moi-même et mes enfants puissions vivre ici avec les
autres, dans cet Etat, dans une situation plus égalitaire, j'aurai fait ma
part.

« Nous devons commencer à oeuvrer durement pour transformer
ce lieu qui est le nôtre en une république israélienne, où ni l'origine
ethnique, ni la croyance n'auront de pertinence au regard de la Loi.
Celui qui connaît les jeunes élites parmi les Arabes d'Israël, peut voir
qu'ils ne seront pas d'accord de vivre dans un Etat qui proclame n'être
pas le leur. Si j'étais Palestinien, je me rebellerais contre un tel Etat,
mais c'est aussi comme Israélien que je me rebelle contre cet Etat. »

La question est de savoir si, pour arriver à ces conclusions-là, il
était nécessaire de remonter jusqu'au royaume des Khazars et jusqu'au
royaume Himyarite.

« Je ne cache pas que j'éprouve un grand trouble à vivre dans une
société dont les principes nationaux qui la dirigent sont dangereux, et
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que ce trouble m'a servi de moteur dans mon travail. Je suis citoyen de
ce pays, mais je suis aussi historien, et en tant qu'historien, j'ai une
obligation d'écrire de l'Histoire et d'examiner les textes. C'est ce que
j'ai fait. »

Si le mythe du sionisme est celui du peuple juif revenu d'exil sur
sa terre, que sera le mythe de l'Etat que vous imaginez ?

« Un mythe d'avenir est préférable selon moi à des mythologies
du passé et du repli sur soi. Chez les Américains, et aujourd'hui chez
les Européens aussi, ce qui justifie l'existence d'une nation, c'est la pro-
messe d'une société ouverte, avancée et opulente. Les matériaux israé-
liens existent, mais il faut leur ajouter, par exemple, des fêtes rassem-
blant tous les Israéliens. Réduire quelque peu les jours de commémo-
ration et ajouter des journées consacrées à l'avenir. Mais même aussi,
par exemple, ajouter une heure pour commémorer la "Nakba", entre le
Jour du Souvenir et la Journée de l'Indépendance. »

Note :
Shlomo Sand est né en 1946 à Linz (Autriche) et a vécu les deux

premières années de sa vie dans les camps de réfugiés juifs en
Allemagne. En 1948, ses parents émigrent en Israël, où il a grandi. Il
finit ses études supérieures en histoire, entamées à l'université de Tel-
Aviv, à l'École des hautes études en sciences sociales, à Paris. Depuis
1985, il enseigne l'histoire de l'Europe contemporaine à l'université de
Tel-Aviv. Il a notamment publié en français : « L'Illusion du politique.
Georges Sorel et le débat intellectuel 1900 » (La Découverte, 1984), «
Georges Sorel en son temps », avec J. Julliard (Seuil, 1985), « Le XXe
siècle à l'écran » (Seuil, 2004). « Les mots et la terre. Les intellectuels
en Israël » (Fayard, 2006)

“Source : Ofri Ilani, Haaretz, 21 mars 2008, traduit de l'hébreu par
Michel Ghys pour Protection Palestine
http://www.geostrategie.com/781/shlomo-sand-l%E2%80%99exil-du-
peuple-juif-est-un-mythe”

Joi 29 mai 2008

Ieri: zi fr¶mântat¶, dar, miracol, pres¶rat¶ de ve§ti bune: a
ap¶rut “Dialogul”, am avut schimburi de mesaje cu Mihaela
Moro§anu, B¶dili†¶, Arsene - §i cu Ana, desigur. Tot ieri am
plecat în c¶utare de r¶saduri de p¶tl¶gele ro§ii, de c¶p§uni îns¶
f¶r¶ succes. Cu care ocazie am aflat ca francezul fraise vine de la
Môsieu’ Fraise, un navigator de pe la 1700 §i ceva care a adus
aceasta minune tocmai din Chile - deci pe dup¶ rotundul
pamântului…- §i c¶ la începuturi fructul era folosit în parfu-
merie…). A§tept ca Ana, dup¶ întâi ale lunii s¶ fac¶ o vizit¶ la
magazinul Truffaut, aflat lâng¶ BN.
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Fiindc¶ am promis c¶ public - articolul, nu studiul, cum
mi-l prezentase Dan Culcer - semnat de Sergiu Simion - îl
reproduc - f¶r¶ dedica†ie:

“Societatea romaneasc¶ intre psihanaliza de stat si canibalismul
social

- Prolegomene la o teorie a oligofreniei de partid §i de stat -
[…]
1. Preludiul - 2. Vortex-ul - 3. Banda lui Moebius , cubul lui Rubik

si butelia lui Klein - 4. Menajeria de sticla. Teoria lui Paul din Ohio -
5. Dincolo de Acefalia. Inapoi in viitor.

"Am stat de multe ori si m-am gandit de ce sunt functionarii publici -
intr-o majoritate covarsitoare - atat de aroganti si atit de nepoliticosi? atit de
neprofesionisti? si de ce sunt atit de multi in acesta stare?"

kaira
( Societate > Functionarii publici - nevropatii Romaniei > Forumuri de inter-
es general > Societate > Functionarii publici - nevropatii Romaniei)

1. Preludiul
…1951. Pitesti. Elevele Liceului de fete din Slatina ( 12-14 ani) sunt

imbracate in costume populare si duse "in mod organizat" sa cante §i sa
danseze pentru …recrutii care plecau in armata. "Ne indemnau la desfrâu.
Ne luau profesoarele seara si ne duceau cu autobuzele la sala unde aveau
loc spectacolele. Noua ne placea pentru ca scapam de scoala , ne plimbam
si urcam pe scen?. Dar cand a aflat odata mama mea de unde veneam mi-
a tras o bataie de n-am uitat-o nici acum"(N.R., medic, 76 de ani)

…1984. Seimeni, Constanta . Directoarea Scolii Generale de 10
clase , proaspat instruita la judet , instruieste dirigintii claselor terminale
sa comunice elevelor ca " nu trebuie sa se sperie daca raman cumva gra-
vide pentru ca este un lucru bun, cresterea natalitatii este o datorie fata de
tara si statul ocroteste tinerele mame". (S.D,profesor,52 ani )

…1990. Bucuresti. In seara zilei de 13 iunie, la ora 18.00, TVRL
transmite in direct din Piata Universitatii. O figura patibulara, cu ochii
injectati de ura, este prezentata in gros-plan avand drept fundal Facultatea
de Arhitectura. Pentru prima data pe postul public se aude , oficial si din
ratiuni de stat probabil, o injuratura ca la usa cortului.

…2007. Bucuresti. Membrii Academiei Romane decid ca anul
urmator sa apara Noul Dictionar al Limbii Române ( DLR ) . Prin aceas-
ta lucrare stiintifica, dupa principiul "tara rade si baba se piaptana" , dis-
tinsii membrii ai Academiei decid ca prioritatea culturii nationale este
aceea de a oficializa obscenitatile http://stiri.kappa.ro/actualitate/noul-
d i c t i o n a r - a l - l i m b i i - r o m a n e - v a - c u p r i n d e - s i - c u v i n t e l e -
obscene/stire_116440.html . In acest sens suntem avertizati deontologic
ca " Nu trebuie sa privim lucrarea ca un dictionar pornografic. Acest ape-
lativ este - din punct de vedere lingvistic - o aberatie deoarece lingvistul
considera toate cuvintele egale (n.n.-suna cunoscut, nu ?) "ne informeaza
cu mandrie patriotica si patrunsa de importanta misiei sale sociale dr.
Cristina Florescu, cercetator stiintific principal gradul I la Institutul de
Filologie Romana "Alexandru Philippide" de la filiala ieseana a
Academiei Romane. Intr-o hermeneutica sociala ad-hoc recunostem cele-
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bra teza a "neutralitatii" (politice,sociale, morale,etc) .
Intrebarea fara raspuns si care paralizeaza logica nu este de ce cand

toti romanii stiu sa vorbeasca obscen numai cei necivilizati o fac, ci de ce
distinsii academicieni se incapataneaza in mod suspect sa-i faca pe cei
civilizati sa vorbeasca obscen anuland astfel orice diferenta intre limba
literara si argou.

2.Vortex-ul
Ceea ce numita Academie legifereaza acum nu este decat urmarea

unui indelungat efort intelectual depus de "cealalta parte a presei" respec-
tiv mass-mediei pentru care grosolania si obscenitatea trebuie sa fie
democratice adica generalizate la nivel de societate . Semnalul acestei
cruciade morale a fost dat involuntar de catre presedintele Iliescu , cel
care in atmosfera politica si sociala a anilor `90 "simtea" ceva nedemo-
cratic in coaste. Dupa primele incercari timide din acei ani de a introduce
pe usa din dos obscenitatea in spatiul public ( o sumara analiza de conti-
nut a presei de atunci ar fi suficienta pentru a afla cu surprinderea de
rigoare cine sunt cei care au pornit avalansa ), procesul "natural" de
implementare a obscenitatii si pornografiei a fost accelerat la viteze ame-
titoare.

De la conceptul masturbarii enuntat in varianta lingvistica a scolilor
profesionale de catre Mircea Dinescu ( mai demult , la TV ) si CT
Popescu ( recent, in ziar ) la uluitoarele derapaje verbale ale presedintelui
Basescu din anii 2000 si pana la celebrul limbaj patriotic non-standard al
directorului Institutului Cultural Roman care sugereaza mai degraba o
imaginatie, frustrari si complexe de cazarma decat sensibilitati culturale:
"Toat¶ istoria, mereu, peste noi a urinat cine a vrut. Când ne-au l¶sat
românii, ne-au luat la urin¶ slavii, apoi ne-au urinat la gard turcii: era s¶
ne inec¶m apoi ne-au luat la urin¶ rusii. Acum ins¶, inovatie, urineaz¶ si
unii români peste români valea plângerii a fost transformat¶ de români
pentru români in valea urinei corosive." ( http://www.litterae.net/
Patibularul.htm ), exista un continuum. In acest continuum amoral devine
posibil orice .

Daca a existat un iluzoriu kilometru 0 al democratiei romanesti , pe
cale de consecinta trebuia sa existe si un kilometru 0 al obscenitatii roma-
nesti . Cu cativa ani in urma , un critic la moda era extaziat si el de faptul
ca spectatorii bucuresteni ai unei piese de teatru a Evei Ensler (
„Metamorfozele vaginului" ) au acceptat indemnul de pe scena de a rosti
in cor si in clar numele aceluiasi organ ,dar in limbajul care provoaca
extazul unei trupe de soldati in termen. Pentru cei care nu sunt critici este
evident ca orice persoana cunoaste acest limbaj dar daca se respecta pe
sine si ii respecta si pe ceilalti , nu face uz de el . Criticul nostru avea o
opinie diferita respectiv considera ca aceasta rostire este un act de mare
curaj ( civic probabil ) dar si o forma de terapie prin… arta. In sfarsit,
onoarea de a sparge gheata si de a lua hora inainte revine unui cotidian de
mare tiraj care a facut pasul decisiv de a tintui pe hartia tiparita o astfel de
sintagma buclucasa cautata de preadolescenti prin dictionare mai mult de
o jumatate de secol ("Prima obscenitate intr-un ziar de mare tiraj").

Revenind la obsesiile unora care spera sa cresca probabil cotele de
audienta in mass-media , ramane antologica acea secventa , demna de sen-
sibilitatea sociala din Acefalia, in care o ziarista convisa de importanta
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misiei ei sociale , intreba elegant si in direct pe ministrul invatamantului
din Romania ( pe atunci, o femeie ) ce parere are despre faptul ca in Marea
Britanie s-a recomandat elevelor sexul oral ca sa nu ramana gravide … Si
va ramane in memoria sensibilitatii natiei , ca exemplu de pedagogie
sociala ad-hoc si la o ora de varf , o alta secventa in care o moderatoare la
fel de convinsa intreba tot in direct pe o mama si fiica ei daca prima este
de acord cu ceea ce a doua tocmai se laudase ca practica.

Pentru toate aceste performante, societatea civila ( in masura in care
mai exista ) trebuie sa le multumeasca din plin acestor distinsi politicieni,
academicieni, oameni de cultura , scriitori , moderatori si ziaristi romani
care au creat in mod involuntar (?) acest trend la moda despre care se insi-
nueaza ca ar intruni un consens al tuturor "paturilor sociale " cum se zicea
odata . Si trebuie sa recunoastem, nu sunt departe de reusita. Revolutia
care a inceput cu libertatea pentru unii , dar se va termina probabil cu obs-
cenitatea pentru toti , este in plina desfasurare . Cu concursul lor s-ar
putea face, in sfarsit, un adevarat salt de la ancestrala normalitate roma-
neasca ( dupa unii, depasita ) la un adevarat "Deep-Troat" romanesc …

Primul a fost deja facut deoarece politistii, jandarmii, militarii in
termen, mascatii, ucenicii de la scolile profesionale, huliganii, gastile de
cartier, proxenetii, puscariasii etc. respectiv limbajul si "cultura" de tip
cazarma, scoala profesionala, cartier si inchisoare au capatat drept de
existenta culturala si, de ce nu, pot contribui si ele substantial la educarea
tinerei generatii... De pe acum se pot evalua nu numai impactul viziunii
lor asupra lumii ci si consecintele viitoare ale unui asemenea salt si la cei
care educa - (Dans erotic universitar) si la cei care sunt educati - interzis
mino-rilor ! - (Porno-scoala).

Intr-o lume intoarsa pe dos si a carei scala de valori a fost complet
inversata, rezultatul nu s-a lasat asteptat prea mult timp. Cu ceva timp in
urma , intr-o emisiune data pe postul national telespectatorii au putut
urmari cum o adolescenta era interogata in direct despre violul la care a
fost supusa de un grup de tineri ( printre care si un politist ). Agresorii
erau prezentati numai prin initiale si umbre ( drepturile cetateanului…) in
timp ce fata era prezenta in nume propriu ( drepturile victimei…) . Si tot
acest interogatoriu palpitant avea loc in prezenta mamei si tatalui ale caror
reactii la interogatoriul fetei erau prezentate si ele "live" . Mai mult decat
atat, printr-o coincidenta bizara, posturi TV si ziare care teoretic ar trebui
sa se situeze pe pozitii axiologice divergente, isi disputa constant un
numar constant de personaje , de regula aceleasi, aceleasi formate de emi-
siuni si rubrici , aceleasi teme si gusturi , care intamplator sau nu stau cam
sub aceeasi umbrela.

Spre deosebire de consensul tacit al acestora , publicul receptor traies-
te acut sentimentul debusolarii intr-o lume fragmentata in care nu se mai
poate regasi el traind , aidoma zeilor greci, in spatiul dintre lumi . Ultimul
roman ancestral poate stinge lumina si poate chema dupa el potopul. Daca
ii mai pasa cumva ca si-a uitat copiii, nepotii, neamul, traditia , sufletul si
constiinta inauntru !

3. Banda lui Moebius , cubul lui Rubik si butelia lui Klein.
Lumea romaneasca este o lume sublunara dar nu in sensul poetic

definit de Aristotel ci in sensul ei malefic de lume degradata. O lume ca a
noastra, a carei scala de valori este complet inversata , este o lume intoar-
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sa pe dos in care toate reperele si toate mecanismele ei naturale de selec-
tie au fost dislocate , denaturate si reconfigurate intr-un mecanism infer-
nal a carui adevarata natura este developata abia acum. Din punct de vede-
re rational unii dintre noi au inteles ceva din acest mecanism atunci cand
au observat mai devreme sau mai tarziu , dupa caz, reconfigurarea com-
pleta a sistemului in care s-au schimbat pentru a n-a oara, piesa, rolurile,
chipurile, mastile dar nu si ceea ce era esential – raporturile. Acum este
foarte clar ca toate cataclismele petrecute in spatiul nostru social ( oare
cate vor mai suporta nefericitii de romani ?! ) nu se regasesc si in spatiul
politic unde am asistat numai la o transformare topologica prin care inter-
iorul unei structuri a luat locul exteriorului si invers spre deosebire de mate-
rialul structurii ramas identic cu sine.

Aceasta tehnica sociala de supravietuire a propulsat constant , pe cai
mari si in fruntea bucatelor , aceleasi figuri "patriotice" pe care Henry
Kissinger le cunostea inca din anii `60 dar pe care le-a revazut cu surprin-
dere prin anii 2000. Tot acolo! Cu alte cuvinte , dimensiunea morala este
cruciala pentru a intelege stadiul de evolutie sau de involutie al societatii
romanesti. Surpriza. La acest test , intreaga megamasina sociala (sistemul
, statul , si institutiile lui ) se prabuseste dramatic si din toate incheieturi-
le. Pentru ca oricat s-ar fura si orice s-ar face in spatiul real , nimeni si
nimic pe lumea aceasta nu poate distruge ideea de morala publica si de
spatiu moral al unei tari…

Din perspectiva cetateanului anonim , lucrurile sunt evidente. El a
acceptat prin traditie si in mod tacit , un contract social bazat pe prevalen-
ta sau chiar pe dominatia structurilor impersonale ( sistemul, statul si ins-
titutiile lui ). A fost determinat si conditionat sa-si indoaie coloana verte-
brala, sa-si tina gura, sa acccepte fara sa cracneasca prejudiciile si pierde-
rile cauzate de sistem , de ineficienta si de reprezentantii lui ( "cu sistemul
/ statul nu te poti lupta") . El a respectat regulile jocului dar a platit cu varf
si indesat acest lucru. Nimeni nu a avut interesul si nu a estimat vreodata
cam la ce valoare se ridica prejudiciile cauzate de catre stat, institutiile si
reprezentantii lui propriilor cetateni dar se stie sigur ca unul din 2600 de
romani s-a adresat deja la CEDO pentru prejudicierea unui drept ( cel de
proprietate, dar mai sunt si alte drepturi…). La noi, mecanismele depen-
dentei sociale fiind inca extrem de puternice, interesele si drepturile ceta-
teanului sunt vocabule aproape inexistente in ansambul megamasinii
sociale si in mod special in mentalitatea "functionarului manipulant" (
Theodor Adorno ).

La inceputul anilor ‘90 , o cercetare occidentala constata ca proble-
ma guvernului de atunci nu era legata de competenta inaltilor functionari
de stat ci de incapacitatea lor funciara de a avea incredere in propria gan-
dire, un simptom bizar intr-o tara democrata dar logic intr-o tara in care
timp de peste o jumatate de secol o zi de munca incepea de regula cu un
energic : "Sa traiti!". Prin anii 2000, ne invartim cam tot pe acolo. Nu cu
mult timp in urma, un alt cercetator occidental avea surpriza sa constate
ca functionarul public roman accepta fara sa clipeasca executarea unor
ordine absurde, sicanele unui sef despotic , accepta sa lucreze peste pro-
gram fara sa fie platit pentru acest lucru , dar refuza in mod visceral sa
accepte ideea ca el este de fapt in slujba cetateanului pe care il dispretuies-
te profund atunci cand nu tipa la el sau chiar il insulta de-a dreptul si fara
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nici o consecinta. Aceasta atitudine a functionarului public o regasim la
cel mai inalt nivel atunci cand Ministrul Muncii si Protectiei Sociale de
exemplu , sunat in direct la TV de catre un petitionar ii promite acestuia
ajutorul fara nici o tresarire si in modul cel mai firesc din lume: " Dati-mi
telefonul dvs si se va rezolva" (n.n.- in acest caz, in celelalte…).

Daca domnul ministru se simte magulit ca e bagat in seama si cau-
tat de petitionari , telespecatorii pot avea o opinie complet diferita . Ei au
tras o concluzie foarte clara cu privire la calitatea activitatii ministerului ,
ministrului dar si cu privire la sansele lor de a-si rezolva problemele …O
singura privire aruncata asupra balamucului periodic de la Inspectoratul
Teriorial al Muncii din Bucuresti ar fi suficenta ca sa pledam cu totii pen-
tru demiterea in bloc a intregului minister care , ca si altele ministere si
institutii de stat, in asemenea cazuri nu face nimic altceva decat sa trate-
ze contribuabilii ca pe vitele dintr-un staul . La limita, o simpla discutie
cu un jurist poate convinge pe oricine ca sansele unui cetatean de a-si
recupera prejudiciile cauzate de incalcarea drepturilor sale sunt infinitezi-
male .

In mod similar ,o institutie respectabila ca Avocatul Poporului, prin
cel care cel care o conduce , pierde pe drum interesul cetateanului deoa-
rece principala preocupare a fostului procuror , foarte sensibil la raceala
de altfel , este de fapt aceea de a nu deranja autoritatile : "Trebuie sa stiti
urmatorul lucru: atunci cind te duci sa stai de vorba cu cineva, primar
s.a.m.d., sta de vorba cu tine daca ii spui "Dle, sint Avocatul Poporului!",
nu prea stie ce inseamna Avocatul Poporului, dar sta de vorba. Dar daca
te vede ca te duci asa, clontos, hai sa spun ca un procuror, sa nu supar
politistii, ca si eu am fost procuror, nu prea sta de vorba cu tine! Te pri-
veste cu raceala"
( "Avocatul Poporului " ).

Nu este de mirare atunci ca , sub bratul legii, in regulamentul de func-
tionare al acestei institutii a fost plantata o clauza a exonerarii de raspun-
dere ( o regasim sub diverse forme , grade si accente in aproape toate ins-
titutiile de stat ) conform careia nu se accepta nici o cerere de reparare a
prejudiciului daca a trecut mai mult de un an de la producerea lui . Este
de domeniul evidentei , dar pentru cine vrea sa vada, ca marile dureri ale
oamenilor s-au produs in ani si decenii daca avem in vedere traditionala
viteza de melc cu care institutiile noastre kafkiene si orwelliene raspund
la o simpla cerere . Daca vor sa raspunda, pentru ca nimeni nu pateste
nimic daca nu vor sa-i dea curs, daca nu vor sa gaseasca un dosar, sau
daca vor sa mai nenoroceasca un destin prin grajdurile lui Augias care au
fost dintotdeauna arhivele institutiilor de stat…

Este evident ca Avocatul Poporului nu stie aceste lucruri ( ceea ce
este grav ) sau nu vrea sa le stie ( ceea ce este extrem de grav ), dar cui ii
pasa ?! Cu toate procesele castigate de romani la CEDO, interesul statu-
lui este inca prevalent in contractul social deoarece sistemul lucreaza in
mod cert doar pentru el : " loialitatea omului in serviciul public este pen-
tru stat si pentru superiori, uitand sa se sugereze orice obligatie ar putea
avea si pentru cetateni" http://www.romanialibera.ro/a122700/fata-de-pe-
trecerea-de-pietoni.html . Si nu numai ! Stop cadru. Ne aflam nu in cam-
pul sociologiei , psihologiei sau psihiatriei ci in plina literatura SF ("gra-
dina potecilor ce se bifurca" ar fi spus Jorge Luis Borgese).
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Sistemul , statul de drept, institutiile lui sunt numai o fatada ca sa nu
spunem o iluzie . In realitate , toate aceste structuri impersonale sunt para-
zitate de alte structuri care ,oficial, nu exista. Dar tot oficial ele trebuie sa
investigheze "sub acoperire" si in toate domeniile ceea ce in mod neofi-
cial se vede si la lumina zilei si cu ochiul liber la fel de limpede ca palin-
ca si caltabosii domnului Remes…Este obligatia morala a societatii civi-
le sa se intrebe – si o alta intrebare este de ce nu a facut-o pana acum – ce
cauta ofiterii acoperiti ( ca sa nu mai vorbim de ofiterii de Securitate si de
informatori ) printre ziaristi, sociologi si psihologi . Pe de alta parte, fap-
tul ca 25 % din magistrati provin din Securitate si au fost instruiti dupa
metode criminale sa decimeze orice normalitate umana si sociala rama-
nand si acum in sistem, nu mai poate fi imputat societatii civile
http://www.romanialibera.ro/ a119826/magistratii-securisti-formati-la-
scoala-de-la-bran.html

Intrebarea nelinistitoare este in ce masura situatia situatia din mass-
media, sociologie si psihologie este similara cu cea din justitie. Raspunsul
nu va veni niciodata de la sistem .Concluzia este una singura. Traim intr-
o realitate sociala fascinanta in care sub "ceva" se poate ascunde "altce-
va" si consecintele sunt imprevizibile.

Sa ne delectam o secunda cu un recent dialog SF din Romania pro-
funda intre un reporter ( Realitatea TV ) si o entitate numita Gheorghe
Popescu ( sef la ANL) , dialog care nu mai are nevoie de nici un comen-
tariu. Subiectul interviului este deja clasic la noi – atribuirea unor locuin-
te subventionate de catre stat … demnitarilor romani ( generali MI, parla-
mentari, politisti, sefi ANAF,etc) si pe liste secrete ( confidentiale ) :

"Reporter – Este moral ca aceste locuinte pentru defavorizati sa fie
atribuite unor demnitari cu 2-3-5 locuinte ? Si pe liste secrete ?

Gheorghe Popescu – Nu discutam aici aspectul moral. Aspectul
moral il discutam intr-un alt context. Acum discutam aspectul legal ! Si
nu sunt secrete. Sunt …confidentiale . Dar nu pot fi vazute !"

( N.B. Nu incercati zadarnic sa aflati ce pregatirea are un asemenea
functionar, care este CV-ul lui si cum a ajuns acolo unde este. Cu excep-
tia, eventual, a explicatiei standard ca a fost "numit' ( pe criterii politice
de cele mai multe ori ) chiar si un ziarist cu experienta poate sa nu pri-
measca decat un "nu este treaba dvs" daca nu cumva afla de-a dreptul ca
cel in cauza, desi este functionar public, are CV-ul secretizat! ).

Sa traducem bizareria de mai sus. Intr-o prima aproximare sistemul
se comporta la fel de straniu ca Banda lui Moebius care poate transforma
doua suprafete intr-una singura. El reuseste performanta uluitoare de a
aspira pe o parte , ca o palnie uriasa, si binele dar si raul ( acesta cu toate
infractiunile, infractorii , incalcarile legilor si ale moralei ) pe care profi-
torii sau chiar reprezentantii sistemului il genereaza. Si tot ceea ce aspira
dintr-o parte transforma , dar intr-un singur sens , respectiv tot ceea ce ini-
tial si din punctul de vedere al cetatenilor si al moralei publice era rau, ili-
cit, ilegal si imoral , devine din punctul de vedere al sistemului ( si al celor
care au incalcat regulile jocului ) bun, licit, legal si poate chiar moral.

In acest mod , abia acum devine vizibila o parte din mecanismul
infernal aflat la baza sistemului care a strivit si striveste inca vieti , desti-
ne si constiinte dar "salveaza" altele, pe de alta parte. Asa se explica fap-
tul ca in zona noastra crepusculara, daca faci parte din sistem ca procuror
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, poti sa eliberezi un terorist si scapi cu …10% din salariu pe trei luni , iar
ca "simplu" cetatean poti omori 1-2-3-4-5 oameni si sa scapi basma cura-
ta cu 1-2-… ani cu suspendare. In buna traditie a absurdului si irationalu-
lui social de la noi , sistemul nu numai ca isi reconditioneaza si isi reci-
cleaza constant piesele de baza , dar intr-un mod uluitor si de neinteles
pentru o constiinta morala si normala, isi reconfigureaza structura
constant dupa principiul cubului lui Rubik intr-o maniera care serveste
numai propriilor scopuri. Dincolo de declaratiile de complezenta, aceste
scopuri sunt de cele mai multe ori complet diferite de interesele , aspira-
tiile si dorintele cetatenilor care, ironie, finanteaza sistemul .

Cateva exemple dintr-o infinitate sunt edificatoare. Sa ne imaginam
cum ar fi sanctionat in cadrul sistemului o constiinta morala si normala,
un tortionar dovedit ( e vorba de un membru al echipei care l-a executat
pe Lucretiu Patrascanu ). Inainte de a raspunde la o asemenea intrebare
avem un raspuns absolut uluitor din partea megamasinii sociale inca in uz.
Rasplata sistemului pentru un asemenea comportament arata valoarea
acordata in cadrul lui mediului universitar si cartii si : cel in cauza a fost
facut … director adjunct la Biblioteca Universitara din Cluj !( Justitia pe
dos).

Intr-o etapa ulterioara, un Ristea Priboi devine direct consilierul unui
prim-ministru atunci cand nu rade pur si simplu in nas, justitiei…Si acum
, reversul medaliei in sistemul a carui logica interna construita dupa un
model topologic superior – butelia lui Klein – este inca inaccesibila muri-
torilor de rand. Pentru a mentine echilibrul social, ceea ce este reciclat din
tortionari trebuie contrabalansat in totalul sistemului social. Mecanismul
compensarii sociale este de un cinism absolut .

Datorita unei legislatii penale inspirata initial din sistemul sovietic
dar mentinut in mod inexplicabil pana in anul 2000, peste 50% din sentin-
tele date in instante sunt de natura penala ( in cazul infractorilor minori
procentul urca pana la 60% ). Rata de incarcerare de aproape 200 detinu-
ti la 100.000 de locuitori reflecta nu atat o rata ridicata a criminalitatii cat
o legislatie penala excesiv de punitiva in raport ci infractiunile minore ( la
Arad , un teribil infractor a primit 3,5 ani pentru furtul a 4 paini…).
Romania cu 22 milioane de locuitori are tot atatia detinuti cat Anglia sau
Franta care au insa o populatie de 50 milioane de locuitor . Cu alte cuvin-
te, sistemul transforma in mod automat o parte din actiunile, comporta-
mentele , reactiile cetatenilor ,etc. direct in infractiuni penale iar pe aces-
tia in infractori . Exemplu deja celebru : neachitarea unei facturi banale la
curent electric de catre o pensionara de 80 de ani – daca nu cumva o gra-
tiaza chiar presedintele tarii cum chiar s-a intamplat (!) – trebuie musai
sanctionata cu inchisoarea…

Astfel, cu toate eforturile depuse " pentru apararea secretului de stat
si interesului national " , logica interna a sistemului , mecanismul infernal
care a generat-o si tot ceea ce a fost ascuns cu multa grija timp de peste
50 de ani, se ridica la suprafata ca untdelemnul, incet, dar inexorabil. Cu
exceptia miliardelor de euro aduse in tara de romanii care lucreaza in
afara ei, nici un domeniu nu merge bine – ceea ce este impotriva logicii –
si tocmai pentru ca nimic ca nu merge bine , abia de acum incolo lucruri-
le incep sa capete cu adevarat o logica !

Intre scopurile declarate ale sistemului si scopurile urmarite de sis-
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tem a existat dintotdeauna o prapastie in care isi rup gatul cu abnegatie ,
zilnic, si in proportie de masa exact cetatenii onesti care, in naivitatea lor,
incearca sa-l mentina pe linia de plutire. Suntem pe primul loc in lume la
deficitul de forta de munca si numarul pensionarilor depaseste numarul
celor angajati in munca … . Ineficienta sistemului si caracterul lui antro-
pofag sunt splendid ilustrate printr-o diagrama color a celor 420 de impo-
zite si taxe - cele mai numeroase din Europa - pe care trebuie sa le pla-
teasca contribuabilul roman fara sa mai luam in calcul si taxele platite la
impozitele locale ( Campioni la taxe ) … Ca atare, in societatea romaneas-
ca contemporana, existenta unui Centru de Cercetare a Imaginarului la
Cluj devine in mod surprinzator , superflua, pentru simplul fapt ca la noi
un eventual Centru de Cercetare a Realitatii Romanesti ar fi mult mai
interesant si mai fascinant decat primul. In acest din urma caz , realitatea
a depasit cu mult imaginatia, devenind un excelent laborator social de tes-
tare "live" a reactiilor cetateanului devenit cobai la stimuli si situatii non-
standard ( nedeterminare, nestructurare, ambiguitate, absurd, irational )
care pot aduce in stare de colaps structuri psihice mai labile.

In actuala situatie, dupa cum intuim dar nu vrem sa recunoastem ,
romanul mediu rezolva zilnic un sistem de n ecuatii cu m necunoscute .
Dumnezeu stie cum. Experimentul este captivant poate pentru cei de pe
margine, dar cei prinsi in menghina si in vartej ar fi trebuit sa primeasca ,
in masa, medalii de aur pentru faptul ca nu au innebunit inca la cate au
trait deja pana acum. De ani de zile nu exista nici o explicatie rationala
pentru supravietuirea indarjita a cetateanului onest intr-un mediu ostil
normalitatii sociale, dar exista o consecinta evidenta.

Aderenta sociala, legaturile "de sange " intre om si societate se mace-
reaza in mod constant. Si nu din vina cetatenilor. La o extrema , cei tine-
ri pleaca pe capete unde vad cu ochii si fara nici o remuscare. Ei s-au eli-
berat si de frica , si de dependentele sociale, si de demagogia oficiala. La
cealalta extrema, cei mai in varsta raman sa priveasca in Pamant sau spre
ceruri. Dar cerul tace, iar pe Pamant jocurile sunt deja facute. Desi toti
sunt egali ( in Romania "noastra" ) unii sunt mai egali decat altii ( in
Romania "lor") pentru ca la fel ca si justitia romana, orice logica sociala
de la noi functioneaza cu doua viteze.

Sentimentul acut al cetateanului ordinar ca se afla prea frecvent in
situatii de imposibilitate are o baza reala , dar aceasta constatare nu-l ajuta
cu nimic. Nu traim in rai , si in consens cu logica sociala inca in uz , nu
exista nici o garantie a faptului ca recompensa obtinuta de cineva in
cadrul sistemului ar putea fi direct proportionala cu inteligenta, competen-
ta sau caracterul lui ( invers , da !). Ca atare, probabilitatea ca a doua zi sa
se trezeasca onest in aceeasi tara bogata, dar tot sarac, se apropie in mod
inexorabil de 100%.

4. Menajeria de sticla. Teoria lui Paul din Ohio
" Noi statistici efectuate de centrele de sanatate mintala din toata

lumea au aratat ca romanii se afla pe locul 2 ca incidenta a tulburarilor
psihice, clasandu-se imediat dupa Suedia…

Conform rezultatelor statisticilor, 88% dintre romani sufera de cel
putin o tulburare psihica. Printre acestea cele mai intalnite sunt: injurarea
vecinilor, ideile fixe, nervii care provoaca pete pe fata, stresul la locul de
munca, nesimtirea, comunicarea numai prin tipete, ura fata de semeni,
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invidia, traumele suferite in copilarie, obsesiile sexuale, care transforma
adolescentii in mici vedete porno, si, in general, tristetea de a fi….

"Vin pentru prima oara in Romania, pentru mine e ceva exotic sa vad
atatia oameni deviati mental, ma simt ca intr-un roman SF, cred ca turis-
mul in Romania va creste tocmai pentru acest lucru, vor veni mii de curio-
si sa vada cum arata o tara care si-ar merita pe drept cuvant titlul de
Regina Tristetii in Lume" – a marturisit un turist francez care facea foto-
grafii in fata magazinului Unirea din centrul Capitalei."
http://www.times.ro sci-tech/romania-pe-locul-2-in-lume-ca-numar-de-
bolnavi-mintal"

"In apropierea unei scoli bucurestene, o eleva de 12 ani a fost batu-
ta in plina strada cu picioarele, tunsa si arsa cu tigara pe fata de alte trei
eleve mai mari ca ea ( care se pregateau sa devina cadre didactice-n.n.)
.Nimeni nu a intervenit si nimeni nu a vazut nimic desi strada este una
foarte circulata . Ulterior, Politia se intreba cum este posibil ca nimeni sa
nu stie ca eleva de 12 ani avea relatii sexuale cu mult inainte de aceasta
varsta" .

Radio Realitatea FM, Buletinul de stiri- 2603.2008, ora 09.00
Intrebarea la care trebuie sa raspundem este unde ne poate duce tot

acest vartej dement si ce ne asteapta la capatul tunelului pentru ca toata
aceasta "pedagogie sociala" pare sa fie un mijloc folosit in virtutea atin-
gerii unui scop. Este deja de domeniul evidentei ca desi romanii vorbesc
aceeasi limba si respira acelasi aer , nu traiesc de fapt in aceeasi tara ( eco-
nomic, politic, moral ). Ei traiesc de mult pe planete diferite. Cum spu-
neam , exista o Romanie "a noastra" si o Romanie " a lor". Date fiind scin-
darea si alienarea sociala existente, ce sustin psihologii romani fara sa cli-
peasca macar ? Prestatia celor vizibili pe ecranele TV conform legii noto-
rietatii enuntata chiar de unii dintre ei, este una in care care sustin cu tarie
- intr-o tara eminamente crestina - teza disparitia familiei ca institutie
sociala "demodata" - ( Aurora Liiceanu, Georgeta Ghinea ) sau chiar reve-
nirea la unele ritualuri barbelognostice. In ziarul "Libertatea" din vara tre-
cuta, ferm convinsa de importanta misiei sociale incredintate, Mirela
Zivari invita psihologic femeile "sa-si invinga repulsia fata de sperma "….

De gustibus non disputandum dar , pe de alta parte , cu toate ca par
indiferente la ceea ce ar putea crede simtul comun, distinsele reprezentan-
te ale domeniului psihologic nu fac nimic altceva decat sa se alinieze tren-
dului existent in domeniu . La Salonul National de Psihologie de anul tre-
cut , una din nominalizarile la sectiunea mass-media a fost pentru emisiu-
nea 9595 moderata de dr. Cristian Andrei . Este o alta modalitate de a
valida disparitia distinctiei dintre spatiul public, spatiul privat si spatiul
intim cu toate ca intimitatea a fost respectata prin traditie si considerata o
valoare in aproape toate culturile si religiile lumii. Acum se propune pe
scara larga si in mod " liber consimtit" ceea ce ceea ce alta data era o
metoda de tortura : spovedania sau chiar vivisectia psihica in public.

Cu toate acesta, exista in mod evident o discrepanta flagranta intre
ceea ce apreciaza specialistii drept util pentru publicul larg , dar fara sa-l
consulte, si ceea ce acesta doreste cu adevarat in realitate. Comentariile
acide ale publicului in cazul 9595 sunt elocvente http://ro.altermedia.
info/opinii/ doctore-vindeca-te-pe-tine-insuti_2492.html

Un alt exemplu pentru fractura existenta in corpul social intre actiu-
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nile, comportamentele si reactiile oamenilor , pe de o parte, si interpreta-
rile psihologice, pe de alta parte, il constituie un atipic fenomen de masa
remarcat si de occidentali si comentat la vremea respectiva de un psiho-
log la Realitatea TV . "Aprinderea bradului de la Unirea" din 15 decem-
brie 2007 a fost un fenomen care a uluit comentatorii prin numarul inex-
plicabil de mare de bucuresteni veniti sa vada "minunea".

Explicatiile date atunci de Mircea Toma, la origine psiholog militar
in aviatie si inca de la infiintare directorul Agentiei pentru Monitorizarea
Presei (ca reprezentant al societatii "civile") au ignorat tocmai motivatia
si semnificatia comportamentelor pe care le condamna : "...exista nebunia
unui om si nebunia a 100.000 de oameni care au venit in fata unui colos
din fier si sticla ( s.n.) sa vada un brad ( s.n.) ; dar nu era nici un brad acolo
( s.n.) ". Explicatia data de un nepsiholog , respectiv de unul din modera-
torii TV,  provine chiar din sistemul care a generat aceste comportamen-
te . Ea merita prezentata pentru ca releva o stare de fapt : " Oamenii au
venit nu pentru ca le-a spus cineva sa vina ci pentru ca simteau nevoia sa
se bucure pentru ceva" ( de unde concluzia implicita ca nimic din oferta
sociala existenta nu le starneste bucuria –s.n.).

La nivel general procesul cel mai grav care poate fi constatat este
acela de incapsulare a sistemului. De la logica secretului si teoria "conspi-
ratiunii universale" pe care era construit sistemul social anterior , s-a tre-
cut la acum la o ofensiva generalizata impotriva posibilelor amenintari si
" riscuri asimetrice". Ele sunt clamate in exterior dar sunt cautate cu insis-
tenta in interior intr-o tara in care functioneaza invizibil si impecabil o
adevarata institutie a santajului national care oricand il poate copia pe
Caragiale cu "pac la Razboiul ". Inainte de a fi aparati de militari ( ca tot
nu ne-a atacat nimeni…) suntem "aparati" de o armata de 100 sau poate
chiar 200.000 (?!) de dosare de "Siguranta Nationala" care depasesc
numarul de personal militar din armata si care au rolul de a-i acoperi pe
unii si de a-i speria strasnic pe restul . A cui …"Siguranta Nationala" ?!
Nu se stie….

Din acest punct de vedere, tara a intrat intr-un proces generalizat de…
aparare ( psihosociala am zice noi ). De la Colegiul National de Aparare
care instruieste non-stop in materie , parlamentari si senatori ( nu e foarte
clar de ce si nici pentru ce daca ne gandim ca avem o armata care de peste
50 ani abia asteapta sa ne apere) dar si distinse doamne si domnisoare ca
Elena Udrea si Floriana Juncan mai nou devenite specialiste si in aparare
( din nou nu este foarte clar de ce si nici pentru ce ), la cele 7 servicii
secrete identificate oficial de presa ( din nou cele mai numeroase din
Europa ! - ) exista un alt continuum. Acest continuum capata accente de-
a dreptul cinice la Universitatea din Bucuresti unde Facultatea de
Asistenta Sociala este parazitata de o disiplina de-a dreptul bizara pentru
o facultate care in alte parti se ocupa numai de persoanele aflate in difi-
cultate ( daca gustam acest gen de "umor" mesajul ar fi acela ca suntem
in dificultate … toti si ca trebuie sa fim aparati chiar impotriva vointei
noastre! ). Inovatia consta in disciplina si masterul de Securitate Nationala
la care studentii si masteranzii invata despre…"Intelligence" ??!!
(Universitatea si Securitatea)

Inovatia este numai aparenta deoarece tot acest proces de aparare
impotriva pericolelor din exterior prin invadarea scocietatii civile din
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interior de catre aceste structuri si mentalitatea lor , a inceput de foarte
multa vreme si acum mai pot fi detectate doar urmele. In 1954 era emis
un ordin al Ministerului de Interne prin care cea mai mare parte din acte-
le oficiale ale statului deveneau secrete de stat fiind ascunse cu grija de
ochii dusmanilor , adica ai cetatenilor. Prin anii 2000, spiritul MI moare,
dar nu se preda. Il regasim intr-o minge ridicata la fileu acestuia la
momentul oportun. Dupa ce isi tine cizma de peste o jumatate de secol pe
trecutul acestei tari ( arhivele apartin si in prezent, nu se stie de ce, de
Ministerul de Interne si nu de cel al Culturii sau Invatamantului ca in
democratiile cu traditie), nemuritorul spirit MI priveste acum cutezator si
spre viitorul ei administrativ .

Indiferent de motivatiile oficiale invocate - "alinierea la normele
europene "(sic!) - nasterea MIRA prin unificarea recenta Ministerului de
Interne cu Ministerul Administatiei Publice a consfintit victoria spiritului
MI asupra celui si asa debil al administratiei publice si , prin ricoseu, al
societatii civile. Se finalizeaza acum, de drept, un proces care a inceput de
fapt inca din anii `50. Cadrele MI (inclusiv tortionari ) , rejectate chiar si
de acel sistem , erau deversate discret in administratia publica cu efecte
usor de banuit .

Prin 1976, la Institutul Politehnic Bucuresti putea fi gasit inca pe post
de secretara un fost ofiter care urla la studenti de sarea tencuiala de pe
ziduri, la Liceul de Metrologie din acelasi oras putea fi gasit pe post de
administrator un fost ofiter de Securitate care , atunci nu se imbata nu
batea elevii din camin la intamplare si cu un furtun de cauciuc metalic in
interior, cu stirea conducerii care bineinteles nu lua nici o masura ( recu-
noasteti deja o atitudine ?), iar prin anii ‘80 mai puteai gasi la Facultatea
de Geografie a Universitatii din Bucuresti o secretara care inca mentinea
traditia tipand vartos la studenti din motive numai de ea stiute. Acum totul
se face oficial si in stil european in asa fel incat rejectatii de atunci, sau
mai exact urmasii ( urmasilor ) lor, au preluat stafeta in mod legal si
democratic …

La nivel general , consecinta directa este o crestere exponentiala a
gradului de control social si tendinta de a extinde sfera acestui in domenii
care , prin traditie, erau tabu. Relativ recent ne confruntam si cu o surprin-
zatoare criza de altruism social. Din ce in ce mai multe instante au deve-
nit brusc interesate de starea psihica a romanilor. De cativa ani exista o
campanie concertata si intensa in mass-media prin care , sub diverse
forme, romanii sunt indemnati insistent, aproape rugati , sa mearga la psi-
holog ( ca asa fac cei din Vest ) sau chiar la psihiatru, dar ca de obicei,
cauzele care ar fi condus la aceasta situatie alarmanta sunt trecute sub
tacere. Nu cu mult timp in urma , psihiatrul Florin Tudose (dupa unele
zvonuri tot militar de cariera) pleda pentru o abordare psihiatrica a … fir-
melor si intreprinderilor. Recent, un ministru de externe a propus ca emi-
grantii romani din Italia sa fie consiliati ( eventual examinati ) psihologic
in centre care sa fie infiinate acolo http://www.infoportal.ro/presa~info-
284913.html, iar la o recenta Conferinta de Psihologie de la Cluj au exi-
stat propuneri de introducere in examinarile psihologice din industrie
a…poligrafului ( detectorului de minciuni-n.n).

Toate aceste masuri concentrice de "securitate psihologica", dar care
ocolesc fondul problemelor, conduc in mod paradoxal la efecte contrare
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celor scontate cum se intampla de altfel si in alte situatii. La nivelul per-
ceptiei vizuale , oricine poate constata ca orasele s-au umplut literalmen-
te de politisti, politisti comunitari, jandarmi, uniforme negre , bodyguar-
zi, si sigla "Security" dar sentimentul de siguranta al cetatenilor nu pare
sa fi crescut in aceeasi proportie, copiii, femeile , batranii si infirmii , fiind
primii care platesc pretul.

Traim intr-o tara cu legi care apara cainii si ciorile ( daca un ceta-
tean isi impusca ciorile din curte se alege poate cu dosar penal ) dar in care
toate autoritatile ridica din umeri nedumerite si neputincioase daca un
copil de 6 ani sau un batran de 70 mor mancati de caini sau daca o fetita
este violata in afara, sau chiar in curtea scolii, sau este gasita aruncata
printr-un canal... Recent, un tramvai din Bucuresti a fost batut cu batranii
si femeile din el cu tot ("cu sistema" ar fi zis Eminescu ) de suporteri huli-
gani la o comanda foarte potenta : "Dati in toti !". Politia Capitalei recu-
noastea sincer prin purtatorul ei de cuvant ca reprezentantii ei sunt cam
peste tot in strada dar "nu a fost facuta nici o sesizare" si interiorul tram-
vaiului "nu se afla in aria ei de competenta ". In aria ei de competenta nu
intra nici faptul ca un ofiter de Politie roman, cu sotia lui cu tot, a fost
prins la furat prin strainatate…

Dincolo de tot si de toate, avem aici un indicator foarte sensibil care
s-a modificat dramatic si care nu poate fi contestat de catre nimeni. Scoala
romaneasca reprezenta , prin traditie, unul din cele mai protejate spatii.
Reprezenta. In prezent, scoala arata tot ceea ce statul si societatea incear-
ca cu disperare sa ascunda , respectiv falimentul tuturor politicilor econo-
mice, sociale si culturale de pana acum. Este un fel de anticamera a infer-
nului. Am ajuns in cativa ani acolo unde altii, la fel de destepti sau de
prosti ca noi, au ajuns intr-o suta .

Dupa un studiu al Organizatie Mondiale a Sanatatii , suntem pe locul
2 in lume la violenta scolara . Avem si de ce. Profesorii bat elevii, elevii
bat profesorii, elevii se bat intre ei cand nu fac sex in scoala sau bat body-
guarzii care ar trebui sa-i apere , iar societatea le face galerie la toti cand
nu pune si ea umarul... In aceste conditii nu mai mira pe nimeni faptul
anul trecut ca romanii erau oamenii cei mai nefericiti din Europa
http://www.romanialibera.ro/a110176/romanii-printre-cei-mai-nefericiti-
europeni.html fiind vorba de fapt de o depresie sociala (n.n. ). Rectific, ii
mira pe unii. In buna traditie trumfalista , peste exact un s-au gasit studii
sociologice din interior care in acelasi ziar sa sustina exact contrariul :
"Romanii sunt cei mai optimisti din Europa" http://www.
romanialibera.ro/a114283/cei-mai-optimisti-dintre-europeni.html)

Este momentul sa punem degetul pe rana , sa definim ce se intam-
pla in interiorul menajeriei si sa explicam cum a fost posibila aparitia ei.
Mai intai, are loc accentuarea tedintelor deja existente. O prima tendinta
este disparitia respectului pentru fiinta umana , a pudorii, a sensibilitatii si
a sentimentelor, adica exact a ceea ce este autentic si omenesc ( sindro-
mul a fost semnalat simbolic in coordonatele traditiilor noastre dupa '90
prin disparitia "florii rusinii" ) iar rezultatul acestei desensibilizari progra-
mate ( constiinta anonima vorbeste chiar de o - "schizofrenizare progra-
mata" a Romaniei ) va conduce la cresterea exponentiala a indiferentei,
cruzimii si sadismului social . Si a condus deja. Este sindromul social
semnalat de Erich Fromm inca din 1920 si denumit atunci : " disparitia
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tandretii".
O a doua tendinta, ca o consecinta a evolutiei sociale anterioare, este

preluarea necritica si din ce in ce mai accentuata a pseudovalorilor si
"modelelor sociale" propuse de mass-media . Mitocania generalizata a
anilor `80 , a fost urmata de mineriada sociala generalizata a anilor '90 si
acum de obscenitatea generalizata a anilor 2000. Inteligentul comporta-
ment social prin imitatie are de unde alege. ..

In sfarsit, tedinta de crestere alarmanta a violentei ( violenta scola-
ra, comportamentul la volan unori de o agresivitate si inconstienta aparent
inexplicabile, cresterea numarului de cazuri in care cetatenii ( inclusiv
copiii) sunt jefuiti si agresati gratuit in plina zi, reglarile de conturi intre
bandele de interlopi cu bate, sabii cutite si rangi ca in comuna primitiva si
sub nasul autoritatilor ) semnaleaza regresul catre comportamentul de
haita si canibalismul social. Cu toate acestea, nu mor caii cand vor cainii.

Normalitatea sociala romaneasca construita in generatii si care nu a
putut fi decimata cu bata, cizma si pistolul, nu poate sa dispara pur si sim-
plu. Comportamentele deviante aparute si provocate se pot estompa si pot
disparea ca un vis urat daca si cauzele care le-au provocat dispar, la fel
cum insistenta patologica din mass-media de a deserta non-stop in capul
romanului un tort complet ornat ( sex , agresivitate, vulgaritate , amorali-
tate ) poate avea exact efectul contrar. Indiferent daca acest tort a provo-
cat greata ( la cei mai multi ) si obisnuinta (la restul) , efectul este in final
acelasi. Prin suprasaturatie se ajunge la o limita dupa care se simte nevoia
imperioasa de altceva . Adica de normalitate…

Cu cativa ani in urma izbucnea uriasul scandal al stenogramelor PSD
grupate in ceea ce presa a numit atunci "manualul de violat statul de
drept", scandal in urma caruia au iesit la iveala practici sociale care au
ingrozit lumea democrata din exterior dar acest scandal nu a avut nici o
urmare in interior unde s-a asternut si linistea, si praful. Dupa intrarea in
Europa, putem spune ca am mai facut un pas. Manualul a aparut intr-o noua
editie revizuita si adaugita. Daca ar mai fi trait, un Petre Tutea ar fi desco-
perit siderat un fel de "Manual de violat psihic poporul roman ". Si ar fi avut
dreptate dar, din motive lesne de inteles, asa ceva nu se poate recunoaste
niciodata oficial .

Din fericire, ceea ce nu putem extrage nici cu forcepsul din gura unor
universitari si specialisti acreditati , gasim gratis pe Internet unde in mod
salutar a inceput agregarea unei extraordinare constiinte anonime.
Opiniile din spatiul virtual depasesc de multe ori in relevanta pe cele debi-
tate in spatiul social , de multe ori teziste, indigeste si anoste. Paul din
Ohio are o teorie care explica aparitia menajeriei si chiar perpetuarea ei :
" Fenomenul Pitesti nu a fost un moment de virf in incercarea de distru-
gere a romanilor. El a fost doar un experiment. Acesta a fost extins la
scara intregii tari in "epoca de aur"… FRICA pe care o au unii psihologi
de a discuta public problemele (acum –n.n.) … de acolo se trage -de la
securistii care au devenit "psihologi" si "profesori" si au continuat feno-
menul Pitesti si dupa 1989" http://www.ziua.ro/f.php?data=2006-07-
25&thread=204162&id=110856.

5. Dincolo de Acefalia. Inapoi in viitor.
Cu putin timp in urma Romania a intrat in marea Casa Europeana

dar nu si acesti romani nefericiti care sunt, si http://sergiusimion.blog-
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spot.com /2008/05/societatea-romaneasc-intre-psihanaliza.htmlhttp://sni-
purl.com/ 2aufk se simt , mereu saraci intr-o tara bogata si depresivi intr-
una care poate trezi la viata orice strain care aterizeaza din intamplare pe
aici dar, prin paradoxul profetului, nu si pe cei care se afla dintotdeauna
aici. Dementa sociala pe care altii o percep la noi ( dar din exterior ) sem-
naleaza faptul ca societatea romanesca se afla in stare de parabioza iar
cetatenii ei se apropie vertiginois de ceea ce un ziarist inspirat a numit
"sindromul Falling Down". Si nu din vina cetatenilor. Ei au fost obligati
aproape intotdeauna sa se comporte cum bate vantul , dar acesta bate
intotdeauna de sus. Si iata cum bate… : "Curtea Constitutionala s-a pro-
nuntat asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.I pct.2
din Legea pentru modificarea Legii nr.115/1996 pentru declararea si
controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de
conducere si de control si a functionarilor publici, dispozitii prin care a
fost modificat alin.(1) al art.18 din Legea nr.115/1996", se arata intr-un
comunicat al CCR. http://www.hotnews.ro/ stiri-esential-2817160-ccr-
legea-privind-controlul-averii-demnitarilor-este-neconstitutionala.htm.

Daca politicienii incalca principiul ubicuitatii si legile fizicii pentru
a fi , in schimburi , 24 de ore din 24 "pe sticla" , cetatenii ordinari , deci
supusi legilor , le respecta pe ambele dar tot cautand Europa nu reusesc
decat sa se izbeasca de aceasta sticla asa cum se izbeste un fluture de
lampa. Nici nu poate fi altfel atunci cand mass-media invoca pana la satu-
ratie pentru tot ceea ce face "gustul publicului" pe care de fapt tot ea il
deformeaza in realitate tot prin saturatie , incepand cu unele emisiuni pen-
tru retardati mintati , cu altele in care moderatoarele au de multe ori un
stil, alura si limbaj ideale pentru un club de noapte si terminand cu mer-
cenarii (abjecti) din randul celor care au absolvit oficial "facultati de pros-
tit oameni" , cum inspirat le-a denumit odata cineva, atunci cand nu au
invatat de-a dreptul prin scoli ca cea de la Bran, cum sa-i impuste.

Trist, dar adevarat. Romania a fost tradata in primul rand de "inte-
lectualii" ei , odata prin ce-au facut unii inainte de ‘90 dar , poate chiar
mai rau , prin tacerea celor care ar fi trebuit sa vorbeasca dupa, si care tac
si acum , cand ceea ce era cancer izolat atunci a devenit acum metastaza
sociala. Dar chiar dupa o dezertare, viata merge inainte pentru ca ringul
social nu ramane niciodata gol . Fara nici un dusman declarat , si acum
membra a NATO si UE , Romania a devenit , de facto , campioana mon-
diala a serviciilor secrete. http://www.rom2.de/modules. php?name=
News&file=article&sid=908

Prin forta lucrurilor romanii vor fi tinuti in continuare de catre poli-
ticieni, mass-media, ziaristi , analisti politici intr-o alta Quinta del Soro (
Casa Surdului ) care ar fi vrajit sigur un Francesco Goya daca ar fi fost
posibil sa-si picteze la nesfarsit cosmarele. Pana cand ? Raspunsul depin-
de numai de fiecare dintre noi , oriunde s-ar afla. In tara coruptiei fara
corupti , ca intotdeauna, numai mortii sunt de vina. Cei care au construit
aceasta menajerie de sticla nu se afla, de fapt si de drept, nicaieri. Au ramas
numai faptele lor si conturile din banci. In penuria cronica de vinovati de pe
aici , nu poate ramane in picioare decat o singura concluzie . Daca o tara ca
a noastra ar fi condusa de fantome atunci ea nu ar putea fi locuita decat de
zombi. Pe cale de consecinta, o tara locuita de zombi nu poate fi condusa
decat de fantome….
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Evident, in acelasi timp si sub acelasi raport nu rezulta in mod nece-
sar ca aceasta tara este cea numita Romania . Stim numai ca megamasina
sociala de la noi functioneaza de peste 50 de ani daca nu in gol si in contul
absurdului , atunci sigur in defavoarea cetateanului care poate muri ca un
caine in strada chiar daca e strain ( cazul Tatianei ) sau intre doua sisteme
sociale de aceeasi factura impersonala chiar daca e roman ( cazul Crulic )
.

O cercetare obiectiva a modului real in care functioneaza sistemul si
a setarilor lui oculte va furniza probabil mari surprize dar nu va duce la
nici un rezultat daca nu se va merge pana la capat si nu va fi indepartat
cancerul social care omoara nevinovati , scapa basma curata criminali si
infractori si , ceea ce este cu adevarat infiorator, distruge speranta.
Singura solutie logica ramane resetarea sistemului ( daca socotim ca el
este in slujba cetateanului si nu invers ) incepand cu modul in care sunt
facute si aplicate legile si terminand cu cei care le fac in numele cetatea-
nului dar pentru ei ( "NOI facem legile !") si impotriva lui.

Avem deplina libertate sa ne alegem premisele si in raport cu aces-
tea avem dreptul sa ne formulam singuri concluziile.

Sergiu Simion

A reap¶rut Vasile Baghiu! A avut burse în str¶inatate, apoi a
avut - ca tot cre§tinul - necazuri… M-a anun†at despre un articol
scris în 2006, refuzat de Vatra, de Observator cultural, de Timpul
lui Antonesei… L-am rugat s¶ mi-l trimit¶. A f¶cut-o. Iat¶-l:

O privire subiectiv¶ asupra lumii literare din România
sau

Despre “s¶rb¶torirea” lui Paul Goma la §aptezeci de ani
de Vasile BAGHIU

Suntem în anul în care cel mai important opozant al regimului
comunist dintre scriitori, Paul Goma, împline§te §aptezeci de ani.
(Vezi nota de subsol 1!) La mul†i ani, domnule Goma! Aceast¶ urare,
pe care o fac din tot sufletul, îmi aminte§te, mai ales acum, de titlul
acelui articol al lui Nicolae Manolescu, “Adio, domnule Goma!”, prin
care România literar¶ instituia pur §i simplu cenzura asupra autorului
“Patimilor dup¶ Pite§ti”, gest fa†¶ de care lumea literar¶ a r¶mas
aproape total inert¶. Ast¶zi, lucrurile au evoluat într-un mod care arat¶
parc¶ §i mai limpede stadiul în care lumea literar¶ se afl¶ din punct de
vedere moral, unul deloc onorabil. În anul în care ar fi trebuit s¶ pri-
measc¶ premii §i s¶ aib¶ parte de monografii, Paul Goma este înc¶
ar¶tat cu degetul, de aceast¶ dat¶ pentru o vin¶ deloc clar¶ legat¶ de o
opinie pe care §i-a exprimat-o în ni§te pagini de jurnal ap¶rute în revis-
ta Via†a Româneasc¶, iar redactorul care a publicat textul, poetul Liviu
Ioan Stoiciu, este sanc†ionat administrativ.

În zilele în care scandalul stârnit de comitetul de conducere al US
în frunte cu Nicolae Manolescu - în leg¶tur¶ cu acel articol al lui Paul
Goma - î§i consumase deja vâlv¶taia, eu abia revenisem din Germania,
unde fuesem ca bursier al unei funda†ii de acolo, a§a c¶ nu am putut
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reac†iona la timp, cum mi-a§ fi dorit, la nedrepatea care se f¶cuse. Am
scris, totu§i, un articol cu titlul “Ieri pus la index de comuni§ti, ast¶zi
de Uniunea Scriitorilor” (Vezi nota de subsol 2!) §i l-am trimis revis-
tei Observator cultural. Textul a fost respins. Am fost nevoit s¶ public
articolul în ziarul local Monitorul de Neam†, apoi i-am trimis un exem-
par §i lui Paul Goma însu§i, ca s¶ §tie. Publicând textul în Monitorul,
mi-am spus c¶ m¶car va fi citit §i de oamenii care nu citesc revistele
literare, poate §i de scriitorii din Piatra Neam†, care - cu o excep†ie:
Emil Nicolae - nu s-au pronun†at nici ei, din cât §tiu, asupra acestei
chestiuni care prive§te US §i situa†ia libert¶†ii de opinie în România în
anii 2005 §i 2006. Sunt §i membru al PEN-Club. Nici aceast¶ organi-
za†ie nu a avut o reac†ie oficial¶. Nu-mi amintesc de a§a ceva. M¶
întreb dac¶ Centrul PEN Român va publica vreun text care s¶ exprime
pozi†ia sa legat¶ de cazul Paul Goma, în special cu privire la cele mai
recente evenimente? Carta acestei organiza†ii spune c¶ “PEN este în
favoarea presei libere §i se opune cenzurii arbitrare în timp de pace”.  

Scriu aici, a§adar, despre câteva lucruri care privesc lumea lite-
rar¶, care îmi aduc mult inconfort sufletesc §i suferin†¶, care nu-mi dau
lini§te, în parte datorit¶ noii evolu†ii a lucrurilor în ce prive§te rela†ia
celui mai important opozant la regimul comunist dintre scriitori cu
lumea literar¶ în special §i cu lumea româneasc¶ în general, dar §i pe
seama unor experien†e personale pe care le-am avut în leg¶tur¶ cu
lumea literar¶ §i despre care eu cred c¶ aduc un spor de claritate tutu-
ror acestor întâmpl¶ri nepl¶cute. Sunt atâtea lucruri pe care a§ vrea s¶
le spun încât cred c¶ nu mi-ar fi de ajuns nici cuprinsul unei c¶r†i. Îns¶,
cine §tie? Poate chiar voi scrie o carte despre ace§ti ani. 

Revnind, nu v¶d nici acum ceva extraordinar în acel articol al
meu respins. Doar o opinie acolo despre un fapt petrecut în arena
public¶, în lumea literar¶ din România. Totu§i, el a fost respins, chiar
dac¶ pe seama unui motiv plauzibil, de în†eles în principiu, cum c¶ opi-
nii precum cea exprimat¶ de mine în el mai fuseser¶ exprimate iar eu
venisem cam târziu. Da, mai fuseser¶ §i alte opinii exprimate, dar nu §i
opinia mea. Ce mai era – m¶ întreb acum – dac¶ mai ap¶rea înc¶ un
articola§? Mureau cititorii de plictiseal¶? R¶mânea revista s¶ fie criti-
cat¶ pentru atâta lucru¶ Încep s¶ cred c¶ la mijloc e mai mult decât atât.
Presupunerea mea este c¶ leg¶turile dintre cei care de†in monopolul
presei literare în †ara noastr¶ sunt mai strânse decât ne-am putea ima-
gina, iar influen†ele, care vin din toate p¶r†ile, sunt la fel de reale §i la
fel de eficiente ca în politic¶. În general, lumea literar¶ din România,
ca §i întreaga societate, se confrunt¶ cu o mare criz¶ moral¶. Lipsesc
oamenii de caracter, iar cei care ar avea caracter §i nici nu apar†in vreu-
nui grup nu au loc în pres¶, nu pot s¶-§i spun¶ p¶rerea, nu au acces la
cuvânt. 

Peisajul nu este nici pe departe încurajator. Lumea literar¶ româ-
nesc¶ este bolnav¶. La noi, pu†ini sunt scriitorii care se zbat la propriu
ca opera lor s¶ însemne ceva ca oper¶ literar¶. Cei mai mul†i sunt inter-
esa†i s¶ ob†in¶ pe seama scrisului “ceva”, privilegii, posturi de condu-
cere în structurile administrative ale breslei sau chiar adev¶rate func†ii
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politice. În principiu, nu ar fi nimic r¶u în aceast¶ alergare dup¶ func†ii
dac¶ exercitarea lor s-ar face în interesul literaturii române §i a scriito-
rului român contemporan §i nu în interes personal. De altfel, nu pu†ini
sunt cei interesa†i doar de premii §i onoruri. Nu pot uita cum medalii-
le oferite mai acum doi ani unor scriitori de c¶tre fostul §ef al statului
- altfel deloc onorante - nu au fost refuzate decât de unul sau doi dintre
ei. £i au fost zeci care între onoare §i umilin†¶ au ales umilin†a. Pentru
c¶ lips¶ de onoare se cheam¶ s¶ accep†i o medalie de la un fost lider
comunist. 

A§a se explic¶, poate, faptul c¶ atunci când valoarea operei lor
este pus¶ sub semnul îndoielii, ei v¶d în aceasta o amenin†are direct¶
la siguran†a pozi†iei sociale la care au ajuns – de obicei, cu mari efor-
turi §i dup¶ intense lupte de tras sforile -  §i nu î§i pun întreb¶ri asupra
scrisului lor, nu se gândesc nici m¶car o clip¶ la faptul c¶ opera lor ar
putea s¶ nu fie chiar atât de valoroas¶ pe cât o credeau ei §i cum reie§ea
din aplauzele interesate ale galeriei din jurul lor. 

A§a am p¶†it §i eu când am scris - fie în articole separate, fie în
referin†e  r¶spândite prin articole, în general publicate în revista Vatra
- despre Nicolae Breban, Nicolae Manolescu, Gabriel Dimisianu,
Eugen Simion, când am scris – exasperat de persisten†a minciunii §i
ipocriziei generale în spa†iul literar din România - c¶ e pierdere de timp
s¶ mai citim romanele celor care au scris în comunism §i pretind c¶ au
rezistat “prin cultur¶”, c¶ pentru a putea s¶ ne facem o p¶rere e de
ajuns, de fapt, o r¶sfoire a lor, o privire doar. Poeziile poate c¶ mai
rezist¶ probei timpului, dar cele mai multe romane sufer¶ de boala
comunist¶. Sunt atacate la baz¶. Degeaba sunt - unele dintre ele - scri-
se bine. Degeaba. Via†a din ele e fabricat¶, atitudinea naratorului deloc
autentic¶, iar criticii care le-au l¶udat sunt la fel de lipsi†i de autentici-
tate în demersul lor precum este obiectul laudei lor, adic¶ literatura
aceea de doi bani pe care “marii no§tri scriitori” au scris-o ca s¶
r¶mân¶ “cât de cât scriitori” §i s¶ tr¶iasc¶ “cât de cât bine” în comu-
nism. 

Paul Goma, în schimb, în viziunea lor, nu are talent, nu scrie bine.
Iar dup¶ ei se iau §i al†i critici mai tineri, care adesea repet¶ acela§i
lucru, pentru c¶ nu sunt în stare s¶ judece cu propria lor minte ceea ce
citesc, dac¶ citesc, §i nici s¶-§i exprime clar p¶rerile, dac¶ le au, atun-
ci când le au. Mi s-a atras aten†ia în ni§te note din România literar¶ §i
Adev¶rul literar §i artistic c¶ lucrurile nu ar sta chiar a§a. Tot ce este
posibil. Era doar o p¶rere. Problema era, de fapt, din punctul de vede-
re al redactorilor acestor reviste, c¶ ea, p¶rerea aceea a mea, nu repeta
opiniile înc¶rcate de admira†ie, nu îngro§a tu§ele accentuate ale aure-
lor pe care criticii genera†iei lor le conturaser¶ în jurul capetelor scrii-
torilor în anii dictaturii. Spiritul critic devine în ochii lor o uzurpare,
inten†iile de reform¶ expresia unor interese adverse de aceea§i natur¶ cu
acelea care i-au adus pe ei, scriitorii no§tri “mari” din comunism, în
postura de “directori de con§tiin†¶” în care s-au a§ezat singuri, ei între
ei. Iar criticii, pe m¶sura scriitorilor. Mân¶ în mân¶ în hora triumfului
literaturii române în universalitate. Iar cine se încumet¶ s¶ devin¶ cu
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adev¶rat critic are parte de ur¶, marginalizare §i boicot. Da†i-mi o pagin¶
într-o revist¶ s¶pt¶mânal¶ §i ve†i vedea c¶ se poate scrie onest,
conving¶tor §i f¶r¶ exager¶ri despre literatura român¶ din perioada comu-
nist¶! O astfel de sugestie, f¶cut¶ public României literare, a existat când-
va din partea poetului Nicolae Coande, dar nimeni din redac†ie nu a
mi§cat un deget în aceast¶ direc¶ie. £i înc¶ nu e timpul trecut, a§ zice,
râzând-glumind… Cine §tie? Via†a ne ofer¶ §i surprize.

De vreo câ†iva ani am §ansa de a vedea ce se întâmpl¶ §i pe alte
meleaguri §i pot astfel s¶ v¶d mai clar ce este r¶u în lumea literar¶ de
la noi. Nu idealizez lumea literar¶ din Vest, dar am observat câteva
diferen†e care sunt în favoarea ei, în compara†ie cu cea de la noi.
Astfel, poe†ii cu care colaborez pe un site american de poezie au §i ei
diverse preocup¶ri §i joburi, dar ei scriu poezie doar din pasiune, talent
§i dragoste pentru literatur¶, iar opiniile critice ale altora, departe de a
fi luate drept ofense, sunt c¶utate §i respectate de ei, sunt considerate
§anse reale de a cre§te ca poe†i §i de a atinge excelen†a în aceast¶ art¶.
În grupul lor valoarea are parte de respect §i elogii, iar spriritul critic
este considerat un semn de autenticitate (ca scriitor) al persoanei care
îl practic¶. Fiecare are o poveste a vie†ii lui, la fel de interesant¶ pre-
cum textele pe care le scrie, dar poezia r¶mâne pentru ei o art¶ care nu
trebuie amestecat¶ în nici un fel de context de interese de alt¶ natur¶
decât cele literare. Fire§te c¶ î§i doresc to†i s¶ aib¶ succes §i fac tot ce
depinde de ei ca s¶ îl cunoasc¶ §i s¶ îl merite, lucru deloc r¶u, dar pen-
tru asta nu dau la o parte rela†iile cu prietenii, nu îi invidiaz¶ cu r¶utate
pe ceilal†i poe†i §i – mai mult - au mereu o atitudine decent¶ §i plin¶ de
modestie. 

Ceea ce mi s-a întâmplat §i mie, ca scriitor care tr¶ie§te în provin-
cie în p¶tr¶†elul lui de scriitor, este poate semnificativ, de asemenea,
pentru atmosfera proast¶ pe care Goma are dreptate s-o arate cu dege-
tul. Am scris o vreme poeme. Eram cuminte, ca s¶ zic a§a, “în banca
mea”, eram un “b¶iat bun”, un poet. Toat¶ lumea m¶ publica, m¶
comenta favorabil, toat¶ lumea m¶ invita la întâlniri literare. Oricum,
eu am venit în lumea literar¶ cu sufletul deschis §i cu inima curat¶. A§a
am fost §i când am scris critic¶ literar¶. A§a încerc s¶ fiu §i acum. Ei
bine, aici e aici! Situa†ia s-a schimbat. Când am început s¶ scriu §i cri-
tic¶ literar¶ (§i f¶ceam lucrul acesta foarte bine, a§a cum a sus†inut în
mai multe rânduri chiar Nicolae Manolescu în emisunile sale de la
ProTv), când mi-am luat în serios rolul de critic literar §i am spus ce
credeam despre unii §i despre al†ii dintre scriitorii de azi, despre c¶r†ile
lor §i despre valoarea lor ca scriitori, vreau s¶ zic, fie ei mai tineri sau
mai pu†ini tineri, când - mai mult - am scris în favoarea lui Paul Goma,
criticând în acela§i timp elita scriitorilor din România pentru atitudinea
deloc onorant¶ fa†¶ de Paul Goma, ei bine, atunci s-a terminat cu ima-
ginea mea de b¶iat bun. La România literar¶ - unde nu mai publica-
sem decât o singur¶ dat¶, câteva poeme, dup¶ ce directorul ei a scris
articolul “Adio, domnule Goma!” - nu numai c¶ mi s-au respins ni§te
proze scurte, pe care în 2003 i le trimisesem poetei Constan†a Buzea
prin e-mail, proze cu nimic mai proaste decât multe altele pe care
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revista le public¶ frecvent, dar eu nici m¶car nu sunt inclus în lista
autorilor ale c¶ror texte pot fi gasite dup¶ nume pe site-ul publica†iei,
chiar dac¶ am semnalat asta redac†iei. 

Ar putea cineva s¶ spun¶ c¶ sunt doar omisiuni tehnice, c¶ nu are
nimeni nimic cu mine neap¶rat si c¶ totul este doar în mintea mea. Ar
fi bine s¶ fie a§a, dar de ce atunci criticul literar Alex £tef¶nescu nici
nu m¶ aminte§te în impresionanta sa Istorie? Mai ales c¶ eu sunt unul
dintre autorii pe care revista România literar¶ - unde b¶nuiesc c¶ dom-
nul £tef¶nescu are un cuvânt important de spus - i-a sus†inut. S¶ sus†ii
un autor în revista la care lucrezi, dar nici s¶ nu-l aminte§ti în Istoria
ta, despre care spui c¶ ar fi opera vie†ii tale, mi se pare acesta un com-
portament cel pu†in contradictoriu. Mai mult, ca s¶ munce§ti zece ani
la o astfel de lucrare, s¶ ai §ansa s¶ faci ceva serios §i important, dar s¶
faci pân¶ la urm¶ tot ceea ce §tiu s¶ fac¶ românii dup¶ ce i-a nivelat §i
cumin†it t¶v¶lugul comunist, adic¶ s¶ te ui†i numai în gr¶dina ta §i s¶
consemnezi din vârful condeiului autorii sau s¶ te prefaci c¶ nu exist¶,
aceasta mi se pare o a§a mare pierdere de timp §i un a§a zadarnic
consum de energie încît totul devine absurd. 

S¶ nu aib¶ oare aceast¶ omisiune leg¶tur¶ §i cu faptul c¶ sunt de
partea lui Paul Goma? Îmi pun §i aceast¶ întrebare, pentru c¶ m-am
mai vindecat §i eu, odat¶ cu trecerea timpului, de acel soi de credulita-
te §i naivitate pe care înc¶ îl mai am când m¶ gândesc la marii scriito-
ri contemporani. Mi-am spus tot timpul c¶ ei nu pot fi în stare de lucru-
ri atît de m¶runte, nu pot fi în stare de meschin¶rii. £i totu§i, chiar acest
caz, aceast¶ întîmplare cu Paul Goma §i articolul s¶u (despre care
Nicolae Manolescu a decretat c¶ este “antisemit”) mi-a ar¶tat c¶ m-am
în§elat.

Chiar am crezut c¶ în micile întâmpl¶ri nepl¶cute pe care le
tr¶iesc în rela†ia mea cu lumea literar¶ ar putea fi vorba de amploarea
pe care a§ putea s-o dau eu unor suspiciuni ale mele, c¶ poate am eu
nemul†umirile mele subiective, cum au în general scriitorii, dar de ce –
m¶ întreb din nou - am fost exclus §i din dic†ionarul lui Eugen Simion?
Am sperat cu adev¶rat c¶ ar putea fi vorba despre o gre§eal¶ “tehnic¶”
aici, chiar dac¶ asigur¶rile de profesionalism §i diversitate a surselor
folosite de echipa care a lucrat la Dic†ionar sunt subliniate în prefa†¶ de
c¶tre coordonator; iar eu sunt prezent în alte câteva dic†ionare (nu în
foarte multe, e adev¶rat, dar m¶car în cel al lui Ion Bogdan Lefter da)
§i în câteva antologii (a lui Marin Mincu, a Ruxandrei Cesereanu, a lui
Ovidiu Nimigean). 

Am sperat asta, dar recent un fragment (Vezi nota de subsol 3!)
dintr-un articol al doamnei Roxana Sorescu m-a l¶murit – vai! – c¶ este
vorba de apuc¶turile proaste, de lipsa de caracter §i lipsa de profesio-
nalism de care m¶ temeam. Se g¶sise, a§adar, cineva s¶ propun¶ un text
despre mine, dar altcineva, un român “profesionist” - pe care nu-l
cunosc, a§a cum nu o cunosc personal nici pe doamna Roxana Sorescu
- l-a scos. S¶ se fi întâmplat aceast¶ excludere brutal¶ §i din cauz¶ c¶
nu am †inut niciodat¶ secret c¶ “antipolitismul” scriitorilor de la
Literatorul era de fapt o politic¶ în favoarea puterii neo-comuniste de
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dup¶ Revolu†ie? Acum chiar c¶ mi se pare foarte posibil¶ §i aceast¶
variant¶. Oare va da cineva un r¶spuns la aceste semnal¶ri de compor-
tament neacademic? A§a ar fi normal, cred, dar mai †ine cineva cont de
ceea ce ar trebui s¶ fie normal în †ara asta §i în lumea literar¶ din †ara
asta? 

E ceva r¶u în lumea literar¶ din România, oricum. Pentru c¶ - mai
mult, a§a cum b¶nuisem - lumea noastr¶ literar¶ e plin¶ §i de posibili
delatori, posibili colaboratori ai Securit¶†ii, chiar la vârf, de altfel, a§a
cum au ar¶tat evenimente legate de fostul lider al US, Eugen Uricaru,
care, fire§te, nu e singurul cu astfel de istorii ante-decembriste ambigui
pe suflet. Acum, pre§edinte e Nicolae Manolescu. Prestigiul s¶u printre
scriitori nu e deloc de neobservat. De aceea, ar fi fost de sperat - dup¶
recentele alegeri - într-o mai mare transparen†¶, în reconsiderarea auto-
rului român de literatur¶, chiar §i a aceluia care nu locuie§te în
Bucure§ti §i nu poate ap¶rea la televizor prea des, ar fi fost de sperat
într-o reform¶ moral¶. De exemplu, au fost organizate – se spune – lec-
turi publice pl¶tite. Bun proiect, dar iar¶§i m¶ gândesc. Sunt §i eu un
poet al României - recunoscut de critici - §i cred c¶ ar fi fost normal s¶
fiu invitat s¶ citesc poezii în cadrul acelui program, fie §i pe o list¶
lung¶ de a§teptare, dar nu s-a întâmplat aceasta. Din punctul lor de
vedere – sprijinit, poate, cum §tiu c¶ se întâmpl¶ de mult¶ vreme, §i de
punctele de vedere de pe la asocia†iile scriitorice§ti locale, foarte
me§tere, de altfel, în mânuirea listelor de excursioni§ti §i invita†i pe la
conferin†e §i în acordarea premiilor pe criterii misterioase - eu nu sunt
suficient de reprezentativ sau suficient de valoros ca poet pentru a citi
în cadrul lecturilor lor m¶re†e §i extraordinare. Am fost, în schimb, §i
reprezentativ §i valoros ca poet pentru organizatorii Festivalului inter-
na†ional de poezie din Bredevoort (Olanda). Am fost, în schimb, sufi-
cient de bun ca poet pentru a citi unui public german la Köln. Poemele
mele au fost, în schimb, bune de publicat în unele reviste §i antologii
americane, britanice §i germane. Sunt, de asemenea, suficient de repre-
zentativ pentru institu†ia care m¶ g¶zduie§te aici la Viena,
Kulturkontakt Austria, care preg¶te§te pentru sfâr§itul acestei luni o
sear¶ de poezie în care câ†iva actori vor citi din poemele mele, traduse
în german¶ de Anne Cerbe §i Achim Jaeger din Düren. Dar ce s¶ mai
spun¶ §i cui s¶ spun toate acestea, când dac¶ a§ completa lista ar p¶rea
c¶ a§ fi lipsit de modestie? Oricum, ar fi fost de sperat, de asemenea,
într-o reconsiderare a spiritului critic. Spiritul critic este îns¶ descura-
jat §i cenzurat. Încerca†i, poe†i §i critici tineri, s¶ scrie†i critic¶ literar¶
în acord numai cu propria voastr¶ judecat¶ §i va trebui s¶ cunoa§te†i
gustul amar al marginaliz¶rii §i cenzurii! 

Cum nu m¶ mai vindec niciodat¶ de naivitate, eu cel pu†in am
sperat toate acestea. E mult? E pu†in? Nu §tiu. Ceea ce s-a întâmplat,
îns¶, dep¶§e§te temerile mele cele mai pesimiste. În loc s¶ fac¶ gestul
de a-l invita, de a-l ruga pe Paul Goma s¶ revin¶ în US, a§a cum o
minim¶ cerin†¶ moral¶ i-ar fi impus §i a§a cum calitatea de pre§edinte
al US i-ar fi cerut-o - dincolo de ceea ce crede domnia sa despre Paul
Goma §i scrisul s¶u -, Nicolae Manolescu încearc¶ s¶-l adânceas¶ §i
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mai mult în izolare, îi aduce aminte în 2006, la §aisprezece ani de la
Revolu†ie, de metodele comuni§tilor, adic¶ îl discut¶ tov¶r¶§e§te într-o
§edin†¶ §i aplic¶ sanc†iuni. £i înc¶ în anul în care marele scriitor §i disi-
dent Paul Goma împline§te §aptezeci de ani. S¶ dea Dumnezeu s¶
ajung¶ s¶n¶to§i la §aptezeci de ani to†i “marii scriitori” care îl contest¶
acum pe Paul Goma! Ei vor avea parte – sunt convins! – de o s¶rb¶tori-
re na†ional¶, criticii mai tineri sau mai pu†ini tineri vor scrie monogra-
fii despre ei, iar presa literar¶, în frunte cu România literar¶, va dedi-
ca pagini întregi evenimentului. £i se vor sim†i foarte bine atunci, dup¶
o via†¶ dedicat¶ scrisului, pentru c¶ vor fi uitat deja ce i-au f¶cut cole-
gului lor Paul Goma…

Am citit recent Jurnal II de Mircea C¶rt¶rescu, iar cazul lui ca
scriitor român care se chinuie s¶-§i duc¶ la cap¶t proiectele m-a f¶cut
s¶ m¶ gândesc iar¶§i la atmosfera din lumea noastr¶ literar¶. Dac¶ pân¶
§i un autor ca el - care nu ar avea motive s¶ se plâng¶, care e publicat
de cea mai important¶ editur¶ §i care nu a fost ocolit de nici un premiu
al breslei, care are parte de o mediatizare aproape ca a unui cânt¶re† de
manele sau a unui lider politic - este nemul†umit §i vrea mereu s¶ plece
cât vede cu ochii în lume, aplicând la burse, a§a cum reiese din pagini-
le c¶r†ii, atunci nemul†umirea mea fa†¶ de atmosfera de la noi e poate
§i mai justificat¶. Atmosfera e foarte proast¶. Îmi doresc §i eu, aseme-
nea autorului Levantului, s¶ ies din aceast¶ atmosfer¶, fie §i periodic,
s¶ tr¶iesc în lumea occidental¶. Disperat oarecum, am încercat, de alt-
fel, s¶ emigrez, dar pur §i simplu nu am reu§it. Am nimerit pe mâinile
unei firme care m-a p¶c¶lit, cum s-a întâmplat cu mul†i români, iar eu
m¶ pretez atât de bine la a§a ceva... §i – m¶ gândesc acum – poate c¶ e
mai bine a§a. M-am readaptat deja la gândul c¶ voi r¶mâne în †ar¶. fii
nu e r¶u deloc… Iat¶, la atâ†ia ani de la Revolu†ie, înc¶ se pot scrie arti-
cole despre conflictul Goma-lumea literar¶ româneasc¶, iar asta arat¶
cât de vie este lumea literar¶ în îndârjirea cu care îi rezist¶ lui Goma.
În†eleg foarte bine exasperarea lui C¶rt¶rescu din Jurnal, dac¶ este
una adev¶rat¶ §i nu una mimat¶ cu scop literar, cum mai fac uneori
scriitorii. De aceea aplic §i eu la burse cu participare interna†ional¶. De
aceea m¶ încumet s¶ scriu §i în alt¶ limb¶, s¶-mi caut audien†¶ §i pe alte
meleaguri. E greu s¶ supor†i 365 de zile pe an o atmosfer¶ în care sim†i
c¶ eventualul t¶u succes nu le aduce bucurie colegilor, ci invidie rea §i
chiar ur¶. E greu s¶ scrii având tot timpul sentimentul c¶ e§ti fraierul
fraierilor într-o lume care §tie perfect s¶ se “aranjeze” §i care nu d¶ doi
bani pe scrisul t¶u. Iar când lumea aceasta e lumea literar¶, compus¶
adic¶ din oameni despre care se presupune c¶ sunt interesa†i de arta
literar¶, dezam¶girea e §i mai mare. Un timp mai îndelungat în
Germania, de care am avut §i eu parte în ultimii ani, unde to†i profeso-
rii - nu numai cei de literatur¶ - îi înva†¶ pe copii valoarea lecturii, sunt
la fel de benefice pentru un scriitor precum o cur¶ balnear¶ pentru un
b¶trân reumatic. De ce? Pentru c¶ lumea vine acolo în num¶r mare s¶
te aud¶ recitându-†i poemele §i mai d¶ §i bani pentru asta. Pentru c¶
orice invita†ie pe care o prime§ti la un astfel de eveniment te face s¶ te
sim†i util ca scriitor §i om ca om. £i pentru c¶ pur §i simplu e minunat
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s¶ vezi cum autorit¶†ile se agit¶ s¶ organizeze astfel de evenimente §i
se simt onorate cu adev¶rat s¶ te aibe ca oaspete. 

Scriu aceste rânduri într-o camer¶ confortabil¶ din Viena, nu
departe de centrul istoric. Sunt oaspete al institu†iei “Kulturkontakt
Austria”. Este vorba despre o burs¶ pe care am ob†inut-o aplicând pur
§i simplu, la fel ca sutele de arti§ti §i scriitori din toat¶ lumea care au
aplicat pentru ea. £tiu îns¶ c¶ lucrul acesta a fost posibil tocmai pentru
c¶ nu a fost mijlocit de nimeni din România. Aceast¶ fraz¶ ar suna
foarte trist pentru un str¶in. Mie îmi sun¶ îns¶ foarte adev¶rat §i foarte
descurajant în adev¶rul ei. £i sunt stingherit c¶ trebuie s-o spun, pen-
tru c¶ sunt român §i e ca §i cum mi-a§ vorbi neamurile de r¶u. Totu§i,
în ultimii ani eu nu am fost destul de bun pentru scriitorii de la noi nici
m¶car s¶ fiu invitat la vreun colocviu sau la ni§te “zile” ale vreunei
reviste din “dulcele Târg” - unde nu sunt binevenit tocmai pentru c¶
am în†eles s¶-mi exercit spiritul critic atât în leg¶tur¶ cu scrierilor
unora dintre scriitorii de la Ia§i, care aveau §i au în mân¶ dreg¶toriile
Asocia†iei, cât §i cu privire la neregulile §i atmosfera din cadrul
Asocia†iei (sunt - din p¶cate §i din nou semnificativ pentru atmosfera
din mediile literare - singurul scriitor din Neam† care a aderat la
mi§carea literar¶ reformist¶ de acum câ†iva ani ) -, d-apoi s¶ fiu trimis
într-o excursie în Vest, de exemplu. Pare c¶ m¶ plâng de lucruri
pâmânte§ti, dar trebuie s¶ m¶rturisesc cu toat¶ sinceritatea c¶ îmi este
necesar s¶ m¶ întâlnesc, m¶car din când în când, cu scriitorii, pentru c¶
astfel de întâlniri m¶ men†in conectat la realitate (lucru de care ai
nevoie ca s¶ nu e§uezi pe m¶rile fic†iunilor tale literare), iar pe unii
dintre ei nici nu pot s¶-i întîlnesc în alte ocazii, cum mi-a§ dori. Îns¶
nu exist¶ fair-play. Doar cei “cumin†i” au parte de fel de fel de excur-
sii în Occident sau în Orient. £i nu spun aceasta pentru c¶ a§ vrea §i eu
- cum ar putea unii interpreta - s¶ prind o bucat¶ din acel “ca§caval”,
dac¶ exist¶, ci pentru c¶ transparen†a este absolut obligatorie ca prin-
cipiu §i în acord cu regulamentele. US a tot trimis, de altfel, de-a lun-
gul anilor scriitori “foarte mari” în str¶in¶tate, pe cheltuiala
organiza†iei, iar rezultatele sunt atât de impresionante încât nu prea ne
§tie nimeni §i – vezi bine! - nu ne recunoa§te Vestul acesta ignorant în
ale literaturii. Cum s¶ ne recunoasc¶ dac¶ nu suntem în stare s¶ ne
recunoa§tem noi pe noi în§ine mai întâi?  

În†eleg foarte bine c¶ nu mi-a r¶mas altceva decât s¶ m¶ confrunt
singur cu presupusa opacitate §i rezisten†¶ a Occidentului la literatura
român¶. Pe cont propriu, f¶r¶ sprijinul US, f¶r¶ traduc¶tori
profesioni§ti, f¶r¶ bani de la buget, f¶r¶ rela†ii la ambasade, centre, ins-
titute culturale §i a§a mai departe, tr¶itor în provincie, singur §i pe dea-
supra §i de partea lui Paul Goma. Nici c¶ se poate mai r¶u pentru un
scriitor român. £i nici c¶ se poate mai bine pentru un scriitor român.
Chiar m¶ §i întreb de ce a§ mai a§tepta ceva de la US? Sau de ce a§ face
frumos - cum se zice - pe acolo? De ce a§ fi prudent, “diplomat”, “b¶iat
bun”, cum sunt atâ†ia? Ca s¶ ob†in… Ce? O biat¶ excursie fug¶rit¶ pe
nu §tiu unde, prin China sau aiurea? Vreun premiu? Voi tr¶i §i f¶r¶
toate acestea §i nu voi fi mai pu†in scriitor din cauza asta. Am cerut
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doar o dat¶ suma de dou¶ sute de dolari care se acord¶ regulamentar
oric¶rui scriitor care are o invita†ie din str¶in¶tate. Mi-a fost acordat¶,
dar câte discu†ii au fost – mi s-a spus – la §edin†¶, câte dezbateri dac¶
s¶ se respecte sau nu §i în cazul meu regulamentul. De unde mai
ap¶rusem §i eu cu invita†ia aceea din partea Funda†iei Böll, o invita†ie
de care ei nu §tiau §i pe care nu putuser¶ s-o dea altcuiva, vreunui om
de-al lor de n¶dejde? Avea dreptate Al. Cistelecan spunând c¶ pân¶ §i
insurec†ia programatic¶ a himerismului am pornit-o “din cea mai lip-
sit¶ de §ans¶ condi†ie: §i singur, §i provincial”. (Vezi nota de subsol
4!) Ce bine – m¶ gândesc – c¶ nu am fost ajutat deloc de US în aceste
c¶l¶torii ale mele din ultimii ani! £i ce trist! Fire§te c¶ US ar fi blocat
totul. Pentru c¶ iar¶§i are dreptate Paul Goma s¶ arate cu degetul înspre
imaginea de congrega†ie de clanuri pe care organiza†ia o are. Ei între
ei doar, mereu, aceasta este imaginea. Numai când §i când mai este
acceptat în cercul lor exclusivist câte unul care le cânt¶ în strun¶.  Cei
care au voce trebuie exclu§i, cenzura†i, marginaliza†i, ignora†i. 

£i cu adev¶rat când intr¶ românii no§tri “pe fir” po†i s¶ consideri
încheiat¶ orice comunicare §i s¶-†i iei adio de la orice succes. Îmi amin-
tesc c¶ acum vreo trei ani în urm¶, profesorul Christofor Merrill de la
Iowa University, directorul programului “writers-in-residence”, îmi
scria c¶ m¶ consider¶ potrivit pentru programul lor §i c¶ m-ar invita,
dar c¶ trebuie s¶ ob†in sus†inerea ambasadei americane din România,
chestiune care nu este decât o formalitate. Îmi d¶duse adresa e-mail a
§efului sec†iei culturale a ambasadei, un domn cu nume grec, iar aces-
ta mi-a r¶spuns promt §i m-a îndrumat entuziast §i politicos c¶tre
doamna Ioana Ieronim, care avea, de asemenea, o func†ie în acel
departament. I-am scris acestei doamne, bucuros c¶ aveam de a face cu
o scriitoare. Nici pân¶ în ziua de azi nu am primit r¶spuns. To†i str¶inii
pe care,  pân¶ s¶ ajung la domnia sa, îi contactasem în leg¶tur¶ cu acea
burs¶ îmi r¶spunseser¶. Doamna Ieronim, românc¶, nu. Profesorul ame-
rican nu a putut decât s¶-§i exprime regretul c¶ se întâmpla a§a §i spe-
ran†a c¶ lucrurile se vor schimba în viitor §i la Ambasada American¶.
Toate revistele din str¶in¶tate la care am trimis texte mi-au r¶spuns.
Chiar dac¶ multe din acele r¶spunsuri - pe lâng¶ unele care îmi confir-
mau acceptul public¶rii - au fost ni§te refuzuri politicoase (§i nu mi-e
ru§ine s-o recunosc, pentru c¶ în America e un lucru obi§nuit s¶ fii refu-
zat de cele mai multe reviste), ele au fost, totu§i, ni§te r¶spunsuri. Nu m-
a l¶sat nimeni s¶ a§tept la infinit cu gura c¶scat¶. În România po†i s¶ scrii
e-mail-uri redactorilor revistelor literare §i editorilor câte vrei. E§ti liber
s¶ o faci. Cu foarte pu†ine excep†ii (o astfel de excep†ie, bizar¶ în peisaj,
este Editura Compania), nu-†i r¶spunde nimeni, chiar dac¶ în zilele
noastre un e-mail de r¶spuns formal nu-îi ia mai mult de trei minute. 

M¶ gândesc la noi, la situa†ia noastr¶ din România. Bisericu†e,
g¶§ti, grupuri de interese, mediocrit¶†i ajunse în pozi†ii înalte, tineri
scriitori c¶rora li se d¶ peste degete pentru c¶ “îndr¶znesc” s¶ aib¶ opi-
nie, oameni de valoare care se lupt¶ pentru supravie†uire. V¶d toate
acestea §i m¶ întreb când se vor termina. M¶ întreb când vom sc¶pa de
apuc¶turile acestea proaste de a ne tot t†ia creanga de sub picioare prin

206PAUL GOMA  - JURNAL 2008



lipsa de respect §i dezinteresul ucig¶tor pentru tot ce ne poate face s¶
cre§tem ca na†ie în ochii lumii. £tiu c¶ întreb¶rile mele sunt retorice,
ca §i alt¶ dat¶, dar mai §tiu c¶ un eventual r¶spuns este legat de o dez-
batere adev¶rat¶, în care cei ale§i în fruntea breslei literare s¶ fie sin-
cer interesa†i s¶ cunoasc¶ toate problemele, iar ceilal†i s¶ aib¶ curajul
de a spune numai ceea ce gândesc §i nu ceea ce cred ei c¶ le-ar face
celor ale§i pl¶cere s¶ aud¶. Am ascultat §i eu pe Internet înregistrarea
de la o §edin†¶ a Consiliului Director al US, ulterioar¶ scandalului, §i
l-am auzit, stupefiat, pe Nicolae Manolescu spunându-i lui Liviu Ioan
Stoiciu c¶ pe domnia sa nu-l mai intereseaz¶ “chestiunea Goma”. L-am
auzit, de asemenea, îndemnându-l pe poet s¶-§i dea demisia sau s¶ se
duc¶ s¶-§i scrie propria oper¶ §i s¶-i lase în pace (s¶-i “scuteasc¶”, mai
pe române§te) pe ei – adic¶ pe domnia sa §i pe ceilal†i din conducere -
cu “opera altora”, adic¶ a lui Paul Goma. Cum s¶ nu te intereseze orice
chestiune legat¶ de lumea literar¶ dac¶ ai candidat pentru func†ia de
pre§edinte al US §i ai §i ajuns în func†ia pe care †i-ai dorit-o? E§ti chiar
obligat s¶ fii foarte interesat de orice lucru, oricât  †i-ar p¶rea de neîn-
semnat. Gesturi de acest fel arat¶ c¶ democra†ia nu este chiar atât de
u§or de asimilat pentru oameni care au tr¶it o via†¶ în dictatur¶. Iar
domnul Manolescu - acesta de acum, care îl trimite acas¶ pe un scrii-
tor protestatar - voia acum câ†iva ani s¶ fie chiar pre§edintele †¶rii, nu
doar al US... 

M¶ întreb de ce nu se organizeaz¶ o dezbatere public¶ despre
cazul Paul Goma chiar la US? Ce-ar fi un simpozion la Neptun despre
Paul Goma? C¶ §i a§a se cheltuiesc acolo bani ca s¶ vin? scriitorii §i s¶
citeasc¶ eseuri mai mult sau mai pu†in interesante, cel mai adesea pe
deasupra realit¶†ii, de multe ori plicticoase, despre marea literatur¶
român¶ ne(re)cunoscut¶ în str¶in¶tate. De ce pre§edintele actual al
României nu îl invit¶ pe Paul Goma în România? De ce Guvernul
României nu îl invit¶ în †ar¶ pe Paul Goma? Nu suntem noi acum în
situa†ia de oameni liberi pentru c¶ s-a întâmplat o r¶sturnare de regim
comunist? Nu a fost oare comunismul du§manul de moarte al acestui
popor? Nu este Paul Goma cel mai important opozant al regimului
comunist dintre scriitori? Atunci de ce oamenii ace§tia, elita literelor,
elita culturii, nu fac ceea ce se cuvine s¶ fac¶? De ce al†ii de pe la ziare
§i reviste stau s¶ se gândeasc¶ dac¶ s¶ publice sau nu un biet articola§
în care victima comunismului, Paul Goma, este sus†inut¶? Ce fel de
oameni sunt ace§tia? Ce fel de oameni sunt pân¶ la urm¶ Nicolae
Manolescu §i toat¶ elita literar¶ a †¶rii dac¶ sunt atât de înver§una†i s¶-
i închid¶ gura lui Paul Goma §i nu spun mai nimic - în schimb, de
exemplu - despre faptul c¶ arhivele Securit¶†ii înc¶ nu sunt deschise cu
adev¶rat?

Sunt de partea lui Goma, în general, dar §i în acest conflict, în spe-
cial, pur §i simplu pentru c¶ îl simt pe acest om foarte drept §i corect
în dreptatea sa. Pentru c¶ dreptatea sa nu pierde niciodat¶ din vedere
dreptatea poporului din care se trage, popor pe care l-au urgisit comu-
ni§tii inclusiv cu îng¶duin†a §i sprijinul elitei scriitorice§ti. Pentru c¶
sunt în stare §i eu s¶ v¶d cu proprii mei ochi ce fel de oameni sunt, în
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definitiv, Gabriel Liiceanu, Nicolae Manolescu, Eugen Uricaru, Alex.
£tef¶nescu, scriitori cu care se lupt¶ Paul Goma. Când Gabriel
Liiceanu vorbe§te la televizor - patetic, a§a cum îmi place s¶-l aud
(pentru c¶ în marea de violen†¶, stupiditate §i prost gust pe care le pro-
moveaz¶ televiziunile o prezen†¶ precum aceea a sa este una foarte
reconfortant¶) -, când vorbe§te, a§adar, despre cât de imorali sunt
Vadim §i P¶unescu §i despre cum domnia sa nu vrea s¶ aib¶ nimic de-
a face cu ei, eu îmi aduc aminte c¶ la începutul anilor nou¶zeci, fiind
încurajat de înver§unarea filozofului împotriva lichelelor §i de dorin†a
sa clamat¶ public de a publica literatura de sertar, i-am trimis manus-
crisul c¶r†ii tat¶lui meu. Erau memorii din lag¶rele sovietice scrise în
1953, scrise cu talent (au confirmat-o Monica Lovinescu, Adriana
Bittel, Ana Blandiana, Romulus Rusan, Banu R¶dulescu, Paul Goma
însu§i), o carte despre prizonieratul s¶u siberian, scris¶ a§adar în plin¶
perioad¶ stalinist¶, literatur¶ de sertar autentic¶. Îmi amintesc c¶ îi §i
spusesem la Piatra Neam†, într-un moment când nu mai era asaltat de
cititori pentru autografe, c¶ îi voi trimite manuscrisul, iar domnia sa a
spus c¶ îl a§teapt¶. Ei bine, r¶spunsul s¶u (al editurii, al unei persone
din redac†ie, în fine…) a fost c¶ editura nu are hârtie, nu are posibilit¶†i
financiare sau a§a ceva. La fel §i cu Alex £tef¶nescu, cel care nu a
admis publicarea nici m¶car a unui fragment din acea carte în România
literar¶. Un om scrisese cu riscul vie†ii, în anii grei ai stalinismului,
despre prizonieratul lui sovietic, iar mai târziu, peste ani, un redactor
de la o revist¶ literar¶ î§i permitea s¶ spun¶ “Nu” public¶rii unui frag-
ment din acel manuscris. £i f¶cea asta în timp ce spunea “Da” scrieri-
lor reciclate ale unor vajnici slujitori ai comunismului. Nu le mai spun
numele. Degeaba vorbe§te domnia sa cu voce tare despre responsabi-
litatea moral¶ §i civic¶ a scriitorului, pentru c¶ eu v¶d cât de subiectiv-
selective îi sunt §i preferin†ele în materie de literatur¶ §i ce a reu§it s¶
fac¶ §i din mult l¶udat-a§teptata Istorie. Tot a§a cum îmi amintesc c¶
aceea§i carte a tat¶lui meu a fost respins¶ §i de doamna Georgeta
Dimisianu de la publicarea la Cartea Româneasc¶ pe motiv c¶ ar fi
fost, dup¶ p¶rerea domniei sale, doar un manuscris de “amintiri cu
valoare de familie”. 

Acestea sunt doar câteva experien†e personale, care, pentru mine,
au valoarea unor argumente, au puterea de a-mi ar¶ta nu numai ce se
poate vedea dincolo de sticla televizorului la care poporul român se
uit¶ înc¶ amor†it §i nu reu§e§te s¶ priceap¶ ce se întâmpl¶. Le-am amin-
tit aici pentru c¶ ele se adaug¶ unor alte §i alte am¶nunte pe care le-am
putut observa în pres¶, în articole, în diverse întâlniri scriitorice§ti. 

E o fa†¶ dubl¶ a lucrurilor aici. Imaginea de oameni de caracter,
de anticomuni§ti, de oameni c¶rora le pas¶ de soarta na†iei este adus¶
în fa†¶ cu orice ocazie (la televizor, în special), dar în fapt - în situa†ii
concrete, a§a cum a fost §i situa†ia în care scriitorii pe care i-am amin-
tit s-au aflat în fa†a unui manuscris unic precum cel al tat¶lui meu -
oamenii se comport¶, aproape la fel ca aceia pe care ei îi arat¶ cu dege-
tul. Am ajuns pân¶ la urm¶ cu manuscrisul la Romulus Rusan. Domnia
sa a difuzat textul - împreun¶ cu comentariile foarte interesante pe care
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le-a scris pe marginea lui - în lectura unui actor, în patru episoade ale
rubricii “Cartea pe unde” de la Europa Liber¶. Era prin 1994. Abia în
1998, cu sprijinul poetului Gellu Dorian §i cu o prefa†¶ de acela§i
Romulus Rusan, cartea a ap¶rut la Editura Axa din Boto§ani. Ecourile
aproape c¶ nu au existat. Aceasta este lumea (literar¶) în care tr¶im. 

Fire§te c¶ - date fiind §i aceste circumstan†e - eu o s¶ spun oricând
§i oriunde c¶ Paul Goma are dreptate s¶ fie nemul†umit de comporta-
mentul elitei intelectuale din România. Pentru c¶ dac¶ elita aceasta
intelectual¶ ar fi una autentic¶, atunci poate c¶ nu am mai fi nici noi
chiar în coada Europei §i poate c¶ ast¶zi nu §i-ar mai bate joc în conti-
nuare Securitatea de noi †inându-ne în s¶r¶cie. În loc s¶-§i pun¶ la b¶taie,
cum se spune, prestigiul, puterea §i energiile pentru a cere un proces al
comunismului pe toate c¶ile posibile §i imposibile, ea, elita, ce face? Se
chinuie s¶-i închid¶ gura tocmai celui care a îndr¶znit s¶ se opun¶ regi-
mului criminal care a venit peste noi dup¶ r¶zboi. În loc s¶ se lupte cu
r¶m¶§i†ele - înc¶ puternice - ale comunismului, US din România se lupt¶
cu cel mai important opozant al regimului comunist dintre scriitori, Paul
Goma. Ce ru§ine! 

Dac¶ str¶inii ar vedea ce se întâmpl¶ cu noi - dar eu sunt sigur c¶
ei v¶d totul - , dac¶ ar vedea cum ne lupt¶m noi înver§una†i cu eroii
înc¶ în via†¶ ai perioadei comuniste în loc s¶ ne lupt¶m cu cei care au
provocat aceast¶ degradare moral¶ §i material¶ a poporului - care sunt
înc¶ la Putere, în partide, prin institu†ii, la toate nivelurile societ¶†ii -,
§i-ar face desigur o impresie foarte proast¶ despre caracterul nostru ca
oameni, dac¶ nu î§i vor fi f¶cut, deja, între timp, aceast¶ impresie. Dar
ce s¶ mai spun eu aici despre str¶ini §i despre cum ne v¶d ei pe noi?
Oare noi avem o p¶rere bun¶ despre noi în§ine, ca scriitori §i ca oame-
ni, când asist¶m impasibili – cu excep†iile §tiute - la o punere la zid a
unui om c¶ruia ar fi trebuit ast¶zi s¶ i se ridice statui? Tocmai m-a vizi-
tat aici zilele trecute poetul Ovidiu Nimigean, care a venit la Viena ca
s¶ participe la lansarea unei antologii în limba german¶ cu scriitori din
mai multe †¶ri, antologie care îl include §i pe el, spre onoarea sa §i a
†¶rii noastre. În discu†iile pe care le-am avut îmi împ¶rt¶§ea aceea§i
indignare, exasperare §i triste†e fa†¶ de ceea ce se întâmpl¶ acum în US,
în special în leg¶tur¶ cu “s¶rb¶torirea” de care are parte Paul Goma la
§aptezeci de ani. Am constatat c¶ de fapt vocile noastre, ale celor care
mai îndr¶znim s¶ spunem cîte ceva într-o mare de t¶cere, oportunism
§i obedien†¶, nu sunt chiar foarte sus†inute, c¶ t¶cerea este fuga scriito-
rilor români de asumarea r¶spunderii. £i cu adev¶rat t¶cerea aceasta
vinovat¶ este semnul unei grave crize morale a oamenilor care
alc¶tuiesc US. Cu toate acestea, am conchis c¶ tot merit¶ s¶ vorbim.
Ceea ce §i facem.

De ce nu se pronun†¶ istoricii asupra evenimentelor despre care
scrie Paul Goma, atît în volumul s¶u mult inscriminat §i “antisemiti-
zat”, S¶pt¶mâna Ro§ie sau Basarabia §i evreii, cît §i în textul din
Via†a Româneasc¶? Unde sunt interven†iile istoricilor pe aceast¶
tem¶? Chiar a§ fi foarte interesat de adev¶r. Vreau s¶ §tiu ce s-a întâm-
plat cu adev¶rat. Vreau s¶ §tiu §i eu un lucru. Dac¶ spun c¶ în instau-
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rarea comunismului la noi, al¶turi de români “patrio†i”, §i-au adus
contribu†ia la vârf §i o serie de evrei înseamn¶ aceasta c¶ sunt antise-
mit? Goma are dreptate atunci când spune c¶ trebuie s¶ vorbim §i noi
despre suferin†ele noastre de români, chiar dac¶, uneori, ele au leg¶tur¶
§i cu evreii. Da, Holocaustul a fost un lucru îngrozitor §i nu trebuie
uitat niciodat¶! Cine îl neag¶ nu este om. Da, este cutremur¶tor c¶ uci-
derea milioanelor de evrei în lag¶rele naziste a putut s¶ se întâmple pe
p¶mânt! Personal, am plâns de fiecare dat¶ când am citit c¶r†i despre
ororile din lag¶rele naziste sau am v¶zut filme cu acela§i subiect. Îns¶,
pentru numele lui Dumnezeu, Holocaustul este un moment separat al
Istoriei, o oroare care are locul ei în memoria colectiv¶, iar genocidul
pe care l-a comis comunismul este §i el un alt lucru îngrozitor, o alt¶
oroare care s-a petrecut pe p¶mânt! Genocidul comunist nu trebuie dis-
cutat §i el, separat? E timpul s¶ se discute §i despre comunism! M¶car
s¶ se discute… C¶ de un proces al comunismului nu am avut parte §i nici
nu §tiu dac¶ vom avea vreodat¶ parte, dac¶ vom avea vreodat¶ un
“Nürnberg al comunismului”. Comunismul a fost (§i este înc¶ prin unele
p¶r†i ale lumii) la fel de îngrozitor precum nazismul. Între cele dou¶
ideologii, între cele dou¶ regimuri poate fi pus semnul egal. Au     spus-
o istorici, scriitori, intelectuali cunoscu†i, nu inventez eu nout¶†i. 

Am prieteni printre evrei. M¶ în†eleg cu ei mai bine decât m¶
în†eleg cu mul†i români §i nu am ezitat – o dat¶, prin anii nou¶zeci - s¶
iau ap¶rarea public, în pres¶, unuia dintre ei, scriitor, când un român se
referea în ni§te ziare locale în termeni jignitori §i injurio§i la calitatea
sa de evreu. Vreau s¶ spun c¶ mi s-a p¶rut normal s¶ fiu pur §i simplu
de partea drept¶†ii. Pentru c¶ eu cred c¶ oamenii sunt oameni prin ceea
ce sunt ei ca indivizi §i nu prin culoarea pielii, apartenen†a etnic¶ sau
credin†ele lor religioase. £tiu c¶ vor citi §i ei aceste gânduri ale mele,
dar acest lucru nu m¶ va împiedica s¶-i privesc în ochi când ne vom
vedea. Pentru c¶ scriu cu toat¶ buna credin†¶ ceea ce scriu aici, iar ei
§tiu asta. Pentru c¶ ceea ce nu în†eleg este de ce ar trebui s¶ t¶cem asu-
pra terorii comuniste atunci când par s¶ fie implica†i în ea §i evrei. De
ce nu organizeaz¶ US o dezbatere public¶ pe tema despre care a scris
Paul Goma în cartea sa S¶pt¶mâna Ro§ie sau Basarabia §i evreii?
Nu ar fi mai corect §i mai cinstit a§a decât s¶ pun¶ etichete §i s¶ împart¶
sanc†iuni în stânga §i în dreapta? Nu §tiu, spun §i eu cum cred de
cuviin†¶ aici ni§te lucruri care – cred – ar trebui s¶ intereseze pe to†i
scriitorii, dar e limpede c¶ ne lipse§te minima demnitate de a fi noi
în§ine §i de a ne asuma opiniile. Istoricii §i scriitorii ar trebui s¶-§i
spun¶ p¶rerea despre aceast¶ tem¶. Ea prive§te istoria noastr¶, identi-
tatea noastr¶, memoria noastr¶. Poate c¶ eu nu am citit cartea cu foar-
te mare aten¶ie – admit aceasta – §i poate c¶ mi-au sc¶pat unele lucru-
ri pe care al†ii le-au v¶zut §i le incrimineaz¶,  dar de ce nu exist¶ o dez-
batere public¶?

Peisajul e trist într-adev¶r, îns¶ poate c¶ nu e totul pierdut. Pentru
c¶ în ce prive§te problema recuper¶rii memoriei din perioada comu-
nist¶ mai exist¶, totu§i, §i scriitori c¶rora le pas¶ §i care fac lucruri
importante. La Sighet, de exemplu, Ana Blandiana §i Romulus Rusan,
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împreun¶ cu membrii Academiei Civice, au transformat “închisoarea
intelectualilor” într-un adev¶rat muzeu al Gulagului românesc, unic în
fostul lag¶r comunist, iar centrul de istorie oral¶ (care adun¶ m¶rturii
extrem de importante în condi†iile în care arhivele înc¶ nu sunt cu
adev¶rat accesibile) §i simpozioanele anuale organizate acolo pe teme
care privesc perioada comunist¶ ofer¶ deja o baz¶ de informa†ii foarte
pre†ioas¶ pentru istorici §i pentru cei interesa†i de istoria perioadei
comuniste. Iar ace§ti scriitori fac toate acestea în condi†iile în care
mult¶ vreme Guvernul României nu numai c¶ nu a sprijinit proiectul,
a§a cum ar fi fost dator s¶ o fac¶, dar a încercat chiar s¶ împiedice
punerea lui în practic¶. Ei sunt, dup¶ p¶rerea mea, ni§te modele de
scriitori a§a cum cere Paul Goma s¶ fim (Vezi nota de subsol 5!), îns¶
aceasta este o alt¶ discu†ie.

Revenind la firul principal al acestei confesiuni - anume imaginea
US, a lumii literare §i, în general, a elitei intelectuale din România, a§a
cum reiese ea din conflictul pe care lumea literar¶ îl are cu Paul Goma,
dar §i din modul (subiectiv §i f¶r¶ cuprindere total¶, fire§te) în care am
încercat §i eu aici s¶ o creionez  –, m¶rturisesc c¶ nu în†eleg ce au în
fond de ap¶rat fa†¶ de Goma to†i cei care se simt datori s¶ se lupte cu
el? Nu §tiu. B¶nuiesc doar. Dincolo de b¶nuielile mele, eu cred c¶ pro-
blemele pe care le pune Goma în interven¶iile sale sunt esen†iale pen-
tru reforma moral¶ a elitei intelectuale din România, reform¶ care se
impune m¶car în al dou¶sprezecelea ceas. £i nu pentru c¶ foarte curând
vom intra în Uniunea European¶ (unde func†ioneaz¶ alte valori) sau
pentru alte motive de natur¶ exterioar¶, ci mai ales pentru c¶ avem to†i
nevoie de acest tip de reform¶, mai ales pentru c¶ - vrem sau nu vrem
- soarta scrierilor noastre, adic¶ motivul esen†ial pentru care suntem
uneori împreun¶ §i avem polemici pe diferite teme, depinde §i de
atmosfera din lumea literar¶, de atmosfera din societate în general, de
tipul de valori dup¶ care societatea î§i organizez¶ via†a. £i - nu în ulti-
mul rând – depinde §i de felul în care elita §i societatea î§i trateaz¶ eroii
în via†¶… La mul†i ani, domnule Goma!

Viena, 9 februarie 2006

Nota de subsol 1:“Anul s¶rb¶toririi” a fost anul trecut, §tiu, dar
eu prefer s¶ mai prelungesc un pic “s¶rb¶torirea”, în speran†a c¶ se vor
mai trezi §i al†i scriitori din amor†eala post-revolu†ionar¶ §i vor spune
ceva §i ei, al¶turi de al†ii care au spus, despre felul în care noi românii,
noi scriitorii, îi trat¶m pe adev¶ra†ii eroii anti-comuni§ti înc¶ în via†¶.

Nota de subsol 2: “Ieri pus la index de comuni§ti, ast¶zi de
Uniunea Scriitorilor

Paul Goma este o personalitate extrem de incomod¶ pentru lumea
literar¶ din România. Iar problema nu este a sa, ci a lumii literare.
Dincolo de vorbe, în rela†ia dintre scriitori §i dictatura comunist¶, Paul
Goma este cel care a avut curaj, cel care a avut caracter §i nu scriitorii
pentru care el înc¶ este ast¶zi incomod. 

Eu sunt de partea lui §i spun aceasta cu toat¶ modestia. În ultimii
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ani, atât cât mi-a stat în putin†¶, l-am sus†inut public în demersul s¶u
de asanare moral¶ a societ¶†ii române§ti în general §i a lumii literare în
special, iar motivele sunt pentru mine foarte conving¶toare: lupta sa
deschis¶, eroic¶, împotriva dictaturii comuniste §i lupta pentru adev¶r
§i neuitare pe care a continuat-o §i dup¶ c¶derea dictaturii.

Ceea ce se întâmpl¶ acum, din nou, cu Paul Goma, acuzat de ast¶
dat¶ de antisemitism, de c¶tre pre§edintele Uniunii Scriitorilor,
Nicolae Manolescu, §i comitetul ei de conducere, pentru un text publi-
cat în “Via†a Româneasc¶”, consider c¶ intr¶ în acela§i efort, deloc
onorant, al breslei literare de la noi de a-l marginaliza, de a-i “închide
gura”, a§a cum au f¶cut §i înc¶ mai fac comuni§tii §i securi§tii. 

Dup¶ p¶rerea mea, explica†ia acestui efort este c¶ majoritatea
scriitorilor se afl¶ ast¶zi, general vorbind, într-o impostur¶ moral¶ din
care nu vor §i nu pot s¶ mai ias¶. Ea deriv¶ din refuzul majorit¶†ii scrii-
torilor genera†iei lui Paul Goma, dar §i a altora, de a recunoa§te public
c¶ au t¶cut §i, uneori, au colaborat cu regimul în perioada comunist¶,
precum §i din refuzul culpabil de a-i recunoa§te lui Paul Goma meritul
excep†ional de a fi vorbit, spre deosebire de ei, cu mult curaj, cu riscul
vie†ii.Vocea lui Goma, care pledeaz¶ pentru memorie §i adev¶r, îi
împiedic¶ ast¶zi s¶ fie în fa†a oamenilor acei lideri morali care pretind
c¶ sunt.

În acest sens §i destituirea lui Liviu Ioan Stoiciu din func†ia de
redactor-§ef al revistei Via†a Româneasc¶ pentru “vina” de a fi publi-
cat un text al lui Paul Goma este un abuz. Ce trebuia s¶ fac¶ Liviu Ioan
Stoiciu? S¶-l cenzureze pe Paul Goma? Nu l-au cenzurat destul comu-
ni§tii? Dac¶ Nicolae Manolescu §i comitetul de conducere al US aveau
de spus ceva despre acel text, ei ar fi putut cel mult s¶ exprime opinia
lor în articole sau communicate de pres¶, cum se face într-o democra†ie
§i cum fac în general scriitorii atunci cînd au opinii diferite. Îmi pare r¶u
c¶ trebuie s¶ o spun, dar eu cred c¶ în sanc†iunile aplicate acum se poate
recunoa§te acel exces de zel al activi§tilor din perioada comunist¶.

Nu intru în detaliile textului, pe care “acuzatorii” nici nu-l citeaz¶,
nici m¶car fragmentar, cum s-ar fi cuvenit, având în vedere difuzarea
restrâns¶ a Vie†ii Române§ti. Mai întâi pentru c¶ în principiu m¶rturi-
sirile §i opiniile exprimate acolo îl privesc pe Paul Goma – care are
dreptul sa aib¶ o opinie asupra oric¶rui subiect – §i apoi pentru c¶ am
în†eles c¶ acest scriitor de mare valoare inten†ioneaz¶ oricum s¶ apele-
ze la o instan†¶ pentru acuzele care i se aduc. Doar acea instan†¶ va
hot¶rî dac¶ exist¶ accente antisemite în text. Pân¶ atunci, orice
sanc†iune administrativ¶ sau de orice fel este f¶cut¶ doar pe seama
delictului de opinie, ceea ce este un abuz.

Ceea ce pot s¶ mai spun este c¶ Paul Goma este un m¶rturisitor,
un martor §i c¶ perspectiva aceasta este cea care îl define§te. A§a a fost
întotdeauna. El vorbe§te despre lucruri pe care le-a tr¶it. El se exprim¶
liber asupra oric¶rui subiect pentru c¶ a§a a f¶cut toat¶ via†a. El are
perspectiva lui asupra evenimentelor. E un drept pe care §i l-a câ§tigat
cu riscul vie†ii. De aceea, cred c¶ acuza†ia lui Nicolae Manolescu îndrep-
tat¶ împotriva unui astfel de om, chinuit de comuni§ti toat¶ via†a, este
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nedreapt¶.
S¶ încerci s¶ faci r¶u celui mai important lupt¶tor anticomunist

din rândul scriitorilor, a§a cum face acum pre§edintele Uniunii Scriito-
rilor, înseamn¶ s¶ nu-†i pese prea mult de moralitatea în absolut a ges-
turilor tale. Abia ales în fruntea breslei, domnia sa nu g¶se§te altceva
mai bun la începutul mandatului decât s¶ pl¶teasc¶, practic, poli†ele pe
care le avea de pl¶tit lui Paul Goma. Aceasta este impresia mea. În ce
m¶ prive§te, nu numai c¶ nu aplaud gestul, fire§te, dar sunt total
împotriva lui.”

Nota de subsol 3: “In alte cazuri, îns¶, nu s-a mai publicat deloc
ce am predat. S-a întâmplat ca, înmânându-i lui Lauren†iu Hanganu
articolul despre Vasile Baghiu, acesta s¶ înceap¶ s¶ fac¶ taieturi în text
chiar in fa†a mea. I-am spus c¶ sunt hotarât¶ s¶ public pe dou¶ coloa-
ne ce am scris eu si ce au publicat ei. Consecin†a: articolul s-a „pier-
dut“ definitiv §i inventatorul himerismului nu figureaz¶ deloc în
Dic†ionar.” (Observator cultural, nr. 37 (294) / 10-16 noiembrie 2005)

Nota de subsol 4: Citat din articolul “Tratamentul himerist al
cotidianului” (Cuvântul, nr. 1/ 2004) Not¶: Prefer s¶ iau cuvântul pro-
vincial cu în†elesul lui de tr¶itor în provincie, chiar dac¶ nici cel¶lalt,
peiorativ, nu-mi displace, pentru c¶ se potrive§te foarte bine cu ceea ce
înseamn¶ un artist, adic¶ un marginal, un provincial. Nu era oare
Cézanne – pe care tocmai l-am v¶zut într-una din zilele trecute la
Leopold Museum - un provincial pur? A§a c¶ dac¶ redactorul-§ef
adjunct de la Vatra a dorit s¶ ofere acestui cuvând o conota†ie negativ¶,
ea nu m¶ deranjeaz¶ câtu§i de pu†in, pentru c¶ §tiu cât de provinciali §i
snobi sunt de fapt cei pre†io§i, “umbla†i”, necomplexa†i, neprovinciali,
dezinhiba†i. I-am v¶zut în România. Îi v¶d uneori §i aici în lumea
liber¶.

