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PREFAŢĂ 
 

ISTORIA CARE NE JUDECĂ ŞI NE FACE DREPATATE ! 
 

 
     Cu adevărat cărţile ca şi oamenii  îşi au destinul lor, ca şi 
scriitorii, ca şi popoarele şi naţiunile… 
Cartea aceasta s-a născut pentru că aşa a vrut Domnul să se 
întâmple, DOMNUL A VRUT  CA EA SĂ SE NASCĂ. 
     În urmă cu câţiva ani,  indignat de nedreptatea care i se făcea lui 
Paul Goma,  de mârşăvia imensă la adresa lui,  de umilinţa la care 
îl supuneau confraţii lui, scriitorii, unii intelectuali a căror 
neruşinare este egalată doar de mediocritatea şi nimicnicia lor în 
această existenţă,  pentru că  aveam posibilitatea să o public pe 
revista On-line Europa Creştină  (Observatorul german) a 
scriitorilor  români din Germania, unde domnul Paul Goma este 
foarte preţuit, am scris o Carte despre Paul Goma.  un Eseu  imens 
despre  viaţa, destinul, personalitatea şi opera  scriitorului şi a 
marelui dizident.  Încercare grea pentru orice critic şi istoric literar 
pentru că personalitatea şi opera lui Paul Goma, imense şi vii,  
pline de  energie, de zvârcoliri, de gemete, de interogaţii, de 
imprecaţii şi de ţipete, profunde şi bogate totodată, sunt foarte greu 
de prins într-o  Imagine perspectivală, într-o viziune, sunt imposibil 
de introdus sub cupola  unui concept cuprinzător. O Monografie 
văzută dinspre viitor înspre trecut,  prin lentila mărită a conştiinţei 
dar şi a sufletului  nostru de scriitor cinstit şi de patriot. ! Văzută 
dinspre inimă înspre conştiinţă, dinspre suferinţă înspre speranţă, 
dinspre adânc înspre viziunea de ansamblu ! 
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       În anul 1977, când teroarea şi umilinţa generate de Dictatura 
comunistă a lui Nicolae Ceauşescu  îi sugrumau pe  toţi 
intelectualii şi creatorii din ţara aceasta, când cenzura devenise 
asfixiantă, împotriva opresiunii şi a dictaturii lui Ceauşescu, a 
inconştienţei celor care conduceau această ţară,  a atmosferei de 
umilinţă, de frustrare, de mancurtizare, de încătuşare a sufletului, 
generate de modul dictatorial  de a conduce Ţara, al lui Ceauşescu, 
al Cuplului Ceauşescu, împotriva Răului s-au ridicat  doi români 
foarte curajoşi şi lucizi, care şi-au dat seama că aşa nu se mai 
poate. Că nu putem să mergem aşa la infinit pentru că ne vom 
nenoroci ca popor şi ca fiinţe umane. Că nu mai putem să acceptăm 
minciuna, dedublarea, strivirea sufletului şi a personalităţii umane, 
a demnităţii umane, a ceea ce avem mai nobil în noi !  Este vorba 
despre medicul Ionel Cană, care a înfiinţat la Ploieşti primul 
Sindicat liber din România postbelică, din România comunistă şi 
de scriitorul Paul Goma. Amândoi mari luptători pentru drepturile 
Omului ! 
    Oamenii aceştia s-au ridicat împotriva minciunii şi a răului, a 
comunismului, a dictaturii care  ne asfixia, care încălca toate 
drepturile cetăţeneşti, cu un curaj imens, aşa cum s-ar ridica 
deodată două stânci din mare.  
     În acel moment cu toţii i-am iubit şi i-am apreciat pe Paul 
Goma, şi pe  domnul Ionel Cană. Am fost mai  mândri de noi ca 
fiinţe umane şi ca popor ! Ne-am simţit descătuşaţi, mai curaţi şi 
mai puternici.   
       Pentru că ei ne exprimau pe noi, exprimau  spaima şi suferinţa, 
frustrarea şi neputinţa care se adunaseră în sufletele noastre,  pentru 
că ei se ridicaseră la lupta împotriva patologiei, a nebuniei care ne 
umilea şi ne frustra pe toţi, pentru că ei ne dădeau, iată, după atâţia 
ani, speranţa că această mare patologie a istoriei  care a fost 
Comunismul. (mult mai târziu aveam să aflăm că de fapt 
Comunismul a fost Cel mai Mare experiment social-economic şi 
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politic gândit, proiectat la scară mondială, de mintea satanică a 
francmasoneriei, prin francmasonii Marx şi Engels, cei doi creatori 
ai Modelului economic şi social al Comunismului, al Utopiei care 
avea să îmbolnăvească multe decenii, jumătate din Civilizaţia 
umană,   şi aplicat în practică de francmasonii V I Lenin şi Leon  
Troţki  (de ce oare toţi aceştia sunt evrei ?), prin lovitura de stat  
numită fals, impropriu, Marea revoluţie din octombrie, 1917,  de 
fapt o mare şi oribilă lovitură de stat finanţată de Finanţa mondială 
de pe Vall Street) poate să fie învinsă. 
  În acele momente, când  le auzeam Scrisorile citite la Europa 
Liberă, când auzeam vorbindu-se despre ei, despre medicul Ionel 
Cană şi despre scriitorul Paul Goma, la Vocea Americii şi la 
Europa Liberă, pentru că toţi ascultam pe ascuns aceste posturi  de 
radio, ne dădeau lacrimile,  ne treceau fiorii  şi ne cutremuram de 
emoţie şi de îmbărbătare.. . De speranţă. 
 Simţeam atunci cu toţii cât de mari sunt aceşti oameni, cât de  
curajoşi, ce caractere tari şi cinstite sunt, le eram recunoscători că 
se ridică pentru la luptă, şi îi iubeam ! 
     Vedeam şi ne convingeam, iată, că nu am fost definitiv învinşi, 
că nu toţi românii sunt laşi şi jigodii, că acest popor mai are în 
adâncul sufletului lui rezerve de demnitate, de curaj, de 
generozitate, de înţelepciune, că în sufletul acestui neam speranţa 
nu a murit,  pentru că, iată, în noaptea timpului se deschide o rază 
de speranţă. 
   Credeam atunci că acestor oameni li se vor alătura alţi tovarăşi de 
ai lor. Că Puterea  îşi va da seama de greşeala ei, că se va îndoi în 
sfârşit, că va deveni mai maleabilă, că lui Ceauşescu  şi clicii lui le 
va fi milă de noi, şi ne va fi şi nouă mai bine ! Îndeosebi scriitorii, 
dar şi alţi intelectuali, care ani de zile suportaseră minciuna 
comunistă, care ani de zile vorbiseră pe la colţuri şi acasă, sau în 
sinea lor înjuraseră comunismul, sperau că în sfârâit li se va da şi 
lor măcar puţină liberate de expresie !... Că le va fi mai bine !  
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      Paul Goma, un scriitor cu nerv, cu un scris  direct ca un pumn  
în faţă sau zvârcolit ca rădăcinile întinse mult pe sub pământ, plin 
de energie, frust, de o naturaleţe şi spontaneitate extraordinare, o 
personalitate imensă, inepuizabilă, de revoltat, care suferise mult în 
viaţă (era basarabean, părinţii lui fugiseră din calea prăpădului, a 
torentului de crime şi de sânge, bolşevic, când Statul Român a 
cedat fără luptă Basarabia şi Bucovina ruşilor, în 28 iunie 1940, în 
urma Pactului Ribbentrop Molotov. Ajunşi în România suferinţa, 
umilinţa şi nedreptăţile trăite de familia lui Paul Goma, de  copilul, 
de adolescentul şi de scriitorul Paul Goma, în loc să fi încetat, aşa 
cum ar fi fost normal să li se întâmple românilor năpăstuiţi  de 
istorie, în loc să fie apăraţi, ocrotiţi, ei au fost loviţi şi mai tare, au 
fost umiliţi şi mai mult !)  se ridicase ca un  uriaş pe baricada, pe 
reduta istoriei  demascând crimele şi ororile comunismului, cerând 
respectarea drepturilor omului, a demnităţii românilor, pentru un 
viitor mai bun ! 
      Europa Liberă,  Virgil Ierunca şi Monica Lovinescu, (fiica 
marelui critic şi istoric literar Eugen Lovinescu, omul care a făcut 
atât de mult pentru literatura română)  îndeosebi, doi români, doi 
oameni de cultură fugiţi şi ei din Gulagul comunist, care aveau 
zilnic o rubrică la Europa Liberă,  s-au  ridicat în apărarea  lui Paul 
Goma şi a medicului Ionel Cană, au fost alături de ei din tot 
sufletul, cu o energie, cu un talent  gazetăresc extraordinar. Europa 
Libera, Vocea Americii le-au făcut acestor doi mari dizidenţi o 
presă  extraordinară. 
     Astfel că oamenii aceştia ne apăreau nouă celor din ţară, care 
ascultam închişi în casele noastre Europa liberă, ceea ce erau ei de 
fapt, nişte eroi, de dimensiuni uriaşe. Ascultam Europa Liberă şi 
plângeam. În mintea  tânărului care eram în anii aceia Paul Goma  
îmi apărea, deci,  ca o personalitate literară şi  ca o conştiinţă 
uriaşă, proiectată  puternic pe fondul istoriei !. 
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   Acum, când Comunismul, Marele experiment mondial, făcut de 
marii bancheri de pe Wall Street,  care a fost Comunismul, a căzut, 
doborât, distrus,  în anul 1989, printr-un Sistem mondial,  
machiavelic, de lovituri de stat,  tot de cei care l-au implantat în  
istorie şi în lume, tot de cei care au gândit, au proiectat şi au aplicat 
în istoria Civilizaţie umane această Utopie nenorocită care a 
îmbolnăvit jumătate din  populaţia lumii, ca să fie înlocuit de un 
Experiment mondial negativ mult mai pervers şi mai distrugător, 
numit Globalizare, acum când  omenirea şi fostele  ţări comuniste 
se găsesc într-o situaţie şi mai dureroasă şi mai proastă,  şi când 
mulţi au uitat acel an memorabil 1977, când  a avut loc şi greva 
minerilor de la Lupeni, acum, când Paul Goma este un simplu 
scriitor marginalizat la Paris, este o datoria a noastră de scriitor şi 
de conştiinţă să-i rememorăm din nou pe dizidenţii eroi care s-au 
ridicat, pentru noi, împotriva  lui Ceauşescu, a dictaturii comuniste, 
cu un curaj extraordinar. 
    Iată îl aducem din noi în  faţa conştiinţei publice, pe retina 
mărită de spaimă şi de suferinţă a poporului român, pe medicul 
Ionel Cană, întemeietorului Primului Sindicat liber din România 
comunistă, pe marele  disident şi scriitor Paul Goma, şi pe marele 
scriitor şi dizident, mai puţin cunoscut, Ioan Crişan.. Binecuvântaţi 
să fie acolo unde sunt, în cer, părinţii care au data poporului român 
asemenea mari personalităţi. 
    Dar dacă Paul Goma fiind scriitor nu a fost uitat, şi este cunoscut 
de un mare număr de oameni (fiind însă la fel de marginalizat şi de 
înjurat, mai ales de  scriitori) despre domnul Ionel Cană   nu ştim 
dacă îşi mai aminteşte cineva. Chiar şi noi nu mai ştim aproape 
nimic ! 
                                                     2 
     Să vedem acum  ce s-a întâmplat  cu scriitorul Paul Goma după 
momentul anului 1977 când s-a produs această explozie a 
conştiinţei şi a demnităţii româneşti prin ridicarea la luptă a acestor 
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mari dizidenţi. Scriitorul Paul Goma a fost bătut de securitate,  
pălmuit, umilit, tras de barbă, înjurat de mamă şi de ce i-a venit la 
gură,  de generalul  de securitate Pleşiţă (şi de alţi securişti), trecut 
de curând la cele veşnice, octombrie 2009, unde va da seamă de 
ticăloşiile lui. 
      În acel moment  posturile de radio Europa Liberă şi Vocea 
Americii l-au susţinut, i-au făcut   o presă extraordinară,  aşa cum 
am mărturisit, ascultam noaptea Europa Liberă şi plângeam ! (cum 
am putea noi să uităm aceste momente, cum am putea noi să nu-i 
fim recunoscători lui Paul Goma şi să  şi să nu venim lângă el, 
umăr lângă umăr, să nu-i sărim în ajutor ? Să nu  îl aducem din noi 
în faţa conştiinţei românilor, să nu ne amintim de curajul lui 
extraordinar ?!). 
    Bătut şi umilit de securitate, Paul Goma nu şi-a îndoit şira 
spinării, nu şi-a pătat conştiinţa şi sufletul (conştiinţa sa curată şi 
imensă ca un Munte nins!),  doborât şi călcat în picioare de 
securişti  el s-a ridicat de fiecare dată ca să meargă mai departe ! Şi 
a mers mai departe, cinstit, demn, slujind adevărul, şi valorile 
morale ! Şi aşa merge şi acum, când  am scăpat de comunişti ca să 
dăm de neocomunişti, mult mai perverşi şi mai ticăloşi, când 
societăţile foste comuniste din Est  se confruntă cu aceiaşi 
minciună, cu aceiaşi perversiune a valorilor, introdusă pe scară 
largă. Şi când Paul Goma este  marginalizat, umilit, jicnit, de cine 
credeţi, de scriitorii, de intelectualii pentru care el s-a ridicat la 
luptă ! Ce ruşinos, ce durere imensă ! 
     Ca să scape de el, pentru că în afară urla toată presa în sprijinul 
lui Paul Goma, condamnând şi făcând de râs regimul comunist de 
la  Bucureşti, pe cei doi tirani, cuplul dictatorial Elena şi Nicolae 
Ceauşescu,  Ceauşescu  şi securitatea l-au lăsat să plece, în speranţa 
că ajuns  în străinătate Paul Goma va tăcea, că se va vorbi mai 
puţin despre el... Că scandalul Goma se va încheia ! 
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    Bineînţeles că ajuns la Paris Paul Goma nu a tăcut. Şi nu a tăcut 
pentru că el  prin naştere, prin natura sa sufletească şi prin structura 
sa caracterială, genetic şi morală,  face parte, aşa cum am mai spus, 
din acea vână caracterială, genetică, de cremene, a neamului daco-
român, care nu s-a îndoit în istorie, care nu a ştiut ce este 
compromisul, care s-a ridicat la luptă de fiecare dată când poporul 
şi ţara lui au fost lovite, umilite, ameninţate, sau când adevărul a 
fost călcat în picioare. Sau când a văzut că minciuna, răul, ticăloşia 
încep să se ridice, să crească, să se întindă şi să ne otrăvească 
sufletele. 
 
                                      3 
     TEORIA LATURII, A DIMENSIUNII TARI, MORALE ŞI A 
DIMENSIUNII SLABE, ÎNCLINATE CĂTRE COMPROMIS ŞI 
TRĂDARE, A GENOTIPULUI ŞI CARCATERULUI 
POPORULUI ROMÂN. 
     Aşa după cum se ştie, datorită contextului istoric, datorită faptul 
că în urma  acelei mari, imense  răni, a acelei teribile răni produse 
în temelia biologică, genetică, a subconştientului colectiv al 
poporului dac, după înfrângerea lui Decebal şi jefuirea  neruşinată 
a Daciei de către romani, (anii 105-106) în fondul genetic şi psihic, 
în subconştientul colectiv al poporului daco-român s-a produs o 
Mare Traumă. Această Traumă a fondului genetic, psihic şi cultural 
suferită de poporul dac, s-a tot mărit în perioada  re-configurării, 
re-sedimentării noastre ca popor, în perioada  din primul mileniu al 
genezei poporului român, când am fost călcaţi în picioare şi 
terorizaţi de acele multe hoarde migratoare.   
       Din această lungă perioadă, poporul român, pe fondul 
continuei restructurări a fondului genetic şi spiritual al  poporului 
daco-român,  a căpătat, a interiorizat, a asimilat  ceea ce am numit 
noi complexul în faţa străinului, a duşmanului, şi atitudinea 
defensivă.  
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     Aşa cum am arătat în lucrarea noastră „DOCTRINA DECEBAL 
SAU DOCTRINA SALVĂRII ŞI A EVOLUŢIEI POPORULUI 
ROMÂN”, după formarea celor  Trei State Româneşti, a celor trei  
Ţări Române, (Valahia, sau Ţara Românească, Moldova şi 
Ardealul, care în urma înfrângerii voievodatelor lui Gelu, 
Menumerut şi Glad au încăput sub cizma ungurească, toate aceste 
trei ţări, având ca temelie genetică, biologică, psihică, lingvistică, 
spirituală acelaşi popor, poporul daco-român), poporul român în 
evul mediu, a pierdut acea notă, însuşire, dimensiune  a 
comportamentului său  social şi istoric, de a fi ofensiv, de a fi 
viteaz,  de  a nu se retrage din faţa răului, a duşmanului.  
     Din păcate am devenit un popor slab, defensiv, care când 
veneau popoarele migratoare (impropriu spus popoare pentru că ele 
nu erau popoare, ci hoarde, triburi, cete, conglomerate pornite în 
căutarea unor noi păşuni, împinse de alte hoarde din spate)  în 
câmpia  română, în spaţiul nostru vital, noi fugeam în codri ca să 
nu fim omorâţi.  Scăpam cu fuga la  muma şi la tatăl nostru, 
Codrul. De aici proverbul, „Codrul frate cu românul”. Apoi, 
văzând că triburile migratoare stabilite în câmpiile  noastre nu sunt 
chiar aşa crude, ieşeam cu daruri să le îmbunăm, le dădeam 
tributuri ca să  nu ne omoare.  Aşa cum spune proverbul, „Capul 
aplecat sabia nu-l taie”, noi ne plecam în faţa lor, şi mai făceam 
ceva, ca s-i îmbunăm,  le dădeam ce aveam noi mai bun, adică îi 
pupam în bot, ca să le păpăm tot.  Le duceam daruri. 
     Am devenit dintr-un popor tare, integru şi viteaz, ofensiv, aşa 
cum fusese popor dac, un popor slab, care fuge din calea 
duşmanului, care se pleacă în faţa lui, care îi duce daruri, îi dă tot 
ce are el mai bun, ca să fie lăsat în pace. Or comportamentul 
acesta, devenit ritualic, practicat secole de-a rândul, ne-a intrat în 
codul genetic, a fost asimilat de subconştientul colectiv daco-
românesc, ne-a format ca pe un popor slab, laş, viclean, şiret. 
Având complexul străinului.  



 11 

          Aţi văzut, în faţa străinilor care au venit peste noi să ne ia 
pământul, să ne supună,  să ne jefuiască, aşa cum s-a întâmplat 
după 1944, şi cum s-a întâmplat   şi recent, după 1990, noi în loc să 
fim ofensivi, să le dăm una peste faţă, ne-am comportat lamentabil,  
laş, slugarnic. Ba mai mult le-am dat tot ce aveam noi mai bun.  
      Iar străinul văzând că noi suntem slabi, laşi, fricoşi, că nu îl 
pleznim peste bot, că nu îl luăm de gât să dăm cu el afară, că nu îl 
trântim să îl băgăm în pământ până la gât şi să-i tăiem capul,  a 
devenit şi mai crud, s-a făcut şi mai al dracului, ne-a jefuit şi mai 
tare.  
      Aşa am făcut toată istoria. Norocul nostru a fost că Dumnezeu 
ne-a dăruit câţiva Domnitori, Conductori mari, viteji, inteligenţi, 
înţelepţi, ne referim la Basarab I, la Mircea cel Bătrân, la Ştefan cel  
Mare şi la Mihai Viteazul, care ne-au adunat sub steagul lor, ne-au 
încurajat şi nea-u condus cu o vitejie extraordinară în luptă. Au 
adoptat deci tactica lui  „să te iei de cât  cu duşmanul şi să nu te laşi 
până când nu ăl alungi”, şi nu să te supui lui. Să îi dai daruri, tribut, 
ca să îţi cumperi  umila supravieţuire. 
    Şi ce am văzut în cazul acestor Conductori mari ? Am văzut că 
acest popor laş, slab, viclean, dezbinat CÂND ESTE CONDUS DE 
MARI CONDUCĂTORI, INŢELEPŢI ŞI VITEJI,  CÂND  
ADOPTĂ O TACTICĂ  A CONFRUNTĂRII CU DUŞMANUL, 
INTELIGENTĂ, CURAJOASĂ, CÂND NU SE PREDĂ, CÂND 
NU SE ÎNCLINĂ ÎN FAŢA AGRESORULUI,  CÂND NU SE 
BAGĂ SINGUR SLUGĂ LA COTROPITOR (simbolul Răului), 
DIN POPORUL ACELA SLAB, LAŞ, FRICOS, DEFENSIV, EL 
DEVINE UN  POPOR VITEAZ ŞI EXTRAORDINAR. 
Poporul român a fost sub conducerea acestor Conducători viteji şi 
patrioţi, mari, ca o vioara Stradivarius in mana unui Virtuos.  A 
devenit dintr-o data o vioara Stradivarius, care cântă dumnezeieşte 
! De asemenea Conductori are nevoie, deci, poporul român ! Ca să 
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ne salvăm în Istorie, ca să ne fie şi nouă bine în istorie, ca să fim şi 
noi un popor demn, bogat, fericit. 
      Din păcate Domnul ne-a dat puţini Conducători  mari, şi ne-a 
dat  foarte mulţi conductori mici, laşi, care pentru Putere s-au 
plecat în faţa ungurului, a turcului, a neamţului, a rusului. Care şi-
au pus, ceea ce se întâmplă şi astăzi cu oamenii politici români, 
interesele lor deasupra interesului naţional ! Pentru Putere, pentru  
a avea bogăţii cât mai multe,  noi am folosit  trădarea (noastră) ca 
pe cea mai sigură armă. 
    Ce păcat, ce lucru dureros, că noi românii, suntem incapabili să 
învăţăm din istorie. Nici măcar nu am învăţat ceva din tragediile 
prin care  am trecut. Ce păcat, Doamne, că ne facem singuri rău, cu 
o vocaţie şi cu o inconştienţă extraordinare ! 
      Aşa l-am trădat pe Ţepeş, pe Radu de la Afumaţi, pe Mihai 
Viteazul, pe Ioan Vodă cel Cumplit, pe Constantin Brâncoveanu, 
(trădat de unchiul său, marele învăţat al vremii, stolnicul 
Constantin Cantacuzino,   ca să vină pe tronul Ţării, în locul lui 
Constantin Brâncoveanu, fiul său Ştefan Cantacuzino ! Care avea 
să fie decapitat, după numai doi ani, de turci, la fel ca unchiul lui, 
sfântul Constantin Brâncoveanu, cel trădat de tatăl său), pe Tudor 
Vladimirescu, pe Alexandru Ioan Cuza. Istoria noastră este plină de 
trădări ! Trădarea făcând parte din comportamentul pe care l-am 
denumit slab, laşi. Viclean, când ne duceam singuri să ne predăm 
duşmanului, hoardelor miratoare, Agresorului.  
   La 23 august 1944 nu l-am arestat şi nu l-am  predat noi pe 
mareşalul Ion Antonescu ruşilor, deşi în toate Tratatele de strategie 
se stipulează că atunci când  o armata se află în retrage nu este 
permis, nu ai voie să-i arestezi Conductorul, pentru că aceasta 
echivalează cu trădarea ţării, cu a preda armata şi ţara duşmanului 
!? 
    Ca să ne fie bine, le dăm duşmanilor şi străinilor  tot şi îi pupăm 
în bot. Nu ne-am pupat noi în bot cu ruşii atâţia ani în perioada 
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comunistă ?. Iar acum, după 1989, nu ne-am jefuit noi Economia, 
ţara ca s-o predăm americanilor şi Occidentului, iar noi  am ajuns 
săracii Europei ? Am ajunsă muritori de foame şi de râsul lumii ! 
     Ba da, asta s-a întâmplat ! Pentru că avem în gena noastră 
laşitatea, trădarea, ca să ne fie bine, le dăm duşmanilor tot ce avem 
noi mai bun, ne pupăm cu ei şi în bot. Ne vindem şi ne trădăm pe 
noi fără neruşinare, ne facem singur de râs, şi ne facem singuri rău, 
cu sete ! 
    Această structură genetică, psihoidă, a slăbiciunii, a laşităţii, a 
compromisului, a vicleniei, această natură psiho-sufletească 
molale, trădătoare,  perversă, egoistă, această latură caracterială 
slabă şi murdară, închegată, structurată pe parcursul formării 
poporului român, în primul mileniu şi după aceea, s-a dezvoltat 
foarte mult în istoria noastră, a căpătat o dimensiune 
precumpănitoare.  Care ne-a făcut foarte mult rău în istorie, iar 
acum  ameninţă să ne distrugă totalmente.  Suntem în situaţia de a  
dispărea definitiv  de pe scena  lumii şi a Istoriei 
    Faptul acesta relevat de noi, subliniat de noi aici, avea deci, în 
modul cel mai cumplit, să ne nenorocească în istorie. De aceea 
suntem acum săracii  şi nenorociţii lumii, ca o vită muribundă 
căreia i s-a dat cu parul în cap, căzută la pământ. De aceea sunt 
mari şanse ca să dispărem ca popor şi ca naţiune în deceniile 
următoare ! 
    Şi dimpotrivă, acea  structură a fondului nostru genetic şi psihic, 
de cremene, a tăriei şi a inflexibilităţii, a cinstei, a patriotismului, a 
adevărului, a ofensivităţii noastre în viaţă şi în istorie,  acel  
caracter inflexibil, axat pe dârzenie, pe patriotism,  pe bine, pe 
cinste, pe adevăr, s-a restrâns, s-au redus tot timpul pe parcursul 
istoriei noastre… Şi acest lucru ne-a făcut desigur mult rău ! 
        Acest fapt, nouă, românilor,  şi mai subliniem încă o dată, ne-
a fost, cum spuneam, fatal în istoriei. Ne-a format ca pe un por 
slab, laş, trădător.  De aceea  am suferit foarte mult în istorie. De 
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aceea suntem acum ceea ce suntem, un popor călărit de toţi şi 
trădat de toţi, în primul rând de politicienii noştri. De noi, de 
intelectualitatea românească ! De aceea suntem astăzi ca vai de noi, 
ne-am jefuit economia, am ajuns săracii lumii, şi s-a ales praful de 
ţara aceasta.  
      Aşadar în  sufletul şi în codul nostru genetic există două 
dimensiuni, două laturi, două benzi, între care nu există  o linie 
despărţitoare precistă, de netrecut, ci mai degrabă am spune o 
bandă gri, de trecere. 1. O latură, o dimensiune îngustă, a tăriei de 
caracter, a cinstei, a loialităţii, a curajului,a demnităţii, a luptei 
pentru adevăr, pentru valori, pentru bine, din care fac parte 
scriitorii Paul Goma, Ioan Crişan, din care fac parte  luptătorii 
pentru adevăr, pentru ţara lor, ca Ionel Cană şi ca atâţia alţii, pe 
care trebuie  să-i cunoaştem, să-i cinstim cum se cuvine,  să-i luăm 
ca modele de urmat. Să le cinstim şi să le ajutăm fii şi nepoţii în 
viaţă ! 
                                           4 
 
