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„IERUŞALAIM ŞEL ZAAV”,
în versiune română

Cine nu a ascultat cu încântare celebrul „Ieruşalaim şel zaav”, cu tulburătoarele versuri
ale poetului israelian NAOMI SHEMER. În
1967, după întregirea Ierusalimului şi deveNaomi Shemer

TOMA HIRTH
ŞLOSIM

UN MARE
POET-PICTOR
Cum se scrie un poem
Un poem nu se scrie cu sânge
- Dar se poate scrie cu sânge

nirea sa ca o întregită capitală a Israelului,
poetul, autorul textului a mai compus o strofă
care încununează poemul. Ştiam toţi, ﬁe şi prin
succinte prezentări ale cântecului cu ocazia
sărbătorilor noastre, dar versurile nu le înţelegeam niciIERUSALIME, AUR PUR
odată câtă poezie şi adevăr
După Refrenul existent în forma iniţială s-a adăugat, deci:
cuprindeau. Şi iată, suntem
azi în măsură să publicăm,
IV Ne-am reîntors.
în pagina întâi a revistei,
E lume-n pieţe, fântâni dau apă iar,
versurile concepute după
Muntele Templului ne-adună,
eliberarea Ierusalimului şi în
urcăm chemaţi de Şofar,
pagina 10 versiunea integraŞi-n peşteri galaxii se iscă
lă, în limba română, a „Ierudin magic electron.
salimului de aur”, pe care o
Vom coborî la Marea Moartă
datorăm poetului ŞTEFAN
pe vechiul drum, prin Ierihon.
IUREŞ şi colaboratoarei
Refrenul: Ierusalime, aur pur,
sale IRINA OPINCARIU
Lumini sublime, soartă grea,
ILIEŞ, bună cunoscătoare
Al tău sfânt cântec ţi-l îngână
a limbii ebraice.
Şi struna mea...
(R.E.)

El nu se scrie cu disperare
- Cu toate că se poate scrie cu disperare
Din el nu trebuie să picure teama
- Cu toate că din el poate să picure teama
Un poem nu trebuie să ﬁe asemeni
unui surâs
- Ca un surâs trebuie să ﬁe el.
Plin de lumină
De lumină plin.
El trebuie să te ducă la ţărmul aurit.
La auritul ţărm trebuie să te ducă
Unde se naşte bucuria
Unde bucuria se naşte mereu...

Autoportret
Chipul pe care-l văd uneori
În fereastră - e al tatălui meu.
Acest zâmbet trist, ce-mi apare
uneori pe buze, e al mamei mele.
Veselia ce-mi străluceşte
din când în când, în priviri, e a
bunicului meu.
Eu pot ﬁ faţa brăzdată de cute
a tatălui, tristeţea mamei
şi lumina din ochi a bunicului.
TOMA HIRTH
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Familia JCC
se măreşte.
După Bucureşti
şi Oradea, se
naşte şi JCC Iaşi

• Confruntarea cu
trecutul şi înfruntarea
prezentului – un destin
acceptat cu demnitate

În numărul viitor: despărţirea
de o mare personalitate a vieţii
evreo-timişorene: poetul ANAVI
ADAM ar ﬁ împlinit 100 de ani.

Israelul şi actuala situaţie mondială
Invitaţii la şedinţa B’nai B’rith, analistul
politic Emil Hurezeanu şi gen. Mihail Ionescu, directorul Institutului pentru Studierea
Holocaustului din România “Elie Wiesel”, au
caracterizat actuala situaţie mondială ca ﬁind
în multe privinţe incertă şi imprevizibilă, în
care nu mai există soluţii simple, unilaterale
şi în care o serie de mari puteri au nevoie de
clarificări înainte de a încerca să găsească
răspunsuri pentru marile probleme cu care
se confruntă lumea astăzi. Cei doi vorbitori
au comentat situaţia din Israel şi perspectivele păcii în Orientul Mijlociu, în contextul
războiului din Gaza şi al recentelor alegeri
legislative. Datorită sistemului electoral israelian, a arătat Emil Hurezeanu, rezultatul
alegerilor s-a ﬁnalizat în fragmentarea spec-

