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Cuvant-inainte 

Scrierile din acest volum sunt fructul unei in
talniri neprevazute cu indragitul dramaturg AI. Mirodan 
in luna octombrie 2000, cu ocazia unei manifestari cul
turale organizate de Centrul pentru Studierea Istoriei 
Evreilor din Romania in cadrul Universitatii Ebraice 
din lerusalim. Stabilit in Israel in 1977, Mirodan a de
venit fondatorul, directorul ~i redactorul-~ef al revistei 
lunare de cultura Minimum, aparuta Ia Tel Aviv. Cu 
putin timp inainte ca aceasta intalnire sa aiba loc, rna in
torsesem din Cluj, unde, Ia invitatia Universitatii Babe~
Bolyai, am tinut doua prelegeri in cadrul Facultatii de 
$tiinte Politice despre ,Diplomapa ca profesie Ia s~itul 
veacului XX" ~i ,Contributia evreilor originari din 
Romania Ia faurirea ~i consolidarea independentei 
Statului Israel". 

Auzind de aceasta activitate, Mirodan mi-a cerut 
cele doua prelegeri pentru a le publica in Minimum. 
Apoi, dupa ce le-a publicat, rn-a indemnat sa scriu 
inca ~i inca. $i a~a se face ca Ia moartea lui, Ia 10 martie 
2010, ~i in consecinta o data cu suspendarea revistei 
infiintate de el, m-am trezit posesorul unei cantitati 
relativ importante de scrieri (publicistica politica, note 
de calatorie ~i memorii retrezite Ia viata de pe par
cursu! carierei mele de diplomat). 
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0 parte din scrierile tiparite intre decembrie 
2000 ~i aprilie 2009 sunt reproduse in acest volum. 

Am gasit de cuviinta sa inchin prezentul ma
nunchi de povestiri, cu modestia cuvenita, memoriei 
omului exceptional care a fost AI. Mirodan: carturar 
de seama, ziarist intransigent ~i, dupa spusele lui Radu 
Beligan, ,dramaturg de cea mai inalta clasa" devenit, 
prin avantul energiilor sale, autorul moral al scrierilor 
aici reunite. 
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Partea I 

REMINISCENTE DIN CARIERA 
' 

UNUI DIPLOMAT 
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Cum am devenit diplomat? 

,Amintirile" pe care le-arn publicat in revista 
Minimum au pastrat un numar considerabil de episoade 
~i experiente acumulate in decursul a peste treizeci de 
ani de diplomatie efectiva practicata in misiuni inde
plinite in Europa, America Latina ~i acasa (in Israel), 
din partea Ministerului de Exteme. Hotararea de a im
parta~i cititorilor fondul acesta de amintiri s-a produs 
spontan ~i cred ca pot spune ca reflecta, prin varietatea 
lor tematica, aspecte interesante ale functiei diploma
tice in actiune. M-am gandit ca ar fi cazul sa completez 
buchetul de amintiri cu o confesiune avand ca obiect 
descrierea modului in care am devenit diplomat. La 
urma urmei, eu nu apartin unei familii din elita sociala 
sau politica a tarii ~i totu~i am reu~it, cand inca nu ie~i
sem din categoria de ,nou venit in tara", sa flu admis, 
dupa cum se spune, in ,prima generatie de diplomati 
israelieni dupa doua mii de ani". Din acest motiv- dar 
~i din pricina insinuarii ca admiterea in corpul nostru 
diplomatic ar depinde de o ,protectie" ilicita de care 
se bucura candidatul -, istoria investirii mele ca diplo
mat merita sa fie retinuta. 

