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I N T E R V I U R I  { I  A R T I C O L E
D E  N E U I T A T

De-a lungul celor 25 de ani de existen]` a CURIERULUI ROMÂNESC am
publicat interviuri cu o seam` de personalit`]i ale exilului românesc, dar [i cu
români afla]i la conducerea ]`rii dup` 1990. Interviurile realizate între 1980-
1995 au fost deja strânse în volumul ”Exil - oameni [i idei”, iar interviurile
realizate dup` aceast` dat` [i pân` în prezent vor fi strânse în volumul ”Oameni
[i idei” ce va ap`rea în curând. Multe din aceste interviuri n-au ajuns la cititorii
CURIERULUI ROMÂNESC, iar unii dintre cei intervieva]i, disp`ru]i dintre noi,
au fost uita]i sau sunt chiar necunoscu]i pentru cei mai mul]i din România de
ast`zi. Mul]i din cei intervieva]i povestesc despre via]a în închisorile [i lag`rele
comuniste, lucru care se vrea uitat de unii din România sau dintre cei ce au
p`r`sit-o de curând, ba chiar se prezint` comunismul, de cei care au dus-o bine
[i pe vremea lui, ca o ideologie nepericuloas`, ca un ”trend” inofensiv. Doresc
s` v` prezint spicuiri din interviurile cu ace[ti eroi ai exilului [i s` dau
posibilitatea câtor mai mul]i cititori s` afle cum a fost s` tr`ie[ti în exil, dac` ne-
am gândit la cei de acas`, dac` am fost uni]i la nenoricire pentru c` apar]inem

aceleea[i etnii, sau dac` ne-am pierdut printre cet`]enii ]`rilor unde am fost
adopta]i [i n-am mai vrut s` ne consider`m români. Cum a fost? Am prezentat
spicuiri din interviurile realizate în anii trecu]i cu colaboratorii no[tri Constantin
Mare[, Mihai Cism`rescu, {tefan Baciu, Ion Ra]iu [i Horia Georgescu. {i voi
continua.
Dar în CURIERUL ROMÂNESC, de-a lungul anilor, am publicat [i articole
scrise de mari personalita]i ale timpului, care oglindesc situa]ia din România în
timpul dictaturii comuniste, articole care nu mai sunt ast`zi accesibile cititorilor,
mai ales  pentru c` la vremea aceea nu multe ziare [i reviste se încumetau s` le
publice. De aceea voi publica, paralel cu interviurile cu mari personalit`]i ale
exilului, [i unele articole de neuitat, care au ap`rut în paginile publica]iei
CURIERL ROMÂNESC.  În acest num`r prezint articolul trimis la redac]ie de
c`tre rabinul dr. David {afran [i publicat în CURIERUL ROMÂNESC în nr. 9-
10 din ianuarie-februarie 1981. Ca întotdeauna, am p`strat ortografia autorului.  

Silvia Constantinescu.
                                                                                                          

RABIN DR. DAVID {AFRAN:
"{efrabinul Suediei"

Pe {efrabinul Suediei l-a chemat Dr. Kurt Wilhelm.
L-am cunoscut în iarna lui 1955, dou` luni dup`
eliberarea mea din pu[c`ria comunist`. În diminea]a
unui februarie geros, a coborît din avionul de pe
aeroportul Otopeni, mult a[teptatul oaspete. De fa]`
nu era Moses Rosen, gazda român`. Avionul
aterizase cu jum`tate de or` anticipat. Eram dintre
rabini, doar trei: eu, Dr. Alperin [i Dr. Beck. S-a
vorbit german`, c`ci Kurt Wilhelm era de b`[tin`[ie
german`. A stat un timp în Israel. Apoi declarându-
se vacant postul de {efrabin al Suediei, a plecat
acolo. La congresul p`cii (mondial) de la Helsinki,
de sub egid` sovietic`, Kurt Wilhelm a f`cut politic`
pro-comunist`. De aici, prietenia sa cu Moses
Rosen, care l-a invitat la Bucure[ti.
Ce de preg`tiri s-au f`cut la Bucure[ti! S-au
confiscat toate covoarele Templelor din Capital`,
plus odoarele de aur [i de argint, plus rarit`]i bio-
bibliografice în judaism, pentru a se decora s`lile de
primire ale nobilului musafir… comunist. Fa]ada
Comunit`]ii, plus saloanele interioare, au fost special
amenajate. S-au invitat rabini din toat` România: 700
de persoane. Orchestre, recep]ii, spectacole de
teatru, lipsea numai circul proletar, s` se produc` cu
câteva scene captivante.
Înc` la aeroport l-am întrebat pe musafir: de unde a
pomenit ca un rabin se fac` propagand` pentru
comunism? N-a avut ce s`-mi r`spund`. L-am
sf`tuit s` se fereasc` de Moses Rosen care vinde
minciuni [i otrav`. I-am povestit de pu[c`ria mea,
pov`]uindu-l s` vorbeasc` decent, f`r` propagand`
sau ur` de[`n]at` anti-israelian`. Mi-a promis c` a[a
va face.
Pân` a sosit Rosen [i bineîn]eles c`… nobilul musafir
a procedat cum a vrut boierul ce l-a adus în Româ-
nia.
S-a b`ut, s-a cântat, s-a a-
plaudat serios în s`pt`mâna
de pomin`, cît a durat
vizita regal` + apostolic`.
Au trecut anii. În 1958 am
ajuns în Israel.
De aici m-am adresat lui
Kurt Wilhelm, cerându-i
r`spuns la nedumerirea
mea: la ce bun a venit în
România? S` ne vînd` co-
munismul lui Rosen? Ura
împotriva Israelului? Oare nu [i-a tr`dat misiunea
rabinic`?
Cînd a plecat din Bucure[ti, a luat cadouri de la Ro-
sen [i de la guvernul român un pian Bucholz, 5 co-
voare persane, 100 c`r]i alese din Biblioteca Tem-

