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Statura operei lui Iosif Sava z.l., ilustrul
cãrturar, muzician, filosof, modelator de
conºtiinþe, continuã sã creascã în timp. Nu
se poate vorbi despre el la trecut pentru cã
actul sãu de culturã a rodit ºi va rodi în
continuare. ªi-a venerat leagãnul copilãriei
ºi al adolescenþei, Iaºiul natal, climatul de
specialã iradiaþie spiritualã a acestor locuri,
spunea ministrul Afacerilor Externe, Mihai
Rãzvan Ungureanu, într-o recentã emisiune
a televiziunii naþionale dedicatã amfitrionului
„Seratelor muzicale“, înclinându-se în faþa
memoriei unuia dintre marii intelectuali din
epoca postbelicã promovând cultura în
vremuri de restriºte, fiindcã se simþea
rãspunzãtor faþã de soarta ei. Pentru mulþi
tineri muzicieni a însemnat o rampã de
lansare. Avea un fler ieºit din comun în a
pune reflectorul asupra valorilor abia în curs
de afirmare ºi care, ulterior, au confirmat-o,
aºa cum el aºtepta, a simþit nevoia s-o afirme
preºedintele Institutului Cultural Român,
Horia Roman Patapievici. Pentru prima oarã,
la televiziunea românã, ºi-au gãsit expresia
marile valori ale culturii româneºti, invitaþi
la „Seratele“ sale. ªtia sã provoace, pentru
a atinge punctul maxim al dezbaterii, ceea
ce presupunea o pregãtire laborioasã, o
profundã cunoaºtere bio-bibliograficã a
interlocutorilor sãi. De la el a învãþat ideea
de talk-show cultural preºedintele Clubului
Român de Presã, Cristian Tudor Popescu.
Era un om extraordinar de generos, a
rememorat, argumentându-ºi opinia cu o
secvenþã din propria conlucrare de gazetar
cu Iosif Sava. Valoarea constructivã a
controversei, convergând spre substanþialitate ideaticã a fost pusã în ecuaþie de Dan Grigore. Nu se poate face muzicã,
decât dacã între interpreþi existã comunicare sufleteascã. Este ceea ce am retrãit
revãzând filmul cu Dan Grigore ºi Iosif Sava la pian…
Umanitatea intratã în dezechilibru are nevoie de armonie ºi acest deziderat
poate deveni realitate prin perpetuarea moºtenirii spirituale a acestui muzicianfilosof din stirpea profeþilor biblici - avea ºi un nume predestinat -, continuând
sã creadã în Bine, deºi decepþiile nu l-au ocolit. Nu s-a sfiit sã-ºi manifeste
evreitatea în anii în care destui intelectuali evrei treceau pe vizavi când se aflau
în faþa Templului Coral. Sã protesteze împotriva manifestãrilor antisemite,
negaþioniste, xenofobe rãbufnind ºi dupã ‘89. A scris „Muzicieni pe acoperiº“ ºi
„Variaþiuni pe o temã de Chagall“ pentru a arãta dãruirea faþã de umanitate a
muzicienilor evrei. Dar a scris ºi peste 40 de cãrþi dedicate muzicienilor lumii. A
trãit ºi creat în cel mai deplin respect pentru cultura românã, fãrã sã despartã
nici o clipã valorile iudaice de cele ale locurilor unde s-a nãscut ºi de dimensiunea
universalitãþii.
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La comemorare au participat - alãturi de soþia regretatului Teodor
Wexler, Berta Wexler - lideri ai F.C.E.R. ºi C.E.B., E.S. Rodica Radian
Gordon, ambasadorul Israelului în România, general Mihai Ionescu,
Ana Blandiana ºi Romulus Rusan, familia Vainer, foºti colegi, alte
personalitãþi culturale. Au vorbit preºedintele interimar al F.C.E.R., av.
Iulian Sorin, ºi contabilul ºef al Federaþiei, ec. Ion Popescu. (Publicãm
alãturat extrase.) Serviciul religios a fost oficiat de Rabinul Abraham
Ehrenfeld, prim cantorul Iosif Adler, Marin Baraf, Ghidu Bruchmaier.