      După o Istoria întreagă de compromisuri, de suferinţe, de 
umilinţa această vână de cremene din fondul  nostru genetic şi 
psihic, aşa după  cum vedem astăzi, după căderea dictaturii 
comuniste, când poporul român  s-a prăbuşit pur şi simplu din 
punct de vedere moral, când ne-am jefuit economic şi ne-am făcut 
de râsul lumii, s-a subţiat foarte mult. Atât de mult să ne este teamă 
să nu fi dispărut !  Ceea ce este şi foarte trist şi foarte grav, pentru 
că faptul acesta ne va face să dispărem ca popor de pe scena 
istoriei. Acum,  octombrie 2009, când scriem aceste rânduri, 
suntem ca şi dispăruţi. 
      Noi, urmaşii  românilor  care şi-au dat viaţa la Posada, la 
Rovine, la Podul Înalt, la Mărăşeşti,  la Oituz, trebuie să le fim 
recunoscători românilor care fac parte din această categorie 
genetică şi caracterială a dimensiunii de cremene, a vânei tari, a 
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laturii formată din caractere puternice, drepte, cinstite, pentru că 
datorită  acestor oameni cu caractere de oţel, cinstiţi şi patrioţi 
existăm noi astăzi ca popor ! Fără această vână a fondului nostru 
psihic şi genetic am fi dispărut demult ! Iar dacă vrem să mai 
rămânem în istorie ca popor trebuie ca prin educaţia făcută în 
familie, în şcoală, în societate, prin cultură, să facem în aşa fel 
încât să formăm cât mai mulţi oameni de caracter, patrioţi, care  nu 
sunt interesaţi numai de propria persoană şi de interesele lor de 
grup, de gaşcă, personale, ci luptă pentru demnitatea, libertatea, 
binele semenilor lor, care sunt capabili să îşi dea viaţa pentru ţară, 
aşa cum sunt scriitorii Paul Goma şi Ioan Crişan ! 
    Ori vom face lucrul acesta şi vom putea să existăm ca popor în 
istorie, or ne vom lăsa copleşiţi de jigodiile şi lichelele care conduc 
şi care se îmbogăţesc prin furt, prin jaf, prin demagogie, aşa cum s-
a întâmplat în perioada interbelică, în perioada comunistă şi după 
căderea comunismului. 
       Aşa cum am spus, aceste caractere de cremene au ţinut 
această ţară, şi acest popor în istorie. Când năvăleau turcii, 
tătarii,  ori alt duşman ei chiar dacă se retrăgeau în codri,  nu 
veneau apoi slugarnici, cu daruri, să le dea căpeteniei năvălitorilor, 
ca să se pună bine cu duşmanul, ci se adunau în umbra pădurilor, se 
înarmau şi ieşeau noaptea şi-ai atacau atunci când nu se aşteptau. 
    Aşa au făcut după al doilea război mondial, cei cunoscuţi ca 
partizani. Români patrioţi din satele de sub munte, cum a fost 
familia Arnăuţoilor, şi atâţi eroi, când au văzut că ţara a încăput 
sub cizmă rusească, nu s-au dus la primărie  să-şi dea pământul la 
colectiv, să se încline în faţa autorităţilor, ci au luat arma în  mână, 
s-au retras în păduri, de unde  au luptat, ca strămoşii lor, care 
atunci când năvăleau duşmanii se retrăgeau în umbra pădurilor, de 
unde ieşeau noaptea ca să lovească Invadatorul. 
      Gestul  ritualic al Arnăuţoilor, şi al atâtor  români de ispravă, 
trebuie  scris cu litere de sânge în  cartea istorie. Domnii 
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Sadoveanu,  Zaharia Stancu, Gheorgiu Dej, Nicolae Cesuşescu şi 
atâţia alţii, care şi-au pus mai presus binele lor decât pe al ţării, s-
au înclina în faţa cotropitorului, au colaborat cu Stalin, cu poporul 
frate sovietic eliberator. I-au ajutat ca să ne jefuiască bine, să ne ia 
grânele şi petrolul, să transforme România într-un Gulag imens. 
       Asta au făcut cei care l-au arestat pe Ion Antonescu  în după 
amiaza zilei de 23 august 1944,  au predat Ţara ruşilor, au dat pe 
degeaba, nici măcar nu au vândut-o, ţara, cu armată, cu  întregul 
popor, şi cu bogăţii cu tot, lui Stalin, ca să vină marele tiran să 
aplice comunismul în România. 
    Ei, scriitorii Ioan Crişan şi Paul Goma, şi medicul Ionel Cană, şi 
toţi dizidenţii cinstiţi (nu  agenţii de influenţă ai kgb-ului şi ai 
americanilor, nu dizidenţii cu spatele asigurat,  ca Mircea Dinescu 
şi Doina Cornea, care au avut rolul  de a face figuraţie, teatru, ca să 
asmută  populaţia împotriva  lui Ceauşescu, să bage zâzanie, să 
creeze atmosferă şi tensiune în ţară), cunoscuţi şi necunoscuţi, ei 
fac parte din această Familie mare a Arnăuţoilor, şi cu toţii fac 
parte din vâna caracterială şi genetică tare, de cremene, a poporului 
daco-român, datorită căreia am supravieţuit în istorie.   
     Din această vână nu fac parte oameni ca Adrian Păunescu, (şi 
toţi cei de etapa lui, lingăii, căţeii, profitorii, această categorie 
socio-profesională fiind foarte vastă)  cel care îl lingea şi îl cânta 
slugarnic pe Ceauşescu, jurând în poeziile lui că îl va apăra cu 
pieptul său mare  până la moarte, şi atâţia alţi căţei ca el. Iar după 
moartea, după împuşcarea oribilă  a Ceauşeştilor, s-a dus să-l pupe 
pe Iliescu, adică tocmai pe asasinul soţilor Ceauşescu. Ce ironice 
pot să fie viaţa, destinul, istoria, şi în cazul lui Ceauşerscu şi a lui 
Păunescu, dar şi pline de învăţăminte! 
     Cu siguranţă că toţi cei care au trădat acest popor, toţi cei care i-
au făcut rău într-un fel sau altul, vor fi pedepsiţi, mai devreme sau 
mai târziu de Dumnezeu ! Cazul soţilor Ceauşescu este cel mai bun 
argument, cea mai bună dovadă, cel mai convingător exemplu în 
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acest  sens. Ceauşescu, în setea lui absolută de putere, de glorie, 
ilustrată de cultul personalităţii, de dictatura lui nemiloasă, fără să 
omitem şi lucrurile bune pe care le-a făcut pentru români, şi-a 
înfometat poporul. I-a condamnat pe români să degere iernile în 
apartamente lor. Ne-a luat lumina, stăteam noaptea ca orbeţii pe 
întuneric în casele noastre, dar ne dădea în schimb două ore de 
televizor în care îl vedeam numai şi numai pe Ceauşescu  şi pe 
soţia lui!  
     Ne săturasem de Ceauşescu şi de soţia lui, de cultul 
personalităţii şi de propaganda comunistă  până peste cap ! 
Oamenii aceşti, Nicolae şi Elena Ceauşescu,  bolnavi de egoplasm, 
patologie gravă a Psihologiei poporului român, orbiţi de setea lor 
paranoică de putere şi de glorie,  uitaseră cu totul de poporul 
român.  Nu le era milă absolut deloc de  poporul în care se 
născuseră, şi pe care acum îl condamnau la suferinţă ! 
      Şi când Complotul, organizat din afară, de KGB şi CIA,  de  
criminalii Geoge Busch şi Mihail Gorbaciov, (c-aşa e ?, cu ce drept 
au voie, este moral ca Forţe străine din afară,  ca Mihail Gorbaciov 
şi KGB, ca pe vremea turcilor, să vină să răstoarne un Guvern,  
Stat român, fie el şi prost ? Ca să poată după aceea să-i jefuiască 
Economia, să-i distrugă Cultura, Învăţământul, Fiinţa naţională ?) 
cu sprijinul securităţii şi al armatei române, al  cozilor de topor din 
ţară, producând revolta poporului român, manipulând poporul 
român, i-au răsturnat pe ceauşeşti, şi i-au împuşcat ca pe nişte 
câini, Dumnezeu nu i-a mai apărat pe Ceauşeşti. Pentru că 
dărâmaseră biserici, distruseseră sate, înfometaseră oameni, îi 
făcuseră poporului român foarte mult rău ! 
  Oamenii cu caractere de cremene,  patrioţii care se ridicaseră în 
apărarea drepturilor poporului român, a drepturilor cetăţeneşti, ca 
Paul Goma, ca Ionel Cană şi ca Ioan Crişan, îi avertizaseră demult, 
încă din 1977, pe Ceauşeşti, şi pe acoliţii lor, că  au apucat pe o 
cale proastă. Că nu acesta este drumul pe care ar fi trebuit să 
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meargă România.  Iar Ceuşescu în loc să le mulţumească, pentru că 
îi spuneau care este adevărul,  îl avertizau că în ţară este prea multă 
suferinţă, minciună şi opresiune, punea securitatea pe ei ! 
    Iar lingăii, care toată viaţa îi linseseră pe Ceauşesti ca să profite 
cât mai mult, ca Păunescu, şi ca atâţia alţii,  (ei de ce nu i-au spus 
adevărul lui Ceauşescu !? Cei  din preajma Ceauşestilor, care  i-au  
lins şi i.-au dezinformat,  ca să profite cât mai mult, spunându-le că 
sunt genii, eroi, Carpatul, Stejarul de la Scorniceşi,  că realizările 
lor sunt extraordinare, ei dezinformându-l, l-au împins şi mai mult 
către moarte) se fac foarte vinovaţi de manipularea şi orientarea lui 
Ceauşescu în direcţia greşită. De dezinformarea lui, făcându-l să  
ducă Ţara  pe drumul cel rău. Departe de noi gândul de a-l scuza pe 
Ceauşescu, dar dacă cei din jurul lui, nu ar fi fost laşi şi profitori, şi 
i-ar fi spus, cu diplomaţie desigur, adevărul despre ce se întâmplă 
în ţară şi cu Ţara, nu credem că nu s-ar fi ajuns la tragedia, la 
dezastrul în care  eram în decembrie 1989. Când nemaiputând să  
suporte, românii s-au revoltat !   
     Iar când a căzut Ceauşescu  lingăii, căţei, au dispărut deodată. 
Au trecut în Tabăra celuilalt mare Trădător al neamului lui, ne 
referim la Iliescu ! 
 Ei bine, Paul Goma, Ionel Cană, Ioan I Crişan au fost printre 
oamenii care în perioada aceea au avut curajul şi demnitatea să 
spună Adevărul ! 
        Din păcate  în perioada comunistă am avut prea puţini oameni 
care să facă parte din vâna genetică, din categoria oamenilor de 
caracter,  şi dimpotrivă au fost prea mulţi cei  care nu au avut 
coloană vertebrală, au fost lingăi („Linge-l în bot şi papă-i tot”). 
Acest raport foarte dezechilibrat în favoarea lingăilor, a 
parveniţilor, aşa cum spuneam, ne-a nenorocit ca popor de-a lungul 
istorie, ne-a distrus şi în perioada aceasta istorică, foarte perversă şi 
tulbure, şi ne va duce către colapsul definitiv ! 
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                                                     5 
      După căderea comunismului, în decembrie 1989,  când ar fi 
trebuit să le fim recunoscători lui Paul Goma şi lui Ioan Crişan 
pentru că suntem un popor, o intelectualitate care îşi devoră 
valorile, le invidiază şi le umileşte, cu aceşti oameni ne-am  
comportata aşa cum ne-am comportat dintotdeauna.  Ioan Crişan a 
trebuit să se judece ani de zile ca să i se recunoască dreptul, statutul 
de disident. Abia când a dat Statul român în judecată la CEDO, la 
Haga, şi a câştigat procesul, a binevoit statul să-i de o pensie de 
mizerie. Suficientă însă pentru omul Crişan, care ani de zile se 
hrănise cu  fructe, să poată să trăiască. 
      După ce am scăpat de comunişti, când am crezul şi noi că 
suntem liberi, am văzut că de fapt  de libertatea aceasta profită tot 
cei care urăsc acest popor, cei care îi vor răul. Tot profitorii, tot 
hoţii, tot lichelele, parveniţii, care înainte îl susţinuseră pe 
Ceauşescu, urmaşii celor care ieşeau în evul mediu din codri şi se 
duceau să se închine hoardelor care veniseră pe pământul nostru ! 
     Imediat după căderea Comunismului, în prima jumătate a anului 
1990,  şi în următorii doi ani, numele mareşalului Ion Antonescu, 
cel care  a condus Armata română împotriva Uniunii Sovietice,  în 
cel de-al doilea Război mondial, ca să ne redobândim Basarabia şi 
Bucovina, era pe buzele tuturor. El simboliza Eroul, Soldatul care 
luptase pentru reîntregirea Ţării, el luptase cu arma în mână 
împotriva Comunismului, şi acum în ţară i se ridicau statui. 
       Fenomenul acesta al revenirii  mareşalului Ioan Antonescu pe 
scena politică, în conştiinţele românilor, avea şi are şi acum,  cu 
siguranţă rădăcini mai adânci în psihologia noastră, în 
subconştientul colectiv al românilor.   Una dintre aceste explicaţii  
ar fi că după căderea lui Ceauşescu, acum, când intram într-o 
perioadă istorică pe care nu o cunoşteam, aveam nevoie de repere, 
de modele politice. Ion Antonescu fusese un mare patriot, un mare 
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strateg, un om de o cinste ireproşabilă, care luptase pentru 
Reîntregiea ţării lui, şi  o personalitate ofensivă.   
       Poate că în subconştientul nostru, după ce îl avusesem ca 
Model de conducător  pe Nicolae Ceauşescu, decăzut şi compromis 
acum în ochii noştri, după căderea dictaturii comuniste în 
decembrie 1989, aveam nevoie de un  alt model, de un nou Model 
de  Conductor, pozitiv, de data aceasta, care să-l înlocuiască în 
mentalul nostru colectiv pe Nicolae Ceauşescu,  pe care îl 
percepeam ca Model negativ. Şi acest Model uman şi de conductor 
era Ion Antonescu. 
      Poate că ştiind,  văzând amploarea pe care o lua corupţia şi 
politicianismul în România în primii ani de post comunism, acestor 
defecte le contrapuneam Modelul de o moralitate şi de un 
patriotism indiscutabil al mareşalului !  
 Au fost deci mai mulţi factori, mai multe cauze care au făcut ca 
Ion Antonescu  să revină  pe scena politică, pe scena mentalului 
nostru colectiv, ca  simbol al patriotismului românesc, al 
demnităţii, al curajului ! 
     Se ştie din istorie că Ion Antonescu nu i-a predat lui Hitler pe 
evreii din România,  ci i-a ocrotit. De asemenea se mai ştie că 
evreii din România nu au fost trimişi pe front şi rămaşi în ţară au 
fost puşi la munci sociale, cum ar fi curăţatul şi dezăpezitul 
străzilor. Mulţi dintre ei s-au simţit umiliţi, alţii dimpotrivă au 
înţeles că au fost ocrotiţi, că a fost război, şi i-au mulţumit lui 
Dumnezeu. 
     Se mai ştie de asemenea că Mareşalul Ion Antonescu a fost 
singurul Conductor  din timpul acela care i s-a opus hotărât şi cu 
succes lui Hitler, în privinţa evreilor. 
 Desigur  că, din perspectiva timpului, nu putem să nu regretăm  
ororile războiului al doilea mondial. Există desigur scuza că orice 
război pe lângă numărul mare de victime şi de suferinţe produce şi 
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nedreptate. Americanii au numit acest proces, daune colaterale, 
când au bombardat populaţia civilă în Irak şi Afganistan. 
     După cel de al doilea Război mondial  foarte mulţi evrei i-au 
fost recunoscători mareşalului Ion Antonescu, pentru că nu i-a 
predat lui Hitler, aşa cum a făcut de pildă  Amiralul Horti, care  i-a 
încărcat pe evrei în trenuri şi i-a trimis la Auswitz.  Aşa se face că  
în perioada în care Capitala  Israelului a fost la Tel Aviv, după 
formarea în 1948 a Statului Israelian, evrei, ca semn al 
recunoştinţei au dat numele Mareşalului Ion Antonescu unui 
Bulevard. Multe personalităţi religioase şi  culturale evreieşti i-au 
fost de asemenea recunoscătoare lui Ion Antonescu, vorbind 
frumos despre el, printre aceştia numărându-se rabinul Alexandru  
Şavran,  avocatul Fillderman, Conducătorul comunităţii evreieşti, 
din acel moment, părintele Nicolae Sterinhard, faţă  bisericească, 
om dedicat slujirii lui Dumnezeu şi evreu,  şi, aşa după cum se ştie, 
un mare om de cultură. 
     Există aşadar,   o parte, cea mai mare, dintre evrei,  mai ales din 
generaţiile mai vârstnice,  care fuseseră salvaţi de Antonescu, 
pentru că erau evrei români, care îi sunt recunoscători lui Ion 
Antonerscu, şi care au putut să ierte şi să treacă peste  nedreptăţile 
care li s-au făcut unor evrei. 
    Au existat, aşadar câţiva ani, imediat după căderea lui 
Ceauşescu, în primii ani ai perioadei postcomuniste, în care lui 
Antonescu i s-au ridicat statui,  i s-au dedicat cărţi, care îi elogiau 
personalitatea şi activitatea. Adrian Păunesc a fost  unul dintre 
scriitorii care la editura lui a publicat cărţile generalului Gheorghe 
Magherescu, cel care vorbeşte  cu admiraţie despre Mareşal. Tot 
Adrian Păunescu i-a dedicat acum, în libertate poezii mareşalului, 
soldatului şi eroului reîntregirii româneşti. Şi tot el, ca un laş şi ca 
un profitor, aşa cum a fost toată viaţa, după ce mareşalul Ion 
Antonescu a fost interzis de evrei, a tăcut mâlc. N-a mai scos nici 
un cuvânt despre Ioan Antonescu. L-a trădat şi pe el, aşa cum a 
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făcut-o cu Ceauşescu. Acesta este adevărul. Şi din păcate pe Ion 
Antonescu l-au trădat mai mulţi din cei care făceau pe patrioţii,  din 
cei care începuseră după 1990 să  vorbească frumos despre el. Au 
tăcut brusc, deodată  ! 
    Cam la trei ani după această revenire a lui Ion Antonescu pe 
scena istoriei, în viaţa noastră socială, pe scena mentalului colectiv, 
în presă şi în cultură ( Ion Cristoiu a lansat Concursul literar „Cine 
scrie Romanul „Delirul, vol II”, continuare la romanul „Delirul”, al 
lui Marin Preda”,  concurs câştigat de subsemnatul, romane în care 
personajul principal este Ion Antonescu) a apărut un fel de curent, 
slab la început, venind mai ales din afară,  prin care se încerca 
învinovăţirea  mareşalului Antonescu, acuzarea lui că ar fi autorul  
unor crime de război. Apoi de la Antonescu aceşti holocaustologi 
(cum le-a spus Paul Goma, holocaustologi de profesie)  au acuzat 
poporul român că ar fi autorul unui holocaust imens asupra 
evreilor. Că peste 400.000 de evrei ar fi fost omorâţi în acest 
holocaust de care s-ar face vinovată România şi poporul român. 
    Împotriva acestei teze  mincinoase s-au ridicat  toţi istoricii 
români, care au demonstrat cu  argumente suficiente că teza este 
falsă, că numărul evreilor morţi în  Transnistria a fost exagerat, că 
noi nu am predat lui Hitler nici un evreu, ba dimpotrivă, aşa cum 
spune avocatul Filderman (care îl apără totalmente pe Ion 
Antonescu, în perioada războiului Conducătorul laic al  comunităţii 
evreieşti din România,  şi pe care Ion Antonescu l-a trimis la Cairo 
ca să trateze ieşirea noastră din război în condiţii demne) Ion 
Antonescu a fost un mare apărător al evreilor !    
      Cu argumente arhisuficiente, şi cu o tărie de caracter 
exemplară, într-un mod demn, convingător,  profesorul universitar 
şi scriitorul Ion Coja demonstrează şi el că în România în timpul 
celui de al doilea Război mondial nu a avut loc nici un holocaust. 
      Da, holocaust a existat în cel de-al doilea război mondial, dar el 
s-a produs la Auschwiutz, pe teritoriu german nu pe teritoriu 
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românesc. Acelaşi lucru l-a susţinut şi Preşedintele Ion Iliescu, că 
pe teritoriul nostru nu a existat nici un holocaust. Că tot  războiul al 
doilea mondial a fost, de fapt, un holocaust. Că nu se poate spune 
că românii sunt autorii unui holocaust evreiesc. 
    De asemenea mai  mulţi oameni de cultură, artişti evrei s-au 
ridicat şi au  combătut şi ei teza că poporul român ar fi autorul unui 
holocaust, susţinînd că pe teritoriul românesc nu a avut loc nici un 
holocaust. Un exemplu strălucit în acest sens este dl Horvath, 
cineast evreu, aflat la New-York. 
     Aşa cum spune dl profesor universitar Ion Coja,  evreii  care 
susţin teza că în cel de-al doilea război mondial ar fi avut loc un 
holocaust românesc împotriva evreilor, o fac fiind interesaţi 
pecuniar, pentru că în cazul în care se acceptă această teză 
România va urma să plătească Statului Israel 50 de miliarde de 
dolari. Acest grup de evrei care susţin această teză sunt urmaşi ai 
evreilor  cominternişti, cei care au adus, venind cu tancurile ruseşti 
comunismul în Europa de Răsărit. În cazul acestor evrei este vorba 
de declanşarea premeditată, interesată a unui război psihologic şi 
moral împotriva Romîniei, pentru demonizarea poporului român, 
pentru umilirea lui, distrugerea sa psihologică. 
      Trebuie să subliniem de asemenea că la recenta vizită pe care a 
făcut-o în Israel, Preşedintele României  Traian  Băsescu, 
preşedintele Israellului  i-a mulţumit poporului român pentru 
ocrotirea evreilor în cel de-al doilea război mondial şi ne-a felicitat 
pentru buna colaborare dintre evrei şi români.  Exemplificăm  acest 
lucru cu un citat apărut în presa românească, în timpul vizitei lui 
Traian Băsescu în Israel : 
  „VIZITA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI, TRAIAN BĂSESCU 
ÎN, ÎN SĂPTÂMÂNA 1-5 IUNIE  2009 
„  În săptămâna 1-7 iunie 2009 Preşedintele României, Traina 
Băsescu a făcut o vizită în mai multe Ţări din Orientul Apropiat, 
printre care şi în Israel. Cu acel Prilej a fost primit de Preşedintele 
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Israelului. Cu această ocazie cei doi Preşedinţi au ţinut discursuri şi 
au răspuns întrebările ziariştilor. În discursul său Preşedintele 
Israelului, Simon Pereş, a mulţumit poporului român pentru modul 
cum s-a purtat cu  evreii în cel de-al doilea război mondial, pentru 
sutele de mii de evrei pe care statul roman de atunci i-a salvat de la 
moarte. În nici un caz  Preşedintele Israelului, Simon Peres, nu a 
pomenit faptul că pe pământul României s-ar fi produs un 
holocaust,  poporul român ar fi autorul unui holocaust săvârşit 
asupra evreilor. Dimpotrivă Preşedintele Israelului a mulţumit 
poporului român  pentru felul cum i-a tratat şi cum s-a purtat cu 
evreii şi a subliniat bunele relaţii şi modul în care cele două 
popoare, român şi Israelian, au colaborat de-a lungul istoriei.” 
 Am dat numai câteva exemple  din care reiese că  foarte mulţi 
evrei, oameni de cultură, personalităţi religioase şi politice 
Israeliene infirmă teza holocaustului românesc, însă numărul 
acestor personalităţi evreieşti este foarte mare ! 
       Ei bine, şi  scriitorul Paul Goma, marele disident din timpul lui 
Ceauşescu, cel care s-a ridicat împotriva tiraniei şi a minciunii lui 
Ceauşescu, în apărarea drepturilor omului şi a drepturilor 
românilor, cu un curaj fantastic în anul 1977,  neputând suporta 
minciuna şi umilirea, lovirea perversă, cinică a poporului român, 
de către acest grup de vrei, se ridică şi el împotriva acestor 
holocaustologi de profesie, cum i-a botezat. O face  cu toate 
argumentele istorice, care sunt zdrobitoare, dar o face şi cu 
argumentele vieţii, ale experienţei trăite personal de el şi de familia 
lui. Pentru că familia lui Paul Goma şi Paul Goma au trăit în 
Basarabia. 
       Şi el a văzut cu ochii lui, imediat după ultimatumul dat de 
Stalin României, ca să-şi retragă Armata şi Instituţiile din 
Basarabia, în 28 iunie 1940, ce s-a întâmplat în Basarabia.. Când 
armata sovietică nu a mai aştepta cele trei zile date o dată cu 
ultimatumul, României, pentru a-şi retrage Instituţiile, şi a intrat în 
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Basarabia. Atunci Paul Goma a văzut cu ochii lui, el şi toţi 
basarabenii, cum mulţi evrei din Basarabia s-au alăturat trupelor 
ruseşti şi i-au bătut, i-au omorât, i-au scuipat , i-au terorizat pe 
românii, pe basarabenii care nu apucaseră să fugă.  Sau care se 
aflau în marş către ţară !  
      Paul Goma ştie din experienţa lui trăită,  că în România nu a 
existat nici un holocaust, că aceasta este o teză mincinoasă,  care 
învrăjbeşte cele două popoare. 
  Pasul Goma îi atacă pe holocaustologii mincinoşi cum spuneam, 
cu argumente istorice şi de viaţă zdrobitoare, dar şi cu o energie, cu 
o forţă scriitoricească ieşită din comun. Şi are Paul Goma o energie 
şi o limbă otrăvită, o imaginaţie lingvistică teribile, încât îi face 
praf, îi umileşte, îi zdrobeşte  totalmente pe holocaustologi. 
   Ei bine, pentru faptul acesta nici evreii  cominternişti nu îl iartă, 
deşi soţia lui Paul Goma este evreică, iar copii lui Paul Goma sunt 
evrei. Evreii fiind copii lui, scriitorul Goma, adică tatăl lor, va 
putea să fie pentru întotdeauna cu conştiinţa împăcată că el a spus 
adevărul. De aceea fii lui vor putea să stea cu fruntea sus pentru că 
ei sunt fii unui om care a luptat pentru adevăr. Care a lupta pentru 
ca evreii  şi românii să nu fie încăieraţi de holocaustologi. 
     Aceasta este cauza pentru care scriitorul român va fi, în anii 
care vin, din ce în ce mai atacat, mai jicnit, mai umilit, mai 
marginalizat. Astăzi Paul Goma trăieşte marginalizat la Paris, 
scriind un Jurnal  nesfârşit, romanul Conştiinţei lui curajoase şi 
nepătate, în care este vorba tocmai de memorarea şi aducea în faţa 
istorie a acestor adevăruri.  
   Şi tot acum vedem un lucru şi mai dureros şi murdar, care ne este 
caracteristic noua, românilor. Scriitori români, în care invidia nu a 
mai putut să tacă,  unii dintre ei fiind chiar foşti prieteni ai lui 
Goma,  care îi aplaudaseră curajul înainte, din cei care în 1977 îi 
mulţumeau în gând, în sinea lor (fiind destul de laşi ca s-o facă 
public, cu voce tare, ca să îşi asume acest gest), fiind mândri de ei 



 26 

ca Paul Goma dă expresie  conştiinţei lor, sufletului lor, acum s-au 
năpustit asupra sărmanului Goma, împroşcându-l şi atacându-l din 
toate părţile. L-au făcut mincinos, l-au făcut în toate felurile, 
purtându-se cu el ca vechii securişti. Numai nu l-au mai tras de 
barbă şi nu l-au pălmuit.  
    Scriitorul şi marele dizidentul Paul Goma, este croit însă, aşa 
după cum ştim, din acea natura  omeneasca tare, curată, este făcut 
din acel caracter de cremene,  care vine de la daci, care nu se 
îndoaie în faşa vânturilor otrăvite şi mincinoase ale istoriei, făcute 
de cei tari,  lipsiţi de suflet şi de conştiinţă. 
 
                                            6  
    Vorbind acum despre Ioan Crişan, pe care o să-l cunoaşteţi mai 
bine mai jos, în  capitolul  dedicat lui, vom spune că 
maramureşeanul Ioan Crişan, se trage  ca şi Paul Goma, din vâna 
aceea tare, de cremene, a fondului genetic dacic. Iar faptul că unul 
este născut în Basarabia, iar celălalt în Maramureş,  că Arnăuţoii 
trăiesc în zona de sub  munţii Făgăraş, ne spune că asemenea 
caractere de piatră, asemenea monumente de moralitate şi 
frumuseţe umană, se nasc în tot spaţiul românesc. 
     Mai puţin cunoscut decât Paul Goma, Ioan Crişan a fost un 
disident de un curaj, de o tenacitate, extraordinare. A ţinut legătura 
între dizidenţi în anul 1977, şi ulterior, i-a încurajat, a făcut ca 
scrisorile lui şi ale altor dizidenţi, să ajungă şi să fie citite la Europa 
liberă. Şi spre deosebire de dizidenţii făcuţi, care avea spatele 
asigurat., el a fost un disident născut, autentic. A fost foarte urmărit 
de securitate, a fost  închis la Cula,  pe motive psihiatrice inventate, 
aşa cum se obişnuia în perioada dictaturii comuniste, pentru că nu 
se potolea şi era un real pericol pentru securitate. 
       Şi a scris, a scris mult, în fiecare zi îşi nota în caietul său, 
gândurile, trăirile, umilinţele, faţete ale experienţelor lui, care, 
acum, când vor fi adunate la un loc,  asemenea unui puzle, 
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asemenea unor cărămizi care formează o catedrală,  vor configura 
una dintre cele mai mari opere literare şi de conştiinţă din literatura 
română.  
    Haideţi să îl cunoaştem, acum,  puţin pe marele disident şi pe 
marele scriitor Ioan Crişan, să pătrundem  cu respect pe poarta 
operei lui imense, să întrăm în marea catedrală literară a suferinţei 
unui popor întreg, în  universul interior al unei epoci nefericite şi 
ciudate din istoria poporului român ! 
     Subliniem acum  la finalul acest capitol, că am prezentat aceste 
mari Personalităţi ale culturii şi ale istoriei noastre, ştiind că 
poporul român a intrat în cea mai mare criză din istorie sa, în cea 
mai periculoasă şi gravă fundătură a istoriei. Am intrat în perioada 
dispariţiei noastre ca naţiune şi ca popor.  El fiind de fapt împins, 
introdus  în această criză generală, gravă, în această fundătură 
istoric, fără ieşire.  
       Văzând noi acest lucru, dureros, am prezentat aceste  mari 
Personalităţi, ca ele să le fie exemplu şi Model uman şi moral, 
cultural, generaţiilor contemporane şi celor care vor veni în istorie, 
pregătind astfel poporul român, ajutându-l să reziste cât mai mult 
timp în timp.  Mărturisim cu emoţie şi speranţă că atâta timp cât 
acest popor va naşte asemenea oameni de oţel, de o frumuseţe 
morală şi umană neobişnuită,  că atâta timp cât vom mai da 
asemenea  caractere de cremene, acest popor ar putea să fie chiar 
un popor învingător în istorie. Ar putea deveni chiar unul din 
marile popoare ale Europei ! 
 
19.10.2009 
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IOAN CRIŞAN, 

 
UN MARE OM DE ŞTIINŢĂ ŞI UN MARE SCRIITOR, 

MARGINALIZAT ŞI NEDREPTĂŢIT ÎN TIMPUL VIEŢII LUI 
 
 
 
     Socotesc lucrul acesta, cunoaşterea şi descoperirea scriitorului 
Ion Crişan, ca pe un Dar şi ca pe o Încercare la care ne-a supus 
Dumnezeu. Din această încercare trebuia să ni se  reveleze, să-l 
cunoaştem pe unul dintre cei mai mari scriitori contemporani, Ioan 
Crişan.  
       În primăvara anului 1973, citindu-mi un volum de poezie 
intitulat „NICOLAE LABIŞ-PORTRET COSMOGONIC”, poetul 
Adrian Păunescu, în acel moment Redactor Şef al revistei Flacăra, 
pentru că intenţiona să deschidă în toamnă Cenaclul revistei 
Flacăra,  entuziasmat de poeziile lui Ştefan Dumitrescu, îl invită pe 
acesta să citească poezie,  la prima şedinţă a cenaclului.  Cu alte 
cuvinte Cenaclul  Flacăra, al revistei Flacăra, s-a deschis cu poetul 
Ştefan Dumitrescu 
  Prima şedinţă  având loc pe 17 septembrie 1973, la Casa de 
cultură a sectorului 1, din Bucureşti. 
     A fost o  şedinţă de cenaclu memorabilă, la care au participat 
foarte mulţi oameni de cultură, scriitori, pictori, actori, oameni de 
ştiinţă. Cu acest prilej  tânărul poet  Ştefan Dumitrescu, avea 23 de 
ani,  (terminase chiar în vara anului acela Facultatea de Filozofie şi 
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optase pentru  postul de profesor de  Pedagogie şi Filozofie la un 
Liceu Pedagogic din Estul Ţării)  a citit aproape în întregime 
volumul de poezie dedicat marelui şi nenorocosului poet  Nicolae 
Labiş, asasinat de foarte tânăr. (unul dintre cele mai dureroase şi 
ticăloase asasinate din literatura, din cultura română. Nu putem să 
nu observăm cu tristeţe numărul foarte mare al asasinatelor din 
literatura română, Spunem lucrul acesta gândindu-ne că şi scriitorul 
Ioan Crişan este unul dintre marii scriitori români asasinat moral pe 
întreaga durată a vieţii sale) . Poezia  subsemnatului a fost bine 
primită. Cu acest prilej Adrian Păunescu (şi care avea să-l trădeze 
pe Ştefan Dumitrescu) a rostit aceste cuvinte, „Ştefan Dumitrescu 
este o Şansă a literaturii române. Ştefan Dumitrescu este o mare 
şansă a literaturii române. 
      Ei bine la acea şedinţă a participat şi tânărul om de ştiinţă, 
spunem noi, ( pentru că omul acesta extraordinar ni s-a părut toată 
viaţa foarte tânăr. Chiar şi la vârsta aceasta de peste 70 de ani ni se 
pare  uimitor de tânăr, rămânând, datorită purităţii lui, un spirit 
veşnic tânăr) Ioan Crişan. Pe vremea aceea cercetător la un Institut 
de cercetări în domeniul chimiei, din Bucureşti, un om de ştiinţă cu 
lucrări publicate în ţară şi în străinătate, cu multe invenţii şi 
descoperiri… Un om de ştiinţă  de o frumuseţe extraordinară, care, 
dacă ar fi avut inspiraţia să rămână în Germania, deci în străinătate, 
aşa cum a avut ocazia, cum i s-a propus, aflat într-o vizită în ţara 
lui Goethe, ar fi luat cu siguranţă premiul Nobel pentru Chimie. Nu 
a avut din păcate inspiraţia să rămână în occident. Ar fi fost al 
doilea om de ştiinţă român, după Emil Palade,  care ar fi adus 
României un Premiu Nobel. 
  Patriot şi om cinstit până în străfundul fiinţei lui  a revenit din 
vizita făcută în Germania, în ţară, crezând în naivitatea lui, în buna 
naivitate a tuturor patrioţilor şi creatorilor prin vocaţie, că  munca 
lui de om de ştiinţă va duce cu siguranţă la progresul şi dezvoltarea 
Ţării lui !. Unde vai, avea să fie marginalizat, sabotat, până la 
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distrugerea totală a fiinţei. Şi asta după ce fusese mâncat şi dat 
afară de la Politehnică, unde fusese chamat asistent după 
terminarea facultăţii. Nu putem să nu observăm cu mare tristeţe cât 
de mult a pierdut ţara aceasta prin sabotarea extraordinarei 
creativităţi a lui Ioan Crişan, prin sabotarea şi asasinarea 
creativităţii tuturor valorilor noastre ! 
     Ei bine, la acea şedinţă extraordinară a cenaclului Flacăra, din 
17 septembrie 1973 a participat şi omul de ştiinţă, cercetătorul în 
electro-chimie Ioan Crişan. Nu a participat desigur întâmplător, ci 
pentru că era un om însetat de cultură, un mare iubitor de literatură. 
De altfel şi la acest moment, când scriem această prefaţă, 
septembrie 2009 (după 36 de ani, de la   întâlnirea  noastră) Ioan 
Crişan  are una dintre cele mai mari biblioteci din Bucureşti. 
 Participând la această şedinţă a Cenaclului, impresionat şi convins 
fiind probabil de poezia subsemnatului, l-a reţinut, a crezut în el ca 
poet, şi l-a preţuit pe  tânărul scriitor care îi dedicase un volum 
întreg genialului adolescent care a fost Nicolae Labiş… 
      Întâmplarea, în care noi vedem însă mâna lui Dumnezeu,  a 
făcut ca peste câteva luni Ioan Crişan să-l întâlnească pe Ştefan 
Dumitrescu la Tulcea. Ioan Crişan fusese cu soţia în deltă şi acum 
se întorceau acasă. L-a recunoscut,  i s-a adresat, au intrat în vorbă, 
au mers împreună la un restaurant… Şi au rămas prieteni toată 
viaţă. 
      De câte ori am venit în Bucureşti, cu treburi, sau doar pentru a 
participa la viaţa literară, sau cu alte treburi, am dormit şi am locuit 
la Ioan Crişan. Am petrecut împreună, zeci de nopţi de discuţii, 
despre mai toate problemele   importante ale culturii, ale viţii şi ale 
lumii. Am avut multe lucruri de învăţat de la prietenul meu mai 
mare Ion Crişan, care era un om cu lecturi vaste,  cu un univers 
ştiinţific imens în cap, şi cu o minte de laser, sclipitoare, care 
ajungea de la viziuni coerente şi vaste,  la descoperirea adevărurilor 
profunde, particulare, cu o uşurinţă uimitoare. 
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   Pe parcursul unei vieţi întregi am avut posibilitatea să îl cunosc 
bine ca personalitate pe domnul Ioan Crişan, şi îi mulţumesc 
Domnului pentru lucrul acesta, pentru că nu oricui îi este dat  să 
întâlnească, să cunoască în viaţă o  personalitate extraordinară, de 
anvergura omului de ştiinţă şi a scriitorului  Ioan Crişan… O avere  
nepreţuita de suflet şi de cunoştinţe de la care să te îmbogăţeşti şi 
tu.    Un monument de nobleţe şi bunătate, de  frumuseţea  omului 
Ioan Crişan. Iar dacă ar fi să cred că Domnul mi l-a scos în cale pe 
Ioan Crişan ca eu să îl descopăr ca scriitor, ca să mă bucur şi ca să 
mă îmbogăţesc din ştiinţa şi frumuseţea lui umana, şi să îl ajut să 
îşi publice prima carte, la vârsta de  şaptezeci şi  şase de ani,  nu 
pot decât să Îi mulţumesc şi să Îi fiu recunoscător Domnului pentru 
acest mare dar.  Că m-a pus în situaţia de  a face un bine, de a 
descoperi un mare scriitor, de a-l încuraja, de a-l face să creadă în 
el, şi de a-l ajuta să vină în faţa publicului, şi în istoria culturii 
române… 
    Noi spunem, şi am văzut lucrul acesta de mulţi ani, că Ioan 
Crişan este un mare scriitor, unul dintre marii scriitori români. Din 
păcate ca mai toate marile personalităţi creatoare, marginalizate, 
lucrate, săpate, asasinate moral, pentru că aceasta a fost societatea 
în care a trăit,  Ioan Crişan a fost şi el marginalizat şi distrus. Am 
avut nenorocul să trăim şi într-o epocă istorică perversă, absurdă şi 
antiumană, într-o perioadă în care valorile umane au fost 
masacrate, sau dacă nu, lovite, umilite, zdrobite şi împiedicate să 
creeze.  
      Am întrevăzut aşadar  cu mult timp înainte, că Ioan Crişan este 
un mare scriitor, un scriitor profund, dramatic,  care vine în  istorie 
ca să exprime durerea, defectele, păcate unei lumi întregi,  făcând 
parte din tipologia scriitorilor dostoievskieni. În perioada 
comunistă, până la căderea lui Ceauşescu, petrecută în ziua de 22 
decembrie,  Ioan Crişan  a fost printre puţinii dizidenţi autentici, 
alături de Paul Goma,  de Ionel Cană, de pildă. Nu a făcut parte din 
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Grupul dizidenţilor făcuţi şi ocrotiţi de Occident, şi de facţiunea 
kaghebistă din securitatea română,  care erau de fapt Agenţi de 
influenţă, racolaţi de ruşi sau de  americani, de serviciile secrete 
străine, aşa cum au fost Mircea Dinescu, Andrei Pleşu, Doina 
Cornea, care aveau spatele asigurat. De care securitatea nu se putea 
lega pentru că ţipa Occidentul, vorbea a doua zi Europe Liberă. Nu, 
Ioan Crişan a fost un disident autentic, luptând cu un curaj 
extraordinar în cea mai neagră dizidenţă. 
        El crezuse în tinereţe în idealul comunist, în Iliescu în 
Ceauşescu, asemenea multor idealişti şi naivi,  însă când a constat, 
ca şi Nicolae Labiş, ( care   văzând eşecul revoluţiei din Ungaria 
din 1956 şi-a dat seama de adevărata faţă a comunismului) că de 
fapt comunismul este cu totul altceva decât crezuse el, Ioan Crişan 
n-a putut să tacă,  hotărându-se să spună adevărul. Să lupte pentru 
valorile autentice cu care venise în suflet din Maramureşul lui 
legendar,  care au ajutat lumea să supravieţuiască până azi,  să 
lupte pentru cinste, pentru adevăr, pentru bine. Adică să devină 
dizident. Şi  ca acel copil teribil al poeziei româneşti,  sincer,  un 
luptător autentic cu inerţia, care pentru a nu deveni disident a fost 
asasinat, la fel avea să fie asasinat şi Ioan Crişan.  De aici, de la 
revoluţie din Ungaria din 1956, de la pericolul pentru regimul 
comunist, pentru securitate de a deveni disident, i s-a tras moartea 
lui Labiş !  
     Înţelegând că de fapt comunismul a fost o minciună, că sub 
masca lui  se petrec lucruri abominabile,  Ioan Crişan, un om de o 
sinceritate şi frumuseţe umană care ni-l amintesc, cum spuneam,pe 
Labiş,  un tânăr de o  cinste, de o corectitudine extraordinare, cu un 
simţ al dreptăţii înnăscut, el a devenit  un disident autentic, foarte 
periculos pentru  fosta securitate. Să  ne  gândim  numai la faptul 
că în timpul vieţii, pe toată durata ultimelor decenii ale 
comunismului, Ioan Crişan  a fost  unul dintre cei mai urmăriţi 
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dizidenţi de securitate. Că uşa lui era păzită de securişti, că 
securiştii nu-l scăpau din ochi nici o secundă. 
   Cum ne explicăm faptul că Ioan Crişan a fost unul dintre 
dizidenţii autentici ai perioadei comuniste, printre foarte puţinii 
dizidenţi adevărat, subliniem acest lucru? 
Ca să înţelegem şi să ne explicăm lucrul acesta trebuie să îl 
cunoaştem pe omul Ioan Crişan, poate cea mai mare personalitate 
cunoscută de noi în această viaţă ! 
 Gândindu-ne la fiinţa umană  numită Ioan Crişan, la omul de 
cultură Ioan Crişan,  omul acesta de o frumuseţe  de chilimbar,  de 
o frăgezime şi sensibilitate extraordinare, ne aminteşte tulpina 
înaltă şi subţire a unui măceş pe o colină, pe care îl vedem friabil şi 
pur, proiectat pe cer. Şi în acelaşi timp  această trestie gânditoare şi 
poetică, mă gândesc la fiinţa umană numită Ioan Crişan, are tăria şi 
Monumentalitate unui pisc de cremene, din munţii Maramureşului 
lui.  
   Cu siguranţă tăria lui de cremene, cinstea, şi puritatea lui care ne-
au influenţat profund, îşi soarbe seva şi sângele, elixirul, din 
temelia, din codul genetic, din subconştientul colectiv al solului  
pietros şi spiritual al Maramureşului dacic. El face parte  ca şi Paul 
Goma, o altă mare personalitate a dizidenţei,  a rezistenţei 
româneşti, din acea tipologie umană,  din acea categorie 
caracterială de o tărie extraordinară, de o rezistenţă şi inflexibilitate 
nemaipomenite, de o curăţenie care vizează sfinţenia, pe care eu 
am numit-o vâna de piatră, de cremene a poporului daco-român. 
     Dacă ne uităm la societatea bucureşteană a secolelor XIX şi 
XX, vedem cum caracterul şi comportamentul oamenilor este 
dominat de corupţie, de minciună, de  miticism. Caragiale îi 
numeşte pe oamenii aceştia  Mitici.  Mitică nu este deloc omul 
drept, cinstit, sincer, capabil să îşi dea viaţa pentru bine, să lupte 
pentru semenii săi,  pentru demnitate, pentru onoarea lui (onoarea 
fiind un lucru extraordinar în societăţile evului mediu, când pentru  
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a-şi păstra onoarea oamenii se duelau, îşi dădeau viaţa), fiind 
incapabil prin natura sa  să moară pentru adevăr, să lupta pentru 
valorile societăţii, şi ale timpului său.  Miticii sunt, cum  ni-i 
descrie Caragiale în Schiţele sale,  becheri, oameni veseli, 
descurcăreţi, flexibili şi fără morală. Nu au fior tragic în ei, nu au 
conştiinţa tragică, dureroasă a  existenţei tragice.  Nu suferă, deşi 
se mai vaietă, sunt veseli, deşi nu credem că  ştiu ce este aceea 
fericirea. 
     Se mai vorbeşte despre faptul că noi am fi balcanici,  despre 
balcanismul nostru, deşi  ne-ar trebui pagini întregi să  explicăm şi 
să înţelegem ce este balcanismul acesta care ne-a infestat sufletul şi 
caracterul, subconştientul colectiv. Şi care ne-a făcut atât de mult 
rău în istorie. 
     Balcanismul acesta a început să ne afecteze vâna caracterului,  
mentalul nostru, modul nostru  de a simţi, de a gândi şi de a ne 
purta în lume, din perioada  fanariotă. Patologia aceasta are şi 
farmecul ei, şi a început să atace  fiinţa românească, s-o infesteze, 
s-o îmbolnăvească dinspre vârful societăţii către baza ei. Vedem 
balcanismul şi miticismul cum au infestat  clasa politică, dar şi 
clasa burgheză, şi clasa funcţionărească, clasa intelectuală, 
ajungând să îmbolnăvească şi temelia societăţii. Corupţia, 
imoralitatea, înclinaţia noastră către cearta care nu se mai termina, 
bârfa cu răutate, şi colorată, viciile noastre pline de suculenţă, 
viclenia, şmecheria, corupţia ţin de balcanismul nostru. 
      Ei bine, dar s-a pătrat mai ales în zonele de munte,  cum ar fi 
zona Maramureşului de unde vine omul de ştiinţă şi scriitorul Ioan 
Crişan, în codul nostru genetic şi în subconştientul nostru o vână 
caracterială şi sufletească  inflexibilă, tare, de o moralitate 
absolută,  de un patriotism de oţel, de o frumuseţe extraordinară. 
  Omul de câmpie, omul din sudul ţării, crescând în  atmosfera 
balcanică, amorală,  le are mai puţin cu moralitatea,  este mai mult 
viclean, profitor, e mai puţin serios, tragic, se dă după cum bate 
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vântul, e superficial, trăind  după instincte, cum îi e lui mai bine,  şi 
în voia sorţii. 
Omul de la munte a fost întotdeauna moral, caracterul său a avut în 
el  linearitatea şi tăria pietrei. El nu s-a îndoit ca trestia după cum 
bate vântul, şi nu s-a târât pe jos ca pirul, pentru a se adapta cât mai 
bine vremurilor. Nu ! Omul de minte are un caracter integru, este 
moral, când a spus ceva apăi aşa rămâne, este respectuos, ţine 
tradiţiile şi cutumele. Nu se abate de la legea morală.  Nici pe 
deoparte să fie viclean şi şmecher,  să fie nedrept, sau lipsit de 
principii. 
 Doi oameni am văzut în viaţa mea  să ilustreze acest Model uman, 
această tipologie caracterială. Pe  prietenul meu Ioan Crişan şi pe 
scriitorul Paul Goma, cel bogat la gură ca o orchestră de epitete şi 
onomatopee, şi care  nu va obosi niciodată să-i împroaşte pe mitici 
şi pe balcanici, să-i scuipe pe duşmanii neamului  său,  pe care nu-i 
suportă..  
 Tipologia aceasta caracterială, natura aceasta sufletească, de o 
puritate, de o cinste, de o moralitate exemplare, şi care  vine 
credem noi de la daci, de la dacii liberi, este cea care ne-a ţinut ca 
neam în viaţă, în istorie. Au exista de-a lungul istoriei noastre 
bărbaţi incoruptibili, care şi-au dat viaţa pentru apărarea neamului 
şi a pământului strămoşesc. Aşa cum au fost acei ţărani  din zona 
muntelui, care atunci când ţara a încăput sub cizma rusească, ei nu 
s-au dat cu Duşmanul care ne cotropise ţara, aşa cum au făcut mulţi 
intelectuali, unii nume mari, cum ar fi  Mihail Sadoveanu, cel care 
scria Mitrea Cocor, sau George Călinescu, şi atâţia alţii. Nu, 
oamenii aceştia cu caracter de cremene au pus mâna pe armă şi au 
luptat în munţi împotriva  cotropitorului, până la ultima suflare. 
   Ei bine, Ioan Crişan, ca şi Paul Goma fac parte din această 
tipologie, a oamenilor cu caracter de cremene, care au o moralitate 
profundă, care nu se îndoaie  cum bate vântul, care sunt incapabili 
de minciună, de compromis şi de trădare, care sunt oameni ai 
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Adevărului, ai valorilor autentice. De aceia în perioada comunistă 
ei s-au ridicat la luptă, au spus adevărul, urmăriţi, loviţi de 
securitate, şi chiar închişi în spitalele de psihiatrie, cum i s-a 
întâmplat lui Ioan Crişan, ei nu s-au îndoit, nu au pactizat cu 
Duşmanul, cu cei care voiau să-i facă să tacă.  Nu s-au temut de 
securitate, de bătaie, de suferinţă. 
 Ei bine, aşa a fost toată viaţa domnul Ioan Crişan, scriitorul pe 
care îl propunem  prin această carte cititorilor. A fost un om de o 
cinste ireproşabilă, de o puritate şi bunătate extraordinare, 
totalmente incapabil de viclenie, incapabil să facă rău,  inadaptabil 
la lumea balcanică şi a miticilor în care a trăit. De aceea a suferit 
enorm, şi tot de aceea credem noi că a ajuns să fie şi un mare om 
de ştiinţă şi un mare scriitor. L-aş compara cu o statuie de cristal. 
Omul acesta a fost toată viaţa incapabil să mintă,  sau să  facă rău  
unui semen al său, pentru a obţine un avantaj, fie el şi mare. Şi deşi 
a avut un caracter de cremene, Domnul a pus în el cu prisosinţă 
multă sensibilitate şi un suflet bun, generos. Ioan Crişan a răspândit 
la daruri şi la bunătăţi în jurul lui, la toţi, cu largheţea şi dărnicia 
unui boier. Cui a meritat şi cui nu a meritata. Mai mult acestora din 
urmă. Dar Domnul îl va răsplăti pentru  asta,  cu asupra de măsură. 
 De aceea, din punctul acesta de vedere, Ioan Crişan îmi apare  
monumental. Îngemănaţi într-una şi aceiaşi statuie, omul, scriitorul 
şi omul de ştiinţă, mi se par o  cariatidă imensă proiectată pe cerul 
de un albastru crud, tare, al vremurilor ! 
 Cătaţi dumneavoastră printre  oamenii pe care i-aţi cunoscut în 
viaţă şi nu veţi găsi deloc, sau veţi găsi foarte puţini, mai ales în 
zilele noastre, ale prăpădului sufletului omenesc, ale decăderii 
caracterului, ale prăbuşirii societăţilor sub loviturile cancerului 
corupţiei şi ale lipsei de moralitate, oameni cinstiţi, drepţi,  de 
caracter, buni, calzi  (având un caracter de cremene), care să îţi 
întindă mâna dezinteresaţi !  Tocmai de aceea statuia lui ne pare 
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mai impunătoare pe fondul istoriei şi al  crizei morale, spirituale, 
economice, sociale,  în care se scufundă bietul popor român.. 
 Ei bine, proiectat pe  suprafaţa societăţii româneşti, nouă, omul 
acesta ne apare  ca o  stalagmită uriaşă,  imensă, ca un monument ! 
Binecuvântaţi să fie părinţii care l-au dat, mângâiaţi să fie ei de 
Domnul acolo în cer, căci mare om au dat ! 
 
