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  Rita Kleiman (născută Kleitman) s-a născut 
la Chișinău, pe 25 septembrie 1947, într-o familie 
obișnuită de evrei, a lui Iankel și Țilea Kleitman. 
În 1964 a absolvit școala cu medalie de aur, iar în 
1970 – facultatea de filologie a Universității de Stat 
din Chișinău. Din 1971 și până a trecut în nefiin-
ță, ea a îmbinat activitatea la Academia de Științe 
(la Biblioteca Științifică Centrală, unde a creat de 
la zero un departament de cărți rare, Institutul de 
Limbă și Literatură, Institutul de Cercetări Interet-
nice, Institutul Patrimoniului Cultural), cu preda-
rea la universitățile din Chișinău (Universitatea de 
Stat, Institutul Pedagogic „Ion Creangă”, Universi-
tatea Slavonă). În 1983, a susținut teza de doctorat 
«Сквозные мотивы творчества Достоевского в 
контексте литературных связей» la Kiev, la Insti-
tutul de Literatură al Academiei de Științe a Ucrai-
nei, iar în 1999, a susținut teza de doctor habilitat 
«Художественные конcтанты Достоевского в 
контексте исторической поэтики» la Sankt Pe-
tersburg, la Institutul de Literatură Rusă al Aca-
demiei de Științe a Rusiei (Пушкинский дом).

Moștenirea științifică a Ritei Kleiman, a celor 
aproape 40 de ani de muncă, include lucrări despre 
teoria și istoria literaturii; în dostoevskologie, ea, 
care a fost printre fondatorii Societății Internaționale 
Dostoevski (International Dostoevsky Society), este 
încă considerată unul dintre maeștrii recunoscuți, 
dostoievskologi de talie mondială.

Plus la asta, a dedicat mulți ani etnologiei 
evreiești, studiului istoriei și culturii evreilor din 
Moldova.

În ultimii ani, Kleiman a lucrat în cadrul secției 
de istorie și cultură a evreilor la Institutul de 
Cercetări Interetnice din Chișinău (ulterior grupul 
de etnologie a evreilor de la Institutul Patrimoniului 
Cultural). Însă, contribuția ei la studiile iudaice 

mondiale este mult mai semnificativă decât doar 
publicațiile din ultimii ani.

„Tema evreiască” apărea constant în creația 
ei. Nu fără motiv, imaginea Gulf Stream-ului 
lui Gherșenzon îi era atât de aproape – fluxul de 
culturi uneori iese la suprafață, uneori coboară spre 
adâncuri, dar niciodată nu se întrerupe.

Decenii la rând, implicată profund și serios 
în opera lui Dostoievski, ea a descoperit și o 
componentă evreiască a operei sale. Printre 
motivele și constantele transversale ale poeticii 
lui Dostoievski, tema evreiască – faimosul 
„antisemitism al lui Dostoievski” nu putea să nu-i 
atragă atenția. Câțiva ani de cercetare și analiză 
minuțioasă a conținutului, i-au permis să risipească 
argumentat acest mit: de fapt, ceea ce  defaimatorii 
evreilor, pe de o parte, și cei ai lui Dostoievski, pe 
de altă parte, au considerat și tratat drept iudeofobie, 
surprinzător, era un amestec al mizantropiei sale 
bolnăvicioase cu o iudeofilie pătimașă.

Un alt exemplu inedit. Timp de mulți ani, 
Kleiman a studiat amănunțit viața și opera lui 
Paisie Velicicovschi (pentru unul dintre articolele 
de generalizare, vezi: Kleiman 2012). În epoca 
sovietică, în anii `70–`80, ea a fost cea care a 
reamintit numele acestui colos al istoriei și culturii 
moldovenești, abia în 1988 canonizat ca Sfântul 
Cuvios Paisie al Moldovei. Pentru Sf. Paisie, tema 
evreiască, care nu este evidentă pentru hagiografia 
ortodoxă, a avut o mare importanță. Străbunicul 
matern al Sf. Paisie a fost evreu creștinat, și pentru 
Velicicovschi însuși, acesta a fost un fapt important 
al biografiei sale spirituale. Sf. Paisie întotdeauna a 
simțit implicit că iudaismul, care a fost abandonat 
nici măcar de el, ci de strămoșii săi cu trei generații 
înaintea lui, nu-i este străin; iar Rita Kleiman, în 
ultimii săi ani de viață, a găsit o oarecare legătură 
între isihasmul Sf. Paisie și tradiția iudaică... din 
păcate, prea târziu și la nivelul raționamentului 
oral, care nu a mai reușit să prindă conturul unui 
text.