Nota de subsol 5: Aici, îns¶, Paul Goma este cam nedrept, cred,
lucru pe care i l-am m¶rturisit într-o scrisoare. Poate gre§esc eu, dar mi
se pare c¶ domnia sa nu vede c¶ Ana Blandiana §i Romulus Rusan, pe
care adesea îi amestec¶ la gr¶mad¶ în diatribele sale critice, sunt dintre
cei, §i a§a pu†ini, care mai fac ceea ce trebuie f¶cut §i care mai men†in
în zilele noastre o scânteie de demnitate româneasc¶ într-o mare de
indiferen†¶. Aceasta este îns¶ o alt¶ poveste care m¶ face s¶ suf¶r. De
altfel, am încercat în urm¶ cu câ†iva ani s¶ mediez cumva între cele
dou¶ p¶r†i, pur §i simplu pentru c¶ †in la fel de mult la Ana Blandiana
§i Romulus Rusan cum †in §i la Paul Goma. Încercarea mea temerar¶
nu prea a reu§it §i nu cred c¶ sunt numai eu vinovat de e§ec. Am doar
ni§te regrete personale c¶ în lumea în care tr¶im oameni care seam¶n¶
între ei §i sunt - practic - de aceea§i parte nu ajung s¶ comunice §i s¶
se în†eleag¶. 
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Ce pot spune în leg¶tur¶ cu articolul lui Vasile Baghiu? C¶
este adev¶rat? Dar despre mine §i despre ale mele vorbe§te! S¶-l
felicit pe autor c¶ a dovedit: normalitatea la scriitorul român
este posibil¶? Nu este normal s¶ felici†i pe cineva pentru norma-
litate. Apoi: dac¶ nu am… ezitat s¶ scriu partea mea de adev¶r
despre ceea ce tr¶isem, suferisem eu, dînd §i numele bestiilor
securiste, am devenit prudent în laude la adresa celor pe care îi
respect §i îi iubesc pentru… normalitate : dac¶ mai sunt în via†¶,
s¶ nu le-o mai am¶r¶sc §i eu, atr¶gînd asupra lor furia criminali-
lor. A§a am crezut de cuviin†¶ s¶ procedez când - înainte de
decembrie 1989 - am scris despre unele persoane, în ochii mei
eroi prin comportamentul lor normal-omenesc, rezervîndu-mi
pl¶cerea divulg¶rii numelor doar al r¶ilor, bestiilor, fie securi§ti,
fie delatori.

£i iat¶: nu s-a schimbat mare lucru “dup¶ revolu†ie”:
Aparatul Terorist nu a pierit, nu a fost m¶car neutralizat §i
func†io-neaz¶, pedepsind, de ast¶ dat¶ nu prin ciomagul martiri-
zatorilor no§tri, ci prin r¶ul caracter al (în principiu) victimelor,
oricum, al ner¶ilor dinainte de 1989: Liiceanu, Ple§u, Buzura,
Manolescu…

Totu§i, dac¶ nu pot repeta laudele la adresa mea, pot foarte
bine s¶ glosez pe marginea unor informa†ii:

- Editura Compania, cea care, miraculos în peisajul
României, a r¶spuns poetului Vasile Baghiu este condus¶ de
Petru Romo§an. Prin 1988-89, la un oficiu po§tal din arondis-
mentul 14 din Paris m-a abordat un cuplu cu un copil (de-
c¶rucior). Fiindc¶ nu d¶deam semne ca i-a§ cunoa§te pe
concet¶†eni, s-au prezentat: Adina Kenere§, Petru Romo§an.
Când am auzit numele “Romo§an”, voi fi f¶cut o mutr¶… descu-
rajant¶. El a început s¶   bâiguie ceva din care trebuia s¶ în†eleg:
s¶ nu cred în zvonurile r¶spândite  de Securitate despre el, c¶ ar
fi nu-§tiu-ce §i c¶ ce bine ar fi dac¶ ne-am mai întâlni, fiindc¶ §i
ei locuiesc pe-acolo… Am zis: Da, da, am salutat din cap §i m-
am îndep¶rtat. Fiindc¶ “zvonurile” nu de la Securitate le auzisem,
ci de la Ion Negoi†escu: în aprilie 1977, când Nego fusese arestat
§i, printre altele acuzat de “rela†ii contra naturii” (erau ru§ino§i,
securo§ii, altfel nu ezitau s¶ te trateze de “curist” - ca Ple§i†¶ pe
mine - adev¶rat, pronun†înd ca pe la ei: “cooorist”) - ca “martor”
fiind adus Romo§an: el repetase ce declarase anterior: ca, da,
între†inuse “rela†ii ilicite” cu Negoi†escu. A fost r¶spl¶tit cu un
dublu pa§aport…;

- Georgeta Dimisianu: celebr¶ turn¶toare înc¶ din 1956, sub
numele: Naidin. Se laud¶ c¶ mi-a editat Din calidor la Albatros,
adev¶rul fiind c¶ eu încredin†asem manuscrisul lui Mihai Sin; or
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acesta, plecînd la Tel Aviv, ca ambasador (sau consul), l-a l¶sat
subalternei sale (Egoist, îmi spun ca mai bine era pentru mine,
autor, dar §i pentru el s¶ fi r¶mas locului: de multe nepl¶ceri ar fi
fost scutit). Pentru ea - marea editoare! - m¶rturiile p¶rintelui
poetului Vasile Baghiu nu sunt decât… “amintiri cu valoare de
familie”. Spre deosebire de l¶l¶iala sfertodoct¶ a activistului
bol§evic Paler, cel care, în timp ce tat¶-s¶u se afla, ca tot
cre§tinul, la Canal, fiul, trimis Agerpres, “acoperea” Procesul
Beldeanu! Despre Geta Dimisianu, observa†ia c¶ singurele sale
texte (redactate-de-mâna-ei-personal¶) erau notele informative
date Securit¶†ii; de curând s-a dedat la genul hagiografic pe
seama inevitabilului cuget¶tor Paler;

- “Ioana Ieronim” - tovar¶§a de la ambasada SUA, cea care
i-a blocat lui Baghiu actele pentru o burs¶:

Adev¶ratul nume: Ioana Moroiu. A devenit so†ia lui Horia
Florian Popescu, prieten §i coleg de pu§c¶rie §i domiciliu obliga-
toriu. Pe când era jun¶ student¶ la englez¶ m-a rugat s¶-i citesc
versurile comise. Citit, pl¶cut, recomandat la Luceaf¶rul, unde
au fost publicate sub numele de condei “Ioana Ieronim”, tot de
mine sugerat…

Ea, ca so†ie a prietenului Horia - §i cu o coleg¶ a sa de la
englez¶, c¶s¶torit¶ cu alt prieten de pu§c¶rie §i de d.o. Radu
Surdulescu - erau desemnate a fi na§ele de botez ale lui Filip, în
aprilie 1976. ïns¶ cu o zi-dou¶ înainte de acea duminic¶ ne-a
vizitat so†ia lui Surdulescu: adusese - §i din partea familie
Popescu - câteva h¶inu†e  §i… vestea c¶ ei patru, fiind cadre
didactice, nu pot participa la botez, acesta fiind o manifestare
religioas¶… Am aflat mai apoi c¶ Ioana fusese cea care se opu-
sese din r¶sputeri particip¶rii la botez - dac¶ era cadru… A
divor†at de Horia Popescu §i s-a m¶ritat cu un compozitor,
Brându§. 

Am auzit de ea în urm¶ cu vreo zece zile, când am citit în
Ziua o aiureal¶: poeta israelian¶ cutare - tradus¶ de Ioana Ieronim
venise în România s¶-§i lanseze volumul. A fost prezentat¶:
“supravie†uitoare a Holocaustului”. Numai c¶ poeta era “fiica
unor supravie†uitori”: se n¶scuse prin 1946. ïns¶ nici traduc¶toa-
rea (Ioana Ieronim), nici prezentatoarea-intervievatoarea
(Iolanda Malamen) nu au socotit pe degete, s¶ afle când a luat
sfâr§it Holocaustul §i când s-a n¶scut poeta cu pricina…

Acum (Ioana Ieronim) o fi ambasadrice - dac¶ nu chiar
directoare în Partea Exterioar¶ a Ministerului de Interne. Mai
bine a§a, pentru toat¶ lumea: de-ar fi fost trimis¶ la Chi§in¶u sau
la Var§ovia cine §tie ce analfabetisme ar mai fi comis tovar¶§a…
De§i, fiind angloid¶, unde mai pui c¶ este §i israelienoas¶, ar
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putea foarte bine ocupa scauna (!) lui Baconsky, la Paris - de§i
fiul lui Tolea §tie s¶ numere pe degete…       

Sâmb¶t¶ 31 mai 2008

M-a enervat la culme Cassianca: România liber¶ de azi prin
Elena Vl¶d¶reanu public¶ un reportaj-interviu-omagiu al poiatei
cu pricina. Dintre perlele în§irate de Tovar¶§a Nina:

"…eu sunt cu un picior in groapa, dar nu cu ¶la cu care scriu"
[nu, nu cu “¶la” - “¶la nu intr¶ în groap¶, r¶mâne la suprafa†a

hârtiei batjocorit¶ în volumele “Sufletul nostru”, “An viu - nou¶ sute
§i saptesprezece” (sic)“Tinere†e”, “Florile patriei, “Versuri alese”
(curat alese!), “Grivi†a Ro§ie, poem simfonic” (re-sic) - pentru biblio-
grafia bol§evic¶ a componentei Tripletei “Trei Gre†uri” (Banu§,
Porumbaca §i Cassianca) de apelat la tovar¶§a noastr¶ de veacuri
£uteu, iar pentru  perioada “american¶” a i se vedea - un fel de a
vorbi, totul la ea este de ne-v¶zut - contribu†iile ei la spurcarea doar
a “comunismului lui “Ceau§escu” §i minciunile ei autobiografice -
comentariul meu](…)

“Pana la urmatoarea lectura, de data aceasta la sediul Institutului
Cultural Roman din New York, Nina Cassian, un personaj legendar la
propriu pentru cei mai multi din generatia noastra, a scapat de aceasta
teama. A citit inclusiv un "rap-poem" si, impreuna cu Nora Iuga, a
incins sala. Ne-a explicat cum stau lucrurile cu inspiratia [chiar a§a:
cum stau lucrurile?], iar peste doua zile, cand aveam s-o vizitam acasa
– Constantin Vica, Razvan Tupa, Cristi Neagoe si Corina suteu, direc-
toarea ICR New York [ardeleanca anticomunist¶ lucrînd din greu
pentru gloria securismului bol§evic în America] –, ne-a spus ca in lite-
ratura de azi o nemultumeste pornografia si se asteapta de la tinerii
scriitori sa dea dovada de cat mai mult umor. 

[Are dreptate: s-a privit în oglind¶ §i s-a ar¶tat nemul†umit¶ de
“portretul” fizic al ei ;  îns¶ acela este floare la ureche fa†¶ de ceea
ce ea a refuzat s¶ vad¶:“portretul” poetului-clasei-muncitoare, al
activistei de partid, al boeroaicei bol§evice - este o imens¶,
resping¶toare, puturoas¶ pornografie de stat §i de partid] 

“Fascismul nu-mi placea, legionarii nu ma atrageau sub nici o
forma, pentru ca nu am fost niciodata si mistica – ne explica Nina. Dar,
uite, misticismul meu s-a concretizat in acel vis utopic, ca se poate
realiza o armonie a lumii, o impacare nu numai intre clase, rase, dar si
intre natiuni, popoare [fac efortul de a nu c¶dea în vulgaritatea, în
pornografia ei, aducînd aminte c¶ în perioada de glorie a troglodis-
mului socialist slujit §i de ea, cinematografului “Prietenia între
popoare” oamenii îi spuneau - în §oapt¶: “Prietenia dintre picioare”],
ca statul poate disparea, si banul-ochiul dracului. Comunismul mai
dadea si o fraza, care promitea nu egalitatea absoluta, ci fiecaruia dupa
capa-citati, fiecaruia dupa nevoi. Dupa capacitati, mi-am spus, sunt
compozitoare, dupa nevoi, am nevoie de un pian." [dup¶ “nevoile”
sale, de gornist¶ supraprivilegiat¶ - ca evreic¶ §i comunist¶, precum
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prietenul s¶u, “poetul” Babu Ursu]
"Tratkaia", spune Nina, ciocnind cu noi paharul de whisky, nicio-

data gol. "Cand De Gaulle a venit la Bucuresti si a aterizat la Baneasa,
a aparut un reportaj despre vizita lui in «Paris Match», in care s-a scris
ca a aterizat pe aeroportul Bungaza, parca am fi fost in Congo si toata
populatia striga (…) tratkaia. Nu traiasca, ci tratkaia. Pentru ei, noi
eram un soi de congolezi amestecati cu rusi. De atunci eu numai asa
inchin, «tratkaia», pentru ca imi aminteste de trascaul romanesc." 

[Iat¶ un e§antion din umorul “reac†ionar” al cercului s¶u de
doar anticeau§i§ti, nu, doamne fere§te de anticomuni§ti. £i eu am fost
martor al vizitei lui De Gaulle din luna mai 1968 §i eu aveam palme-
le umflate de cât aplaudasem… “venirea americanilor” - asta fiind
analiza noastr¶ entuziast¶ §i amar¶ - §i eu citisem atunci presa fran-
cez¶ (dac¶ st¶team la anticarul Sterescu), §i eu frecventam cercurile
scriitorilor, mi se întret¶iasere drumurile §i cu ale ei, cu ale lui
Al. I. £tef¶nescu, tovar¶§ul ei de via†¶, supranumit “Turcul de la
cenzur¶” - dar abia acum, dup¶ 40 ani aud pentru intâia oar¶
aiureala cu “tratkaia”. Când o va fi fabricat? Desigur, tot “în liber-
tate, în America”, povestind pove§ti cu coco§ul ro§u, pân¶ a ajuns s¶
cread¶ ea îns¶§i în ele ]

“Nina Cassian a ajuns in Statele Unite in 1985, cu o bursa
SOROS, profesor invitat la New York University.”

[Nu §tiam c¶ bursele Soros func†ionau în 1985. Credeam c¶ abia
dup¶ c¶derea Zidului Berlinului. Dar acum, ca a§a ne înva†¶ Elena
Vl¶d¶reanu de sub supravegherea Institutului Diversionizator…]

“In acest timp, in Romania, Gheorghe Ursu, prieten apropiat, era
arestat din cauza unui jurnal. Jurnal in care Securitatea a gasit transcri-
se poeme de Nina Cassian. A amanat sa se intoarca. Prietenii din tara
ii sugerau sa ramana. "Eram aici si nu eram aici. Ce m-a tinut in viata
a fost scutul pe care il aveam, ideea sinuciderii. Eram o sinucigasa. Am
si acum pastilele, i le-am aratat doctorului si mi-a spus sa stau linisti-
ta, ca au expirat. Nu-mi pasa ce mi se intampla. Oricand aveam o iesi-
re din situatie. Financiar, eram la pamant. Eu nu am venit sa raman, am
venit sa predau creative writing. Atunci a intervenit drama cu
Gheorghe Ursu. Poezioarele mele, pe care le recitam, inconstienta, in
fata a 20 de invitati, dintre care cu siguranta vreo cinci erau turnatori –
dar mie nu-mi pasa, eram total inconstienta, ca de altfel si Babu
Ursu –, el le transcrisese in jurnal. Era una, sa vad daca mi-o amintesc.
Pentru ea: “Stimata si iubita chimista si savanta/ Noi iti dorim otita
si eczema galopanta."(s.mea) 

[De ce nu a ap¶rut - dup¶ 20 ani! - celebrul-blestematul Jurnal
al lui Ursu, pentru care a fost lichidat? Aflînd exemplul con†inut în el
dat de Cassianca, m¶ întreb dac¶ nu cumva toate “du§m¶nozit¶†ile”
erau de acela§i calibru: suza†i, pardon, bonsoar: c¶c¶cios. ïnclin s¶
cred c¶ da.  Ceau§escu era capabil s¶ dea ordin de pedepsire a celor
care se atingeau de “onoarea” membrilor familiei sale. ïns¶ - din feri-
cire - au fost sute (nu mii?) de arestati, tot pentru jurnale, dar în ace-
lea erau vestejite, denun†ate, condamnate practici ale comunismului
(în general), nu persoane. Cred c¶ acesta este motivul pentru care un
oarecare “Babu” a fost ucis - el, activist destoinic al PCR: fiindc¶
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“poetul” Ursu, devenit, postum, prin lucrarea lui Marius Oprea “erou
anticomunist” - am întâlnit §i termenul “disident” iar fiu-s¶u, Andrei,
un neru§inat impostor-profitor - nu se lega de politica criminal¶,
comunist¶ (§i) a lui Ceau§escu, ci doar de familia tiranului (prin lèse-
ceau§ism programatic, apropiat de cea a lui Virgil T¶nase).

O astfel de “critic¶” a fost elaborat¶ în mediile activi§tilor de
rang înalt care, dup¶ 1965 nu au mai avut în mâini pâinea §i cioma-
gul - în majoritate zdrobitoare evrei. Vezi “analiza” lui V.
Tism¶neanu:  evreii care emigraser¶ - §i pl¶tiser¶ bani grei (în fine,
tot Neam†ul fusese Turcul pricinatic) - fuseser¶… alunga†i de
Ceau§escu!]

“Articol realizat cu sprijinul Institutului Cultural Roman din New
York (!)”

Chiar §i f¶r¶ acest avertisment am fi §tiut cine a… sprijinit o
astfel de ac†iune. Fiindc¶ pe acolo au trecut tovar¶§i de n¶dejde
ca V. Cândea, A. Buzura, Patapievici. £i au r¶mas - chiar mor†i. 

Ca tot a venit vorba: ce caut¶ Nora Iuga în compania unei
gloabe, a unei strigoaice ca Nina Cassian ? Este adev¶rat,
“tov¶r¶§ia” dureaz¶ de ani, dar chiar a§a? S¶ în†eleg c¶ în saloa-
nele în care se citeau poezii “reac†ionare” ca ale lui “Babu” §i
ale amfitrioanei era prezent¶ §i Nora Iuga? Ea îns¶§i? £i nu
i-a cr¶pat obrazul de ru§ine? 

Sunt vinovat: nu m¶ pricep la oameni…

Mi-a scris Cristian B¶dili†¶. C¶ tocmai citise, de pe site-ul
meu, Bonifacia. £i c¶ a trecut la Din calidor… Las’ s¶ mai
primesc §i ve§ti bune, ca cele rele mi-au f¶cut b¶t¶turi.
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I U N I E

Duminic¶ 1 iunie 2008

Ieri m-am gr¶bit s¶ închei jurnalul pe luna mai §i nu am scris
ceea ce §tiu eu despre “Cazul Ursu” (chiar dac¶ am pomenit în
jurnale); nici s¶ copiez un alt caz de demisie-la-scriitorul-român
consemnat în ultimul num¶r din Arge§ de Liviu Ioan Stoiciu.

ïncep cu Ursu:
Prin 1984 cunoscusem în casa unui foarte simpatic francez

(inginer, iubitor de literatur¶) un compatriot: Camilo Baciu care
lucrase mult¶ vreme la Flac¶ra, apoi emigrase în Israel, apoi în
Fran†a. ïncepusem a ne frecventa, cu copiii. La un moment dat  -
prin 1985 - Camilo Baciu îmi telefoneaz¶, în panic¶, rugîndu-m¶
s¶ organizez prin Liga pentru Drepturile Omului o “ap¶rare
public¶ - deci: cu scandal” a unui bun prieten al s¶u, poet,
“convocat” mereu, la Securitate… Am fost imediat de acord §i i-
am cerut informa†ii despre prietenul s¶u.  «Gheorghe Ursu - noi
îi ziceam Babu…» Nu auzisem de el, îns¶ nu to†i oamenii de care
eu nu auzisem nu existau… L-am întrebat pe Baciu - îl
anun†asem c¶ iau note - dac¶ Ursu publicase ceva: ce, unde? «Da,
a publicat un volum la Litera, cu o prefa†¶ de Nina Cassian».
£tiam ce înseamn¶ s¶ publici la Litera, dealtfel, în 1977, în
“conversa†iile” telefonice cu securi§tii înjur¶tori fusesem §i eu
consiliat s¶ fac apel la editura la care autorul pl¶tea - ca s¶ fie
cenzurat… ïns¶, de§i r¶m¶sesem în contact cu “mi§carea literar¶”
din †ar¶, mi-am zis c¶ în cei 7-8 ani de când plecasem se vor fi
înregistrat amelior¶ri… Cum îns¶ nu m¶             credeam
îndrept¶†it s¶ cânt¶resc valoarea literar¶ a lui X, ci doar gradul de
primejdie în care se afla omul X, dup¶ ce am mai aflat câteva
am¶nunte: Ursu era inginer de profesie, lucra la un institut de
proiect¶ri, de la birou i se subtilizase un caiet în care †inea un
jurnal - am trecut la ac†iune… A-ha, îmi zisesem, cine §tie ce cri-
tici acerbe la adresa comunismului va fi scris el în jurnal, deci
merit¶ din plin s¶ facem ceva în ap¶rarea lui. I-am promis lui C.
Baciu c¶ voi vorbi cu prietenii, s¶ organiz¶m ac†iunea - care nu
era prima…

Ceea ce am §i f¶cut: am telefonat Monic¶i Lovinescu, lui
Mihnea Berindei, Mariei Br¶tianu, Mariei-France Ionesco,
Sandei Stolojan, lui Matei Cazacu, so†ilor Planche, lui Alain
Paruit (cei care activam în Liga pentru Drepturile Omului). Cu
to†ii au fost de acord pentru o campanie de ap¶rare a numitului
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Gheorghe Ursu, cu condi†ia ca eu s¶ aflu, prin C. Baciu (aflat în
leg¶tur¶ cu so†ia arestatului) cât mai multe am¶nunte necesare
redact¶rii Comuni-catului - deocamdat¶. Astfel am aflat: Ursu era
la a cincea sau a §asea convocare la Securitate - deci nu fusese
arestat-re†inut; so†ii Ursu aveau doi copii: o fat¶ se afla deja în
Canada, b¶iatul - adolescent - a§tepta §i el liberarea unui
pa§aport… Numai c¶ so†ia, aflînd c¶ la Paris urmeaz¶ a se orga-
niza o manifesta†ie de protest împotriva arest¶rii lui Gheorghe
Ursu, i-a comunicat lui C. Baciu: 

Nu este momentul (sic) s¶ se fac¶ scandal. Ca s¶ nu-i irite pe
§tim-noi-cine… C¶, da, Babu (Ursu) este mereu convocat - dar nu
e re†inut, se întoarce acas¶ în fiecare sear¶ ; c¶ familia a§teapt¶ cu
încredere pa§aport §i pentru b¶iat; c¶ not¶rile din jurnal nu sunt
foarte grave: observa†ii despre via†a cea de toate zilele, probleme
cu transportul, cu aprovizionarea, cu electricitatea…; §i c¶ ei
(vorbea so†ia lui Ursu) au/are încredere c¶ Babu va fi l¶sat în
pace, a vorbit ea cu vechi §i buni tovar¶§i de-ai lui…

Ajuns aici cu “raportul”, l-am întrebat pe C. Baciu: despre ce
fel de “vechi §i buni tovar¶§i” vorbea so†ia lui Ursu? Amicul a
dat-o pe glum¶, pe confiden†¶… codificat¶ §i incomplet¶, din
care trebuia s¶ în†eleg c¶ Ursu era §i el «un devotat tovar¶§, o per-
ioad¶, ca noi to†i». De§i telefonic¶ discu†ia, am avut senza†ia ca
Baciu îmi f¶cuse cu ochiul (prin gaura firului!), a complicitate.
«Cum, “ca noi, to†i?”», am întrebat, iar el a dres-o: «M¶ gândeam
la socru-t¶u, N¶vodaru…». «Vorbe§ti cu mine, nu cu socru-
meu!», m-am sup¶rat - dar numai pentru câteva secunde.

Nu am comunicat prietenilor proasta impresie. Mi-am zis c¶
nu voi fi în†eles eu bine. £i chiar dac¶ bine-în†elesesem, Ursu era
în ghearele Securit¶†ii, deci trebuia ap¶rat…

Au trecut dou¶-trei zile în care Baciu nu mi-a telefonat.
L-am sunat eu: era sincer încurcat: so†ia arestatului era împotriva
oric¶rui “scandal”, pentru a nu-i sup¶ra (pe ei) §i a nu compromi-
te ob†inerea pa§aportului pentru b¶iat…«Ne-a rugat s¶ mai
a§tept¶m - mai ales c¶ nu s-a întors acas¶ de câteva zile…». 

De acea dat¶ le-am transmis prietenilor ce-mi transmisese
Baciu. Unii au zis c¶ Baciu este neserios: ne-a pus pe jar, apoi ne-
a l¶sat balt¶; al†ii c¶ nevasta lui Ursu este neserioas¶ (§i naiv¶):
securitatea nu las¶ prada din mân¶ decât cu scandal: cazul
lui Goma.

ïns¶ Goma avea o temere: dac¶ nu se f¶cea, f¶r¶ întârziere,
scandalul de care avea oroare tovar¶§a de via†¶ a lui Ursu,
tovar¶§ul Ursu era pierdut: ori îi fac proces, îl condamn¶, ori…
mai r¶u. ïn timpul acelei a§tept¶ri careva a venit cu informa†ii:
Ursu nu este român-român, ci evreu basarabean, l-ar chema Beer;
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imediat dup¶ r¶zboi, la Gala†i, se manifestase ca activist bol§evic
turbat…

Nimeni dintre noi - chiar dintre cei mai “reac†ionari” - nu a
zis: «S¶-l l¶s¶m, dracului - avem noi al†i oameni de ap¶rat - “prin
scandal”». Ci ne-am zis s¶ a§tept¶m, poate c¶… £i ce dac¶-l
chema Beer? Omul sufer¶. £i poate nu va fi nevoie de scandalul
nostru.

Nu, n-a fost nevoie: dup¶ vreo trei zile: telefon de la Baciu:
Ursu fusese ucis în anchet¶. Ieri so†ia fusese invitat¶ la morg¶,
s¶-§i recunoasc¶ b¶rbatul…

«Facem scandal §i mai mare», am zis.
Dar Camilo Baciu nu a mai zis nici da, nici ba. £i nu mi-a

mai telefonat. L-am sunat eu a doua zi. So†ia sa : Camilo s-a
întors în Israel; ea nu-i cunoa§te adresa, fiindc¶ sunt divor†a†i… 

De atunci, (1985), nu am mai avut ve§ti de la Camilo Baciu.
Abia dup¶ 1990 am aflat marea-problem¶-mare pe care o

avea de rezolvat Marius Oprea: adev¶rul despre asasinarea
“disidentului anticomunist Gheorghe Ursu” intreprindere în care
a fost asistat de fiul disidentului, Andrei - c¶ruia i-a înlesnit chiar
o Funda†ie. Cine va fi pre§edinte de onoare: Nina Cassian
prefa†atoarea volumului de versuri de la Litera? Cea care pretin-
de ca… ceruse azil politic în USA, fiindc¶ în jurnalul s¶u Babu
(Ursu) transcrisese poezii de-ale ei, “anticomuniste” (cite§te:
anticeau§iste, în stilul extrem de… critic al revistei Urzica)

Vorba lui Barb¶neagr¶: De ce nu?

Acum articolul lui Liviu Ioan Stoiciu. Cam lung - dar
cam-foarte-bun; §i, ca de obicei, vorbe§te de bine despre mine…:

„Tiranozauri” §i inchizitori în func†ii
Mi-e greu în continuare s¶ cred c¶ s-a ajuns pân¶ aici, dar… Cum nimic

nu e pe lumea asta întâmpl¶tor, n-ar trebui s¶ m¶ mire. £i totu§i: pentru o
am¶rât¶ de func†ie (oricât de consistent ar fi salariul ei) nu se poate s¶ te faci
de baft¶, cu atât mai mult cu cât ai reu§it, public, dup¶ Revolu†ie, s¶ ai o ima-
gine credibil¶ moral. Din p¶cate, se confirm¶ butada cu: „pune-l în func†ie §i
ai s¶-i vezi caracterul”.

V¶ voi prezenta un caz de nedemnitate scriitoriceasc¶, la zi: Radu C¶lin
Cristea – la nivel de principii. E a doua mea reac†ie indignat¶ pe aceast¶ tem¶:
aici, voi prezenta, cu citate, ascensiunea §i dec¶derea moral¶ a unui fost cri-
tic (devenit jurnalist dup¶ Revolu†ie, „uns cu toate alifiile”, de la a fi titular
la postul de radio Europa liber¶, sec†ia român¶, la Praga, la a fi analist poli-
tic la ziarul Adev¶rul, sub aripa „mogulului de pres¶” Dinu Patriciu), mai
exact schimbarea lui de atitudine public¶ de dinainte de a fi numit în func†ie,
§i de dup¶ numirea lui în func†ie la MNLR. Îi las la o parte reflexele comu-
niste din trecut, de la Via†a Studen†easc¶ (foaie a UASCR care a dat
României… „mari morali§ti”, de§i sunt compromi§i de totalitarism, de la Ion
Cristoiu la Mihai Tatulici, Traian Ungureanu sau Ioan T. Morar). Pe prima
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mea reac†ie public¶ am intitulat-o Un caz de furt intelectual dejucat, la
Euromuseum. 

S¶ vede†i… La începutul acestui an, Radu C¶lin Cristea a fost numit
director la Muzeul Na†ional al Literaturii Române (MNLR). De cine a fost
numit? De o comisie a Prim¶riei Capitalei (de care apar†ine MNLR) domi-
nat¶ de „oamenii lui Manolescu”, în frunte cu… Alex £tef¶nescu. Oricât îmi
doresc eu s¶ nu mai pomenesc numele de r¶u-augur al lui Alex £tef¶nescu
(de câte ori îl pomenesc, îmi stric ziua, m¶ indispun; las la o parte faptul c¶
§i cititorii mei s-au scârbit s¶ tot fac publicitate unui oportunist, care a fost
îmbog¶†it §i de comuni§ti §i de postcomuni§ti), nu reu§esc: §i asta fiindc¶ e
atotprezent! O mai fi existând vreo comisie de concurs sau vreun juriu care
s¶ nu fie infestate de acest colabora†ionist ceau§isto-comunist (deci, o nulita-
te moral¶)? S¶ în†elege†i exact: la sfâr§itul anului 2006, scriitorul Marin
Codreanu a inventat o nou¶ revist¶-alternativ¶, intitulat¶ Euromuseum – cum
domnia sa avea o colaborare la editura MNLR (pe care, de altfel, Marin
Codreanu a pus-o la punct §i i-a dat renume), a fost invitat de Al. Condeescu,
Dumnezeu s¶-l ierte, director pe atunci al MNLR, s¶-§i treac¶ revista particu-
lar¶ sub egida MNLR (Al. Condeescu v¶zând c¶ revista a avut succes de la
primul num¶r). În aceast¶ nou¶ revist¶-alternativ¶ redac†ia a dat citate din
Omagiile ceau§iste degradante (amintind scriitorilor români care e adev¶rul
legat de trecutul în care se laud¶ c¶ au „rezistat prin cultur¶”), iar eu am sem-
nat texte neiert¶toare la adresa domina†iei abuzive a „oamenilor lui
Manolescu” asupra literaturii române §i am insistat pe colabora†ionismul
condamnabil al lui Alex £tef¶nescu cu totalitarismul. Revista independent¶
Euromuseum (tribun¶ liber¶ de exprimare) a devenit brusc pentru „oamenii
lui Manolescu” un du§man care trebuia distrus. Cu atât mai mult cu cât era o
revist¶ onest¶ (b¶gat¶ în seam¶ inclusiv de AFCN, care i-a dat bani de sub-
ven†ie s¶ apar¶, spre exasperarea personal¶ a lui N. Manolescu). E nevoie s¶
repet¶ În România revistele literare care apar sub egida Uniunii Scriitorilor
(aflat¶ în st¶pânirea „oamenilor lui Manolescu”, transforma†i în „tiranozau-
ri” de toat¶ mâna; ei taie §i spânzur¶, de§i în redac†iile ce le conduc sunt toca†i
bani publici; revista Via†a Româneasc¶ e în aceast¶ situa†ie indecent¶, de a i
se fi pus în frunte un dictator m¶runt; dar voi reveni alt¶dat¶ asupra acestui
aspect strig¶tor la ceruri) §i-au pierdut orice independen†¶, sunt tenden†ioase,
cenzura §i autocenzura fac ravagii – cine nu §tie, s¶ dau doar un exemplu
celebru, c¶ semn¶tura marelui scriitor-disident Paul Goma e interzis¶ în pagi-
nile lor? Au r¶mas pu†ine reviste literare independente, de tip alternativ¶, care
se respect¶ – revista Arge§ e printre pu†inele dintre ele… Anul trecut, din
nefericire, a murit Al. Condeescu, directorul MNLR (§i sus†in¶torul moral al
revistei trimestriale Euromuseum). Urmarea? A fost numit un nou director,
cum subliniam, în persoana lui Radu C¶lin Cristea, de o comisie a Prim¶riei
Capitalei în care Alex £tef¶nescu a impus punctul de vedere al „oamenilor lui
Manolescu”… Inimaginabil pentru mine, prima m¶sur¶ luat¶ de Radu C¶lin
Cristea, venit în func†ie la MNLR, a fost s¶-§i pl¶teasc¶ „datoriile”, s¶ schim-
be conducerea incomod¶ a revistei Euromuseum! Revist¶, a†i re†inut, particu-
lar¶… Ca s¶ vede†i pân¶ la [grad de imoralitate poate s¶ ajung¶ un fost critic
– l-a anun†at pe Marin Codreanu c¶ trebuie s¶ predea textele adunate pentru
viitorul num¶r al revistei Euromuseum, deoarece va fi instalat în fruntea ei…
Sorin Antohi, chiar fostul turn¶tor la Securitate, din liceu (dat de gol de
CNSAS)! V¶ pute†i imagina? Eu am fost §ocat. £i, natural, am fost revoltat.
Cum s¶ încerci s¶ furi o revist¶ care e proprietate particular¶? V¶ da†i seama,
protestez §i acum asupra abuzului incalificabil la care s-a pretat Radu C¶lin
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Cristea, punând în aplicare ordinele primite de la „jupânul” Alex £tef¶nescu
(§i „oamenii lui Manolescu”), nemaisuportându-se textele „infamante” care
apar în ea. Personal, sunt convins c¶ el a fost pus în func†ie numai cu condi†ia
s¶ schimbe conducerea revistei Euromuseum §i s¶ interzic¶ semn¶turile inco-
mode în ea! Sc¶pând din vedere c¶ n-au nici un drept asupra revistei. V¶ rog
s¶ lua†i aminte c¶ Marin Codreanu l-a instalat, mân¶ dreapt¶, la conducere,
din start, din 2006, la revista sa, pe Petre Ionescu, un ziarist de ras¶, curat
(trecut pe la Europa liber¶ §i BBC, editorialist la ziarele centrale de tiraj; el
mi-a adus semn¶tura în paginile revistei Euromuseum, ne cunoa§tem din
prima tinere†e; altfel, Petre Ionescu e prozator §i regizor de teatru de vârf),
fost coleg §i prieten cu… Radu C¶lin Cristea! A†i citit bine, Radu C¶lin
Cristea §i-a sacrificat prietenul, f¶r¶ scrupule! E trist: Radu C¶lin Cristea a
pornit cu stângul noul directorat la MNLR, §i-a dat în petic, s-a f¶cut de râs
(sau de plâns): revista independent¶ Euromuseum (model de revist¶ alterna-
tiv¶, „de ni§¶”), scoas¶ de sub egida MNLR, va ap¶rea pe spezele proprieta-
rului ei, Marin Codreanu, în continuare, cu aceea§i conducere. Deturnarea ei
de c¶tre „oamenii lui Manolescu” a fost ratat¶. Radu C¶lin Cristea (îl simpa-
tizam pe „criticul distins din el”) r¶mâne o rizibil¶ dezam¶gire.

S¶ trec la citate, s¶ vede†i cu cine avem de a face – ce scria Radu C¶lin
Cristea înainte de a fi numit director al MNLR (§ti†i, prin comisia de concurs
a prim¶riei Capitalei dominat¶ de „oamenii lui Manolescu”, în frunte cu Alex
£tef¶nescu) §i ce a scris imediat dup¶ ce a fost numit. E instructiv, bate la
ochi – la atât se reduce caracterul criticului Radu C¶lin Cristea? Te poate
schimba o func†ie în asemenea hal, s¶ ajungi s¶ te contrazici? Nu pot s¶
cred… V¶ rog s¶ compara†i singuri (citate din ziarul Adev¶rul). 

Radu C¶lin Cristea, pe 19 decembrie 2007: „«Raportul Tism¶neanu»
r¶mâne cea mai important¶ evaluare §tiin†ific¶ a comunismului românesc §i
una din «probele» cele mai solide într-un înc¶ nescris proces al comunismu-
lui. Pentru ce era indispensabil¶ aceast¶ anatomie a comunismului autohton
explica însu§i Vladimir Tism¶neanu într-un interviu acordat cu câteva zile
înainte de lansarea Raportului: «Claritatea moral¶ este substan†a unei demo-
cra†ii func†ionale §i credibile. Este nevoie îns¶ s¶ ne p¶str¶m sim†ul nuan†elor
§i s¶ §tim s¶ distingem gradele de culpabilitate. Sunt în favoarea rostirii
adev¶rului, f¶r¶ teama c¶ acest lucru ar putea cumva d¶una normalit¶†ii poli-
tice. O normalitate bazat¶ pe t¶cere, amnezie §i minciun¶ este una fals¶ §i lip-
sit¶ de viitor»… De ce, sub diverse forme, de un asemenea gest de minimal¶
igien¶ moral¶ au fost în stare cehii, slovacii, ungurii, ru§ii, polonezii sau est-
germanii? Crimele, pu§c¶riile, mor†ii, victimele comunismului au ajuns s¶ fie
discutate în România în cercuri restrânse, de speciali§ti §i supravie†uitori ai
unei dictaturi odioase”.

£i pe 18 ianuarie 2008: „Superficialitatea sau dezinteresul fa†¶ de valo-
rile stricate de comunism este o problem¶ cumplit¶ nu doar a societ¶†ii româ-
ne§ti, ci §i a fiec¶ruia dintre noi. Câ†i dintre noi am sim†it nevoia s¶ ne ana-
liz¶m cinstit comportamentul din perioada comunist¶? Câte gre§eli am f¶cut
atunci – unii for†a†i, al†ii din proprie ini†iativ¶ sau incon§tien†i? Tranzi†ia
început¶ dup¶ decembrie ’89 se va încheia abia atunci când cei ce ne vor ajuta
s¶ ne lep¶d¶m de tarele trecutului comunist vor fi mai puternici decât cei
care, în case, parlamente, guverne etc., vor încerca, a§a cum fac §i acum, s¶
ne împiedice s¶ ne desp¶r†im de r¶ul absolut ce ne-a †inut captivi 45 de ani”. 

Dou¶ citate semnificative de dinainte de a fi numit director la MNLR de
c¶tre „oamenii lui Manolescu” – un discurs coerent, a§adar: Radu C¶lin
Cristea face caz de „minima igien¶ moral¶” de care avem azi nevoie, de auto-
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culpabilizare, de „lep¶darea de tarele trecutului comunist” §i de blamarea
compromisurilor publice cu „r¶ul absolut care ne-a †inut captiv 45 de ani”.

Acela§i Radu C¶lin Cristea, îns¶, o „întoarce ca la Ploie§ti” (vorba ceea)
dup¶ ce e numit director la MNLR: pe 8 februarie 2008, el public¶ un lung
rechizitoriu intitulat Ei, Inchizitorii! Nici nu mai e nevoie s¶ v¶ citez, nu?
Titlul spune totul…V¶ aminti†i de Vocea intransigentului na†ionale, editorial
din România literar¶ semnat de… Alex £tef¶nescu (din care am tot citat aici,
fiind pus la zid; mi-e efectiv sil¶ s¶ continuu s¶-l mai tot pomenesc aici, e un
text al demisiei morale a scriitorimii române colabora†ioniste cu totalitaris-
mul)? Radu C¶lin Cristea (RCC), pus în scaunul de director al MNLR de
Alex £tef¶nescu („din comisia de ocupare de func†ie a Prim¶riei Capitalei”)
i-a preluat întocmai metoda. Dintr-un anticomunist convins, ne trezim cu un
oportunist sp¶§it, dup¶ ce „sistemul tic¶lo§it românesc” l-a în¶l†at „acolo
unde îi e locul” – acesta e pre†ul pl¶tit de to†i cei c¶†¶ra†i într-o func†ie…
Descop¶r în textul lui RCC acelea§i jigniri la adresa celor care-§i doresc s¶
tr¶iasc¶ într-o atmosfer¶ intelectual¶ (dac¶ nu literar¶) moral¶, în care to†i cei
ce au colaborat cu totalitarismul s¶-§i cunoasc¶ lungul nasului §i s¶ se retrag¶
din prim-planul public. Vorbesc s¶ nu tac, desigur. Iat¶ câteva mostre din
gândirea celui pus în fruntea Muzeului Na†ional al Literaturii Române (care
a §i trecut la o regrupare strict¶ a „oamenilor lui Manolescu”, instalând cu
tam-tam „rotonde” §i „cenacluri” exclusiviste; e o adev¶rat¶ nenorocire pen-
tru scriitorii români independen†i, muritori de rând, care nu vor mai g¶si des-
chise u§ile la MNLR, pentru o lansare, un atelier literar sau un recital, cum
au g¶sit pân¶ acum; se repet¶ astfel isprava de la sediul USR, unde nu mai
calc¶ decât scriitorii care se cred proteja†i de „oamenii lui Manolescu”, majo-
ritatea scriitorilor nu este dorit¶ aici). Te doare capul, nu mai ai de a face
decât cu providen†ialii „oameni ai lui Manolescu” – în rândul c¶rora a rein-
trat acum §i Radu C¶lin Cristea. Felicit¶ri, „maestre” (f¶r¶ oper¶)!

S¶ re†in câteva „inser†ii” ale lui Radu C¶lin Cristea, dup¶ ce a fost pus
în func†ie, s¶ nu murim pro§ti. Deci, Ei, Inchizitorii  (n-am în†eles de ce
Inchizitorii e cu I mare; un Alex £tef¶nescu le spune intransigen†i cu i mic,
mai exact… „intransigentului na†ionale”): 

„Nu exist¶ timp pentru reflec†ie, dubii, dileme. Inchizitorii presei gân-
desc §i execut¶ doar în spiritul unor certitudini care trec ca un t¶v¶lug peste
orice tentativ¶ de a transla pe un t¶râm mai relativizant un subiect compli-
cat… A ap¶rut o categorie distinct¶ de jurnali§ti, din care fac parte, într-un
grup de elit¶, §i tiranozaurii... Specia se r¶spânde§te. Nu e deloc sigur c¶ mai
reprezint¶ breasla. Sunt altceva, aduc mai degrab¶ a jivine dresate s¶ ias¶, la
semnalul st¶pânului, din ad¶posturi întunecate §i s¶ sfâ§ie. Au o mastica†ie
hulpav¶ §i o fioroas¶ dinamic¶ a carnasierilor. Sunt, cei mai mul†i dintre ei
(relativ) tineri, uneori asista†i §i de câteva reptile din presa comunist¶, care au
rezistat micii glacia†iuni din decembrie ’89 §i predau f¶r¶ jen¶ lec†ii de salu-
britate moral¶. N-ai nicio §ans¶ dac¶ intri în ringul acestor iacobini f¶r¶ scru-
pule: vii doar ca s¶ asi§ti la propriul m¶cel”.

Sau: „Sunt extrem de dezam¶git s¶ asist la asemenea spectacole domi-
nate de Jurnalistul-Procuror, de Ei, Supremii. Ingredientul fundamental al
re†etei este respingerea oric¶rei prezum†ii de nevinov¶†ie. Virtualelor victime
li se ia beregata cu t¶i§ul unor titluri uciga§e. Cel vizat de Inchizitor este deja
condamnat §i nu-i mai r¶mâne decât s¶ participe la procedurile de masacrare
a sa. Este h¶r¶uit, pus la zid §i potopit cu amenin†¶ri dac¶ îngaim¶ câteva pro-
pozi†ii în ap¶rarea sa. Inchizitorii §tiu mai bine. Resping cu argumente r¶cnite
orice contraargument logic”. 
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Sau : „Aceast¶ tagm¶ a Inchizitorilor din pres¶ prolifereaz¶. Dac¶ e§ti
încruntat, furios, demascator §i masacrezi în numele unui pretins adev¶r
înseamn¶ c¶ †i-ai îndeplinit misiunea”. Recunosc, neru§inarea n-are limite:
Radu C¶lin Cristea §i-a dat mâna cu Alex £tef¶nescu, sunt din aceea§i ga§c¶,
a profitorilor – î§i permit s¶ generalizeze, s¶-i terfeleasc¶ §i care cei ce vin
(naivi ca mine) cu documente s¶ le arate cine au fost scriitorii în trecut, de
exemplu, care ar fi „rezistat prin cultur¶”: ni§te colabora†ioni§ti! E o mizerie
de nedescris – ce „st¶pâni” am eu, care s¶ dea semnalul? St¶pâni ave†i voi,
cei care a†i acaparat literatura român¶ §i crede†i c¶ totul vi se cuvine! Voi
sunte†i tiranozaurii §i inchizitorii care striga†i „ei sunt inchizitorii”. 

Nu pot s¶ cred c¶ un optzecist echilibrat (pe care l-am stimat sincer) a
ajuns atât de jos. Dovedit tiranozaur §i inchizitor, Radu C¶lin Cristea (un
„înlocuitor” al lui Alex £tef¶nescu) a îndr¶znit s¶ aneantizeze o revist¶ lite-
rar¶ de atitudine, Euromuseum, fiindc¶ ea a profitat de libertatea de expresie!

PS. V¶ recomand s¶ vede†i care a mai fost adev¶rata fa†¶ a scriitorilor
români sub totalitarism, la§i §i imorali, în Dosarul de la Securitate al lui Dan
Culcer (eseist remarcabil, „cu coloan¶ vertebral¶”, director al revistei electro-
nice Asymetria, care pân¶ s¶ plece din †ar¶ în exil, la Paris, a fost redactor la
revista Vatra din Târgu Mure§), dosar postat pe Internet: da†i click pe
http://asymetria.blogspot.com/.

21 aprilie 2008, Bucure§ti

Luni, 2 iunie 2008

Am corectat ce era de corectat à propos de textul lui Baghiu.

ïmi scrie Tolea Juraveli:

“Am decis sa intru acu pe site-ul ziarului minciunilor Evreiskoe
mestechiko (www.dorledor.info). Am dat "search" la "Goma" si am dat
de niste articole si un interview (cu presedintele Congresului Evreilor
din Republica Moldova: Alexandr Bilinkis). Am aflat ca Procuratura
a reactionat la protestul Congresului si deja cerceteaza "incidentul" ce
a avut loc la Salonul International de Carte din Chisinau si cica "fapta-
sii vor fi pedepsiti"... Haha. Chiar as vrea sa vad cum o vor face”.(…)

“Nu cred ca [ni se va] mai accepta sa expunem cartile lui Paul
Goma la Salon si anul acesta... De fapt, sunt sigur de asta. Vom fi
nevoiti sa folosim tehnica GUERRILLA pentru a vinde cartile.

£i mai observati o chestie interesanta... Congresul Evreilor nu
mediatizeaza cazul cartilor lui Paul Goma decat strict in paginile zia-
rului sau (care e citit doar de evrei si e inca in limba rusa!). O media-
tizarea mai mare a "faradelegii"  ar insemna un castig pentru noi
(publicitatea ...), si ei stiu asta.”

Pe lânga asta: Iurie Colesnic, editorul primelor dou¶ edi†ii al
S¶pt¶mânii Ro§ii (cu contribu†ia financiar¶ a lui Sergiu Grossu)
este §i el dat în judecat¶ de Comunitatea evreilor din Basarabia. 

Va trebui sa facem o… Amical¶ a chema†ilor în judecat¶ de
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evrei, pentru… antisemitismo-nega†ionism…

Miercuri 4 iunie 2008

Prietenii no§tri de la Bucure§ti au mari, mari, mari necazuri.
Iar noi nu putem face nimic pentru ei. Nimic, nimic.

Trag în jug la Scrìsuri. Istovitor.

Ce bucurie în oceanul de desiluzii, de înfrângeri, aniversarea
Frontului Popular din Basarabia! Fiindc¶ orice-ar (mai) zice
N. Manolescu, liberarea de comunism în aria româneasc¶ a
început in 3 iunie 1988, la Chi§in¶u, iar 22 decembrie 1989 a
fost, nu “urmarea” r¶zvr¶tirii bra§ovenilor, din 1987, cum î§i
d¶duse el cu p¶rerea, ci o imens¶ §i sângeroas¶ în§el¶torie. Cât
despre “limba pentru care lupt¶ basarabenii t¶i”, cum îmi
spusese el, dulce, în ianuarie sau februarie 1990, mai bine s¶ nu
mai deschid vorba.

Iat¶ un articol din Vocea Basarabiei din 3 iunie 2008:

“Adevarul despre cei care au creat in Basarabia Frontul Popular 
la 3 iunie 1988 www.voceabasarabiei.com

“Cine au fost cei care la 3 iunie 1988 au creat Frontul Popular? 
FP a fost propus la 27 mai 1988 de catre regizorul de teatru si film
Andrei Vartic, la o adunare de la Uniunea Scriitorilor. In prealabil pro-
punerea lui a fost discutata si sustinuta, pe 26 mai seara, in cabinetului
Presedintelui US, de Mihai Cimpoi, Dumitru Matcovschi si Gheorghe
Malarciuc. La 27 mai, dupa discursul lui A. Vartic in care s-a propus
„crearea Frontului Popular, dupa ce la 21 mai o asemenea organizatie
s-a creat in Estonia". Scriitorul Iacob Burghiu a propus sa fie ales un
comitet de pregatire a adunarii de fondare. Prin vot deschis comitetul
a fost format din dnii Andrei Vartic, Constantin Tanase, Vasile
Bahnaru, Iurui Grecov, Ion Hadarca, Ion Gheorghita, Dionisie
Tanasoglo, Alexandru Brodschi, Iacob Burghiu, Ion Dediu, Valeriu
Cosarev. Acest comitet a luat decizia ca adunare de constituire sa aiba
loc la 3 iunie 1988, in sala Mare a Uniunii Scriitorilor din Chisinau.

Cu o ora inainte de a se incepe adunarea, la propunerea lui Iurie
Grecov, s-a decis ca adunarea sa fie moderta de Andrei Vartic, iar in
presidiu sa mai fie Ion Gheorghita si Valeriu Cosarev. Andrei Vartic a
prezentat un raport in deschiderea adunarii. Sala era arhiplina, s-a esti-
mat ca se adunase peste 600 de oameni, in mare parte intelectualitate
de creatie si oameni de stiinta care au sustinut cu entusiasm idea crea-
rii Frontului Popular.

Au mai vorbit Mihai Grecu, Gheorghe Malarciuc, Ion Dediu,
Boris Movil¶, Dionisie Tanasoglo, Mihai Cimpoi, Iurie Grecov si altii.
Desi A. Vartic a insistat ca organizatia sa se numeasca, asa cum a si
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propus la sedinta din 27 mai - FRONTUL POPULAR - prin votul salii
si la insistenta lui Gheorghe Malarciuc organizatia a fost denumita
"Miscarea democratica pentru sustinerea restructurarii - Frontul
Popular", dar pana la schimbarea denumirii din 1989 ea s-a autodenu-
mit „Miscarea democratica pentru sustinerea restructurarii".

Prima actiune politica a MDSR a fost la 6 iulie 1988, cand s-au
comemorat victimele represiunilor staliniste.

La 17 septembrie s-a publicat in "Invatamantul public" (reluat de
Literatura si Arta la 22 septembrie 1988 vestita SCRISOARE
DESCHISA a celor 66 de intelectuali despre românitatea limbii vorbi-
te de moldoveni si necesitatea trecerii la alfabetul latin. Numele acelor
66+27 va fi republicat joi, 5 iunie, in ziarul „Literatura si Arta". Nici
un nume din cei care au furat ideile Miscarii de Renastere nationala in
1994 prin Partidul Popular Crestin-Democrat al lui Iurie Rosca (aliatul
de astazi al lui V. Voronin) nu au activat pana la alegerile din 1994 in
Miscarea de Renastere Nationala si in Frontul Populat.

Joi, 27 octombrie, tot Literatura si Arta a publicat si vestita
adresare a Conducerii Uniunii Scriitorilor despre limba romana si alfa-
betul latin. Pana la 31 august 1989 Literatura si Arta a publicat aproxi-
mativ un milion de iscalituri pentru limba si alfabet. In acelasi timp
revista NISTRU a publicat celebrele articole "Vesmantul fiintei
noastre" de Valentin Mandacanu, "Comoara mostenita din strabuni" de
Constantin Tanase si Vasile Bahnaru, „Cancerul" de Dumitru
Matcovschi si altele. O uriasa importanta pentru destinul poporului
roman din Basarabia au mai avut Congresul Uniunii Scriitorilor din 16
mai 1987, intalnirea cu Ion Druta de la Uniunea Scriitorilor din 1 iulie
1987, articolul profesorului Ion Ciocanu din 18 martie 1988 din
„Literatura si arta", spectacolul "150 de ani ai lui B. P. Hasdeu" din 27
martie 1988 (autori A. Vartic si M. Cimpoi), prezentat la Teatrul de
Opera si Balet in uralele  salii arhipline, repetarea acestui spectacol la
Sala cu Coloane din Moscova la 25 mai 1988, apoi articolul lui
Grigore Vieru de la 1 septembrie 1988 din Literatura si arta "Un secre-
tar de partid in Dacia africana" si fondarea cenaclului „Alexe
Mateevici" de c¶tre Anatol £alaru.

Un rol deosebit de important pentru crearea masei critice de
cetateni care au aderat la MDSR si Frontul Popular si care au fost
prezenti la Marea Adunare Nationala din 27 august 1989 au avut
cantecele lui Ion si Doina Teodorovici, Mihai Dolgan, Nicolae Sulac,
ale grupurilor folclorice „Stefan Voda" (conducator Tudor Ungureanu)
si „Talancuta (conducator Andei Tamazlacaru), si altii, spectacolele
Teatrului Poetic „Halta Viscolelor, 1988" (despre mancurtul lui
Aitmatov) si „Ce vor scriitorii, martie 1989", regizate de Andrei
Vartic, si, desigur, intalnirile scriitorilor cu cetatenii din anii 1988-89.
Multi din cei care au s-au jertfit pentru idelul national – reunirea
Basarabiei si Bucovinei cu Patria mama nu mai sunt in viata.

La 3 iunie 2008, in aceiasi sala arhiplina de la uniunea
Scriitorilor, s-au sarbatorit 20 de ani de la crearea Miscarii de ranaste-
re nationala a romanilor din Basarabia si Bucovina. Adunarea a fost
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moderata, ca si 20 de ani in urma, de catre scriitorul Andrei Vartic,
prim-vicepresedinte al FDorului democrat al romanilor din Basarabia..
Au  vorbit Nicolae Dabija, presedintele FDRM, academicianul Ion
Dediu, Anatol £alaru, pre§edintele cenaclului „Alexe Mateevici", Ion
Hadarc¶, primul pre§edinte al Frontului Popular, Alexandru Mo§anu,
ex-pre§edintele primului parlament democratic al RM, Sergiu
Cojocaru (Calarasi), Andrei Strambeanu, Ion Tutunaru, Valeriu Matei,
Ioana Irimia, presedintele Fundatiei „Plai mioritic", Ia§i, Axente
Blanovschi, fost redactor-§ef adjunct al ziarului „Literatura si Arta".
Un moment aparte l-a constituit decernarea unor premii tinerilor mem-
bri ai Forului democrat al românilor din Basarabia care s-au nascut la
3 iunie 1988 - Vitalie ¢urcanu, Teodor ¢¶ranu, Ion Moscalu §i Tamara
Da§chevici. Lor li s-au inmanat diplome comemorative. In timpul
manifestarii au concertat corul liceului „Prometeu", formatia „Stefan
Voda" condusa de Tudor Ungureanu, vestita cantareata de cantece
populare Maria Iliut si Ricky Ardezianu. Adunare a aprobat o
Declaratie si un Apel catre Partidele politice care se vor publica joi, 5
iunie, in ziarul „Literatura si Arta".

Mi-au dat lacrimile - de mândrie. £’ de j¶le.

Joi 5 iunie 2008

Sâmb¶t¶ va fi lansat “Dialogul” la Târgul de Carte.

Vineri 6 iunie 2008

Ieri mi-a venit prin po§t¶ un exemplar din “Dialog”.
(…)

Joi 12 iunie 2008

Prietenii no§tri de la Bucure§ti trec prin momente grele.
Aceea§i constatare: Nu le putem fi de ajutor. Decât cu cuvinte.

Sâmb¶t¶ 14 iunie 2008

Nu mi-e bine. Vorba §orecelui (sau a guzganului?): ame†elile
m¶ ame†esc… Ana mi-a cedat ora ei la Schaan. Va trebui s¶ m¶
gr¶besc, s¶ las gata de dat la tipar c¶r†ile importante (dar toate
sunt importante, pentru mine). M¶ întreb dac¶ jum¶tatea de an
2008 îmi va fi lini§tit¶ (sic) pentru a-mi putea preg¶ti postumele.
ïn a§teptare, iata ce am mai comis:

“Cine sunt nega†ioni§tii?
“Abia acum, privind o rememorare televizual¶ a masacrului de la

Oradour-sur-Glane (10 iunie 1944, victime ale germanilor ocupan†i:
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peste 600 de civili, printre care femei, copii, refugia†i din Mosela §i din
Alsacia), am reu§it s¶ pun un cuvânt pe golul care m¶ chinuie de peste
un deceniu, de când am început a scrie despre Basarabia §i Evreii. Un
cuvânt care plutea în aer, îns¶ nu putusem s¶-l rostesc/scriu dintr-un
motiv… la îndemân¶: acel cuvânt era folosit de c¶l¶i împotriva noas-
tr¶, victime, iar victima de mine nu g¶sise cu cale s¶ li-l întoarc¶,
fiindc¶ prea ar fi sem¶nat cu vulgara, dar cât de adev¶rata: «Ba a m¶-
tii!»: 

Când, în S¶pt¶mâna Ro§ie reproduceam documente care dove-
deau c¶ evreii din Basarabia §i din Bucovina de Nord comiseser¶ vio-
len†e, umiliri publice, sechestr¶ri, asasinate împotriva militarilor §i a
civililor care se refugiau din Teritoriile Cedate Rusiei, începînd din 28
iunie 1940, m¶ rezumam la cuvinte ce denumeau ac†iuni: huiduieli,
insulte, ciom¶geli, b¶taie cu pietre, “botezare” cu con†inutul oalelor de
noapte p¶strate în vederea “întâmpinarii”, lin§aj, împu§care, luare de
prizonieri (dintre militari, într-un r¶zboi care nu exista) -
Holocaustologii îmi… replicau, indigna†i, ultragia†i :

“Nega†ionistule!”- de§i, pentru orice normal-alfabetizat, era lim-
pede: eu nu negasem nimic, ci afirmasem ceva.

“Nega†ionism” face parte din arsenalul - nu de ap¶rare, ci de atac
folosit de evreul dobitoc, lipsit de cuvinte §i care astfel previne replica
celui din fa†¶, acuzatul pe nedrept; lui, dobitocului, îi convine aceast¶
calitate-cusur a termenului: îl scute§te de argumentare a acuza†iilor lui,
în 63 de ani de la sfâr§itul r¶zboiului devenite sentin†e-condamn¶ri
f¶r¶ drept de recurs (iar cine le contest¶ este… un antisemit §i un
nega†ionist!).

Ceea ce f¶cusem, la urma urmelor reporterice§te, descriptiv,
st¶ruind la anume momente-evenimente. Tot descriptiv, reporterice§te
citasem din documente (fire§te, ale Serviciului Secret al Armatei
Române, nu “pentru a p¶stra dreapta m¶sur¶” între acestea §i acelea
r¶s-§tiutele (de 63 ani) ale Serviciului Secret al Armatei Ro§ii, cum îmi
recomandaser¶ R. Ioanid, Shafir, Laszlo, Al. Florian, Pecican…); tot
rezemîndu-m¶ pe documente vorbisem despre fazele urm¶toare petre-
cute în Basarabia §i în Bucovina de Nord - pân¶ la 22 iunie 1941: un
întreg an de teroare crâncen¶, nemaicunoscut¶ pe aceste p¶mânturi
aflate în calea tuturor n¶v¶lirilor §i a n¶v¶litorilor: arest¶ri, confisc¶ri
de cereale §i animale, deport¶ri în mas¶, “procese” expeditive - ca al
elevilor de la £coala Pedagogic¶ din Orhei, dintre care mul†i au fost
executa†i (ancheta fiind condus¶ de Goldenberg, §eful NKVD-ului
Orhei).  

Dup¶ logica evreilor vinova†i de crime grele, noi, victimele lor,
supravie†uitori, martori ai barbariilor lor, chiar dac¶ ne rezemasem
pe documente (ale Armatei Române, nu ale Dimpotrivei Ro§ii),
comisesem… Ce comisesem? 

R¶spunsul-explica†ie al holocaustologilor reiese din cuvântul
cretin aruncat-scuipat, acuzator-executor: «Nega†ionistule!»
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Obi§nui†i a accepta, din partea noastr¶, cu capul plecat, în t¶cere,
orice acuza†ie, oricât de nedreapt¶, de exagerat¶, de aiuritoare nu le-a
dat prin minte c¶… ei în§i§i, la un moment dat victime, vorbind-scriind
despre calvarul lor, ar fi fost contrazi§i de martirizatorii lor, ba chiar
trata†i de… de nega†ioni§ti. Tactica lor tic¶loas¶ de a preveni orice
contesta†ie a m¶rturiilor contrarii intereselor lor (doar ei sunt inventa-
torii “r¶zboiului nuclear preventiv”) a f¶cut ca doar la eructarea celor
dou¶ cuvinte magice - în fapt blesteme tradi†ionale: “Antisemit!” §i
“Nega†ionist!” - noi,  victime ale lor (ei, da, evreii nu au fost totdeau-
na victime, ci adesea c¶l¶i) s¶ fim paraliza†i, neutraliza†i, mu†i, pentru
a nu se auzi în jur, rostit tare, limpede adev¶rul-adev¶rat, adev¶rul
istoric al unui întreg secol, al dou¶zecilea.

ïn tentativele repetate de a angaja un necesar dialog cu evreii,
dup¶ ce c¶ veneam cu argumente u§or de contestat - u§or din partea lor,
care cu un simplu: «Nu-i adev¶rat!» m¶ trimiteau la col† - nici nu-mi
trecea prin minte s¶ r¶spund la r¶stelile lor komisaro-imperialiste
(ruse§ti…) tot cu: «Nu-i adev¶rat!» - p¶rîndu-mi-se o “replic¶” imbe-
cil¶, mecanic¶, de troglodit, de be†iv; s¶ nu r¶mân doar la atâta, ci, ris-
cînd s¶ intru în troaca logicii lor, s¶ le azvârl în obraz (presupunînd c¶
aveau a§a ceva) acuza†ia cu care ei m¶ cople§iser¶, îmi închiseser¶
gura, m¶ condamnaser¶ §i chiar m¶ executaser¶, ca pe un  criminal
dovedit a fi mâncat evrei cruzi, de preferin†¶ copila§i: 

“Nega†ioni§tilor!»
Fiindc¶ nega†ioni§tii sunt ei, nu eu (dealtfel Oi§teanu, chiar

spusese : de§i Goma nu neag¶ Holocaustul, el este antisemit, fiindc¶ îl
justific¶! - logic: justifici o fapt¶ rea, dar nu o negi, Doamne-fere§te!,
iar fiul Marelui Tudor Vianu, auzind prin somn aceast¶ sentin†¶, o
repet¶, o repet¶ - ca o plac¶ stricat¶, vorba Monic¶i Lovinescu despre
mine). 

S¶ se pun¶ de acord holocaustologii; unii m¶ absolv¶ de p¶catul
“antisemitismului”, îns¶ au g¶sit altceva (cum s¶ scap de “justi†ia” lor
strâmb¶?) : cic¶ a§ fi vinovat de… nega†ionism! 

ïn ce const¶ nega†ionismul cu care atac în mod mâr§av totalitatea
comunit¶†ii evreie§ti? Nu conteaz¶, nega†ionismul se asorteaz¶ cu anti-
semitismul [§i ce dac¶ a critica politica rasist¶, apartheidist¶ a
Israelului nu are leg¶tur¶ cu antisemitismul - are cu postul de ambasa-
dor UNESCO, d¶ruit de Taubman… antisemitului Manolescu!]! Sunt
piese din unifor-ma holocaustologului militanto-recupera†ionist. £i
fac-bine pungii f¶r¶ fund a recupera†ionismului planetar - nu s-a
în†eles?, cum a§a: sub termenul recuperare, evreii, zapcìi în suflet §i-n
sim†iri, îi trimit în fa†¶ pe holocaustologi, ei s¶ se mânjeasc¶ în campa-
nia de re-jefuire re-demarat¶ - nu întâmpl¶tor dup¶ c¶derea Zidului
Berlinului - pentru a lua §i  pielea de pe noi, nu doar zdren†ele odi-
nioar¶ numite: îmbr¶c¶minte. 

Ei, evreii neag¶ adev¶ruri orbitoare, nu eu, care… îi tot invit,
naiv, proste§te la dialog.

Dintre ei inventivul Shafir (care a recunoscut, în scris: nu citise
cartea condamnat¶: S¶pt¶mâna Ro§ie) m-a acuzat, primul de
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“nega†ionism”… deflectiv?, deflectant?… Or  goi-ul care sunt nu avu-
sese prezen†a de spirit s¶ i-o întoarc¶:

«Ba tu e§ti nega†ionist, m¶garule, care m¶ acuzi pe mine de…
nega†ionism!»

ïn eternul §i imposibilul dialog (sic), evreii folosesc drept c¶lu§uri
de b¶gat în gura celui din fa†¶, presupus contestatar al termenilor fal§i,
neadev¶ra†i, cuvinte r¶u, incorect folosite, dar cât de folositoare lor în
campaniile de acuzare, culpabilizare §i… recupera†ionare (vorbesc de
bani, desigur, de ce altceva s¶ vorbesc?):

- antisemit(ism) - termen trebuind s¶ comunice c¶ eu, desem-
natul cu degetul §i cu stropii elocin†ei (!) am o atitudine batjocoritoa-
re, insultant¶ fa†¶ de un semit.

Care semit?, vorba rusului. Dar niciunul dintre holocaustologii
care m¶ antisemitizaser¶: R. Ioanid, Oi§teanu, Shafir, Katz, Reichman,
Paruit, M.D. Gheorghiu, Ancel - s¶ nu fie uitat Wiesel - nu este semit
: to†i ace§tia provin din aria înglobat¶ de Rusia (care ocupa atunci §i
¢¶rile Baltice §i Polonia), unde evreii au fost/sunt/vor fi de origine
kazar¶, deci türk¶, str¶mo§ii lor trecuser¶ la mozaism, nu au nici un
strop de sânge semit - spre deosebire de… palestinieni, unicii semi†i
din ¢ara Sfânt¶…

ïn care caz cum r¶mâne “antisemitismul” folosit pân¶ la urzeal¶
de holocaustologi, împro§cîndu-i pe contradictori? Ei,  ne-semi†i, doar
“trecu†i”, nu n¶scu†i (de aici zicerea: s¶ te fereasc¶ Dumnezeu de
“trecu†i”, ace§tia sunt mai ca- decât -tolicii, crezîndu-se datori s¶ dea
dovad¶ de credincio§ie noii religii). 

R¶mâne… în stare de levita†ie, dup¶ legile fizicei §i ale
bunului-sim†.

- nega†ionism - termen destinat s¶ comunice: eu, ne-evreu neg afir-
ma†iile (sau… nega†iile) obraznice ale holocaustologilor - ca de pild¶:
“Românii au masacrat 400 000 de evrei in timpul r¶zboiului”. Sunt
etichetat: “nega†ionist” fiindc¶… neg minciunile, nu adev¶rurile.

Dar, aten†ie: devin nega†ionist chiar §i atunci când îndr¶znesc s¶
corectez cifrele astronomice cu care holocaustologii ne dau la cap: fie
c¶ afirm: «Cifra de 400 000 de evrei victime ale românilor este mult
umflat¶”, dar §i atunci când - nu eu, primul, ci un alt goi: l’Abbé Pierre
- o corectez¶, avansînd alta, adev¶rat¶, oricum, mai aproape de
adev¶r… Un astfel de  “nega†ionist” ar putea fi ar¶tat cu degetul ca, s¶
zicem: “corec[ta]†ionist (!)”.

[Anul trecut, dup¶ moartea Abatelui Pierre, un jurnalist de la
NouvelObs, Caviglioli comitea impruden†a de a cita un fragment din
scrisoarea produs¶ în procesul lui Garaudy :

“A fost normal ca, dup¶ r¶zboi s¶ cedem exager¶rilor”…(apoi
introduce - vorbesc tot de Caviglioli - fraza urm¶toare astfel: “£i adaug¶
[Abatele Pierre], într-o lugubr¶ lapalissad¶”): “La Auschwitz a fost
scris pe o plac¶: patru milioane de mor†i. Fiindc¶ ast¶zi a fost cori-
jat¶ la un milion, înseamn¶ c¶ cifra de patru milioane a fost exa-
gerat¶” (subl mea).

De unde concluzia, strâmb¶: în ochii holocaustologilor, chiar
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persoana care citeaz¶… inscrip†ia de pe o plac¶, de la Auschwitz,
nefiind el autorul corect¶rii, comite o crim¶ grav¶: “nega†ionism
corector al neadev¶rului”. Fiindc¶ a§a cum exista un adev¶r-de-clas¶
în bol§evism, exist¶ un adev¶r-de-ras¶ în holocaustism.

ïn leg¶tur¶ cu “derog¶rile”, nu doar de la adev¶r, ci §i de la
cronologie practicate de evrei, în scop de supravie†uire (Hanna Arendt
o spune, întru justificarea, amnistierea tuturor faptelor rele ale
Poporului Ales), i-am mai ar¶tat cu degetul pe Ilia Ehrenburg §i pe
Vassili Grossman numindu-i descronologizatori. Ace§tia, într-o carte
de pur¶ propagand¶ ap¶rînd nu doar cauza minoritarilor evrei, ci mai
ales cauza majoritarilor ru§i (ah, dorin†a arz¶toare de a apar†ine altei
comunit¶†i: ruseasc¶, ungureasc¶!), intervertiser¶ cauza §i efectul, afir-
mînd, de pild¶, c¶… “severitatea cu care autorit¶†ile sovietice” (sic) îi
trataser¶, în 1940 pe românii basarabeni §i bucovineni proasp¶t
ocupa†i, se explic¶ prin r¶zbunare (r¶zbunare justificat¶ când este prac-
ticat¶ de evrei, prin tradi†ie, îns¶ negat¶, interzis¶ celor din fa†¶, goi-
ilor) pentru masacrele la care se dedaser¶ românii în… h¶t, departe în
timp, în iulie 1941, dup¶ retragerea sovieticilor din teritoriile Ocupate!
Aceast¶ neru§inare în minciun¶ se explic¶: evreii nu dialogheaz¶, ci
monologheaz¶ - §i dicteaz¶  (obi§nuin†¶ c¶p¶tat¶ în Rusia, apoi de la
1917 în URSS, unde au fost preponderent politruci, sini§tri komisari
(dealtfel unii §i-au luat acest nume: exist¶ o sportiva american¶:
Komisarz, de unde se în†elege c¶ tat¶l sau bunicul exercita aceast¶
nobil¶ ocupa†iune în Polonia ocupat¶ de bol§evici), mai ales în sectoa-
rele represiune §i propagand¶). Ei declar¶, din 1948: «Israelul nu va
ceda niciodat¶ §antajului terorist». Prin “§antaj” ei în†eleg tocmai dia-
logul, iar prin “terori§ti” doar ne-evreii de dup¶ 1948 (de 60 ani!),
fiindc¶ înainte ei erau numi†i terori§ti de c¶tre mandatarii Palestinei,
sub denumirea de patriotism evreiesc practicau ei (Begin, Shamir) f¶r¶
scrupule terorismul pur §i dur împotriva britanicilor, a arabilor, a
cre§tinilor, iar dup¶ acea dat¶ au instituit: terorismul-de-stat-§i-de-par-
tid israelian, prezentat ca “drept la autoap¶rare”.

Strategii Ehrenburg, Grossman, str¶luci†i precau†ioni§ti ai
autoap¶r¶rii au intervertit evenimentele, pentru ca la o adic¶ s¶ nu fie
tra§i la r¶spundere adev¶ra†ii agresori în Teritoriile Cedate: evreii,
fiindc¶, min†eau ei…, era r¶zboi! Nu era nici un r¶zboi, atunci, între
iunie 1940 §i 22 iunie 1941! Abia dup¶ un an de zile de la Ocuparea §i
Terorizarea Basarabiei §i a Bucovinei de Nord a fost declarat r¶zboiul.
Deci pe timp de ne-r¶zboi ocupan†ii terori§ti bol§evici, în fruntea lor:
evreii, care credeau în continuare c¶ acel p¶mânt va fi, dup¶ promisiu-
nea lui Stalin, viitoarea patrie a lor, trecuser¶ urgent la amenajarea
terenului, opera†iune numit¶ cur¶†enie etnic¶… Sau: epurare…

Adev¶rul fiind ca toate ac†iunile lor dintre 28 iunie 1940 §i 22
iunie 1941, avînd loc pe timp de pace sunt, nu crime de r¶zboi - care
multe porc¶rii §terg ele - ci crime împotriva omenirii: imprescrip-
tibile.   

A§adar cine sunt nega†ioni§tii?  Ei, holocaustologii, cei care acuz¶
pe ne-evrei de “antisemitism” §i de “nega†ionism”!
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Luni 16 iunie 2008 

Miracol! Am dat, pe internet, de cineva care îmi mul†ume§te
- pentru 1977! Acum sunt doi: Mihaela Bentu-Hohenlohe §i
Alexandru  Mavrodineanu, fiul lui Victor, actorul.  M¶
mul†umesc §i cu… unu §i jum¶tate, fiindc¶ Victor
(Mavrodineanu), nu numai ca a r¶mas t¶cut când ne-am întâlnit
aici, la Paris, prin 1980, dar parc¶ a morm¶it ceva a repro§. Nu i-
am zis nimic: aflasem de “mica sl¶biciune” a sa (c¶ci oameni
suntem, nu?, ba da, ba da).

Alt prieten al meu: Tudor Octavian. Iata ce scrie (dar f¶r¶ a
m¶ numi) în Jurnalul National din 3 aprilie a.c.:

“Aruncând cu pietre peste gard 13/03/2008
Pe o strad¶ din Paris l-am z¶rit pe cel mai cunoscut dintre disi-

den†ii lui Ceau§escu. Îmbr¶cat l¶lâu §i cu o barb¶ alb¶ neîngrijit¶, îi
spunea ceva unui ins la fel de r¶u conservat ca §i el. Dac¶ nu §tiai cine
e §i ce a însemnat pentru media interna†ional¶ cândva, ai fi putut s¶
crezi c¶ e unul dintre mul†ii homle§i ai vestului sau un intelectual,
mândru, ca to†i intelectualii sc¶p¶ta†i, de s¶r¶cia lui.

“Cu amintirea anilor când îi pomeneam numele cu emo†ie, am
vrut s¶ m¶ apropii §i s¶-l salut. Mi-am dat seama îns¶ c¶ m¶ legam la
cap f¶r¶ s¶ m¶ doar¶. Ce treab¶ aveam eu cu el? Nimeni nu mai avea
treab¶ cu el. Doar cei de-o seam¶,  îndelung ignora†i de toat¶ lumea,
mai aveau treab¶ unii cu al†ii. Se întâlneau, vorbeau de ingratitudinea
contemporanilor, despre uitare §i, câteodat¶, puneau la cale o revolt¶,
un vizavi punitiv cu presa §i cu oficialit¶†ile, atât cu intelighen†iile din
Fran†a, cât §i cu Ministerul din România, ca s¶ uite ce-au pus la cale de
îndat¶ ce se desp¶r†eau. 

La vremea lor, scandalurile anticomuniste pe care disidentul le
stârnea în exil îmi produceau un  sentiment de participare. Nu-mi era
prea limpede în ce chip §i cu ce legitimitate, dar mi-l stârnea. Trecând
timpul §i fâsâindu-se toate convulsiile exilului, m-am vindecat de gân-
dul c¶ fra†ii no§tri care au suferit pentru noi merit¶ un respect pe cât de
mare, pe atât de ve§nic. Poate §i pentru c¶, mai înainte, m-am vindecat
de ideea c¶ po†i suferi permanent, pentru al†ii, de departe. La distan†¶,
suferi pentru tine, §i, doar dac¶ ai ni§te motive presante, pentru al†ii.
Suferi pentru c¶ pierzi treptat rela†ia cu cauza. Iar cauza pierde §i ea
rela†ia cu tine. Mul†i dintre disidentii de ieri s-au întors acas¶ §i-§i
m¶nânc¶ aici plini de obid¶ pensia social¶ cu care i-a gratificat
str¶in¶tatea. Iar ce-i mai r¶u e c¶ trecutul lor eroic nu prea mai inter-
eseaz¶. E §i el departe. Unii s-au izolat, nu §tiu cu cine ar mai putea s¶
stea de vorb¶, f¶r¶ s¶ p¶†easc¶ un afront. Cum s¶-§i reactiveze legenda
de lupt¶tori contra dictatorului §i contra comunismului, când sondaje-

233PAUL GOMA  - JURNAL 2008



le de opinie spun c¶ milioane de români regret¶ multe dintre
"realiz¶rile" epocii? Plutesc confuzi §i tri§ti între dou¶ ape §i nici una
t¶m¶duitoare. Nimeni nu vrea s¶ aib¶ de a face cu ei, deoarece n-ai
cum s¶ §tii precis ce-au învârtit pe acolo, pe unde au         colindat, ce-
a trebuit s¶ fac¶ pentru a supravie†ui §i cât de autentici au fost în
condi†ia lor de viteji care aruncau cu pietre peste gard în comunism
§i în resemna†ii din †ar¶. Pe doctorii care au profesat toat¶ via†a într-o
leprozerie îi respec†i, dar, când e s¶ le strângi mâna, ai o ezitare.”

“Comentarii
1. Nu ti-e rusine lingaule!?  scris de Kartouche  12/03/2008 23:37:42 

Nu ti-e rusine lingaule!? Ieri in pupai in dos pe Ceasca, azi pe matrozul chior.
Singurul dezident adevarat, Paul Goma, este denigrat de un ratat? Asta e
culmea! Achtung ! Cetitul poate produce voma !”

Comentatorul m¶ scute§te de a-l înjura de mam¶ pe
“prietenul” Tudor Octavian. Cum nu ne-am mai v¶zut de 40 ani,
nu §tiam c¶ a involuat atât de jos. A§a va fi fost de totdeauna - dar
atunci nu vedeam eu.

Mar†i 17 iunie 2008

Ieri am fost la Schaan. Mi-a zis c¶ mai ∞ine teleaga. S¶ †in¶.
Mi-a mai comunicat: de ame†eli nu mai scap eu, s¶ m¶ resemnez,
s¶ m¶ aranjez cu ele, întru convie†uire nepa§nic¶. Ei, da:  azi-
mâine fac 73 ani, un record în familiile mele biologice. Unde mai
pui c¶ via†a mi-a fost dulce, lin¶… De-acum încolo îmi va fi §i
ame†it¶ - dar s¶ nu m¶ nelini§tesc: a§a este normalul la b¶trâne†e.

ïn Bucovina literar¶ febr. - mart 2008 la rubrica ‘Disocieri’
Theodor Codreanu scrie - printre multe altele despre “«Culpa»
genera†iei fericite (II)” :

(…)“Simptomatic e c¶ aceste c¶r†i postume au fost întâmpinate
fie cu t¶cere, fie cu perplexitate de c¶tre cercul de prieteni ai
p¶ltini§enilor. Tipic¶ este reac†ia Monic¶i Lovinescu. Ea a fost, prin
militantismul de la „Europa liber¶”, speran†a, modelul politic §i cultu-
ral al tuturor lic¶ririlor de disiden†¶ din România comunist¶. Dar cer-
cul „Europei libere” a reprodus, în chip pregnant, dedublarea lumii
româneflti din exil. Au existat, cu siguran†¶, dou¶ „Europe libere”,
dup¶ fatalitatea relevat¶ de Heliade. Una care a strâns laolalt¶ spiritul
disident cu cel rezistent, alta care a detestat orice urm¶ a rezisten†ei
na†ionale. Contradic†ia nu f¶cea decât s¶ reproduc¶ rela†ia dintre
autohtoni §i periferici într-o institu†ie de propagand¶ stipendiat¶ de
Occident. Antiteza a stat în echilibru pân¶ la revolu†ia din 1989, iden-
tificabil¶ fiind doar ochiului atent §i exersat. Dup¶ c¶derea lui
Ceau§escu, s-a transformat rapid într-o antitez¶ monstruoas¶. A§a s-a
f¶ptuit ruptura dintre Paul Goma §i Monica Lovinescu. Curând, în
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geniul lui Paul Goma se va distinge rezisten†a na†ional¶, de care disi-
den†a înving¶toare dup¶ 1989 nu va mai avea nevoie, oricât de mare ar
fi fost prestigiul acestui „Soljeni†ân român”. La fel de incomod¶ §i de
neconvenabil¶ va deveni, în ochii cercului universalist, opera marilor
personalit¶†i menite s¶-i dea prestigiu §i legitimitate, oper¶ care a adus
Editurii Humanitas un puternic suport financiar. De aici strania situa†ie
c¶ „templierii moralei” §i-au atacat  „idolii” cu o violen†¶ singular¶ în
istoria culturii române§ti. Nici Ruga†i-v¶ pentru fratele Alexandru n-a
putut face excep†ie. Ba, cu atât mai mult. ïntâmpinat¶ în Italia, în ver-
siunea de acolo, ca pe un eveniment cultural de excep†ie, Ruga†i-v¶
pentru fratele Alexandru a însemnat, pentru Monica Lovinescu, una
dintre cele mai mari dezam¶giri ale vie†ii, provocându-i o am¶r¶ciune
de nelecuit.

Miercuri 18 iunie 2008

Am dat peste acest text din Puncte cardinale, aprilie 2008:

“PAUL GOMA – LUPUL SINGURATIC
Textul acesta e o datorie de constiinta. El a inceput sa germi-

neze in mine cu vreo 25 de ani in urma, in serile/noptile cand il ascul-
tam pe Paul Goma citindu-si romanele la microfonul “Europei Libere”.
Dupa ’90, cand, in sfarsit, a inceput sa fie editat si in Romania, i-am
reintanlnit amintirile, scrise negru pe alb, transpuse in concretul palpa-
bil al hartiei. Erau (sunt) acolo cu totii, negrii si albii, cei rai si cei buni.
Eugen Turcanu si Gruenberg zis Nicolschi, Goiciu, Enoiu, dar si mai
recentii (si mai romanii) Goran Gheorghe, Vasile Gheorghe, Nicolae
Plesita etc., etc. De cealalta parte a baricadei: Ion Ganescu, Ferdinand
Klapka, dar si mai recentii Ladea, Bedivan, Cristoiaica,
Damboviceanu etc., etc. Listele nu sunt exhaustive. Cu siguranta, voi
fi uitat nume (mai) importante – si dintre „negri”, si dintre „albi”. Dar
daca ii stiu pe cei amintiti mai sus,  e, in primul rand, meritul lui Paul
Goma.

Cu o incapatanare si un curaj atat de rare printre romani (cel
putin, printre cei de la nord de Dunare), Goma a scris letopisetul tero-
rii securiste, dar si pe cel al reactiilor starnite de vitregia comunista pe
meleagurile noastre.  De la rezistenta pura si simpla (nu cea „prin cul-
tura”), pana la tradarea la fel de pura si de simpla...

Desigur, letopisetul supara. El e oglinda curajului, dar si a puti-
natatii noastre. Cu toate ca se opreste la anul 1977, citindu-l, vom des-
coperi originea unor grave inconsecvente si tradari ale intelectualitatii
romanesti de azi.

Sa ne miram ca multi nu sunt deloc flatati de imaginea lor din
oglinda si doresc sa o faca tandari?  Cand vine vorba de Goma, „libe-
ralii” isi dau mana cu fostii propagandisti ai nationalismului cu voie de
la C. C.; oameni subtiri, intelectuali veritabili, scriitori cu talent si
influenta impart aceeasi transee (pardon – acelasi sant) cu dulai decre-
piti de teapa unor Plesita, Burtica sau chiar Stefan Andrei. Fiecare

235PAUL GOMA  - JURNAL 2008



avertizeaza, se revolta, se umfla in pene pe limba si in stilul sau.
Generalul fost decorat de insusi De Gol, ce conteaza cateva fire smul-
se din barba „de rabin” a unui legionar fascist?  La alt post de televi-
ziune, cu alte vorbe si alt temperament, junele Nicolae Manolescu insi-
nueaza ca Goma are 70 de ani, s-a ramolit, scrie aberatii in jurnal...

Da. S-a ramolit. Si are obsesii bolnavicioase. Crede, scrie,
spune ca:

1) Ideologia comunista, ca si partidul care a pus-o in practica,
este criminala, iar Securitatea, mana inarmata a Partidului, nu a fost cu
nimic mai prejos de mult hulitul Gestapo.

2) Basarabia e pamant romanesc. Adevarul acesta a fost, este,
va fi incomod. Si nu doar pentru slavofili, dar si pentru „europenizatii”
care au vrut, cu orice pret, in N.A.T.O. si in U.E.

3) Pentru a-si intelege istoria, romanii trebuie sa afle care a fost
comportamentul evreilor basarabeni (nu al tuturor, dar al multor, al
prea multor evrei basarabeni) in perioada 28 iunie-3 iulie 1940 (“sap-
tamana rosie”). 

Sa le examinam pe fiecare:
Ideologia comunista n-a murit. Reziduurile ei otravite se rega-

sesc in mintea si-n sufletul mai tuturor politicienilor, ca si in ale mul-
tor, prea multor ziaristi... Inca mai vioi sunt fostii securisti. Fie ca tan-
jesc demagogic dupa vremea „bunului patriot Ceausescu”, fie ca au
„naparlit” si au fost primiti in partidele istorice, ei nu sunt deloc inter-
esati ca romanii sa iasa din uitare.

Trecem mai departe. De fapt, nu trecem. Caci tot despre rela-
tia romanilor cu propria istorie va fi vorba.

In 1993, s-a intamplat sa-l cunosc pe Andrei. Bun vorbitor de
romana, Andrei s-a prezentat drept „un student strain”. Nu a trebuit sa
astept prea mult pentru a afla de unde anume: din Uniunea Sovietica
(atentie: episodul dateaza din 1993; eram, deci, la doi ani DUPA dis-
paritia U.R.S.S.). Devenisem curios – fosta Uniune e mare... Tanarul
recunoaste sfios: din Chisinau. Pana la ceasul acela nu intalnisem basa-
rabeni. Desi referinta la Soviete ma descumpanea, eram bucuros.
Euforia a fost de scurta durata. „Studentul strain” (de altfel, bursier al
statului roman) m-a readus cu picioarele pe pamant. Pe pamant sovie-
tic. Bunica lui Andrei, moldoveanca curata, s-a pus in mijlocul drumu-
lui pentru a nu lasa ajutoarele din Romania sa ajunga in Respublica. Ei
lacrimau cand pica un avion sovietic in Nagorno-Karabak. Ei nu-i vor
pe romani. In fond, America si Australia vorbesc aceeasi limba si nu
vor sa se uneasca, nu? Fiul aparatcik-ului din Moldova nu era sensibil
la argumente de ordin istoric. In cazul lui, mancurtizarea reusise.

Desigur, amnezia e intretinuta perfid si legiferata prin tratate
internationale. S-ar spune ca patriotismul cu iz de ectoplasma si bors
al d-nei Leonida Lari are menirea de a-i discredita pe basarabeni in
ochii celorlalti romani. Si reuseste din plin. La fel de priceputi in acest
sens sunt si acei bursieri de peste Prut care prefera sa comunice intre
dansii folosind limba rusa... Dar poate ii judecam prea aspru, noi,
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romanii ceilalti, cei ce nu stim pe pielea noastra cum e sa te nasti si sa
traiesti intr-o Respublica (ex)Sovietica...

Despre  perioada 28 iunie-3iulie 1940, Paul Goma  a scris
Saptamana Rosie [1], tom masiv, ce aduna, pe langa contributiile auto-
rului, documente de arhiva si relatari din presa vremii, toate avand ca
subiect ispravile celor prea nerabdatori sa traiasca in Respublica... O
saptamana rosie nu doar din punct de vedere ideologic...

Fiii, nepotii, complicii nerabdatorilor de atunci au tesut o
conspiratie a tacerii in jurul celui ce-a indraznit sa atenteze la statutul
lor public – trecandu-i de la  „victime” la rubrica alaturata. Cu cateva
imbucuratoare exceptii, omerta functioneaza.

Paul Goma este – inca o data – solitar. Cu riscul de a comite o
barbarie lingvistica, as spune ca e MAI solitar decat in 1977. Acum 30
de ani, balaurul numit political correctness abia eclozase. Azi a cres-
cut, iar barbariile pe care le pune la cale nu sunt (doar) de ordin ling-
vistic...

“Marian STAN”

Pe bookblog o recenzie, din 14 oct. 2007 a Pavilionului
cancero§ilor de Soljeni†în (semnat¶: Silviu Man) este urmat¶ de
un  schimb de opinii:

rebecca [este autoarea unui comentariu despre Patimile dup¶ Pite§ti
- remarcabil, reprodus în Jurnal 2007] - Octombrie 14th, 2007 11:31

Sunt pretioasa la complimente iar tie ti-am dat primul meu vot
pentru o recenzie foarte buna. Astept si una pe fenomenul Pitesti, daca tot
ai inceput…

man Octombrie 17th, 2007 23:02
sunt onorat, dar la Fenomenul Pitesti singura recenzie buna care se

poate face e o antologie de citate. 

rebecca (…)
Daca plecam de la premisa ca “Despre Pitesti nu se vorbeste - despre

Pitesti se tace” sau “Despre Pitesti au dreptul sa vorbeasca doar
pitestenii- iar ei tac” intr-adevar ai dreptate, dar exact asta l-a frustrat pe
Paul Goma incercand sa adune material pentru cartea sa. Sa vorbim
despre fenomen asa cum il percepem noi acum, sa povestim ce a fost, sa
ne bucuram pentru noi ca nu l-am cunoscut si sa plangem pentru cei
implicati; macar atat merita, sa vorbim despre ei si sa ii ridicam la rang de
eroi; doar asa putem sa le multumim sau sa le oferim omagii post mortem;
sa ne pese, sa refuzam a fi ignoranti pentru ca eu cunosc putine persoane
care stiu ce este Pitestiul de fapt si asta ma intriga…

man(…)
nu doar pe Paul Goma l-a lovit imposibilitatea de a cuprinde in

cuvinte Pitestiul. Si parintele Calciu a incercat sa marturiseasca - el fiind
unul dintre cei care au suferit cel mai mult, fiind la inceput reeducat, apoi
reeducator, apoi caindu-se, apoi din nou detinut in alte puscarii. Nici
lucrarile lui V. Ierunca sau D. Bacu nu pot fi decat un demers pe cat de
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curajos, pe atat de greu de intreprins. Asa se si explica dimensiunile redu-
se ale lucrarilor lor. Sper ca realizezi ca dorinta de a ne raporta la victime-
le Pitestiului sunt pe cat de anacronice, pe atat de jignitoare pentru mora-
la zilelor noastre. Ignoranta contemporana e bazata pe confort - e vorba de
“a nu vrea sa stii”, nu de “a nu sti”. e greu oare sa dai un search si sa ajun-
gi pe un site ca acesta, minimalist poate, dar cu siguranta plin de date
revalatorii : http://www.ciumegul.com/ ? (ca sa nu mai zic de carti precum
cele citate?!)

rebecca (…)
Cred ca nu m-am facut bineinteleasa, ori m-am exprimat gresit ori

pierd undeva mesajul pe care vreau sa-l transmit. Paul Goma era dezilu-
zionat, dezamagit tocmai pentru ca pitestenii refuzau sa-si spuna povestea
iar daca ei nu ar fi facut-o pana la urma cum am fi stiut noi azi despre ei?
Nu am insinuat sa ne raportam noi la victimele Pitestiului ci sa vorbim
despre el, pentru ca asa cum zici si tu unii nu vor sa stie dar altii chiar nu
stiu. De asta fac lobby pentru fenomenul Pitesti, sa afle si altii, sa infor-
mam, sa spunem ca a fost, sa nu-l lasam asa, de izbeliste doar din igno-
ranta si nepasare. Pentru cei care stiu si vor sa afle mai multe asta deja e
altceva, eu ma refer strict la “a informa”. Uite, am sa incerc sa-ti trimit eu
o recenzie pe Pitesti, daca e buna/m-as bucura, daca e proasta/astept criti-
ci constructive, daca e inutila/o stergi si-mi dai mesaj: “e inutil gestul” sau
mai bine, nu fa nimic, am sa pricep ca si tacerea-i un raspuns… Mersi!

man (…)
rebecca, si eu sper,(tot cu naivitate), in utilitatea a ceea ce numesti

“informare” despre Pitesti. tocmai de asta astept cu nerabdare recenzia ta
la cartea lui Virgil Ierunca. de tacut nu tac oricum 

Un citat din Idei în dialog:

Apropo de Marta Petreu, imi permit sa va semnalez alte „Scrisori
catre bunul Dumnezeu” ale lui Ion. D. Sarbu, uriasul rezervor epistolar
de-acum jumatate de veac, tiparite in Apostrof, nr. 3 (214) pe 2008. Aleg
doar un mic, si exemplar, esantion de condiment etnoistoric (este vorba de
scrisori catre regizorul Lucian Giurchescu): „Craiova, 18 mai 1987 (…)
Cred ca ti-am scris ce discutie am avut cu consateanul nostru Herman
Pista? Fostul director de la Dermata… Optiunea evreilor din Ardeal pen-
tru nationalitatea maghiara mi se pare bizara si suprarealista. Noi suntem
plini de defecte – dar nu suntem (nu am fost) cruzi, intolerabili, fanatici.
Nu avem (nu aveam) vocatie pentru convingeri definitive, nu am dat mari
ideologi, anarhici, revolutionari: calea de mijloc (ca obsesie a unui popor
care intotdeauna a fost incadrat de mari puteri eliberatoare), indoiala,
duplicitatea funciara – ne scutesc de greseli extremiste. Citesc aceasta
Istorie a Ardealului, in ungureste, mi-e indiferent, nu ma intereseaza. Sunt
latin, stiu logica si politica. Nu am voie sa ma consider european avand
moravuri asiatice –ambratisarea Asiei e mortala pentru orice popor sub
doua sute de milioane. Noi trebuie sa ramanem europeni, altfel pierim. Si
ungurii la fel. Nu stiu sa-si numere neamul, se imputineaza. Deja Capitala
si Limba lor e dubla fata de forta lor demografica…”
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Duminic¶ 22 iunie…

…a-nceput r¶zboiu-n lume… eu îns¶, egoist, m-am
ocupat cu ale mele: c¶r†ile preparate pentru editare.

De la o vreme, §i din cauza vârstei (§i a bucuriilor ei…), dar
§i pentru c¶, în sfâr§it, am editor, nu mai pot fi atent la soarta
lumii, la a fotbalului, la a Palestinei, la… Doar la a Basarabiei,
dar în cazul ei, fac §i eu ca stru†ul: dac¶ vestea este foarte proast¶,
“m¶ prefac c¶ n-aud…” - da’ de unde: încerc s¶ m¶ prefac…

Alaltaieri §i ieri am preparat Jurnal 2007. Azi re-re-iau
Scrìsurile.

De pe Blogosfera acest text, f¶r¶ autor (nu l-am g¶sit eu?)

“Paul Goma si ARTA de a fi interzis
Din Underground— Paul Goma si arta de a fi interzis 
Motto: Si am hot¶rât sa nu-i uit in vecii vecilor, nu s¶ ma r¶zbun

ci s¶ nu-i uit §i mai ales SA NU-I TAC” (Paul Goma, Gherla) 
Paul Goma nu e olimpicul †¶rii, nu e nici cel mai bun dintre

(marii) scriitori §i nici m¶car fidelul informator al securit¶†ii ce §i-ar
turna-o pe maic¶-sa pentru “o functie in Academie”; dac¶ stau s¶ m¶
gândesc mai bine el e exact acea buturug¶ mic¶ ce a dat peste cap
întreaga ma§in¶rie diabolic¶ a Socialismului Românesc. E acel autor
de care am fost avertiza†i s¶ ne ferim pentru c¶ e “fa§âstu’’” ce a avut
curajul s¶ condamne evreii §i comunistii de pe urma carora avu mult
de suferit, în copilarie, când se afla în eterna “reFugire” a anilor ’40, în
ipostaza de basarabean ratacitor, de ”vinitura, vorba ardelenilor” (care
in mod paradoxal a§teptau ru§ii sa-i elibereze de unguri, f¶r¶ a crede în
gropi commune, furt de domiciliu, p¶mânturi, animale) §i de c¶utator,
nu a unor fantasme cum e caracteristic copiilor, ci a lucrurilor lume§ti,
a tat¶lui ridicat de NKVD în decembrie ’41 pentru “na†ionalism”.
Judecat în anii de studen†ie pentru opinii diferite de cele ale
comunit¶†ii, pentru c¶ afirmase c¶ Basarabia e p¶mânt Romanesc, c¶
limba §i etnia ”moldoveneasc¶” sunt lucruri fabricate de sovietici pen-
tru dezna†ionalizarea Românilor din dreapta Prutului a trecut prin oro-
rile de la Gherla, Jilava (Abatorul României Mari) §i domicilii obliga-
torii la L¶te§ti §i Fete§ti. Regimul de la Bucuresti, c¶ruia Goma îi deve-
nise incomod pentru c¶, în ciuda nenum¶ratelor arest¶ri, b¶t¶i, inti-
mid¶ri, interdic†ii (in special de publicare) §i distrugeri a manuscrise-
lor sale, îi permite o c¶l¶torie la Paris, în 1977 unde, împreun¶ cu so†ia
§i copilul cer azil politic, aflându-se acolo pân? în ziua de azi, pentru
c¶ statul român refuz¶ a-i pune în drepturi cet¶†ene§ti. Romanul “Arta
ReFugii” a fost scris între anii 1985-1988 la Paris ca al doilea volet al
ciclului auto-biografic “Din Calidor”. Apare în a treia edi†ie in 2007 în
dactilografia autorului (fapt ce îi confer¶ un in†eles deosebit, o liberta-
te de a “citicumvrei”) la editura bucure§tean¶ ANAMAROL. Vede
lumina zilei §i la Chi§in¶u, la Salonul Interna†ional de Carte, în
condi†iile imbargo-ului cultutal §i a unei uri artificiale educate împotri-
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va sa. Anatolie Juraveli, vânzatorul de la stand-ul cu cartile lui Paul
Goma fusese de câteva ori amenin†at de ni§te “vizitatori” din motiv c¶:
“Cum a§a, cum pute†i sa vinde†i un scriitor fascist, antisemit, care e
INTERZIS in toata Europa!!! Este o conven†ie europeana care interzi-
ce!!!! O s¶ sun¶m!! O s¶ va alunge pe voi §i pe directorul Bibliotecii!”
În mod paradoxal tot tirajul “S¶pt¶mâna ro§ie” a fost cumparate de un
domn:“deodata mi-am adus aminte de baietii lui Ceau§escu ce au cum-
parat tot tirajul “Ostinato”, edi†ia italian¶ - dac¶ nu gresesc. Mai târziu
aflu de la Paul Goma c¶: “… Aceast¶ metod¶ e cunoscut¶ sub numele
“stingere”. Stingi o carte, cumparînd-o, nepermitind cititorilor s¶ ajun-
ga la ea. Securitatea §i evreii o practic¶ de o jumatate de secol…” a
adaugat sursa citat¶. £i mai paradoxal¶ e pozi†ia oficialilor fa†¶ de
românofobia rusesc¶ ce e privit¶ mai mult ca un instinct de auto-
ap¶rare a “minorit¶†ilor împotriva nationalistilor români” La fel ca §i
“Culoarea Curcubeului” , “Arta ReFugii” ne pred¶ o lec†ie de istorie,
o lec†ie de rezisten†¶, o lec†ie de eroism ce nu trebuie uitat¶, negat¶ sau
interzis¶. “Arta ReFugii” e un fel de “Amintiri din Copilarie” de Ion
Creanga, ins¶ nu amuzante, ci dramatice, sângeroase uneori, câteodata
picante. Copilaria lui Paul Goma e “copil¶ria” Basarabiei anilor ‘40:
refugiata duminic¶ diminea†a, furat¶, trecut¶ prin “praf pr¶fos §i bale-
gi b¶legoase”. Unul dintre motivele de baza ale romanului e cel al
mut¶rii, avand o legatur¶ fina (dar nu si neglijabila) cu transhumanta
din Miorita sau Baltagul, cu mult prea profitabila afacere na†ional¶ de
vindere…la noi se vinde totul: †ara, p¶rin†ii, viitorul, si chiar mai
mult… Actiunea romanului oscileaza intre 2 extreme - a fugii §i a refu-
gii: “fuga, re-fug¶, noi am re-fu-git din Basarabia” amestecat¶ cu per-
manentul sentiment de fric¶ de a nu fi prin§i §i du§i acas¶, nu în Mana,
jud. Orhei ci acas¶ in Siberia. Pentru a ramane “vinituri, vorba ardele-
nilor, cu un copil de cadre didactice, in plus refugia†i” ei renasc aseme-
ni p¶s¶rii Phoenix in momentul de criz¶ de la Centrul de Repatriere
Sighi§oara: “eu †inând lanterna aprins¶ sub plapom¶, tata scriind §i
punând, rotind stampile, apoi mototolind hârtia ca s-o invechiasc¶…
acolo §i m-a nascut tata pe mine, a§a amândoi am nascut-o pe mama;
apoi pe al†ii, la hotelul de lâng¶ gar¶; pe multi basarabeni §i bucovine-
ni am n¶scut noi, tata §i cu mine”. Câteodata nu se întampla nimic,
doar se tr¶ieste pe muchie de cutit monotonia de la Buia, se discut¶
despre politic¶, se învata, se râde §i se plânge. E un sat românesc cu
intelectuali, cu p¶stori, cu muncitori, cu preo†i ce fur¶ din ajutoarele
umanitare destinate copiilor, cu comuni§ti corup†i §i ipocri†i, cu ocu-
pan†i incul†i §i arogan†i, cu indragosti†i…cu refugia†i §i copii. Darul de
narator al lui Goma ne readuce in calvarul acelor ani: în fuga, în
reFuga, în drama arderii c¶r†ilor “…arse ca <<burgheze, daunatoa-
re>>; si cele de fizica,de botanica, de chimie, de matematici – chiar si
culegerile de probleme; toate, totul a devenit vechi, burghez, reactio-
nar, dusmanos.” iar pierderii parintilor prin penitenciare se rasfrange
intr-un mod oarecum mistic asupra intregului sat: ”De ce crâ§ma e
goala §i, la tejghea nici crâ§marul, nici nevasta-sa? £i de ce satul era
atât de t¶cut, neluminat, intr-o sâmb¶t¶ seara? £i-înc¶ de ce Ila nu
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vorbe§te cu mine de vreo 5 zile? £i de ce Sasu, §tiind cine sunt §i al cui
sunt m¶ tot intrebase la cin’ ma duc eu la Buia ”. Eterna fuga si eterna
cautare. Eterna stare de a fi in plus, chiar si in propria tara. Acest “copil
de cadre didactice, in plus refugiat” ce la 9 ani vede lumea cu o lucidi-
tate greu de descris, ne preda, ca la o partid¶ de sah, o lec†ie de rezis-
ten†¶ având la baza propria copilarie, atat de bine descrisa in romanul
autobiografic Arta ReFugii ; lectie ce n-o s-o gasim in arhive sau bine
camuflata in cartile de istorie, si anume ca, orice ni s-ar intampla, sa nu
cedam indiferent de consecinte, de ziduri de tacere, lasitate si interese
meschine, de ziduri cu cicatrice de gloante in spatele carora mai stau
inca tancuri cu stele rosii: “oi fi eu român, dar nu cedez Mana mea, nici
judetul Orhei, nici Basarabia §i Bucovina §i Ardealul de Nord, §i nici
Regina. Nu dau nimic §i pe aici nu se trece!!!” Romanul lui Paul Goma
mereu va fi mereu citit si recitit, cumparat, xeroxat si piratat, dar
cunoscut si apreciat doar in underground si numai cu jum`tate de voce,
la limita legalului, caci memoriile sale il lezeaza pe cei mari scriitori si
politicieni. Capacitatea educativa e una imensa, si anume ca „am inva-
tat de acasa sa fiu pentru bine si mereu impotriva raului, indiferent de
poarta in frunte svastica ori secere-si-ciocan”. Mereu recent si mereu
actual, mereu negat, uitat si interzis, mereu haituit si ReFugit Paul
Goma reprezinta simbolul rezistentei romanesti. Despre Paul Goma s-
a tacut mult, atunci si acum. Multi critici romani considera ca literatu-
re sa nu are valoare estetica, fiindu-i refuzat orice merit literar. E recu-
noscuta o dimensiune etica, a unui protestatar, doar o valoare de docu-
ment. Nimic altceva. Intentionat sau nu se uita ca romanele lui Paul
Goma descriu individul in timpul comunismului, si cumplita teroare a
istoriei. I se mai reproseaza si prezenta masiva a biografis-mului.
Dincolo insa de critici, de ura, de manipulare, romanele lui Paul Goma
exploreaza capacitatea de rezistenta si a refuza, a spune NU.
Personajul model, exceptional, se manifesta in niste conditii limita,
subumane. 

Salutari pentru Paris: Mana-Orhei-Chisinau-Romania.”

De pe internet, un volum de toat¶ lauda: Ortodoxia
miori†ic¶ 2 de Valentin Musc¶. Mi-am întâlnit (aproape) toate
idiosincraziile, §i chiar iubirile (mi-a f¶cut o imens¶ pl¶cere pasa-
jul despre Ioan I. Ic¶).  Intr-un pasaj despre mine zice c¶ Jurnal I-
II-III este o capodoper¶ (sic). Dar chiar a§a, cu “sic”, mi-a f¶cut
pl¶cere.

Joi 26 iunie 2008

Michaela-din-Viena m¶ alimenteaz¶ cu bibliografie:
Fiind vorba de “colegul”, meu, director de con§tiin†e, §i

înlocuitor în postul de turn¶tor personal (de†inut pâna la moartea-
i  tragic¶ de Al. Ivasiuc), N. Manolescu, în primul moment repro-
dusesem aici comiterile sale troglodist-socialiste.
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- un articol despre “proza colectiviz¶rii”, în “Contempora-
nul" nr. 15, din 3 aprilie 1962;

- o scrisoare din 1981 adresat¶ lui Dumitru Popescu-
Dumnezeu, cerîndu-i rezolvarea unei vizite în Occident - a§a cum
mai f¶cuse §i acum doi ani §i acum cinci ani…

Am în†eles îns¶ c¶ îmi spurc Jurnalul.
Deci am §ters manolesc¶riile.

Vineri 27 iunie 2008

Aldine de azi public¶:

“Iunie 1958: o jumatate de secol de la revolta de la Gherla
Atunci s-a reintrodus bataia in puscariile politice - Alexandru
Mihalcea”

ïn textul cât un pogon este pomenit¶ Doina Jela, Marcel
Petri§or - dar nici un cuvânt despre Goma §i despre Gherla sa -
scris¶ în 1972, editat¶ la Gallimard în 1976, la Coekelbergs
Vörlag în 1977.  Au oare de ce?  Doar a fost editat¶ la Humanitas,
în 1990, recenzat¶, chiar l¶udat¶. Tot Jela este paznica a ceea ce
se public¶ în România? Dan Stanca ce-a p¶zit? Cât despre
Alexandru Mihalcea… Si ¶sta a pretins la un moment dat c¶
fusese coleg cu mine - la Gherla… Norocul meu: m-am obi§nuit
cu “colegi” din ¶§tia.

Sâmb¶t¶ 28 iunie 2008

Ziua de azi:

“Te§u Solomovici: Ziua invaziei vazuta de Antonescu

“Mi se pare semnificativ ca astazi, 28 iunie, la 68 de ani dupa
raptul Basarabiei si Bucovinei de Nord de catre Uniunea Sovietica,
apare in librarii primul volum din "Jurnalul maresalului Ion
Antonescu".

“Istoriografia despre cel mai controversat lider roman face un
serios salt inainte odata cu aparitia acestei lucrari. Documentul "Pentru
Memorii" cuprinde doua file umplute cu "gandurile" generalului axate
pe evenimentul ocuparii ilegale a Basarabiei si Bucovinei de Nord de
catre trupele sovietice. Scrie Ion Antonescu: "Pierderea Bucovinei si a
Basarabiei nu ne poate indreptati sa cedam lupta". Si mai departe:
"Orice popor are o vitalitate inepuizabila, datorita careia poate sa rein-
ceapa lupta dupa erori comise si infrangeri suferite... Destinul nostru
m-a aruncat in mijlocul unei fatale <<panze a Penelopei>>. Luam dru-
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mul de la cap si cu Bucovina si cu Basarabia. Depinde de noi sa ajun-
gem repede la capul lui. Va depinde tot de noi sa transformam intr-o
opera istorica temeinica ceea ce a fost atat de fragil".

“Accedarea la putere a generalului Ion Antonescu a fost rezulta-
tul natural al tradarii din iunie 1940 si al catastrofei traite de populatia
tarii prin pierderea celor doua provincii romanesti, Basarabia si
Bucovina. Din lectura "Jurnalului" apare cu claritate faptul ca si
declansarea, la 22 iunie 1941, a razboiului romanesc impotriva Uniunii
Sovietice este o rezultanta a actului agresiv savarsit de sovietici la 28
iunie 1940. Purtat de valurile protestului popular si al dorintei de
revansa romaneasca asupra ocupantului sovietic a devenit Ion
Antonescu, in urma cu 68 de ani, Conducatorul tarii.

“Putine sunt lucrarile lasate posteritatii de personajele principale
ale epocii, jurnalele la persoana intai sunt si mai rare. Nici cartea
despre care vorbim nu e un jurnal intim, dar valoarea sa istorica este
uriasa, in primul rand pentru ca e o sursa originala, valorificand un
document inedit fundamental: "Jurnalul activitatii lui Ion Antonescu,
Conducatorul Statului". El a fost intocmit de colaboratorii maresalului,
cu stiinta lui Ion Antonescu, in cadrul Cabinetului Militar, ingaduind
in premiera cititorului, asa cum subliniaza Gh. Buzatu, "sa patrunda in
intimitatea Guvernului si anturajul Generalului/Maresalului, in sfera
deciziilor capitale de ordin politico-diplomatic, militar si social-econo-
mic, toate expuse intr-o ordine si logica precisa, care nu ingaduie dena-
turari grosolane si interpretari labile".

“In ce-l priveste pe Ion Antonescu, istoricii au astazi privilegiul
de a avea la dispozitie cateva surse esentiale cu caracter memorialistic.
Conducatorul era preocupat sa lase posteritatii documentele necesare
care sa nu permita intinarea sau falsificarea imaginii sale. Aproape tot
ce a spus si a decis Antonescu a aparut in presa vremii sau a fost fixat
in scris. In mod special, maresalul a notat cu propria sa mana pagini
destinate fie unui Jurnal intim, fie unei istorii a anilor de guvernare.
Gh. Buzatu inregistreaza 15 asemenea documente. Voi enumera doar
cateva:

De pilda, inainte ca regele Carol al II-lea sa dea ordinul arestarii
sale, (9 iulie 1940), generalul Ion Antonescu a redactat doua file de
"Consideratii" referitoare la intrevederea avuta cu regele (4 iulie
1940). Alaturate "Memoriului" lasat regelui referitor la cedarea fara
lupta a Basarabiei si nordului Bucovinei, aceste pagini sunt deosebit de
relevante intru cunoasterea evenimentelor care au dus la accedarea la
putere a lui Ion Antonescu.

"Istoricul arestarii mele"
“Intr-un alt document, "Istoricul arestarii mele", Antonescu

relateaza cum a fost surghiunit, la Predeal, in dimineata de 9 iulie
1940, "din Inalt ordin al Majestatii Sale", fiind trimis la Manastirea
Bistrita. De aici ii scrie sotiei sale, Maria, o incunostiinteaza ce i s-a
intamplat, si-i cere o serie de obiecte personale, hartie de scris, un sti-
lou, cateva "carti de istorie, de filosofie, de economie politica, Racine".
De la Bistrita, generalul ii cere sotiei sa fie "calma" si "demna", si-o

243PAUL GOMA  - JURNAL 2008



asigura ca "orice suferinta nu va egala linia mea dreapta si nevinovatia
mea".

"Reflectii din inchisoare: De ce am ajuns la Bistrita?" prezinta
versiunea generalului asupra deciziei regelui Carol al II-lea care patro-
na un regim "tabacit de minciuna". Antonescu nu-i iarta regelui indife-
renta fata de notele ultimative din 26-27 iunie 1940 ale ministrului de
Externe sovietic Viaceslav Molotov, note brutale si ultimative, repre-
zentand "o groaznica scadenta". Generalul care critica clasa politica si
pe rege pentru toate "calamitatile", avea statura morala sa faca acest
lucru, deoarece inca din 1924, el avertizase ca granita de Est nu era
"definitiva", ca de acolo Bucurestii trebuie sa se astepte la complica-
tii". Gh. Buzatu subliniaza ca, relativ la acceptarea notelor ultimative
ale Uniunii Sovietice, generalul Ion Antonescu aprecia ca numai
ancheta faptelor si istoria urmau a stabili ce anume a contat in iunie
1940: inconstienta, nepriceperea sau tradarea. Cele mai importante din
aceasta serie de documente destinate de maresal pentru a-l ajuta la
scrierea memoriilor sunt, fara indoiala, "Jurnalul activitatii domnului
Ion Antonescu, Conducatorul Statului (27 septembrie 1940 - 21 iulie
1944)" si "Registrul istoric al Conducatorului Statului".

"Preludii. Explozia. Revansa"
“Deocamdata, a aparut primul volum din "Jurnal", cuprinzand

"Preludii. Explozia. Revansa (4. IX. 1940 - 31. XII. 1941)" - editori:
Gh. Buzatu, Stela Cheptea si Marusia Cirstea. Profesorul Gh. Buzatu
cerceteaza de cateva decenii viata si faptele maresalului, opiniile sale
sunt, in genere, cunoscute. El socoate ca "istoria veacului al XX-lea
este frecvent si grosolan violentata", dar "in ciuda denigrarilor si
contra facerilor istoricilor improvizati sau ale activistilor aflati in sluj-
ba Inaltelor Porti de aiurea, figura Maresalului Ion Antonescu s-a
impus constant". Nu e locul, aici si acum, sa vedem unde are si unde
nu are dreptate istoricul, voi spune doar ca intre cele 1,5 milioane de
titluri de carti si studii reprezentative axate pe tema celui mai mare
conflict armat din istorie, "Jurnalul lui Ion Antonescu" marcheaza o
premiera istorica si editoriala. Cartea devine un instrument de lucru
esential pentru istorici, este si o lectura palpitanta pentru cei preocupa-
ti de tainele vietii si epocii lui Ion Antonescu.
Despre luminile si umbrele Jurnalului voi reveni.

“28 iunie 1940: Armata Rosie intra in Basarabia
“Astazi se implinesc 68 de ani de la raptul teritorial din 28 iunie

1940, cand in urma ultimatumurilor din 26 si 27 iunie 1940 armate le
sovietice au ocupat vechile teritorii ale Basarabiei, nordului Bucuvinei
si Tinutului Hertei, o suprafata de 50.762 km2 cu aproximativ 4
milioane de locuitori, majoritatea etnici romani.

“Soarta acestor teritorii a fost pecetluita anterior prin semnarea de
catre URSS si Germania nazista la 23 august 1939 a Protocolului
Aditio-nal Secret al Pactului Molotov-Ribbentrop, Berlinul acceptand
pretentiile absurde ale Moscovei pe fondul declansarii conflictului
mondial.
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“La 26 iunie 1940 este remis guvernului de la Bucuresti primul
ultimatum sovietic, prin care Moscova solicita imperativ "rezolvarea
imediata a chestiunii inapoierii Basarabiei catre Uniunea Sovietica".
Cererile guvernului URSS catre guvernul regal al Romaniei cuprin-
deau doua puncte: sa inapoieze cu orice pret Uniunii Sovietice
Basarabia si sa transmita Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei
cu frontierele potrivit unei harti anexate. In fata sovaielilor autoritati-
lor romane, Moscova inainteaza cel de al doilea ultimatumul din 27
iunie, guvernul roman fiind somat sa cedeze teritoriile disputate in 4
zile (1 iulie-n.r.), fiind stipulat ca trupele sovietice vor ocupa inca din
28 iunie Chisinaul, Cernautii si Cetatea Alba. Evacuarea din perioada
28 iunie-3 iulie s-a facut in graba, cu mari dezordini, intr-un cadru psi-
hologic de panica generala in randul autoritatilor si a populatiei civile,
impreuna cu armata evacuîndu-se institutiile administrative, judiciare,
bisericesti, o parte a institutiilor de invatamant. Documentele romanes-
ti, sovietice si occidentale atesta numeroase atrocitati comise impotri-
va armatei si populatiei civile romanesti de catre soldati sovietici si
grupuri de partizani comunisti. [“partizani”? - întrebarea mea, P.G.]
Imediat dupa aceasta data a inceput calvarul pentru populatia din aces-
te teritorii, fiind confiscate si nationalizate principalele mijloace de
productie, bancile, transportul feroviar, mijloacele de telecomunicatii,
spitalele, institutiile de invatamant, depozitele, hotelurile, imobilele,
casele celor refugiati. Proprieta-tile funciare au fost confiscate, taranii
fiind obligati sa adere la sistemul colhoznic. Organele de represiune
sovietica au declansat ofensiva impotriva simbolurilor romanismului
in regiunile ocupate, fiind lichidate peste 21 de manastiri, 623 de
biserici si fiind executati sau deportati in gulagurile siberiene sute de
preoti. La 13 iunie 1941, 4517 familii cu peste 27 de mii de membri au
fost deportate in Siberia, cu doar cateva zile inaintea declansarii
operatiunilor de eliberare a Basarabiei de catre armata romana la
22 iunie 1941. (M.I.)

Tesu SOLOMOVICI” 

Pentru a câta oar¶ omagiez onestitatea lui Te§u Solomovici -
spre mânia holocaustologilor turba†i §i analfaba†i ca Ancel,
Voicu, R. Ioanid §i al†i Totoki, Lazslo-i antiantonescieni f¶r¶
frontiere? Ei bine, cu unul ca el cu pl¶cere a§ dialoga despre buba
cea urât¶  dintre noi.

Totu§i, în treac¶t, observ c¶ T.S. nu s-a dezb¶rat chiar de
toate ticurile - iat¶ unul:

“Documentele romanesti, sovietice si occidentale atesta
numeroase atrocitati comise impotriva armatei si populatiei civile
romanesti de catre soldati sovietici si grupuri de partizani comunisti”.

Asta vine a§a: Evreii care atacaser¶ convoaiele de refugia†i,
îi batjocoriser¶ pe militari, dezarmîndu-i, pe civili jefuindu-i de
pu†inul luat cu ei, pe atâ†ia ciom¶gindu-i, ba chiar ucigîndu-i - to†i
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aceia erau… “partizani”, m¶ rog frumos. 
La urma urmei, Te§u are dreptate: dac¶ ar fi fost doar

indivizi profitînd de o catastrof¶ - retragerea - ar fi fost… ni§te,
cum le-am zis, indivizi - cu totul §i cu totul întâmpl¶tor evrei.
ïns¶ fiindc¶ nu erau deloc ni§te… indivizi, individuali§ti, borfa§i
de drumul mare - doar se exprimaser¶ prin gura avocatului
Steinberg, la Chi§in¶u §i prin pancartele confec†ionate din timp:

“Bine a†i venit! V-am a§teptat 22 ani!”,
… au dovedit c¶ erau organiza†i. Deci: “partizani”!
Te§ule, Te§ule, în ultimii doi ani ai f¶cut eforturi considera-

bile, ca s¶ ie§i din ghettoul gândirii sioniste, etniciste, ai izbutit în
bun¶ parte - încât †i-a s¶rit la gât Ancel, “jidanul-când-e-prost”
(expresia î†i apar†ine)  - dar… ïns¶, vorba ceea: 

«ïnc¶ un mic efort, tovar¶§e Te§u, e§ti pe calea cea bun¶…»

Duminic¶ 29 iunie 2008

Am ajuns §i în ziua de azi, când sunt s¶rb¶tori†i sfin†ii
apostoli Petru §i Goma ! - banc prost, dar cât de buuun… 

Dup¶ amiaz¶ : surpriz¶. Am primit un e-mail semnat: “Lucia
Popescu”! La expeditor era indicat un alt nume, am dedus ca ar
putea fi un ginere (ultima dat¶ când ne-am vazut, Lucia îmi spu-
sese ca avea o feti†¶).

Lucia Popescu… Ea era prietena mea în perioada dinainte de
arestarea din 1956. F¶cea parte din grupul colegelor care s-au
zb¶tut, s-au agitat pentru noi, cei aresta†i: Doina Martescu, dup¶
convoc¶ri repetate, extrem de brutale, a fost exmatriculat¶;
Gloria Barna, cea mai agitat¶ (vezi Justa) a fost arestat¶, b¶tut¶
§i de M¶celarul Enoiu, dup¶ liberare, s-a c¶s¶torit cu un scriitor
mino-ritar de la Timi§oara, a publicat sub numele de Alexandra
Indrie§ - a murit acum câ†iva ani, Dumnezeu s¶ o ierte. Dintre ele
Floren†a Albu nu a fost arestat¶, nici exmatriculat¶ (a murit §i ea,
în urm¶ cu doi sau trei ani). Lucia Popescu, nici ea nu a fost ares-
tat¶-exmatriculat¶, dar sunt convins: nu a sc¶pat neconvocat¶ de
securi§tii-beli§ti.