                                                                      2 
    Aşa cum am spus, Ioan Crişan se trage din părinţi maramureşeni,  
din spaţiul geografic şi spiritual  al dacilor, cel mai conservator. 
Aici s-a păstrat cel mai bine acea vână a moralităţii de cremene,   
caracterul de cristal, dimensiunea, latura cea mai tare şi curată a  
caracterului poporului dac, tradiţiile şi fondul genetic. Scriitorul şi 
omul de ştiinţă Ioan Crişan se naşte la 22 mai 1932, în comuna 
Bărsău de Jos,  ca fiu al părinţilor Vasile şi Istina Crişan. Are o 
soră,  Anuca, de o frumseţe şi de o bunătate omenească 
impresionantă, şi ea, asemănătoare scriitorului. Am avut norocul să 
vorbim la telefon, să mă bucur de sentimentul de dragostea şi de 
grija pe care i-o purta fratelui. Copil fiind scriitorului îi plăcea 
cartea, îi plăcea să citească mult, cu nesaţ, aşa cum s-a întâmplat cu 
mai toţi scriitorii. Mă gândesc la părinţii lui Ioan Crişan, pe care, 
iată, mi-i imaginez şi pot să-i văd în faţa ochilor, tineri, trăind în 
satul  lor maramureşean, ocrotit de codri şi de steii de piatră.  Îl văd 
pe tatăl lui la cosit, o vadă pe mama Istina  robotind pe lângă vatră 
sau  prin curte. Ei s-au născut în Imperiul Austro-Ungar. Ca şi 
părinţii lor, adică bunicii scriitorului Ioan Crişan. 
      Mi-l imagineze şi pe Ioan Crişan copil, cu chipul luminos, cu 
ochii lui verzi, bătând înspre culoarea cerului, cu părul blond 
mergând prin iarbă, sau pe drumul satului…Are mai tot timpul o 
carte cu el. De altfel cartea i-a fost toată viaţa prietenul  de 
nedespărţit. Acasă  sufrageria îi este burduşită cu cărţi, ca o cetate.  
Un profesor de istorie îmi spunea că dacii erau mai mult blonzi. El 
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credea că germanii, nordicii se trag din triburile dace care au luat-o 
înspre vest şi nord, căutând păşuni bune pentru turmele lor. Este 
clar că Ioan Crişan are foarte mult din  fondul genetic al dacilor.  
Mi-l imaginez cu picioarele goale, desculţ, mergând dimineaţa la 
şcoala din sat, cu traista pe umăr.… Aud şi glasul cerbilor, şi 
foşnetul codrilor din împrejurimile satului… 
  În atmosfera aceasta a crescut copilul Crişenilor, nume care vine 
de la numele râului Criş, de la Crişuri, care o fi fost  înţelesul 
acestui cuvânt, adică aponimul lui, la daci, nu ştim. Trăieşte fericit,  
sub stresul mamei, o personalitate puternică, impunătoare şi rigidă, 
cum ne povestea scriitorul,  sub cupola de un albastru crud a 
cerului care înveleşte culmile munţilor maramureşeni. 
  Dar asta numai până la  opt ani, pentru că Hitler avea să dea în 
1940 Ardealul de Nord ungurilor, iar aceştia aveau să se poarte 
foarte urât, în mod criminal cu populaţia românească, aşa cum au 
făcut la Ip, unde au decimat o localitate întreagă. Părinţii îl iau  pe 
Ioan Crişan şi se refugiază la Târgovişte, unde Ioan Crişan va 
rămâne cu familia până la şaisprezece ani, când se vor muta la 
Bucureşti. 
    Urmează Politehnica în capitală, unde se mutase cu părinţii. Iată, 
eu care îl cunosc de aproape 40 de ani, pot să mi-l imagineze pe 
liceanul şi pe studentul Ioan Crişan. Da, îl văd foarte bine în faţa 
ochilor pe tânărul Ion Crişan mergând la cursuri cu geanta în mâna 
dreaptă, clătinându-se uşor într-o parte şi în alta.. A fost cu 
siguranţă un student eminent, pentru că de felul lui, prin natura sa 
şi prin educaţia nemţească, aşa cum îi plăcea lui să spună,  este 
conştiincios, organizat şi precis ca un neamţ ! Şi aceasta l-a făcut să 
fie oprit mai târziu Asistent la Politehnică. Din câte am înţeles 
aceasta a fost cea mai fericită perioadă a vieţii lui. 
    Cum suntem însă bolnavi de Axiofagie,  dotarea superioară şi 
valoarea tânărului cadru didactic Ion Crişan au stârnit  în colegii lui 
pizma  româneasca şi otrăvita invidie. Axiofagia este, alături de 
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egoplasm, (boala lui eu şi numai eu, eu să fiu mare, numai eu să 
ajung sus, eu să fiu la putere) una dintre patologiile psihologiei 
poporului român. Ioan Crişan  a fost lucrat şi îndepărtat din 
Politehnică. A lucrat apoi mulţi ani în cercetare, la Institutul de 
cercetări electrotehnice. Fiind  o minte sclipitoare  şi un cercetător 
aplicat, a realizat lucrări ştiinţifice de valoare, de pionierat în 
domeniul lui,  invenţii, descoperiri extraordinare. Bineînţeles că 
asta i-a făcut pe mulţi să sufere, de aceea a fost   lucrat  şi obligat 
să se pensioneze. 
   Abia din acest moment începe, credem noi, viaţa scriitorului Ion 
Crişan, dar a  continuat totodată şi viaţa omului de ştiinţă, Îmi 
amintesc discuţiile  nesfârşite din nopţile când am   dormit la el,  nu 
pot să uit teoriile şi ideile   care  trăiau în mintea lui şi care ieşeau 
sclipitoare la iveală. 
 
                                            3 
   Cum s-au născut scriitorul şi opera lui  Ioan Crişan ? S-au născut 
din tragedia vieţii lui, aşa cum s-au născut genialul Feodor 
Mihailovici Dostoievski şi Oprea lui zguduitoare, din tragedia 
vieţii  Omului, dintr-o mare suferinţă, dintr-un chin îndurat cu greu,  
din marea rană a sufletului sensibil şi pur în care realitatea şi 
oamenii  din jurul lui au învârtit cuţitul până la fund, dintr-o mare 
încercare la care  l-a supus Dumnezeu ! De altfel destinul  lui Ioan 
Crişan are  multe asemănări cu destinul autorului „Fraţilor 
Karamazov”, iar substanţa operei lui Ion Crişan fiorul tragic, chinul 
lui nesfârşit sunt prin profunzimea lor, prin temele abordate, dar şi 
prin trăirea lor la o mare tensiune a creaţiei, a scrierii operei, prin 
excelenţă dostoievskiene. 
    Ioan Crişan fiind un om „condamnat”, ca şi Feodor Mihailovici 
Dostoievski la „ocna vieţii”, fiind zdrobit de ticăloşii care l-au dat 
afară  de la Facultate, iar apoi din Institutul de cercetări,  el a fost 
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toată viaţa lui  Obiectul acestei umilinţe profunde, al acestei  
zdrobiri, al otrăvirii  continue a sufletului său. 
    El a fost un mare condamnat pentru că un suflet de puritatea şi 
cinstea lui Ion Crişan,  venit din miticul şi din istoricul Maramureş, 
o fiinţă dotată cu vocaţia purităţii, a cinstei, a adevărului, a 
nobleţei,  având în el neostoită  setea absolută de dreptate,  de 
adevăr, dar şi  credinţa nestrămutată, utopică în posibilitatea 
existenţei acestei realităţi,  în lumea în care am trăit amândoi 
(concret în România comunistă şi postcomunistă),  o dată încăput 
într-o lume balcanică, aşa cum a fost lumea Bucureştiului, 
societatea românească în cea de-a doua jumătate a secolului XX, el 
nu putea  să fie decât  Victima acestei societăţi, a acestei lumi.  El 
nu putea decât să sufere, să fie călcat în picioare de miticii şi de 
profitorii, de jigodiile, de ticăloşii care formau această lume. 
 De aici, din această întâlnire dintre o  fiinţă a purităţii, a dreptăţii, 
a binelui, având un caracter de tăria şi inflexibilitatea cremenei şi 
lumea balcanică a Bucureştiului  din perioada comunismului, 
(societatea românească din cea de-a doua jumătate a secolului XX ) 
a rezultat drama  imensă, profundă şi dureroasă a  omului, a omului 
de ştiinţă şi a artistului. 
     În fond  scriitorul Ioan Crişan şi Opera lui literară (care la 
această dată când scriem Prefaţa la cartea lui, septembrie-
octombrie 2009,  nu a văzut  încă lumina tiparului) nu sunt decât 
ţipătul sufletului zdrobit, care caută să se salveze prin  luptă şi 
revoltă. Opera lui este în ultima instanţă rezultatul întâlnirii a două 
lumi, lumea purităţii, a setei de adevăr, a valorilor morale şi 
istorice, lumea Maramureşului dacic,  cu care Ioan Crişan a venit 
din istorie şi din Maramureşul lui (lume care a venit  prin moşii şi 
părinţii lui de la daci, vorba lui Eminescu,  „părinţii din părinţi”) şi 
lumea aceasta românească, în care am trăit noi, cei care am avut 
nenorocul să trăim în cea de-a doua jumătate a secolului XX şi 
după aceea. 
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     Este vorba deci de ciocnirea în viaţă, în istorie, a acestor lumi,  
ciocnire şi luptă care s-a produs în sufletul şi în conştiinţa  lui, care 
s-a produs prin zdrobirea lui şi a sufletului său, aşa cum Horia a 
fost zdrobit pe roată. 
      Din această întâlnire, din această luptă, din această zdrobire a 
învins societatea balcanică românească, au învins jigodiile care l-au 
marginalizat şi l-au dat afară şi de la facultate şi din Institutul de 
cercetări, au învins ariviştii, parveniţii, profitorii societăţii 
româneşti din cea de-a doua jumătate a secolului  XX. Ei l-au 
eliminat pe Ioan Crişan, care-i stânjenea, care le amintea  prin 
valoarea şi realizările lui în domeniul ştiinţei, cât de mediocri, de 
leneşi, de meschini şi de lichele sunt. Ioan Crişan era oglinda în 
care se vedeau, prin comparaţie, cât de neînsemnaţi sunt, cât de 
pigmei sunt. În conştiinţa lor s-a produs un cutremur. Omul acesta, 
prin valoarea lui, prin dimensiunea lui spirituală, ca om de ştiinţă, 
şi prin realizările lui îi umilea, îi teroriza. Acesta este mecanismul 
invidiei. Invidia este şi o reacţie de apărare a individului uman, 
mic, mediocru, lichea care  în faţa valorii îşi dă seama  cu adevărat 
cine este, că este o nonvaloare. Acest fapt îl face să sufere, 
micimea lui îl chinuie, şi îl macină, şi  atunci în subconştientului 
omului mic se naşte  tendinţa şi reacţia de a-l elimina pe cel care îi 
arată prin valoarea sa cât de mic este el.  
       Şi pentru că valoarea îl face să sufere pe ignobil, o face să 
realizeze pe non valoare cât de mică este ca fiinţă umană, atunci în 
subconştientul ei se declanşează reacţia agresivă de eliminare, de 
marginalizare, de asasinare a valorii. Valoarea trebuie îndepărtată, 
marginalizată din  orizontul de viaţă al nonvalorii, al omului mic ! 
Acestea  sunt deci cauzele şi mecanismul care i-au făcut pe 
mediocrităţile din Colectivele în care a lucrat Ioan  Crişan 
(Politehnică şi Institutul de cercetări….)  să-l îndepărteze. 
       Aşa cum spuneam în lucrarea noastră „Psihologia şi Pedagogia 
poporului român”,  Axiofagia , invidia fiind forma fundamentală a 
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axiofagiei, este o patologie profundă a psihologiei poporului 
român. Avem în noi, în subconştientul nostru colectiv, în gena 
noastră tendinţa de a elimina valoarea din universul în care trăim. 
Aşa se explică faptul  că ne-am trădat Conducătorii, Domnitorii, că 
ne-am distrus valorile, că le-am alungat din ţară. Aşa se  explică 
faptul că cele mai mari valori creatoare pe care le-a dat poporul 
acesta şi care au creat în secolul XX, ne referim la George Enescu , 
la Constantin Brâncuşi, la Mircea Eliade, la Eugen Ionescu, Emil 
Cioran, Henri Coandă, Emil Palade, au  putut să creeze şi să se 
realizeze în afara Ţării.…Dacă ar fi rămas în ţară i-am fi terminat, 
i-am fi asasinat, dacă nu fizic, atunci moral. Ăştia suntem noi, 
românii, axiofagia fiind patologia psihologiei poporului român care 
ne defineşte prin excelenţă. Care ne-a nenorocit toată istoria, care 
ne distruge  acum , şi care ne va distruge definitiv ! 
     Din această luptă între nonvaloare şi valoare, dintre imoralitate 
şi moralitate, dintre ticăloşie, cinism şi nobleţe, dintre  rău şi  bine, 
în cazul lui Ioan Crişan  A ÎNVINS RĂUL.    Nici nu putea să fie 
altfel. Cine a trăit în dedublata şi perversa societate socialistă ştie 
că dacă  Omul nu era un suspus, un dedublat, adică una să spui la 
serviciu, la şedinţele de partid sau de la Institut, şi altul să ştii că 
este adevărul,  altceva să vorbeşti acasă, dacă nu erai  un îndoit de 
spate şi un om umil, care să accepţi tezele partidului, care să 
accepţi dedublarea socială, minciuna,  propaganda comunistă, dacă 
nu erai puţin viclean, egoist, şmecher, nu reuşeai să  avansezi în 
lumea aceea. Aşa cum nu reuşeşti, ca fiinţă umană, să 
supravieţuieşti în societatea românească postcomunistă, care este şi 
mai imorală, şi mai inconştientă, şi mai ticăloasă, şi mai egoistă. 
Este şi mai mult lumea parveniţilor, a escrocilor, a ticăloşilor cu 
tupeu. Procesul acesta  de decădere morală şi spirituală al societăţii 
româneşti, al poporului român, (care s-a produs simultan cu 
prăbuşirea economiei româneşti, realizată de aceiaşi hoţi, parveniţi, 
profitori din perioada comunistă) s-a agravat după căderea 
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comunismului atât de mult încât pune în pericol însăşi 
supravieţuirea poporului român. 
    Aceasta este explicaţia, acestea sunt cauzele care au făcut ca 
Ioan Crişan să fie marginalizat, să fie învins. Să fie condamnat, să 
fie asasinat moral. Aşa s-a născut tragedia omului Ioan Crişan, cea 
care stă la baza operei lui. În fond Opera literară a lui Ioan Crişan 
nu este altceva decât „spovedania unui învins”,  însemnările lui 
sunt gemetele pe care le scotea bietul trup căzut la pământ şi călcat 
în picioare, lovit de cizmele securiştilor, a celor care îl urmăreau, îl 
invidiau,  îl  striveau zi de zi, an de an. 
   A fost dat afară de la Institutul de cercetări,  a fost lucrat, i s-a 
„înscenat”, ca şi în cazul lui Eminescu,  faptul că ar fi nebun, că ar 
avea probleme psihice. Astăzi cei care trăim în tembela democraţie 
postcomunistă ne aducem aminte că aşa se întâmpla în perioada 
comunistă cu toţi opozanţii comunişti. Li se înscena ceva, orice, ca 
să fie  internaţi la psihiatrie. Aşa cum s-a întâmplat cu Ioan Crişan, 
cu   omul de ştiinţă care realizase atâtea descoperiri, invenţii în 
electrochimie, descoperiri care slujiseră dezvoltarea ţării, a 
industriei. Descoperiri care ar fi putut să fie mult mai numeroase 
dacă omul ar fi fost lăsat în pace să lucreze, să cerceteze, dacă ar fi  
fost ajutat, stimulat. Ca drept răsplată era marginalizat, era urmărit, 
era băgat la psihiatrie. Cu mulţi oameni care au avut şira spinării 
dreaptă, inflexibilă, aşa cum a avut-o  Crişan, care au vrut să spună 
adevărul şi care au luptat pentru adevăr s-a întâmplat aşa. 
       Pe când lucra la Institutul de cercetări în domeniul 
electrochimiei, când încă nu devenise un pericol pentru  pigmeii 
care erau în jurul lui, a fost trimis într-un schimb de experienţă în 
Germania Federală, unde a vizitat Institute de cercetări, a discutat 
cu oameni de ştiinţă din domeniul lui. Atunci, cu prilejul acelei 
vizite i s-a făcut propunerea de a rămâne în Germania. Patriot prin 
natura sa, prin vocaţie, Ioan Crişan nu a acceptat. În conştiinţa lui 
ideea că el trebuie să rămână în ţară ca să-şi slujească poporul prin 
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creaţiile sale, prin descoperirile pe care avea să le realizeze,  era la 
fel de vie, de strălucitoare ca însuşi sensul vieţii lui.  
      În cazul în care ar fi rămas în Germania ar fi ajuns un  om de 
ştiinţă care ar fi adus premiul Nobel, pentru Chimie, aşa cum s-a 
întâmplat în cazul lui Emil Palade. A ales să se întoarcă acasă, ca 
să-şi slujească ţara… ca să fie umilit, marginalizat, asasinat moral 
de parveniţi. ACESTA A FOST DESIGUR DESTINUL SĂU. 
Pentru că fără să treacă prin această mare umilinţă, nedreptate, 
zdrobire a trupului şi a sufletului, nu s-ar fi născut scriitorul 
dostoievskian Ioan Crişan 
      Ioan Crişan, însetatul de puritate, de dreptate şi de adevăr,  el 
care avea în fiinţa lui vâna dacică a tăriei nu s-a resemnat, aşa cum 
era şi normal, cu înfrângerea, cu umilirea, cu zdrobirea sa. Nu ! S-a 
ridicat la luptă, adică a devenit un revoltat şi un luptător, pentru 
drepturile lui, dar şi împotriva ticăloşilor care îl  îndepărtaseră din 
Institutul de cercetări… 
 
                                                                            4 
    Dar cum putea să lupţi în perioada comunistă ? Putea să te iei de 
piept cu regimul, cu cei care conduceau ţara, cu cei care îl dăduseră 
afară ? Nu ! Puteai să lupţi numai  prin Memoriile pe care le  
adresai Conducerii Instituţiei, redacţiilor unor ziare care puteau să 
scrie despre tine, ca să ţi se facă dreptate, Organelor de partid şi de 
stat.  Prin viu grai vorbind cu oamenii în mijlocul cărora trăiai, pe 
care îi întâlneai, spunându-le adevărul, prin manifestele pe care le 
lipeai, prin articolele trimis pe căi ocolite la Europa Liberă, prin 
poeziile cu conţinut incendiar cărora le dădeai drumul să circule.. 
Aşa a făcut şi Ioan Crişan… Concepea texte cărora le dădea 
drumul să circule în subterana societăţii. Le spunea oamenilor care 
este adevărul. A început să scrie memorii. Toţi cei cărora li se 
adresa îi dădeau dreptate, numai că nu se mişca nimic, el tot un 
marginalizat, un nedreptăţit, un învins rămânea. 
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    Unul dintre oamenii din presă care l-au susţinut cu vehemenţă şi 
curaj pe Ioan Crişan, căruia omul de ştiinţă i-a rămas recunoscător 
peste ani, a fost poetul Adrian Păunescu.  Poate că şi lucrul acesta 
l-a adus pe Ion Crişan la prima şedinţă a cenaclului Flacăra, când 
Domnul a făcut ca să ne întâlnim. Ca Ioan Crişan să îl cunoască pe 
poetul şi pe omul Ştefan Dumitrescu. Păunescu deci are acest merit 
că s-a bătut ca un leu pentru Ioan Crişan, pentru dreptatea lui. 
Pentru că văzuse negru pe alb că Ioan Crişan avea dreptate, văzuse 
că fusese lovit, umilit, nedreptăţit de cei care vruseseră să scape de 
el, şi care reuşiseră să-l elimine.  Mai multe  ziare şi reviste din 
epocă s-au luptat pentru Ioan Crişan. 
   Aşa după cum ştim însă din viaţă şi din istorie, Răul este mai 
puternic decât Binele, deşi Dumnezeu face  mai întotdeauna pe 
nesimţite o Minune, astfel că la sfârşit vedem, în mod paradoxal, că 
Binele învinge. Vai, dar binele învinge abia la sfârşit, când omul 
este epuizat şi căzut la pământ. Acest lucru li se întâmplă  
oamenilor, familiilor, unor popoare întregi. Câţi oameni nu au 
pierit în închisorile comuniste, complet nevinovaţi, ba încă oameni 
de  mare valoare, minunaţi, cu mari contribuţii la dezvoltarea 
culturii, să-i amintim numai pe Noica, pe părintele Nicu Şteinhardt, 
pe Ştefan Odobleja, părintele Ciberneticii, aceasta însemnând una 
din marile contribuţii ale gândirii româneşti la dezvoltarea 
cunoaşterii umane în istorie, iar după aceea, LI S-A FĂCUT 
DREPTATE ?. Unii dintre ei au avut norocul să li se facă dreptate 
în timpul vieţii lor, aşa cum este cazul lui Noica şi al atâtor oameni 
de valoare zdrobiţi. Alţii nu au mai avut norocul acesta. Li s-a făcut 
dreptate, dar după moarte, cazul  marelui poet Gir, cazul lui Mircea 
Vulcănescu, al atâtor intelectuali de valoare ! 
    Ei bine, aşa cum spuneam, dat afară, umilit, nedreptăţit şi învins,  
el este un condamnat (ca şi Dostoievski, Ioan Crişan este un 
condamnat, şi în acelaşi timp un asasinat moral care nu acceptă 
înfrângerea) şi  un revoltat. Revoltatul, luptătorul pentru dreptate 
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este susţinut, hrănit de acea vână tare a poporului român, pe care o 
moştenim de la daci. Va lupta cu toate puterile lui, pe toate căile. 
Un regim comunist însă, mai ales unul de duritatea celui care a fost 
în România, nu putea accepta un revoltat şi un  luptător ca Ioan 
Crişan. De aceea el a fost unul dintre cei mai urmăriţi oameni de 
securitate.   Şi chiar dacă a fost zdrobit şi umilit, dacă a fost închis 
la Cula, (spital de psihiatrie), dacă avea după el zeci de securişti şi 
informatori care îl ţineau sub observaţie, Ion Crişan tot a reuşit să 
ia legătura cu dizidenţii  din epocă,  (Dan Petrescu,  Liviu 
Cangiopol, de la Iaşi, Doina Cornea , de la Cluj, Paul Goma,  Dorin 
Tudoran, şi alţii)  reuşind de asemenea să facă să ajungă scrisorile 
şi mesajele  sale la Europa Liberă, unde au fost citite. 
  Vedem lucrul acesta răsfoind Cartea Albă a Securităţii. 
 
                                                                        5 
       Paralele cu lupta dusă prin Memorii şi scrisori cu autorităţile,  
ca să i se facă dreptate,  s-a mai întâmplat un fapt miraculos, care 
avea să ducă la naşterea şi la construirea unuia dintre cei mai mari  
scriitori români.  Ioan Crişan fiind o fiinţă umilită, a avut, aşa cum 
vedem din Opera sa literară, o reacţie ciudată, am spune. Fiinţa 
ulcerată, călcată în picioare a dezvoltat o reacţie imensă şi teribilă. 
Ca un organism care o dată atins  se strânge în el, se contractă, se 
încordează din toate puterile şi scoate un urlet, un geamăt, nesfârşit 
de dureros, de înalt, care va umple lumea, tot universul. Este o 
Conştiinţă ulcerată, imensă, care arde mocnit. Gemetele sale, 
suferinţa sa, ţipetele sale curg prin mâna lui pe caietele pe care  el 
notează tot ce i se întâmplă, tot ce trăieşte. Sensibil şi profund, 
având o energie profundă şi imensă, este ca acul unui aparat care 
înregistrează cea mai mică vibraţie a scoarţei pământului. 
    Ioan Crişan  fiind pensionar, aruncat la marginea societăţii,  
ajuns acasă în dormitorul său îşi însemna gândurile, întâmplările, 
experienţele trăite, ideile care îi veneau în minte. Simţea nevoia să 
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scrie. Să se echilibreze, să se purifice de umilinţa, de veninul, de 
durerea adunate în sufletul său  prin catarsisul scrisului, al 
cuvântului mărturisit hârtiei. Azi aşa, mâine aşa, obiceiul acesta i-a 
intrat în sânge. Însemnări  de o jumătate de pagină, de o pagină, 
care începeau cu data, cu ora….se înşiruiau până când se termina 
caietul… Şi atunci Ioan Crişan îşi continua însemnările zilnice pe 
alt caiet… Şi aşa ani de zile, o viaţă întreagă… Acum omul de 
ştiinţă şi scriitorul Ioan Crişan se apropie de 77 de ani… Nu ştim 
câte caiete sunt în casa lui… Saci de caiete. Ei bine, caietele 
acestea sunt Memoria şi Oglinda unei epoci teribile din istoria 
poporului român. Ele conţin  urmele agresiunii unei Puteri 
Inconştiente şi nocive asupra poporului român, asupra sufletului 
românesc, asupra intelectualului  şi a Creatorului român, dar şi 
reacţiile  pline de suferinţă şi dezamăgire, răspunsul sufletului 
omenesc, asemenea unei orgi grave, în faţa agresiunii unei istorii 
bolnave, cancerigene, zvârcolirile bietului suflet, gemetele şi 
ţipetele lui sfâşietoare, transformate într-o jelanie nesfârşită, într-o 
simfonie a condamnării Omului, a revoltei şi a luptei la nesfârşit. 
      Îi mulţumim lui Dumnezeu că suntem primul care a întrevăzut  
faptul că aceste însemnări puse cap la cap, sunt asemenea unor 
cărămizi, care legate, lipite una de alta pe orizontală şi verticală, se 
ridică şi întocmesc o Catedrală, o Casă, un Templu.  O Mare  
Operă ! Prin anii aceia Editura Univers  publica Scrisorile, 
Corespondenţa unor mari scriitori, pictori, oameni de cultură. 
Citind aceste cărţi, care conţineau Corespondenţa acestor Mari 
scriitori am observat că scrisorile păstrate, înşiruite una după alta, 
în ordinea scrierii lor, în carte,  la lectură dădeau impresia unui 
roman,  semănau foarte bine cu un roman, al cărui personaj central 
era chiar autorul scrisorilor. De dincolo de rânduri, şi printre 
rânduri se contura portretul personajului, adâncimea sufletului său, 
firul epic al vieţii lui. Ba mai mult povestind întâmplările vieţii lui, 
descriind alţi oameni, vorbind despre viaţa sa şi descriind 
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întâmplări din societatea, din lumea artei, se năştea pe nesimţite 
fresca acelei societăţi şi a acelei epoci. 
      Romanele acestea care sunt rezultatul scrisorilor marilor 
personalităţi, adunate într-o carte, sunt de o valoare inestimabilă. El 
sunt un fel de bildungsroman, sunt romane psihologie pentru că  
avem posibilitatea să pătrundem în psihologia autorului, a 
oamenilor din vremea sa, să vedem iluminate cutele şi piscurile 
sufletului său, şi sunt romane sociale şi istorice pentru că ne dau o 
viziune personală asupra societăţii şi a epocii în care trăieşte 
scriitorul. 
     Ei bine, opera literară a lui Ioan Crişan  este născută, s-a 
construit singură, din aceste cărămizi, din aceste cioburi risipite, 
care sunt adunate apoi  într-un Întreg. Abia  atunci când sunt lipite 
una de alta într-un Întreg,  aceste însemnări sunt asemenea 
celulelor unui Organism uman, care puse una lângă alte încep să 
comunice între ele. Seva şi sângele trec, circulă prin ele,  de la o 
celulă la alta,  de la un organ la altul, şi toate celule, dimpreună cu 
marea Întocmire, cu Organismul  pe care-l formează, prind viaţă, 
prind culoare.  Sunt asemenea sunetelor care puse pe portativ 
alcătuiesc la urmă O simfonie, profundă, zguduitoare. 
Iată ce ne revelează marea operă a lui Ioan Crişan. 
 
                                                                        6 
 Venind acasă după ce  se luptase cu autorităţile cărora le lăsase 
memoriile lui,  sau de la Tribunal unde a încercat de zeci de ori să 
îşi găsească dreptatea, căci nu se putea să lipsească din fenomenul 
cancerigen al poporului român această Instituţie, cu sufletul obosit 
şi scârbit de murdăria lumii în care trăia, împins de revolta care 
clocotea în adâncul sufletului lui, mai având energie să lupte, Ioan 
Crişan se aşeza, cum spuneam, în patul lui, cuib  al unui spirit  a 
cărui tragedia semăna mult cu  drama albatrosului,  îşi lua caietul şi  
începea să îşi însemneze ce trăise în el în ziua aceea, ce simţise el, 
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şi ce gânduri se născuseră în  sufletul şi în mintea lui ! Prin stiloul 
său de  intelectual sărac curgea sânge de fapt, curgea veninul şi 
puroiul infecţie sociale, curgea zeama cancerigenă a răului, 
conţinutul arzând al rănilor făcute de cei care-l călcaseră în 
picioare. 
      Nu ştim din ce an a început  Ioan Crişan să îşi aştearnă  în 
caietele sale durerea, probabil din momentul în care a fost 
pensionat,  dar din acela moment a început să se nască în subterana 
societăţii româneşti o mare operă literară. 
     Spunem că această Operă s-a născut şi că ea există în literatura 
română prin voia lui Dumnezeu, pentru că Ioan Crişan nu a 
intenţionat să  devină, să fie scriitor. El nu a intenţionat nici să-şi 
ţină un Jurnal, aşa cum fac oamenii de cultură care sunt convinşi de 
valoarea lor  ulterioară. Nu, el era O Conştiinţă rănită care nu putea 
să tacă, sa uite, care îşi striga în  liniştea camerei lui durerea…  O 
Memorie ulcerată şi sensibilă care  înregistrase ca acul unui aparat 
subtil şi ultrasensibil nedreptăţile care i se făcuseră, rănile care-i 
rămăseseră în carne, şi care acum, filtrate de sufletul său se turnau 
pe fila albă a caietului, unde aveau să rămână neclintite zeci de ani. 
Unde sunt şi acum. Şi de unde le luăm  şi le aşezăm în computer ca 
să fie nemurite apoi în carte. 
     În istoria creaţiei literare nebănuite au fost căile Domnului şi 
modul subtil în care a lucrat El. 
     Cei care l-au cunoscut, fie colegi,  fie duşmani (cei care nu au 
mai putut să suporte durerea, suferinţa creată în sufletul lor de 
invidia declanşată de valoarea fiinţei umane şi a omului Ioan 
Crişan ), cei care l-au cunoscut îndeaproape, cei care l-au apărat în 
presă, au văzut în el doar pe Omul de ştiinţă, pe inginerul şi 
cercetătorul care făcuse descoperiri în electrochimie, care publicase 
lucrări de pionierat în revistele de ştiinţă româneşti şi în 
prestigioase reviste internaţionale, acum nedreptăţit, marginalizat, 
lovit, umilit, care îşi căuta şi el dreptatea în ţara aceasta, care a fost 
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dintotdeauna a nimănui. Nimeni nu a văzut şi nici nu avea cum să 
vadă în inginerul Ioan Crişan, care umbla cu reportefonul în geantă 
şi în buzunar ca s-i înregistreze pe cei la  care mergea în audienţa 
să-şi ceară dreptatea, pe  scriitorul, pe marele scriitor de mai târziu. 
     Dar scriitorul Ioan Crişan  (aşa cum spuneam referindu-ne la 
cazul Dostoievski),  s-a născut din obscuritate, din umilinţa,  din 
nedreptatea, din mârşăvia cu care a fost îngenuncheat şi doborât la 
pământ. Scriitorul Ioan Crişan a fost făcut, creat  de  agresiunea, de 
nedreptatea care i s-a făcut, de suferinţa, de lacrimile, de veninul 
care s-au adunat în sufletul lui, şi care când n-a mai putut a început 
să  jeluiască şi să urle, şi gemetele şi ţipetele lui tragice, de  
albatros ucis, s-au pus în însemnările pe care le scrie el zilnic. 
Puţini oameni pot să-şi imagineze cât  de  bestial, cât de cinic a fost 
lovit acest om, şi ce imensă suferinţă s-a adunat în sufletul lui ! Cât 
de mare a fost durerea bietului om în această existenţă. Nu am 
văzut pe nimeni, în viata aceasta să sufere atât de mult ca Ioan 
Crişan. 
     Şi dacă Dostoiveski a ajuns Marele scriitor de mai târziu tocmai 
pentru că a trecut prin iadul închisorilor ţariste, prin experienţa 
condamnării la moarte, la fel credem noi că s-au întâmpla lucrurile 
şi în cazul  scriitorului român Ioan Crişan.  Amândoi au fost 
introduşi de destin, de Domnul, mai întâi într-o stare de umilinţă şi 
de suferinţă  profundă, imensă,  într-o mare încercare, foarte grea, 
îngrozitor de dureroasă, aşa cum ar fi fost introduşi în burta 
Chitului, ne gândim la parabola biblică, din care Marin Sorescu s-a 
inspirat când a scris Iona. Ioan Crişan a fost introdus în această 
teribilă încercare, în acest imens malaxor,  în această suferinţă 
foarte profundă, aproape de limita de jos a insuportabilităţii, de cei 
care l-au mătrăşit de la  facultate şi din institutul de cercetări, de cei 
care l-au condamnat la închisoare (pentru el viaţa fiind o închisoare 
mascată), de către cei care au vrut să-l anuleze ca valoare 
intelectuală şi ca om.  
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        Dacă nu ar fi existat această condamnare la închisoare şi la 
anularea lui ca fiinţă şi conştiinţă, Ioan Crişan nu s-ar fi apucat să 
îşi scrie însemnările, notele lui, scrisorile lui zilnice către oameni,  
către viitor şi către Dumnezeu !  (mărturisim însă că nu putem să 
ştim lucrul acesta cu toată certitudinea. Ipoteza noastră ar fi aceea 
că Ioan Crişan, o Conştiinţă ca a lui sensibilă, centrată pe valorile 
fundamentale al fenomenului uman, cinste, dreptate, puritate, 
binele, în orice epocă ar fi trăit,  el ar fi fost un disident,  un 
inadaptabil, înscriindu-se în lupta pentru respectarea acestor valori. 
Este o idee care ni se pare foarte verosimilă !)  
      Ioan Crişan este deci încă unul din cazurile care ne spun că 
marile opere se nasc din suferinţă, dintr-o profundă şi mare 
suferinţă, aşa cum este cazul lui Dostoievski, şi al atâtor mari 
Creatori, în toate domeniile. Că nu există operă mare, creaţie 
durabilă dacă nu are la temelia ei o jertfă. Cazul lui Ioan Crişan, 
spunem noi, ilustrează prin excelenţă această Lege a creaţiei. 
      În cazul lui Ioan Crişan această Mare încercare la care l-a supus 
Dumnezeu, şi la care l-au împins cei care s-au  simţit umiliţi de 
valoarea lui,  care au fost stânjeniţi de lucrările şi descoperirile sale 
ştiinţifice, cei care cunoscându-l  îşi dădeau seama prin comparaţie 
de micimea lor,  avea să capete proporţii imense. Pentru că lupta 
lui Ioan Crişan cu nonvalorile, cu ticăloşii, era, în ultima instanţă, 
aşa cum spuneam,  lupta dintre două lumi, dintre două tipologii 
umane.  Era lupta omului cu Răul ! Ioan Crişan născându-se şi 
crescând în lumea  arhaică, morală, sănătoasă din punct de vedere 
axiologic şi moral, a Maramureşului, în care cinstea, munca, truda, 
serioasă, hărnicia, adevărul, respectarea valorilor morale, care 
veneau prin istorie de la daci, erau literă de lege, venit în  
societatea românească balcanică, a celei de-a doua jumătăţi a 
secolului XX, n-ar fi putut să tacă. Să rămână insensibil la 
nedreptăţile din societate, la călcarea în picioare a valorilor, la 
umilirea omului de către om.  



 52 

      Prin structura sa psihică Ioan Crişan a fost, ca un filon de 
cremene, incapabil de minciună, de fofilare, de îndoire a şirei 
spinării, de parvenitism. Dar a fost în acelaşi timp sensibil ca un 
arc, care reacţionează profund şi imens  în faţa nedreptăţii, a 
defectelor umane, a patologiilor sociale. Aşa era el construit 
sufleteşte,  în temelia  genetică şi a subconştientului său colectiv… 
Aceasta era  vocaţia şi structura sa caracterială. În al doilea rând 
omul acesta, format în Maramureşul lui istoric, a venit în lumea 
caragielească a miticilor, în lumea imorală, balcanică a 
Bucureştiului, din cea de-a doua jumătate a secolului XX, având în 
fiinţa lui această lume a valorilor perene, cinstea, binele, adevărul, 
credinţa, speranţa. Din ciocnirea acestor două lumi a rezultat, deci, 
drama, tragedia lui Ioan Crişan.  Lumea miticilor, a  parveniţilor, a 
invidioşilor, a nonvalorilor, a lichelelor (această topologie umană 
foarte generalizată în România în secolul XX şi începutul secolului 
XXI)  nu putea accepta, aşa cum am mai spus, o mare valoare, un 
caracter integru, limpede cum este cristalul, care nu se îndoieşte, nu 
se fofilează, care nu este viclean, şmecher, dedublat. Care nu 
merge la cârciumă cu colegii lui, cu miticii, care nu-şi pierde 
timpul, care nu face servicii celor puternici, care nu este o lichea, ci 
este un om corect, muncitor, un creator care obţine rezultate 
extraordinare în domeniul său, care este publicat şi apreciat de 
revistele şi cercurile ştiinţifice internaţionale. Care ar fi putut să-i 
aducă Ţării lui Premiu Nobel pentru chimie. ! 
        Dintre aceste două lumi  şi  două tipologii antagoniste, trebuia 
să învingă  cea mai puternică, cea mai vie, cea mai adaptabilă, 
lumea prezentului, lumea societăţii româneşti. A învins cum era de 
aşteptat lumea acestei epoci istorice, lumea miticilor, a 
balcanismului românesc.  
  Mai subliniem încă o dată lucrul acesta, pentru că din punctul de 
vedere al dramei psihologice, sociale şi istorice al unei societăţi 
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întregi, a unui popor, Ioan Crişean, seamănă foarte mult cu Mihail 
Sadoveanu. 
 Pentru că el  în însemnările lui, în Jurnalul lui nesfârşit, nu îşi 
exprimă doar durerea lui, nu este vorba de nedreptatea care i s-a 
făcut lui personal. Nu ! Ioan Crişan seamănă în Jurnalul lui foarte 
bine cu  Goga. După ce citeşti sute de însemnări, şi simţi până în 
adâncul sufletul tău suferinţa umană, durerea lui imensă,  eşti 
copleşit şi îţi dai seama ca de fapt Ioan Crişan exprimă  durerea, 
neliniştea,  zvârcolirea unei tipologii întregi de valori, a  clasei 
nedreptăţiţilor, a umiliţilor, a frustraţilor, a călcaţilor în 
picioare…A intelectualului învins, a creatorului frustrat. În fond 
personajul din Jurnalul său romanesc, sau din Romanul său scris 
sub forma jurnalului, nu este atât el,  ca persoană, ci este însuşi 
Omul şi poporul român, un popor călcat în picioare, manipulat, 
batjocorit de Putere, şi pe vremea comunismului, şi în  perioada 
neocomunistă, postcomunistă, când puterea s-a dovedit a fi mai 
perversă, mai cinică, mai jefuitoare, mai lipsită de moralitate.  
Această clasă a dezmoşteniţilor, a frustraţilor, care se revoltă 
împotriva Puterii răului, şi care este prin excelenţă Puterea politică, 
a exprimat Ioan Crişan în însemnările sale zilnice. 
       Din păcate, aşa cum spuneam,  societatea românească în cea 
de-a doua jumătate a secolului XX, mai ales sub influenţa  
minciunii, a dedublării la care am fost împinşi de propaganda 
comunistă, de dictatura comunistă, de schizoidia impusă, când 
spuneam una la şedinţele de partid şi la locul de muncă, iar acasă 
gândeam şi spuneam altceva, a devenit o societate pervertită, în 
care cancerul imoralităţii, al minciunii, al fariseismului,  a pătruns 
din ce în ce mai adânc. Lucrul acesta îl vedem foarte bine acum în 
perioada postcomunistă când hoţii, parveniţii, corupţii, jigodiile au 
scos capul şi au purces la jefuirea economiei, la distrugerea ţării, 
numai ca ei să se îmbogăţească, să ajungă la putere.  În această 
lume, să recunoaştem că tipologia umană, morală, din care făcea  
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parte Ioan Crişan, adică a oamenilor cinstiţi, curaţi ca lacrima, 
muncitori, însetaţi  de cunoaştere, de absolut, a oamenilor fragili, 
patrioţi, care nu sunt corupţi şi nici coruptibili,  care sunt luptători 
pentru dreptate şi adevăr până în pânzele albe, nu avea nici o şansă. 
      Ioan Crişan era  deci condamnat (motivul condamnării, al 
omului condamnat, damnat, din opera lui Dostoievski, şi din toată 
literatura)  de la început să fie învins, zdrobit, anulat. Numai că el 
având acel caracter de cremene, moştenit de la părinţi, având prin 
natura sa inflexibilitatea omului curat, a purităţii umane, a omului 
incapabil de compromis, a luptătorului pentru adevăr, NU PUTEA 
SĂ TACĂ, SĂ FIE LAŞ (asemenea naturi umane nu cunosc 
laşitatea, nici frica, nici compromisul), nu putea să accepte să fie 
învins. Nu putea să cadă la pace cu duşmanii, cu cei care  îl 
eliminaseră. Pentru că lumea miticilor, lumea parveniţilor, a 
balcanismului românesc nu poate accepta în structura ei, în fiinţa ei 
asemenea exemplare, care o fac să se cunoască pe ea. Să-şi dea 
seama, ca şi cum s-ar fi uitat permanent într-o oglindă, că este o 
lume meschină, o lume parvenită, imorală, o lume a nimicului. 
     Spuneam că scriitorul Ioan Crişan seamănă cu Sadoveanu,  
pentru că aşa cum Sadoveanu, scriind mici povestiri, mici reportaje 
în care descria locurile  şi întâmplările văzute în drumeţiile, lui, 
când mergea la vânătoare, la pescuit, povestind întâmplări mai 
vechi şi mai noi, a născut, a recreat o lume,  o întreagă mitologie a 
cosmosului românesc, şi a făcut codrii Moldovei şi ai Daciei să 
vuiască, la fel şi Ioan Crişan, descriind societatea umană pe 
parcursul unei lungi perioade istorice, în mii de imagini sufleteşti şi 
sociale, luate din toate unghiurile care se reflectă una în alta, 
exprimând sute de sentimente, de stări sufleteşti,  scoţând din 
pieptul său rănit mii de gemete şi de ţipete de durere,  a făcut să 
vuiască durerea şi frustrarea unui neam întreb, al unui popor 
răvăşit, dedublat, umilit, exploatat şi călcat în picioare. Luptându-
se cu această lumea, cu nonvalorile, cu parveniţii, aceştia 
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învingând de fiecare dată, a fost ca şi cum lui  Ioan Crişan i s-ar fi 
învârtit până în străfunduri, continuu, un cuţit în rană. Ei bine, 
jelania, pe care o găsim în poezia lui  Goga, o vedem profundă, 
teribilă, nesfârşită şi în opera  scriitorului ardelean Ioan Crişan. 
Ioan Crişan este un mare scriitor tocmai de aceea că el nu se 
exprimă numai pe sine, în jeletele şi în gemetele lui,  în 
interogaţiile  şi neliniştile lui, în zecile de mii de cărămizi, care 
sunt însemnările lui zilnice. 
 Ioan Crişan are o scriitură frumoasă, în care sensibilitatea lui, 
dragostea  pentru frumos şi bine, dublate de talentul literar,  fac ca 
scrisul său să fie, nu al unui observator care înregistrează sec, 
reportericeşte întâmplările, sentimentele pe care le trăieşte, ci al 
unui mare sufletul care asemenea unei vele de corabie, sau al unui 
codru creşte până la cer,  vibrează din toate celule şi corzile sale  
făcând cosmosul să vuiască.. De aceea  romanul lui,  care este 
asemenea  romanelor lui Proust, un roman fluviu, psihologic, 
social, politic,  se citeşte  cu plăcere, este cursiv, dureros, corosiv şi 
totodată plăcut Nu este deloc complicat şi  greoi la lectură. 
 Cum Ioan Crişan şi-a continuat scrierea Jurnalului său romanesc şi 
după căderea regimului comunist, observăm că cei 30 de ani de 
notaţii  din perioada comunismului, cât şi cei 20 de ani  din 
perioada postcomunistă,  care alcătuiesc împreună 50 de ani, de 
istorie,  observaţia noastă, concluzia noastră este că în cazul lui 
Crişan este vorba  nu numai despre lupta  omului strivit  de un 
anume regim politic,  de anumite persoane, ci  de jelania omului 
strivit de istorie, de patologia societăţii umane în  general, de lupta 
omului cu o istorie bolnavă, cu Răul din societatea şi istoria umană. 
Din acest punct de vedere cărţile lui Ioan Crişan, romanul său în 
multe volume, aşa cum este  Opera lui Proust, se va citi şi în epoca 
aceasta, când încă mai avem în minte teroarea comunistă, şi în 
perioada istorică viitoare. 
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   Personajul central al cărţii lui Ioan Crişan este omul în general, 
peste care a trecut  tăvălugul  unei societăţi bolnave şi al unei istorii 
care nu s-a umanizat, al unei istorii inconştiente, cinice. De aceea  
romanul psihologic, social, politic si istoric  scris de Ioan Crişan va 
fi un roman  durabil în timp.  Un roman mereu actual ! 
 