Foaia de titlu a lucr`rii ”Volum închinat jubileului a
60 de ani de via]`”, de rabinul dr. David {afran,

ap`rut` la Cenaclul literar ”MENORA”.
Jerusalim, 1975-1976.

plului Coral (confiscat` de Rosen) plus multe alte lu-
cruri scumpe. La ce bun asemenea [per]?
Kurt Wilhelm mi-a r`spuns, aproape corect. Între
altele, mi-a scris:
”M-a conrupt Moses Rosen s` vizitez România. Mi-

a promis marea [i sarea. A pus în gura mea lucruri
ce n-am vrut s` le spun. M-a cump`rat cu bani, cu
cadouri grele. Îmi pare r`u de crima ce am f`cut-o.
M` apas` con[tiin]a. Oare sînt vrednic de iertare?”
{i încheie astfel:
”Promit s` nu mai fac un joc atât de sinistru, cum am
f`cut cu vizita mea la Bucure[ti.”
Kurt Wilhelm a murit. Domnul s`-l ierte.
Eu nu-s obligat s` iert sau s` scuz. Eu, constat. {i
faptele vorbesc de la sine.
Moses Rosen î[i continu` sacrilegiile. Vinde otrava
comunist`, continu` cu minciunea proletar`, vinde
marfa pentru care e pl`tit, în[al` opinia public`
mondial` evreiasc`, opre[te repatrierea evreilor
români în Israel, în[eal` guvernul israelian despre
adev`ratele inten]ii ale lui Ceau[escu. Într-un
cuvânt, continu` cu iluzia BUN~-VOIN}EI
române[ti fa]` de Israel.
Zadarnic ne trudim noi, cîtiva oameni obiectivi, s`
ap`r`m adev`rul. Ni se r`spunde: politica de stat ne
oblig` s` avem considerente fa]` de guvernul
român. Oare poate evreul român s` înghit` toate
balivernele? {i pîn` cînd?            ✰
                                    

Pe rabinul dr. David {afran nu l-am întâlnit nicio-
dat`. Prieteni de la Paris i-au prezentat CURIERUL
ROMÂNESC. Rabinul dr. Davin {afran ne-a scris la
redac]ie, în septembrie 1980, timi]ându-ne [i dou`
lucr`ri ale sale: "Judaismul Romîn" [i "Karl Marx,
antisemit". În num`rul din septembrie 1980, Octavi-
an Ciupitu a semnalat aceste lucr`ri, iar în num`rul
din octombrie 1980 a publicat [i prezentarea lucr`rii
"Judaismul Romîn".
În ianuarie 1981, rabinul dr. David {afran ne–a tri-

mis din nou o scrisoare, prin
care ne mul]umea pentru
semnalarea lucr`rilor sale,
dar [i pentru publicarea unui
prim articol, cel pe care-l
relu`m aici.
Rabinul dr. David {afran ne
scria în aceea[i scrisoare [i
despre greut`]ile financiare
ivite la editarea lucr`rii sale
"Completare la Judaismul
Romîn":

                         "Doamnei Silvia Constanti-
nescu / Mul]am frumos pentru cronic`. / ... /
Cartea e scoas` cu mari sacrificii materiale. Într-o
scumpete fioroas`, am curajul s` apar.”

(Continuare în num`rul urm`tor.)

Detaliu de pe foaia de titlu cu dedica]a pe care am primit-o de la rabinul dr. David {afran:
”Jerusalem 5.V.81 / Dnei Silvia Constantinescu / Cu mult` pre]uire, Rabin Dr. D. {afran.”