În general, revenirea din neant i-a fost 
caracteristică Ritei Kleiman. Astfel a readus din 
uitare numele unui alt titan, – Mihail Gherșenzon. 
Filosof, filolog, istoric, pușkinist, una dintre figurile 
centrale ale Epocii de Argint și, nu în ultimul rând, 
scriitor religios inedit, Gherșenzon poate servi 
drept exemplu al „rigidității” biblice a poporului 
său: el nu s-a înșelat niciodată pe el însuși, nici 
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de dragul carierei, dragostei, sau confortului... Și, 
inexplicabil, era foarte apropiat Ritei Kleiman. 
„...Un simț izbitor de profund al implicării 
personale în civilizația mondială, un sentiment de 
responsabilitate personală, individuală pentru soarta 
culturii” (Kleiman 2003: 439), – scria Kleiman 
despre Gherșenzon, dar se subînțelege că ea scria și 
despre sine. Continuăm citatul: „Gherșenzon, parcă, 
a  adunat în sine durerea universală a poporului 
evreu cu acea a intelectualității ruse, despre care 
vorbea Dostoievski în discursul său despre Pușkin” 
– și asta, desigur, este, de asemenea, despre sine. 
Era talentul ei să îmbine individualitatea cu tipicul, 
naționalul cu universalul. Gherșenzon pentru 
Kleiman este atât un originar ilustru al iubitului 
său Chișinău, cât și un mare pușkinist și, în același 
timp, un teoretician de nivelul lui Lotman și Bahtin.

În general, la fel cum orice punct din spațiul 
euclidian este descris de trei coordonate carteziene, 
așa orice punct din moștenirea științifică a Ritei 
Kleiman există spațial și este privit stereoscopic. 
Dacă este vorba despre Alexandr Goldman, atunci 
– în fundamentarea conceptului teoretic profund 
al „textului chișinăuian”; dacă e despre Iacov 
Tihman – atunci în comrație cu Șolom Aleihem și 
Iosif Utkin; dacă e Dovid Knut, atunci ca exemplu 
(citez) „interacțiunea unui număr de componente 
ale unui cod cultural comun, care formează un 
singur spațiu rezonant, care poate fi desemnat 
convențional drept «Russian-Jewish Paris»”.

Sau, de exemplu, atunci când pregătea un 
comunicat pentru o conferință dedicată operei lui 
Dostoievski în Japonia, ea nu numai că compara 
poetica acestuia cu cultura tradițională japoneză și 
estetica lui Eisenstein (care, apropo, are rădăcini 
evreiești, lucru important în acest context), dar 
folosea și filozofia evreiască a lui Martin Buber.

În acest spațiu, s-a găsit loc și pentru Ihil 
Șraibman, Janusz Korczak sau Iosif Brodsky: ea a 
fost probabil prima care s-a gândit să caute – și să 
găsească! – motive evreiești în opera sa.

Și deja post-mortem, în 2010, a fost publicată o 
carte, care, de fapt, a adunat sub o singură copertă 
câteva (nicidecum toate) materialele despre istoria 
și cultura evreiască scrise de Rita Kleiman în ultimii 
săi ani (Kleiman, Shihova 2010).

Rita Kleiman nu s-a sfiit de tema evreiască nici 
în opera sa artistică, căreia, doar din modestie, nu 
i-a acordat o atenție demnă. Piesa ei „Мышкин 
и Моисей” (Kleiman 2007), publicată la Sankt 
Petersburg, dezvoltă aceeași idee despre unitatea 
întregii culturi mondiale: rusă, europeană, 
evreiască... De fapt, aceasta este o lucrare 

experimentală, în ambele sensuri: inovatoare în 
literatură și reprezentând, în același timp, în sens 
literal, un experiment pus la cale de un critic literar 
prin intermediul literaturii. Astfel, Hlebnikov sau 
Krucenîh, un secol mai devreme, au experimentat 
cu mijloace lingvistice și stilistice.

Această piesă ar fi trebuit să deschidă o nouă 
pagină, fără îndoială, importantă și productivă, în 
opera Ritei Kleiman – dacă moartea ei prematură 
nu ar fi luat ani și ani de muncă fructuoasă a unuia 
dintre pasionații literaturii universale.
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