                                          7 
      Aşa după cum vedem literatura, istoria, prin acest roman  fluviu 
îi face dreptate lui Ioan Crişan. Nu putem să nu exclamăm, 
Doamne, cât de ironică, de cinică şi de paradoxală poate să fie 
istoria !. Cât de nebănuite sunt căile Domnului. 
     Şi când spunem aceasta ne gândim la scriitoarea germană de 
origine română, care zilele acestea (pe 8 octombrie 2009) a  fost 
nominalizată la Premiul Nobel pentru literatură. Prin această 
nominalizare Istoria i-a făcut dreptate dizidentei Herta Muller, 
umilită şi ostracizată, şi de fapt izgonită din ţară, în anul 1987, de 
către regimul comunist. Acelaşi regim care l-a marginalizat, la lovit 
şi l-a umilit şi pe Paul Goma, dar şi pe Ioan Crişan.   Dizidenţa lui 
Ioan Crişan a fost mai lungă şi mai grea. Să nu uităm că Herta 
Muller avea în spatele ei presa germană şi guvernul german, 
Europa Liberă, BBC-ul şi Vocea Americii. Ca să scape de ea 
regimul lui Ceauşescu a preferat în 1987 s-o lase mai bine să plece 
din ţară. Aşa cum a preferat să scape  de neobositul, de 
extraordinarul dizident şi luptător, de neîndoit, de neclintit din 
convingerile lui, din lupta teribilă pe care a dus-o şi o duce pentru 
adevăr,  care este Paul Goma, şi care acum trăieşte marginalizat cu 
neruşinare la Paris ! Ioan Crişan nu a avut această şansă. El a 
suferit şi în timpul comunismului şi acum, în perioada 
postcomunistă, continua umilire, marginalizare, strivire a fiinţei 
umane de către Puterea politică, inconştientă şi cinică de-a lungul 
întregii sale existenţe, de către  o  societate laşă, dedublată, 
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prăbuşită economic,  moral şi spiritual şi de către  o istorie 
paranoică şi canceroasă. 
 Dacă Herta Muller nu  ar fi fost  nemţoaică, şi ar fi fost romîncă, 
aşa cum sunt Paul Goma şi  Ioan Crişan, nu ar fi luat Premiul 
Nobel pentru literatură.  Este  desigur o mare nedreptate care  li se 
face şi lui Paul Goma, nu mai vorbim de Ioan Crişan, a cărui operă 
abia de acum încolo începe să fie tipărită. 
 În final  îl rugăm pe bunul Dumnezeu să le facă dreptate şi acestor 
doi mai dizidenţi, dizidenţi uriaşi, am spune noi, Paul Goma şi Ioan 
Crişan, şi ne gândim  cu speranţă şi bucurie la momentul în care 
Ioan Crişan îşi va vedea, îşi va pipări primul său roman apărut în 
librării ! Nu putem să nu ne gândim la meritatul Premiu Nobel 
pentru chimie, pe care omul acesta ar fi putut să-l aducă ţării lui. 
Dar şi la Premiul Nobel pentru literatură pe care l-ar fi putut aduce 
României, prin opera sa de dizident,  de ocnaş, de luptător cu o 
Putere politică bolnavă, dacă ar fi fost ajutat de Uniunea 
Scriitorilor, de Ministerul Culturii. Din păcate noi, românii, suntem 
foarte grav bolnavi de Axiofagie şi de Egoplasm, de  patologiile 
numite Atomita şi Inteligenţa negativă, ca să nu ne distrugem,  ca 
să nu  ne marginalizăm, să nu ne asasinăm valorile cu o sete şi cu o 
imaginaţie greu de crezut. Nu putem să spunem decât atât, fie ca 
Domnul să se mâlească de noi, să ne ierte şi să ne mai salveze încă 
o dată din această mare criză a Istoriei în care ne prăbuşim de ani 
de zile, din această cea mai mare fundătură a istoriei în care ne-am 
găsit vreodată ! Ca şi Paul Goma, Ioan Crişan este răspunsul, 
imensa şi dureroasa vibraţie, încordare în faţa lumii şi a timpului a 
sufletului  uman, rănit şi umilit,  este jeletul acelei corzi, al acelei 
vâne tari, de piatră a fenomenului daco-românesc la  vicisitudinile, 
agresiunile Istoriei şi ale Răului, în această  arie Carpat-o istoro-
pontică, pe care îl cunoaştem de la Goga,  din poezia populară,  
dintotdeauna. 
Fierbinte te rugăm , Doamne, să fii tot timpul cu noi ! 
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 Această carte, scrisa cu lacrimile în ochi, se dedica scriitorului 
român stabilit in Germania, dl Octavian Mihăescu, cel care s-a 
bătut ca un leu pentru scriitorul atât de nedreptăţit de destin, şi atât 
de călcat in picioare de confraţi, PAUL GOMA,  ca si tuturor 
prietenilor scriitorului si luptătorului pentru demnitate si omenie, 
Paul Goma ! Domnul sa ne ajute ! 
 
RODICA ELENA LUPU,  ŞTEFAN DUMITRESCU 
              
 
 
 
                                           1 
 
            Dacă scriitorii mari sunt expresia poporului în care apar, tot 
atât de adevărat este, credem, şi că Domnul ne dă, că Domnul dă 
unui popor scriitorul (scriitorii)  de care are nevoie acel popor, 
pentru a se cunoaşte pe el mai bine, pentru a-şi cunoaşte puterile, 
defectele, pentru a fi ajutat să vadă care sunt marile probleme cu 
care se confruntă în istorie.  Pentru a se exprima pe sine în 
dialogul, în „convorbirea „ sa cu istoria, cu sine, cu duşmanii săi, 
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cu perioada istorică în care se găseşte acel popor. Pentru aşi 
exprima durerea, suferinţa, angoasa, spaimele, visele,  căci numai 
astfel un popor poate rezista în istorie, se poate însănătoşi, se poate 
regăsi pe sine, se poate forma şi se poate educa pe sine. Acesta este 
adevărul, un mare scriitor sau marii scriitori joacă în istoria şi în 
devenirea unui popor, sau a popoarelor, un rol foarte mare. Nici nu 
ne putem noi imagina ce rol imens a jucat în cunoaşterea de sine a 
poporului rus, în educarea şi evoluţia sa marele scriitor  Dostievski, 
sau Lev Nicolaevici Tolstoi ! Sau în  devenirea noastră spirituală şi 
educaţională, scriitorul Mihai Eminescu, omul total, cum îl 
caracteriza în mod esenţial Constantin Noica. 
       Şi nici nu ne imaginăm noi ce rol educaţional au avut în istoria 
popoarelor europene marii dramaturgi ai antichităţii greceşti,  sau  
Cervantes, autorul romanului Don Quijote, sau Shachespeare. Din 
păcate nu am meditat niciodată cât ar fi trebuit la lucrul acesta, nu 
ne-am aplecat niciodată suficient asupra acestei teme, nu ne-am 
întrebat niciodată cât de datori le suntem noi acestor oameni,  care 
au pus în opera lor simţirea, aspiraţiile, gândirea, suferinţa, 
neliniştea unor popoare întregi. Care au scris,  au conturat cu 
experienţa lor de viaţă şi cu povestirile şi cărţilor lor conţinutul, 
fresca unei epoci istorice. 
       Prin ce se deosebesc marii scriitori de scriitorii ceilalţi, sau 
cum am putea să-i cunoaştem încă din timpul vieţii ? Sau  care sunt 
acele elemente, dimensiuni, detalii care îi fac să fie mari scriitori ? 
      Fără să avem pretenţia că dăm un răspuns profund, detaliat şi 
definitiv acestei întrebări, putem să spunem că unul din semnele 
distinctive ale  unui mare scriitor este Suferinţa. Care este totodată 
şi motivaţia, sursa, elementul care asigură combustia creaţiei şi dă 
conţinut operei marelui scriitor. Nu cunoaştem nici un mare scriitor 
al literaturii  universale care să nu fie marcat de această pecetă 
inconfundabilă şi definitorie care este, suferinţa.  Nu   vedem 
apariţia şi formarea  marelui scriitor Feodor Mihailovici 
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Dostoievski, şi nici existenţa operei lui, în afara suferinţei, 
înlăuntrul căreia a trăit, pe care a asimilat-o,şi  pe care a exprimat-o 
într-un mod unic şi magistral.  Când am citit  prima dată biografia 
marelui scriitor Cervantes m-am îngrozit, viaţa acestui om fiind 
terifiantă, cutremurătoare.  
 Viaţa şi opera lui Eminescu se derulează în zariştea de lumină de 
lună a suferinţei. A unei imense şi blânde, atavice suferinţe.   Nici 
opera lui Soljeniţân, şi nici el ca fiinţă şi personalitate creatoare nu 
ar fi existat dacă nu ar fi trăit înlăuntrul imensei suferinţe, umilinţe 
a gulagului sovietic.  
Indiscutabil că există o legătură profundă,  subterană între suferinţă 
geniu şi marea operă de artă. Câţi oameni bogaţi nu ar fi vrut să fie  
Van Goh, să picteze ca el, să se bucure de celebritatea lui eternă, 
însă opera lui extraordinară nu s-a putut plămădi decât la focul 
mistuitor al suferinţei arzătoare, duse dincolo de normalitatea 
limitelor umane. 
 Când facem această afirmaţie categorică (neexplicată ştiinţific de 
psihologie) între suferinţă, geniu şi marea operă de artă nu putem 
să nu facem aceiaşi legătură dintre marea operă a lui Christos  şi 
suferinţa şi umilinţa Lui,  imense în lumea aceasta a păcatului, a 
zădărniciei. Aceiaşi legătură profund  între suferinţă şi marea operă 
( operă în general) o facem între suferinţa şi jertfa apostolilor lui 
Christos şi marea lor operă christică.  Chiar dacă stăm de ani de 
zile aplecaţi asupra acestei întrebări, şi chiar dacă  medităm de  mut 
timp asupra acestei teme, nu o să înţelegem niciodată de ce cea mai 
frumoasă operă divin-umană, cea mai umană religie, ne referim la 
creştinism, care este religia a doua mari concepte bazale, iubirea, 
frumuseţea iubirii, durabilitatea iubirii şi eternitatea spiritului 
omului, au la baza lor o imensă suferinţă, o imensă umilinţă, şi 
asasinatul. ( crimă din partea celor care i-au asasinat şi i-au torturat, 
jertfă, văzută dinspre Ei, dinspre Isus şi apostoli ). 
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  Ar mai fi fost atât de impresionantă şi atât de mare opera şi 
personalitatea lui Soljeniţân,  cu care se aseamănă cel mai mult 
românul,  Paul Goma , (acesta fiind într-adevăr un Soljeniţân al 
nostru, şi un Soljeniţân de dimensiuni europene. Iată că Domnul 
ne-a dăruit şi nouă un Soljeniţân, că am putut şi noi, românii, popor 
înclinat în general către compromis, către laşitate şi băşcălie, 
umor,,  către invidierea şi  distrugerea valorilor    să dăm un 
Soljeniţân. Acesta este un lucru extraordinar de important, 
înseamnă că în subconştientul colectiv al acestui neam mai există 
încă o vină tare, proaspătă, adîncă, o vână de   cremene… 
 Concluzionând, vom spune aşadar că în general în istoria 
umanităţii  geniul şi marea operă a geniului stau sub semnul 
suferinţei şi al jertfei. Exemplul cel mai convingător este Domnul 
nostru Isus Chrstos, apostolii şi opera lor divină pe pământ, cea mai 
mare operă din istoria umanităţii. 
2. O altă caracteristică a marelui scriitor este aceasta că prin intuiţia 
şi instinctul cu care l-a dăruit Domnul  el se orientează instinctiv 
către marile probleme ale omului,  ale viţii, ale istoriei, ale 
conştiinţei umane, le semnalizează,  le interiorizează, se apleacă 
asupra lor, meditează asupra acestor probleme încercând să le 
desluşească, să le înţeleagă, pătrunzând astfel în zonele cele mai 
adânci ale profunzimilor umanului,  a se vedea cazul lui 
Shachespeare, Eminescu, Sigismund Freud, Dostoievski. Cine îşi 
imaginează că Eminescu este cea mai mare minte creatoare ivită în 
istoria noastră de la Deceneu încoace, pentru că el scrie frumos, 
pentru că poeziilor lor sunt perfecte, strălucitoare din punctul de 
vedere al construcţiei estetice, al perfecţiunii literare, se înşeală. 
Eminescu este geniu, cel mai mare creator român în domeniul 
culturii, în primul rând pentru că subconşţientul lui se apleacă 
asupra subconştientului colectiv al poporului român, plonjează în 
adâncul său (a se vedea definiţia pe care o dăm noi geniului şi 
conceptului de eminescianism în lucrarea noastră 
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„EMINESCIANISM,  BRÂNCUŞIANISM ŞI CARAGIALISM”, 
în lucrarea „MIHAI EMINESCU-UN IISUS AL POPORULUI 
ROMÂN”, şi în lucrarea „ O noua interpretare a poemului 
Luceafărul, de Mihai Eminescu), pătrunzând în zonele lui abisale, 
pe care îl „absoarbe”, îl asimilează, şi pe care îl redă apoi în noi 
forme de o perfecţiune şi claritate care ne impresionează, durabile, 
eterne.  
     Marele scriitor nu este omul temelor mici, al temelor 
superficiale, el nu scrie numai frumos, ca să ne încânte, ci 
pătrunzând în profunzimea fenomenului uman, care este de o 
complexitate şi vastitate extraordinare,  îl cercetează, îl asimilează 
şi-l proiectează apoi în construcţii spirituale care ne uimesc, aşa 
cum face Shachespeare, Tolstoi, Dostoievski… Tocmai de aceea 
operele lor nu sunt „cărţi facile, vesele, de vacanţă”, pe care le 
citim ca să ne distrăm, ci sunt cărţi profunde, cu semnificaţii 
adânci, dureroase, cutremurătoare, care ne luminează pe dinlăuntr,, 
aşa cum sunt şi cărţile lui Paul Goma, ale acestui Soljeniţân al 
românilor. 
3   O altă carcateristică a  marilor scriitor, a geniului, este aceea că 
viaţa şi  cărţile,   opera lor exprimă subconştientul colectiv al 
popoarelor lor, al unei mari populaţii, cu istorii vechi, sedimentate. 
Pe parcursul istoriei  subconştientul colectiv al unui popor, în cazul 
nostru al poporului român,  altfel spus memoria profundă, 
subconştientă a unui neam reţine, memorează toate durerile, 
neliniştile  aspiraţiile, înfrângerile, umilinţele, victoriile, bucuriile, 
toate evenimentele acelui popor, care sunt apoi preluate de 
subconştientului marelui  creator, al geniului şi redate în opera lor. 
Este  exact ceea ce face la noi, foarte direct şi vizibil poetul 
Octavian Goga, care redă în poezia lui jalea şi suferinţa neamului 
său acumulată pe parcursul sutelor şi miilor de ani. Este exact ce 
face şi Eminescu, cel care  plonjând în profunzimile 
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subconştientului colectiv al neamului daco-românilor îl absoarbe şi 
îl asimilează, pentru a-l exprima apoi prelucrat în creaţia lor. 
 Şi nu în ultimul rând marii creatori   dezbat şi redau  în opera lor 
marile adevăruri ale vremii lor, ale timpului, ale popoarelor lor, ale 
istoriei, viaţa lor şi opera lor fiind legată organic de ADEVĂR, DE 
ADEVĂRURILE PE CARE LE EXPRIMĂ. Nu o să întâlnim în 
toată  istoria mari scriitori care au redat în opera lor minciuna, 
minciunile şi falsurile  istoriei 
       Destinul in timpul vieţii, şi apoi după moartea sa, în istorie, al 
marelui scriitor este legat fundamental, profund şi organic de 
conceptul de  ADEVAR.   În afara adevărului,  şi a adevărurilor nu 
exista mare scriitor şi mari scriitori. Şi ajunşi aici facem din nou 
legătura cu opera christică, şi esenţa ei : EU SUNT ADEVARUL, 
CALEA SI VIŢA. 
 Spunând aceste lucruri nu am vrut să facem altceva decât de a fixa 
cadrul teoretic şi concret în care  vom aborda personalitatea şi 
opera scriitorului român Paul Goma, pe care noi, îl considerăm 
unul dintre marii scriitori români, tocmai prin aceea că opera lor 
este definită şi se  înscrie în perimetrul  MARILOR CONCEPTE 
DISCUTATE   mai sus. 
     Întotdeauna un  mare scriitor  şi opera lui nu sunt uşor de 
abordat.  Marele scriitor seamănă cu un munte pe care  este greu 
să-l urci, îţi trebuie ani de zile, uneori o perioadă istorică, de care 
fiind foarte aproape nu vezi decât peretele de stâncă şi rădăcinile 
viguroase ale arborilor căţăraţi pe versantele munţilor, ca şi frigul, 
întunericul şi umbra Muntelui. Ca să cunoşti un mare scriitor ai 
nevoie neapărat de cele două percepţii şi viziuni, cea de aproape, 
dar şi cea de departe, care îţi permite vederea cuprinzătoare a 
întregii lui opere înscrisă în contextul istoric şi spiritual larg al 
istoriei.  De aceea nici contemporanii  marilor dramaturgi ai 
Greciei Antice, nici contemporanii lui Shachespeare sau ai lui 
Dostoievski nu i-au înţeles, nu şi-au dat seama de măreţia , de 
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valoarea operei lor,  şi nici nu au avut acces la marile filoane de 
adevăr  şi frumuseţi ideatice şi estetice ale operei lor. 
    In această situaţie ne găsim în cazul scriitorului român, atât de 
îmbrăţişat în timpul perioadei comuniste, când disident  fiind s-a 
ridicat nu numai cu  cuvântul, dar şi cu fapta, şi cu întreaga lui 
viaţă împotriva aberaţiilor dictaturii comuniste, împotriva 
nerespectării drepturilor fundamentale ale omului,  a nerespectării 
demnităţii şi libertăţii umane, vai, dar atât de hulit acum, mai ales 
de acea parte slugarnică a scriitorimii din România, ca şi de 
fracţiunea kaghebistă, ca să folosim cuvintele lui Goma, din rândul 
acelui segment al evreilor care folosesc tragedia holocaustului 
evreiesc din timpul celui de al doilea război mondial 
(industrializarea holocaustului, noţiune folosită de Goma, 
comercializarea holocaustului, noţiune folosită de Harold Pinter) 
pentru a stoarce bani, într-un nedemn război psihologic îndreptat 
împotriva poporului român.   
      În această situaţie scriitorul Paul Goma, născut în Basarabia în 
anul 1935, trăind pe viu drama ultimatului sovietic dat României  
la sfârşitul lunii iunie  şi începutul lunii iulie 1940, când Basarabia 
ne-a fost răpita a doua oară , astăzi disident şi exilat la Paris, 
vorbeşte societăţii româneşti , intelectualităţii, vorbeşte Europei 
despre tragedia unei mari populaţii,  este vorba despre populaţia 
Basarabiei şi Bucovinei, segment al poporului român, dar şi 
segment al marii drame a Europei,  despre care Europa şi 
intelectualii ei se fac că au uitat !  
  
                                                      2 

 
MARI PERSONALITĂŢI EVREIEŞTI DESPRE MAREŞALUL 

ION ANTONESCU. 
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        „ Mareşalul însuşi a fost executat de agenţii Moscovei, ca 
fascist. Adevărul  este că mareşalul Antonescu este cel care a pus 
capăt mişcării fasciste din România, oprind toate  activităţile 
teroriste ale Gărzii de Fier din 1941 şi suprimând toate activităţile 
politice ale acestei organizaţii. Eu însumi răspunzând unei întrebări 
a lui Antonescu, la procesul sau – montat de comunişti – am 
confirmat că teroarea fascistă de stradă a fost oprită la 21 ianuarie 
1941, zi în care Mareşalul a luat măsuri draconice pentru a face să 
înceteze anarhia fascistă (…) În timpul perioadei de dominare 
hitleriste în Europa, eu am fost în contact permanent cu mareşalul 
Ion Antonescu, care a făcut foarte mult bine pentru îndulcirea 
soartei evreilor expuşi persecuţiilor rasiale naziste (…) 
      Eu am fost martorul unor scene emoţionante de solidaritate şi 
de ajutor între români şi evrei, în momente de grele încercări din 
timpul Imperiului Nazist din Europa. Mareşalul Ion Antonescu a 
rezistat cu succes presiunilor naziste care cereau măsuri dure 
împotriva evreilor. El este cel care mi-a dat paşapoarte în alb, 
pentru salvarea de teroarea nazistă a evreilor din Ungaria, a căror 
viaţă era în pericol !” 
 
 Fragment din „Testamentul lui Wilhelm Filderman, Preşedintele 
Comunităţii evreieşti din perioada celui de-al Doilea Război 
mondial. 
 
 „ (…).. şeful unui guvern obligat să asculte de poruncile 
neîndurătoare ale unui tragic război, hărţuit de greutăţile 
implacabile, pus mereu în situaţii penibile şi aproape 
insurmontabile „   „(…) larga toleranţă a guvernului 
dumneavoastră faţă de exodul evreilor unguri, polonezi, etc,. care 
au găsit şi continuă să găsească aici un refugiu sigur şi putinţa unei 
definitive salvări prin emigraţie (…) Şi dacă astăzi evreimea din 
Ungaria urcă însângeratul calvar pe care a pătimit şi pierit 
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iudaismul polonez, iar cel bulgar urcă acelaşi rug, noi, evreii 
români suntem mereu oblăduiţi de guvernul dumneavoastră, care se 
străduieşte să îndulcească restricţiile şi să înlăture impuse de 
împrejurările haine.” 
 
                          NICOLAE STEINHARDT.  
 
"Vezi sa nu mă faci de râs, să nu fii jidan fricos si să te caci   
în pantaloni". 
 
Oscar D Steinhardt, tatal lui Nicolae Steinhardt. 
 
„să nu aud nici un cuvânt împotriva tarii sau a lui Antonescu;”  
 
           Oscar D Steinhardt, tatăl lui Nicolae Steinhardt. 
 
 
 
 
„(nu avusesem de suferit direct ca evreu nici în vremea 
liceului, nici la facultate, nici în timpul războiului, munca la 
zăpada o săvârşisem voluntar, iar pe cea obligatorie in 
condiţii de omenie),” 
 
"Anii următori lui 23 august  m-au apropiat si mai mult de 
poporul roman. Purtarea politica a multor, prea multor evrei 
si evreice mi s-a părut stupida, însufleţită numai de 
ranchiuna si de tinerea de minte a răului; nu si a binelui care 
a cruţat viata a sute de mii de oameni din România, tara care 
a cutezat sa nu traducă in fapt repetatele ordine de 
executare in masa date de Hitler - si nu fără mari riscuri, cum 
avea sa-mi explice pe larg Radu Lecca, întâlnit la Jilava, pe 
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jumătate paralizat, nedoborât de boala; la început il speriase 
prezenta mea, apoi îşi deschisese inima si tolba de amintiri, 
visam laolalta o Europa a neocavalerismului si a unei unităţi 
social-crestine, ne împrieteniseră Ernst Junger, Montherlant, 
Camus si Ortega. 
 
Mi s-a părut politica aceea, meschina, neînţeleasa, obsedata 
de o conştiinciozitate cvasidemenţiala. (Dupa cum 
neînţeleasa si absurda mi se pare acum acţiunea lui 
Wiesenthal, neobositul dezgropător de dosare si alimentator 
de venin in sufletele supravieţuitorilor. Ben Gurion s-a sărutat 
cu Adenauer. Sa-mi fie îngăduit sa-l prefer pe Ben  Gurion lui 
Wiesenthal.)" 

 
"sângele meu este evreiesc, dar de simţit si gândit simt si 
gândesc romaniste" –  
 
 
I-am trimis, deci, o nota autobiografica (lui Al Mirodan n. n)  
in care am făcut si unele observaţii de ordin general cu 
privire la atitudinea pe care s-ar cuveni sa o aibă evreii 
plecaţi din România fata de fosta lor patrie, singura tara 
aflata sub influenta germana in timpul celui de-al doilea 
război mondial in care evreilor nu li s-a aplicat programul de 
exterminare conceput de Hitler si de oamenii săi. Mărinimiei 
acesteia a poporului roman socotesc ca trebuie sa i se 
răspundă cu simţăminte de ataşament si gratitudine 
 
 
„La începutul anului 1989, publicistul Victor Rusu i-a trimis 
din Israel călugărului Steinhardt o scrisoare, rugându-l sa-i 
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răspundă la o întrebare-cheie: "Ce gândeşti dumneata când 
eşti singur, in miez de noapte?" 

 
Steinhardt a răspuns. Este ultima pagina scrisa de el. O 
pagina-document. O pagina care nu-si propune sa şocheze, 
dar, Doamne!, cât de mult a scandalizat! 

 
"Ce gânduri iţi trec prin minte, călugăre Nicolae, la 2.00 
noaptea?" - îl soma israelianul sa răspundă. "Tara noastră, 
Israel, vorbeşte si sufletului dumnitale? Si am in vedere nu 
atât tara antica, leagănul marilor credinţe, ci tara de azi, in 
care trăiesc cei pana nu de mult fără de tara, de aceea 
supuşi în trecut tuturor umilinţelor si dispreţului celorlalţi." 

 
Călugărul, evreul, a răspuns : "Botezul meu e mai cu seama 
o poveste de dragoste, a îndrăgostirii mele crescânde fata 
de neamul romanesc, de ce se numeşte fenomenul 
romanesc si de biserica creştină. M-am simţit atras din 
copilărie si tinereţe de acest fenomen romanesc (ca si 
părinţii mei, de altfel). Anii de închisoare (i-am făcut ca 
<<naţionalist>> roman intr-un lot denumit al intelectualilor 
mioritico-legionari) mi-au întărit dragostea si apropierea de 
romani.” 
 
Si totuşi nu a fost aşa: monahii aceştia, neamul acesta de 
pastori si ţărani - oamenii aceştia atât de diferiţi de mine - m-
au primit, înţeles si acceptat cu o mărinimie, o bunăvoinţa, o 
răbdare o simpatie care au desfiinţat orice bariera si mă fac 
sa mă simt, la ora 2.00 a.m., ora adevărului, cu totul 
nefrământat de dubii. Câtuşi de puţin străin, stingher, 
nefericit, nostalgic ori gândind să mă întorc din drumul pe 
care am apucat. Scena atroce din <<Tezie lăptarul>> al lui 
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Shalom Aleichem - a fetei care s-a casatori cu feciorul popii 
din sat si aleargă după faetonul tatălui ei, iar el se face ca nu 
o vede, mana mai departe cu un fanatism demn de al unui 
ayatollah iranian - nu mi se aplica. (Tot astfel, in închisoare, 
m-am bucurat de un tratament frăţesc din partea camarazilor 
legionari. Eu unul nu va ascund că mă rog si pentru evreii 
omoraţi in pădurea Jilava si pentru legionarii asasinaţi de 
pramatia de Carol al II-lea). (...) 
 
„Cât priveşte <<Dicţionarul scriitorilor evrei de limba 
romana>> al lui Mirodan, nu-mi ascund părerea mea: e 
întocmit cu verva, dar conţine mult prea multa tinere de 
minte a răului, mult prea multa ranchiuna, vindicta si chiar 
importante doze de venin. Nu e bine! Romanii nu au 
executat ordinul de a-i ucide pe toţi evreii. Antonescu s-a 
împotrivit cu hotărâre. O ştiu din gura lui Radu Lecca 
(Comisar pentru Romanizare in perioada 1941-1944, n.n.) - 
mi-a fost vreme destul de îndelungata coleg de celula la 
Jilava si ne-am împrietenit. Exista, domnule Russu, un timp 
pentru supărare, dar exista - citez din Vechiul Legământ - si 
o vreme pentru uitare, iertare si împăcare. Tinerea aceasta 
de minte migăloasa si exacerbata numai a răului 
înveninează mai ales sufletul celui care nu poate depăşi 
stadiul sufletesc al vendetei. Sa nu uitam: nimeni nu-i fără 
păcat, iar lumea nu e matematic împărţită in buni si rai, iar 
noi, evreii, nu deţinem cu exclusivitate monopolul bunătăţii, 
dreptăţii si infailibilităţii „ 
 