ïn urm¶ cu un deceniu-dou¶ cineva - probabil Floren†a Albu,
venit¶ la Paris îmi spusese c¶ Lucia e bolnav¶, dar am¶nunte nu
mi-a dat. £i iat-o scriindu-mi - pentru prima oar¶ dup¶… 50 ani!

Am în†eles: citise Dialogul, nu îi displ¶cuse, mai ales c¶ o
pomenisem §i pe ea (care, împreun¶ cu Floren†a îmi trimisese la
L¶te§ti volumul postum al lui Labi§ Lupta cu iner†ia). 

Draga de ea.
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Luni 30 iunie 2008

Flori St¶nescu îmi trimite primul semn scris c¶ Dialogul
nostru nu s-a purtat în van - zic eu, mimînd optimismul. Mimînd,
îns¶ cu destul¶ convingere, fiindca autorul este unul din prozato-
rii dragi mie de la prima lectur¶ de dup¶ 1990 : Dumitru
Ungureanu. El a mai scris despre mine (în Arge§), de data aceas-
ta iau textul s¶u §i ca o floare prilejuit¶ de onomastica-mi. A
ap¶rut în revista Litere din Târgovi§te:

ALAMBICOTHECA
DUMITRU UNGUREANU

Florilegiu gomoetic
A ap¶rut la Editura Vremea un voluma§ de cca. 150 de pagini,

intitulat simplu Dialog. El ar putea constitui un fel de rezumat a ceea
ce îndeob§te se cheam¶ doctrina unui filosof. Cum se §tie, orice autor
dore§te s¶-i fie în†elese bine ideile, opera, activitatea de-o via†¶.
Filosofii scriu c¶tre amurgul vie†ii un astfel de op, f¶r¶ preten†ii siste-
mice deosebite, dar de o mare concentrare ideatic¶. Autorul de care
pomenesc aici este Paul Goma. Cine este §i ce reprezint¶ în cultura
român¶, nu e cazul s¶ repet. 

Textul din carte a c¶p¶tat forma publicat¶ în urma unui lung
dialog purtat pe internet. Aparent, autoarea întreb¶rilor, Flori St¶nescu
nu face decât s¶-i ridice, ca-n sport, mingea la plas¶ celui care, cu
vigoarea-i ce l-a f¶cut temut, izbe§te înc¶ o dat¶, §i înc¶ o dat¶, §i înc¶,
§i înc¶, s¶ fie sigur c¶ nimeni nu va uita ce are el de spus. £i ce trebuie
spus, pân¶ la urma urmelor. Fiindc¶ Paul Goma asta face de aproape
cinci decenii: spune tare, în public, în cultur¶, în ziare, la televiziuni,
în lumea politic¶ §i-n cea virtual¶, ceea ce foarte mult¶ lume, intelec-
tuali sau simpli români au spus în §oapt¶, în sinea lor, printre din†i
§i-n dosul plapumei. Adev¶ruri simple, recunoscute într-un târziu sau
înc¶ nerecunoscute, majoritatea spuselor lui Paul Goma au greutatea
greu de îngurgitat a pietrelor care r¶mân dup¶ ce apa trece §i se
polueaz¶, au incasabilitatea sticlei folosit¶ în industria chimic¶, au
virulen†a profe†iilor Vechiului Testament, a c¶ror dreptate se
dovede§te îndeosebi când e prea târziu, iar poporul a fost trecut prin
foc purificator.

Paul Goma, prin tot ce-a scris §i scrie, se însumeaz¶ acelui fel
de-a fi patriot inaugurat de Mihai Eminescu, dus mai departe de
Hasdeu, Iorga §i Vasile Pârvan, adâncit de Mircea Eliade, Mircea
Vulc¶nescu §i Emil Cioran, justificat filosofic de Noica §i asumat
(când n-a fost deformat) de al†ii. Trecând peste idiosincraziile literare,
explicabile prin ceea ce s-a întâmplat în ultima jum¶tate a secolului
XX, g¶se§ti în paginile lui Paul Goma sensul profund pe care el l-a dat
Cuvântului, ca vehicol al Adev¶rului. În optica lui Goma, Cuvântul §i
Adev¶rul sunt una, §i amândou¶ Dumnezeu sunt, a§a cum spune
Evanghelia dup¶ Ioan. Nu po†i rosti Adev¶rul cu gura cu care ai mân-
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cat c¶cat, traduce Goma pe în†elesul mocofanilor. Nuan†¶rile, neîn†ele-
gerile, despicarea firului, aducerile din condei pe care mare parte a
scriitorilor b¶§tina§i, mânuitori de vorb¶-n col†uri §i rotund¶, le comit
pentru a justifica op†iuni nedemne sau m¶g¶rii impardonabile, toate
astea sunt condamnate în bloc, dar cu explica†ii la obiect, sprijinite pe
texte clare, scrise §i semnate f¶r¶ pseudonim. Nu mai dau aici citatul
din Biblie pe care se sprijin¶ etica lui Goma. C¶ci, l¶sând contextualul
laoparte, ceea ce scrie, sus†ine §i tr¶ie§te Paul Goma de atâtea decenii
se adun¶ într-o Etic¶.

Istoric de forma†ie, Flori St¶nescu are dou¶ titluri de referin†¶:
1) Biserica întemni†at¶. România. 1944-1989 – Institutul Na†ional pen-
tru Studierea Totalitarismului, 1998, împreun¶ cu Paul Caravia §i
Virgiliu Constantinescu; 2) Ocupa†ia sovietic¶ în România, 1946-
1948, Editura Vremea, 1998, împreun¶ cu Drago§ Zamfirescu.
Comentatoare invitat¶ în culegerea de articole a poetului Ovidiu
Nimigean – Iner†ii de tranzi†ie, altruisme & bahluviuni literare, Ed.
Vremea, 2006. Performa†a ei în cartea de fa†¶ const¶ în tenacitatea cu
care îl împinge pe n¶valnicul profet s¶ defineasc¶ pe scurt ceea ce-a
defri§at pe larg în opuri editate §i prost difuzate în spa†iul limbii
române. 

Nu e u§or s¶ te opui unui uragan; s¶-l st¶vile§ti, nici atât! Or, aici
avem spectacolul a dou¶ uragane ce merg într-aceea§i direc†ie, cu vite-
ze diferite. Vai de cine este prins între ele! 

Dau peste o recenzie ap¶rut¶ în EgoPHobia,14, redactor-§ef:
£tefan Bolea. Deduc apari†ia în 2007.

“Sic itur ad astra / Astfel se ajunge la stele
[Aurel Sasu - Dic†ionarul Biografic al Literaturii Române, Paralela

45]
de Lucia D¶r¶mu§

(…) Surprinz¶tor este modul de a spune al acestui dic†ionar, nea-
vînd nimic rigid în el, frazarea incitînd pe oricine la lectur¶. E cazul
mai multor articole, dar, în special, fi§a lui Paul Goma pare s¶ fie mai
aparte, autorul dic†ionarului apropiindu-se de biografia acestuia cu
naturale†e, reu§ind s¶ alunge „blestemul” în care societatea român¶ îl
aruncase, demonstrînd înc¶ o dat¶, dac¶ mai era cazul, c¶ Prof. Aurel
Sasu pune accent pe elegan†a polite†ii, pe intimitatea esteticii crea†iei.

„În 1940, cînd Basarabia este cedat¶ ru§ilor, familia Goma
încearc¶ s¶ se refugieze, dar, pornind prea tîrziu, este întoars¶ din
drum, înainte de a trece Prutul. În ianuarie 1941, tat¶l este ridicat de
agen†ii NKVD §i deportat în Siberia; i se pierde urma pîn¶ în 1943,
cînd se afl¶ prizonier la Slobozia-Ialomi†a. În 1942, fiul începuse
§coala primar¶ în satul natal, dar în martie 1944 familia se refugiaz¶ în
Transilvania, unde e nevoit¶ s¶ se ascund¶ în sate din zona Sibiului §i
a Tîrnavei Mari, pentru a nu fi repatriat¶ for†at sau deportat¶. (...)”
„Din toamna anului 1949, în urma unui concurs, (Paul Goma) devine
elev la Liceul Gheorghe Laz¶r din Sibiu, pîn¶ în 1952, cînd este inter-
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ogat la Securitate, considerat suspect din punct de vedere politic §i
exmatriculat. Dup¶ insisten†e §i c¶ut¶ri disperate (nu mai e primit nici
la Sighi§oara nici la Bra§ov), absolv¶ în 1953 liceul la F¶g¶ra§.
Biografia copilului, adolescentului, iar mai apoi a studentului Goma e
rev¶§it¶ de istorie §i politic¶.”

“Astfel de am¶nunte, Aurel Sasu neferindu-se nici de anul 1977,
nici de notorietatea scriitorului Goma în Occident, nici m¶car de
reac†iile adverse fa†¶ de Goma ale unor litera†i din †ar¶, fac din
Dic†ionarul biografic un autentic instrument de cercetare despre care se
va vorbi de acum înainte, numele autorului intrînd în pleiada marilor
critici din literatura noastr¶.”

Trimisesem ce mi se ceruse în urm¶ cu mul†i ani. Nu primi-
sem vreo confirmare de primire. Când ap¶ruse Dic†ionarul îi
rugasem pe so†ii St¶nescu s¶ verifice prezen†a sau absen†a mea -
ei nu reu§iser¶, a§a c¶, f¶r¶ triste†e îmi spusesem ca autorul nu
†inuse seama de mine.

Iar acum: surpriz¶! Autorul de mine fusese acceptat.

Aici opresc Jurnalul pe iunie 2008.
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I U L I E

Mar†i 1 iulie 2008

Azi am trecut în cealalt¶ jum¶tate a acestui an. O s¶ vedem
cum ne va fi.

Miercuri 2 iulie 2008

ïn continuare, c¶ldur¶. Am ie§it ieri pentru o or¶ în târg §i
azi sunt d¶râmat. S¶ se în†eleag¶: d¶râmat pe la picioare -
nemaiobi§nuite s¶ m¶ poarte dincolo de… poart¶, bine cl¶tinat pe
la cap, îns¶ de când m-au asigurat (a§a!) doftorii c¶ privind
coteaua ame†eli, cu ele de gât o s¶ mor, nu c¶ m-a§ fi vindecat de
ele (ni§te putori de dânse), dar fiindc¶ m-am obi§nuit cu gândul.
Asta este, ¶sta mi-s, altul mama nu mai face (în curând se vor
împlini 35 ani de la moartea ei, Dumnezu s¶-i deie, acolo, odih-
na de care nu a avut  parte aici).

Con§tiin†a c¶ toat¶ lumea a intrat în concediu - §i ici §i colo
- mi-a impus un alt ritm: cel de concediu de var¶, pardi!; m¶
împac¶ - pe mine cu mine cel mereu gr¶bit, alungat din urm¶,
h¶ituit de timp (Mihaela Moro§anu, directoarea literar¶ a Cur†ii
Vechi a ales un termen dr¶gu†: “nervos”, fiind ea politicoas¶).

Vestea bun¶ dinspre editur¶: Gr. Arsene este de acord ca
Scrìsuri sa fie editat integral (nu “r¶sfirat”) în primul semestru al
anului viitor.

Buna-veste a fost înt¶rit¶ de Magda Ursache: mi-a trimis un
text al s¶u despre Dialog. 

Joi 3 iulie 2008

A fost liberat¶ Ingrid Betancourt! Ce bine, ce bine! Urribe cu
armata lui. F¶r¶ medierea castristului Chavez, preferat-activ de
“lumea bun¶” de foarte stânga, în frunte cu fiica §i fiul ostaticei -
r¶ma§i orfani de gloria eroinei re-înviate. Ce bine, ce bine! Cum
nu pot suferi nevestele abuzive, nici fiicele a§i§deri din lumea
româneasc¶, a§a am detestat-o §i (mai ales) pe fiica abuziv¶
Betancourt. Aceasta, consiliat¶ de stângi§ti-castri§ti, participa sau
chiar organiza meetinguri “pentru liberarea eroinei”, numai c¶
eroina acestor manifest¶ri era ea, §i purt¶toare de cuvânt a nein-
terven†iei armatei columbiene, ca nu care cumva s¶ fie ucis vreun
revolu†ionar farkist.
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Acum, dup¶ obicei, îmi pleac¶ mâna corectoare a
Scrìsurilor c¶tre acele 1 800-§i pagini r¶scorectate. Ieri m-a b¶tut
gândul s¶ fac un sacrificiu: s¶ urc pe scar¶ pâna la clasoarele unde
se afl¶ “material” pe anii 1989-1993, s¶ le scanez, s¶ le dau la
cules pe ordinator - dar cui? Flori St¶nescu este atât de ocupat¶,
h¶r†uit¶, încât ieri nu mi-a scris deloc. O s¶-i re-scriu eu, dar
numai ca s¶ aflu dac¶ nu s-a întâmplat ceva nepl¶cut.

Ei bine, Flori St¶nescu, de§i bolnav¶, îns¶ mi-a cerut s¶
scanez scrisoarea Magdei Ursache, promi†înd c¶ va încerca s¶ o
“descuie”. Ceea ce a §i f¶cut §i mi-a trimis-o:

“Magda URSACHE
“Pic¶tura de memorie

„Nerecunoa§terea valorii na§te mon§tri"
Constantin Trandafir

“Sînt convins¶ c¶ atitudinea elitei intelectuale (Paul Goma îi zice
smîntînimea României) fa†¶ de personalit¶†ile modelatoare a fost repe-
tat penibil¶: oameni de plastilin¶ au deplîns §i deplîng lipsa caractere-
lor puternice pe meleaguri mioritice. N-om fi avînd un Havel, dar
avem un Goma. Numai c¶ noi nu l-am ales pre§edinte ca vecinii cehi
pe Havel. Candidatura lui Goma n-a intrat în re†eta m¶gurean¶, ca a
lui Emil – ,,catastroful", contracandidatul s¶u §i alesul din '96, fost
„active†" de Partid. În programul s¶u de pre§edinte, din 2l martie 95,
Goma §i-a propus (informa†ia o am din Jurnal 1990-2000 tip¶rirea
„antologiei ru§inii", pe cheltuiala autorilor, fire§te!, iat¶ de ce ETICA
POLITICA [a] lui Paul Goma e minimalizat¶ chiar de cobresla§i.

Vrem nu vrem (invidia e boal¶ scriitoriceasc¶ intratabil¶ nici
autohton, nici mondial), Goma e cel mai cunoscut scriitor român din
str¶in¶tate, iar S¶pt¶mîna ro§ie e un credo moral rostit nu în necu-
noa§terea riscurilor acestei întreprinderi. Î§i asum¶ rolul de smintit
întru adev¶r, chiar dac¶ destui gomafobi nu prididesc s¶-i înfiereze
„c¶derea", ad¶ugînd la acuzele cunoscute – inclement, umoral, violent,
pamfletard, distructiv –, pe aceea de... antisemit.

Dar cînd nu s-a expus Goma pentru convingerile lui? E o minune
c¶ a sc¶pat de moartea venit¶ dinspre Securitate, sub form¶ de tentati-
ve de otr¶vire ori de colete explozive. A provocat sistemul, citind în
£coala de literatur¶, la un seminar de crea†ie, un capitol despre un tîn¶r
care-§i preda carnetul PCR în semn de protest contra abuzurilor orga-
nelor §i a fost pu§c¶rizat la Gherla ('57-'58). 1 aprilie '77 e data altei
arest¶ri (la Rahova) §i a evacu¶rii familiei în Dude§ti. Din calidorul
casei basarabene a fost smuls în '44, în dramatica sa peregrinare, cea
mai tragic¶ fiind pierderea Manei, axis mundi; din România, a plecat
în 20 nov. '77 cu pa§aport turistic, schimbat cu un certificat de refugiat
politic. La fel este §i ast¶zi: refugiat politic. 

251PAUL GOMA  - JURNAL 2008



„Cînd v¶ întoarce†i?", a fost întrebat pe aeroport.
„Dup¶ ce cade comunismul în România".
Casa cu calidor s-a dep¶rtat într-un „dincolo de dincolo". Cum

sînt mai defetist¶ decît Constantin Ticu Dumitrescu privind ac†iunea
„decomunizatorului” B¶sescu, nici nu cred s¶ se întoarc¶.

Cel exclus din Uniunea Scriitorilor pentru tr¶dare de †ar¶ (numai
I. Negoi†escu §i Ion Vianu au pactizat deschis cu el; £erban Foar†¶ a
vrut s¶ semneze telefonic apelul; telefon mort) §i interzis din ’70 pîn¶-
n ’89 a fost l¶sat §i postsocialist f¶r¶ droit de réponse, dup¶ editorialul
Adio, domnule Goma!,  din „România literar¶", 2 -8 dec.' 98. De ce?
Am r¶spunsul preg¶tit: pentru adev¶rul s¶u, în numele c¶ruia nu cru†¶
pe nimeni. Goma spune în auzul tuturor toate numele (sintagma lui
Saramago), asumîndu-§i singur¶tatea martorului de curs¶ lung¶.

Urmarea? „Din contestatar am devenit... contestat. Exilat pîn¶ §i
din... exil”. Ca s¶ nu mai pomenim faptul c¶ Liviu Ioan Stoiciu a fost
pedepsit post annum '98 pentru c¶ i-a publicat un fragment din jumal
în „Via†a Româneasc¶” Jurnal unde Goma scria c¶ Nicolae Ceau§escu
nu i-a topit c¶r†ile doar le-a retras §i depozitat;  G. Liiceanu i-a topit,
îns¶, o carte, Culoarea curcubeului; Marin Sorescu i-a pus plumb în
aripile altei c¶r†i; Papahagi a luat bani de la Soros pentru o carte pe
care nici n-a publicat-o, nici n-a dat banii înapoi.

O fi sinucidere literar¶ c¶ discut despre cazul Goma? O fi. Dar
argumentul l-am g¶sit la pagina 68 din Jurnal 2001-2003:

„Cel mai comod (unde pui: estetic!) mod de a-†i ascunde nepu-
tin†a, nevoin†a, ne§tiin†a: †i-o fic†ionarise§ti, ca s¶ m¶ exprim vulgar".
A§adar, a fic†ionarisi face parte din decalogul la§ului. Dup¶ cum pre-
ceptul nu-i s¶n¶tos s¶ dai nume se înscrie în acela§i decalog. Iar Goma
pune sec §i esen†ial, vorba poetului Montale, problema condi†iei scrii-
torului:

„E u§or s¶ fii scriitor. Spui NU la tot ce-i comestibil pe lumea
asta".

În ’77 (§i asta e marea mea jen¶), n-am mers pe miza etico-
politic¶ a lui Goma, pe Charta Goma. Fusesem eliminat¶ din pres¶,
lumea mea de hîrtie explodase, ceea ce nu-i o scuz¶, ci o explica†ie.
Aflasem la restaurantul scriitorilor din Bucure§ti c¶ din cauza lu' unu,
Goma, f¶r¶ talent literar, o s¶ se aspreasc¶ cenzura; c¶ acel unu vor-
bea de r¶u Partidul §i regimul.

Un co-mesean era de-a dreptul indignat:
„Goma nu risc¶ nimic, c¶-l sus†in legionarii lu' Eliade, da' noi, noi

cei din †ar¶ ce ne facem? C¶ de ce (§i cine?) l-a trimis în Fran†a '72-
’73, chipurile, la studii? Ca s¶ ia leg¶tura cu Europa liber¶ §i s¶ ne
dirijeze.”

Alt co-mesean era înciudat c¶ Goma „are onorarii mari de la
Gallimard, de-afar¶" §tia §i suma, în franci, ob†inut¶ ca avans, §i cît
primea lunar pentru Gherla (traducere Alain Paruit [corect: £erban
Cristovici - n.m. P.G.]), dup¶ cum nu-i sc¶pa venitul pe un an.

Al treilea co-mesean s-a l¶udat c¶ de†ine prima edi†ie din
Ostinato, ap¶rut¶ la Suhrkamp, în '71. Nu mi-a împrumutat-o, cum
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promisese. La BCU, unde am c¶utat Camera de al¶turi (cu greu
tip¶rit¶ în 1968) nu era. Nu mai era.

În fond, am încercat eu s¶-i contrazic, de ce s¶ nu po†i publica în
str¶in¶tate? N-ai drept de proprietate intelectual¶ asupra bunului t¶u?
Am aflat c¶ nu, conform legii din '54. M¶ rog, trebuia întîi s¶ vezi
lumina tiparului acas¶ §i s¶ a§tep†i r¶bduriu s¶ fii tradus, cu voie de la
poli†ia gîndirii. Nu de capu' t¶u, ca ginerele lui N¶vodaru.

Acei co-meseni (precizez c¶ între ei nu se aflau scriitorii de
respect, cum le spune Goma: Mazilescu, Turcea, Dimov, Valeriu
Cristea, Lucian Raicu, Gh. Grigurcu) au r¶suflat u§ura†i cînd Goma a
fost exclus din Uniune, chiar cînd era sub arest (13 apr. '77). £i exclus
a r¶mas A fost reprimit în USR, i se d¶ acea indemniza†ie de care avem
cu to†ii parte? (Cît o fi ob†inînd de la US ex-primarul prozator
Constantin Simirad?) Dar cea de merit, i se d¶ lui Goma? Dimpotriv¶.
Stipendiat¶ pentru merite culturale este tot o anume specie de
„vînz¶tori de sine” (mul†umesc, Paul Goma!), iar victimele sunt tot
dintre cei mai pu†in  obedien†i.

„S-a luat decizia de a-l t¶cea pe Goma, de a nu se scrie despre el,
nici de bine, nici de r¶u, deci de a-l inexista”, citesc în Dialog cu Flori
St¶nescu, Editura Vremea, 2 008, colec†ia FID (Fapte, Idei,
Documente).

Românii obi§nuiesc s¶ fie nerecunosc¶tori  personalit¶†ilor accen-
tuat reprezentative. Lui Goma i se arat¶ cartona§ul ro§u c¶ e-n polemos
cu toat¶ lumea. Compromis¶, sublinierea îmi apar†ine.

Poveste§te Goma în dialogul citat c¶ „realist-socialezul Cicerone
Theodorescu primise vizita cuiva. Cum întîrzia s¶ apar¶, a [fost] între-
bat¶ [de c¶tre vizitator] feti†a lui: 

„– Ce face tata, P¶pu§ic¶?
– Nimic, ce s¶ fac¶ – scrie".

De adev¶rurile lui Goma se tem cei care au jucat §i joac¶ pe
cartea oportunismului, scriitorii „puri §i simpli". Ace§ti „puri §i simpli"
îi contest¶ lipsa talentului. Goma are parte de monologuri redundant
injurioase, nu de dialoguri cu contraargumente §i contraexemple. Nu
cred s¶ fi adunat vreun alt scriitor român mai multe ofense. A fost eti-
chetat drept asocial §i resentimentar, calomniator, bîrfitor frustrat"
(bîrfeme or mai fi fiind în cele 14 jurnale, dar frustr¶ri?), provocator,
otr¶vicios §i contaminant, ne-suferit, excesiv (critic), conflictual,
neloaial cu prietenii §i cu †¶ri§oara, ba, chiar du§man al patriei. La f¶r¶
talent s-a ad¶ugat scandalagiu, a§adar, scandalagiu f¶r¶ talent, autor
de scrieri pi§c¶cioase [corect “pi§¶cioase” - de la “pi§at”, nu de la “a
pi§ca”, n.m. P.G.], de prost gust literar. 

CTP i-a tras §tiuta smetie-n ochi: Goma-Gomora.
Pentru c¶ nu-§i pleac¶ fruntea pe „evanghelia holocaustologic¶" e

declarat antisemit (acuz¶ extrem de periculoas¶, care-l speria pe
Cioran; dar §i semit dup¶ tat¶, cf. „României Mari" care-i ortografiaz¶
numele Paul Evremovici Goma.

Cel mai expresiv o declar¶ el însu§i, la p. 132 a Dialogului:
„Orice a§ face, orice a§ scrie – ies r¶u: legionarii m¶ acuz¶ c¶ sînt
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jidovit, jidovii m¶ scuip¶:
«Legion¶roiule! Antisimitule!»"
£i toate astea pentru c¶ Paul Goma cultiv¶ sim†ul memoriei ca

antidot la amneziile multiple de care suferim, crede în pic¶tura de
memorie care sparge piatra §i-n adev¶r, adev¶rat, cum, zic Scripturile.

Nu-i uit¶ §i nu-i tace pe cei cu biografiile date la-ntors ca paltoa-
nele: „Nu salam cu soia au mîncat, ci c¶cat”, nici pe cei cu capacitate
de stru† în a nu vedea/ auzi.

L¶te§ti, Domiciliul Obligatoriu, a fost arat cu casele lui de lut
cu tot. Generalul Ple§i†¶ care-l arestase în '77 (,,Cît r¶u ne-ai pricinuit
tu, Guoma! Da-acuma, c-am pus laba p¶ tine..." – p. 135), iese pe
televizor s¶ se laude cum l-a b¶tut „p¶ Guoma". Acela§i Ple§i†¶ care a
atentat la via†a Monic¶i Lovinescu, b¶tut¶ s¶lbatic de „necunoscu†i” în
18 nov. '77, cu putin înainte ca Goma s¶ ajung¶ la Paris, amestecat –
zice presa – în înjunghierea lui Emil Georgescu §i-n explozia din
cl¶direa Europei libere de la München. Dar acel maior Gheorghe
Goran, „organ de cercetare penal¶", ce-o fi f¶cînd, ce pensie o avea?
Cu ce s-o ocupa dup¶ noaptea 2l/22?

Exagereaz¶ Goma cînd reproduce informa†ia lui Victor Lupan
(reporter la „Figaro Magazine") c¶ în acel decembrie Caramitru i-a
telefonat lui Nicolae (Ple§i†¶) s¶ vin¶ la revolu†ie? Exagereaz¶ Goma
cînd vede „seci" peste tot, r¶sfira†i sau camufla†i, cum li s-a ordonat?
Exagereaz¶ Goma cînd ia pozi†ii substan†iale privind Basarabia?
Exagereaz¶ Goma cînd vede Gulagul §i Auschwitzul ca binom
sîngeros?

Exagereaz¶ Goma cînd sprijinit, cum observ¶ Flori St¶nescu, de
Ostinata lui, Ana Goma, continu¶ s¶ ne sar¶-n ochi §i-n urechi cu
judec¶†ile lui critice „brutale", dure, inconvenabile multor tovi §i toave,
agitatori politici?

În Dialog, Flori St¶nescu se întreab¶: dac¶ ar fi cedat, ce ar fi avut
Goma? Ia s¶ vedem:

Opera omnia la Humanitas, la Polirom ori la amîndou¶,
domiciliu regesc §i re§edin†¶ de var¶ la †ar¶, la Snagov, loc în avionul
preziden†ial, monografii catedralice, teze doctorale cu titluri ca
Unitatea stilistic¶ a prozei gomice, Limba gom¶ ori Contribu†ia lui
Goma la noul canon.

Patimile dup¶ Goma s-ar fi sfîr§it cu o important¶ distinc†ie
social¶. Poate ar fi f¶cut el procesul Comunismului, nu Tism¶neanu, cu
condi†ia unui capitol intitulat Martirajul Bunului Securist. Numai c¶
Paul Goma nu s-a strecurat prin vechiul regim ca Tism¶neanu, nu s-a
adaptat, ba-i chiar inadaptabil.

£i pentru c¶ e un reper moral greu de atins (Ileana M¶l¶nciou
afirm¶ tran§ant c¶ e „singurul nostru disident n¶scut, iar nu f¶cut); Dan
C. Mih¶ilescu nu se code§te s¶ recunoasc¶: „Goma spune adev¶rul
90% din chestiunie abordate"), Virgil Podoab¶, în Metamorfozele
punctului, în jurul experien†ei revelatoare (editura Paralela 45)
pune diagnosticul celor care nu-i recunosc meritele: sufer¶ de un
„complex Goma". C¶ Ioan Buduca, de pild¶, care scria în „Cuvîntul"

254PAUL GOMA  - JURNAL 2008



contra Jurnalului, sub titlul Imoralitatea adev¶rului. Ca Marilena
Rotaru, care opina c¶ „adev¶rul lui îi alimenteaz¶ pe ceilal†i". Fiind,
mai scria realizatoarea a 15 documentare despre regele Mihai „mai
comod s¶ spui adev¶rul". O fi comod¶ starea de apatrid? Ca s¶ nu mai
pomenesc faptul c¶, în faza propagandist-utecist¶, Marilena Rotaru
avea alte must-have-uri decît Goma: „Spune†i ceva §i de Partid", îi ruga
pe cei intervieva†i.

„Îmi doream, se confeseaz¶ cu am¶r¶ciune Paul Goma – dar nu
avusesem, în exil, o abordare normal¶ a c¶r†ilor mele, adic¶ liber lau-
dativ¶, dac¶ este ceva de laud¶, normal interogativ¶, chiar normal nea-
probativ¶ în cazurile în care comentatorul g¶sea cusururi".

A aborda normal scrìsurile lui Goma ar fi, într-adev¶r, un semn
de intrare în normalitate.

Ce-ar mai fi de spus? La 50 de ani de DO §i la treizeci de exil,
îi urez lui Paul Goma s¶ r¶mîn¶ viu, necru†¶tor, dign. Voce liber¶, de
acu §i pîn¶-n veac! 

Sâmb¶t¶ 5 iulie 2008

M-am înfuriat ca proasta pe jurnale†ii occidentali ieri, la
conferin†a de pres¶ dat¶ la Paris de Ingrid Betancourt. £i eu care
credeam (corect: speram) c¶ cei care ne ocrotiser¶ de cel r¶u, pe
unii ne scoseser¶ din închisoare - ca pe Ingrid Betancourt (§i pe
mine) - sunt persoane care, desigur, alearg¶ dup¶ scoop, dar mai
†in  seama §i de altceva… Voi fi nimerit eu doar peste vite
înc¶l†ate, ca Guerrier, care îl înlocuie§te pe Calvi (alt¶ podoab¶ -
sunt convins: î§i mu§ca degetele de ciud¶ corsicanul c¶ s-a c¶rat
în concediu §i a pierdut prilejul s¶ mai spun¶ o prostie, ba§ca trei
tâmpenii); fiindc¶ nu am rezistat decât la primii doi jurnali§ti - al
doilea fiind, vai, femeie - §i am plecat, cu urechile vuind gata de
explozie.

Care a fost prima întrebare? Spre surprinderea mea, care sunt
un de nevindecat naiv, nu §tiu cum a devenit jurnalismul în ziua
de azi: 

«Se vorbe§te despre plata a 20 milioane de dolari FARC-
ului, pentru eliberarea Dvs. - ce crede†i?»

Biata Ingrid Betancourt! Primele sale cuvinte (de r¶spuns)
au fost:

«Ca recommence…» - ceea ce a dat de în†eles c¶ înainte de
conferin†a de pres¶ organizat¶, jurnali§tii - vân¶torii de adev¶r
(sic) - n-o l¶saser¶ s¶ respire dup¶ aterizarea, nu doar la Paris,
ci  dincoace în ceast¶lalta lume §i îi puseser¶ întrebarea
“încuietoare”.

Am tras o înjur¶tur¶ cretinului întrebator (vai: privind la
televizor), sperînd ca de la a doua, lucrurile vor lua un curs
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normal, adic¶ inteligent, adic¶ de-inim¶ - da’ de unde! Al doilea
jurnalist: o femeie. Care a observat, subliniind c¶ Ingrid
Betancourt nu r¶spunsese la întrebarea antecesorului (ba r¶spun-
sese, biata), a§a c¶ s¶ spun¶, acum: §tia de târguiala (le marchan-
dage) cu farki§tii?

Am plecat de acolo. Deci nu am aflat dac¶ în afara celor doi
cretini-f¶r¶-inim¶ (deci f¶r¶ inteligen†¶) fuseser¶ §i al†i nesim†i†i.

Ana le g¶se§te dobitocilor de jurnali§ti, nu o scuz¶, ci o
explica†ie: ¶§tia de acum (din 2008) nu sunt cei din… 1977. Eu
am  ad¶ugat-nuan†at: “ai no§tri”, cei din ‘77 erau reporteri, cu
excep†ia dobitocului de Gross, cu to†ii f¶cuser¶ Vietnamul,
America Latin¶, Africa, URSS, “popularele” pe când ¶§tia de
acum sunt întreb¶tori-somatori, indivizi care, în loc s¶ caute
adev¶rul - ca ni§te jurnali§ti ce sunt, nu? - ei caut¶… scoopul pe
care tot ei îl fabric¶, iluzionîndu-se c¶, prin întreb¶rile lor cretine,
obraznice, nesim†ite (înc¶ o dat¶: aveau în fa†¶ o femeie care
supravie†uise ani §i ani cu lan†uri la picioare §i la gât, în jungl¶),
se prefac, nu doar în judec¶tori, ci în procurori. Dup¶ care se
laud¶, la bufet, bînd §ampanie: «A†i v¶zut cum am încuiat-o?» Ei,
da: o încuiaser¶, încuietorii de victime, arz¶torii de ner¶bdare s¶-
i întrebe pe ni§te adev¶ra†i farki§ti (revolu†ionarii, dè!) care este
adev¶rul-adev¶rat în chestiunea capital¶: a pl¶tit sau ba guvernul
columbian 20 de milioane ca r¶scump¶rare?, §i cum mai merge
revolu†ia marxo-narcotist¶ în America Latin¶!

Fierbînd de ciud¶, de neputin†¶, îmi ziceam ca ace§ti
“jurnali§ti” frecventeaz¶, nu ceea ce se cheam¶ terenul, ci saloa-
nele unde se organizeaz¶ conferin†e de pres¶. £i numai pe acelea.

Necazul este c¶ scoopismul - ca… scop al jurnalistului
contemporan func†ioneaz¶ peste tot în lume - de când? De la
c¶derea Zidului Berlinului, spun unii (§i nu se în§eal¶); de când a
început “mondializarea” în toate, în-peste-tot, de unde ameri-
canizarea jurnalismului - §i asta fiind adev¶rat. Numai c¶, “pe
timpul “R¶zboiului Rece” jurnali§tii americani erau în fruntea
inform¶rii-corecte-§i-morale. S¶ se fi schimbat §i americanii? De
ce nu?, vorba lui Barb¶neagr¶, c¶ci to†i ne schimb¶m, cu excep†ia
celor care a§a r¶mân (cum)ce-au fost: romantici… 

P¶strînd propor†iile: dac¶ mie, în 1977, §i al doilea jurnalist
mi-ar fi pus o astfel de întrebare, a§ fi aruncat cu microfonul în el
§i l-a§ fi trimis la sor¶-sa. Ei da, ziceam-c¶. Or acum, în iulie
2008, cu toate c¶ absentase §ase ani din lume, Ingrid Betancourt
§i-a adunat… inima c¶zut¶ mai jos de cordon §i a pornit la…
alfabetizarea întreb¶torului. De ce? Simplu: ea a fost, r¶mâne un
om politic, eu: un biet scriitor - pardon: “disident”, cum m¶
degradeaz¶ grada†ii mei colegi, nu de disiden†¶, ci de rezisten†¶
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din cea ca pe mân¶, culturala. 

Duminic¶ 6 iulie 2008

Tot nu mi-a trecut mânia. De§i asear¶, pe FR3, dr¶gu†a de
Catherine Matausch a tratat-o pe Ingrid Betancourt cu mult¶
deferen†¶ suroral¶, respect, ba chiar a ajutat-o în r¶spunsuri,
difuzînd secven†a filmat¶ în momentul urc¶rii în helicopter a
ostaticilor - în care era prezentat §i c¶l¶ul Cutare, farkistul secu-
rist, pref¶cut, el, în câteva secunde în… ostatic. Bine, se va
spune: ieri înc¶ nu era cunoscut acest document, dar sunt
convins: tot cu delicate†e, tot cu grij¶ pentru cel¶lalt s-ar fi com-
portat Catherine Matausch - cum nu a fost cazul cu jurnalista de
la conferin†a de pres¶, §i ea femeie - de§i nu este sigur…

Luni 7 iulie 2008

Nu e bine s¶ mi se dea zi-liber¶. Pe de o parte, suf¶r c¶ nu
mai am ce face-stricà, pe de alt¶ parte (ceea ce e reversul primei)
îmi pleac¶ mâna întru… corectare, corijare. Uite: mi-am luat
mâna de pe Scrìsuri, Filip se ocup¶ de cele trei volume, am
r¶mas orfan, ce m¶ fac eu singur-singurel, f¶r¶ activit¶†uri? Am
întins mâna spre Din Calidor. Am parcurs, cum zic intelectualii
patriei, textul - nu înainte de a grupa întreg ciclul autobiografic.
£tiu: nu exist¶ §anse s¶-l v¶d retip¶rit în viitorii doi ani, dar nu
sunt eu Goma-N¶d¶jduitorul? Nu a§a am dus-o decenii §i
decenii? 

Mar†i 8 iulie 2008

Frig, p¶rinte. Ca într-un iulie.

Vineri 11 iulie 2008

ïn zilele din urm¶ am fost ocupat cu gospod¶ria, a§a c¶ nu
am consemnat evenimentele mai importante:

- Sinodul s-a dovedit a fi ceva mai “gândit” decât liota
crucia†ilor ortodoc§i de rând - de teapa unor Ananii, Ciachiri - §i
nu a t¶iat capul celor doi prela†i “p¶c¶to§i”. Treburile s-au aran-
jat ca la noi, pe meleaguri: gre§i†ii vor fi zis: ‘Cine n-a scris în
via†a lui m¶car o poezie acela s¶ ridice piatra…’, iar
“vinova†ilor” nu li s-a t¶iat capul. Cel care a ie§it prost din aface-
re a fost - cine ar fi crezut?, uite c¶ Ciachir, Roncea nu au fost, ci
c¶lug¶rul cu mutr¶ §i suflet de tâlhar, cum scria Chioreanu:
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Anania.
Am fost §i eu amestecat în t¶râ†e: A. B¶din a reprodus în

blogul s¶u textul din 1997: “Anania” - drept pentru care m-am
ales cu o ploaie de contesta†ii din partea unuia §i acela§i, semnînd
cite†o-curajos: “Anonim”, dar §i cu “ap¶rarea lui B¶din”, înce-
pînd de fiecare dat¶ astfel: “Nu vreau s¶ fiu avocatul lui Goma,
dar…” - dup¶ tipicul din mo§i-str¶moa§e carpatine.

- Din Ziua de ieri aflu c¶ Gabriel Gafi†a, ambasador în
Portocalia (a§a!) “a f¶cut poli†ie politic¶”.

Mi-a c¶zut r¶u, foarte r¶u: nu-mi place - dar deloc! - s¶ mi se
adevereasc¶ intui†iile, hai s¶ le zic, f¶r¶ modestie: b¶nuielile.
Scrisesem despre el anul trecut când izbucnise scandalul cu
Baconsky-Vulpea-în-jacuzzi (voi fi grafiat corect denumirea
recipientului, con†inînd trupurile con†inu†ilor no§tri intelectuali,
unde mai pui c¶ b¶iatul lui Tolea Baconsky este nu doar securist
de rang înalt - cam ca Valentin Lipatti - dar §i teolog?). Atunci
pornisem de la Cutremurul din 4 martie 1977, când într-un bloc
al elitei de atunci (aflat lâng¶ Biserica Rus¶) muriser¶ so†ii
Baconsky, so†ii Mihai Gafi†a, afla†i în vizit¶ la so†ii Veronica
Porumbacu - Mihai Petroveanu, ca s¶ trag - în mod abuziv! -
concluzia: Securitatea tic¶loas¶ profitase de aceast¶ ocazie (sic)
nefericit¶ §i pusese laba pe orfanii Gafi†a §i Baconsky, pentru a-i
cre§te ea §i a-i folosi… cu folos pentru ambele p¶r†i, nu? Altfel ar
fi ajuns “b¶ie†ii” în… diploma†ie, acea unitatea militar¶ alc¶tuit¶
numai din intelectuali care §tiu s¶-§i sufle nasul în batist¶, ba
chiar proveni†i din aristocra†ie, ca acela§i Valentin Lipatti, admi-
rat de anticomunistul Gelu Ionescu sau din tagma bisericoas¶, ca
Virgil Cândea?

Rob al cronologiei (de parc¶ n-a§ fi român - dar nici nu
sunt!), m¶ simt contrariat de faptul c¶ §tirea zice : b¶iatul Gafi†a
a fost recrutat în februarie 1977. Or cutremurul a avut loc în 4
martie, adic¶ dup¶. S¶ semnifice c¶ orfanul nu a r¶mas de
izbeli§te deloc, fiindc¶ în momentul catastrofei se afla deja sub
ocrotirea Clo§tii: securitatea? ïn acest caz, b¶iatul a trecut f¶r¶
zdruncin de la o unitate militar¶ la alta, dac¶ †inem seama c¶
Mihai-tat¶l (“F¶lticeanu”) era “în bran§¶”, ca  turn¶tor veteran -
oare de când: din 1948? Sau chiar din 1946?

O alt¶ §tire nepl¶cut¶: Moshe Katzav, fostul pre§edinte al
Israelului are inten†ia sa fac¶ §i el, dup¶ exemplul “diploma†ilor”
israelieni dezafecta†i, fiind ei “de origine român¶” au ba: o-aface-
re-dou¶-afaceri (imobiliare) în România. S¶ndel Mazor,
“ploie§tean, get-beget”, Rodica-pârâcioasa chimic¶, patroana
cenu§ie (sic), a ziarului Ziua, acum tovar¶§ul nostru Katzav…
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Pe acest Katzav l-am antipatizat fulger¶tor înc¶ de acum 2-3
ani, când Fran†a a jucat la Tel Aviv cu echipa de fotbal a
Israelului.

Am descris scena în jurnalul pe acel an, acum rezum:
Cum este obiceiul peste tot în lume - chiar §i în Coreea de

Nord - înainte de întâlnire se intoneaz¶ imnurile na†ionale ale
echipelor. De la primele m¶suri ale Marsiliezei, cei vreo 45 000
de spectatori israelieni au început s¶ fluiere, s¶ urle, s¶ huiduie.
Televiziunea l-a ar¶tat tot timpul pe pre§edintele Katzav, aflat în
tribuna oficial¶ cu so†ia sa, discutînd §i râzînd. Trei minute.
Gazda, Katzav râdea, indiferent(¶) la insultele la care era supus
oaspetele (francez). ïns¶ când s-a intonat Imnul Israelului (am
mai spus, re-repet: pe melodia basarabean¶ “Cucuruz cu frunza-
n sus”), Katzav §i so†ia - §i to†i cei 45 000 de spectatori - s-a(u)
ridicat în picioare §i au cântat cu infinit patriotism evreiesc basa-
rabeana melodie.

De atunci nu-l pot suferi pe acest escroc  - în sensul propriu
al cuvântului - aproape to†i oamenii politici israelieni a fost
amesteca†i în afaceri murdare: §i “viteazul” Sharon §i actualul
Olmert…                                                                                 

Duminic¶ 13 iulie 2008

De pe blogul “Albastrul” (7 nov. 2006) pescuiesc:

“Neîn†elesul Goma
“Cred ca acest topic este cea mai mare nedreptate care i se poate

face lui Paul Goma. Sa judeci un om dupa spusele unora si altora – fie
acestea chiar VIP-uri culturale- fara a-i citi marturia este mai dureros
inca decit torturile la care a fost supus pe vremea comunistilor, pe care
le-a si i-a “spus” in cartile sale. O biografie exhaustive poate fi gasita
aici (se afla chiar pe prima pagina din cele 10 pe care le ofera google
la subiectul Paul Goma)

In ceea ce ma priveste, am facut “cunostinta” cu Paul Goma
imediat dupa 1989, cind au fost publicate cartile lui si cind lumea era
avida sa citeasca toate cartile la care nu avusese acces inainte de revo-
lutie. Era un fel de a ne recupera istoria. Stiu ca am citit pe nerasufla-
te Arta refugii, Soldatul ciinelui, Ostinato, Usa noastra (…) si Din
Calidor. O scriitura alerta, proaspata, interesanta. Prin Goma am putut
sa-mi fac o idee cit rau poate face “sistemul” unui individ de care se
impiedica. Tot acolo am aflat despre puterea cuvintului. Era unui
dintre lucrurile de care se temeau securistii, lucru intuit de Goma si
amenintarea lui suprema: “ii voi spune”! Ceea ce a si facut.

Recunosc ca am citit pe sarite si un nod in git Gherla si Patimile
dupa Pitesti. Sunt descrise atrocitati acolo greu de suportat...

Desigur ca, dupa ce treci (victorios, in cazul lui Goma) de astfel
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de incercari nu prea mai esti interesat de political correctness si nici de
sensibilitatile intelectualilor de peste granita (importanti si ei, desigur,
ca voci ale Europei libere, insa sub aceasta protectie) sau al celor rama-
si in tara (blinde si prolifice oi, sub aspect literar, ale comunistilor) …

De-aici “fractura” lui Goma de toti intelectualii momentului,
idolii nostri trecatori…

L-am vazut pe Goma (si m-am bucurat sa-l vad) zilele trecute pe
TVR1. I-a acuzat copios pe Liiceanu (care, spunea Goma, i-a “ars”
cartile – o fi facut-o din motive economice, presupun, la editura care
nu mai reusea “sa-l vinda” ca inainte…:-) , pe Dinescu (spunea el, ca-
i un “mascarici- asta a fost si asta a ramas”) , pe Tismaneanu (se poate
ca aici memoria sa ma insele) – a spus lucruri grele si greu de digerat
de stomacuri fine. Insa, ca o persoana care i-a citit cartile, il inteleg pe
Goma…De aceea spun, rasfoiti o carte de-a lui, din cele soft, cum ar fi
“Usa noastra cea de toate zilele” sau din cele dure, cum ar fi “Gherla”
si-apoi sa discutam “cazul Goma”. Aceasta daca este un caz (securis-
tii asa credeau si l-au tratat ca atare) si-apoi putem vorbi ce-am fi facut
noi daca am fi fost, in acea perioada, tineri scriitori, in locul lui...

Publicat de Luciana la 5:04 AM 

Printre c¶r†ile aduse de £tefana de la Bucuresti, volumul
Alambicotheca, de Dumitru Ungureanu. Nu am aflat ce semnifi-
ca†ie are titlul, fiindc¶ nu am citit toate textele, îns¶ “impresia
general¶” este excelent¶. Autorul este nu doar un prozator de
excep†ie (îi citisem fragmente din Lia Mora), dar §i un eseist…
pe placul meu - voi explica mai departe.

De la început, spun: judecata mea poate fi influen†at¶ de
faptul c¶ în volum sunt 2-3 texte despre mine §i, pres¶rate, câte-
va aluzii favorabile. Dar bineîn†eles c¶ sunt sensibil la vorbele-
bune ale unui om c¶ruia îi pre†uiesc, nu doar calitatea prozei sale
(am mai spus-o, am s-o mai spun, în a§teptarea unei alte proze),
ci §i pentru c¶ am constatat c¶ ne afl¶m de aceea§i parte a… gar-
dului de spini, atât cultural, cât mai ales: moral. Sincer: nu m¶
a§teptam la o astfel de apropiere de o persoan¶ atât de
îndep¶rtat¶… în timp.

ïncep îns¶ prin altceva:
“Persoana” poart¶ numele: Ungureanu, ceea ce m¶ face s¶

cred c¶ un str¶mo§ al s¶u, ardelean trecuse mun†ii spre Valahia,
de aici supranumele devenit nume de familie: Ungureanu*). Nu
§tiu unde se vor fi stabilit primii s¶i ungureni “veni†i” de peste
mun†i, oricum, persoana în discu†ie s-a n¶scut, a crescut în zona
G¶e§ti, într-o  familie care ar fi putut foarte bine s¶ fi fost înru-
dit¶ cu a lui Marin Preda, din Sili§tea-Gume§ti, într-atât “orizon-
tul” s¶u este cel al Morome†ilor - chiar la distan†¶ de o jum¶tate
de secol.

Necunoscînd o alt¶ proz¶ decât Lia Mora, nu pot afirma c¶
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§i în scris Dumitru Ungureanu se dovede§te a fi neam cu Marin
Moromete. 
––––––––––––––––

*) Am g¶sit: în textul “Remember”. Scrie autorul: “…str¶mo§ul meu a
ajuns în Valahia prin Ungaria, din imperiul turcesc…”

Luni 14 iulie 2008

Noapte cumplit¶: petardele.
Am visat c¶ murise - violent, într-un accident de ma§in¶ -

cineva, dac¶ nu apropiat, atunci cunoscut. Cine? Am aflat dup¶
ce m-am trezit: era vorba de o §tire, nu de un vis: Bronislaw
Geremek  murise într-un accident de automobil. Fiindc¶ mi-a fost
antipatic, nu voi comenta evenimentul.

De diminea†¶ am primit o veste foarte proast¶ de la prietenii
no§tri din Bucure§ti: se despart. Nici nu §tiu ce s¶ mai spun. 

ïncerc s¶ merg mai departe cu Dumitru Ungureanu. Ziceam,
deci: D.U. a crescut la †ar¶ §i nu doar “a locuit” undeva, la †ar¶.
Copil, adolescent, a lucrat la câmp §i chiar dac¶ în cele din urm¶
p¶rin†ii, descuraja†i de colectivitarism au început a face naveta
c¶tre industrii, mentalitatea sa a r¶mas, neatins, morome†ian¶. £i
totu§i… Chiar dac¶ el, D.U. îl pre†uie§te mult pe Marin Preda, nu
se identific¶ total cu el: îi vede §i “petele”, compromisurile, vicle-
nia - †¶r¶neasc¶ - aranjamentele cu puterea. Prin asta D.U.,
r¶mâne un b¶iat-de-la †ar¶, dar care nu mai este un rural - prin
ceea ce scrie, prin judec¶†i, prin fapte. Nu mai p¶streaz¶ nimic
din originea ardeleneasc¶ (dac¶ este adev¶rat¶ deduc†ia mea,
dup¶… nume) §i nu a devenit cu adev¶rat reg¶†ean, prin ceea ce
este iritant la ace§tia, de pild¶: iu†eala cu care î§i schimb¶
opiniile.

Mi-a f¶cut o imens¶ pl¶cere s¶ aflu c¶ §i el are cam acelea§i
idiosincrazii fa†¶ de via†a oamenilor §i fa†¶ de faptele lor:
Blandiana, Breban, Titus Popovici, E. Constantinescu, B¶sescu,
Pacepa… O rezerv¶ am în privin†a portretului lui N. Manolescu:
Ungureanu nu aminte§te deloc - dar deloc! - marele p¶cat al lui
Niki: interviul luat lui Iliescu imediat dup¶ Mineriada
Sângeroas¶, din 13-15 iunie 1990, cel cu “Omul cu o mare” -
crezînd a compensa (sic! - nimic nu compenseaz¶ o t¶cere vino-
vat¶), se întinde mult la gre§elile electoraliste manoliste. ïn
schimb (!) îi d¶ o p¶lmu†¶ inenarabilei Aura Cristi - îns¶ nici în
leg¶tur¶ cu “Contesa”, nu a b¶gat de seam¶ c¶ aceasta grafiase cu
consecven†¶, nu Gombrowicz, ci Gambravici (las-c¶ nici el, D.U.
nu scrie corect numele paleacului: -wics, în loc de -wicz).
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ïns¶ acestea b¶g¶ri de seam¶ sunt fleacuri.
ïi mai d¶ o lab¶ lui Petru Popescu - contrariul m-ar fi mirat.

Dou¶ labe lui £tef¶nescu-Morman (nu destule).
Oricum, pentru c¶ tot nu sunt eu canonizator al literaturii

române, îmi iau dreptul s¶ afirm (rezemat pe lectura fragmente-
lor din Lia Mora, acum pe volumul Alambicotheca: Dumitru
Ungureanu este speran†a (un cuvânt pe care îl detest, dar nu am
altul la îndemân¶) prozei §i publicisticei române§ti “postice”:
C¶rt¶rescu - pe care D.U. îl judec¶ favorabil - nu îi rezist¶: nici
la/în timp, nici la/în materie de adev¶r al prozei. C¶ci ea, proza,
f¶r¶ de moral¶, carevas¶zic¶ nu este. Mami†ule.

Ungureanu are trei coi (am format un nou plural, din
singularul… coi!) §i scrie cu toate… patru.

Mar†i 15 iulie 2008

Cu ultimele puteri ale tonerului imprimantei am scos la cap¶t
§i Scrìsuri II. O s¶ trimit produsul dimpreun¶ cu III.

Ieri mare-parad¶-mare. L-am v¶zut §i pe B¶sescu la tribuna
oaspe†ilor de onoare. P¶rea r¶t¶cit pe-acolo, oricum nu ar¶ta a fi
mândru de anturaj, probabil din pricin¶ c¶ un ochi îi era plecat,
r¶t¶cit - abia acum am v¶zut cât de chior este tovar¶§u’ vostru, al
Liicenilor, Patapievicilor, Mih¶ie§tilor, Tism¶nenilor. Bine
ziceam când ziceam (despre Kostunica al sârbilor): s¶ nu ai încre-
dere în omul care nu te prive§te în ochi când î†i vorbe§te -
chiar dac¶ uit¶tura-i câ§¶ se datoreaz¶ unui accident sau unei…
malforma†ii.

Am asistat - la televizor, fire§te - la un improvizat Târg
Militar: prezentarea armamentului francez propus a fi vândut
nefrancezilor. ïn primul rând avioane §i helicoptere: în al doilea
rând… Nu: tancuri, nu: a trecut vremea blindatelor §i oricâte
imne am în¶l†at eu în timpul r¶zboiului din Liban lui “M.
Leclerc” - mastodontul care b¶gase spaima în evreii de pretutin-
deni, nu doar în israelieni (cusurul g¶sit de un fost tovar¶§ pe la
noi, de prin “populare”, acum pensionar pentru “merite deosebi-
te în ap¶rarea orându-irii de stat §i de partid” - în România, în
Ungaria, în Polonia, în USSS - , dup¶ o pauz¶ de reflec†ie adânc¶
a cuvântat: «E prea lat, nu-i bun pe drumurile Libanului…»). Da,
domnule: e prea lat: §i prea greu. £i mai ales e… prea târziu: ce
s¶ faci, azi, cu un astfel de monstru de o†el? Doar s¶-l folose§ti la
speriatul davìzilor viteji  nevoie-mare - cei care porniser¶
r¶zboiul împotriva hezbolahilor pentru c¶ le fuseser¶ lua†i prizo-
nieri doi - doi - solda†i - §i s-au întors cu mâinile goale, cu coada
între picioare, l¶sînd în urma lor o †ar¶ ca o gr¶din¶, Libanul,
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devastat¶, “îns¶mân†at¶” cu bombi†e cu fragmenta†ie, nu pu†ine
r¶spânditoare de uraniu…

Parada militar¶: a fost frumoas¶; invidiabil¶. Cred ca am citit
în ochii junelui dictator sirian, fiul bestiei de tat¶ al s¶u, Assad ca
§i în ochii b¶trânului Mubarak, dictator al Egiptului (care o por-
nise bine, rezonabil, în buna tradi†ie a “împu§catului” lor, dar o
cârmise pe Academiei, c¶-i mai lizibil¶, persecutîndu-i la sânge
§i pe cre§tinii cop†i) lumini†a de invidie: ai dracu’ necredincio§ii
de fran†uji, au, nu doar avioane, elicoptere, dar §i fete-femei, mai
ales cele de la £coala Politehnic¶, numai bune de monotehnizat…

ïn privirea chioamp¶ a lui B¶sescu: nici o urm¶ de invidie,
de dorin†¶ de a cump¶ra câteva leg¶turi de morcovi fran†uze§ti,
chit c¶ în materie de armament s¶raca Românie fabric¶ §i vinde
în jur tot-felul-de. Prezidentul vostru avea o singur¶ dorin†¶: s¶-
§i, urginte u§ureze be§ica de-atâta bere b¶ut¶, apoi s¶-i trag¶ un
somn, §tii colè, ca pe la ei, pe meleagul m¶rii foste Negre, azi de
o coloare nehot¶rît¶, dar b¶tînd înspre albastrul-de-secu; §i de
B¶se’cu.

Miercuri, 16 iulie 2008

Ieri Flori Stanescu a fost la editur¶. Iat¶ ce mi-a comunicat
din parte-i:

Ca, la cererea mea, volumele vor avea, probabil, formatul
14/22, nu 13/20. Uite, eu nu-mi aduc aminte s¶ fi cerut a§a ceva,
doar m¶ întrebasem dac¶ pentru Scrìsuri nu ar fi potrivit un for-
mat mai… înc¶p¶tor. Cum îns¶ toate volumele din serie vor avea
acelea§i dimensiuni, s-a hot¶rît (provizoriu) s¶ fie 14/22. Apoi:
fiecare volum va ap¶rea “singular” (nu izolat, îns¶ nici dim-
preun¶:  primul: pân¶ la 31 martie 2009; al doilea: pân¶ la 30
iunie; al treilea pân¶ la 30 sept. Tirajul fiind: 1 000 exemplare.

Pentru c¶ atâta am insistat ca s¶ aflu pân¶ unde, în timp,
curge, cu Polirom, contractul pentru Culoarea… - am aflat: pân¶
în 15 iunie 2009 - §i Din Calidor tot pân¶ atunci. ¢in s¶ “bag” în
2009 §i Culoarea… Nu este sigur ca va fi posibil. Apoi mai este
§i Jurnal 2007 de… ¶sta, cum îi spune: b¶gat.

Vom vedea mai clar încolo, dup¶ ce se vor fi sfâr§it conce-
diile. Pân¶ atunci a§tept¶m, tremurînd. £i ∞inînd(u-mi)pumnii.

Orele 12 (!) Aflu bucuria mare - cea anual¶.

Sâmb¶t¶ 19 iulie 2008

Abia azi m¶ pot întoarce la jurnal. Ieri §i alalt¶ieri a trebuit
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sa caut §i s¶ trimit bio-bibliografia, în vederea a ceva nep¶truns
de mine, dar am re†inut c¶ e vorba de ceva cu Mexicul…

Ieri, înainte de a pleca la †ar¶ cu copilul, Flori St¶nescu
mi-a trimis “cele 5 pagini din Cuvântul”. Faine. Au reprodus
fragmente din “Dialog” §i copertele a 12 c¶r†i - ap¶rute dup¶
1990, în române§te.

Acum chiar c¶ nu mai am nici un rost pe lume: dac¶ nu mai
am nimica de stricat…

Duminic¶ 20 iulie 2008

Sfântul Ilie. Spre deosebire de al†i ani, Sfântul respectiv
(ar zice unii tovar¶§i) nu e… cald, nici m¶car furtunatic. Mie îmi
convine r¶coarea, îns¶ cum sunt un altruist f¶r¶ p¶reche, m¶
gândesc §i la aproapele mele (acesta a fost un plural femeiesc,
singularul: aproapea), c¶rora le prie§te c¶ldura.

Mie nu-mi mai prie§te nimica.
Se vede c¶ într-atât am fost “reeducat” - nu chiar ca la Pite§ti

- deformat, cu oasele rupte §i puse, inten†ionat, aiurea, în ghips,
s¶ se sudeze a§a, sucit, strâmb, încât iat¶, acum, când sunt în pra-
gul vârstei de 73 de ani §i comi†¶tor a în jur de 60 de titluri, întâl-
nind,  dup¶ un col†, ocaziunea de a fi editat în condi†ii normale…,
nu sunt capabil de a avea un comportament normal; de autor nor-
mal; care î§i vede c¶r†ile normal tip¶rite. 

Cei care se vor trezi întrebînd: «Dar de ce, a§a?» ar face bine
s¶-§i înghit¶ vorba-degeaba. Fiindc¶, to†i, absolut to†i - chiar §i
neinforma†ii ! - §tiu de-ce-a§a. Dar cum au fost - §i vor r¶mâne -
scriitori români, s-au pref¶cut ca n-aud (!) §i, de la o vreme chiar
au încetat de a mai auzi (necum de a accepta) injusti†iile f¶cute
altuia, porc¶riile suferite de altul, calomniile, injuriile proferate
la adresa altuia - în fine: §tiau de blocada t¶cerii impus¶ de ser-
gen†ii-majori ai Securit¶†ii de la ‘89 încoace la care §i ei, fiecare,
au consim†it.

Dar nu au reac†ionat. Au t¶cut cu nespus curaj - de ce s¶-§i
aprind¶ p¶duchi în cap?, vorba zicerii în†elepte; de ce s¶-§i dea cu
piciorul drept în cel-de-lemn?; când a§a au f¶cut str¶mo§ii lor de
când vie†uiesc pe aceste meleaguri: nu s-au b¶gat în treburi care
nu-i privesc - pe ei, personal…

Mi-a r¶mas ca o pecingine umed¶ accidentul de pe £oseaua
Kiseleff în timpul unei chestii cu mul†i participan†i str¶ini, deci
cu un serviciu de supraveghere-paz¶ înzecit (nu însutit?): o tân¶ra
traverseaz¶ §oseaua prin locul marcat (cu zebr¶). Vine, în mare
vitez¶ un automobil puternic, o “ia pe sus” §i o proiecteaz¶ la
vreo zece-cincisprezece metri - tot pe §osea. £i iat¶ halul de ani-
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malizare la care au ajuns românii:
- Mili†ianul pus acolo cu un rost (ghici ciuperc¶ ce-i?)

înregistreaz¶ în fug¶ “întâmplarea” §i se întoarce cu spatele §i
începe s¶ dea din mâini §i din fluier, ca adic¶ el î§i face meseria
- dar nu aceea de a semnaliza accidentul, de a constataa starea
victimei §i de a chema salvarea. Nu: el s-a întors cu spatele
fiindc¶ recunoscuse la volanul ma§inii - care nu se oprise imediat
dup¶ “impact” - un personaj de care, cât e§ti tu de la circula†ie, nu
este bine s¶-i intrerupi circula†ia; mai bine “N-am v¶zut, ca n-am
ochi la ceaf¶”;

(Am întrerupt, n-am mai putut continua - de mânie. Voiam
s¶ vorbesc despre studenta basarabeanc¶ ucis¶ de o †a†¶ românc¶,
muiere-de-afaceri, circulînd cu mare vitez¶ pe Kiseleff - era
gr¶bit¶: se ducea s¶ încheie un contract, oafa na†ional¶, iar dup¶
“impact”, acesta fiind termenul tehnic al mili†ienilor, nu s-a oprit
- nu spuneam c¶ se gr¶bea spre un contract?).

Mar†i 22 iulie 2008

Pentru a câta oara încerc s¶ duc pâna la cap¶t o concluzie, o
fraz¶? Se vede c¶ va trebui sa renun† s¶ relatez ceea ce începusem
(dar ce? am uitat), s-o iau de la cap¶t. Vreau sa zic: s¶ vorbesc
despre altceva.

Uite, de pild¶ despre Karadzici. L-au arestat.
Despre pap¶. A terminat cal¶toria în Australia.
Despre Pamuk. Mi-a trimis Mihaela Moro§anu c¶r†ile cerute

§i m-am azvârlit în… Z¶pada. De la primele rânduri am §tiut: o
astfel de carte a§ fi vrut s¶ scriu §i eu. S¶ m¶ scufund §i eu, nu în
z¶pad¶, ci în ninsoare.

Miercuri 23 iulie 2008

ïncep o alt¶ zi - goal¶. Una, ca de obicei în ultima
s¶pt¶mân¶, f¶r¶ rost, f¶r¶ cap, f¶r¶ coad¶. Am constatat ca nici
Pamuk nu m¶ ajut¶. Din contra; z¶pada lui, mai degrab¶ ninsoa-
rea m¶ îneac¶ §i pe mine, m¶ z¶p¶ce§te, m¶ dezorienteaz¶.

Vineri 25 iulie 2008

Nu credeam c¶ se va ajunge pân¶ aici - vorbesc de Blandiana
§i al s¶u Ogar Cenu§iu, st¶pâni, nu doar pe Sighet, dar §i pe
pu†inele documente sc¶pate focului, pierderilor, nep¶s¶rii. 

Iat¶ ce îmi scrie Daniel Foc§a, autor al Escadrilei Albe
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(Vremea, 2008), pornit s¶ scrie o carte despre Nadia Russo, pen-
tru care îmi solicitase o prezentare, ca unui… supravie†uitor
dintre cons¶tenii s¶i, din L¶te§ti (într-un mesaj ulterior m¶ roag¶
s¶ instalez informa†ia dat¶ de el pe site-ul meu internet - aceasta):

…“Exista documente legate de Nadia Russo, inclusiv legate de
procesul ei politic, de detentie, si sunt mintit ca nu exista... Aceste
documente se gasesc, incuiate cu sapte lacate, la academia civica a lui
rusan si blandiana. rusan ma poarta cu vorba de o luna, Blandiana si-a
abandonat masca (murata si coclita) de poetesa, si-a pus mainile in
sold si m-a "executat" telefonic.

Nu vor sa mi le dea, si pace.
Dar subiectul asta ma pasioneaza intr-o asa masura, incat voi scrie

cartea cu sau fara aceste documente.”

ïmi trimite scrisoarea adresat¶ Academiei Civice:

“… Ven 25.7.08, Focsa Daniel <focsadaniel@yahoo.fr> a écrit :
(…) Objet: "Defectiunea" numita Pentelescu
À: corina.cimpoieru@gmail.com (…)Vendredi 25 Juillet 2008, 21h01

“Stimata doamna,
“Imi propusesem sa nu mai scriu persoanelor care nu se obosesc

sa-mi raspunda (in limitele simplei politeti) la un email. Fac totusi o
exceptie cu domnia voastra, pentru ca atitudinea de adevarata cabala
urzita in jurul documentelor legate de Nadia Russo este revoltatoare.
De la amabilitatea dvs la prima noastra convorbire, pana la ridicatul
din umeri (telefonic) de la a doua, a fost un drum foarte scurt !

Bine ati facut ca ati informat-o grabnic pe dna Blandiana de
"pretentiile" mele. "Defectiunea" consta insa in faptul ca domnul
comandor Aurel Pentelescu mi-a aratat mai multe documente, data
[date] de dumneavoastra lui, legate de Nadia, cu carta dvs de vizita
prinsa cu agrafa, pe care acum e pueril ca Academia dumneavoastra
foarte Civica sa nege ca le detine.

Doamna Blandiana mi-a strigat, gingas si poetic, in aparatul de
telefon, ca vreau sa ma folosesc de munca "fetelor" domniei sale, care
lucreaza pe un salariu pe care eu l-am refuzat, ca sa-mi scriu cartile...
Va informez ca nu am astfel de obiceiuri, tot ce doresc este sa vad, sa
cercetez, sa conspectez, niste documente pe care chiar persoanele care
vi le-au donat, doamnele Ecaterina Juriari si Sofia Racu (Chiritescu)
mi-au spus ca se gasesc la Academia din Amzei si m-au indemnat sa
merg sa le caut acolo. cele doua doamne, pe care le-am si informat de
betele din roate, s-au aratat foarte surprinse ca aceste documente nu
sunt puse de indata la indemna unui om (subsemnatul) care vrea sa
scrie o carte despre NADIA RUSSO, care a si publicat o carte despre
intreaga Escadrila Alba, care, intamplator, are si studii de istorie si,
inca si mai intamplator, este nepot de fost detinut politic.

Si, cum, tot foarte intamplator, ma indoiesc ca cineva de la civica
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dumneavoastra academie va scrie o lucrare despre AVIATOAREA
NADIA RUSSO (asa cum nici pana acum nu a scris, in ciuda malda-
rului de documente pe care le aveti) va informez ca proxima carte cu
acest subiect va fi a mea.

Cu bine,
“Daniel Focsa”

Indignat, înfuriat, îns¶ bini§or temperat de… trecutul meu de
de “denigrator al Blandianei” (la prima - §i ultima noastr¶ întâl-
nire, la Arles, în 1991, ea îmi murmurase cu lacrima pâlpâind:
«Cât r¶u ne-a†i f¶cut, domnu’ Goma…», nu am §tiut ce s¶-i
r¶spund, poate fiindc¶ nu în†elesesem : pluralul îl includea §i pe
Rusan, prin†ul consort - §i cenu§iu §i de-sub-gard - sau întreaga
breasl¶ scriitoricol¶ - sau poate întreaga popula†ie a României?),
i-am scris lui Daniel Foc§a câteva cuvinte de încurajare, de “ne-
lasare”:

“…«In tzara asta vreti sa va intoarceti?», m-a intrebat cu
ingrijorare acum doi ani o eleva de liceu din Pascani.

Sunteti înca tânar, în putere. Nu va lasati.
“Va urez sa reusiti.

“Paul Goma”

Daniel Foc§a mi-a r¶spuns:

“(…) Da, este infiorator ce se intampla. In toate domeniile, de la
ministere pana la ultima policlinica, ultima scoala sau gradinita. Ceea
ce trebuia sa fie o exceptie (uratul, mizeria morala) a devenit o regula
generala. Eu nu ma pot adapta la asa ceva, desi rational stiu ca nu am
alternativa. Deocamdata, inca mai am putere sa ma cert, sa ripostez,
dar stiu ca voi obosi. Nimic nu se va schimba. E o alaturare ciudata de
sentimente, ma simt roman, iubesc ce e romanesc, dar mi-e totodata
scarba si sunt mai mult decat sceptic si mai mult decat pesimist in ce
priveste viitorul acestei natii.

Va multumesc pentru gandul bun.
Daniel Focsa”

Asta este: §i România §i Blandiana sunt mult mai p¶c¶toase,
mai puturoase, mai de nevindecat veninoase decât §tiam (§i înc¶
m¶ str¶duiam s¶ pun filtru ve§tilor, c¶ doar §i eu voi fi pe unde-
va român, nu?). Dar constat, cu durere: aveam dreptate s¶-mi
vorbesc de r¶u †ara §i poeta-i emblematic¶, nu doar o c¶c¶cioas¶
arpagic¶, ci ditamai sfecla furajer¶, devenit¶ - fatal - b¶trân¶,
lemnoas¶, rea, urât¶. Dac¶ i-o pun al¶turi pe Adame§teanca, iat¶
cei doi stâlpi ai Por†ii Literaturii Române…

Ce s¶ însemneze asta? C¶ românul, cu cât este mai “inocent”
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în materie de istorie a †¶rii sale, cu atât este mai h¶rnicu† în a-§i
apropria, însu§i, dac¶ nu întreaga Istorie a Românilor, atunci un
§old, un jambon, ca la împ¶r†irea porcului? Blandiana a mai
comis o adev¶rat¶ ho†ie: s-a l¶sat “b¶gat¶ în istoria disiden†ei”
prin lucrarea consortului, Rusan §i cu complicitatea lui Oni§oru
(vorbesc de Addenda”- la prima edi†ie a C¶r†ii negre a comunis-
mului de Courtois. Nu s-a descurajat ca fusese pus¶ la zid (de
cine? de Liiceanu!, de Manolescu!!), acum se ocup¶ cu confisca-
rea, unor documente care nu o privesc cu nici un chip, dar cine
§tie când se va ivi prilejul s¶ tentativeze o alt¶ intrare în for†¶ (în
Istorie, desigur). O demn¶ “profesoar¶” pentru eleva Ruxandra
Cesereanu - dup¶ cum m¶rturisea uceni†a. Iar eu, naivul, m¶
întrebam de unde îi va fi venit §col¶ri†ei “ideea” de a introduce în
române§te acest monstru lingvistico-istoric: “gulagul românesc”
- pe care, ca redactor, prefa†ator de m¶rturii l-a impus m¶rturisi-
torilor, iar ace§tia, bie†ii l-au acceptat, zicîndu-§i c¶ a§a sun¶
mai… intelectual, mai… universitar-clujesc! ei, de unde : de la
Blandiana! Ea, ca o anal-fabet¶ ce este îl va fi folosit în vreo
“conferin†¶” de prezentare a universului carceral din România
(nu suntem noi comunitatea de rumeg¶toare care am acceptat ca
unul ca I. Iano§i, tovar¶§ul instructor de la CC, dupa ce ne belise
vreme de decenii, cu linia sovietist¶, s¶ ne explice, dup¶ 1989
cum stau lucrurile cu gulagul - acela adev¶rat, fiinc¶ era vorba de
URSS - §i s¶ ni-i prezinte tov¶r¶§ia sa pe £alamov, pe
Soljeni†în?). Dac¶ merge Iano§i, de ce s¶ nu mearg¶ Cesereanca?
£i Dinu Zamfirescu? £i Ion Vianu?  S¶ ne a§tept¶m ca  al†i
inocen†i §i în materie de istorie, s¶ ne prezinte Istoria România în
felul lor - dup¶ ce o vor fi furat, în întregime, ca Roller, ca
Tism¶neanu senior, ca Pelin, ca Tism¶neanu junior, ori “pe
buc¶†i” - ca Dinu Zamfirescu, Ana Blandiana, Cesereanca.  

Azi m-am apucat de “revizia” Romanului intim.
Notez în treac¶t, cât s¶ dau din coad¶ §i s¶ m¶ bucur c¶… nu

sunt cu totul liberat din carantina în care m-au consemnat colegii,
prietenii, în frunte cu Monica Lovinescu, ceea ce îmi d¶ o ra†iune
de a continua ceea ce începusem… câ†i ani, de când începusem?,
multi, domnule, s¶ tot fie o via†¶ întreag¶ - s¶ nu m¶ opresc, zicîn-
du-mi c¶ am ajuns la mal. Nu, n-am ajuns la mal. £i e bine a§a,
ne-ajuns-la-mal. Mai am, mai am de înotat - în contra curentului:

Aceast¶ carte (vorbesc de Roman intim), editat¶ în 1999, ca
deschiz¶toare a colec†iei “Romanul românesc contemporan” nu
figureaz¶ în Catalogul ALL. S¶ nu fi c¶utat eu cum se caut¶?
Posibil - dar imposibil, vorba mea.
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Sâmb¶t¶ 26 iulie 2008

De câteva zile - 3, 4, 5? - niciun vizitator din “Moldova” pe
site-ul meu internet. S¶ fi plecat basarabenii mei… la coas¶? Nu
sunt olteni. S¶ se fi dus în concediu, ca oamenii normali? Dar ei
- §i eu, cu ei - nu suntem oameni. Cu atât mai pu†in normali.
Explica†ia va fi aici, în fa†a ochilor: da, unii “au intrat în conce-
diu”, adic¶ au r¶mas pe loc, atât c¶ nu merg la serviciu. Deci nu
mai au acces la un ordinator. £i, la urma urmelor, nici o pagub¶:
oamenii sunt cople§i†i, strivi†i de necazurile lor, ce s¶ se mai
otr¶veasc¶ citind ce noteaz¶ în jurnal Goma - de mult¶ vreme un
otr¶vit?

Vestea bun¶

Duminic¶ 27 iulie 2008

Explica†ia dat¶ absen†ei basarabenilor de la “vorbitorul” meu
internetic s-a dovedit chiar de a doua zi fals¶: ziua de ieri - o
sâmb¶t¶! - a înregistrat 3 vizitatori din “Moldova”. A§adar, nu
este ce credeam eu; ci ceea ce… nu credeam; ceea ce nici nu mi-
a dat prin cap, nu-mi d¶ nici în momentul de fa†¶ - c¶ ar putea fi…

Lucrez cu încetineal¶ §i cu jubila†ie la “r¶sfoirea cu creionul
în mân¶” a Romanului intim. Faptul c¶ aceast¶ carte -
buni§oar¶, vorba mea - disp¶rut¶ §i din catalogul editurii ALLFA,
a avut efectul contrar decât acela scontat de blandienii mei - m¶
întorc eu la Diafana-Blandiana, cea care m-a bântuit toat¶ ziua de
ieri. Se vede c¶ ostilitatea confârta†ilor, departe de a m¶ descura-
ja, demobiliza, face s¶ renun† la ceea ce fac! (o-ho, ar vrei ei/ele
s¶ depun condeiul §i s¶ decedez de bun¶-voia mea), m¶ †ine treaz,
m¶ †ine în via†¶. A, nu, ca s¶-i contrariez pe dragii colegi de
breasl¶ - în frunte cu frunta§ul Dimisic¶, eternul adjunct - ci, a§a;
fiindc¶ a§a s-a ‘tâmplat s¶ se-ntâmple: chiar dup¶ ce m-am des-
curcat singur s¶ scap de la înec, ajuns la-mal, am continuat a da
din bra†e, din picioare, a înot pe uscat - “în picioare”; chiar dup¶
ce am urcat la loc, pe taluzul drumului de pe care alunecasem §i
c¶zusem cu tot cu bicicleta, am continuat s¶ pedalez - acum la
vertical¶ fiind, îns¶ f¶r¶ de pedale, dup¶ cum acolo, în râp¶,
c¶zut, pedalasem mai departe - la orizontal¶ aflîndu-m¶. “Gic¶-
Contra” m¶ poreclise un forumist care semna chiar cu acest pseu-
donim, iar Gro§an îmi zisese la fel într-un text publicat mai an în
care - de mirare! - nu m¶ atacase cu avânt maramure§enesc a§a
cum o f¶cuse când s¶rise în ap¶rarea lui Lucian Pintilie, pe care
eu îl ar¶tasem cu degetul, numindu-l colabora†ionist murdar §i
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obraznic… Ce era s¶ fac¶ bietul Gro§an: d¶duse explica†ia-scrii-
torului-român-pentru-c¶-de-ce-minte-ap¶rîndu-§i-patronul - ca
D.C. Mih¶ilescu, cel care admisese  între patru ochi c¶ da, Goma
avea dreptate în 90% de cazuri, dar ce poate el face dac¶ lucreaz¶
“la Liiceanu”?- am terminat-o cu D.CM. (nu de tot: Nu cumva
Tania Radu, cea care în 1995 scrisese o cronic¶ “pozitiv¶”, vorba
Monic¶i Lovinescu, despre Justa mea este so†ia lui “Manolescu
Bis”, ajuns¶ în staful ICR-ului, de unde s-a trezit ap¶rîndu-§i
scaunul, cu argumente mizerabile? - dac¶ nu a fost nicicînd
nevasta lui D.C.M., îm cer iertare pentru confuzie, îns¶ ea, Tania
Radu va r¶mâne mereu datoare o explica†ie cinstit¶ a necin-stitei
sale interven†ii), iar acum din nou la Pintilie: a recunoscut, pe
sfert p¶catul tr¶gînd-o pe b¶§c¶lie nedemn¶ («Ce, b¶, nu aveam
voie s¶ ne distr¶m ni†el?», vorba poporului român literator §i
glume† foarte) - acum am re-revenit la Pintilie, cel care
recuno§tea sp¶§it §i rânjind c¶ o turnase pe o turn¶toare, dar nu
sufl¶ o vorbuli†¶ despre profesoara §i protectoarea sa - apoi când
s¶rise - iar acum m-am întors la brava c¶tan¶ Gro§an, ap¶rînd-o
pe Monica Lovinescu de calomniile lui Goma, doar nu era nor-
mal s¶-l apere pe Goma care pretinsese  în gura mare c¶ ditamai
Liiceanu îi topise o carte, iar Monica îl sus†inuse pe bietul Gaby,
calomniatul, doar nu pe calomniatorul Goma…

De ce m¶ voi fi întins atâta, la Gro§an? Simplu: fiindc¶
(îi place acest fiindc¶?) §i el este ardelean - ca Buzura, ca Ivasiuc,
Blandiana, Manolescu, Titus Popovici, Dodu-B¶lan, Ion Brad…
- pân¶ la patronul lor, Sfântul P¶tru Groza.

Mi-a trimis I. Coja textul de mai jos. ïl reproduc în
întregime, comentariile mele aflîndu-se la urm¶. Am respectat
întocmai “forma” textului. Atrag aten†ia holocaustologilor: I.
Coja mi-a mai trimis documente pe care le-am reprodus, atât în
jurnale, cât §i în S¶pt¶mâna Ro§ie. ïn anii care s-au scurs de
atunci nimeni dintre adev¶ra†ii nega†ioni§ti - printre care se
num¶r¶ §i fostul meu prieten Shafir §i actualul meu du§man de
moarte: R. Ioanid (ce s¶ mai vorbim de Mortul Vesel, altfel
numitul calpuzan Wiesel) nu a contestat - cu argumente - faptele
consemnate acolo, ci, dup¶ obiceiul lor puturos, de puturo§i
obi§nui†i ca vitele de goi s¶ nu îndr¶zneasc¶ s¶ crâcneasc¶ în
front - unde monologheaz¶ sioni§tii bol§evici - doar cu plictico-
sul, plictisitorul:

“Nu prezint¶ încredere”.
Carevas¶zic¶ nu-prezint¶-încredere (în ochii cui?, în ai

nega†ioni§tilor evrei!) argumentele avansate de goi, pe când
afirma†iile mincinoase, ale lor, aruncate f¶r¶ ru§ine, f¶r¶ team¶ ca
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vor fi desmin†ite, altfel aceia vor fi… condamna†i penal, ca “anti-
semi†i”, potrivit Ordonan†ei cu care se culc¶ §i cu care se trezesc
holocaustologii.

A§adar, iat¶ textul lui I. Coja:

“Wilhelm Filderman §i Alexandru £afran – 
doi evrei p¶mânteni vrednici de ve§nica noastr¶ pomenire

“În raportul Comisiei Wiesel – pe care am f¶cut gre§eala s¶ nu stric
pân¶ mai ieri nici o privire, m¶car în treac¶t aruncat¶, sunt pomenit,
citat §i comentat pe îndelete în capitolul Distorsionarea, negarea §i
minimalizarea Holocaustului în România postbelic¶ în subcapitolul
Nega†ionismul deflectiv. (Ce-o fi aia „deflectiv”?!)1) Mai întâi se
consemneaz¶, corect, teza unui „politician post-comunist, Adrian
P¶unescu”, ca fiind reprezentativ¶ pentru pozi†ia celor inventaria†i în
acest capitol: „Nimeni dintre românii care au luptat pentru
Reîntregirea Neamului (de la Mare§alul Antonescu la ultimul soldat)
n-a ac†ionat în felul sângeros în care r¶zboiul îi pune pe oameni s¶
ac†ioneze, împotriva vreunui inamic, pentru c¶ era evreu. Singura – §i
îngrozitoarea – ra†iune a crimelor din Basarabia a fost pedepsirea
bol§evicilor.(...) România nu a ucis evrei pentru c¶ erau evrei.” (s.n.)
Iar apoi sunt înregistrat §i eu, subsemnatul, cu o parte din argumentele
pe care le-am invocat de-a lungul anilor pentru a „distorsiona, nega §i
minimaliza holocaustul”.  

Ce am eu de obiectat la textul acesui capitol? Mai înainte de
orice pretind ca în titlu s¶ se fac¶ precizarea c¶ to†i cei cita†i neag¶ nu
Holocaustul, ci holocaustul „din România”, din Transnistria! Nici
P¶unescu, nici Buzatu §i nici subsemnatu’, nu am distorsionat, negat
ori minimalizat Holocaustul §i punct! F¶r¶ nici un determinant! Adic¶
Holocaustul de pretutindeni! Inclusiv cel de la Auschwitz §i alte
sumbre loca†ii, a§a cum s-ar în†elege din titlul bietului capitol! Ci l-am
negat¶r¶ numai pe cel pus în cârca românilor! E drept, eu, unul, am
f¶cut în mai multe rânduri apel la inteligen†a evreilor holocaustizan†i,
nu pu†ini §i nici pu†in¶, §i le-am atras aten†ia cât sunt de impruden†i
atunci când ne acuz¶ pe noi de holocaust în ciuda tuturor eviden†elor,
c¶ci nou¶, românilor, ne este atât de u§or s¶ ne disculp¶m, iar dovezi-
le noastre de nevinov¶†ie, imbatabile, cu sau f¶r¶ voia noastr¶, vor fi
imediat invocate de al†ii pentru a nega, distorsiona etc. însu§i în între-
gimea sa Holocaustul §i punct! Deci §i cel de la Auschwitz etc. C¶,
deci, obligându-ne pe noi, ca români, s¶ ne ap¶r¶m, argumentele
noastre vor servi, în final, cauza „infam¶” a celor care neag¶
Holocaustul §i punct! Ceea ce ne sincer displace! ...Dar, deh! Tu l’as
voulu, George Dandin! 

Deci, cât de cât corect, titlul capitolului ar fi fost Distorsionarea,
negarea §i minimalizarea holocaustului din România. Iar propriu zis
corect ar fi s¶ fie scos din titlu m¶car cuvîntul distorsionare. Sub un
titlu ca Negarea Holocaustului din România eu, unul, recunosc, m¶
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înscriu oricând! Cu amândou¶ mâinile!... 
În rest, e mult mai mult de corectat. C¶ci, dup¶ regula „cine zice

¶la este”, capitolul respectiv chiar cu asta se ocup¶: cu distorsionarea,
negarea §i minimalizarea argumentelor celor care contest¶ holocaus-
tul din Transnistria, din România. Dac¶ încerc acum, prin rândurile de
fa†¶, s¶ îndrept ceva, nu am în vedere persoana mea, ci a celor doi evrei
cita†i în titlul acestor rânduri: Wilhelm Filderman §i Alexandru £afran,
pe care eu i-am pus în centrul de greutate al argumenta†iei mele. 

Au fost cei doi, la vremea aceea, liderii evreilor din România.
Despre primul, se spune c¶ evreii din Statele Unite îl considerau a fi
„cel mai important evreu din Europa”. Amândoi au cunoscut în modul
cel mai nemijlocit cu putin†¶ situa†ia evreilor din România acelor ani
§i nu au stat indiferen†i la tragedia coreligionarilor. S¶-i lu¶m pe rând:

Mai întâi, Wilhelm Filderman. Sunt bine cunoscute scrisorile
sale trimise §efului statului, Mare§alul Ion Antonescu, pentru a protes-
ta fa†¶ de vexa†iile, împinse pân¶ la ucideri, de care - se plângea
Filderman, aveau parte evreii evacua†i în Transnistria. Este binecunos-
cut §i r¶spunsul Mare§alului. Este îns¶ pu†in cunoscut¶ împrejurarea c¶
la un moment dat, adunându-se mai multe motive, Mare§alul Ion
Antonescu l-a deportat în Transnistria chiar §i pe Wilhelm
Filderman, nu pentru c¶ acesta ar fi întrunit condi†iile care determinau
acest gest administrativ extrem, ci pentru c¶ în felul acesta Mare§alul
a vrut „s¶-i închid¶ gura”! Adic¶ §tiindu-l pe Filderman om de onoare,
Mare§alul a socotit c¶ de îndat¶ ce liderul evreu va vedea la fa†a locu-
lui cum sunt trata†i evreii în Transnistria, va înceta s¶ mai umble cu
memorii disperate c¶ piere evreimea din România! C¶ sunt uci§i §i bat-
jocori†i evrei nevinova†i! Etc., etc... De fapt, nu se §tie exact-exact din
ce pricin¶ a fost Filderman dus s¶ locuiasc¶ câteva luni printre evreii
„str¶muta†i” în Transnistria, dar cunoa§tem foarte exact efectul acestui
exil: Filderman nu i-a mai scris Mare§alului nici un rând de pro-
test fa†¶ de soarta evreilor din Transnistria §i n-a mai produs nici
un text despre „holocaustul” din Transnistria. Nici m¶car dup¶ 23
august 1944. Ba chiar a fost de acord, în prim¶vara lui 1944, ca al¶turi
de al†i evrei, inclusiv lideri sioni§ti, s¶ fac¶ loby în Occident pentru ca
Alia†ii s¶ menajeze interesele României §i s¶ evite ocuparea României
de c¶tre Armata Ro§ie, eventual printr-o debarcare anglo-american¶ în
Balcani, r¶spl¶tind astfel poporul român pentru „oaza de lini§te” ofe-
rit¶ evreilor în anii 1938-1944. (Expresia „oaz¶ de lini§te” apar†ine
altui mare evreu martor al evenimentelor: Moshe Camilly
Weinberger...).

Scurt timp dup¶ instalarea evreilor comuni§ti la putere în
România, Wilhelm Filderman a emigrat în America. Anti-comunist
fervent, Filderman a emis principiul potrivit c¶ruia un evreu, în
m¶sura în care este comunist §i se ata§eaz¶ de marxism, înceteaz¶
a mai fi evreu!... A fost atât de sincer în aceast¶ atitudine încât nu a
pregetat ca în 1955 s¶ depun¶ m¶rturie în favoarea tinerilor români
care atacaser¶ ambasada român¶ de la Berna, de unde au sustras docu-
mente extrem de compromi†¶toare pentru comuni§ti. Din p¶cate, f¶r¶
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s¶ le fi fost în inten†ie, atacul lor s-a soldat cu uciderea nepremeditat¶
a lui Aurel £e†u. La procesul care a urmat, Wilhelm Filderman a trimis
o declara†ie în sprijinul tinerilor lupt¶tori anticomuni§ti, declara†ie
înregistrat¶ la un notariat din New York – unde locuia, iar declara†ia,
avântat anticomunist¶, face un succint portret al României ultimilor 15
ani, prilej de a vorbi §i despre Mare§alul Ion Antonescu. Iar Filderman
o face în termeni clari §i extrem de pozitivi. De atunci acest text cir-
cul¶ cu un fel de supratitlu, „Testamentul lui Filderman”, cam nepotri-
vit. Eu am citat deseori din acest text, pe care l-am §i publicat integral
într-una dintre revistele lui Adrian P¶unescu. Citez fraza cheie:
„Mare§alul Antonescu a f¶cut tot ce a putut pentru a îmblânzi
soarta evreilor expu§i la persecu†iile germanilor nazi§ti”. Raportul
Wiesel exprim¶ îndoieli asupra autenticit¶†ii acestui text, afirmând c¶
sursa sa ar fi un articol din revista „Baricada”. Repet, declara†ia lui
Filderman apare citat¶, uneori integral, în lucr¶rile dedicate „atacului
de la Berna” §i procesului care a urmat, la al c¶rui dosar a fost depus¶
declara†ia lui Filderman. Iat¶ §i fraza de început a declara†iei:
„Subsemnatul Wilhelm Filderman, Doctor în Drept la Facultatea
din Paris, fost Pre§edinte al Uniunii Comunit¶†ilor Evreie§ti din
România §i Pre§edinte al Uniunii Evreilor Români, domiciliat
actualmente în New York, USA, Hotel Alameda, Boradway at 71
St, declar urm¶toarele...” A§adar, documentul exist¶! Pot face trimi-
tere chiar §i la biroul de avocatur¶ unde s-a înregistrat declara†ia lui
Wilhelm Filderman. M¶ pun la dispozi†ia comisiei Wiesel cu aceast¶
informa†ie.

Autorii raportului Wiesel, în m¶sura în care au monitorizat corect
presta†ia mea pe ogorul distorsion¶rii §i al neg¶rii, ar fi trebuit s¶ înre-
gistreze §i cea mai important¶ referire pe care am f¶cut-o la persoana
lui Wilhelm Filderman, precum c¶ este autorul unor Memorii despre
anii petrecu†i în România. Pre†iosul manuscris a fost l¶sat în grija
secretarului s¶u, cu indica†ia de a fi predat Academiei Române de
îndat¶ ce va c¶dea comunismul, spre a fi publicat. Din p¶cate,
Memoriile lui Filderman nu au ajuns la destinatar, iar în momentul de
fa†¶ manuscrisul se afl¶ în arhiva de la Yad Vashem „sub cheie”.
Expresia „sub cheie” am preluat-o de la Te§u Solomovici, dintr-un text
al acestuia care confirm¶ existen†a §i soarta „Memoriilor” lui
Filderman. R¶posatul Jean Ancel, cât era el de dedicat Holocaustului,
nu a avut voie s¶ consulte acest document. A avut onestitatea s¶ i se
plâng¶ colegului s¶u Gheorghe Buzatu pentru acest afront. Eu am aflat
prima oar¶ de aceste Memorii pe la începutul anilor 90, direct de la
Eugen Simion, care le-a §i v¶zut la Paris, acas¶ la executorul testamen-
tar al lui Filderman. Întreb: de ce Comisia Wiesel nu a încercat s¶
consulte acest document¶ §i afirm: Memoriile lui Filderman au toate
§ansele s¶ fie documentul cel mai important cu privire la a§a zisul
Holocaust din România. Iar faptul c¶ accesul la acest document
este blocat chiar de cei care ne acuz¶ de holocaust nu poate fi inter-
pretat decât într-un singur fel: Memoriile lui Filderman contrazic
acuza†ia de genocid adus¶ Mare§alului Ion Antonescu §i României.
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Recomand comisiei Wiesel s¶ ia urma Memoriilor lui Filderman prin-
tr-o discu†ie cu fostul pre§edinte al Academiei Române. Eugen Simion
mai §tie §i altele... De la Nicolae Cajal îndeosebi.

Despre Alexandru £afran, care a fost Marele Rabin al evreilor din
România acelora§i ani, am povestit de mai multe ori cum, cu ocazia
vizitei în România, în 1995, s-a întâlnit cu dl £erban Alexianu, fiul lui
George Alexianu, cel pe care Ion Antonescu l-a numit guvernator al
Transnistriei §i pe care toat¶ istoriografia holocaustizant¶ îl acuz¶ c¶
este principalul vinovat de „holocaustul din Transnistria”. George
Alexianu a fost condamnat la moarte pentru aceste crime §i executat
odat¶ cu Mare§alul, în 1946. În 1995, dup¶ o jum¶tate de secol,
Alexandru £afran, lider spiritual al evreilor din România, s-a întâlnit
cu feciorul celui ce a ucis vreo dou¶ sute de mii de evrei §i i-a înmânat
urm¶torul înscris: „Lui £erban Alexianu, amic din tinere†ea noastr¶, în
amintirea ilustrului s¶u p¶rinte, care în întreaga-i via†¶ §i activitate pro-
fesional¶ §i mai ales în perioada neagr¶ a r¶zboiului a f¶cut din inim¶
§i total dezinteresat atât de mult pentru comunitate. A pl¶tit la coman-
da comunist¶ cumplit §i total nedrept. Întreaga-i suferin†¶ s¶-i fie
izb¶vit¶.”

Am publicat de mai multe ori acest text care mi s-a p¶rut atât de
clar §i de ... definitiv, capabil s¶ pun¶ punct discu†iilor despre crimele
din Transnistria! L-am publicat cu mare grab¶, temându-m¶ ca nu
cumva bietul rabi £afran s¶ se pr¶p¶deasc¶ §i s¶ nu apuce s¶ autentifi-
ce, m¶car §i prin t¶cere, pre†iosul înscris. Alexandru £afran a mai tr¶it
dup¶ 1995 ani buni §i nu a dat nici un fel de dezmin†ire. I-am f¶cut §i
o scrisoare deschis¶, publicat¶ în „România Mare”, despre care nu
avea cum s¶ nu afle. Aflu din raportul Wiesel c¶ eu, subsemnatul, nu
am prezentat prea mare încredere, drept care „unul dintre autorii aces-
tui raport, politologul Michael Shafir, l-a contactat pe nepotul b¶trânu-
lui (91 de ani la acea dat¶) rabin, Dan £afran, pentru a ajuta la clarifi-
carea autenticit¶†ii dedica†iei. Rabinul £afran a r¶spuns c¶ roag¶ s¶ fie
recitite rândurile pe care le scrisese despre Alexianu în memoriile sale.
Guvernatorul este men†ionat o singur¶ dat¶, fiind descris ca „renumit
pentru cruzimea sa”...  A§adar, marele rabin nu dezminte c¶ s-a întâl-
nit cu dl £erban Alexianu §i nu dezminte nici cele declarate în scris în
fa†a §i pentru uzul acestuia. Sunt convins c¶ Dan £afran, ca nepot §i
persoan¶ interesat¶ de subiect, s-o fi mirat de întâlnirea prieteneasc¶
dintre bunicul s¶u §i fiul celui care a ucis sute de mii de evrei nevino-
va†i §i l-o fi întrebat pe Alexandru £afran mai înainte de orice dac¶ este
adev¶rat c¶ s-a întâlnit cu £erban Alexianu §i de ce s-a întâlnit? A adus
Dan £afran la cuno§tin†a dlui Michael Shapir r¶spunsul primit? 2) 

Per total, este îns¶ de neîn†eles comportamentul Comisiei, c¶reia îi
repro§ez urm¶toarele:

(a)Comisia nu a verificat ea îns¶§i existen†a §i autenticitatea textu-
lui. Era foarte simplu §i u§or s¶ m¶ convoace la comisie §i s¶-mi cear¶
toate l¶muririle. Eu, altminteri, m-am oferit în mod public s¶ colabo-
rez cu Comisia deoarece la Vatra Româneasc¶ exist¶ un grup de cer-
cetare a Holocaustului, care a ajuns la anumite rezultate, de†ine unele
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documente interesante etc. Nimeni nu ne-a c¶utat. Nici m¶car „polito-
logul” Michael Shafir... Le-a fost mai u§or s¶-l contacteze, în Suedia,
pe Dan £afran. Nu m-a§ mira s¶ aflu c¶ acesta s-a deplasat în Elve†ia
ca s¶ stea de vorb¶ cu bietul rabin. De ce „bietul”? Pentru c¶ ulterior
marele rabin a fost atacat pentru declara†ia dat¶ lui £erban Alexianu,
câ†iva exper†i în Holocaust declarându-l senil, oportunist etc. Nepotul
s¶u nu i-a s¶rit în ap¶rare... Precizez eu: declara†ia rabinului a fost dat¶
în 1995, când a venit în România, a †inut un frumos discurs în Senatul
†¶rii, a dat numeroase interviuri etc. §i nimeni n-a zis c¶ n-ar mai fi
întreg la minte!

(b)Comisia nu a binevoit s¶ ia leg¶tura cu însu§i dl £erban Alexianu
§i s¶-i cear¶ s¶ vad¶ înscrisul. În plus, dl £erban Alexianu, ca fiu al
guvernatorului Transnistriei §i ca persoan¶ care de ani de zile se lupt¶
cu justi†ia român¶, pretinzând c¶ tat¶l s¶u, George Alexianu, în 1946
nu a avut parte de o judecat¶ dreapt¶ §i de un proces corect, e de pre-
supus c¶ de†ine ni§te informa†ii §i documente care ar putea interesa o
comisie ea îns¶§i interesat¶ de aflarea adev¶rului. Parte dintre aceste
documente £erban Alexianu le-a depus la Tribunal, m¶car acestea s¶ fi
fost cercetate de Comisia Wiesel. Aceast¶ omisiune – dup¶ mine foar-
te grav¶, dovede§te, cel mai probabil, lipsa de interes pentru aflarea
adev¶rului, dovede§te c¶ Comisia Wiesel a §tiut dinainte la ce conclu-
zii va trebui s¶ ajung¶ §i n-a mai pierdut vremea nici m¶car ca s¶ se
fac¶ c¶ caut¶ adev¶rul...

M¶ simt obligat s¶ suplinesc acest dezinteres §i s¶ enum¶r eu câte-
va lucruri pe care Comisia Wiesel le-ar fi aflat de la dl £erban
Alexianu. Primul lucru de mirare este c¶ Alexandru £afran, marele
rabin de Geneva §i fost rabin §ef al evreilor din România, venit în
România numai pentru câteva zile §i suprasolicitat de toat¶ lumea, de
la Vl¶dic¶ pân¶ la opinc¶, §i-a f¶cut timp s¶ se întâlneasc¶ cu dl £erban
Alexianu, fiul, repet, al celui condamnat la moarte §i executat în 1946,
pentru genocid, pentru uciderea în tragica Transnistrie a dou¶ sute de
mii de evrei. De-a ne mirare §i mai tare este locul unde s-a produs întâl-
nirea: acas¶ la Nicolae Cajal, pre§edintele Federa†iei
Comunit¶†ilor Evreie§ti din România!... Ce s¶ caute fiul asasinului
de evrei în casa lui Nicolae Cajal? 

Explica†ia ne-o d¶ chiar înscrisul lui Alexandru £afran: „amici din
tinere†ea noastr¶”. To†i trei se cuno§teau din anii r¶zboiului. Se întâl-
neau de obicei la Alexianu acas¶, acas¶ la asasinul de evrei, a§adar!
Nicolae Cajal venea cu taic¶-su, medic care îngrijea de copiii guverna-
torului Transnistriei... Venea Nicu§or Cajal §i se juca cu copiii asasi-
nului, cu care a legat astfel o prietenie care a durat toat¶ via†a, pân¶ la
moartea sa, regretat¶ de toat¶ lumea bun¶... Cum se împac¶ aceast¶
prietenie dintre liderul evreilor din România §i fiul lui George
Alexianu cu ideea c¶ George Alexianu poart¶ r¶spunderea [suprim¶rii]
a sute de mii de vie†i evreie§ti?!... Alexandru £afran, mare rabin, era
ceva mai în vârst¶, nu venea la Alexianu acas¶ ca s¶ se joace cu copiii
acestuia, ci ca s¶ le dea lec†ii de limb¶ german¶! În fapt, aceste lec†ii
erau un bun pretext pentru rabin ca s¶ p¶streze, f¶r¶ §tiin†a nem†ilor, un

275PAUL GOMA  - JURNAL 2008



contact permanent cu guvernatorul Transnistriei, prin care a f¶cut o
sumedenie de aranjamente §i interven†ii pentru a ameliora situa†ia
evreilor evacua†i în Transnistria. La toate astea se va fi gândit bonomul
rabin când a zis despre George Alexianu c¶ „a f¶cut din inim¶ §i total
dezinteresat atât de mult pentru comunitate”. Nimeni nu putea §ti
asta în 1995 mai bine decât rabi £afran!

A§adar, la ini†iativa marelui rabin cei trei s-au întâlnit la Cajal
acas¶, revederea lui £afran cu dl £erban Alexianu petrecându-se dup¶
50 de ani. Cât va fi fost de emo†ionant¶!... La un moment dat, Nicolae
Cajal, gazd¶ perfect¶, i-a l¶sat singuri pe musafirii s¶i, poate au ceva
mai deosebit s¶-§i spun¶. Atunci s-a produs momentul de gra†ie, clipa
astral¶ când rabinul §ef al Genevei a decis s¶-§i r¶scumpere dece-
niile de t¶cere deloc nevinovat¶! Va fi în†eles cum i-a fost copilului
s¶ (supra)vie†uiasc¶ purtând povara de a fi fiul unui criminal de r¶zboi
executat împreun¶ cu marele criminal Ion Antonescu. Din adâncul
sufletului s¶u s-a iscat curajul ce i-a lipsit pân¶ atunci, a apucat, la
întâmplare, o bucat¶ de hârtie de pe biroul lui Nicolae Cajal, §i pe
coperta interioar¶ a unei c¶r†i a consemnat pentru eternitate m¶rturia sa
despre George Alexianu în postur¶ de mare binef¶c¶tor al evreimii
din România, postur¶ pe care nimeni nu o putea cunoa§te la fel de
bine ca Eminen†a Sa. I-a înmânat fostului s¶u elev înscrisul, l-a l¶sat
s¶-l citeasc¶, bucurându-se de ce putea citi pe chipul copilului septua-
genar din fa†a sa, §i atât i-a mai spus: „Î†i dau acest înscris ca s¶-l
publici, dar am o singur¶ rug¶minte: s¶-l publici dup¶ moartea mea.
Nu mai am mult de tr¶it...” Dup¶ care s-a îmbr¶†i§at cu fostul elev, cu
gazda, §i a plecat pe unde era a§teptat de atâta lume. În urma sa, dl
£erban Alexianu s-a sim†it dator s¶-i arate §i lui Nicolae Cajal ce a pri-
mit, iar acesta citind înscrisul a înm¶rmurit, c¶ci §i-a dat seama bine de
importan†a m¶rturiei. Dar a avut onestitatea s¶ nu distrug¶ petecul de
hârtie, poate c¶ nici nu i-a trecut prin minte. Cert este c¶ dl £erban
Alexianu a ajuns acas¶ cu comoara întreag¶, neatins¶. Asta pân¶ când
a avut ghinionul s¶ se cunoasc¶ cu subsemnatul §i s¶-mi relateze cele
petrecute la Cajal acas¶. L-am întrebat: „£i ave†i de gând s¶ nu publi-
ca†i acest text decât dup¶ moartea Eminen†ei sale? Negre§it, a§a i-am
promis! Dar dac¶ nu moare mâine sau poimâine, ci moare dup¶ dum-
neavoastr¶?! Asta e!”, a ridicat din umeri domnul Alexianu. „M¶car
a†i facut ni§te copii xerox ale textului?”, am întrebat. Da, f¶cuse, a§a
c¶ la plecare am luat §i eu una, am b¶gat-o în buzunar §i i-am spus:
„Domnule Alexianu, eu nu i-am promis nimic rabinului £afran!” si m-
am gr¶bit s¶ public de mai multe ori acel înscris, am avut grij¶ s¶ afle
§i Eminen†a sa de publicarea textului, m-am bucurat s¶ v¶d c¶ a mai
tr¶it ani buni dup¶ aceea §i c¶ nu a avut de formulat nici o dezmin†ire,
nici un protest etc.

Trebuie îns¶ s¶ m¶rturisesc gândul cel mai ciudat pe care mi l-a
stârnit comportamentul rabinic: cerându-i dlui Alexianu s¶ publice tex-
tul numai dup¶ moartea sa, bietul rabi mi s-a p¶rut c¶ dovedea o tare
firav¶ §i precar¶ credin†¶ în Dumnezeu. Nu cumva o fi ateu?!, m-am
întrebat, c¶ci acest comportament este tipic pentru cine nu crede în
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via†a §i judecata de apoi. M¶ rog, dac¶ rabinul £afran chiar se închin¶
la acela§i Dumnezeu ca §i mine, mi-am zis, înseamn¶ c¶ mai mult se
teme de oamenii de aici decât de Dumnezeu de dincolo, ceea ce pen-
tru un rabin mi se pare grav de tot! Fire§te, normal, adic¶ cre§tine§te
§i onorabil, era ca acea declara†ie Alexandru £afran s-o fi dat în
1946, la proces! Probabil c¶ o asemnea declara†ie l-ar fi salvat pe
George Alexianu de la condamnarea la moarte, l-ar fi salvat §i pe
„amicul din tinere†e” de la via†a pe care a dus-o sub comuni§ti! Cu
toate acestea, mai bine mai târziu decât niciodat¶: declara†ia r¶mâne
extrem de util¶, c¶ci mai salveaz¶ ceva, ceva foarte important: Onoarea
familiei Alexianu §i a Neamului românesc. Dar nu m¶ împac nici azi
cu cererea rabinului: m¶rturia sa s¶-§i produc¶ efectele numai dup¶
moartea sa, când nimeni nu-i mai poate repro§a c¶ a pus principiile
morale mai presus de orice... De orice interese na†ionale sau cum le-or
fi numind cei care, dup¶ publicarea declara†iei, într-adev¶r au §i s¶rit
la bietul rabi, înc¶ de pe când mai tr¶ia, cu jigniri §i acuze netrebnice.
Z¶u c¶-mi pare r¶u c¶ m-am b¶gat, dar de unde era s¶ §tiu eu c¶ bunul
Dumnezeu îi va da destule zile dlui Alexianu?! £i mai ales de unde s¶
§tiu c¶ declara†ia rabinului §ef, a marelui rabin, nu va avea nici o urma-
re printre mercenarii Holocaustului?! Crezusem, naivul sau imbecilul
de mine, c¶ în felul acesta, cu un document atât de clar §i de autorizat,
se va pune cap¶t balivernelor inventate de to†i speciali§tii în istoria
PCUS, recicla†i în istorici ai holocaustului. Dar de unde?!... Nimic nu-
l tulbur¶ pe alde Mihai Ionescu & comp. Lya Benjamin §i to†i ceilal†i,
to†i o ap¶ §i-un p¶mânt, nimic nu-i abate din a sus†ine mai departe min-
ciuna transnistrean?!...

...Trebuie spus c¶ publicarea textului „rabinic” nu a afectat rela†iile
dlui £erban Alexianu cu Nicolae Cajal. (De altfel, cineva din familia
unui prim ministru cu ascenden†i evrei binecunoscu†i §i §tiu†i, mi-a
povestit c¶ în particular Nicolae Cajal nici nu vroia s¶ aud¶ de vreun
holocaust în România. F¶cea în public vorbire de a§a ceva foarte rar §i
numai cât s¶ nu se expun¶ la criticile exalta†ilor din Comunitate.
„Avem §i noi Vadimii no§tri”, obi§nuia Cajal s¶ spun¶...) 

Cei doi, Alexianu §i Cajal, au mai avut o discu†ie ceva mai deo-
sebit¶, despre care Comisia Wiesel ar fi trebuit s¶ fie interesat¶. A fost
cu ocazia vizitei istorice a Papei Ioan Paul al II-lea. La recep†ia dat¶ de
Pap¶, a fost invitat §i Nicolae Cajal. Pân¶ aici nimic de a se mirare
cineva! Dar ce a c¶utat la recep†ie dl £erban Alexianu? C¶ci da, ono-
rat¶ comisie Wiesel, din dispozi†ia Papei la recep†ie, printre invita†ii
români cei mai reprezentativi §i mai vrednici de o asemenea cinste, s-
a num¶rat §i dl £erban Alexianu!... Repet: dl £erban Alexianu a fost
invitat la recep†ia pe care Papa Ioan Paul al II-lea a dat-o la
Bucure§ti în onoarea celor mai vrednici români!

Se pun în mod logic dou¶ întreb¶ri: (1) Care merite deosebite
ale dlui £erban Alexianu îl recomandau pentru aceast¶ onoare?
(2) Papa §i Vaticanul nu §tiau al cui urma§, al cui fiu este dl £erban
Alexianu? Nu §tiau adic¶ cine a fost George Alexianu? Cele dou¶
întreb¶ri au un singur r¶spuns: Ba §tiau foarte bine! În 1943, celebrul
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Papa Pius al XII-lea a dispus ca nun†iul papal Andrea Cassulo s¶ efec-
tueze o inspec†ie umanitar¶ în Transnistria, ca s¶ verifice acele zvonu-
ri potrivit c¶rora evreii erau †inta f¶r¶ ap¶rare a unui regim de genocid
etc. Inspec†ia s-a efectuat aproape concomitent cu o anchet¶ similar¶ a
Crucii Ro§ii Interna†ionale. Cele dou¶ atât de onorabile institu†ii au
ajuns la aceea§i concluzie, pe care noi o putem deduce din faptul c¶
prin dispozi†ia aceluia§i pap¶ profesorul George Alexianu, guverna-
torul Transnistriei, a fost decorat cu cea mai înalt¶ distinc†ie acor-
dat¶ de Vatican în acel an: ordinul „Orbis et Urbis”. Este §i cea
mai mare distinc†ie papal¶ primit¶ vreodat¶ de un român! Un
român pe care mai apoi „noi” l-am condamnat  la moarte pentru exact
acelea§i fapte: felul cum s-a purtat fa†¶ de evrei în calitatea sa de
guvernator al Transnistriei. („Noi”, adic¶ justi†ia din anul 1946.)
A§adar, la acea recep¶ie atât de selectiv¶, prin dl £erban Alexianu a
fost invitat, de fapt, George Alexianu, guvernatorul criminal de r¶zboi
din Transnistria... Iar dac¶ iei seama la faptul c¶ la recep†ie dl £erban
Alexianu a fost mereu în preajma prietenului s¶u Nicolae Cajal §i vice-
versa, po†i spune c¶ la recep†ia dat¶ de Pap¶ au participat bra† la bra†
guvernatorul Transnistriei §i pre§edintele Federa†iei Comunit¶†ilor
evreie§ti din România. Cum de a acceptat Nicolae Cajal aceast¶ pos-
tur¶ §i îns¶§i prietenia de-o via†¶ cu £erban Alexianu? Simplu de
r¶spuns: Nicolae Cajal cuno§tea foarte bine adev¶rul despre ce a
fost în Transnistria! De aceea nu s-a sim†it un tr¶d¶tor al neamului
s¶u evreiesc atunci când, din copil¶rie §i pân¶ la moarte, a r¶mas un
fidel prieten al familiei Alexianu! Alt¶ explica†ie nu exist¶! Este o
explica†ie logic¶, cu prisosin†¶ acoperit¶ de realitatea faptelor.

…Structura v¶dit literar¶ a celor povestite apar†ine strict faptelor
relatate. Coinciden†ele produse §i semnalate dac¶ poart¶ un sens, un
mesaj, acela nu apar†ine subsemnatului, ci Marelui Scenarist care, pen-
tru a lega mai strâns cele dou¶ nume din titlul acestor pagini a f¶cut ca
în acea clip¶ de uitare de sine, când rabi £afran s-a uitat în jur dup¶ o
foaie de hârtie, mâna, inspirat¶ din Înaltul Cerului, s¶ apuce o c¶rticic¶,
pe a c¶rei copert¶ interioar¶, cum spuneam, s¶ lase pre†ioasa inscrip†ie.
Merita, a§ zice, s-o sape în piatr¶ sau aram¶, pentru a-i da §i eternita-
tea material¶. Dar §i mai bine S-a gândit ca mâna rabinului s¶ apuce
taman c¶rticica, cunoscuta, semnat¶ de Wilhelm Filderman (în colabo-
rare cu Sabin M¶nuil¶), unde, în concluzia celor prezentate, se afirm¶
c¶ – §i citez din memorie, „România este †ara în care au
supravie†uit cei mai mul†i evrei!” Coinciden†¶ mai semnificativa e
greu de imaginat!

O ultim¶ punte între cei doi: amândoi proveneau din vechi fami-
lii de „evrei p¶mânteni”, categorie azi uitat¶, lichidat¶ nu de holocaust,
ci de ravagiile §i nebunia sionismului… Dar despre ace§ti admirabili
evrei, evreii p¶mânteni, cu alt¶ ocazie.      

Ion  Coja”

––––––––––––––––––––
l) ïi recomand lui I. Coja s¶ consulte volumul lui Shafir (ap¶rut, unde
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în alt¶ parte decât la Politrom?)- i-am uitat titlul - §i bine am f¶cut - în care
autorul m¶ acuza, în foarte treac¶t, de antisemitism în S¶pt¶mâna Ro§ie,
îns¶ într-o not¶ de subsol m¶rturisea c¶ nu citise cartea despre care vor-
bea. Acolo §i a§a a fabricat spi†erul Shafir chestia cu “deflectivul”.

2) Citind acest text mi s-a luminat un episod dintre cele mai triste:
ïn 2004, publicasem la Polirom Din Calidor §i eram pe calea cea

bun¶ cu editarea, în sfâr§it!, a edi†iei adev¶rate, integrale, a Culorii cur-
cubeului. Lidia Bodea, director editorial, mi-a recomandat Jurnalul
Gabrielei Melinescu - în care eram pomenit §i eu - ap¶rut la ei, la Polirom
§i mi l-a trimis. Atât eu, cât §i Ana (mai ales ea) am fost… transporta†i:
citisem un roman §i înc¶ unul foarte bun. Nu era chiar ca Bobinocarii, dar
pe-aproape. I-am scris Gabrielei Melinescu pe adresa transmis¶ de Lidia
Bodea. Era o epistol¶ de reg¶sire a unei prietenii întrerupt¶ de boal¶, de
moarte, de mutare în Elve†ia, de revenire în Suedia. O scrisoare jubilato-
rie, dup¶ citirea excelentei proze intitulat¶ Jurnal suedez. A trecut o lun¶
- nici un r¶spuns. Am rugat-o pe Lidia Bodea s¶-mi confirme/infirme
adresa Gabrielei. Da, scrisesem la adresa bun¶. M¶ întrebam dac¶ nu
cumva se întâmplase o alt¶ tragedie, când… iat¶, în loc de r¶spuns de la
Gabriela îmi este returat¶ scrisoarea: scrisoarea mea. Poli†aiul care a§ fi
putut deveni (atunci n-ar fi sc¶pat de baioneta legii nici Iliescu, nici
Brucan, nici Ple§i†¶, nici Enoiu, nici Petre Roman, nici M¶gureanu, nici
Caraman, nici “prietenii” Babiuc, Voican-Voiculescu-Clitorix) mi-a adus
la cuno§tin†¶: scrisoarea fusese deschis¶; scrisoarea (din plic) fusese
manipulat¶ mult timp, de mai multe  mâini ale “unor persoane” - în afar¶
de destinatar¶. A§a ceva se intâmpl¶ în †¶rile/regimurile politice unde
func†ioneaz¶ cenzura - dar în Suedia, oameni buni? Apoi… (de aici înco-
lo încep deduc†iile) scrisoarea-pierdut¶ înso†it¶ de un bac§i§ (chiar §i în
Suedia se pot descuia “problemele” cu bac§i§ul) scrisoarea a fost încre-
din†at¶ po§ta§ului, rugat s¶ fac¶ el în a§a fel încât s¶ dea impresia ca des-
tinatarul nu mai este de g¶sit la acea adres¶…

Concluzia la care am ajuns - nu a doua zi, nici în a treia, ci dup¶ vreo
s¶pt¶mân¶ - ne-a întristat foarte, pe Ana §i pe mine. Nu fusesem prieteni
la toart¶ în România, îns¶ dup¶ exil, devenisem: în aprilie 1977 so†ul ei,
editorul suedez René Coeckelberghs, trimisese la Bucure§ti,  un mesaj de
protest împotriva arest¶rii mele, scrisese §i un poem dedicat mie, se afla
în curs de   a edita Gherla în suedez¶… - astfel pierzîndu-§i “prietenii” de
la Bucure§ti: F¶nu§ Neagu, ¢oiu, Breban, Chiri†¶, Sorescu, Blandiana
(dac¶ se solidarizase cu Goma…). ïn luna mai 1978 avusesem §ansa de a
c¶l¶tori împreun¶ cu Eliade, la Stockholm, cu prilejul dublu: un congres
al PEN Clubului §i apari†ia în suedez¶ - la Coeckelberghs Förlag - a unor
c¶r†i ale noastre. Am r¶mas în bune, calde rela†ii, nu doar epistolare
pân¶… Pân¶ când… Dup¶ o lung¶ t¶cere am aflat ca se mutaser¶ în
Elve†ia, unde fondaser¶ o editur¶ de art¶. Apoi am aflat ca René murise.
Apoi… t¶cere.

Din Jurnal am dedus (Ana §i cu mine ne lu¶m r¶spunderea
deduc†iei) c¶ Gabriela Melinescu î§i g¶sise un echilibru în (re)aderarea la
tezele iudaice. Tot din Jurnal am în†eles c¶ cel mai apropiat om al s¶u, la
Stockholm, era Dan £afran. Abuzînd, în continuare de “intui†ii”, amândoi
avem neru§inarea de a afirma: Dan £afran, nepotul rabinului, dac¶ §i-a
f¶cut datoria de evreu, nu §i-a f¶cut datoria de om: nu a transmis ce tre-
buia s¶ transmit¶ (§i s¶ sus†in¶) - în chestiunea Alexianu. Abia în ultimul
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rând nepotul rabinului £afran este vinovat pentru ca a dezinformat-o pe
Gabriela Melinescu în leg¶tur¶ cu “antisemitul Goma”: sunt convins:
Gabriela Melinescu nu citise un rând din ceea ce scrisesem eu, “antise-
mit”, i-a povestit Dan £afran ce îi povestise Michael Shafir c¶ruia îi
povestise “R. Ioanid”. Astfel a convins-o pe Gabriela Melinescu de a
rupe orice leg¶tur¶ cu fiorosul mânc¶tor de evrei Goma - începînd cu
nevasta-sa §i cu fiu-s¶u. 

3). I. Coja se arat¶ nepermis de… cre§tin cu rabinul £afran,
repro§îndu-i c¶… nu era cre§tin - adic¶ nu a spus adev¶rul în leg¶tur¶ cu
Alexianu. Dar Rabinul era evreu curat §i s-a comportat ca un evreu curat,
fidel credin†ei lui str¶bune, nu moralei “tr¶d¶torilor” cre§tini. Perfect
duplicitar, a ie§it basma curat¶ §i fa†¶ de români (prin dedica†ia… scris¶
esopic, încât l-ai fi confundat cu un brav prozator român rezistent prin
cultur¶), dar §i fa†¶ de evreii s¶i, pe care nu i-a tr¶dat cu nici un chip prin
rostirea limpede a adev¶rului - d¶un¶tor evreilor. Cât despre nepotul s¶u
de la Stockholm, Dan £afran, am spus ce era de spus…

Luni 28 iulie 2008

Flori St¶nescu m¶ consoleaz¶: nici pe site-ul Nemira nu
figurez, de§i acolo am publicat trei c¶r†i: Justa, Jurnal (în trei
volume) §i Scrìsuri. Gata, sunt consolat. 

Mar†i 29 iulie 2008                                   

Nici în catalogul editurii Univers nu mai exist : acolo mi-au
ie§it Ostinato în 1991 - pentru care am primit premiul Uniunii
Scriitorilor (te pomene§ti c¶ m-au radiat §i din cataloagele pre-
mia†ilor! - ce nu face un Manolesc’, ajuns plutonier al scriito-
rilor) §i, dup¶ multe peripe†ii, Gard¶ invers¶ (1997): a, da, acolo
fiind “prietenul” Mircea Martin, înjunghietorul pe la spate.
Povestea cu prezenta-absen†a din cataloagele editurii nu m¶
preocupa, nici nu §tiam ca exist¶ a§a ceva (cu atât mai pu†in c¶
exist¶… neexistarea unui autor) pân¶ când Mariana Sipo§, scriind
Destinul unui disident… (sic) mi-a comunicat noutatea - îns¶
numai isprava lui Liiceanu: Humanitas anun†a ca nici… imagi-
nile copertelor nu sunt… disponibile. P¶i dac¶ eram incontro-
labil, dup¶ cum ukazul Monic¶i Lovinescu…

£i editura Dacia a cunoscut mari tulbur¶ri, schimb¶ri de
direc†ie, de program, îns¶ pân¶ alalt¶ieri, în catalogul ei existam
cu trei jurnale §i cu o reeditare a Patimilor dup¶ Pite§ti…

La Biblioteca Apostrof am supravie†uit: “Paul Goma:
Sabina (colec†ia "Ianus", 1991). Eh, Marta…

ïn Biblioteca Revistei Familia sunt de g¶sit datorit¶ lui
Florin Ardelean - care scrisese câteva articole în revista Familia
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- §i care a îngrijit Culoarea curcubeului 77, “edi†ia a doua”, din
1993, dup¶ ce prima fusese topit¶ de Liiceanu, în 1992; precum
§i Scrisori întredeschise, singur împotriva lor (1995), volum
îngrijit de Laszlo Alexandru, de Florin Ardelean, Traian £tef,
Tiberiu Ciorba.