trului politic, cu un eşichier volatil. Acestea
nu permit crearea unei formule politice cu un
sprijin parlamentar necesar pentru schimbare
şi progres. O serie de elemente noi au dus
la modiﬁcări în structura politică: înnoirea
demograﬁcă, aﬂuxul de imigranţi ruşi, care
au schimbat raportul de forţe şi echilibrul
politic. De-aici decurge rolul esenţial al partidului Israel Beiteinu, care acum înclină
balanţa către centru dreapta. O necunoscută
este deocamdată politica în Orientul Mijlociu
a noii administraţii americane, ţinând cont
de faptul că, paralel cu angajamentele faţă de
Israel, Statele Unite nu au părăsit niciodată
pista arabă, un exemplu ﬁind relaţiile cu Arabia Saudită.
Continuare în pag. 3

TÂRGUL INTERNAŢIONAL
DE CARTE DE L A IERUSALIM
Cea de-a XXIV-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte (februarie 2009) a reunit la Ierusalim 18 ţări participante, 114 standuri, care au expus mii şi mii de volume, sute de edituri,
precum şi alte instituţii ofertante. Vizitatorii au avut ocazia să consulte lucrările celor mai mari
case editoriale din Israel, Europa, SUA, cărţi realizate şi expuse într-o formulă modernă, cu
deosebite valenţe informative. Israelul a participat cu peste 50 de instituţii editoare, cu mari
spaţii acordate lanţului de librării Steimatzki şi Tomet Sfarim, universităţilor şi institutelor de
cercetare israeliene, cât şi editurilor religioase. În acest cadru impresionant, România a fost
prezentă cu două importante standuri, unul al Ministerului Culturii şi Cultelor, încorporând
edituri din diferite oraşe, precum şi un al doilea, al Editurii Hasefer.
În numărul viitor al revistei, o amplă relatare privind ediţia a XXIV-a a Târgului Internaţional de Carte de la Ierusalim, precum şi a succesului reputat de Editura Hasefer.

Apărem în numai 20 de pagini. Realitatea Evreiască,
parte integrantă a realităţi
româneşti, cunoaşte deopotrivă diﬁcultăţile şi austeritatea actualului moment
de criză.
Rămânem însă, nu fără
efort, optimişti. Vom reveni
la normal printr-un efort de îndelung veriﬁcată solidaritate. Sumarul
revistei vă va conﬁrma consecvenţa noastră
tematică, preocupările la fel de hotărât aﬁrmate pentru cunoaşterea exactă şi participarea la
întreaga viaţă evreiască a lumii contemporane
şi a Israelului, într-un moment semniﬁcativ
al existenţei sale. Nu ne vom uita, ca şi până
acum, tradiţiile, integrarea creatorilor noştri
în viaţa socio-culturală a României.
Cu îndreptăţită bucurie, consemnăm şi
înscrierea în redacţia noastră a unui tot mai
mare număr de personalităţi recunoscute pentru competenţa şi calitatea scrisului lor. Bun
venit, în contextul noilor sale angajări redacţionale, fratelui nostru, poetul, dramaturgul
şi gazetarul de acidă percuţie Aurel Storin.
Nu vom încheia acest microeditorial fără să
consemnăm că, peste numai câteva zile, „ﬁva iarăşi Purim”, ca în ﬁecare an... Hamanii
să se teamă! Mordehai şi Esther sunt la fel de
înţelepţi şi cutezători în salvgardarea noastră. Tuturor cititoarelor şi colaboratoarelor
noastre un primăvăratic ghiocel de încredere
şi speranţă. (R.E.)

