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MERIDIANE
S-a stins din via]\ o legend\
a presei franceze

JEAN-JACQUES
SERVAN SCHREIBER

Timp de peste trei decenii, numele lui JeanJacques Servan Schreiber a fost, în Franþa, în
centrul vieþii politice ºi în coloanele presei
franceze. Nãscut la 13 februarie 1924, la Paris,
într-o familie de intelectuali evrei de origine
germanã, J.J.S.S., cum era cunoscut în presa
francezã, ºi-a legat numele, ca ziarist, de crearea
sãptãmânalului „L’Express“ pe care l-a vândut,
ulterior, miliardarului englez Jimmy Goldsmith.
Dar publicului larg, J.J.S.S. îi este cunoscut, mai
ales, datoritã succesului mondial al cãrþilor sale
de analizã politicã ºi economicã „Le Défi
americain“ ºi apoi „Le Défi mondial“.
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MERIDIANE
Reper de longevitate
spiritualã

Medicul-scriitor israelian originar din România, Iancu Feldstein
IANCU
împlineºte frumos 90 de ani. Frumos,
pentru cã ºi-a pãstrat intactã forþa FELDSTEIN
spiritului, nu-ºi iroseºte timpul
îngãduit vieþii, preþuind clipa ºi imortalizând-o în cuvânt ºi fiindcã are
privilegiul de a fi înconjurat de dragostea familiei, de afecþiunea ºi preþuirea
prietenilor. Dovadã - seara literarã organizatã de Cercul cultural „ªai Agnon“
din Haifa, avându-l ca moderator pe Shlomo David, vechi prieten, împãtimit
al scris-cititului ºi animator al vieþii culturale a Alialei române. Câteva cuvinte
despre sãrbãtorit. A vãzut lumina zilei la Galaþi, în 1916, a fost elev al ªcolii israelite, al cãrei director era Rabinul
Zalman. Dupã absolvirea liceului în oraºul natal, a urmat cursurile Facultãþii de Medicinã din Iaºi. S-a stabilit,
apoi, la Bucureºti, unde s-a ilustrat în specialitatea aleasã (obstetricã-ginecologie) atât ca practician cât ºi ca
teoretician (profesor la ªcoala tehnicã sanitarã din Pitar Moº, autor a numeroase comunicãri ºtiinþifice prezentate
la congrese din þarã ºi strãinãtate). În 1987 a fãcut Alia, în dorinþa de a fi împreunã cu copiii. Dupã pensionare,
a dat curs celei de-a doua vocaþii, literatura, excelând în memorialisticã. Iatã câteva titluri: „Momente“ (Ed.
Minimum, Tel Aviv, 1992), „Destãinuri, reflecþii“ (Ed. Minimum, Tel Aviv, 1994), „Viaþa în echilibru. Doctorul
Bârsan ºi terapeutica sa“ (Ed. Persona, Bucureºti, 1997). Cronicile semnate de Al. Mirodan, Carol Isac, Ion
Cristofor, I. Fîntînaru, Renée David-Costin în presa israelianã de limbã românã, medalioanele dedicate de Ioni
Tuvia la emisiunea de limbã românã a postului de radio Kol Israel, ºi Shlomo David, cu prilejul sãrbãtoririi a 85
de ani de viaþã a medicului-scriitor Iancu Feldstein, la Cercul cultural sus-menþionat, se reunesc toate pentru a
realiza profilul unui fabulist în prozã, povestitor plin de farmec, iubitor de muzicã, arte plastice, eseist aflat întrun pasionant dialog cu sine ºi cu ceilalþi. La buchetul de gând, cu urarea Ad Mea Veesrim!, venit din partea
prietenilor sãi, îl adãugãm ºi pe al nostru. (I.D.)
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GEORGE ALMOSNINO –
un scriitor în „penumbr\”?