Miercuri 30 iulie 2008

Minune mare minune: Xiti îmi indic¶, doar pentru ziua de
ieri, 6 vizite din Israel ale site-ului meu. “Vizite” semnific¶ :
cineva, o singur¶ persoan¶, a intrat, ieri, de 6 ori ; dar ar putea s¶
fie §i 6 persoane; §i 4 - dac¶ 2 au intrat de câte dou¶ ori…

B¶nuiesc ce s-a petrecut: “telefonul… arabo-evreiesc” a
func†ionat: «Vezi ca Goma iar ne înjur¶, în Dialogul cu Flori
St¶nescu!», iar eternele victime ale goi-lor antisemi†i s-au gr¶bit
s¶ citesc¶, ei, cu ochii lor, înjur¶turile. Ce au în†eles - alt¶
poveste; iar ceea ce au povestit ei altora, indemnîndu-i s¶ mai
citeasc¶ o calomnie de-a lui Goma - o §i mai alta.

Nu m¶ mai întreb de ce “colegii” mei, scriitori români au
recurs §i la aceast¶ metod¶ de ne-fiin†are, de ne-existen†iere a
mea: §tergerea din cataloagele editurilor în care am publicat
câte ceva. Eu cunosc r¶spunsul pe care ei în§i§i nu §i-l explica,
de§i îl aplic¶:

£tergerea din cartea de imobil!
Aceast¶ “ac†iune” - numit¶ argotico-poetic - nu are sens

decât pentru cei care tr¶iser¶ realitatea… c¶r†ii de imobil, adic¶ a
celor care au acum peste patruzeci de ani. ïns¶ chiar a§a, români
fiind, amnezici structural, tenta†i s¶ acumuleze oarecari amintiri,
dar exemplele “mediului” (nu sfaturile; p¶rin†ii nu dau sfaturi
copiilor, ci dau exemplu - de regul¶ : ce s¶ nu fac¶) i-au lucrat,
deci au f¶cut ce au v¶zut c¶ se face în familie, în ga§c¶, în cartier
: când cineva nu poat¶ s¶-§i înving¶ interlocutorul cu argumente,
cu insulta, cu ciomagul (de§i ciobanul miori†ic prefer¶ pietroiul
cu care strive§te capul “fratelui“ s¶u în timp ce acela doarme)
apeleaz¶ la magie. £tergerea din cartea de imobil aplicat¶ mie
este magia româneasc¶, construit¶ pe real: spargerea, §tergerea
imaginii mele - în lipsa p¶pu§ii de cârp¶ ori din cear¶ în†epat¶ în
“inim¶” - se face cu oarecare efort (al §tergerii!… de mân¶…) -
dar ce u§ura†i devin fra†ii mei §tiind c¶, pe de o parte au sc¶pat de
mine - dac¶ m-au §ters din cartea de imobil… - pe de alta nu vor
putea fi acuza†i c¶ mi-au f¶cut un r¶u, care?, acela de a fi zis (în
glum¶, ce Dumnezeu!) c¶  m-au… §ters din cartea de imobil? Nu
mai §tiu române§te, eu care pretind c¶…etc etc?
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Rezultatele acestei colegiale, intelectuale ac†iuni (de
“§tergere…”) se constat¶ prin… absen†a mea din acele cataloage
editoriale unde dicteaz¶ noii cenzori; neoproletcul†ii; kultarmei†ii
din România post revolu†ionar¶. Nu §tiu cine a fost, cine este
directorul editurii ALL §i nu-l iau în seam¶ pe Fr¶†il¶, din câte am
mirosit prin… sârma telefonului, o persoan¶ care se cinste§te
începînd de la primele ore ale zilei - îl iau în seam¶ pe Liiceanu.
El m-a §ters… din cartea de imobil a editurii Humanitas. £i pe
Mircea Martin - el m-a ucis ritual-virtual din Catalagul editurii
Univers. £i pe geologul director al Nemirei, unul care f¶cuse §i
ceva politica netrebnic¶, pe lâng¶ un just-tovar¶§.

Dar spectatorii? S¶ nu-i uit¶m pe spectatorii care plezneau
de fericire intelectual¶, asistînd la execu†ia - prin §tergere din… -
a mea, mul†i fiind dintre cei care ceruseser¶, insistaser¶, teoreti-
zaser¶ §tergerea mea din scripte. Cine poate crede c¶ indivizi de
calitatea lui Buzura, a lui ¢oiu, a lui B¶l¶i†¶ - ultimii doi nefiind
la prima lor ac†iune înalt cultural¶ (pe lâng¶ editorul suedez
Coeckelberghs de pild¶) de a-l aranja pe Goma, astfel încât s¶ nu
se mai ridice - §i-au înghi†it veninul destinat a-mi fi împro§cat
mie în obraz, la ordinul Securit¶†ii, în scop de compromitere?

Asta este, iubi†i confra†i: nu doar m-a†i vorbit de r¶u,
calomniat, pretins c¶ nu am strop de talent, dar m-a†i §i… §ters
din cartea de imobil. Cum va sim†i†i acum - dup¶ dispari†ia mea
prin “§tergere”? Mai în larg, mai între voi? Mai talenta†i, mai cu
succes la femei? 

ïnainte de “revolu†ie” constatam o dec¶dere, o degradare,
o c¶dere a prietenilor, cunoscu†ilor; se pr¶bu§iser¶,dup¶ 1984 (!),
nu mai aveau chef decât de sine, de c¶r†ile lor, de pa§aportul lor
- a se vedea jurnalele mele acoperind acea perioad¶.

De la o vreme constat ca avusesem (iar) dreptate, punînd,
abuziv, nedrept o born¶ de hotar între noi §i “cei care au, acum 40
ani” (mai ales în portretul lui O. £imonca, din Dialog… Observ
îns¶ ca §i comentatorii de pe forumuri au început s¶ bat¶ moneda
pe chestia “vârstei de 40 ani”.

Doamne, Doamne, nu vor fi existînd §i ve§ti bune despre
neamul nostru cel prost, prost, prost?

Joi 31 iulie 2008

Nu, domnule. Nu exist¶ §i ve§ti bune - sau m¶car neutre:
Chinezii iar i-au tras pe sfoar¶ pe ne-chinezi, în leg¶tur¶ cu

Olimpiada. Ieri au anun†at cu senin¶tate c¶ anume adrese de pe
internet (Tibet, Uiguri, Amnesty International…) vor fi inaccesi-
bile. Occidentalii mi †i s-au indignarisit, îns¶ nimeni din lumea
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asta mare nu a protestat cu adev¶rat, adic¶ amenin†înd c¶
vor p¶r¶si Olimpiada, l¶sînd China cu minciunile ei §i cu §anta-
jele-i odgonale (de la odgoanele cu care erau cârpite).

[Eu, dac-a§ fi rege… M¶car un B¶sescu: fa†¶ cu obr¶zniciile
ucrainenilor în chestiunea Bîstroe, a Insulei £erpilor, în a totalei
lipsire de drepturi ale românilor din Ucraina, luînd exemplu de la
ei, Ucrainenii, care au acuzat Rusia de genocid (victime: milioa-
nele de ucraineni lichida†i prin foame §i prin glonte), a§ formula
amenin†area: Românii vor acuza pe ucraineni de complicitate
a ru§ilor la genocidul practicat pe spinarea românilor din
Basarabia, din Bucovina de Nord, din ¢inutul Her†a.

Ru§ii a ocupat aceste teritorii din România, în 28 iunie 1940
cu ajutorul neprecupe†it al Ucrainenilor; un num¶r imens de
ucraineni din afara teritoriilor ocupate fuseser¶ adu§i ca
func†ionari, coloni§ti, activi§ti, mili†ieni, enkavedi§ti. Printre cei
mai cunoscu†i; Hru§ciov, Cernenko, Brejnev. S¶ nege ucrainenii
c¶ ei nu au participat la asasinarea românilor basarabeni §i buco-
vineni, la deport¶rile care au urmat în mai multe valuri (unele
mascate, ca de pild¶ “chemarea pentru des†elenirea p¶mânturilor
îndep¶rtate”), ce s¶ mai vorbim de foametea dintre 1946-1947 -
în care ucrainenii au fost cu atât mai vinova†i, cu cât neamul lor
fusese decimat (unu din zece) de c¶tre “fra†ii” ru§i (fie vorba între
noi: §i de ucrainenii fra†i), prin aceea§i metod¶: înfometarea, în
dou¶ rânduri.]

O alt¶ veste rea - din p¶cate nu este singura: solda†ii
israelieni, în lupta lor sfânt¶ §i dreapt¶ pentru a pune laba §i
pe p¶mânturile care le-au mai r¶mas palestinienilor, au tras iar în
“protestatari”, proprietari de totdeauna ai m¶slinului, ai izvorului,
ai celor câ†iva butuci de vie. Dar nu cu gloan†e de cauciuc, cum
f¶cuser¶ mai deun¶zi. Mânia mea se îndreapt¶ spre gazetarii
francezi care filmaser¶ scena §i ne-o explicaser¶ astfel: «Iat¶ cum
soldatul israelian vizeaz¶ îndelung, apoi trage - cu glonte de cau-
ciuc - în genunchi…”, îl las¶ pe tân¶rul palestinian s¶ se zvârco-
leasc¶ de durere, c¶zut, dar nu sonorizeaz¶ un “am¶nunt”; vitea-
zul soldat israelian vizase §i tr¶sese în genunchiul unui palesti-
nian… arestat, înc¶tu§at §i legat la ochi.

De ast¶ dat¶ viteazul tr¶sese, nu cu un glonte de cauciuc, ci
cu unul de r¶zboi. £i nu în genunchiul unui adolescent - legat la
ochi, repet: legat la ochi - ci în capul unui copil.

Reac†ia Armatei - §i a guvernului: în ambele cazuri s-a
deschis o anchet¶. £i gata! Israelienii nu au obiceiul s¶ r¶spund¶
la interpel¶ri, †i-o intorc: «Antisimitule!» - asta i-o spune un
ovrei-rus venit alalt¶ieri de pe Volga unui… semit d-al locului:
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palestinianul!
Dac¶ a§ fi convins c¶ N. Manolescu este o persoan¶ inteli-

gent¶, cultivat¶, cu bun-sim†, i-a§ aminti acuza†ia sa aruncat¶ mie
(“antisemit”) pentru nemaipomenita crim¶ de a fi afirmat despre
statul Israel c¶ este unul rasist, aparheidist, terorist. Dar
Manolescu Nicolae, ambasadorul României la UNESCO “pe
baza” turn¶toriei de mai sus, nu merit¶ s¶-mi mai cheltuiesc sali-
va: persoana manoleasc¶ este un prostal¶u, un incult, un delator
de cea mai scârbavnic¶ specie: din aceia care au turnat pentru
r¶splat¶, nu de amorul artei… Am mai zis-o: acest Manolescu,
oportunist imoral (de unde s¶ i se fi luat… morala: de la Iva§cu?
De la Ivasiuc? De la ¢oiu?) a l¶sat României câteva genera†ii de
profesori dup¶ chipul §i asem¶narea sa. Vai de asemenea dasc¶li
ie§i†i din obiala lui Manolescu! £i vai de elevii §i copiii acestor
ucenici ai Canonizatorului intelectualit¶†ii umanioriste la
Români! 
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A U G U S T

Vineri 1 august 2008

Azi va trebui s¶ alc¶tuiesc un “program al anivers¶rilor”.
Luna august, ca §i noiembrie, este plin¶ de acestea.

Numai de mi le-a§ aduce aminte, fiindc¶ au început a pâlpâi
a nesiguran†¶, amenin†înd cu §tergerea de pe disc-durul meu…

- ïn 7 august 1968 Ana §i cu mine ne-am c¶s¶torit - ceea ce
face 40 ani de §i-la-bine-§i-mai-ales-la-r¶u (dintr-o strachin¶ -
mai ales);

- ïn 14 august ziua aniversar¶ a Anei;
- ïn noaptea de 20 spre 21 august 1968 ru§ii au invadat

Cehoslovacia.
Ana §i cu mine am abandonat marea de la 2 Mai §i am…

alergat la Bucure§ti. “S¶ facem baraj ru§ilor”!, am fi putut spune
atunci, dac¶ am fi putut citi revista 22 a Adame§teanc¶i, unde
americani§tii, holocaustologi§tii r¶cniser¶ de le ie§iser¶ ochii din
cap. “S¶ facem baraj fascismului!” Cum e istoria asta: nu po†i
face nimic original, totul a mai fost f¶cut, spus, numai ca
românii nu fuseser¶ informa†i… 

Ei, da, celebra §edin†a în care am fost primi†i în partid -
condi†ie pentru a intra în Brigazi §i a primi arme - 6 scriitori, cu
o singur¶ excep†ie: Ivasiuc: basarabeni §i asimila†i - va fi fost
în… 23 august!                                                            

Sâmb¶t¶ 2 august 2008

Se anun†¶ o zi pustie; urmat¶ de o trist¶-duminic¶, vorba
fratelui nostru, de un mileniu, Ungurul. A§a e vara: unde te întor-
ci, numai de estivalnici dai. Oricât de r¶u ar merge lucrurile,
peste tot în lume, omul cu greu renun†¶ la vacan†a de var¶. Nu
mai merge în Grecia (acum vorbesc de francez), ci doar la Royan;
§i nu mai trage la ‘otel, doar la un camping; la prânz nu intr¶ în
vreun restaurant, cât de ieftin ar fi, ci m¶nânc¶, pe o banc¶, ce a
cump¶rat de la supermarché. Cât despre înghe†at¶, domni§oarele
§i doamnele vor trebui s¶ se mul†umeasc¶ doar cu câte una, câte-
dou¶: numai pentru copii. De la camping la mare: numai pe jos,
eventual cu bicicleta: benzina, bea-o-ar dracii, c¶ tare s-a mai
scumpit! Oamenii - iar acum vorbesc de aproape to†i oamenii:
europeni, europeni de est, americani, o bun¶ parte din asiatici
(africanii, bie†ii de ei, nu mai au de unde s¶ s¶r¶ceasc¶, se afl¶ la
limita foametei) devin din ce în ce mai strâmtora†i, mai s¶raci,
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mai amenin†a†i. Cuno§tin†ele mele de economie sunt cu totul
modeste, îns¶ fiind cet¶†ean al planetei, am §i eu p¶reri - mai ales
despre cauze: în ochii mei de basarabean f¶r¶ sc¶pare, vinovatul
de toate aceste catastrofe este Rusul. Fire§te, pe fa†¶ §i pe dos, pe-
dosul Rusului: Americanul. ïn toate: în scumpirea petrolului, în
dezordinea pricinuit¶ de cultivarea nes¶buit¶ a uria§e suprafe†e
agricole cu plante destinate a alimenta motoarele, nu bur†ile din
ce în ce mai lipite de “scré” (coloana vertebral¶), haosul finan-
ciar, deocamdat¶ imobiliar - §i nu în ultimul rând : r¶zboiul în
Irak, declan§at de  americani la instiga†ia isteric¶ a evreilor, deve-
nit(¶) din cauz¶, efect, din efect cauz¶ - §i tot a§a, în lan†… De ce
tac mâlc de la o vreme belico§i †ahalnici, platfussnici ca Oi§teanu,
Andrei Cornea, Shafir, Volovici, cei care, în cel mai pur stil agi-
tatoric bol§evic îndemnau : «Striga†i, tovar¶§i: Sântem cu to†ii
americani!»? Nu lor le plâng de mil¶: neru§ina†i au fost din
mo§i-str¶mo§i, au zis ce-au zis, cândva - §i ce-i cu asta?, pro§ti au
fost cei care i-au ascultat §i crezut, ei, descurc¶re†ii, totdeauna pe
spinarea boilor de goi, nu vor resim†i efectele “recesiunii” - care
recesiune?, doar goii nu pricep ca este mi§carea normal¶ a
bursei…

Duminic¶ 3 august 2008

Azi murit, la Moscova, Alexandr Soljeni†în. S¶ odihneasc¶
în pace: el a f¶cut ce avea de f¶cut. Chiar mai mult decât.

Acum s¶ vezi imne de slav¶ §i, simetric, critice la sânge,
etichete infamante: tradi†ionalism, misticism, antisemitism.
Pietre de azvârlit în Monument se g¶sesc destule, primprejur, iar
de nu, aduc davìzii, cu mari sacrificii - de la Tel Aviv, de la
Washington, de la…- ce, la Bucure§ti nu avem tovar¶§i ju§ti, pe
linie, holocaustolologi emeri†i, ca Oigen§tain-Oi§tean’? Sunt
curios s¶ aflu care va fi pozi†ia tovar¶§ului I. Iano§i, cel care, la
22 decembrie 89 §i-a schimbat ruba§ca de paznic al bol§evismu-
lui (el zicea: “al marxismului”) la C.C. §i cu o neru§inare etnic¶
specific¶ a început a ni-i explica, el nou¶, pe £alamov, pe
Soljeni†în… Ei, ce va zice acum Iano§i despre Soljeni†în, c¶ tot e
mort §i nu mai poate mu§ca? Dar uceni†a lui: Marta Petreu; îi va
consacra trei numere din Apostrof lui Soljeni†în sau lui Iano§i?
Dar închin¶torul Breban, cel care se orienteaz¶ totdeauna dup¶
busol¶, cu acul ar¶tînd, înc¶p¶†ânat spre sud - nu spre Mecca, ci
spre Tel Aviv? Ce se va scrie în Contemporanul - Ideea
Breban¶? £i câte alte duble studii despre Iano§i, la care î§i va da
cu p¶rerea, de la în¶l†imea staturii sale §i fata-buna-la-toate Aura
Cristi?, sub titlul generic: “Soljeni†în §i Iano§i”?
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Luni 4 august 2008

La îndemnul Floarei St¶nescu - dup¶ ce citise Jurnalul pe
iunie - am început opera†ia de recuperare a textelor dintre 1988-
1993. Am urcat pe scar¶ §i bâ†âind de spaim¶ c¶ uite-acum o-s¶-
dau-buca, vorba poetic¶ a basarabeanului, vorbind despre
c¶derea, bu§eala copiilor la primii lor pa§i, am extras clasoarele
cu pricina. ïnc¶ nu §tiu în ce stare sunt textele de acolo §i dac¶
exist¶ toate contribu†iunile mele; §i ce vor fi “con†inînd”, citat din
nemuritorul Brucan. La urma urmei, abia acum (în august 2008)
le descop¶r. Iat¶ la ce este bun¶ pierderea memoriei; descoperi
chestii acoperite de uitare! Pân¶ acum am recuperat doar “Reptila
sunt eu!”, replica dat¶ lui Iosif Petran, în 1988, porc¶riei scrise de
el în Minumum cu un an mai devreme. ïmi trebuise un an întreg
§i ajutorul de neprecupe†it al prietenului pe atunci: Shafir, pentru
ca aceast¶ publica†iune mirodan¶ de la Tel Aviv s¶ accepte -
par†ial! - dreptul meu la replic¶. Ce timpuri! Ce prieteni - dar ce
parteneri de polemice! 

Mar†i  5 august 2008

Tocmai notam în Jurnal ceva despre Soljeni†în când s-a
întrerupt curentul electric (au început repara†iile estivale) §i mi s-
a §ters scrisul. S¶ v¶d dac¶ nu cumva mi-au corupt niscai fi§iere. 

Miercuri 6 august 2008

Copiez cât pot de repede (voi face trierea mai târziu)
“ecourile” dispari†iei lui Soljeni†în:

Prietenul epistolar Mihai Ciucanu îmi scrie emo†ionat-
emo†ionant:

“E  ceva  indescriptibil - parca  se  rupe  ceva  din  tine. Am  ramas
(aproape ) singuri. Dar  parca  mai  mult  deranjeaza  prostiile  jurna-
listilor. Cel putin  in  Romania  e  prapad! La  noi  Soljenitin   nu  e
cunoscut  deloc; am  fost  orpilat  cand  am  aflat  ca  in  Jugoslavia
Arhipelagul  GULag  a  fost  publicat  in  1988 (optzecisiopt! ), la  noi
nu  se  gaseste  nici  in  biblioteci. Am  auzit-o  luni  la  Radio  Romania
Actualitati  pe  Ana  Blandiana (a  fost  prezentata  ca  "disidenta")
spunand  cateva  vorbe  despre  Soljenitin. Mi-a  venit  sa  vomit.
(Asisderea  cand  am  citit  textul  analfabetului  jurnalist  de  la
'Cotidianul' : http://www.cotidianul.ro/blestemul_soljenitin-54097.
html  - scrie - tampitul : <<  Ajungem astfel la „antisemitismul“ lui
Soljeni†în care, în obsesia lui de a l¶muri contextul în care a izbucnit
revolu†ia din octombrie, ajunge la opinii despre comunitatea evreiasc¶
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mai mult decât incomode §i bazate pe documente „pu†in cunoscute“,
cum spunea el. >>  Iar  mai  la  vale : << Problema antisemitismului
este asociat¶ de câ†iva ani §i cu imaginea lui Goma. Una dintre cauze-
le acestor etichet¶ri, uneori pripite, vine §i din esen†a incomod¶ a unor
astfel de personalit¶†i. Ace§ti oameni se orientau sau înc¶ se orienteaz¶
aproape instinctiv c¶tre subiectele tabu sau cel pu†in incomode.>>  Fac
prinsoare  ca  boii  acestia  nu  au  citit  nicio  carte  de  Soljenitin  sau
Goma. )  In  ultima  vreme  l-am  considerat  un  dar  de  la   Divinitate,
dar, asemena  lui  Iisus  noi  l-am  batjocurit. (De  vreo  luna  de  zile
am  repetat - mai  in  fiecare  zi - gandurile  lui turnate  in  versuri  pe
patul  de  spital :

Oare  cand  am  pierdut  si-am  risipit  fara  folos  semintele  binelui
azvarlindu-le-n  hau?/Caci  tanar  si  eu  mi-am  purtat  pasul  pios  pe  sub
arcadele  templului  tau./ Trufasa, atatata  din  pagini  de  carte, mintea  mea
pipaia  absolutul/ Toate  tainele  lumii  pareau  deslusite, destinul  parea
maleabil  ca  lutul/ Sangele  fierbinte ... dulci  naluciri  vaporoase  dansand
dinaintea-mi  in  calp  curcubeu/ Demn, fara  larma  se  spulberase, cetatea
credintei  in  sufletul  meu!/ Dar  acum, cand  o  taina  m'a  smuls  nefiintei,
ridicandu-ma  din  colbul cernit,/ Eu  ud  cu  lacrima  recunostintei  cararea
ce  mi-ai  harazit./ Acum  stiu  ca  nu  eu, ratacind  prin  dileme, mi-am  scris
intinerariul  cel viu,/ Ci   aurora  gratiei  divine  ce  mi  s'a  harazit  intr-un
tarziu./ Acum, dramui  apa  vietii  mele  ca  pe  mied, umil  intre  sclipiri  dia-
mantine /Si, o  Domn  slavit  al  Lumii, iarasi  cred, / Tu, si  cand  te-am  tra-
dat  ai  fost  cu  mine.

Dumnezeu  sa-l  odihneasca!

Tot el (Ciucanu) îmi trimite bibliografie:
Cotidianul, sub semn¶tura lui Costi Rogozanu: “Blestemul

Soljeni†în:

“Moartea lui Soljeni†în readuce în prim-plan infinita complexita-
te a protestatarului de calibru.

Dup¶ revenirea, în 1994, în Rusia §i dup¶ o primire aparent c¶ldu-
roas¶ la Moscova, marele Soljeni†în a început o nou¶ aventur¶ amar¶,
de data asta cea a libert¶†ii de expresie. Când rememor¶m destinele
disiden†ilor, ale marilor spirite critice, ne e foarte uflor s¶ ne însu§im
cu totul libertatea care le sclipea în discurs. În acela§i timp ne e aproa-
pe imposibil s¶ ne asum¶m alunec¶rile în zone incomode din prezent.
Soljeni†în a nedumerit mult¶ lume când a ie§it din globul pur al luptei
împotriva lui Stalin §i a intrat în actualitate. Mul†i n-au mai în†eles nici
criticile aduse lui El†în sau lui Gorbaciov, nici invectivele la adresa
Occidentului cel f¶r¶ Dumnezeu §i plin de cinism, nici critica la adre-
sa ruin¶rii valorilor sau a URSS.

Au în†eles poate de ce i-a refuzat decora†ia lui El†în, dar apoi a
fost mai greu de înghi†it de ce a acceptat decora†ia de la Putin. 

Soljeni†în nu s-a mai reg¶sit în propria †ar¶. Discursurile despre
patriotism sau despre nevoia de a p¶stra curat¶ limba rus¶, frustrarea
enorm¶ c¶ noile c¶r†i au început s¶-i fie citite doar de câ†iva, §i nu de
milioanele care î§i împrumutau pe sub mân¶ „Arhipelagul Gulag“,
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toate acestea l-au coborât pe scriitor printre p¶mânteni. 
Dintr-o culme a autorit¶†ii etice a fost adus rapid la statutul de

„curiozitate a societ¶†ii de azi“. 
Nu e singurul caz. Marii protestatari din blocul comunist au tr¶it

de multe ori c¶deri inexplicabile tocmai pentru c¶ nu au reu§it s¶-§i uti-
lizeze puterea simbolic¶ în prezent. O scen¶ trist¶ este descris¶ într-un
material din „The Guardian“, despre emisiunea lui Soljeni†în de la o
televiziune rus¶ care a fost scoas¶ din program dup¶ ce întreb¶rile
moderatorului deveniser¶ mult mai lungi decât r¶spunsurile invita†ilor. 

Oamenii care au criticat realit¶†i de care nimeni nu îndr¶znea s¶
se ating¶ au devenit, dup¶ ce obiectul protestului a disp¶rut, ciuda†i
paria exila†i sub eticheta „reper moral“. Au fost atât de speciali încât
n-au avut decât rar dreptul la „contemporaneitate“. £tiu, sun¶ ciudat,
dar nu se poate, de exemplu, s¶ nu te gânde§ti la destinul unui Paul
Goma care poate exista în manuale §i în studii de istorie, dar nu poate
exista în spa†iul public românesc. Mai toate necrologurile (m¶ refer la
cele bune) dedicate lui Soljeni†în cuprindeau invariabil conul de ambi-
guitate din ultima parte a vie†ii, opiniile din ce în ce mai greu de
înghi†it pentru contemporani. Ajungem astfel la „antisemitismul“ lui
Soljeni†în care, în obsesia lui de a l¶muri contextul în care a izbucnit
revolu†ia din octombrie, ajunge la opinii despre comunitatea evreiasc¶
mai mult decât incomode §i bazate pe documente „pu†in cunoscute“,
cum spunea el. 

Problema antisemitismului este asociat¶ de câ†iva ani §i cu imagi-
nea lui Goma. Una dintre cauzele acestor etichet¶ri, uneori pripite,
vine §i din esen†a incomod¶ a unor astfel de personalit¶†i. Ace§ti oame-
ni se orientau sau înc¶ se orienteaz¶ aproape instinctiv c¶tre subiecte-
le tabu sau cel pu†in incomode. Intr¶ cu dorin†a lor de expresie liber¶
în cele mai sensibile teme f¶r¶ s¶ nuan†eze, f¶r¶ s¶-§i ia precau†ii. Nu
fac o „paralel¶“ între cele dou¶ personalit¶†i, Goma §i Soljeni†în, dar
cred c¶ moartea acestuia din urm¶ ar trebui s¶ ne fac¶ s¶ reflect¶m ceva
mai nuan†at asupra spiritului contestatar în general [reflecta†i, tovar¶§i,
asupra spiritului contestatar - în general, dup¶ care întoarce†i-v¶ la
“specialul” de care pu†in v-a p¶sat - nota mea, P.G.]. 

Pân¶ la urm¶, ace§ti oameni din carne §i oase au purtat pe umeri
povara propriilor noastre idealiz¶ri extreme. Apoi ni s-a întâmplat s¶-i
judec¶m foarte aspru. Goma este un tip profund antisistem. Pân¶ §i
invita†ia de a participa la redactarea Raportului lui Tism¶neanu s-a
transformat rapid în scandal. Pentru c¶ un om care a suferit pentru
adev¶ruri simple §i fundamentale a fost pe veci traumatizat de la§itatea
semenilor. Nu le mai po†i pretinde eroilor de atunci s¶ nu fie mizantro-
pi sau chiar aberan†i. Nebunia lor r¶mâne oglinda uneori grotesc¶ a
la§it¶†ilor noastre. Acesta este blestemul Soljeni†în, valabil pentru
Goma sau pentru Tudoran, mai pu†in valabil pentru Michnik. Cum
spuneam, nu e o regul¶, e un blestem...” 

[Ce s¶ a§tep†i, normal, de la Rogozanu? Ca §i tovar¶§ul s¶u
de tran§ee O. £imonca - “tratat” în Dialog Flori St¶nescu - Paul
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Goma, iar mai încolo de C. Teodorescu - î†i provoac¶ întrebarea:
Cum s¶ dialoghezi cu astfel de persoane care nu au citit

ceea ce combat, care nu aud ce spui/scrii tu, interlocutor §i care
nu pricep de ce tu… “intri cu dorin†a de expresie liber¶ în cele
mai sensibile teme f¶r¶ s¶ le nuan†ezi, f¶r¶ s¶-†i iei precau†ii”?

Acesta va fi motivul pentru care România “postic¶” nu are
§i nici nu va avea intelectuali înc¶ un secol-dou¶: fiindc¶ bie†ii
directori de con§tiin†¶ ar fi vrut ei s¶… - îns¶ nu din convingere:
din datoria lor de gazetarnici - s¶ trateze cele mai sensibile teme,
dar  cum pruden†a (a§a este numit¶ eufemistic frica, bolnava,
structurala fric¶ dacoroman¶) îi sf¶tuia s¶ le… nuan†eze, s¶ nu le
atace f¶r¶ a-§i lua o mie de precau†ii… Dar timpul trece, nu st¶
pe loc, de s¶-i arzi §i tu un picior…- temele au r¶mas neatacate.
Nu conteaz¶,  profitul postrevolu†ionar a fost al lor, al “nuan†ato-
rilor” pân¶ la dispari†ia “temei”, al precau†ioni§tilor postnici, cei
care au tot a§teptat s¶ fie scoase castanele din foc de al†ii, “nebu-
nii”, iar dup¶ r¶zboi s¶ se prezinte ca vajnici combatan†i împotri-
va Totalitarismului §i s¶ culeag¶ certificate de revolu†ionari §i
argin†ii sun¶tori…]

Câteva opinii din Forum:
1
lucid 05-Aug-2008 20:47 Cam de dupa cires, dle Rogozanu...
....in loc sa-tzi spui parerea clar si raspicat: Soljenitzin prin Doua secole
impreuna si Goma prin Saptamana rosie sunt antisemitzi sau - ca sa te citez
- "abordeaza cele mai sensibile teme fara sa-si ia precautzii"? Fatza de CINE
trebuie sa-si ia "precautzii" marile constiintze ale popoarelor lor? Potzi
comenta? Hai sa-tzi dau un exemplu ruso-roman: Moses Gaster, un filolog de
mare clasa care a iubit nespus romanii si a fost tratat incalificabil, a explicat
acum cca 120 de ani de unde provine expresia folclorica JIDOVII URIASI.
E vorba de evreii (poate si khazari) care insotzeau tatarii Hoardei de Aur in
expeditziile lor, in calitate de "creditori - strangatori de taxe" pentru acestia.
Si cum tatarii erau mici de stat - calaretzi lipitzi de cal - evreii pareau fatza
de ei uriasi. Soljenitzin confirma in Dvesti let vmeste, citandu-l pe Karamzin
(Iorga al rusilor) ca evreii primisera de la Hoarda de Aur "job"-ul de a stran-
ge impozitele si de a credita hanii (camata, cum se zice popular), lucru ce a
dus inca de prin 1250 la rascoale soldate cu ucideri de "taxatori" evrei in
marile orase rusesti, rasculatzii fiind aparatzi fatza de tatari de insusi
Alexandru Nevski, cel din filmul lui Eisenstein. Paralela cu romanii o gasim
la Mihai Viteazul si la Aron Voda, care se trezesc cu o expeditzie otomana
insotzita de creditori - "taxatori" sefarzi la 1594 si decid sa inceapa lupta anti-
otomana prin lichidarea SIMULTANA la Iasi si Bucuresti a "musafirilor" de
la Stambul. O si fac, fara sa tzina cont de turbane (sefarzii aveau unele spe-
ciale), omorand de-a valma si turci si creditori evrei. Dupa 400 de ani, Radu
Ioanid in Holocaust in Romania se trezeste declarandu-l pe Mihai Viteazul
autorul PRIMULUI POGROM DE PE TERITORIUL ROMANIEI. Ce fel de
"precautzii" sa iei ca istoric fatza de astfel de   interpretari? Nu tzi se pare, dle
Rogozanu, ca adevarata dilema este ADEVAR sau PRECAUTZII?
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2
Cristi.S 05-Aug-2008 21:14
Cum dracului...
...se intampla ca tocmai dizidentii de "ieri", Soljenitin, Bukovski, Goma,
Michnik, chiar Vaclav Klaus intr-o oarecare masura sa se fi "rupt" de realita-
te si astia care n-au schitat prea multe gesturi de revolta atunci "inteleg" mult
mai "bine" "realitatile" contemporane? Oare cum? Niste nebuni Soljenitin,
Bukovsky, Michnick astia... Ca si altii de pe la noi..Mi-aduc mereu aminte
cum ati executat-o pe Doina Cornea intr-o problema "sensibila"...E plina tara
de intelectuali "fini" (si sa ne intelegem, tu Costi, intr-un fel e bine ca nu faci
parte dintre ei :), intelectuali de opereta si carton, 22-isti si dilematici, mai toti
cu burse Soros...Ha-ha-ha...Au innebunit salcamii si cu ei...

3
alexandra.p 05-Aug-2008 23:18
pt. Cristi.s
daca tot l-ai invocat pe Paul Goma: il respect foarte mult pentru curajul lui de
dinainte de '89 dar da-mi te rog un singur motiv pentru care l-as respecta pen-
tru ce face acum si l-as mai considera un reper moral; mai precis: ce face
acum Paul Goma???

4
AVP comment: 05-Aug-2008 23:27Amicus Plato...
Un fundamentalist ortodox + un antiglobalist... S¶ ne mai mir¶m c¶ ei sunt §i
u§or - ca s¶ zic a§a, fiindc¶ îmi sunt pretini... - antisemi†i... ? ;) Cât despre
Soljeni†în §i Goma, destinul lor seam¶n¶ prea izbitor, pe undeva, ca s¶ nu ne
gândim c¶ hic sunt leones - ex ungue leonem, mai precis... -, p¶i cum drea...
Mai lipse§te s-afl¶m c¶ §i Goma s-ar sim†i în stare s¶ primeasc¶ o decora†ie
de la Putin-KGB, ca s¶-l pip¶im §i s¶ url¶m: "Evrika!", ? la, pardon, asta e...
:)(…)

5
Cristi.S 06-Aug-2008 00:19AVP ...pai eu zic ca mai ramane sa se "crimina-
lizeze" orice discurs legat de evrei...Sa nu avem voie prin lege sa vorbim
despre ei - de bine si de rau...Asa cum s-a criminalizat "anti-holocaustis-
mul"...Sa fim seriosi...Soljenitin a indraznit sa spuna o evidenta, cum ca sta-
tul evreu nu face parte din Europa(nu numai geografic), si gata, e antise-
mit...Eu am fost "amenintat" destul de agresiv pe forum.liberalism. ro - ii stii
pe baieti, micule burghez- pentru c-am vorbit de bine de Bobby Fischer, tot
la moartea sa...Si trebuie sa admiti, Soljenitin ar putea avea impact intelec-
tual, ca sa zic asa, fata de bietul Bobby...(…)

6
Sofia Nadejde 06-Aug-2008 00:21 Antisemitismul este o stare de speculat
lucid (05-Aug-2008 20:47) Cam de dupa cires, dle Rogozanu.......in loc sa-tzi
spui parerea clar si raspicat: Soljenitzin prin Doua secole impreuna si Povesti
stiute de toti cei de buna credinta, cu sigurantza... multe speculatii...dupa
multi ani cine stie ce mai descopera arheologii sau "marii" filozofi ai
lumii...Cine stie ce interpretari va avea si marea opera a Domnului
Tismaneanu...interpretari se pot da oricate si oricum si de oricine...
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7
buletinmeteo 06-Aug-2008 00:58 titlu aiurea
lucid (05-Aug-2008 20:47) Cam de dupa cires, dle Rogozanu...
....in loc sa-tzi spui parerea clar si raspicat: Soljenitzin prin Doua secole
impreuna si dle Rogozanu, ati citit cartile lui Soljenitsin sau acuza de antise-
mitism (mai nou aruncata si asupra lui Patapievici) o luati asa dupa ureche?
E plina lumea de experti in iudaism dar care nu citesc o boaba de ivrit (nu
mai spun ebraica sau idish), iar acum avem experti in lumea dizidentilor rusi. 

Soljenitin a pus o intrebare care la noi este evitata - cum se explica
numarul mare de evrei la conducerea statului comunist (bolsevic la rusi,
popular la noi)? Ana Pauker, Leonte Rautu, toti ceilalti? Bun, ni se spune ca
au suferit in interbelic. Dar cum se explica prezenta evreilor in revolutia bol-
sevica, Trotsky & co? O sa se spuna ca au suferit in secolul XIX, etc. Bun,
fie, suferinta pina la Adam si Eva. Dar isi asuma comunitatea evreiasca
aceasta realitate? Accepta ca au existat evrei care au participat la proiectia
Gulagului? Despre asta este vorba. Romanii isi cer scuze, nemtii isi cer scuze,
toata lumea isi cere scuze, dar nu prea se aude nimic de la Ierusalim in acest
sens.

10
Cristi.S 06-Aug-2008 04:42 ...Trist. Si trist...Nu pot sa nu observ, din nou, de
cata "atentie" se bucura Soljenitin in presa romaneasca dupa moarte... Maine-
poimaine moare vreun fotbalist sau vreun manelist si toate televiziunile o sa
ia foc...Trist. Foarte trist. N-as vrea nici aplauze prin biserici, dar macar cate-
o analiza mai serioasa, pe ici pe colo...Din parte intelectualitatii "fine"...Si nu
pot sa nu aduc aminte c-au murit si Staniloaie, si Galeriu, si Tutea si altii... Si
tot TRIST a fost...O iarna continua a sufletelor noastre!

Am impresia: pentru întâia oar¶! - c¶ forumi§tii (tot anonimi,
tot anonimeni, de cine Dumnezeu se vor fi ascunzînd-p¶zind? de
avioane?) gândesc mult mai aproape de adev¶r decât
propun¶torii, autorii acestor articole imbecile. Din câte îmi duc
aminte C. Rogozanu a f¶cut echip¶ cu vânjo§ii volintiri grupa†i în
jurul dilematicii (eufemism) Dileme, crea†ia lui Ple§u cel iste† -
m¶ mir c¶ “Andrei” nu se afl¶ în guvernul lui T¶riceanu,
mul†umindu-se a fi doar §optitor: «Pune-l pe Patapievici la ICR,
c¶-i b¶iat bun”, «£i pe pe Ungureanu la externe, c¶ §tie
engleze§te” - în curând îl va consilia pe T¶riceanu, s¶-i ia cu el la
Cannes (pardon, am vrut s¶ spun: “la Cotroceni”) pe Antohi, pe
Corbea, c¶-s b¶ie†i buni, pe Musc¶ - doar e fat¶ bun¶ §i de-a casi’
- cum ar veni: d-a noastr¶…»

Iat¶ §i interven†ia lui Cristian Teodorescu “Soljeni†în,
închiderea cercului” (din 4 aug.):

“Ve§nic incomod, cu o con§tiin†¶ f¶r¶ rest, a dezv¶luit ororile
stalinismului, iar din iubire pentru maica Rusia a devenit sus†in¶torul
fostului kaghebist Putin.

În celebra lui fotografie din Gulag, înfrigurat, marcat de boal¶,
Soljeni†în se uit¶ fix în obiectiv, cu toat¶ energia strâns¶ parc¶ în pri-
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viri. În 1953, anul fotografiei, pe Alexandr Isaevici îl a§tepta domici-
liul obligatoriu pe via†¶, în Kazahstan. Cu îndârjirea cu care §i-a înfrânt
cancerul, va începe s¶ scrie despre experien†a din Gulag. Numele s¶u
a devenit cunoscut instantaneu în întreaga Uniune Sovietic¶ dup¶
publicarea microromanului „O zi din via†a lui Ivan Denisovici“ în
revista „Novîi Mir“. A fost nevoie de aprobarea lui Hru§ciov însu§i
pentru ca „Ivan Denisovici“ s¶ apar¶. Efectul a fost devastator. Toate
încerc¶rile ulterioare ale autorit¶†ilor de a-l intimida §i de a-i închide
gura, inclusiv interven†ia lui £olohov, care a cerut s¶ i se ia dreptul de
a mai scrie, n-au avut nici un efect asupra lui.

I se confisc¶ manuscrisul unui roman, dactilografa lui se sinuci-
de, iar c¶r†ile lui nu mai circul¶ decât în samizdat în Uniunea Sovietic¶.
Apari†ia în Occident a „Primului cerc“ §i a „Pavilionului
Cancero§ilor“, dar mai ales a „Arhipelagului Gulag“ va duce la
destr¶marea mitului URSS. Când i se acord¶ Premiul Nobel în 1970,
Soljeni†în nu se duce la Stockholm, temându-se c¶ i se va interzice
întoarcerea în †ar¶. Patru ani mai târziu va fi expulzat. Incomod pentru
sovietici, romancierul va fi la fel de incomod §i pentru occidentali.
Intelectualii de stânga nu-l înghit pentru c¶ le-a stricat juc¶ria ro§ie, iar
cei de dreapta pentru criticile sale la adresa Vestului. Perestroika lui
Gorbaciov i se pare o p¶c¶leal¶. Odat¶ întors în Rusia, Soljeni†în acuz¶
Occidentul de conspira†ie împotriva †¶rii sale. Capitalismul lui El†în îl
deprim¶. Dup¶ apari†ia c¶r†ii sale „Dou¶ sute de ani împreun¶“,
Soljeni†în va fi acuzat de un înalt reprezentant al Congresului evreiesc
rus c¶ prin acest studiu furnizeaz¶ argumente antisemi†ilor. Scriitorul
respinge aceast¶ acuza†ie, dar chiar §i o parte dintre admiratorii s¶i
consider¶ discutabil¶ aceast¶ incursiune a sa în istorie. Dup¶ venirea
lui Putin la Kremlin, slavofilul Soljeni†în se dovede§te mai puternic
decât disidentul urm¶rit de poli†ia politic¶ sovietic¶ §i se declar¶ admi-
ratorul fostului ofi†er KGB pentru meritul de a reconstrui Rusia. Ironia
sor†ii face ca pre§edintele ex-kaghebist s¶-i înmâneze în 2007 Premiul
de Stat din partea patriei recunosc¶toare. 

Nici Cr. Teodorescu - altfel prozator român - nu l-a citit pe
Soljeni†în. La ce i-ar fi slujit? “Materialul” care i-a servit la acest
text i-a fost (amabil) oferit de “foruri”. Altfel, de ce nu d¶ m¶car
dou¶ nume din “o parte dintre admiratorii lui Soljeni†în care
consider¶ discutabil¶ aceast¶ incursiune a sa în istorie” (este
vorba de lucrarea Dou¶ sute de ani împreun¶)? Cr. Teodorescu
a înv¶†at (prea) bine lec†ia antisemitului-antisemitizator
Manolescu, cel care m¶ acuzase (iar C. Teodorescu a fost de
acord cu el, altfel de ce a votat “teza” manoleasc¶ a “antisemitu-
lui” Goma, a “legionaroidului” L.I. Stoiciu?) c¶ eu comisesem un
grav antisemitism prin faptul c¶… atacasem politica Israelului -
cea care a r¶mas (iertare, a devenit) §i mai: rasist¶, apartheidist¶,
terorist¶ - ca §i cum ar exista vreo leg¶tur¶ între Israel §i semitism
- altfel a§ fi fost acuzat de… antiisraelism. Dar Manolescu nu
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cunoa§te nici istoria României, neacum a Israelului. De aceea ai
no§tri, ca breazii (Manolescu, Teodorescu, Gârbea, I. Vianu,
Cistelecan) voteaz¶ ce dicteaz¶ un turn¶tor ordinar ca
“DomProfesor”.

Comentarii
lucid 04-Aug-2008 22:13 Dvesti let vmeste
In sfarsit, cineva care pomeneste aceasta carte de exceptzie in Cotidianul.
Felicitari, dle Teodorescu! Sper ca atzi citit-o, macar pentru descrierea foar-
te obiectiva a pogromului de la Chisinau unde si moldovenii nostri si-au avut
rolul lor destul de important. Pentru cartea asta Soljenitzin a fost "marginali-
zat" in ultimii 15 ani peste tot in Occident - volumul II, cel despre perioada
de dupa 1914, eu nu l-am vazut tradus decat in nemtzeste, intr-un fund de
librarie (versiune engleza nu am vazut nicaieri, si am fost in destule tzari). Pai
numai informatzia ca inventatorul uciderii detzinutzilor in timpul transferu-
lui (la cimitir) cu duba in care se introduceau gazele de esapament nu a fost
un fioros nazist ci Isai Davidovici Berg, seful Serviciului Economic al
NKVD Moscova (vroia omul sa faca economii la gloantze) explica multe. Ce
sa mai spun de profesorul Mairanovski, seful laboratorului otravuri, care l-a
lichidat pana si pe Wallenberg. Apelul final a deranjat cel mai mult: fiecare
parte sa-si recunoasca vina si vinovatzii din randurile sale. (…)Dumnezeu sa-
l ierte! (…)

Acest “lucid” îl felicit¶ pe C. Teodorescu, cel care pomenise
cartea Dou¶ sute de ani împreun¶, în continuare trop¶ind cu:
“macar pentru descrierea foarte obiectiva a pogromului de la
Chisinau unde si moldovenii nostri si-au avut rolul lor destul de
important”. 

“Lucidul” ar fi trebuit s¶ §tie, mai întâi, c¶ nu exist¶
“descrieri foarte obiective”; apoi, pân¶ la vârsta-i (vorbesc de cea
intelectual¶, mult superioar¶ lui Cr. T.) ar fi fost necesar s¶ afle
întâi, abia apoi s¶ se exprime: dou¶ sunt erorile str¶iniste ale lui
Soljeni†în: atitudinea du§m¶noas¶ fa†¶ de caucazieni, în special
ceceni, aceasta fiind o constant¶ a marilor scriitori clasici ru§i:
Lermontov, Pu§kin, Tolstoi - aici Soljeni†în -, prezenta†i nesmin-
tit, ca ni§te tâlhari sanghinari, mereu gata s¶-l înjunghie - cu kin-
jalul - pe bravul soldat rus, venit cu gânduri pa§nice, de
ocupa†ie… civilizatoare, îns¶ ingratul s¶lbatic muntean p¶dure†
nu se las¶… ortodoxizat. Soljeni†în, ca zek, nu a fost sensibil nici
la deportarea cvasitotal¶ a cecenilor, acuza†i de “pactizare cu
inamicul”, în timpul ultimului razboi mondial - o curiozitate:
dou¶ etnii din URSS au fost pedepsite nemilos pentru “pactizare
cu du§manul”: t¶tarii din Crimeea §i cecenii din Caucazul (în care
ajunsese mai ales Armata Român¶)… Nici ca sfetnic al lui Putin,
de a-i condamna la moarte §i executa pe cecenii †api isp¶§itori nu
a str¶lucit - din contra. Apoi în leg¶tur¶ cu “pogromul de la
Chi§in¶u” (un Katjin mai mititel, dar tot mincinos, acuza†iile
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venind dinspre adev¶ra†ii vinova†i: ru§ii), Soljeni†in s-a docu-
mentat asupra acestui segment de la istorici falsificatori ai isto-
riei, evrei sau ru§i, homologi ai lui Roller, ai lui Tism¶neanu,
m¶car pentru faptul c¶ vina nu c¶dea, întreag¶, asupra f¶pta§ilor:
a ru§ilor:

“Lucid” s¶ §tie: sub ru§i “moldovenii no§tri”, cum zice el,
culpabilizîndu-se cre§tine§te îns¶ perfect inutil, nu aveau voie s¶-
§i  stabileasc¶ re§edin†a în ora§ul Ki§iniov, unde le era permis¶
intrarea - cu spravka la mân¶ - doar în zilele de târg, atunci când
aduceau vite, porci, oi, pe picioare, pentru abatoare, cai de vân-
dut geam-ba§ilor - §i desigur, legume, fructe. La c¶derea serii
“subcet¶†enii” b¶§tina§i, “moldovenii no§tri”, trebuiau s¶
p¶r¶seasc¶ ora§ul. Mai existau câteva sute de indigeni avînd
dreptul s¶ înnopteze în Chi§in¶u : servitori, servitoare, doice,
rânda§i, alc¶tuind personalul de serviciu inferior de pe lâng¶ spi-
tale, caz¶rmi, cur†ile nobililor (ru§i, rusifica†i). Ace§ti “moldove-
ni” nu aveau nimic de împ¶r†it cu “jâdanii” - nu le erau concu-
ren†i economici. “Jâdanii” erau §i în Chi§in¶u ca §i în Odessa, ca
§i în Kiiv (Kiev) în concuren†¶ economic¶ cu grecii - moldovenii
afla†i în afar¶ de chestie, în categoria celor f¶r¶ drepturi.

A§adar, “Pogromul de la Chi§in¶u” a pornit, ca de obicei,
dintr-un conflict economic între evrei §i greci. Autorit¶†ile †ariste
au a§teptat ca grecii s¶-i biruie pe evrei (din o veche tradi†ie: de
pild¶ eteri§tii ortodoc§i fuseser¶ proteja†i, ajuta†i de ru§i, îns¶
când, de pild¶ Turcii au invadat Moldova, înfrângîndu-i pe
eteri§tii - la Sculeni, pe Prut -  r¶ni†ii §i muribunzii au r¶mas pe
mâna evreilor din Ia§i, care i-au masacrat pe to†i - vezi Jalnica
tragodie a lui Alecu Beldiman). ïns¶ când au constatat ca evreii
risc¶ s¶-i covâr§esc¶ pe greci, i-au trimis pe cazaci. Ace§ti jandar-
mi au f¶cut ordine în stilul lor cunoscut.

Complexul de apartenen†¶ a evreului la p¶tura dominant¶
(în comunism evreii folosiser¶, primii - influen†¶ ruseasc¶ -
“conducerea superioar¶”), fie fa†¶ de unguri, fie fa†¶ de ru§i -
acum: fa†¶ de americani - i-a împins §i atunci la translarea
vinov¶†iei, nu asupra ru§ilor: s¶-l supere pe st¶pân?, Boje moi!, ci
asupra bietei, eternei victime moldovene. Obi§nuin†¶ intrat¶ în
sânge: dar nu pretindea Wiesel c¶ “jandarmii români” îi aresta-
ser¶ §i trimiseser¶ la Auschwitz pe evreii din Sighet (§i din
Ardealul de Nord, ocupat de unguri)?; nu îi snopeau în b¶taie pe
†¶ranii români din Muntenia, Banat, Oltenia, Dobrogea securi§tii
evrei unguri - pân¶ la 1956 - acuzîndu-i: «Voi care ne-a†i trimis
la Auschwitz!»?

Asta fiind cu “moldovenii no§tri, cei avînd §i ei un rol în
Pogromul de la Chi§in¶u”, ne-stimate anonim ne-lucid. 
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3
corcoos 05-Aug-2008 00:30 Pentru mine a fost doar un Soljenitin
Anume acela care a scris Arhipelagul Gulag. Mi s-a spun ca ar mai fi fost
unul care suferea de nationalism, ultra-ortodoxism si, cel mai trist, antisemi-
tism. Si inca un gand. Citind Arhipelagul Gulag am realizat ca menirea unui
scriitor este sa marturiseasca despre adevar. (…)

6
Sofia Nadejde 06-Aug-2008 00:35 Oare OMENIREA a evoluat ?
corcoos (05-Aug-2008 00:30) Pentru mine a fost doar un Soljenitin
Anume acela care a scris Arhipelagul Gulag. Mi s-a spun ca ar mai fi. Aveti
foarte mare dreptate. Asta este menirea scriitorului, iar menirea noastra ca
oameni este sa EVOLUAM. Oare cand aceasta lume va fi judecata cu aceia-
si masura ? Suntem ca natie si buni si rai si nu cred daca avem pretentia ca
ne-am ridicat pe o alta treapta a gandirii, sa acuzam generic. Fiecare individ
este responsabil, daca este normal, pentru faptele sale, iar a specula pana la
disperare o persecutie a unei intregi natii daca pedepsesti individul, este prea
mult la acest stadiu uman. Am putea acuza acum EUROPA cu statele sale ca
sunt ANTIROMANI, daca sunt pedepsiti niste indivizi ? Cu atat mai mult
scriitorii, oamenii de cultura, arta, stiinte, trebuie sa respecta ADEVARUL -
fara a mai specula si a cere mereu foloase. Atitudinea celorlalti fata de tine
este impusa prin COMPORTAMENT si atat.

ïn România liber¶ din 5 aug. semneaz¶ Dan Stanca un text :
“Soljeni†în a trecut în alt¶ lume”:

“In anul in care ar fi trebuit sa implineasca 90 de ani, abia in
decembrie, Alexandr Soljenitin, unul dintre titanii secolului al XX-lea,
a incetat din viata. Suferea de inima, iar moartea a survenit in somn. S-
a dus dincolo intr-un mod discret, tocmai el, care a zgaltait ca nimeni
altul universul dictaturii. Alaturi de Papa Ioan Paul al II-lea si de
Ronald Reagan, a contribuit decisiv la prabusirea sistemului comunist.
A avut o viata plina de incercari: frontul, lagarul, domiciliul fortat si,
nu in ultimul rand, cancerul de care a scapat in mod miraculos.
Experienta din urma a fost oglindita in romanul "Pavilionul cancerosi-
lor", una dintre cartile sale fundamentale care i-au adus celebritatea.
Dar cartea-boom, care a demolat stalinismul, a fost, fara indoiala, "O
zi din viata lui Ivan Denisovici". Publicat initial in revista, romanul de
mici dimensiuni lumina o lume pana atunci interzisa publicului larg:
Gulagul siberian. Mai tarziu, in libertate, incununat cu Premiul Nobel
pentru literatura, avea sa dezvolte magistral acest embrion in trilogia
"Arhipelagul Gulag", in fata careia pana si cei mai sceptici occidenta-
li s-au declarat invinsi. Soljenitin a luat Nobelul in 1970 si a plecat din
URSS in 1974.

» Contestatar si contestat
Kremlinul a crezut ca Occidentul il va minimaliza. Dimpotriva.

De-abia in lumea libera scriitorul a fost de nestavilit.  A urmat cartea
despre Lenin si revolutia bolsevica, memorii, multe scrieri. Dupa 1991
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el s-a pronuntat in repetate randuri in favoarea unei Rusii normale, care
sa redescopere ortodoxia si valorile morale traditionale. 

A criticat capitalismul haotic si, la randul lui, a fost criticat”.

Trei comentarii:

ioan: oameni solari si bestii. daca a murit ,a dovedit ca nu poate muri
asemenea om! voi si noi ,toti ,..avem datoria sa "nastem mereu asemenea
oameni" Ei uite ca exista pe pamint oameni! Rusine celor care sau intors-ca
romani ,ca frati -impotriva poporului si s-au inregimentat in partidul bolsevic
pcr . Citi morti ,citi oameni ca Soljenitin n-au bagat in pamint bestiile de
securisti . Leprele care schingiuit asemenea suflete , vor raspunde cu ferici-
rea copiilor lor in fata vesniciei. D-zeu nu loveste pe autorul raului -nu-i da
aceasta satisfactie,nici nu merita aceasta rasplata.nici partener nu mai rama-
ne - ci in iubirea ta care sint copiii ; lor l-au luat dreptul la fericire si binecu-
vintare (nenorocitii,n-au inteles ca lovesc in proprii lor copii)facind raul celui
de linga tine; ,nu trebuie sa moara o data cu "El" oamenii ....leprele nu (…)

ardeleanul: a murit un colos Dumnezeu sa-l odihneasca, a fost unul
dinte cei mai valorosi oameni ai secolului XX iar cartile sale au scos la lumi-
na ceeea ce a a facut teroarea rosie in Europa.

A propos de informa†ia: “B¶sescu l-a decorat post-mortem
pe Soljeni†în”, pe forum se esprima ba unul, ba altul - cu to†ii
anonimeni: 

cerceta§ : £i Goma?

Caius-Roland: Merit¶?? Merita Goma cel hiper-orgolios, oare acest
ordin, dupa ce atâta face pe suparatul nemaivrând nici sa se întoarca în tara
(spre deosebire de Soljenitîn)? Si mai ales merita ordinul "Steaua României"
dupa ce a început în "Saptamâna rosie" sa împroaste cu venin antisemit???

A-ha: “Rolandul-Cacaius” explic¶ nemeritarea a ceea
“§i mai ales” (cite§te: numai §i numai) pentru c¶ Goma a început
s¶ împroa§te (am auzit espresia din acest “vocabular”, prin anii
bol§evici, dar atunci nu se vorbea de “antisemitism”, ci, conspi-
rativ-foc, de “insulte la adresa na†ionalit¶†ilor înlocuitoare -
pardon, conlocuitoare”).

Ovidiu Creang¶ îmi trimite acest articol semnat de Andrei Vartic:

“Rugându-ne pentru sufletul lui Alexandr Soljeni†în
de Andrei Vartic

“Via†a §i opera lui Alexandr Soljeni†n a f¶cut ca §i mun†ii s¶ fie
mai mândri de verticala lor, de nesupunerea moral¶ la mâr§¶viile cele
mari sau m¶runte ale omului. F¶r¶ el domeniul spiritual al secolului
XX ar fi mucezit, s-ar fi §ubrezit, ar fi degradat în ridicol. Basarabia,
la rândul ei, se poate considera munte din masivul Soljeni†in, fiindc¶
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nu a stat cu mâinile în sân nici atunci când demonii comuni§ti au sacri-
ficat sute de mii de români în Gulagul sovieitic fiindc¶, prin cei mai
buni oameni ai s¶i a vorbit despre tragediile tranzi†iei de la totalitarism
la democra†ie care l-a îngârbovit §i aici pe om, la fel ca în Rusia.

Alexandr Soljeni†in a fost spiritul înalt §i luminos al acestei lumi,
devastat¶ de r¶zboaie necru†¶toare, tehnologii apocaliptice §i degrad¶ri
morale. Nu a t¶cut mai ales dup¶ c¶derea comunismului în URSS, de§i
a fost aproape lipsit de dreptul de a-§i expune opiniile în ziare §i pe la
televiziuni (inclusiv la cele din a§a zisa lume liber¶). Puternicii vremii
a avut grij¶ ca anume Soljeni†in s¶ nu le vorbeasc¶ oamenilor despre
ce se întâmpl¶ în Rusia §i în lume dup¶ 1991, despre degradarea fiin†ei
umane ca urmare a intoxic¶rii ei cu cel mai atroce pragmatism din
toat¶ istoria. El  a murit în noaptea de 3 spre 4 iulie, la 89 de ani.
A§tepta resemnat moartea. Zicea c¶ este mai bine s¶ moar¶ decât „s¶
înfrunte §i la b¶trâne†e comisarii de§ela†i ai corectitudinilor politice”
care se fac a nu vedea §i crimele bol§evicilor, §i pe ale celor care devas-
teaz¶ Rusia dup¶ scoaterea comuni§tilor de la putere. Înainte de moar-
te a dat un interviu pentru un ziar german. În final jurnalistul i-a urat
via†¶ lung¶. Soljeni†in a r¶spuns: „Ne nado!” („Nu trebuie!”).

A fost laureat Nobel (1970) pentru „Arhipelagul Gulag”, cea mai
documentat¶ carte despre crimele partidului comunist, dar §i despre cei
care i-au adus pe comuni§ti la putere în fostul imperiu †arist. Eroismul
lui const¶ în faptul c¶ s-a documentat §i a scris aceast¶ carte în URSS,
drept c¶ dup¶ o perioad¶ de scoatere în vileag politic a crimelor stali-
niste. Fostul ofi†er „frontovic” a fost acuzat dup¶ cel de al doilea r¶zboi
mondial de înalt¶ tr¶dare §i a cunoscut Gulagul din partea lui cea mai
sumbr¶, a de†inutului politic. Via†a din Gulag a fost descris¶ de
Soljeni†in mai întâi în nuvela „O zi din via†a lui Ivan Dionisovici”
[Denissovici?], publicat¶ în „Novîi mir” în 1962. Acolo a v¶zut întrea-
ga lume c¶ spiritul rus este înc¶ foarte puternic §i c¶ este capabil s¶
alunge comunismul din URSS. Publicarea nuvelei lui Soljeni†in a fost,
atunci, în 1962, semnalul c¶ Rusia cea dreapt¶ nu a murit, c¶ bol§evis-
mul, oricât de necru†¶tor §i satanic a decimat fiin†a uman¶, nu mai are
putere s¶ guverneze cel mai mare imperiu geografic al lumii. De§i tot
ce a scris în acei ani nu s-a mai publicat în URSS (arhiva i-a fost luat¶,
piesele §i scenariile nu erau nici m¶car acceptate pentru a fi citite), el
a continuat lupta împotriva regimului comunist mai mult de unul sin-
gur. În 1967, la 16 mai, a trimis o scrisoare adresat¶ Congresul IV al
scriitorilor sovietici în care a enun†at poate cea mai fundamental¶ moti-
vare a scrisului literar, adev¶rat manifest mesianic al literaturii ruse din
a doua jum¶tate a secolului XX: „Literatura care nu este aer al
societ¶†ii contemporane cu ea, care nu are curajul s¶ transmit¶
societ¶†ii durerea §i nelini§tea ei, s¶ o previn¶ la momentul potrivit
despre cataclismele morale §i sociale care vin peste ea, nu merit¶ s¶ fie
numit¶ literatur¶, ci doar – cosmetic¶”. 

De fapt, înc¶ atunci, el avea în vedere nu atât spunerea adev¶rului
despre trecut, ca în „Arhipelagul Gulag”, ci prevestirile sumbre pentru
Rusia, dar §i pentru lumea întreag¶. Atunci deja se vedea - încâlcit¶,
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criminal¶, arogant¶, distrug¶toare a tradi†iilor - epoca postcomunist¶.
Spirit velicoderjvnic §i pravoslavnic, Alexandr Soljeni†in în†elegea c¶
Rusia are drumul ei specific în istorie, c¶ anume prin Rusia cre§tinis-
mul §i ortodoxia au ajuns la Oceanul Pacific, c¶ f¶r¶ modelul demo-
cra†iei de tip apusean §i a economiei de pia†¶ Rusia nu se poate elibe-
ra de obscurantism. Dar tot el a avut curajul s¶ vorbeasc¶ fli despre uni-
vocitatea spiritului rus (a c¶ii ruse), §i despre pr¶p¶stiile spiritului rus.
Anume el, §i nu vreun scriitor din Europa Apusean¶ sau SUA, a ar¶tat
în anii din urm¶ fli impasul tragic al omului apusean, bântuit fli de
ideea domin¶rii întregii lumi, §i de cea a demont¶rii fundamentului
moral §i religios pe care st¶. A§a se face c¶ în opinia lui Soljeni†in
adev¶ratele lui c¶r†i, la care a muncit mul†i ani, absolut cu toat¶ serio-
zitatea, sunt „Roata ro§ie” §i „Dou¶ sute de ani împreun¶”, pentru care,
aceasta e f¶†¶rnicia democra†iei, a fost acuzat §i de §ovinism, §i antise-
mitism.

Ca §i în timpul exilului din SUA, dup¶ revenirea în Rusia,
Alexandr Soljeni†in s-a izolat la Troi†e-Lâcovo, sub Moscova, §i a
continuat s¶ scrie afla cum îi dicta con§tiin†a, a§a cum, de altfel,
anun†ase §i în vestita scrisoare de la 16 mai 1967, §i în discursul
excep†ional rostit când §i-a primit Premiul Nobel: „Multe poate ascun-
de minciuna în aceast¶ lume – dar numai nu arta! Iar dup¶ ce se va
împr¶§tia cea†a minciunii – se va vedea cât de dezgust¶toare este vio-
len†a, §i, neputincioas¶, violen†¶ va c¶dea”.

De§i a murit în noaptea de 3 spre 4 iulie §i nu le mai poate vorbi
direct maimarilor acestei lumi, influen†a lui Alexandr Soljeni†in asupra
destinului fiin†ei umane abia acum începe. El este muntele cel mare pe
care nu-l pot atinge mâr§¶viile cele mari sau m¶runte ale omului. S¶ ne
rug¶m în aceste zile pentru sufletul lui, ca are tot dreptul s¶ se odih-
neasc¶ în pace. £i s¶ nu uit¶m, rugându-ne pentru Alexandr Soljeni†in,
c¶ la Mana, lâng¶ Orhei, în Basarabia noastr¶, s-a n¶scut Paul Goma,
scriitorul român considerat Soljeni†in al României. El a scris
„Ostinato”, „Din calidor”, „Arta refugii”, „Patimile dup¶ Pite§ti”, dar
mai ales „S¶pt¶mâna ro§ie” (unde a cercetat, ca §i Soljeni†in pentru
Rusia, rolul evreilor comuni§ti în aducerea molimei ro§ii în România,
§i, în special, în Basarabia). Scriem aceste rânduri ca nu cumva s¶ tre-
cem cu vederea, acum, în zilele lui, dar §i ale noastre, mai ales
„Jurnalul” lui Goma, o mare epopee a lumii contemporane, a dreapt¶
prevestire a zilei de mâine.

Andrei Vartic, român basarabean, cunoa§te nu doar limba
rus¶ §i i-a citit pe clasicii literaturii ruse, dar a în†eles, în ciuda
suferin†elor sale de basarabean subjugat de ru§i, cu ce fel de
“carburant” func†ioneaz¶ sufletul rusesc. Ceea ce, de pild¶ un
N. Manolescu nu a priceput §i nu va pricepe în veac, a§a cum nu
pricepuse de ce «Basarabenii t¶i (ai mei) pierd timpul cu limba
(româna, fiind momentul “luptei pentru limb¶”), în loc s¶-l
citeasc¶ pe Nichita».
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Corectez: Ei §i dac¶ “un asemenea text” ar fi fost publicat în
România lui Manolescu, a lui Gârbea, a lui Cistelecan, a Martei
Petreu? Ar fi c¶zut guvernul? Care guvern? Dar acela e guvern?
Guverneaz¶ guvernan†ii sau grija lor este greblarea (apoi chiar
m¶turarea) a tot ce are oarecare valoare, fiindc¶ mâine vin al†i
tovar¶§i la mânuirea greblei… S-ar fi modificat opinia-public¶?
Care opinie, care public¶? Români am fost, români…
românem…

Joi 7 august 2008

Azi s-au f¶cut 40 de la c¶s¶toria noastr¶ civil¶. Patruzeci!
De aceea va fi plouat toat¶ noaptea?

Vineri 8 august 2008

Mi-a parvenit un text mai lung din care extrag doar:

“…Alexandr Soljeni†în in « Stejarul §i vi†elul». acest trambitar de
pe acoperisuri a nedreptatilor, arata clar despre tradarea scriitorilor de
atunci si de acolo, dar culmea de abia dupa ce a murit este reconside-
rat si adulat... dar pana atunci unde au fost patriotii si nationalistii ?
Unii pe drept cuvant îl declarau un «bob de grau cazut intre pietrele de
moara», la noi cred ca orice atitudine soljenitiana este o piatra de
moara intre PET/urile puturoase de la tomberoane... Pai nu e asa
contemporanii mei? Ce faceti acum cu Goma, cum isi permite un mari-
nar nesadea sa nu acorde acestui munte de rezistenta nici macar ceta-
tenia romana, ce sa mai zicem de scandalurile pe marginea «Istoriei
Comunismului» la care lucra sub lupa securitatii reactivate, occidenta-
le cu stampila Patapievici si Tismaneanu ? Sa moara si el nu, poate ca
atunci va fi reprimit post mortem si in Uniunea Scriitorilor... care ca si
Academia tace vinovat¶... Pai acolo nu-s tot aceeasi tovarasi, vorba
zevzecului cu expozitia din America : mandri ca niste falusuri ? Cate
tenebre se ivesc si noi ne ocupam de orice altceva decat de salvarea a
ce mai e de salvat, ne e rusine sa vorbim romaneste si sa luam atitudi-
ne romaneste... Din ce in ce ne afundam in somnul de veci al natiunii
incalziti de patura gaurita a multiculturalismului si unitatii in diversi-
tate, multumindu-ne cu un mic os de ros pe la vreo conferinta cu pre-
tentii sau nu. Lamentabil !Vai noua !

“Iulian Gavriluta”

Sâmb¶t¶ 9 august 2008

Jean Dumitra§cu mi-a sugerat s¶ scriu câteva rânduri despre
Soljeni†în - pentru Arge§. Ceea ce §i fac:
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“Cu toate ca mi s-a spus: “Soljeni†în român (al românilor)”, nu
i-am fost imitator. Dealtfel, atunci când am citit O zi din via†a lui Ivan
Denissovici, prin 1967, terminasem prima variant¶ a romanului
Ostinato, ba îl §i predasem Editurii pentru literatur¶ de la Bucure§ti.
£ocul produs de “fenomenul Soljeni†în” în sufletul meu a fost, nu afla-
rea unor realit¶†i carcerale, ci confirmarea lor.

Ca basarabean, cu un tat¶ care cunoscuse §i el Siberia, ca român
(basarabean) refugiat în România, realit¶†ile universului carceral de tip
rusesc, îmi erau cunoscute - din povestitele tatei, ale colegilor no§tri de
nefericire, mai ales dup¶ ce fuseser¶m captura†i de ni§te ciobani din
satul Buia jude†ul Târnava Mare §i interna†i în Lag¶rul de Repatriere
de la Sighi§oara; din ceea ce am tr¶it eu însumi, ca adolescent, la
Securitatea de la Sibiu, în 1952, apoi din celelalte “întâlniri” cu
Organul.

Repet: Soljeni†în nu m¶ ini†iase în materie de Gulag, nu maestru
mi-a fost - ci far, în dep¶rtare: de acolo, din Rusia lui, clipind, m¶ asi-
gura (§i pe mine), c¶ merg drept, c¶ merg bine, tot a§a s¶ o †in, chiar
dac¶ a§a-ul presupunea o sumedenie de pierderi, dintre care cele mai
dureroase: a prietenilor.

Soljeni†în a plecat, acolo, sus. Continu¶ a clipi, dar, vai: nu mai
sunt ochi care s¶-l vad¶. C¶r†ile lui - cele cu care a spart Zidul
Monstruosului edificiu al Terorii - nu mai sunt c¶utate, nu mai sunt
citite, nici în Rusia, nici în România, genera†iile de dup¶ 1989 abia
dac¶ îi cunosc numele. Din profet universal, Soljeni†în trece, încet, în
categoria profe†ilor, nu doar ne-auzi†i, ne-asculta†i în propriile †¶ri, ci
de-a dreptul necunoscu†i - §i în Thora evreilor §i în Biblia cre§tinilor,
figurînd numai în Coranul musulmanilor.

Semnalul ne spune: nu este nevoie s¶ trecem la alt¶ credin†¶, doar
s¶ facem efortul de a nu consim†i la mutarea cu totul în viitorul fume-
gos, amneziant, analfabetizator.

Oameni buni: s¶ mai §i citim din când în când, altfel vom vegeta
(activ!) pe o planet¶ populat¶ de fiin†e necuvânt¶toare. Astfel ne vom
p¶stra sufletul, nu doar trupul.

S¶ odihneasc¶ în pace Alexandr Issaievici. A f¶cut neomene§te
mai mult decât oricare om, pentru oameni”.

Duminic¶ 10 august 2008

ïmi transmite Flori St¶nescu textul lui Nicolae Coande:

“Zile cu Paul Goma §i Monica Lovinescu
“Dou¶ c¶r†i de la aceea§i editur¶ – Vremea – mi-au atras în ulti-

ma... vreme aten†ia în mod deosebit: Dialogul purtat de Flori St¶nescu,
via internet, cu Paul Goma (din p¶cate, autoarea nu are bani s¶ mearg¶
la Paris!) §i O sut¶ de zile cu Monica Lovinescu, de Doina Jela.
Evident, se în†elege în cazul ultimeia c¶ a fost la Paris, în repetate
rânduri, cu sacrificii financiare, dar §i cu “tactici”, adesea disperate, de
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a ajunge acolo, de unde a putut culege informa†ii pre†ioase de la cea de
curând disp¶rut¶.

Doi scriitori-lupt¶tori din garda celor care nu se pleac¶
C¶r†ile sunt relevante în primul rând pentru o anumit¶ “cruzime”

a develop¶rii vie†ii – §i operei – celor care sunt intervieva†i, “ancheta†i”
de doi autori care au darul de a face pe oricine s¶ vorbeasc¶, chiar dac¶
în cazul primului, Flori St¶nescu, distan†a poate pune un baraj între
inten†ii §i realizare. Din aceast¶ cauz¶, unele dintre întreb¶ri nu pot fi
nuan†ate a§a cum probabil §i-ar fi dorit, în acel timp real în care ai în
fa†¶ interlocutorul, iar Goma las¶ unele r¶spunsuri în suspensie profi-
tând §i de faptul c¶ emitenta lor nu este acolo s¶ intervin¶ rapid. În
fond, fiecare dintre cele dou¶ volume mizeaz¶ pe autenticitate, în pofi-
da inten†iei auctoriale de a transgresa foiletonisticul inerent unui ase-
menea demers §i de a cataliza o discu†ie de un asemenea tip în-spre
parametrii unei c¶r†i care s¶ fac¶ m¶re†ia genului: convorbirile lui
Eckermann cu Goethe, de pild¶...

La Flori St¶nescu sim†i de fiecare dat¶, dincolo de iubirea necon-
di†ionat¶ ce i-o poart¶ lui Goma (eu sunt gomist¶, zice ea, uneori amu-
zant), o încrâncenare în a descoperi un adev¶r al celui care este inte-
rogat, adev¶r care trebuie f¶cut public, în ciuda reiter¶rii lui obsesive
în ace§ti ani post-decembri§ti. Dialogul dintre cei doi are loc în web-
sfer¶ în intervalul 30 octombrie 2007–11 februarie 2008 §i este prile-
juit de declicul întreb¶toarei: î§i amintise c¶ pe 20 noiembrie 2007
urma s¶ se împlineasc¶ 30 de ani de la plecarea definitiv¶ a familiei
Goma din †ar¶, aflat¶ de atunci într-un exil politic probabil unic în
Europa. 

E o carte în care Goma se confeseaz¶, atac¶, se repliaz¶, este
obsedat de gândurile sale intime în ceea ce prive§te România §i elita ei
cultural¶, trecut¶ §i prezent¶. Este un Paul Goma al lui “totul sau
nimic”, al lipsei de jum¶t¶†i de m¶sur¶, al anamnezei dureroase a unui
trecut, ca §i a unui prezent “mâlos” în care simte c¶ via†a a trecut f¶r¶
ca adev¶rul s¶u s¶ poat¶ fi recunoscut a§a cum se cuvine. §i asta pen-
tru c¶ în România totul este acomodabil cu totul, afacerile se pot face
§i cu adversarii ideologici de odinioar¶, lupii se înfr¶†esc cu mieii de
ieri (deveni†i ei în§i§i lupi azi), în numele unei false civilit¶†i care
mascheaz¶ rânjetul acelui “ne în†elegem noi”, politica §i literatura sunt
una mai departe, ca în comunismul oriental c¶ruia Paul Goma i-a fost
cel mai reprezentativ opozant, dac¶ nu singurul.

Paul Goma §i al s¶u Borodino
Pentru c¶ Goma nu “uit¶, nu minte §i nu iart¶” avem reamintite în

dialogul dintre cei doi momentele blocadei impuse de Securitate în
anul de gra†ie 1977 (când dau §i scriitorii români o mân¶ de ajutor, eli-
minându-l din breasl¶, pe 13 aprilie, într-un moment când era arestat),
evocarea non-combatului oportunistic care a dus la blocarea public¶rii
“Antologiei ru§inii” în caietele INMER, unde Dinu Zamfirescu are
drept de veto, cu lista scriitorilor români care au pl¶tit obolul partidu-
lui, creionarea unor portrete de scriitori români (Nichita St¶nescu,
Nicolae Manolescu, Dan C. Mih¶ilescu, Ana Blandiana etc.) cu care a

302PAUL GOMA  - JURNAL 2008



intrat, dup¶ 1990, în dezacord total, dar §i regretul de a observa cum
este p¶r¶sit pân¶ §i de cei care alt¶dat¶ st¶tuser¶ al¶turi de el (Laszlo
Alexandru, de pild¶) §i, nu în ultimul rând, disputele acerbe în ceea ce
prive§te pozi†ia lui Goma fa†¶ de Holocaustul din România §i
implica†iile documentului care acrediteaz¶ a§a ceva pentru †ar¶. 

Grigurcu pare a fi, al¶turi de Liviu Ioan Stoiciu §i Ileana
M¶l¶ncioiu, printre pu†inii care nu îl p¶r¶sesc, de§i uneori este taxat §i
criticul de la Târgu-Jiu pentru unele “sl¶biciuni” de moment (îl atac¶
§i el pe Caraion). În felul lui unic, Goma, prin izolarea care i s-a
preg¶tit, la care a pus §i el um¶rul cât mai bine, este un mare Invalid al
literaturii §i al istoriei române§ti; sim†i asta din toate frazele sale a§ter-
nute pe hârtie, în felul în care, cum se spune pe la †ar¶, ofteaz¶ din to†i
r¶runchii dup¶ o demnitate a românilor, ca §i dup¶ o cinste §i un carac-
ter pe care nu le vom avea prea curând “naturalizate” în gr¶dinile
noastre. E un invalid fiindc¶ refuz¶ s¶ se înroleze în coloana na†ional¶
a intelighen†iei cu “patru picioare”, curbat¶ slugarnic de spate, dar §i
pentru c¶ este atacat sistematic din toate p¶r†ile – sau evitat, ceea ce
este la fel de dureros –, ca replic¶, ce-i drept, la atacurile lui înte†ite în
ultimii ani la adresa întregului sistem cultural care d¶ cinstea pe ru§ine
§i nu accede la onoarea pe care scriitorul o pretinde în dreptul fiec¶ruia.
E un Goma “fundamentalist” dac¶ vre†i, cu accese de neputin†¶ §i de
suferin†¶ care-l fac s¶ cread¶ c¶ este  sistematic demolat (“Da, Goma
este zilnic ucis ritual”), atunci când nu este “uitat” cu sistem, §i asta
tocmai pentru c¶ a “fost la Borodino” §i cunoa§te “odoarea sângelui
meu, a sudorii mele, a pi§atului meu”. Evident, despre o suferin†¶ unic¶
vorbe§te scriitorul aici – §i din acest punct fix se na§te ruptura între el
§i cei care au chibi†at de pe margine un fenomen cum a fost cel al dic-
taturii.

£i fiindc¶ Flori St¶nescu se încumet¶ s¶ întrebe dac¶ exist¶ totu§i
români demni de respectul “nostru”, dar în special al lui Goma, auto-
rul ne d¶ o list¶ extrem de scurt¶ a celor în care crede §i pe care îi res-
pect¶. Este vorba, evident, de oameni care au suferit ca §i el în timpul
regimului §i care au rezistat presiunii formidabile de a face compromi-
sul cu sistemul: Vasile Paraschiv, acest fenomen de normalitate, £tefan
Negrea, “pite§tenii” cu care a fost coleg de celul¶, Ion Ladea, Ion
Omescu, Maria Antonescu (so†ia mare§alului Antonescu), Nadia Rusu
(Nadia Russo, eroina unei alte c¶r†i ap¶rute de curând la “Vremea”,
Escadrila alb¶) Emilia Bratu, profesoara sa de pian la “conservatorul”
din L¶te§ti, Horia Florian Popescu, Mihai Serdaru, prin†ul Alexandru
£u†u §i al†ii. Din grupul restrâns al scriitorilor îi aminte§te doar pe cei
disp¶ru†i, §i asta pentru ca autorii în via†¶ s¶ nu fie supu§i “antisemi-
tiz¶rii s¶lbatice, oarbe a holocaustologilor locali”: Lauren†iu Fulga,
Virgil Mazilescu, Daniel Turcea, Leonid Dimov, Valeriu Cristea,
Lucian Raicu.

Dup¶ cum se poate vedea, din grupul oniricilor lipse§te ¢epeneag,
prieten bun cândva, dar §i Monica Lovinescu, care intr¶ §i ea în grupul
“detestabililor” de dup¶ 1989, cei care au “asudat din greu, fiind pe
punctul de a reu§i s¶ m¶ înmormânteze ca scriitor”: V. Ierunca,
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G. Liiceanu, A, Ple§u, G. Adame§teanu, A. Blandiana, M. Martin,
N. Manolescu, £t. Borbely, I. Pârvulescu, D. C. Mih¶ilescu, I. B.
Lefter, H. Gârbea etc.

Un caz (Caraion) – dou¶ adev¶ruri? 
Despre Monica Lovinescu, pe care o include în lista celor care

l-ar fi consiliat pe Dinescu s¶ nu-i accepte re-candidatura nominal¶ în
USR (“Las¶, b¶, c¶ v-am primit pe to†i” – dixit pre§edintele de atunci,
Mircea Dinescu), crede c¶ a suferit “o grav¶ derapare” vizavi de Ion
Caraion în momentul în care Doina Jela elabora cartea sa “Aceast¶ dra-
goste care ne leag¶”. Astfel a aflat c¶ Ion Caraion, pe care îl ajutase
foarte mult la sosirea sa în Occident, a avut un rol în urm¶rirea de c¶tre
Securitate a mamei sale, Ecaterina B¶l¶cioiu. Goma, cel atât de intran-
sigent (§i auto-ironic, ca într-o pagin¶ din edi†ia electronic¶ a Jurnal-
ului, unde se autoporecle§te... “Mo§ Repro§”!) pledeaz¶ aici pentru
nuan†e morale, pentru judec¶†i f¶cute cu “inteligen†¶-de-inim¶” în
judecarea unui caz în care, totu§i, Caraion, presatul de Securitate, se
f¶cea vinovat de dela†iune. Crede Goma: “ura Monic¶i Lovinescu fa†¶
de ignominiile publicate de Barbu în S¶pt¶mâna a orbit-o, f¶când-o s¶
comit¶ o nedreptate fa†¶ de Caraion”. Pozi†ia lui Goma, de neîn†eles
f¶r¶ aprofundarea sistematic¶ a cazului, dar §i a realit¶†ii române§ti a
acelui moment, este tran§ant¶: “P¶c¶tosul, veninosul, antipaticul,
turn¶torul, detestabilul Caraion a turnat cât a turnat – apoi nu  a mai
turnat. £i nu §i-a mai ascuns ne-turnarea, ci i-a turnat pe cei care îl sili-
ser¶ s¶ toarne... Nu voi spune c¶ p¶catele sale grele vor fi §terse, ierta-
te, pentru c¶, într-un efort neomenesc, a ajuns în Occident, unde a
putut, în sfâr§it, s¶ spun¶/scrie adev¶rul, a f¶cut-o. Articolele de o mare
virulen†¶, volumul Insectele tovar¶§ului Hitler, stau dovad¶ a tentativei
eroice, disperate, a învierii sale din mor†i”.

Nu §tiu cum a§ putea interpreta mai corect acest “m¶r al discor-
diei” dintre Goma §i Monica Lovinescu, ceea ce crede §i simte fiecare
în privin†a dela†iunilor lui Caraion. E dificil, fiindc¶ unul e implicat
direct (mama unuia a fost turnat¶ la Securitate), dar cel¶lalt §tie cum
este s¶ fii turtit de Securitate, mai ales când ai f¶cut pu§c¶rie politic¶ §i
§tii c¶ pot ob†ine tot ce vor de la tine. Goma pledeaz¶ aici pentru jude-
cata-de-inim¶, nuan†at¶, nu pentru §tergerea vinei, dar te întrebi cum ar
fi procedat el, polemistul prin excelen†¶, dac¶ ar fi fost în locul
Monic¶i Lovinescu? Îns¶ el nu e în locul ei, fiecare st¶ în locul s¶u,
desp¶r†i†i de “nuan†e” care vor putea fi cuantificate §i comparate abia
dup¶ ce opera celor doi va fi citit¶ în lumina aceleia§i în†elegeri a fap-
tului de a fi scriitor român într-o istorie confiscat¶ de tic¶lo§i.

Monica Lovinescu, a§a cum a fost... la final
În “Jurnalul” pe luna aprilie 2008, la nota†ia din data de 21

aprilie, Goma scrie despre moartea Monic¶i Lovinescu aceste rânduri:
“Flori St¶nescu îmi comunic¶: A murit Monica Lovinescu. Dumnezeu
s¶ o odihneasc¶. Totul s-a tulburat. Filip a luat destul de r¶u vestea.
Chiar dac¶ ei doi s-au avut cât s-au avut ca mâ†a cu cânele, pentru
Filip, Monica §i Virgil fuseser¶, totu§i, bunici de substitu†ie. B¶iatul a
f¶cut o criz¶ de isterie în leg¶tur¶ cu casa §i cu “hârtiile” care au s¶ se
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piard¶ de cum vor înc¶pea pe mâinile Ambasadei RSR §i la un moment
dat mi-a spus: Îi dai telefon lui Lang! Jack Lang îi fusese lui Filip un
fel de unchi... I-am r¶spuns c¶ din p¶cate era vorba de o dona†ie sem-
nat¶ de Monica Lovinescu c¶tre statul român în care Lang nu mai avea
cum s¶ intervin¶. A acceptat inacceptabilul. Ce blestem pe capul nos-
tru, al românilor! §i în cazul Monicilor: cum ei nu au avut copii, nici
mo§tenitori, nu au avut cui s¶ încredin†eze c¶su†a, dar mai ales hârtii-
le. Praful §i pulberea s-o alege de ceea ce adunaser¶ ei – c¶r†i, arhiv¶,
discurile... M¶ doare, la propriu, inima. Bine ar fi s¶ m¶ în§el: ei s¶ fi
avut grij¶ s¶ încredin†eze cuiva de încredere “averea” lor – §i a noas-
tr¶, a p¶c¶to§ilor de români.”

A§adar, Goma ia not¶ de moartea Monic¶i Lovinescu §i, imediat,
de ne§ansa ca o arhiv¶ atât de bogat¶ s¶ încap¶ pe mâinile cui nu tre-
buie! O spaim¶ pentru ceea ce ar putea face “viitorul” proprietar cu un
tezaur românesc – §i nu numai – aflat în casa din Rue François Pinton
nr. 8, acolo unde, pân¶ nu de mult, scriitorimea român¶ din mai multe
genera†ii venea s¶ se “spovedeasc¶”.

Avem acum de la Doina Jela, cea care a §i v¶zut câte ceva din
arhiva adunat¶ de cei doi o via†¶, o carte scris¶ cu sufletul la gur¶, o
m¶rturie pasionant¶, f¶r¶ prejudec¶†i, dar §i f¶r¶ dedesubturi cancanie-
re, a unei devotate care i-a fost aproape în cele 16 zile cât a stat la spi-
talul Lariboisière. Trebuie s¶ spun c¶, aidoma altor comentatori ai
c¶r†ii, am rezonat §i eu la lectura acestei c¶r†i de o intensitate
excep†ional¶, un testimoniu al zilelor §i nop†ilor cât autoarea a fost
al¶turi de Monica Lovinescu, cu o “priz¶” a evenimen†ialului remarca-
bil¶, la paritate cu o capacitate excelent¶ de a povesti... nepovestitul,
dedicat¶ “subiectului” de o manier¶ care face din ea un martor pre†ios
al finalului unei vie†i intrate deja în legend¶.

Îns¶ avem mai mult decât documentul în aceast¶ carte care nu-§i
propune s¶ fac¶ literatur¶ pe seama suferin†ei §i bolilor Monic¶i
Lovinescu §i ale lui Virgil Ierunca. Pentru c¶ Doina Jela, care se trans-
mut¶ pe sine în lumea celor doi cu o acuitate formidabil¶, devine
cumva... ectoplasma Monic¶i Lovinescu în ultima parte a vie†ii aces-
teia: vorbe§te în locul ei, în acele momente în care Monica Lovinescu
tace §i prive§te în “golul” unei lumi doar de ea v¶zut¶.

Doina Jela este astfel nu doar monograful “anonimizat” de pro-
pria ei voin†¶ a ultimelor zile din vie†ile celor doi mari martori ai isto-
riei României din ultimii 50 de ani, ci regizorul, scenaristul §i camera-
manul unui film cu §i despre via†a de dincolo de cuvinte a unui cuplu
unic de scriitori §i oameni de cultur¶ pentru care †inta întregii lor acti-
vit¶†i, eliberarea României de sub tiranie, s-a produs, ca un miracol,
înc¶ în timpul fast al amurgului.

Un jurnal al devo†iunii. £i un articol din Cotidianul
A§a cum este descris¶ de Doina Jela, suferin†a Monic¶i Lovinescu

este “flau§at¶” pentru noi to†i de o calitate a povestirii care ne permite
s¶ în†elegem prin ce suferin†e a trecut aceast¶ femeie extraordinar¶
înainte §i dup¶ moartea so†ului ei, felul în care a recurs la metoda, apa-
rent hilar¶, a “auto-îmboln¶virii” pentru a trece mai u§or peste faptul

305PAUL GOMA  - JURNAL 2008



c¶ Virgil Ierunca este bolnav §i va fi primul dintre ei care va “pleca”.
Cu empatie §i umor comprehensiv, Jela ne dezv¶luie hachi†ele, toane-
le §i r¶sf¶†urile unei femei care a fost toat¶ via†a aidoma unui b¶rbat ce
lupt¶ pe un front cum este cel al politicii arbitrare a masculilor, pedep-
sit¶ ca un b¶rbat de inamicii securi§ti din †ar¶, cochet¶ îns¶, ca o
adev¶rat¶ doamn¶, când rememoreaz¶ locurile unde §i-a cump¶rat
hainele din care se gânde§te s¶ d¶ruiasc¶ devotatei sale prietene. £i
comic¶, în momentele în care nu reu§e§te s¶ se despart¶ de nici o hain¶
din garderob¶ – a§a cum nu te înduri s¶ te despar†i de tinere†ea ta lumi-
noas¶!

Avem în acest interval (24 martie - 10 aprilie 2008) al “pazei”
Monic¶i Lovinescu la spitalul Lariboisière, un jurnal al devo†iunii,
care nu exclude îns¶ relatarea unor momente crude, strig¶tele bolnavei,
vina pe care §i-o atribuia în a fi provocat atacul lui Virgil Ierunca,
înc¶p¶†ânarea ei în a nu fi “convertit¶” religios, dorin†a, pân¶ în ultima
clip¶, de a fi lucid¶, de a gândi lumea §i pe sine, de a nu “rata
esen†ialul” – pân¶ la acele clipe de co§mar din zilele când i se p¶rea c¶
îl vede pe Virgil Ierunca trecând prin cadrul u§ii din camera ei de acas¶
sau c¶ prime§te telefoane în care i se spune c¶ mama ei tr¶ie§te §i vrea
s¶ o vad¶. 

Nu este nimic înfrumuse†at în cartea Doinei Jela, în ciuda
adora†iei care o face pe autoare s¶ vad¶ în pl¶mada Monic¶i Lovinescu
doar “metal pre†ios, de 24 de carate”. Ceea ce rememoreaz¶ ea pentru
noi despre “Monica noastr¶ na†ional¶” este cu atât mai precis §i mai
pre†ios cu cât vine dintr-o stare de suspendare a regulii obi§nuite care
ne face s¶ vedem sfâr§itul, decrepitudinea cuiva de o manier¶ clinic¶,
rece, cumva înso†it¶ de spaima de propriului nostru sfâr§it – oare tot
a§a vom sfâr§i §i noi? –, cu acea “r¶ceal¶ filosofic¶” cu care G.
Liiceanu, de exemplu, î§i înso†e§te ultima mângâiere depus¶ pe obra-
zul Monic¶i Lovinescu: “M¶ ridic §i m¶ aplec asupra ei. Încep s¶ o
mângâi cu mâna pe obraz. O fac cu ging¶§ie, încercând s¶-i transmit
prin mângâierea mea tot ce altminteri nu mai poate fi spus. Întoarce
capul spre mine, m¶ prive§te direct în ochi, f¶r¶ expresie, în vreme ce
limba îi alunec¶ încet din gur¶, flasc¶, înghi†it¶ la r¶stimpuri §i scoas¶
iar, cu un plesc¶it înfundat. Ce batjocur¶! Acesta era omul cu care,
al¶turi de Virgil, ob†inuser¶m de-a lungul anilor, în marginea unui anu-
mit mod de a comenta existen†a – cu un amestec straniu de competen†¶,
indignare §i umor –, o complicitate care ne scosese oarecum în afara
lumii.” (Monica Lovinescu în c¶utarea mamei, Cotidianul, 22 martie,
2008). £i toate astea probabil pentru c¶ venim de “departe” atunci când
observ¶m agonia întrez¶rit¶ a celorlal†i §i nu reu§im – nici nu trebuie,
cumva – s¶ ne transpunem în locul lor. Pur §i simplu – suntem str¶ini
de faptul c¶ cel¶lalt se îndep¶rteaz¶ de noi, într-o agonie pe care nu o
putem pricepe, pentru c¶ ne este înc¶ interzis¶. Doina Jela are “avan-
tajul” – §i meritul – de a fi ie§it cumva din sine în toat¶ aceast¶ per-
ioad¶ cât a stat lâng¶ Monica Lovinescu, de a fi intrat, cu ajutorul unei
credin†e care nu cere nimic în schimb, în sinea celei pe care o vede ca
pe o legend¶, ca pe o statuie pe care a încercat-o, totu§i, s¶ o împung¶
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în “miezul ei moale”. Acest tip de slujire este cu atât mai credibil cu
cât nu dore§te decât s¶ serveasc¶ necondi†ionat, în timp ce observ¶ cu
minu†ie omul pe care îl ador¶ §i care, în câteva rânduri, îi r¶spunde cu
o anume r¶utate. “Tirania” Monic¶i Lovinescu, de care vorbesc în spe-
cial du§manii s¶i, politici §i culturali, a existat. Dar a existat cumva ca
model de comportament exemplar opus modului nostru levantin-aco-
modabil, de comuni§ti avant la lettre, expectorat de gena na†ional¶
imediat dup¶ instalarea oficial¶ a comunismului la putere. Avem în
amploarea ac†iunii ei critice §i polemice, al¶turi de Virgil Ierunca, un
model neînduplecat de inteligen†¶ care nu face tranzac†ii cu oricine ar
fi (cazul mamei sale este cu atât mai dureros, cu cât Ecaterina
B¶l¶cioiu nu acceptase s¶-i scrie, la sugestia Securit¶†ii, s¶ nu mai cri-
tice regimul lui Ceau§escu!) §i care nu depune armele criticii nici atun-
ci când obiectul acesteia poate fi un scriitor sau om de cultur¶ care
anterior se bucurase de pre†uirea lor.

Monica Lovinescu: Goma a luptat pe fa†¶
Cu atât mai simptomatice – §i demne de cercetat pentru integrali-

tatea adev¶rului istoric – sunt raporturile Monic¶i Lovinescu cu Paul
Goma din ultima parte a vie†ii ei. Paul Goma, de pild¶, crede c¶
Liiceanu este cel care a învr¶jbit-o cu el! Oricum ar fi, e de admirat
“rezisten†a” demn¶ a Monic¶i Lovinescu, care, provocat¶ de Doina
Jela (în capitolul “Ultimele convorbiri cu Monica Lovinescu”, pag.
119-10-121) rezist¶ “ispitelor” interlocutorului §i vorbe§te despre opo-
zantul lui Ceau§escu în termeni de mare demnitate intelectual¶ (§i asta
pentru c¶, o §tie chiar §i Jela, rela†ia ei §i a lui Virgil Ierunca cu Goma
este, dincolo de fric†iunile dintre ei, pe un alt plan decât cea a lor cu
Jela îns¶§i!). Pentru frumuse†ea, autenticitatea §i caracterul onorant
pentru memoria Monic¶i Lovinescu reproduc acel fragment:

“M.L.: Compromis este s¶ gânde§ti într-un fel §i s¶ ac†ionezi în
felul invers. Din punctul meu de vedere, grosso-modo, asta e defini†ia.
Dar s¶ ie§im din general §i s¶ intr¶m în concret: nu suport compromi-
sul §i pentru c¶ în România au fost mai mul†i compromi§i decât în alt¶
parte. Sau n-au fost destui necompromi§i care s¶ spele p¶catele neamu-
lui. La noi n-a fost, decât, grosso-modo, Goma care s¶ ia o atitudine
atât de tran§ant¶. Dar aici intru în politic.

D.J.: Ei, dar în privin†a atitudinilor tran§ante §i Doina Cornea a
avut o atitudine tran§ant¶. £i Vasile Paraschiv...

M.L.: Da, dar Goma era §i un scriitor...
D. J.: Dar Goma avea §i în spate un socru care era foarte puternic.
M.L.: Asta, cunoscându-l pe Goma, §i chiar pe post-Goma, care

nu-mi mai era prieten, cred c¶ n-are consecin†e.
D.J.: Dar nu e un compromis s¶ te îndr¶goste§ti taman de fata

unui mare activist?
M.L.: Nu era mare, a fost dintre cei m¶run†i. Sau era mare, dar nu

f¶cea compromisuri enorme, n-a f¶cut r¶u nim¶nui. Virgil, care era în
cercuri de stânga, vorbe§te despre el cu simpatie. Probabil c¶ era mai
pu†in penibil decât al†ii.

D.J.: P¶i Virgil vorbe§te a§a fiindc¶ era de stânga la vremea aceea
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§i i-a p¶strat o amintire favorabil¶.
M.L.: Nuuu, pentru c¶ Virgil î§i neag¶ stânga pân¶ la a fi de

dreapta.
D.J.: Leonte R¶utu în particular era un tip fermec¶tor.
M.L.: Nu, dar N¶vodaru n-a f¶cut r¶ul pe care l-a f¶cut R¶utu.

N-a fost dictatorul literelor.
D.J.: Ne întoarcem: e un compromis s¶ te însori cu...
M.L.: Nu e un compromis s¶ te însori cu nimeni, dac¶ îl iube§ti.

Astea sunt gr¶dinile particulare.
D.J.: Da, dar numai s¶ frecventezi gr¶dinile alea, s¶ ajungi s¶

frecventezi gr¶dini în care s¶ întâlne§ti fii §i fiice de activi§ti, mi se
pare un pic louche.

M.L.: Nu, nu mi se pare nimic louche la Goma §i o spun cu toat¶
obiectivitatea, fiindc¶ la urma-urmelor Goma s-a purtat cu noi oribil.
Deci nu dintr-un sentiment de p¶rtinire.

D.J.: Unii spun c¶ v-a†i purtat tot atât de oribil cu el.
M.L.: Nu ne-am purtat oribil. Fiindc¶ am f¶cut tot ce-am putut...
D. J.: Dup¶ ce l-a†i adoptat ca pe un fiu §i v¶ iubea ca un fiu, a†i

uitat de el dup¶ ce au ap¶rut fii mai... 
M.L.: N-am uitat de el. El a început s¶ ne atace. Rapid. Imediat.

£i pe gelozii.
D. J.: Nu este o gelozie u§or cam copil¶reasc¶? 
M.L.: Ba da, dar Goma era un tip copil¶ros, copil¶ros în sensul

bun al cuvântului. Cine ar fi f¶cut ce a f¶cut el, dac¶ nu avea o doz¶ de
naivitate sau de încredere în natura uman¶?

D.J.: Dorin Tudoran nu era la fel de copil¶ros?
M.L.: Dar Dorin Tudoran n-a f¶cut atât de mult. E prieten bun

de-al nostru §i nu ne-a dezam¶git niciodat¶, deci vorbesc cu obiectivi-
tate aici, sau în încercare de obiectivitate. Dar nu a f¶cut niciodat¶ ce
a f¶cut Goma. Goma s-a situat, în †ar¶, pe pozi†ii incompatibile cu pru-
den†a, a luptat pe fa†¶. Pe când prietenul nostru foarte bun a luptat pen-
tru pozi†ii personale. Totul a pornit dintr-o ceart¶ a lui cu cei de la
România liber¶...

D.J.: Scrisoarea pe care a scris-o Goma lui Ceau§escu, din închi-
soare, nu este un compromis?

M.L.: Este, dar din cele ob†inute prin diverse torturi, printre ele
fiind §i nedormitul. Este un compromis asupra c¶ruia m-am explicat §i
nu spun c¶ l-am aprobat, dar nu l-am considerat un p¶cat, înc¶ de pe
vremea când a fost dat publicit¶†ii.

D. J.: Adic¶ nu l-ai judecat.
M. L.: Nu l-am judecat.”
Semnificativ în grad înalt acest dialog, aceast¶ confesiune ultim¶

a Monic¶i Lovinescu în care, de§i ispitit¶ constant de o Doina Jela în
rol autoasumat de “advocatus diaboli”, cu luciditatea-i caracteristic¶
rezist¶ tenta†iei de a minimaliza ac†iunea unic¶ a lui Paul Goma. În
treac¶t fie spus, este pu†in ridicol s¶ crezi c¶ a te îndr¶gosti de fiica
unui activist poate submina ceea ce a f¶cut acea persoan¶ ca opozant
al regimului: ca §i în dreptul roman, în via†¶ se judec¶ “faptele”, nu
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“inten†iile” (precum codul draconic al lui Justinian!); cu atât mai pu†in
sunt relevante aspectele intime ale vie†ii celui care d¶ o lupt¶ cu dicta-
tura. Din contra, se num¶r¶ printre acei rari români care î§i expun fami-
lia, nu doar “cariera” de scriitori, care pentru destui megalomani ai
scrisului a contat mai mult decât orice. Iar atunci când, doborât de regi-
mul carceral, îi scrie “Tovar¶§ului” putem testa gradul înfrunt¶rii
dintre regim §i cel pe cale s¶ fie zdrobit: el este cu atât mai important-
periculos pentru dictator întrucât i se cere s¶-i scrie “personal” lideru-
lui atotdiscre†ionar. Unde este aici “cedarea”? Sunt curios dac¶ s-a
gândit cineva cât ar fi rezistat Ceau§escu însu§i în închisorile comunis-
te, în fa†a tor†ionarilor de el educa†i, §i cât timp i-ar fi luat pân¶ a scrie
o scrisoare “de iertare” unui ipotetic lider al vremii: Ion Iliescu, s¶
zicem. Se §tie c¶, din p¶cate, majoritatea de†inu-†ilor politici aveau la
ie§irea din pu§c¶riile comuni§tilor semnat un angajament de informa-
tor, smuls în condi†ii pe care nu cred c¶ dore§te vreunul dintre noi s¶
le testeze. S-a num¶rat cumva Goma printre ei? S-a potolit el dup¶
“liberare”? Din câte îmi amintesc, nu, §i aici are perfect¶ dreptate
Monica Lovinescu atunci când spune “cine ar fi f¶cut ce a f¶cut el,
dac¶ nu avea o doz¶ de naivitate sau de încredere în natura uman¶?”.
O mai coerent¶ caracterizare a naturii libere a acestui om nici c¶ se
putea face!

Mi se pare interesant chiar faptul c¶ Goma a devenit opozant al
lui Ceau§escu §tiind c¶ socrul s¶u era un comunist notoriu. Monica
Lovinescu este în aceste pagini, ca §i în atâtea altele, demn¶ de toat¶
admira†ia pentru prezervarea acelui “indestructibil” care i-a unit §i i-a
legat pe cei doi lupt¶tori anticomuni§ti, în ciuda divergen†elor din
ultimii ani.

Una peste alta, cartea Doinei Jela este un confesional p¶tima§,
exersat la §coala admira†iei §i pre†uirii fa†¶ de doi oameni, cei “doi
Monici”, pentru care doar aducerea cenu§ei lor în †ar¶, ca §i prezen†a
unor fe†e politice la aeroport reprezint¶ înc¶ prea pu†in.

Poate c¶ românii din viitor vor fi capabili de mai multe pentru
memoria lor demn¶ de o istorie netrucat¶. Cei de azi, care ar trebui s¶
o fac¶, sunt atât de dezbina†i c¶ nu §tiu, bie†ii de ei, unde le va fi depus¶
cenu§a lor atât de pre†ioas¶...

NICOLAE COANDE”

Textul lui Nicolae Coande, ap¶rut în Cultura, mi s-a ar¶tat
chiar favorabil. Atât de “pozitiv”, încât… la urm¶ de tot, dup¶ ce
am terminat §i partea Monic¶i §i am constatat, resemnat c¶ “nici
aici…”. M¶ bucurasem ca prostul, ca un copil care, ca s¶-§i
pedepseasc¶ p¶rin†ii (pentru cine §tie ce “injusti†ie”, în special
pentru orice) î§i d¶ singur pumni în nas §i picioare-n cur (?), ca
s¶ arate lumii cât de persecutat este el, s¶r¶cu†ul… 

Nici N. Coande nu a mers pân¶ la cap¶t cu elementara,
normala argumentare a cronicilor, gemene, despre conflictul
dintre Monica Lovinescu §i Paul Goma; nu a atins nici din
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gre§eal¶ adev¶ratul motiv al ruperii rela†iilor dintre noi: distruge-
rea c¶r†ii de m¶rturie Culoarea curcubeului §i t¶cerea asurzi-
toare a lor (Monica §i Virgil) consecutiv¶ plângerii fostului prie-
ten. Dovada - dac¶ mai era nevoie: nu exist¶ în pres¶ exprimat¶
nici m¶car îndoiala lor c¶ autorul c¶r†ii ar putea s¶ se în§ele, ci
numai indignarea c¶ Goma l-a calomniat pe Liiceanu - punct
(îns¶ ferindu-se s¶ spun¶ în ce consta calomnia) §i c¶, fa†¶ de ei,
Monicii, Goma s-a purtat oribil - punct (îns¶ ferindu-se de a des-
crie, m¶car de a numì oribilitatea aceea). Cunosc motivul:
Liiceanu se consultase cu ei înainte de a retrage cartea din libr¶rii
apoi trimite la topit. £i nu numai c¶ s-a asigurat de
“neinterven†ia” lor (decisiv¶: dac¶ Monicii ar fi publicat în pres¶
dou¶ rânduri despre adev¶rul-adev¶rat, Liiceanu nu s-ar fi
umflat ca broasca din fabul¶, iar eu nu a§ fi cunoscut soarta de
proscris iat¶, vreme de 15 ani - §i, ca s¶ nu zic; hop!, pân¶ nu am
s¶rit, continu¶ §i acum când scriu ceea ce scriu), dar au pus la
punct împreun¶ pân¶ §i manevrele proste§ti, nedemne la care s-a
dedat Monica Lovinescu - dar numai prin telefon, cu mine - prin
enorma gaf¶ cultural¶ (a sa, parizianc¶ de câteva decenii, trans-
mis¶ lui Liiceanu ca argument-m¶ciuc¶): «Dar §i Gallimard †i-a
trimis c¶r†ile la topit».

Prin asta N. Coande a dovedit c¶, scriind despre Dialog-ul
nostru - bro§ur¶ în care domin¶ plângerea pân¶ la plictìs - §i-a
redactat cronica pe jum¶tate, cum se practic¶ în ¢ara ‘Par†ialului
: nu a †inut seam¶ de durerea cea mare a lui Goma: distrugerea
c¶r†ii de m¶rturii Culoarea curcubeului de c¶tre însu§i editorul
Liiceanu, cu complicitatea scriitorilor români - unii care, la insti-
ga†ia Monic¶i Lovinescu, l-au acuzat pe autor de calomnie, nu pe
editorul distrug¶tor de… distrugere; de al†ii care au t¶cut viteje§te
ca ni§te pe§ti fier†i practican†i ai rezisten†ei prin cultur¶ curat
româneasc¶ (s¶-§i compromit¶, fa†¶ de Liiceanu, editarea unui
volum - chiar dou¶?). 

Cât despre obr¶znic¶tura Jeli’ de a se întreba (sic) cum de am
putut s¶ o iubesc pe fiica unui activist comunist, o las în z¶mârca
vulgarit¶†ii §i a prostiei sale, cea care nu se §terge, nu diminueaz¶
cu vârsta, în care se scald¶-n praf ca o g¶in¶ euforic¶ de când
Monica Lovinescu i-a dat nas, mai ales în cazul Caraion. 

Oricum, lui N. Coande îi comunic un “secret” - divulgat în
jurnalele mele, îns¶ ne†inut minte de cronicar: Nu, domnule:
vreun an (sau doi?) nu am §tiut c¶ tat¶l fetei §i al colegei mele
Ana N¶vodaru este “comunist notoriu”. Pentru motivul c¶ eu nu
“umblam (de mân¶)” cu tovar¶§ul tat¶, ci cu fiic¶-sa. Dup¶ doi
ani de coabitare pa§nic¶ ne-am luat “cu acte, la sfat” (ia te uit¶:
acum 40 ani, în 7 august 1968!), ea “preferîndu-m¶”, de§i eram
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fost pu§c¶ria§ politic §i basarabean-antisemit, vorba lui Ion
Vianu, eu gândindu-m¶ c¶ m¶ însor cu Ana Maria N¶vodaru §i nu
cu “fata unui tovar¶§”. Adev¶rat, N. Coande nu m¶ condamn¶
pentru ceea ce m¶ judec¶ otrava-emerit¶ Jela, nu: el crede,
“nuan†at” c¶… “Goma a devenit opozant al lui Ceau§escu”… Nu,
stimate: nu l-am a§teptat pe Ceau§escu, venit la putere abia în
1965, ca s¶, asta, cum îi zici: “devin”, m¶ aflam în… opozi†ie de
când m¶ §tiam §i am luat cuno§tin†¶ de mine, chiar dac¶ mediat,
din 28 iunie 1940, când Basarabia a fost cedat¶ ru§ilor.
Comunistul notoriu N¶vodaru §tia de la fiic¶-sa c¶ prietenul ei
fusese arestat în mai multe rânduri, pe timpul lui Dej, c¶ f¶cuse
§i pu§c¶rie §i d.o. £i nu numai c¶ nu §i-a p¶zit odrasla de p¶catul
mezalian†ei politice, cum îl just sf¶tuiau superiorii s¶i tovar¶§i,
îns¶ niciodat¶, niciodat¶ nu s-a lep¶dat de ginere-s¶u: nici când
Securitatea îl convoca §i-i trasa-sarcina de a o divor†a pe fiic¶-sa
- începînd din 1970, deci înainte de apari†ia romanului Ostinato
în Occident - ce s¶ mai vorbim de anul 1977: “comunistul
notoriu” a r¶mas lâng¶ fiic¶-sa (care r¶m¶sese lâng¶ b¶rbatu-
s¶u), în toate împrejur¶rile. Pân¶ la moarte, în 1988.

Luni 11 august 2008

Noapte grea, de-boal¶. Nu de-r¶ceal¶ - de§i timpul e
tomnatic - ci de-ame†eal¶. Mi s-au întors ame†elile.

Dau peste un text de Magda Ursache în Bucovina literar¶
din 11 august 2008:  

“Tr¶im bine §i istoria?
„Unii au suferit mai r¶u, al†ii mai bine”

Alexandru George
“Sîntem o †ar¶ non-lustrat¶. Alustrat¶, dac¶ vre†i. Avem varii

comisii (concurente) pentru condamnarea comunismului (cerute de
B¶sescu, de Parlament, de Guvern etc.), varii Institute §i Centre de
Cercetare a Crimelor Comunismului.

Tr¶im bine §i istoria? Cu siguran†¶, dac¶ acest proces e f¶cut de
fo§ti comuni§ti §i de fiii lor „cu grave leziuni pe la demnitatea uman¶”,
cum formuleaz¶ Paul Goma, r¶mas în afara acestor comisii de cerceta-
re/studiu a/al perioadei comuniste, nefiind a§adar expert recunoscut în
„sumbrul capitol”, nici în trecute vie†i de tovi §i toave.

În „Cotidianul” din 19 decembrie 2007, Vladimir Tism¶neanu
declara ritos: „Raportul este opera cea mai important¶ a vie†ii mele”.
S-a scurs un an de la marele moment istoric al condamn¶rii oficiale a
comunismului, de la „ziua nebun¶”, cum îi spune intervievatorul
Cristian P¶tr¶§coniu unui Tism¶neanu convins c¶, atunci, în
Parlament, demonul trecutului ro§u (balaurul, hidra, dragonul, vasilis-
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cul) a fost definitiv ucis, gra†ie Raportului Comisiei preziden†iale pen-
tru analiza dictaturii comuniste în România (e titulatura lung¶), c¶ a
fost etichetat, în fine, ancien régim ca ilegitim §i criminal.

A§a s¶ se fi întîmplat oare? Dimpotriv¶. S¶ fim în clar, cum zice
Ticu Dumitrescu. Raportul Tism¶neanu nu-i decît o condamnare for-
mal¶, f¶r¶ consecin†e juridice, cît¶ vreme Ple§i†¶ iese pe televizor s¶-1
re-înjure pe Goma, iar Goma r¶mîne însingurat, exilat departe de
Mana.

Victimele sunt iar¶§i victimizate, ofi†erii care au împins la
dela†iune sunt gras pensiona†i. Dinc¶-Te-Leag¶ a avut parte de coroan¶
funerar¶ – zice presa – dinspre Ion Iliescu, iar Bartolomeu Anania,
pu§c¶rizat la Aiud cu lan†uri la picioare, e condamnat de CNSAS.
Militaru, agent sovietic dovedit, a ajuns ministrul Ap¶r¶rii dup¶ lovi-
lu†ie. F¶r¶ lustra†ie, îl avem pe „†¶r¶nistul” Talpe§, iar liberala Mona
Musc¶ platformist¶, cade în aceea§i oal¶ cu £tefan Augustin Doina§
care a f¶cut închisoare tocmai pentru omitere de denun†; r¶mas¶, vorba
cuiva, „cu dinaintea goal¶”, p¶pu§a Barbie tu§at¶ la ochi se vrea §i pon-
sat¶, cerînd licen†¶ politic¶ la televizor. Tot la televizor, înghi†im elo-
giul securistului patriot, politicos, binevoitor nou¶, bonom, blajin,
„obez sau mort”, cum ironiza poetul Nicolae Turtureanu. Elogiul dela-
torului de elit¶ fa†¶ de cel de rînd, ca §i cum a fi delator-scriitor sau
delator-filosof e mai pu†in tic¶los decît a fi delator-frizer. Modanei îi
spun doar atît: au fost de†inu†i care au refuzat streptomicina oferit¶ în
schimbul dela†iunii. §i au murit.

În suscitatul interviu, Tism¶neanu î§i asum¶ trecutul traumatic, de
copil de Cartierul Prim¶verii (Cristian Tudor Popescu opineaz¶ c¶-i un
gest imoral s¶-†i condamni tat¶l, îngropat pe Aleea comuni§tilor; ori-
cum, Tism. putea s¶ se recuze, salvînd, totodat¶, validitatea Comisiei),
dar §i „obliga†ia moral¶ de a fi anticomunist”. S¶ nu mai z¶bovim pe
ideea c¶ §eful Kamisiei a ajuns inamicul sistemului dup¶ ce a profitat
din plin de sistem (în ’59, tata Tism¶neanu a fost exclus din
Nomenklatur¶, de unde ura lui Valodea contra comunismului euro-
pean). Îns¶ consecin†a faptului c¶ filosoful de Academie „£tefan
Gheorghiu”, chiar „distan†at ideologic” de propriul discurs pro
Dictator §i pro Epoc¶ de Aur, d¶ verdicte celor capabili m¶ face s¶ cred
c¶ e normal¶, poate, atitudinea celor care r¶mîn refractari la astfel de
verdicte.

„Thanatosul ideologic”, cercetat de Vintil¶ Horia, te face s¶ ador-
mi. Înainte de asta, te face s¶ te retragi a lehamite, a z¶d¶rnicie. Nu te
mai intereseaz¶, e§ti indiferent la vînarea de vînt. În 18 decembrie,
2006, la Timi§oara, o mîn¶ de oameni î§i comemora mor†ii. Pe B1 TV
din septembrie 2007, la 6, vine presa!, Ulieru afirma c¶ Secu a recru-
tat informatori chiar dintre disiden†i. Iar cuvîntul disident e compromis
dac¶ Sorin Toma ori Ileana Vrancea au preten†ia disiden†ei §i Baranga
se joac¶ la Na†ionalul ie§ean, ca disident: mielul turbat. Deranjeaz¶ din
ce în ce mai pu†in tragedia lui Mircea Vulc¶nescu, a doctorului
Voiculescu, a etnologului Anton Golopen†ia, a filosofului Ion
Petrovici, tragedia lui Ianolide, autorul acelei Predanii a m¶rturisitori-
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lor români din Închisori.
Cominterni§tii au ap¶rut iar¶§i la suprafa†¶, cu antiromânismul lor

cu tot. Fardat altfel. Doina lui Eminescu e iar¶§i acuzat¶, ca-n anii cin-
cizeci, c¶ ar fi manifest protolegionar, iar na†ionalismul - cauz¶ sinuci-
ga§¶. A§a-numita fluidizare a grani†elor sun¶ a interna†ionalism prole-
tar. Apud Florin Constantiniu („Adev¶rul literar §i artistic”, 19 martie,
2002): printre documentele tip¶rite din Arhiva Rus¶ s-a g¶sit un Apel,
din aprilie-iunie ’45, semnat de reprezentan†ii PCR, PSD §i Frontul
Plugarilor din plasa Bihor, pentru ca Transilvania s¶ se alipeasc¶
URSS. Trimis unde? La Conferin†a cre¶rii ONU. £i m¶ întreb dac¶ alt
istoric al Academiei, în afar¶ de Al. Zub, face parte din Comisia
Tism¶neanu.

Deschidem oportun(istic) ferestre spre mondializare, dar aban-
don¶m Ucrainei teritorii ale noastre. Globaliza(n)†ii ne cer s¶ ne vin-
dec¶m de tradi†ie ca de-o boal¶ urît¶, s¶ ne de-localiz¶m, România
devenind Eu-ROMÂNIA (mul†umesc, Const. Frosin!). Tradi†iile
autentic române§ti sunt considerate de un gazetar de dou¶ coloane
„tobe §i tromboane”. Facem recurs la tricolor numai cînd suntem
expulza†i, ca români, din Italia. Noii eliti§ti, convin§i c¶ posed¶ mono-
polul direc†iei sigure, ca s¶ nu zic juste, strig¶ s¶ termin¶m cu
pa§opti§tii ¶ia care puneau în centru na†iunea, nu individul: jos Statul,
sus Societatea Civil¶.

Reconsider¶rile se fac §i ele pe sprîncean¶: Dan De§liu da, Labi§
nu; C¶linescu nu, Vicu Mândra §i Paul Cornea da. Mircea Horia
Simionescu are parte de în†elegere ca §ef de cabinet al acelui Goebbels
al lui Ceau§escu (s-a crezut §i a fost chiar Dumnezeu pentru pres¶,
tip¶rituri, cultur¶, ba î§i permite, postsocialist, s¶ condamne realismul
socialist, apelând la democra†ie), în timp ce Marin Preda e blamat.
„Dac¶ introduce†i realismul socialist m¶ sinucid”, i-a spus Preda lui
Ceau§escu, dup¶ momentul Tezelor din ’71.

Denatur¶rile §i diversiunile presei împotriva unora §i altora dintre
membrii Comisiei tot la „thanatos ideologic” duc. Unii sunt proscri§i,
altora li se prescrie vina, asta a§a, ca s¶ „nu §tim dac¶ §tim ceea ce
§tim” (ca-n proza lui Philip Roth). Televiziunile  aleg cine s¶-§i plede-
ze nevinov¶†ia §i cine nu. „Jurnalul na†ional”, prin Vladimir Alexe,
scrie despre agentul under cover Volodea. Altcineva îl declar¶ pe
Mircea Dinescu 010 – agent URSS în România. În gura popula†iei au
fost pu§i, rînd pe rînd, Rusan §i Pippidi, Marius Oprea §i Horia-Roman
Patapievici. Iar dubii în leg¶tur¶ cu componen†a Comisiei au fost des-
tule. În fond, ce leg¶tur¶ avea Gail Klingman, antropolog, ca §i
Smaranda Vultur, de altfel, cu Procesul comunismului?, cum se/ ne
întreba Victor Roncea.

£i nu s-or fi g¶sit voci curate §i mîini a§i§derea ca s¶ nu mai fie
atîtea contest¶ri, multe îndrept¶†ite?

Punctul 8 al Proclama†iei de la Timi§oara, din prim¶vara lui ’90
(precizez §i fac aceast¶ precizare pentru c¶ speakerii televiziunilor
gre§esc §i data revoltei din decembrie ’89, plasînd-o în ianuarie ’90)
cerea limitarea temporar¶ la func†ii §i demnit¶†i a activi§tilor, defini†i
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net: „acei oameni care §i-au abandonat profesiile lor pentru a sluji par-
tidul comunist §i a beneficia de privilegiile oferite de acesta”. Se vizau
anume persoane, se f¶ceau anume jocuri politice? Ei §i! Odat¶ aplicat,
Punctul 8 ar fi croit altfel drumul României. Singurul proiect ceau§ist
pe care-l regret (c¶ nu s-a înf¶ptuit) e acel palat administrativ unde ar
fi trebuit s¶ locuiasc¶ to†i demnitarii, plus familiile: Arca lui Cea§c¶.
Ne-ar fi fost mai limpede cine-s, i-am fi obligat s¶ locuiasc¶ (prin
Punctul 8) în acel palat. Nu  la Jilava, ci într-un palat.

