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Vom începe prin a felicita Revista
„22“ cu prilejul împlinirii a 15 ani de
existenþã activã... ºi incitantã pentru toþi
cititorii ei. Numãrul omagial - 775/11
ianuarie 2005 - publicã fotografiile a 74 de
colaboratori ºi realizatori, printre care Stelian
Tãnase, Gabriela Adameºteanu, Silviu
Brucan, Alin Teodorescu, Andrei Cornea,
Gabriel Andreescu, Gabriel Liiceanu,
Monica Lovinescu, Alexandru Paleologu,
Andrei Pleºu, Sorin Vieru, Pavel Câmpeanu,
Andrei Pippidi, Norman Manea, Octavian
Paler, Vladimir Tismãneanu, Ana Blandiana,
Mircea Martin, Andrei Oiºteanu, Horia Radu
Patapievici, N.C. Munteanu, Zoe Petre, Irina
Nicolau, Dan C. Mihãilescu, Ion Vianu,
Mircea Iorgulescu, Smaranda Vultur, Traian
Ungureanu, S. Damian º.a.
Parcurgând numerele din ianuarie,
remarcãm un interesant articol al lui Cãtãlin
Avramescu (n. 1967, doctor în filosofie,
cercetãtor la Universitatea din Ferrara),
„Revoluþia antisemitã“ care are ca obiect
„Antisemitismul islamist anterior întemeierii
Statului Israel“. Aflãm astfel cã, „dupã al
doilea rãzboi mondial, comunitãþi evreieºti
din majoritatea statelor islamice au fost
practic expulzate“, cã Protocoalele Înþelepþilor Sionului circulau ºi circulã în mai toate
aceste state etc. (nr. 773/28 dec. - 3 ian.).
În numãrul 777/25 ian., Andrei Oiºteanu
publicã un articol - „De la Bucureºti la
Auschwitz ºi retur“ - cu trimiteri directe la
actualitate (cultul „mareºalului“, propaganda
neolegionarã).
În „DILEMA VECHE“, din 7 ian.,
Sever Voinescu evocã personalitatea
Susanei Sontag, decedatã recent la New
York, o demnã urmaºã a lui Wittgenstein,
dupã pãrerea autorului.
Pe 14 ian., Magdalena boiangiu scrie
despre declaraþiile unui fost telefonist ºi
bodyguard al lui Hitler, uluitoare prin
inconºtienþa manifestã, apariþia sa fiind
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semnalatã în filmul Cãderea (despre numerele din luna ianuarie. Ion Bogdan
ultimele zile ale dictatorului).
Lefter recenzeazã cartea Alexandrei LeignelPrimul numãr din anul 2005 al Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco - uitarea
„ROMÂNIEI LITERARE“, apãrut în 12 fascismului (Ed. Est, 2004) în nr. 254-255/4
ian., conþine numeroase articole demne de ian. 2005. Profesorul Paul Cornea este
interes - o recenzie a lui Tudorel Urian la felicitat de Bruno Mazzoni, de la
cartea lui Gabriel Dimisianu, Fragmente Universitatea din Pisa, cu ocazia zilei de
contemporane (referiri la V. Monda, Al. naºtere (80 de ani), amintindu-se de o carte
Vona º.a.). ªtefan Cazimir revine cu memo- excelentã a celui sãrbãtorit, Introducere în
rialisticã, „Între colonie ºi coniac“, Solomon teoria lecturii. Magdalena Boiangiu scrie
Marcus aduce „alte documente privind despre topul teatral din 2004, Aneee Frank,
acþiunea universitarilor români
spectacol discutat ºi în revista
din 1944“, iar Alex. ªtefãnescu
noastrã, iar Christian Stan este
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pomeneºte de buletinul lui Uly
cu „Premisele HolocaustuI A N U A R I E prezent
Vãlureanu, „Bunã dimineaþa,
lui“, un studiu istoric pertinent.
2005
Israel“, în a sa revistã a presei. În
Despre „misteriosul“ avangardist
numãrul din 19 ian., Gh. Grigurcu
Ionathan X. Uranus, pe numele sãu
discutã despre cartea lui Lucian Raicu, Calea Mihail Avramescu, repus cândva în circuitul
de acces (Ed. Polirom, 2004), în care E. literar de Saºa Panã, scrie ªerban Foarþã,
Lovinescu apare „cu cealaltã faþã a Lunii“, fiind oferit ºi un fragment din creaþia
adicã partea vulnerabilã, sentimentalã.
acestuia, în nr. 257/25 ian. În acelaºi numãr
Numãrul din 26 ian. conþine un articol al este semnalatã apariþia la Ed. Triton a cãrþii
lui Cornel Ungureanu, „Desfãºurarea între lui Hary Kuller, Presa evreiascã din România,
Ana Pauker ºi Gheorghiu-Dej“, cu amãnunte o lucrare cuprinzãtoare, inclusiv date despre
inedite despre atmosfera în care a apãrut francmasonerie ºi despre evenimente
povestirea cunoscutã a lui Preda, ca ºi poziþia culturale. De asemenea, sunt recenzate cãrþile
mai moderatã a Anei Pauker faþã de þãrani, lui Victor Neumann, Neam, popor sau
comparativ cu linia durã a conducerii PMR. naþiune? (Ed. Curtea Veche) ºi Între etniMemorialistica publicatã de Nicolae cism ºi identitate multiplã (l. englezã, Ed.
Balotã, sub titlul „De profundis“ se referã ºi Enciclopedicã), ca ºi Introducere în filosofie,
la propaganda nazistã ºi legionarã care îºi de Karl Jaspers, cu o postfaþã semnatã de H.R.
fãcea loc în viaþa politicã din România Patapievici (Ed. Europress).
antebelicã prin scrierile lui Hitler,
Despre Susan Sontag scrie, în douã
Rosenberg, Goebbels, Codreanu.
numere succesive ale „ADEV|RULUI
Aflãm din ultimul numãr al LITERAR {I ARTISTIC“, Romulus
„OBSERVATORULUI CULTURAL“ Cãplescu (în 11 ºi 18 ian.), iar Felicia Antip
despre o crizã la nivelul conducerii acestei scrie despre ultimele apariþii pe piaþa
prestigioase publicaþii, dar sã parcurgem occidentalã a cãrþii (Philip Roth, Terry