Revista „L‘Express“ a fost mulþi ani condusã,
ca redactor-ºef, de Françoise Giroud. Povestea
lor de dragoste a continuat nouã ani, dar, la un
moment dat, politica i-a despãrþit, cele douã
staruri ale jurnalisticii franceze alegând partide
ºi ideologii diferite. Când s-au cunoscut, el avea
27 de ani, iar ea 35 de ani. În 1951, Françoise se
numea încã Giroudji, devenind Giroud abia în
1964. Pasiunea lor a durat numai nouã ani, dar
au scos împreunã o revistã care, de la 70.000 de
exemplare la lansare, a atins tirajul de 700.000.
Dupã despãrþire, târziu, în 1991, J.J.S.S. scria
despre Françoise Giroud cã „în dragoste e ca o
panterã“. Mai puþin amabilã, ea scria despre el:
„Jean-Jacques dispune de numai 200 de cuvinte.
Asta exclude nuanþele. El are o capacitate de amor
nulã“. În 1960, Fraçoise aflã cã J.J.S.S. se
cãsãtoreºte cu o femeie mai tânãrã, descendentã
a unei familii din marea nobilime francezã. A doua
zi, Françoise se otrãveºte, dar e gãsitã în comã,
salvatã... ºi va mai trãi 42 de ani ºi ºase luni.
Protagoniºtii acestei mari iubiri au dispãrut.
Revista lor, „L’Express“, continuã sã fie una dintre
primele ca tiraj în Franþa. (A.B.)

Criticul Marian Victor Buciu îl numea, cândva, în „Contemporanul“,
pe George Almosnino - „o personalitate poeticã de penumbrã“. Definiþia
nu pare excesiv de laudativã, chiar dimpotrivã, dar este parþial adevãratã.
Aºa cum s-ar putea spune ºi despre o altã mare personalitate: Radu Albala.
Fãrã aceste personalitãþi, am avea doi-trei clasici ºi restul „pitici“, dar
nicãieri nu se întâmpla aºa. Almosnino, soþul scriitoarei de succes, Nora
Iuga, a fost „cultivat“ de prieteni, desigur, pe merit. A trecut prin „ºcoala
oniricilor“, poezia ºi proza sa au ceva crepuscular, fantastic ºi pregnant,
ca un vis-coºmar. Existenþialist solitar, precum Strãinul lui Camus, el a
strãbãtut o carierã fãrã multã gãlãgie, precum participãri la cenacluri,
festivaluri etc. Fãrã a fi un intimist, dimpotrivã, era un mare „meºteºugar“,
un „aurar“, un ºlefuitor de lentile pentru eul“ poetic, original, neancorat
la nici un curent modern, dar nici la „realismul socialist“, atât de pãgubos
pentru evoluþia multor scriitori. Titlurile volumelor publicate: Laguna
(1971), Nisipuri miºcãtoare (1979), Omul de la fereastrã (1982), Poemele
din fotoliul verde (1984), Marea liniºte (1995 - postum).
S-a nãscut la 17 iulie 1936, la Bucureºti, a absolvit Facultatea de Istorie, a practicat diverse meserii, a
publicat rar în presa literarã, dar la „Cartea Româneascã“, datoritã lui Florin Mugur i-au apãrut patru cãrþi de
poezie în circa un deceniu (1971-1982). A murit la 24 noiembrie 1994. În 1999, a apãrut o antologie, în colecþia
„Scriitori români“, cu poeme de Almosnino. Creaþii ale sale au fost traduse la Viena, Luxemburg, Basel. I-au
fost prieteni ºi au scris despre el Florin Mugur, Constantin Abãluþã, Miron Radu Paraschivescu (care „l-a
debutat“ la „Ramuri“ - „Povestea vorbei“), Dinu Flãmând, Gh. Grigurcu, Alex. ªtefãnescu, iar, postum, l-au
„cultivat“ Aura Christi, Octavian Soviany, Mariana Marin, Daniel Bãnulescu, Valeriu Mircea Popa, unii dintre
ei revendicându-se de la poezia „domnului Nino“, cum i se spunea în viaþã. Regretata Mariana Marin scria:
„Pentru a-ºi pãstra memoria ºi identitatea, poezia româneascã contemporanã a avut nevoie de umãrul stabil
ºi puternic al seniorilor discreþiei. George Almosnino a fost ºi este unul dintre ei“. Iar Aurelian Titu Dumitrescu
adãuga: „Trei dintre marii poeþi ai literaturii române au avut o rarã capacitate de a asimila cultura greacã
anticã: Mihai Eminescu, Nichita Stãnescu, George Almosnino“.
Nu era un „alogen“ - în viziunea penibilã a xenofobiei. Almosnino era evreu sefard (cu strãmoºi din
Peninsula Ibericã). Dãruit artei sale, cu toate fibrele fiinþei, George Almosnino mãrturisea: „Totdeauna m-am
gândit / gura e o uºã / dacã eliberez / þipãtul / se prãbuºeºte casa“.