În lipsa unei legi a lustra†iei, timpul a fost îng¶duitor cu tor†iona-
rii no§tri. Am asistat la reabilitarea tr¶d¶torului, a turn¶torului, la elo-
giul Securit¶†ii „luminate” ori salvatoare dinspre Dan Zamfirescu,
nepot de mort în pu§c¶rie §i urm¶ritor/urm¶rit (cf. Cartea alb¶ a secu-
rit¶†ii). Desecretizarea dosarelor a stat §i ea sub semnul lui Ostap
Bender, ne-am l¶sat p¶pu§eri†i de colo-colo §i de dincolo. În Polonia,
insul se duce la Institutul Memoriei Na†ionale §i afl¶, simplu, cine l-a
turnat.

Singura solu†ie: nu discu†ii peste discu†ii, nu raporturi §i rapoarte,
ci perioada de recluziune, pasul înapoi. £i-l citez iar¶§i §i iar¶§i pe Paul
Goma, din Scrìsuri:

„R¶ul absolut se distruge. R¶ul absolut se smulge pîn¶ la ultima
r¶d¶cin¶ §i se arde – iar cenu§a se îngroap¶ la cît mai mare adîncime:
s¶ nu se întoarc¶, noaptea, în uniform¶ de securist”.

Cum r¶d¶cinile r¶ului n-au fost eliminate printr-o Lege a
lustra†iei, Raportul a contribuit la intensificarea r¶zboiului român-
român. Du§manii Raportului numi†i de Tism¶neanu, ar fi iliescanii
(chit c¶ în ’90, ’92, 2000, Iliescu a cî§tigat §i „Vova” l-a intervievat),
„lacheii cultului personalit¶†ii”, „corifeii protocronismului”, „istoricii
oficiali ai Epocii”, ca Ilie Ceau§escu, Mu§at §i Ardeleanu, ultrafasci§tii
§i ultrasecuri§tii ultrana†ionali§ti. Li se adaug¶ cei gelo§i profesional pe
proful Universit¶†ii din Maryland §i b¶sescofobii, la hurt¶. În parantez¶
fie notat, de unde-o fi venind în pixul lui Vl. Tism. cuvîntul lacheu? N-
o fi f¶cînd parte din vestigiile leninismului de care-i acuz¶ pe al†ii sau
din vulgata stalinist¶ pe care jura t¶tînele? Pro Raport ar fi, urmînd
linia logicii tism¶nene:

- antiliescanii;
- fo§tii securi§ti de sorginte KGB (a§a c¶ vocea lui Pacepa,

încadrat în ’51 în Secu, varianta româneasc¶ a NKVD, salut¶ Comisia
pe OTV, în 24 septembrie, 2006):

- istoricii neoficiali ai Epocii;
- antiprotocroni§tii ca Gogu Radulescu.
V¶ reamintesc c¶ Gogu l-a acuzat dur în 1986, în „România lite-

rar¶”, pe evreul Edgar Papu de „idei de extrem¶ dreapt¶, readuse în
publicistic¶”. Iar „extremistului” Papu nu i s-a dat drept la replic¶,
fiind, pesemne, ultrafascist; nici atunci, nici dup¶ 89, cînd Gogu
R¶dulescu a fost propus membru al Alian†ei Civice.

Revenind la r¶zboiul b¶sescofoni-basescofobi, nu po†i s¶ ai rezer-
ve fa†¶ de „intelectualii din avion”, c¶ e§ti taxat retrograd, complice
(groz¶vie!) cu for†ele restaurator - cleptocratice, cum le zice, sp¶imos,
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Tism¶neanu.
Beligeran†ii lui Tism¶neanu au a†î†at r¶zboiul, ca s¶ folosesc lim-

bajul de lemn al lui Tism¶neanu-père, contra lui Octavian Paler, aflat
pe lista ru§inii cot la cot cu nevasta lui Silviu Brucan, cu tata Roman,
cu „bunicu†a”, cu bunica lui Traian Olteanu, Ghizela Voss §i cu bune-
lul lui Adam Tism¶neanu. Poe†ii de curte veche s-au înc¶ierat cu pro-
pagandi§tii de curte nou¶, to†i privind înapoi cu mînie doar la cel¶lalt.

£i pentru c¶ §eful Comisiei nu accept¶ c¶ erori au fost, erori sînt
înc¶ în faimosul Raport, fo§tii aparatciki continu¶ s¶ aib¶ ceva de spus
la talk-show-uri. Doar avem un patron al „Adev¶rului” §i un patron al
„Realit¶†ii”. Bomboana pe coliv¶ au pus-o elitarzii de la revista „22”,
preluînd un interviu luat §efului Securit¶†ii ia§iote de „Ziarul de Ia§i”,
unde activeaz¶ Adrian Cioflînc¶, membru al Comisiei Preziden†iale
Consultative. £i atunci de ce ne-am mai mira c¶ a f¶cut parte din gru-
pul de exper†i în ororile comunismului „doctorul” în note informative
Sorin Antohi, în pofida unui de†inut cu zeci de ani de pu§c¶rie politic¶
la activ?

C¶ Raportul Tism¶neanu a fost o condamnare simbolic¶, f¶r¶
consecin†e juridice, o dovede§te §i faptul c¶ activi§tii educ¶rii §i ree-
duc¶rii socialiste  primesc indemniza†ii de merit, ca meritocra†i. £i ca
lucrurile s¶ fie §i mai complicate, Tism¶neanu cere ca nominaliza†ii în
Raport s¶ se retrag¶ din via†a politic¶. Fiii lor nu, pentru c¶ n-ar fi poli-
tic corect, chit c¶ Petre Roman a recunoscut repetat c¶ tata Valter a
avut cea mai mare influen†¶ în formarea sa. De ce l-om fi urmat pe
Mircea Vulc¶nescu §i nu l-am r¶zbunat? N-ar fi fost PC?

Într-o emisiune mai veche, din duminica lui 17 septembrie 2006,
Gabriel Liiceanu considera strig¶tor la cer c¶ Vladimir Tism¶neanu
investigheaz¶ crimele comunismului, cînd tat¶l s¶u a avut drept de
via†¶ §i de moarte, f¶r¶ lege, f¶r¶ tribunal, asupra celor numi†i du§mani
ai poporului. S-a mai obi§nuit, apoi, cu ideea.

Cineva constata c¶ Liiceanu l-a creditat pe C.V. Tudor, discredi-
tîndu-l pe Tism. Dar l-a discreditat cineva? A f¶cut-o singur.
Doveditoare - lingu§iturile din „Via†a studen†easc¶” (1974-78), unde
semna nesilit de nimeni c¶ viziunea general¶ a lui Ceau§escu e com-
plex¶, polivalent¶, bogat¶ în semnifica†ii. Sau e PC s-o facem pe niz-
naii §i în privin†a asta?

Pe Realitatea TV, din 30 august 2007, ni s-a spus c¶ deconspi-
rarea nu d¶ bine la integrare. Corina Dr¶gotescu a cerut, pe aceea§i
Realitate, s¶ închidem u§a spre trecut (c¶-i curent!) §i s¶ avem grij¶ s¶
nu se comit¶ (Doamne fere§te!) - vreo epurare politic¶. Radu Moraru a
consunat pe B1, expunîndu-§i convingerea c¶ nu trebuie penaliza†i
comuni§tii pentru crime morale.

S¶ fim blînzi, s¶ fim buni, s¶ întoarcem §i cel¶lalt obraz §i a§a mai
departe, d¶ înv¶†¶tur¶ o §ef¶ de Funda†ie, SynergETICA pre numele ei,
în „Ziua”, plîngînd de mila „sufletelor prih¶nite” (ca mitropolitul
Corneanu; ca B¶l¶ceanu-Stolnici, care scoate coarne  boiere§ti pe
canale TV, dup¶ ce a fost devoalat¶).

„Dac¶ o spun ei primii (colabii, adnotarea mea, Magda U.), voi
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avea un respect nem¶rginit pentru ei”, conchide Sandra Pralong, tole-
rant¶ f¶r¶ frontiere.

Concluzie f¶r¶ confuzie: Un Nürenberg II, cum vrea Goma, un
Proces f¶cut de martirii rezisten†ei, de persoane cu o moral¶
irepro§abil¶, nu de persoane suspecte, ar fi creat nu „o ni§¶”, cum crede
Radu Filipescu. Ar fi deschis o cale larg¶ Justi†iei.

O ultim¶ întrebare: n-a fost s¶ fie o cur¶†enie ca de Pa§ti sau n-am
vrut s¶ fie?” 

Mar†i 12 august 2008

Magda Ursache îmi scrie c¶ H. Gârbea scrie în Luceaf¶rul
adresîndu-se bucovinenilor s¶ nu o mai publice “pe asta, o
c¶znit¶, o insipid¶…” 

Se în§elau cei care sus†ineau c¶ activi§tii, securi§tii, “dictato-
ri§tii” (îndrum¶torii-spre-înd¶r¶t, cenzori§tii) provin numai din
p¶turile needucate, indivizii fiind ni§te derbedei §i analfabe†i),
fiindc¶ privi†i-l pe Alex £tef¶nescu - el cerea, prin 1998 ca
redac†ia revistei Vatra s¶ fie trimis¶ în fa†a tribunalului, pentru c¶
publicase un text “antisemit” semnat de mine; privi†i-l pe ditamai
N. Manolescu, denun†îndu-m¶ ca “antisemit” iar pe Liviu Ioan
Stoiciu ca “legionar” pentru c¶ publicase în Via†a româneasc¶ un
fragment din Jurnalul meu, cel pe 2005; pe H. Gârbea, b¶iat edu-
cat, de familie bun¶, bunicel scriitora§, f¶cînd el parte din clanul
Manolescu, nu putea sc¶pa de determinare: num¶rase cuvântul
evreii - articulat, din Jurnalul 2005 (m¶surînd cca 700 pagini) §i
g¶sise vreo 124, concluzie: Goma este antisemit! Iar acum, ca
ultimii dintre tovar¶§ii no§tri M¶ciuc¶, Brad, Dodu-B¶lan,
Docs¶neasca §i alte cadre de partid care, pân¶ acum dou¶ dece-
nii, cu un simplu telefon interzicea unui scriitor s¶ existe, educa-
tul b¶iat (Gârbea) dovede§te c¶ nici educa†ia, nici familia-bun¶
nu l-a împiedecat de a fi ceea ce este: un b¶d¶ran, un neam-prost,
un tir¶nete atunci când are §i el un sfârc de putere (nu de calori-
ferist al Uniunii, ci de imaginist!)

Flori St¶nescu îmi trimite o cronic¶ a lui Tudorel Urian la un
volum al lui Grigurcu, ap¶rut¶ în România literar¶ din 1 august
2008; exist¶ §i o aluzie la mine:

“Nu m¶ pot ab†ine, în final, s¶ nu citez foarte nuan†atul tablou pe
care Gheorghe Grigurcu îl face fostului s¶u coleg Paul Goma. Cred c¶
sunt cele mai bune rânduri pe care le-am citit despre celebrul disident:

"... fondul moral al lui Paul Goma e o cinste funciar¶, de-o
instensitate pu†in obi§nuit¶, o cinste activ¶, dac¶-i pot spune a§a, care-
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l îndeamn¶ a-i lua în colimatorul s¶u pe mai to†i contemporanii de
oarecare semnifica†ie. Oamenilor le putem repro§a adesea compromi-
sul. Lui Paul Goma i-am putea repro§a... lipsa de compromis. El prac-
tic¶ o scrutare inuman¶, a§ zice, a semenilor s¶i, nedispus a le face nici
cea mai mic¶ concesie. Exager¶ri? Multe §i recunoscute chiar de el
însu§i, c¶ci instrumentul s¶u preferat îl alc¶tuiesc lentilele m¶ritoare.
Un fir de praf poate deveni mare cât oul, dar el exist¶ în realitate, nu e
mai niciodat¶ inventat. Putem glosa, evident, pe marginea jocului de
propor†ii la care e supus¶, sub condeiul aprig al lui Goma, o acuza†ie
sau alta, îns¶ nu putem contesta gr¶untele (m¶car) de adev¶r de la care
porne§te" (p. 132).

De când a inceput r¶zboiul în Georgia m¶ simt bolnav-
bolnav, bolnav de mânie §i de neputin†¶. Ru§ii blestema†i! £i
mincino§i. £i ho†i. N-au decât s¶ trimit¶ Occidentalii divizii de
diploma†i cu scopul de a opri masacrul, Ru§ii au s¶ spun¶, ca de
obicei: «Da, da; da, da», îns¶ pe dindos vor face niet. Ru§ii nu au
auzit de dialog, nu §tiu ce-i aceea negociere. Ei cred c¶ ei §i
numai ei au dreptate în toate - fiindc¶ ei folosesc for†a.

Bie†ii basarabeni: sufer¶ §i ei cumplit, din acelea§i pricini:
Ru§ii i-au ocupat §i nu scap¶ a§a de u§or din sclavia barbarilor
slavi; Basarabenii nu au uitat c¶ Georgienii fuseser¶ primii (din
URSS) care i-au felicitat pentru proclamarea independen†ei. £i,
desigur, pentru c¶ ortodoxia noastr¶, a§a, bizantinizat¶, balcani-
zat¶ nu este ca cea ruseasc¶: expresia-cu-cruce a colonialismului
rusesc, cel care se preface a fi uitat istoria - §i, desigur, cronolo-
gia drag¶ mie.

Georgienii (ivirii, de unde ne venise str¶lucitul c¶rturar
Antim), ca unitatea statal¶ se cre§tinaser¶ la pu†in timp dup¶
armeni - care, cronologic, fuseser¶ primii. Când s-au cre§tinat ai
no§tri, pre-românii? Faptul c¶ nu cunosc o dat¶ anume, când, prin
ukaz au fost cre§tiniza†i, ca to†i ceilal†i vecini ai no§tri: bulgari,
sârbi, ucraineni, ru§i, polonezi, unguri, lutuanieni - semnific¶: ei
deveniser¶ cre§tini de pe vremea când Slavii umblau în patru labe
prin mla§tinile lor, mazuriene.  

Miercuri 13 august 2008

Laszlo îl acuz¶ pe Grigurcu de… antisemitism. A c¶p¶tat
obiceiuri tic¶loase, fostul meu prieten. Din p¶cate, Grigurcu s-a
(oarecum) speriat §i întreab¶ în dreapta §i în stânga ce s¶ fac¶.      

Iar acum un alt text de Liviu Ioan Stoiciu. Ca de obicei, foar-
te bun, nu neap¶rat pentru c¶ autorul este printre pu†inii scriitori
români care §i-au riscat pâinea §i “situa†ia”, pentru a ap¶ra prin-
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cipii (principii, în România! - mai mare râsul!), îns¶ în acesta nu
ezit¶ s¶ vorbeasc¶ despre distrugerea c¶r†ii mele Culoarea cur-
cubeului… - de c¶tre cine? De c¶tre monumentul neru§in¶rii
na†ionale, limbcuristul lui B¶sescu, Liiceanu!

Cu care ocazie aflu lucruri noi despre “prietenii” mei - sau în
cazul lui C¶rt¶rescu - neutrii. A§adar, în chestiunea “c¶r†ilor lui
C¶rt¶rescu, arse” Liiceanu, Manolescu §i C¶rt¶rescu au dovedit
c¶ sunt ni§ti idio†i de rând.

“Liviu Ioan Stoiciu, Arge§   O nou¶ f¶c¶tur¶ „marca Manolescu”
“Am tot pomenit de domina†ia abuziv¶ a unui grup scriitoricesc

asupra literaturii române, denumit §i „Oamenii lui Manolescu”, perpe-
tuat din vremuri comuniste, f¶r¶ ru§ine – care î§i arog¶ dreptul de a da
verdicte definitive în via†a literar¶, dup¶ ce a acaparat totul prin
Uniunea Scriitorilor, de la sedii, la reviste §i editur¶. Acest grup domi-
nant elitist (neap¶rat corect politic) se indigneaz¶  public în numele
scriitorilor români, în general, §i în numele principiilor unui autorita-
rism literar inadmisibil, de el inventat, în particular. El d¶ dictate §i
face „ce vrea mu§chii lui” în literatura român¶, dar mai ales el d¶ lec†ii
de moral¶. Nu conteaz¶ c¶ membrii lui sunt în majoritate scriitori com-
promi§i, neculpabiliza†i, nulit¶†i morale, sau sunt mediocrit¶†i critice.
Bineîn†eles, acest grup dominant î§i ap¶r¶ cu din†ii „interesele perso-
nale”, cu o agresivitate stupefiant¶. Condamnabil, scriitorimea român¶
asist¶ pasiv¶ (dar scârbit¶), inclusiv la execu†iile sumare publice la
care se preteaz¶ acest grup dominant, care se consider¶ providen†ial
pentru literatura român¶, o tot repet.

Ultima isprav¶ a acestui grup dominant de r¶u-augur: o înscenare
public¶ de un penibil absolut! Care m-a luat iar prin surprindere. N-am
s¶ reu§esc niciodat¶ s¶ intru în mentalul acestei g¶§ti scriitorice§ti
conduc¶toare nedemne, gata oricând s¶ calce pe cadavre. Sunt sigur c¶
§ti†i la ce m¶ refer. Pre§edintele USR, academicianul §i ambasadorul
UNESCO la Paris, profesorul universitar §i nu în ultimul rând directo-
rul s¶pt¶mânalului România literar¶, marele critic N. Manolescu (care
a anun†at la ultima §edin†¶ a Consiliului USR c¶ România literar¶ d¶
faliment pân¶ în septembrie dac¶ nu-i sunt preluate toate cheltuielile,
de la salarii la manoper¶, de c¶tre USR; fiind sc¶pat din bra†e de Dinu
Patriciu; v¶ da†i seama ce manager deplorabil poate fi, de ce nu §i-o fi
dând demisia?), a semnat o „Scrisoare deschis¶”, tam-nesam: «Ca
scriitor §i pre§edinte al Uniunii Scriitorilor din România consider
inacceptabil gestul poetului Daniel Corbu de a da foc unor c¶r†i,
tabloide §i CD-uri pe considerentul c¶ ele ar contribui la r¶spândirea
subculturii. Gestul este în sine un act barbar, f¶r¶ nici o justificare, §i
†ine, vai, de una dintre cele mai triste tradi†ii subculturale din istorie.
G¶sesc de neîn†eles faptul c¶ un poet a putut incendia volume ale unui
coleg al s¶u, ale unui mare poet cum este Mircea C¶rt¶rescu, în nume-
le luptei cu nonvaloarea §i cu prostul gust. £i sunt §ocat s¶ citesc c¶
un alt poet, care mai este §i pre§edinte al Comisiei de Cultur¶ a
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Senatului României, e de p¶rere c¶ "autodafeul" pus la cale de Daniel
Corbu în cadrul Festivalului Interna†ional de Neoavangard¶ de la
Ia§i, din zilele de 4-8 iunie, nu poate fi condamnat. Focul n-a purificat
niciodat¶ nimic decât în mentalul primitiv §i întunecat al unor vremu-
ri pe care, în naivitatea mea, le credeam definitiv apuse. Voi propune
conducerii USR, la proxima reuniune, s¶ analizeze gestul poetului
Daniel Corbu, care este contrar nu numai principiilor Statutului nos-
tru, ci §i normelor de civiliza†ie §i bunului sim†, §i s¶ adopte m¶surile
de rigoare». (Textul a ap¶rut §i în foaia tenden†ioas¶ pe care o condu-
ce) O parodie?

Un fals! O minciun¶ de la început la sfâr§it – degeaba a reac†ionat
Daniel Corbu imediat, N. Manolescu a †inut cu orice pre† s¶-§i arate
adev¶ratul caracter, inventând pe loc o execu†ie! De§i nu se compar¶,
o s¶ spune†i c¶ e bine s¶ ne amintim de execu†ia public¶ înscenat¶ de
N. Manolescu la adresa lui Paul Goma în toamna anului 2005, când
Paul Goma a fost în mod iresponsabil acuzat de antisemitism (dup¶ ce
a ap¶rut cu jurnal literar în revista Via†a Româneasc¶)… Nu, v¶ asigur
eu, de Paul Goma trebuie s¶ ne amintim în acest context §i de alt¶
nenorocire de care a avut parte, asuprit cum e de ga§ca elitist¶ domi-
nant¶. Vede†i  mai jos. Dar s¶ nu anticipez. N. Manolescu are nevoie
ciclic de asemenea f¶c¶turi publice? La acela§i circ al „arderii
c¶r†ilor”, auzi†i §i declara†ia lui Gabriel Liiceanu, editorul lui Mircea
C¶rt¶rescu, alt¶ figur¶ contraf¶cut¶, profitor al postcomunismului: 

«Dup¶ presupusa ardere public¶ a c¶r†ilor lui C¶rt¶rescu,
acuzat c¶ “manelizeaz¶ cultura român¶”, Libr¶riile Humanitas
vor expune c¶r†ile scriitorului în vitrine speciale. Editura
Humanitas a r¶spuns prompt presupusului incident petrecut la Ia§i,
când unul dintre poe†ii locali, Daniel Corbu, ar fi ars câteva volume
ale lui Mircea C¶rt¶rescu, punându-§i gestul sub inten†ia de a “dema-
neliza cultura român¶”: “Nu ne propunem, în aceste rânduri, s¶
facem arheologia unui gest care, în expresia lui ultim¶, trimite la arde-
rea c¶r†ilor lui Thomas Mann de c¶tre nazi§ti sau la arderea bibliote-
cii lui E. Lovinescu de c¶tre comuni§ti”, au subliniat cei de la
Humanitas, care au încercat §i o posibil¶ explica†ie a gestului poetu-
lui ie§ean: “Fenomenul, circumscris pesemne la starea de exaltare a
câtorva in§i, pune îns¶ în joc mecanisme psihologice teribile: ura cu
accente apocaliptice, venit¶ din partea unor confra†i c¶rora le vine
greu s¶-§i priveasc¶ silueta în oglinda sutelor de mii de exemplare
vândute în †ar¶ din opera lui C¶rt¶rescu §i a zecilor de edi†ii publica-
te în limbi str¶ine.” Editura anun†¶ c¶, drept reac†ie la agresiunea
public¶ asupra c¶r†ilor scriitorului, petrecut¶ în cadrul Festivalului
Interna†ional de Neoavangard¶, Humanitas va plasa vitrine speciale
cu c¶r†ile lui C¶rt¶rescu nu numai în Ia§i, ci în toate ora§ele †¶rii:
“R¶spunsul Editurii Humanitas la acest act de barbarie cultural¶ va
fi simplu: în Libr¶riile Humanitas din Ia§i §i din toate ora§ele †¶rii se
vor crea vitrine speciale cu c¶r†ile lui Mircea C¶rt¶rescu”. În comu-
nicatul pe care editura l-a trimis Cotidianului, Humanitas î§i exprim¶
încrederea c¶ breasla scriitorilor, ca §i presa, va lua atitudine:
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“A§tept¶m cu încredere reac†ia scriitorilor, colegii lui C¶rt¶rescu, a
Uniunii Scriitorilor înse§i, a institu†iilor publice menite s¶ reac†ioneze
la acest comportament extrem, a oamenilor din România care se afl¶
de partea civiliza†iei”. În încheiere, Editura Humanitas calific¶ inci-
dentul de la Ia§i drept o “istorie §ocant¶” §i face apel la reac†ia cri-
tic¶ a tuturor organismelor de cultur¶, inclusiv editurile str¶ine».
(Ziarul Cotidianul) Cât¶ obr¶znicie ciocoiasc¶! Cine se crede
Humanitas?

E inimaginabil! F¶c¶tura e b¶t¶toare la ochi. Publicitatea gratuit¶
(pe care §i-o fac Editura Humanitas §i Mircea C¶rt¶rescu) e de mizerie
moral¶ strig¶toare la ceruri. E îngrozitor de jenant…

Iat¶ §i reac†ia lui Mircea C¶r¶rescu (cel „manelizat §i tabloizat”),
prob¶ de cabotinism cras:

«Scriitorul Mircea C¶rt¶rescu cere m¶suri „morale §i judiciare“
dac¶ volumele sale au fost incendiate public la Ia§i. Martorii spun c¶
nicio pagin¶ a scriitorului n-a luat foc, de§i în presa local¶ se anun†a
arderea volumelor lui C¶rt¶rescu. Mircea C¶rt¶rescu §i conducerea
Editurii Humanitas au reac†ionat prompt la un gest de protest împotri-
va „maneliz¶rii culturii“ petrecut la Ia§i, unde poetul Daniel Corbu ar
fi ars, într-o „piramid¶ a subculturii“, câteva c¶r†i ale scriitorului.
Protestul, relatat de ziarul „Gardianul“ în edi†ia de luni, 9 iunie, s-ar
fi consumat sâmb¶t¶, în jurul orei 14.00, la Casa Pogor, la finalul
Festivalului Interna†ional de Neoavangard¶, desf¶§urat între 4 §i 8
iunie. Povestea a inflamat brusc spiritele §i are voca†ia unei furtuni
într-un pahar cu ap¶. Ini†iatorii protestului §i câ†iva participan†i spun
c¶ piramida simbolic¶ era construit¶ exclusiv din pagini din tabloide.
Cu toate acestea, organizatorii anun†au „arderea“ lui C¶rt¶rescu în
presa local¶ de sâmb¶t¶. „Am fost stupefiat §i speriat, v? spun sincer,
pentru c¶ arderea unor c¶r†i e cel mai dur act de huliganism cultural
imaginabil, a§a c¶ l-am sunat imediat pe editorul meu, Gabriel
Liiceanu, s¶ stabilim cum am putea reac†iona“, a declarat C¶rt¶rescu.
Revoltat de agresiunea simbolic¶ asupra operei sale, autorul e decis
s¶ recurg¶ §i la m¶suri judiciare, în cazul în care se dovede§te c¶
„r¶ul a fost f¶cut“. „Urmeaz¶ s¶ facem o anchet¶, deocamdat¶ parti-
cular¶, dac¶ e nevoie, §i judiciar¶. Dac¶ m¶car una singur¶ dintre
c¶r†ile mele a fost ars¶, vom vedea ce m¶suri morale §i poate judicia-
re vom lua“, a ad¶ugat scriitorul». (Ziarul Evenimentul Zilei)

S¶ mori de râs! Sau de plâns… Totul e contraf¶cut, se vede de la
o po§t¶… Presa a luat peste picior, pân¶ la urm¶, toat¶ „afacerea”, N.
Manolescu-G. Liiceanu-M. C¶r¶tescu au jucat la cacealma §i s-au f¶cut
de râs, au dus în derizoriu ac†iunile de tembelizare ale grupului elitist
care controleaz¶ literatura român¶. Daniel Corbu, onest, a anun†at c¶
totul a durat „30 de secunde, cât a fost incendiat¶ o piramid¶
construit¶ din hârtie de ziar, un gest absolut simbolic, prin care cei
prezen†i spuneau NU subculturii §i gustului derizoriu în art¶ §i apro-
bau totodat¶ experimentul autentic, produc¶tor de valori artistice,
promovat de festival”. £i a concluzionat: „Nu §tiu dac¶ doar mâhnire
sau dezgust se poate numi  starea pe care-o tr¶ie§ti atunci când încer-
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ci în România a lucra întru  frumos §i bine, iar ni§te diversioni§ti de
joas¶ spe†¶ trag totul în  scuipatul §i noroiul lor”. 

Am participat §i la prima §i la a doua edi†ie a Festivalului
Interna†ional al Neoavangardei, la prima edi†ie a existat aceea§i pira-
mid¶ simbolic¶ de protest împotriva subculturii promovate oficial, cu
câteva file de ziar prinse de un schelet metalic, pe care era scris „Nu
subculturii” – nici o revist¶ de cultur¶, nici o carte (cu nici o ocazie n-
a fost pomenit Mircea C¶rt¶rescu). Incompeten†a unor ziari§ti neajuto-
ra†i, care au interpretat dup¶ ureche protestul acestui Festival, nu justi-
fic¶ scandalul provocat de N. Manolescu-G.Liiceanu-M.C¶rt¶rescu…
£i m-am tot gândit ce a putut s¶ însemne, de fapt, aceast¶ imens¶
f¶c¶tur¶ mediatic¶, de un grotesc dezonorant? S-a tâmpit ga§ca domi-
nant¶ din literatura român¶, „oamenii lui Manolescu” au luat-o pe
ar¶tur¶? Sau au încercat s¶ profite de situa†ia inedit¶, s¶ „interna†iona-
lizeze” cazul „arderii” c¶r†ilor lui Mircea C¶rt¶rescu §i în sfâr§it s¶
sesizeze §i s¶ impresioneze juriul Premiilor Nobel pentru Literatur¶?
S-a putut ajunge atât de jos? De ce nu? Se §tie c¶ premia†ii Nobel pen-
tru Literatur¶ trebuie s¶ fie neaprecia†i public în propria †ar¶. De ce s¶
nu i se însceneze lui Mircea C¶rt¶rescu o asemenea execu†ie, s¶ §tie tot
mapamondul c¶ i se… ard c¶r†ile? De§i nimeni, niciodat¶, nici nu s-a
gândit la a§a ceva, darmite s¶ i se fi ars vreo carte… Dac¶ a§a stau
lucrurile, „dragi tovar¶§i de suferin†¶”, de ce nu ne solicita†i ajutorul?
Facem orice pentru a câ§tiga un scriitor român Premiul Nobel: aranj¶m
noi un asemenea scenariu, voi c¶uta†i o pia†¶ public¶, noi aducem c¶r†i
semnate de Mircea C¶rt¶rescu §i voi veni†i cu aparatele de filmat §i
fotografiat, turna†i gaz §i le da†i foc, dup¶ care condamna†i public zgo-
motos gestul public… Pot pune pariu c¶ Premiul Nobel pentru
Literatur¶ e asigurat astfel! De la români te po†i a§tepta la orice. Las¶
c¶ a§a ve†i pune foc la baza literaturii române §i c¶ n-o s¶ v¶ sp¶la†i în
§apte ape demisia moral¶. Dar pe cine ar mai mira, la colabora†ionis-
mul scriitoricesc de pân¶ în 1989 cu totalitarismul, lipsa de onestitate
de azi?

N-a§ fi mers atât de departe cu sceleratul scenariu al arderii
c¶r†ilor pentru a atrage aten†ia întregii planete, eventual (§i a juriului
Premiului Nobel pentru Literatur¶), asupra lui Mircea C¶rt¶rescu, dac¶
n-a§ fi luat seama asupra r¶sturn¶rii valorilor morale în România. În
care grupul dominant, „oamenii lui Manolescu” taie §i spânzur¶ dup¶
propriul plac §i interes. Un fâs publicitar, mincinos, cu „arderea”
c¶r†ilor lui Mircea C¶rt¶rescu, a provocat un scandal monstru. În
schimb, aten†ie, la arderea c¶r†ilor lui Paul Goma dup¶ Revolu†ie
de chiar editura care l-a publicat, aceea§i Editur¶ Humanitas, nu
a reac†ionat nimeni! Unde erau N. Manolescu-G.Liiceanu-M.
C¶rt¶rescu §i to†i ai lor când erau arse („topite”) c¶r†ile lui Paul Goma?
Arse de-a adev¶ratelea! Unde erau protestele lor, scrisorile deschise,
„vitrinele speciale”? C¶r†i arse ale lui Paul Goma care ar fi putut s¶
umple rafturile bibliotecilor din întreaga †ar¶, trimise de Editura
Humanitas, „care nu mai avea ce face cu ele”… Oare de ce s-au ars
anume c¶r†ile lui Paul Goma la Editura Humanitas? Nu vi se pare sem-
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nificativ c¶ au fost într-adev¶r arse c¶r†ile lui Paul Goma (un mare
scriitor disident) §i nimeni n-a protestat, în schimb s-a inventat un caz
cu arderea c¶r†ilor lui Mircea C¶rt¶rescu (care în nici un caz nu e un
reper moral; pân¶ la Revolu†ie a fost membru PCR oportunist; m¶
ab†in s¶ dau alte am¶nunte despre trecutul lui; mie continu¶ s¶-mi fie
simpatic¶ inteligen†a lui de a fura ochii tuturor; oricum, e un poet
adev¶rat, chiar dac¶ „e umflat cu pompa”, dup¶ cum aud c¶ se tot
spune) §i a fost pus¶ pe roate o întreag¶ oficin¶ de propagand¶ a min-
ciunii? „Oamenii lui Manolescu” î§i for†eaz¶ norocul.

P.S. Chiar dac¶ Alex £tef¶nescu n-a f¶cut parte din comisia
Capitalei de numire a directorului MNLR (dup¶ cum m¶ anun†¶), nu se
schimb¶ „datele problemei”: tot „oamenii lui Manolescu” l-au instalat,
doar c¶ în loc de Alex £tef¶nescu a fost Mircea Mih¶ie§, vicepre§edin-
tele ICR (plus Ioan T. Morar, colegul lui Radu C¶lin Cristea de com-
promisuri de la organul UASCR Via†a Studen†easc¶; asta, ca s¶ vede†i
cum se organizeaz¶ concursurile pe mâna „oamenilor lui Manolescu”).
Îi cer scuze du§manului meu c¶ n-a fost în stare s¶-§i duc¶ pân¶ la
cap¶t „mandatul” (ini†ial a fost în comisie, „a§a s-a l¶udat” – vinovat
de dezinformare e Lucian Chi§u, care a participat la acest concurs §i
§tia c¶ Alex £tef¶nescu e în comisie)… Altfel, îl asigur §i pe aceast¶
cale pe politrucul Alex £tef¶nescu c¶ n-are valoare, scrie prost (îi
r¶spund cu aceea§i moned¶) §i c¶ nu conteaz¶ în critic¶, nici în aceea
de ga§c¶, ideologizat¶, s¶ m¶ intereseze p¶rerea lui despre versurile
mele (de§i are tupeu, e necredibil). Faptul c¶ a trecut la denigrarea poe-
ziei mele, nu m¶ face decât s¶ surâd cu bun¶voin†¶ – î§i d¶ arama pe
fa†¶, e un Corneliu Vadim Tudor al criticii române§ti de tip securistic.
El e criticul „dintâi” al imoralit¶†ii.

25 iunie 2008. Bucure§ti
[NB: Sublinierile apar†in lui LIS]

Ast¶zi: multe texte. Nu pot trece peste… execu†ia mea
(“Stahanovi§ti §i profe†i”) datorat¶ tovar¶§ului C. St¶nescu de la
Scînteia Tineretului - §i-a întors firma pe dos, ceea ce d¶…
Cultura/lui Buzura (din 7. 8 2008).

“(…) În acelasi numãr aniversar Dumitru Ungureanu prezintã în
tonul meritat volumul cu mãrturisile altui stahanovist al scrisului
românesc, Paul Goma. Tonul care face muzica ce-i place prezentato-
rului este acesta : „… majoritatea spuselor lui Paul Goma au greuta-
tea greu de îngurgitat a pietrelor care rãmân dupã ce apa trece si se
polueazã, au incasabilitatea sticlei folositã în industria chimicã, au
virulenta profetiilor Vechiului Testament, a cãror dreptate se dovedes-
te îndeosebi când e prea târziu, iar poporul a fost trecut prin foc puri-
ficator (…) Paul Goma se însumeazã acelui fel de-a fi patriot inaugu-
rat de Mihai Eminescu )…) Gãsesti în paginile lui Paul Goma sensul
profund pe care el l-a dat Cuvântului ca vehicol al Adevãrului. În opti-
ca lui Goma, Cuvântul si Adevãrul sunt una si amândouã Dumnezeu

322PAUL GOMA  - JURNAL 2008



sunt, asa cum spune Evanghelia dupã Ioan. Nu poti rosti Adevãrul cu
gura cu care ai mâncat cãcat, traduce Goma pe întelesul mocofani-
lor.“ Amin ! - bombãne un mocofan care nu-l simte nicãieri pe „nãval-
nicul profet“ ce nu stârneste nici mãcar un „uragan“ literar : Paul
Goma e în ochii mocofanilor doar scriitorul admirabil al singurei lui
veritabile capodopere „Din Calidor. O copilãrie basarabeanã“. Cât
despre „ florilegiul gomoetic“ (de la Flori si Goma), ce sã spun ?
Putinã moderatie, discretie si decentã în adorare nu stricã nici mãcar
„profetilor“, dimpotrivã…

Iat¶ §i un extemporal mai vechi (din 14 februarie 2008) al
aceluia§i Stahanovescu:

(…)“Tot ce se poate face – iar „Jurnalul literar“ al dlui Nicolae
Florescu o face din plin – este sa se stranga si tezaurizeze cat mai mult
material documentar (inclusiv si poate in mai mare masura: strict lite-
rar) din lunga viata a exilului literar romanesc pentru ca viitorii isto-
rici, eseisti, comentatori mai putin implicati sa duca reconcilierea
istorico-literara pana la capat, unificand asa o tara inca despartita in
insule fara punti. Caci ce fel de punte il mai poate uni cu ceilalti pe un
Paul Goma dupa ce s-a despartit injurios de mai toata populatia scrii-
toare din Romania contemporana cu el? Dar are cu adevarat Paul
Goma contemporani?! Dupa toate aparentele, a fi contemporan cu
altii este, printr-o aglutinare insuportabila, sub demnitatea acestui
mare opozant al nostru. Din nefericire sau din fericire – depinde
dinspre ce parte privim –, opera literara a lui Paul Goma este foarte
subtire, cat singura si adevarata lui capodopera, anume, „Din
Calidor“. O copilarie basarabeana. O veritabila capodopera ce, sub
o privire obiectiva, e demna de o cariera similara cu aceea a humules-
teanului. Destul pentru o viata de scriitor. Restul operei e compus din
marturii, literatura de colportaj, eseuri dezlanate, nenumarate replici
la replici si, vai, dezvaluiri la granita delatiunilor ori a barfelor pur-
tate de la o ureche la alta, multe neverificate si neverificabile. Basca
injuraturile – la care nu-i dau dreptul meritele din trecut. Ma tem ca
Paul Goma este azi in situatia unora din ilegalistii pe care-i injura, si
ei vexati, inveninati si opacizati de distanta uriasa dintre asteptare si
rezultatele efective a unei prea lungi asteptari. Face bine „Jurnalul
literar“ ca-i valorifica in continuare si masiv noroiul aruncat in capul
majoritatii scriitorilor romani contemporani cu el? Cred ca da: nicio-
data, nici in comunism, viata literara n-a fost un paradis, ci camp de
lupta, teren de infruntare, spatiu al tuturor partizanatelor, dar si o
vasta inepuizabila colectie de cazuri, care de care mai interesante si
mai psihanalizabile. Dar „Jurnalul literar“ nu se reduce nici pe
departe la mostenirea si valorificarea lui Paul Goma. Marii intelec-
tuali si scriitori ai exilului ocupa pe drept cuvant paginile revistei, res-
tituirile fac centrul lor de greutate precum si studiile recuperatoare ale
istoricului literar Nicolae Florescu si ale colaboratorilor sai din tara
si de peste hotare (dar tot din tara). Fericit, exilul din pod al
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„Jurnalului literar“ este cat se poate de prielnic. Ultimele numere ale
revistei contin o seama de restituiri ce se citesc cu mare interes. Vom
reveni asupra unora dintre ele.”

Joi 14 august 2008

Aniversarea Anei. A f¶cut §i ea ni§te ani§ori. Cei tr¶i†i
dimpreun¶ cu mine reprezentînd peste dou¶ treimi din via†a-i.

La mul†i ani, Ana! 
ïn aceast¶ diminea†¶ am cules din gr¶dini†a noastr¶ suspen-

dat¶ trei floricele: dou¶ de zorele, una de gura-leului, le-am pus
într-un p¶h¶ru† §i i le-am prezentat. Pentru întâia oar¶ nu s-a
sup¶rat c¶ o trezesc prea devreme. Vor fi fost §i alte d¶†i din aces-
tea, m¶car atâta merit¶ dup¶ 40 ani (în realitate: 42) de
coabita†iune pa§nic¶.

Noaptea mi-a fost fr¶mântat¶, torturat¶, otr¶vit¶ de o
senza†ie pe care nu mi-o extrag din memorie (nu aveam a§a
ceva), ci din †inerea-de-minte reconstituit¶ - vorbesc de timpul
dinainte de 26-28 iunie 1940 - frica-la-român. Mai corect: frica-
de-rus-la-basarabean.

Georgia este în fl¶c¶ri §i în lacrimi §i în sânge, Polonia,
¢¶rile Baltice - §i Ucraina (!) - î§i declar¶ solidaritatea, ba chiar
mai fac un gest de normalitate: contest¶ “pactul” încheiat de
Sarkozy cu Medvedev… ïns¶ România noastr¶ cea etern¶ §i
scump¶ §i iubit¶ a f¶cut un gest de un curaj nemaiauzit: a promis
ajutoare umanitare - §i umanitare au r¶mas, tovar¶§ii no§tri
B¶sescu, T¶riceanu §i ministerul de Interne cu Fa†ada Externelor
au alte preocup¶ri… M¶car dac¶ s-ar preocupa de victimele inun-
da†iilor, dar se lupt¶ între ei, se strig¶ numele marilor comandan†i
de o§ti: Boc, Mitrea, Iliescu, Petre Roman, Hrebenciuc, N¶stase,
Geoan¶, Olteanu, Monica £erb¶nescu §i al†i analfabe†i, pricepu†i
doar la “chicu§uri”, cum spun moldovenii afacerilor de trei
parale.

ïns¶ nici un gest, nici o vorb¶, nici un comunicat dovedind
normalitate în leg¶tur¶ cu acest atac brutal, asiat, în tradi†ie
ruseasc¶ - împotriva Georgiei - deci §i împotriva noastr¶, a
Românilor, nu doar a Polonezilor §i a tr¶itorilor ¢¶rilor Baltice.

Românii tac §i tremur¶. Le cunosc cl¶n†¶nitul din†ilor
b¶§ino§ilor mei compatrio†i. ïn†elepciunea lor rezumîndu-se la
ceea ce am auzit - n-a§ mai fi auzit! - în închisoare din gura unor
fo§ti demnitari, politicieni de vaz¶, profesori universitari, atunci
când se auzea în celul¶ un timid protest, împotriva unei flagrante
injusti†ii.
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«S¶ nu-l provoc¶m pe dom’ sergent de pe sal¶, c¶ dac¶
se-nfurie, suferim cu to†ii… S¶ mai a§tept¶m un pic (poate vin
americanii, poate vine decretul…)»

A§a a f¶cut Românul istorie: când a fost s¶ consimt¶ la fapte,
s¶ nu r¶mân¶ doar la vorbe-vorbe (vezi-l, reprezentat fidel de
T¶t¶rescu, la 26 iunie 1940) ; §i când a fost s¶ consemneze acea
istorie - vezi-l pe Marius Oprea, nu pe Tism¶neanu (el ap¶ra
ciocanul/§i secera bol§evicului de tat¶-s¶u), vezi-i pe Giure§tii
academicieni din bunic în nepot…

“T¶cerea e de aur”, se reazem¶ Românul c¶c¶cios pe
“în†elepciuni de veacuri” .

Dup¶ care se plânge c¶ soarta i-a fost potrivnic¶, c¶ ameri-
canii n-au mai venit; c¶ vecinii: ostili §i batjocoritori; st¶pânul:
f¶r¶ mil¶ cre§tineasc¶…

ïncât m¶ întreb: de ce nu se sinucid româna§ii no§tri, dac¶ tot
nu-i ucid-de-tot du§manii?

Vineri 15 august 2008

Sfânta Maria-Mare.

Mihai Rogobete îmi trimite un text de Sorin Tudor - acesta:

“Inspirarea lui “a§a”
“Nu §tiu dac¶ literatura pe care o scrie Paul Goma ar trebui pre-

zentat¶ poporului român. Personal, tind s¶ cred c¶ o ini†iativ¶ de acest
gen ar fi supus¶ nu doar autodevor¶rii de sine, ci §i autodevor¶rii în
sine. În cele din urm¶, cuvântul trebuie s¶-§i z¶misleasc¶ singur spa†iul
§i valoarea înainte de a ni se oferi spre în†elegere. Con§tiin†a rostirii ia
mai întâi na§tere în nerostit §i apoi în gândul ce ne porne§te spre buze.

A§a se face c¶, o prezentare a literaturii lui Paul Goma în fa†a
na†iei c¶reia el îi apar†ine de drept, ar putea avea ecourile pe care scri-
sorile acestuia le-au g¶sit în pre§edintele Traian B¶sescu. Spun “în” de
vreme ce ecoul este o confirmare a golului ce-l înconjoar¶ §i nicidecum
a bol†ii ce-i vine în întâmpinare. Iat¶ de ce se poate spune c¶ nu diver-
sitatea cultural¶ îl face pe Paul Goma s¶ scrie “a§a”, ci în†elegerea par-
ticularit¶†ilor din care i-a izvorât destinul.

Dup¶ cum “S¶pt¶mâna ro§ie” nu a fost n¶scut¶ din t¶lm¶ciri, nici
acuzele aduse lui Paul Goma nu s-au ivit din r¶st¶lm¶ciri. Toat¶ au fost
“a§a” f¶r¶ s¶ fie vreodat¶ literatur¶ “a§a”. Pentru c¶ textul este sinele
scriiturii lui Goma, la fel cum sufletul este rostul eului s¶u. Textul este
cel care inspir¶ team¶ ne-amicilor s¶i determinându-i pe ace§tia s¶
doreasc¶ nu pierzania omului, ci pierzania sufletului.

Vrei, nu vrei, textul lui Paul Goma te oblig¶ s¶-l tr¶ie§ti, te oblig¶
s¶-l vie†uie§ti. Este un text care nu se las¶ citit, ci numai inspirat §i
expirat. Cum po†i lupta împotriva unui text ce-†i vie†uie§te cititorii,
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obligându-i s¶ tr¶iasc¶ experien†e pe care al†ii abia au curajul s¶ le isto-
riseasc¶? Cum po†i lupta împotriva unui text care, inspirat de fiecare,
transform¶ singularitatea unui destin într-o experien†¶ colectiv¶? Sunt
întreb¶ri care trebuie s¶ fi m¶cinat gândurile tuturor detractorilor s¶i.

“Nu voi cere niciodat¶ s¶ primesc cet¶†enia pe care doar Dum-
nezeu mi-o poate lua (iertare: a mai fost unul: Ceau§escu - veti fi auzit
ce-a p¶†it…), eu, ca §i membrii familiei mele fiind români prin
na§tere.”

Dac¶ sim†im ca adev¶rat c¶ “pân¶ Romînia nu se va întoarce în
România, nostalgicul Paul Goma ar reveni unde risc¶ s¶ dea de mai
nimeni acas¶”, atunci trebuie s¶ sim†im la fel de adev¶rat §i c¶ acas¶
nu poate fi rostit în române§te f¶r¶ Paul Goma.

Fire§te, se vor g¶si destui care s¶ încerce s¶ spun¶ “acas¶”. Îns¶
încercarea lor va fi doar un ecou, chiar dac¶ ei nu realizeaz¶ nici golul
dimprejur §i nici bolta sub care s-au n¶scut.

Ne na§tem abia atunci când începem s¶ inspir¶m. Iar pentru unii,
norocul acesta poate s¶ apar¶ foarte târziu în via†¶. Sau deloc.

“Sorin Tudor”

Sâmb¶t¶ 16 august 2008

Ast¶noaptea mi-a fost otr¶vit¶ de proces. ïn septembrie o
nou¶ înf¶†i§are §i m¶ tem ca va fi copia precedentei: dac¶ avoca-
tul nu a fost în stare s¶ numeasc¶ adresele unor pârî†i (printre ei:
prietenul meu de veacuri: M.D. Gheorghiu, pârîciosul) §i a fost
amânat¶… Iar eu ce pot face? Nimic! A§a-mi trebuie dac¶ m-am
adresat “justi†iei” române! Rezultatul: ca §i în procesul intentat
tâlharilor Iliescu, Ple§i†¶, Enoiu… Nul.

Prietenul epistolar Ovidiu Ni†oi s-a oferit s¶ culeag¶ câteva
texte pe care i le trimisesem. Cum unele erau incomplete ori
aveau pasaje ilizibile, s-a dus la Bibliotec¶ §i le-a copiat corect.
Pe lâng¶ asta a g¶sit texte pe care eu nu le mai aveam - de exem-
plu aceast¶ scrisoare c¶tre G. Adame§teanu la 1 aprilie 1990. Am
g¶sit-o atât de… actual¶, încât o transcriu aici, în jurnal:

A.S. Textul de mai jos este în fapt o scrisoare-întredeschis¶ adresat¶
cu mânie §i cu disperare prietenei Gabriela Adame§teanu. 

A fost scris¶ la 1 aprilie - nu întâmpl¶tor ziua aniversar¶ a Gabrielei,
îns¶ a fost publicat¶ în 22 ceva mai târziu, datorit¶ mersului po§tei, §i a…
redac†iei. Nu i-a f¶cut pl¶cere aniversatei, îns¶ pe atunci era o persoan¶
onest¶ §i a publicat-o.

“REZISTEN¢I £I REZISTEN¢E 
Confratele nostru Paul Goma nu are darul complezen†ei §i nici nu

rîvne§te la el. Textul scrisorii sale ne pune în fa†a unei probe : în†elege-
rea colegial¶ a individualit¶†ii creatoare, chiar într-o expresie ce poate
p¶rea stînjenitoare. 
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Pe cei c¶rora tonul scrisorii le va ap¶rea §ocant, îi rug¶m s¶-§i
aduc¶ aminte c¶ Paul Goma s-a dezobi§nuit (ori nici n-a avut vreme s¶
se obi§nuiasc¶) cu strategia autohton¶ de a înveli repro§urile într-o pru-
dent¶ hain¶ stilistic¶, îndeajuns de subtil¶ încît s¶ menajeze raporturile
reciproce. ïns¶ credem c¶ nu era cazul ca, în aceste ultime luni, s¶
ad¶ug¶m vinov¶†iilor vechi altele noi; ar fi fost de dorit ca memoria noas-
tr¶, stru†ul drept¶†ii, §i de ce nu? prietenia, gratitudinea colectiv¶ s¶
func†ioneze altfel. Desigur, Paul Goma nu §tie în ce tensiune, oboseal¶ §i
grab¶ se lucreaz¶ la ora actual¶ la Uniunea Scriitorilor – ca în întreaga
Românie, de altfel, astfel încît deficien†ele sînt aproape inevitabile : defi-
cien†e pentru care m¶ consider responsabil¶ în egal¶ m¶sur¶, ca membr¶
la conducerea provizorie a Uniunii Scriitorilor. (Gabriela Adame§teanu)

Paris, 1 aprilie 1990  
Drag¶ Gabriela, 

Cu acest prilej î†i mul†umesc înc¶ o dat¶ pentru interesul purtat §i
timpul acordat – mie. Cît despre un eventual interview... Iertare, n-o s¶ pot
(n-o s¶ mai pot) r¶spunde întreb¶rilor tale publice; §i publicabile. S¶
zicem c¶ m-am r¶zgîndit; s¶ mai zicem c¶ m-a descurajat soarta celorlal-
te r¶spunsuri (la celelalte întreb¶ri ale tale – trimise de-aici prin
Manolescu, în 6 februarie, ajunse la Bucure§ti – prin Nedelcovici! – în jur
de 20 martie) ; nu va fi contînd aceast¶ z¶bav¶ pentru Manolescu, §i a lui
Românie literar¶, eu îns¶ nu lui §i nu Romlitei le destinasem – deci, în
ochii mei, contez¶. A§a c¶, chiar dac¶ a ajuns textul meu pîn¶ la tine, te
rog p¶streaz¶-l, nu-l da publicit¶†ii; a trecut atîta timp peste el, a ie§it din
el timpul meu, altul... 

Aceste din urm¶ dou¶ luni nu s-au scurs lin, uns, precum apa lingînd
penele gî§tei din zical¶. Am fost §i eu obligat la bilan†; §i eu mi-am modi-
ficat testamentul, date fiind noile împrejur¶ri. Rezultatul - par†ial - l-am
comunicat lui Sorescu (în mereu neobosit¶ trecere-prin-Paris), deun¶zi. I-
am zis: 

- Acum, c¶ pu†ini a†i fost, mul†i a†i r¶mas §i cu to†ii opozan†i, eu unul
v-a§ încurca, v-a§ sta în cale cînd voi, strigînd: „Uraaa!”, n¶v¶li†i întru
decisivul atac al împ¶r†elii m¶m¶ligii binemeritate – a§a c¶ nu-mi r¶mîne
decît s¶-mi fac autocritica §i s¶-mi iau angajamentul c¶ nu voi  tulbura pe
nici unul din cei 23 milioane de rezisten†i §i rezisten†e de opozan†i §i opo-
zan†e tricolore, în frunte cu Securitatea poporului, c¶l¶uzi†i de gîndirea
Partidului Uniccomunist (Roman), pe cele mai înalte culmi ale iliescismu-
lui brucanator de la ora§e §i sate – amin! 

Fire§te, vorbesc de neînfrica†ii revolu†ionarnici, cei ce acum, dup¶
moartea Na§ului, cu nemaipomenit curaj îl înjur¶ de mam¶ §i de alfabet §i
îi scriu numele cu liter¶ mic¶ – asta mai zic §i eu sfidare §i pedeaps¶ – §i
ia s¶ cuteze vreun ne-neao§ s¶ le corecteze extemporalul...  

£i i-am mai zis lui Sorescu: 
- A§adar, în noile condi†ii, pe mine m¶ intereseaz¶, în mod cu totul

interesat (nu e pleonasm, ai s¶ vezi), doar dou¶ persoane de pe întinsul
patriei dragi §i dorite. Prima: Gabriela Adame§teanu – ea a scris despre
mine §i încearc¶ s¶-mi publice Patimile dup¶ Pite§ti la editura „Cartea
româneasc¶”; a doua §i ultima: Gabriel Liiceanu – el încearc¶ s¶-mi publi-
ce la  editura lui, „Humanitas”, parc¶ Gherla, parc¶... Oricum, ei doi,
Gabrielii, nu consimt la t¶cerea cu care m¶ tratarisesc iubi†ii mei colegi §i
dragii tovar¶§i scriitori români din România viitoare. Doi, dar buni –
fiindc¶ îmi fac mie bine... La care Sorescu: 

327PAUL GOMA  - JURNAL 2008



- Las¶, b¶trîne, c¶ de ce s¶ p¶str¶m vechi rachiune, c¶ de ce s¶ nu ne
bucur¶m c¶, pe de-o parte, s¶ fim foarte strîns uni†i, §i de-o alt¶ parte s¶
conlucr¶m, s¶ ne, ca pîn-acum, întrajutor¶m... 

-ïntrajutoreaz¶-m¶ !, îi zic. Publicîndu-mi în editura d-tale, „Scrisul
românesc”, romanul meu, Gard¶ invers¶ [promis dup¶ insisten†ele
Monic¶i Lovinescu §i asigur¶rile cu nu e§ti chiar atât de ‘o† lunecos], §i or
s¶ fie trei persoane interesante, în România etern¶ – m¶ mul†umesc doar
cu trei... - §i i-am pus în bra†e manuscrisul (trei kile §i trei sute grame).   

Drag¶ Gabriela, 
M¶ uit §i eu, ca boul, la poarta vou¶ §i v¶z data scrisorii de fa†¶ : 1

aprilie 1990.  ¢ie î†i evoc¶ P¶c¶leala de întîi Aprilie – §i mie: 
- de 1 aprilie 1970 (car’va’zic¶; dou¶j’ de ani de-atunci, în cap), eu

a§a cum m¶ vezi, eram deja un interzis (ultima oar¶ publicasem un frag-
ment de ceva în martie, acela§i an ’70). 

- de 1 aprilie 1977 (carevas¶zic¶ în urm¶ cu 13 ani), eu eram  ni†el 
arestat (la Rahova, între labele generalului-ministru Ple§i†¶, prieten bun al
lui Caramitru §i al lui Voican); 

- cam la dou¶ s¶pt¶mîni, dup¶ arestarea-mi, Uniunea Scriitorilor de
Republica Socialist¶ Rom¶nia m¶ excludea din rîndurili sali : ca ne-bun
(scriitor): ca ne-§tiutor de româneasc¶: ca, în general, un element §i-un
individ ce eram eu – §i trebuie s¶ recunosc: eram, mam¶, mam¶... 

A§a c¶ atunci cînd m¶ uit peste gard – §i peste um¶rul interzi§ilor de
la Bucure§ti §i v¶z: opt luni, îmi zic: 

- P¶i, domnule : dac¶ Paleologu, pentru opt luni de interdic†ie, s-a
ales cu o ambasad¶; £ora, Ple§u, cu câte un minister, Tudoran ar trebui s¶
primeasc¶ un prim-ministeriat ! Iar eu, ca mai îmb¶trînit în rele, un
tron-regal – nu? 

Nu ! Tudoran §i cu mine – §uturi în fund §i trimiteri de unde-am
venit! C¶ci a§a este ea, via†a : unii trude§te §i se canune§te, al†ii profite§te
§i bechetuie§te, vorba folclorului nou – dar nimeritor. Am citit în bro§ur¶
precum c¶ Paler §i-a turnat cenu§¶ în cap, de fa†¶ cu Tudoran, à propos de
mine – la care “americanul “ a zis c¶ §i el §i-ar, dac¶ l-ar l¶sa Cora; mare
lucru, ’tocritica asta la casa omului. Mi-o fac §i eu – pe vi†¶vercea: ce-mi
trebuia mie s¶ iau gardurile-n coarne, în ’68 – nu §edeam bine pe fesile
meli          personali ? §i, dac¶ eram b¶iat bun, ca ¢oiu – ca el ajungeam:
autor stimat de cititori §i recomandat c¶lduros, ca exemplu de urmat, altor
scriitori, de c¶tre tovar¶§i no§tri cu pixuri §i cu epole†i ; §i dac¶ eram de
comitet, ajungeam chiar ca Platon Pard¶u – dac¶ m¶ str¶duiam, chiar ca
S¶raru ! Ca Titus Popovici nu, c¶ci el posed¶ §i pu§c¶.  

Drag¶ Gabriela, 
Nici în glum¶ nu m¶ întreb cum de iubi†ii mei colegi (de breasl¶) din

conducerea Uniunii Scriitorilor n-au mi§cat un deget în 1970, cînd am fost
interzis – din motive de Ivasiuc. Cine s¶ fi mi§cat dege†elul: Manolescu ?
ori Szasz Jano§, bunul meu prieten ? Dar toat¶ lumea §tie c¶ Szasz e pîi-
nea lui Dumnezeu – pîn¶ la „politic¶”; atunci se îmbat¶, fulger¶tor (eh,
alcoholul ca alibi, la scriitorul romîn, maghiar, german §i mai ales de
alte!); §i nu mai §tie. Iar dac¶ el nu mai §tie, cum s¶ te mai apere – în
ne§tiin†¶?; în ne§tire? 

Nici în glum¶ nu m¶ întreb cum de colegii mei n-au ridicat un oftat
în aprilie 1977, cînd am fost exclus – de ce-ar fi f¶cut-o? §i mai ales, cine:
eternul secretar Szasz? H¶ulic¶? Doina§? (aten†ie, îi numesc numai pe cei
buni). P¶i, soro, scriitorul român, ¶la autenticu’, el face cultur¶, nu natur¶
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(pardon:politic¶)! Iar cînd scriitorul la Români face cultur¶, m¶i, frate, s¶
nu fie tulburat de nimeni, cu nimicuri, cu fleacuri ne-estetice (ca eticele,
de-o pild¶)! Iar acum, în 1990, s¶ nu care cumva s¶-i atragi aten†ia scrii-
torului la Români c¶ el a f¶cut cultur¶-în-patru-labe, c¶ se sup¶r¶ foc §i te
azvîrle afar’ din †¶ri§oara numai a lui, Rrrromânia. 

Eu unul n-am fost nici opozant, nici disident §i nici n-am f¶cut
cultur¶ patruped¶ (m¶ întreb ce se întîmpla dac¶ eram noi ni§te miriapozi
– dar tot tricolornici)... 

Eu unul m-am str¶duit s¶ am un comportament normal – nu cred c¶
am reu§it, dar Dumnezeu mi-e martor: mi-am dat silin†a : cît am fost în
România, am vorbit liber, tare; am scris liber §i dac¶ nu m-au publicat
Românii mei, am trimis str¶inilor – §i am anun†at ; m¶ sim†eam un om
liber §i primeam jurnali§ti str¶ini, d¶deam interview-uri în care îl criticam
(din 1971) pe Ceau§escu – evident în presa Occidental¶ ; atunci cînd
aveam mînc¶rici epistolar, m¶ adresam fie altor scriitori: ¢epeneag, Böll,
Emmanuel, fie direct lui Ceau§escu (“La Palatul Regal”) – în nici un caz
nenorocitului “Stimat (e) Pre§edinte al Uniunii Scriitorilor”, cum au f¶cut
ditamai Paleologu, £ora, Doina§, Paler (de H¶ulic¶ nu m¶ mir); §i nu unui
pr¶p¶dit de §ef de sec†ie cu “Stimate tovar¶§e Croitoru”- chiar a§a... - dar
cine-i Croitoru, oameni buni (§i stimate tovar¶§e Ple§u)? 

Eu unul n-am fost disident, nici revolu†ionar; eu, unul nu m-am
r¶zboit, postum, cu Ceau§escu, acuzîndu-l de toate relele ; chiar §i de
la§itate; recunosc, cu modestie: nu-i scriu numele cu liter¶ mic¶; mi-a fost
adversar cît a fost în via†¶ §i la putere – §i atotputernic (iar eu un nimic §i,
în plus, un “caz”, un ins cu totul singur) – dar, orice-ar zice b¶ie†ii de azi
: eu m-am b¶tut cu Ceau§escu, pe mine nu m-a b¶tut la palm¶ un oareca-
re tovar¶§ Croitoru. Apoi eu nu m-am temut de Securitate; a dat ea, i-am
dat §i eu peste bot. 

Drag¶ Gabriela, 
M¶ mai uit la data scrisorii mele: 1 aprilie 1990 §i-mi zic: Dac¶ nici

azi n-a venit po§ta din România atunci poa’ s¶ nici nu mai vin¶. S-au f¶cut
100 (una sut¶) de zile de la 22 decembrie; eu nu sunt Penelopa Ulicilor
(Lauren†i) din conducerea – oricît de provizorie a Uniunii Scriitorilor, ca
s¶ mai a§tept venirea... unei scrisori dinspre ea c¶tre mine, personal. Prin
care s¶ fiu încuno§tin†at, personal, c¶ am fost, personal, re-primit – eu, cu
numele meu propriu, cel cu care semnez c¶r†ile (totu§i!).  

Acum dup¶ una sut¶ zile (cam mult, zice un r¶uvoitor!), în†eleg: 
Trebuie s¶ fie mult¶ m¶g¶rie (repet: m¶g¶rie), acolo, la voi, la

Uniune, dac¶ Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca au trebuit s¶ a§tepte
“lotul II”, ca s¶ fie f¶cu†i membri de onoare. Hai s¶ zicem c¶ Dinescu,
pre§edintele, e un aiurit, apoi Gloria (de altfel meritat¶) i-a ars o direct¶
de dreapta în plin¶ strung¶rea†¶ – §i de-atunci e KO – dar în†eleptul
Doina§ ? Dar subtilul Simion? Dar rafinatul Manolescu? Sunt ace§tia
du§mani ai Monic¶i §i ai lui Virgil? au, din contr¶ – era s¶ zic adev¶rul...
§i-atunci, de ce, în primul moment (de Cr¶ciun), au fost coopta†i ca mem-
bri de onoare doar Ionescu §i Cioran, îns¶ nu Monica Lovinescu §i nu
Virgil Ierunca. Iar într-un tîrziu (fiind ei, cei numi†i, ocupa†i cu rivulu†ia,
cea care trebuia luat¶ din mers ca tramvaiul la curb¶), cînd au fost, totu§i,
coopta†i, de ce au fost b¶ga†i la gr¶mad¶ – într-o companie cu totul ono-
rabil¶, îns¶ cei care au aranjat acest “lot”, s¶ se opreasc¶ ni†el din rivulu†ia
pe care o fac ei dup¶ §i s¶ se întrebe – §i s¶-§i r¶spund¶ : dac¶ nu ar fi exi-
stat Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca, cît din scriitorul din ei, din fie-
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care, ar fi supravie†uit albaniz¶rii? ; dac¶ nu ar fi existat Monica
Lovinescu §i Virgil Ierunca – vreme de patruzeci de ani, la cheremul, la
dispozi†ia scriitorului-român-în-trecere-prin-Paris (în deplin¶ conspirati-
vitate – care m-a f¶cut s¶ spun, veninos: “Fiecare cu ce merit¶: Polonezii
cu Solidaritatea, Românii – la Paris - cu Clandestinitatea!”), †inînd seama
de dorin†ele, ofurile, chiar schimbarile-de-tactic¶ (n-am spus: schimb¶rile
de opinie...) ale bravilor, dîrjilor scriitori români din România – cum ar fi
ar¶tat literatura român¶ azi ? Nici Doina§, nici Simion, nici (mai ales)
Manolescu nu au f¶cut... politic¶; ei au f¶cut, nu-i a§a, cultur¶ – dar au 
f¶cut ce au f¶cut, cu încurajarea ca s¶ nu spun : ajutorul Monic¶i
Lovinescu §i al lui Virgil Ierunca. £i care este, nu r¶splata, ei nu a§teapt¶
r¶splat¶ pentru ce au f¶cut, ci recunoa§terea unui adev¶r? ïntîi “uitarea”;
apoi bagatelizarea activit¶†ii lor pe altarul, nu doar al literaturii rom¶ne, ci
§i pe cel al nazurilor, al capriciilor (§i chiar al “sl¶biciunilor”) litera†ilor
din România. 

A§a c¶ le zic acestora, care-or mai fi : S¶ v¶ fie ru§ine obrazului! 
M¶ uit la dat¶ – 1 aprilie 1990 – §i-mi spun: 
Mult¶ nesim†ire trebuie s¶ fie acolo, la voi, la Uniune. M¶ întreb

dac¶ §i asud¶ de efort cei din conducere, atunci cînd se str¶duiesc s¶ uite
c¶, de-o pild¶, Tudoran nu a fost exclus, la gr¶mad¶ ca acum s¶ fie repri-
mit la fel, cu hurta (o fi rivulu†ie, dar cu ce a contribuit la ea scriitorul
român?). 

£i m¶ uit la 1 aprilie 1990 §i-mi spun c¶ §i mai încolo de Tudoran,
în aprilie 1977, nici eu nu fusesem exclus în vreun grup; nici arestat; nici
împins la exil – ci individual. Iar dac¶ Dinescu nu poate realiza aceast¶
“subtilitate” §i elementar¶ bun¶cuvin†¶, de mirare este c¶ oameni norma-
li, ca Manolescu, Doina§, Simion, nu s-au gîndit §i nu au consim†it la o
cheltuial¶: costul expedierii prin po§t¶ a unei hîrtii, personalizate – totu§i,
scriitorul e unu, din cîte am aflat, numai Ceau§escu credea c¶ el scrie la
gr¶mad¶ – a§a s¶ cread¶ §i vajnicii anticeau§i§ti de dup¶ moartea Na§ului? 

M¶ uit – ei §i? Degeaba : nimic de f¶cut. 
A§adar: eu nu (mai) sunt – din aprilie ’77, de la arestare – membru

al Uniunii Scriitorilor din România. £i nici nu doresc s¶ mai fiu. 
Drag¶ Gabriela, 

M-ai întrebat de mai multe ori : cînd o s¶ vin în România? 
R¶spund: Cînd o s¶ vreau s¶ pot. Deocamdat¶ – nu. 
ïn primele zile de dup¶, îmi ziceam : Termin ce am de terminat aici,

cu presa, televiziunea, radioul – §i vin acas¶. 
Dar, iat¶ : la 25 decembrie, pe Ceau§escu l-au executat Iliescu-

Roman-Brucan-Voican, iar România, †ar¶ §i a mea, a devenit doar a lor. 
Apoi: Securi§tii domnesc în pace peste tot, în manifesta†ii de strad¶

voicanii cer moartea intelectualilor §i alungarea str¶inilor – dar las’ c¶ nici
cu scriitorii români nu mi-e ru§ine : ei chiar dac¶ nu cer în gura mare (s¶
nu vin¶ peste ei, la împ¶r†eal¶, scriitorii exila†i), au impus o asemenea
t¶cere, încît se aude de aici, de la Paris.  

Nu-mi st¶ în fire s¶ dau buzna într-o cas¶  - chiar dac¶ e §i a mea §i,
dac¶ a§ ceda laudei de sine, a§ zice ceea ce nu se zice – dar zic: la urma-
urmei, eu am f¶cut mai mult, mai multe pentru România, decît... - dar de
ce s¶ dau nume, risc s¶-i bag pe numi†i în istorie... 

A§a c¶ nu vin în România. Nu vin, fiindc¶ scriitorii rom¶ni mi-au dat
de în†eles  c¶ nu am ce c¶uta; decît eventual în vizit¶; c¶, plecînd de atîta
amar de timp, am pierdut, nu-i a§a, contactul; apoi, plecînd, i-am tr¶dat pe
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ei, cei r¶ma§i – ce §tiu eu cum au supravie†uit ei “cu 200 gr. salam” - §i
acela de soia! ïntradev¶r, nu §tiu  - de unde s¶ §tiu? §i mai cu seam¶, nu
§tiu cum de au supravie†uit atîtor §i atîtei la§it¶†i... 

Drag¶ Gabriela, 
Nu vin în România – în schimb, am s¶ fiu prezent, acolo, pentru cine

va avea chef de mine, prin c¶r†ile pe care mi le ve†i publica voi doi (§i cu
Sorescu zece...) 

Dac¶… 
…Dac¶ atotputernicii tipografi vor catadicsi s¶ culeag¶ textele mele

(îi cunosc pe ace§ti bravi tovar¶§i din 1972,  de cînd Madam’ Zoe
Bu§ulenga dimpreun¶ cu tov. Virgil Cîndea explica jurnali§tilor francezi
c¶ ne-publicarea romanului meu Ostinato în române§te în România, se
explic¶ prin... hot¶rîrea tipografilor: ei au citit manuscrisul, au constatat
c¶ este pornografic – deci au refuzat s¶-l culeag¶!). 

Dac¶… 
Dac¶ se g¶se§te hîrtie. 
Dac¶ – în fine, culese pe hîrtie – c¶r†ile mele or s¶ fie distribuite. 
Nu conteaz¶. Eu le-am scris. Or s¶ fie publicate postum. 
Noi îns¶ iubit¶ Gabriela o s¶ ne mai vedem în aceast¶ via†¶, pe

aceast¶ lume – îns¶ nu la Bucure§ti. Fie aici, la Paris, fie, cîndva, la
Chi§in¶u. 

Te îmbr¶†i§eaz¶ 
Paul 

P.S. Aceast¶ scrisoare nu este una intim¶; nici una deschis¶. Ci una
între - s¶-i zicem: întredeschis¶. Dac¶ ai posibilitatea (§i voia de la
Securitate...), public-o. 

Asta este. ïi b¶l¶c¶risem pe confârta†i înc¶ de la 1 aprilie
1990. Ba, †inînd seama de anume informa†ii mai existase înaintea
acestei scrisori un fel de interviu: Gabriela Adame§teanu îmi
trimisese câteva întreb¶ri, eu r¶spunsesem… Dar §i aceste
fuseser¶ “uitate” de Manolescu. L-am întrebat pe Nedelcovici: nu
g¶sise ni§te hârtii de-ale mele de pe urma lui Niki (la el locuise
in vizita de atunci)? Nu, nu g¶sise nimic…

De pe blogul lui A. B¶din, am¶nunte necunoscute mie:

“Monica Lovinescu, Jurnal.1990-1993, Editura Humanitas, 2003,
p. 291 despre :

“Il credeam [pe Patapievici] dupa texte estetizant si important.
Existau riscuri sa fie chiar infatuat. Si deodata descoperim un tanar
(are 35 de ani si pare cu 10 mai putin) simplu, emotionat si emotionant,
aproape patetic, care ne vorbeste de tatal lui iesind din inchisoare si
nespunandu-i nimic din cele petrecute acolo. Aduce o sticla de
Murfatlar s-o bem in amintirea acelui tata mort fara sa-i spuna fiului
suferintele prin care a trecut”.

Problema este ca tatal dlui Patapievici nu a trecut prin nici o pus-
carie comunista, asa cum patetic si cu o sticla de vin i-a dus de nas
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HRP pe celebrul cuplu de la Paris. Ci, de fapt, a fost un nomenclatu-
rist, un fanatic pro-sovietic. Si nu m-as fi referit la tatal dlui Patapievici
daca domnia-sa nu mintea sfruntat in acest caz.

28 iulie 1991, Scrisoare Horia Roman Patapievici catre
Alexandru Paleologu din Politice, 1996:

"Ma doare ca tatal meu s-a amestecat cu raul din jur pentru a ma
creste pe mine in belsug. Ma doare faptul ca toate cartile prin care eu
am devenit altceva decat cei pe care ii dispretuiesc au fost cumparate
cu bani castigati prin apostazia familiei mele. Ei s-au ticalosit nu pen-
tru a ma salva.."

Wikipedia despre Horia Roman Patapievici: Este fiul activistului
comunist Dionisie (Denis) Patapievici, fost membru al PC austriac,
director al Direc†iei Circula†ie Monetare la Banca Na†ional¶ §i repre-
zentant al României la CAER

Intr-un cuvant avem de-a face cu un rol bine jucat cu intentia clara
de a poza intr-un personaj vitregit de soarta si evident care a luptat cu
regimul comunist dar mai ales a suferit din pricina lui. Un episod dintr-
un scenariu bine pus la punct care a culminat in 1996 cu celebrul caz
Soare. Sa ne amintim: un intreg scandal se declanseaza avandu-i ca
protagonisti pe Horia Roman Patapievici si Mihai Razvan Ungureanu.
Cei doi se plangeau ca ar fi fost urmariti de un anume capitan Soare de
la SRI. Se striga virulent despre Politia Politica si cei doi ajung cele-
bri. Si, evident, victime ale serviciilor. Niciodata si mai ales acum cand
Mihai Razvan Ungureanu (fost membru supleant al CC al UTC) a
ajuns sef la SIE nu am aflat daca celebrul capitan Soare a existat vreo-
data cu adevarat. Nimeni nu vrea sa ne lamureasca sarada. Una care
miroase a diversiune tipica serviciilor secrete. Daca povestea a fost
reala cei doi erau datori sa ne-o dezvaluie azi-cand sunt in fruntea
bucatelor-in toate detaliile ei. Nu au nici un interes. Oare de ce? 

PRECIZARE: Nu sunt adeptul teoriei fasciste si comuniste
potrivit careia copiii sunt vinovati de greselile parintilor. Il apreciez pe
Vladimir Tismaneanu pentru onestitatea de a recunoaste trecutul parin-
tilor sai si a-l mentiona in Raportul pentru Condamnarea regimului
comunist. Nu acelasi lucru l-a facut dl. Patapievici. Il consider insa
ipocrit pe Victor Roncea care ii acuza pe parintii dnilor Tismaneanu si
Patapievici ca au facut parte din activistii rosii dar uita ca tatal sau a
participat la colectivizare si mai apoi a fost "trimis" la Televiziunea
Romana.”

Ia te uit¶: dac¶ este adev¶rat ce scrie B¶din, se explic¶
verdìsmul de trei lulele adoptat de Roncea. Ca §i iconismul §i
filoananìismul.

Luni 18 august 2008

Ieri am încercat s¶ m¶ odihnesc… Imposibil: Olimpiada.
Nici azi nu-mi va fi u§or: mi-a trimis M. Ciucanu dou¶
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interviuri: N. Breban §i N. Manolescu. Le-am citit, al lui
Manolescu este de-a dreptul indigest (b¶iatul ¶sta, de la o vreme
scrie de parc¶ i-ar fi încredin†at lui Gârbea aceast¶ grea
opera†iune); al lui Breban, ca de obicei †esut din neadev¶ruri (am
evitat cuvântul minciuni). S¶ le reproduc? Nu: amândoi sunt
plictico§i-mincino§i.

Mar†i 19 august 2008

Ieri refuzasem s¶ trec în jurnal fragmente din articolul lui N.
Manolescu despre Jela. Nu mi-am schimbat hot¶rîrea, îns¶ recu-
nosc: interven†ia lui - pe lâng¶ faptul c¶ este binevenit¶ (în
sfâr§it!, pentru c¶ în 1997 “interven†ia” împotriva lui Caraion se
sprijinea pe doi stâlpi: Jela §i Pelin, la care se ad¶ugase §i
CTPopescu, prietenul lui de atunci - halal bibliografie!), îmi
lumineaz¶ §i mie câteva cotloane din rela†iile cu Monicii l¶sate în
umbr¶ sau r¶u luminate.

ïmi r¶m¶sese, ran¶ deschis¶, “întâmplarea de la 18 ianuarie
1990”: întâlnirea programat¶ cu cel pu†in o s¶pt¶mân¶ înainte în
casa Monicilor, unde urma s¶ ne întâlnim cu Liiceanu, pentru a-l
ajuta s¶-§i alc¶tuiasc¶ portofoliul proaspetei edituri, Humanitas.
Nu eu insistasem s¶ particip - ci Monica; nu eu îmi (sic) telefo-
nasem de mai multe ori pe zi, avertizînd(-u-m¶) s¶ nu care cumva
s¶ uit de întâlnire - ci Monica. Deasemeni, nu eu t¶cusem - tele-
fonic - în seara, în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, când, nepri-
mind “semnalul” de întâlnire, încercasem s¶ aflu dac¶ se mai †ine,
fiindc¶…, iat¶, nu fusesem anun†at… Mai târziu - cu o zi, cu
dou¶? - Monica în sfâr§it îmi telefonase, ca s¶-mi anun†e, bucu-
roas¶, c¶ întâlnirea  avusese loc §i c¶ ei, prezen†ii: Liiceanu,
Mihnea Berindei §i fata Doinei Cornea lucraser¶ toat¶ noaptea cu
spor, în programul editorial fiind incluse §i Culoarea curcubeu-
lui §i Gherla… ïns¶ nici un cuvânt despre… absen†a mea, dato-
rate lor, ei, Monic¶i, doar ea m¶ b¶tuse la cap atâta vreme cu «S¶
nu ui†i de întâlnire, doar e§ti singurul dintre noi avînd experien†¶
editorial¶ francez¶…» Iar eu, b¶iat civilizat, nu am întrebat: «De
ce nu m-a†i anun†at de întâlnire, doar a§a r¶m¶sese?», chiar dac¶
Monica îmi amendase în multe  rânduri interven†iile abrupte,
explicîndu-le cu: «Nu se face s¶…».

Despre participarea lui Berindei nu fusese vorba - ca ce?,  ca
istoric?, altfel, de ce nu §i Matei Cazacu?; nici despre Fata Cornii
nu era vorba s¶ participe - ca ce?: ca profesoar¶ de francez¶? - dar
ea fusese prezent¶, ba chiar (dup¶ Monica) avusese “câteva
propuneri interesante”.

Eu îns¶ fusesem… evitat; uitat; l¶sat de-o parte, de§i Monica
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îi tot d¶dea cu “experien†a editorial¶ francez¶” a mea - ei §i?
Am¶r¶ciune, frustrare, sup¶rare. Nu neap¶rat pentru c¶ nu

participasem la “hot¶rîri de mare importan†¶ cultural¶” - citat din
Monica Lovinescu - ci pentru… neînsemnatul motiv c¶ fusesem
min†it. Iar dup¶ consumarea minciunii, nu avusesem dreptul nici
m¶car la o alt¶… minciun¶: una de explica†ii, eventual de scuze.

Iat¶, atunci §i înc¶ o bun¶ bucat¶ de vreme nu m¶ gân-
disem la un fapt recent (atunci, repet), unde se luaser¶ “hot¶rîri
de mare importan†¶ cultural¶”: prin decembrie 1989 - deci cu mai
pu†in de dou¶ luni înainte - la Blois fiind, primisem de la Jack
Lang, ministrul Culturii asigurarea c¶ va finan†a o revist¶ cultu-
ral¶ româno-francez¶ (la cererea mea). Abia întors la Paris, în
aceea§i sear¶ m¶ prezentasem la monici cu vestea-bun¶.
Entuziasm, felicitari, planuri (vechi, reactivate)… La un moment
dat Ierunca întrebase dac¶ Lang m¶ desemnase pe mine ca redac-
tor-§ef al revistei. Mi se t¶iase elanul (era s¶ spun: retezaser¶ bre-
telele, de§i nu purtam a§a ceva): “revista” nu avea nici titlu, nici
program, iar el m¶ întreba cine are s¶ fie redactor-§ef! Monica a
rostit numele meu. ïn glum¶ serioas¶ m-am ap¶rat: nu-mi place
s¶ fiu §ef, nu am nici o experien†¶ în materie de vreun periodic
editat în Fran†a - îns¶ date fiind “rela†iile” cu Lang, voi r¶mâne…
omul de leg¶tur¶ cu Ministerul Culturii, dealtfel peste trei zile
aveam întâlnire cu Boidin, §eful de cabinet al s¶u, prezent la
Blois, deci informat de inten†iile ministrului… Am spus c¶, în
colegiul redac†ional voi figura §i eu, îns¶ revista va fi condus¶ de
ei: Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, la care i-am ad¶ugat pe
Mircea Iorgulescu §i pe Lucian Raicu. Au urmat câteva minute de
penibile românisme: mul†umiri-refuzuri, vai-dar-nu-se-poate, de
laude la adresa mea… Mai bine s¶ nu le amintesc.

ïns¶ dup¶ 18 ianuarie 1990 nu m¶ gândisem s¶ pun pe dou¶
coloane revista pe care, de cum o primisem, o încredin†asem mai
ales lor §i întânirea de la care fusesem exclus.

Cine fusese “factorul excluz¶tor”? Am mai scris: Monicii
nu, fiindc¶ pân¶ cu dou¶-trei zile înainte îmi telefonau, s¶ nu uit
întâlnirea? Liiceanu? Nici el, ziceam eu, judecînd dup¶ “atitudi-
nea” lui fa†¶ de mine manifestat¶ pân¶ de curând. Atunci, cine?

Corpul str¶in era fata Cornii. Ce c¶uta ea la o astfel de
“întrunire de lucru”? Apoi prezen†a ei - s¶ zic: întâmpl¶toare - nu
avea cum s¶ determine absen†a mea, “ocolirea” mea, ca s¶ fiu, în
continuare, dr¶gu†.

R¶mâne Mihnea Berindei. ïn însemn¶rile de pân¶… ieri
afirmam c¶ el nu a avut nici un rol în eliminarea mea. A§ fi b¶gat
mâna-n foc pentru fidelitatea-onestitatea prietenului Mihnea.
Desigur, m¶ destabilizase “lovitura de stat” c¶c¶cioas¶ din 1988
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de la Liga pentru Drepturile omului pus¶ la cale cu Dinu
Zamfirescu §i Alain Paruit (urm¶rind nobilul scop de a o numi pe
fata Cornii  vicepre§edinte) îns¶ o credeam o gaf¶-de-b¶trâne†e a
arm¶sarului Berindei. Nici m¶car ne-alegerea lui ca pre§edinte al
Ligii în 1990 (când Liiceanu fusese indignat la culme c¶ majori-
tatea votase împotriva lui - cei mai virulen†i fiind Marie-France
Ionescu §i Ion Vianu. Iar campania (sic) de mutare a Ligii la
Bucure§ti («la cheremul turn¶torilor liberali, deci dat¶ pe mâna
Securit¶†ii», ziceam eu) o puneam pe seama naivit¶†ii Monic¶i
Lovinescu, bruscamente cuprins¶ de un amor nebun pentru
Gabriela Adame§teanu - §i pentru Gabriel Andreescu, purt¶torul
de po§et¶. ïn acel an - 1990 - se adunaser¶ multe “contradic†ii” în
comportamentul prietenilor mei (fa†¶ de mine), printre acestea §i
alc¶tuirea unei asocia†ii în principiu de colectare a ajutoarelor
pentru români, avînd chiar §i o agen†ie de pres¶ - despre care nu
am putut avea informa†ii: Monica §i Cristovici refuzînd-în-glum¶
s¶-mi spun¶ ce coc ei (Mihnea fiind pivotul) - atitudine care
numai pl¶cere nu mi-a f¶cut.

ïnc¶ o dat¶: avînd proasp¶t¶ în viscere “experien†a” cu
tr¶darea Monic¶i Lovinescu din vara anului 1989 (vezi C¶ldur¶
Mare), o b¶nuiam doar pe ea (§i pe Ierunca, încuviin†atorul) ca
autor al neanun†¶rii mele în “întâlnirea de la 18 ianuarie 1990”.

Or acum cred c¶ nu am v¶zut eu bine, fiind orbit de opinia
bun¶ despre Mihnea - în ciuda multor… sc¶p¶ri. ïnclin spre
“teoria”… manipulatorului Mihnea Berindei care f¶cea politica
de cadre de mult¶ vreme, iar interpelarea mea de c¶tre Monica pe
culoarele Europei libere - unde m¶ dusesem pentru a da cu dedi-
ca†ie proasp¶ta carte ap¶rut¶ în traducere francez¶ L’art de la
fugue - desemnîndu-ne pe Victor Lupan §i pe mine ca… “basa-
rabeni”, de aceea sus†ineam c¶ “revulu†ia din decembrie” fusese
un putsch rusesc. Monica o povestise tuturor, deci §i lui Mihnea,
deci Goma devenise în capul Turcului indezirabil în grup, pentru
c¶ era… incontrolabil. 

Iat¶ cum s-au “concentrat” p¶catele celor vreo §apte acuza†i
de mine c¶ participaser¶ la marginalizarea-expulzarea-interzice-
rea  mea doar asupra bietului Micnea, cum rostea Monica. Ceea
ce ar fi o variant¶ romantic¶: cum adic¶: s¶ scape Liiceanu de res-
ponsabilitate? Adame§teanca? Ple§u? Manolescu?

Mari necazuri la prietenii no§tri. Doamne-doamne, noi §tim
prea bine cum e s¶ nu ai cas¶… 
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Miercuri 20 august 2008

Necazuri cu prietenii no§tri.
La noapte se vor împlini 40 ani de când Ru§ii au invadat

Cehoslovacia.
…£i nu s-a retras din Georgia.
Iar pe mine m¶ preocup¶ Mihnea Berindei.
Motanul…Cum nu-l luasem în seam¶ ca “factor putrezitor”

înc¶ de, iat¶: 20 ani (din 1998, de la “putsch”). Micnea, cum îl
alinta Monica, incapabil¶ de a pronun†a gogoloaiele hn §i hm -
Ahmatova în gura Monic¶i suna insuportabil de fran†uze§te:
Akmatova - î§i g¶sise întrebuin†are “dup¶ revolu†ie”. £tiu ca se
strecurase cam peste tot, pe lâng¶ mul†i - nu i-a fost el “consilier”
§i lui Manolescu? Bine-bine, GDS-ul i-a fost rampa de decolare,
dar la “sugestia” cui? Cu excep†ia consilierilor care d¶deau consi-
lii consilierilor (r¶ma§i în afara sferei mele), îi simt pe Brucan, pe
Pavel Cîmpeanu, pe Babiuc (nu mi-l trimisese el, Berindei aici,
la Paris, cu binecuvântarea Monic¶i, îns¶ dup¶ ce nu mai fusese
ministru?), sunt convins ca §i a Petre Roman pute Berindeiul…

Fire§te, în ochii Marelui Strateg Micnea eu nu reprezentam
interes… decât ca o piatr¶ în drum care putea s¶ zdruncine, even-
tual chiar s¶ provoace r¶sturna†iunea c¶ru†ei. De aceea, consiliat
el însu§i, ori din proprie ini†iativ¶ a f¶cut ce a f¶cut §i m-a…dat
la o parte: dac¶ nu eram b¶iat-bun, un incontrolabil… (Eh, cuvin-
tele, cuvintele, cum ne tr¶deaz¶ ele, oricât am încerca s¶ le tra-
vestim…). C¶ avea un program în care eu str¶luceam prin
absen†¶: acum, c¶ mi-au c¶zut ochii pe Berindei, m¶ scufund mai
adânc în “mla§tina” b¶nuielilor §i zic: Nu cumva Mihnea jucase
rolul trezitorului lui Liiceanu în chestiunea de la 18 ianuarie
1990? Altfel cum de a ap¶rut el în “comitetul” care a dezb¶tut
programul editurii Humanitas - în schimb, un ins avînd expe-
rien†¶ editorial¶ ca mine a fost… uitat, înl¶turat? Presupun c¶, în
acel moment, incontrolabilul de mine fusese dat la o parte pentru
c¶ dosarul meu spunea clar c¶ “denigrasem revolu†ia român¶”,
devenit¶ §i r¶mas¶ înc¶ pân¶ s¶ se dezumfle, stindard - «ca basa-
rabean», va fi argumentat el, cam-turc, ar zice un ardelean. ïns¶
în acel moment, cartea mea Culoarea curcubeului nu î§i
f¶cuse… apari†ia pe masa Tacticianului Ascult¶tor: pe de o parte
pentru c¶, în 1990 fuseser¶ uitate faptele consemnate acolo, cu tot
cu “pozitivii” ca el, Mihnea; pe de alta pentru c¶ toat¶ lumea bun¶
f¶cea revolu†ie-la-român §i chiar dac¶ atunci el (sau chiar fata
Cornii) pomeniser¶ m¶rturia ca meritînd a fi editat¶ “la
Liiceanu”, se vede c¶ momentul nu era copt pentru o lectur¶ cu
lupa a ei.
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Lectura cu lupa va fi fost operat¶ “la ei, la CC” - care
func†iona, în continuare. Cuiva cu care m¶ aflam - în 1991 - în
bune rela†ii (epistolare) §i care, ca so†ie de proasp¶t ministru
intrase în cercul… marxistoid al Iano§ilor, îi sc¶pase la un
moment dat:

«Te ur¶sc de moarte, ¶§tia…»
Am re†inut: ¶§tia fiind supravie†uitorii oric¶ror cataclisme,

oricâtor schimb¶ri: Brucan, Pavel Cîmpeanu, Iano§i, Al. Simion,
Nina Cassian, Cosa§u…

Se vor fi petrecut lucrurile astfel:
- prin luna mai 1990 Humanitas a scos dou¶ titluri de-ale

mele: Gherla §i Culoarea curcubeului;
- ¶§tia (e§tia, cum le ziceau ardelenii) la post! Au citit -

printre altele - ambele c¶r†i ale mele;
- au g¶sit c¶ Gherla… merge, fiindc¶ tot ce era r¶u în per-

ioada aceea era a§a, pentru c¶ se datora numai stalinismului!;
- au g¶sit Culoarea… (Humanitas, în graba mare, prezenta-

se: “Culorile curcubeului”, de§i singularul de origine era explicat
în chiar prezentarea volumului de c¶tre autor)… nejust¶; grav-
nejust¶: nu mai era vorba doar de “p¶catele stalinismului”, dar §i
de ale ceau§ismului, ceea ce nu ar fi fost foarte grav, ca tot fuse-
se împu§cat Tiranul, îns¶ intelectualitatea noastr¶, mai cu seam¶
scriitoritatea era prezentat¶ de autor într-un mod… inadmisibil de
fals, tenden†ios, calomnios!;

- cum utila institu†ie Controlul Presei §i al Tip¶riturilor,
altfel numita Cenzur¶ (de stat §i de partid) nu mai exista, de la
“revolu†ie”, dolean†ele ei (ale Inexistentei) au fost comunicate
prin cureaua de transmisie Berindei: Liiceanu editase o bomb¶:
m¶rturia lui Goma îi atac¶ pe mor†i - s¶ fie s¶n¶to§i! - îns¶ îi des-
crie pe mul†i dintre vii ca pe ni§te nevertebra†i, mincino§i, la§i,
oportuni§ti, vânz¶tori de frate…;

- “mesajul” e§tiora, purtat de prietenul (lui Liiceanu) edito-
rului, l-a b¶gat în spaime pe acesta din urm¶ care abia î§i reveni-
se din antecedenta mineriadoas¶.

Iar Liiceanu ce-a f¶cut? A dat “dispozi†ie” ca volumul
Culoarea curcubeului s¶ fie retras din libr¶rii §i… s¶ a§tepte
acolo ordinele de la… E§titate.

Simplist?
Accept. Dar §i adev¶rat.

Joi 21 august 2008

Ast¶ noapte Ru§ii au invadat Cehoslovacia…
…Iar din Georgia tot nu s-au retras.
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Americanii! Probabil tot Condolezza a fost lumina lumii
care a cerut ru§ilor ocupan†i s¶… restituie armamentul american
confiscat de ru§i! De ast¶ dat¶ invadatorii nu au min†it, explicînd;
«Armamentul este prad¶ de r¶zboi!»

Nu m¶ simt bine. Deloc. Se va fi terminat uleiul din opai†.

Vineri 22 august 2008

Ceva mai pu†in foarte-r¶u. Se vede c¶ oboseala este, în parte,
de vin¶.

Tot cu ajutorul lui O. Nitoi am “descoperit” acest text. 

“PAUL GOMA  SCRISOAREA LUI NEGOI¢ESCU 
– din Memento în zece momente (77 v¶zut din 88)  

“In „Jurnalul de iarna” inclus in Culoarea curcubeului (sau :
Cutremurul oamenilor) notam, la data de 3 martie 1977: 

„Intre orele 14,30 si 18,30: Negoitescu. Foarte important!” 
Era foarte-foarte important. 
Important -  pentru toata lumea romaneasca, spun si acum f¶r¶ jen¶,

f¶r¶ teama ca voi parea grandilocvent – ba, pe masura ce trece timpul,
gasesc importan†a tot mai... important¶;  

In ordine crescatoare, importanta era Scrisoarea lui Negoi†escu, in
primul rând... pentru mine (de§i atunci, crezut s¶ fiu : nu m¶ gândeam, in
primul rând, la mine...): trecuser¶ cinci-§ase s¶pt¶mâni de când m¶ §tiam,
m¶ sim†eam, m¶ resemnasem a§a cum m¶ §tiam: singur: nici un coleg,
nici un prieten, nici un scriitor inainte-merg¶tor, nici un scriitor-con§tiin†¶
a celorlal†i, nescriitorii, nici un scriitor-director de con§tiin†¶ (con§tiin†e?)
nu-si manifestase, m¶car prin intermediari, daca nu solidaritatea
cet¶†eneasc¶,  m¶car ne-ostilitatea omeneasc¶... £i uite-l pe Nego! Bine-
bine, scrie la Scriptur¶ ca cei din urma vor fi cei dintâi – dar nu m¶ astep-
tam sa bage  degetul intre f¶lcile Fiarei chiar Nego: delicatul, firavul
Nego; neajutoratul, estetul pân¶-n maduva oaselor, slabul – si mai ales:
u§or-§antajabilul Negoi†escu... In sinea mea m¶ a§teptam s¶ intre in hor¶
(mai bine zis : pe ring – si mai potrivit: în arena...) un lupt¶tor, ca Breban;
un in†elept §iret ca Preda – chiar giruete inteligente §i oportuniste (dar
atunci nu era chiar un p¶cat oportunismul) ca Ivasiuc §i ca Manolescu –
cit despre fo§ti-pu§caria§i ca Doinas, ca Paleologu, Marino, Ion Caraion...
ce buni, ce buni ar fi fost (in 
primul rând ca scriitori; apoi ca ... rezisten†i la t¶v¶leala care ne astepta);
numai c¶ ace§tia fuseser¶ reabilita†i juridic – iar Nego §i cu mine, ba... 

Era important¶, în al doilea rând Scrisoarea – pentru Negoi†escu
insusi: §i el gândea ca noi to†i; §i el vorbea cu prietenii s¶i despre ceea ce
ne durea (ca scriitori, ca cet¶†eni) –îns¶ numai el, Nego, m¶ vizitase,
în†elegînd c¶ nu se umile§te venind, c¶ nu vine la mine ca la Inv¶†¶tor, nici
m¶car ca la un capitan de echipa de fotbal – ci la cel care... f¶cea ca scrii-
torul român s¶ devin¶ dintr-o dat¶: scriitorii (§tiut fiind ca pluralul incepe
de la doi)... 
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Adev¶rul fiind c¶ nu Negoi†escu „s-a lipit” de mine -  ci eu am
c¶p¶tat legitimitate de scriitor român al¶turi de el. Fiindc¶ eu, în
prim¶vara lui 1977 eram, nu doar un declasat, un exclus, un marginalizat
– ci un... neantizat: nu mai aveam existen†¶ de §apte ani, din aprilie 1970,
când fusesem interzis. 

Deci, se poate spune c¶ singurul scriitor care a ridicat vocea, în 1977
pentru to†i scriitorii (§i ne-scriitorii) a fost Ion Negoi†escu. 
Nu se afla la intâia-i „ie§ire in fa†¶ – s¶ nu uit¶m Scrisoarea c¶tre 
Lovinescu, din 1943 (tip¶rit¶, nu intr-un volum al autorului, ci „g¶zduit¶”
de un volum al lui Ieronim £erbu, in 1973). 

Negoi†escu era un ceea ce se cheam¶: p¶†it: interzis un deceniu si
jum¶tate; marginalizat, nu doar cultural si politic, ci social; in fine, ares-
tat; in fine re-ie§it la suprafat¶ – dar cu câte piedici!; §i-a v¶zut volumul
de eseuri critice Lampa lui Aladin retras din vânzare – §i topit... 

(Germanii spun despre scriitorii lor, neiubit?i de regimul nazist:
„ar§i” – fie c¶ fuseser¶, la propriu, ar§i in cuptoare, fie public si simbolic
(!) interzi§i, prin arderea c¶r†ilor lor – dar noi Românii, cum le vom spune
scriitorilor români pe care regimul comunist i-a interzis, i-a „scos din
societate”, i-a f¶cut sa piar¶ de neputin†a de a scrie si publica de mizerie,
de foame, pe care i-a asasinat in inchisori: tot dup¶ obiceiul nostru
r¶s¶ritean, moale, relativizator, bemolizator – de-o pilda? „scriitori...
topi†i”?) 

Deci, nu doar ne-publicat – ci si... topit (prin ardere, a§ indr¶zni s¶
spun) – neautorizat s¶ c¶l¶toreasca in str¶inatate – nici m¶car in China!
(am incercat s¶-l consolez, spunîndu-i c¶ si mie Securitatea de la Uniune
imi refuzase o cerere de c¶la¶torie in ... URSS, pe motiv c¶... sânt n¶scut
„la ei, in RSS Moldoveneasc¶ – la care eu i-am r¶spuns poetului Bucuroiu
c¶ sânt 
n¶scut „la mine, in Basarabia!” – cu satisfac†ia ca l-am pus la punct pe
Bucuroiu am r¶mas...). 

Dup¶ cum el insu§i m¶rturisea mai tirziu, „momentul 77” a fost pen-
tru dînsul (§i el, naivul, era convins c¶ lâng¶ – dac¶ nu dup¶ – au s¶ vin¶
§i al†i scriitori: to†i cei care gîndeau ca el)  a fost prilejul de a se smulge
pe sine in primul rînd, din aceea iner†ie, din acea „comoditate culturala”,
cum i§i spunea; din complicitatea cu c¶l¶ul – asta eu o spuneam – stare in
care scriitorul român se afla din ce in ce mai... nefericit, dar din ce in ce
mai fericit in fericirea lui strict-culturaliceasc¶ §i care dureaz¶ si in clipa
de fa†¶.  

Am mai spus, repet: ceea ce spore§te insemn¶tatea gestului s¶u din
1977: con§tiin†a c¶ se §tia vulnerabil; neputincios trupe§te, §antajabil... £i
totu§i, el a îndr¶znit... 

In al treilea rând, Scrisoarea este important¶ (am spus-o la inceput,
nu face nimic, am s-o spun de cîte ori voi avea prilejul) pentru intreaga
lume româneasc¶. 

Dar nu in sensul în care vor s¶ in†eleag¶ comozii, in care se
str¶duiesc s¶ cread¶ pruden†ii, s¶ se conving¶ la§ii : ”Negoi†escu, prin tex-
tul §i prin ac†iunea lui a sp¶lat ru§inea neru§in¶rii noastre, a fost prezent
acolo §i atunci (de) unde noi am dezertat...”. 

Nu. Pentru c¶ o con§tiin†¶ nu se formeaz¶, nici nu se afirm¶ – prin
procura¶. A§a c¶ Negoi†escu nu numai c¶ nu a sp¶lat ru§inea supu§eniei,
a dezert¶rii scriitorului român de la misiunea de scriitor (s¶ zicem: aceea
de a fi fost cu minerii din august ’77, §i nu cu Verde†, Negru†, Ple§i†¶ §i
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Ceau§escu; aceea de a fi fost cu sindicali§tii din SLOMR, in ’79, nu cu
Ceau§escu; al¶turi de muncitorii din Bra§ov, in anul care a trecut – nu cu
cei care intâi i-au adus la disperare, apoi i-au lichidat, in fine: m¶car cu
Dorin Tudoran, nu cu F¶nu§ Neagu §i cu D.R. Popescu §i cu ¢oiu §i cu
ceilal†i activi§ti – pe – t¶râm). 

In fapt, Scrisoarea lui Negoi†escu din martie 1977 este o palm¶ pe
obrazul “intelectualului” român, in general, in special al scriitorului: lip-
sit de coloan¶ vertebral¶, orfan de moral¶, v¶duv de con§tiin†¶, dar de un
feroce egoism, de o dezgust¶toare slug¶rnicie (l-a p¶truns si in somn), de
o disponibilitate in a incheia “in†elegeri” cu oricine, cu orice, condi†ia
fiind: cartea lui s¶ ias¶ (dup¶ ea: potopul!) – in schimb, genial in abilita-
tea de a-si confec†iona alibiuri ale “neamestecului in politic¶, cel mai
solid fiind acela cultural: “Noi facem cultur¶, nu politic¶?!”, ii auzi pe
scriitori, dar parc¶ ai auzi haitele de “proletari”- activi§ti cu bîte din tim-
pul alegerilor din 1946: 

“Noi trudim, nu gândim!”- s¶ nu uit: aceia mai zbierau c¶ nu-§i vând
†ara – au strigat altceva scriitorii români B¶ran, Piru, F¶nu§ Neagu, Al.
Dobrescu, Dan Zamfirescu, Zoe Bu§ulenga, Virgil Cîndea, Dodu-B¶lan,
Dan Ceachir, V.C.Tudor, Aurel Drago§ Munteanu – §i de-abia am inceput
pomelnicul, in presa româneasc¶ din aprilie-mai 1977; când ii acuzau pe
Negoi†escu §i pe Goma c¶... §i-au vândut patria pe treizeci de argin†i; au
strigat aceia§i – dar §i inc¶ al†ii – tineri – in iunie-iulie 1979, in timpul
“campaniei de var¶ impotriva “des†¶ra†ilor (printre ace§tia §i Eugène
Ionesco), care nu lucreaza decît la “ponegrirea Patriei Române”? 

In insemn¶rile urm¶toare din “Jurnal de iarn¶ imi exprimasem regre-
tul c¶ un Negoi†escu nu fusese cu noi dintru inceput, ca cel pu†in co-autor
al textului ini†ial, “programul”. Fiindc¶ atunci ne-a lipsit un asemenea
text-program – au regretat §i al†i semnatari, ins¶ era prea târziu... 

In noiembrie 1977, când am ajuns in Occident §i am putut citi, pe
îndelete, scrisorile unora dintre aderen†i (ciudat – §i incurajator: noi,
ini†iatorii mi§c¶rii eram demult aresta†i, izola†i, neutralizati – când nu, de-
a dreptul, lichida†i – a§adar, in situa†ia unui destinatar in incapacitate de a
primi ceea ce i-a trimis expeditorul...; §i totu§i: din destinatar... cinstit, ne-
am pref¶cut in cutie po§tal¶, la urma urmei, am fi putut chiar muri, ce
conta, din moment ce “deschisesem” o cutie - po§tal¶ in care neferici†ii
din întreaga Românie i§i depuneau plângerile, mâniile, speran†ele...) –
a§adar, citind r¶va§ele, am in†eles c¶ lipsa unui program adev¶rat... consti-
tuia un original program... Declan§asem formarea unui bulg¶re-de-
z¶pad¶, nu polarizarea in jurul unui magnet numai a piliturii de fier, cum
ar fi provocat un adev¶rat program. La urma urmei, aveam programul...
Cartei 77 la care ne afiliasem printr-o banal¶ scrisoare-deschis¶ de la om
la om (de la scriitor la scriitor – vorbesc de scrisoarea mea c¶tre Kohout),
iar multitudinea, varietatea lor si mai ales faptul c¶ Românii descoperiser¶
realitatea unui destinatar-pretext (Scrisoarea minerilor din Valea Jiului
care se asociau mi§c¶rii noastre mi-a parvenit, prin Europa liber¶, cam in
momentul sosirii in Fran†a, in noiembrie 77. Cred in continuare c¶ a§a,
nestructurat, lipsit de un adev¶rat program, bulg¶rele-de-z¶pad¶ din 77 a
permis tuturor celor cu o r¶m¶§i†¶ de normalitate s¶ se exprime – si s¶
trag¶ consecin†ele. Dac¶ normali n-am fost decât dou¶ – hai trei – sute de
Români... - cât face asta, procentual? 

Scrisoarea lui Negoi†escu... Iat¶, m¶ laud cu ce pot: am avut cinstea
s¶ o dactilografiez... El venise cu un singur exemplar, nu-i venea s¶-l dea
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pe acela, a§a c¶ m-am a§ezat la ma§ina de scris, §i, printre pic¶turi (vizite
de noi aderen†i, telefoane de amenin†are si de injur¶turi – l¶sate; ale vreu-
nui virtual semnatar: pe dat¶ intrerupt), am dactilografiat in mai multe
exemplare Scrisoarea lui Nego. Pe unul dintre ele, so†ia mea, Ana, l-a dus
numaidecât – cu securi§tii dup¶ ea – ins¶ ea §tia când si cum s¶ se desco-
toroseasc¶ de l¶utarii patriei – la “cutia po§tal¶ a noastra? (un diplomat
occidental), de  unde a ajuns la Paris si, numaidecât, s-a intors in
România, prin Europa libera?... 

Scrisoarea lui Negoi†escu, ziceam, este exemplar¶ si va r¶mâne, sânt
convins, in Biblioteca Exemplar¶ a Românilor: 

Poetul, istoricul literar, autorul de c¶r†i (§i el – doar §i el este român!)
Ion Negoi†escu vorbe§te, nu doar despre soarta c¶r†ilor sale (r¶u ar fi f¶cut
de n-ar fi vorbit); §i nu doar despre nenorocirea, despre... inconvenientul
românesc de a fi nimerit sub o dictatur¶ comunist¶ – ci despre libertate,
despre demnitate, despre valoare... 

Valoare pe care Ion Negoi†escu nu o desparte, pân¶ la a-i intoarce
spatele (ca §i cum ar fi o necesar¶ mi§care de balan†¶!) demnit¶†ii.
Valoarea, dup¶ Negoi†escu, fiind de c¶utat, nu numai in Opera, ci §i în
Via†a literatorului – pentru ca acesta s¶ fie un complet scriitor. Ion
Negoi†escu este unul dintre foarte pu†inii, prea-pu†inii scriitori români din
România – chiar dac¶, si el, exilat (si el a fost alungat: doar din †ar¶ – nu
§i din limba român¶).

Dac¶ nu cumva singurul. 
(Text difuzat de Deutsche Welle în februarie 1988)

Bedros Horasangian explic¶ b¶trâne§te analfabe†ilor cititori
ai Zilei cum fu în… august 1968:

“Ochiul lui Bedros: Rusii la Praga, Basescu in Caucaz:
…“august 1968. Cind rusii, sovietici pe vremea aceea, si acolitii

lor din Pactul de la Varsovia, dadeau buzna intr-o tara, teoretic, libera
si independenta, iar Ceausescu al nostru dadea buzna in balconul din
Piata Republicii ca sa adune suflarea romaneasca in jurul ideii de
Romania. Moment de mare emotie patriotica, simpatie si glorie perso-
nala, din care in doar cativa ani se va alege praful. Romanii s-au ocu-
pat ei insisi si n-a mai fost nevoie de interventia trupelor sovietice sa
fie nevoite sa lupte cu Radu Cosasu, Alexandru Ivasiuc si Paul Goma,
pregatiti cu arma in mana sa apere Uniunea Scriitorilor”.

Dac¶ ziceam c¶ Bedros m¶ tachineaz¶ cu umoru-i legendar,
- dar… discret de tot… - nu a§ zice c¶ nu m-a§ distrarisì §i eu. S¶
admitem: nu cer drepturi de autor pentru : “Românii s-au ocupat
ei in§i§i…”, pentru c¶ am observat: “blasfemia” aruncat¶ de mine
în  februarie 1977 în Scrisoarea c¶tre Kohout a intrat în vorbirea
chiar §i a gazetarilor, vorba… vorbi§tilor-gazetari… Dar când
Bedros deschide lista celor care se înscriseser¶ în Brig¶zile
Patriotice, doritori de a da cu pu§ca-n ru§i cu, ¶sta, zi-i pe
nume… viteazul macabeu Radu Cosa§u (autor al defini†iei comu-
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nismului în România ca… “o blenoragie de tinere†e” - futu-l eu
în blenoragia m¶-si de bol§evic fanatic, autor avântat de poezèle
militare, nesim†it martor la ce se petrecea, în juru-i, cu “b¶§tina§ii
români” înfometa†i, teroriza†i, pu§c¶riza†i - din când în când §i
“cam-împu§ca†i” vorba bestiei de Cr¶ciun, securistul de la Sibiu,
apoi de la Aiud - te apuc¶ durerea de pântece). Vas¶zic¶ pentru
el - de Horasangian vorbesc - istoria ne-armenilor este un fel de
sal¶ de sport, un stadion unde  fiecare bag¶ pe blat pe câte cine-
va: prieten, coleg de bridge, cumnat… Iar el, b¶iat bun, îl bag¶ pe
Radu Cosa§u, vestitul lupt¶tor român împotriva bol§evicilor inva-
datori - pe care îi cântase în versuri bine cioc¶nite, în volumul de
legend¶: Servim Republica Popular¶ Român¶! - cel drag lui
Gelu Ionescu, partenerul de bridge al închin¶torului la komisarul
Isac Babel §i la cel¶lalt comisar: Petru Dumitriu-Canalìu. Ce po†i
pentru ca s¶ zici decât c¶ §i de acea dat¶ bine o nimerisem zicîn-
du-i (lui Horasangian, fire§te): “rabin armenesc”…

Sâmb¶t¶ 23 august 2008

Plou¶, deci nu merg la defilarea de Dou¶§treiaugùst.
Am înregistrat progrese s¶n¶tative: Nu m¶ mai fut la cap

ame†elile (trebuia s¶ precizez: “nu atât de foarte-tare”): ieri, pe
ploaie am fost la po§t¶ §i n-am c¶zut, pentru a-mi provoca o
veselie, §tii colè, binecunoscut¶ în cartierul nostru cel bellvilliot;
ba am împins insolen†a pân¶ la a cump¶ra ceap¶ §i ro§ii întru
salata-de-ro§ii-cu-ceap¶ - ob§teasc¶. Azi voi ie§i în târg,
aventurîndu-m¶ chiar dincolo de r¶spântie (metroul Bellville, m¶
rog frumos), pân¶ la Chinezul cel Mare.

Luni 24 august 2008

Nu m-am dus la defilare, l¶sînd-o (defilarea) în grija lui
Radu Cosa§u §i a tovar¶§ei sale de lupte de ras¶ Lily Marcou,
autoarea iubit¶ de Liiceanu.

A venit toamna pe meleaguri franciliene.

Mar†i 25 august 2008

Am corectat (pentru ce? pentru cine? pentru când?) Jurnal
pe s¶rite §i Jurnal de c¶ldur¶ Mare.

Joi 28 august 2008

Zile de lucru pân¶ la le§in la recalibrarea-repaginarea
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primelor trei jurnale, cele editate la Nemira (desigur §i Jurnal de
Noapte Lung¶, cu suplimentul Unde am gre§it. Un total de 870
pagini. M¶ bate gândul s¶ le imprim… £i ce fac cu imprim¶tura?
Citesc din ea câteva pagini înainte de a adormi?

Ca §i în cazurile (plural) Basarabiei, nu am notat nimic
despre tragedia Georgiei. Ru§ii sunt, nu doar ceea ce §tiam: bru-
tali, nesim†i†i, dar §i de o obr¶znicie f¶r¶ seam¶n (ei, ba nu: zic §i
eu ziceri…) Azi diminea†¶ au venit dou¶ “semne” de temperare a
lor: de la McCain, care a zis ceva în genul: ‘Osetia §i Abhazia sa
cear¶ independenta (fa†¶ de Rusia)’; apoi: Chinezul cel Mare (de
la ei, din China, nu cel de aici, din Belleville), întâlnit în scopul
de a c¶p¶ta Binecuvântarea Galben¶, a spus c¶ nu; c¶ El, nu.
Rezultatul,  fulger¶tor: emisiunea vocacalica a Rusului a trecut de
la basul cel mai profund (prin ambasadorul lor la Bucure§ti,
m¶surînd doi metri) la ciripitul sopranic: c¶ n-am în†eles noi bine
ceea ce spuseser¶ ei atât de limpede… Futu-le!

Flori B¶l¶nescu - a§a semneaz¶ acum - mi-a atras aten†ia
asupra unui text de Vasile Baghiu ap¶rut în Cultura/ lui Buzura,
azi, 28 august 2008.

“Marturie zguduitoare si excelenta literara

“Romanul "Ostinato de Paul Goma este o carte care intruneste
calitatile romanelor mari ale lumii. Iar faptul ca este scris in limba
romana, ca autorul ei este roman, ca a avut pana acum un drum aven-
turos (primele editii au aparut, cum se stie, in germana, franceza si
olandeza), toate l-ar putea transforma intr-un motiv de mandrie a lite-
raturii romane contemporane, un moment puternic al ei, asa cum in
mod real si absolut este. Conditia ar fi ca lumea literara romaneasca sa
inceteze sa se mai complaca in amorteala calduta si vinovata in care a
adus-o regimul comunist si sa devina brusc - miraculos, de ce nu? -,
onesta, cinstita, plina de simtul dreptatii.

Romanul lui Paul Goma este un foarte ingenios experiment lite-
rar, o oglinda a diversitatii registrelor stilistice, dar calitatea lui esen-
tiala este aceea ca nu ramane doar la acest nivel, nu este doar o carte
in care autorul isi da masura maiestriei stilistice, asa cum s-a intamplat
cu multe dintre productiile literare romanesti ale ultimelor decenii ale
secolului XX. Romanul lui Goma depaseste aceasta bariera. Utilizand
mijloacele literare moderne si postmoderne, care amintesc adesea, prin
schimbarea registrelor, de mari scriitori precum Joyce si Faulkner, dar
si de Dostoievski sau Kafka, prin patrunzatoarea incursiune in mean-
drele firii omenesti, "Ostinato” de Paul Goma este o carte totala (in
sensul perspectivei cuprinzatoare asupra vietii si a diversitatii stilisti-
ce), este cartea libertatii, cartea care vorbeste despre sensul vietii,
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despre destinul omului pe pamant, despre fericire, despre moarte,
despre iubire si asteptare, despre cat de fragil si puternic in acelasi timp
este omul, despre rabdare si credinta, despre tradare si statornicie,
despre suferinta si bucurie. 

“Toate calitatile amintite - si inca altele - fac din acest roman o
carte care spala multe din pacatele literaturii romane contemporane.
Intre pacatele li-te-raturii romane contemporane se afla sigur si acela
ca ea, aceasta literatura scrisa in perioada comunista, nu reuseste sa
vorbeasca niciodata "cu toata gura, cum se spune, despre viata. S-a
spus ca incifrarea mesajelor a reusit sa pacaleasca cenzura, dar pretul
pe care literatura a trebuit sa-l plateasca pentru aceasta este diminuarea
autenticitatii, diluarea verosimilitatii. Majoritatea covarsitoare a roma-
nelor romanesti sunt fabricate, false. Unora le lipseste povestea, altora
le lipseste intelegerea vietii, unele au stil, dar nu au substanta, altele au
stiinta scriiturii, dar nu au perspectiva simpla a lucrurilor. Putine sunt
operele care reusesc sa depaseasca nivelul de prudenta si autocenzura
de care autorii se izbesc ca mustele de geam. "Ostinato nu numai ca
depaseste acest nivel, dar merge foarte departe dincolo de el si vorbes-
te cu adevar despre realitatea romaneasca din prima parte a perioadei
comuniste. O realitate-inchisoare in care oamenii sunt chinuiti, umili-
ti, redusi la simple elemente fara identitate ale unei multimi. 

Povestea romanului se intampla in spatiul stramt al unei celule de
inchisoare comunista, dar impresia pe care o lasa este aceea a unui uni-
vers imens, bogat, plin de culoare, incarcat de o umanitate suferinda.
Detinutii sunt parca niste actori care isi joaca un rol intr-o piesa pe care
o scriu ei insisi in timp ce o joaca pe o scena ai carei spectatori sunt tot
ei. De altfel, gustul pentru replici este evident la tot pasul. Chiar din
prima pagina cititorul este familiarizat cu un tip de oralitate care face
din personaje niste persoane adevarate, cum suntem indreptatiti sa cre-
dem ca sunt - pentru ca majoritatea scrierilor lui Paul Goma sunt auto-
biografice sau expresii ale realitatii traite, vazute sau povestite. Simti
ca lucrurile care se petrec in acea celula nu sunt fictiune, ci realitate. 

Pe de alta parte, chiar daca viata respira din toate paginile, impre-
sia este de constructie literara, artistica. Este interesant cum se ameste-
ca in aceasta carte realitatea cu literatura. Intertextualitatea, leit-moti-
vul, monologul in dialog, limbajul argotic, incursiunile inapoi pe firul
memoriei, umorul amar al situatiilor, discreta prezenta a naratorului
(personaj in "piesa), obsesia libertatii si a marturisirii, a "neuitarii,
obsesia mentinerii integritatii morale, a mentinerii, prin dialog conti-
nuu doar de dragul dialogului (oamenii stiind instinctiv ca doar menti-
nerea legaturilor dintre ei ii salveaza sufleteste, le mentine speranta), a
unei brume de socializare, toate confera cartii o imagine de opera lite-
rara si nu doar de marturie pur si simplu. Iar aici credem ca am atins
un punct important al discutiei. 

Paul Goma nu este doar un simplu marturisitor. Paul Goma este
si un mare scriitor. El este convingator nu numai - sau nu in primul
rand - prin grozavia celor marturisite, descrise, povestite, ci si prin
talentul de povestitor, prin talentul de a ridica intamplarile si oamenii
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la inaltimea pe care doar marea literatura o cunoaste. Aici nu avem de
a face doar cu un om care a fost persecutat si chinuit de sistemul comu-
nist si care s-a apucat sa marturiseasca. Paul Goma este un scriitor care
isi ia substanta creatiei din viata sa si a poporului sau. Faptul ii confe-
ra operei sale o dubla valoare. Suntem impresionati de perspectiva
nefalsificata a vietii si suntem in acelasi timp miscati de maiestria lite-
rara. Nu avem multe cazuri de acest fel in literatura noastra. 

"Ostinato are ceva din "Hanul Ancutei” al lui Sadoveanu, dar tai-
fasul din "Ostinato si povestile spuse pe rand de detinuti sunt amare,
pentru ca sunt spuse nu la focul din vatra, la o ulcica de vin, ci in spa-
tiul ingust al celulei, sub teroarea gardienilor. Diferenta (potrivita si
pentru ilustrari pedagogice) are si o fateta paradoxala. In timp ce dru-
metii lui Sadoveanu, liberi si in voia lor, isi spun povestile cu gravita-
te si melancolie, detinutii din "Ostinato apasa foarte tare pe pedala
umorului, ironiei, sarcasmului. Umorul este singura lor salvare, iar ei
il adopta din instinct. Chiar si gesturile de tandrete camaradereasca
sunt "ascunse intr-un invelis ironic si sarcastic. 

“Umorul lui Goma este amar si pare sa fie marca sa literara. Acest
tip de umor capata insa - pe seama faptului ca este alternat mereu cu
pasaje meditative, cu reflectii profunde despre viata si oameni - un
sens mai inalt, un inteles mai adanc. Paul Goma stie ca nimeni nu poate
rade continuu fara riscul trecerii in derizoriu si gaunos. Nu putine sunt
asemenea pagini grave in "Ostinato, de ar fi sa amintim numai descrie-
rea antologica a plecarii/eliberarii unui detinut (p. 79-80), a unei scene
in care ni se arata omenia unui gardian moldovean (p.81), descrierea
asteptarii mesei in celula (p.87), a servirii mesei in gamele (p. 96),
scena iesirii in libertate, excelent descrisa, in culori vii si simtire ome-
neasca, perspectiva nostalgica si foarte expresiva asupra unor eveni-
mente, prezenta in toata cartea, memorabila scena a rasului nestavilit
in celula (p. 106), discutiile despre crima desprinse parca din
Dostoievski (p. 115), pagina excelenta despre marturisire si despre
faptul ca marturia nu e crezuta de cei de afara (p. 118), pasajul memo-
rabil despre curaj si lasitate si cateva constatari amare despre caracte-
rul romanilor (p. 25), textul poetic adevarat care ar putea sa-i faca invi-
diosi pe unii optzecisti (p. 43), pagina excelenta despre muzica (p.
130). 

Nu e usor sa tragi concluzii despre acest roman, unic in literatura
noastra, dar ceea ce se poate spune, totusi, este ca avem de a face cu o
opera cu valoare reprezentativa, deopotriva pentru autorul ei, Paul
Goma (care si-a mentinut demnitatea cu riscul libertatii si al vietii),
pentru literatura cu subiecte si teme de inspiratie social-politica a epo-
cii in care a fost scrisa (dar fara sa plateasca tribut propagandei comu-
niste), pentru literatura paralela literaturii "oficiale si pentru literatura
autentica ce s-a scris si se va mai scrie in limba romana. Cartea este â??
de asemenea, ca multe alte volume ale lui Paul Goma -, dovada in
absolut a faptului ca nici macar un regim opresiv precum cel comunist
nu poate controla chiar totul, ca demnitatea umana, acolo unde se
manifesta, iese pana la urma victorioasa, ca Binele invinge Raul, intoc-
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mai ca in basme. Caci povestea de viata si de scris a lui Paul Goma are
aparenta luptei cu balaurul. 

