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Leiba Zibal, hangiul evreu din târgu şorul Podeni, reu şeşte până la urm ă să 
acŃioneze în autoap ărare – (fostul s ău angajat, concediat, care î şi înso Ńeşte complexul 
de ură împotriva fostului st ăpân cu un complex antisemit), Leiba Zibal înnebune şte. 
Este adev ărat c ă atacatorul tâlhar (Gheorghe) moare. Dar atunci cân d „mul Ńimea 
sătenilor, to Ńi cu f ăcliu Ńele de Paşti aprinse, n ăvălir ă înăuntru”, urmeaz ă 
deznod ământul. „Zibal, care st ătuse pân ă atunci nemi şcat, se ridic ă grav în 
picioare… „Leiba Zibal – zice hangiul cu tonul înal t şi cu un gest larg – merge la Ie şi 
să spun ă rabinului c ă Leiba Zibal nu-i jidan… Leiba Zibal este goi… pent ru c ă Leiba 
Zibal a aprins o f ăclie a lui Christos!” Era rezultatul anormalit ăŃii evreie şti 
multiseculare, a opresiunii, a nesiguran Ńei în perioada premerg ătoare emancip ării. 
Este dep ăşirea condi Ńiei tragice a evreului. Nuvela reprezint ă un document literar de 
prim ordin privitor la via Ńa evreilor din România la sfâr şitul sec. al XIX-lea. Poate c ă 
autorul s-a gândit şi să spun ă acestor oameni s ă-şi dep ăşească frica pentru a birui. 
Ar putea fi aceast ă nuvel ă pusă în aceeaşi categorie cu piesa „Manasse” a prietenului 
său Ronetti-Roman? Caragiale vorbe şte adeseori despre dep ăşirea situa Ńiei anormale 
a evreilor, în direc Ńia acord ării drepturilor omului, ar ătând existen Ńa fricii ca o 
consecin Ńă tragic ă şi posibilitatea dep ăşirii ei. Starea anormal ă exist ă atâta timp cât 
exist ă frica de a o dep ăşi iar frica exist ă până la autodep ăşirea ei şi a nedrept ăŃii. 
„Manasse” (scris ă de un scriitor evreu) este piesa care conduce la i deea integr ării 
evreie şti, bazat ă pe principiile Haskalei şi asimilismului dar tot pe baza egalit ăŃii, a 
drepturilor civice şi a depăşirii st ării anormale. Cele dou ă opere literare reprezint ă un 
dialog intelectual evreo-românesc în chestiunea sch imb ării soartei evreilor din 
România de atunci, normalizând pe aceast ă cale atât situa Ńia evreilor, cât şi a 
României. 

                                    (Continuare în numărul viitor!)       
 

O scurtă incursiune istorică în volumul scris de profesorul CEZAR 
CHERCIU – intitulat „VRANCEA ŞI ŢINUTUL PUTNEI – o lume de 
altădată 1921 – 1945” . 
 

La 2 martie, la Adjud, are loc întrunirea partidulu i averescan (Partidul Poporului) 
la care au luat parte: I. P. R ădulescu – Putna, colonelul B ănescu, avocatul C. V. Chele, 
Culi Ńă Constantinescu, V. Şerban, to Ńi din Foc şani. Fiecare din cei prezen Ńi au criticat 
vehement Partidul łărănist, dar şi pe liberali. Este criticat ministrul Chirculecu, 
spunându-se c ă „vorbe şte mult, promi Ńând mult poporului, dar în schimb n-a 
îndeplinit nici una din promisiuni”. Din raportul p oli Ńiei Foc şani se remarc ă „ şi o 
mişcare politic ă antisemit ă foarte serios organizat ă”. „Vederile cet ăŃenilor se 
îndreapt ă spre Liga Ap ărării Na Ńionale Cre ştine cu sediul la Foc şani, având ramific ări 



 
în mai multe sate şi târguri din cuprinsul jude Ńului”. Mi şcarea este condus ă de 
domnul Ghica, un pretendent al familiei prin Ńului Ghica, şi îşi are sediul „într-un local 
principal al ora şului unde se g ăsesc multe bro şuri antisemite”. Printre sus Ńinători 
este consemnat ă doamna Ti Ńa Pavelescu, na Ńionalist ă convins ă. 