Constantin Costa-Foru –
o personalitate în opozi]ie
cu antisemitismul

BORIS MARIAN

„A pledat
contra
lui Zelea
Codreanu“

Constantin Gh. Costa-Foru (1856-1935) a fost un ziarist democrat, mentor al Ligii drepturilor omului (1929),
Comitetului pentru amnistie (1928-1929). A fost fiul unui cunoscut om politic, profesor de drept civil, primul rector
al Universitãþii din Bucureºti (1864-1871), fost deputat, senator, ministru. În 1986, la peste un secol distanþã, avea
sã aparã o carte la Editura Dacia (editori: F. Nedelcu, F. Tãnãsescu), dedicatã ziaristului Constantin Gh. CostaForu. Reþinem din relatãrile prezentate faptul cã în 1924, Costa-Foru a fost atacat ºi brutalizat de o bandã de
extremiºti, rasiºti, pentru cã a combãtut cuzismul care prindea rãdãcini în mediul studenþesc. În 1925, el se
adresa cu o scrisoare deschisã cãtre studenþi, afirmând: „Vã voi învãþa eu cum sã vã iubiþi þara, eu, pe care atâþia
rãi se silesc sã mã prezinte vouã ca pe un român «rãu», un «înstrãinat», «un jidovit», un «vândut»... Am combãtut
antisemitismul în diferite ocazii... Voi nu ºtiþi cã în pleiada marilor patrioþi din generaþia trecutã, Lascãr Catargiu,
Manolache Epureanu, general Tell, Gh. Costa-Foru, tatã-meu, Ghyka-Comãneºti, Nicolae Ionescu, Boerescu,
Lahovary, Petre Carp ºi mulþi alþii au combãtut ºi ei acest sentiment pe care îl considerau contrar intereselor
noastre, atât din punctul de vedere al dreptãþii umane, cât ºi al intereselor sociale ºi naþionale, româneºti“. CostaForu a fost prieten cu mulþi evrei, printre care ºi David Emmanuel, ilustrul matematician, fost coleg la Colegiul
„Sf. Sava“. Ziaristul a pledat la procesul împotriva lui Corneliu Zelea Codreanu în 1925, la Turnu Severin, declarând
cã acuzatul conduce un „partid antisemit“. Se ºtie cã asasinul prefectului de Iaºi, Zelea Codreanu, a fost achitat,
în dispreþul oricãror norme de drept. În susþinerea cauzei vãduvei lui Manciu, prefectul de Iaºi, avocatul CostaForu a fãcut tot ce i-a stat în putere, dar, dupã mãrturia lui ºi a multor ziariºti veniþi la Turnu Severin, oraºul
devenise o tabãrã a „armatei naþionaliste ºi antisemite“. Corneliu Zelea Codreanu declara în scris (din dosarul
penal aflat în proces) cã este necesarã „eliminarea evreilor din þarã“. Costa-Foru a expus acest inuman punct de
vedere, exprimat de ºeful legionarilor. Iubitorii acestei Miºcãri ar trebui sã reciteascã istoria. (B.M.M.)
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3 noiembrie 1936 - a murit,
la Paris, pianistul ºi compozitorul
FILIP LAZÃR, nãscut la Craiova,
în 1894. A fost membru fondator
al Societãþii Compozitorilor
Români (1920), membru fondator
al Societãþii muzicale „Triton“ din
Paris. În 1931, a obþinut Premiul
Radiodifuziunii franceze. A creat
muzicã simfonicã, de operã, de
camerã, vocalã, coralã.
3 noiembrie 1923 - s-a
nãscut, la Bucureºti, criticul ºi
istoricul literar PAUL CORNEA,
fost profesor la Universitatea din
Bucureºti. A fost distins cu
Premiul F.C.E.R. pe anii 20032004. Dintre scrierile sale amintim: Costachi Conachi, sau luminismul în anteriu ºi giubea;
Un capitol din existenþa zbuciumatã a unei publicaþii unioniste:
Steaua Dunãrii; Nicolae Bãlcescu
- democratul revoluþionar ºi
scriitorul; Un paºoptist renegat:
N. Istrati; Rãdãcini luministe
ale patruzecioptismului; Gândirea româneascã în epoca paºoptistã.
4 noiembrie 1926 - s-a nãscut, în
comuna ªãimeni (jud. Cluj), scriitorul
OLIVER LUSTIG, doctor în ºtiinþe
economice. A supravieþuit lagãrelor
naziste Auschwitz ºi Dachau. A publicat
numeroase cãrþi consacrate ororilor
fascismului, dintre care menþionãm:
Limbajul morþii; Viaþa în imperiul morþii;
Martorii n-au dreptul sã tacã; Jurnal
însângerat; Atunci, acolo... la Auschwitz.
6 noiembrie 1945 - s-a nãscut FELIX
KOPPELMAN, preºedintele Comunitãþii
Evreilor din Oradea.
9 noiembrie 1937 - s-a nãscut CAROL
FRIEDMAN, preºedintele Comunitãþii
Evreilor din Constanþa.