Aceasta carte ar merita - impreuna cu intreaga opera a lui Paul
Goma - sa fie reconsiderata, recitita, reasezata in contextul literaturii
epocii in care a fost scrisa, o operatiune care merita facuta - fatalmen-
te in contra directiei criticii reprezentate de Nicolae Manolescu si
Eugen Simion - pentru a ilustra contrastul dintre - sa zicem - pe de o
parte, un Marin Preda aflat, chiar cu "Cel mai iubit…” si in pofida
talentului literar nativ, la limita literaturii de propaganda, un Nicolae
Breban prins in plasa ideologiei, portretizand (in "Animale bolnave”,
de exemplu) securisti umanizati, amatori de discutii "intelectuale pe
teme morale, un ¢oiu evazionist si preocupat excesiv de stil, un
Augustin Buzura oferind in romanele lui aparenta unei normalitati a
dilemelor morale, iar pe de alta parte, un Paul Goma egal cu sine, in
viata si in opera, o adevarata constiinta a epocii, un scriitor de talia
unor Soljenitin sau Havel, un autor prigonit in tara sa, silit sa-si publi-
ce opera in strainatate, un Paul Goma scriind in limba romana chiar si
in exilul care - spre rusinea noastra, a romanilor in general si a lumii
literare romanesti in special - nici azi nu s-a incheiat. Balanta merita
echilibrata. Peisajul merita o perspectiva nemijlocita de lentilele defor-
matoare prin care a fost privit pana acum.”

Vineri 29 august 2008

Ana zice c¶ berzele ar fi plecat din Fran†a de vreo s¶pt¶mân¶
- §i nu m-au anun†at, m¶g¶ri†ele.

Sâmb¶t¶ 30 august 2008

Ce-or s¶-l atace iar¶§i b¶lo§ii-fioro§ii holocaustologi pe Te§u
Solomovici pentru articolul publicat azi, în Ziua - tot în leg¶tur¶
cu Antonescu (unde-i Ion Vianu, s¶-l pedepseasc¶ el pentru
blasfemie, de la în¶l†imea scaunului dintr-un prezidiu în care
doarme, de pute - scaunul, fire§te)?!

[Un prieten epistolar mi-a atras aten†ia: “termenii holocaus-
tolog, holocaustologie au devenit “de-ai no§tri”, sunt folosi†i §i
corect, dar §i aiurea, ca genocid (“i-a omorît toate g¶inile - un
adev¶rat genocid”), îns¶ nimeni nu recunoa§te c¶ Dvs. a†i intro-
dus acest termen în limba român¶”. Nu am r¶spuns la aceast¶
amabil¶ §i respectuoas¶ semnalare. Pentru c¶ nici eu nu-mi mai
dau seama dac¶ am folosit, primul, holocaustolog, holocausto-
logie §i, chiar de a§ fi sigur c¶ eu sunt acela - ei §i ? Astfel, am
introdus, vorba lui, §i alti termeni, chiar “ziceri” ca: “Spre deose-
bire de celelalte †¶ri c¶zute sub ocupa†ie sovietic¶, România a fost
ocupat¶ de români” - ei, da, ei §i? Mai deun¶zi Horasangian a
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folosit-o, tot f¶r¶ indicare bibliografic¶ (!) - ei §i? Ce s¶ fac? S¶
public lista “contribu†iilor” §i s¶ amenin† cu procesul pe oricine
le va folosi f¶r¶ precizarea: “Inventat¶ de Goma”? E-he, câte nu
a inventat Goma, chiar §i “ni§te insule, cu canale de ap¶”, cum m-
a încondeiat Monica Lovinescu, experta în “canale-de-ap¶” în
jurnalele sale.]

ïnapoi la Te§u Solomovici: el comenteaz¶ volumul “Al III-
lea Reich si Holocaustul din Romania (1940-1944).
Documente din arhivele germane", editat de Institutul National
pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel". E
vorba de o lucrare esentiala pentru cunoasterea in adancime a
guvernarii antonesciene si, totodata, a evenimentelor tragice care
au indoliat evreimea romana in anii razboiului. Cei doi istorici,
Ottmar Trasca, (autorul selectiei, traducerii din limba germana si
al notelor), si Dennis Deletant, (semnatarul studiului introductiv),
considera ca refuzul maresalului de a permite Berlinului nazist
deportarea evreimii-romane in lagarele de exterminare din
Polonia si oprirea, in general, la 13 octombrie 1942, a oricaror
deportari in Transnistria, ar fi o "pretinsa rezistenta" opusa de
Ion Antonescu in fata cererilor repetate ale conducerii celui de-al
III-lea Reich de aplicare a "Solutiei finale" pe teritoriul
Romaniei” - am reprodus opinia lui T. Solomovici §i am subliniat
“pretinsa rezisten†¶”.

Nu îl cunosc pe Deletant decât din scris, interven†iile sale -
mai ales în postfa†a la varianta româneasc¶ a C¶r†ii Negre a
Comunismului fiind cea mai… rezonabil¶ (nici nu era greu - fa†¶
de cine, rezonabil¶? De un troglodit ca Oni§oru? De un pre§ al
Blandianei: Rusan?). Desigur, nu am citit noul op, îns¶…
Tocmai, pentru c¶ a ap¶rut la Institutul Wiesel, îl cred pe T.
Solomovici  când scrie: “refuzul lui Antonescu de a permite
Berlinului nazist deportarea evreimii-romane în lagarele de exter-
minare din Polonia si oprirea, în general, la 13 octombrie 1942, a
oricaror deportari in Transnistria, ar fi o "pretinsa rezistenta"”.
De ce? Am mai spus: pentru c¶, în ciuda documentelor existente
- reproduse - §i mai ales în ciuda… documentelor inexistente,
dar…presupuse a fi §i comentate (de c¶tre Deletant), afacerea -
am zis bine: afacerea - pute a holocaustologie, a “istorie” fabri-
cat¶ de holocaustologi.

Eram tentat s¶ introduc “mirarea-compasiunea”: «Cum de
un istoric onest ca Deletant a consim†it la o asemenea falsificare
a istoriei, a§a cum o arat¶ documentele…?» , dar m¶ ab†in. Cu
durere §i cu mânie. Desiluziile provocate de oameni au fost, în
ultimele decenii atâtea §i atât de mari, încât ce mai conteaz¶ un…
Deletant la Casa Wiesel? M¶ voi m¶rgini s¶ citez din Te§u
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Solomovici “adev¶rurile” vehiculate de Deletant-Wiesel:

“(…)Cine ii informase ca Guvernul roman a decis sa-i predea pe
evreii-romani pe mana germanilor? Istoricii Trasca si Deletant publica
telegrama cifrata nr. 3680 a diplomatului german von Killinger catre
Ministerul de Externe german prin care acesta comunica acceptul
maresalului Ion Antonescu si al vicepresedintelui Consiliului de
Ministri, Mihai Antonescu, in vederea deportarii evreilor din
Transilvania (de Sud), Banat si Vechiul Regat. Telegrama vorbeste de
o scrisoare care ar fi fost adresata de Mihai Antonescu
Hauptsturmfuhrerului SS Gustav Richter, in care oficialul roman se
declara de acord cu evacuarea evreilor din Romania si cu expedierea
imediata a lor in lagarele de exterminare. Mai mult, in scrisoare e sub-
liniat ca aceasta este si dorinta maresalului Ion Antonescu.

“Scrisoarea negasita
“Scrisoarea ar fi putut fi un document de o importanta covarsitoa-

re. Numai sa vezi si sa nu crezi, o asemenea scrisoare, desi cautata cu
ardoare, nu a fost gasita nici in arhivele germane si nici in cele roma-
nesti. Ar trebui sa ne indoim ca ar fi fost vreodata scrisa? Era oare posi-
bil ca o problema atat de importanta, pe plan international si local,
romanesc, care se referea la destinul a sute de mii de oameni, sa fie
reglementata prin intermediul unui schimb personal de scrisori, si nu
printr-un schimb oficial de documente? Birocratia asasina nazista nu
putea sa creada ca s-au luat decizii, s-au aprobat niste planuri de conlu-
crare romana-germana, doar pe vorbe. Lipsa acestor acte oficiale naste
astazi toata nebulozitatea istorica. Cum sa nu te miri ca pe baza aces-
tei scrisori inexistente, s-a pus in miscare masinaria germana a exter-
minarii evreimii-romane, care s-a izbit imediat dupa declansarea ei de
curioasa lentoare romaneasca.

“Ca sa grabeasca lucrurile, Adolf Eichmann, "arhitectul distruge-
rii evreimii europene", anunta o Conferinta la Berlin, pentru data de 26
septembrie 1942, convocand in mod special pe specialistii cailor fera-
te germane si romane. Cu meticulozitatea sa tipic nemteasca,
Eichmann intentiona sa stabileasca riguros numarul trenurilor, ritmici-
tatea si cantitatea de evrei care vor fi deportati zilnic din Romania. Dar
la aceasta Conferinta nu sosesc reprezentantii romani. (subl.mea,
P.G.) Eichmann crede mai intai intr-un accident tehnic, foarte posibil
ca romanii sa fi uitat data Conferintei. El nu are timp de amanari, asa
ca sedinta se tine fara generalul Orezanu, directorul Cailor Ferate din
Romania si fara Radu Lecca, imputernicitul lui Ion Antonescu pentru
problemele evreiesti. (subl. mea, P.G.) Lui Eichmann i se pare ca nici
nu are nevoie de ei, pentru ca exista o scrisoare de aprobare a deporta-
rii evreilor din Romania, semnata de Mihai Antonescu, cu acordul
maresalului. Pe baza acestei scrisori inexistente, Eichmann a intocmit
graficele exacte ale lichidarii evreimii-romane. (sub. mea, P.G.)
Imediat dupa incheierea lucrarilor Conferintei, Eichmann cere explica-
tii de la romani: de ce au lipsit de la intocmirea acestor grafice?
Romanii se mira ca s-au apucat sa faca asemenea grafice, nu exista
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trenuri libere care sa-i duca pe evreii-romani la Auschwitz, si, in gene-
re, nu exista nicio aprobare guverna mentala romaneasca privind pre-
darea evreilor  germanilor. Cand Himmler, Muller, Eichmann, von
Killinger solicita furiosi explicatii, li se comunica, stupefiant, ca mare-
salul a suspendat "trimiterile de evrei". S-au formulat numeroase
explicatii asupra acestui gest nemaipomenit al maresalului Ion
Antonescu, se vor mai emite tot soiul de interpretari, sa nu se uite insa
esentialul: ramanerea in viata a celor aproape  jumatate de milion de
evrei, s-a datorat in mod exclusiv acestei decizii (subl. mea, P.G).

“Asupra acestor documente, a scrisorii an tonesciene, care a
existat?, nu a existat?, si in special asupra acelei zile norocoase pentru
tribul evreo-roman cand maresalul a spus NU nazistilor, voi reveni.”

Iat¶ înc¶ o prob¶ (mai era nevoie? - mai era! §i, vai, are s¶
mai fie, minciuna holocaustologilor este constitutiv¶) de mani-
pulare a documentelor:

- când exist¶ documente (care contrazic acuza†iile aiuritoare
ale holocaustologilor), acestea, fie sunt furate de ru§i (prin gene-
ralul NKVD Mi§a Naum, în august 1944), fie sunt “puse bine
de holocaustologi” (ca originalul “Testamentului lui Fildermann;
ca originalul Jurnalului lui Sebastian), deci interzise de a fi
consultate de goi;

- când nu exist¶ documente acuzatoare, holocaustologii nu
ezit¶ s¶ inventeze… existen†a lor, pentru ca acuza†iile - minci-
noase, nerezemate pe adev¶r - s¶… func†ioneze în continuare,
întru culpabilizarea goi-lor §i impunerea taxei pe cadavre (specia-
litate ajuns¶ la perfec†iune diabolic¶).

M¶ opresc aici cu laudele la adresa lui Te§u Solomovici. Nu
vreau s¶ adaug, la acuza†iile de… antisemitism (aruncate de unul
ca Ancel) §i aceea de… prieten al lui Goma, “antisemit basara-
bean”, vorba lui I. Vianu.

Duminic¶ 31 august 2008

Cea mai… lung¶ lun¶ a anului - a§a mi se pare mie. Avînd
31 de zile mai sunt §i altele, dar chiar urmînd unei luni tot cu 31
zile (ianuarie), efectul nu se simte, din cauza schimb¶rii anului.
Pe când august… Mai ales ca este o luna canicular¶, pustie
(concediile)…

Dar, de mâine… Nu numai ca este un ïntâi, dar §i
Septembrie! 
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S E P T E  M B R I E

Luni 1 septembrie 2008

Am început §coala. Cu aceea§i doamn¶-nv¶†¶toare.
Eu am început-o (§coala ceea) cu dreptul: Xiti îmi spune c¶

ieri, 31 august, au fost 100 (una sut¶ ! un record!) vizitatori ai
site-ului meu, de§i luna august din Jurnal a ap¶rut abia pe la orele
20, ora Parisului.

M¶ consolez §i eu cu firimituri.

Azi le-am scris: D-nei Crângariu, lui Mircea St¶nescu, lui
Valerian Stan, amintindu-le c¶ în 16 septembrie va avea loc o
nou¶ înf¶†i§are. Probabil Mircea St¶nescu nu va putea fi prezent
din pricina orarului strict de la ei de la serviciu; Valerian Stan va
fi - ca de obicei, acolo. Nu sunt sigur c¶ avocatul nu va uita iar
ceva…

Am fost la farmacie. Greu, drumul, greu. Merg, p¶§ind ca
din pod, am tendin†a de a desface bra†ele, ca pentru a-mi p¶stra
echilibrul pe sârm¶. Lucreaz¶ puternic b¶trâne†ea, bat(r)-o cre†ea! 

Mar†i 2 septembrie 2008

Noapte agitat¶, ciuruit¶ de treziri. £i f¶r¶ vise. Probabil în
asemenea împrejur¶ri materia (agita†ia) r¶mâne în trezìe, nu se
descarc¶ în vis. E-he, dac-ar fi în Cer ca (§i pe/în) România… Dar
nu e… Vorba mea: e din ce în ce mai nu-e…

Din pu†inele ecouri despre Dialog(ul cu Flori Stanescu)
rezult¶ c¶ ni§te excep†ii-excep†ionale dintre oameni au citit
bro§ura; dintre ace§tia câ†iva - doi, trei, fie: patru - au scris ce au
scris, îns¶ atâ†ia al†ii, care nu s-au exprimat în pres¶, doar în
discu†ii cu amicii (iar ace§tia reprezint¶ majoritatea reprezenta-
tiv¶) au în†eles “mesajul” meu critic, accept¶ c¶ am dreptate
(“cam are”, dac¶ vorbe§te un ardelean), în “îns¶…”, iar aici
r¶sare intelectualul român, cel de bun¶ calitate, moral în intimita-
te, îns¶ într-atât de descurajat de  persisten†a r¶ului pe meleagu-
rile noastre, încât mai are un singur dor: s¶ se retrag¶ în mun†i,
îns¶ f¶r¶ a trage rare focuri de arm¶, ca Geo Dumitrescu pe când
mai era el poet. ïl bate gândul c¶ cel mai bun lucru ar fi s¶ te
retragi la †ar¶ (nu în mun†i…), s¶ faci vin, rachiu, s¶ faci gem de
mere cu zmeur¶, s¶ mai cite§ti ceva, s¶ mai scrii ceva... Numai c¶
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nici asta parc¶ nu-i via†¶…
Rezumatul situa†iunii îl… rezumase Virgil Ierunca, de când

l-am cunoscut (în 1973) - acesta:
«Nimic de f¶cut cu…»- §i-i numea pe tovar¶§ii de ne-

facere.
Eu, ceva mai optimist (ha-ha-ha!), nu rostesc definitivul

nimic, o cotigesc pe dup¶ piersic, morm¶ind c¶ ba da, ar fi
ceva-ceva (de f¶cut), îns¶ nu va fi venit timpul (s¶ nu m¶ mai
recunosc, parol, din astfel de discurs împ¶ciuitorist, vorba rea-
lism-socialismului). ïn realitate sunt din ce în ce mai mort¶cios.

Miercuri 3 septembrie 2008

Ve§tile proaste nu au întârziat (s¶-§i arate col†ii, vorba unui
§ogor poet ocazional). 

Aflu de la Tolea Juraveli: la 31 august s-a deschis la
Chi§in¶u  edi†ia din acest an al Salonului Interna†ional al C¶r†ii.
De asta dat¶ f¶r¶ Goma. Au învins holocaustologii: Magder,
komisarul politic al evreilor din Basarabia se plimb¶ printre stan-
duri, cu ochi de vultur, c¶lc¶tur¶ (de la c¶lcâi vine) de bol§evic
triumf¶tor. A reu§it s¶ bage spaima în organizatori: nici picior de
carte semnat¶ de “antisimitul” Goma la ei, la Ki§’nò! - §i ce-o
mai fi f¶cînd prietenul meu Vlad Socor? Tot pentru Noul Israel
trude§te el?

Joi 4 septembrie 2008

Alt¶ veste cretin¶: cic¶ ni§te cronicari… l-ar fi dat în
judecat¶ pe LIS. Pentru ce? O astfel de întrebare nu se pune, din
momentul în care §tim cine este Cronicarul-cu-f¶r’de-£alvarul:
Turn¶torul Manolescu!, Iuda care, în loc s¶ se spânzure pentru
tr¶dare, a c¶p¶tat de la Tel Aviv §i de la Washington “slujbuli†a”
de ambasador Unesco, la Paris. L-a b¶tut Dumnezeu pentru vân-
zare: de cum m¶ demascase ca “antisemit”, cum n-a mai fost în
stare s¶ scrie! Se apucase de cronica sportiv¶ - jale mare; s-a
încercat în proz(ulic)¶ - volumul colectiv “de dragoste” : e§ec
r¶sun¶tor, nu este el de a§a ceva, doar de niscai rezumate
§col¶re§ti, botezate canoane. Iar acum, în pâra la adresa lui LIS s-
a f¶cut de râsul târgului - cu condi†ia ca târgul acela s¶ fie alc¶tuit
din oameni normali, nu din momâi aplaudace - ca Prelipceanu,
Gârbea §i alte culmi ale direc†iei… române.

Ce jeg! Ce putoare, Manolescu! £i când te gânde§ti c¶
aceast¶ creatur¶-caricatur¶ a Dasc¶lului-ardelean-la-român a
format 2-3-4 genera†ii de intelectuali umani§ti - dup¶ chipul §i
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asem¶narea sa - vezi-i bibliografia la: Iva§cu, Ivasiuc, Buzura,
Uricaru, ¢oiu, D.R. P.

Vineri 5 septembrie 2008

Nu s-au oprit ve§ti proaste: dup¶ procesul intentat de
Manolescu lui LIS, iat-o pe feti†a B¶sescului, cea cu succesurile,
trimis¶ la Parlamentul European. Motiva†iunea: analfabe†ica
are neap¶rat¶ nevoie de… experien†¶. ïn fapt: s¶ înve†e s¶ scrie-
citeasc¶, mai ales s¶ vorbeasc¶ corect limba român¶.

ïn fine, pentru ziua de azi e destul: monumentul
Holocaustului la Bucure§ti! A§a-i trebuie României Securi§tilor
Eterni: dac¶ nu a cârâìt în front când ambasadorii Guest §i
Taubman (ai Israelului, nu ai USA !) i-au impus Monumentul
Osta§ului American Salvator al României (de fascism/sic), acum
este silit¶ s¶-l înghit¶ pe Wiesel în toat¶ murd¶ria lui de minci-
nos, de falsificator de istorie, de obraznic f¶r¶ obraz..

Sâmb¶t¶ 6 septembrie 2008

Iat¶ “ïntâmpinarea” lui LIS:

STOICIU LIVIU IOAN, „pârât, în proces cu Uniunea Scriitorilor
din România, în calitate de reclamant pentru Fond – obliga†ia de a
face” (conform Cita†iei emise la 6 august 2008 / Dosarul 6713/4/2008)

C¶tre Judec¶toria Sectorul 4 Bucure§ti
ÎNTÂMPINARE

la cererea-ac†iune semnat¶ de Nicolae Manolescu, pre§edintele Uniunii
Scriitorilor din România, „prin avocat Deleanu Ioan”

“Domnule Pre§edinte al Judec¶toriei,
E primul proces de care am parte de când m¶ §tiu, de§i scriu conti-

nuu §i public în presa scris¶, în ziare §i reviste, de la Revolu†ie încoa-
ce (am publicat §i zilnic opinii critice §i articole de atitudine, dar mai
ales am publicat §i public s¶pt¶mânal, insistând pe domeniile politic,
social §i cultural-literar). În ultimii aproape 19 ani, publicistica, redes-
coperit¶ în libertate, a ocupat §i locul întâi la masa mea de scris. E
prima oar¶ când sunt acuzat oficial de „calomniere” – în condi†iile în
care eu nu fac decât s¶ critic abuzuri în func†ii, s¶ spun lucrurilor pe
nume §i s¶ fac observa†ii intransigente pe seama lor. Cel ce m-a che-
mat acum în instan†¶ (Nicolae Manolescu, care „reprezint¶ legal”
Uniunea Scriitorilor din România; o voi prescurta mai jos USR)
confund¶ din rea-credin†¶ critica incomod¶, neconvenabil¶ domniei
sale, cu calomnia, trecând, mai nou, §i la h¶r†uirea mea prin Justi†ie,
iat¶, s¶ m¶ intimideze. R¶st¶lm¶cirile cuvintelor mele §i interpretarea
c¶ ele ar calomnia numai fiindc¶ sunt critice, amintesc de reflexele tre-
cutului comunist, de o mentalitate compromis¶, neculpabilizat¶. A
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calomnia înseamn¶ a face afirma†ii mincinoase sau a aduce acuza†ii
false, ceea ce nu e cazul meu. Pentru mine nu conteaz¶ decât adev¶rul!

Insist pe al doilea alineat al cererii-ac†iune semnat¶ de N.
Manolescu: „S¶ obliga†i pârâtul s¶ înceteze calomnierea prin pres¶ a
Uniunii Scriitorilor din România §i a persoanelor din conducerea
acesteia, sub sanc†iunea unor pl¶†i de daune cominatorii a câte 1.000
lei / zi, pentru toat¶ perioada de la r¶mânerea definitiv¶ §i irevocabil¶
a hot¶rârii ce se va pronun†a §i pân¶ la întreruperea efectiv¶ a calom-
nierii”! (subl. mea, P.G.) Din start, îmi manifest stupefac†ia c¶ e posi-
bil numai s¶ se cear¶ prin Justi†ie, azi, s¶ i se suspende semn¶tura unui
scriitor independent (cum sunt eu) printr-o hot¶râre „de la data… la
data”, s¶ fie cenzurat „legal”, s¶ i se închid¶ gura, cum se spune. Oricât
de critic ar fi el la adresa unei persoane sau institu†ii publice! E împo-
triva Constitu†iei §i a bunului sim†. S¶ citez din Constitu†ie:
„Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a
credin†elor §i libertatea crea†iilor de orice fel, prin viu grai, prin
scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comuni-
care în public, sunt  inviolabile”. Câ§tigul real principal postcomu-
nist a fost libertatea de expresie! Iat¶ îns¶ c¶ azi, dup¶ 19 ani de demo-
cra†ie, sunt amenin†at cu plata a 10 milioane de lei vechi pe zi dac¶ am
opinii critice §i scriu articole de atitudine!

De ce s-a ajuns pân¶ aici, s¶ mi se impun¶ azi t¶cerea? Numai
dictatura comunist¶ §i Securitatea mi-au mai impus asta, obligându-m¶
s¶ intru în disiden†¶. S¶ nu mai critic, azi, USR §i conducerea ei ope-
rativ¶, cu orice pre†? V¶ rog s¶ re†ine†i (n-am alt¶ explica†ie): la USR,
la nivel de conducere, s-a intrat în campanie electoral¶, în prima parte
a anului viitor vor avea loc noi alegeri în breasla scriitoriceasc¶, va fi
ales un nou pre§edinte al ei, cu vicepre§edin†i §i secretari, un nou
Comitet de conducere (format din 11 membri „executivi”), un nou
Consiliu. E clar, dezv¶luirile mele din pres¶ „deranjeaz¶”, stric¶ jocu-
rile electorale… De fapt, de ce trebuie s¶-mi justific eu cuvintele, la o
cerere-ac†iune de tip autoritarist?

Se subliniaz¶ în cererea-ac†iune conceput¶ „la general”, semnat¶
de N. Manolescu, c¶ în calitatea mea de membru al „Consiliului ca
organ suprem de conducere a USR” calomniez USR §i „deopotriv¶
conducerea acesteia” (se refer¶ la conducerea operativ¶ a USR, la cei
ce primesc salarii pentru func†iile de†inute la USR, în frunte cu N.
Manolescu). V¶ rog s¶ re†ine†i: tocmai fiindc¶ sunt membru al acestui
Consiliu „suprem” de conducere al USR (neretribuit), am responsabi-
litatea expres?, fa†¶ de cei ce m-au ales, fa†¶ de breasla scriitoriceasc¶,
s¶ fiu critic, transparent, s¶ nu ascund adev¶rurile care las¶ de dorit din
activitatea conducerii operative a USR, s¶ o †in din scurt. Mai e ceva
de comentat?

Se face caz în întreaga cerere-ac†iune de „prestigiul” Uniunii
Scriitorilor din România (USR). Care „prestigiu”? Cine l-a determi-
nat? Cine e USR? O institu†ie „sub vremi”, care nu se respect?.
Prestigiu înseamn¶ „autoritate moral¶” (conform tuturor dic†ionarelor)
– iar institu†ia USR nu se poate l¶uda cu nici o ac†iune public¶ moral¶,
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care s¶-i fi atras simpatia popula†iei! Din contr¶, USR a ajuns la
paroxism: de când a fost ales N. Manolescu pre§edinte, în 2005, a fost
interzis¶ semn¶tura lui Paul Goma (deoarece e incomod în tot ce scrie
§i azi) în revistele ce apar sub egida USR! Paul Goma fiind un simbol
al rezisten†ei anticomuniste române§ti, un mare scriitor-disident pe
care-l are România, refugiat politic §i azi în Fran†a (§i pentru care USR
nu mi§c¶ un deget s¶-l aduc¶ în †ar¶, din contr¶, îl pune la zid cu eti-
chete condamnabile)! Din acest motiv am intrat personal în conflict
principial direct cu N. Manolescu §i cu „cei 11” din Comitetul de
conducere al USR, care au g¶sit de cuviin†¶ s¶-l compromit¶ §i pe plan
interna†ional pe Paul Goma, nu numai în †ar¶! Luându-i ap¶rarea lui
Paul Goma §i publicându-l în revista Via†a Româneasc¶, pe care o
conduceam, am intrat în… dizgra†ia conducerii nedemne a USR! Iat¶
urmarea, am fost dat în judecat¶ deoarece ap¶r Drepturile Omului,
începând cu libertatea de expresie.
Se face caz c¶ eu aduc prejudicii imaginii USR, c¶ „def¶imez” USR (§i
conducerea sa, în frunte cu N. Manolescu), care, citez din cererea-
ac†iune, „în decursul anilor de existen†¶ s-a definit cu demnitate §i
competen†¶ în România §i în afar¶, printro (sic!) activitate sus†inut¶ de
promovare a literaturii de calitate” – fals! Care demnitate §i compe-
ten†¶¶ Care imagine? USR n-a fost decât o institu†ie colabora†ionist¶,
care a dezvoltat condamnabil ideologia comunist¶ §i a ridicat pe cele
mai înalte culmi dictatura ceau§ist¶… USR a înfierat public orice
„ie§ire din rând” a scriitorilor disiden†i, ba chiar i-a dat afar¶ din rân-
durile ei! Exemplul lui Paul Goma, dac¶ tot l-am pomenit mai sus, e
flagrant: nu numai c¶ n-a fost ap¶rat de USR în 1977, dar a fost exclus
din USR §i l¶sat pe mâna poli†iei politice.

Apropo: sunt acuzat c¶ pot aduce în viitor prejudicii (prejudicii
poten†iale, deci) prin criticile mele – de când se judec¶ azi „pove§ti cu
calomnii §i prejudicii” care se pot întâmpla în viitor? Sunt condamnat
preventiv, Doamne fere§te, ca „inamic public num¶rul 1”? Nu se
judec¶ faptele propriu-zise? Iar dac¶ am adus cumva vreun prejudiciu
USR, rog s¶ se evalueze asta oficial, prin firm¶ autorizat¶.

Mai mult, sunt acuzat c¶ m¶ lansez nu numai în calomnierea
USR, ci §i în „calomnierea altor personalit¶†i publice din †ara noastr¶”!
Iat¶ motivul pentru care i se cere Justi†iei s¶ m¶ execute sumar, s¶-mi
interzic¶ semn¶tura – §i orice cuvânt critic pe care-l voi mai scoate s¶
fie pl¶tit cu 1.000 lei noi pe zi! E incredibil: pe to†i îi „calomniez”, de§i
nu fac decât s¶ consemnez adev¶ruri neconvenabile! 

V¶ pute†i imagina? Po†i critica orice, §i Pre§edin†ia României §i
orice institu†ie fundamental¶ a statului, azi, dar nu po†i critica Uniunea
Scriitorilor, conducerea ei? E de tot râsul (sau plânsul)… 

Nu pun în discu†ie cererea-ac†iune c¶tre „Judec¶toria 4
Bucure§ti”, întru-totul rudimentar¶ (dactilografiat¶ penibil, cu gre§eli
de genul „printro” §i „întro”, legat, sau „creierea de disensiuni”, cu
virgule puse împotriva ortografiei), semnat¶ uluitor de Nicolae
Manolescu, imaginându-mi c¶ de vin¶ e numai avocatul s¶u, Deleanu
Ioan. Sigur, N. Manolescu nu are nici o scuz¶ c¶ a§a compromite
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Uniunea Scriitorilor din România (USR). Îmi e mie ru§ine de toat¶
aceast¶ cerere-ac†iune „f¶r¶ obiect”, jignitoare §i agramat¶ (toat¶ e
construit¶ pe acela§i calapod, de tip: „acesta, cuprins de febra scrieri-
lor sale”; ultimul paragraf atinge apogeul, în care N. Manolescu cere
pedepsirea mea, prin pronun†area antologic¶ a unei hot¶râri în Justi†ie
care s¶-mi suspende semn¶tura – întreb: s¶ fiu pedepsit pentru ce n-am
f¶cut?).

Se mai spune în cererea-ac†iune c¶ „inventez scenarii” (sic!) –
dac¶ sunt scenarii, deci literatur¶, nu pot fi incriminate. Apoi, bazaco-
nia c¶ prin aceste articole de atitudine eu îmi fac un „renume”, nu mai
trebuie s¶ o demontez, e de ajuns s¶ citi†i biobibliografia mea, s¶ g¶si†i
adev¶ratul „renume”. Nu mai pun la socoteal¶ c¶ se începe, jenant, cu:
„În fapt, se constat¶ c¶ pârâtul…” – cine „se constat¶” (la plural, cu
drept de instan†¶), într-o cerere-ac†iune semnat¶ de N. Manolescu, care
se transform¶ astfel în dela†iune?
Totodat¶, cererea-ac†iune e plin¶ de neadev¶ruri §i acuza†ii false (de
fapt, ea m¶ calomniaz¶ pe mine): eu n-am pornit nici o „campanie uni-
lateral¶ de calomniere” la adresa USR §i a conducerii sale, pur §i sim-
plu îmi fac datoria, îi atrag aten†ia breslei scriitorilor ce se întâmpl¶ în
realitate. N-am apelat la nici un „atac personal”, atac func†iile publice.
Nic¶ieri n-am afirmat c¶ USR e „un fel de grupare nelegal¶” (e ten-
den†ios argumentul în sine al acestei cereri-ac†iune, odat¶ ce §i eu sunt
unul dintre ale§ii structurilor de conducere ale USR, cu drepturi depli-
ne, inclusiv de a avea re†ineri asupra ac†iunilor abuzive ale conducerii
USR). O alt¶ abera†ie: c¶ eu urm¶resc §i „creierea (sic!) de disensiuni
în interiorul uniunii” – de unde pân¶ unde? Numai fiindc¶ spun unor
lucruri pe nume §i cei viza†i se simt descoperi†i?

M¶ ab†in s¶ fac alte referiri. A§tept s¶ v¶d enumerate „calomnii-
le” de c¶tre N. Manolescu §i avocatul s¶u, s¶ pot s¶ le demontez min-
ciuna §i falsul. Vrea USR s¶-§i spele rufele murdare în instan†¶? N-am
nimic s¶-mi repro§ez, n-am inten†ionat nici o clip¶ s¶ discreditez vreo-
dat¶ pe cineva, în nici un context. Repet, mi-am f¶cut datoria fa†¶ de
mine însumi, dând de gol lucruri repro§abile conducerii USR (cu USR
n-am nimic de împ¶r†it, se în†elege, din contr¶, iau ap¶rarea rolului ei
sindical; din p¶cate, cel ce m¶ cheam¶ pe mine acum în judecat¶ a poli-
tizat USR, ceea ce e de neacceptat, §i nu e numai opinia mea, „oame-
nii lui Manolescu” au acaparat tot). Repet, nu calomniez pe nimeni, de
aproape 19 ani spun doar lucrurilor neconvenabile pe nume. Nu m¶
intereseaz¶ dac¶ e pre§edintele sau premierul României, sau e
pre§edintele USR: atunci când am de f¶cut cunoscut¶ o opinie critic¶ a
mea în leg¶tur¶ cu un aspect sau altul, o fac f¶r¶ prejudec¶†i, cu ones-
titate. Nu am nimic de împ¶r†it personal cu nimeni, ap¶r numai cu sin-
ceritate principiile, adev¶rul lor. M¶ lupt cu bun¶-credin†¶ cu tot ce mi
se pare a fi abuz de func†ie.

Închei, întrebându-m¶ naiv: iubitor de confra†i cum e, criticul lite-
rar N. Manolescu a uitat c¶ înainte de a da în judecat¶, „deontologic”,
trebuie s¶ apelezi pe scurt la Dreptul la replic¶ în presa scris¶, dac¶ e§ti
nemul¶umit de ceea ce s-a scris despre tine, §i chiar s¶ apelezi la noile
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comisii de mediere de pe lâng¶ judec¶torii, la mijloc putând fi o
neîn†elegere? Sau s¶ ai o discu†ie amiabil¶ cu cel pe care vrei s¶-l dai
în judecat¶ numai fiindc¶ î†i blameaz¶ abuzurile §i nu-†i cânt¶ în
strun¶. £tiindu-se c¶ polemicile culturale nu intr¶ în Justi†ie… Domnia
sa a †inut cu orice pre† s¶-mi dea cu parul în cap, „prin surprindere”, s¶
m¶ înve†e minte „la Tribunal” („la Tribunal, birjar”, ar spune un mare
scriitor român clasic). Doar nu e greu s¶-i acuzi pe criticii t¶i c¶ te…
calomniaz¶! Reaua sa credin†¶ bate la ochi. 

3 septembrie 2008. Bucure§ti
Liviu Ioan Stoiciu”

Ce spuneam: Turn¶torul Emerit Manolescu, Excelen†a Sa
Denun†¶torul (contra argin†i sun¶tori - a retrogradat: “cronicarul
sportiv” s-a dovedit a fi un minabil pârâcios labagiu - §i anal
fabet. Exemplele (ortografia-i) se afl¶ citate în textul lui L.I.
Stoiciu. £i s¶ nu dea vina Domprofesor pe dactilografa avoca-
tului pentru limba român¶ folosit¶: paralizat¶ de admira†ie,
fumeia a copiat întocmai ce scrisese cu mâna lui marele scriitor
român N. Manolescu.

Duminic¶ 7 septembrie 2008

Pronosticurile mele fotbalistice s-au dovedit (aproape) exac-
te: §i România §i Fran†a - date ca sigure înving¶toare, în ajun - au
mâncat b¶taie. Am gre§it doar când am spus: «Cu acela§i scor…»
Ei bine, România mea cea drag¶ a fost umilit¶ - acas¶, la Cluj ! -
de Lituania, cu 0-3, “în schimb”, vorba lui S¶raru, Fran†a, la
Viena, a pierdut “numai cu…” 1-3. Acest Domenach, de meserie
pierz¶tor, în loc s¶ fie trimis la plimbare dup¶ e§ecul cel¶lalt, a
fost men†inut - §i î§i continu¶, con§tiincios Calea Vacii £chioape,
cu un lot… modificat (dar dup¶ acela§i principiu: cei buni, în
form¶, nu joac¶). £i ia mai d¶-i în mamele lor de putori!

Luni 8 septembrie 2008

C¶utînd cu Google, am dat, pe situl “Referate. ro” peste:

“Astra de Paul Goma trimis la data: 2006-11-09 de catre: willy
Fapt singular in scrisul lui Paul Goma, romanul “Astra” este

construit intr-o insolita si frapanta arhitectonica in forma de stea. In
jurul nucleului evenimential static – inchiderea celebrei biblioteci
sibiene “Astra” intr-o nefasta zi din 1949 – pivoteaza multiple raze
problematice. Fiecare dintre aceste raze, prefigurate din raporturile
eroului licean cu diferite personaje care frecventau biblioteca, lumi-
neaza sub alt unghi viata marcata zi cu zi de accentuarea “luptei de
clasa” si a terorii in numele “idealului” comunist de import.”
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Mar†i 9 septembrie 2008

D-na Moro§anu mi-a trimis ieri un proiect de copert¶. Am
rugat-o frumos s¶-mi propun¶ altul.

Am¶rît. Am impresia ca nimic nu merge.

Joi 11 septembrie 2008

Zi blestemat¶, nu doar pentru America.

Basarabenii mei §i-au “procurat” ordinatoare: §i ieri §i
alalt¶ieri mul†i§ori vizitatori ai site-ului meu.

Ieri am primit de la Liviu Cangeopol o felicitare/cu anticipa-
re de ziua mea aniversar¶: un text care mi-a pus balsam pe r¶ni -
§i bine scris §i scris-de-bine… Nu-mi stric¶, m¶car anual, o ase-
menea batere pe um¶r din partea cuiva aflat §i el în singur¶tate.

Duminic¶ 14 septembrie 2008

De pe blogul Annei Kling:

“11.09.2008 - PETIT TOUR EN KHAZARIE
“Ce petit retour dans le passé n’est pas dépourvu d’intérêt car il

jette quelques lueurs sur la géopolitique d’aujourd’hui.
A l’origine : une peuplade semi-nomade d’Asie centrale faisant

partie d’un vaste ensemble sous domination turque. Lorsque cet empi-
re turc s’effondre, vers 650, les Khazars (mot turc qui signifierait «
errant ») prennent leur indépendance et s’installent au nord du
Caucase, près de la mer Caspienne. Bons guerriers, ils vont largement
s’étendre au cours des deux siècles suivants, jusqu’à constituer un
royaume englobant le sud de la Russie, la Crimée, l’Azerbaïdjan, la
Géorgie, ainsi qu’une partie du Kazakhstan et de l’Ukraine. A cette
époque-là, ils sont païens, de tradition chamanique.

En 838, le judaïsme devient religion d’Etat et l’hébreu, la langue
écrite du royaume. Les raisons de cette conversion sont diverses et
sortent du cadre de ce sujet. Toujours est-il que voilà les nomades turcs
devenus juifs.

L’apogée de leur puissance se situe aux IXe/Xe siècles. Ils
s’allient, y compris par mariage, aux Byzantins voisins. Leur impor-
tance tient également à leur situation stratégique sur la route de la soie,
régulièrement empruntée par les juifs radhanites de Perse avec qui ils
auront de nombreux contacts, pas toujours pacifiques.

965  marque le début de la fin. Les Khazars subissent une lourde
défaite infligée par les Russes, leurs ennemis héréditaires, qui eux
aussi s’étaient convertis à peu près à la même époque à une religion
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monothéiste. Mais au christianisme.
Peu à peu, l’ancien royaume va se rétrécir jusqu’à finir par dispa-

raître en tant que tel. Les juifs  convertis de fraîche date, quelque peu
coincés entre les chrétiens et les musulmans qui les cernent de toute
part, rejoignent entre les Xe/XIIe siècles, les communautés juives de
Byzance, de Hongrie, de Pologne et d’ailleurs. Ils étaient en tout
cas nombreux et ce seraient eux qui auraient constitué les premiers
gros établissements juifs d’Europe de l’est.

Outre Benjamin Freedman dont nous parlions récemment, bien
d’autres historiens et chercheurs ont évoqué l’origine khazare de ces
juifs d’Europe de l’Est :

C’est Ernest Renan qui avait ouvert le ban. En 1883, il écrivait
dans Le Judaïsme comme race et religion : "Les conversions massives
à l'époque grecque et romaine enlèvent au judaïsme toute signification
ethnologique, et coupent tout lien physique (mais non pas spirituel)
avec la Palestine [...] La plupart des Juifs de Gaule ou d'Italie sont le
produit de ces conversions. Quant aux Juifs du bassin du Danube, ou
du sud de la Russie, ils descendent sans doute des Khazars. Ces régions
contiennent de nombreuses populations juives qui probablement n'ont
rien à voir, du point de vue ethnologique, avec les Juifs d'origine."

D’autres suivront : Abraham Poliak, professeur d’histoire juive à
l’Université de Tel-Aviv publiera en 1941 La conversion des Khazars
au judaïsme et récidivera en 1951 avec Khazarie : Histoire d’un royau-
me juif en Europe.

En 1954, le chercheur britannique Douglas Morton Dunlop
publiera une Histoire des Juifs khazars. Et Arthur Koestler, en 1976
enfoncera le clou avec La Treizième Tribu.

Tous ces auteurs déclenchèrent une vive polémique, l’idée d’une
origine khazare des juifs d’Europe de l’est apparaissant comme parti-
culièrement menaçante. Se profilait à travers elle l’ombre terrifiante
d’une contestation possible du droit « historique » sur Israël.

Plus récemment deux titres ont encore paru sur le sujet: Histoire
des Khazars : la nation juive de Russie et d’Ukraine, de l’Américain
Kevin Allan Brook et Quand et comment fut inventé le peuple juif ? de
l’Israélien Shlomo Sand.

A observer ce qui se passe actuellement en Géorgie, ancienne
partie du royaume khazar, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur la
persistance de certaines solidarités et proximités.

La Géorgie de 2008 – dont l’armée a été entraînée par les Etats-
Unis et Israël - apparaît incontestablement comme un avant-poste, en
Asie centrale, des USA et des forces de l’Otan, aux frontières de la
Russie et à proximité du Moyen-Orient. Une différence quand même :
le pétrole du Caucase a remplacé la route de la soie.”

16:34 Publié dans Histoire
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Luni 15 septembrie 2008

ïncepe S¶pt¶mâna Proceselor: 
Mâine: al meu, cu holocaustologii, vianologii adormi†i,

manolescolatrii turn¶tori.
Vor veni: al lui Liviu Ioan Stoiciu pârît de acela§i profesio-

nist al dela†iunii: Manolescu ; apoi al St¶ne§tilor.
Zilele acestea am cioc¶nit la textele din “Supliment”.

Istovitoare, nepl¶cut¶ treab¶. Dar, înc¶ o dat¶: acestea s¶ nu fac¶
dimpreun¶ mai mult de 100 pagini, pentru ca volumul I s¶ nu
dep¶§easc¶ 700 pagini.

Alalt¶ieri §i ieri am urm¶rit vizita Papei Benedict XVI la
Paris, pe Esplanada Invalizilor, la Lourdes. Ca majorit¶†ii tr¶ito-
rilor în Fran†a, mi s-a “ameliorat” imaginea ini†ial¶: f¶r¶ a intra în
concuren†¶ cu Ioan Paul II, îl complementarizeaz¶ fericit. Ieri, la
Lourdes, a slujit liturghia predominant în francez¶, dar §i în
latin¶. M-a uns la inim¶ pronun†ia ratzingerian¶ (cite§te: normal¶,
corect¶) a latinei: a§a cum o §tiam noi, românii, de-acas¶. ïn 30
de ani nu m-am împ¶cat cu pronun†ia fran†uzeasc¶: o oroare,
accentuînd pe ultima silab¶ a cuvintelor, au realizat “simetria” cu
maghiara, unde toate cuvintele sunt accentuate pe prima (ca §i în
finlandez¶ §i în estonian¶).

Comentatorii de la televiziune: de§i “speciali§ti” în materie:
analfabe†i: unul dintre ei, Harouard - cel mai “intelectual”, face la
un moment dat luminoasa remarc¶:

«Dar acest pap¶ cânt¶ bine, nu ca cel¶lalt!» - compara†ie
imbecil¶, fiindc¶ “cel¶lalt” era Ioan Paul II, la ultimele sale
apari†ii televizuale ar¶ta ca un tragic agonic (apoi: nici Ratzinger
nu “cânt¶ mai bine”: §i el este un om în vârst¶, avînd suflul scur-
tat, diminuat - pentru urechea mea, hr¶nit¶ cu muzic¶ laic¶ ger-
man¶ §i religioas¶ rus¶, “papista§ii” nu pot avea, în liturghia lor,
muzic¶ “frumoas¶”, la ei primînd cuvântul, nu cântul).

Cuvântul… La Wojtyla era cuvântul preotului “popular”, ai
fi zis: “activist” (pentru cauza cea bun¶), de pop¶ de †ar¶,
b¶rb¶tesc, fratern; al lui Ratzinger: cuvântul profesorului, al inte-
lectualului  doctor în teologie. Ortodoxul de mine (cât este…)
pre†uie§te atât discursul paleacului cât §i al neam†ului.

Era s¶ m¶ pornesc iar¶§i într-o diatrib¶ contra popilor no§tri
ortodoc§i, f¶†arnici, uleio§i (pe când papista§ii - ca Balot¶, de
pild¶ - sunt doar… iezui†i).
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Mar†i 16 septembrie 2008

Ast¶-noapte nu a fost atât de frig ca în cealalt¶ (+ 4 grade),
dar tot de-toamn¶.

S-au adunat cca 70 pagini de supliment la “Scrìsuri”. ïnc¶
cel mult 15 §i m¶ opresc. ïn anume momente regret ca… am urcat
pe scar¶, ca s¶ dezgrop texte ne-trecute la ordinator, în altele zic:
bine am f¶cut! Adev¶rat: am l¶sat deliberat de-o parte dialoguri-
le lungi: cu Vatra, cu Antonesei, cu Laszlo, cu Cesereanu, cu
Oros, cu Cassian, cu Ic¶… - totalizînd bini§or spre 500 pagini. 

Acum, c¶ se contureaz¶ editarea unor c¶r†i la Curtea Veche,
fire§te gândul §i dorin†a vizeaz¶… Jurnalul (în fapt, cele vreo
16, grupate cronologic §i dup¶… cantitatea de pagini). Numai c¶,
vorba în†eleapt¶ a românului de pretutindeni - §i de totdeauna :
«Nu e momentul…». 

Nu e, nu e. P¶catul meu: am comis prea mult¶ hârtie scris¶,
îi cople§esc (“îi sufoci”, vorba Monic¶i Lovinescu) pe editori.
£i înc¶ nu am la mân¶ dovada c¶ voi fi editat. Un prim semn va
fi : copertele celor trei volume programate pentru acest ultim tri-
mestru. Apoi, trecînd în 2009, vom da, vorba lui Breban / lupta
pentru roman - în fine, doar din necesit¶†i de rim¶, fiindc¶ în pro-
gramul Cur†ii Vechi nu va fi nici un roman, doar Scrìsuri, trei
volume §i - dac¶ sunt b¶iat cuminte - Culoarea curcubeului, în
edi†ie, în sfâr§it, complet¶.

Da, oameni buni: m¶ arde pe la fica†i dorul… de a edita
Jurnalul (dar cine s¶ mi-l?). Le-a§ grupa astfel: 

- Vol. I : cele trei jurnale de la Nemira;
- Vol. II: cele trei jurnale de la Dacia;
- Vol. III: cele patru jurnale de la Criterion.
De acolo, cele de la Anamarol probabil le-a§ grupa dup¶…

cantitate §i nu ar fi exclus s¶ le las fiecare în câte un volum: 2004,
2005, 2006 - urmînd needitatul 2007 §i prezentul, 2008.

Dar de unde editor pentru Jurnale? Eh, dac-a§ avea bani…

Iar s-a amânat procesul. Valerian Stan mi-a scris:

“Din pacate, asa cum ma temeam (din cauza de "vacanta judeca-
toreasca"), judecata a fost inca o data amanata - pentru 21 octombrie -
din cauza aceleasi lipse de procedura cu firma care editeaza
Cotidianul. De data asta fiind clara culpa grefierei (plecata in concediu
nu a facut ce trebuia) judecatoarei i-a fost cerut sa o sanctioneze.
Va doresc numai bine,

V.S.”
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Ce s¶ mai spun? “Vacan†¶” - nevacan†¶, holocaustolologii
lucreaz¶ puternic. Vor fi sim†it ei c¶ nu vor câ§tiga împotriva mea
doar pocnind din degete, doar prezentîndu-se ca “victime ale
antisemitismului” §i “supravie†uitori ai Holocaustului”. Deci
trudesc, încât asud¶ §i prin urechi. Cum adic¶: în acest “context”
de victorii totale, ei s¶ piard¶ procesul de def¶imare (sic!)? S¶ nu
întoarc¶ ei s’tua†iunea, ca din acuza†i s¶ devin¶, s¶ r¶mân¶ eterni
acuzatori? Doar le-a venit în ajutor §i Papa Benedict XVI, decla-
rînd c¶ antisemi†ii sunt anticre§tini! A§a, carevas¶zic¶: punem pe
foc Noul Testament, cu textele-m¶rturii ale Sfântului Pavel, al lui
Ioan Chrisostomul… De fric¶-de-consecin†e… C¶c¶cio§ii!
F¶cînd asta, nu repar¶ nimic - ce s¶ repare: adev¶rul c¶ evreii l-
au ucis pe profetul evreu Isus? Dar l-au ucis §i nici un pap¶
neam†, culpabilizat pân¶-n tiar¶ nu-l va… învia.

Revenind pe p¶mânt: evreii - prin holocaustologii de
serviciu, goii slugi dezgust¶toare - nu accept¶ ca §i ei ar putea
gre§i; c¶ §i ei mint; c¶ §i ei traficheaz¶ adev¶rul. Numai faptul c¶
am dat în judecat¶ pentru calomnie Comunitatea Evreilor consti-
tuie o   blasfemie; un p¶cat de moarte. Auzi, obr¶znicie din par-
tea unui neica-nimeni, cum îmi zicea jandarmul-securist Eugen
Barbu: s¶ conteste adev¶rul lui Wiesel? Cel unu §i indivizibil?
Dar unde ne trezim, m¶i fra†ilor de la Barier¶? 

Joi 18 septembrie 2008

Ieri: zi n¶cl¶it¶, obositoare. Trudesc la ultimele 4-5 pagini
din Supliment. Merge extrem de greu. Azi voi face dezmiri§tirea,
apoi m¶ apuc de suprim¶ri. Sper s¶ reu§esc.

Am oprit “Suplimentul” la vreo 70 pagini. L-am trimis la
Madam St¶nescu (dimpreun¶ cu “Nega†ioni§tii”).

Vineri 19 septembrie 2008

Azi voi respira liberat de povara cumplit¶ a “Suplimentului”.

Sâmb¶t¶ 20 septembrie 2008

E§antioane de limb¶ româneasc¶ “§tiin†ific¶”, folosit¶
într-un articol din România liber¶ de azi, despre “descoperiri
arheologice în Ardeal” - din p¶cate textul nu este semnat altfel
decât cu: “Departamentul Corespondenti, Sambata, 20
Septembrie 2008”:
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“Tot la Sarmizegetusa a fost descoperit si un templu al zeului
asiatic Iarhibol, unul dintre componentii trinitatii supreme a panteonu-
lui acestei provincii. Templul a fost ridicat de soldatii adusi din
Palmyria de catre imparatul Hadrian, in perioada 117-118, pentru a
lupta impotriva sarmatilor, care doreau sa invadeze Dacia.”

Asta fiind dorin†a sarma†ilor: s¶ invadeze Dacia! Tu s¶ fii
sarmatu-¶la, n-ai fi avut un singur dor: s¶ invadezi ni†el Dacia?

“Cetatea Devei dateaza din anul 1269. In decursul veacurilor,
cetatea a fost †inta mai multor rascoale.”

Ca dac¶ nu era †int¶ (a mai multor r¶scoale), ar fi d¶inuit
§i ast¶zi…

Sim†eam eu cum se apropie vestea-rea. Vreau s¶ zic: cum
vine, vine, amenin†area…

Un prim pas în pragul meu - deci e ca §i cu Securitatea: dac¶
a f¶cut primul pas pe pragul casei tale…

S-ar putea s¶ fie doar o fals¶-alarm¶, o întâmplare-
întâmpl¶toare, f¶r¶ consecin†e grave, îns¶ pentru mine pân¶ §i
mi§c¶rile aerului îmi pot anun†a o mic¶-catastrofic¶. Este vorba
de §tirea c¶ editura se mut¶ în alt local - iat¶ de ce întârzie r¶spun-
surile de mult promise, iat¶ de ce nu mai vine coperta aceea…

ïmi fac cruce cu limba-n gur¶, rugînd soarta s¶ m¶ scuteasc¶
de ast¶ dat¶…

Azi abia am pus un nume pe o alt¶ - nu amenin†are, de ast¶
dat¶ nu mie mi se va întâmpla ceva, ci - stare pe care nu o luasem
în seam¶, s¶ o izolez, s¶ o pritocesc, de§i… eram toat¶ ziua cu ea-
n gur¶, ierta†’ di vorb¶ r¶.

Memoria, despre ea este vorba; memoria care numai pentru
mine este… bun¶, pentru al†ii, pentru ceilal†i ∞inerea de minte ea
este ne-bun¶, ba chiar d¶un¶toare…

Am citit în ultima vreme în presa literar¶ româneasc¶ - atât
cât îmi este la îndemân¶, prin internet - mai multe amintiri-din-
copil¶rie datorate, nu unor piscuri culturale, dar unor ml¶di†e
crescute în mediile… mèdii intelectuale, persoane avînd acum
cam vârsta mea.

Peste o sigur¶ m¶rturie a§ fi trecut, nepoticnit; §i peste a
doua, dac¶ nu ar fi fost deosebit de cutremur¶toare - dar dincolo
de a treia n-am mai fost în stare: acumularea, mama ne-s¶n¶t¶†ii.

Ce m¶rturiseau septuagenarii de azi? Cum, cândva, în “anii
negri” : 1948, 1949, 1950, comuni§tii punînd mâna pe putere,
via†a  devenise din ce în ce mai grea, amenin†înd s¶ devin¶ de
nesuportat.
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“£i, într-o bun¶ zi, tata m-a luat de-o parte §i m-a sf¶tuit, în
§oapt¶, s¶ nu fim auzi†i de cine nu trebuie…”

Acesta fiind “nucleul”. Sf¶tuitorul putea fi mama, bunicul-
bunica, un unchi, un vecin, înv¶†¶torul, popa…

Sfatul fiind - dup¶ introducerea de rigoare: “Vin vremuri
grele” - scurt §i cuprinz¶tor:

«Orice ai auzi, orice ai vedea, nu te amesteca: n-ai auzit,
n-ai v¶zut. Nu-†i otr¶vi sufletul, nu-†i înc¶rca memoria cu fapte
nepl¶cute tr¶ite de tine ori povestite de altul. Uit¶ tot ce †i-ar
aduce nepl¶ceri. Vezi-†i de ale tale §i numai de ale tale, avînd o
singur¶ grij¶: s¶ nu provoci necazuri familiei noastre”.

Unde am auzit/citit astfel de “sfaturi”? ïmi dau seama acum,
c¶ le-am auzit de atâtea ori - la al†ii - încât le-am neglijat, le-am
luat drept ticuri verbale (ce nu spune omul la necaz!), le-am arun-
cat, ca pe ni§te fructe vierm¶noase, ori pe cale de a se strica.

ïn mine nu intrau astfel de sfaturi. ïn casa noastr¶ - cea
mereu alta, a ca a celor f¶r¶-de-cas¶ - nu era loc de sfaturi din
acestea. Din contra: f¶r¶ declara†ii sfor¶itoare, în familia noastr¶
se vorbea despre †inerea-de-minte ca despre ceva de la sine
în†eles. Niciodat¶, niciodat¶, niciodat¶ mama ori tata, nu mi-au
recomandat s¶ uit ceea ce îmi comunicaser¶. 

De ce?
M¶ întreb acum, constatînd ca membrii familei noastre am

fost de când ne §tiam p¶gubo§i. 
Fiindc¶ nu uitau. 

Duminic¶ 21 septembrie 2008

Nu am continuat ce începusem ieri - nu am putut: de ciud¶,
de mânie, de grea†¶.

ïns¶ ast¶-noapte l-am visat pe Ion Vianu: d¶dea autografe pe
a nu §tiu câta edi†ie a Amintirilor în dialog cu Matei C¶linescu
§i pe înc¶ o carte al c¶rui autor nu era lizibil, îns¶ titlul, da:
Neulander - Imre Nagy, 1956. Ultimul “volum” era o reminis-
cen†¶ a ceea ce citisem în ziare: T¶riceanu l-a numit pe Petre
Roman-Neulander ministru al Românilor de pretutindeni, a§a
ceva, îns¶ pe mine nu m¶ §ocase - în trezìe - vestea, pentru c¶ de
mult¶ vreme “calomniasem” Partidul Liberal: “Partidul
Securi§tilor Tineri” (spre deosebire de “Partidul Mili†ieni§tilor
B¶trâni”: †¶r¶ni§tii); pentru c¶ este fiul  vitreg al turn¶torului Dan
Amedeo L¶z¶rescu, intrasem în ceart¶ cu Alexandru George
(modest, ca de obicei, acesta se a§eza în §irul “martirilor na†iei”:
Coposu, Maniu, Br¶tienii §i… Amedeul pricinatic, c¶ruia “i se
permiteau pe vremea lui Ceau§escu ie§iri la întâlniri masonice în
Occident, în timp ce liberalii interbelici       putrezeau în
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pu§c¶riile comuniste sau v¶rsau lacrimi în exil de dorul †¶rii din
care au fost nevoi†i s¶ fug¶ din cauza ciumei ro§ii adus¶ de
parin†ii §i bunicii actualilor liberali”)!

Ca s¶ vezi cum st¶m cu visele! Oricât de… departe par cele
dou¶… “c¶r†i” (Amintiri în dialog §i Neulander - Imre Nagy)
ele sunt legate prin fostul meu prieten Ion Vianu:

- pe de o parte pentru c¶ în una dintre acuza†iile de “antise-
mitism”, I.V. îmi punea în spinare calomnia (mea) potrivit c¶reia
“evreii basarabeni ar fi venit în la noi în vara lui 1944, pe tanc” -
or în comentariile publicate în ultimele zile se scrie ceea ce eu
afirmasem cu decenii în urm¶: Ana Pauker, Neulander - “bote-
zat” pentru circumstan†¶ la Moscova: “Valter Roman”, veniser¶
în România, “pe tanc”, mai mult: în uniforme sovietice;

- pe de alt¶ parte, punctul de pornire (a vorbei, a visului)
volumul Amintiri in dialog - prima edi†ie - începe a c¶p¶ta
circumstan†e atenuante (vreau s¶ spun: autorii), dac¶ este
adev¶rat¶ presupunerea mea c¶ mul†i dintre concet¶†enii no§tri au
chiar uitat ceea ce, normal ar fi fost s¶ †in¶ minte, ca f¶cînd parte
§i din via†a lor - aici fiind vorba de “Evenimentele din Ungaria”,
cum zicea, eufemizant Securitatea, ca sa evite termenul revolu†ie.

Sunt gata s¶ cer scuze lui Ion Vianu §i lui Matei C¶linescu
(§i lui Manolescu) pentru repro§ul meu ap¶sat, repetat de a nu fi
amintit, în… amintirile lor de acea perioad¶ - 1956-57:
Revolu†ia din Ungaria, ecoul ei la noi, mai ales în mediul univer-
sitar. Dar nu cred c¶ ei le vor accepta: ar însemna c¶, într-adev¶r,
nu mai exista, pentru ei acea întâmplare §i nu pentru ca, atunci
când §i-au consemnat pe hârtie “amintirile”, acele amintiri (de
demisie curat¶…) i-ar fi ru§inat; ci nu le-au scris, pentru c¶ pur §i
simplu nu aveau ce scrie: li se §tersese din… suflet acea perioad¶
- pentru c¶… p¶rin†ii lor îi sf¶tuiser¶ s¶ nu se amestece în “eve-
nimente” - ceea ce junii studen†i Vianu §i C¶linescu chiar
f¶cuser¶ (§i le prinsese bine), mai mult: s¶ uite ceea ce eventual
înregistraser¶, iar ei, b¶ie†i de§tep†i, ascult¶tori, dar mai ales
structural bine-orienta†i - o f¶cuser¶. Spre folosul lor, al carierei
lor §i spre bucuria p¶rin†ilor, ne-plictisi†i de organe… Proba ca
acesta este adev¶rul-adev¶rat? Absen†a din Amintiri în Dialog a
perioadei 1956-57, dar §i prezen†a, în interven†iile jurnaliste de
dup¶ decembrie 1989 ale lui Manolescu, marcate de un analfabe-
tism strig¶tor la cer - re-vezi ce anume §tia (§i cum r¶spândea
“informa†ia”), prezentînd “Scrisoare c¶tre Paul Goma” a lui
Voican-Voiculescu despre Teroarea comunist¶ în general, despre
Securitate în special - ca ac†iune a Securit¶†ii… ceau§iste! Am
mai scris, repet: N. Manolescu a fost mutilat, castrat de memorie
de cei care voiau s¶-l protejeze de persecu†ii §i începuser¶ prin
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a-i schimba numele.
Bine-bine: chiar de §tiam c¶ nu “†ara-ntreag¶” se afla în

închisoare în acele timpuri, §tiam, totu§i: “†ara-ntreag¶” era…
informat¶ c¶ cel pu†in 10% din cet¶†enii s¶i se afl¶ în stare de
nelibertate. Din 1956, luînd contact direct cu popula†ia peniten-
ciar¶, am c¶p¶tat convingerea c¶, împreun¶ cu familiile
de†inu†iilor, ne-liberii din România trec de 30%.

Bine-bine: anul 1964, Anul Amnistiei, pe lâng¶ bucuria
rec¶p¶t¶rii libert¶†ii - supravie†uitorilor - a constituit §i momentul
frângerii spin¶rii celor care înduraser¶, rezistaser¶ pu§c¶riilor
atâ†ia ani, decenii: trezindu-se în închisoarea larg¶ cât †ara, oame-
nii au constatat c¶ ei fuseser¶ stor§i de vlag¶ §i de pozi†ie verti-
cal¶, §i-au confec†ionat alibiul: “Nu mai avem împotriva cui lupta
- Ru§ii au plecat din România…” §i au (de)pus-jos, în colb, nu
doar armele, dar §i sufletul. Dezam¶gi†i de nereu§ita lor, oamenii
ace§tia - dac¶ au fost re-accepta†i de familie, dac¶ î§i încropiser¶
alta - i-au sf¶tuit pe copii s¶ fie pruden†i, s¶ nu repete “gre§elile”
lor - care iat¶ unde i-au dus pe to†i… ïns¶ o astfel de pedagogie:
“s¶ nu faci…” era justificat¶ prin fric¶, iar frica este constitutiv¶
omului întru supravie†uire… animal¶. Dar “s¶ ui†i!” este un sfat
criminal : cel îl va asculta va deveni un handicapat, un mancurti-
zat, un-f¶r¶-cap, nu doar un-f¶r¶-memorie.

Aveam inten†ia s¶ scriu un text aparte despre Memoria,
mama noastr¶… Am renun†at, de§i adunasem vreo §ase pagini
de citate din Matei C¶linescu, din Simona £ora, din Cristea
Enache. Abia acum aflu despre tragedia din familie: fiul s¶u, “M”
a fost bolnav de epilepsie §i autism, a murit în 2003. Se n¶scuse
în vara anului 1977; în toamna anului 1978, când am fost la
Bloomington, nu l-am v¶zut, nici nu §tiam c¶ au un b¶iat. Eram
§i bolnav - aveam sânger¶ri abundente, ame†eli, pierderi de echi-
libru, în fine o p¶rticic¶ din efectele chimiz¶rii cu care m¶ trata-
risese, la Rahova Securitatea, nedisp¶rute nici dup¶ un an §i mai
bine de jum¶tate dup¶ liberare (§i care †inuser¶ în jur de cinci
ani). Cum dup¶ acea dat¶ nu am între†inut leg¶turi : antipatia lui
fa†¶ de mine fiind alimentat¶, întâi din… necitirea a ceea ce scri-
sesem, apoi de rezumatele onirice furnizate de ¢epeneag, apoi,
mai încoace de  credulitatea lui I. Vianu în minciunile holocaus-
tologilor - printre acestea: “antisemit basarabean” (dac¶ l-ar fi
întrebat cineva unde este, pe hart¶, Basarabia aceea, feciorul lui
Tudor Vianu ar fi c¶scat îndelung, apoi s-ar fi întors pe partea
cealalt¶, continuîndu-§i somnul) apoi de Gabriela Melinescu §i de
al s¶u Dan Shafran… A§a c¶ nu am aflat marile necazuri din
familia C¶linescu.
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M¶ opresc aici, r¶mânînd cu cât am scris despre Memorie. 
Cu gândul îndoliat.

Mar†i 23 septembrie 2008

M¶ lucreaz¶, m¶ lucreaz¶ Memoria… (amputat¶?, deca-
pitat¶?, expulzat¶?, alungat¶?). Venind dintr-un mediu - geogra-
fic aparte - am c¶p¶tat alte valori. S¶ fi contat genera†ia din care
f¶ceam, §i eu parte?, indiferent de provenien†¶ (din nou: geogra-
fic¶, social¶?). O vreme - mult¶ vreme - crezusem c¶ “noi, stu-
den†ii de la 1956”, Ungari§tii, pentru c¶ eram mai tineri decât
“ceilal†i studen†i - Pite§tenii” eram mai curio§i, mai curajo§i decât
înainta§ii §i a§a r¶m¶sesem… Dureroas¶ eroare. Chiar §i noi (“cei
tineri, deci mai-buni”) am suferit laminajul la care ne-a supus
timpul; ba chiar topirea §i turnarea în alte forme. Dac¶ privesc în
imediata mea apropiere: colegi de închisoare, de d.o., prieteni în
libertate (sic) - constat, ce? Fire§te, o diferen†iere §i nu sunt sigur
c¶ aceasta a fost  semn de ameliorare a lor sau degradare a mea
sau ambele simultan §i simetric.

A mai încercat s¶ v¶d unde-când a început desp¶r†irea. 
Niciun secret: în perioada domiciliului obligatoriu. Când

egalitatea cvasiperfect¶ de care ne… bucuram din partea
Aparatului de Teroare, continuînd a ne †ine sub/în teroare, a f¶cut
un pas înapoi, l¶sînd teroarea-dulce s¶ ne ia în primire…ïi zic:
dulce, findc¶ nu mai era, ca cealalt¶: concret¶, brutal¶, care, la
urma urmei ne mentinea în stare de trezìe, deci de capacitate,
dac¶ nu de a da o ripost¶, atunci de a ne “înco†openì”, cum i se
mai spune ac†iunii contrare unei adev¶rate ac†iuni, încord¶rii,
concentr¶rii de a nu se l¶sa urnit din loc, a§a cum face m¶garul
când nu vrea el s¶ asculte ordinul conductorului de m¶gari: refuz¶
s¶ mi§te. ïn româneasca  tricolor¶ aceast¶ “atitudine” ar putea fi
numit¶: rezisten†¶, în sensul de ne-ascultare, de opunere pa§nic¶
(altfel ar fi opunere-prin-copitare a m¶garului de conductor de
m¶gari), numai c¶ este, nu o ac†iune, ci o stare: îndurarea. A§a se
explic¶ folosirea excesiv¶ (nu doar la români) a termenului rezis-
tare în sensul îndur¶rii, suport¶rii agresiunilor, nu de opunere.

S¶ m¶ întorc din r¶t¶cire: am constatat o diferen†iere între
de†inu†ii care eram, în continuare, §i în d.o. atunci când
“condi†iile de via†¶” au început a fi altele, de la individ la individ:
X avea o familie care îl ajuta, trimi†indu-i bani §i pachete - Y nu
(mai avea), fusese divor†at de Securitate, de unde pornea, abia
sim†it¶, invidia n¶scut¶ din “lupta de clas¶” pref¶cut¶ în ur¶ fa†¶
de X, prietenul, fratele de cruce al s¶u; X, fiind mai tân¶r, mai
viguros, mai intreprinz¶tor, avea… succes la femei (femeile de la
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ferm¶), or Y fiind mai pu†in ar¶tos, mai timid, mai s¶rac - nu
putea pune pe mas¶ cârna†ii §i sl¶nina “de la pachet”, nici chiar
conservele de la cooperativ¶, dar care, §i ele, costaser¶ ceva
bani…

Scriu acest text a§a cum scrisesem, în urm¶ cu… 36 ani
Gherla. Nici atunci, nici acum, cu inten†ia de a amâna
desnod¶mântul. A§a a cerut Gherla, a§a cere Memoria invalid¶:
s¶ amân cât este posibil ajungerea la sâmbure (explica†ia).
Fiindc¶ îmi era fric¶ s¶ înaintez drept, ocoleam cât puteam, întâr-
ziam - de fric¶. Atunci de frica memoriei afectelor (de fiecare
dat¶ când povesteam “B¶taia de la Gherla”, o retr¶iam, nu doar o
rezumam; acum tot de afecte mi-e durere atroce. £i ru§ine de
mine: cum adic¶: eu s¶ fiu singurul (bine: unul dintre pu†inii)
avînd respect fa†¶ de memorie, cultul istoriei? Dar e insuportabil
s¶ fii “singurul”, chiar §i unul dintre cei pu†ini.

£i atunci, ce e de f¶cut? Nu §tiu. Voi încerca s¶ zigzaghez,
s¶ târcolesc, s¶ amân… ca s¶-mi fie, mie, mai pu†in r¶u.

Joi 25 septembrie 2008

Uf!, am terminat “Suplimentul” la vol I.

Vineri 26 septembrie 2008

Azi am primit dou¶ variante ale copertei pentru Infarct. Am
ales una - cea mai simpl¶, luminoas¶.

Totodat¶ am aflat c¶ editura Curtea Veche se mut¶ în Pipera,
pe strada Fabrica de Glucoz¶…

Ieri mi-a parvenit o veste descurajant¶, întrist¶toare: în Cehia
(presuspun c¶ §i în Slovacia, de§i, mai §tii?) domne§te dezintere-
sul fa†¶ de scriitori de renume mondial: Havel, Kundera, mai cu
seam¶ în rândurile tineretului. ïn Rusia §tiam c¶ Soljeni†în,
£alamov sunt interesan†i numai printre oamenii… b¶trâni - de la
vârsta mea în sus.

S¶ m¶ fi în§elat când scriam c¶ “numai în România”/ bântuie
amnezia?

Sâmb¶t¶ 27 septembrie 2008

M¶ lucreaz¶, m¶ lucreaz¶ amnezia est-european¶. Ca ultimul
dintre ciobanii no§tri mi-am zis c¶ “asta” numai mie mi se întâm-
pl¶. £tiam de ru§i, am zis: «Eh, ru§ii…La ei - ca la niminea…»
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Apoi am aflat c¶ §i ungurii… Am zis: «Eh, ungurii, ei au dat ce
aveau în ei în 1956, nu vor mai fi avînd rezerve…» De când am
aflat c¶ §i cehii nu sunt mai breji, am acceptat cu un sfert de gur¶
c¶ n-om fi noi, Românii cei mai p¶c¶to§i de pe p¶mânt. Mai
r¶mâneau polonezii… Ei bine, nici ei nu stau mai str¶lucit cu
memoria - am aflat c¶ Istoria Sindicatului Solidarnosc, mai ales
dup¶ 1990 este ciuruit¶ de lupte pentru putere, de bârfe, de
dela†iuni (de pild¶ marginalizarea, apoi eliminarea Annei
Walentinowicz, eroina grevelor de la Gdansk. Ceea ce mi l-a
adus în… memorie pe Vasile Paraschiv al nostru: “tovar¶§ii de
baricade” au folosit nuan†at (sic) argumente, nu neap¶rat securis-
te, dar sigur: româniste: marele cusur al lui Paraschiv: era †igan;
al Annei Walentinowicz: “analfabet¶”… £i uite-a§a a fost
înlocuit Serviciul de Cadre comunist cu unul ne-, ba chiar anti-
comunist…

ïn†eleg unde am gre§it în “analiza” mea: m-am aplecat
numai asupra b¶t¶turii noastre, române§ti; apoi am l¶rgit aria,
incluzînd §i Rusia §i Ungaria §i Cehia §i Polonia (“dar numai ele”
- o parafrazez pe Monica Lovinescu atunci când îmi r¶spundea la
fiecare titlul de articol ne-curat scris de Eliade §i de care se ag¶†au
holocaustologii: «Da, §i acela - dar numai acela…»). Dac¶ ori-
zontul meu ar fi fost mai… larg, a§ fi putut include la autoamne-
zia†i pe marii învin§i ai ultimului r¶zboi mondial: germanii §i
japonezii. La nem†i am atins în câteva rânduri aceast¶ ran¶ des-
chis¶, purulent¶: memoria-na†iunii deformat¶, falsificat¶, la urma
urmei anulat¶, îns¶ o pusesem pe seama împ¶r†irii, f¶cîndu-i
vinova†i de aceasta doar pe komisarii bol§evici din RDG - cu teri-
bila lor for†¶ de terorizare a bie†ilor RFG-i§ti, dar nu §i înclinarea
natural¶ spre colabora-†ionism-onest al germanilor cu oricare
dintre ocupan†ii lor - printre ei prusacul RFG-ist  de foarte stân-
ga Günther Grass, dar §i durerea mea: sa§ii §i §vabii “repatria†i”,
deveni†i - vorba mea - mai ca- decât -tolicii: Dieter Schlesak,
prietenul meu, desprietenit, nu din cauza lui ¢epeneag, ci din a
lui Marx - §i Herta Müller - vajnica anticomunist¶ care abia în
Anul Domnului 2008, la Stockholm a anun†at c¶ vom vedea noi
ce vom vedea, atunci când ea - scriitoarea - va scrie o carte despre
deportarea mamei sale - carte pl¶nuit¶ a fi realizat¶ împreun¶ cu
un coleg al s¶u - tot neam† - dar care murise acum vreo 2-3-4
ani…).

ïmi cer iertare românilor mei: nu sunt ei singurii p¶li†i în cap
cu leuca amneziei na†ionale.

Un text din Ziua de azi, 27 sept. 2008.
ïl trec aici fiindc¶ “si eu, de la saiz’opt…”
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Dosare ultrasecrete  - 
“Manipularea URSS

“In iulie 1972 Agentia de Informatii pentru Aparare a SUA (Defence
Intelligence Agency - DIA) a alcatuit un amplu raport de 174 de pagini inti-
tulat "Comportamentul ofensiv controlat - Uniunea Sovietica". Autorul stu-
diului era capitanul John D. La Mothe din cadrul Biroului pentru Informatii
Medicale care a folosit pentru raportul sau atat surse deschise cat si rapoarte
ale serviciilor de informatii. Scopul sau: "sa evalueze cercetarea sovietica in
domeniul metodelor revolutionare de influentare a comportamentului uman
si este intentionat sa fie un ajutor pentru dezvoltarea de contramasuri pentru
protejarea personalului SUA sau a celui aliat". Acest raport contine o larga
sectiune care se refera la  cercetarile sovietice in domeniul parapsihologiei si
la folosirea psihiatriei si  psihologiei in politica de catre Kremlin. 

Insa cel mai interesant aspect din acest raport referitor la Romania este
o anexa intitulata "Analiza asupra metodelor sovietice de manipulare prin
teroare fata de Romania". Este vorba de o analiza pusa la dispozitia servicii-
lor secrete americane de un psihiatru roman emigrat in Statele Unite, care
cunostea in detaliu activitatea de cercetare a unui grup interdisciplinar din
Timisoara cu privire la metodele de manipulare a maselor. Identitatea sursei
a fost ascunsa in raportul facut public de DIA - ca si multe alte detalii care ar
fi putut duce la identificarea ei. Raportul in sine ofera explicatii cu privire la
pozitia Romaniei in august 1968 fata de invadarea Cehoslovaciei - ca si la
aparitia puterii nelimitate a lui Nicolae Ceausescu.

Raport pentru manipularea prin teroare
"Un (§ters din original) a pregatit o analiza a metodelor sovietice de

manipulare prin teroare aplicate in general si in special in cazul Romaniei si
Cehoslovaciei. Detaliile includ o analiza a tehnicii sovietice de folosire a
"opinionologiei" ca un instrument psihologic de control de masa in tarile
satelite. Sunt subliniate mai ales acele aspecte ale manipularii prin teroare
folosite de sovietici in timpul invadarii Cehoslovaciei in august 1968 si, in
acest context, o analiza a factorilor psihologici care au impiedicat invadarea
Romaniei. In plus, raportul analizeaza opinionologia romaneasca si aspecte-
le psihologice ale actualei structurari nationaliste a Romaniei.

Documentul de mai sus constituie o analiza extrem de importanta a
comportamentului controlat. Cu siguranta nu exista publicatii de nici un fel
asupra subiectului manipularii prin teroare provenite din surse sovietice. Mai
mult, se pare ca nu exista un acord asupra numarului expertilor implicati ofi-
cial in cercetarea sistematica a manipularii maselor. Se poate trage concluzia,
pe baza analizei pusa la dispozitie de psihiatrul roman, ca exista experti in
acest domeniu, iar cunoasterea numelor, activitatii si afilierii lor reprezinta cu
siguranta o lipsa informationala. Trebuie subliniat faptul ca (sters in original)
crede ca societatea occidentala este in mare parte neavertizata cu privire la
principiile stiintifice stabilite care guverneaza tehnicile sovietice de manipu-
lare a maselor. Aceasta sursa mai crede ca acest fapt este evident in manevra-
rea       lipsita de succes a tehnicilor de razboi psihologic aplicate in Razboiul
din Vietnam si in esecul Guvernului SUA de a manipula opinia publica - atat
cea americana cat si cea internationala in legatura cu acest conflict. Deoarece
acest document pare sa fie unul singur de acest tip a fost reprodus in Anexa
V. (...)"

Anexa V
"Aproximativ in 1964, Profesor Doctor Eduard Pamfil, seful departa-
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mentului de Psihiatrie din cadrul Scolii Medicale Timisoara a sponsorizat
organizarea unui grup de cercetare neoficial, format din o serie de psihiatrii
si psihologi ai departamentului. Sursa a afirmat ca ulterior doi cercetatori in
matematica si un cercetator in chimie s-au alaturat grupului, acesta fiind for-
mat din 5 psihiatri, 1 psiholog, 2 matematicieni si un chimist. (sters din docu-
mentul original). Acesta a mai afirmat ca grupul se intrunea o data pe sapta-
mana la clinica de psihiatrie intre orele 18:00-22:00. Intial grupul a fost orga-
nizat cu scopul de a studia problemele curente ale ciberneticii dar ulterior si-
a largit scopul, incluzand discutii legate de filosofia lui Foucault, Borges si
Ortega y Gasset: sensuri ale relatiei dintre psihiatrie si psihologie; cercetari
psihologice in comportamentul grupurilor si probleme legate de acestea.
Incurajati de multitudinea subiectelor discutate (in special de cele legate de
behaviorism) unii (sters din documentul original) au formulat noi subiecte pe
care le discutau separat, in afara intalnirilor grupului de cercetare. Acest lucru
se intampla ca o masura de precautie impotriva pericolului politic (reprezen-
tat de normele Blocului Estic) si a naturii interzise a temelor discutate, care
puteau compromite opinionologia. Aceste teme includ cercetari in domeniul
P.O. (public opinion-opinia publica); tehnici psihologice de angajare a mass
mediei; metode psihologice de manipulare a maselor si in mod deosebit,
metodele sovietice de manipulare prin teroare in tarile comuniste din Europa.
(NOTA: Pentru definitiile si  termenii psihiatrici si psihologici utilizati in
acest raport a se vedea glosarul de termeni). Sursa a declarat ca daca aceste
teme ar fi analizate si/sau facute publice ar scoate la iveala toate metodele de
amagire utilizate de liderii politici din blocul de est, lipsiti de scrupule, folo-
site pentru manipularea maselor si  totodata ar pune in pericol sistemul poli-
tic comunist. Totusi, aceste teme nu sunt recunoscute in mod oficial de tari-
le din blocul estic, sau studiate in universitatile din aceste tari, fiind conside-
rate subiecte tabu. Probabil ca acestea sunt secrete bine pazite de masinariile
de partid din tarile blocului estic. Rezultatele analizelor opinionologice reali-
zate de grupuri mici de doi-trei membri (sters din documentul original) in
Timisoara, au scos la iveala un model stiintific care poate fi exprimat printr-
o ecuatie matematica. Sursa nu stie de existenta unor experti in opininologie
din U.R.S.S. sau din statele satelit care sa fie angajati intr-o cercetare siste-
matica a manipularii maselor, sau care sa actioneze ca [si] consilieri in acest
domeniu, moment in care conducatori din tarile blocului de est fac pasi
importanti in politica (cum ar fi de exemplu momentul invadarii de catre
U.R.S.S. a C.S.S.R. - Czecho-Slovak Socialist Republic - Cehoslovacia in
1968). Sursa a declarat ca daca au fost date asemenea sfaturi, acestea ar
depinde de gradul, intensitatea, rezonanta si tipul reactiei maselor implicate.
Sursa a presupus totusi ca asemenea experti sovietici exista, considerand ca
(in afara de echipa de la Timisoara) exista alte echipe de specialisti in tarile
din blocul estic care au identificat acest model stiintific de manipulare prin
teroare, dar avand in vedere ca si descoperirile acestora reprezentau o ame-
nintare pentru regim si acestea sunt la randul lor secrete bine pazite. Sursa a
afirmat ca nu exista niciun fel de publicatii care sa trateze acest subiect in
tarile din blocul estic, desi acesta cunoaste progresele facute de vest in stiin-
ta manipularii maselor. In acest sens el s-a referit la studiile efectuate de ame-
ricanul Herman Kahn, din Boston, care a prezentat teoria escaladarii, fara a
face insa referire la rezonanta maselor, etc.. Totusi, sursa considera ca cei din
vest, care se ocupa cu manipularea maselor (care isi concentreaza eforturile
in domeniul publicitar pentru a incuraja cresterea consumului de pe piata
mult mai bogata din vest) nu sunt constienti de capacitatile stiintifice ale
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guvernelor din blocul estic in ceea ce priveste tehnicile de manipulare a
maselor. Mai mult, sursa considera ca acest lucru este evident avand in vede-
re esecul utilizarii tehnicilor psihologice implicate in razboiul psihologic din
Vietnam, si avand in vedere esecul guvernului S.U.A. in incercarea de mani-
pulare a opiniei publice - atat in America cat si in restul lumii -       referitor
la acest conflict. Stiinta manipularii maselor joaca un rol important in raz-
boiul modern - cel putin teoretic. In razboaiele de pana acum, ostilitatile
dintre doua parti se desfasurau fie la nivel diplomatic, fie printr-un conflict
militar care se baza in general, pe o serie de concepte militare clasice. Dar
acest concept s-a schimbat. In razboiul modern, exista o a treia forta care are,
probabil, un rol decisiv si care depaseste orice confruntare diplomatica si/sau
militara din zilele noastre. Aceasta forta este reprezentata de masele manipu-
late - indivizi care, prin mijloacele moderne de comunicare media, au fost
uniti intr-un front solid, impartasind opinii similare sau asemanatoare.
Aceasta a treia forta se confrunta si reuseste sa controleze aceste ostilitati,
aplicand propriile principii in defavoarea celor diplomatice sau militare.
Studierea acestor criterii este una din sarcinile opinionologiei. Citand sursa,
aceasta a dat ca exemplu inca odata razboiul din Vietnam. Avand in vedere
conceptele mai vechi, clasice, legate de razboi, vietnamezii (inclusiv cei din
nord) ar fi trebuit sa fie alaturi de americani, care luptau in Vietnam pentru
a-i elibera pe vietnamezi de pericolul reprezentat de opresiunea si teroarea
comunismului. In schimb, prin opinionologie (care se baza pe manipularea
comunista), masele vietnameze au fost unite in credinta ca lupta pentru liber-
tatea si independenta lor impotriva unui "invadator strain (american)", cand,
in realitate, ei luptau cu americanii pentru ca ulterior sa fie supusi de comu-
nisti. Sursa crede ca aceasta situatie este un rezultat evident al ignorantei
americane cu privire la manipularea mass mediei. Ignorand opinia maselor
(atat in America cat si in lume), americanii s-au plasat singuri in postura de
"putere invadatoare straina" asa cum erau perceputi de vietnamezii indoctri-
nati opinionologic.

Generalitati
Studiul modelului manipularii maselor si al rezonantei maselor se

bazeaza pe o noua abordare stiintifica a psihologiei, cunoscuta sub numele de
psihologie structurala. Aceasta psihologie, care este predata in vest, respinge
psihologia clasica, care se dedica in exclusivitate individului. Potrivit psiho-
logiei structurale, individul este conceput ca un derivat al grupurilor ierarhi-
ce care ii formeaza si influenteaza existenta. Aceste grupuri sunt:

Micro-grupul intim (familia);
Micro-grupul social (mediul);
Grupul social formator (Lorenz, Praegungsgruppe);
Grupul structural de baza (grupul etnic);
Potrivit psihologiei structurale, fenomenologia individului este conside-

rata a fi o reflexie a fenomenologiei acestor patru grupuri. Studiul rezonantei
maselor se ocupa cu cele patru grupuri. In afara de diferitele metode de inves-
tigare ale modelului acestor grupuri, opinionologia reprezinta una din cele
mai productive si mai des utilizate metode.

a) Glosarul termenilor
Sursa ne-a furnizat urmatorul glosar pentru a defini termenii psihologi-

ci si psihiatrici folositi in raport:
1.Opinionologie: Acest termen este inteles ca o teorie care se ocupa cu

reactia nestructurata a maselor, si/sau cu reactia maselor nestructurate.
NOTA: Opinionologia nu este acelasi lucru cu studiul P.O., care reprezinta o
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evaluare statistica a datelor sociale.
2.Mase nestructurate: O masa nestructurata este formata dintr-un numar

mare de indivizi ale caror valori au fost afectate in asemenea masura incat se
afla pe punctul de a se dezintegra, rezultatul fiind ca valorile devin neclare.
Cu alte cuvinte, reactiile care conduc individul nu se identifica cu cele ale
maselor, si prin urmare, masele nu pot fi privite ca un tot integrat.

3.Mase structurate: O masa structurata este aceea in care o serie de
manifestari afective comportamentale se bazeaza in mod constant pe o serie
de legi care conduc indivizii, care formeaza aceasta masa.

4.Structura mentala a unui individ: Structura mentala a unui individ este
formata din o serie de manifestari comportamentale care raman constante;
prin urmare, structura mentala a unui individ este un fenomen repetitiv.

5.Structuralizare: Aceasta reprezinta procesul de convingere al unui
individ care compune o masa, sa accepte un anumit sistem de valori.

6.A-structurare: Acest termen are aceeasi definitie ca si cel de la punc-
tul 2 de mai sus (mase nestructurate).

7.Structurare: Definit la punctul 3 de mai sus (mase structurate). Acest
termen poate fi definit ca forma structurala a unei mase.

8.De-structurare: Aceasta reprezinta procesul de privare a unei mase de
indivizi de valorile sale (ex. structura ei).

9.Engramare: Un efect permanent produs in psihic pe baza unui         sti-
mulent. Este folosit si ca baza a memoriei.

10.Cronaxie: Timpul minim necesar pentru a stimula.
11.Cibernetica: Stiinta care se ocupa cu studiul comparativ al unor

sisteme complexe de calcul si al sistemului nervos uman, pentru a se incerca
explicarea naturii creierului.

b) Opinionologia
(sters din documentul original). In acest context au fost studiate urma-

toarele aspecte ale opinionologiei care contribuie la tehnicile de manipulare
politica a maselor.

1.Factorii de-structurarii maselor si a-structurarea; acestea sunt circum-
stante in care grupurile de indivizi (masele), devin mase neorientate (nu dezo-
rientate). Studiile au aratat ca aceste mase pot fi manipulate in proportie de
100%, ca urmare a de-structurarii.

2.Factorii care conduc rezonanta maselor a-structurate (de ex. P.O.);
pragul stimularii opiniei publice, perioada ei de latenta si, ca o legatura intre
cele doua, cronaxia ei (perioada latenta a pragului dublei stimulari). Vezi Fig.
1.

3.Tipurile de rezonanta ale maselor a-structurate care se nasc din
simpatia si/sau empatia latenta nedemonstrata, pana la turbulente extreme si
in ultimul stadiu, care duc la demonstratii de violenta.

4.Memoria de lunga si scurta durata a opiniei publice in legatura cu
anumite evenimente si engramarea ei."

Confruntarea romano - sovietica
In momentul in care sovieticii au invadat C.S.S.R. in august 1968,

confruntarea romano-sovietica a devenit brusc una foarte dura. In loc sa
evalueze aceasta confruntare conform metodei subliniate in paragraful 2b, de
mai sus, sursa ne-a oferit urmatoarea analiza a situatiei politice de dinainte si
de
dupa 21 august 1968.

Uniunea Sovietica a fost nevoita sa intervina masiv in C.S.S.R. in
august 1968 pentru a preveni posibilul exemplu pe care l-ar putea constitui
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C.S.S.R., in ceea ce priveste efectele dezastruoase asupra tehnicilor de mani-
pulare prin teroare, utilizate de sovietici in tarile din blocul estic. Pana la
inceputul anilor 1968, manipularea sovietica prin teroare a fost practic de
neegalat si sub influenta acestor manipulari, populatiile din blocul estic au
fost mentinute intr-o stare de a-structurare, drep urmare, putand fi manipula-
te prin metodele sovietice de teroare in proportie de 100%. Totusi, odata cu
cresterea numarului actiunilor cehilor care au culminat cu manifestul de 2000
de cuvinte publicat in primavara din 1968, cehii au demarat un proces de
structuralizare a maselor fapt care i-a privat practic pe sovietici de metodele
lor, deoarece masele structuralizate sunt imposibil de manipulat prin teroare.
Astfel, principalul motiv al interventiei sovieticilor in C.S.S.R. nu a fost doar
stoparea aspiratiilor cehilor la autonomie, ci si stoparea acestui proces de
structuralizare a maselor. Pe langa o serie de puncte din manifestul de 2.000
de cuvinte din 1968 prin care se urmarea in mod evident structuralizarea
maselor, au existat si o serie de tendinte de eliberare ale cehilor, care din pers-
pectiva sovietica, nu reprezentau o amenintare la adresa blocului de domina-
tie sovietica la acea data. Inainte de negocierile de la Cierna nad Tissou, de
exemplu, sovieticii nu cereau excluderea sau inlocuirea liderilor cehi care au
sustinut eliberarea. La acea data, cererile rusilor erau axate exclusiv pe masu-
rile de prevenire ale structuralizarii cehilor, cum ar fi, de exemplu, cererile
legate de restaurarea urgenta a cenzurii. In acelasi timp, sovieticii au calculat
ca eliberarea cehilor, in sine, nu era foarte diferita de eliberarea formala din
sistemul german de est, si ca urmare, ei erau dispusi sa permita eliberarea
cehilor pana la un anumit punct, care exclude insa structuralizarea maselor.
Cu toate acestea, odata cu aparitia manifestului de 2000 de cuvinte care
urmarea si structuralizarea (dupa manifest structuralizarea chiar a aparut),
liderii sovietici au fost obligati sa ia masuri urgente pentru a sugruma aceas-
ta actiune. Acestia au concluzionat in mod corect ca la acea data (inceputul
structuralizarii cehilor), doar o actiune masiva de scurta durata ar fi eficace,
iar ocuparea imediata a C.S.S.R. a dovedit ca actiunea lor nu a fost urmare a
unei decizii luate de un singur om, ci urmare a unui plan concentrat, bine pus
la punct, care dezvaluie cunostintele sovietice legate de opininologie si teh-
nicile de manipulare psihologica a maselor. Pentru a evita o criza politica
mondiala, sovieticii au fost nevoiti sa calculeze (si chiar au calculat) durata
interventiei ca fiind de doua saptamani, adica sa nu depasesca limita cro-
naxiei P.O., interval in care acestia puteau sa-si etaleze toate instrumentele de
teroare (trupe, tancuri, aviatie). Sursa a declarat ca perioada scurta de utiliza-
re a acestor instrumente a scurtat si perioada de timp necesara manipularii lor.
Totodata, reactia cehilor a fost corect calculata in avans de catre sovietici,
acestia bazandu-se pe aspectele legate de micro si macro-grup, parte a psiho-
logiei structurale. Reactia mondiala (opina publica) a fost de asemena corect
apreciata, deoarece cronoaxia nu a depasit limita de timp sau de intensitate.
(NOTA: Perioada de doua saptamani necesita o actiune mult mai ampla,
avand o asemenea intensitate, fapt dovedit de o serie de manifestari non-vio-
lente. Sursa ne-a declarat ca perioada de cronoaxie in astfel de cazuri se poate
extinde si de-a lungul mai multor ani.) Reactia opiniei publice s-a rezumat la
o serie de proteste si marsuri de solidaritate care au fost sortite esecului, deoa-
rece acestea nu au fost inregistrate in memoria de lunga durata. Sursa a amin-
tit aici conflictul american din Vietnam, comparand esecul opiniei publice
din S.U.A. in a manipula masele cu succesul sovieticilor de a manipula in
cazul C.S.S.R., acestia reusind sa lase impresia ca interventia lor nu a fost una
izolata, ci a fost o actiune colectiva a tuturor statelor care sunt satelite
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sovietice.
Potentialul sovietic pentru invadarea Romaniei

Sursa considera ca de-a lungul anilor (cel putin incepand cu cel de-Al
Doilea Razboi Mondial) Romania a produs politicieni care prin perspicacita-
te si talentul lor au aplicat acelasi mod de gandire precum cel prezentat mai
sus. Si-a sustinut punctul de vedere aratand ca desi Romania a pierdut ambe-
le Razboaie Mondiale, ulterior a castigat prin negocierea tratatelor de pace,
aratand ca dintre toate statele satelit ale sovieticilor, Romania a fost singura
care a reusit sa scape de ocupatia sovietica de la Al Doilea Razboi Mondial
pana in prezent. Sursa a declarat ca acest model a persistat pana in prezent,
fapt dovedit de manevrele politice din ultimii doi ani, inclusiv evenimente de
dinainte si de dupa august 1968. Liderii politici ai Romaniei, in frunte cu pri-
mul-ministru Ceausescu, au reusit pana la ora actuala sa practice cu perspi-
cacitate un joc diplomatic care sa contracareze incercarile sovieticilor de
interventie si reocupare. Dupa ce sovieticii au invadat C.S.S.R. in august
1968, opinia publica din Romania a fost de acord in unanimitate ca acestia
urmau sa invadeze si sa reocupe Romania. Romanii se bazau in acest ratio-
nament pe tensiunile politice si ideologice dintre U.R.S.S. si C.S.S.R. De-a
lungul anilor, liderii politici romani nu au facut un secret din faptul ca
Romania doreste sa urmeze o linie politica independenta si ca atare, doreste
autonomia fata de blocul estic dominat de sovietici. C.S.S.R. nu avea totusi
asemenea intentii. Sursa considera ca cehii, chiar si liderii liberali care au
ajuns la putere la inceputul anului 1968, doreau doar liberalizarea si dezvol-
tarea sistemului politic existent in C.S.S.R..Ca urmare, avand in vedere
dorintele politice legate de independenta ale Romaniei, aceasta reprezenta
probabil o mai mare amenintare la adresa prestigiului si solidaritatii statelor
satelit ale sovieticilor decat ar fi reprezentat la un moment dat Cehoslovacia.
Dupa parerea sursei, sovieticii s-au abtinut sa ocupe Romania in 1968 si se
abtin in continuare din urmatoarele motive:

Temerea sovieticilor
1. Teama depasirii nivelului cronaxiei opiniei publice mondiale.

Sovieticii erau constienti de faptul ca se apropiasera de limita cronaxiei opi-
niei publice mondiale dupa interventia din C.S.S.R.. Acestia erau deja acuza-
ti de opinia publica mondiala de agresiune in C.S.S.R. si ca urmare erau
constienti de faptul ca daca acest climat ar fi continuat, opinia publica mon-
diala ar continua sa critice o eventuala interventie a sovieticilor in Romania.
Aceasta actiune i-ar eticheta pe sovietici in memoria de lunga durata a opi-
niei publice ca fiind cel mai periculos agresor, castigandu-si astfel titlul de
putere imperialista. O asemenea reactie a opiniei publice mondiale ar distru-
ge complet reputatia de prieten si protector al natiunilor mici, imagine pe care
sovieticii au incercat sa si-o construiasca, cu mari eforturi. Mai mult, ar com-
promite (sau chiar ar distruge) influenta politica sovietica din Orientul
Indepartat; in Orientul Mijlociu (ca protector al statelor arabe); in Africa (ca
Fratele mai Mare care da o mana de ajutor Republicii Africane care este in
formare).

2. Pasii facuti de Romania pentru a contracara invazia sovietica. Acesti
pasi au fost evaluati corect de sovietici, ca masuri eficiente de stopare.
Desigur, din punct de vedere militar Romania era lipsita de orice mijloace de
aparare si era constienta de acest lucru. Discrepanta evidenta dintre potentia-
lul militar sovietic enorm si fortele mici de aparare ale Romaniei au dus la
concluzia ca o confruntare militara sovieto-romana era inevitabila. Totusi,
Romania - constienta de dilema sovieticilor (de a invada sau nu Romania) -
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si de modelul psihologic care determina cronaxia opiniei publice, a folosit
instrumentul psihologic al opiniei publice mondiale ca un mecanism de
autoaparare, bazandu-se pe faptul ca sovieticii vor trebui sa infrunte reactia
ostila a opiniei publice mondiale in cazul unei invazii. Pentru a obtine acest
lucru, iminenta agresiunii sovietice a fost dusa la un nivel atat de ridicat ca
durata si intensitate incat sa depaseasca cronaxia opiniei publice, acesta fiind
motivul pentru care pe 22 august 1968, Romania si-a organizat si inarmat
garzile patriotice, punand si armata in alerta. Intreaga populatie a Romaniei
a fost trezita si mobilizata. Sursa a subliniat faptul ca s-a presupus (in mod
gresit) faptul ca ambele actiuni au fost menite sa imbunatatesca potentialul de
lupta al efectivelor romanesti, dar nu a fost asa. Singurul si adevaratul motiv
pentru care Romania a facuti acesti pasi a fost incercarea de a metine o pre-
siune cat mai mare ca timp si durata asupra U.R.S.S.-ului. Atat Romania cat
si U.R.S.S.-ul erau constiente de faptul ca fortele armate si garzile patriotice
romanesti nu puteau face fata armatei sovietice. Mai mult, garzile patriotice
romanesti erau prost organizate si dotate (cu arme din Primul Razboi
Mondial), dar nu au fost facute eforturi pentru a indrepta aceste lucru, pentru
ca nu acesta era important. Cel mai important punct a fost incercarea de a-i
forta pe sovietici sa renunte la invazie si ocupare, ducand opinia publica mon-
diala la un nivel care depaseste cronaxia opiniei publice. Dovada ca aceste
metode psihologice calculate, luate cu mult curaj de Guvernul roman, au dus
la domolirea unei puteri mondiale, este prezenta in analiza psihologica subli-
niata mai devreme in raport. Daca U.R.S.S. ar fi invadat Romania ar fi avut
de-a face cu o rezistenta sporadica (nu neaparat o "rezistenta armata", dar una
galagioasa, dramatica, ce ar fi mentinut masele romanesti intr-o stare de fier-
bere) de peste patru luni, inainte ca tara sa poata fi complet dezarmata. Acest
lucru ar fi declansat o intensificare a tensiunilor, intensificare ce are o perioa-
da de cronaxie de 1-2 luni. Ca urmare, diplomatia mondiala (vorbim aici si
de natiuni care nu sunt implicate in mod direct) ar fi suferit o serie de schim-
bari. Sursa a amintit aici situatia din Orientul Mijlociu si Orientul Indepartat.
In aceasta perioada, in ochii lumii, U.R.S.S. si-a inversat rolul de protector al
natiunilor arabe cu unul de putere imperialista, interventionista. Pentru a pro-
fita de aceste situatii ale opiniei publice, Romania a facut un pas aparent
neimportant, dar de fapt foarte important, anuntand recunoasterea diplomati-
ca a Israelului in Orientul Mijlociu. Romania a putut juca acest joc de sah
stiind ca sovieticii sunt constienti de forta opiniei publice; nu era vorba doar
de opozitia dintre opinia publica romana si cea sovietica, ci si de opinia publi-
ca manipulata de U.R.S.S. pe de-o parte si de Romania pe de alta parte.

Opinionologia interna romana
Opinionologia devine un factor doar daca masele nestructurate nu reu-

sesc sa perceapa adevaratele intentii subliniate de liderii lor si accepta politi-
cile de manipulare ca fiind o calitate in diplomatie. O masa nestructurata, in
care fiecare individ care o compune are de-a face cu o usoara instabilitate
provenita din lipsa unei structuri interne, poate fi transformata usor intr-o
peudo-structura nationalista, ce poate fi folosita ca element de sustinere pen-
tru instabilitatea existenta deja. Ca urmare, organizarea unui grup nationalist
in Romania nu a fost greu de realizat, in perspectiva existentei unui inamic
evident (ex.: U.R.S.S.). In timpul ocupatiei sovietice, populatia romana a fost
manipulata prin teroare timp de cativa ani (ex.: a-structurata) de catre aces-
tia. Ca urmare, folosind psihologia micro-grupului pentru a le trezi opozitia
ascunsa fata de U.R.S.S., a fost usoara transformarea acestor mase din unele
a-structurate in grupuri nationaliste cu o structura primitiva. Romanii au
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ajuns la ora actuala sa-si dezvolte simtul integritatii nationale pe baza acestei
structurari nationaliste ascunse si ca urmare, orice interventie din Vest sau
Est ar fi foarte nepotrivita si s-ar lovi de o puternica opozitie. Sursa conside-
ra ca la ora actuala, chiar si o interventie a Vestului, avand ca obiectiv elibe-
rarea (obiectiv care ar fi fost privit ca fiind pozitiv in urma cu cativa ani) ar
fi considerata, din punct de vedere opinionologic, o agresiune. In discursuri-
le sale publice incepand cu 23 august 1968, din Bucuresti si din celelalte rese-
dinte de judet, Ceausescu a facut un apel - si a avut succes - la populatia
Romaniei in vederea unei structuralizari nationaliste. Sursa a declarat ca,
conform legilor psihologiei de grup, pozitia ocupata acum de Ceausescu este
cea a unui monarh. La randul sau, Ceausescu a incurajat aceasta tendinta
deoarece (avand in vedere trecutul cultural si istoric) considera ca poporul
roman tanjeste in subconstient dupa imaginea unui lider ce aduce cu un rege.
Mai mult, potrivit manualelor de istorie utilizate in scoli, Ceausescu apare la
sfarsitul unei liste care prezinta fostii monarhi ai Romaniei, iar nimeni nu are
nici o obiectie serioasa in acest sens. Alti pasi importanti din punct de vede-
re opinionologic facuti in acest sens sunt:

a) Denigrarea imaginii fostului lider roman Gheorghiu-Dej, prin reabi-
litarea unui comunist din vechea garda care a fost omorat din ordinul lui
Gheorghiu-Dej cu sprijinul lui Draghici (Ministrul de Interne la acea data),
care a fost inlaturat ulterior.

b) Inlaturarea liderilor pro-sovietici din ultimii ani (odata cu inceputul
nationalizarii). Aceasta s-a facut tacit, fara publicitate, pentru a se evita alar-
marea functionarilor din Partidul Comunist, care la randul lor au fost structu-
ralizati in directia nationalista. Aici motivatia a fost sa-i oblige pe sovietici,
in cazul unei invazii, sa-i inlocuiasca pe acesti functionari cu o noua garda
pro-sovietica (fapt ce se intampla in C.S.S.R.), care sa fie pregatita laborios
in prealabil.

O posibila "Coloana a cincea" sustinuta de sovietici
Incepand cu mijlocul anilor 1969, Romania a fost victima unor crize

economice grave. A existat o rationalizare brusca a unor alimente de baza
cum ar fi cartofii, uleiul, etc., in pofida recoltelor record din 1969, chiar si
portocalele, cafeaua si zaharul au fost rationalizate incepand cu toamna lui
1969. Mai mult, au aparut si o serie de caderi inexplicabile in ceea ce prives-
te reorganizarea tehnologiei stiintifice. In momentul in care sursa a parasit
Romania in 1969, crizele nu erau depasite, existand zvonuri in randul servi-
ciilor secrete ca acestea au fost sustinute de "a cincea coloana sovietica". Se
considera ca aceasta "a cincea coloana" este formata din oficiali de rang inalt
ai Guvernului si oficiali ai Partidului care lucreaza in secret pentru a distru-
ge economia nationala si a submina prestigiul lui Ceausescu, pentru a de-
structura masele (ex.:  privarea lor de credinta in imaginea nationalista pe
care Ceausescu a creat-o). Sursa considera ca o asemenea "a cincea coloana"
ar putea exista la fel de bine in cadrul unor factiuni anti-Ceausescu, pro-
sovietice, formate din oficiali care ocupa functii importante in ministerele din
Romania".

Traducere de Ioan TUDOR

Interesant §i învechit: 1969, când “sursa” a p¶r¶sit România.
Altfel, demn¶ de interes comunicarea. Mai ales prin faptul c¶

Sursescu îl prezint¶ pe Ceau§escu, nu doar la curent cu teoria, dar
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maestru în aplicarea… opinionologiei.
£i noi, masele largi: dormeam, soro…

ïn revista 22 din 22-28 aprilie 2008 o discu†ie despre exilul
Norman Manea (participan†i: Oi§teanu - se putea f¶r¶ el? - L.
Rotman, A. Vainer, Dorel Dorian, I. Vianu, Radu F.
Alexandru… în fine, Liviu Ciocârlie, §i G. Adame§teanu ei fiind
singurii ne-evrei, dar niciun exilat, goi). La un moment dat lui N.
Manea îi scap¶ o poveste:

“Am avut o controversa cu Paul Goma in ‘91, cred. Eram
amandoi la o conferinta la Madrid, care se intitula Europa de Est dupa
perestroika. Eu am spus atunci cam ce spun si acum, el m-a intrerupt:
«Hai, lasa, ce atata problematica! Trebuia sa te cari pur si simplu, de
ce sa stai acolo?!». (subl. mea, P.G). Manea continu¶ dialogul imagi-
nar cu mine: “M-am simtit jignit.  «Nu am stat fiindca eram un tampit
si nu intelegeam ce se intampla. Nici pentru ca eram un privilegiat,
dimpotriva. Asta e natura mea, mai ezitanta, poate si mai infantila»".

Norman Manea : o persoan¶ cu care nu am avut rela†ii în
România. La Paris m-a vizitat o dat¶ cu un teanc de t¶ieturi din
presa de la Bucure§ti, în care era atacat. Mi s-a tânguit -  dar în
§oapt¶ - c¶ nimeni dintre colegi nu-l ap¶r¶ (s¶-i fi r¶spuns c¶,
întâmpl¶tor!, nici “colegul” meu Norman Manea nu m¶ ap¶rase,
fie §i în §oapt¶, în 1970, când am fost interzis de a publica, ; nici
în 1977 când, arestat fiind am fost exclus din Uniunea… colegi-
lor?). Nu ne-am lipit: mi se p¶ruse un ins din cale-afar¶ de
“conspirativ” - se temea s¶ nu-l asasineze Securitatea §i a§tepta
s¶-i propun eu o ap¶rare… Nu vedeam cum anume a§ putea ap¶ra
“o victim¶ a Holocaustului românesc”, dar §i sim†indu-m¶ solidar
cu victima unei puteri str¶ine (Bucovina de Nord §i o parte din
Moldova de Nord, anexate în 1940 de sovietici, c¶zuser¶, din
punctul de vedere al persecu†iilor antievreie§ti începute în vara
anului 1941, sub “st¶pânirea” nem†ilor), a r¶mas s¶ ne mai
vedem, s¶ mai vorbim. El îns¶, desigur dezam¶git de “iner†ia”
mea, nu m-a mai c¶utat. 

Acum descop¶r c¶ Norman Manea este, nu doar un c¶c¶cios,
un bolnav-de-fric¶, un la§: l-a atacat pe Eliade mult dup¶ ce muri-
se, un afabulator (dac¶ astfel arat¶ “adev¶rul amintirilor din
Transnistria” - mai cu seam¶ scurta-biografie a tat¶lui s¶u, în acel
an: 1940-1941, sub prima ocupa†ie sovietic¶, apoi dup¶ 23 august
1944, ne-am procopsit!), atacînd “probleme” r¶s-atacate, c¶utînd
cu lumânarea “antisemitismul”.

Dup¶ ce m-a ignorat peste un deceniu §i jum¶tate - §i bine a
f¶cut - iat¶-l în acest an, 2008, atribuindu-mi cuvinte - pe care nu
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le-am rostit niciodat¶: nici un cuvânt din cele pe care el le
încadreaz¶ între ghilimelele cit¶rii nu-mi apar†in. Oricine îmi
cunoa§te verbul §i scrisul §tie c¶ am obiceiul s¶ m¶ “exprim”
t¶ios - dar nu popular-vulgar; verde, îns¶ nu mahalage§te-trivial :
s¶ fie recitit pasajul din interven†ia sa, subliniat de mine, pentru a
constata:

a) Eu nu vorbesc a§a - deci nu a§a vorbisem la Colocviul de
la Madrid;

b) Dac¶ scriitorul Norman Manea î§i imagineaz¶ c¶ astfel
“se exprim¶” un personaj, oricare, dar scriitor de limb¶ român¶,
atunci Norman Manea nu are ureche pentru limba român¶, nu
este scriitor de limb¶ român¶ vorbit¶. Deloc!                        

Nu pot reproduce - între ghilimele - ce anume i-am spus
atunci, dar rezum cu fidelitate spiritul. Cine m¶ crede, bine, cine
nu s¶ se ia pe dup¶ cap cu alde Ed. Reichman §i cu Ancel §i cu
Oi§teanu §i cu R. Ioanid §i cu I. Vianu §i cu Lavastina §i cu M. D.
Gheorghiu §i cu Volovici §i cu… Fiindc¶ el, N. Manea - atunci,
de lâng¶ mine, la tribun¶ - î§i începuse “comunicarea” prin a
miorl¶ì, plîngîndu-se de starea lui tragic¶ de… exilat la Berlin, i-
am spus tare, în microfon, cu aproxima†ie urm¶toarele:

‘Ce fel de «exil» ai îndurat? Exil, cu burs¶, la Berlin?,
exil - la Berlin - al unui posesor de pa§aport românesc?’

N. Manea a luat spusele mele atât de r¶u, încât nu a fost în
stare s¶-mi dea replic¶, îns¶ dup¶ aceea s-a plâns în dreapta §i în
stânga c¶ avusesem o atitudine… violent antisemit¶: am îndr¶znit
s¶-i contest exilul? Lui, un evreu? 

Duminic¶ 28 septembrie 2008

Azi am dormit. Dar tot nu m-am odihnit. 

Mar†i 30 septembrie 2008

Liviu Cangeopol mi-a trimis urarea de mai jos înc¶ din 14
septembrie - am p¶strat-o pentru azi:

“PAUL GOMA
- fragmente de portret aniversar - 

Ca roman care traie§te in afara granitelor geografice ale patriei,
am suferit in toti ace§ti ani fara sa pot face nimic decat sa iau nota cu
amaraciune de procesul dizolvarii vechii Romanii. Cu fiecare genera-
tie care se stinge, taramul mioritic i§i mai pierde un strat din aura de
mit patriarhal de odinioara §i se afunda tot mai mult in ingalarea agre-
siva a ciocoismului de mahala cvasi-democrata de blocuri comuniste
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in ruina. Dar adevarata nenorocire deriva din ecuatia ca degradarea
fizica duce la degradarea umana. 

*
Chipul chinuit al tarii de azi este strabatut de doua vicii esentiale:

amnezia colectiva §i in§elatoria generalizata, ambele decurgand dintr-
un  prejudiciu major – absenta simbolurilor nationale. In timp ce trasa-
turile patriei au fost pervertite sub fardul ipocriziei infractionale ori
incuiate in morga spaimei de a ie§i din noapte, trecutul ei se tulbura
inexorabil. Mai poate fi ea readusa la starea de gratie ancestrala? E cu
putinta reconstructia, cand au fost pierdute schitele proiectului?

*
In lipsa simbolurilor nationale, multimile alcatuiesc gloate

asociate sub imperiul amenintarii. Gloata de la poalele Carpatilor.
Simbolurile cu orice pret nu sunt de ajuns. Daca ele se trag din zonele
crepusculare ale ignorantei, agresivitatii §i faradelegii, gloata va deve-
ni cel mult o adunatura.  

*
Sa presupunem ca ar veni clipa cand din ceturile purgatoriului

balcanic o mana de oameni ar ajunge sa-§i doreasca refacerea paradi-
sului romanesc. Unde vor regasi modelul uman cantat de poeti §i des-
cifrat de filosofi, amprenta genetica a societatii? In afara vointei divi-
ne nu avem decat un raspuns: in biografiile §i operele exemplare ale
marilor caractere prevazute cu har evocator. 

*
Am scris candva ca Paul Goma reprezinta poporul roman in exil.

Pentru ca, intre timp, panza simbolurilor noastre a continuat sa se
destrame, s-ar putea spune ca este tot ce-a mai ramas din acel popor.
Prive§ti §i nu recuno§ti; identifici §i refuzi sa crezi. Cei buni au deve-
nit rai, cei rai au ajuns fiare; impostorii, senilii §i egolatrii sunt priviti
drept glorii ale culturii; securi§tii gestioneaza averea morala a contem-
poranilor iar hotii sunt distribuitorii racnitori ai legii. Aceasta Romanie
a lor va pieri mistuita pe dinauntru de adevarurile care azi nu se mai
vad.

*
Mesajul genetic al unei natiuni se afla in opera marilor  creatori,

pentru ca ei au cizelat-o. Dumnezeu ni i-a dat pe Eminescu, Caragiale,
Creanga, Mateiu, Cioran, Arghezi §i Pastorel. Din opera lor poate fi
reconstituita Romania de dinainte de comunism. Pentru perioada nea-
gra ii avem pe Alexandru Monciu-Sudinschi §i Paul Goma. 

Au romanii nevoie de o oglinda care sa le arate diformitatile?
Daca vinovatul incearca sa-§i uite crima, ignorarea lui Goma este pen-
tru romani elixirul care le prelunge§te boala, drogul care ii ajuta sa-§i
suporte mai u§or trecutul falsei glorii §i prezentul dezonorant al mize-
riei, betia care ii taraie in genunchi spre nenorocirea zilei de maine. 
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*
Popor… Destin… Istorie… Romanii de azi au reu§it sa devalize-

ze orice, nu numai banci frauduloase §i uzine falimentare, ogoare ster-
pe §i paduri anemice, §epteluri de vite ologite §i halci slinoase din
patrimoniul national, dar §i sensul notiunilor inaltatoare, facand din
limba romana un depozit inert de cuvinte goale §i de poceli barbare. 

Inima se zbate pe talerul recunoa§terii §i al recuno§tintei. In
absenta lor, nu reprezentam nimic.

*
La cine sa faci apel pentru dreptate, cand toata puterea, pana §i

cea la nivel de stana parasita, de atelier in paragina ori de editura de
apartament se afla in mana uzurpatorilor? Cine sa faca dreptate celui
pe care l-au nedreptatit cu totii, plecand de la fo§tii prieteni §i colegi de
breasla artistica §i pana la cei care aveau nevoie de el ca sa scape de
lanturi? Cum sa fie reparata injustitia cand injustitia este oxigenul §i
faradelegea sangele organismului in care convietuiesc romanii de azi?

*
In alta tara, ar fi existat un institut pentru condamnarea comunis-

mului care sa-i poarte numele - la noi, sunt cople§iti cu onoruri turna-
torii. In alta tara, opera lui ar fi constituit obiect de studiu liceal §i uni-
versitar - la noi, sub lauri grei gem de imbuibare impostorii. In alta
tara, Academia l-ar fi a§ezat intr-un fotoliu de mare demnitate iar uni-
versitatile i-ar fi acordat titluri onorifice - la noi, cei mai ilu§tri acade-
micieni §i universitari sunt experimentati colaboratori ai Securitatii
care §i-au      apropiat diplome de doctorat prin acte de vitejie delatoa-
re. In alta tara… De ce in alta tara §i nu in Romania noastra, cea peste
care au suprapus, pana la asfixiere, sfidare, deradere, agonie, letargie
§i dementa, adunatura lor de manea, dezmat, caricatura §i jaf? 

*
Un exemplu recent ilustreaza elocvent optiunile clasei noastre

politice vizavi de reperele morale §i facaturile de serviciu. Se spune ca
decizionalii ba§tina§i fug de Paul Goma ca de tamaie pentru ca acesta
ar fi jignit intreaga suflare a patriei, de la Corneliu Coposu (fost
Senior) la Traian Basescu (azi pre§edinte). Putini au scapat vitriolante-
lor lui scrieri, carora nimeni nu le-a putut gasi vreo pricina de incolti-
re (exceptand    facatura securistoida a rasismului, care in cazul altora
functioneaza sub privirile indulgente ale detractorilor gomici fara nicio
sperietura). Se schimonose§te ratiunea la ideea comparatiei, dar, for-
tand aparentele, in aceea§i categorie s-ar incadra §i C.V. Tudor. Numai
ca in timp ce         observatiile acide ale lui Paul Goma sunt obiective
§i riguros intemeiate, pamfletoaiele lui Vadim pacatuiesc prin subiec-
tivism umoral, imoral, mincinos §i continuu schimbator in functie de
ordinele papu§arilor zilei. 

Atat Paul Goma, cat §i C.V. Tudor au ofensat o groaza de perso-
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nalitati active. In mod ciudat, personalitatile au reactionat diferit la
stimuli similari. Ion Iliescu, Adrian Nastase §i clica lor hulpava, dar §i
Traian Basescu impreuna cu echipele lui de terori§ti culturali §i uteci§ti
politici au trecut repede peste tonele de injurii deversate in capul lor de
imundul securist de la PRM §i, cand conjunctura a fost favorabila (ei
au decis momentul), s-au pupat sub camerele de luat vederi §i s-au §ters
cu cravatele pe buzele unsuroase. Oricat ar injura, C.V. Tudor nu-§i
pierde niciun aliat, iar rivalii sai politici s-au agitat sa-i asigure un loc
caldut sub pavaza imunitatilor parlamentare. In schimb, oricata drepta-
te ar avea, Paul Goma continua sa fie hulit ori macar evitat cu grija de
“lumea buna“ a golanimii superioare de partid §i de stat. 

*
Au iertat scriitorii romani toata dezonoarea indusa de colabora-

torii Securitatii, revarsand fluvii de stima academica §i balastiere de
pretuire sociala peste “bietii” no§tri turnatori. Lui Paul Goma nu-i pot
ierta crima de a fi fost obligati sa-l izgoneasca din randurile lor la cere-
rea Securitatii §i ru§inea de a se fi zvarcolit la picioarele nespalate ale
Partidului pe care el a avut cutezanta sa-l infrunte. 

Cand oglinda te arata stramb §i ticalos, e mai simplu sa spargi
oglinda decat sa te schimbi.

*
Nu sta Romania intr-o rân¶, gata sa se pravale? Ce tara ar putea fi

recreata din opera §i viata lui C.V. Tudor? Nici nu ar fi nevoie, deoa-
rece co§marul care le-a facut posibile nu §i-a oprit o clipa motoarele.

*
Un popor poate fi batut pentru propriile erori, poate fi pedepsit

pentru deciziile conducatorilor, dar cand ii batjocore§te pe cei care au
mizat totul pe cartea adevarului §i a demnitatii umane se spune ca a
cazut sub semnul blestemului, pentru ca numai furia divina mai poate
explica atata nebunie §i nelegiuire. Paul Goma s-a zbatut sa redea
poporului roman ceea ce comunismul i-a confiscat: nobletea fireasca a
decentei de toate zilele. Iar poporul, cazut in capcana fricilor marunte
§i a mizeriei provocate, i-a intors spatele, injurand §i uitand. 

*
Prezenta permanent, uitarea nu poate fi uitata. 
Ignorata, nedreptatea spore§te.
Noptile patriei sunt din ce in ce mai lungi. 

*
La multi ani, Paul Goma! 

14 Septembrie 2008
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O C T O M B R I E

Miercuri 1 octombrie

Ce face Goma (nebunu, care tot mereu trage cu tunu §i
manânc¶ ma†ele, de se r¶†esc ra†ele…), dup¶ ce termin¶ o treab¶
- de ast¶ dat¶ Suplimentul la Scrìsuri? Ce poate el pentru ca s¶
fac¶? Se apuc¶, urginte de altceva - de-o pild¶ de Roman intim.