Scrisoare deschisă
Rabinului Eli Caufman din Israel
Dear Rabbi,
Fiind un bătrân degustător de presă, n-am
putut să nu remarc prezenţa Dumneavoastră
activă, din ultima vreme, în presa românească. La început am crezut că aveţi de spus
lucruri importante. Dar mă tem că n-a fost
să ﬁe aşa.
Încă nu înţeleg mobilul intervenţiilor Dumneavoastră. Îmi dau seama că urmăriţi ceva,
dar nu ştiu ce urmăriţi. Unii dintre amicii mei
mi-au sugerat că ar ﬁ vorba, pur şi simplu,
despre o afacere pe care n-aţi dori s-o rataţi,
poate pică ceva.... Dar afacerile nu fac parte
din domeniul meu de activitate.
Mă surprinde însă lipsa de argumente,
faptul că nu găsesc nici o vorbă bună, nici o
dreaptă judecată rabinică în intervenţiile pe
care, generos, le răspândiţi peste tot, mă surprinde limbajul Dumneavoastră violent. Isaac
spunea odată că „violenţa este ultimul refugiu
al incompetenţei”. Nu, nu e vorba despre Isaac
cel din Biblie, ci despre un altul, Isaac Asimov,
un mare scriitor american, evreu. Vă rog să
nu vă gândiţi să-l daţi în judecată (cum aţi
procedat cu Al. Mirodan) pentru că acest Isaac
a decedat în 1992, lăsând în urma lui o operă
literară remarcabilă.
Şi, de asemenea, având în vedere faptul
că judecăţile Dumneavoastră se aﬂă cel mai
adesea în afara realităţilor pe care le judecaţi
şi departe de ele, îmi stăruie în memorie cuvintele unui mare scriitor român, Marin Preda
(de care probabil
că nici n-aţi auzit...): „cineva care
stă pe dinafară nu
poate să judece ce
e înăuntru”. Poate
că Dumneavoastră
doriţi cu tot dinadinsul să ﬁţi „înăuntru”.
Dar aşa nu se
poate intra. Nu
aceasta e calea. O
uşă se deschide cu
mâna, nu cu tăvălugul. Probabil că nu degeaba încercaţi alte uşi. Poate că acolo unde
vă aﬂaţi nu vă place.Unii dintre cei care vă
cunosc mai bine decât mine mi-au spus că
Dumneavoastră nici nu recunoaşteţi Statul
Israel. Aici ne despărţim fundamental. Eu îl
recunosc – şi sper să nu mă daţi în judecată
pentru această opţiune.
Mă întreb, stupeﬁat, de unde atâta ură şi
înverşunare ? Am privit într-un ziar fotograﬁa
Dumneavoastră tipărită frumos, în policromie. Păreţi a avea o faţă blândă, aproape
comică. Asta nu înseamnă, desigur, că vă suspectez de umor. Umorul este o însuşire subtilă
care am senzaţia că vă lipseşte... Nu-i nimic,
acesta nu e lucrul cel mai grav. Mai grav este
că stilul intervenţiilor Dumneavoastră este
prolix, departe de spiritul şi frumuseţea limbii
române.
Dr. AUREL STORIN