 
                                            3 
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      Există scriitori mari care, aşa cum spuneam,  asemenea unui 
munte împădurit se simt de  la lectura primei cărţi. Emană un fel de 
măreţie aspră, de umanitate vie, virilă, colţuroasă, caldă,  
abundentă, de clorofilă,  de lumină şi de umbră, dar şi o răceală şi o 
asperitate de piatră. Ei sunt mari  pentru că umplu un gol imens în 
structura de valori a unei ţări, a unei istorii, a unei perioade, a unui 
continent, în câmpul întrebărilor,  aspiraţiilor unor societăţi umane 
şi a marilor perioade istorice, (ca Eminescu, la noi, ca 
Shachespearae în istoria culturii), în care joacă un rol întotdeauna  
creator, DAR ŞI TRAGIC, ducând cultura pe o treaptă superioară. 
Ei sunt imenşi de asemenea prin vastitatea operei lor, niciodată 
calmă, ci mai întotdeauna problematică, dureroasă, de multe ori 
cutremurătoare. Şi mai întotdeauna vieţile lor sunt un imens chin 
(sau o jertfă)  ca în cazul lui Feodor Mihailovici Dostoievski, şi al 
marelui Cervantes, ca şi cum Domnul i-ar fi supus unei mari 
încercări.  
       Ideea în care noi credem pe deplin… ba mai mult, aşa cum am 
spus în cazul lui Eminescu şi al lui Dostoievski, ei sunt mari spirite 
din cealaltă dimensiune trimise  în societăţile umane (în istoria 
civilizaţiei umane) pentru a le  revigora fondul ideatic şi energetic, 
pentru a  re-potenţa subconştientul colectiv al popoarelor. 
   Cred că sunteţi de acord cu noi că poporul român avea nevoie, în 
perioada comunistă şi postcomunistă de un scriitor ca Paul Goma. 
De o asemenea conştiinţă, rănită, bătăioasă, distrusă,  înjunghiată, 
mereu renăscând din propria ei cenuşă ! Că modelul unui asemenea 
scriitor, un scriitor din tipologia aceasta ne lipse,  lipsea literaturii 
române, ecranului percepţiei noastre, scenei culturale şi politice 
româneşti !   Din acest punct de vedere o asemenea personalitate 
constituindu-se ca un punct de reper ! Aveam nevoie de un 
asemenea om şi scriitor şi Dumnezeu ni l-a trimis.  Am meditat 
mult la gândul, la ideea aceasta. Nu ştiu câţi scriitori  români s-au 
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gândit la lucrul acesta, că noi, românii, aveam nevoie de un scriitor 
ca Paul Goma. 
    De ce aveam  noi nevoie de un asemenea scriitor ? Ca să 
răspundem la întrebarea aceasta trebuie  să vedem, din perspectiva 
unei opere zguduitoare şi întinse  şi a unei vieţi trecute de 70 de 
ani, ce reprezintă Paul Goma în literatura română, în  această 
perioadă istorică foarte dureroasă şi foarte distrugătoare, toxică 
pentru fiinţa naţională românească, pentru societatea românească,  
pentru fenomenul românesc. 
     În primul rând fiinţa umană Paul Goma, născută în anul 1935  în 
familia învăţătorilor Eufimie şi Maria Goma, într-un sat din 
Basarabia, trăieşte, împreună cu toţi copii de seama lui, şi populaţia 
românească din Basarabia, întreaga dramă a  celor care în 
săptămâna 26 iunie şi 3 iulie 1940 trebuie să îşi încarce avutul în 
care, în căruţe, în ce pot, ca să plece în bejenie, să fuga în tară, 
înlăuntrul României. Această fugă a basarabenilor şi bucovinenilor, 
cu sufletele pline de  spaimă (să ne imaginăm ce era în sufletele  
oamenilor acelora, ale bătrânilor, ale  părinţilor şi ale copiilor care 
fugeau din calea năvălitorului, a cotropitorului  rus !)  şi cu ce  
reuşeau să adune într-o boccea ne aduce aminte de bejeniile 
dintotdeauna ale românilor.  Pe parcursul primului mileniu, apoi şi 
în cel de-al doilea mileniu, până târziu către secolul al XIX-lea, 
cotropitorii năvăleau peste  români  dacă nu la doi ani, la trei sau la 
patru sigur. Şi bieţii români îşi părăseau casele, satele, încărcau ce 
puteau într-un car, într-o cotigă şi fugeau în desimea şi în 
întunecimea codrilor. Bunicul dinspre mamă îşi povestea că ştia de 
la moşul lui că românii îşi făceau carul cu două proţape, ca atunci 
când vin  cotropitorii, nemaiavând timp să întoarcă atelajul, să 
înjuge şi să plece cât mai repede. Blaga  numeşte această fugă a 
românilor din faţa duşmanilor retragerea în aistorie.  
      Gestul acesta, fuga din calea cotropitorului, l-au făcut românii 
toată istoria, astfel că el a devenit un gest ritualic, un ritual. Ei bine 
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copilul Goma trăieşte la vârsta de numai cinci ani acest ritual. 
Acest ritual, care seamănă cu fuga lui Iosif şi a copilului IIsus 
Christos din ţara Lor ca să nu fie omorâţi.   El şi familia lui fug ca 
să îşi salveze viaţa ! 
  Viaţa lui din copilărie va fi o lungă peregrinare în aistorie, plină 
de peripeţii tragice, îngrozitoare. 
 Goma şi viaţa lui reprezintă acest MODEL AL ROMÂNULUI 
HĂITUIT, CARE FUGE IN AISTORIE. El trăieşte ca fiinţă 
umană această dureroasă experienţă milenară, ritualică a 
strămoşilor lui. Ca să descrie mai târziu această  dramă, ea trebuie 
trăită de scriitor. El trebuie să se nască şi să existe în interiorul 
dramei, s-o cunoască şi s-o trăiască din interior ! Adică trebuie 
preluată, interiorizată, ca să fie apoi proiectată  în opere pe cerul 
culturii române. 
      Ei, bine, ca să repetăm afirmaţia noastră, Dumnezeu l-a ales pe 
Paul Goma ca să re-trăiască,  să re-facă, să re-actualizeze acest 
eveniment, ritual fundamental din viaţa poporului român. Câţi 
dintre oamenii de cultură români, psihologi,  antropologi, critici 
literari, sociologi s-au gândit că noi, românii, pentru că am trăit o 
istorie întreagă acest dureros ritual, îl avem în codul genetic, în 
subconştient. Că noi, românii, ne-am format ca popor, ne-am 
structurat psihologiceşte trăind această amară experienţă până al 
saturaţie. Că noi suntem creaţia  culturală, psihologică a  acestui 
ritual înspăimântător ! 
        În al doilea rând, cine cunoaşte, cât de cât viaţa lui Goma (mai 
jos vom reface o parte din biografia sa, folosindu-ne chiar de 
cuvintele şi de mărturisirea scriitorului) pe lângă faptul că el este 
produsul acestei perioade istorice, este fructul ei, este produsul 
acestei experienţe istorice şi existenţiale profund dureroase (nici 
duşmanilor noştri să nu le dorim o asemenea viaţa), pentru că 
această experienţă dureroasă este efectul trădării Basarabiei de 
către Statul român, care avea obligaţia să îşi apere provincia,  
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MODELUL VIEŢII LUI PAUL (viaţa lui văzută ca Model)  
GOMA ESTE PRODUSUL ACESTEI TRĂDĂRI. Spunem 
Modelul vieţii pentru că în spatele lui Goma sunt mii, zeci de mii 
de copii care au trăit exact aceiaşi drama, aceiaşi viaţă, pentru că 
viaţa lui este una simbolică ! Toată drama trăită de milioane de 
români, după săptămâna blestemată 26-iunie - 3 iulie 1940, care  au 
fost obligaţi să fugă din calea cotropitorului sovietic, a 
cotropitorului în general,  mulţi dintre ei fiind prinşi,  arestaţi, 
schingiuiţi şi duşi în Siberia, ori răspândiţi prin toată Rusia, unde şi 
acum  trăiesc sub formă de insule, insule de români, 
deznaţionalizaţi, TOATĂ ACEASTĂ SUFERINŢĂ A MILIOANE 
DE ROMÂNI ESTE PRODUSUL ACELEI TRĂDĂRI A 
STATULUI ROMÂN din iunie 1940. Iar viaţa lui Goma 
simbolizează, este modelul acestor vieţi trădate de statul român, şi 
prigonite apoi, fie în spaţiul românesc, cum se întâmplă cu Goma şi 
familia, lui fie în est, până în Siberia, cazul a sute de mii de familii 
româneşti. 
    Câţi dintre noi, românii care trăim astăzi, mă refer la intelectualii 
care cunoaştem cât de cât istoria, la scriitorii care avem obligaţia să 
exprimăm durerea, jalea, aspiraţiile poporului care ne-a dat, să 
spunem Adevărul şi adevărurile timpului nostru, s-au gândit la 
lucrul acesta ? 
    Ei bine, dintre toţi scriitorii români de după 1940 NUMAI 
PAUL GOMA POATE REDA SUFERINŢA ACESTOR 
MILIOANE DE ROMÂNI TRĂDAŢI, SCHINGIUŢI, JEFUIŢI, 
DUŞI ÎN SIBERIA PENTRU CĂ EL, ŞI FAMILIA LUI, AU 
TRĂIT EXPERIANŢA FAMILIEI DE ROMÂNI, A 
ROMÂNULUI TRĂDAT, DEZNAŢIONALIZA DE STATUL 
SĂU, DE STATUL ROMAN. Înţelegeţi ? Dacă nu înţelegem 
lucrul acesta nu înţelegem ceea ce este mai profund în opera lui 
Goma, nu înţelegem sufletul operei lui Goma, şi nu-l înţelegem pe 
Goma. Nu înţelegem că sufletul şi esenţa operei lui Goma este 
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tocmai ACEST DIALOG CU ISTORIA, dialogul cu torţionarii lui, 
ai familiei sale şi ai neamului său !  
      Opera lui Goma, aşa cum se întâmplă cu operele marilor 
scriitor, se circumscrie marilor concepte ale existenţei şi culturii 
umane, Dialogul cu istoria, ROSTIREA ADEVĂRULUI,  LUPTA 
PENTRU DEMNITATEA ŞI LIBERATATE UMANEĂ, 
RESTABILIREA DREPTĂŢII ŞI A DEMNITĂRII UMANE, 
ATITUDINEA ŞI LUIPTA ÎMPOTRIVA RĂULUI, 
CONDAMNAREA RĂULUI, A TICLOŞIEI UMANE,  ca factor, 
condiţie a POSIBILITĂŢII EXISTENŢEI UMANE. Ca factor al 
re-construcţiei societăţii, al re-întemeierii existenţei şi conştiinţei 
umane ! ! 
    A trăit Nichita Stănescu (a cărui legătură cu Rusia prin bunicul 
său dinspre mamă este şi ea dureroasa si directa), a trăit Marin 
Preda, a trăit Nicolae Breban,  Marin Sorescu, Adrian Păunescu, 
această experienţă de o viaţă ? Nu ! Dintre toţi scriitori această 
experienţă amară, pe  care scriitorul Goma a băut-o până la fund, a 
trăit-o autorului romanului „Săptămâna Roşie”. 
        Trăind această experienţă dureroasă, care, subliniem acest 
lucru, în cazul lui Goma durează toată viaţa, el o trăieşte în 
numele milioanelor de români trădaţi, şi plecaţi în refugiu, de 
unde nu s-au mai întors nici până azi. Paul Goma  fugit în 
bejenie, împreună cu tatăl şi mama lui, cu sutele de mii de români, 
(care cine ştie pe unde au ajuns, mulţi au ajuns în Siberia, unii au 
ajuns la Polul Nord)   în iunie 1940 nu s-a mai întors acasă,  la 
„acasă”, sau la „acasul” sau, cum spune Heidegger, adică la 
rădăcina, la temelia fiinţei, a neamului lor, a existenţei sale 
ontologice, la izvorul din care a izbucnit în lumină, în lume ! 
      Goma nu este un scriitor al dracului, care călcat pe bătătură de 
comunişti, sau de foştii lui prieteni, în momentul acesta, face pe 
nebunul şi spune adevărul,  GOMA ESTE MODELUL ACESTEI 
FIINŢE UMANE, CARE A ADUNAT ÎN EA UN OCEAN DE 
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SUFERINŢĂ, UN MUNTE DE VENIN ŞI DE DURERE, ŞI EL 
TREBUIE SĂ EXPRIME ACEASTĂ IMENSĂ SUFERINŢĂ 
TRĂITĂ, ASIMILATĂ DE  BASARABENII TRĂDAŢI, 
PENTRU CĂ ACESTA ESTE FUNCŢIA ONTOLOGICĂ A 
SCRIITORULUI !. El trebuie să exprime  suferinţa neamului său 
trădat şi batjocorit, schingiuit şi desfigurat, trădat de ai lui, şi de 
toţi, pentru că numai prin exprimarea acestei SUFERINŢE 
IMENSE, PRIN EXPRIMAREA ADEVARULUI, neamul său se 
poete regăsi pe sine, pentru că numai astfel poate fi re-stabilit 
ADEVARUL. Numai astfel poate fi spus Adevărul, numai astfel 
poate fi re-întemeiată dreptatea, demnitatea umană, dragostea,  care 
dă conţinut, frumuseţe şi formă existenţei umane ! 
 Or fără re-stabilirea Adevărului nu poate exista viaţa umană, nu 
poate exista viaţa socială, nu poate fi re-întemeiată ORDINEA, 
cum ar zice Mircea Eliade. 
Şi lucrul acesta nu-l întâlnim, făcut cu atâta eroică zbatere, cu atâta 
încrâncenare,  la nici unul dintre marii scriitori români ai secolului 
XX. Desigur Mircea Eliade, Eugen Inescu, Emil Cioran, care 
trăiesc şi ei dramă Exilului, ei nu trăiesc această MARE SI 
DUREROASĂ EXPERINEŢĂ A MILIOANELOR DE 
BASARABENI TRĂDAŢI. Nicăieri în opera lor nu vom întâlni 
temele, elementele, întâmplările, evenimentele, fragmentele de 
viaţă, personajele operei  lui Goma ! 
  Trăiesc şi ei (Eliade, Cioran, Ionesco)  o mare drama, desigur, 
drama românului, a intelectualului care trebuie să fugă din ţara sa 
(acum înţelegem şi mai bine de ce aceşti scriitori sunt mari, pentru 
că opera lor se  naşte dintr-o mare şi dureroasă suferinţă. Nici o 
operă mare şi nici un scriitor mare nu este produsul unei vieţi 
liniştite, trăite în lux, al unei existenţe banale, călduţe şi 
mediocre!), ei sunt expresia dramei lor, a dramei scriitorului care 
trebuie sa fuga in exil, pentru a se SALVA şi a se realiza, căci in 
tara lui ar fi  închis si asasinat.  Ei nu sunt însă expresia umilinţei şi 
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a suferinţei dramatice a unei mari parţi din tara aceasta, expresia 
tragediei Bucovinei şi a Basarabiei,  smulse din trupul ţării, trădate 
de statul roman,  ai cărui oameni au fost  hăituiţi şi trimişi in 
puşcării sau in Siberii, în Gulegul nesfârşit  şi veşnic, căci pentru ei 
Gulagul nu s-a terminat nici azi !. 
  După ce şi-a regăsit tatăl, care a fost dus  şi închis de ruşi în lagăr, 
copilul Goma şi familia lui reuşesc să se refugieze în Transilvania. 
Vai, dar şi aici sunt vânaţi şi hărţuiţi !  Paul Goma este simbolul 
copilăriei hărţuite !  Este simbolul fiinţei umane izgonite din 
căldura şi ordinea vetrei  familiale şi hăituit în ţara lui,  în perioada 
obsedantului deceniu, apoi închis în ţara lui şi izgonit pentru a doua 
oară în timpul dictaturii comuniste. Şi apoi lovit, umilit, călcat în 
picioare de foştii lui colegi de breaslă, de noua orânduire 
postcomunistă, care chipurile este anticomunistă şi democratică, 
dar care în realitate, continuând societatea comunistă este o 
societate a  hoţilor, a mafiei neocomuniste, o cleptocraţie ! 
    După ce va fi hăituit,  data afară din şcoli, arestat, anchetat 
adolescentul Paul Goma, pentru că este dotat cu un intelect 
extraordinar va ajunge  şi la facultate ! Vai, dar va fi data afara şi 
din facultate, va fi închis şi va face experienţa domiciliului forţat în 
Băragan.  
       După eliberare din domiciliul forţat îşi continuă facultatea, şi 
se regăseşte pe sine prin scris, devenind scriitor. În momentul 
Invadării Cehoslovaciei din 1968, patriotul din el, omul legat 
profund de ţara sa, ataşat sufleteşte de istoria neamului său 
permanent îngenuncheat, este alături de Nicolae Ceauşescu, care ia 
atitudine împotriva invaziei unei ţări frăţeşti, şi cere să se  formeze 
brigăzi patriotice pentru a lupta împotriva ruşilor în cazul în care 
România va fi invadată.  Paul Goma nu a uitata nici o clipă 
duşmanul, Invadatorul care atunci când avea cinci ani a venit şi i+a 
izgonit din casa şi din satul lor. Acum voia să se ridice cu arma în 
mână împotriva aceluiaşi invadator !  I se spune că patru a lupta în 
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aceste brigăzi patriotice trebuie să se înscrie în partid. Şi  Paul 
Goma face  cerere de înscriere în partid. 
 Paul Goma este însă un senzor sensibil şi imensal adevărului şi al 
sensului demn al  poporului lui în istorie. Când eroul Nicolae 
Ceaulşescu din vara anului 1968, cel care a reuşit să strângă în 
jurul lui poporul român, şi să-i facă pe români să se înscrie în 
partidul comunist, a devenit robul puterii, dar mai ales  a devenit 
dictatorul care le-a închis gura scriitorilor şi românilor, în 1977, 
Paul Goma s-a ridicat la luptă împotriva Dictaturii comuniste. 
      În 1977  luptătorul anticomunist Paul Goma s-a ridicat  cu un 
curaj extraordinar împotriva dictaturii comuniste, încercând să-i 
adune pe intelectualii români în jurul lui. Era eroul zilei pe buzele  
românilor, al intelectualilor, trâmbiţat şi susţinut patetic  de Europa 
liberă seară de seară. Atunci era MARELE DISIDENT, MARELE 
EROU ANTICOMUNIST, aclamat în casele lor de către toţi 
intelectualii.   Arestat, închis şi bătut de securitatea română, Paul 
Goma s-a comportat ca un erou dârz, care nu a cedat în faţa 
duşmanului. 
       In momentele acelea Paul Gome era expresia sutelor de mii, a 
milioanelor de basarabeni hăituiţi, umiliţi, închişi si trimişi în 
puşcării sau în Siberia, care se lua acum de piept cu Duşmanul 
poporului lui, al românilor. În 1940 era un copil, în 1948 când era 
dat afară din scoli şi anchetat era un adolescent cu suflatul ulcerat 
de durere şi umilinţă,  dar acum în 1977, când puterea, Statul 
roman, (acelaşi stat care i-a trădat pe basarabeni în 1940) s-a întors 
de acum împotriva propriului popor, el, scriitorul Paul Goma, se 
ridica la lupta pentru apărea libertăţilor şi a demnităţii poporului 
său. 
 Pentru că el, Paul Goma, nu este un simplu om şi un simplu 
scriitor . El este Scriitorul acestui popor, şi fiind scriitorul 
poporului roman el este Organul, Limba, Gâtlejul prin care acest 
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popor îşi spune amarul şi păsul, prin care MĂRTURISEŞTE 
ADEVĂRUL. 
 PRIN ACEASTA SCRIITORUL Paul Goma este un Model, (o 
Tipologie)  Modelul scriitorului  prin care se exprimă poporul său,  
CARE EXPRIMĂ ADEVĂRUL NEAMULUI SĂU. Nu a unui 
scriitor lingău şi pupincurist ca Adrian Păunescu, sau  un scriitor 
slab, care acceptă compromisul trădându-şi rostul lui ancestral, 
(funcţia cu care l-a investit Dumnezeu !)  divin, de Gură care 
rosteşte adevărul, care cântă jalea şi durerea unui popor, care 
îndeamnă la lupta, care blestemă, care cântă bucuria semenilor săi, 
care le exprimă visele şi speranţele, CARE URLĂ DE DURERE 
CÂND NEAMUL SĂU ESTE CĂLCAT ÎN PICIOARE. Căci 
aceasta este menirea, datul Scriitorului pe pământ, în existenţa 
aceasta dramatică, prea repede trecătoare ! Or ce vedem, că omul şi 
Scriitorul Paul  Goma împlinesc, cum puţini scriitori au făcut, 
această menire a Scriitorului  în lumea aceasta ! 
  Şi ajungem iarăşi la cuvintele lui Christos : EU SUNT 
ADEVARUL  ŞI CALEA ŞI VIAŢA ! 
     Paul Goma,  fiind un Organ al  rostirii Adevărului neamului său,  
menirea lui este aceea de a spune Adevărul. De a aduce adevărul la 
suprafaţă, ca undelemnul ! De îl baţi, de îl izgoneşti din ţară, de îl 
calci în picioare, aşa cum a fost viaţa lui Paul Goma,   el este 
GURA PRIN CARE NEAMUL SĂU, BASARABIA SA, SI 
BASARABENII SĂI  TRĂDAŢI, VÂNDUŢI ŞI HĂITUIŢI, FIE 
ÎN RUSIA, DUŞI ÎN SIBERII, FIE ÎN INTERIORUL TĂRII 
LOR, ÎŞI EXPRIMĂ  DUREREA, JALE ŞI UMILINŢA, ÎŞI 
STRIGĂ DREPTATEA, DISPERAREA  ŞI ROSTEŞTE 
ADEVĂRUL. 
     El este scriitorul pe care Domnul l-a ales ca să exprime jalea şi 
Durerea, Umilinţa şi Zdrobirea PĂRŢII TRĂDATE DIN 
ORGANISMUL ROMÂNESC, A MÂINII TĂIATE ŞI 
VÂNDUTE RUŞILOR. 
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    Nici un alt scriitor din literatura română nu face lucrul acesta.  O 
face Paul Goma, cel care a trăit  Experienţa vânzării fraţilor 
basarabeni, a ruperii unei mari bucăţi din neamul şi pământul 
românesc, EXPERIENŢA IZGONIRII BASARABENILOR DE 
PE PĂMÂNTUL LOR DIN MOŞI STRĂMOŞI. Şi acum acest 
Adevăr trebuie spus cu orice preţ, pentru că el, Paul Goma a fost 
investit de Domnul cu această funcţie. 
        Înţelegeţi acum de ce  PAUL GOMA ESTE UN MARE 
SCRIITOR. Pentru că el în ordinea vieţii şi a lumii îndeplineşte 
o funcţie fundamentală, sacră,  primordială şi 
psihoterapeutică, ACEEA DE A EXPRIMA SUFERINŢA 
NEAMULUI SĂU, DE A RESTABILI ADEVĂRUL 
NEAMULUI SĂU, PENTRU CĂ VIAŢA, A UNUI OM, A 
UNUI NEAM, SE ÎNTEMEIAZĂ NUMAI PE TEMELIA 
ADEVĂRULUI.  (Eu sunt Adevărul, Calea şi Viaţa) Numai ce 
este întemeiat pe temelia Adevărului (pentru că Adevărul este 
Domnul nostru IIsus Christos: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa) 
durează, şi va dura. Ce se întemeiază pe minciună (satana este 
domnul Minciunii, ne spune Iisus Chrstos), vezi comunismul 
întemeiat pe minciuna, care s-a prăbuşit într-un mod atât de  oribil 
şi dureros, nu durează, nu va dura în ordinea lumii. 
 Interpretat astfel, văzut,  „citit” din această perspectivă istorică şi 
filozofică, Paul Goma ne apare într-o altă lumină. Şi ne apare 
desigur ca un scriitor uriaş. Paul Goma nu este autorul a două trei 
cărticele, el este autorul unei Opere vaste, dureros, zguduitoare, al 
unei opere biografice,  de un realism crud, tocmai pentru că el este 
PLĂMÂNUL ŞI GURA PRIN ACRE NEAMUL SĂU, 
ASEMENEA CORULUI ANTIC, ÎŞI EXPRIMĂ DUREREA, 
SPAIMELE SALE, ÎNFRĂNGEREA, UMILIREA, 
DISTRUGEREA, DISPERAREA SA. PAUL GOMA ESTE 
TOTODATĂ CEL CARE SE SPOVEDEŞTE, PRIN EL SE 
SPOVEDEŞTE ACEA PARTE, ACEA MÂNĂ TAIATĂ DIN 
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TRUPUL POPORULUI ROMÂN, ŞI DATĂ RUŞILOR, 
COTROPITORULUI.. FUNCŢIA LUI ESTE CATARCTICĂ, 
RELIGIOASĂ, EXCATOLOGICĂ. 
 IATĂ DE CE, CEI CARE  ÎL ACUZĂ PE PAUL GOMA că el 
este antisemit, când ei ştiu bine că nu este aşa, ei habar nu au că 
OMUL ACESTA ESTE GURA PRIN CARE UN NEAM ÎNTREG  
ÎŞI URLĂ UMILINŢA, DUREREA ŞI  DISPERAREA. 
 Iată cum trebuie văzut acest scriitor capricios, bătăios,  care nu 
tace, care este incapabil de minciună, care a fost izgonit, el, şi 
părinţii lui, din cuibul lor, din ţara lor, de cei care au trădat 
Basarabia şi Bucovina în 1940, şi  de cei care au trădat ţara în 
1977, când românului i s-a pus botniţa cenzurii în gură, când era 
lipsit de libertate, când dictatura devenea tot mai apăsătoare. 
     Paul Goma este un Model de scriitor tocmai pentru că el 
reprezintă această Tipologie (foarte rară la noi) de scriitor 
ÎNĂSCUT, de o moralitate profundă,  care exprimă durerea şi  
tragedia neamului său. Care îndeplineşte funcţia primordială a 
scriitorului, aceea de a exprima un neam întreg ! El este asemenea 
poetului popular, aedului, care exprima jalea neamului său, tocmai 
pentru că el este Gura care plânge şi care exprimă sufletul unui 
neam. 
 În al doilea rând Paul Goma este un Reper.  Este un criteriu. El 
este reperul cel mai înalt al  Grupului de scriitori al ţării sale, al 
scriitorilor unei naţiuni, cel care nu cedează în faţa Duşmanului, a 
Minciunii, a încălcării Libertăţii omului, a îndobitocirii poporului 
său. El este simbolul scriitorului curajos care  este incapabil de 
minciună şi de compromis, tocmai pentru că el a fost pus de 
Domnul să exprima Adevărul neamului său. Arătaţi-ne care scriitor 
a mai avut curajul lui Paul Goma  ? Care s-a luat de piept  cu 
puterea şi în timpul perioadei Dej, şi în timpul perioadei lui 
Ceauşescu. Dat afară din şcoli, din facultate, trimis în Bărăgan cu 
domiciliul forţat, după  ce a ajuns scriitor el ar fi putut să facă un 



 82 

compromis cât de cât cu Puterea, pentru a-şi asigura un nivel de 
viaţă acceptabil şi liniştea de a scrie. Nu l-a făcut însă.  Niciodată. 
Rugat să o lase mai moale, să mai lase de la el, să mai amâne, 
Goma a fost de neclintit. Sunt foarte rari asemenea scriitori la noi. 
La polul opus s-au înghesuit toţi fripturiştii.  
 Alţi scriitori au mai făcut compromisuri cu Puterea, el niciodată. 
Pentru că el este reperul cel mai înalt la care se  pot raporta  
scriitorii din România. 
    Ce s-a ales din Adrian Păunescu, cel care-l cânta pe Nicolae 
Ceauşescu, din Marin Preda, din Alexandru Ivasiuc, din Mihai 
Gafiţa, cei care îi respingeau cărţile, şi îi schimbau titlurile 
romanelor ?. Ce s-a întâmplat cu Nicolae Ceauşescu, cel care le 
dăduse românilor în 1968 speranţa că poporul român şi-a recăpătat 
demnitatea, că de acum suntem liberi, dar care, când a pus mâinile  
pe toată  Puterea, le-a pus scriitorilor şi românilor căluşul în gură, 
împotriva căruia s-a ridicat Goma ?. S-au dus cu toţii, sunt umbre 
ale trecutului.  Se salvează în istoria literaturii române doar Marin 
Preda ca autor al romanelor „Moromeţii”, „Cel mai iubit dintre 
pământeni”, „Delirul”. 
      Vedeţi, pe Paul Goma, Domnul l-a ţinut în picioare. Este acum 
la Paris, marginalizat  şi prigonit de scriitorii români, tocmai pentru 
că EL SPUNE ADEVĂRUL. Paul Goma spune în cărţile sale, 
acum în Jurnalele sale căci s-a dedicat exclusiv acestui gen literar, 
Adevărul şi adevărurile acestui popor şi ale acestei perioade 
istorice. 
 
                                                 4 
   
        Se ştie că unui scriitor i se acordă Premiul Nobel pentru 
literatură dacă este creatorul unei Opere de mare valoare, care 
îmbogăţeşte universul literar al culturii naţionale  din care vine şi al 
literaturii universale. De asemenea pentru originalitatea sa, şi când 
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spunem lucrul acesta ne gândim la stil, la scriitură, dar şi la 
noutatea atitudinilor sale, la răspunsul superior şi dramatic, 
impresionant pe care el îl dă problemelor vremii sale. Dar mai ales 
pentru curaj şi pentru atitudine curajoasă în faţa derapajelor puterii, 
a societăţii umane, pentru că oamenii aceştia niciodată nu vor fi în 
timpul vieţii  lor nişte oameni cuminţi, care acceptă ideile societăţii 
şi ale perioadei istorice în care trăiesc, care se mulţumesc să 
accepte totul şi să nu reacţioneze. Ne vine in minte acum 
personalitatea dramaturgului evreu Harold Pinter, care a luat  
premiul Nobel acum câţiva ani şi care în articolele sale a avut ieşiri 
de un curaj nebunesc, ni s-a părut nouă, dar care pentru el era 
reacţia normală a sufletului şi a conştiinţei lui.  Harol Pinter în 
luările sale de cuvânt a criticat aspru Statele Unite când au 
intervenit în Irak. Harold Punter l-a numit pe George Busch 
criminal al umanităţii, care trebuie judecat pentru crime de război, 
prezentându-l opiniei publice  ca pe unul dintre marii criminali ai 
omenirii. Deşi evreu Harold Pinter a criticat statul evreu şi 
Guvernul Israelian  pentru masacrarea cu mare uşurinţă a 
palestinienilor pe care îi vânează ca pe nişte iepuri. 
       Pentru  scriitorii din această tipologie faptul de a spune 
adevărul este o obligaţie, este modalitatea normală prin care ei se 
integrează în istorie, este modalitatea lor simplă şi omenească de a 
exista, prin care ei răspund provocărilor istoriei. Dar pe care, 
tocmai prin atitudinile lor o şi creează, o limpezesc, o umanizează, 
o fac raţională şi suportabilă. Ne ajută astfel să ne împăcăm cu noi 
şi cu istoria şi să locuim în ea ca în casa noastră.   
     Ce atitudine  mai tăioasă şi mai curajoasă, ne gândim la 
dramaturgul Harol Pinter, decât acea  de a afirma  în articolele şi 
cuvântările  lui cuvântări care îi puneau viaţa în pericol, de a se 
opune marilor satrapi ai lumii. De exemplu Harol Pinter s-a opus 
din răsputeri Războiului dus de americani în Irak, aşa cum am mai 
spus,, făcându-l pe preşedintele Busch nici mai mult nici mai puţin 
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decât criminal de război, unul dintre marii criminali ai istoriei.  Sau 
demascând atitudinea unor organizaţii evreieşti care vor să profite 
şi care profită de pe urma holocaustului.  
     Or acesta este şi cazul românului Paul Goma care s-a ridicat 
toată viaţa împotriva minciunii, a puterii manipulatoare, care 
ştirbeşte demnitatea omului,  spunând Adevărul şi adevărurile 
epocii lui, ale ţării lui, ale provinciei în care s-a născut cu putere, 
cu gura plină, făcând aerul să vibreze în jurul lui ! Care  s-a luat de 
gât cu puterea şi cu istoria, la care dialogul cu istoria a luat formele 
gemetelor, ale strigătului, ale adevărului spus verde în faţă. Care s-
a răţoit la satrapi, la cei care au manipulat şi au falsificat istoria ! 
     Într-un cuvânt, ca să ia premiul Nobel, un scriitor trebuie să fie 
ceea ce se cheamă un mare scriitor, dar  mai ales o mare conştiinţă 
a timpului său, care să fie receptat de mari mulţimi şi care la rându-
l lor, acolo în forul interior al indivizilor umani, să-şi pună 
întrebări, să-şi dea răspunsuri, să ia atitudine în faţa marilor şi 
dureroaselor  probleme pe care viaţa şi istoria le pune omul. Aceste 
cuvinte îmi aduc aminte de marele Lev Nicolaevici Tolstoi care 
încă din timpul vieţii era o legendă a timpului.  
       O legendă a  perioadei istorice în care a trăit  a fost, şi este, şi 
va fi desigur şi Paul Goma. Paul Goma cel care în 1977 s-a ridicat 
împotriva dictaturii comuniste a lui Nicolae Ceauşescu, cel despre 
care vorbea Europa liberă, Vocea Americii, era pentru noi  un 
Erou. Imaginea lui o vedeam proiectată pe fundalul Europei şi al 
timpului. Lucrul acesta se întâmpla pentru că Paul Goma în acea 
perioadă era de un curaj enorm, dar şi pentru că Europa Liberă îi  
crease o statură de personalitate uriaşă. Pentru că Occidentul îl 
mediatiza şi îl susţinea. Desigur atunci occidentul îl cultiva pe Paul 
Goma pentru că aveau nevoie de el, pentru că Goma compromitea 
Puterea din România, şi asta făcea parte din JOCUL 
OCCIDENTULUI. Când Occidentul   AAVUT NEVOIE DE Paul 
Goma l-a susţinut, când nu mai are nevoie de el îl marginalizează şi 
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îl ostracizează. Paul Goma, din fericire, nu face jocul nimănui, al 
nici unei puteri, aşa cum n-a făcut-o niciodată ! 
 Paul Goma este Paul Goma, el îndeplineşte în istorie şi în 
universul uman funcţia primordială şi sacră a scriitorului. 
 Atunci, în acel moment intelectualii români, chemaţi de Paul 
Goma să vină alături de el şi de Ionel Cană, iniţiatorul Sindicatului 
Liber, îl iubeau , îl idolatrizau,  deşi se dăduseră cu fundul la gard, 
şi stăteau cu fundul la gard. Şi aşa avea să stea până azi, cu fundul 
la gard, substanţa din care sunt făcuţi fiind cenuşa laşităţii. 
       Atunci îl iubeau, îl idolatrizau pentru că el, Paul Goma, cel 
care avea să fie arestat, şi bătut, torturat în beciul siguranţei de 
generalul Pleşiţă, pentru că el, Paul Goma îi exprima pe ei, de fapt 
ne exprima pe noi, pe toţi românii, deşi noi n-aveam curajul să 
recunoaştem lucrul acesta. Paul Goma era Gura care ne exprima 
nouă durerile, setea şi dorinţa de libertate, de demnitate, Gura care 
spunea Adevărul, Gura care lupta pentru demnitatea şi libertatea 
noastră, pentru condiţia noastră normală de oameni ! Era Gura şi 
Conştiinţa care ne  făcea pe noi auziţi în lume, ne făcea să părem că 
suntem mai demni şi mai curajoşi decât eram în realitate ! 
   ATUNCI PAUL GOMA SPUNEA ADEVĂRUL, ERA UN 
LUPTĂTOR PENTRU DEMNITATEA ŞI LIBERTATEA 
ROMÂNILOR, ERA UN EROU. 
 Românii, din păcate, nu l-au urmat pe Paul Goma, şi nu l-au 
susţinut. Nu l-au susţinut în primul rând scriitorii, care s-au dovedit 
şi fricoşi şi laşi. 
 Dacă Nicolae Ceauşescu l-ar fi ascultat cât de cât,  numai puţin pe 
Paul Goma, pentru că PAUL GOMA EXPRIMA ÎN ACEL 
MOMENT NEVOILE ROMÂNILOR, DE DEMNITATE ŞI 
LIBERATE, nu s-ar fi ajuns mai târziu după 1980 la degradarea 
atât de profundă a vieţii în România. Cultul personalităţii lui 
Ceauşescu nu ar mai fi atins cote zeieşti, cult care i-a agravat 
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paranoia, ducând-l la pierzanie ! Iar nouă făcându-ne viaţa un 
calvar ! 
     Lucrul acesta vrem noi să-l punem în evidenţă, că în orice 
epocă, în orice împrejurări această tipologie de scriitori, ca Lev 
Nicolaevici Tolstoi, ca Harold Pinter, ca Paul Goma acţionează ca 
nişte INSTINCTE VITALE PUTERNICE ALE SPIŢEI UMANE 
ŞI ALE POPOAELOR, EXPRIMÂND SUFLETUL UNEI 
NAŢIUNI, RIDICÂNDU-SE ÎMPOTRIVA RĂULUI, A 
MINCIUNII, A OBTUZITĂŢII, ROSTIND ADEVĂRUL DE 
CARE ORICE SOCITEATE ARE NEVOIE, FĂRĂ DE CARE 
NU PUTEM SĂ TRĂIM, PENTRU CĂ NU MAI ŞTIM CINE 
SUNTEM, PENTRU CĂ O LUĂM RAZNA, PENTRU CĂ NE 
PRĂBUŞIM ! 
 Într-o  epocă istorică a minciunii, a utopiei, a manipulării, a 
inconştienţei, printr-o reacţie naturală de  re-echilibrare a 
lucrurilor, prin efectul mecanismului de reacţie la o realitate 
dominantă, apare ca o necesitate acest Tip de personalitate acest 
Model de scriitor. Ca nişte oameni credincioşi cum suntem credem 
că Domnul ne dăruieşte asemenea oameni ai Adevărului ! Să ne 
imaginăm că perioada comunistă, care  la noi a durat  aproape 50 
de ani, ar fi fost plină numai de scriitori de felul lui Mihai Beniuc, 
a lui Adrian Păunescu, a lui Dinu Săraru, al lui Nicolae Dragoş, 
aducă de politruci ai scrisului mincinos, scriitori de curte, cântăreţi 
ai Puterii. Ei bine, ca urmare a reacţiei legii echilibrului într-o 
epocă istorică apar şi  scriitori opuşi acestora,  ADICĂ SCRIITORI 
CARE MĂRTURISESC ADEVĂRUL, CARE I-AU ATITUDINE 
ÎMPOTRIVA PUTERII, SE IAU DE GÂT CU PUTEREA pentru 
a spune adevărul şi pentru demnitatea omului. 
 Aşa sunt făcuţi oamenii aceştia. Ca Elisabeta Rizea,  ţăranca de 
sub munţii Carpaţi, şi ca tot neamul ei, ca neamul  Arnăuţoilor, 
binecuvântaţi  să fie de Domnul, că mari exemple de patrioţi sunt ! 
care în momentul în care Ţara a fost ocupată de cotropitorul 
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sovietic, au luat arma în mâini, şi-au lăsat casele, şi s-u retras în 
păduri ca să lupte împotriva cotropitorului. Este exact acelaşi act 
ritualic pe care l-au făcut strămoşii noştri   un mileniu şi mai bine, 
care după ce fugeau din calea duşmanului în codri, se re-organizau, 
puneau mâna pe arme  şi atacau duşmanul când nu se aştepta. Aşa 
am făcut cu toate popoarele migratoare, cu ungurii la Posada, în 
1339, sub conducerea lui Basrab I, cu turcii. În acelaşi timp au 
exista la noi tot timpul şi categorie de oameni opusă celor dârji, cei 
care se dădeau cu duşmanul,  cei care făceau compromisul. 
 Reprezentanţii acestei categorii de scriitori şi ai acestei tipologii 
umane, sunt oamenii şi scriitorii ca Mihail Sadoveanu, Mihai 
Beniuc, Zaharia Stancu, G Călinescu, Dinu Săraru, Păunescu şi 
atâţia alţii care după 1945 s-au dat cu Cotropitorul sovietic, iar mai 
încoace s-au dat cu  Puterea reprezentată de data aceasta de Nicolae 
Ceauşescu. 
Sunt două categorii distincte de scriitori în istoria literaturii 
române, de după al doilea război mondial. 
    În anul 1940 Carol al II-lea, etichetat de Paul Goma cu cele mai 
aspre epitete, dar şi oamenii politici, parlamentul României din acel 
moment, au hotărât, la cererea ultimatului lui Stalin , decât să lupte 
cu armata sovietică, mai bine să cedeze Basarabia fără luptă. Mare 
greşeală, nefericită şi dureroasă decizie. Este posibil ca de la acest 
moment neinspirat al oamenilor noştri politici să ni se fi tras 
nenorocirea care ne-a lovit de atunci încoace. Cum să cedezi tu un 
sfert din populaţia ţării tale fără luptă ! 
     Cu această decizie Guvernanţii, oamenii politici ai României şi-
au arătat adevărata faţă. Nu sunt patrioţi, nu sunt curajoşi, sunt 
nişte demagogi, aşa cum au fost politicienii români dintotdeauna, 
(aşa cum sunt şi acum, nişte lichele naţionale !) care îşi pun 
intereselor lor meschine, bunăstarea familiei lor, persoana lor,  mai 
presus de ţară. Este exact ce aveau să facă şi politicienii de după 
cel de-al doilea război mondial, echipa lui Gheroghiu Dej, vândută 
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ruşilor total, şi Nicolae Ceauşescu şi oamenii de care s-a 
înconjurat. Puterea s-a dovedit a fi în perioada interbelică şi în 
timpul perioadei comuniste mediocră, politicianistă, punându-şi 
interesele mai presus de ale ţării. 
       Dacă regele şi politicienii anului 1940 au cedat fără luptă 
Basarabia şi Bucovina călăului Stalin, iată ce spunea Patru Groza, 
primul Ministru al României în 1945, dar o să vedem şi ce cuvinte 
grele îi adresează Paul Goma : 
„ Fiindcă tot am ajuns la Petru Groza : La 20 martie 1945 a avut 
loc o reuniune la care au participat reprezentanţi ai guvernului şi 
colonelul sovietic Borisov, din partea…Comisiei Aliate (citeşte, 
numai sovietice) de control în chestiunea „repatrierii în URSS a 
basarabenilor şi a bucovinenilor refugiaţi (în acel moment –din 
decembrie 1944 şi până prin 12 mai 1945 –autorul acestor rânduri 
împreună cu familia era internat în „Lagărul de repatriere” de la 
Sighişoara). 
Noul prim ministru, Petru Groza – numit de ocupanţii ruşi la 2 
martie 1945: 
„Eu nu am nevoie de basarabeni. Vreau sa fiu precis şi 
categoric : nouă nu ne-a trebuit Basarabia”. 
După cum arăta Onisifor Ghibu în scrisoarea din (abia) 1949, cel-
mai-mare-trădător-al-neamului-românesc pe numele său Petru 
Groza – minţea: la 22 iunie 1941, fusese şi el de acord cu 
„Războiul sfânt pentru liberarea Basarabiei!  (Adică fusese de 
acord cu acţiunea lui Ion Antonescu de  a intra în  război împotriva 
ruşilor, pentru dezrobirea Basarabiei. Ce poţi să mai spui când vezi 
declaraţiile unor asemenea specimene umane ca Patru Groza ! 
     Acesta este în general portretul şi aceasta este psihologie 
omului politic român, omul politic în general, la noi (sublinierea 
noastră) este cel mai mare trădător al ţării, cum îl numeşte Paul 
Goma. Este omul care una spune într-un anume moment, ca  să-i 
fie lui bine, şi alta în  alt moment, împotriva ţării lui, tot ca să-i fie 
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lui bine !. Ca să apară el patriot, Petru Groza, la 22 iunie 1941, este 
alături de generalul Ion Antonescu, (1941, când spune că Războiul 
pentru eliberarea Basarabiei este sfânt) şi alta spune într-un 
moment ulterior, că noi nu avem nevoie de Basarabia. De parcă 
Basarabia era a lui tac-su şi a lui mă-sa, şi putea să facă ce vroia el 
cu ea !. In esenţa sa omul politic român, simbolizat aici de Petru 
Groza, este o jigodie. Perioada postcomunistă demonstrează lucrul 
acesta din plin ! 
Aşa au gândit şi cei care au cedat Basarabia fără luptă în faţa 
ultimatumului sovietic, în iunie 1941, că nu au nevoie de 
Basarabia. Şi după 1945 şi 1948, când au pus comuniştii mâna pe 
putere bine, pentru că ruşii  ocupaseră România, au fost băgaţi în 
puşcăriile comuniste, unde mulţi au şi murit. 
      Revenind acum la tragedia smulgerii unei mari bucăţi din 
trupul ţării, a părţii celei mai mănoase şi frumoase, Basarabia şi 
Bucovina, tragedie care nu s-a încheiat nici acum, când scriem 
aceste rânduri, trebuie să punem că această MARE RANĂ ÎN 
ISTORIA ROMÂNIEI, nu  este acolo un eveniment oarecare. Nu, 
acesta este un eveniment la fel  de mare ca cele mai mari 
evenimente din istoria milenară a acestui popor, ca unirea realizată 
în 1601 de Mihai Viteazul, ca marea Unire de la 1918, NUMAI CĂ 
ESTE UN MARE ŞI PREALUNG, NESFARŞIT EVENIMENT 
DUREROS. 
     Ei, bine Paul Goma vorbeşte pe mii de pagini despre drama 
românilor basarabeni alungaţi de la căminele lor, aşa cum a  fost 
familia lui Goma, pentru că regele trădător Carol al II-ea şi clica 
lui, şi politicienii jigodii din parlament şi din conducerea partidelor 
vremii, trădaseră Basarabia. Cu Basarabia şi Bucovina ei de fapt şi-
au trădat ţara. Cu această trădare începe calvarul a milioane de 
români din Basarabia şi Bucovina, care fie că sunt prinşi de ruşi şi 
trimişi în Siberia, fie că  reuşesc să ajungă în ţară, dar sunt hăituiţi 
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şi chemaţi la centrele de repatriere periodic, altfel spus sunt 
torturaţi în propria lor ţară. 
    În romanele  şi în cărţile lui Goma, le cităm „Gardă inversă”, 
„Soldatul câinelui”, „Bonifacia”, „Din Calidor”, „Arta ReFugii”, 
„Astra”, „Sabina”, „Roman-intim”, „Uşa…”,  „În cerc…” este 
descrisă, re-actualizată, eternizată, tocmai această epopee a celor 
patru milioane de români basarabeni şi bucovineni dislocaţi din 
pământul şi din vatra sfântă strămoşească, şi hăituiţi peste tot !. Nu 
sunt puţini, sunt cât un popor. Sunt popoare care nu au patru 
milioane de locuitori, aşa cum aveau atunci Basarabia şi Bucovina.. 
Paul Goma este Homer-ul român care redă, care recreează, 
eternizează această Odisee, această tragedie a unei mari părţi din 
poporul român, hăituită, alungată de pe pământul ei, şi risipită în  
cele patru  vânturi. Cine îşi imaginează că acest eveniment este 
unul banal şi oarecare, noi îi vom spune că această cedare a 
Basarabiei şi tragedia românilor Basarabeni este de proporţiile 
tragediei dacilor după cucerirea Daciei şi capturarea, în urma 
trădării, a regelui Decebal. 
     Datorită regimului comunist din România, scriitorii români nu 
au putut reda această mare dramă a neamului românesc. Iată că 
acum această tragedie este oglindită în literatura română şi 
universală de scriitorul Paul Goma. El şi părinţii lui şi unchii lui şi 
fraţii lui au trăit această tragedie. El vorbeşte, îşi cântă durerea, 
jalea şi amarul său şi al neamului său, al basarabenilor, dinlăuntrul 
acestei tragedii, subliniem care nu s-a încheiat nici astăzi, anul 
2007. 
       El este corul antic, care adună documente, mărturii, căci Paul 
Goma nu îşi descrie numai  experienţa trăită de el, şi de familia lui, 
nu, el adună documente, mărturii, pune mii de oameni să îşi descrie 
dramele prin care au trecut, să povestească întâmplările dramatice 
trăite şi văzute, durerea spaimele lor. Şi toate aceste drame la un 
loc alcătuiesc MAREA EPOPEE A TRADĂRII BARABENILOR   
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ŞI A BUCOVINENILOR,  MAREA EPOPEE A TRAGEDIEI 
ACESTEI PĂRŢI DE ŢARA, A TRAGEDIEI MILOANELOR DE 
BASARABENI ŞI BUCOVINENI. MAREA TRAGEFIE A 
POPORULUI ROMÂN, PENTRU CĂ ABIA CUM CU 
ROMANELE ŞI CĂRŢILE LUI GOMA ACEASTĂ TRAGEDIE 
A BASARABIE DEVINE  TRAGEDIA  A  ROMĂNIEI. 
    Paul Goma nu este un simplu scriitor care îşi descrie viaţa, EL 
ESTE AUTORUL UNEI MARI ŞI TRAGICE EPOPEI, UNA 
DINTRE CELE MAI URÂTE ŞI DIUREROASE ALE 
VEACULUI XX, PETRECUTE IN INIMA EUROPEI. 
    E un scriitor greoi, trudnic, dar şi plin de nerv, de venin, de 
vorbă neaoşă şi suculenţă,  de săgeţi otrăvite, cuvintele şi frazele 
lui sunt pline de iarbă şi de rădăcini şi scorburi, miros a fân reavăn, 
a flori de salcâm şi a venin de viperă, a sfinţenie şi a ticăloşie.  
 El este deci  (şi nu un alt scriitor) autorul epopeii acestei mari 
tragedii petrecute în mijlocul Europei în secolul XX, care nu s-a 
încheiat nici acum. Romanele lui comunică între ele, reiau aceleaşi 
teme, obsesii, gânduri adunând înlăuntrul lor mii de imagini şi 
evenimente cutremurătoare, zguduitoare care alcătuiesc MAREA 
FRESCĂ ŞI EPOPEE A TRAGEDIEI BASARABIEI ŞI 
EUROPEI, DE CARE VOR TREBUI SĂ DEA SEMĂ CEI CARE 
AU PRODUS-0. DE CARE VA TREBUI SĂ DEA SEAMĂ  ŞI 
POPORUL ROMÂN. 
 