E. SUHOR

[…] Ne reîntâlnim la cãpãtâiul celui
Ec. ION POPESCU,
care a fost ing. Teodor Wexler, un
contabil
ºef al F.C.E.R.
colaborator de seamã al Federaþiei
Comunitãþilor Evreieºti din România.
Arãtând cã lucrãrile sale de istorie au fost preþuite
Personalitatea lui Teodor Wexler s-a
de academicienii Giurãscu, Cândea, Berindei,
fãcut remarcatã încã din vremea în
Constantiniu º.a., vorbitorul a subliniat: „În calitate
care lucra în domeniul chimiei.
de contabil al Fundaþiei «Filderman», i-am apreciat
Sârguinþa, inteligenþa, pregãtirea lui au
puterea de muncã ºi onestitatea […]. Tot ce a fãcut,
fãcut sã fie posesorul a numeroase
o muncã grea ºi dificilã, care i-a consumat multe zile
brevete de invenþii ºi inovaþii […]. ªi iatã cã acest specialist în
ºi nopþi, a fost din proprie iniþiativã […]. El nu a fãcut,
probleme de chimie îºi îndreaptã atenþia spre probleme de istorie a
cum zicem noi, românii, umbrã pãmântului degeaba,
obºtii sale ºi cautã sã salveze memoria celor dispãruþi în Holocaust.
ºi de aceea, în semn de respect, avem obligaþia de a
Cautã sã arate care a fost uvertura acestei tragedii, ce a însemnat
ne înclina în faþa mormântului sãu […]. Personal, îl
acea perioadã de crâncen antisemitism, care a pregãtit teoretic,
socot ca un element de frunte, un ales, care a fãcut
ideologic, dacã vreþi, ceea ce apoi avea sã se numeascã pogromurile
cinste etniei ºi Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din
de la Dorohoi, iunie 1940, Bucureºti, 21-23 ianuarie 1941, Iaºi, sfârºitul
România, a constituit un model de urmat, exemplu
lui iunie - începutul lui iulie 1941, în care mii de evrei au cãzut victimã
pentru generaþia sa ºi cele viitoare.
terorii. El a ºtiut sã facã deosebire între cãlãi, între cei ce se fac vinovaþi
de crimele împotriva evreilor, ºi poporul român,
întotdeauna ospitalier, prietenos cu semenii sãi de
espectuoase mulþumiri celor care au participat la slujba
altã etnie. A deþinut funcþia de consilier cultural al
religioasã de la mormântul soþului meu, ing. Teodor
Federaþiei, continuând cu mai mare preocupare
Wexler: personalitãþilor care l-au apreciat; colaboratorilor în
activitatea sa în plan istoric. Numeroasele lui
domeniul istoriei, drag sufletului sãu încã din anii tinereþii;
scrieri, apariþii la televiziune, conferinþe susþinute
colaboratorilor din domeniul chimiei pe care l-a slujit cu credinþã;
la radio, articole apãrute în presa scrisã - toate
vorbitorilor care i-au evocat meritele cel mai bine ºtiute;
conþin ideea deosebirii între cãlãi ºi poporul în
mijlocul cãruia evreii au trãit ºi trãiesc de peste
slujitorilor religioºi care s-au rugat pentru odihna sufletului sãu
600 de ani, convieþuind în condiþii de demnitate. Îi
iubitor de oameni.
vom pãstra veºnic amintirea. Cel Atotputernic
Soþia, ing. BERTA WEXLER
sã-i asigure odihna binemeritatã în Gan Eden.

Un model
de urmat

Av. IULIAN SORIN,
preºedinte interimar
al F.C.E.R.