Ce intim e romanul ¶sta…

Mi-a scris Angela Goma de la Orhei: v¶ru-meu, Leonid
Popescu din Chi§telni†a (fiul lui Niculae Popescu, fratele mamei)
a scris o carte despre satul natal §i vrea s¶ §tie dac¶ adresa mea,
la Paris e aceea§i, c¶ s¶-mi trimit¶ cartea. I-am transmis-o cu
bucurie. Am mai scris despre “cealalt¶” întâmplare: acest v¶r s-
a n¶scut în toamna anului 1944 într-un sat din jurul Râmnicului
S¶rat §i a fost botezat de primarul satului al c¶rui prenume a fost
transmis finului: Viorel. Familia Popescu a fost, vai “repatriat¶”,
fiindc¶ Niculae, fratele mamei a refuzat s¶ accepte actele false
fabricate de tata - §i de mine, †inînd lanterna sub plapum¶…
Când, în cele din urm¶ a ajuns în Chi§telni†a, satul de ba§tin¶ a
p¶rin†ilor, buneilor, str¶-mo§ilor s¶i, tovar¶§ii din conducerea sel-
sovietului, dintre care unii chiar neamuri, au mârâit:

“Ce nume-i aista: Viorel? E nume românesc!” (sublinierea
mea, ca s¶ se observe pân¶ unde mersese teroarea bol§evic¶, în
sufletele supravie†uitorilor basarabeni - ai r¶zboiului, ai ocupa†iei
ruse§ti, ai foametei dintre 1946-1947: numele (în fapt: prenume-
le) Popescului nu era doar “burjui”, ne-sovietic, ci românesc
(culme a p¶catelor!). A§a c¶ tat¶-s¶u, Niculae, pentru a fi angajat
ca tehnician la colhoz, nevast¶-sa, Zina, s¶-§i g¶seasc¶ de lucru în
meseria ei, pentru care f¶cuse §coal¶ (de moa§e), au trebuit s¶-i
schimbe (pre)numele b¶iatului cel mic. Cum “Viorel” era com-
promis - ca “român” - i-au pus (ad¶ugat?) prenumele Leon, dup¶
un §ir de bunici-unchi. Dar nici a§a nu era… sovietic. Deci i s-a
prelungit, devenind “Leonid”… Vai de curul lor, al basarabenilor
no§tri - dealtfel,  un v¶r al lui Leonid, “mutîndu-se cu traiul” pe
la Kiev, tot în urma persecu†iilor… onomastice (de ast¶ dat¶
numele de familie, “Popescu” îi deranja pe tovar¶§ii ucraineni de
la Cadrele unei fabrici de §uruburi, §i l-a modificat, proste§te,
în… “Popescov”, acesta, cu  termina†ia lui rusasc¶ nu mai…
amintea de românii blestema†i…
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R¶mân tot la nume române§ti schimbate, rusificate în
Basarabia:

Ambele reviste muzicale la care sunt abonat: Diapason §i Le
Monde de la Musique în numerele lor pe octombrie 2008 public¶
fiecare, nu doar prezentarea unui disc (cutare), ci §i “Zece
întreb¶ri pentru… ” (ajung, ajung §i la “subiect”, l¶sa†i-m¶ s¶-mi
prelungesc pl¶cerea), dar §i un interviu pe dou¶ pagini - cu trei
fotografii! - semnat de probabil cel mai de autoritate “tân¶r” cri-
tic muzical : Ivan A. Alexandre.

Fiindc¶ nu am ascultat nici o… m¶sur¶ din înregistrare, nu
m¶ voi rosti în leg¶tur¶ cu extraordinaritatea interpre†ilor §i voi
r¶mâne la… nume. Persoana elogiat¶ poart¶ numele: Patricia
Kopacinskaja. Este violonist¶, a scos un disc împreun¶ cu piani-
sul Fazil Say (Beethoven, Ravel, Bàrtok, Say).

De la prima vista, înainte de a afla c¶ este vorba de o
basarabeanc¶, am sim†it f¶c¶tura - rusificatoare - a numelui:
Copac (-escu, -eanu, -el), este un termen inexistent în limbile
slave (cu atât mai pu†in în ruseasca imperialistizatoare), doar în
român¶ §i în albanez¶. Am dedus: p¶rin†ii, bunicii fetei (care
acum are în jur de 30 ani), în graba-mare §i-au ag¶†at de numele
de origine termina†ia ruseasc¶, oricum, slav¶: -schi. Ar fi putut s¶
se… -ov-easc¶, dar Kopakov nu sun¶… autentic-rusesc §i au tras-
o pe Kopacinski (acest sunînd mai… ucraine§te, de la hopak).

Când voi asculta muzica Patriciei (un prenume deloc
frecvent în universul sovietic), voi vorbi §i despre. Cu mare
pl¶cere.

Pe la prânz am primit telefon de la v¶ru-meu Leonid
Popescu din Chi§telni†a, Orhei. Am vorbit multi§or. Probabil
pentru c¶ era prima oar¶.  Mi-a promis ca îmi va trimite cartea lui.

Joi 2 octombrie 2008

73 ani. £i la mai multe c¶r†i!
Ieri mi-au urat La Mul†i Ani: Angela Goma, Magda Ursache,

apoi mul†i al†ii care mi-au telefonat : Ovidiu Creang¶, Gabi
Ple§ea, Ecaterina Deleu, Surorile Gri†can (se f¶cuser¶… trei; dar
nu cu Rita), Ceia cu Ceia lui, Dana, Tica Pessaroff, Tolea Juraveli
Adela Popescu, ginerele Luciei Popescu… 

Mesaje electronice: Mircea St¶nescu, dar nu în leg¶tur¶ cu
vârsta mea, ci cu c¶r†ile pe care m¶ invit¶ s¶ le iau de la ei…

Apoi M. Ciucanu, Lucian Postu, Liliana Arma§u, Coande,
Mihaela Moro§anu, celalalt¶ Mi(c)haela: Hohenlohe, Cangeopol,
Rodica Lupu, Negrescu-Soutzo, în fine A. Vartic cu 5 mesaje
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înc¶rcate de fotografii de la Mana, unde a organizat un colocviu.

Vineri 3 octombrie 2008

Noapte extrem de agitat¶, la trezire am constatat c¶ ame†elile
sunt severe. Nu cred c¶ voi putea ie§i din cas¶ nici pentru pâine.
Oboseala, emo†iile, bucuriile pe de o parte, pricinuite de
mul†imea (sic) de prieteni care mi-au telefonat, mi-au trimis
mesaje de felicitare - pe de alta (asta da, “compensa†ie”!) necazul
cu c¶r†ile ad¶postite la so†ii St¶nescu.

Ca de obicei, l-am pus într-un §ir de catastrofe, de expulz¶ri:
din Mana mea, alungat de ru§i; din România, alungat de românii
mei; din literatura român¶, alungat de “colegi” în 1970, când m-
au interzis de a publica; din Uniunea Scriitorilor, în 1977, pe când
eram arestat; expulzarea din apartament, în 1995, în fine, invita†ia
de a circula cu tot cu car†ile, de la “nepotul” Damaschin, g¶zdui-
rea - provizorie la St¶ne§ti, dar iat¶: nu se mai putea: ei s-au
desp¶r†it, iar c¶r†ile mele ocupau un loc imens în c¶su†a lor.

Chiar de ieri am re-început s¶ caut alt ad¶post - pentru c¶r†i,
se în†elege, fiindc¶ pentru mine §i ai mei nu s-a g¶sit.  

Da, Domnule: dup¶ ce c¶ nu am fost publicat - nici amintit -
dou¶ decenii (1970-1990), dup¶ ce c¶, din 1997 - de când cu
p¶rutul-r¶u al Monic¶i Lovinescu, cu excep†ia unui singur exem-
plu normal (Calidorul, la Polirom), tot ce mi-a mai ap¶rut a fost,
fie mutilat (Culoarea… la acela§i Lup’ Politromescu), fie confi-
den†ial, “la o editur¶ legionaroid¶”, cum m-a denun†at vigilintele
I.B. Lefter opiniei publice “antifasciste” dup¶ apari†ie c¶znit¶ a
Jurnalelor 1999-2002, la Criterion, fie tot confiden†ial, cu-chet¶,
în câte 500 exemplare, din acestea peste jum¶tate fie date celor
care contribu-iser¶ cu ceva, fie d¶ruite, fie… 

Iar acum trebuie s¶ le g¶sesc un loc celor care au
supravie†uit.

Mar†i 7 octombrie 2008

Câteva zile în care, c¶tr¶nit, nu am notat. Am re-v¶zut
Culoarea curcubeului în vederea… ïn vederea a ce?

Filip mi-a re-calibrat autofilmele §i le-a instalat pe YouTube.
M¶ tenteaz¶ o transcriere a discursurilor (sic) §i introducerea lor
în Scrìsuri. Dar cine s¶ o fac¶? Pe Ovidiu Ni†oi l-am stors, nu
cred c¶ se poate înh¶ma §i la treaba asta. Treaba ar m¶sura vreo
200 pagini.

Ieri am trimis la editur¶ “Supliment” la Scrìsuri. £i a§tept
s¶-mi trimit¶ copertele la Adameva §i la Gherla-L¶te§ti.
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Miercuri 8 octombrie 2008

Azi: numai catastrofe domestice: am g¶sit, la gunoi, cele
dou¶ ce§ti mari folosite la sup¶; b¶trâne, li s-au rupt tor†ile
(la amândou¶). Dar mai grav: ma§ina de sp¶lat rufe §i-a dat duhul
- dup¶ 13 ani de serviciu credincios.

Joi 9 octombrie 2008

ïn sfâr§it o veste bun¶: Le Clézio a primit Premiul Nobel
pentru literatur¶! N-a§ spune c¶ Ana §i cu mine a§teptam s¶ fie
onorat §i Clézio, îns¶ în a§teptarea anun†¶rii, eram mort¶cio§i:
cine §tie c¶rei nulitate, c¶rui alt Kertesz i-l vor da! - îns¶ uite, de
ast¶ dat¶ au nimerit acest mare prozator. 

Noi doi ne l¶ud¶m ca l-am sim†it bun de la Proces-verbal.
Ne-am zis, în urm¶ cu vreo 40 ani: 

«ïn sfâr§it, un scriitor francez care nu scrie à la française!»
Ce bine, ce bine!

Vineri 10 octombrie 2008

Azi a§tept¶m ma§ina de sp¶lat rufe. Alalt¶ieri am f¶cut chet¶
- în familie, se în†elege - pentru a aduna ban cu ban.

ïn sfâr§it, o s¶-mi pot relua postul de ma§inist-§ef al ma§inei
cu pricina.

Sâmb¶t¶ 11 octombrie 2008

Zi plin¶ de realiz¶ri… casnice. Am pus la plural ispr¶vile,
de§i ar fi una singur¶: ma§ina de sp¶lat rufe.

Mi-a trimis Vasile Baghiu o înregistrare a unei emisiuni
culturale la care fusese invitat - la ei, la Piatra Neam†. A vorbit
foarte mult - §i laudativ - despre mine (în complicitate cu anima-
torul, Balint). Mi-e grij¶: ce-or s¶ p¶†easc¶ ei de la holocaustolo-
gul local (nu i s-a rostit numele, dar a fost îndelung citat…).

De când cu criza bursier¶ israelienii nu mai consult¶ site-ul
meu. Au ei alte preocup¶ri-urgente. Nici m¶car atacarea
Iranului…

Eu îi dau înainte cu ultima variant¶ (“octombrie 2008”) a
S¶pt¶mânii Ro§ii. Sper s¶ fie instalat¶ cel mai târziu mâine.
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Duminic¶ 12 octombrie 2008

Veste bun¶ privind adapostirea c¶r†ilor. Flori Stanescu a
g¶sit o alt¶ gazd¶ pentru ele. Scap de un co§mar (mai r¶mân câte-
va…).

ïnc¶ o veste bun¶: am primit pe cale electronica Amfitrion.

Luni 13 octombrie 2008

Excelent Amfitrion - cum altfel dac¶ se ocupa de mine…?

M¶ gr¶besc s¶ termin S.R., ca s¶ trimit o “hârtie” la
Bucure§ti. £i Culoarea… Sper s¶ merg la po§t¶ chiar azi.

Am fost (la po§t¶): m-a(u) jefuit de aproape 25 euro. Ni§te
tâlhari, ace§ti pététi§ti!

Mar†i 14 octombrie 2008

Am pescuit un text despre persecu†iile religioase dupa
ocuparea Basarabiei §i a Bucovinei de Nord, în 1940. Tocmai
trimisesem ieri la Bucure§ti §i S¶pt¶mâna… - dar nu-i nimic:
o ajung eu din urm¶… pân¶ s¶ fie gata de publicat.

Kundera. M-a luat prin surprindere vestea c¶zut¶ ieri. M¶
întreb: ce anume pref¶cuse o informa†ie într-o catastrof¶? Faptul
ca era acuzat de turn¶torie o persoan¶ de ne-b¶nuit? Nu m¶ pri-
vesc frecvent în oglind¶, îns¶ în cazuri ca acesta apropii pleoape-
le, ca s¶… v¶d mai bine §i, prin fanta cazematei m¶ întreb:

«Nu cumva lovitura de m¶ciuc¶ (primit¶ de mine, afl¶tor al
ve§tii) se datoreaz¶ antipatiei pe care i-am purtat-o consecvent?
Poate dac¶ am fi fost apropia†i a§ fi încasat o lovitur¶… cinstit¶,
de prieten în§elat, tr¶dat, ca Antonesei, aflînd cu ce se ocupase
cinstitul necinstit Antohi…»

Se pare ca pe acolo, pe undeva se afl¶ r¶spunsul. Fiindc¶
s-ar prea putea ca vina demasc¶rii lui K. s¶ o port (§i) eu - tocmai
ca un antipatizant al s¶u. M¶ tem c¶ tocmai ne-lipirea mea de el
a atras comiterea p¶catului (de c¶tre el), uite-a§a, prin inversarea
timpilor!, cu vreo 30-40 ani mai devreme - ce ar fi pentru prima
oar¶?

Ne-am cunoscut în octombrie 1978, la Montréal, la un
colocviu. Eu îi cuno§team nu doar literatura - bun¶ - ci §i publi-
cistica (în fine: declara†iile date presei - pe atunci nu era atât de
discret…). Era proasp¶t¶ afirma†ia sa - aproximativ: ‘Europa se
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opre§te în Cehoslovacia (eu folclorizasem: “pe Vltava”), «dinco-
lo» este Asia’. I-am repro§at-o, întrebîndu-l unde îi alung¶ pe
polonezi, pe baltici, pe unguri, pe români - pe ru§i? El s-a bo†it §i
mai vârtos la obraz §i a bâiguit ceva în genul: ‘Nu m¶ prea orien-
tez geografic…’ Nu, nu se orienta, §i nu doar geografic. Ne-am
mai întâlnit dupa aceea o singur¶ data acas¶ la Montalbetti, critic
literar §i prieten (s-a sinucis destul de curând, la Vene†ia, aruncîn-
du-se de pe Podul Suspinelor…), cu care ocazie linia tras¶ pe
nisip între noi s-a adâncit, mai cu seam¶ datorit¶ so†iei sale, Olga
Nu§tiucumovka, fost¶ prezentatoare vedet¶ la Televizia lor, o
frumu§et¶ extrem de antipatic¶ în eforturile ei de a se ar¶tat sim-
patic¶ - mai ales Anei, care nu a l¶sat-o s¶ spun¶ nici un sfert
întreg dintr-o prostioar¶. “Desp¶r†irea” (sic) a avut loc în 1981,
când K. a acceptat (dimpreun¶ cu Cortàzar!) cet¶†enia francez¶
d¶ruit¶ de Mitterrand. De atunci ne-am ignorat - lui îi venea mult
mai u§or, fiindc¶ devenise scriitor de limb¶ francez¶…

Avînd atât de pu†ine informa†ii - mai ales din partea lui, a
acuzatului - putem presupune c¶ acea dela†iune, cu gravele ei
urm¶ri (pentru victim¶) a fost o “r¶t¶cire”, neurmat¶ de alta. ïn
care caz efectele devastatoare de azi - înca nu am citit ce spune
presa francez¶ - i se datoreaz¶ lui K. §i numai lui K. Pentru ca nu
a scris-vorbit nic¶iri despre ea, deci nu §i-a exprimat regretul pen-
tru comiterea p¶catului.

Miercuri 15 octombrie 2008

Asear¶, la jurnalul de pe Antenne 2, foarte scurt: Kundera a
fost acuzat de cehii lui, dar Kundera neag¶ - prin telefon (!).

Nu bag mâna în foc pentru nevinov¶†ia lui; dar nici pentru
vinov¶†ie. Am spus ieri ce m¶ tulbur¶: c¶ nu a scris nic¶iri c¶ ar
fi avut oarecari pietricele în bocanci (dac¶ le-a avut, se în†elege).
Or acum, refuzînd s¶ stea fa†¶ c¶tre fa†¶ cu jurnali§tii, s¶ nege, în
prezen†a, lor acuza†iile, face s¶ încline balan†a spre… vinov¶†ie.

Luni 20 octombrie 2008

Obosit - ca la început de s¶ptamân¶. 

Rodica Dr¶gan mi-a trimis prima transcriere a autointerviu-
lui din noiembrie 2002. Fiind la început de drum, am avut difi-
cult¶†i tehnice - îns¶ Filip le-a rezolvat, adic¶ a f¶cut lizibil tex-
tul. Numai c¶ nu este suficient…

Este prima oar¶ (?) când m¶ confrunt cu un text al meu, zis,
care trebuie scris. Am cioc¶nit toat¶ ziua la el, pentru a-l face…
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citibil. Desigur, este al meu §i zisul §i scrisul, dar distan†a dintre
ele este distan†a între… genuri. Mi-am luat libertatea de a supri-
ma-ad¶uga. Daca cineva are s¶-mi obiecteze neconcordan†a
dintre ele, m¶ voi ap¶ra, zicînd ca ambele-dou¶ ale mele sunt…

A murit soeur Emmanuele. Ce frate era!

Mar†i 21 octombrie 2008

Azi a avut loc la Bucure§ti ultimul termen la instan†a de fond
a procesului. Valerian Stan mi-a transmis vestea bun¶ - nu, nu am
câ§tigat procesul, dar dezbaterea (sic) s-a desf¶§urat “aproape
normal”. Vom vedea ce va mai urma.

Miercuri 22 octombrie 2008

Tot ieri am terminat finisarea volumului I din Scrìsuri. Am
ad¶ugat §i paginile culese de prietenul O. Ni†oi. Editura nu mai
are de f¶cut decât punerea la punct (la pagin¶) a Sumarului. Au
ie§it 652 pagini. La al II-lea volum nu mai este nimic de corectat,
iar la al III-lea au r¶mas de “împ¶nat” (în 2002, un text, în 2005
vreo duzin¶), autointerviurile filmate la a c¶ror transcriere
lucreaz¶ Rodica Dr¶gan - care trud¶ poate a§tepta sfâr§itul
anului.

Ast¶zi va avea loc ceremonia funebr¶, la Catedrala din Paris,
pentru Soeur Emmanuele.

Bietul Filip! Nu are noroc. Norocul francez: când postulezi,
s¶ nu produci prea multe diplome, calific¶ri. Pentru a treia oar¶ i
se întâmpl¶ s¶ nu fie acceptat. £i doar avusese timp sa înve†e:
recrutorii evit¶ s¶ angajez persoane “prea-calificate”, ca nu
cumva ace§tia s¶ cear¶ salarii mari.

Mama m¶-sii!

Sâmb¶t¶ 25 octombrie 2008

Dou¶ zile de ocn¶: s-au pierdut toate trei volumele de
Scrìsuri, gata lucrate §i a trebuit s¶ pescuiesc bazele (sic) §i s¶ le
iau la ref¶cut. Ieri am terminat - chinuit, superficial, I.

Dau de acest text din Literatura si Arta din Chi§in¶u din
8 oct 2008:

“Goma, omagiat la Mana
La 2 octombrie, unul dintre cei mai de seam¶ scriitori contempo-

rani, cel mai tradus român în limbile lumii, Paul Goma, a fost omagiat
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în localitatea Mana, unde a v¶zut lumina zilei acum 73 de ani.
Ac†iunea a fost desf¶§urat¶ la ini†iativa Filialei Orhei a FDRM.

În incinta gr¶dini†ei din localitate, la festivitate au sosit cons¶tenii
distinsului prozator: pedagogi, rude, prieteni.

Lidia Popescu, §efa bibliotecii publice s¶te§ti Mana, care a fost §i
moderatoarea ac†iunii, a †inut s¶ men†ioneze: „Azi e ziua lui Paul
Goma. De§i nu e aici, cu sufletul cons¶teanul nostru se afl¶ cu noi, în
acest s¶tuc mic în care s-a n¶scut un om mare”.

Valentina Savi†chi, directoarea Gimnaziului din localitate, a spus,
între altele: „Cons¶tenii îi zic §i azi P¶ulic¶. Toamna la noi începe cu
ziua de na§tere a domniei sale. S-a n¶scut în Mahalaua de Sus a satu-
lui. De sat îl leag¶ amintirile, iar pe noi de el – c¶r†ile pe care le-a scris.
Am auzit târziu despre el. Am aflat despre cons¶teanul nostru mai întâi
din „Literatura §i Arta”. Ne duce dorul, mi-a spus asta la telefon. În
cimitirul satului am în¶l†at o cruce pe locul unde a fost înmormântat
fratele lui Paul Goma, Petric¶...”

Raisa Savi†chi, profesoar¶ de limba §i literatura român¶ la
Gimnaziul din Mana: „Dragule Paul Goma! Ai fost rupt de sat, ca hrin-
ca de la pâine. Dar noi ne reg¶sim în toate c¶r†ile tale. ¢i-am cunoscut
eroii: pe mo§ Iacov, me§terul de butoaie din ramur¶ de alun, cel care
ne        povestea cum f¶cea ruguri în p¶dure pentru tine, ca s¶ te
înc¶lze§ti, pe m¶tu§a Domnica §i pe atâ†ia al†ii.”

Nicolae Dabija, pre§edintele Forului Democrat al Românilor din
Moldova: „C¶r†ile lui Paul Goma respir¶, viseaz¶, sufer¶, se bucur¶, au
f¶ptur¶ ca ni§te fiin†e vii. S-a n¶scut la Mana, într-un loc de pe glob
unde s-a risipit mana cereasc¶, acea man¶ care i-a între†inut pe vechii
evrei pân¶ au sc¶pat de robie. Scrierile lui Goma asta urm¶resc: s¶ ne
ajute s¶ ne scutur¶m de starea de sclavie în care mai orbec¶im în c¶uta-
rea de sine. E cel mai tradus scriitor român la ora actual¶. Mândri†i-v¶
cu cel care merit¶ cu prisosin†¶ Premiul Nobel, pe care sper¶m, vis¶m,
credem c¶ înc¶ are §anse s¶-l ia. Ne-am bucurat când am aflat c¶ stra-
da principal¶ a satului se nume§te „Paul Goma”. Data viitoare, când
vom reveni la Mana, sper¶m s¶ g¶sim Gimnaziul „Paul Goma”, o plac¶
memorial¶ pe fa†ada casei în care s-a n¶scut, un bust al scriitorului... ”

Andrei Vartic, prim-vicepre§edinte al FDRM: „L-am cunoscut pe
Goma în 1990, la telefon. În ’93 am editat dou¶ volume remarcabile
ale acestui scriitor român. La ora actual¶ e suferind, st¶ mai mult în pat.
Boala lui se trage din închisori. În c¶r†ile sale Paul Goma a pus dege-
tul pe r¶nile lumii. El prefer¶ s¶ repete: „Eu m-am n¶scut la Mana.
Mana e centrul lumii.”

În continuare, Andrei Vartic a citit mesajul lui Paul Goma adresat
participan†ilor la Simpozionul de la Mana.

Gheorghe Maxian, pre§edintele Filialei Orhei a FDRM, directorul
Muzeului din Orhei: „Azi, acest nume de excep†ie în via†a politic¶ §i
social¶ a Basarabiei §i României, Paul Goma, împline§te 73 de ani.

Aceast¶ mare personalitate întruchipeaz¶ destinul tragic al
Basarabiei, care este jertfa pe altarul suferin†elor neamului românesc.
În lucr¶rile sale consacrate copil¶riei, „Din Calidor” §i „Alte refugii”,
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marele scriitor §i disident descrie prima „eliberare” din iunie 1940 §i
pe cea din martie 1944 a ocupan†ilor ruso-sovietici. Dup¶ evenimente-
le din 1956 din Ungaria, protestând împotriva ac†iunilor U.R.S.S., este
condamnat la 6 ani de închisoare; urmeaz¶ al†i 3 ani de arest la domi-
ciliu. În 1977 ini†iaz¶ „Mi§carea democratic¶ pentru Drepturile
Omului”. E nevoit, în 1977, s¶ plece în exil în Fran†a. Dorul de
Basarabia, de †inutul orheian, de Mana îi sfâ§ie inima... Deseori slo-
boade câte o lacrim¶ de nostalgie pentru locurile natale, repetând
mereu: „Ah! cât mai vreau s¶ s¶rut meleagurile dragi, unde m-am
n¶scut §i am copil¶rit!!! S¶ miros aerul Codrilor la poalele unde mi-i
a§ezat leag¶nul Copil¶riei mele”...”

Gheorghe Maxian a men†ionat c¶ a propus, din partea FDRM, ca
o strad¶ din Orhei s¶ poarte numele lui Paul Goma, ini†iativ¶ acceptat¶
de prim¶ria or¶§eneasc¶, ce se afl¶ acum în c¶utarea acelei str¶zi des-
toinice de numele marelui scriitor FDRM va propune §i dezvelirea
unui bust al lui Goma la Orhei.

Nina Negru, func†ionar¶ a Bibliotecii Na†ionale din Chi§in¶u:
„Biblioteca Na†ional¶ organizeaz¶ anual „Topul celor mai citite c¶r†i”.
Aproape în fiecare an c¶r†ile lui Goma sunt incluse în acest top.
Publicistica lui e comparabil¶ cu cea a lui Mihai Eminescu din anii
1878-79.”

Lidia Sitaru, directoarea Bibliotecii jude†ene „A.Donici” din
Orhei: „L-am descoperit pe Goma în 1992, când Nicolae Dabija ne-a
adus mai multe c¶r†i cu autografele autorului. Am organizat imediat §i
un simpozion: „Un Soljeni†ân român”, cu titlul preluat din „Literatura
§i Arta”. Am aflat num¶rul de telefon de la nepoata scriitorului, Angela
Turceac-Goma, profesoar¶ de istorie la Liceul „Onisifor Ghibu”.
Scriitorul mi-a spus la telefon: „Mi-i dor de Mana”. Tot ce g¶sim
despre Goma p¶str¶m într-un fond special al Bibliotecii „A.Donici”.
Când l-am chemat acas¶, mi-a spus cu triste†e: „N-o s¶ vin cât la pute-
re sunt comuni§tii.”

Leonid Popescu, veri§or al lui Paul Goma, care locuie§te în
Chi§telni†a: „Eu sunt feciorul fratelui [unchiului] lui Goma. Paul mai
are un veri§or – pe £tefan Goma din Ciocâlteni – care n-a putut veni.
Am scris istoria satului Chi§telni†a, unde i-am dedicat câteva pagini §i
veri§orului nostru.” 

Gheorghe Vacaru, profesor la £coala Agricol¶ din Cucuruzeni:
„So†ia mea e veri§oara lui Paul Goma. M¶ mândresc c¶ sunt ruda aces-
tui mare scriitor.

M¶ mândresc c¶ sunt român,
C¶ am sângele de dac...
Dac¶ dau du§mani-n †ar¶,
Gata-s s¶ le vin de hac.”
“În continuare Gheorghe Vacaru a recitat câteva dintre poemele

sale.
Vasile £chiopu, directorul Casei de Cultur¶ din Mana, a povestit

despre c¶l¶toria sa la închisoarea de la Sighet, unde a fost închis §i Paul
Goma, transformat¶ azi în muzeu. „În camera 44 am g¶sit trecut §i
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numele lui Paul Goma. „E de la mine din sat”, le spuneam ghizilor. Nu
m-a crezut nici unul dintre ei, pân¶ nu le-am ar¶tat pa§aportul.”

Elevii de la Mana au prezentat în cadrul simpozionului un recital
de poezie, interpretând §i cântece patriotice: „De unde începe ¢ara”,
„Moldova – vatr¶ daco-roman¶”, „Cât tr¶im pe-acest p¶mânt...”, „Am
o cas¶ printre ramuri”, „Sfânt¶ lumin¶ cereasc¶”, „La mul†i ani s¶
tr¶i†i” (dedica†ie lui P.Goma).

Bibliotecii s¶te§ti, care a organizat §i expozi†ia „Un basarabean
c¶l¶tor”, FDRM i-a f¶cut o dona†ie de circa 300 de volume, multe
dintre ele purtând semn¶tura lui Paul Goma, scriitorul de la Mana,
Bucure§ti §i Paris.”

£tefan Codreanu

Nu m-am atins de text. L-am l¶sat a§a, cu micile lui inexac-
tit¶†i, cu exager¶rile în laude, cu stâng¶ciile minunate, cu
parfumul limbii din… 1944 - am mai aflat o compara†ie:

“Ai fost rupt de sat, ca hrinca de la pâine”.
Basarabenii i§tea: într-atât au fost †inu†i-pe-loc (în istorie) de

c¶tre bestiile ruse§ti, încât s-au g¶vozdit în oralitate, am impresia
c¶ sunt cei mai poetici români (de pretutindeni, vorba cuiva).

Mar†i 28 octombrie 2008

Alte zile de b¶l¶ceal¶ în oboseala din care nu mai pot ie§i, nu
mai pot ie§i.

Am primit mesaje de la Tatiana Ciobanu - c¶reia îi scrise-
sem, multumindu-i pentru organizarea discu†iilor în jurul Artei
Refugii, în italian¶;

De la Rodica Dr¶gan - mi-a trimis transcrierea monologului
de la 16 noiembrie 2005 - îl lucrez;

De la Flori B¶l¶nescu: m¶ anun†¶ ca a trecut Tic¶ Pessaroff
pe acolo, sa ia ceva c¶r†i;

De la Mihaela Moro§anu: mâine îmi va trimite coperta
Adamevei.

Mi-a telefonat Frantz Pop, fiul lui Romulus (Bimbo) Pop,
n¶scut la L¶te§ti. A murit Tereza, mama lor.

Dumnezeu s¶ o odihneasc¶.

Miercuri 29 octombrie 2008

£i nu mai ajung la mal cu Scrìsuri 2…

Joi 30 octombrie 2008

Uite c¶ am ajuns! Am terminat Scrìsuri 2. 659 pagini.

391PAUL GOMA  - JURNAL 2008



N O I E M B R I E

Sâmb¶t¶ 1 noiembrie 2008

Filip mi-a instalat Jurnalul pe (§i) octombrie, a preparat cele
doua volume de Scrìsuri - pe cele destinate tiparului le-a trimis
la Bucure§ti, urmeaz¶ ca celelalte s¶ fie instalate pe internet.

Rodica Dr¶gan mi-a trimis înc¶ o parte de autointerviu.
M¶ simt ceva mai bine. Vom vedea ce va urma.

Duminic¶ 2 noiembrie 2008

Ziua aniversar¶ a lui Filip: a§a, pe la orele 11 (ora
Bucure§tiului).

Trag, în continuare, la Scrìsuri 3. Greu, greu.

Miercuri 5 noiembrie 2008

Am fost prins în zilele din urm¶, notez acum:

- Ce mare na†iune, americanii! Sub Bush deveniser¶
bananieri, acum, cu Obama datorit¶ alegerii unui ne-alb, revin la
cârma lumii (în sensul bun al cuvântului).

ïns¶ m¶sura calit¶†ii americanit¶†ii de acum a dat-o, surpriz¶,
McCain, învinsul în alegeri. Oricât de “tradi†ional¶” ar fi
recu-noa§terea victoriei adversarului, McCain mi-a ap¶rut ca un
cavaler.

M¶ gândesc cu durere la “ai no§tri”, românii: dac¶-i iei pe
fiecare în parte §i pe to†i laolalt¶ §i îi scuturi, ce rezult¶ din
“dialogurile” (sic) lor politice (sic-sic)? T¶râ†e, m¶trea†¶, stropi
m¶run†i de saliv¶ dup¶ care nu po†i deduce cui apar†ine partitura:
lui B¶sescu? lui T¶riceanu? lui Boc? Securistului neru§inato-
ru§inos Voiculescu? Au odraslei preziden†iale, s¶r¶cu†a analfabe-
tu†a? Sau poate nepoatei Noic¶i Nicolai? Cu to†ii sunt profund,
violent, url¶tor analfabe†i §i nu au m¶car scuza c¶ “provin din
câmpul muncii”, ca pe timpuri?

Aceea§i emisiune m¶tre†icola §i sonor¶ §i malodorant¶
(bufeuri de po§irc¶ produs¶ pân¶ §i de aristocrata §ampanie),
aceea§i submahalageasc¶ “esprimare”… Vai de limba român¶
cotidian¶! Vai de steaua noastr¶, miori†ic¶!

- Ieri a fost pus pe site-ul editurii Curtea Veche “seria Paul
Goma”, cu Infarct.
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- A început o campanie propagandistic¶ pro-mine, prin
Cristian B¶dili†¶. A fost atât de avântat ini†iatorul, încât din
comunicat lipsea, la “destinatari”, chiar subiectul; ca s¶ zic a§a:
eu… Simpatic, B¶dili†¶. Fiindc¶ e june §i de nimeni nu depand¶?

- Seara: aflu de la Flori B¶l¶nescu: 
Joi, 20 noiembrie, orele 18, la Gaudeamus, Curtea Veche va

lansa Seria de autor Paul Goma.
Asta vine a§a: tot într-un 20 noiembrie - dar… 1977 - am

aterizat în Fran†a, de unde nu ne-am mai mi§cat; 31 ani. 
Las’ s¶-mi mai fie §i oleac¶ de mai-pu†in-r¶u, c¶ de foarte-

r¶u mi s-a acrit. 

Joi 6 noiembrie 2008

Am l¶sat deocamdat¶ lucrul la Scrìsuri 3, s¶ r¶suflu pu†in.
Ajunsesem la cap¶tul puterilor, nu-mi stric¶ o pauz¶.    

Dac-a§ putea s¶ nu fac… - corect: s¶ fac - nimica.

Vineri 7 noiembrie 2008

A. B¶din publica pe blogul s¶u o declara†ie a lui Havel în
leg¶tur¶ cu Kundera:

“Un editorial semnat de Vaclav Havel in cotidianul spaniol El
Pais. Subiectul: dezvaluirile din presa ceha despre colaborarea cu ser-
viciile secrete comuniste cehe a lui Milan Kundera, celebrul scriitor,
stabilit acum la Paris. Vaclav Havel isi recunoaste chiar el insusi anu-
mite vini, inclusiv vorbeste fara a da prea multe detalii despre o nota
informativa despre un coleg de celula pe care a incercat astfel sa il sal-
veze de la suicid. Intr-un cuvant, Havel ii ia apararea lui Kundera. Un
fragment din editorial in continuare:

"Si eu imi amintesc de epoca aceea. Imi aduc aminte mai ales de
atmosfera de atunci. Este greu de explicat. Daca privesc spre trecut, de
multe ori nu-l inteleg si ajung sa ma mir de mine insumi si chiar sa
rosesc. De exemplu, cum puteam folosi termenul de "literatura socia-
lista", daca stiam ca este o prostie, avand in vedere ca nu exista litera-
tura socialista, sau capitalista si ca nici nu poate exista? Cum puteam
sustine in public lucruri diferite de ceea ce gandeam? (...) Chiar ieri am
revazut filmul Tobruk si mi-am pus aceeasi intrebare pentru a mia
oara: as fi rezistat unei lupte adevarate? Si in inchisoare m-am intrebat
acelasi lucru: oare ce le-as fi spus, daca m-ar fi torturat fizic. [cum s¶
fie în†elelas¶ aceast¶ fraz¶: c¶ el, Havel nu a fost “torturat fizic”? P.G.]
Si pe de alta parte, oare ce vor crede tinerii istorici cand vor gasi o nota
din care reiese ca am denuntat un prizonier? As putea sa le explic ca
acest om vroia sa se sinucida si ca nu puteam face altceva pentru a-l
salva decat asta, iar ei ar intelege si m-ar admira.
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Complicata mea explicatie suplimentara ar ramane pentru tot-
deauna ascunsa intr-un loc intunecat, dupa stirea cumplita a tradarii
mele. Este clar ceea ce vreau sa spun: chiar daca Milan Kundera s-ar
fi dus la politie sa denunte un spion, fapt ce, dupa parerea mea, nu s-a
intamplat, acest lucru ar trebui vazut - sau macar incercat - prin prisma
acelei epoci. Nu trebuie sa fi fost comunist infocat sau fanatic pentru a
face ceva de buna credinta, crezand prin aceasta se netezeste drumul
spre o lume mai buna. Era suficient sa creada ca era o capcana prega-
tita pentru el sau pentru apropiatii sai, ori sa fie "aproape sigur" de
aceasta. Cred ca nu s-a intâmplat intr-un mod atat de stupid si nici nu
s-a intamplat. Oricum ar fi fost, un lucru este evident: Milan Kundera,
deja major, era cufundat intr-o lume kunderiana, de care stia sa se dis-
tanteze - ca persoana fizica - timp de ani. Ce inseamna atunci? Pentru
mine, intre altele, urmatorul lucru: inainte de toate, sa cantarim bine ce
va iesi din asta si daca corespunde caracterului nostru."

“Colaboarea cu serviciile secrete va ramane un subiect incins.
Putem explica? Ii putem scuza pe unii si acuza pe altii? Exista un fir
rosu pentru o demarcatie clara? La urma-urmei nu toti au turnat? Unii
cu sarg, altii mai putin... Cum "contabilizam" turnatoria?”…

- comenteaz¶ A. B¶din, deloc mai aproape de “subiect”
decât jurnalistul spaniol, al c¶rui text a fost tradus în române§te
de acela§i B¶din prin aproximatorisme române§ti detestabile - §i
dez-informatoare: “despre colaborarea cu serviciile secrete
comuniste cehe a lui Milan Kundera”, “s-ar fi dus la politie [sub-
linierile mele, P.G.] sa denunte un spion”, ca §i fraza final¶ a
declara†iei lui Havel:  “Pentru mine, intre altele, urmatorul lucru:
inainte de toate, sa cantarim bine ce va iesi din asta si daca
corespunde caracterului nostru” - pe care nu am p¶truns-o §i dau
vina pe jurnalistul spaniol dublat de A. B¶din.

ïmi amân pl¶cerea pentru atunci când voi da de interven†ia
lui Havel tradus¶ în fran†uze§te.

Am dat: Pe un blog francez:

“Pour ma part, je voudrais souligner la distinction entre deux
types de réactions, issues des milieux intellectuels français et tchèques.

Alain-Gérard Slama, dans Le Figaro, et Bernard-Henri Levy,
dans Le Point se déchaînent. Horreur absolue, les crétins des ombres
s’en prennent à un écrivain ! Pour Slama, c’est la dictature de la trans-
parence. Et dans un souffle d’asthmatique, notre roi de la chronique
fait le lien entre les crimes du communisme et l’enquête sur DSK. « La
transparence n'est autre chose que la réduction de l'être au paraître, en
sorte que le comble de l'impudeur se trouve confondu avec le comble
de la sincérité.»

“BHL lui a tout compris. Milan Kundera est admirable, et dans
ces temps de médiocrité, il est interdit d’admirer : « J'observe cette très
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basse époque qui a fait de « Défense d'admirer ! » son slogan le plus
sonore et où règnent l'esprit de vengeance, le ressentiment, la haine
infantile des écrivains et, au-delà, de tout ce qui est grand. 

Ce qui me semble surtout, c’est que nos deux amis ont une gran-
de difficulté à analyser le réel en dehors des codes fameux de leurs
lumineuses pensées.”

“Lisons plutôt Vaclav Havel. Entre Kundera et Havel, les deux
figures de la culture tchèque, ce n’est pas le grand amour. L’un qui
tourne la page de tout, explique que la littérature des dissidents glissent
inévitablement vers la propagande, et ne veut exister qu’à travers ses
romans. L’autre, qui s’engage, dans la dissidence et le post-communis-
me, défend la place de la culture dans l’action politique, gagne les élec-
tions,  et conquiert la présidence.

“Vaclav Havel déplore cette publication, et apporte tout son sou-
tien à Milan Kundera, par une très intéressante tribune dans Respekt.
On lit entre autres :

“«Je pense que cela n'a pas eu lieu et n'a pas pu avoir lieu de
manière aussi stupide. Même si Kundera est vraiment allé à la police
pour annoncer qu'il y avait un espion quelque part, ce qui n'a pas eu
lieu à mon avis, il faut essayer - au moins essayer - de le voir dans le
contexte de l'époque». Rappelant qu’alors, beaucoup de dénonciations
étaient motivées par la peur, il ajoute :  « Un individu n'avait pas besoin
d'être un communiste fanatique et passionné pour oeuvrer pour un
monde meilleur en toute bonne foi. Il lui suffisait de redouter qu'on
tende un piège, à lui ou à l'un de ses proches. » Et de conclure « Chers
jeunes historiens, soyez prudents dans votre appréciation de l'his-
toire. Vous vous exposez sinon, malgré votre bonne volonté, à plus
de dommages que de profits, à l'instar de vos prédécesseurs (com-
munistes). [subl. mea, ap¶sat¶] Milan, restez au-dessus de tout ça !
Comme vous le savez sûrement, il arrive à l'homme dans sa vie des
choses plus graves que des diffamations dans un journal. »

“Dans la même veine, celle de la raison, la réaction de l’écrivain
Pavel Kohout  qui souligne que « personne ne peut comprendre l’atro-
cité de cette époque s’il ne la pas connu », même s’il ajoute  que lui «
s’efforce depuis 40 ans de parler et d’écrire sur son passé communis-
te, ce que Milan Kundera n’a jamais fait ».

“Franchement, celui qui est né en 1956 en France, a bien de la
chance de n’avoir pas été confronté aux périodes noires de l’histoire,
ce qui doit le rendre modeste. Mais les analyses en noir et blanc, genre
Slama ou BHL, c’est nul, et ce même pour Milan Kundera. Le bien et
le mal, oui, mais en chacun, et très entremêlés.”

Uf! £tiam eu c¶ francezii sunt agita†i, adeseori nedrep†i (prin
partizanat - comunist, sionist), dar m¶car… inteligen†i.

ïndemnul adresat de Havel tinerilor istorici este valabil,
desigur §i pentru români. Numai c¶ nici ai lui nici ai mei nu sunt
dispu§i s¶ asculte, ba chiar ne iau la trei p¶ze§te: 
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«Da’ cine e§ti tu, b¶, de s¶-mi dai lec†ii de istorie a patriei?»
Atât c¶ eu, obosit de moarte - §i bini§or descurajat de atâtea

înfrângeri - nu mai am chef de a face liste de “istorici români”. 

Am primit de la Curtea Veche pdf-ul §i coperta Gherlei. Am
dat BT-ul, ca s¶ nu mai lungim boala.

Sâmb¶t¶ 8 noiembrie 2008

Aveam ceva de notat, r¶mas de ieri. Dar ce?

Luni 10 noiembrie 2008

Ieri §i alalt¶ieri am f¶cut nimica. Am s¶rit de la una la alta.
De pild¶ am recalibrat Jurnal 2007. ïl voi îngem¶na cu 2008,
pentru o problematic¶ editare în 2009.

Rodica Dr¶gan mi-a mai trimis o transcriere. Asear¶, dup¶
ce mi-a expediat-o, strivit¶ de oboseal¶, a mâncat o înghe†at¶.

Ehei, înghe†ata: de multe †ine ea loc, la casa fetei basaraben-
ce domiciliat¶ în Marsilia…

Mar†i 11 noiembrie 2008

Ieri Flori B¶l¶nescu a reu§it s¶ mute c¶r†ile la Dl.
Budi§teanu. ïmi imaginez - de fapt: §tiu - cu cât¶ cheltuial¶ de
nervi, cu cât¶ trud¶ a f¶cut-o. I-am scris, i-am mul†umit - cu atâta
r¶mâne.

Eu m-am împleticit cu corectarea transcrierilor trimise de
Rodica Dr¶gan, cu continuarea corect¶rii Scrìsuri-lor 3, cu
corectarea Jurnalului 2007. Cum ar veni: “Tot pe loc, pe loc,
pe loc…”

Miercuri 12 noiembrie 2008

S¶ vedem ce brânz¶ fac azi. Transcrierile m¶ nemul†umesc,
mai bine le l¶sam a§a, ne-. B¶nuiesc - în ciuda semnelor de
din-contra - c¶ nici Rodica Dr¶gan nu e mai cald¶… Am s-o
întreb, dar prev¶d: va protesta, va zice c¶ nu, c¶ ea continu¶…

Joi 13 noiembrie 2008

Ieri am pierdut timpul; de cum m-am trezit, am introdus în
Scrisuri 3 §i “Dialog…” Dup¶ ce l-am calibrat, corectat, mi-am
dat seama c¶ nu este bine ce am f¶cut. Seara, destul de târziu, am
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eliminat “Dialogul…” £i ce bine am f¶cut! M-am simtit u§urat:
evitasem s¶ comit o prostie - §i un furt: “Dialogul…” nu este al
meu, ci al nostru. Nu mai observ c¶, totu§i, îl introdusesem într-
un volum al meu, semnat numai de mine… Bine c¶ m¶car în cea-
sul al n-lea m-am trezit §i am reparat (tr¶iasca ordinatoreala: n-a
r¶mas urm¶ din r¶t¶cirea mea, doar aceast¶ însemnare în Jurnal).

Va trebui s¶ înjgheb dou¶-trei fraze de citit la “lansare”…

Vineri 14 noiembrie 2008

ïn jurul nostru: cea†¶, triste†e, nu-se-mai-vad-malurile. ïn
acest peisaj uman de noiembrie, m¶ simt vinovat c¶ eu… nu sunt
ca ei. Nu sunt - de ast¶ dat¶, fiindc¶ alted¶†ile m¶ croiau §i pe
mine cu bâta dup¶ ceaf¶. Se vede c¶ în acest¶ neputin†¶ general¶
nu pot nici eu s¶ scriu dou¶-trei propozi†iuni pentru lansarea
colec†iei.

£tiu: va trebui sa fie scurt¶ (§i cuprinz¶toare). £tiu, §tiu, dar
ce fac cu §tiin†a? Poate ca abia în ajun îmi va veni lumina.

Luni 17 noiembrie 2008

Ieri am început textul de autoprezentare. Urgent sa-l
termin azi. 

Mar†i 18 noiembrie 2008

Azi am f¶cut un alt text pentru Gaudeamus: în loc de ini†ia-
lele cinci pagini: una singur¶ - de mirare la un grafoman ca mine.

“Iat¶-m¶ în 20 noiembrie (2008).
ïnc¶ o aniversare: la 20 noiembrie 1977, cu so†ia §i copilul ajun-

sesem la Paris. Au trecut 31 ani de exil. Nu ne-am mai întors acas¶ §i
a§a cum presim†isem în seara de 25 decembrie 1989, pe platoul cana-
lului francez de televiziune 5, România, †ara mai a mea decât a
Ilie§tilor, Constantine§tilor, B¶se§tilor a devenit ne-†ara-mea, ne-
România. 

Exilul - între 1977 §i decembrie 1989 - nu mi-a fost tragic, în
ciuda unor evenimente violente: tentative de asasinat, de otr¶vire,   de
r¶pire a copilului. ïns¶ nu fusesem rupt de †ar¶, de oameni, de aer: le
luasem pe toate cu mine în traist¶, odat¶ cu limba; 

Exilul a început a-mi fi greu începînd din seara de 25 decembrie
1989, când pe platoul canalului de televiziune 5 am în†eles cu stupoa-
re, cu duroare: “revolu†ia” fusese o mizerabil¶ lovitur¶ de stat,
ruseasc¶, iar statul nu-§i schimbase natura, doar uniforma: acum se
purta cu epole†ii alba§tri pe din¶untru.
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Prima variant¶ a acestui text a ie§it prea lung¶; povesteà, în
lungì§, în curmezi§ povestea c¶r†ilor mele în române§te, începînd din
1990: retrase din libr¶rii, trimise la topit, ignorate de critica, atacate în
forma†ii de lupt¶, g¶site, crescendo: proaste; calomnioase; antisemite. 

Ceast¶lalt¶ variant¶ va ie§i prea scurt¶: st¶pânindu-mi (cu greu)
limbu†ìa, voi comunica:

Editura Curtea Veche, prin directorul s¶u Grigore Arsene m-a
primit cu o serie de autor din care, iat¶, sunt prezentate aici-acum:
Infarct, Adameva §i Gherla-L¶testi, urmînd ca în 2009 s¶ apar¶
Scrìsuri 1-2-3, o nou¶ §i corect¶ edi†ie din Culoarea curcubeului §i
poate Jurnale 2007, 2008.

Sunt un autor fericit.
Fericitati-m¶, prieteni, chiar de a†i r¶mas pu†ini.
La rândul meu v¶ fericìt pentru c¶ a†i fost martorii acestui

nou-debut al meu, la 73 ani.
Paul Goma”

Ce-mi v¶d ochii, în Ziua de mar†i 17 noiembrie 2008? Asta:

“Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotarat, la data de 30 octombrie, detasarea lui Mihai Eduard Ilie, pro-
curor la Parchetul General, in cadrul Ministerului Justitiei, pe o perioa-
da de un an, relateaza Ziare.com. Hotararea de detasare a magistratu-
lui a inceput cu data de 10 noiembrie. Mihai Eduard Ilie a fost procu-
rorul care, in iunie 2005, a dat solutia de neincepere a urmariri penale
pentru tortionarul Nicolae Plesita, fost general de Securitate.[îns¶, mai
înainte tovar¶§ul m-a declarat pe mine… mort] Plesita a povestit la un
post de televiziune metodele de tortura si de suprimare a opozantilor
politici aplicate de el pe vremea cand activa ca ofiter de Securitate.
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sesizat Parchetul
General cu o plangere penala, aratand ca Plesita a recunoscut ca a
incalcat grav drepturile fundamentale ale omului. Plangerea a fost
repartizata procurorului Ilie a sustinut ca "din continutul inregistrarii
rezulta ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor
sesizate".

In plus, acelasi procuror sustinea ca marturisirile fostului
tortionar nu au valoare de probe la dosar, deoarece dialogul purtat la
televizor intre Plesita si realizatorul emisiunii "a avut ca punct de
pornire memoriile celui dintai" (subl. mea), se arata in rezolutia de
neincepere a urmaririi penale semnata de magistratul Mihai Eduard
Ilie.”

St¶m bine, st¶m bine. Restaura†ia bol§evic¶ este în toi.
Cum altfel dac¶ pân¶ §i “Virgil”, §ogorul lui Coposu, sco†înd

el o carte de “amintiri” (care, dintre amintiri, au fost amintite: nr.
7, nr. 27, nr. 2?, sau niciuna?), comunic¶ boilor de români
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“adev¶rul-adev¶rat”:
Chestia din decembrie 1989 nu a fost revolu†ie, ci lovilu†ie,

vorba lui Luca Pi†u, lovitur¶ de stat pus¶ la cale de ru§i, america-
ni, israelieni (dar nu §i unguri - cum a§a?, s¶ lipseasc¶ ungurii din
Istoria României? Joooi…). Drept care, iat¶, nu m¶ simt depose-
dat, furat de… adev¶rul rostit, în prima zi lucr¶toare din ianuarie
1990, când mersesem cu un bra† de exemplare proaspete din Arta
refugii, varianta francez¶, s¶ le dau cu dedica†ie prietenilor de la
Europa liber¶… £i cum, v¶zîndu-m¶, Monica Lovinescu m¶
întâmpinase din cel¶lalt cap¶t al coridorului, strigînd ca la un
meeting - mai lipsea pumnul în¶l†at - c¶ Revolu†ia Noastr¶
Româneasc¶ (majusculele sunt contribu†ia mea, abuziv¶, la
transcriere) nu este un putch rusesc, cum sus†ine Paul Goma §i
cel¶lalt basarabean, Victor Lupan!

Nu, atunci - la dou¶ s¶pt¶mâni dup¶ eveniment - Revolu†ia
Româneasc¶ era Revolu†ie. £i Româneasc¶. £i a Noastr¶.  Iar doi
intru§i, doi tr¶d¶tori de neam - ca to†i basarabenii - sus†ineau ca
este f¶c¶tur¶ ruseasc¶! Blasfemie! Iar dup¶ 20 ani (nu a fost alu-
zie la astrologul Bruc¶), Virgil-Cap-de-Purcil, §ogorul
Seniorului, numit §i Profesorul, de parc¶ în via†a lui curat¶ de
securist împu†it nu ar fi mâncat c¶cat, ci doar salat¶ de petale de
trandafiri, ne explic¶ Dânsul care este adev¶rul-adev¶rat în isto-
ria abia traficat¶ de Roller II (dealtfel §i de Tism¶neanu II),
Vladimir.

Cum s¶ comba†i asemenea falsuri, minciuni, trafic¶ri ale
adev¶rului, când nu ai pe cine te rezema ? Doar n-o s¶-l iei
tovar¶§ de baricad¶ pe Liiceanu - cel care înc¶ din “preistoria res-
taura†iei comuniste”, la câteva s¶pt¶mâni dup¶ Evenimentul din
decembrie 1989, îi adunase pe câ†iva oameni bine ale§i: trei
dintre ei f¶cuser¶ pu§c¶rie: Filipescu, Andreescu, Doina Cornea,
ceilal†i f¶cuser¶ temni†¶ crâncen¶ prin cultur¶ - iertare, am vrut s¶
spun: rezisten†¶ - în frunte cu hoitarul §ef: filosoful-cel-mai-
tân¶r-la-români (a§a a r¶mas §i la vârsta de azi: aproape 70 ani),
convocatorul la o reuniune a GDS, oper¶ nesemnat¶ a lui Pavel
Cîmpeanu §i a lui Brucan, în care invitat de onoare era un oare-
care tâlh¶ra§ de drumul mare - ‘h¶ra§, dar el supraveghease
“Procesul Ceau§e§tilor”, drept care toat¶ intelectualimea adunat¶
acolo - §i Doina Cornea! - i se adresau cu “Domnul M¶gurea-
nu” - b¶ga-l-a§; b¶ga-i-a§, de ling¶tori de obial¶ securist¶…

Miercuri 19 noiembrie 2008

Nicio aniversare, azi? Nu sunt în stare sa caut în memorie, in
calendarele scrise.
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De vreo s¶pt¶mân¶, zece zile parc¶ a§ fi ie§it din timp, nu
mai am repere dup¶ care s¶ judec trecerea, netrecerea lui. M¶
întreb cu lini§te dac¶ nu voi fi ajuns la terminus, acolo unde
«Toat¶ lumea coboar¶!», or cum, pentru mine, toat¶-lumea sunt
eu… Da, da, asta trebuie s¶ fie. Primesc semne c¶ ne apropiem de
“coborîre” §i nu-mi face nici cald nici rece. Vorba lozincilor
c¶l¶uzitoare din c¶r†ile lui Ilf §i Petrov: «¢i-ai terminat treaba?
Pleac¶!»

Plec, plec, doar s¶-mi §terg picioarele, în prag. S¶ mi le
cur¶†, ca s¶ trec cu înc¶l†¶mintea curat¶ de aici - dincolo; din
în¶untru - afar¶, oriunde. Fiind aici-ul murdar. £i nu se cade s¶
mut mizeria aici-ului dincolo. M¶car atât.

Plec, plec, ce atâta grab¶? Dac¶ eu sunt calm, lini§tit,
mul†umit… Zic “mul†umit”, ca s¶ nu m¶ plâng ca nu apucasem
s¶ fac aia, aialalt¶. M-am tooot v¶ic¶rit cât am (toot) tr¶it. Peste
73 de ani, vorba celuia: “o via†¶ de om”.

Plec, plec, nu m¶ mai îndemna†i s¶ m¶ gr¶besc. £i dac¶ nu
m¶ gr¶besc, locul cui nu-l liberez? £i dac¶ liberez locul cela
(numerotatul) ce minune are s¶ se petreac¶ pe meleag?, bine: -
leaguri?

Iat¶, eu plec - în cele din urm¶…, potrivit gândirii de câl†i a
lui N. Manolescu. Numai c¶ eu, a§a cum (nu) m¶ vede†i, chiar de
nu las - “pentru genera†iile viitoare” - un monument-al-literaturii,
nu m¶ duc f¶r¶ a fi l¶sat în nisipul de la marginea m¶rii o dâr¶
scris¶ cu un b¶†: “Pe aici a trecut §i…” Cutare. Nu sunt sigur c¶
valul/ care bate malul nu va acoperi, §terge §i acea urm¶. Deloc
nu sunt sigur, îns¶ eu voi pleca, neîncruntat, nesup¶rat (c¶ n-am
f¶cut, aici, ce-a§ fi putut face - dac¶…). Vor r¶mâne, nu vor
r¶mâne c¶r†ile mele - vorba celuia: “Vom muri §i vom vedea”,
îns¶ durerea mea va fi mult mai… pu†in dureroas¶ decât a “cole-
gilor”; a “confra†ilor”; a celorlal†i scriitori români.

Fiindc¶ e nu am avut existen†¶ de scriitor român: (…)
De atunci lucrurile au fost… limpezi (din punctul de vedere

al interzic¶torilor, ca §i în “holocaustologie” acuzatorii nu se simt
obliga†i s¶ dovedeasc¶, ei, acuza†ia) - pentru mine: eram dat
afar¶, expulzat, alungat din turma lor (cu legile ei, c¶c¶cicole),
dar, f¶r¶ a fi cooptat în alt¶ turm¶ - eram editat în limbi str¶ine,
la case de editur¶ celebre: Gallimard, Suhrkamp, Rizzolli… Ce
preten†ii mai aveam?

Din nefericire eu nu formulam “preten†ii”, ci revendicam
drepturi - dar cu cine s¶ dialoghezi? Pân¶ §i Mazilescu îmi zicea
s¶-mi v¶d de drum, s¶ nu angajez dialoguri cu câinii care latr¶ -
“fiindc¶ ei nu scriu poezie…” 

De ce am scris o atât de… lung¶ bibliografie?
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Pentru ca mâine, 20 noiembrie 2008, la Gaudeamus, va fi
lansat¶ seria de autor Paul Goma: Infarct, Adameva §i Gherla-
L¶testi.

Joi 20 noiembrie 2008

Au fost lansate §i ale mele, trei. ïnseamn¶ ca s-a spart
ghinionul? Sau doar s-a mutat, mai încolo?

Mâine, odihnit le voi scrie: lui B¶dili†¶, lui Grigore Arsene,
Mihaelei Moro§anu, Floarei B¶l¶nescu. De mul†¶mit¶.

Mi-a scris Mihai Ciucanu c¶ la lansare a vorbit despre mine
§i Courtois. De bine! Dar cum de i-au dat bilet de voie Liiceanu,
Blandiana, Berindei, nu doar sa participe la lansarea c¶r†ilor
mele, dar s¶-l vorbeasc¶ pe autor de bine? Unde ne trezim, cam-
marades?Alte semne de la prieteni? Nimic.

Vineri 21 noiembrie 2008

Azi, la 9,30 mi-a parvenit un scurt mesaj de la Flori
B¶l¶nescu, în care m¶ anun†¶ ca spre sfâr§itul zilei are s¶-mi scrie
mai mult.

Desigur, ziua de ieri mi-a fost extrem de grea: în afar¶ de
junele M. Ciucanu nici un semn de la cei implica†i în lansare, fie
redactori, fie participan†i. Nu am a§teptat nimic de le cei absen†i,
ci de la cei prezen†i, or ei, dup¶ ce §i-au zis zicerea, istovi†i, au
plecat la o bodeg¶.

«P¶i dac¶ §i tu, maic¶: te-ai apucat s¶ mori chiar acum,
“cu-ocazia”».

Rolul în†eleptei babe este jucat de procurorul Eduard Ilie, el
l-a scos din cauz¶ pe Ple§i†¶.

La prânz mi-au sosit de la Bucure§ti dou¶ pachete, con†inînd
15 exemplare din Infarct - drepturile de autor. Bucurie.

Aflu misterul prezen†ei lui Courtois la prezentarea celor trei
c¶r†i ale mele - teoretic §i a “Seriei Paul Goma” (uite, nu-mi vine
de loc s¶-i zic “lansare”). D-na Ana ¢u†uianu mi-a telefonat:
conducîndu-l pe Courtois de la o lansare la alta (acelea cu
adev¶rat lans¶ri), ajungînd în dreptul standului Curtea Veche, l-a
întrebat dac¶ nu ar fi dispus (ori de-a dreptul propus) s¶ spun¶
câteva cuvinte despre Paul Goma. Courtois a acceptat, a luat
microfonul §i a vorbit… De bine! Din înregistr¶rile video f¶cute
de Dumitru Ungureanu, reiese c¶ m-a prezentat ultraelogios. Ori
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a uitat el conflictele noastre dinainte de 1989, ori Blandienii nu
mai exercit¶ controlul… nederapat asupra lui.

Iat¶ cum o întâmplare poate deveni… determina(toare)ant¶.

Duminic¶ 23 noiembrie 2008

Nu voi mai scrie “fic†ie” - de ce? Pentru ca în fic†ii risc s¶
m¶ repet §i dac¶ a doua oar¶ e bine, chiar a treia, a patru oar¶ nu
mai este bine… Deci nu mai f¶cèm; nu mai fic†ion¶m. Ne †inem
de corect¶ri, revizuiri ale textelor deja scrise.

Cam târzie hot¶rîrea. Dar mai bine mai târziu decât… mai…
Ieri - tot a§teptînd semne de via†¶ de la Gaudeamus am redus

Scrìsuri-le de la 3 volume la 2 : 900 §i 800 pagini. Credeam c¶
am f¶cut bine. Ei, bine, nu bine am f¶cut. Trebuia sa le las a§a:
în 3.

Ora 12,15: primii fulgi la Paris. Vreo 12.

Luni 24 noiembrie 2008

Se va fi observat: nu mai atrag aten†ia asupra cut¶rei
“anivers¶ri”, mai ales în aceast¶ lun¶, noiembrie ciuruit¶ de
anivers¶ri.

Poate fiindc¶ nu mi le mai amintesc; sau le încurc… Poate
fiindc¶ m-am s¶turat de ele, “anivers¶rile”.

Un articol despre Liviu Librescu în care sunt corectate multe
din antisimetiz¶rile cretine ale holocaustologilor de serviciu
ap¶rute imediat dupa moartea sa:

Liviu Librescu - v¶rul meu - un erou al românilor, evreilor §i
americanilor, de Emil SIMIU

(Material propus pentru publicare la data de: 2-11-2008 de 
Stefan N. MAIER)

Liviu Librescu: modestie, integritate, toleran†¶, eroism
Pe varul meu primar Liviu l-am intalnit prima oara in 1941, cand

a petrecut cateva zile (sau saptamani?) la noi acasa la Bucuresti; apoi,
in 1951, la Ploiesti, unde locuiau parintii lui; pe la sfarsitul anilor '50
la mare, unde faceam partide masive de inot in larg cu el, Guido
Drimer (Ghedeon Dagan), Ernest Larisch, si alti colegi si prieteni; la el
acasa, in str. Caderea Bastilei (fosta str. Cometa) la Bucuresti, cand el
lucra la institutul de cercetari de mecanica aplicata al Academiei RPR
din str. Constantin Mille si eu lucram la Proiect-Bucuresti; la mine
acasa la Washington; la Virginia Tech si la el acasa in Blacksburg,
unde i-am cunoscut pe sotia lui, Marilena, si pe unul din baietii lui; la
bar-mitva fiului meu; si la diverse conferinte. 

Am corespondat cu el sporadic dupa ce parasisem Romania iar el
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se afla inca acolo, dupa imigrarea lui in Israel, si in ultimii 20 de ani in
timpul carora a fost profesor la VPI, pana foarte de curand. 

Potrivit obicieiului evreiesc, Liviu a fost numit dupa Levy
Finkelstein, bunicul din partea mamei lui, Mina. Familia ei a imigrat in
Romania din Galicia in anii 1860. Inaintasii din partea tatalui au trait
in Romania de mai multe generatii. Liviu a apartinut primei generatii
de evrei care, dupa primul razboi mondial, au fost automat recunoscu-
ti ca cetateni romani. A fost mandru de cultura bogata a tarii lui nata-
le, care a produs mari scriitori, artisti si oameni de stiinta, printre care
si Elie Carafoli, mentorul lui Liviu la Institutul de cercetari stiintifice
al Acade-miei Romane. In cursul anilor petrecuti in Israel si in Statele
Unite a con-tinuat sa mentina relatii excelente cu colegii si prietenii lui
din Romania.

Victim¶ a fasci§tilor §i comuni§tilor
Tatal lui Liviu, Izidor, avocat, a fost exclus din barou in 1940 si,

dupa cum mi-a relatat verisoara noastra Livia, in 1941 a fost deportat
in Transnistria. Liviu si mama lui au gasit refugiu in cadrul familiei,
la Focsani, unde au suferit mari privatiuni. Ca majoritatea evreilor
regateni, au scapat de consecintele cele mai grave ale politicii antise-
mite a statului roman, moderata intr-o anumita masura dupa infran-
gerea nazistilor la Stalingrad, cand autoritatile romane au inceput sa
caute o cale pentru a iesi din alianta cu Hitler. (subl mea; P.G.)

Lovitura de stat a Regelui Mihai dela 23 August 1944 a deschis o
era de libertati si sperante. Tatal lui Liviu a devenit activ in politica,
fiind membru al Partidului National Liberal al lui Gheorghe Tatarascu.
Dar situatia politica s-a deteriorat rapid, comunistii au preluat efectiv
puterea, si numai talentul lui stralucit i-a ingaduit lui Liviu sa-si conti-
nue studiile care ii fusesera periclitate de "originea sociala nesanatoa-
sa," formula care-i desemna pe copiii din clasele mijlocii sau prospe-
re. Viata i-a devenit din nou grea. Camera in care locuia era neincalzi-
ta iernile, dar asta nu l-a impiedicat sa lucreze noptile tarziu - si cu ce
rezultate! Cand faimosul matematician sovietic Goldenweiser i-a scris
pentru a-i cere sfatul intr-o problema pe care Liviu, inca tanar cerceta-
tor, reusise sa o rezolve, bucuria i-a fost nemarginita. Munca perseve-
renta, si increderea in posibilitatile lui deosebite, l-au sustinut si i-au
permis sa-si continue activitatea stiintifica, desi gasea inabusitoare
existenta sub regimul comunist, cu teroarea si minciunile lui.

Inventiv si prolific, prestigiul lui de savant a sporit neincetat. A
reusit sa trimita clandestin in strainatate manuscrisul primei lui carti pe
care a publicat-o in Olanda. Ca urmare a unei scurte perioade de
relaxare politica, i s-a acordat Premiul Traian Vuia al Academiei
Romane. Dar conditiile de viata sub regimul Ceausescu au devenit
intolerabile si a emigrat cu familia in Israel, dupa ce a avut de suferit
obisnuitele masuri represive ce se luau atunci impotriva majoritatii
evreilor ce solicitau viza de iesire. 

Un dasc¶l pasionat
Liviu a devenit profesor la Universitatea Tel Aviv si dupa cativa

ani a acceptat un post la Virginia Tech, care i-a asigurat largi posibili-
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tati de cercetare in domeniile lui de activitate, cu sponsorizarea in pri-
mul rand a agentiei spatiale americane NASA. Profesorii dela Virginia
Tech au dreptul -- de care Liviu a profitat -- de a lucra fara limita de
varsta. 

Inteligent si tolerant, Liviu a fost mai mult decat un savant de
clasa mondiala. Il pasionau literatura si istoria, si era iubitor si cunos-
cator de muzica clasica. A fost co-semnatar al apelului adresat
Institutiei "Yad Vashem", care a dus la acordarea in 1993 a titlului de
Dreapta intre Popoare Reginei Mama Elena. S-a bucurat de considera-
tia colegilor, colaboratorilor, studentilor si prietenilor, indiferent de
unde proveneau. Colegii de la Virginia Tech, inclusiv colegi palesti-
nieni cu care a avut legaturi prietenesti, l-au iubit si respectat. 

A fost profund evreu, desi secular, si copiii lui, care traiesc in
Israel, unde li s-a alaturat si sotia lui, sunt israelieni cu trup si suflet. In
ciuda persecutiilor pe care le-au suferit in timpul celui de-al doilea raz-
boi mondial si a persistentei antisemitismului in anumite cercuri din
Romania, Liviu nu si-a pierdut niciodata gratitudinea pentru ceea ce
datoreaza culturii Romaniei - care, impreuna cu mostenirea lui
evreeasca, l-a format.

Moartea lui absurda este o lovitura grea pentru toti cei ce i-au
cunoscut si apreciat intelectul exceptional, bunatatea si caracterul.

N.Red. Acest articolul al inginerului Emil Simiu, care tr¶ie§e §i
lucreaz¶ la Washington DC, a fost publicat ini†ial în publica†ia ISRO-
Press, editat¶ de Uli V¶lureanu http://www.isro-press.net/Portal/, în
aprilie 2007, în urma uciderii lui Liviu Librescu de studentul care a
masacrat zeci de persoane în campusul Universit¶†ii Virginia Tech.
Liviu Librescu a salvat, prin sacrificiul vie†ii sale, vie†ile mai multor
studen†i care au putut s¶ fug¶ de uciga§ul maniac. Public¶m acest arti-
col pentru a contribui la p¶strarea memoriei acestui om modest, dar
excep†ional, s¶ fie p¶strat¶, în vremuri în care criminali genocidari sunt
ridica†i în sl¶vi în România, chiar dac¶ nu oficial. 

Mar†i 25 noiembrie 2008

(Nu în†eleg de ce, de vreo dou¶ s¶pt¶mâni îmi pleac¶
degetele pe clavier cu inten†ia de a scrie: “2005”).

Lucrez în continuare la Scrìsuri. Azi îi voi scrie lui
Gr. Arsene propunerile pentru 2009.

Vesti ne-bune de la editura. Zic: s¶ nu ne grabim.

Miercuri 26 noiembrie 2008

Somn zbuciumat. Din cauza b¶nuielilor c¶ editura…
A§a sunt eu: b¶nuitor.
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Joi 27 noiembrie 2008

Ieri am terminat ultima (?) corectare a Scrìsurilor. Azi - sau
mâine - le va prepara pentru trimitere la editur¶.

Le-am scris D-nelor B¶l¶nescu §i Moro§anu.

Magda URSACHE
Singur¶tatea insurgentului de curs¶ lung¶

„Sînt întîmpl¶tor scriitor. Acel animal care poveste§te 
ce §tie, chiar dac¶ uneori nu §tie ce poveste§te”

Paul Goma”

E-n gena noastr¶, a românilor, s¶ ne dispre†uim (cînd nu le
ignor¶m) valorile. Noi, ni se tot repet¶, n-avem!*) N-avem un
Soljeni†în, un Havel, un Kundera, un Lech Walesa. Ba avem, avem un
Goma. F¶r¶ s¶ fi colaborat cu serviciile de informa†ii externe (în arhi-
va CNSAS, sînt 43 de volume demonstrînd c¶ „B¶rbosul”, „Gom”,
„Grama”, to†i trei  într-unul, Paul Goma, a rezistat aparatului represiv
al Securit¶†ii), f¶r¶ s¶ se fi l¶sat medaliat postsocialist de varii
pre§edin†i. Goma e mai singur decît Soljeni†în, pe care Putin l-a grati-
ficat cu onoruri. Datorit¶ lui §i numai lui, am ajuns la normalitatea
curajului. România n-a fost marea absent¶ (primul disident anticomu-
nist e, totu§i, un român: Panait Istrati) din disiden†a estic¶, a§a cum
observa, în 1978, Monica Lovinescu. Insurgentul Goma, numai el, s-a
solidarizat în '77 cu Charta cehilor §i   slovacilor:

„Încerc §i eu cum pot s¶ împiedic oprimarea”; „Ah, dac¶ am fi
fost m¶car trei… Dar sînt singur, singur de tot”.

Nu vrem s¶ ie§im la interval cu un mare scriitor, avînd opera
magna, dar §i coloan¶ vertebral¶ de oponent deloc pa§nic al comunis-
mului. Sînt dou¶ state române§ti pe hart¶, îns¶ Goma nu-i cet¶†ean al
niciunuia dintre v-aduc aminte…
ele. „De la comunism încoace, spunea c¶ am¶r¶ciune Th. Codreanu, nu
mai po†i fi român decît fugind din România, izolat §i batjocorit ca Paul
Goma („Bucovina literar¶”, nr. 10, oct. 2008). E pe atît de necrezut, pe
atît de incalificabil, dar Goma are acela§i statut de refugiat politic. Nu
i s-a restituit cet¶†enia furat¶. „P¶i cînd mi s-a luat, mi s-a luat la cere-
rea mea?”, îi replic¶ Marianei Sipo§ în interviul din 17 februarie '98
(Destinul unui disident: Paul Goma, editura Universal Dalsi, 2005).
Nici Uniunea Scriitorilor nu s-a gr¶bit s¶-l reprimeasc¶ (a fost eliminat
din Asocia†ia bucure§tean¶ cînd era sub stare de arest, în 13 aprilie
1977) în rîndurile din ce în ce mai dese, ba i s-a spus chiar „adio, dom-
nule Goma”, de parc-ar fi murit. Doar Nicolae Breban a recunoscut c¶
Goma a fost mal-tratat de co-bresla§i, l¶sat f¶r¶ sus†inere în starea de
opozant:

„Noi n-am f¶cut nimic s¶-l ap¶r¶m pe Goma”.
£tim acum, exist¶ documentul (Plan de m¶suri, din 17 martie

1977) c¶ Securitatea a ordonat ca Goma s¶ fie subapreciat, ignorat,
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discreditat ca scriitor, pentru ca „mi§carea Goma” s¶ fie, la rîndul ei,
subapreciat¶, ignorat¶, discreditat¶. Popescu-Dumnezeu, pre§edinte al
Consiliului Culturii, i-a spus (martor D. Ghi§e, adjunct) c¶ romanele
nu-i apar nu din motive politice, ci din cauza „slabei calit¶†i estetice”,
idee preluat¶ §i augmentat¶. Eugen Barbu i-a aplicat eticheta „scriitor
f¶r¶ c¶r†i”. O avea coloan¶ vertebral¶, dar n-are talent dom’le, nu
reprezint¶ nimic, e un scriitor mediocru, autor de texte nonliterare.

Am citit fragmente din Camera de al¶turi, debutul din 1968,
tîrziu, într-un num¶r al revistei „Amfitrion” (redactor Mihai Rogobete)
§i m-a uluit talentul atît de evident, atît de surprinz¶tor înc¶ de la prima
carte. Retras¶ din biblioteci. Securitatea (sarcin¶ trasat¶) intervenea,
prin corpul nostru diplomatic, s¶ „conving¶” editurile str¶ine s¶ nu-l
publice pe Goma. Numai c¶ talentul s¶u fenomenal a r¶zbit. În „Le
Monde” din 9 martie '79, Eugen Ionescu îl declara Un Soljeni†în
român.

Spune istoricul §i publicistul Andrei Vartic, o cruce de basarabean
care crede în omul din Belleville: „Cine-l neag¶ pe Goma, nu
întîmpl¶tor îl neag¶ §i pe Eminescu”.

Dup¶ o vreme, s-a mai stins obiec†ia de-a dreptul neroad¶ a lipsei
talentului. Mi-o explic prin invidia – urît sentiment – confra†ilor: pu†ini
au statut de scriitor intransingent, care spune nu la tot ce e comestibil.
Din contr¶, intelighen†ia noastr¶ a oferit exemple str¶lucite de adapta-
re: a mîncat în ancien régime pîine de aur, pap¶ bine §i-acum, gire-vent
fiind cel mai blînd calificativ. Cea mai tran§ant¶ e dihotomia propus¶
de Dan C. Mih¶ilescu: lichele-nelichele. Scriitorincii (mul†umesc, Dan
C.!) n-au mai fost constrîn§i, ca-n epoca Dej-Ceau§escu, s¶ serveasc¶
politicul, dar se constrîng ei în§i§i – cai de ras¶ în manejul familiei
B¶sescu – s¶ ne demonstreze carisma pre§edintelui, chit c¶ „farmecul”
e populism ieftin, iar „curajul” e grobianism.

Dup¶ ce lipsa talentului a fost contrazis¶ decis (exemplele care-
mi vin în minte: Ileana M¶l¶ncioiu §i Tatiana Slama-Cazacu, Gh.
Grigurcu, Marian Popa, Dan C. Mih¶ilescu, Luca Pi†u, Virgil Podoab¶,
Ion Bogdan Lefter, Ruxandra Cesereanu, Ovidiu Pecican, Petru
Ursache, Cristian B¶dili†¶, O. Nimigean, chiar dac¶ unii §i-au manifes-
tat mai apoi dez-gustul literar), lui Goma i s-a adus o acuza†ie §i mai
grav¶, §i mai periculoas¶: antisemitism. Din nou, nu s-a l¶sat
înfrico§at. N-a ezitat s¶ considere închisoarea din Pite§ti §i lag¶rul din
Auschwitz un binom sîngeros. Goma e simbolul opozi†iei integrale,
revoltei integrale (i-a cerut lui Ceau§escu, în b¶taie de joc, s¶ sus†in¶
Charta '77, dac¶ nu se teme de Securitate), dar §i al adev¶rului integral,
bazat pe document r¶s-verificat (ca-n S¶pt¶mîna ro§ie).

De ce este Paul Goma mereu culpabilizat? Simplu. Pentru c¶
memoria lui e teribil de inconfortabil¶ pentru to†i cei care încearc¶
rescrieri curiculare, eludînd, eludînd… Autoamnezierea e cuvîntul lui
Goma. Inconfortabile sînt §i amintirile de „repatriat” în România dup¶
„întoarcerea armelor”, §i amintirile de student la £coala de literatur¶
din £oseaua Kiselleff, în crunta perioad¶ proletcult¶, dar mai ales
memoriile carcerale. Adev¶rurile lui sînt al naibii de incomode §i pen-
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tru tor†ionarii pu§c¶riilor comuniste, §i pentru „nepo†ii gornistului”, §i
pentru intelectualii no§tri sub†iri, dar semianalfabe†i moral. £i-mi vine
în minte exemplul lui Paler din Scrisori imaginare: Seneca a acceptat
s¶-l consilieze pe Nero ca s¶ fie mai mic num¶rul crimelor? Da, dar în
felul acesta crima s-a produs cu acceptul filosofului.

Constant p¶gubantic (e vocabula lui, de vr¶jitor al cuvîntului,
cum îl nume§te Ion Bogdan Lefter), Goma nu se dezminte vreodat¶ ca
opozant ceau§esc (a ini†iat protestul din '77 izolat, ca §i cum ar fi fost
mi§carea Goma pentru drepturile lui Goma, nu ale omului), iliesc,
emilconstantinesc, b¶sesc. Iat¶ de ce nu m-a contrariat faptul c¶ nu
Goma, ci Tism¶neanu Apostatul avea s¶ „raporteze” în Procesul
Comunismului.

„Via†a mea este memorie”, spune r¶spicat prozatorul, sf¶tuin-
du-ne s¶ nu ne a§ternem pe iertare-uitare. Am trecut, dup¶ acel 23
august, pe care sîntem gata s¶-l s¶rb¶torim iar¶§i, printr-o perioad¶ de
lupt¶ contra  aducerii aminte: ni s-au interzis h¶r†i §i fotografii de fami-
lie, ni s-au cenzurat biblioteci. „Epurarea p¶rea opera unui nebun”,
opineaz¶ Alex £tef¶nescu. Ba nu, †intele erau precise: istoria, religia,
limba român¶. Goma plaseaz¶ Biblioteca, „memorial al tuturor c¶r†ilor
arse, distruse”, într-o Românie Utopic¶, avînd capitala la Histria.
Izb¶virea e re-memorarea corect¶, vie, ca-n titlul lui Liviu Ioan
Stoiciu, Cînd memoria va reveni, CR, 1985. Or, noi am trecut de la
Roller 1 la Roller 2, facultatea memoriei, cea complex¶, de care vor-
bea Eco („s¶-†i aminte§ti e o munc¶, nu e un lux”) r¶mînînd neculti-
vat¶. M¶ întreb §i v¶ întreb: o fi r¶zb¶tînd adev¶rul la suprafa†¶, dar de
ce nu-l ajut¶m s¶ r¶zbat¶ mai repede? Ne preg¶tim cumva  un „viitor
amneziant”, cum avertizeaz¶, basso ostinato, Goma?

„Este necesar (îl citez pe Bujor Nedelcovici, Paris, 12 februarie
2005) s¶ †ip¶m în de§ert, chiar dac¶ nu mai avem glas §i uneori §i
senza†ia c¶ §i de§ertul a disp¶rut”. Altfel, vom deveni „o †ar¶ întreag¶
de pite§tiza†i”, lipsi†i de vestigiile neamului, de cutum¶, barbarizînd
într-o stric¶limb¶ penibil¶.

Minciuna n-are mereu picioarele scurte; †ine §i la drum lung §i
cazul Goma îmi înt¶re§te afirma†ia. Scriam, într-un articol din
„Acolada” de august 2008, c¶ „a aborda normal scrìsurile lui Goma ar
fi, într-adev¶r, un semn de intrare în normalitate”. Dac¶ ar fi dup¶
mine, i-a§ lansa c¶r†ile în toate §colile, ca tentativ¶ de-a †ine piept
uit¶rii.

Seria de autor Paul Goma (editor Grigore Arsene, Curtea Veche,
început¶ cu Infarct, Adameva, Gherla-L¶te§ti, redactor Flori
B¶l¶nescu) mi s-a p¶rut un astfel de semn al intr¶rii în normalitate. Din
p¶cate, am participat la o lansare ferit¶ de ochii §i de pixul presei.
Vorba lui Arghezi, pe dedesubt. Mass media au t¶cut. O lansare nefi-
reasc¶,  pentru c¶ nefiresc este ca scriitorii importan†i ai momentului
s¶ fi lipsit de la eveniment.

Sînt mîndr¶ c¶ exist¶ scriitorul român Paul Goma, m-a onorat
invita†ia redactorului de serie Flori B¶l¶nescu s¶ vorbesc al¶turi de
Stéphane Courtois §i Gabriel Ple§ea („Goma are §i talent §i curaj”, a
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punctat Ple§ea), îns¶ trebuie s¶ constat c¶ singur¶tatea intransigentului
de curs¶ lung¶ r¶mîne aceea§i. Sertarele cu aplauze, publicitatea cu
bannere sînt pentru al†ii.

Dar i-a oferit România ceva lui Goma dup¶ '90? Un minister, o
ambasad¶, o editur¶? Candidatura din '96 la pre§edin†ie nu i-a fost
sus†inut¶ de nici un partid politic. M¶car revolu†ionarii s¶-l fi declarat
membru de onoare. Paul Goma i-a chemat în judecat¶ pe anchetatorii
§i pe tor†ionarii lui de-a surda, justi†ia nu i-a f¶cut dreptate. Pesemne
nu a uitat c¶ Paul Goma a înc¶lcat HCM-ul din '66, care nu permitea
scriitorului s¶-§i publice în str¶in¶tate c¶r†ile §i c¶ a ap¶rut la
Suhrkamp cu Ostinato, dînd mult de furc¶ „forurilor” socialiste.
Goma nu l-a ascultat pe Dumitru Popescu la fel ca pe Dumnezeu. I-a
urît pe politruci, de la Leonte R¶utu la Ghi§e. Dar a fost cineva de fa†¶,
din Comisia Tism¶neanu, la lansarea din 20 noiembrie 2008? N-a fost.
Cumva „decomunizatorul” B¶sescu? Nu l-am v¶zut nici pe Ticu
Dumitrescu, nici pe Marius Oprea, nici pe Stelian T¶nase, nici pe
Ruxandra Cesereanu. Lipsea expertul prim în comunism, Vl.
Tism¶neanu. Ar fi fost posibil, cum merg lucrurile, s¶ apar¶ în public
însu§i gen. Ple§i†¶, s¶ se laude c¶ l-a b¶tut pe Goma la Rahova, în '77,
repetînd ce-a spus la OTV, în 2005. C¶ a vrut atunci s¶-l ajute s¶-§i
corijeze „pozi†ia nepatriotic¶”. Or, Securitatea trata cu aconitin¶ astfel
de pozi†ii ostile socialismului, cînd nu le critica tov¶r¶§e§te, cu pumnul
§i cu palma.

Nu m¶ a§teptam s¶ fie prezen†i scriitorii (m¶ rog, supravie†uitorii)
care s-au manifestat în '77 contra lui Goma, nici cei care au semnat
eliminarea din Asocia†ia Scriitorilor din Bucure§ti. Nu erau s¶ vin¶ Al.
Florian, fiul marxistului Radu Florian, care a atacat dur S¶pt¶mîna
ro§ie, nici Cristian Tudor Popescu, pentru care Goma e… Gomora.

„A§ interveni, mi-a spus Petru Ursache, dac¶ e neap¶rat necesar,
dar dup¶ Marcel Petri§or §i LIS. Lansare Goma f¶r¶ LIS, imposibil!”.
Cine §tie, i-am r¶spuns, poate c¶ Editura Curtea Veche vrea s¶ acredi-
teze ideea lui Nicolae Turtureanu, lansat¶ în „Ziarul de Ia§i”, c¶ Liviu
Ioan Stoiciu „vorbe§te singur (aici, iar¶§i seam¶n¶ cu Goma)”.

Normal ar fi fost ca editura Curtea Veche s¶ dea cuvînt Tatianei
Slama-Cazacu §i Tiei £erb¶nescu, Ilenei M¶l¶ncioiu §i lui Dan Culcer.
A§ fi vrut s¶ fie prezen†i N. Breban §i Dorin Tudoran, Bujor
Nedelcovici, Nicolae Stroescu-Stîni§oar¶, Radu Portocal¶. Mi-ar fi
pl¶cut s¶-i ascult pe Luca Pi†u §i pe Al. Cistelecan, pe Dan C. Mih¶iles-
cu §i pe Virgil Podoab¶, pe Florin Ardelean, pe Sorin Lavric, pe Vasile
Baghiu, pe Nicolae Coande… Tot ca ipotez¶ ideal¶ de lucru. De la Ia§i
ar fi putut veni Al. Zub, Liviu Antonesei, Dan Petrescu, Cassian Maria
Spiridon, l¶sînd deoparte ideosincraziile. De la Pite§ti, lîng¶ Dumitru
Ungureanu (prezent!), ar fi putut veni m¶car Jean Dumitra§cu,
Dumitru Aug. Doman, Simona Fusaru. Nu cred c¶ ar fi refuzat
invita†ia Ovidiu Pecican. Nici Cristian B¶dili†¶. £i lista ar putea conti-
nua.

Absen†a lor arat¶ c¶ România se afl¶ în aceea§i stare de Bardo.
Închei cu cuvîntul lui Goma:
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„Rezemat de speran†¶, adaug: deocamdat¶”.

*) Ba s-avem iertare! Am notat undeva o însemnare în
cartea de vizitatori de la Muzeul Militar din Bucure§ti - aceasta:

“Din vremuri milenare
Poporul nostru n-are…”

Aici vizitatorul ori era poet de nevindecat, ori îl întrerupsese
careva din scris (nevasta: «Hai, draaag¶, ce te tot…»): se oprise,
de parc¶ ar fi fost m¶car v¶r cu Vica Adame§teanu, maestr¶ în
elipse-eclipse…

E-hei, drag¶ Magda, multe i-ai dorit lui Goma. £i el §i-ar fi
dorit - pentru sine §i pentru prietenii r¶ma§i.

Dar-îns¶-totu§i, vorba unui în†elept: daca poporul nostru
n-are (din vremuri milenare…), ce s¶-i pretinzi?

De vreo câteva zile Filip are plictiseli cu s¶n¶tatea, o tendi-
nit¶ la um¶rul drept. M-a avertizat c¶ va întârzia cu montarea jur-
nalului pe noiembrie, ca §i prepararea Scrìsuri-lor pentru editur¶.

Sâmb¶t¶ 29 noiembrie 2008

Ciudat: de la o vreme (ziceam: o s¶pt¶mân¶) m¶ surprind…
a fi surprins peste poate de ceea ce scriu al†ii despre mine (ca
Magda Ursache): c¶ lansarea nu a fost lansare, c¶ participarea
“colegilor” nu a fost participare, c¶ lui Goma cobresla§ii nu i-au
m¶rturisit respectul cuvenit - nu suntem noi nepo†ii… gorni§tilor
mafio†i miori†ici?

£i r¶mân în stare de… surprindere: nu despre mine este
vorba, nu la mine fac trimitere magzii…

Se vede c¶ aceasta este faza terminal¶: nu te mai atinge, nu
te mai impresioneaz¶, nu-†i mai face nici bine nici r¶u vorba
despre tine. Vorba vorbit¶ în jur este despre altceva, despre altul
- s¶ zicem, cu indulgen†¶ c¶ †ie înc¶ nu †i-a venit rândul s¶ fii
vorbit.

Am fost la doctor. Mi-a prelungit re†eta pe 6 luni. I-am ar¶tat
un exemplar din Infarct, i-am indicat locurile unde e scris nume-
le s¶u. Am v¶zut: i-a f¶cut pl¶cere. Iar mie mi-a f¶cut o foarte
mare pl¶cere pl¶cerea lui.

Duminic¶ 30 noiembrie 2008

M-am verificat, m-am cercetat, m-am, ca sa zic a§a:
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introspectat. Nimic. Vrea s¶ spun c¶ nici în a zecea zi dup¶ lan-
sarea de la Gaudeamus nu am g¶sit vreo urm¶ de p¶rere de r¶u;
de nemul†umire - nici m¶car de satisfac†ia nesatisf¶cutului etern:
«¢i-am spus eu c¶ a§a are sa fie!» (apoi râde, boul!).

ïntre noi: chiar speram c¶ “de asta dat¶”…; c¶ “în sfâr§it,
dup¶ atâta timp, atâta timp…”;  c¶ “nu se poate; este nedrept ca
§i de ast¶ dat¶…”? Sincer-sincer? Da, domnule, speram.

£i uite ca nu. A fost §i de ast¶ dat: NU.
Dar uite, nici categoricul refuz (al soartei destinului) nu m¶

face se nu mai cred în virtu†ile speran†ei. C¶, vorba celuia: Ce te
cost¶ s¶ speri? Nimica. £i cu nimica r¶mâi.

De trei zile r¶sfoiesc volumul Chi§telni†a - la 550 ani,
(6964-7414) - dup¶ Adam (1456-2006) - de la Hristos, FILE
DE ISTORIE “Presa”, Chi§in¶u, 2008 - trimis în urm¶ cu trei
s¶pt¶mâni prin po§t¶ de v¶rul meu Leonid Popescu, fiul lui
Niculae Popescu, fratele mamei - de la… Telene§ti. Se vede c¶
oficiul po§tal Chi§telni†a nu avea nici el… timbre - ceea ce, în
Anul Domnului 2008 i s-a întâmplat §i Floarei B¶l¶nescu:
încercînd s¶ trimit¶ o carte în America de la oficiul lor, Co§oveni,
Dolj - a§ezare mare, ca §i Chi§telni†a - nu a putut, a trebuit s¶
mearg¶ la Craiova…

Deci iat¶ ce ne mai une§te pe cei din stânga cu cei din
dreapta Prutului: lipsa de timbre…

Am încercat s¶ o dau pe glum¶, am r¶mas pe drum, cu gura
strâmb¶. Fiindc¶ între malul stâng §i cel drept (al Prutului) mult
mai multe §i mai… esen†iale îi desparte pe români. Adev¶r aflat,
nu în urma r¶sfoirii cu lupa în mâna stâng¶ - de-ale b¶trâne†ii
valuri… - §i creionul în dreapta, de subliniat, de marcat, de excla-
mat, de… toate. Pe acesta îl cuno§team - în general - dar acum,
iat¶ adev¶rul-special al oamenilor din satul mamei, Chi§telni†a,
Orhei.

Eu care mi-am construit o voca†ie din a da din gur¶, mereu,
mereu: «S¶ nu uit¶m! S¶ †inem minte! S¶ nu ced¶m autoamne-
zierii!», în contact cu v¶rul meu Popescu (Leonid, nu Viorel, cum
fusese botezat, în refugiu, în 1944, la Vi§ani, Râmnicu S¶rat; nici
m¶car: Leon, dup¶ lungul §ir de unchi, bunici, str¶bunici ai no§tri,
dar §i acesta g¶sit “prea românesc” de tovar¶§ii de la selsovietul
Chi§telni†a, când, dup¶ un ocol prin R¶s¶rit - nu am aflat pe unde
anume, fostul copil nu a †inut minte, iar p¶rin†ii - i-au b¶tut la cap,
pe to†i trei, s¶ nu întrebe, s¶ nu vorbeasc¶ despre asta, c¶-i “bâja”-
adic¶: arde!, în limba copiilor de la noi…) - în contact cu v¶rul
meu, început acum vreo zece ani, dar necontinuat, am în†eles de
neîn†elesul: dac¶ adev¶rul î†i produce necazuri, nu-l spui! Regul¶
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elementar¶, aplicat¶ §i de cei din familia mea, începînd din ianua-
rie-februarie 1945, în lag¶rul de Repatriere de la Sighi§oara.

Cu o deosebire (esen†ial¶, zic eu, acum): p¶rin†ii mei m¶
sf¶tuiau s¶ nu spun adev¶rul-adev¶rat în leg¶tur¶ cu “biografia”-
fiindc¶ la vârsta de 9 ani eram un adult, aveam… biografie! - îns¶
niciodat¶ nu m-au sf¶tuit s¶ uit; pe când Viorel-Leon-Leonid
Popescu, în acela§i moment, era copil de †â†¶. Iar familia lui
Niculae Popescu a cunoscut un alt itinerar, iar copiii lui, de§i
ajun§i în curu’ Rusiei, nu deveniser¶ mincino§i, ca mine, ci… pur
si simplu persoane f¶r¶ trecut: prezentul li-l interpretau-adaptau
(la teren, la istorie) p¶rin†ii lor care se înc¶p¶†ânau s¶
supravie†uiasc¶.

Volumul îi are autori pe Leonid Popescu §i pe Alexandru
Stratulat (colaboratori pentru partea de istorie: veri§oara mea
Lenu†a-Elena n¶scut¶ Popescu, §i so†ul, Gheorghe V¶caru - cu ei
deasemeni am fost în leg¶tur¶). Este onest, modest alc¶tuit, infor-
ma†iile generale fiind culese din volume, din pres¶, m¶rturiile
provin din manuscrisele - netip¶rite - l¶sate de supravie†uitori.

Valoarea lui se afl¶ în alt¶ parte - asta o spune un alt istoric
improvizat §i sentimental §i p¶rta§ al celor povestite pâna la iden-
tificarea cu povestitorul… £i mereu suferind §i gemînd §i sânge-
rînd. Fiindc¶ - repet: §i eu am fost la Borodino…

…îns¶ nu la cel povestit de Manolache Stratulat (Chetreanu)
despre deportarea din 6 iulie 1949…La urcarea în tren militarii
din paz¶ le-au oprit toate alimentele, toate lichidele. Vreo cinci
zile de drum nu li s-a dat de mâncare, de b¶ut, nu li s-au deschis
ferestrele. Deporta†ii au dat copiilor ce ascunseser¶ din pâine, dar
când au ajuns la Harkov nu mai aveau nimic, iar de sete le
cr¶paser¶ tuturor buzele. Au strigat, au rugat - câtorva femei
rusoaice  de pe peron li s-a f¶cut  mil¶ §i le-au dat pe furi§ 6 sticle
cu ap¶. Solda†ii din paz¶, cu câini lupi, au p¶truns în vagoane,
c¶lcînd peste copii, peste bolnavi §i au confiscat buteliile, îns¶
oamenii apucaser¶ s¶ umezeasc¶, s¶ ude §ervetele aflate la înde-
mân¶. Totu§i paznicii au adunat sticlele goale §i le-au spart izbin-
du-le de ro†ile vagoanelor… (De ce le-au §i spart? - iat¶ o
întrebare care nu se pune unui animal de enkavedist). La statia
urm¶toare li s-a dat… pe§te s¶rat - §i putred. Unii nu au rezistat
§i au mâncat - §i au murit în urm¶toarele trei zile. ïn a §aptea zi,
în Urali, trenul a oprit într-o p¶dure. Cei care mai avea putere au
fost pu§i de paznici s¶ coboare dintre cadavrele mor†ilor §i ago-
nicilor §i sa le arunce în §an†.

ïn a opta zi, la Celiabinsk li s-a dat pâine. £i ap¶.

Nu-mi vine s¶ mai scriu despre cartea asta. Mi-e r¶u. Dac¶
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vreodat¶ am s¶ m¶ fac bine, am s¶ încerc s¶ mai scriu dou¶ rân-
duri. Pân¶ atunci: sunt o clepsidr¶ culcat¶, nu mai m¶sor nimic. 

Mihai Ciucanu îmi trimite dou¶ recenzii italiene la Arta
reFugii: din ARPAnet, pe Mangialibri:

L'arte della fuga
Paul Goma
Traduzione Marco Cugno
Voland 2007
“Traslochiamo!” È questa la parola d’ordine reiterata con la quale

si annunciano i frequenti spostamenti della famiglia Goma – nativa
della Bassarabia, in Romania – la cui terra di origine viene annessa alla
Russia nel 1944, costringendo la popolazione a migrare in Transilvania
senza nessuna certezza. Unico fardello: la speranza di non essere
deportati in Siberia. La vita di Paul, prima bambino e poi adolescente,
non è per niente semplice. Figlio di insegnanti, dall’indole perspicace
e sveglia, attraversa tutte le tappe di chi vive la sua età: giochi, amici-
zie, il fascino dell’universo femminile, la scuole e le prime difficoltà
relazionali. Niente è in discesa per lui, ma il grande carisma della
madre e gli insegnamenti del padre lo aiuteranno a formarsi e a respon-
sabilizzarsi, nonostante le difficoltà economiche, la natura migratoria
e instabile della sua esistenza e la minaccia della Securitate, la polizia
segreta del regime comunista...

Paul Goma, ad oggi considerato come uno dei più grandi narrato-
ri rumeni, non ebbe la via spianata neanche per la pubblicazione delle
sue opere. La causa? La sua palese avversione nei confronti del regi-
me comunista, la sua convinzione antisovietica, tanto che fu soltanto
nel 1971 – quando decise di inviare i suoi manoscritti clandestinamen-
te in Germania e in Francia – che si iniziò a sentir parlare di lui. Se
Gallimard ritenne opportuno pubblicare “Ostinato” (romanzo sui gulag
e sul regime di Stalin in Romania), la Germania scelse di accantonare
il manoscritto e di non farlo tradurre. Lo scrittore rumeno – firmatario
di Charta 77, espressione del movimento cecoslovacco per i diritti civi-
li – venne a questo proposito accusato di tradimento e successivamen-
te esiliato. Fu soltanto dopo un lunghissimo periodo di attesa che, nel
1991, il presente romanzo venne finalmente pubblicato in Romania,
anche se a Parigi, città che lo ha ospitato dal 1977 in poi, la sua storia
di formazione circolava già da un anno. Oltre ad essere una testimo-
nianza fondamentale a proposito di un pezzo di storia poco conosciu-
to ai più, L’arte della fuga è un delizioso e commovente affresco sulla
crescita e sull’evoluzione di un bambino come tanti altri a cui il desti-
no ha riservato una vita irta di pericoli e di tensioni. La lettura è estre-
mamente piacevole, lo stile è quanto di più fresco e diretto esista, e la
situazione socio-politica emerge sullo sfondo, stagliandosi sì, ma
senza mai togliere vigore alla narrazione – in primis – di una storia di
vita, di crescita, di lotta per le proprie origini, a costo di rischiare la
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pelle. Voland ha dato spazio, per fortuna, ad uno scampolo di storia
collettiva che merita di essere approfondito, esplorato, attraversato. E
chi meglio di Goma, che il comunismo russo lo ha vissuto in prima
persona, avrebbe mai potuto raccontarci che cosa significa essere pri-
vati delle proprie radici? [carlotta vissani]

Precum §i din  SATISFICTION :

PAUL GOMA / L’ARTE DELLA FUGA Voland
Per un romanzo polifonico come questo, un titolo così, allusivo e

bachiano quanto basta, è certamente adatto. Peccato che non renda -
non possa rendere - alla perfezione il titolo originale, che in italiano
suonerebbe “L’arte della ri-fuga”: perché qui, più che la semplice fuga,
è la sua reiterazione a scatenare gli effetti comici e satirici e a determi-
nare nel lettore la consapevolezza dell’enormità di quel delitto collet-
tivo che chiamiamo Storia.

Goma scrive un romanzo di formazione sui generis, con un bam-
bino protagonista - figlio unico di una coppia di insegnanti - che rac-
conta gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza a partire dal 1944, quan-
do l’intera famiglia deve lasciare la Bessarabia e rifugiarsi in
Transilvania. Qui inizia un lungo calvario, nel quale il perpetuo traslo-
co diventa in qualche modo sinonimo di sopravvivenza. Finché si tras-
loca, si vive, sembra dirci Goma; e non è un caso che il romanzo si
chiuda “in minore” nel momento in cui - con i genitori prelevati dal
nuovo regime comunista senza motivo e reclusi in carcere - il protago-
nista non ha più alcun posto dove andare, dove proseguire la sua per-
egrinazione. Goma ci racconta l’odissea dei suoi personaggi usando un
linguaggio mai statico e ripetitivo, ma anzi ricco di invenzioni lessica-
li, proverbi stravolti, giochi di parole: soprattutto nei primi capitoli,
quelli della scoperta del mondo e delle sue misteriose incongruenze.
Evolve, questo linguaggio, gradatamente, misurandosi con la crescita
del protagonista e facendoci intuire, col passare dei capitoli, come in
lui si nasconda un adulto che le circostanze hanno precocemente matu-
rato. E cosa ci dice, questo bambino troppo adulto e consapevole? Ci
rivela come la fuga, a forza di ripeterla da un paese all’altro, da una
repressione all’altra, da una follia collettiva all’altra, possa costituirsi
come “fatto” artistico, come tessitura su cui costruire un capolavoro.
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D E C E M B R I E

Luni 1 decembrie 2008

Azi Ziua public¶:

Disidentul Vasile Paraschiv a refuzat decoratia acordata de
"comunistul" Traian Basescu (…) Vasile Paraschiv a returnat
presedintelui Traian Basescu decoratia primita luni, de ziua nationala,
spunand ca se simte obligat sa refuze primirea ei de la "un comunist ca
toti ceilalti, care ne-au condus tara de la Revolutie si pana azi".

"Va multumesc pentru inalta distinctie ce ati hotarat sa mi-o
acordati astazi, dar eu sunt obligat sa refuz primirea ei de la un
comunist ca toti ceilalti care ne-au condus tara de la Revolutie si pana
azi si impotriva carora eu am luptat din 1968 si voi continua sa lupt pe
cale legala si democratica pana la ultima bataie a inimii", a spus
disdentul Vasile Paraschiv, luni, la Palatul Cotroceni, dupa ce seful
statului i-a inmanat decoratia Ordinul National "Steaua Romaniei" in
grad de cavaler.

"Eu nu sunt ca un caine caruia daca ii dai o felie de salam tace din
gura si te lasa sa intri in curtea stapanului sau si sa furi totul. Eu vreau
de la dumneavoastra, domnule presedinte, dreptate, nu decoratii, bani,
functii", a continuat Paraschiv, amintindu-i sefului statului de promi-
siunile facute la finalul lui 2004, inainte de a fi ales in functie. "Vreau
dreptate si adevarul pentru intregul nostru popor, exact ceea ce ati
promis dumneavoastra poporului nostru in noiembrie 2004 si care pe
mine m-a atras ca un magnet, dar din nefericire nu v-ati respectat
promisiunea"(…). Paraschiv a spus ca nu va mai continua sa vorbeas-
ca in acel cadru, desi traieste intr-o tara libera, pentru ca presedintele
l-a invitat sa vorbeasca in privat, peste cateva zile. "Ma opresc aici
intrucat, desi sunt un om liber nu am dreptul sa vorbesc ce gandesc si
atunci cand vreau eu. Domnul presedinte mi-a spus ca peste cateva zile
ma va chema si vom sta de vorba pe baza acestei declaratii", a incheiat
Paraschiv.

Traian Basescu, nedumerit 
La randul sau, Traian Basescu i-a multumit lui Paraschiv pentru

prezenta, dar i-a atras atentia ca decoratia i-a fost oferita nu in nume
propriu, ci in numele statului roman. "Va multumesc pentru cuvintele
pe care le-ati spus, pentru ca ati participat la aceasta ceremonie si
sunteti  oricand binevenit la Palatul Cotroceni. Nu trebuie sa asteptati
invitatia mea. (...)Vreau sa stiti ca eu respect insemnele statului roman
si cand le acord, ne le acord in nume personal, ci in numele statului
roman si cred ca oricare dintre noi are datoria, cetatean roman fiind, sa
respecte simbolurile statului", a raspuns presedintele, starnind
aplauzele celor prezenti in sala Ambasadorilor, la Palatul Cotroceni.
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Decorat pentru inalta tinuta morala si patriotism
Presedintele Traian Basescu i-a acordat disidentului Vasile

Paraschiv distinctia "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, pentru "
Inalta tinuta morala si patriotismul de care a dat dovada", decretul de
decorare fiind publicat in Monitorul Oficial. In decretul de conferire a
Ordinului National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler se precizea-
za ca distinctia ii este acordata lui Vasile Paraschiv "In semn de apre-
ciere deosebita pentru inalta tinuta morala si patriotismul de care a dat
dovada, pentru devotamentul si atasamentul fata de valorile democra-
tiei". Purtatorul de cuvant al presedintelui, Valeriu Turcan, confirma,
in data de 13 noiembrie, pentru Agentia NewsIn, ca presedintele
Basescu a demarat procedurile pentru acordarea Ordinului National
"Steaua Romaniei", cea mai inalta distinctie a statului roman, luptato-
rului anticomunist Vasile Paraschiv. Seful statului a raspuns favorabil
apelului unor reprezentanti ai societatii civile. Vicepresedintele
Aliantei Civice, Sorin Iliesiu, sustinut si de Vladimir Tismaneanu, pre-
sedintele Comisiei Prezidentiale Consultative pentru Analiza
Dictaturii Comuniste din Romania, a solicitat presedintelui ca disiden-
tul Vasile Paraschiv sa primeasca Ordinul "Steaua Romaniei". "Vasile
Paraschiv nu a primit niciodata nicio distinctie din partea unei institu-
tii si asta chiar daca este cel mai curajos luptator anticomunist roman.
Am trimis propunerea noastra Presedintei Romaniei, cu speranta ca va
fi aprobata", a declarat, pe 12 noiembrie, Sorin Iliesiu. "La un ceas
cand unii incearca sa conteste insusi demersul Comisiei Prezidentiale
si al Presedintelui, de condamnare a unui regim ilegitim si criminal,
trebuie sa ne reamintim lectia lui Vasile Paraschiv, a unui om care a
demascat, cu pretul unor cumplite chinuri, faptul ca dictatura comu-
nista a fost una a minciunii, samavolniciei si nesimtirii", se preciza si
in scrisoarea de sustinere a disidentului, semnata de Vladimir
Tismaneanu.

Tortionarii fantoma
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania a

depus, pe 8 iulie, la Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si
Justitie, Sectia Parchetelor Militare, o sesizare in legatura cu 67 per-
soane care l-au cercetat si torturat pe luptatorul anticomunist Vasile
Paraschiv. Fostii securisti, activisti de partid si informatori ar fi,
potrivit IICCR , pasibili "de a fi savarsi acte de terorism prin rapirea si
torturarea cunoscutului disident Vasile Paraschiv, precum si de
utilizarea psihiatriei pentru reprimarea sa, de supunerea lui la
tratamente crude, inumane si degradante, timp de 26 de ani, pentru
atitudinea si convingerile sale anticomuniste". La data de 3 noiembrie,
procurorii au comunicat solutia de neinceperea urmaririi penale
impotriva celor 67 de persoane. Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului in Romania a depus pe 13 noiembrie la Parchetul de pe
langa inalta Curte de Casatie si Justitie, o plangere impotriva rezolutiei
procurorului de neincepere a urmaririi penale in cazul tortionarilor
disidentului Vasile Paraschiv.

A incercat sa puna bazele unui sindicat liber in timpul comunis-

415PAUL GOMA  - JURNAL 2008



mului Vasile Paraschiv este cunoscut ca un important luptator antico-
munist, fiind persoana care a incercat crearea unui sindicat liber al
muncitorilor din Romania in regimul comunist, alaturi de Ionel Cana.
Este autor al mai multor carti despre regimul comunist. Iata ce declara
disidentul, fata de acest aspect, in cotidianul ZIUA din data de 26
ianuarie 2007: "Ideea mea de a crea un sindicat liber in Romania s-a
concretizat prin trimiterea Comitetului Central al Partidului Comunist
Roman si Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania a unei liste cu
11 propuneri care prevedeau acele drepturi pe care le au sindicatele
noastre astazi. Aceasta idee mi-a aparut in minte dupa ce Nicolae
Ceausescu, sub influenta evenimentelor din Polonia de la Gdansk,
Gdynia si alte localitati a inteles ca nu se mai poate merge asa mai
departe si a incercat sa amageasca poporul roman, muncitorii, intelec-
tualii cu liberalizarea vietii sindicale din Romania". Paraschiv a intrat
in contact cu miscarea scriitorului Paul Goma pentru apararea dreptu-
rilor omului. "L-am cunoscut in momentul in care am auzit la Radio
Europa Libera scrisoarea pe care el a trimis-o Conferintei post-
Helsinki de la Belgrad. Atunci eu mi-am propus sa-l cunosc personal
cu orice pret si sa discut despre problemele pe care le punea aceasta
scrisoare. Mi-a fost foarte greu".

A apelat la presdintii Iliescu si Basescu pentru a-si afla tortio-
narii, insa niciunul nu l-a ajutat

Vasile Paraschiv in redactia ZIUA 
Intrebat ce parere are despre Raportul Tismaneanu care condam-

na regimul comunist, Paraschiv a declarat ca a vazut doar        decla-
ratia presedintelui Traian Basescu : "Nu l-am vazut, am citit doar
cuvantarea prezentata de presedintele Traian Basescu (...). Este o
masura de condamnare a crimelor Partidului Comunist Roman luata pe
jumatate, pentru ca in conditiile acestea in care crimele, criminalii sunt
condamnati teoretic, verbal, declarativ fara ca aceste declaratii sa aiba
consecinte  juridice atunci aceasta condamnare a comunismului in tara
noatra este o formalitate banala care urmareste ca scop sa satisfaca
cererea victimelor. Dar noi, victimele dictaturii comuniste nu cerem
doar ca criminalii, tortionarii care ne-au chinuit pe noi si familiile
noastre sa fie condamnati doar teoretic, verbal. Vrem sa se faca o lege
pe baza careia fiecare victima sa aiba dreptul sa-i cheme pe tortionarii
sai in fata Justitiei unde sa dea socoteala pe baza legilor statului de
drept".

Din dosarul aflat la CNSAS lipsesc cele mai importante docu-
mente. Disidentul Vasile Paraschiv a mai declarat (…) ca din dosarul
sau intocmit de Securitate lipsesc cele mai importante documente. Din
acest motiv, sustine el, nu si-a aflat nici pana astazi tortionarii. Iata ce
spunea acesta in urma cu aproape doi ani:

V-ati vazut dosarul de la CNSAS?
Am vazut o mica parte din documente, unele foarte importante.

Ati constatat ca ar lipsi documente din dosarul dumneavoastra?
Absolut, fara discutie. Din dosarul meu au fost furate de catre

ofiterii de securitate cele mai importante documente. In primul rand
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asa zisul angajament de loialitate luat sub amenintarea cu moartea in
ziua de 14 mai 1987 intr-o cabana dintr-o padure de langa barajul
Paltin. M-au rapit de pe strada, din parcul central din Ploiesti, la ora
6:30 dimineata cand ma duceam la serviciu, m-au bagat cu forta intr-o
masina si m-au dus acolo pentru ca sa discute cu mine. Adica sa imi
spuna ca daca vreau sa mai traiesc trebuie sa fac ce spun ei. Si a ince-
put sa imi dicteze din agenda lui personala vreo 18-19 puncte cu ce tre-
buia sa fac eu. Ma transformasera intr-un informator si colaborator al
lor contrar vointei mele. Eu dandu-mi seama ca nimeni nu stia de mine
unde sunt, mi-am dat seama ca nu pot sa scap din mana lor. Aveau
niste cutite, sisuri cu buton, si se jucau cu ele in fata mea si mi-au spus
clar ca daca nu fac ce spun ei voi fi taiat bucatele si voi fi aruncat hrana
pentru pesti in barajul care se auzea.

I-ati identificat pe acestia?
Am solicitat presedintelui Iliescu si presedintelui Basescu, insa nime-
ni nu m-a ajutat” P.C.

Ce mai pot zice? Doar s¶ repet ce am mai spus-scris:
Sunt mândru de prietenia cu Vasile Paraschiv. £i mi-e ru§ine

pentru neru§inea “colegilor” întru decor¶†ii: l-au aplaudat pe
B¶sescu când i-a dat peste nas (sic) lui Paraschiv, cu patriotis-
mu-i de bodeg¶, dar nici Radu Beligan, nici Lucian Pintilie, nici
Manolescu - §i el genial - nu i-au strâns mâna celui mai normal
dintre anormalii, anormaliza†ii, anormalizatorii jubilatori
“onora†ii” afla†i în Sala Ambasadorilor (!) de la Palatul
Cotroceni.

Mar†i 2 decembrie 2008 

Am scris v¶rului Leonid Popescu la Chi§telni†a, Orhei  §i lui
Vasile Paraschiv la Ploie§ti.

M-am r¶zgândit: nu mai propun Ostinato. ïl las a§a, scurtat,
pentru internet. Poate c¶ m¶ opresc la Roman intim.

Miercuri 3 decembrie 2008

Paraschiv, în Cotidianul:

(…) “Cum a decurs întâlnirea cu Traian B¶sescu? 
A fost în februarie, anul acesta. Mi-a spus c¶ nu are mult timp, c¶

poate s¶ discute doar cinci minute, c¶ a§teapt¶ un ambasador. Mi-a pus
pumnul în gur¶. £i m-a l¶sat cu consilierul dânsului, domnul Gussi.
Acesta mi-a spus c¶ pre§edintele nu poate discuta despre o asemenea
lege, deoarece pre§edintele nu mai vorbe§te cu primul-ministru. Dar ce
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vin¶ avem noi, cet¶†enii, dac¶ dumnealui nu vorbe§te cu primul-
ministru?

Ce altceva i-a†i mai cerut lui B¶sescu?
S¶ rezolve problema scriitorului Paul Goma. S¶ ob†in¶ înapoi

cet¶†enia român¶. Pre§edintele mi-a spus c¶ Goma trebuie s¶ fac¶
cerere. Dar când Goma a fost expulzat de Securitate, nu a f¶cut el
cerere. A§a c¶ cine i-a luat cet¶†enia tot acela s¶ i-o [re]dea.

Dar în afar¶ de discu†ia cu consilierul preziden†ial, Traian
B¶sescu v-a r¶spuns la memoriul pe care i l-a†i dat? 

Nu mi-a r¶spuns la nici o problem¶, de§i mi-a promis c¶ îmi
r¶spunde într-o s¶pt¶mân¶. Au trecut zece luni. Se urm¶re§te ca noi,
victimele regimului, s¶ murim mai repede. Între timp mor §i c¶l¶ii
partidului. £i s-a terminat cu procesul comunismului. Istoria r¶mâne
doar în c¶r†i. Nimeni nu va mai protesta. Toat¶ clasa politic¶ se fere§te
ca un fost membru al PCR s¶ ajung¶ în justi†ie.

Cum au reac†ionat cei prezen†i la ceremonia de la Cotroceni,
când a†i refuzat distinc†ia oferit¶ de pre§edinte? 

Am o amintire urât¶. Erau personalit¶†i incontestabile:
Radu Beligan, Gheorghe Dinic¶, Nicolae Manolescu, [Lucian Pintilie
- ca tot nu am vorbit de turn¶torii Patriei Române, dintre scriitori, nota
mea, P.G.], Mariana Nicolesco §i al†ii pe care nu-i mai †in minte.
Pentru to†i am un respect deosebit. Dar nu pot s¶ nu îi întreb din ce
cauz¶ pân¶ la revolu†ie nu au vrut s¶ ia atitudine împotriva dictaturii?
Nu trebuie s¶-mi r¶spund¶, pentru c¶ eu cunosc r¶spunsul lor: le-a fost
fric¶! Dar de la revolu†ie §i pân¶ azi de ce nu s-au implicat cu absolut
nimic în via†a politic¶? Sunt tot atât de indiferen†i fa†¶ de interesul
poporului cum au fost §i înainte de revolu†ie. Asta e marele meu regret.
Pentru c¶ dumnealor l-au aplaudat pe pre§edintele Traian B¶sescu
atunci când a vrut s¶-mi dea decora†ia”.

Valerian Stan îmi comunic¶:

Judec¶toarea din procesul meu intentat holocau-
stologilor Radu Ioanid, Shafir, Al. Florian, Totok,
Manolescu, B. Marian, Pecican, Laszlo, M.D.
Gheorghiu, I. B. Lefter, Carmen Mu§at, I Vianu,
Mih¶ie§, G. Andreescu, Wiesel… (numele ei, de †inut
minte: Ioana Antonia Anton, nota mea, P.G.) s-a pro-
nun†at §i a respins ac†iunea mea “ca neîntemeiat¶”.
Urmeaz¶ ca hot¶rîrea sa fie redactat¶, apoi în 15 zile s¶
fie introdus¶ în apel.

Ei, da: neotovar¶§ii (dar §i veteroevreii - cu doi i) care m-au
b¶l¶c¶rit, spurcat, insultat, calomniat, ani de zile f¶r¶ dovezi -
numite, în Europa : citate -  s¶r¶cu†ii de ei: nu pot fi învinov¶†iti,
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cu atât mai pu†in condamna†i în ¢ara Justi†iei, România - vezi
avertismentele repetate ale Europei în exact aceast¶ chestiune -
fiindc¶ ei, sub aripile protectoare - §i d¶t¶toare de †â†¶, ce credem
noi, antisemi†ii! - ale Israelului §i a Americii, într-o solidaritate…
de ras¶  indefectibil¶ cu slugile bl¶§tinoase, altfel mioritzice din
mo§i str¶mo§i - pentru o burs¶, pentru un covrig, pentru o
invita†ie la un coctail, pentru o batere pe spinare, ca semn de
înalt¶-pre†uire (curat¶ pre†uire de la st¶pân la neoiobag - §i-au
exercitat dreptul-la-acuza†ii-mincinoase, ac†iune de ei botezat¶:
“drept la liber¶ exprimare”. 

Futu-le!

Joi 4 decembrie 2008

Mi-a telefonat Nicolae Florescu: de ce nu le mai trimit ceva?
Da, domnule: de ce?

“Disidentul politic Vasile Paraschiv va fi despagubit de statul
roman cu 300.000 euro, a decis Tribunalul Bucuresti 3 decembrie. 

Tribunalul Bucuresti a admis, miercuri, cererea disidentului
politic Vasile Paraschiv si a obligat statul roman sa ii plateasca
300.000 euro drept daune morale pentru chinurile la care a fost supus
in perioada comunista. Vasile Paraschiv a intentat un proces statului
roman in 2007, prin care cerea 1 milion de euro daune morale pentru
chinurile la care a fost supus de catre comunisti. Decizia Tribunalului
Bucuresti poate fi atacata cu apel, relateaza NewsIn. Disidentul antico-
munist Vasile Paraschiv a returnat, pe 1 decembrie, presedintelui
Traian Basescu decoratia primita luni, de Ziua Nationala, spunand ca
se simte obligat sa refuze primirea ei de la "un comunist ca toti ceilal-
ti, care ne-au condus tara de la Revolutie si pana azi".

"Va multumesc pentru inalta distinctie ce ati hotarat sa mi-o acor-
dati, dar eu sunt obligat sa refuz primirea ei de la un comunist ca toti
ceilalti care ne-au condus tara de la Revolutie si pana azi si impotriva
carora eu am luptat din 1968 si voi continua sa lupt pe cale legala si
democratica pana la ultima bataie a inimii", a spus disidentul Vasile
Paraschiv, luni, la Palatul Cotroceni, dupa ce seful statului i-a inmanat
decoratia Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de cavaler. "Eu
nu sunt ca un caine caruia daca ii dai o felie de salam tace din gura si
te lasa sa intri in curtea stapanului sau si sa furi totul. Eu vreau de la
dumneavoastra, domnule presedinte, dreptate, nu decoratii, bani, func-
tii", a continuat Paraschiv, amintindu-i sefului statului de promisiunile
facute la finalul lui 2004, inainte de a fi ales in functie. "Vreau drep-
tate si adevarul pentru intregul nostru popor, exact ceea ce ati promis
dumneavoastra poporului nostru in noiembrie 2004 si care pe mine
m-a atras ca un magnet, dar din nefericire nu v-ati respectat promisiu-
nea", a spus disidentul anticomunist.(…)
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“Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania a
depus, pe 8 iulie, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si
Justitie, Sectia Parchetelor Militare, o sesizare in legatura cu 67 per-
soane care l-au cercetat si torturat pe luptatorul anticomunist Vasile
Paraschiv. Fostii securisti, activisti de partid si informatori ar fi,
potrivit IICCR, pasibili "de a fi savarsi acte de terorism prin rapirea si
torturarea cunoscutului disident Vasile Paraschiv, precum si de utiliza-
rea psihiatriei pentru reprimarea sa, de supunerea lui la tratamente
crude, inumane si degradante, timp de 26 de ani, pentru atitudinea si
convingerile sale anticomuniste".

La data de 3 noiembrie, procurorii au comunicat solutia de
neinceperea urmaririi penale impotriva celor 67 de persoane.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania a
depus pe 13 noiembrie la Parchetul de pe langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie, o plangere impotriva rezolutiei procurorului de
neincepere a urmaririi penale in cazul tortionarilor disidentului Vasile
Paraschiv” (subl. mea §i observa†ia-sub form¶ de întrebare: nu în jurul
aceleia§i date a fost decretat¶ Neînceperea §i în plângerea mea
împotriva lui Iliescu §i a lui Ple§i†¶? Ca §i plângerea împotriva
z¶b¶lo§ilor - scuza†i, pardon, mi-a sc¶pat, corectez:: a holocaustololo-
lologizatorilor mei? P.G.).

ïn leg¶tur¶ cu “desp¶gubirile” (300 000 euro):
Nu era destul de murdar-analfabet¶, gol¶nesc-resentimentar¶

“campania” (am zis bine: campania) împotriva lui Paraschiv
disidentul, Paraschiv internatul la nebuni, Paraschiv p¶gubosul -
acum s¶ vezi rev¶rsare de bale (anonime, cum îi §ade bine româ-
nului curajos de pe forumuri), de ur¶, de prostie puturoas¶,
b¶legoas¶,  scoas¶ în uli†¶ §i “dezb¶tut¶”, în pijama, basc¶ crea†¶
§i papuci (iertare, am r¶mas la imaginea prostal¶ului-tip de acum
peste treizeci de ani, îns¶ chiar de nu mai poart¶ basc¶, vi†elul
necuvânt¶tor §i inocent - tot bou r¶mâne). ïn capul lor avînd
func†ia de burdihan marca F¶nu§ Neagu, servind nu la gândit, ci
la depo-zitat berea, po§irca, râgâitura, b¶§in¶tura, Paraschiv va fi
nu doar “mo§ulic¶”, “¶la-care-cine-l-a-chemat-la-Cotroceni?”,
“dusul cu pluta” (frecven†a bolnav¶ a acestei “caracteriz¶ri” îmi
spune totul despre starea popula†iei-României-ea-îns¶§i-dus¶-cu-
pluta),“am¶râtul-care-nu-a-fost-respectuos-cu-tovar¶§ul-
pre§edinte-al-†¶rii”, ci §i… milionarul (în fine, nu chiar, dar ca ce
chestie s¶ primeas¶ el ditamai b¶net: pe ce chestie? §i io nimica!,
ce, numai el a suferit pe-timpul?) pe spinarea poporului, ca mine,
ca tine, ca v¶duva lui frate-meu, care a lucrat la ei, în Organ §i
care n-a fost… dizident!?