                                                    5 
 
   Pentru că personalitatea şi opera lui Paul Goma se circumscriu 
acestor  MARI DEZIDERATE CONCEPTUALE ŞI 
EXISTENŢIALE ALE ISTORIEI, ACESTOR CADRE ALE  
MARILOR SCRIITORI DE TALIE EUROPEANĂ, ALE 
MARILOR SCRIITOR CARE MERITĂ PREMIUL NOBEL 
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PENTRU LITERATURĂ,  el face  de acum parte din categoria 
acestor mari conştiinţe şi mari scriitori ai timpului său. 
 Pentru că Goma este într-adevăr unul dintre cei mai mari scriitori 
ai secolului XX, (şi ai perioadei de tranziţie dintre secole şi 
milenii)  si unul  dintre cei mai originali.  
  De ce este Goma  un scriitori foarte original, înnoind şi 
îmbogăţind  prin aceasta mijloacele de exprimare ale demersului 
literar 
 
      Aşa cum spuneam, ca orice mare scriitor Goma nu este un 
scriitor care se exprimă numai pe el. Atunci când defineam 
Eminescianismul şi geniul lui Eminescu spuneam că 
Eminescianismul este urmarea, produsul marii capacităţi a 
intelectului, a subconştientului omului şi poetului Mihai Eminescu 
de a plonja în profunzimea, imensitatea şi bogăţia subconştientului 
colectiv al  poporului daco-românilor, de a absorbi marile teme, şi 
probleme ale universului spiritual românesc,  de a re-pritoci 
subconştientul colectiv al neamului său, de a-l prelucra şi de a-i da 
glas turnându-l în noi forme, în cazul lui Eminescu, de o frumuseţe 
lingvistică şi ideatică uimitoare.  Aşadar, Eminescu, prin scrisul 
său dă expresie întregii fiinţe  şi istorii naţionale româneşti, 
întregului şi imensului subconştient colectiv al neamului său traco-
dac-român (de aici dacismul lui Eminescu, obsesia lui pentru 
miturile dacice, această temelie milenară a istoriei şi a universului 
cultural românesc!), el este ţipătul dureros-dulce, amar răscolitor al 
milenarei suferinţe daco-româneşti, al întregii Memorii colective a 
Organismului românesc, al victoriilor, înfrângerilor, viselor, 
aspiraţiilor, umilinţelor, victoriilor neamului său, toate adunate, 
nimic uitat, pierdut, în MAREA MEMORIE A NEAMULUI  
TRACO-DACO-ROMÂNILOR.  De aceea Eminescu ni se pare 
mai mare cu fiecare an , deceniu şi secol care trec, pentru că el nu 
şi-a cântat micile lui dureri, înfrângeri de persoană şi fiinţă umană 
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trăind într-o epocă mizeră, materialistă şi obtuză, ci el a dat glas 
întregului subconştient, a întregii memorii colective a neamului 
său.  
Acelaşi lucru se întâmplă şi cu Paul Goma. Şi ca să înţelegem acest 
lucru trebuie să vedem de unde vine Goma, cine este el, din ce sol 
a apărut, şi durerile, bucuriile, aspiraţiile, neliniştile, frumuseţile 
cărui neam şi ale cărui timp le-a absorbit el, şi cărora le dă glas. 
  Ca să poată să redea   vastitatea şi profunzimea subconştientului 
colectiv al poporului său  Paul Goma trebuie să trăiască 
evenimentele importante,  fundamentale ale neamului lui,  ca să 
absoarbă suferinţa poporului său el trebuie s-o trăiască. Asemenea 
Lui Christos care trebuia să absoarbă întregul păcat şi întreaga 
suferinţă a oamenilor. Privind biografia omului acesta atât de rănit, 
de zdrobit, de umilit, de trădat ne vom îngrozi,   ne vom cruci de 
viaţa lui plină de suferinţă, de umilinţe, de nedreptăţi, de orori. De 
lovituri pe care i le dă soarta,   dar mai ales pe care i le dau 
oamenii. Nu cunoaştem un al scriitor român care să fi suferit de la 
o vârstă atât de fragedă şi toată viaţa, în luptă cu nedreptatea, cu 
Puterea, că Călăii cu Manipulatorii neamului său, pentru a le spune 
Adevărul în faţă, pentru a le amin ti de crima făcută asupra 
Basarabiei şi Bucovinei, de trădarea României. ! 
 
                                        6 
 
      Din această perspectivă a timpului, mergând pe fierul vieţii  
marelui scriitor Paul Goma, vom putea înţelege esenţa operei lui, 
fiorul ei existenţial, universul de epitete, de cioburi tăioase aruncate 
în toate părţile, de rădăcini învârtoşate, de suliţe înfipte într-un 
duşman imens şi nevăzut, cu care el s-a luat de piept pentru toată 
viaţa,  încrâncenarea dramatică a omului, scârba şi veninul 
sufletesc, adunate, pe care le pune în expresiile neaoşe, ca şi acel 
loc imens  pe care opera lui, foarte complexă, tensionată, răsucită,  
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fragmentată, îl va ocupa în Universul cultural românesc, în marele 
sistem de valori spirituale date de acest popor în istoria lui 
multimilenară. Vom creiona prima parte a vieţii îndureratului şi 
tensionatului scriitor Paul Goma, folosindu-ne chiar de  expresiile 
lui. 
      Este al  doilea fiu al învăţătorilor  Eufimie şi Maria Goma. 
Viitorul scriitor Paul Goma, se naşte în anul 1935 în cătunul Mana, 
comuna Vatici, judeţul Orhei, din Basarabia. Are cinci ani în 1940, 
când la 28 iunie „Basarabia este  cedată ruşilor, fără împotrivire. 
Familia Goma porneşte în refugiu prea târziu, şi este întoarsă din 
drum, înainte de a ajunge la Prut. ( Imagini ale acestui refugiu le 
vedem în romanul „Din Calidor”,  în cărţile „Arta Refugii”, 
„Astra”, „Ostinato”). 
 La 13 ianuarie 1941 „învăţătorul Eufimie Goma este ridicat de 
agenţii NKVD şi „dus” nu se ştie unde, „este dus”. Cărţile familiei 
Goma şi ale Şcolii sunt arse în curtea şcolii. Evenimentul acesta ne 
este relatat de scriitor în  cartea sa „Din Calidor , şi în  „Arta 
ReFugii. Familia nu află pentru mult timp motivul ridicării, nici 
durata condamnării  „tatălui”- ştie doar că „tata a fost dus în 
Siberia”. (să stăm un moment şi să ne imaginăm câtă durere, câtă 
spaimă trebuie să fi fost în femeia, în învăţătoarea Maria Goma 
căreia îi fusese soţul răpit, şi dus nu se ştie unde. Şi cătă durere, 
spaimă era în sufletului copilului Paul Goma, care avea numai cinci 
ani ! În această mare durere, în  plânsul mamei, în lacrimile şi în 
jalea din casă s-a trezit  şi a crescut copilul Paul Goma, când abia 
începea să înţeleagă lumea, când conştiinţa lui abia începea să se 
formeze. Din această jale a lui, a familiei lui, a consătenilor, a 
basarabenilor şi a Basarabie s-a întrupat marea şi dârza 
personalitate de mai târziu a scriitorului Paul Goma. Cine încearcă 
să–l înţeleagă şi să şi-l explice pe contorsionatul, pe luptătorul 
incapabil de compromis, pe cel care-i împroaşcă pe toţi neaveniţii 
cu cele mai otrăvite epitete, pe irascibilul şi dârzul scriitor care se 
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ia de piept cu toţi, care este capabil să-şi dea viaţa decât să se 
îndoaie în faţa duşmanului, numai aşa poate să-l înţeleagă şi să şi-l 
explice pe Paul Goma. 
    La  „14 iulie 1941 au venit românii în satul lor… Frontul ajunge 
la Mana. (vezi romanul  „Din Calidor”). Copilul Paul Goma are 
şase ani, retina lui este foarte fragedă  şi foarte sensibilă  absoarbe 
şi înregistrează totul. La fel sufletul lui, se  impregnează, adună în 
el  durerea din sufletele oamenilor, bucuria lor când i-au văzut pe 
soldaţii români sosiţi în satul lor, speranţa şi credinţa lor  că 
umilinţa, spaima şi durerile au luat sfârşit de acum pentru 
totdeauna. Nu ştiau că istoria se va întoarce ca un balaur care îşi 
muşcă furioasă şi imprevizibilă coada. 
     Iulie-octombrie 1941 : - mama lui Paul Goma (ca mii de femei 
basarabence) îşi caută bărbatul. (gest ritualic. Câte femeie în istoria  
acestui neam greu încercat nu şi-au aşteptat ani de zile  bărbatul să 
se întoarcă de la război, sau nu au mers să îl caute ele).  Nu-l 
găseşte. Află ca ar fi murit „rupt de o bombă” la Balta – târg din 
Basarabia,  nod de cale ferată în Ucraina, unde era un uriaş lagăr de 
triere a deţinuţilor - lagăr lichidat de sovietici (în sensul că au fost 
lichidaţi deţinuţii, basarabenii) înainte de retragere”. ( fapte relatat 
în cartea „Din Calidor) 
     Octombrie 1941 : considerat mort lui Eufimie Goma i se face 
mormânt (şi slujbă de înmormântare) în cimitirul satului, lângă fiul 
său, Petrică Goma. (ne-o imaginăm pe învăţătoarea Maria Goma, 
îmbrăcată în doliu, cu faţa cernită şi pe copilul ei pe marginea 
gropii asistând la ritualul de îngropăciune al tatălui, care se face în 
tot spaţiul românesc. În mod concret, fizic şi sufleteşte copilul Paul 
Goma  asistă, trăieşte înmormântarea tatălui său . 
    Să ne gândim că viitorul scriitor Paul Goma este un copil de 
cinci şi şase ani când porneşte în retragerea spre ţară, când este 
întors din drum, când tatăl său este ridicat, când asistă la 
înmormântarea tatălui său. Mai cunoaştem noi un alt scriitor român 
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care trăieşte în copilărie evenimente atât de dureroase, de teribile, 
care absoarbe în sufletul lui atâta suferinţă, jalea milioanelor de 
basarabeni striviţi de istorie, alungaţi, jefuiţi, trimişi în Siberia ? Cu 
ce era mai vinovată decât celelalte provincii ale Ţării această 
Provincie  care este trădată de ţara mumă (credeţi că Ţara mumă nu 
va plăti  cât se poate de aspru , de dureros această trădare a 
Provinciei sale  de la răsărit ? Ba da, va plăti cât se poate de scump. 
Pentru că după 1948 întreaga Românie se transformă într-un 
Gulag.  Mii de intelectuali, din cei mai valoroşi, mii de gospodari 
harnici, pentru că se opuneau colectivizării aveau să fie arestaţi şi 
trimişi la canal şi în puşcăriile ţării. Peste  400.000, de români, 
acesta este numărul oamenilor închişi în puşcăriile comuniste, vor 
lua drumul Gulagului, al suferinţei celei mai cumplite, al 
dezumanizării celei mai adânci, şi  mulţi nu se vor mai întoarce 
acasă la femeile şi la copii lor .  
       În puşcăriile comuniste au murit mai mulţi români decât au 
murit în cel de-al doilea Război Mondial. Vedeţi că am plătit, că 
Domnul ne-a pedepsit pentru că am trădat Basarabia şi Bucovina, 
provinciile de răsărit ale ţării ?!. Au murit majoritatea politicienilor 
români, cei care trădaseră Basarabia şi Bucovina în parlamentul 
Ţării ca răspuns la ultimatumul lui Stalin, în anul 1940, în 
puşcăriile  comuniste, după 1945 şi 1948, în frunte cu Iuliu Maniu, 
cu Brătianu, cu Titel Petrescu, şi atâţia alţii.  Oare moarte 
politicienilor români în puşcăriile comuniste în chinuri groaznice 
nu este ceea ce am numi, blestemul, pedeapsa lui Dumnezeu ? Au 
plătit acum pentru greşeala de a fi  cedat Basarabia şi Bucovina 
ruşilor, fără luptă, au plătit pentru trădarea BASARABIEI ŞI A 
BUCOVINEI, APOI PENTRU TRĂDAREA MAREŞALULUI 
ION ANTONESCU, ŞI CÂT VOM MAI PLĂTI PENTRU 
ACESTE GREŞELI, PENTRU ACEST MARE PĂCAT,         CA 
ŞI PENTRU ALTE PĂCATE ALE NOASTRE. Pentru că trebuie 
să ştim, o dată pentru totdeauna, că în istorie, ca şi în viaţă,  totul se 
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plăteşte ! Vom mai avea mult de plăti pentru fiecare basarabean 
luat de la ai lui şi dus în Siberia de unde nu s-a mai întors. Cine se 
joacă în mod inconştient cu istoria, de istorie va pieri. 
      Este exact cea ce i sa întâmplat României după cel de-al doilea 
Război mondial, şi ceea ce i se întâmplă şi acum, în perioada 
postcomunistă când Economia României a fost jefuită într-un  hal 
fără de hal, când românii din cauza sărăciei şi a distrugerii locurilor 
de muncă, a jefuirii economiei de către bandiţii şi hoţii români în 
cârdăşie cu cei străini,  au trebuit să-şi ia lumea în cap, ca să 
meargă să muncească pe la alţii ! 
 Să reluăm povestea viţii lui Paul Goma. Viaţa copilului Paul 
Goma continuă la fel de dureroasă, de plină de încercări dramatice 
: 

- Septembrie 1942, suntem în satului lui, la el acasă,  (are 
şapte ani) Paul Goma începe să frecventeze şcoala primară, 
intrând în clasa I, la domnişoara învăţătoare Tuza. ( chipul 
învăţătorului, al învăţătoarei ne rămâne pentru toată viaţa 
întipărit în memorie şi în inimă. Iată, acum la bătrâneţe 
chipul domnişoarei Tuza este la fel de viu pe retina marelui 
scriitor aflat în exil la Paris, aplecat peste  Jurnalul lui de 
scriitor, în care depune mărturie pentru tot ce a trăit şi a 
văzut în viaţa lui de martir) 

-  Ianuarie-februarie 1943, suntem în plin război mondial, 
Armata română luptă în răsărit : la Mana, soseşte pe adresa 
Mariei Goma o carte poştală tip, de la lagărul de prizonieri 
sovietici nr 1 din Slobozia Ialomiţa : expeditorul dă de ştire 
că…deportatul  la Siberia, de către ruşi, este acum prizonier 
de război (!, ce capricioasă, absurda şi paradoxală poate să 
fie această mare Fiinţă care este Istoria !, unul dintre 
personajele centrale ale operei lui Paul Goma. Căci  cărţile 
lui Goma pot fi „văzute”, „citite” ca un lung eseu încercând 
să pătrundă tainele  adânci ale istorie, să reconstituie în 
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stilul frescei Chipul acestui personaj enorm, în faţa căruia 
omul nu este nimic, făcând efortul disperat de a-l interpreta, 
de a pătrunde în profunzimea şi esenţa sa !) la români ? iar 
nevasta să adune acte, fotografii, mărturii din sat, de la 
Inspectoratul şcolar, din satul natal că el este cu adevărat 
Eufimie Goma, român şi învăţător, arestat de Ruşii 
bolşevici, nu rus şi prizonier la Români…(vezi romanul 
„Din Calidor”). 

      Să ne imaginăm ce a fost în sufletul copilului Paul Goma, care 
asistase, care trăise înmormântarea tatălui lui, care se obişnuise cu 
ideea că tatăl lui este mort,  când a aflat că tatăl lui trăieşte. Apelăm 
mereu la fondul sufletesc al copilului Goma, la sentimentele şi 
stările lui sufleteşti formate şi acumulate în fiinţa sa în copilărie, 
pentru că ele îl vor  forma ca fiinţă şi personalitate, şi din această 
imensă suferinţă, din această jale se va naşte, se va întrupa întreaga 
lui operă şi viaţă.  Această copilărie înjunghiată, plină de durere, de 
umilinţă, de absurd, de neprevăzut îl explică pe Goma, explică 
întregul lui sistem atitudinal, modul său de a gândi şi  reacţiona la 
agresiunile oamenilor, ale Puterii, ale Istoriei.. Îi explică întreaga 
lui Operă şi filozofie a vieţii. 
     După mai multe drumuri făcute de mama lui Paul Goma şi de  
bunica lui dinspre tată  la Slobozia, din  Ialomiţa, îl găsesc în sfârşit 
viu pe Eufimie Goma. 
- Octombrie 1943,  iată că dă Domnul şi Eufimie Goma este 
eliberat din lagăr, şi deşi reîncadrat în învăţământ, este obligat să se 
prezinte săptămânal la postul de jandarmi, aşa cum vedem din 
romanul  „Din Calindor”. 
   Necazurile nu s-au terminat însă. În martie familia Goma pleacă 
în refugiu, în Transilvania. Întâi la Sibiu, într-un Centru de Refugiu 
(sau poate de Refugiaţi, sau poate Refugiere, cum zice Paul Goma) 
apoi în  satul Gusu, judeţul Sibiu, unde părinţii fuseseră repartizaţi 
ca învăţători. Aşadar copilul Paul Goma trăieşte această dramă a 
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mutării cu familia din loc în loc. Din perspectiva criticului literar şi 
a psihologului el  este un copil fără „satul lui”, fără sat, fără „casă” 
(aşa cum înţelegem cu toţii casa)  fără acel acasă, temelie a fiinţei, 
rădăcină existenţială din care ne hrănim toţi. Subliniem că aceasta 
este condiţia umană normală a românului, de când ne ştim,  a 
copilului român, (în general a popoarelor vechi sedentare, 
milenare, cum este poporul român)  ca el să aibă un „acasă” al său. 
Copilul Goma nu are. Pentru el „acasa” al său, fundamental, va 
rămâne tot satul în care s-a născut, pe care, cu siguranţă, îl va purta 
toată viaţa în suflet ! El călătoreşte cu familia din loc în loc, ca 
Ulise pe o mare agitată , ostilă, ca să se salveze, ca familia lui să-şi 
salveze viaţa, nemaigândindu-se la întoarcerea acasă, unde nu va 
ajunge niciodată. 
        4 aprilie 1944, Anglo-americanii bombardează Bucureştiul şi 
(din nou) Ploieştiul. La Bucureşti moare, dispare, unchiul Ignat.  
Tatăl său se află în tren, cu grosul bagajelor, prins de 
bombardament la Buda, lângă Ploieşti, unde pierde tot grosul 
bagajelor. Doamneee, nu-i pune omului pe umeri mai mult decât 
poate să ducă biata lui fiinţă atât de sensibilă, de slabă, de 
neştiutoare, de perisabilă ! Trebuie să subliniem lucrul acesta, două 
dintre motivele literare fundamentale ale operei lui Paul Goma,  am 
spus mai sus că romanele, cărţile sale se întrepătrund, într-o 
osmoză organică, formând o Mare opere literară, o mare Frescă a 
epocii, o Mare epopee a celui de-al doilea război mondial, şi a 
Basarabiei,  sunt aceste două motive literare, motivul tatălui, pe 
care îl mai întâlnim la Marin Preda, şi motivul familiei, agresată şi 
distrusă de istorie, plecată în bejenie. Şi nu în ultimul rând Motivul 
fiinţei umane, al familiei prea strivite de istorie. Atât de strivite 
încât omul şi familia, cei doi stâlpi ai vieţii, ai societăţii umane, nu 
mai pot să i se opună, să intre în dialog cu ea, ci fug pur şi simplu 
din faţa istoriei, încercând să-şi salveze viaţa !  Istoria ca Personaj 
imens este surprinsă aici în perioada ei de cumplită zvârcolire, când 
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istoria umană, care este făcută de oameni, îşi agresează însăţi 
temelia ei,Fiinţa umană şi familia ! Motivul literar şi filozofic al 
istoriei care îşi agresează şi îşi distruge însăşi esenţa sa. Aceasta 
fiind imaginea, chipul, fresca unei istorii absurde, înnebunite ! 
(vezi „Din Calindor”, „Arta ReFugii”,  „Astra”, „Sabina”) 
23 august 1944, panică printre basarabenii din ţară, schimbarea 
armelor îi ameninţă nu doar dinspre ruşi – care vin – ci şi dinspre 
ardelenii localnici, simpatizanţi ai ruşilor (care or să ia Ardealul de 
Nord de la Ungaria şi or sa li-l deie lor. N P G) 
„ Din 12 septembrie 1944, când la Moscova,  Românii au semnat 
Armistiţiul – iar în România s-a constituit Comisia aliată de control 
(în realitate, doar rusească) „refugiaţii basarabeni se refugiază şi  
mai spre Apus, cât ţine războiul, apoi se ascund pe loc : ca să nu fie 
„repatriaţi în ţara Ruşilor. Motivul literar al hăituirii în propria ta 
ţară – (vezi „Arta ReFugii”, „Astra”, „Sabina”, „Roman-intim”). 
Pentru Basarabeni şi Bucovineni persecuţiile comunisto-ruseşti au 
început în 28 iunie 1940 - şi nu s-au terminat nici în momentul de 
faţă.. n P G”. 
 - Octombrie 1944: familia Goma se mută  (ca să-şi piardă urma) 
din Gusu, Sibiu, în Buia, Târnava Mare. Dureroasă trebuie să fie 
condiţia transfugului în propria lui ţară, a basarabeanului fără ţară, 
fără ziua de mâine. 
- Octombrie –decembrie, 1944 : familia Goma se ascunde prin 
păduri, de fiecare dată când „Comisia ceea” se apropie 
ameninţător. (vezi „Arta ReFugii”, „Astra”,  „Sabina”)”. 
 Aşa arată deci  copilăria scriitorului Paul Goma. Să ne întrebăm 
acum, cu conştiinţa lucidă, poate omul acesta să nu spună adevărul 
? Poate omul acest să-i ierte pe cei care i-ai distrus viaţa, au trădat 
Basarabia şi Bucovina,... au călcat-o în picioare, au jefuit-o, au 
umilit-o, au distrus-o !  Ce scriitor căruia oamenii, ruşii, românii, i-
au mutilat copilăria în halul acesta, poate să tacă ! dar poate 
scriitorul acesta să tacă şi să nu spună adevărul  ?! 
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 Durerile şi umilinţele familiei Goma nu se opresc aici,   continuă, 
la fel de cumplite. 
-  „Ianuarie 13, 1945, (vezi aceiaşi dată –însă în 1941) : familia 
Goma este „prinsă” (în termeni tehnici  capturată, să ni-l imaginăm 
pe copilul Paul Goma de 10 ani ce-a trăit el în momentul în care 
familia lui este prinsă de ciobani români, ca nişte răufăcători, ca 
nişte hoţi,  ca  să fie predată autorităţilor. Mtivul literar al trădării 
de frate, al trădării românului de către român N. n) - nu de 
jandarmi, nu de ruşii ocupanţi, ci de ciobani (mioritismul, ce este el 
dacă nu mitul vânzării-uciderii de frate ?, notează cu amărăciune 
Paul Goma). Este condusă de jandarmi la Sighişoara, în „centrul de 
repatriere”, în fapt : Lagăr, în vederea deportării basarabenilor şi a 
bucovinenilor livraţi de România Ruşilor.(vezi „Soldatul câinelui”, 
„Arta ReFugii”, „Gardă inversă”) 
  - Ianuarie- mai, 1945, în Lagărul de la Sighişoara, tatăl lui Paul 
Goma face acte false pentru familia sa şi pentru alte familii ca să se 
salveze, să nu fie repatriaţi. Niculae Popescu, fratele mamei, nu 
acceptă să prezinte Comisiei (Aliate) acte false – şi este pe loc, 
„repatriat în Siberia.  Cu alte cuvinte destinul familiei Goma, al 
copilului Goma, trece la un pas pe lângă moarte, pe lângă 
nenorocirea de a fi trimis în Siberia. Motivul întâmplării în 
curgerea plină de zigzaguri a destinului uman ! 
Iată cum comentează Paul Goma  momentul Conferinţei de la 
Yalta –„4 februarie 1945 : la Yalta, conferinţa „ în urma căreia am 
fost vânduţi Rusiei”…Până să ne vândă Chrurchill lui Stalin – 
celebru bileţel cu procente – ne vânduseră Românii pe noi, 
Basarabenii şi Bucovinenii şi încă de două ori : întâia oară în 26-28 
iunie 1940, când ne-au…doar cedat teritoriul; a doua oară după 23 
august 1944, când ne-au vânat, ne-au prins şi ne-au dat-legaţi 
Ruşilor, cât despre „vânzarea de la Yalta”, ea nu există : în 
momentul în care se desfăşura vânzarea cu pricina -90%, Ruşilor,- 
România era ocupată în totalitate, încă din 25 octombrie 44, adică 
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de patru luni de zile ; nu numai noi, refugiaţii-în propria ţară am fi 
fost bucuroşi să ne găsim în sfârşit adăpost în…restul de 10%, 
rămas liber, dar şi Românii ardeleni cei care, de prin 48-49, când în 
sfârşit au deschis ochii, căutau acel 10%, şi nu l-au găsit, nici în 
ziua de azi”. ( Săptămâna Roşie, pag 420) 
     Din toamna anului 1945 până după moartea lui Stalin, în 1953, 
notează Goma, „nerepatriabilii” sunt convocaţi la Sighişoara pentru 
a fi întrebaţi dacă nu s-au răzgândit, ca să se ducă, „în sfârşit” în 
ţara lor, Marea Uniune sovietică” (întrebările nu erau puse de ruşi 
în ruseşte, ci de români –în româneşte : advocaţi ardeleni, 
ţărănişti – ei lucrau cu sârg la prefecturi, mai ales în Comisia 
Aliată de Control). În ciuda hăituielilor, a convocărilor, basarabenii 
preferau să rămână „străini în propria-le ţară”, decât să fi 
repatriaţi în Siberia”. 
     Am redat acest lung pasaj din viaţa lui Paul Goma, chiar cu 
cuvintele lui Goma, ca să avem vie în faţă  ochilor perioada în care 
s-a format ca personalitate umană, ca fiinţă scriitorul Goma, una 
dintre cele mai sălbatice, una dintre cele mai ruşinoase, una dintre 
cele mei oribile  perioade din istoria poporului romană. 
Comparabilă, aşa cum am mai spus,  poate doar cu perioada de 
după cucerirea Daciei. Perioada când basarabenii, tocmai pentru că 
au fost trădaţi şi vânduţi ruşilor, au trebuit să plece în bejenie, au 
fost  maltrataţi, umiliţi, schingiuiţi, si pe deasupra vânaţi ca să fie 
predaţi Agresorului,  Duşmanului care ne-a furat teritoriul străbun.  
       Ca să înţelegem de ce el nu uită nimic, de ce el subliniază că 
înainte de a ne vinde Churchill Ruşior,  Românii i-au vândut de 
două ori pe basarabeni şi pe bucovineni. Ba mai mult, i-au vânat şi 
i-au  hăituit ca pe nişte hoţi,  ca  şi cum ar fi fost ai nimănui. 
Uitaserăm că erau fraţii noştri, că eram fraţi din aceiaşi rădăcină 
tracă şi  geto-dacă. Iată de ce el nu poate tăcea şi  uita, iată de ce el, 
atunci când spune adevărul, când restabileşte adevărul, el va fi la 
fel de obiectiv şi le va spune adevărul în faţă românilor aşa cum le 
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spune adevărul în faţă evreilor, ruşilor.  Iată de ce el le răspunde 
tuturor şi se ia de toţi, pentru că el ştie că mica trădare, micile 
compromisuri cu duşmanul ale confraţilor lui, ale intelectualităţii 
româneşti, ale oamenilor politici de la noi şi de peste tot AU DUS 
LA MARELE DEZSTRU ISTORIC AL ROMÂNIEI, DE IERI ŞI 
DE AZI ! LA TRAGEDIA  DE ASTĂZI A LUMII ! 
      Scriitorul Paul Goma este SCRIITORUL ULCERAT ÎN 
PROFUNZIMEA FIINŢEI LUI, el a fost alungat din satul lui şi din 
ţara lui, umilit, bătut, hăituit, închis. Toată opera lui este un strigăt 
de durere, este urletul omului strivit de fierul încins al Ticăloşiei 
umane, al prostiei, al Opresorului, al Istoriei care s-a întors 
împotriva bietei fiinţe umane. 
- „1949. ianuarie 13 (vezi şi 13 ianuarie 1941, şi 13 ianuarie 1945) 
mama şi tatăl lui Paul Goma împreună cu majoritatea locuitorilor 
adulţi din satul Buia, Târnava Mare, sunt „ridicaţi şi duşi” – nu se 
ştie unde. Paul Goma îi caută la  Sibiu, la Alba Iulia, la Sighişoara 
– află că sunt închişi la Securitatea – nou înfiinţată de la Mediaş. 
După câteva săptămâni ceilalţi arestaţi sunt liberaţi, în arest rămân 
„suspecţii”, „periculoşii” – printre care soţii Goma. Mama este 
eliberată la sfârşitul lunii mai, tatăl, ultimul, în august. În acest 
timp Paul Goma „locuieşte” prin gări şi la poarta securităţii din 
Mediaş. (vezi „Ostinato”,  „În cerc”, „Gherla”, „Gardă inversă”, 
„patimile după Piteşti”, „Bonifacia”, „Arta ReFugii”, Astra, 
„Sabina”, „Roman-intim”, adică în aproape toate cărţile.) „   Facem 
iarăşi apel la starea psihologică a adolescentului Paul Goma, căci în 
acest moment el este adolescent.  Haideţi să ne încercăm să vedem 
ce era în sufletul adolescentului Paul Goma care îşi căuta părinţii la 
Securitatea din Sibiu, din Alba Iulia, din Sighişoara,  care era 
alungat de la poarta securităţii, care dormea prin parcuri. Punem 
această întrebare gândindu-ne la cei care îl acuză pe Paul Goma de 
minciună, sau  îl acuză p Goma de antisemitism, când  copii lui 
Paul Goma sunt evrei toată ziua, după mama lor care este evreică. 
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Sau întrebat ei că Paul Goma nu poate să tacă tocmai pentru că fii 
lui sunt evrei, şi nu mai doreşte ca fii lui să mai trăiască drama pe 
care a trăit-o copilul Paul Goma ? S-au întrebat ei că o fiinţă umană 
care  trece prin asemenea nenorociri, care are o asemenea viaţă 
cumplită nu poate să mintă ? Ci numai să urle din adâncul 
rărunchilor Adevărul şi să se ia de piept cu cei care distrug 
popoare, care mint şi manipulează în scopuri oribile, comerciale, 
egoiste, absurde, care calcă în picioare oameni, demnitatea şi 
libertatea umană ? 
       Pentru că toate cărţile lui Goma  descriu calvarul  hăituirii 
Omului,  părinţilor, hăituirii familiei de intelectuali basarabeni, 
hăituirii unui copil pus la grea încercare de către Domnul, a 
copilului Paul Goma, tragedia familiei basarabene, care este 
alungată de cotropitorii  ţării, după ce Basarabia fusese vândută pe 
degeaba ruşilor, după ce fusese trădată de ţara din care făcea parte. 
(de fapt marii ticăloşi care au trădat Basarabie au fost politicienii, 
cei care au distrus ţara şi după 1945, şi după 1990, nu românii, care 
nu au nici o vină, cel mult pe aceea de a tăcea. Dar cum să mai 
vorbească dacă dictatura comunistă le-a pus căluşul în gură ! Să 
reţinem această afirmaţie a noastră, în secolul XX politicienii au 
fost marele nostru pericol. Acum acest adevăr este cât se poate de 
evident)  Ei, hei, hei, mult o să mai plătească poporul român acest 
blestem care apasă asupra noastră, blestemul trădării fraţilor ! 
- 1949. În viaţa lui Paul Goma, copil dotat, inteligent, mai vin, dar 
pentru scurtă durată, şi momente fericite. În septembrie intră prin 
concurs elev bursier în clasa a VIII-a a Liceului Gheorghe Lazăr 
din Sibiu.  
- În 1952, pe când era elev în clasa a X-a, Paul Goma este convocat 
la Securitate din Sibiu şi reţinut opt zile. Mai era încă un 
adolescent. Să ne aducem aminte cum era Securitatea acelor ani, 
cât de bestială era,  când trupele sovietice erau în ţară, şi România 
era condusă de consilieri sovietici ! A vorbit în clasă  despre 
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partizani, şi ţine un jurnal intim ( să reţinem acest lucru, Jurnalul ca 
o formă lucidă a Conştiinţei umane, ca Mărturisire şi Spovedanie, 
ca formă ultimă de luptă cu timpul, cu factorii agresivi ai istoriei !. 
În acest moment  când scriem acest studiu despre Opera lui Paul 
Goma, la Paris, scriitorul îşi continuă marele Jurnal al vieţii. 
Jurnalul ca formă de luptă a Conştiinţei). În septembrie-octombrie 
întors din vacanţă află că a fost exmatriculat din toate şcolile din 
ţară. Face o încercare la Liceul din Sighişoara, după o săptămână 
este însă invitat să plece. La Braşov nu este primit. Este primit în 
schimb la Liceul Negru Vodă din Făgăraş. 
  Aşadar, din această perspectivă trebuie privită formarea marii 
personalităţi dar şi personajul Paul Goma. „Din jale s-a întrupat 
Electra”, din jale este formată substanţa fiinţei şi a operei lui Paul 
Goma. 
 
                                                7 
 
       Ne vom ocupa acum de  romanul, foarte modern, care a stârnit 
atâta vâlvă, „Săptămâna roşie, apărut cel mai recent la Editura 
ANAMAROL, 2007,  sub redacţia doamnei Rodica Elena Lupu. 
 Romanul „începe” cu un portret istorico-geografic al Basarabiei, 
care ne aduce aminte de acel tablou -peisagiu al Ardealului, al lui 
Bălcescu, : ! „Înapoi în timp, la Anul Zero al romanităţii, din 
primul mileniu înainte de Chriostos : 
Pe o arie având la Est Marea Neagră (Pontul Euxinus) şi Bugul 
(Hypanis) ; la nord actuala Cehie  şi actuala regiune Lvov; la vest 
:Tisa (Tissia); la sud :Dunărea (Istru, Ister, Dunaris, Danubuis) – 
iar pe mijloc străbătută şerpuit de curbura Carpaţilor - trăiau Dacii 
(aşa le spuneau romanii) sau geţii, după Greci, descrişi de Herodot 
ca „cei mai viteji şi mai drepţi dintre  Thraci”. În antichitate 
teritoriul aflat de-a dreapta şi de-a stânga Nistrului (Tyras) era 
numit de greci, prin Herodot : Tyrageţia. 
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      Era locuit după cum îi arată numele, de geţi. Sub presiunea 
sciţilor, în secolul V î d  C., geţii se retrăseseră spre nord vest şi 
sud vest, dar în secolul IV, celţii împingându-i de la vest, sub 
Dromichaite, apoi sub Burebista reveniseră atingând iarăşi Bugul 
(Hypanis). O dată cu ocupaţia Daciei (sec II. .d C) , a fost 
romanizată şi Tyrageţia, însă puţinele descoperiri arheologice 
făcute pe acest teritoriu (cele mai importante  : la Olbia, pe malul 
drept al estuarului Bugului ) fuseseră ocultate de ţarişti, iar de 
bolşevici în parte distruse, cele trecute la „informaţii secrete” 
pentru a ascunde thraco-dacitatea-romanitatea actualei Ucraine de 
Sud-Vest ! 
 Este o imagine văzută de sus, cuprinzătoare şi foarte exactă, bine 
delimitată de ape, geografic. (Capitolul „O hartă de cuvinte”, 
capitol împrumutat din romanul Basarabia.  „Săptămâna Roşie, pag 
83) 
  Dincolo de unele inadvertenţe de ordin strict istoric, cum ar fi 
ideea  devenită prejudecată a  romanizării, care nu a depăşit 14 % 
din teritoriul Daciei, Paul Goma rescrie în stilul caracteristic, cu 
farmec, istoria acestui pământ  vechi românesc : „ Câteva secole de 
înflorire, de întărire militară – consecinţă :extinderea geografică - 
au făcut ca Regatul Dac să intre în conflict cu Imperiul Roman. 
Victoriile, oricum : ne-înfrângerile repetate ale dacilor, îl 
determinaseră pe Iuliu Cezar să pregătească o „campanie” decisivă 
împotriva lor, la anul 44 î. C – însă a fost asasinat. La scurt timp a 
fost ucis şi inamicul său  Burebista, Regele Dacilor. Abia după un 
secol şi jumătate – timp în care marii Romani ajunseseră  a fi siliţi 
să plătească Micilor Daci subsidii (pentru a nu mai fi hărţuiţi) – în 
anul 106 d. C Împăratul Traian l-a înfrânt pe regele Decebal (care 
s-a sinucis). Cea mai mare parte a ţării a fost cucerită, colonizată, 
rebotezată . „Dacia Traiană”, apoi „Dacia Felix”.” 
(Săptămâna Roşie „, pag 85) 
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      Am reluat acest citat care ne fixează de la început locul Daciei 
în spaţiul euro-asiatic, ( şi provincia Basarabia şi Bucovina, ca şi 
cum le-am vedea pe o hartă , privite  de sus)  şi istoria strămoşilor 
noştri, pentru a pune în evidenţă o caracteristică esenţială  a 
scrisului lui Goma şi a întregii lui opere. Am numi această însuşire 
esenţială, consangvinitate, sau organicitate. 
 Ca şi cum ar fi elemente de puzzle,  şi părţi ale unui Ansamblu, ale 
unei catedrale preexistente, ca şi cum cărţilor şi romanele lui ar fi 
subsisteme, subansamble ale unei imense fresce, cărţile lui Goma, 
evenimentele relatate de el, personajele, ironiile lui, scenele 
povestite de el, informaţiile, trimiterile lui se adună şi reconstituie 
o dată cu lectura cărţilor ANSAMBLUI  ÎNTREGII  OPERE. 
       De fapt lucrurile sunt mai subtile, această cădere gravitaţională 
a  elementelor operei către Întreg  are mai multe cauze, este 
produsă de mai mulţi factori. În primul rând, deşi opera sa pare 
scrisă neîngrijit, şi este scrisă dintr-un suflet,  unele subsisteme 
fiind alăturate după cum i-a venit autorului la îndemână,  din punct 
de vedere sufleteşte Autorul este foarte prezent, prea prezent în 
cărţile sale, în întreaga sa operă. În acest caz sufletul este liantul şi 
focul care topeşte elemente şi le toarnă în Marea Alcătuire a operei. 
În al doilea rând, scriitorul Goma este personajul întregii lui opere, 
un alt fel de donquijote care străbate, trecând prin toate romanele şi 
cărţile lui întreaga Operă. Ne-am mai referit cu alt prilej la 
asemănarea operei lui Goma cu opera lui Cervantes. Privit dintr-o 
anumită latură personajul principal al cărţii, adică Paul Goma, ne 
apare ca un alt Donquijote, un donquijote produs ale solului 
românesc, şi al istorie secolului XX, dar un Donquijote trist, tragic. 
Ca şi celebrul erou, simbol al culturii şi al spaţiului hispanic, acest 
Donquijote de dincolo de rândurile cărţilor lui Goma se războieşte, 
de adevăratelea, în mod tragic cu morile de vânt, numai că morile 
de vânt ale secolului XX  sunt Hitler, Stalin, Dictatura Comunistă, 
Puterea politică, marile concepte care circumscriu întreaga lui 
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operă, care sunt motivele literar-filozofice ale operei lui, pilonii ei 
de rezistenţă, adică ADEVĂRUL, DREPTATEA,  BINELE, 
FRUMOSUL, LUPTA CU ABSURDUL, CU MINCIUNA, CU 
RĂUL. 
  Din acest punct de vedere Paul Goma seamănă foarte bine cu 
Donquijote şi este unul din personajele impresionante ale literaturii 
române,  UN DONQUIJOTE  ROMANESC AL SECOLULUI XX 
CARE SE BATE CU TOATE MORILE DE VÂNT. Ca şi 
Donquijote şi el va fi trădat, va fi privit ca un nebun (cum să te iei 
tu de piept cu  Dictatura lui Dej, cum să te iei tu de gât cu 
Ceauşescu, ? Numai un Donquijote face asta. Colegii lui, scriitorii, 
intelectualii, oameni realişti,  profitori, sunt sclavi ai valorilor 
materiale,  ei sunt ahtiaţi după funcţii, după privilegii, gen Adrian 
Păunescu, Dinu Sararu. Ei vor s-o ducă bine în lumea aceasta, să 
profite de pe urma vieţii. Or Goma ce face, nici facultatea nu şi-a 
terminat-o, nu a vrut niciodată funcţii, a trăit  la limita subzistenţei 
fără să facă nici un compromis. (Unde se trezeşte el ? Cine este el 
?) El se luptă pentru ADEVĂR, DEMNITATE, DREPTURILE 
OMULUI, JUSTIŢIE, DREPTATE, LIBERTATE. Or cine mai 
crede în lucrurile acestea  într-o perioadă  de materialism ignobil şi 
de imoralitate cruntă. De aceea colegii lui, intelectualii  îl privesc 
ca  pe un personaj de spectacol. Şi într-adevăr INTREAGA 
OPERĂ A LUI PAUL GOMA ESTE UN MARE SPECTACOL. 
Un spectacol de  conştiinţă, un spectacol tragic, grotesc, care să dă 
pe  fundalul istoriei secolelor XX şi XXI.  
 Or lucrurile acesta care se regăsesc în toate cărţile lui, fac ca pe 
parcursul lecturii să se nască în mintea cititorului VIZIUNEA DE 
ANSAMBLU ASUPRA ÎNTREGII LUI OPERE. Adică  marea 
frescă a spectacolului amar  dat  de Dictaturile secolului XX, ale 
căror victime sunt popoarele, valorile umane,  Omul, Civilizaţia 
umană. Iar Goma rescrie pentru eternitate aceasta fresca formată 
din orori, din atentate la adresa esenţei umane, asupra a ceea ce are 
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în el fenomenul uman mai frumos şi mai măreţ ! ! Cui îi convine 
lucrul acesta ? 
 Or tocmai de aceasta, ca să revenim la primul capitol, Paul Goma 
este un mare scriitor, unul dintre MARILE Conştiinţe ale timpului 
nostru. O CONŞTIINŢĂ DE MĂRIME EUROPEANĂ. 
Calitate pentru care multe personalităţi au primit Premiul Nobel. 
Aceste însuşiri ale operei lui Goma fac ca opera lui să fie uimitor 
de modernă, de vie. Dar asupra acestui lucru o să revenim ! 
Spuneam că romanul „SĂPTĂMÎNA ROŞIE” începe cu această 
mare frescă istorică a Daciei şi a Provinciei Basarabia. Din punctul 
de vedere al viziunii noastre, şi continuă cu  aducerea la suprafaţă a 
tragediei, a ororilor trăite de populaţia basarabeană  înainte de 
1918, când provincia a revenit la ţara mumă, dar şi după  1945, 
când a revenit din nou Rusiei.  
 
