Precizari privind un demers diplomatic ilegitim

În cursul anului 2006, am contribuit la redactarea cererii prin care scriitorul în exil Paul
Goma i-a chemat în judecată pe cei care l-au acuzat de antisemitism şi negaţionism (pentru
detalii, tot pe această pagină a site-ului se poate vedea „Contribuţie la procesul deschis de Paul
Goma detractorilor săi”).
Întrucât existau informaţii că ambasadorul de la acea vreme al Israelului în România,
Rodica Radian-Gordon, ar fi intervenit pe lângă primarul Timişoarei Gheorghe Ciuhandu
pentru ca lui Paul Goma să nu-i fie acordat titlul de „Cetăţean de onoare” al acestui
municipiu, am întreprins demersuri legale pentru verificarea informaţiei în cauză,
relevantă în procesul amintit. La data de 19 februarie 2007, Prefectura Timiş (prin
prefectul Ovidiu Virgil Drăgănescu) a confirmat existenţa unei scrisori (nedatată şi fără
vreun număr de înregistrare) prin care Ambasadorul solicita primarului Ciuhandu
„reconsiderarea propunerii” ca lui Paul Goma să-i fi acordat titlul de „Cetăţean de
onoare”.
Ca şi alţi acuzatori ai scriitorului, diplomatul invoca faptul că acesta, prin
scrierile sale, ar fi negat şi justificat (în acelaşi timp, deci!) represaliile suportate de evreii
din Basarabia în timpul celui de-al Doilea război mondial (după ce, cum arătase Paul
Goma, în iunie-iulie 1940 evreii se dedaseră ei înşişi la grave acte de agresiune
împotriva armatei şi civililor români din Basarabia ocupată în urma Pactului Hitler-Stalin);
în motivarea cererii de chemare în judecată a acuzatorilor lui Paul Goma, învinuirea era
considerată nedreaptă, de vreme ce scriitorul nu numai că nu negase şi nu justificase
represiunea gravă împotriva evreilor, dar o şi numise în termeni lipsiţi de orice echivoc
„crime inadmisibile si condamnabile” (eseul „Săptămâna roşie 28 iunie-3 iulie sau
Basarabia şi Evreii”). Sub aspect „procedural”, demersul ambasadorului israelian a fost
unul neconform cu regulile internaţionale în materia relaţiilor diplomatice – cu titlu de
exemplu sunt relevante două paragrafe (ale art 41) din Convenţia de la Viena (18 aprilie
1961) cu privire la relaţiile diplomatice: (Diplomaţii acreditaţi) "au datoria de a respecta
legile şi regulamentele statului acreditar. Ele au, de asemenea, datoria de a nu se
amesteca în treburile interne ale acestui stat. Toate problemele oficiale tratate cu statul
acreditar, încredinţate misiunii de catre statul acreditant, trebuie să fie tratate cu
Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar sau prin intermediul său, sau cu oricare
alt minister asupra căruia se va fi convenit" (a se vedea şi articolul “Timişoara, o altă
Românie (II)”, pe pagina de Publicistică 2007).
În luna iulie 2007, la câteva luni după acel demers, “ambasadorul şi-a încheiat
misiunea la Bucureşti”.
Din cauza unei documentări superficiale, existenţa acestui din
urmă document a fost contestată prin Întâmpinarea scrisă depusă la 29 iunie 2010 în
dosarul procesului Goma (nr 13596/299/2006, Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a
civilă) de către pârâţii Nicolae Manolescu, Carmen Muşat, Andrei Oişteanu, Ion Vianu,
Radu Ioanid, Michael Shafir şi revistele “22” şi “Observator cultural”, reprezentaţi de
Societatea de avocaţi “Muşat & asocaţii”.
Pentru detalii în legătură cu procesul amintit, pe pagina de Publicistică a acestui site pot fi văzute:
- „<Paul Goma antisemit>: un lot select”, mai 2006; „Procesul Goma: deruta pârâtilor”, text în
două părţi, august 2007; „Procesul Goma: deruta magistraţilor?”, text în două părţi, aprilie-mai
2010.
Mai jos pot fi văzute adresa din 19 februarie 2007 a Prefecturii Timiş şi scrisoarea
ambasadorului israelian.