Jurnal
de @front

Continuare în pag. 4
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DIASPORA – ISRAEL: LEGĂTURĂ PERENĂ ŞI TOT MAI ACTUALĂ
Reunind două evenimente – celebrarea
Anului Nou al Pomilor şi cea de-a 13-a
Adunare Generală a Congresului Mondial
Evreiesc (C.M.E.) -, adunarea publică de
la Sinagoga Mare din Capitală a fost,
Delegat
la Adunarea
Generală a
C.M.E. în
calitate de
preşedinte
al F.C.E.R.
şi deputat în
Parlamentul
României, dr.
Aurel Vainer
a considerat necesar să facă publice cele
discutate în cadrul acestei reuniuni de
anvergură: circa 500 de persoane, reprezentând 90 de comunităţi evreieşti din
62 de ţări ale lumii. Cifrele reﬂectă „un
gest de majoră solidaritate al evreilor de
pretutindeni cu Statul Israel, mândria,
speranţa, scutul nostru”. Domniei sale
i s-a alăturat Marele Rabin Menachem
Hacohen, prezent în Israel, şi Erwin
Şimşensohn, invitat al Uniunii Mondiale
a Tineretului Evreu. La recepţia de gală,
unde a participat şi primul ministru
israelian Ehud Olmert, a luat parte şi
ambasadorul României în Israel, E.S.
Eduard Iosiper. Discursul, la sesiunea
de deschidere, al preşedintelui C.M.E.,
Ronald Lauder, a fost axat pe solidaritatea cu Israelul, inclusiv cu riposta
declanşată împotriva Hamas, în Gaza,
pentru apărarea securităţii şi vieţii cetăţenilor statului evreu suveran. Cuvântul
preşedintelui israelian, Shimon Peres,
a fost o foarte exactă apreciere asupra
situaţiei Israelului, a politicii interne şi
internaţionale, şi un mesaj de încurajare
adresat comunităţilor evreieşti din Diaspora, confruntate cu o creştere îngrijorătoare a acţiunilor antisemite. Lupta
de apărare împotriva atacurilor Hamas
nu exclude dorinţa liderilor israelieni de
a ajunge la pace. În acelaşi spirit au vorbit ministrul israelian de externe, Ţzipi
Livni, care, în calitate de negociator şef
al Israelului cu Autoritatea Palestiniană,
şi-a exprimat speranţa că există şanse
reale pentru relansarea procesului de
pace. Liderul Likud, Benjamin Netanyahu, s-a referit la nevoia de dezvoltare
a alianţelor cu ONG-uri, cler, factori de
inﬂuenţă a opiniei publice, de strângere
a legăturilor între comunităţi evreieşti
din ţări limitrofe. În faţa acuzaţiilor
de „crime de război”, ministrul pentru
Diaspora, Yitzhak Herzog, a arătat că
Israelul este blindat cu dovezi potrivit
cărora Hamas a sacrificat populaţia
civilă pentru a arăta că Israelul o distruge. Printre temele abordate au ﬁgurat:
~ impactul situaţiei din Gaza asupra
Israelului şi a Diasporei; ~ înarmarea
nucleară a Iranului – ameninţare pentru
întreaga umanitate, poziţie la care aderă
multe ţări arabe; diferite ţări ale lumii,
printre care şi România, au fost solicitate
să medieze pentru descurajarea intenţiei
Iranului de a distruge Israelul; ~ Conferinţa Internaţională a O.N.U. împotriva
Rasismului, de la Geneva, supranumită
„Durban II”, pentru că s-au exprimat
temeri că va avea aceeaşi ﬁnalitate ca
şi precedenta, de la Durban (Africa de
Sud), care a preluat concluziile unui
Forum pregătitor, marcat de violentă
atitudine antisemită, antiisraeliană.
Guvernele canadian şi israelian nu vor
participa la Durban II. A fost exprimată
îngrijorarea faţă de comportamentul de
ultimă oră al Vaticanului privind revenirea asupra excomunicării unui episcop
negaţionist al Holocaustului. La iniţia-

Solidaritate
cu Israelul,
solidaritate
cu evreii de
pretutindeni

toto dată, şi o premieră: informarea largă
privind participarea delegaţiei F.C.E.R.
la Adunarea Generală mai sus citată.
Numitorul comun a fost legătura perenă
şi tot mai actuală cu Israelul.