                                                     8 
 
    Şi aici Paul Goma este de-a dreptul sisific. Ca un Sisifi adună la 
nesfârşit pietre, din care construieşte bolovani uriaşi, pe care-i 
împinge spre culme, la lumina zilei. El este un Sisif neobosit  care 
cară la suprafaţă, aduce din beznele nopţii ale uitării, toate acele 
orori, crime care alcătuiesc MAREA FRESCĂ A SECOLULUI 
XX, MAREA FRESCĂ A TREGDIEI BASARABIEI ŞI 
BUCOVINEI ŞI A POPORULUI ROMÂN 
      Să aducem în faţa ochilor numai una dintre nenorocirile care s-
au abătut asupra bieţilor basarabeni,  în anul 1946, după ce 
Basarabia, de care jigodia de Petru Groza nu avea nevoie, pe care 
Paul Goma  o scoate din uitarea istoriei : „ „ În jefuirea 
agricultorilor, prin cotele de cereale (postavska) s-au ilustrat toţi 
activiştii de partid, toţi miliţienii, toţi NKVD-iştii (în multe cazuri, 
nevestele lor, ca bestia de la Costeşti, Lăpuşna : el, un oarecare 
Popov, fiind tot timpul beat mort, de „apărarea statului” se ocupa 
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nevastă-sa, „tovarăşea Olga” : ea pornea prin sat, la confiscarea 
ultimului bob de grâu, ea îi bătea, pe loc, pe recalcitranţi, ea îi 
ducea la sediul NKVD, ea îi „ancheta…) 
Printre cei-mari : F Butor, D Ivanov, A Sîci, Salagovski, Rudi, 
Covali, - şi alţi….bătăuşi. 
„În 1946, în timp ce oamenii mureau de foame şi se dedau la 
canibalism, Industria Alimentară din RSSM depăşise planurile de 
producţie : la unt, cu 32%, la carne cu 32,5%, la ulei comestibil, cu 
39,%, la conserve cu 101% ! Totul se transporta la ruşi, cei care 
organizaseră foametea din Basarabia ! „ (Capitolul „Informaţii, 
mărturii, extrase din cartea foametei.”. pag 331) 
Această este doar una dintre realităţile  cumplite care s-au abătut 
asupra Basarabiei, unul dintre evenimentele aduse la suprafaţă în 
lumina Conştiinţei şi a Opiniei publice ! 
 În opera lui Paul Goma se găsesc asemenea tragice realităţi cu 
miile. In mintea cititorului  ele se  ADUNĂ ŞI SE RE-CREAZĂ 
ÎN CEEA CE NUMEAM NOI  MAREA FRESCĂ A  
TRAGEDIEI BASARABIEI ŞI A POPORULUI ROMÂN. Toate 
acestea te fac să îţi fie ruşine că eşti om, să plângi de milă Speciei 
umane ! Să te întrebi cum a fost posibil să se întâmple asemenea 
nenorociri, o asemenea Tragedie în mijlocul Europei.  
   Goma este, aşadar, cum spuneam, gura plină de sânge a altui 
Homer al secolului XX, care povesteşte miile de orori trăite de el 
sau adunate de la alţii, scoase din arhive, povestite de oameni care 
au trăit aceste evenimente, care te fac să ţi se ridice părul în 
cap.…..prin care‚ ţâşneşte toată durerea acestei părţi de  ţară, şi a 
populaţiei ei, cea mai trădată de trupul mamă, de statul român, cea 
mai călcată în picioare, cea mai urgisită de istorie. 
 În romanul său, ca de altfel în toată opera sa, Paul Goma continuă 
povestea tragică a Basarabiei şi deopotrivă a Românei până la 
capăt. Căci tragedia  Basarabiei şi a Bucovinei nu s-a terminat, o 
dată ce ele nici măcar nu au revenit acasă. 
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   Pierdută în anul 1812, şi încăpută sub cizma ţaristă populaţia 
Acestei  provincii româneşti a fost permanent deznaţionalizată, 
strivită, călcată în picioare, risipită. 
A reuşit sa revină la trupul mamă daco-românesc peste 106 ani, 
cifră  fatidică pentru noi, românii, dacă ne gândim că este anul 106 
e. n, când romanii îi înving pe daci, Decebal, trădat, (trădarea este 
iarăşi un alt leitmotiv, un alt motiv literar şi filozofic al acestei 
cărţi, ca de altfel al întregii opere a lui Paul Goma !)  încercuit şi 
prins se sinucide, iar Roma începe jaful bogăţiilor Daciei,  cum rar 
s-a văzut în istorie. 
       Aşa după cum se ştie la 23 august 1939 cei doi Mari criminali 
ai Umanităţii, Hitler şi Stalin, hotărăsc prin semnarea Pactului 
Ribbentrop - Molotov, ca Basarabia şi Bucovina să fie cedate 
Rusiei. Adolf Hitler şi  Stalin, Germania şi Uniunea Sovietica  rup 
din trupul ţării o mare bucată de carne şi de sânge, pe cea mai 
mănoasă provincie, pe cea care suferise cel mai mult în istorie 
(Oare nu ar trebui ca Germania, mustrată de conştiinţă istorică să-şi 
repare această mare greşeală ? Căci de la Rusia nu credem a ne 
aştepta la aşa ceva) 
      Ei bine la 26 iunie 1940 ca urmare a existenţei Pactului 
criminal Ribbentrop-Molotov, necunoscut  statului român la acea 
vreme, URSS îi cere României să-şi evacueze armata şi Instituţiile 
administrative  din Basarabia, dându-i la dispoziţie numai trei zile 
pentru a evacua teritoriul dintre Prut şi Nistru. ( între 28 iunie şi 3 
iulie 1940 a avut loc părăsirea Basrabiei, a Bucovinei de Nord şi a 
Ţinutului Herţa :în timpul evacuării tragice victimele au fost 
românii şi doar ei”). Aşa după cum se ştie, Stalin nu a mai aşteptat 
să treacă cele trei zile ale ultimatumului,  şi hoardele sale  au 
năvălit în Basarabia, atacând  şi asasinând trupele româneşti, 
populaţia paşnică, trecând la arestări masive în rândul populaţiei 
româneşti. 
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O mare parte din populaţia românească din Basarabia a luat  
drumul bejenie către ţară. 
         Printre cei care au atacat populaţia românească, îngrozită, 
dezorientată, sute de mii de oameni care fugiseră cu ce apucaseră 
să ia cu ei, câteva traiste acolo cu haine şi mâncare,  a fost şi un 
foarte mare număr de evrei. (Atenţie, Goma precizează, nu toţi 
evreii au atacat populaţia românească, ci „doar o mică zdrobitoare 
majoritate”, subliniază cu ironie Paul Goma, ALTFEL SPUS  O 
MARE PARTE DINTRE EVREI) Da, un număr necrezut de mare 
de evrei i<au întâmpinat pe ruşi cu flori şi au trecut la săvârşirea 
unor fapte bestiale asupra populaţiei româneşti care fugise 
îngrozită. 
    Goma, care a trăit, a văzut cu ochii fragezi, receptivi ai copilului, 
descrie scene pline de atrocităţi, şi prezintă cifre, procese verbale, 
mărturii, acte de arhivă, un număr de argumente prea mare şi 
zdrobitor că aşa s-au petrecut lucrurile.  Iată numai câteva : „ La 
Soroca, înainte de intrarea bolşevicilor s-au format gărzi (…) 
înarmate care  au jefuit instituţiile publice şi casele particulare ale 
românilor. Au fost ridicate toate portretele familiei regale şi arse pe 
foc (…). Din ordinul sovietelor în sâmbria cărora erau, evreii au 
organizat un întreg sistem de împiedicare a evacuării Basarabiei. 
Jefuiau bagaje şi creau obstacole celor ce încercau să se refugieze, 
în special – funcţionarilor, pe care îi arestau  pentru a-i preda 
sovieticilor. Au rechiziţionat, sub ameninţarea revolverului toate 
mijloacele de transport, trăsuri, căruţe, maşini.” ( Săptămâna roşie, 
pag.284). 
      Credem că românii sunt cel mai ospitalier şi cald popor, vorba 
cuiva, suntem proşti de ospitalieri, ne dăm şi pâinea de la gură… 
Nu credem să existe o altă ţară europeană sau de pe glob care să le  
fi oferit şi să le ofere condiţii mai bune de viaţă evreilor, o ţară în 
care să se fi simţit mai bine. 
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De aceea nu înţelegem de ce evreii din Basarabia  au trecut  
imediat de partea ruşilor (în solda cărora erau, se specifică. 
Precizăm că în cartea sa Paul Goma citează  folosind documente de 
arhivă.). 
„ La Tighina comitetul de primire al trupelor bolşevice a fost 
format din inginerul Mulmann (evreu), fost în serviciul primăriei, 
avocatul Titus Boris şi alţii. S-au ţinut de asemeni discursuri pline 
de insulte şi s-a manifestat îndelung pe străzi, cu steaguri roţii. Ca 
la comandă toate prăvăliile şi casele (…) au fost împodobite cu 
drapelul sovietic. În aceiaşi zi s-au schimbat şi firmele. ( 
Săptămâna Roşie, pag 284) 
 Cum putem să înţelegem astăzi când evreii din România 
condamnă Comunismul cu surle şi trâmbiţe, a se vedea Raportul  
Tismăneanu de condamnare a comunismului, (adus de ei în 
România, veniţi pe tancurile sovietice) marea dragoste cu care îi 
aşteptau evreii din  Basarabia, pe dragii lor eliberatori sovietici  ? 
Cum putem să înţelegem lucrul acesta  ? 
     Un alt exemplu : „Biserica a fost interzisă în faza a doua (1 
ianuarie 1941, însă preoţii, călugării, credincioşii au fost agresaţi 
din primele momente ale regimului sovietic. Evreii au fost în 
majoritate zdrobitoare alcătuitorii Brigăzilor de propagandă 
Antireligioasă (SVP). Ei pătrundeau în catedrale, în biserici în 
mânăstiri, chiar în timpul slujbei religioase, cu drapele roşii, cu 
şepcile pe cap urlând : „Moarte popilor ! Jos opiul noroadelor, 
după care treceau la devastări : doborau, spărgeau icoanele, le 
mâzgăleau cu vopsea – nu de puţine ori cu scârnăvie – scoteau 
ochii sfinţilor, uneori pe dosul lor lipeau portretul lui Stalin (astăzi 
recunoscut ca unul dintre cei mai mari criminali ai omenirii). Intrau 
în altar, se îmbrăcau cu veşminte preoţeşti – şi, cu pumnul ridicat, 
cântau Internaţionala. Scuipau crucile, urinau în faţa altarului – 
credincioşii nu îndrăzneau să se opună : în uşă se aflau NKVD –
iştii înarmaţi, gata să intervină. Au pângărit şi au ars cărţile de cult, 
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precum şi cele din bibliotecile parohiale, episcopale, 
mitropolitane…” ( Săptămâna Roşie, pag 292) 
 Ba mai mult,  Preşedintele Federaţiilor Evreieşti din România 
(care până la 28 iunie 1940 a fost şi Preşedintele Comunităţilor 
evreieşti din  Basarabia şi Bucovina ), Filderman Wilhelm, a fost 
informat de către Ion Antonescu despre atacurile şi atrocităţile 
săvârşite de evreii din Basarabia la adresa românilor şi a 
autorităţilor române care se retrăgeau  în ţară . Iată documentele : 
Precizăm că Paul Goma citează la rândul lui documente : 
„ Cu un an  mai târziu, la 19 noiembrie 1941 mareşalul Ion 
Antonescu în răspunsul lui la cele două scrisori ale lui Filderman 
Wilhelm, Preşedintele Federaţiilor Evreieşti din România, printre 
alte subiecte i-a adus aminte de anul 1940  ; 
„ Vă gândiţi, v-aţi gândit ce s-a petrecut în sufletele noastre anul 
trecut la evacuarea Basarabiei şi ce se petrece astăzi, când zi de zi 
şi ceas de ceas plătim cu mărinimie şi în sânge, cu foarte mult 
sânge, ura cu care coreligionarii Dvs. din Basarabia ne-au tratat de 
la întoarcerea  din Basarabia, cum ne-au primit la reîntoarcere şi 
ne-au tratat de la  Nistru până la Odessa şi pe meleagurile Mării de 
Azov ? 
      Dar potrivit unei tradiţii voiţi să vă transformaţi şi de data 
aceasta din acuzaţi în acuzatori, făcându-vă că uitaţi pricinile care 
au determinat situaţiile pe care le plângeţi. Să-mi daţi voie să vă 
întreb şi prin DVS să întreb toţi coreligionarii DVS, care au 
aplaudat cu atât mai frenetic cu cât suferinţele şi loviturile primite 
de noi erau mai mari. 
      Ce-aţi făcut  Dvs…anul trecut când aţi auzit cum s-au purtat 
evreii din Basarabia şi Bucovina, au scuipat ofiţerii noştri, le-au 
smuls epoleţii, le-au rupt uniformele şi cât au putut au omorât 
mişeleşte soldaţii cu bâte. Am dovezi. 
Aceiaşi ticăloşi au întâmpinat venirea trupelor sovietice cu flori şi  
au sărbătorit-o cu exces de bucurie. Avem fotografii doveditoare ! 
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În timpul ocupaţiei bolşevice, aceia pentru care vă înduioşaţi astăzi 
au trădat pe bunii români, i-au denunţat urgiei comuniste şi au adus 
jale şi doliu în multe familii româneşti. 
Din pivniţele Chişinăului se scot zilnic, oribil mutilate, cadavrele 
martirilor noştri, care au fost astfel răsplătiţi fiindcă 20 de ani au 
întins o mână  prietenească acestor fiare ingrate. 
Sunt fapte ce se cunosc, pe care le cunoaşteţi desigur şi Dvs şi pe 
care le puteţi afla în amănunt. 
V-aţi întrebat Dvs, de ce şi-au incendiat evreii casele înainte de a se 
retrage ? Vă puteţi explica de ce în înaintarea noastră am găsit 
copii evrei de 14-15 ani, cu buzunarele pline de grenade ? 
V-aţi întrebat câţi dintre copiii noştri au căzut omorâţi mişeleşte de 
coreligionarii Dvs, câţi dintre ei au fost îngropaţi înainte de a fi 
morţi ? Voiţi şi în această privinţă dovezi – le veţi avea. 
Sunt acte de ură, împinsă până la nebunie, pe care evreii DVS au 
afişat-o împotriva poporului nostru tolerant şi ospitalier, dar astăzi 
demn şi conştient de drepturile lui” (subl mea, P G)” 
  Goma aduce  în cartea lui, sute, mii de dovezi, toate 
impresionante, zguduitoare. Vorba mareşalului Ion Antonescu, ce 
să se fi întâmplat în anii aceia, de o parte a populaţiei evreieşti din 
Basarabia a putut urî  atât de mult şi a  putut maltrata o populaţie  
românească disperată, îngrozită, nefericită, care îşi aduna şi îşi 
punea în car bruma de agoniseală ca să ia drumul bejeniei ? Cum să 
ne explicăm astăzi lucrul acesta ? 
           Paul Goma, să nu uităm, a trăit pe viu aceste scene, aceste 
experienţe, el  cunoaşte faptele acestea  pentru că le-a văzut cu 
ochii şi le-a trăit. L-a văzut pe tatăl lui arestat şi dus, nu ştia nimeni 
unde, a văzut  cum i s-a făcut înmormântarea, a trăit moartea şi 
înmormântarea lui, sufletul lui de copil s-a umplut de o imensă 
suferinţă şi revoltă… 
          Poate să vină oricine şi să-i spună că nu este aşa, pentru că el 
a trăit această tragedie. Toate acele imagini se găsesc în inima, în 
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sufletul, în memoria, pe retina fiinţei umane numită Paul Goma. În 
plus Goma aduce în cartea lui sute de mărturii că lucrurile s-au 
petrecut aşa. 
 Şi deşi avea cunoştinţă de toate atrocităţile săvârşite de  evrei în 
Basarabia, aşa după cum se ştie Generalul Ion Antonescu, 
Conducătorul Statului roman, a manifestat faţă de  evreii, autori ai 
atrocităţilor din Basarabia şi Bucovina, o înţelegere şi o milă duse 
dincolo de orice limită. A insistat chiar să fie iertaţi să nu fie 
pedepsiţi, deşi i s-au adus dovezi zguduitoare, aşa cum de altfel 
mărturiseşte şi el în scrisoare de răspuns  adresată lui Filderman 
Wilhelm, Preşedintele  Federaţiilor Evreieşti din România. 
     Ba mai mult, aşa după cum se ştie, spre deosebire de Amiralul 
Horti, conducătorul Ungariei în cel de-al Doilea Război mondial, 
care i-a îmbarcat pe evreii din Ungaria în trenuri şi i-a trimis la 
Auscwitz, pentru a fi gazaţi, Ion Antonescu i-a oprit în  ţară,  
nepredându-i  Germaniei hitleriste, nepredându-i morţii. 
 De aceea există foarte multe familii, mai ales din cele în vârstă 
care salvate fiind de Ion Antonescu i-au purtat o profundă 
recunoştinţă, toată viaţa. 
 Am întâlnit în anii 70 o asemenea familie de evrei, care vorbeau 
despre Ion Antonescu cu mult respect. 
       Şi cu siguranţă că tot din această cauză Filderman Wilhelm 
vorbeşte atât de frumos despre Ion Antonescu. Iată cu câtă 
înţelegere şi recunoştinţă vorbeşte domnul Filderman Wilhelm (şi 
nu numai el, ci şi  rabinul Alexandru Şafran, călugărul Nicolae 
Steinhardt, marele cărturar, care era evreu, etc). Şi cu siguranţă că 
Preşedintele Fedaraţiilor evreieşti din timpul celui de-a Doilea 
Război mondial a acceptat să devină un emisar al lui Ion 
Antonescu în încercarea acestuia de a încheia pacea cu Aliaţii, 
tocam pentru  recunoştinţa pe care i-a purtat-o lui Antonescu şi 
poporului român. 
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        „ Mareşalul însuşi a fost executat de agenţii Moscovei, ca 
fascist. Adevărul  este că mareşalul Antonescu este cel care a pus 
capăt mişcării fasciste din România, oprind toate  activităţile 
teroriste ale Gărzii de Fier din 1941 şi suprimând toate activităţile 
politice ale acestei organizaţii. Eu însumi răspunzând unei întrebări 
a lui Antonescu, la procesul sau – montat de comunişti – am 
confirmat că teroarea fascistă de stradă a fost oprită la 21 ianuarie 
1941, zi în care Mareşalul a luat măsuri draconice pentru a face să 
înceteze anarhia fascistă (…) În timpul perioadei de dominare 
hitleriste în Europa, eu am fost în contact permanent cu mareşalul 
Ion Antonescu, care a făcut foarte mult bine pentru îndulcirea 
soartei evreilor expuşi persecuţiilor rasiale naziste (…) 
      Eu am fost martorul unor scene emoţionante de solidaritate şi 
de ajutor între români şi evrei, în momente de grele încercări din 
timpul Imperiului Nazist din Europa. Mareşalul Ion Antonescu a 
rezistat cu succes presiunilor naziste care cereau măsuri dure 
împotriva evreilor. El este cel care mi-a dat paşapoarte în alb, 
pentru salvarea de teroarea nazistă a evreilor din Ungaria, a căror 
viaţă era în pericol !” 
 
 Fragment din „Testamentul lui Wilhelm Filderman, Preşedintele 
Comunităţii evreieşti din perioada celui de-al Doilea Război 
mondial. 
 
      Mai subliniem încă o dată afirmaţiile domnului Filderman 
Wilhelm, Preşedintele Federaţiilor Evreieşti  din România în 
timpul celui de-al doilea război mondial, ne referim la afirmaţiile 
făcute despre Mareşalul Ion Antonescu şi  despre poporul român : 
 
(…) În timpul perioadei de dominare hitleriste în Europa, eu 
am fost în contact permanent cu mareşalul Ion Antonescu, care 
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a făcut foarte mult bine pentru îndulcirea soartei evreilor 
expuşi persecuţiilor rasiale naziste (…) 
      Eu am fost martorul unor scene emoţionante de solidaritate 
şi de ajutor între români şi evrei, în momente de grele încercări 
din timpul Imperiului Nazist din Europa. Mareşalul Ion 
Antonescu a rezistat cu succes presiunilor naziste care cereau 
măsuri dure împotriva evreilor. El este cel care mi-a dat 
paşapoarte în alb, pentru salvarea de teroarea nazistă a 
evreilor din Ungaria, a căror viaţă era în pericol !” 
 
                                               9 
 
        Acesta este romanul „ Săptămâna roşie”, roman în care Paul 
Goma reconstituie, comentează, redă cu o bogăţie extraordinară de 
date evenimentele petrecute în Basarabia şi Bucovina în săptămâna  
28 iunie -3 iulie1940,  una dintre cele mai negre săptămâni, una 
dintre cele mai blestemate săptămâni din istoria milenară a acestui 
neam.  „Săptămâna  roşie”  o numeşte  Goma,  Săptămâna neagră, 
foarte neagră,  spunem noi. (Ah, daca ar fi putut să lipsească din 
istoria secolului XX  Pactul Ribentropp Molotov şi al doilea 
Război mondial, altfel ar fi arătat istoria noastră, a românilor, altfel 
ar fi arătat România azi!)  
        Goma ne redă cu tot dramatismul, cu toată substanţa ei 
însângerată, odioasă, cumplită, această Săptămână roşie,  una 
dintre cele mai negre din istoria multimilenară a acestui neam.  
 Există o dimensiune pictural-vizionară accentuată a întregii opere 
a lui Paul Goma. De exemplu citind, cu atenţie Săptămâna Roşie, 
sau oricare carte a lui, pentru că lectura , imaginile, evenimentele  
relatate te impresionează, te zguduie,  şi te reţin,  pe nesimţite  
evenimentele relatate se transformă în imagini îngroşate de  
substanţa tragică a textului, imaginile îngroşate, materiale aproape 
se transformă în film, în filme. Toate aceste reprezentări desenate 
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cu tuşă groase, toate aceste filme dramatice care relatează scene 
oribile petrecute în Săptămâna roşie în Basarabia, se leagă între ele 
formând o MARE FRESCĂ FILMICĂ, dacă putem să spunem aşa. 
Romanul „SĂPTĂMÂNA ROŞIE. 28 IUNIE – 3 IULIE 1940 SAU 
BASARABIA ŞI EVREII” a apărut, după cunoştinţa noastră în 
două ediţii, ultima  fiind ediţia apăruta la Editura Anamarol, 
Bucureşti, în primăvara anului 2007. Din câte ştim noi romanul a 
trezit un mare interes,  a trezit de asemenea proteste din parte unei 
părţi a  presei  evreieşti. 
     Goma descrie evenimentele  trăite de copilul de cinci ani care 
era. Toate acele imagini şi informaţii auzite, receptate de retina 
fragedă şi sensibilă a copilului s-au încrustat adânc şi dureros în 
sufletul lui şi în memoria lui. Sunt mii de evenimente, de veşti 
îngrozitoare, de imagini terifiante pe care placa fotografică a 
memoriei copilului Paul Goma, al cărui tată a fost ridicat şi trimis 
în neagra Siberie, toate suferinţele şi umilinţele îndurate de el, de 
familia lui,  de românii din Basarabia sunt redate în această carte. 
Dintr-o sete de exprimare, din dorinţa de a relata cât mai multe 
întâmplări dramatice Goma pune în cartea sa un număr mare, prea 
mare de evenimente relatate, de mărturii, de documente astfel că ai 
impresia că romanul este  ca un car de fân încărcat peste putinţă, 
greoi, ca un munte care va călători încet prin timp, care nu se va 
opri niciodată.  
      Paul Goma nu a uitat nimic ! ba mai mult, scriitorul adună 
mărturii, procese verbale, declaraţii, nu sunt zeci ci sute, mii aceste 
declaraţii, mărturii, ale altor persoane, tocmai ca să îşi blindeze 
arhisuficient mărturiile, ceea ce vrea să spună el, declaraţiile lui, 
afirmaţiile, care trebuie să fie cele obiective, istorice. De 
nezdruncinat şi sunt de nezdruncinat.  Pentru că el re-creează, re-dă 
în toată dimensiunea sa imensă, în toată bogăţia sa de orori această 
perioadă neagră din istoria noastră, care, vai, în literatura, în istoria 
literaturii române nici nu exista. O asemenea  carte, operă literară 
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care să vorbească despre una dintre cele mai negre, cumplite 
perioade din istoria noastră, este vorba despre TRAGEDIA 
BASARABIEI ŞI BUCOVINEI, lipsea din literatura  noastră. 
      Dacă ne uităm în istoria literaturii noastră observăm cu tristeţe 
că noi, românii, avem  totuşi o literatură săracă, o literatură care 
reflectă puţin istoria acestui neam, realitatea istorică şi socială. Nu 
avem un mare roman al Primului Război mondial (avem romanul 
„Fum”, al lui Felix Aderca, în care este vorba despre Primul 
Război mondial, dar este un roman de mâna a doua. Mai degrabă 
romanul lui Camil Petrescu „Ultima zi de dragoste, Prima noapte 
de război” este romanul primului Război mondial în istoria 
literaturii române), al celui De-al Doilea Război mondial. Nu avem 
un roman al Războiului de Independenţă de la 1877-1877, nu avem 
un roman al Unirii de la 1859. Nu avem o piesă de teatru  despre 
primul, despre al doilea război mondial, despre colectivizare, aşa 
cum a fost ea ca un act dramatic, negativ care a distrus clasa 
ţărănească. Da, un mare roman al Răscoalei de la 1907 avem, 
romanul Răscoala”, al lui Rebreanu. Apoi nu avem un roman al 
tragediei colectivizării la noi. 
       Iată că acum cu  „Săptămâna roşie” avem un mare şi zguduitor 
roman al acestei perioade istorice, ale acestui Moment istoric 
negru, cu toate evenimentele tragice, dureroase,  politice, sociale, 
umane, istorice care s-au petrecut în spaţiul Basarabiei, al 
României, în general, în acest interval istoric. 
 
                                                  10 
 
     SĂPTĂMÂNA ROŞIE  ESTE UN ROMAN ORIGINAL. 
 
    Orice cititor, credem noi, este deconcertat  când ia în mână şi se 
apucă să citească o carte de Paul Goma. Îţi trebuie o experienţa cât 
de cât atât cu scrisul lui Paul Goma cât şi cu autorul, personajul 
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central al cărţii, stâlpul întregii construcţii arhitectonice a operei.  
Din acest punct de vedere Paul Goma este un scriitor unic, de o 
modernitate evidentă, şi inventatorul unui nou roman, a celui mai 
modern roman, poate. Paul Goma, trebuie spus de la început, este 
un scriitor dificil, care te obligă sa reiei multe din pasajele cărţilor 
lui. Asta însă până când te obişnuieşti cu stilul lui, unic şi el, stil 
care te duce cu gândul la stilul lui Creanga, dar şi la Gargantua. De 
ce ? Pentru că este un stil uimitor de energic, de viu, cu întorsături 
spectaculoase, scurte, energice, pline de ironie, de sarcasm, de 
înjurătură învelită în hârtie de ţiplă. Paul Goma este un Paganini al 
frazei,  al stilului, are vocaţia şi dexteritatea volutelor, a 
parantezelor,  a piruetelor,  a ruperilor de ritm, a izbucnirilor, a 
vorbei neaoşe ca un venin de şarpe aruncat în ochi. De multe ori 
voluptuos şi otrăvit, alteori duios şi dulce, când ţipă şi acuză, când 
înjură şi mângâie.  
       Oricum, din acest punct de vedere al stilului, al frazei, al 
limbajului te duce cu gândul la Arghezi, cel cu limba plină de 
mucegai, şi cu stilou plin de venin de viperă, dar şi cu vocaţia 
potrivirii cuvintelor în frază, şi la Ion Creangă, cum spuneam,  la 
care bucuria de a povesti, bucuria limbajului, a cuvintelor care îţi 
umplu gura, care bolborosesc ca vinul  în butoi este dusă pe o 
culme de neatins. 
       Şi pentru că veni vorba de Ion Creangă, creatorul acelui portret 
de copil universal, al copilului plin de viaţă, boţelnic, cu vocaţia 
năzdrăvăniilor, dar cu farmec în tot ce face, Paul Gome aduce şi el 
în literatura română copilul ca personaj. Este însă vorba de un alt 
copil,  diferit de copilul lui Creangă, şi de o altă copilărie. Copilărie 
şi copilul mutilat de absurditatea şi cruzimea istoriei. Este ca şi în 
cazul lui Ion Creangă, copilul care a fost el în copilărie, numai că 
în opera lui Goma, vedem copilul chinuit, umilit şi îngrozit de 
istorie, copilul care tremură pentru viaţa tatălui său, care tremură 
speriat să nu fie  dus în Siberia. Copilul care doarme prin gări, care 
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doarme la uşa securităţii, copilul dat afară din şcoli. Suntem într-un 
alt timp al istoriei, suntem într-o altă lume, cu o altă logică, într-o 
lume bolnavă, într-o epocă şi într-o istorie bolnavă.  Pe copilul Paul 
Goma de cinci ani, care vede ororile istoriei de cum deschide ochii 
şi începe să înţeleagă şi el ce se întâmplă cu lumea  asta, Goma îl 
urmăreşte evoluând toată viaţa, ca să spunem aşa. Din acest punct 
de vedere cărţile lui Goma comunicând între ele, alcătuiesc o 
unică, vastă şi terifiantă frescă, fresca epocii, a perioadei istorice 
când oamenii politici au aruncat popoarele în război într-un mod 
inconştient şi demenţial. 
      Spuneam  la începutul acestui eseu că lectorul operei lui Paul 
Goma are  de la primele pagini, sau de la prima carte, percepţia 
unui  mare scriitor, a unui scriitor ca un munte zgrumţuros,  vital, 
imens,  băgăcios,  care te copleşeşte, pe care nu reuşeşti să-l 
cuprinzi în totalitatea sa 
        În primul rând pentru că îţi dă  de la  început  senzaţia că te 
afli în faţa  unui scriitor foarte prezent în operă.  Şi lucrurile stau 
chiar aşa, Paul Goma este peste tot, sufletul lui este în toate 
cotloanele, elementele, rădăcinile motivele literare, în toate celulele  
cărţilor sale. Şi  în al doilea rând, şi lucrul acesta este foarte 
important de observat, şi de subliniat, în toate cărţile sale scriitorul, 
care este şi personajul central al cărţilor sale, se luptă, se bate tot 
timpul cu  cineva. La modul concret, la modul ideatic. Dar şi 
metaforic.  Lucrul acesta este foarte evident în „Săptămâna roşie” 
unde se ia de cei care au trădat  Basarabia, când au vândut-o prima 
dată, dar şi a doua oară ruşilor. Se ia de români, de mioritismul 
românesc, a cărui esenţă, zice el, este vânzarea de frate, şi o spune 
o fiinţă umană care a fost  hăituită, prinsă şi vândută de românii 
lui… 
 Se ia, în „Jurnalele” sale, de colegii lui scriitori, pe care îi demască 
şi îi arată ca fiind informatori ai securităţii, laşi, pupincurişti, 
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egoişti, delatori… şi Paul Goma ştie ce spune EL SPUNE 
ADEVĂRUL, EL ROSTEŞTE ADEVĂRUL. 
Se ia de evreii kaghebişti, de cei care au venit  pe turelele 
tancurilor ca să ne aducă nouă comunismul din Uniunea Sovietică, 
şi îi numeşte pe Leon Tismeninski, (tatăl lui Tismăneanu, care  ne 
face nouă procesul comunismului, scuipându-ne în ochi !)  pe Ana 
Pauker, pe Nicolski, pe Leonte Răutu, pe Chişinevski, pe toţi cei 
care au pus mâna pe hăţurile culturii române şi au măcelărit-o, au 
maltratat-o, au desfiinţat-o, ca să ne distrugă nouă sufletul, ca să ne 
îndobitocească. Şi ca să se menţină ei la putere ! 
          Ne-am întrebat, de unde această atitudine, acest sistem 
atitudinal şi motivaţie, profundă a scriitorului Paul Goma de a fi tot 
timpul revoltat, de a se certa tot timpul cu  un Personaj nevăzut, dar 
care există topit în întreaga sa operă, în toate cărţile sale ? Cu cine 
se ceartă, de cine se ia el tot timpul, şi încă folosind expresii cât se 
poate de dure,  pe cine demască el în toate rândurile sale. Dacă 
pătrundem în sufletul lui Paul Goma, în subconştientul lui nu este 
greu să găsim răspunsul. În adâncul fiinţei sale Paul Goma este 
copilul căruia i s-a luat tatăl  ( motivul Tatălui din literatura română 
) şi i-a fost ucis tatăl, este copilul hăituit, este adolescentul dat afară 
din şcoli, adică este VICTIMA, simbolul victimei, dar şi victima  
eternă. El a fost fiul unei familii victimizate, hăituite, el a fost şi 
este fiul Basarabiei trădate, şi vândute, şi risipite, şi umilite, şi 
memoria sa şi sufletul său nu pot să uite. 
      El nu a putut să-i uite că evreii din Basarabia, care după 
ultimatul dat de Stalin României, când  populaţia şi autorităţile 
româneşti părăseau în dezordine pământul Basarabiei,  pământ 
românesc la urma urmelor, i-au atacat pe români…. 
 El nu poate  să uite nimic. Esenţa personajului Paul Goma este 
MEMORIA RĂNITĂ, DESCHISĂ, CARE SUPUREAZĂ 
CONTINUU CARE NU POATE UITA NIMIC, A VICTIMEI 
ETERNE. 
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 ŞI PENTRU CĂ EL ESTE O MEMORIE RĂNITĂ, O 
MEMORIE CARE SÂNGEREAZĂ,  EL, VICTIMA, SE LUPTĂ 
CU CĂLĂUL. 
 De aici reflexul automat, instinctiv al lui Goma, de a se lua de  
oricine trădează (de Oişteanu, de Mircea  Dinescu, de Adrian 
Păunescu, de Dinu Săraru, de Corneliu Vadin Tudor,  cum sunt 
scriitorii care au făcut compromisul cu Securitatea şi Puterea), de 
oricine a trădat Adevărul, Cinstea, Dreptatea, Binele,  DE ORINE 
CARE  I SE PARE LUI CĂ ESTE JIGODIE,  CĂ NU ESTE OM, 
CĂ  NU-ŞI  URMĂREŞTE DECÂT INTERESUL LUI. 
 Şi la capitolul acesta scriitorul Paul Goma este maestru al 
invectivelor, al metaforelor, al ironiei, al sictirului, este puţin spus, 
al bubelor, al ardeiului iute, şi al puroiului azvârlit  în faţă călăului. 
      Or această luptă tot timpul cu călăul, care este în opera sa 
nevăzut şi omniprezent, dar şi numit, sau care este dincolo de 
marginile operei, dă conţinut şi energie, ritm şi culoare interiorităţii 
operei lui.  PAUL Goma,  fiinţa atât de călcată în picioare de 
destin, de oameni, de istorie, de societate are o hipersensibilitate 
care îl face să reacţioneze excesiv la orice agresiune asupra 
umanului, supra omului, asupra poporului său, asupra moralei şi a 
sistemului de valori, şi mai ales asupra sa. 
Opera sa este această reacţie  afectivă, estetică, ideatică, a unei 
Conştiinţe istorice şi româneşti umilite şi rănite,  la orice înseamnă 
agresiune în universul uman. 
 