A§tept cu inima strâns¶ reac†ia lui Paraschiv. S¶ m¶ tem c¶
securismul de balt¶ (“Balta turceasc¶”, Marea Neagr¶) al lui
Basescu, dup¶ ru§inarea suferit¶ prin refuzul distinc†iei (!) a g¶sit
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calea atacului “pe la spate”, prin gr¶din¶, cu pungile de galbeni?

Dac¶ Paraschiv accept¶ banii (ca prin minune “desp¶gubire”
rezolvat¶ în 24 ore!), atunci… Atunci…

Vineri 5 noiembrie 2008

ïn B¶ltoaca “opiniei publice române§ti” care s-a esprimat
doar pân¶ în momentul de fa†¶ în leg¶tur¶ cu Paraschiv, o
excep†ie: Bedros Horasangian în Ziua de ieri:

(…) “Vedem pe micile ecrane liote intregi de babuini, care mai
de care mai smecheri si insidiosi, ranjind ferice cu burta plina in timp
ce ies de prin carciumi unde se decide soarta tarii. Vedem pe micile
ecrane cum fostul dizident anticomunist Vasile Paraschiv, umilit si
maltratat, condamnat si torturat de gorilele regimului comunist refuza
sa primeasca o decoratie din partea sefului statului. Cei 300.000 de
euro obtinuti in  justitie drept despagubiri civile nu pot compensa
distrugerea unei vieti. Ca sa nu mai pomenim si faptul ca 63 de tortio-
nari ai lui Vasile Paraschiv sunt absolviti de orice vina, din moment ce
justitia nu dispune urmarirea lor penala. Un om care chiar s-a ridicat
impotriva comunismului in timpul comunismului este tratat cu dispret
si mojicie - gratulat cu formulari incredibile precum "tembel" si
"dement" - o rusine, ce mai, de catre imberbi care ignora trecutul si se
lafaie cu voluptate pe bloguri in mocirla televizata a prezentului - in
contrast cu nerusinarea exhibata pe micile ecrane cu nesimtitoare
ostentatie.

La urma urmelor ce atata caz si cu dizidentii astia, mare scofala
sa refuze o decoratie, pai nu era mai bine inainte, ia uite cum se
imbulzesc acum pensionarii pentru un amarat de bilet la tratament?
Comentariile devin de prisos: nu se poate face nimic, daca toata lumea
e multumita in nemultumirea acceptata si resemnata de secole. Vom
trai bine si va fi si mai bine. Vasile Paraschiv incurca lucrurile si
strica buna dispozitie a Sarbatorilor de Iarna.”(…)

Bedros, Bedros, intelectual §ov¶ielnic, a§a cum este
“caracterizat” §i în Evanghelii. Totu§i, b¶iat bun - pentru
România. S¶ ne tr¶iasc¶ !

‘Ce-c¶ Taubman pleac¶ din România - duc¶-se învârtin-
du-se. ïmi aduc aminte un banc de internat, de la Sibiu, în care
era imitat un evreu: 

“S-a bi§it §i a fugit; s-a cacat §i a plecat…”  - a plecat
“la Palestina”, a§a se spunea pe atunci, nu Israel.

Taubman - un împu†it de turn¶tor ordinar. Un diplomat care
preia o calomnie §i o d¶ mai departe, amplificat¶, îngreuiat¶ (dac¶
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vine din gura unui diplomat, §i înc¶ american! Aici a f¶cut
echip¶, nu doar cu “b¶§tina§ul” H. Zalis, turn¶tor cinstit, din
fraged¶ copil¶rie, cu turn¶toarea Rodica Gordon, §i ea
semib¶§tina§¶, diplomat al Israelului. £i, la urma urmei, moralis-
tul Taubman §i chimista Rodica fac echip¶ (tr¶znet!, ca s¶
folosesc limba fanilor fotbalologi) cu ciobanul nostru din mo§i-
str¶mo§i, Nicolae Manolescu-Apolzan, din Sibielul Sibiului. Tot
“echip¶” formînd Taubman-Rodica §i cu Horia Gârbea, instruitul
intelectual care, dup¶ ce a num¶rat pân¶ la 125 de “evreii” din
jurnalul meu m¶surînd 600 pagini,  înainte de a le§ina de efort,
“a g¶sit-o pe Evrika”, vorba lui S¶raru, alt intelectual, coleg-plin
cu Manolescu, Gârbea, Cistelecan-B¶trânul), opera†iune care i-a
tranchilizat §ov¶ielnicia specific¶ §i a zis §i el dup¶ pre§edintele
Uniunii Scriitorilor de recenzii: Nicolae Manolescu (contaminat
de rostirea zalis¶):

«Goma e antisimit! A scris evreii, cu doi i!»;
Taubman, împu†iturosul diplomat “american” care le-a

impus românilor statutul de criminali - nu uciseser¶ ai no§tri
400 000 evrei cum scrie în piatr¶, la Coral?

Taubman: un împu†it ca §i Guest, dar continuator-amplifica-
tor al mi§eliei cu “Monumentul osta§ului american care §i-a dat
via†a pentru poporul român” - cum anume? Simplu, dup¶ metoda
celor cu doar o stea pe drapel - vorbesc de ru§i, nu de israelieni,
aceia au locul rezervat §i ici §i colo, ca impar†ialul. ïi bombar-
dezi pe români, apoi le tot promi†i: «Rezista†i, fra†i români, c¶ci
ora liber¶rii de sub bol§evici se apropie!», iar românii, ce s¶ fac¶,
îl cred pe american; “¶la bunu’”, fiindc¶ ei îl cunosc doar pe turc,
pe ungur, pe rus - §i rezist¶ (…“Gheorghe, rezist¶, Ioane”) §i
las¶-†i oasele prin mun†i, la Canal, la Aiud, la Gherla. Numai c¶,
vorba altui clasic: “Gheorghe (americanul) nu mai vine”… Iar
când, în cele din urm¶… vine, prin cine se arat¶: prin Guest, prin
Taubman!  Fiind convin§i americanii - iertare: ru§ii - c¶ biet
român-s¶racul, uituc dup¶… loviturile istoriei, a uitat crimele din
1943-44-45, bombardamentele bezmetice, ale Ploie§tiului, ale
Bucure§tiului, de v¶cari be†i; a uitat c¶ cei care le d¶duser¶ cu
boamba-n cap, doborî†i de antiaerian¶, deveni†i “prizonieri de
r¶zboi”, mergeau la cinema §i la teatru; §i la curve: nu, nu mai era
necesar s¶ se osteneasc¶ pân¶ la vreun bordel, erau servi†i la
domiciliu de  “Doamnele românce”, ele îi înc¶lecaser¶ cu prinos
de recuno§tin†¶ pe “liberatori” (ce s¶ fac dac¶ mi-am amintit dou¶
versuri atribuite lui Blaga: “La M¶ria v¶duva, / Fut, de-mi seac¶
m¶duva”?), îns¶ r¶m¶sese de montat în grab¶, o delega†ie de
bun¶-primire, o herghelie §i mai numeroas¶ de doamne-românce-
de-toate-sexele pentru ciolovecii care-§i a§teptau rândul pe linia
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N¶moloasa-Foc§ani, deocamdat¶ luîndu-§i-o la lab¶ de-a-n-
picioarelea… Futai general-na†ional, care a mai avut o “edi†ie”
sub comuni§ti, în vara anului 1953, cu prilejul Festivalului
Interna†ional al Tineretului (a†i uitat, tov¶r¶§elelor de toate vârs-
tele cum “nu v-o dr¶muia†i, v-o da†i cu totul”?, cum bine viersuia
Veronica Porumbacu - dac¶ nu o confund cu Cassianca, cea care
nu ierta nici un picior de scaun -, încât îl in-spirase pe P¶storel
Teodoreanu s¶ i-o zic¶ de la obraz - vorb¶ s¶ fie):

“Veronic¶, Veronic¶,
Eu credeam c-o ai mai mic¶,
Dar m¶rturisirea-†i clar¶
Din Gazeta literar¶
Dovede§te elocvent 
C¶ în chestia matale
Cu-adâncimi fenomenale
Intr¶-ntregul continent”

Taubman - o împu†iciune. 
Iar tovar¶§ul s¶u, Manolescu: autor de recenzii sportive,

turn¶tor de n¶dejde, ca §i prietenii §i colegii s¶i: Buzura, Uricaru,
¢oiu, Ivasiuc, Gârbea - s¶ nu fie uitat Maestrul-£ef al lor: Iva§cu.

Taubman: împu†iciunea care i-a lucrat “indelicat”, atât pe
oamenii din pres¶ §i din edituri (sugerînd în stil sovietic : între-
bîndu-se mirat foarte c¶ i se mai d¶ drept la replic¶ “antisemi-
tului Goma” - ia s¶ nu i se mai dea!), cât §i pe cei care lucreaz¶
în justi†ie: nu se poate s¶ nu se g¶seasc¶ balele taubmane în
hârtiile “încet¶rii urm¶ririi” securi§tilor §i beli§tilor în frunte cu
Iliescu, continuînd cu Ple§i†¶, printre al†ii da†i în judecat¶ de mine
- dar nu m-a declarat procurorul Eduard Ilie (sic), în urm¶ cu doi
ani… decedat?, ca acum s¶-l scoat¶ de sub urm¶rire pe Ple§i†¶, iar
el, Eduardul cu acela§i nume s¶ primeasc¶ înc¶ un grad? £i recen-
ta bal¶ de melc a fost vizibil¶ în “rezolvarea” dosarului sp¶l¶rii
de c¶cat a holocaustologilor care m¶ împro§caser¶ ani în §ir cu
acuza†ii aiurea («Antisimitule! Nega†ionistule!!») §i cu scuipa†i,
astfel justificînd… democratica exprimare liber¶ a opiniilor
calomniatorilor?

Sâmb¶t¶ 6 decembrie 2008

Dau peste acest text al lui Liviu Cangeopol:

“SOLJENI¢ÎN £I ROMÂNII (Curentul (26-11-2008)
“ïn cadrul unei lans¶ri editoriale desf¶§urate sub patronimatul

Târgului de Carte Gaudeamus (miercuri, 19 noiembrie), cunoscutul
politolog Vladimir Tism¶neanu a lansat o lovitur¶ pe cât de dur¶, pe
atât de meritat¶ §i la obiect scriitorilor români, care se cam feresc s¶
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discute sau s¶ scrie despre marele prozator §i disident rus Aleksandr
Soljeni†în. Pretându-se la detalii, coordonatorul comisiei preziden†iale
pentru demascarea verbal¶ a comunismului a declarat: "Criticul literar
Marius Chivu mi-a dat de în†eles c¶ ar fi un subiect despre care nu mai
merit¶ s¶ mai vorbe§ti ast¶zi, a fost ceva important, dar gata, acum sunt
altele mai importante, pe cine ar mai interesa s¶ se gândeasc¶ la comu-
nism?" L¶sându-te prad¶ emo†iei dintâi, e§ti tentat s¶ prezin†i din
vitez¶ situa†ia, spunând: Marius Chivu e un idiot! - £i s¶-†i vezi de
treab¶. Sunt atâtea de f¶cut. Din nenorocire, nociva mentalitate este
prea larg r¶spândit¶ pentru a nu merita ceva mai mult¶ aten†ie. În gene-
ral, scriitorul român, altminteri sensibil la nuan†e, este morbid predis-
pus s¶ ignore mi§carea anticomunist¶, oriunde ar fi avut ea loc. Ce e
drept, la noi nu prea a fost de analizat decât la§itatea unanim¶. În acest
punct al demonstra†iei, facem loc unei întreb¶ri de bun-sim†: ce a fost
mai întâi? Lipsa de curaj civic al individului ori cea a organului s¶u de
recep†ie a realit¶†ii, atât de util carierei de scriitor¶ Dar pân¶ §i în acest
punct coborât discu†ia este plin¶ de infatuare. C¶ci, drag¶ cititorule:
Care scriitor? Câ†i dintre scrib¶l¶ii mediocri (în cel mai bun caz) refu-
gia†i sub pulpana lustruit¶ a Uniunii Scriitorilor sunt demni de a purta
acela§i calificativ ca Aleksandr Soljeni†în?La indulgen†¶, se vor fi cali-
ficat vreo doi-trei în ultima jum¶tate de veac stalinist, dar câ†i dintre
ace§tia §i-au riscat libertatea, via†a §i chiar cariera de sinecuri§ti buge-
tari pentru a descrie ceea ce §i un orb ar fi v¶zut în jurul lui? Când s-a
trezit Paul Goma s¶ o fac¶, tagma a rezolvat repede problema: Goma
nu e scriitor. Deci, nu e de-al nostru. E de-al altora, eventual kaghebist
(apud Barbu §i Coposu). Tovar¶§e Ceau§escu, nu ne pedepsi†i pentru
un diletant care e §i basarabean pe deasupra! Nu ne reprezint¶! Uite, îl
§i excludem din Uniune! Cum? E sub arest? Cu atât mai ru§inos pen-
tru el! Un huligan. Ceva tot v-a fi f¶cut, c¶ doar nu era s¶ se ia de el de
poman¶... O comportare de breasl¶ neasumat¶ nici pân¶ la ora actual¶
§i perpetuat¶ cu aceea§i înver§unare. A§adar, de unde atâta înclinare §i
simpatie pentru opera §i via†a lui Soljeni†în¶? Parantez¶ de lucru:
Vladimir Tism¶neanu ar trebui s¶ nu-§i pun¶ problema cu gura des-
chis¶ la microfon, c¶ci singurul scriitor român pentru care Aleksandr
Soljeni†în a constituit mai mult decât o simpl¶ ciud¶†enie sovietic¶ este
Paul Goma, pe care domnia sa l-a exclus din Comisia preziden†ial¶
pentru analiza dictaturii comuniste din România pe motive personale
(preferând s¶ recruteze o seam¶ de notorii colabora†ioni§ti ai
Securit¶†ii)... Prin t¶cerea vinovat¶ de azi, scriitorul român arat¶ c¶
m¶car infinitezimal nu se simte onorat de la§itatea lui de odinioar¶, dar
c¶ a r¶mas acela§i tip m¶runt, incapabil s¶-§i c¶ineze deschis gre§elile.
O mân¶ de ajutor i-a venit, îns¶, de unde se a§tepta mai pu†in. Pre§edin-
tele patriei, Traian B¶sescu, absent de la dezbaterea "Intelectualii §i
Politica. Politicienii §i Intelectualii", organizat¶, luni, 17 noiembrie, de
Institutul de Studii Populare al PD-L (partid cotrocenist), a avut t¶ria
s¶ transmit¶ un mesaj din care reie§ea c¶, "dup¶ 1989, op†iunea inte-
lectualilor români s-a îndreptat mai mult spre dreapta, îns¶ România ar
fi mult mai echilibrat¶ dac¶ ar exista §i o societate civil¶ puternic¶ de
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stânga". A§adar, pe linia Radio Erevan, nevropatul nu a câ§tigat un
bilet într-o sta†iune de odihn¶, ci i s-au mutat ni§te vecini g¶l¶gio§i la
etajul de deasupra. De unde scriitori cu simpatii comuniste, când ei
sunt de dreapta? Ar fi bine s¶ fie, dar uite c¶ nu-s! Potrivit reporterului
de la "Cotidianul", de fa†¶ se aflau intelectuali de marc¶ §i elit¶, pre-
cum Vladimir Tism¶neanu, Horia-Roman Patapievici §i Gabriel
Liiceanu. Din t¶cerea cronicarului reiese c¶ nimeni n-a avut ceva de
obiectat la cele afirmate, prin curier, de dl pre§edinte. Dimpotriv¶, sus-
numi†ii au ar¶tat c¶ "apropierea de Traian B¶sescu este datorat¶ faptu-
lui c¶ §i ei, §i pre§edintele sus†in acelea§i valori". Concordie total¶. Cu
ocazia dezbaterilor care au urmat, referindu-se la Andrei Ple§u, Horia-
Roman Patapievici §i Traian Ungureanu, Gabriel Liiceanu a declarat:
"Când oameni ca noi accept¶ s¶ fie mini§tri de Externe, pre§edin†i de
institute, ambasadori, nu o fac ca s¶ se c¶p¶tuiasc¶, o fac pentru c¶ au
con§tiin†a c¶ cineva trebuie s¶ mai §i   slujeasc¶ †ara asta". [subl. mea,
P.G.]. De la Dej încoace, n-a fost mah¶r comunist care s¶ nu sus†in¶
acela§i lucru, pân¶ la satura†ie. De ce a acceptat dl Ple§u mai multe
func†ii ministeriale, §i sub Ion Iliescu, §i sub du§manul s¶u de moarte,
Emil Constantinescu, e mai greu de spus, a§a c¶ nu vom insista. Ce e
cu adev¶rat grav e c¶ dl Liiceanu a deschis o cutie a Pandorei din care
se vor ad¶pa în gura mare toate lichelele securisto-comuniste, vântu-
rând exact aceea§i motiva†ie de sacrificiu §i noble†e. Cu ce au fost mai
r¶u-inten†iona†i d¶un¶torii lui Ion Iliescu sau ai lui Emil
Constantinescu decât dl Patapievici, când §i unii, §i ceilal†i numai slu-
jitul patriei îl aveau în cap?! Cine §i cum poate trasa linia de
demarca†ie între inten†ia unora §i cea a altora, atâta timp cât nici unii,
nici al†ii n-au reu§it s¶ fac¶ niciun bine României? Mai mult, pe ulti-
mii metri ai administra†iei precedente, sim†ind de unde bat vânturile,
corifeii pesedi§ti au lansat teoria cinic¶ a principiului "cine stric¶
repar¶": normal ar fi ca electoratul s¶ ne mai acorde un mandat, ca s¶
dregem gre§elile pe care le-am f¶cut. Pe de alt¶ parte, dac¶ în legiunea
celor care vor "s¶ fac¶ bine" sunt înscri§i §i oamenii lui Iliescu, §i
oamenii lui B¶sescu (mul†i dintre ei activând o vreme sub comanda
primului), cine se num¶r¶ printre cei care vor s¶ "fac¶ r¶u"? V-a†i între-
bat? Foarte simplu: cei care au ceva de cârtit la orice pas. Cei care au
cârtit §i înainte. Adic¶ tot alde Goma, transfug §i tr¶d¶tor. Pe mine, ca
s¶ m¶ al¶tur ca exemplu, m¶ acuza deun¶zi un alt intelectual din cate-
goria amintit¶, Luca Pi†u (care duce o campanie furibund¶ de intoxica-
re securist¶ pe diferite forumuri internaute, la un nivel intelectual de
joas¶ altitudine, sub o seam¶ de pseudonime §i stiluri stângaci z¶mis-
lite), c¶-mi ponegresc †ara. Nu astfel comb¶teau §i securi§tii   de pe
vremuri  spiritul critic? Nu pot spune c¶ plângerea lui Vladimir
Tism¶neanu nu are acoperire. Plângerea are, dar, din p¶cate, nu el
însu§i, cât §i al†ii ca el, înregimenta†i pân¶ la umilin†¶ în tab¶ra perfi-
diei b¶sesciene. S¶-mi ajute Dumnezeu s¶ m¶ în§el, dar în ochii mei
haita l¶rgit¶ a acestor intelectuali este mai vinovat¶ decât a celorlal†i,
m¶car §i pentru c¶ îngroap¶ definitiv virtutea democratic¶ a dreptului
la opinie. Cu toate finele lor inten†ii, lecturile grele §i gravele aere de
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superioritate. 
“Liviu Cangeopol New York 23 noiembrie 2008”.

Duminic¶ 7 decembrie 2008

Ieri am primit o scrisoare de la Paraschiv. ïmi trimite §i
textul pe care avea de gând s¶-l citeasc¶ la Cotroceni, numai c¶
dup¶ cinci rânduri rostite i s-a t¶iat microfonul - ceea ce §tiam din
declara†iile sale date ziarelor, dup¶ “ceremonie”.

Mai multe am aflat de pe blogul lui B¶din: c¶ într-un
memoriu anterior Paraschiv d¶duse numele unui securist care îl
torturase: Ursulescu, a§a ceva, acum tr¶ind sub alt nume, Ionescu
(sau chiar Popescu), la Ploie§ti. ïn van : cum s¶-i pedepseasc¶
B¶sescu pe colegii s¶i, securi§tii? Doar naivi f¶r¶ vindecare ca
alde noi, “disiden†ii” mai credem în pove§ti cu Mo§ Cr¶ciun cel
Bun §i ne adres¶m cu plângeri, cu cerèri directorului general al
Penitenciarului România.

Tot de pe blogul lui B¶din aflu ca la Cotroceni fusese primit
§i Quintus, javra imund¶, veteranul turn¶tor de pu§c¶rie, fost¶
proprietate a securit¶†ii, prin protectorul lui Liviu Antonesei,
securistul Cataram¶. Este reprodus¶ declara†ia lui Ticu
Dumitrescu de acum câtva timp, în care, adresîndu-i-se direct
(a§a am în†eles), îi aduce la cuno§tin†¶ c¶ îi sunt cunoscute vreo
sut¶ §i ceva de denun†uri la Securitate.

ïn acest context ne-uman (pe fotografie, la ceremonia fune-
br¶ §ade - §i rânje§te - mereu-imunizatul, proasp¶t-sp¶latul-de-
c¶cat Quintus, în dreapta inenarabilei †a†e Norica Nicolai - §i
dânsa o foaaarte liberal¶, ce credem noi, ne-ii, atât c¶ nu intrase
în cadru §i legendara-i nepo†ic¶, / aia mic¶/ mânuitoare a butonu-
lui mare - cea p¶truns¶ în Istoria Politic¶ a României Postrevolu-
†ionarnice), cum s¶ i se dea microfon… unui Paraschiv? Ca s¶
mai spun¶ o dat¶ ca B¶sescu este comunist, securist din “negra
ilegalitate”, c¶ promisiunile lui din campania electoral¶ fuseser¶
minciuni?

Cui s¶-i spun¶ el “noutatea”?  Lui Nea Traian - ce, adic¶ noi
nu §tiam ce grad avea, la Anvers, tovar¶§u’ nostru n¶dejdic?

Luni 8 decembrie 2008

CCred c¶ am s¶ m¶ reapuc de S¶pt¶mâna Ro§ie…: am
multe de introdus. ïn ce scop, introdusul? ïn scopul de a avea
textul la zi, în caz c¶ dore§te cineva s¶-l re-editeze.
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Mar†i 9 decembrie 2008

Ieri a fost instalat¶ prima Cronic¶ s¶pt¶mânal¶ a Jurnalului.
S¶ vedem cât m¶ va †ine…

Tot ieri Filip a preg¶tit Roman intim pentru editur¶. A fost
trimis D-nelor Moro§anu §i B¶l¶nescu.

De§i Obama nu a luat oficial frânele puterii, printre “m¶su-
rile promise” este §i cea de a nu mai acorda un cec în alb
Israelului. M¶car de-ar fi adev¶rat! Eu unul o doresc din toat¶
inima, îns¶… USA târ¶§te ca pe o ghiulea de ocna§ obliga†iile
fa†¶ de lobby-ul evreiesc. Catastrofal¶ s-a dovedit întâi în
declan§area r¶zboiului contra Irakului. Numai ca acolo, partici-
pînd mai multe †¶ri - cu excep†ia Fran†ei - nenorocirile irakieni-
lor care abia debarasa†i de Saddam, au c¶zut din lac în pu†ul Abbu
Ghraib (grafiere aproximativ¶), au trecut dintr-o tirania b¶§tina§¶
în una str¶in¶, drept care, în ochii occidentalilor, Irakul martiri-
zat, s¶r¶cit a c¶zut pe al n-lea plan, pe primul fiind b¶gat¶ doctri-
na Wolfowitz-Rumsfeld, în realitate r¶zboiul Israelului - cel “de
autoap¶rare”, purtat prin carnea de tun a armatelor Americii §i a
Alia†ilor lor, împotriva… împotriva a tot ce nu era conform inter-
esului evreilor de a construi o barier¶ “sanitar¶” de la Atlantic la
Oceanul Indian contra “terorismului islamic”. Or terorismul cu
pricina abia dup¶ atacarea Irakului a ridicat capul, stârnit de
“antiterorismul” evreiesc, rezultatele fiind vizibile, azi, în primul
rând în Afganistan, în al doilea în Pakistan, în al treilea… în
India, în al patrulea în…

Aceast¶ campanie interna†ional¶, cu toate excesele,
nedrept¶†ile, crimele sale a f¶cut s¶ nu se vorbeasc¶ atâta cât ar fi
fost necesar despre “r¶zboiul cu Hizbalahii”, cum au botezat
israelienii agresiunea tâlh¶reasc¶ a Libanului. Nu era nici un
“r¶zboi”, Libanul abia î§i revenea din cel civil care devastase
†ara. Iar dac¶ m¶ întreab¶ cineva: cine provocase r¶zboiul civil?,
îi r¶spund pe dat¶, cu toate c¶ acel cineva era obligat s¶ §tie:
Israelul! Fiindc¶ a§a cum Siria considera - dinspre nord-est - c¶
Libanul este o provincie sirian¶, tot a§a Israelul s-a purtat de la
începuturile sale - 1948 - cu Libanul, un pa§alâc al Israelului.
A§adar: r¶zboiul - dac¶ nu e civil - are loc între dou¶ state, or
Israelul nu respect¶ nici o lege interna†ional¶ care nu i-i integral
favorabil¶. Folosind pretextul: capturarea a doi solda†i ai ¢ahalu-
lui - iat¶, nu-mi mai aduc aminte dac¶ ace§tia fuseser¶ r¶pi†i pe
teritoriul Israelului sau pe al Libanului, îns¶ acest am¶nunt-
important nu a mai fost luat în seam¶ nici de Israel, nici de
Occidentali, Israelul s-a n¶pustit cu toate “gurile de foc” asupra
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Libanului, victim¶ tot a Israelului, nu doar asupra “fâ§iei din sud,
controlat¶ de hezbolahi”. Or cine sunt “terori§tii-extremi§tii”
hezbolahi? Fiii, nepo†ii palestinienilor alunga†i de evrei de pe
p¶mânturile lor, refugia†i în Liban, victime ar¶tate ca autoare ale
actelor de terorism îndreptate împotriva celor care-i obligase s¶
plece! Cu complicitatea occidentalilor, noul stat, Israel, comisese
de la inaugurare, în 1948, ceea ce se cheam¶: cur¶†enie etnic¶:
alungase prin metode ultrateroriste, curat-bol§evice, sioniste
câteva milioane de b¶§tina§i: palestinienii, dintre care majoritatea
se refugiase în Liban (ceilal†i în Iordania, în Siria, în Egipt - dac¶
s-ar fi împlinit visul evreilor alalt¶ieri sosi†i de la Vinni†a, de la
Burdujeni, ar fi fost ei, arunca†i în mare…). Totul sub privirile
indiferente ale Occidentalilor - printre ei îi numesc §i pe ai no§tri,
urma§ii lui Decebal §i ai lui Traian (nu B¶sescu!) §i nu militarii
care nu au avut nici mân’ nici în clinic¶, vorba mea, cu evenimen-
tele din Liban.

Ar¶t spre “opinia public¶” româneasc¶, cu, în frunte, presa,
cea avînd rol de explic¶toare a ceea ce se petrecea al¶turi de noi,
într-o zon¶ familiar¶ nou¶, atât prin… originea primilor coloni-
zatori romani, cât §i ceva mai târziu, odat¶ cu înt¶rirea cre§tinis-
mului, Palestina §i Ierusalimul jucînd de peste un mileniu §i
jum¶tate rolul de far.

Ei bine, abia se potolise campania de analfabetizare
(a maselor largi române§ti, ocazionat¶ de r¶zboaiele din Balcani
- dar nu toate, ci doar ultimul, cel în care NATO a intervenit cu
avia†ia, bombardînd Belgradul), c¶ cristoii §i cetepope§tii §i… s¶
nu fie uita†i forumi§tii de pe internet, alc¶tuind cet¶†enimea de
rând, “ca tine, ca mine”, ¶i care nu §tiu nimic, dar au p¶reri despre
tot/toate - au primit ov¶z de mâncat-cu-capu-n-traist¶ (aici cer
iertare nobilului cal: el a evoluat, spre deosebire de c¶l¶re†):
r¶zboiul din Liban.

Dac¶ în raport cu sârbii judec¶†ile (categorice) ale românilor
se sprijineau pe dou¶ “concepte” (vai de steaua lor, ambele
§chioape), anume: “§i ei sunt cre§tini ortodoc§i ca §i noi” [dar ce:
grecii care ne-au jefuit §i ne-au fanariotizat câteva secole nu erau
cre§tini ortodoc§i ca §i noi?; dar ru§ii: nu erau §i ei cre§tini
ortodoc§i - vorbesc de secolele de r¶zboaie ruso-turce purtate pe
p¶mânt românesc decenii §i decenii?] §i vecinul (tot concept):
“leg¶turile de veacuri” (vorba fiind de  casele domnitoare sârbe§ti
§i de române§ti, nu de  alte categorii de oameni)…, cu
“Libanezii” treaba st¶tea §i mai prost - din dou¶ motive: analfa-
betismul profund - §i agresiv - al   nostru (dac¶ nici diploma†ii
români în post la Beirut habar n-aveau ce e cu “poporul libanez”,
de unde vine ¶sta, al c¶rui tat¶ este?; cu “limba libanez¶”- sic sic,
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îns¶ cum tot ai no§tri vorbesc de limbile elve†ian¶, belgian¶,
canadian¶…, treac¶ §i mia unde a intrat suta), nu ne mai mir¶m.
ïns¶ fa†¶ de Liban-libanezi un rol sabotor l-au jucat evreii: de
dou¶ secole, de când s-au instalat la noi nu au încetat de a pone-
gri comunitatea vecin¶ Palestinei - care se trage din fenicieni, nu
mai… recen†i §i nu mai pu†in d¶rui†i decât ebreii. ïn al doilea
rând pentru c¶ în ceea ce se nume§te azi Liban, cre§tinismul
(“o sect¶ blestemat¶”, cum o consider¶ evreii, cu doi i), în ciuda
persecu†iilor st¶pânilor succesivi: romani, bizantini, turci,
britanici nu a cunoscut §i ura-celui-de-al¶turi: evreul-evreu,
necre§tinat. Iar de la oficializarea statului Israel, de când au
început persecu†iile împotriva b¶§tina§ilor palestinieni, imaginea
libanezilor a f¶cut una cu cea a “arabilor”, a “terori§tilor” §i în
secolul al dou¶zecilea, se putea altfel?: a “antisemi†ilor”. 

Am v¶zut ieri la televizor o emisiune despre cre§tinii din
sudul Libanului, zona Sidonului. Nu ni s-au ar¶tat bisericile
distruse de avia†ia israelian¶ - vreo sut¶ §i ceva - doar cele
re-construite (nu reparate, fiindc¶ nu mai era nimic de reparat), ci
nou-nou†e. Ar¶tau, pe dinafar¶… corect - îns¶ pe din¶untru…
Triste†e sfâ§ietoare: câte o icoan¶ ordinar¶ nou-nou†¶ pe un
perete, o stran¶ reparat¶ mai încolo… £i obiectele de cult
fuseser¶ distruse, de te-ai fi crezut… - eu m-am §i crezut-aflat! -
în Basarabia, de-o pild¶ la biserica de var¶ a M¶n¶stirii Curchi,
dup¶ 28 iunie 1940.

Nu de alta, dar barbarii, vandalii erau aceia§i: evreii
kultarmei†i.

Preo†ii, episcopii consulta†i de realizatorul reportajului
p¶strau o re†inere… enervant¶ privindu-i pe israelienii care
vizaser¶, în aceast¶ parte (sudic¶) a Libanului, mai pu†in obiecti-
ve industriale clasice: uzine metalurgice, instalatii portuare, câte
erau - ci… pe lâng¶ ceea ce se cheam¶ infrastructur¶: c¶i de
comunica†ie, conducte de ap¶, de petrol, toate atelierele,
f¶bricu†ele, fabricile    alimentare. Acestea fuseser¶ f¶cute una cu
p¶mântul în primele bombardamente. Apoi… bisericile, m¶n¶sti-
rile, §colile, universit¶-†ile cre§tine. Unul din foarte vechile
ansambluri religioase din Beirut (biseric¶, înv¶†¶mânt mediu,
superior, biblioteci, cantine, c¶mine pentru orfani etc.) au fost, nu
doar rase de pe suprafa†a p¶mântului, ci… bombardate cu bombe
grele. ïn raiduri repetate, zile la rând, au scobit o groap¶ uria§¶,
adânc¶ de cel pu†in treizeci de metri, iar ca suprafa†¶ ocupînd…
terenul cl¶dit ini†ial: un hectar?, dou¶?… £i pentru c¶ cre§tinii
libanezi nu au suficiente fonduri (ei, da: au s¶r¶cit libanezii!), au
l¶sat acest ansamblu a§a, ca nem†ii din RFG, ca pe o imens¶
groap¶, nu doar ca s¶ aduc¶ aminte de visul evreilor de a distru-
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ge, de a pârjoli tot ce nu este evreiesc în jurul actualului Israel.
Dac¶ au nimicit ei livezile, planta†iile de pe  p¶mântul Palestinei
pe care l-au ocupat dup¶ 1948 - fie prin vânzare-obligat¶, fie prin
confiscare - ce s¶ te a§tep†i de la ei… în situa†ie de r¶zboi - care,
re-repet, nu era r¶zboi, libanezii fiind victime ale ambelor tabere:
evreii §i hezbolahii? Teritoriul din Liban, ocupat în timpul
luptelor de “hisbalahi” - a§a pronun†¶ ei ceea ce noi rostim:
hezbolahii - a fost pustiit de bombe, iar ce a mai r¶mas din livezi
§i vii sunt §i acum infestate de mine antipersonal, “bomboanele
lui nenea I†ic” d¶ruite copiilor libanezi, fiin†ele cele mai expuse
unei asemenea arme-a-la§ului. 

Un singur c¶lug¶r libanez întrebat de ce au vizat israelienii
atelierele, fabricu†ele de produse alimentare, a r¶spuns :  pentru
c¶ au vrut s¶ distrug¶ concuren†a str¶in¶: în ciuda fermelor uria§e,
hipermecanizate din Israel - munca fiind rezervat¶ sclavilor:
palestinienii - niciodat¶ nu vor putea produce nici legume, nici
fructe, nici dulce†uri, nici compoturi ca cele din Liban - §i din
Siria (raidurile avia†iei israeliene în Siria au vizat culturile §i
fabricu†ele alimentare, nu altceva). 

Era v¶dit¶ grija de a nu-i sup¶ra pe israelieni, de aceea nici
un libanez nu a explicat de ce agresiunea s¶lbatic¶ a avia†iei
israeliene împotriva cre§tinismului…?

Ei, de ce! Din dement¶ r¶zbunare etnic¶!

Pornisem de la promisiunea lui Obama de a nu mai acorda
cec în alb Israelului pentru a-i agresa orbe§te, barbar pe vecinii
s¶i. Nu cred c¶ se va putea †ine de cuvânt. Nu-i po†i potoli pe
evreii care §i-au f¶cut de cap nestingheri†i din 1945 pân¶ acum.
S-au obi§nuit sa zburde f¶r¶ nici o restric†ie, s¶ calce în picioare-
le… obuzelor §i florile §i legumele §i dreptul international §i
vie†ile goi-lor, cu nesim†irea-le structural¶, cea curat-rasist¶. ïns¶
dac¶ va reu§i s¶-i descurajeze de a ataca din senin pe cine li se
n¶zare, atunci… tot în folosul lor al evreilor va fi: americanii vor
justifica aceast¶ nou¶ “op†iune” pretinzînd c¶ o adoptaser¶
pentru… a-i proteja de r¶zbunarea neevreilor în cazul în care,
nes¶bui†ii, bè†ii de putere evrei vor declan§a o catastrof¶
mondial¶. 

Miercuri 10 decembrie 2008

Flori B¶l¶nescu nu mai poate “locui” în provizoratul
bucure§tean de pân¶ acum, s-a retras la †ar¶. Noi, gomii §tim
cum este când te mu†i de colo-colo, în mân¶ cu prosopul f¶cut sul
în jurul periu†ei de din†i. Numai c¶, spre deosebire de noi, Flori
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are o cas¶, casa p¶rin†ilor s¶i, este proprietar¶ a unei p¶r†i din
gospod¶rie. Adev¶rat, îns¶ copilul i-i la Bucure§ti; ca §i
slujba…

Nu am p¶truns înc¶ §i n-am s¶ p¶trund vreodat¶ (dac¶ voi
vrea) taina “alegerilor” recente din România. Totul s-a petrecut în
h¶rm¶laia de crâ§m¶ în care veselia n¶uc¶, be†ia provocat¶ de
b¶uturile adunate sub denumirea de rachiu, (mai mult… mental¶
decât material¶), se înfr¶†e§te cu prostia groas¶, mermeladoas¶,
neao§¶, ca-pe-mân¶ - acesta este tabloul comunit¶†ii noastre la
dou¶ decenii dup¶  “revolu†ie”. Ai zice, simplificîndu-l (tabloul,
despre el fiind vorba) ca într-o caricatur¶: la “subsol”, în glod, în
s¶r¶cie, în boli, în neputin†¶, în disperare, în promiscuitate mi§c¶
din când în când - mai degrab¶ tres¶rind înainte de de a-§i da
duhul, decât zb¶tîndu-se: poporul nostru; cel drag §i iubit; popo-
rul nostru sfânt, din care se trag chiar §i securi§tii care ne conduc
†ara ca pe o c¶ru†¶ în care se afl¶ un tembelizor, iar ei, “conduc-
torii de atelaj” merg pe jos, la curu’-i, “discutînd” între ei prin
monosilabisme, râgâituri, analfabetisme, înjur¶turi - din timp în
timp apasînd un buton al comenzii, schimbînd canalele, toate
sportive (iertare: becalice) §i cu gagici mi§to, blonde, cu cizmu-
li†e ro§ii, rezemate extrem de “artistic” de ma§ini de lux. 

Ce altceva pot eu crede v¶zîndu-l pe caralìul suprem, al †¶rii,
B¶sescu, asigurîndu-l pe Vasile Paraschiv c¶ poate veni oricând
la Cotroceni, por†ile i-s deschise - în timp ce rânje§te §i face cu
ochiul ca între be†ivani §i tâlhari ordinari, cu tâlharii “culturali”
Beligan §i Pintilie, turn¶tori emeri†i §i dovedi†i, proasp¶t decora†i
pentru devotament fa†¶ de… Securitate, c-adic¶: Io-te, prostu-
¶sta b¶trân, a  crezut §i de ast¶ dat¶… Ce pot eu s¶ cred v¶zîn-
du-l pe T¶riceanu, un structural dezorientat, o creatur¶ care nu a
priceput vreodat¶ ceva din ce se petrece pe lume - îns¶ explicînd
mereu-întruna, cu de§tu’? Pe comicul clasei, dopul Boc, utecist
de n¶dejde, autor de limbi la adresa Ceau§escului, frate geam¶n
cu “scriitorul” I.T. Morar, hlizitul escroc - fiindc¶ el §tie: ca
ardelean securist, oricum s-ar, aparent, petrece alegerile, el §i cu
ai s¶i tot în fruntea bucatelor au s¶ r¶mân¶? 

Nu mai continuu, risc s¶ populez paginile doar cu cretino-
bandi†i de drumul mare, cu analfabe†i-sforari, apoi, dup¶ isprav¶
(în§elarea tuturor), râzîndu-se, cu râsul de be†ivan al B¶sescului,
porcin al lui Boc §i al†i boci, cu declorofilizatul (rânjet) al unuia
ca Geoan¶, patronat - din înaltul cerului suprasecurist de portre-
tul dr¶g¶la§ului “Felix”, emblematicul reprezentant-al-poporului
nostru, ¶la sfântu’ sfântu (îi lipse§te, al¶turi, doar St¶noaia-
Turn¶toaia, ca s¶ fac¶ o p¶reche MAI)? 
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Veste bun¶: D-na Moro§anu îmi scrie c¶ Roman intim va fi
prima carte editat¶ în 2009. A§a s¶ fie!

Joi 11 decembrie 2008

F¶r¶ ru§ine, f¶r¶ tres¶rire, bestiile bol§evico-securiste §i-au
dat mâinile lor murdare §i au mai tras un guvern - cel pe care ni
l-a prezis-dorit Brucan: copie dup¶ FSN, cu Securitatea în
frunte!

Cine este prim-ministru? Stolojan, securist cunoscut,
deconspirat de mult¶ vreme. Acest “finu†”, cum îi spuneau doam-
nele românce de la Paris, printre care §i Sanda Stolojan (îns¶ nu
§tiu ca “Doru” s¶ fi fost neam cu ea - de§i…)- va face fa†¶ (!) mai
bine (!!) decât fiul concesionarului Ford, inenarabilul “ingi…”
T¶riceanu (asta vine de la mo§ia T¶riceni): fiindc¶ pân¶ în
momentul de fa†¶ nu l-am auzit cuvântînd (la televizor, se
în†elege). Iar dup¶ ce-l voi auzi, oricât de bogat îi va fi “vocabu-
larul”, nu-l voi scoate din categoria: securist. ïnc¶ier¶rile pentru
ciolan îmi vor provoca doar grea†¶, fiindc¶ îl voi avea în fa†a
ochilor pe Boc-Boc, alt¶ creatur¶ postrevolu†ionarnic¶ (unde mai
pui c¶ e ardelean - ca Blaga-Buldogul, ca M¶gureanu, al doilea
“Dom’ Profesor” dup¶ Brucan, ca al treilea: Manolescu §i ca
Buzura, ca Breban, ca…).

Nu §tiam c¶ smântana patriei a mai dat un spectacol - citez
din B¶din, p¶catul lui dac¶ se dovede§te ca iar i-a calomniat pe
elitarzii drojdio†i:

“Am avut timp de cateva minute iluzia ca intelectualii s-au trezit
si au curajul sa protesteze. O scrisoare semnata de mai multi intelec-
tuali, printre care Gabriel Liiceanu, Mircea Cartarescu, Vladimir
Tismaneanu, Andrei Plesu si altii prin care ii cereau presedintelui
Basescu sa nu binecuvanteze alianta PSD-PD-L, adica refacerea fostu-
lui FSN. Imediat a venit dezmintirea. Toti au sarit in sus ca se incear-
ca o intoxicare. Nu, nu este vorba de nici o intoxicare. Ci de o lipsa a
coloanei vertebrala a celor care au semnat presupusul text. Nu au pur
si simplu curaj sa spuna nimic. Se iau de mana si cu Micky Spaga daca
e cazul. Banul e ochiul dracului! Horia Roman Patapievici si Mircea
Mihaies injura vartos la liberali ca le-au taiat fondurile pentru penisu-
rile si zvasticiile care ne promoveaza cultura in strainatate dar tac chi-
tic in rest. Nu sufla nici un cuvintele de FSN. L-au luat in brate pe
Traian Basescu, uitand si manipuland cu buna stiinta ca securistul de
la Anvers a fost un mare suporter al Pietii Universitatii. Stim cu totii
insa ca Traian Basescu a fost totul altceva, inclusiv sponsor al trenuri-
lor cu mineri. Securitatea a invins! Traian Basescu e presedinte si
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Theodor Stolojan premier. Astept o scrisoare de protest pe acest
subiect pe care insa nu o vom citi niciodata. Unii intelectuali nu fac
decat sa ne convinga ca sunt niste invitati de mana a doua la masa
Puterii, unde se multumesc cu resturi. Lucrurile sunt clare: Intelectualii
care se dezic acum de scrisoarea anti FSN si-au luat, de fapt, carnete
rosii de partid. Unii dintre ei le tineau in sertar de pe vremuri. De acum
inainte au NUMAI dreptul sa taca! Societatea civila romaneasca a
capotat definitiv! Cei 20 de ani prorociti de Brucan au trecut
degeaba...“

A§adar eu pe cine mai “înjur”? Normal ar fi s¶ încetez de
a-i be§teli pe “intelectualii-de-vârf-ai-Groapei-lui-B¶sescu:
Românìca”: se arat¶ ei singuri ceea ce sunt: ni§te c¶ca†i (atât, c¶
între timp, dezghe†îndu-se, §i-au pierdut mo†ul).

A§a ar fi normal - dar sunt românii fiin†e normale? Nu-prea,
vorba ardeleanului etern. Infantiliza†i de suferin†e, de dezam¶giri,
de, totu§i, speran†e («Poate c¶, de data asta, fie §i dintr-o gre§eal¶,
soarta-destinului prive§te în alt¶ parte…»), au comportament de
copii pre§colari: cum te atingi de juc¶riile lor, alese §i d¶ruite de
p¶rin†i imbeciliza†i, de bunici colabora†ioni§ti caracteriza†i - cum
declan§ezi mare tragedie-mare: copchiii plâng, url¶, acuz¶,
cer-juc¶ria-înapoi: te-ai atins de… icoan¶!

Dar nu astfel am fost §i eu, iconoclast înr¶it, la fel tratat, în
1970, când m-am dat (vorba lui Marin Preda) la Ceau§easca prin
cartea U§a noastr¶ cea de toate zilele? - motiv pentru care
Marele M¶rin, curajos nevoie-mare mi-a respins-o, pe-t¶cute:
doar nu era s¶ rosteasc¶ în morome†ian¶ comun¶ ceea ce îi st¶tea
pe buze s¶-mi repro§eze?; nu era, 1991, I. Simu† paznic la poarta
verginit¶†ii Anei Blandiana, explicînd: “Cine d¶ în Blandiana d¶
în democra†ie!”? Simu†ul cu acela§i nume pretindea a fi în
deplin¶ cuno§tin†¶ de cauz¶, st¶pânind el, în am¶nunt, atât demo-
cra†ia, cu toate cotloanele ei, cât §i peizajul intim în toate pliurile
sale al vergurei legendare, Blandiana, Doamna Na†iei Arpagice.

A§adar: dac¶ repet ce am tot spus-scris din… 1990 - o via†¶
de român! - despre Liiceanu, despre Manolescu, despre
Blandiana, despre Ple§u, despre Mih¶ie§, despre Tism¶neanu (pe
atunci doar  despre “opiniile” sale extrem de originale privindu-l
pe “eminentul om politic Manolescu”), nu provoc eu o catastro-
fal¶ revolu†ie na†ional¶? - c¶ revolu†ii raionale, comunale, chiar
c¶tunale, am tot avut.

Obosit, s¶tul de atâta mizerie uman¶ (s¶ nu uit: intelectual¶),
sunt pe punctul de a ridica definitiv din umeri:

“Dumnezeu cu voi, compatrio†ilor. Prefera†i-mai-bine berea
r¶suflat¶, balega na†ional¶, vorbirea l¶t¶re†ito-l¶trat¶ (§i aceea
s¶r¶cit¶, manelizat¶), n-ave†i decât s¶ r¶mâneti cu idolii cultura-
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li,  înv¶†¶torii vo§tri Liiceanu, Ple§u, Manolescu, Patapievici,
Tism¶-neanu, Mih¶ie§, CTPopescu, Dinescu - îi merita†i; dup¶
cum v¶ merit¶ ei. Eu m¶ retrag în vârful picioarelor, ca s¶ nu
stârnesc la mai-r¶u mon§trii ce v¶ conduc, lumineaz¶, instruiesc
de-a-n curulea, ierte-mi-se vorba r¶”.

Vineri 12 decembrie 2008

Zi de iarn¶ - la Paris. Cam ca la Bucure§ti…

Vrem s¶ §tim ce soart¶ au rezervat israelienii palestinienilor?
O afl¶m deîndat¶ din declara†ia ¢ipiei Livni, fioroasa ministreas¶
de externe (de fiecare dat¶ când o v¶d la televizor, m¶ cutremur :
«£i dac¶ fiin†a asta mi-ar fi fost anchetator la Interne? - dac¶ nu
chiar ea, atunci tat¶-s¶u, unchiu-s¶u, fiindc¶ întregul clan al lor
“a lucrat” în NKVD, în fiicele ei din România, Ungaria, Polonia,
Bulgaria, RDG - înainte de a se transfera în maica lor de lapte:
Mossad? - n-a§ fi “recunoscut” tot ce ascundeam, dar §i - mai cu
seam¶ - ceea ce-mi dicta ea s¶ recunosc?) :

“Dupa ce a ratat sansa de a deveni premier, actualul ministru de
Externe israelian, Tzipi Livni, a declarat pentru postul de radio militar
ca palestinienii din Israel trebuie sa traiasca intr-un stat creat special
pentru ei, informeaza AFP, citata de Agerpres.

"Solutia mea pentru a mentine caracterul evreu si democratic al
Israelului este aceea a existentei a doua entitati nationale distincte", a
explicat Tzipi Livni.

Ministrul israelian a subliniat ca din momentul in care statul
palestinian isi va incepe existenta, Israelul va putea sa le
spuna cetatenilor sai palestinieni "ca aspira†iile lor
na†ionale se afl¶ in alt¶ parte". (subl. mea).

Arabii reprezinta in acest moment aproximativ 20 la suta din
populatia Israelului.”

Ce spuneam? Ce au spus evreii dintotdeauna, oriunde s-au,
asta, cum îi zice: stabilit - totdeauna peste al†ii:

«Voi, ¶§tia, localnicii c¶uta†i-va aspira†iile na†ionale în alt¶
parte, noi suntem st¶pânii acestui p¶mânt - Iahve ni l-a dat, cu
hârtii în regul¶ - dar nu cere†i s¶ le vede†i, nu sunt scrise în
arab¶…»

Ce putoare! Ce fiic¶, nepoat¶ de mossadi§ti, mo§tenitori…
spirituali ai Cek¶i!

La fel le-ar fi spus komisarnicii care întâmpinaser¶ Armata
Ro§ie în Basarabia §i în Bucovina de Nord, în 28 iunie 1940:

«V-am a§teptat 20 ani, iubi†i tavari§ci ! - acum, c¶ ne-ati
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dat o mân¶ de ajutor, ne pute†i l¶sa pe noi s¶ explic¶m rumânilor
g¶si†i pe teren c¶ e momentul s¶-§i caute aspira†iile na†ionale în
alt¶ parte…» 

ïmi aduc aminte - nu mi-a§ mai! - de o “analiz¶” a nesfâr-
§itului analizatorist Brucan - aproximativ: 

«Dac¶ ar afla românii ca aproximativ 90 la sut¶ dintre ei
erau informatori ai Securit¶†ii…» Iar eu i-a§ da replica:

«Dac¶ ar accepta evreii - cu doi i - ca aproximativ 95 la sut¶
dintre ei au slujit, slujesc peste decenii (în curând de un secol), cu
abnega†ie fanatic¶ monstruoasa Ceka, mama Organelor teroriste
comunisto-sioniste…- în România ca salaria†i ai Securit¶†ii,
acum ca pensioari»…

Pân¶ s¶-§i caute ei, rumânii din Basarabia §i Bucovina de
Nord ocupate în 1940 - “g¶si†ii pe teren” de c¶tre evreii n¶v¶li†i
adineauri din Nord - aspira†iile, NKVD-ul, alc¶tuit, acolo-atunci
în propor†ie de 75% din evrei, în primul trimestru i-a îndemnat
“cu ghini§orul”, cite§te: arestîndu-i, împu§cîndu-i, deportîndu-i
pe b¶§tina§i cu ajutorul neprecupe†it, dar voios-de-tip-khazar,
înso†it de urletele animale din dansul scalpului. Apoi… Când s¶
des¶vâr§easc¶ opera de cur¶†are a terenului, “norocul” (norocul!)
le-a venit palestinienilor rumâni - “g¶si†ii pe teren” -, nu de la
Antonescu, cel care a ordonat trecerea Prutului §i alungarea
barbarilor de unde veniser¶, din R¶s¶rit §i din Miaz¶-Noapte, din
Kazaria, ci de la T¶tucul lor, Stalin: el apucase s¶ schimbe planul
unui Israel a§ezat în Basarabia, Bucovina, Maramure§, Gali†ia,
Transnistria cu altul, în Asia, “la Tian-£an, la Tian-£an,/ ïn mân-
drul Birobidjan”…

Da, îns¶ pân¶ §i Ve§nicul Stalin a murit…

A plecat §i Vasile Gorduz. Avea 77 ani, neasemuitul.
Dumnezeu s¶-l odihneasc¶. Am observat c¶ este men†ionat
locul na§terii: “Trife§ti, Moldova”. Inseamn¶ c¶ între timp
(întretimpul m¶surînd… 35 ani) a aflat de unde este. Când
ne-am cunoscut el f¶cea parte dintre copiii basarabenilor-
bucovinenilor care se refugiaser¶ dup¶ 28 iunie 1940, dar cum
ru§ii ocupaser¶ podurile Prutului (devenite puncte de fron-
tier¶), mul†i dintre ei trecuser¶ în alte c¶ru†e, legînd prietenii
noi - dar, vai: ajun§i la un “noua frontier¶”, ru§ii fie opriser¶
c¶ru†a în care se aflau în acel moment (restul familiei trecuse
înainte cu… cincisprezece-dou¶zeci de metri), fie, dac¶ se
aflau în urm¶, nu mai permi-seser¶ c¶ru†ei sa treac¶ podul…
Câte tragedii au pricinuit bol§evicii, doar în S¶pt¶mâna
Ro§ie: 28 iunie-3 iulie 1940… ïn momentul în care îl cunos-
cusem (venise la noi, în mai multe rânduri la Breaza, cu so†ia
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sa, Silvia Radu), Vasile “nu §tia de unde este, de loc”, iar
Silvia îmi §optise s¶ nu-l mai zgând¶r¶sc, fiind “de totdeauna
tulburat”. ïnc¶ o dat¶: Dumnezeu s¶-l odihneasc¶.

Sâmb¶t¶ 13 decembrie 2008

In Ziua de azi Iolanda Malamen scrie un foarte sim†it text
despre Gorduz, c¶ruia mai an îi luase un interviu (vorba vine,
nu putuse fi dialog ci… transcrierea unei t¶ceri). Ea comple-
teaz¶ acum biografia: “n¶scut la Trife§ti, Orhei”.

Salutar¶ - pentru noi, supravie†uitorii lui Vasile - pentru
c¶, uite, eu nu aveam aceast¶ informa†ie. Dac¶ el ar fi cunos-
cut-o, atunci, mi-ar fi comunicat-o, ca orice basarabean - unde
mai pui: conjude†ean care se respect¶ (fie §i printre
morm¶ieli). De unde b¶nuiala mea: Gorduz atunci, prin 1973-
74, înc¶ nu §tia de unde era. Dac¶ s-a n¶scut în 1931, copilul
avea 9 ani în iunie 1940 §i, f¶r¶ a face al¶tur¶ri subiective
(vorba celuia: “Fiecare cu autobiografia proprie”), spun c¶ eu,
la vârsta de 9 ani tr¶iam primul meu refugiu, cel din martie
1944, pe cel al lui Vasile îl ratasem, c¶ru†a noastr¶ ajunsese
prea târziu la Prut, tic¶lo§ii-ro§ii închiseser¶ noua frontier¶ de
pe Prut. A§adar “autobiografiile” noastre se vor fi aflat pre† de
câteva ceasuri destul-de-aproape, oricum, în fuga noastr¶ c¶tre
Mereu-Apus, ne vom fi aflat pe acela§i drum - cum am spus,
la distan†¶ de… câteva c¶ru†e.

Deocamdat¶ (nu am g¶sit pe harta mea) nu am situat
Trife§tiul - o fi, aici, sub ochi…

Duminic¶ 14 decembrie 2008

Ploaie, frig. /Nu am chef de nimig.

Enervare: pe YoTube apar titlurile c¶r†ilor mele traduse in
francez¶: a fost inclus¶ §i La Cité Totale a lui C. Dumitrescu!
Ce porc¶rie! ïn via†a mea, nici din gre§eal¶ (sic) nu am f¶cut
a§a ceva. De ce? Nu am destule c¶r†i?

Luni 15 decembrie 2008

Societatea “Timi§oara” a acordat premiile…
A§a este anun†at¶ §tirea. Deci: §tim ce este §i ce valori

promoveaz¶ Societatea Timi§oara în general, Timi§oara ca
localitate în special. £tim cine este r¶s-puiul de r¶s-bol§evici,
nepotul sinistrului “Leonte Oigenstein-R¶utu” §i fiul nu mai
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pu†in sinistrului Mi§a Oigenstein, director al Cacademiei
£tefan Gheorghiu, stomatologul (bine: dentist era Vitner, din
acest motiv a l¶sat §tirb¶ literatura român¶, c¶ de istorie s-a
ocupat f¶r¶-profesionstul Roller, eu vorbeam de sociologul lui
Pe§te Moscovici) purtînd pseudonimul “Andrei Oi§teanu”.

Ei bine: Societatea “Timi§oara” a c¶utat, a tot c¶utat §i nu
a g¶sit alt premiabil decât scaiul, lipitoarea, c¶pu§a, p¶du-
chele-lat de care greu scapi, doar cu un brici - dac¶ chiar vrei
s¶ scapi…- pseudonumitul “Oi§teanu”. Cum se intituleaz¶
premiul? “Alexandra Indrie§”, numele literar al colegei mele
de la “Eminescu”, arestat¶ §i ea în 1956, Gloria Barna (“Justa”
din cartea mea Justa)!

Ce blasfemie! Dar cine decide “linia” politic¶ a Societ¶†ii
Timi§oara? Tot Rodica Gordon, fost¶ ambasadrice a
Israelului, pârâcioas¶ din voca†ie (§i din familia-i, securist¶-
prim¶verist¶) - prin reprezentantul ei pe p¶mântul
Timi§oarei… - uite c¶ i-am uitat numele, dup¶ cum nici el
nu-l mai †ine minte pe al s¶u, adev¶ratul? Nu “sau”, cu: §i
Taubmanul cu pricina, fostul ambasador al USA, ap¶r¶tor vaj-
nic al holocaustiz¶rii României, “factor determinant” al numi-
rii - de c¶tre B¶sescu - a lui N. Manolescu ambasador la
UNESCO, drept r¶splat¶ pentru “demascarea”, calomnierea,
turn¶toria cu care a pus la zid: “legionarismul” lui L. I. Stoiciu
§i “antisemitismul”, cu care a încercat s¶ m¶ lichideze în 2005
- dimpreun¶ cu to†i scriitorii români convoca†i la Adun¶tura
Bresla§ilor Autori de C¶r†i, români - to†i, fiindc¶ nici unul
dintre cei prezen†i nu a contestat acuza†iile dictate de
Pre§edintele Numit al Adun¶turii?

Biata Gloria, Dumnezeu s¶ o ierte, pe ea a c¶zut
pedeapsa de a-i acorda onorabilitate unei monumentale,
nesim†ite, b¶loase  putori ca “Andrei Oi§teanu”, holocaustolo-
lolololog emerit.

Mai departe: cine a acordat alt premiu al Societ¶†ii
Timi§oara unui aprig ap¶r¶tor al drepturilor omului (pe bani,
el fiind salariat), îns¶ numai al drepturilor minorit¶†ilor?, acu-
zatorul meu rezemat pe… S¶pt¶mâna Ro§ie, carte pe care
luminatul lefegiu (repet: al drepturilor omului) o prezenta
drept… c¶r†i, a doua fiind, dup¶ intelectualul de el, intitulat¶-
cu-subtitlul: Basarabia §i evreii…- vorbesc de Gabriel
Andreescu: Wiesel? Sau tot Taubman §i Rodica?; 

£i, capac (peste pup¶z¶, vorba lui I. Vianu): un al treilea
premiu a fost acordarisit lui W. Totok. Cine este Totok?
Individul care în 1989 a intoxicat Europa liber¶ §i postul de
radio Bucure§ti cu “informa†ia” extras¶ din cimitirul
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timi§orean de unde fuseser¶ dezgropa†i autopsia†ii provenind
de la spitalele ora§ului. £i mai cine este Totok ? Membrul
chestiei numit¶: “Wiesel”, dup¶ numele §arlatanului filoma-
ghiar cu acela§i nume, falsificatorul de istorie, calomniatorul
românilor (acuza†i de a-i fi trimis, în 1944, la Auschwitz pe
evreii din Ardealul de Nord - ocupat de unguri din 30 august
1940!).

Ca unul care fusese decretat “cet¶†ean de onoare al
Timi§oarei”, stârnind protestele cu stropi ale unor evrei, ca s¶
le fac pe plac acelora care îmi repro§au (§i m¶ condamnau
sever) c¶ în acuza†iile mele nu eram respectuos-gramatical cu
evreii din Basarabia §i grafiam evreii “cu doi de i” - dar se
pref¶ceau c¶ nu bag¶ de seam¶ : însu§i Apostolul lor
Mincinos: Wiesel, la Sighet, decretase: «Românii au ucis, au
ucis, au ucis!» - m¶ întreb dac¶ dragii, vitejii, moralii
timi§oreni de azi nu au încercat s¶ §tearg¶… “ru§inea” de
acum doi ani, denun†at¶ cu vigoare vâ§inskian¶ de curajo§ii
Vainer, Rodica-Pârâcioasa, Taubman, M.D. Gheorghiu, dînd
cu var peste numele meu, scriind deasupra nume mai-mult-
decât-onorabile: Oi§teanu-G. Andreescu-Totok.

Mar†i 16 decembrie 2008

ïn Ziua de azi.

Pre§edintele Adun¶rii Generale a ONU, in conflict cu Israel,
spune c¶ a primit amenin†¶ri cu moartea

Pre§edintele Adun¶rii Generale a ONU, care are rela†ii tensio-
nate cu Israelul, a declarat luni c¶ a primit amenin†¶ri cu moartea,
iar serviciile de securitate ale ONU au deschis o anchet¶, relateaz¶
AFP.

Miguel d'Escoto Brockmann, preot catolic §i fost ministru de
Externe al statului Nicaragua, a catalogat drept "r¶ut¶cioase §i
calomnioase" informa†iile din pres¶ potrivit c¶rora recent ar fi
incercat s¶ o impiedice pe ambasadoarea israelian¶ la ONU,
Gabriela Shalev, s¶ vorbeasc¶ in cadrul unei §edin†e plenare a
Adun¶rii.

"Amenin†¶ri foarte serioase" cu moartea "au ap¶rut pe
internet", iar "autorit¶†ile competente au fost sesizate", a spus
purt¶torul s¶u de cuvint, Enrique Yeves.

Declara†ia reac†ioneaz¶ §i la informa†iile ap¶rute in presa
israelian¶, potrivit c¶rora d'Escoto a incercat s¶ o impiedice pe
Shalev s¶ vorbeasc¶ la o §edin†¶ a Adun¶rii cand s-au celebrat 60
de ani de la semnarea Declara†iei universale a drepturilor omului.
"Este o minciun¶ ce poate fi calificat¶ drept calomnie. Informa†iile
din pres¶ desemneaz¶ diploma†i ai misiunii Israelului la ONU ca
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sursa acestei acuza†ii iresponsabile", a subliniat Yeves.
D'Escoto a criticat §i "deten†ia arbitrar¶" §i refuzul de intrare in

statul israelian impus¶ de Israel lui Richard Falk, raportorul special
al ONU pentru drepturile omului in teritoriile palestiniene. Falk a
infuriat Israelul s¶pt¶mana trecut¶, spunand c¶ politica acestuia fa†¶
de popula†ia din teritorii seam¶n¶ cu "o crim¶ impotriva
umanit¶†ii". Oficiali ai ONU au spus c¶ Falk a fost trimis spre
Zurich la sosirea pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, duminic¶.

"Rolul pre§edintelui Adun¶rii generale ar trebui s¶ fie acela de
a uni comunitatea interna†ional¶ §i de a promova interesele §i valo-
rile comune ale acesteia", a spus purt¶torul de cuvant al misiunii
israeliene. "Ins¶, din primele zile ale pre§edin†iei sale, d'Escoto se
comport¶ ca un factor de controvers¶ §i abuzeaz¶ de pozi†ia sa",
a subliniat el.

D'Escoto, n¶scut in SUA, a f¶cut parte timp de zece ani din
guvernul sandinist din Nicaragua §i este cunoscut pentru opiniile de
stanga.”

Vineri 19 decembrie 2008

Mi-am amânat pl¶cerea primirii c¶r†ilor pe luni: sau pe
mar†i… sau pe…, c¶ tot am intrat în Luna Patimilor Po§tale.

ïmi scrie Mihai Ciucanu ca a citit Cronica s¶pt¶mânal¶,
pune punct, apoi trece de urgen†¶ la: 

“Se  pare  ca  Dan  Stanca  e  santajat, se  fac  presiunii  asu-
pra  lui  ca  sa-si  dea  demisia. Capete  de  acuzare: articolul  lui
Iosif Toma  Popescu  care  a  fost  publicat  in  Aldine  la  putin
timp  dupa  ce  a  aparut  si  pe  situl  Dumneavoastra   si  un  arti-
col  scris  de  el ( Dan Stanca ), tot  in  Aldine  prin  octombrie, anul
acesta”.

Pe vremea mea (vreau s¶ zic: când ne holocaustizau pe
LIS §i pe mine, politrucii manole§ti, ace§tia treceau direct la
“m¶suri”: îl d¶duser¶ afar¶ pe el (pe LIS), c¶ pe mine nu mai
aveau de unde… Nu am în†eles expresia: “se fac presiuni…”
Am încercat s¶ vizualizez “procesul”: îl iei pe Dan Stanca, îl
bagi în teasc (sau în pres¶…- ba nu, fiindc¶ ri§ti s¶ creezi
confuzii, contrarii cu… darea demisiei) §i îl… presezi, m¶i
tovar¶§u’! ïn mod bol§evicesco-sionistic!

Nemaifiind la zi cu mersul str¶lucitei prese române§ti, nu
§tiu ce mai învârte§te Hurezean (alt ardelean), fiul iepei §i
†uc¶lar al tâlharului M¶gurean (§i el ardelean, ca pe mân¶;
§ogor al lui Coposu), dar nu §tiu dac¶ §i recenta-i capodoper¶
a beneficiat de prezentarea Emilului, fiu al Blandienei (dar
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asta ce-o fi? basarabeanc¶?, sau dobrogeanc¶?, sau olteanc¶,
fiindc¶ este greu de acceptat vorba rea a reg¶†enilor §i a
b¶n¶†enilor c¶,  firma “La Securitate”, a fost întoars¶ pe dosul
de rezerv¶: “La Ardelenitate” - privi†i la Boc §i la bocci†ii
contimporani, dragi neardeleni!).

ïnapoi la Dan Stanca: care-i crima s¶vâr§it¶ de el? C¶ a
publicat textul lui Iosif Toma Popescu? Bine-bine dar care-i
p¶catul? A, da: “antisemitismul” - al cui : al lui I.T. Popescu
ori al lui Dan Stanca? 

Nu le-ar fi ru§ine vitejilor daco-romi! Mai alalt¶ieri, în
Mândra Timi§oar¶, “la presiunile” evreilor au fost premiati
holocaustologi cu diplome, ca bol§evicul Oigenstein, salaria†i
ai Industriei Drepturilor Omului ca G. Andreescu §i alde
Totok, §vabul cer§etoro-diversionist, acum “fac presiuni”
asupra lui Stanca… Dar s¶ anun†e culoarea: s¶ spun¶ c¶ ei,
reprezentan†i ai României au redevenit reprezentan†i ai
Marelui Israelul §i sunt în curs de a anexa §i România, cum
glumea (!) actualul pre§edinte al Statului Evreu, £imon Perez,
laureat al Premiului Nobel pentru Pace - ca s¶ §tim, în sfâr§it
cine suntem §i de unde ne tragem, s¶ nu a§tept¶m noile edi†ii
ale Istoriei României buc¶t¶rite de Roller Doi, Tism¶neanu tot
Doi, s¶ fim gata-orienta†i ideologico-etnic pentru a trece
urgent la t¶ierea pu†elor, zbierînd, cu cl¶buci la bucile orifi-
xului bucal: «Moarte goilor!» 

Tot M. Ciucanu îmi scrie:

“Arta  reFugii  a  fost  inclusa  intr-un program ( L' isola  sco-
nosciuta ) al  asociatiei  Pratika ( ce  se  ocupa  cu  difuzarea, pro-
movarea,  culturii  in  randul  copiilor - in  Italia (…)”

Da, domnule, în Italia nu în “alt¶ parte”…

Sâmb¶t¶ 20 decembrie 2008

Azi mi-au venit prin po§t¶ 5 exemplare din Gherla-
Latesti §i 8 exemplare din Adameva. Am adormit cu cât unul
pe piept. Doamne, ce fericire, la frageda vârst¶ de 73 ani, s¶ †i
se editeze ne§te c¶r†i!

Dup¶ o jum¶tate de or¶, trezindu-m¶, am încercat
s¶ continuu lectura. Nu am reu§it: ceva era în neregul¶. Pân¶
la urm¶ am aflat: Oricât v-ar p¶rea de ciudat (domni§oarelor §i
chiar doamnelor), citisem acele c¶r†i - de aceea. 

Ba chiar le §i scrisesem.
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Duminic¶ 21 decembrie 2008

Cea mai lung¶ noapte a anului? Sau va fi la-noapte?

Un prieten epistolar din România m-a întrebat pentru ce
nu am semnat Apelul pentru ap¶rarea lui Dan Stanca.

Fiindc¶ al meu corespondent - dar nu §i cititor al celor
scrise de mine - face parte din massele largi de concet¶†eni
care se bag¶ în vorb¶, chiar cer socoteal¶ celuilalt : de ce nu a
f¶cut (citit, citat) cutare, cutare, cutare - “ca toat¶ lumea?”.
Dac¶ mai ai energie §i cre§tin¶tate, te apuci s¶-i explici
neinformatului care nu-†i citise cutare, cutare scriere, unde
erau consemnate faptele repro§ate: acolo, acolo, acolo…

Dac¶ nu - nu. Taci, doar n-o s¶ pierzi timpul cât †i-a mai
r¶mas cu un forumist analfabet (în schimb anonim!) ca el.

Pentru c¶ Jurnalul meu cel drag §i extrem de intim nu
mi-a pus o astfel de întrebare idioat¶, îi comunic:

Nu m-am asociat ap¶r¶rii lui Dan Stanca din… fric¶. Am
spus ce am spus §i repet: de fric¶. De frica-de securitate
vorbesc, îns¶ nu pentru ce voi p¶†i eu, dac¶ semnez Apelul
(doar i-am aspru criticat pe colegii nesolidarnici!), ci pentru ce
va p¶†i Dan Stanca…, l¶sîndu-se ap¶rat de un antisemit
notoriu ca mine! Dar nu a fost criticat la sânge acum vreo doi
ani Te§u Solomovici de c¶tre tovar¶§ii de §aib¶ - printre ei
Ancel, Shafir, A. Florian, B. Marian - pentru c¶ se l¶sase
l¶udat de Goma? Doar c¶ nu-i scriseser¶ pe frunte:
“antisemit”- sau nu am aflat eu pân¶ acum?

Luni 22 decembrie 2008

Cine m¶ crede c¶ ast¶-noapte (pe când dormeam…) am
sim†it cum noaptea ceea, terorizant¶ - pân¶ acum 2-3 secunde
- începe s¶ descreasc¶? Ei bine, eu m¶ cred. Am §i v¶zut-o
prin pleoapele acoperindu-mi ochii. Retr¶gîndu-se, ca marea.

E-hei! S¶ vezi acum trai, neneaco, pe descre§terea
babachii: numai cânt §i voie bun¶ în anul care, pentru mine
începe de adineauri: nu numai c¶-mi vor fi editate alte c¶r†i,
dar vom câ§tiga la loterie §i cu banii aceia îmi voi pl¶ti eu,
autor, reimprimarea celor 16 (dac¶ 17?, nu 18?) Jurnale, ba
chiar §i S¶pt¶mâna Ro§ie - acestea în edi†ii de buzunar,
destinate a fi trimise în Basarabia §i în Bucovina §i d¶ruite.
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Mar†i 23 decembrie 2008

Azi mi-a venit o scrisoare - prin internet - de la vechiul meu
prieten epistolar din Germania, George Puiareu.

M-a, ca sa zic a§a, f¶cut praf. Reproduc aici misiva §i pentru
c¶ zice bine de mine (cum s¶ nu fiu sensibil la a§a ceva?), îns¶
modul cum o zice ar merita din plin considerat¶ literatura curat¶.

Iat-o:

Stimate D-le Goma,
v¶ citesc Jurnalul pe november, asa cum le-am citit pe toate pin¶
acum..m¶ st¶pineste un sentiment c¶ Dvs. nu mai sinteti acelasi de
mult¶ vreme si asi indr¶zni s¶ spun c¶ nu stiti acest lucru. Inteleg
am¶r¶ciunea Dvs. c¶ nu sinteti recunoscut, c¶ România nu mai exist¶,
c¶ scriitorii au devenit niste autisti, c¶ România a fost confiscat¶,
s.a.m.d., ins¶ se intimpl¶ altceva.nu pot explica prea bine.este aproape
esoteric asi spune.

V¶ g¶siti intr-un timp ce l-ati devansat, ati evoluat interior intr-o
dimensiune pe care poate nu o constientizati..nu v¶ mai g¶siti in acest
timp, in aceast¶ dimensiune in care tr¶im noi. Prin chinuri sufletesti si
singur¶tati cu sine insusi ati urcat mai sus de noi, intr-o dimensiune a
sufletului din care nu mai puteti fi reperat de lumea de jos, putin
bicisnic¶, in orice caz, de uitat nu v-a uitat nimeni, dar nu mai sinteti
de reperat. Nu mai existati la nivelul de jos, vreau s¶ spun.

Jurnalul pe care il scrieti este o adev¶rat¶ literatur¶, n-a fost la
inceput...a devenit mai mult de un roman..Aveti o viat¶ de om si vreti
o recompens¶ pentru asta.. sigur c¶ aveti dreptate s¶ fiti minios.. nimic
mai omenesc pentru aceste timpuri urîte, de inalt¶ tr¶dare a firescului
uman, in care asteptam dup¶ r¶u s¶ vie bine si pedeaps¶....dar nu mai
este. Este o nou¶ lume, mai c¶zut¶ in jos, r¶ul se inchide intr-un cerc..
disp¶rem incet toti intr-o elips¶ cu desf¶surare in jos.

Sigur v¶ stie lumea, dar nu mai sinteti de reperat. Poate sinteti
deja nemuritor si nu v¶ dati seama. Dar sigur nu sinteti o elips¶ culcat¶
ce nu m¶soar¶ nimic...

george puiareu.

Am reprodus scrisoarea nu (neap¶rat) fiindc¶ pe undeva m¶
§i laud¶. Ci din re-g¶sirea unei ciud¶†enii:

Opinia sa - despre mine - chiar dac¶ are alte motiva†ii (cele
pozitive…) se întâlne§te cu cea exprimat¶ de Blandiana la
Colocviul de la Roma, din mai 1991, anume c¶ eu a§ fi un erou -
deci altfel decât ei, carevas¶zic¶, normalii României, nu pot fi
compara†i cu un a-normal ca mine. Am luat vorbele Blandianei -
§i ale celor care, pe urma ei, au repetat - dac¶ nu ca pe o insult¶,
atunci sigur ca pe “delimitare”, ca s¶ folosesc un termen drag lui
Dimisianu. Ca pe un fel de a pune palmele în pieptul cuiva care
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s-a apropiat nepermis de mult de tine, iar tu †ii s¶ p¶strezi
distan†a…

Miercuri 24 decembrie 2008

Multe, multe mesaje de felicitare cu ocazia Cr¶ciunului §i a
Anului Nou. ïn majoritate cunoscu†i - fire§te, prin internet, dar §i
persoane care pentru prima oar¶ m¶ contacteaz¶. Reconfortant.
Mai vârtos, ca s¶ zic a§a, cu cât “persoanele” sunt de sex ginga§,
or eu…

Va trebui sa rescriu pasajul din Dialog (cu Flori Stanescu)
despre “preferin†ele” femeilor de a se ocupa de mine: Mariana
Sipo§, Elvira Iliescu, fiecare cu câte o carte - editat¶; Flori
St¶nescu, cu Dialog-ul amintit; Ligia Pamfilie, cu o tez¶ de doc-
torat, apoi altele, ceva mai… ocupate cu alte chestii muuult mai
interesante §i care m-au l¶sat balt¶: Nicoleta S¶lcudeanu, Anca
Ha†ieganu…- sper c¶ n-am uitat pe nimeni. Interesant, dar
normal: dintre b¶rba†i doar Virgil Podoab¶ începuse a scrie un
text - colegii s¶i vorbeau de inten†ia de a face o carte - dar a
abandonat (nici azi nu cunosc motivul, dup¶ cum nici “p¶r¶sirea”
cu care m-au tratarisit femeile Nicoleta §i Anca nu-mi sunt
cunoscute…)

Nu-mi dau seama dac¶ am omis vreuna - probabil una mai
apropiat¶, de aici uitarea…

Dintre recentele doritoare de “a scrie ceva” despre mine, o
pomenesc §i pe Rodica Dr¶gan : ea mi-a transcris aproape toate
autointerviurile (auto)filmate §i vrea s¶ scrie “ceva” despre mine.

S-au manifestat alte persoane, cu dorin†a de a “scrie ceva”.
Le-am mul†umit pentru inten†ie §i le-am îndrumat spre bibliogra-
fia de pe internet. Tot nu pot raspunde la întrebarea; de ce mai cu
seam¶ fetele se intereseaz¶ de mine? R¶mân la ceea ce scrisesem
in Dialog: probabil structura lor de clo§coidal¶, mai adev¶rat: de
mam¶ care, cum vede un pui mai pric¶jit, cum îi bag¶ †â†a-n gur¶
- am spus asta cu dragoste, respect §i celelalte.

Joi 25 decembrie 2008

Cr¶ciunul. 
Ieri Ana a f¶cut §ni†ele din piept de pui - vreo dou¶ kile

§i ceva de carne. De cum le scotea din tigaie, pe loc Filip §i cu
mine, a§teptatori la cotitur¶, atacam! Am mâncat ca dispera†ii - §i
Ana, §i Ana - §ni†el din care nu mai mâncasem de ani de zile -
§ni†el în general, din cel autentic, nu de pui. Sa nu se cread¶ c¶
pâna acum nu am avut ce mânca, îns¶ cu prilejul S¶rb¶torilor
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ne-am amintit de cas¶, de mânc¶rurile care ne pl¶cuser¶ pe când
aveam §i noi o †ar¶.

Ana §i-a adus aminte de §ni†elul bunicilor ei - mmm, ce bun
era! La noi, în cas¶ basarabean¶ nu se f¶cea §ni†el (cred c¶ altfel
i se spunea c¶rnii dat¶ prin ou §i prin f¶in¶ §i ulei fierbinte) îns¶
amintirile mele §ni†èlice sunt legate de mesele pe care ni le d¶dea
echipa de fotbal “Progresul” din Sibiu care, duminica - fie ca
pierdusem, fie ca din-contra, eram du§i la restaurantul “ïmp¶ratul
Romanilor”, unde primeam câte un §ni†eloi - “de era gata s¶ se
reverse din farfurie”, cu cartofi §i cu salat¶… ïn acele vremuri
de… restric†ii alimentare, ca s¶ nu spun: foame, masa la-restau-
rant, botezat¶ §i ea, în cod: “supraalimenta†ie” (din care f¶ceau
parte, la atletism §i la gimnastic¶ cele trei-patru buc¶†i de zah¶r
cu cele trei-patru lacrimi de l¶mâie). Oh, §ni†elul ca “supraali-
menta†ie” de la “ïmp¶ratul Romanilor” din Sibiu! De câte ori îl
visasem în închisoare, apoi în D.O.… S¶ mai pretind¶ cineva c¶
pâinea p¶mânteasc¶ nu se compar¶ cu pâinea cereasc¶… -
adev¶rat, nu se compar¶, dar ce bun¶ este ea, §ni†eloasa! 

Din cauza §ni†elului (nu e bine spus: din cauza, ci: datorit¶
lui) Ana nu a f¶cut §i chiftele, de§i cump¶rase vreo 3 kile de carne
de porc tocat¶. M¶ gr¶besc s¶ spun: în cauz¶ nefiind foamea
noastre (de§i…), ci mai degrab¶ calitatea §ni†elului preparat de
Ana - ultima buc¶†icu†¶ a disp¶rut asear¶…

Dar s¶ vezi când s-o a§terne Ana pe f¶cut chiftele…

Vineri 26 decembrie 2008

A doua zi de Cr¶ciun.
Asear¶ a telefonat de la Marsilia Rodica Dr¶gan. Câteva

secunde bune nu am în†eles cine e la receptor: ea - fiindca asta
pricepusem; era o ea - vorbea ca ea: înceti§or, §o§otitor, moldo-
vine§titor - ca pe la ei, la Soroca - ca s¶ nu m¶ deranjeze, iar
emisia se afla în… armonie cu recep†ia: eu devin din ce în ce mai
surd (dar pân¶ unde voi înainta cu surzenia?).

Ca s¶ m¶ anun†e, ce? C¶ îi sosir¶ c¶r†ile trimise de mine luni.
Eu o avertizasem ca îi vor parveni dup¶ Cr¶ciun, dac¶ nu dup¶
Anul  Nou. Era bucuroas¶, Rodica. ïns¶ nu i-am spus c¶ bucu-
rica ei e una mic¶-mic¶ fa†¶ de a mea, uite-atât de mare! C¶ nici
nu poate fi vorba de comparat: a primitoarei, cu a d¶ruitorului -
mai ales c¶ soarta-destinului l-a impiedecat pe dedicator pân¶ la
adânci b¶trâne†e sa se exprime (editorial) plenar, cum ar zice
Dimisianu, specialist în lu¶ri la cuvânt pe la cele §edin†e. 
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Duminic¶ 28 decembrie 2008

Am s¶rit peste o zi. M-am l¶f¶it în somn §i în z¶cere. 
ïns¶ abia dup¶ ce am pus la po§t¶ alte colete cu c¶r†i

dedi-cate. Nu am avut suficiente exemplare de autor, am trimis
câte am putut, dar pentru Violeta Gri†can, nu: am r¶t¶cit adresa.
I-am cerut-o iar.

Soare cu din†i. Azi noapte a înghe†at apa în g¶le†ile de pe
balcon. A trebuit sa o sparg, s¶ iau ap¶ cu o cr¶ticioar¶, pentru
p¶s¶rele.

Luni 29 decembrie 2008

Frig, p¶rinte?/ Tare frig!
Nu sunt sigur de transcriere, dar de frig, o-ho! Si-gur!

Ce ziceam de Tzipi Livni, mossadista? Voi folosi termenii
lor, ai evreilor: este un monstru nazist (f¶r¶ sex)! £i m¶car dac¶
ar t¶cea din gur¶. Putoarea de latrin¶ emanat¶ de gaura bucala a
ei a traversat sticla ecranului §i trebuia s¶ fii un vicios sionist ca
s¶ le  dai o înalt¶ pre†uire efluviilor de morg¶ a c¶pc¶unei.

Pân¶ în momentul de fa†¶, peste 300 mor†i §i peste 1 000
r¶ni†i în Ghaza. Si se preg¶te§te o interven†ie terestr¶. Iar imbe-
cila, criminal¶ politic¶ american¶ a lui Bush, cu Condolea†a-i
purt¶toare de cuvânt “recomand¶” militarilor israelieni s¶… cru†e
vie†ile palestinienilor! Prostie groas¶, ori tic¶lo§ie mâloas¶?

Mar†i 30 decembrie 2008

Flori îmi trimite un text de LIS din care extrag:

"Politica literara taie si spanzura in Romania" Interviu cu scriito-
rul Liviu Ioan Stoiciu / "Universul Romanesc"/ Spania -29 - 12 -  (ulti-
ma parte) (…) 

- Ce a însemnat pentru Dvs., "Cazul Paul Goma" si care au fost
repercusiunile suferite?

Cazul "Paul Goma"-Viata Romaneasca-antisemitism", din 2005,
la 15 ani de la Revolutie (sau de la Lovitura de stat, depinde din ce
perspectiva privesti istoria romaniei) a deschis ochii scriitorilor roma-
ni, pentru a vedea lumea in care sunt. Acest caz a fost totodata si un
examen public moral, atragand atentia lumii inca odata asupra lipsei de
solidaritate a scriitorilor romani in fata agresiunii puternicilor zilei (fie
ei si din U.S.R) si a incalcarii unui drept fundamental al omului-liber-
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tatea cuvantului. Faptul ca noul presedinte al U.S.R., N. Manolescu
este un practicant abuziv al corectitudinii politice (aceea care desfiin-
teaza identitatea unei natiuni si libertatea de expresie a fiecarui individ)
in Romania, profitand si de functia inalta in care se afla, a fost si va
ramane pentru mine cea mai mizerabila posibil si iresponsabila demi-
sie publica scriitoriceasca de care am cunostinta. N. Manolescu dandu-
si si cu aceasta ocazie pe fata adevaratul caracter: de la nivelul lui, sa
ajungi sa etichetezi drept antisemite, din ura si pentru a parveni, pagi-
ni de jurnal literar incomode ale lui Paul Goma (jurnal sincer, fara
tabuuri, cu opinii ferme legate si de Israel,care ataca toata floarea cea
vestita a scriitorimii romane dovedita a fi lipsita de clarviziune, scrii-
torime ce l-a tradat in frunte cu N. Manolescu), este condamnabil.

Traim intr-o lume in care eticheta de antisemit iti pune o anatema
pe frunte de care nu mai scapi, compromitatoare. Azi se stie ca N.
Manolescu a avut un scop in plus, oportunist in ultimul grad:
etichetandu-l pe P. Goma drept antisemit, delimitandu-se in mod abe-
rant de marele scriitor-disident si provocand un scandal international,
i-a fost brusc aprobat dosarul de ambasador UNESCO, la Paris (dosar
blocat o lunga perioada, in secret, datorita acuzatiilor, la fel de nedrep-
te, aduse lui N.Manolescu ca e antisemit, de catre comunitatile evreies-
ti interna-tionale).

Eu am fost alungat de la conducerea revistei independente, neali-
niate politic "Viata Romaneasca" fiinca l-am publicat pe Paul Goma
(fiinca mi-am facut datoria). Atentie, un Paul Goma interzis in toate
revistele ce apar sub egida U.S.R.! E inimaginabil. Pana cand U.S.R.
nu il va pune in drepturi pe Paul Goma, U.S.R. ramane o institutie
necredibila, corupta de putere (conducerea U.S.R. si prietenii ei reci-
clati sunt profitori). Faptul ca U.S.R. are si rol sindical, o face inca
viabila. Intre timp, a fost parasutata la "Viata Romaneasca" (devenita
revista personala a lui N.Prelipceanu, degradant) o conducere inchina-
ta lui N.Manolescu si politicilor lui nedemne, exclusivista, previzibila,
intrata in rand. Eu sunt fortat sa-mi dau demisia (in conditiile in care
alta sursa de venit nu am).” (…)

Continu¶ masacrul în Palestina. Nathaniaou: bruta dopi-
form¶, cu o frunte m¶surând trei-sferturi din l¶†imea unui deget,
cum îi §ade bine celui care conduce ¢ahalul: ce nevoie de minte,
când ai tancuri, avia†ie, flot¶ militar¶ §i binecuvântarea unui
american la cub, descreieratul Bush?; Tzipi Livni, cum o
cunoa§tem: istericalicoas¶ (m¶car dac¶ din când în când §i-ar
§terge - fie §i cu dosul mânecii, ca la ei, la Mossad - “ca§ul”
provocat de z¶balele-i ereditare; precum §i Olmert, trezitul din
somn acum, la spartul târgului. Aceste creaturi - cu ajutorul
neprecupe†it al bol§evicului sovietist Pozner - au explicat c¶
Israelul lupt¶ cu… hizbalahii, nu cu palestinienii, Doamne
fere§te! Aceste javre nu se sfiesc s¶ întoarc¶ pe dos nu doar logi-
ca, ci §i limba: ce fel de r¶zboi poate exista între un stat, Israelul
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§i o mi§care - antiisraelian¶, e drept - a palestinienilor alunga†i de
la ei de-acas¶, de pe p¶mântul lor r¶pit de neocoloniali§tii evrei?
Când Securitate din România ducea campaniile de nimicire a
mi§c¶rilor de partizani vorbea despre… “r¶zboi”? Cum, adic¶ nu
are leg¶tur¶ cu situa†ia de la noi din anii 49-52? Ba are! Statul
Israel, stat terorist, vrea s¶-i lichideze pe b¶§tina§ii care nu
accept¶ ocupa†ia, iar pe supravie†uitori… s¶ le dea s¶ aleag¶…
†ara în care vor s¶ se duc¶, pentru a-§i g¶si acolo “identitatea
na†ional¶”, dup¶ lumina lumii, otrava produc¶toare de brânz¶-pe-
la-gur¶, mossadista Tzipi.

Ce ziceam de Tzipi Livni? C¶ este o mossadist¶? Voi folosi
termenii lor, ai evreilor: un monstru nazist (f¶r¶ sex)! £i m¶car
dac¶ ar t¶cea din gur¶. Putoarea de latrin¶ emanat¶ de gaura
bucala a ei a traversat sticla ecranului §i trebuia s¶ fii un vicios
sionist ca s¶ le  dai o înalt¶ pre†uire efluviilor de morg¶ a
c¶pc¶unei.

Pân¶ în momentul de fa†¶, peste 300 mor†i §i peste 1 000
r¶ni†i în Ghaza. Si se preg¶te§te o interven†ie terestr¶. Iar imbeci-
la, criminal¶ politic¶ american¶ a lui Bush, cu Condoliza
purt¶toare de cuvânt “recomand¶” militarilor israelieni s¶… cru†e
vietile palestinienilor! Prostie groas¶, ori tic¶lo§ie mâloas¶?

Mar†i 30 decembrie 2008

Flori îmi trimite un text de LIS din care extrag:

"Politica literara taie si spanzura in Romania" Interviu cu scriito-
rul Liviu Ioan Stoiciu / "Universul Romanesc"/ Spania -29 - 12 -  (ulti-
ma parte) (…) 

- Ce a însemnat pentru Dvs., "Cazul Paul Goma" si care au fost
repercusiunile suferite?

Cazul "Paul Goma"-Viata Romaneasca-antisemitism", din 2005,
la 15 ani de la Revolutie (sau de la Lovitura de stat, depinde din ce
perspectiva privesti istoria romaniei) a deschis ochii scriitorilor roma-
ni, pentru a vedea lumea in care sunt. Acest caz a fost totodata si un
examen public moral, atragand atentia lumii inca odata asupra lipsei de
solidaritate a scriitorilor romani in fata agresiunii puternicilor zilei (fie
ei si din U.S.R) si a incalcarii unui drept fundamental al omului-liber-
tatea cuvantului. Faptul ca noul presedinte al U.S.R., N. Manolescu
este un practicant abuziv al corectitudinii politice (aceea care desfiin-
teaza identitatea unei natiuni si libertatea de expresie a fiecarui individ)
in Romania, profitand si de functia inalta in care se afla, a fost si va
ramane pentru mine cea mai mizerabila posibil si iresponsabila demi-
sie publica scriitoriceasca de care am cunostinta. N. Manolescu dandu-
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si si cu aceasta ocazie pe fata adevaratul caracter: de la nivelul lui, sa
ajungi sa etichetezi drept antisemite, din ura si pentru a parveni, pagi-
ni de jurnal literar incomode ale lui Paul Goma (jurnal sincer, fara
tabuuri, cu opinii ferme legate si de Israel,care ataca toata floarea cea
vestita a scriitorimii romane dovedita a fi lipsita de clarviziune, scrii-
torime ce l-a tradat in frunte cu N. Manolescu), este condamnabil.

Traim intr-o lume in care eticheta de antisemit iti pune o anatema
pe frunte de care nu mai scapi, compromitatoare. Azi se stie ca N.
Manolescu a avut un scop in plus, oportunist in ultimul grad: etiche-
tan-du-l pe P. Goma drept antisemit, delimitandu-se in mod aberant de
marele scriitor-disident si provocand un scandal international, i-a fost
brusc aprobat dosarul de ambasador UNESCO, la Paris (dosar blocat o
lunga perioada, in secret, datorita acuzatiilor, la fel de nedrepte, aduse
lui N.Manolescu ca e antisemit, de catre comunitatile evreiesti interna-
tionale).

Eu am fost alungat de la conducerea revistei independente, neali-
niate politic "Viata Romaneasca" fiinca l-am publicat pe Paul Goma
(fiinca mi-am facut datoria). Atentie, un Paul Goma interzis in toate
revistele ce apar sub egida U.S.R.! E inimaginabil. Pana cand U.S.R.
nu il va pune in drepturi pe Paul Goma, U.S.R. ramane o institutie
necredibila, corupta de putere (conducerea U.S.R. si prietenii ei reci-
clati sunt profitori). Faptul ca U.S.R. are si rol sindical, o face inca via-
bila. Intre timp, a fost parasutata la "Viata Romaneasca" (devenita
revista personala a lui N.Prelipceanu, degradant) o conducere inchina-
ta lui N.Manolescu si politicilor lui nedemne, exclusivista, previzibila,
intrata in rand. Eu sunt fortat sa-mi dau demisia (in conditiile in care
alta sursa de venit nu am).” (…)

Continu¶ masacrul în Palestina. Nathaniaou: bruta dopi-
form¶, cu o frunte m¶surând trei-sferturi din l¶†imea unui deget,
cum îi §ade bine celui care conduce ¢ahalul: ce nevoie de minte,
când ai tancuri, avia†ie, flot¶ militar¶ §i binecuvântarea unui ame-
rican la cub ca descreieratul Bush?; Tzipi Livni, cum o
cunoa§tem: istericalicoas¶ (m¶car dac¶ din când în când §i-ar
§terge - fie §i cu dosul mâinii, ca la ei, la Mossad - “ca§ul” pro-
vocat de z¶balele-i ereditare; precum §i Olmert, trezitul din somn
acum, la spartul târgului. Aceste creaturi - cu ajutorul
neprecupe†it al bol§evicului sovietist Pozner - au explicat c¶
Israelul lupt¶ cu… hizbalahii, nu cu palestinienii, Doamne
fere§te! Aceste javre nu se sfiesc s¶ întoarc¶ pe dos nu doar logi-
ca, ci §i limba: ce fel de r¶zboi poate exista între un stat, Israelul
§i o mi§care - antiisraelian¶, e drept - a palestinienilor alunga†i de
la ei de-acas¶, de pe p¶mântul lor r¶pit de neocoloniali§tii evrei?
Când Securitate din România ducea campaniile de nimicire a
mi§c¶rilor de partizani vorbea despre… “r¶zboi”? Cum, adic¶ nu
are leg¶tur¶ cu situa†ia de la noi din anii 49-52? Ba are! Statul
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Israel, stat terorist, vrea s¶-i lichideze pe b¶§tina§ii care nu
accept¶ ocupa†ia, iar pe supravie†uitori… s¶ le dea s¶ aleag¶…
†ara în care vor s¶ se duc¶, pentru a-§i g¶si acolo “identitatea
na†ional¶”, dup¶ lumina lumii, otrava produc¶toare de brânz¶-pe-
la-gur¶, mossadista Tzipi.

Miercuri 31 decembrie.

Asear¶ a telefonat Vasile Paraschiv. A fost o comunicare…
voioas¶, fiecare avea - în sfâr§it, un motiv de satisfac†ie. El, c¶-l
pusese la punct pe B¶sescu, eu c¶… mi s-au publicat trei c¶r†i în
serie de autor (dar despre asta nu am scos un cuvânt).

A fost bun¶, a fost bun¶ - comunicarea. El mi-a mai spus c¶
a primit multe felicit¶ri de la mul†i oameni, unii necunoscu†i,
îns¶… “discret”, cum îi §ade bine românului curajos: numai câte
unul, ca s¶ nu existe martori c¶ el, Viteazul Anticomunist, a
dat mâna, pe strad¶, cu Paraschiv… £i râdea, Paraschiv. Râdea,
zicînd:

«A§a-i românul nostru: curajos… £i discret…»
Taman a§a-i românul nostru, drag¶ Vasile Paraschiv: discret,

de se zbucium¶ de tremurat izmenele pe el, când face, în sfâr§it,
un gest normal - de a felicita pe un semen normal pentru gestul
s¶u normal (cel de la Cotroceni), nu-i ca alde noi, fraierii, mo§ii,
nebunii, antisemi†ii…

Ce bun¶, ce bun¶ a fost comunicarea de asear¶ cu Paraschiv.
Ce vesel, ce radios (!) se ar¶ta, la telefon “mo§ulic¶”, “dusul cu
pluta”, “¶l de l-a jicnit pe pre§edintele nostru”…, “¶l care mai
bine r¶mânea la nebuni, unde i-i locul, nu s¶ vin¶ peste noi, care
muncim!»

Vasile Paraschiv este prin el însu§i o palm¶ r¶sun¶toare
pe obrazul-f¶r¶-obraz a na†iei noastre de ling¶i, de robi, de l¶ud¶-
tori-din-inim¶ a celui care ne ciom¶ge§te, apoi ne scuip¶, apoi se
pi§¶ pe noi.

Palestina. ïn momentul de fa†¶ (“tratativele”) se joac¶ neno-
rocita pies¶ pe care a§ numi-o: “Memoria unei comunit¶†i”;

Israelul, dup¶ ce a bombardat cu s¶lb¶ticie Ghaza, distrugînd
tot ce mai era de distrus (ruinele precedente), a sim†it c¶ politica
teroriz¶rii gazio†ilor (ei spun doar: Hamasul…) nu va da rezulta-
tele scontate: pe de o parte “intrarea” cu tancurile în teritoriu,
cum a tot amenin†at trei zile nu va garanta distrugerea rezisten†ei
palestinienilor, oricât de mari vor fi pierderile - numai c¶ pier-
deri, fie §i în propor†ia de 1/10 - sunt inacceptabile pentru evrei:
s¶ le moar¶ lor, de pild¶ 1 000 solda†i, ca pre† al uciderii a 10 000
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de “neoameni”, cum îi consider¶ ei, marii oameni kazari pe
palestinieni (fiindc¶ cel pu†in un sfert dintre ei sunt cre§tini); pe
de alt¶ parte “scandalul” interna†ional, oricât de “re†inut” ar fi,
mai ales al francezilor (nu e de mirare, când politica extern¶ o
face Kouchner - cel care a propus ca “solu†ie”: deschiderea
frontierei spre Egipt pentru ajutor umanitar de 24 ore…” - a†i
auzit, oameni buni ce a cerut francezul Kouchner, ministru de
externe: nemaipomenita favoare de a deschide por†ile ferecate al
Ghazei, pentru a permite intrarea câtorva camioane cu ajutor
umanitar?) - produce totu§i valuri… ïn ciuda declaratiilor beli-
coase ale Casei Albe, administrat¶ tot de Bush, prin Galinaceea
Condoleezza, steaua protectoare a Americii nu mai str¶luce§te
deasupra Israelulu; iar Iranul îi d¶ înainte cu aruncatul în mare a
evreilor… ïn acest context, §eful Hamasului a declarat c¶ nu
accept¶ condi†iile Israelului (capitularea necondi†ionat¶) §i c¶
palestinienii nu vor renun†a la recucerirea p¶mântulului lor,
oricâte sacrificii vor fi necesare…

Las aici, a§a, Palestina §i m¶ întorc la Vaclav Klaus, pre§e-
dintele Cehiei, care îl va înlocui pe Sarkozy în fruntea Europei: 

Presa francez¶ cu osebire îl atac¶ pe Klaus cu toate gurile de
foc, g¶sindu-i o mie de cusururi: c¶ are nume nem†esc; c¶ este
antieuropean, c¶ †ara lui a refuzat s¶ arboreze drapelul UE (drept
care liceeanul etern labagiu Danny Le Rouge, Cohn-Bendit),
deputat ecologist în Parlamentul European, invitat §i el la
ceremonia de investitur¶ la Praga, a g¶sit cu cale s¶ fac¶ cel mai
bun banc din cariera sa de infantil de meserie: a depus un stegu-
le† cu sigla Europei pe mas¶, dinaintea locului pe care urma
s¶-l ocupe Vaclav Klaus. Ce corec†ie i-a administrat un înalt
func†ionar ceh pentru aceast¶ ordinar¶ provocare! - nu am aflat
“r¶spunsul” provocatorului” de carier¶, m¶ întorc la ursuzul, la
“mistre†ul”, la “antieuropeanul” Klaus: oricâte chir¶ituri indig-
nate ar provoca în cote†ul de g¶ini al Parlamentului European -
unde, mai ales în chestiunile na†ionale fac legea damezele
daneze, norvegiene, suedeze, altfel futabile, deci analfabete cum
numai recent-cooptatele românce sunt, problema pus¶ de Klaus
este una: memoria comunit¶†ilor alc¶tuind Europa.

Or, spre deosebire de “pre§edin†ii democra†i” ai României :
Iliescu, Constantinescu, B¶sescu, sfetnici†i de mini§tri de
externe… istorici de forma†ie, dar total lipsi†i de coloan¶ verte-
bral¶: Ungureanu, Cioroianu §i ceilal†i uteci§ti ie§i†i din g¶in¶ria
Securit¶†ii - aici nu-l uit pe Marius Oprea, consilierul lui T¶ricea-
nu, gelosul pe Tism¶neanu, c¶ i-a furat “planul istoriei
României” - cel f¶r¶ “contribu†iile” ru§ilor §i mai ales ale
evreilor - ace§tia alc¶tuiesc turma Amneziei Na†ionale.
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Or Vaclav Klaus este ceh - nu român. El, ca ceh nu uit¶ c¶
Europa ceea, care îl tot învit¶ la o… Perini†¶, este cea care în
1938 a abandonat Cehoslovacia lui Hitler: cronologic, Anglia a
fost întâia vânz¶toare de frate, apoi Fran†a.

Francezii mai ales sunt ofensa†i, m¶ rog frumos, de refuzul
pre§edintelui Cehiei de a arbora Drapelui UE - îns¶ f¶r¶ a spune
o vorb¶ despre comportamentul de curv¶ al †¶rii lor, “r¶spl¶tit¶”
de Hitler dup¶ merit: prin ocupare, prin umilire, prin violare.
Deocamdat¶ englezii sunt mai “re†inu†i”: câte comunit¶†i
tr¶daser¶ §i ei, câte pacte aruncaser¶ la co§ul de gunoi - doar ru§ii
le-ar fi num¶rat…

Asta-i cu memoria:  cine o cinste§te, cine o practic¶: nu
are via†¶ u§oar¶. Dar are somn-bun. Nu ca românul, uituc din
mo§i-str¶mo§i; chiar l¶udîndu-se cu aceast¶ tr¶s¶tur¶ neome-
neasc¶: uitarea. 

C¶ de somn… Dar nu somnire§te al nostru ca bradul tot tim-
pul, mai ales când ar trebui s¶ fie treaz? £i cu spinarea dreapt¶? 

Ia auzi†i!, vorba lui Iosif Sava: S-auzim - m¶i, h¶¶¶¶¶i:

“Ambasadorul israelian la Bucuresti, Oren David, a cerut marti
comunitatii internationale, si implicit Romaniei, sa sprijine ofensiva
tarii sale impotriva organizatiei Hamas si a subliniat ca in pofida
violentelor din ultimele zile, Tel Avivul este decis sa continue
negocierile pentru finalizarea procesului de pace, informeaza NewsIn.
El a explicat ca Israelul nu incearca decat sa-si apere cetatenii de
violentele initiate de organizatia extremista palestiniana Hamas.
(…)Ambasadorul a reafirmat angajamentul Israelului pentru ajungerea
la un compromis care sa garanteze existenta a "doua state pentru doua
popoare".

Desi a cerut Romaniei sa sprijine operatiunea din Fasia Gaza,
ambasadorul israelian a respins voalat o eventuala implicare diploma-
tica a statului roman in rezolvarea conflictului. "Sigur, avem relatii
excelente cu Romania, care ne-a fost intotdeauna un bun aliat.
Romania este o tara democratica si membra a UE, iar UE, reprezenta-
ta in Cvartetul pentru Orientul Mijlociu, a cerut Hamasului sa respec-
te trei conditii: recunoasterea Israelului, incetarea violentelor si respec-
tarea acordurilor existente intre Israel si Autoritatea Palestiniana. In
schimb, Hamasul a lansat un atac neprovocat asupra Israelului. Ar fi
fost bine ca lumea araba si comunitatea internationala sa intervina pe
langa Hamas sa nu atace Israelul", a subliniat ambasadorul ”(…).

£i ia mai sta†i s¶ asculta†i, m¶i - h¶¶¶i!

“Ehud Barak, ministrul israelian al Apararii, a primit si anali-
zeaza propunerea facuta de ministrul francez de Externe, Bernard
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Kouchner, care a cerut Israelului sa accepte un armistitiu de 48 de ore,
a declarat un oficial guvernamental israelian, citat de AFP. "Barak a
primit o propunere" a ministrului francez de Externe, potrivit aceleiasi
surse. Oficialul explicat ca cei doi ministri au discutat la telefon de
doua ori. "O decizie privind incetarea focului tine de premierul Ehud
Olmert si de cabinetul de securitate. (...) Continuam toate operatiunile
si ne pregatim sa trecem la etapa urmatoare", a declarat sursa citata,
fara sa dea amanunte cu privire la viitoarele actiuni al armatei israelie-
ne. Cu toate acestea, Isaac Herzog, ministrul israelian pentru Afaceri
sociale, a declarat ca Tel Avivul ar putea fi dispus sa accepte un
armistitiu daca Hamas il va respecta, informeaza NewsIn. "Dac¶
exista o propunere (...) pentru un armistitiu umanitar, acest lucru nu
contrazice pregatirile noastre pentru o operatiune militara. (...) Este
posibil sa spunem 'bine, numai pentru nevoi umanitare'. (...) Dar,
bineinteles, depinde si de partea cealalta, pana unde vrea sa ajunga cu
aceasta confruntare", a spus el, referindu-se la posibilitatea unei
incursiuni terestre in Gaza”.

£i ce s-a mai întâmplat? - de ast¶ dat¶ nu Israelul mono-
logheaz¶: 

“(…)Un convoi umanitar a plecat catre Fasia Gaza 30 decembrie
“In a patra zi de razboi in Gaza, un convoi cu ajutoare umanita-

re internationale si-a inceput, marti, drumul spre provincia palestinia-
na aflata sub bombardamentul aviatiei israeliene, informeaza AFP,
citata de Agerpres. ''Un convoi de 109 camioane care transporta aju-
toare umanitare internationale a fost autorizat sa treaca marti prin ter-
minalul rutier Kerem Shalom'', a afirmat pentru AFP, Peter Lerner,
purtatorul de cuvant al Coordonatorului activitatilor israeliene din teri-
toriile palestiniene. Agentia Natiunilor Unite de ajutor pentru refugia-
tii palestinieni (UNRWA), Comitetul International al Crucii Rosii
(CICR), Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) si diferite
tari, indeosebi Iordania si Turcia au participat la formarea convoiului
umanitar. Acesta include si cinci ambulante. Celelalte puncte de trece-
re dintre Israel si Fasia Gaza raman iichise, a explicat Peter Lerner.

“Tot marti, o nava civila care transporta provizii pentru populatia
din Fasia Gaza s-a ciocnit cu o nava de razboi israeliana. In urma
incidentului nu s-au inregistrat victime, insa Miscarea pentru elibera-
rea Fasiei Gaza a declarat ca nava israeliana a acrosat intentionat
ambarcatiunea sa, care transporta provizii, in apele internationale, la
70-80 de mile de tarmul Fasiei Gaza, informeaza Reuters. De aseme-
nea, reprezentantii miscarii au declarat ca asupra ambarcatiunii s-au
tras si focuri de arma. Yigal Palmor, purtatorul de cuvant al ministeru-
lui de Externe israelian a negat ca marina tarii sale a tras asupra acti-
vistilor care transportau provizii pentru populatia palestiniana, dar a
recunoscut ca intre cele doua nave a existat un contact "fizic". Oficialul
israelian a explicat ca ambarcatiunea activistilor nu a raspuns la apelu-
rile radio si ca o nava de razboi israeliana s-a ciocnit cu ea. Nava israe-
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liana a escortat ambarcatiunea civila inapoi in apele teritoriale ale
Ciprului. Israelul a mentionat ca navei detinute de Miscarea pentru eli-
berarea Fasiei Gaza nu i se va permite sa atinga coastele provinciei
palestiniene.

Un pasager de la bordul navei a explicat ca vor incerca sa ajunga
intr-un port libanez, chiar daca sistemul de propulsie a fost avariat in
urma incidentului. "Barca a fost lovita pe partea stanga. Este o proble-
ma cu combustibilul si incercam sa ajungem la Sidon", a declarat Katia
Christodoulou, un fotograf pentru Agentia de Stiri din Cipru.S.G. 

Un cadou de Anul Nou, trimis - în 1999 - de Nina Preda:

“Paul Goma – singur intre adevar si Dumnezeu
“In revista “22”, numerele 45 - 46 – 47 din noiembrie 1999,

Mircea Martin publica un text despre “Jurnalele “ lui Paul Goma
.Textul este plin de inexactitati ( incepand cu titlul : “Jurnalul de exil”),
false silogisme si argumentatii pe dos, asa incat cititorul nu poate fi
decat indignat de judecatile semnatarului, care pretinde ca apreciaza,
cand, de fapt,    denigreaza. Nu este exclus ca Mircea Martin sa fi fost
pus in dificultate in fata “Jurnalelor”lui Paul Goma, care, pentru prima
oara in diaristica romaneasca, are curajul si forta morala sa rosteasca si
sa publice adevarul – adevar care  - ca sa-l parafrazam pe Ammonius
Saccas – cantareste mai mult pentru diarist decat chiar inteleptul
Platon. De altfel, prefatatorul “Jurnalelor”, Laszlo Alexandru, ne aver-
tizase ca “Obisnuitele criterii de judecata ale criticului se vad puse in
dificultate in fata scrierilor lui Paul Goma. Caracterul cu totul insolit al
randurilor care iti stau in fata te plimba intre prudenta in aprecieri
(“Hic sunt leones!”) si stupefactia in fata faptelor senzationale, al caror
partas – prin aflarea lor – devii si contemplarea entuziasta a indemana-
rii stilistice a autorului”. Dificultatea  lui Mircea Martin consta, nu in
absenta abilitatilor critice - pe care nu le contestam -,ci in lipsa unei
anumite stari de spirit necesare interpretarii “Jurnalelor” lui Paul
Goma, in incapacitatea sa de a se adapta manierei nonconformiste si
total insolite in care autorul prezinta senzationalele fapte. Cititorul
“Jurnalelor”- indeobste criticul avizat – trebuie sa adere dintru inceput
la libertatea totala  pe care i-o propune Paul Goma: fara prejudecati,
fara circumspectii, fara temeri, fara false prudente. Caci un asemenea
gest de asanare morala este nu numai necesar, ci si obligatoriu. Paul
Goma si l-a asumat. El se afla intre adevar si Dumnezeu!

“Ma voi opri, in randurile de fata, la prima parte a textului, subin-
titulat “Un atentat la ordinea simbolica a literaturii contemporane”, in
care, vrand sa stabileasca locul lui Paul Goma in cadrul exilului roma-
nesc, Mircea Martin incearca, mai intai, o delimitare pe criteriul apar-
tenentei la limba de expresie, afirmand:”Spre deosebire de alti scriito-
ri romani din exil care s-au integrat in literatura tarii de adoptiune tre-
cand proba mortala a despartirii de limba materna, cum este cazul lui
Dumitru Tepeneag, de pilda, Paul Goma n-a parasit nici un moment
limba romana in scrisul sau “ Si mai departe se intreaba retoric:
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“Inadaptabilitate?””Inflexibilitate?”
“Nu putem sa nu observam falsa premisa de la care porneste

autorul acestor randuri.
“In primul rand, in opinia D-sale, toti scriitorii din exil care au

trecut “proba mortala a despartirii de limba materna” si s-au integrat
limbii tarii de adoptiune par a apartine unei categorii superioare, unor
elite, in timp ce scriitorii ce n-au putut renunta sau care, deliberat, si-
au pastrat limba materna ca mijloc de expresie in operele lor, se situea-
za pe o treapta inferioara. Rationamentul  lui Mircea Martin e cu evi-
denta fals si insultator. Nume ilustre precum Thomas Mann, James
Joyce, Ernest Hemingway, Mircea Eliade au scris in limba lor mater-
na, facand din apartenenta la limba poporului lor onorabile profesiuni
de credinta. ”Eu nu pot scrie literatura decat in romaneste, limba in
care visez” – marturiseste ori de cate ori are prilejul, ca un laitmotiv,
Mircea Eliade ; si lasa posteritatii, dupa un exil cat o viata, o impresio-
nanta opera ( beletristica, memorialistica, eseistica si diaristica –
exceptie fac lucrarile stiintifice ) scrisa in limba romana. Apartenenta
deliberata si constienta a lui Mircea Eliade la limba poporului sau –
poporul roman – nu poate fi, in nici un caz, incriminata.

“In al doilea rand, sintagma “proba mortala a despartirii de limba
materna”, pe care trebuie s-o treaca orice scriitor aflat in exil ce-si
schimba limba – asa cum o numeste insusi Mircea Martin – conotea-
za, chiar metaforic vorbind, imposibilitatea trecerii dincolo…; ea nu
poate fi trecuta decat in moarte, prin moarte. Asadar, nu este un prag
dincolo de care , in viata, sa poti trece.

Aceasta drama a resimtit-o acut si  Emil Cioran, care, dupa zece
ani de exil, in 1947, a rupt, printr-un act de vointa dramatic, toate lega-
turile cu trecutul sau, inclusiv cu limba romana. Iata ce marturiseste
intr-un interviu , in 1977, dupa un exercitiu de treizeci de ani in limba
de adoptiune:”A scrie in alta limba este o experienta uluitoare(…) Asta
e cel mai mare eveniment care i se poate intampla unui scriitor, cel mai
dramatic. Catastrofele istorice sunt nimic in comparatie cu
asta!(...).Franceza a fost pentru mine ca o camasa de forta (…).
Schimband limba, mi-am lichidat imediat trecutul; mi-am schimbat
total viata. Cu toate acestea si azi inca mi se pare ca scriu intr-o limba
care nu se potriveste cu nimic , fara radacini, o limba de sera”( apud
Fernando Savater – “Escribir para despertar”) Pentru Emil Cioran, des-
partirea de limba romana  a insemnat, asadar, o moarte simbolica.

“Exilat in Franta in 1977 dupa numeroase experiente de cosmar
traite sub regimul comunist, Paul Goma n-a vrut sa rupa legaturile sale
cu trecutul, cu patria, cu limba.A fost un act deliberat. Destinul lui de
scriitor este inconfundabil legat de constiinta lui treaza, de biografia sa,
de revoltele si indignarile sale impotriva argatilor diavolului cu care s-
a razboit de la varsta de 15 ani, cand – alungat de la o poarta la alta a
securitatii proaspat infiintate de la Medias –isi cauta parintii , si pana
la 42 de ani, cand a fost nevoit sa se expatrieze. Paul Goma si-a riscat
– cum singur marturiseste  in jurnalele sale – totul: facultatea, confor-
tul, libertatea, linistea si in final, patria, clamand nemultumirile si indi-
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gnarile unui popor intreg, nu doar pe ale lui insusi. Paul Goma n-a vrut
sa intrerupa legatura cu tara, cu credinta, cu limba sa , nu pentru ca
aceasta experienta este nimicitoare, ci pentru ca a simtit in el forta de
a se opune prin scris samavolniciilor celor care il asuprisera si care
asupreau tara. Pofunzimea convingerilor sale si curajul de a striga in
propria sa limba umilintele la care a fost supus – chiar si dupa ce a fost
alungat din tara, l-au facut pe Paul Goma sa-si asume  riscurile. A scrie
in limba romana – limba sa materna – pentru Paul Goma  inseamna
eliberarea de obsesiile sale, este modul sau de a se descatusa.

In alta ordine de idei, Emil Cioran si-a parasit limba si trecutul
romanesc pentru ca revolta lui tintea foarte sus, spre Divinitate. Era o
revolta metafizica. Se razboia cu Dumnezeu, caruia ii atribuia respon-
sabilitatea imperfectiunii lumii – desi avea motive, cum s-a spus, sa-si
indrepte sfichiuitoarele pamflete si impotriva oamenilor, a celor care
i-au chinuit parintele, fratele… Emil Cioran si-a spus insa ca, daca
toate acestea se intampla, inseamna ca Dumnezeu nu vegheaza asupra
lumii pe care a creat-o. Hulirea lui Dumnezeu i-a dat “o mare satisfac-
tie” – cum insusi spune. Scriind s-a razbunat pe omenire, pe intregul
univers. Pentru aceasta, pentru ca viza o tinta atat de inalta, avea
nevoie de virtutile unei limbi universale.

“Paul Goma nu se razboieste cu Dumnezeu. El isi striga revolta
impotriva oamenilor, a romanilor, a tortionarilor si a calailor care inca
mai conduceau tara. Scrisul, pentru el, este o eliberare de nemultumi-
rile legate de existenta concreta, de suferinta in propria sa tara. Scrisul
i-a ingaduit sa se descatuseze prin cuvinte – prin cuvintele din limba
romana, singura limba prin care putea fi auzit. Daca Emil Cioran se
situa metafizic si ura istoria, Paul Goma se situeaza in istoria
traita,indurand calvarul istoriei ca toti ceilalti romani. Dar, spre deose-
bire de noi toti care-am acceptat istoria ca pe-o fatalitate, Paul Goma a
actionat si prin revoltele sale, prin tipatul lui, prin scrisul lui, s-a sim-
tit liber sau macar a avut iluzia libertatii; a luptat pentru ea. Conflictul
lui Emil Cioran e un conflict cu lumea, cu universal, cu Dumnezeu;
conflictul lui Paul Goma e un conflict cu istoria, cu opresorii din isto-
rie si cu cei ce se lasa opresati.

Mergand mai departe cu delimitarea facuta de Mircea Martin, de
aceasta data pe criteriul apartenentei la structurile sociale, acesta afir-
ma:”Mai mult, am putea spune chiar ca el (Paul Goma – sublinierea
noastra) nu s-a integrat nici in structurile sociale franceze, ramanand
un liber profesionist parizian a carui profesiune este aceea de scriitor
roman, scriind adica in limba romana si despre subiecte romanesti “
Dar a fi scriitor liber profesionist in Franta nu este condamnabil.
Mircea Martin poate fi linistit. Multi alti scriitori au procedat aseme-
nea. Emil Cioran – ca sa ramanem in limita comparatiei de pana acum
– si-a facut un mod  de viata onorabil din refuzul de a se “inrobi” unor
rigori sau constrangeri de orice fel, iar filozofia sa existentiala nu este
cu nimic mai prejos decat cea a lui Sartre sau Camus. E bine insa de
stiut ca scriitorul Paul Goma s-a integrat totusi – chiar daca pe perioa-
de limitate – breslei confratilor sai francezi; mai mult, activitatea lui
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Paul Goma este orientata indeosebi in domeniul drepturilor omului –
organizatie internationala -  si, prin adeziunea sa la “Charta ’77”,
numele lui este pus pe frontispicii alaturi de numele  lui Havel. El este
integrat unei structuri cetatenesti mai ample, internationale, este un
homo occidentalis si  face cinste neamului din care se trage.

“Nina Preda
“3 decembrie 1999”

Autoarea d¶ de în†eles c¶ a fost profesoar¶. £i afirm¶ clar ca
este prieten¶ cu Elvira Iliescu din Constan†a, de la dânsa a împru-
mutat o parte dintre c¶r†ile mele.

S¶ se §tie: Domnia-Sa nu mi-a acordat dreptul de a-i repro-
duce in Jurnalul meu intim §i internetier textul trimis. Dreptul mi
l-am luat singur (iat¶, îmi cer scuze), fiindc¶ §tiu ce înseamn¶ s¶
trimi†i unui prieten sau necunoscut câteva pagini, “doar a§a”…,
f¶r¶ a-l ruga, explicit c¶ dore§te a-i fi r¶spândit. P¶catul de a nu
fi în†eles cade în spatele destinatarului. 

ïi mul†umesc Ninei Preda pentru cadoul de Anul Nou 2009.   

Aceast¶ lun¶ din acest an, 2008, mi-a adus mari satisfac†ii,
mai ales publicarea, la Curtea Veche a seriei Paul Goma.

ïns¶, fiind §i luna S¶rb¶torilor, cum oamenii se felicit¶ între
ei, î§i ureaz¶ s¶-ne-fie-§i-mai-bine, profit¶ de ocazia corespo-
nen†ei pe internet, §i prin oarecari… marturisiri-marturii.

Astfel am primit, nu doar mesajele reproduse, ci §i altele,
destul de (foarte) numeroase pentru unul ca mine, izolat, ignorat,
nepublicat, necomentat.

Din acestea am în†eles:
- rolul considerabil al internetului care, în cazul meu a supli-

nit o parte din ceea ce este normal pentru un scriitor: “difuzarea”
c¶r†ilor sale;

- opiniile formate - sau corijate - despre mine, autor: pân¶
acum toate favorabile…

Ei, da: au §tiut unde s¶ loveasc¶ prietenii mei: Monica
Lovinescu, Liiceanu, Adame§teanca, Ple§u, Manolescu, C.T.
Popescu, Pruteanu, Lefter, Stef¶nescu, Mu§at §i ceilal†i: ca §i lui
Paraschiv mai deun¶zi mi-au “t¶iat microfonul”; m-au privat de
editare, de comentare - de normalitate. Bineîn†eles, aceast¶ cultu-
ral¶ ac†iune a fost realizat¶ în colaborare cu holocaustologii.

ïns¶, iat¶-m¶ tot în picioare: clatinîndu-m¶, bâ†âind din
genunchi - dar nu “decedat“, cum m-au vrut §i cum m-a declarat
Marele procuror Eduard Ilie.

Vom vedea la anul în 2009, în ce m¶sur¶ nu au izbutit s¶ m¶
dis-tru-g¶, vorba lui Breban.

Pe la anul, deci.
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