Raportul arat ă: „Ziarele antisemite din Putna sunt trei: primul, „Santinela” ce 
apare din când în când sub conducerea Ti Ńei Pavelescu, al doilea, „Fiat lux”, ce apare 
neregulat, şi a treia publica Ńie, „Ra Ńiunea”, fiind împ ărŃite printre Ńărani. Aici, studen Ńi 
de la Iaşi şi Bucure şti au un rol important care men Ńin o stare conflictual ă”. 

 

                                                      ( Sfârşit )                                                           
                                                                       

Din partea doamnei Camelia Ciobotaru care participă la Cenaclul Literar 
găzduit de Sinagogă în fiecare zi de luni, am primit următorul articol 
„Cronica unei sedinŃe de cenaclu”. 
 

În încăperea din stânga g ălăgia specific ă aşteptării sunetului de clopo Ńel. Pe o 
masă mare, asemenea unui şir de b ănci perfect aliniate, „convie Ńuiesc” într-o înfr ăŃire 
de moment: c ărŃi, struguri, ochelari, cafele, hârtii, pahare mici,  suc, ap ă, sărăŃele, 
unul sau dou ă laptop-uri, pahare mari, unelte de scris… Un domn cu un zâmbet larg îi 
îndeamn ă pe to Ńi să serveasc ă. Aaa! Era s ă uit crengu Ńa cu mere p ădure Ńe, de pe 
col Ńul biroului aflat pe post de catedr ă. Părea la fel de stingher ă ca şi mine… Aveam 
să număr, dup ă sunetul gongului, 18 participan Ńi. Nouă fete şi nou ă băieŃi (cu rabin cu 
tot – domnul cu zâmbet larg şi deosebit ă amabilitate, contrastând vizibil cu unii din 
mul Ńime care, se pare, nu trecuser ă examenul dobândirii unui carnet pentru utilizarea 
zâmbetelor). „Aaa!... a venit şi preoteasa!” se auzi deodat ă vocea „profesorului” care 
aştepta îng ăduitor s ă se curme larma. Caut cu înfrigurare prin buzunar. Aş da oricât 
pentru o f ărâmă din ciuperca aceea care te face mic, mic… Se pare că am rătăcit-o…  

Câteva priviri curioase m ă fac s ă-mi amintesc o întâmplare pe cât de nostim ă pe 
atât de adev ărată: Două mame stau de vorb ă. Întâmpl ător una este so Ńie de preot. 
Cealalt ă îi împ ărtăşeşte oful: „Cum au ie şit fetele astea dou ă ale mele, drag ă, atât de 
diferite?! Cea mare este tare de şteapt ă! O fac doctori Ńă! Dar cea mic ă!?... Doamne, 
parcă nici nu ar fi f ăcută de mine… E t ălâmb ă rău!... Dar nu-mi fac griji. M-am hot ărât! 
O fac preoteas ă!” 

Caut din priviri ultima banc ă şi, pentru c ă este ocupat ă, îi încropesc un ata ş 
dintr-un scaun r ăzleŃ şi mă aşez. În sfâr şit, vocea de tunet a „profesorului” potole şte 
zarva. Doar pentru pu Ńin; atât timp cât o elev ă eminent ă să prezinte o cronic ă bine 
scris ă despre „Loli” (atât de bine, încât, trebuie s ă recunosc, m-a incitat la lectur ă). 
Zarva reîncepe, p ărerile pro şi contra sar asemenea mingilor de tenis aruncate de  un 
aparat automat.  

                                         ( Continuarea numărul viitor ) 
 

În ideea că această nouă publicaŃie vă va face o deosebită plăcere, noi cu consideraŃia şi 
respectul cuvenit, aşteptăm din partea tuturor doritorilor noi mesaje, documente şi alte dovezi şi mărturii 
ale trecerii timpului, alături de care amprenta istoriei fiinŃelor noastre a fremătat, freamătă şi va fremăta.  

(Pe adresa rondmircea@yahoo.com  şi pe site-ul www.focsnai.jewish.ro  ne puteŃi contacta şi 
vizualiza rodul muncii noastre ).                
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