Verticalitate
moralã
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În nr. 32/17 august, Iordan Datcu recenzeazã cartea lui C. Schifirneþ
(Ed. Albatros), C. Rãdulescu-Motru - viaþa ºi faptele sale (2 volume),
în care se spune: „Formaþia occidentalã a filosofului ºi psihologului
explicã orientarea sa raþionalistã, liberalã, lucidã împotriva
naþionalismului gãlãgios, împotriva antisemitismului“. Se ºtie cã
sub regimul comunist, savantul a fost tratat ca „bestie
moºiereascã“. D. Hâncu mai dezvãluie o paginã întunecatã din
biografia lui Nae Ionescu, „unul dintre conducãtorii Gãrzii de Fier“
(conform notei diplomatului nazist Clodius) care a încercat sã
obþinã bani de la I.G. Farbenindustrie. Ovidiu Hurduzeu
polemizeazã cu teologul-publicist C. Bãdiliþã, considerat „narcisist,
inconsecvent, antioccidental, extremist“. Mircea Mihãieº revine la
critica poziþiei lui Adrian Severin, care, în „Ziua“ din 2 august 2005,
l-a numit pe preºedintele Traian Bãsescu „alogen“. Fostul ministru
ºi actual parlamentar este „un manipulator rece“, nefiind „mãcar“
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„CONTEMPORANUL - IDEEA EUROPEAN|“, nr. 7/iulie
2005, conþine, în principal, un ciclu-dezbatere, „Problema
evreiascã“, o continuare din numãrul anterior. Participã Irina
Petraº (redeschide polemica în jurul lui Eliade, Cioran, Noica),
Geo ªerban (despre legionari), Lya Benjamin (un extins interviu
cu Aura Christi).
Numãrul din august al revistei „IDEI ÎN DIALOG“ ne oferã
articolul semnat de Cãtãlin Avramescu, „Originile germane ale
extremismului islamic“ (de la nazism la fanatism religios în lumea
Islamului). Cãtãlin Cioabã scrie despre „Wittgenstein - une
philosophie en miettes“. Ovidiu Pecican scrie despre cartea lui Al.
Zub, Pe urmele lui Vasile Pârvan (Haloul ºi umbra).
„APOSTROF“, nr. 7-8/2005, ne aduce din Cluj veºti despre
Andrei ªerban (interviu cu Marta Petreu, memorialisticã), versuri
de Gabriela Melinescu, dedicate lui Iordan Chimet, recenzii, o
corespondenþã a lui M. Finkenthal despre sesiunea Societãþii de
Studii „Benjamin Fondane“ º.a.
Revista „22“ ne oferã o surprizã neplãcutã prin seria de
articole semnate de cunoscutul jurnalist Tr. Ungureanu, fost
colaborator la BBC. Citãm din nr. 801/12 iulie a.c.: „…trebuie sã se
spunã ceva despre suferinþele arabilor sub pumnul de fier sionist“
(n.n. - autorul parafrazeazã, fãrã a comenta, limbajul „stângii“
britanice); din nr. 803/26 iulie a.c.: „hidra sionisto-americanobritanicã“. Numãrul 803/26 iulie - 1 august 2005 îl omagiazã pe
Raymond Aron, cu ocazia centenarului naºterii acestuia. În nr. 805/
9 august a.c., Traian Ungureanu semneazã un articol, „Noua
nebunie“, în care îºi expune clar poziþia faþã de extremiºtii islamici:
„Victimele înfiate poartã bombe la brâu“ (n.n. - islamicii cu cetãþenie
britanicã, participanþi la atentate). Despre aserþiunea lui Adrian
Severin referitoare la „alogeni“ (apãrutã în „Ziua“, 2 august 2005)
scriu cu incisivitate ºi dreaptã ironie Andrei Cornea (nr. 805), Andrei
Oiºteanu (nr. 806), Tom Gallagher (nr. 806).
În „ROMÂNIA LITERAR|“, Gh. Grigurcu publicã un lung
ciclu „cioranian“ în care îºi revizuieºte unele pãreri din trecut (la
zece ani de la moartea filosofului). Despre „Bruno Schulz,
precursorul“ scrie pe larg Stan Velea. În nr. 29/27 iulie a.c., Ion
Simuþ prezintã cartea lui B. Fundoianu, Scriitorul în faþa revoluþiei
(Ed. Inst. Cultural Român, 2004), iar T. Urian despre Evreul ca
simbol, de Virgil Duda (Ed. Hasefer, 2004). În nr. 30/3 august a.c.,
aflãm despre apariþia, la Paris, în revista „Seine et Danube“ (nr. 6),
a „dosarului grupului oniric“ (printre alþii, pictorul Victor Brauner,
traducãtorul A. Paruit), prefaþa aparþinând lui D. Þepeneag. Despre
Estetica lui Adorno scrie Codrin Liviu Cuþitaru. În nr. 31/10 august,
Elisabeta Lãsconi recenzeazã cartea lui Salman Rushdie (Ed.