tiva delegaţiei franceze, s-a hotărât să
se întreprindă demersuri pentru ca Vaticanul să revină asupra acestei decizii.
A fost subliniată importanţa declaraţiei
în acest sens a cancelarului Germaniei,
Angela Merkel. Conducerea F.C.E.R.
se va adresa Nunţiaturii Apostolice în
România şi Arhiepiscopiei Bisericii
Romano-Catolice din Bucureşti, solicitându-i sprijin în acelaşi scop. Problema
antisemitismului în lume a fost una din
temele centrale ale dezbaterilor. „M-au
marcat prezentările făcute de reprezentanţi ai comunităţilor din Venezuela
şi Turcia. Discursurile preşedintelui şi
ministrului de externe ai Venezuelei
mi-au amintit de anii hitlerismului şi ai
stalinismului. Am fost mâhnit să constat că o ţară ca Turcia, până nu demult
prietenă a Israelului, a devenit o ţară
manifest antisemită, în care proliferează
sloganuri de tristă amintire, de tipul «nu
cumpăraţi de la magazinele evreieşti!»
ş.a. Nu putem ﬁ pasivi faţă de asemenea manifestări antisemite. Consider
că profanarea Cimitirului Evreiesc din
Şos. Giurgiului este un act antisemit de
tip terorist şi cât de curând vom readuce
această problemă în atenţia forurilor în
drept”, a accentuat vorbitorul. Alegerea
noii conduceri a C.M.E. a fost un alt
punct pe ordinea de zi. Preşedinte a fost
reales Ronald Lauder, printre vicepreşedinţi a fost ales Moshe Kantor, secretar
general a fost reales Michael Schneider.
„Domnul Schneider m-a asigurat că,
oricând vom avea nevoie, va răspunde
solicitărilor comunităţii noastre”, a subliniat dr. Aurel Vainer. Cu acelaşi prilej,
a fost adoptat noul statut al Congresului
Mondial Evreiesc.
Participanţii
la a 13-a
Adunare
Generală
a C.M.E.,
din 26 –
27 ianuarie a.c.,
au adoptat două
rezoluţii
prezentate publicului bucureştean
de Edy
Kupferberg. Prima rezoluţie se referă
la Conferinţa Internaţională a O.N.U.
împotriva Rasismului, de la Geneva,
precedată de un Forum pregătitor,
organizat de reprezentanţi din Asia,
Africa, America Latină, în acelaşi spirit
cu cel care a precedat Durban I. Organizaţia Conferinţei Islamice (O.C.I.), sub
umbrela grupului statelor islamice, şi
blocul asiatic au propus includerea unui
paragraf privind „defăimarea religiilor”.
Este vorba de incitarea la ură practicată
de radicalii islamici prin pervertirea religiei, orice religie promovând iubirea de
semeni. Paragraful este o încercare de a
echivala lupta împotriva terorismului cu
rasismul. Conform acestei clauze, acţiunile israeliene de apărare a suveranităţii
statale sunt considerate acte rasiste,
ﬁind ignorate atacurile antiisraeliene
ale radicalilor islamici. Sunt omise condamnarea antisemitismului, a negării
Holocaustului. Pe lângă guvernele cana-

Rezoluţiile
adoptate de
Adunarea
Generală
a C.M.E.
şi ecouri
în presa
internaţională