Prachett) citând din spusele unui lord englez,
„Minciuna face ocolul pãmântului înainte ca
adevãrul sã-ºi fi pus mãcar ghetele“.
În „ZIUA LITERAR|“, din 15
ian., citim versuri de Bianca Marcovici,
printre care ºi cunoscutul ei poem „Zidul
Plângerii“. În numãrul urmãtor, din 22 ian.,
Gh. Schwartz scrie „Lichelele rãmân lichele,
iar artiºtii niºte orgolioºi naivi“. Subscriem.
Lipsa spaþiului ne obligã sã rezumãm
câteva apariþii ce ne intereseazã ºi anume:
„IDEI ÎN DIALOG“, nr. 1/2005,
semnaleazã cartea lui Leon Volovici,
Apariþia scriitorului în cultura românã (Ed.
Curtea Veche), Rãzvan Pârâianu scrie despre
„Politicã ºi predarea istoriei“ (ex.
„comunismul naþional“). Directorul revistei
este H.R. Patapievici.
„CULTURA“, nr. 2/19 ian. 2005 cu articolul „Majoritari ºi minoritari în
documente interbelice“ (A. Majuru), Nina
Cassian cu o replicã la comentariul Arei
ªeptilici despre „Memoria ca zestre“ ºi B.
Marian cu un articol despre Susan Sontag.
În „LETTRE INTERNATIONALE“, iarna 2004/2005, numeroase
colaborãri: Anne Applebaum (despre Gulag),
Matei Cãlinescu (despre debutul lui Eugen
Ionescu), Adrian Mihalache („Prevãzãtori ºi
risipitori“ - ex. patriarhul Iosif, personajul
Shylock º.a.),Adam Michnik (despre Czeslaw
Milosz), B. Elvin, V. Duda, Radu Cosaºu, Ion
Vianu, Norman Manea, Adriana Bittel.
„CONTEMPORANUL - IDEEA
EUROPEAN|“, nr. 1/2005, cu poeme de
Shaul Carmel, semnalãri ale ultimelor
apariþii la Ed. Hasefer, Ion Ianoºi, „Karl
Marx în 1234 fragmente“ (un extras).
„APOSTROF“, nr. 1/2005, îl
omagiazã pe Nicolae Balotã la ai sãi 80 de
ani (felicitãri!); M. Finkenthal scrie despre
„Tsunami“; Florin Manolescu despre Isidore
Isou º.a. Un numãr bogat.
BORIS MARIAN

Revendicarea conturilor din b\ncile elve]iene
din perioada Holocaustului
A fost publicatã o listã nouã a deþinãtorilor de conturi
elveþiene care, probabil, au fost victime ale persecuþiei naziste.
Lista, editatã ca urmare a negocierilor ulterioare cu bãncile
elveþiene, face parte din procesul de revendicare a proprietãþilor
victimelor Holocaustului, fãcut la Tribunalul Districtual din zona
de est a oraºului New York, preºedinte fiind domnul Edward R.
Korman, judecãtor ºef. În prezent, Curtea a autorizat restituirea
sumei de peste 220 milioane $ din Fondul de Succesiune cãtre
proprietarii conturilor bancare sau moºtenitorii acestora.
Lista cea nouã a deþinãtorilor de conturi elveþiene se aflã
pe site-ul Claims Resolution Tribunal: www.crt-ii.org
De pe acest site se pot obþine ºi formulare pentru cereri. În
cazul în care nu puteþi accesa noua listã, va rugãm sã telefonaþi
la numãrul menþionat mai jos.

Persoanele care considerã cã sunt proprietari sau
moºtenitori ai conturilor specificate în lista nouã trebuie sã
completeze un formular.
Se admit numai cereri pentru conturile care apar pe lista
nouã.
Dacã aþi mai înaintat o cerere cãtre Claims Resolution
Tribunal pentru un alt cont ºi acum doriþi sã revendicaþi un cont
aflat pe lista cea nouã, va trebui sã trimiteþi o nouã cerere.
Nu se percepe nici o taxã pentru completarea ºi
prelucrarea cererilor.
Termenul limitã pentru noua cerere este 13 iulie 2005.
Lista cu organizaþiile care acordã asistenþã individualã
cu privire la completarea dosarelor se aflã pe site-ul:
www.crt-ii.org. Vã rugãm sã accesaþi acest site pentru
eventualele actualizãri publicate.

Pentru detalii suplimentare ºi pentru a obþine formularele de revendicare adresaþi-vã la:

www.crt-ii.org
Tel.: 0 800 896219
E-mail: Claims@crt.ch
Tot pe acest site - www.crt-ii.org - se aflã o nouã listã cu 36 de persoane care au deþinut poliþe de asigurare în
perioada Holocaustului ºi care au fost emise de Societatea de Asigurãri „Der Anker“, fiind cuprinse în Acord datoritã
unor împrejurãri speciale. Formularele pentru revendicãrile de asigurãri pot fi accesate tot de pe acest site.