Polirom), Orient, Occident, iar Sebastian Reichmann, poetul de la
Paris, este prezent cu un bun grupaj de versuri româneºti. Vera
Cãlin, retrasã în California, îºi deapãnã amintirile pe douã pagini
centrale. Alexandra Olivotto revine la celebrul film „Procesul de la
Nürnberg“ (1961). Se împlinesc 70 de ani de la promulgarea legilor
rasiste ºi 60 de ani de la începerea marelui proces, în acelaºi oraº,
al criminalilor naziºti. Despre Elias Canetti, al cãrui centenar de la
naºtere se împlineºte în acest an, scrie Rodica Binder, iar B. Marian
semneazã articolul „Mihail Sebastian, azi“ (60 de ani de la moarte).
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Ni-l amintim pe Teodor Wexler z.l. nu doar la inaugurarea
monumentului la Cimitirul Sefard, la un an de la plecarea lui dintre
noi. Ni-l amintim în momentele de îngrijorare în faþa manifestãrilor
neoextremiste, negaþioniste. Ne gândim atunci cu câtã energie a luptat
împotriva lor. Pasionatul de chimie, autor a 56 de brevete, pasionatul
de istorie, a fost, mai presus de orice, un om care a ºtiut sã facã
terapeuticã socialã din cei trei „c“: convieþuire, concordie, coeziune.
S-a identificat cu bucuriile ºi frãmântãrile obºtii sale, fãcându-se
respectat, preþuit, îndrãgit de evrei ºi neevrei, deopotrivã. A dovedit,
prin viaþa ºi opera lui, cã oamenii nu se împart dupã etnii ºi religie, ci
dupã felul în care sunt sau nu oameni.

rasist. Mihai Zamfir se referã, în rubrica sa permanentã, la
„Tractatus Logico-Philosophicus“, de L. Wittgenstein, publicat în
1921. Monica Joiþã comenteazã publicaþiile apãrute în „2005 - Anul
Mondial al Fizicii“, despre Einstein, considerat de „Time“ „pãrintele spiritual al relativismului moral ºi modernismului în artã“.
Dina Georgescu recenzeazã cartea scrisã de fiul lui Marc Chagall,
Paºi împletiþi cu mersul unui înger (Ed. Hasefer).
„ADEV|RUL LITERAR {I ARTISTIC“, din 19 iulie a.c.,
prezintã o prozã a lui H. Bonciu, revenit în actualitate dupã mai
bine de 60 de ani (Bagaj. Pensiunea doamnei Pipersberg). În ciclul
„Noi ºi Securitatea“, susþinut de Carmen Chivu ºi Mihai Albu, este
amintitã „situaþia evreiascã“, în numãrul urmãtor fiind tratatã
„chestiunea maghiarilor“. În nr. din 26 iulie a.c., citim „Remember
Nae Ionescu“, de Marian Stan, în care autorul subliniazã neputinþa
profesorului de a scrie o operã. E bine, e rãu? Excepþional este
interviul lui Marius Vasileanu cu profesorul de la Sorbona, Denis
Buican, despre relaþia dintre ºtiinþã ºi religie (ele se resping). În nr.
din 2 august 2005, Vianu Mureºan continuã ciclul „Impostura supravieþuitorului“, un eseu extrem de ceþos în modul de abordare, fiind
citat din belºug Elias Canetti. Pentru ce? Despre Pascal Bentoiu,
ca muzicolog, scrie Raluca Jorz. În nr. din 16 august a.c., Cristian
Bãdiliþã este prezent cu „Cain sau Abel?“, citând ºi cartea Estherei
Starobinski-ªafran, Incursiuni în iudaismul antic (Ed. Hasefer).
Liviu Papuc scrie laudativ despre controversatul jurnalist Pamfil
ªeicaru, celebru cândva prin inconsecvenþã politicã ºi moralã.