•

C
A
L
E
N
D
A
R

•

•
•

ANIVERSÃRILE
ªI COMEMORÃRILE
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10 noiembrie 1932 - s-a nãscut, la
Iaºi, istoricul literar ªTEFAN CAZIMIR,
profesor la Universitatea din Bucureºti,
eminent specialist în opera lui Caragiale.
Dintre lucrãrile consacrate marelui nostru
scriitor menþionãm: Caragiale inedit?;
Caragiale. Universul comic; Amintiri
despre Caragiale; Caragiale despre artã;
Caragiale recidivus; Caragiale e cu noi.
11 noiembrie 1916 - a murit, la
Zimnicea, pe front, criticul literar ION
TRIVALE, un exeget al prozei ºi al teatrului.
12 noiembrie 1955 - a murit, la
Budapesta, înotãtorul ALFRED HAJOS,
care a cucerit medalia de aur la stilul liber
la primele Jocuri Olimpice moderne de la
Atena (1896).
12 noiembrie 1851 - s-a nãscut, în
Germania, filologul EDUARD ENGEL. A
pledat pentru eliminarea din limba germanã
a tuturor cuvintelor de origine strãinã.
15 noiembrie 1936 - s-a nãscut, la
Hamburg, cantautorul WOLF BIERMANN.
18 noiembrie 1891 - s-a nãscut, la
Budapesta, soprana MARIA IVOGÜN. A
cântat pe marile scene ale lumii (Germania,
Anglia, S.U.A.).
18 noiembrie 1932 - s-a nãscut JOSÉ
IACOBESCU, preºedintele nou ales al
Forumului B’nai B’rith România. De la
alegerea sa în aceastã funcþie a avut o
serie de iniþiative remarcabile care au dus
la revigorarea Forumului.
19 noiembrie 1941 - s-a nãscut poetul
ºi publicistul BORIS MARIAN MEHR. Este
autorul unor apreciate volume: Mers în
pustiu sau Cãutarea lui Dumnezeu; Numele
profesorului; Profesorul de fericire; Viaþã
de profesor; Dicþionar sentimental º.a.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din
România ºi redactor la revista „Realitatea
Evreiascã“.
20 noiembrie 1860 - a murit, la
Frankfurt pe Main istoricul ISAAK
MARKUS JOST. Opera principalã: Istoria
israeliþilor (1820).
23 noiembrie 1906 - s-a nãscut, la
Bucureºti, MOÞI SPAKOV, fost campion de
box al României.
25 noiembrie 2006 - publicistul ºi
poetul clujean VASILE GRUNEA împlineºte
80 de ani.
27 noiembrie 1955 - s-a nãscut
MIRCEA BOND, preºedintele Comunitãþii
Evreilor din Focºani.
27 noiembrie 1996 - a murit, într-un
tragic accident, VALENTIN SILVESTRU,
fost preºedinte al Asociaþiei Umoriºtilor
din România ºi critic de teatru.
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