dian şi israelian, care nu vor participa la
Durban II, miniştrii de externe olandez,
danez, preşedintele Franţei, miniştri
britanici au declarat că ţările lor nu vor
participa la Conferinţa de la Geneva,
dacă Israelul este demonizat. Rezoluţia
subliniază importanţa organizării de
către comunităţile evreieşti din Diaspora a unei campanii de solidarizare cu
Israelul a şeﬁlor de stat şi de guvern, a
ONG-urilor din ţările lor. Cea de-a doua
rezoluţie se referă la acţiunea Vaticanului de ridicare a deciziei de excomunicare
a episcopului catolic Williamson, care a
negat Holocaustul, vorbind pe teritoriu
german, prin intermediul unui post de
televiziune suedez. În rezoluţie se cere
anularea recentei decizii, menţionându-se protestul cancelarului Germaniei,
Angela Merkel, care a cerut deschiderea
unei anchete, şi se exprimă îngrijorarea
că, prin menţinerea deciziei, relaţiile
evreilor cu Biserica Romano-Catolică
vor avea de suferit.
Publicista Eva Galambos a sintetizat
ecourile Adunării Generale în presa internaţională. A fost subliniat caracterul
de solidaritate cu Israelul al Adunării,
s-au evidenţiat cuvântările preşedintelui
C.M.E., Ronald Lauder, şi preşedintelui
Israelului, Shimon Peres, ale candidaţilor pentru funcţia de prim ministru
la alegerile din Israel, Tzipi Livni (Kadima), Ehud Barak (Partidul Muncii),
Benjamin Netanyahu (Likud). Acesta
din urmă a spus că nu va ﬁ niciodată
de acord cu divizarea Ierusalimului. În
articolul „Congresul Mondial Evreiesc
pe un drum nou”, din „Jerusalem Post”,
a fost salutat faptul că au fost depăşite
problemele cu care s-a confruntat această importantă organizaţie în adunările
precedente, conducerea fermă actuală,
politica de promovare a tineretului. A
fost accentuată nevoia de intensiﬁcare
a combaterii antisemitismului, dată
ﬁind înmulţirea acţiunilor de acest tip
în Europa, S.U.A., America Latină,
menţionându-se atacul asupra Sinagogii
Centrale din Caracas (Venezuela) şi furtul din memoria calculatoarelor a listelor
cu numele şi adresele evreilor aﬂaţi în
evidenţa respectivei sinagogi, stârnind
îngrijorarea populaţiei evreieşti. Comisia
pregătitoare a Conferinţei Durban II de
la Geneva a eliminat toate referirile la
Holocaust, propuse de U.E. Se ştie că la
conferinţă vor participa ţări care susţin
antisemitismul. Au fost aduse completări la cazul episcopului Williamson:
~ activitatea sa în Organizaţia Sfântul
Pius, care s-a opus relaţiilor între evrei
şi Biserica Romano-Catolică sprijinite
de Conciliul Vatican II; ~ Papa Benedict
al XVI-lea a regretat faptul de a nu ﬁ
ştiut că episcopul a negat Holocaustul;
~ Marele Rabinat din Israel a renunţat
să participe la conferinţa interreligioasă
din martie.
Erwin Şimşensohn a vorbit despre
întâlnirea preşedintelui Congresului
Mondial Evreiesc cu participanţii sub
35 de ani, despre Adunarea Generală şi
alegerea printre cei zece vicepreşedinţi
ai Congresului Mondial Evreiesc a preşedintelui Uniunii Mondiale a Tineretului
Evreu. Exprimându-şi îngrijorarea că
apropiata Conferinţă de la Geneva va ﬁ
un Durban II mai violent decât Durban
I, vorbitorul şi-a argumentat opinia
prin faptul că preşedinţia Comisiei de
pregătire este deţinută de Libia şi vicepreşedinţia – de Iran.
Preşedintele B’nai B’rith România,
José Iacobescu, membru în Comitetul
Executiv al B.B.E., a arătat că, la şedinţa
de lucru din 8 – 9 februarie a.c. de la
Bruxelles, se va adopta aceeaşi poziţie
de solidaritate cu Israelul exprimată la
a 13-a Adunare Generală a Congresului
Mondial Evreiesc.
În încheierea reuniunii de la Sinagoga Mare, s-a adoptat o Declaraţie
de solidaritate cu Israelul, de raliere la
protestul faţă de Durban II şi faţă de ridicarea de către Vatican a excomunicării
episcopului Williamson.
IULIA DELEANU

Hamişa Asar Bişvat
la Sinagoga Mare…

Comentând pericopa săptămânii, Rabinul Zvi Chalamish
s-a oprit asupra unei formulări privind cântecul de slavă
înălţat lui Dumnezeu de Moşe, reluat de întregul popor
evreu, după trecerea Mării Roşii. În loc de perfectul trecut
(Moşe a cântat), e folosit viitorul (Moşe va cânta). Comentatorii opinează că este un mod de a sublinia transmiterea
valorilor iudaice din generaţie în generaţie şi credinţa în Viaţa-De-Apoi, când toţi cei plecaţi în Lumea-De-Dincolo se vor
ridica alături de Mesia. Omul este aidoma Pomului. Pomul
golaş reînvie atunci când seva urcă din nou în trunchiul său,
cu condiţia ca rădăcinile să ﬁe bine înﬁpte în pământ, după
cum legătura profundă cu valorile tradiţionale este o garanţie
că nimeni şi nimic nu va putea distruge poporul evreu. E.S.
David Oren, ambasadorul Israelului în România, ne-a urat
Hag Sameah şi a apreciat prestaţia corului C.E.B., dirijat
de Bogdan Lifşin. Acest prim moment al reuniunii a fost
înrămat muzical atât de prim cantorul Iosif Adler cât şi de
corul Sinagogii Mari, condus de Maximilian Kertesz. După
binecuvântarea fructelor de către copii, întregii asistenţe
i-au fost oferite, din partea conducerii F.C.E.R. şi C.E.B.,
fructe din Ţara Sfântă.