                                                   11 
 
       Fiind martorul evenimentelor antiumane şi antiromâneşti din  
Basarabia, narând acele evenimente,  în cărţile lui, mai cu osebire 
în „Săptămâna roşie”, aducându-le în faţa Conştiinţei mondiale şi a 
opiniei publice, el avea  vrând nevrând să supere unele cercuri 
evreieşti. Mai ales că cercurile legate de Moscova, kaghebiştii, cum 
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îi numeşte el, ca să nu fie ei acuzaţi de actele antiromâneşti 
săvârşite asupra populaţiei  româneşti,  izgonită de ultimatumul 
stalinist din pământul strămoşesc, au trecut primii la atac acuzând  
poporul român de holocaust, de moartea a peste 400 de mii de 
evrei…. Lui Goma atât ia trebuit.  Se încruntă şi se zbârleşte, se 
întinde pe sute de pagini şi se face o făptură enormă, proiectată pe 
cerul secolului XX şi al Europei „!  
    Adună şi vine cu sute de mărturii, de documente,  strânse din 
medii diverse, care  arată limpede că o parte a populaţiei evreieşti 
din Basarabia şi Bucovina a întâmpinat cu flori, cântece şi aplauze  
Agresorul  sovietic,  ba mai mult, au trecut la împiedicarea 
autorităţilor şi a populaţiei româneşti care voia să se retragă în ţară 
! 
     Aşa este, la început evreii, o parte din populaţia evreiască (dar 
de ce totuşi atât de mulţi,  acesta ar trebui să ne dea de gândit, o 
dată ce românii nu le făcuseră nimic, ba mai mult, le asiguraseră 
toate condiţiile de bună vieţuire ?) din Basarabia au sărit şi au 
atacat populaţia românească în retragere, românii din Basarabia 
plecaţi în bejenie către înlăuntrul ţării, trupele române în care au 
aruncat cu pietre, cu roşii, cu lemne, au ucis, au călcat în picioare 
pe români. 
        Dar Paul Goma nu este numai Gura prin care izbucneşte 
durerea, ţipătul  geamătul unui neam şi umilinţa, sângele negru de 
umilinţă şi zdrobire a sufletului fiinţei umane şi a fibrei neamului. 
El nu este numai ţipătul şi urletul de durere al acestei Provincii 
româneşti, locuită odinioară de dacii liberi, de români până la Bug 
şi dincolo, el este şi setea de dreptate a acestui neam umilit, trădat 
şi vândut. 
         Goma îl arată cu degetul şi îi numeşte cu limbă de moarte pe 
cei care au trădat Basarabia în frunte cu Regele Carol al II-lea, şi 
cu cei care au votat în parlamentul României cedarea fără lupta a 
Basarabiei şi a Bucovinei !. (Desigur astăzi ne dăm seama, 
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cunoscând şi      punctele secrete ale Pactului Ribbentrop Molotov, 
care stipulau că ruşii  au voie să înainteze numai până la Prut, că 
cea mai bună soluţie ar fi fost ca Statul român să nu fi cedat 
Basarabia şi să fi opus rezistenţă ruşilor. Oricum, chiar dacă nu 
erau stipulate acele înţelegeri secrete, din subsol ale Pactului 
Ribbentrop Molotov,  STATUL ROMAN, ÎN FRUNTE CU CEI 
CARE SE AFLAU LA CÂRMA ROMÂNIEI, ÎN PRIMUL RÂND 
CU REGELE CAROL AL II.LEA, NU TREBUIAU SĂ CEDEZE 
FĂRĂ LUPTĂ BASARABIA !. Cea mai buna soluţie ar fi fost un 
război cu ruşii !) 
      În toată cartea Paul Goma adună mărturii care dovedesc  acest 
lucru,  că evreii au atacat populaţi românească, din surse cât mai 
variate. Acest roman (foarte modern şi îndrăzneţ prin structura  şi 
scriitura sa) este un Munte încărcat de  mărturii, de argumente 
indubitabile, convingătoare, care dovedesc acest  Adevăr. Că primii 
care au atacata armata şi populaţia românească izgonită de pe 
pământul ei, de pe pământul pe care îl avea de la străbunii ei, a fost 
o MARE  parte a populaţiei evreieşti. 
      Pentru că, aşa cum spuneam, Paul Goma nu este numai Ochiul 
şi Retina care a înregistrat toate grozăviile petrecute în acea 
Săptămână Roşie pe pământul sfânt al Basarabiei, şi Gura larg 
deschisă care urlă suferinţa şi spaima, înjosirea, terorizarea, 
umilinţa întregii fiinţe a neamului românesc… El este  şi un umil 
dar şi tenace slujitor al Adevărului, nădăjduind în speranţa lui 
donquijotescă şi sublimă că va veni o dată şi o dată şi momentul 
Dreptăţii. Al Adevărului, al Păcii, adică al Echilibrului !  Altfel ce 
rost ar avea această zbatere enormă a victimei Paul Goma !. 
        Nu este absolut deloc  adevărat că în această Mare tragedie  a 
Basarabiei, (de fapt tragedia a este a neamului daco-românesc 
întreg), în dureroasă şi ruşinoasa înjunghiere a Basarabiei (după ce 
că Basarabia şi populaţia ei au fost, o dată trădate de Statul român, 
în al doilea rând călcate cu cinism şi barbarie de  către noi veniţi, 
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ruşii, a mai fost înjunghiată şi pe la spate, de către acea parte a 
populaţiei evreieşti, care acum s-au repezit să arunce cu pietre în 
românii care fugeau, şi cu care trăiseră până mai ieri în bună 
înţelegere ) Paul Goma ar ţine partea basarabenilor, a românilor,  şi 
i-ar acuza  excesiv pe acei evrei (după cum aţi văzut ne-am ferit să 
acuzăm întreaga  populaţie evreiască) care s-au dedat la atacuri 
împotriva populaţiei româneşti…. 
    Pentru că în anul următor, după ce Armata română a trecut 
Prutul, când au revenit românii în Basarabia, evreii şi ruşii care 
atacaseră armata română, care au făcut mult rău populaţiei 
româneşti,  au suferit şi ei răzbunarea românilor. Paul Goma 
condamnă aceste acte de răzbunare din partea românilor. 
         Un eveniment şi un moment plin de semnificaţie este 
momentul în care generalul Ion Antonescu a vrut să-i ierte pe toţi 
aceia care săvârşiseră acte antiumane în timpul retragerii armatei 
române din Basarabia, ca şi a celor care, după ocuparea Basarabiei 
de către ruşi săvârşiseră crime şi acte de cruzime la adresa 
populaţiei româneşti rămasă în Basarabia, şi aceste crime nu au fost 
puţine. Ba încă ne îngrozesc prin numărul lor mare şi prin cruzimea 
lor, prin  bestialitatea lor. 
     I s-a cerut mareşalului Ion Antonescu sa fie judecaţi şi pedepsiţi 
foarte aspru toţi acei criminali care în perioada în care ruşii au 
revenit  şi au administrat Basarabia, au comis crime şi fărădelegi. 
Crimele şi fărădelegile  erau atât de multe şi atât de mari, 
atrocităţile săvârşite de stăpânii sovietici şi evrei reveniţi în 
Basarabia erau atât de numeroase încât  te îngrozeai. 
Generalul Ion Antonescu,  (nu era încă Mareşal) s-a opus unei 
judecăţi drepte, argumentând că este bine ca  noua administraţie 
românească să înceapă printr-o clemenţă, specifică spiritului 
românesc, moralei creştine, care să ducă la o aşezare omenească  a 
lucrurilor. 
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       I s-au adus argumente zdrobitoare  şi cutremurătoare în 
favoarea unei judecăţi drepte, tocmai ca aceste atrocităţi să nu se 
mai întâmple. 
 Scriitorul ne prezintă cu realism această faţetă a personalităţii lui 
Ion Antonescu, înclinarea lui către iertare, către rezolvarea  
omenească  a situaţiei dramatice şi istorice, către iertarea  
creştinească, cea care să ducă la liniştirea  lucrurilor… Însă, aşa 
după cum ştim, istoria a curs  nu în favoarea Binelui, a 
omenescului, a normalului, istoria a cerut tot mai multe jertfe şi 
sânge.  Uniunea Sovietică, ajutată de Statele Unite ale Americii a 
ieşit învingătoare, şi în loc ca  lucrurile să se liniştească,  Primul 
Ministru al Marii Britanii, Churchill şi Preşedintele Statelor Unite, 
Delano Roosewelt, au vândut Ţările din Răsăritul Europei lui 
Stalin şi Uniunii Sovietice, care a întins Gulagul Sovietic peste 
jumătate din Europa.  
    Paul Goma îi condamnă aspru pe aceşti mari Vânzători ai Ţărilor 
din Răsăritul Europei lui Stalin, pe aceşti mari criminali ai 
umanităţii. Subliniază însă că înainte ca ei să ne vândă Uniunii 
Sovietice, noi, românii, am vândut de două ori Basarabia şi 
Bucovina lui Stalin. 
După 1990 am asistat  din partea, grupului de evrei bolşevico-
kaghebist, cum îi numeşte Paul Goma, la încercarea de a-l face pe 
Ion Antonescu  şi autorităţile româneşti ale Statului român, 
criminali, de aii acuza de moartea a peste 400 de mii de evrei.  
 Goma demonstrează cu argumente zdrobitoare şi arhisuficiente, 
realiste, trăite de el, cu dovezi adunate din  multe categorii de 
surse,  cu  sute de cifre şi raţionamente, cu mii de relatări, 
Adevărul. Că nu este aşa. Lupta lui cu kaghebiştii evrei este 
necruţătoare, pe toate fronturile, al cifrelor, al relatărilor, al 
raţionamentelor, al documentelor de arhivă, dar şi al injuriei. 
Utilizând un limbaj colorat Goma îi face în toate felurile !  Îi 
ridiculizează, îi umileşte şi îi face praf ! El este obsedat de 
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ajungerea la Adevărul care este falsificat, de  Re-instaurarea în 
lume şi în istorie a adevărului… Ca act minim justiţiar, fără de care 
echilibrul moral şi social,  convieţuirea între oameni nu mai este 
posibilă, ca dar şi ca act ritualic, mitic,  a cărui funcţie este, cum 
zice Eliade, reinstaurarea Ordinii de la început, a ordinii căzute în 
haos, din punctul de vedere al omului mitic.  
    Din această perspectivă am putea vorbi de reflexul antropologic, 
mitic al re-stabilirii adevărului fără de care Ordinea ar fi 
dezechilibrată, erodată, lumea fiind ameninţată cu prăbuşirea în 
haos. Privită din punctul de vedere al antropologiei culturale opera 
lui  Paul Goma nu este numai interesantă, ci şi una din marile opere 
ale Culturii şi Conştiinţei  europene ! 
 
 
                                                    12 
 
     Fiind un scriitor de talent, cu nerv, cu reacţii pline de culoare şi 
tensiune, cu replici scânteietoare, neaoşe, dar şi cu sonorităţi şi 
culori în tonuri aspre,  cartea pare un Munte încărcat cu situaţii 
dramatice, cu fapte cutremurătoare, cu întâmplări şi argumente, cu 
expresii lexicale care dovedesc Adevărul. Pentru că Adevărul este 
templu construit de această carte şi în această carte. Am putea să 
spunem că pe tot parcursul  scrierii acestei cărţi, al întregii sale 
opere, de altfel, Goma este un zidar care construieşte cărămidă cu 
cărămidă, tencuială cu tencuială marele templu al adevărului !   Al 
adevărului istoriei noastre în care el, cu toate dramele, spaimele dar 
şi reacţiile sale colorate, intempestive este personajul principal al 
cărţii  
      Goma nu este numai un „cântăreţ  îndurerat, amarnic, gemând 
de durere al neamului său, un scriitor,  un poet social ca Octavian 
Goga sau George Coşbuc (în „Noi vrem pământ” ) îngroşând vâna 
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socială,  de revoltă a literaturii române, el este, aşa cum spuneam şi 
un mare slujitor al Adevărului, apărător şi constructor al lui. 
    De aici imaginea de munte verde, pietros, greoi, bogat, 
monumental, pe care trebuie să-l urci dacă vrei să ajungi în pisc, de 
unde ţi se desfăşoară în faţa ochilor întreaga panoramă a lumii şi a 
istoriei. 
 
                                                 13 
 
     Dacă până în 1989 generaţiile mai vârstnice de evrei, aşa cum 
este cazul  părintelui Nicolae Steinhardt, al rabinului,  Alexandru 
Şafran, în general al generaţiilor din timpul şi de după al doilea 
război mondial, i-au fost foarte recunoscătoare  lui Ion Antonescu, 
pentru că a salvat de la moarte vieţile a sute de mii de  evrei, fapt 
pentru care, aşa cum se ştie, la Tel Aviv, fosta capitală a Statului 
Israelian, i s-a înălţat o statuie şi numele de Mareşal Ion Antonescu 
a fost dat unui Bulevard…tot atât de adevărat este că după 1990 a  
apărut un grup de evrei, tineri în general, care îl contestă. 
     Faptul că un Bulevard principal al capitalei statului Israel a fost 
dat mareşalului Ion Antonescu ne arată preţuirea şi recunoştinţa a 
marii majorităţi a evreilor.  Gest de care s-a bucurat Mareşalul 
pentru atitudinea lui binevoitoare faţă de comunitatea de evrei din 
România  în timpul celui de-al doilea război mondial, când a 
trebuit să facă faţă presiunilor de tot felul venite din partea 
Germaniei, a lui Hitler personal, este foarte frumos.  În acelaşi timp 
gestul generaţiilor mai vechi de evrei nu-l vizează numai pe 
mareşalul Antonescu, ci şi poporul român. Comunitatea de evrei 
din România îi este recunoscătoare astfel şi poporului român, şi nu 
numai comunitatea evreiască din România, ci în general  
generaţiile de evrei care i-au ridicat mareşalului Ion Antonescu 
statuia la Tel Aviv şi i-au dat numele unui bulevard. 
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         Lucrurile acestea reies cu claritate din mărturiile domnului 
Filderman Wilhelm, Preşedintele Federaţiilor Evreieşti în acea 
perioadă de nebunie a istoriei, din România, din mărturiile 
părintelui Nicolae Steinhardt,  ale rabinului Alexandru Safran, ca şi 
a altor personalităţi evreieşti de seamă. 
     Aşadar, după cum se ştie, spre deosebire de Amiralul Horty, 
Conducătorul Ungariei din timpul celui de-al Doilea Război 
mondial, care a încărcat în garniturile de tren sute de mii de evrei 
pe care i-a trimis la Auswitz, Ion Antonescu, pe evreii din ţară i-a 
ocrotit. Este adevărat că au fost puşi la munci comunitare, însă aşa 
cum ne mărturisea o familie de evrei bătrâni, „ noi i-am mulţumit 
Domnului că domnul mareşal Antonescu ne-a ocrotit aici în ţară, şi 
nu ne-am simţit deloc umiliţi, pentru că trebuia să facem şi noi 
ceva pentru ţara care ne-a ocrotit.”, marea majoritate a lor nu s-au 
simţit umiliţi. Pe evreii polonezi, din Ungaria şi din Ardealul de 
Nord i-a lăsat să treacă  pe teritoriul românesc, să ajungă şi să se 
îmbarce la Constanţa, în drumul lor spre Palestina. 
      Şi aşa, după cum se ştie englezii au scufundat vasele încărcate 
cu evrei, plecate din portul Constanţa înspre Palestina, (înspre 
acasă, al lor mitic, şi istoric), şi nu românii, şi aşa cum subliniază şi 
Paul Goma. Nu ştim  să fi auzit vreun evreu condamnându-i pe 
englezi, sau pe Horty sau pe unguri.  
Iată de ce generaţiile mai vechi de evrei i-au fost recunoscători 
Mareşalului Ion Antonescu şi i-au ridicat statuie în Capitala Ţării 
lor, şi i-au dat numele Mareşalului unui bulevard din Tel Aviv, 
fosta capitală a Statului evreu.. 
      Aşa cum  o denumeşte Paul Goma,, iată că o facţiune 
bolşevică, legată de Moscova, dintr-o generaţie mai tânără, de 
evrei,  îl acuză pe Ion Antonescu şi acuză autorităţile româneşti, 
acţiune care se răsfrânge asupra poporului român, de holocaust. 
    Paul Goma vine şi spune Adevărul, cu sute de argumente, logic, 
convingător, cutremurător, acuzând această facţiune kaghebistă, 
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holocaustologii de profesie, cum îi numeşte, care face jocurile 
Moscovei, de comercializarea, de industrializarea holocaustului 
pentru a obţine beneficii băneşti,  ca şi din perspectiva unor 
interese obscure. 
     Tema aceasta a mai fost dezbătută în presa occidentală şi când 
spunem lucrul acesta ne gândim la curajosul dramaturg evreu, 
laureat al premiului Nobel pentru literatură, Harolg Pinter care nu a 
ezitat niciodată, atunci când a fost încălcat adevărul,  să  
reacţioneze dur, imediat, vehement. Să ne aducem aminte de 
atitudinea lui foarte dură la adresa Preşedintelui Busch, şi a 
Americii, atunci când a fost invadat Irakul, numindu-l pe George 
Busch Criminal de război, unul dintre cei mai mari criminali de 
război ai omenirii. Sau atunci când i-a acuzat pe evrei că folosindu-
se de tehnica militară superioară îi împuşcă pe palestinieni ca pe 
iepuri. Sau atunci când i-a acuzat pe cei care au transformat 
holocaustul din cel de-al doilea război mondial într-o industrie, 
într-o afacere din care se storc bani. 
      Să notam faptul că Harol Pinter este evreu, ca şi Fielderman, ca 
şi părintele Nicolae Steinhard, oamenii aceştia au însă o calitate 
umană, din păcate din ce în ce mai rară astăzi, nu pot să mintă.  
Rostul lor pe lumea aceasta este să spună adevărul, să ierte, să-i 
ajute pe oameni să  se înţeleagă  şi să se depăşească pe ei. 
         În aceiaşi situaţie, din aceiaşi categorie cu oamenii aceştia 
mari este şi Paul Goma,  care este căsătorit cu o femeie evreică, ai 
cărui copii sunt deci, după legea evreiască, evrei… or Paul Goma 
sare în apărarea şi pentru restabilirea adevărului tocmai, sau, şi 
pentru că fii lui sunt evrei, tocmai pentru că rostul lui pe lumea 
aceasta este să spună adevărul. 
    Cine rosteşte în lumea aceasta Adevărul este cu Christos, o 
spune şi părintele Nicolae Steinhardt, pentru că Domnul Iisus 
Christos este…CALEA, ADEVARUL ŞI VIAŢA. 
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 Cine  minte, aşa cum demonstrează arhisuficient Paul Goma, aşa 
cum face această facţiune cominterniso-bolşevico-keghebistă, când 
încercă să stoarcă bani din afacerea cu holocaustul, acuzând 
poporul român de holocaust, este al minciunii, al Domnului 
minciunii, şi se ştie cine este domnul minciunii. 
     Din această perspectivă „Săptămâna Roşie”, cartea lui Paul 
Goma, este o încercare dramatică, dusă pe terenul luptei, folosind 
toate puterile, cunoştinţele, resursele lui umane,  cu Minciuna, cu 
diavolul, cu manipularea unor forţe perfide, în  speranţa   că va 
restabili Adevărul,  cu  dorinţa de a aduce în sufletul şi în conştiinţa 
oamenilor adevărul, adică de a-l aduce acasă pe Fiul Omului,  care 
are ca Tata Adevărul. Care este Adevărul şi Calea. 
      De aceea este Paul Goma un scriitor care aparţine atât literaturii 
române cât şi literaturii universale, pentru că el cuprinde şi dezbate  
în cartea sa dramatica şi  fundamentala problemă a umanităţii, a 
Omului, a rezolvării Problemei Omului când acesta  fost împins în 
Cursa, în capcana istoriei, când este strivit de istorie El dezbate şi 
meditează, descrie, pictează, scrijeleşte pe zidul istoriei lupta 
binelui cu  răul, a   adevărului cu minciuna, a domnului IIsus 
Christos cu  diavolul. Avem aşadar creată pe nesimţite marea 
perspectivă religioasă asupra lumii. Paul Goma este deci, în esenţa 
sa, în profunzimea şi în perspectiva majoră a întregii lui opere, 
scriitorul strivit, umilit, desfigurat de istorie, care  lupta cu 
minciuna şi răul, pentru impunerea Adevărului (adică a lui 
Christos), pentru că el crede că mai poate restabili binele, adevărul, 
funcţionalitatea normală a acestei lumi,  prin aceasta fiind un mare 
scriitor religios. 
 
                                                         14  
 
      Cazul lui Paul Goma în literatura română (şi deopotrivă şi în 
cea universală) este unul dramatic, subliminal,  simbolic.  Nu 
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credem să existe, sau noi nu cunoaştem, un alt scriitor mai chinuit 
decât omul acesta. Este ca şi cum istoria s-ar fi prăbuşit asupra lui 
şi a neamului său cu toată forţa, cu toată absurditatea şi ticăloşia sa. 
Din acest punct de vedere Paul Goma face parte dintre cei mai 
loviţi scriitori de ororile vieţii, ale istoriei, ale oamenilor. 
     Există în psihologia şi în socialul, sociusul poporului român, aşa 
după cum se ştie, o zonă superficială, un strat psihologico-spiritual,    
marcat, definit de dimensiune  compromisului, mai rău, a trădării, a 
parvenirii. Zaharia Stancu, Mihail Sadoveanu, G Călinescu, Mihai 
Beniuc, ne referim  deci la mari scriitori, reprezintă în cultura 
română acest strat psiho-social al compromisului. Aceasta în  cea 
mai  ticăloasă perioadă comunistă, denumită de Marin Preda, 
obsedantul deceniu. În perioada lui Ceasuşescu s-au găsit nu puţini 
scriitori ai compromisului, în frunte cu Adrian Păunescu, poetul de 
curte al lui Ceauşescu, şi ulterior al lui Iliescu,  cu Dinu Săraru,  
Eugen Barbu, atâţia alţii pe care istoria literară nu o să-i mai reţină.  
      Această zonă, această însuşire negativă a noastră este  şi o 
dimensiune istorică a poporului român, şi  este formată din toţi acei 
care de-a lungul istoriei au pactizat cu duşmanul, ca să-şi salveze 
pielea sau ca s-o ducă bine, ei şi ai lor ; care au făcut compromisul 
cu diavolul,  cu invadatorul care venea să-ţi ia pământul  avutul,  
nevasta şi copii. Fructul otrăvit al acestei tendinţe a 
comportamentului acestui popor, care vine din adâncul 
subconştientului colectiv, este trădarea de neam,  trădarea şi 
trimiterea la moarte a fraţilor tăi. 
Zaharia Stancu, tuna în presa interbelică, în ziarele la care a lucrat 
sau a colaborat, împotriva ruşilor. După 1945 a trecut însă în tabăra 
comuniştilor, a ruşilor care ne-au adus comunismul pe tancurile lor. 
Altfel spus s-a dat cu duşmanul. La fel a făcut şi Mihail Sadoveanu 
şi G. Călinescu, Mihai Ralea, şi atâţia alţii. 
      Alţi scriitori ca Radu Gir, ca Vasile Militaru, poeţi care şi-au 
iubit în poezia lor ţara şi neamul cu patimă,  nu au trădat, nu au 
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pactizat cu duşmanul, de aceea au înfundat puşcăriile comuniste, 
gulagul sovietic transpus în ţara noastră… 
       Românul în general (ne ferim să absolutizăm această afirmaţie) 
a avut comportamentul trestiei care s-a îndoit încotro a bătut 
vântul… mai avem şi un proverb păgubos, care ne vorbeşte şi el de 
lucrul acesta, „capul aplecat sabia nu-l taie, sau unul si mai urât, 
folosit de Caragiale în opera sa de multe ori, „pupă-l în bot, şi 
papă-i tot”. 
    Este posibil ca această tendinţă a compromisului, pe care o avem 
în codul genetic,  să ne fi ajutat într-o oarecare măsură, dar ne-a 
făcut şi foarte mult rău. De fapt ne-a făcut un mare rău, căci a fost 
poate, modalitatea prin care a intrat stricăciunea morală în  neamul 
daco-românilor, trădarea şi inconştienţa, şi sila şi ura faţă de tine şi 
de neamul tău. Cu această tendinţă a compromisului a început şi s-
a adâncit în firea noastră trădarea la români, boala trădării. 
     Când armata lui Traian înainta prin Banat către Sarmisegetusa, 
în cel de-al doilea război daco-roman, 105-106 e. n. nobilii daci din 
zonă l-au întâmpinat pe Traian cu pâine şi sare, pactizând cu 
duşmanul. Scenele aceasta sunt redate pe columna lui Traian. Cu 
trădarea a început de foarte de timpuriu tragedia milenară a acestui 
neam. 
    Dacă Decebal nu ar fi fost trădat de ai lui, el nu ar fi pierdut 
războiul cu Traian, nu ar fi dispărut Statul dac, nu s-ar fi curmat 
şirul regilor daci în istorie, astăzi ne-am fi numit poporul dac şi 
naţiunea dacă, şi am fi avut cu siguranţă o istorie  ca neam şi o 
viaţă ca indivizi umani mult mai bună. 
     Aşa, ne-am nenorocit singuri şi ne-am târât prin istorie, 
căciulindu-ne în faţa duşmanilor, dându-ne cu ei, cu turcii, cu 
fanarioţii, cu ruşii, ultima data cu americanii şi Occidentul, care se 
dovedesc a fi chiar mai răi decât ruşii. 
      După ce au venit ruşii în ţară aducând cu ei regimul comunist, 
(1945-1947, perioada de tranziţie, căci după 1948 comunismul s-a 
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instalat pe deplin în ţară, transformând-o într-un Gulag, într-o 
colonie  condusă de consilieri sovietici. Ca să se bucure de mierea , 
de dulceaţa Puterii, ca să ajungă ei „mari”, Gheorghiu Dej, Petru 
Groza, avocat, deci intelectual, Emil Bodnăraş, ofiţer în armata 
română, dezertor la ruşi, şi-au trădat ţara, „şi au dus-o ei bine”. 
Poporul român a dus-o cât se poate de rău ! Sute de mii de 
gospodari harnici, numiţi chiaburi pentru că nu viau să se treacă în 
colectiv, şi de intelectuali, au înfundat puşcăriile şi nu s-au mai 
întors vii acasă. 
      Sadoveanu, Zaharia Stancu, G Călinescu, Mihai Ralea, şi atâţia 
intelectuali români trecând în partidul comunist sau dat cu ruşii. 
Da, dar  o serie de ţărani patrioţi, din zona muntoasă şi submontană 
care nu  s-au mai dat cu ruşii, au pus mâna pe armă, s-au ascuns în 
munţi, ca partizanii, şi au luptat până la capăt împotriva 
Duşmanului. Împotriva colectivizării, a ruşilor, a comunismului. 
    Adică există în psihologia poporului român un strat  de 
adâncime, stratul dacic, getic să-l numim, rezistent  cum este 
cremenea, care niciodată nu trădează. Oricine ar fi duşmanul, că au 
fost romanii, că au fost avarii, pecenegii, ungurii, turcii, tătarii, 
stratul acesta bazal, de cremene al poporului român a dat 
întotdeauna oameni care s-au luat cu duşmanul de piept, s-au luptat 
cu el până la învins, sau dacă nu şi-a dat viaţa pentru apărarea 
pământului strămoşesc. 
Acestui filon de piatră al rezistenţei neamului românesc împotriva 
duşmanului îi aparţine omul şi scriitorul Paul Goma, şi este 
reprezentat în literatură romană de omul acesta. 
       Există, să spunem aşa, un fir epic al  romanului „Săptămâna 
roşie”,  o coloană vertebrală conceptuală, atitudinală care străbate 
întreaga operă a scriitorului, şi care este dată de lupta lui Goma, ca 
reprezentat al filonului bazal de cremene al poporului daco-român, 
cu aceste lichele ale vieţii sociale şi culturale, cu cei care au trădat, 
cu cei care îşi văd numai de interesele lor egoiste, de gaşcă, de cei 
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care nu sunt oameni aşa cum ar trebui să fie oamenii. Care s-au 
trădat pe ei, ca fiinţei şi conştiinţe, care trebuiau, prin esenţa lor 
umană şi spirituală, de scriitori, să fie fii adevărului, menirea lor 
era să spună adevărul (aceasta este menirea unui scriitor, funcţia lui 
în istorie şi în societate aceasta este, să pună adevărul). Or ei au 
trădat adevărul şi  au spus minciuni, spun numai minciuni. De 
aceştia se ia Goma în toate cărţile sale. 
     De ei se ia într-un mod herculean,  opintindu-se din toate 
puterile,  dar şi pantagruelesc, într-un mod care ţine de umorul 
ironia şi înjurătura, de cearta românească Paul Goma. 
     De exemplu în cazul keghebiştilor  al holocaustologilor,  care 
acuză poporul român de holocaust, care produc aberanta cifră de 
400.000 de evrei omorâţi de români (aici Paul Goma nu se joacă, 
vine cu  argumente numeroase, zdrobitoare, îi prinde cu mâţa în 
sac, îi arată cât de mincinoşi sunt şi îi ridiculizează ca la piaţă, ca la 
mahala.), după ce vine cu un mare număr de argumente istorice, de 
argumente care sunt faptele de viaţă trăite, văzute, de el şi de  
romanii care au fugit din calea ruşilor în săptămână neagră şi roşie, 
şi roşie şi neagră, şi care au fost atacaţi de vrei. El răstoarnă peste 
holocaustologi un munte de argumente zdrobitoare, îi îngroapă sub 
argumente, sub o grămadă de argumente impresionante, de 
necombătut, dar şi sub un munte de  injurii. Şi după ce îi face de 
râs, le serveşte şi o porţie de invective spuse cu sete. Iată un Paul 
Goma drept, care îi respectă pe evreii care spun adevărul, şi care se 
ia urât de tot de kaghebiştii mincinoşi şi holocaustologi, care 
produc holocauste din mintea, din burta şi din închipuirea lor : 
  „ Adevăruri evidente susţinute de evrei normali ca Nicolae  
Minei-Grunberg, Moshe Carmilly Weinberger, Barbu Bronstein, 
rabinul  Alexandru Şafran, A I Zissu, Mişu Benvenisti, Wilhelm 
Filderman, fost Preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din 
România în anii 40 (vezi…”Situaţia…” reprodusă în Nota la 
primul capitol al cărţii de faţă) 
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 Acesta din urmă,  Filderman este autor, nu doar al unui Jurnal 
furat de la  Paris şi dacă nu distrus de arhiviştnicii televivioţi, 
atunci „toaletat” – ca al lui Sebastian – deocamdată decretat 
„neconsultabil” ; dar şi  al unei declaraţii numită „Testamentul lui 
Filderman” document ignorat, ocultat de fabricanţii de istorie 
(scuipători ai veninului urii oarbe pe toţi românii, pentru a oculta 
crimele lor şi ale ungurilor: coralnicii sionişti din comandoul-
Ioanid) – după ce fusese interzis din 1948, considerat, prin decretul 
Pauker-Răutu-Kişinevski : „fiţuică fascistă, antisemită !” 
Iar dacă mincinoşi, escroci, hoţi de documente, calomniatori ai 
românilor ca Wiesel, Brahman. Ancel, R Ioanid, Shafir şi A 
Pippidi, M D Gheorghiu, Laylo A, îi consideră în continuare 
„Fascişti”, antisemiţi” pe Antoneşti, să citească ce scrisese Mihai 
Antonescu : 
 „Am lăsat să intre în ţară evreii refugiaţi din alte părţi şi mai ales 
cei veniţi recent din Ungaria, adică unii din Transilvania de Nord, 
pe care nu-i consider unguri, ci români „ 
Poate că, în marea mila lor, vor tăcea  trei minute (după 60 de ani 
de monolog continuu, furios, isteric, acuzator) şi îi vor lăsa să 
vorbească pe doi martori înalt credibili, aflaţi în miezul 
evenimentelor din acea perioadă. 
Mai întâi un fragment  din „testamentul lui Wilhwelm Filderman” 
act legalizat la New York în 1956 : 
        „ Mareşalul însuşi a fost executat de agenţii Moscovei, ca 
fascist. Adevărul  este că mareşalul Antonescu este cel care a pus 
capăt mişcării fasciste din România, oprind toate  activităţile 
teroriste ale Gărzii de Fier din 1941 şi suprimând toate activităţile 
politice ale acestei organizaţii. Eu însumi răspunzând unei întrebări 
a lui Antonescu, la procesul sau – montat de comunişti – am 
confirmat că teroarea fascistă de stradă a fost oprită la 21 ianuarie 
1941, zi în care Mareşalul a luat măsuri draconice pentru a face să 
înceteze anarhia fascistă (…) În timpul perioadei de dominare 
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hitleriste în Europa, eu am fost în contact permanent cu mareşalul 
Ion Antonescu, care a făcut foarte mult bine pentru îndulcirea 
soartei evreilor expuşi persecuţiilor rasiale naziste (…) 
      Eu am fost martorul unor scene emoţionante de solidaritate şi 
de ajutor între români şi evrei, în momente de grele încercări din 
timpul Imperiului Nazist din Europa. Mareşalul Ion Antonescu a 
rezistat cu succes presiunilor naziste care cereau măsuri dure 
împotriva evreilor. El este cel care mi-a dat paşapoarte în alb, 
pentru salvarea de teroarea nazistă a evreilor din Ungaria, a căror 
viaţă era în pericol !” 
 
 Fragment din „Testamentul lui Wilhelm Filderman, Preşedintele 
Comunităţii evreieşti din perioada celui de-al Doilea Război 
mondial. 
 
Apoi un alt pasaj din scrisoarea de mulţumire adresată la 26 iunie 
1944 de A I Zissu lui Mihai Antonescu 
 
„ (…).. şeful unui guvern obligat să asculte de poruncile 
neîndurătoare ale unui tragic război, hărţuit de greutăţile 
implacabile, pus mereu în situaţii penibile şi aproape 
insurmontabile „   „(…) larga toleranţă a guvernului 
dumneavoastră faţă de exodul evreilor unguri, polonezi, etc,. care 
au găsit şi continuă să găsească aici un refugiu sigur şi putinţa unei 
definitive salvări prin emigraţie (…) Şi dacă astăzi evreimea din 
Ungaria urcă însângeratul calvar pe care a pătimit şi pierit 
iudaismul polonez, iar cel bulgar urcă acelaşi rug, noi, evreii 
români suntem mereu oblăduiţi de guvernul dumneavoastră, care se 
străduieşte să îndulcească restricţiile şi să înlăture impuse de 
împrejurările haine.” (  „săptămâna roşie, pag 34 -35) 
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    Orice cititor nu poate să nu mediteze asupra acestei realităţi 
dureroase. Facem precizarea că în stratul de jos al societăţii, în 
localităţile, pe străzile pe care locuiesc evrei nu a existat şi nu 
există o problemă evreiască. Nu s-a văzut  nicăieri în România 
după al doilea război mondial un evreu persecutat că este evreu, 
duşmănit de vecini, de colegii lui. Dimpotrivă, evreii şi românii, în 
societate s-au înţeles întotdeauna foarte bine. 
     Aşa după cum vedem o problemă există acolo, în lumea de sus a 
evreilor : generaţiile în vârstă, de intelectuali evrei, cum au fost 
părintele Nicolae Steinhardt, preot, evreu, Wilhelm Filderman, şi 
alţii l-au preţuit pe Ion Antonescu, l-au respectat, şi l-au ajutat, aşa 
cum a făcut Wilhelm Filderman. Toţi aceştia sunt numiţi 
„Antoneştii”, de un număr restrâns de  intelectuali evrei, cum sunt 
cei numiţi mai sus cu reproşuri grave de Paul Goma şi  cu expresii 
atât de tari, tocmai pentru că  l-au  respectat şi  apoi l-au apărat pe 
mareşalul Ion Antonescu. 
     Deci o problemă cu adevărat există în rândul evreilor, am putea 
să spunem. Nu este însă adevărat că aceasta este o problema, mai 
degrabă am numi-o o falsă problemă, pentru că numărul celor care 
îl acuză pe  Ion Antonescu este foarte mic, în al doilea rând ei 
aparţin uni generaţiei mai tinere, nu au cunoscut perioada celui de-
al doilea Război mondial, când Antonescu i-a ocrotit pe evrei. Nu 
negăm că în timpul celui de a-l doilea război mondial nu s-au făcut 
greşeli, sau că Ion Antonescu nu ar fi avut şi el greşelile sale… 
Paul Goma subliniază lucrul acesta. Dar de aici până la a formula 
afirmaţiile făcute de evreii cominternişti-kaghebişti este o cale 
lungă. Cu implicaţii dureroase pentru amândouă popoarele, pentru 
că afirmaţiilor lor rănesc, murdăresc, nedreptăţesc, deschid răni 
închise şi stârnesc la ură. 
 Din acest punct de vedere, aşa cum spuneam Paul Goma vine în 
cartea sa cu argumente arhisuficiente şi de necombătut. Lăsăm 
lucrurile acestea pe seama istoricilor. 
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     Noi credem că în sufletul lui altfel a gândit şi a simţit Paul 
Goma, sau mai degrabă a simţit, iar demersul său deschide 
perspectiva rezolvării acestei false probleme. Ca să se vindece  
rănile ele trebuie curăţate şi dezinfectate. Apoi, iertarea este mult 
mai importantă decât orgoliul, şi decât interesele de orice fel ar fi 
ele, dar ea vine în urma lămuriri, limpeziri lucrurilor. Impresia 
noastră este  că în urma acestei dezbateri, o dată lucrurile 
clarificare, sunt pusele bazele liniştirii raporturilor şi este deschisă 
perspectiva rezolvării acestei probleme, şi a împăcării. 
 Aşa cum s-a luat  de cominterniştii evrei, Paul Goma se ia şi de 
confraţii lui, scriitorii şi oamenii de cultură români, care au  
renunţat la demnitate şi la a-şi mai servi cultura, care s-au „servit 
pe ei”, care au făcut rău ca să le fie lor bine. Lista lor este lungă iar 
invenctivele lui Goma sunt pline de mărăcini, de bube de puroi, de 
amărăciune, spuse cu patimă. 
 
                                            16 
 
      În final vom spune că lectorul cărţilor lui Paul Goma străbate 
un lung  infern ca să ajungă pe piscul unui munte de unde se vede 
în zare o geană de lumină, amară. Mai are lumea aceasta vreo 
şansă, mai are omul acesta,  atât de fiară, atât de absurd, de călău şi 
de victimă, viitor ? Acum cunoaştem şi mai bine secolul XX, acum 
cunoaştem şi mai bine evenimentele istorice petrecute în această 
parte de lume, acum  vedem parcă mai bine în istorie. Opera lui 
Paul Goma este opera unui mare scriitor pentru că el reuşeşte să 
ilumineze şi să explice într-o mare măsură istoria  contemporană. 
Pentru că el dezbate fără nici o reticenţă multe  din problemele 
grave ale Omului, ale  Europei contemporane. Pentru că dă foarte 
multe răspunsuri, dar pune şi mai multe întrebări ! Pentru că ne 
găsim în faţa unui scriitor trădat şi asasinat moral, care le dă o mare 
lecţie contemporanilor lui. Pentru că el propune un nou stil şi o 
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nouă formulă de roman. Pentru că el în loviturile primite de la 
soarta nemiloasă, de la istorie,  şi în lupta lui disperată cu  răul, în 
gesticulaţia lui donquijotească, ÎN ÎNFRÂNGEREA SA 
CONTINUĂ, ŞI ÎN VICTORIA SA PERENĂ, RĂMANE TOT 
TIMPUL UMAN. PENTRU CĂ EL SIMBOLIZEAZĂ OMUL, 
OMUL ZDROBIT DE ISTORIE, CARE CU UN EFORT 
TERIBIL REUŞEŞTE PRIN OPERA SA SĂ SE RIDICE DE LA 
PĂMÂNT 
27. 07.2007    
 
                  (Un prim studiu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143

OAMENI DE CUTURĂ DESPRE ŞTEFAN DUMITRESCU 
 
Ştefan Dumitrescu:  În tot ceea ce faceţi şi gândiţi aveţi mai 
degrabă aura unui întemeietor. Cred că ar trebui să faceţi şcoală în 
jurul dumneavoastră, lucrând direct asupra destinelor vii prin elevii 
care ar putea să vă continue lucrarea, întemeind cetăţi de spirit la 
fel de durabile ca şi cele create la umbra măslinilor antici. Trăim 
vremuri prea mărunte şi interesate pecuniar ca să găsiţi o revistă 
deschisă imediat spre ceea ce gândiţi. Singura soluţie ar fi să vă 
adresaţi unei edituri ca Humanitas, care ar putea fi interesată de 
anvergura viziunilor dumneavoastră." 
 ION ZUBAŞCU, scriitor, Revista Expres-Magazin, nr. 4, 1993  

     “Poet, prozator, dramaturg, eseist, critic literar, filozof, analist 
politic, omul acesta atât de cuminte, cu o expresie de copil care se 
miră veşnic, este una dintre cele mai ardente şi mai neliniştite 
conştiinţe ale veacului lui. Când românii îl vor cunoaşte cu 
adevărat, în toată adâncimea şi profunzimea operei lui pe Ştefan 
Dumitrescu, se vor mira că un scriitor de talia lui Thomas Mann, a 
lui Albert Camus s-a aflat, fără să-l cunoască, printre ei. La 
sfârşitul acestui veac, Ştefan Dumitrescu este vârful de lance al 
literaturii române împlântat adânc în universalitate. L-aş compara 
cu Mircea Eliade, dacă nu aş şti, cunoscându-i o mare parte din 
operă, că Ştefan Dumitrescu nu seamănă decât cu el însuşi.” 

      Francesca Pini, critic literar, coperta a IV-a a cărţii  
“Matca ancestrală”, 1993 

 
 
 
  