in ce rna prive~te, Ia fel ca alti nenumarati 
adolescenti, ~i eu am ajuns sa hotarasc, cand inca eram 
elev in clasele superioare de Iiceu, Ia ce facultate speram 
sa rna inscriu ~i care sa fie profesia mea Ia sffir~itul 
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studiilor universitare. La acea varsta am optat pentru 
studiul filosofiei, dupa ce imaginatia imi fusese bra
nita de lecturi deloc sistematice ~i destul de aleatorii ale 
unor texte aparpnand lui Aristotel ~i Spinoza. Pe-atunci 
insa, intamplarea rn-a dus Ia descoperirea caqilor lui 
Stendhal pentru care am facut o adevarata pasiu!le, in 
special dupa lectura romanului Ro~u ~i Negru. In in
troducerea romanului am descoperit, din biografia 
scriitorului francez, ca Stendhal a fost de profesie di
plomat ~i a detinut in jur de treizeci de ani functia de 
consul Ia Trieste ~i Civitavecchia in Italia. Descope
rirea mi-a hranit imaginatia pana ce, intr-o buna zi, 
mi-am zis ca a~ dori sa-i urmez exemplul. Cu alte cu
vinte, sa devin, precum modelul ales, diplomat ~i 
scriitor. Insa distanta dintre speranta ~i realizare era 
dificil de parc~s ~i presarata cu primejdii. 

Fara sa intru acum in amanuntele biografiei 
mele in ultimii zece ani traiti in Romania, voi spune 
doar ca experienta mea ca student izgonit de doua ori din 
facultate, obligat sa se recalifice ca mecanic de trac
toare ~i apoi ca electrician pentru a subzista ~i, in po
fida acestor eforturi, inlaturat, in cele din urma, ~i din 
modestul post de cercetator Ia Institutul de Istorie ~i 
Filosofie din cadrul Academiei RPR din Cluj dupa ce 
am depus actele pentru plecare din Romania, rn-a in
vatat ca aspiratia mea stendhaliana nu are nicio ~ansa 
de realizare in Romania comunista. Fie doar ~i numai 
pentru ca a~a-zisa ,origine sociala" a mea era, cum se 
obi~nuia sa se spuna, ,nesanatoasa". Situatia mea se 
va schimba in Israel. Aici datele problemei sunt altele, 
ca ~i perspectivele, de altfel. 

Tatal meu parasise Romania in 1950 ~i, inainte 
de .plecarea lui, nu am apucat sa stau cu el de vorba 
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sau macar sa fac aluzii Ia planurile mele profesionale, 
profund straine de traditiile rabinice ale familiei. Aspi
ratiile mele stendhaliene au ramas un secret neimpar
ta~it. ~i totu~i, intr-o scrisoare din 1958, tata rn-a anuntat 
ca a citit in ziar ca Ministerul de Externe din Ierusalim 
organizeaza un concurs pentru recrutarea de cadre noi 
~i a comentat in mod cu totul surprinzator: ,Cred ca 
a~a ceva s-ar potrivi foarte bine ~i pentru tine". Sa fi fost 
destinul care i-a sugerat ceva despre drumul predesti
narii mele? 

In orice caz, eu am aterizat in Israel in noap
tea de 23 august 1960. Dupa patru luni de cautari ne
reu~ite a unei slujbe, am devenit cercetator in cadrul 
Institutului de Bibliografie Nationala din Ierusalim ~i 
am detinut acest post pana cand, in 1963, in urma unui 
anunt in ziar - asemanator aceluia de care imi scrisese 
tata -, m-am prezentat la concursul Ministerului de 
Externe pentru recrutarea de cadre noi. De asta data se 
cautau cu precadere candidati cu un nivel bun de cu
noa~tere a limbii franceze. 

Concursul era compus din trei etape de exami
nare: doua etape scrise ~i una, ultima, orala. Fiecare 
etapa era eliminatorie. Mai important insa era faptul 
ca examenele scrise erau anonime. Ceea ce insemna ca 
expertul care examina textele scrise ale candidatilor 
habar nu avea de identitatea acestora, caci fiecare avea 
un numar de identificare care figura pe caietul cu ras
punsurile sale, iar relatia dintre nume ~i numar era 
cunoscuta numai de entitatea organizatoare a concur
sului: Comisariatul Seviciului Public. In asemenea 
conditii, posibilitatea reala de frauda sau de promo
vare a unor candidati prin ,protectie" era exclusa. 
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Am reu~it la concurs, dar abia dupa un an de 
zile am fost invitat la lucru in Ministerul de Externe. 
Ma intrebam, dar nu gaseam raspuns de ce nu sose~te 
convocarea mea la minister. Eu eram insetat, plin de 
motivatie sa incep sa lucrez, de~i nu prea ~tiam - ~i nu 
aveam atunci de unde sa ~tiu - in ce consta activitatea 
practica a diplomatilor in minister. Dar prieteni care 
nu locuiau in lerusalim imi puneau in gluma, cand ne 
intalneam, intrebari de genul;, ,Ia spune, baiatule, ce 
ne pregate~ti? Nu cumva te pregate~ti sa devii prim
ministru?". Iar cand replicam ca nu inteleg intrebarea, 
auzeam comentarii de felul: ,Pai sa ~tii ca a fost pe la 
mine un tip, ~tii tu, din aceia despre care se vorbe~te 
numai in ~oapta ~i rn-a chinuit timp de o ora ~i mai 
bine cu intrebari despre tine". 