„OBSERVATORUL CULTURAL“ ne invitã sã-l „recitim pe
Adam Michnik“ (Carmen Muºat, în nr. 20/14 iulie a.c.). Al. Hîncu
scrie interesant despre atmosfera din Anglia dupã atentate, iar

George Ardeleanu face o paralelã între Noica ºi Nadejda
Mandelºtam. Paralela este cu totul forþatã, deºi orice om poate sã
aibã ceva comun cu alt om, în suferinþã. Interesant este articolul
lui A. Cornea în nr. 22/28 iulie a.c., „Destul cu autoanaliza“. În acelaºi
numãr, Mihaela Gligor scrie despre „Rãdãcinile româneºti ale lui
Mircea Eliade“ (Ed. Criterion Publishing, Bucureºti, 2004), carte
ce „l-ar fi salvat de blam“ pe savant.
În nr. 23/4 august a.c., citim un interviu pe trei pagini cu Paul
Cornea, care discutã aspecte referitoare la paºoptisme
(specialitatea profesorului), stalinism, ceauºism, evreitate, despre
Mihail Sebastian, Dimitrie Gusti. În acelaºi numãr sunt recenzate
cartea lui Ovidiu Verdeº, Metaforã ºi Metafizicã (Ed. Universitãþii
din Bucureºti), în care se vorbeºte ºi despre filosoful Jacques
Derrida, ca ºi cea a lui Solomon Marcus, Întâlnirea extremelor (Ed.
Paralela 45). Matematicianul-filosof-literat este considerat „o
personalitate de prim rang a culturii române“.
Nr. 24/11 august 2005 se deschide cu editorialul semnat de
Carmen Muºat „Alogeni ºi indigeni“, ca o reacþie fireascã la un
editorial dezamãgitor (dacã nu mai mult) al social-democratului,
fost democrat, Adrian Severin, care spunea cã „alogenii profitã de
situaþia lor în România“. Michael Finkenthal scrie despre identitãþi
culturale, cu referire ºi la B. Fundoianu. Ovidiu ªimonca scrie, critic,
despre cartea de interviuri a lui Silviu Brucan, Profeþii despre trecut
ºi viitor, un analist încã „la modã“. În numãrul 25/18 august, citim
despre Paul Celan în tinereþe, evocat de profesorul israelian Leonid
Miller în dialog cu colaboratoarea noastrã Nedeea Burcã.
Cu întârziere, menþionãm publicaþia „LITERE“, nr. 5/2005,
din Târgoviºte, printre colaboratori remarcându-l pe Henri Zalis
(despre B. Fundoianu, fragment dintr-o „Istorie condensatã a
literaturii române. 1880-2000“, în curs de apariþie) ºi Iulia Deleanu,
despre Hilda, romanul lui Ury Benador.
În „LETTRE INTERNATIONALE“, nr. 54/vara 2005, citim
un interviu al lui Norman Manea cu Saul Bellow despre începuturile
scriitoriceºti, influenþele politice (stânga, în speþã Marx, Trotzki,
dar ºi Freud), vizita la Bucureºti, despre nazism ºi comunism, cãrþi
ºi autori, etc. Andrei Gorzo comenteazã, sub titlul „Un om numit
Adolf“, recentul film „Der Untergang“. Tot aici, menþionãm
continuarea studiului, din numerele anterioare, al lui Matei
Cãlinescu despre Eugen Ionescu, extrem de original, dupã cât s-a
scris despre autorul „Rinocerilor“.
Revista „DIPLOMAT CLUB“, nr. 7/2005, publicã un interviu
cu deputatul dr. Aurel Vainer despre Conferinþa O.S.C.E. de la
Cordoba. Colaboratorul nostru, Gabriel Szekely este prezent ºi
scrie despre Timiºoara ºi valorile arhitectonice în istoria acestui
oraº cu o compactã comunitate evreiascã, iar Nestor Ignat
semnaleazã cartea lui Marius Mircu, Povestea presei evreieºti din
România (Ed. Bat Yam, 442 pag.).
Ultimele numere din „ARARAT“ (iulie-august) se remarcã
prin articole interesante: „Tipologia masacrelor secolului XX: de
la genocidul armean la Holocaust“ (Felicia Waldman), o
corespondenþã ineditã: Eugen Ionescu - Arºavir Acterian,
fragmente din Jurnalul soþiei celui din urmã, Jeni Acterian º.a.
BORIS MARIAN