Pana la urma am inteles ca se investiga tre
cutul meu in Romania ~i aceasta treaba necesita timp -
mult prea mult timp - ca sa fie dusa la bun sfiir~it. Dar 
de ce a~a de mult timp? Nu gaseam raspunsul. 

In cele din urma insa, la data de 5 august 1964 
am primit emo~onat apelul telefonic mult ~teptat, care 
rna invita la o intrevedere a doua zi cu directorul 
Directiei de Personal din Ministerul de Externe. La 
ora convenita am fost primit cu un zambet amabil de 
catre acesta in biroul sau ~i, in timp ce rasfoia dosarul 
meu cautand sa lamureasca nu ~tiu ce nedumerire, imi 
puse urmatoarea intrebare: ,In care dintre domeniile 
noastre de activitate ai vrea sate incadrezi?". 0 intre
bare corespunzand unui diplomat care cuno~tea struc
tura organizatorica a ministerului, pe cand eu, in aceasta 
privinta, nu aveam nici macar cuno~tinte aproxima
tive. Dar de raspuns la intrebare trebuia raspuns, ~i 
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atunci am zis, pe un ton mai degraba ~ovaielnic: ,Eu 
rna consider un om de cultura ~i deci a~ dori sa rna 
incadrez in Directia Relatiilor Culturale". Directorul, 
in timp ce forma un numar de telefon, mi-a raspuns: 
,Foarte bine, te duci chiar acum la directorul de Relatii 
Culturale ~i vorbe~ti cu el. Eu il anunt chiar acum ca 
te duci sa-l vezi". 

Secretara rn-a introdus imediat la director, 
care rna a~tepta cu o privire ce nu tri'ida interes, ci mai 
degraba rigoare de investigator, rn-a supus unui inte
rogatoriu practic compus din intrebari privind prega
tirea mea universitara, data sosirii mele in tara, din ce 
parte a lumii am venit ~i care sunt limbile pe care le 
cunosc. Dupa ce a primit raspunsuri la intrebarile sale, 
directorul mi-a spus pe un ton de parca mi-ar fi repro
~at ceva: ,Locul tau nu este Ia mine, ci la Directia 
Relatiilor cu Europa de Rasarit. Profilul tau se potri
ve~te de minune cu cerintele acelei Directii". 

Cinci minute mai tarziu, rna aflam in biroul 
Directorului de Relatii cu Europa de Rasarit, ambasa
dorul Eliezer Doron care rn-a supus ~i el aceluia~i ri
tual de interogatoriu biografic, dupa care mi-a pus pe 
~leau urmatoarea intrebare: ,Cand incepi sa lucrezi la 
mine?". Intrebarea directa rn-a cam buimacit, dar m-am 
grabit sa rna reculeg ~i am spus: ,Am nevoie de o sap
tamana ca preaviz de abandonare a locului meu de 
munca actual", la care ambasadorul Doron a replicat: 
,,Pacat, caci a~ fi vrut sa incepi sa lucrezi chiar ieri! . .. ". 

Am convenit ca incep sa lucrez intr-o sapta
mana ~i am parasit ministerul incantat de contactele 
intretinute, cu senza~a ca pluteam. ,,n sfiir~it" - mi-am 
zis - ,iata-ma in pragul realizarii visului meu de ado-

15 