...şi la Oradea
Semnificative pentru efervescenţa vieţii comunitare
orădene sunt impresiile primite de la corespondentul nostru, Victor Rosenzveig, despre sărbătorirea Anului Nou al
Pomilor la J.C.C. Oradea: numeroasa participare; Sederul
de Tu Bişvat, cu vin şi fructe din Ţara Sfântă; concursul de
prăjituri; confecţionarea unui migdal, dat ﬁindcă frigul nu a
permis plantarea de pomi; elaborarea unui proiect ecologic –
colectarea de baterii uzate - împotriva poluării mediului.

AD MEA VEESRIM!, CU SĂNĂTATE
ŞI NOI ÎMPLINIRI
În cronica obştii la timpul prezent am mai adăugat
o ﬁlă: sărbătorirea zilei de
naştere a secretarului general al F.C.E.R., ing. Albert
Kupferberg. O vârstă frumoasă, o familie frumoasă,
un prestigiu binemeritat prin
tot ce a făptuit şi făptuieşte
cu dăruire, tact, inteligenţă
pentru mai binele comunităţilor evreieşti din România.
A fost un prilej pentru preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, să realizeze o schiţă
de portret a unuia dintre cei
mai apropiaţi colaboratori
ai săi: distins, ponderat, făcând parte din categoria celor care
vorbesc numai când şi cât este necesar, bucurându-se de consideraţia şi afecţiunea tuturor conducătorilor de comunităţi
din ţară. Alăturându-ne familiei, prietenilor, colegilor care i-au
împărtăşit bucuria de a păşi în al 70-lea an de viaţă cu satisfacţia împlinirilor profesionale, comunitare, familiale, colectivul
redacţional al Realităţii Evreieşti îi urează La mulţi ani! şi Ad
Mea Veesrim!, cu sănătate şi noi bucurii. (R.E.)

Personalităţi evreieşti decorate
de preşedintele României
Preşedintele Traian Băsescu a conferit distincţii unor personalităţi evreieşti din Israel şi România, cu prilejul aniversării
a 60 de ani de relaţii neîntrerupte între România şi Israel,
pentru contribuţia adusă la îmbunătăţirea relaţiilor românoisraeliene, precum şi pentru sprijinul acordat autorităţilor
române în procesul de asumare a trecutului istoric şi de stabilire a adevărului privind Holocaustul. Astfel, ambasadoarei
Colette Avital , vicepreşedintă a Knesset-ului, ambasadorului
dr. Meir Rosenne şi Marelui Rabin Menachem Hacohen li
s-a conferit Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Mare
Oﬁţer. Dr. Leon Volovici, profesor la Universitatea Ebraică
din Ierusalim a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F, prof universitar dr.Tuvia Friling, istoric
şi prof.univ.dr. Moshe Idel au primit acelaşi ordin, gradul H,
iar prof.dr. Liviu Rottman, prof.dr. Michael Shaﬁr şi prof.
Raphael Vago au primit Ordinul Meritul pentru Învăţământ
în grad de Oﬁţer.
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„SPER CĂ VOM VALORIFICA
SE ÎNDREAPTĂ ISRAELUL
ACESTE NOI ÎNTÂLNIRI” CĂTRE UN GUVERN DE DREAPTA?
Interviu cu preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer
Seară. Dr. Aurel Vainer abia s-a eliberat de o grijă şi vine
alta. Simte nevoia să ia o gură de aer. Deschide fereastra şi
priveşte unul din zidurile cu tencuiala căzută ale Templului
Coral. „Templul plânge, dar va veni şi ziua când se va bucura!”,
se mobilizează. S-a întors recent de la Adunarea Generală a
Congresului Mondial Evreiesc (C.M.E.) de la Ierusalim, ale
cărei dezbateri şi rezoluţii le-a făcut publice la reuniunea de la
Sinagoga Mare. Interviul, pe care a avut bunăvoinţa să-l acorde
R.E., a adus elemente noi atât despre Adunarea sus amintită
cât şi despre alte acţiuni în folosul obştii, întreprinse în timpul
vizitei: întrevederea cu directorul Joint pentru Europa, Alberto
Senderey, şi directorul Joint pentru România, Israel Sabag;
discuţiile cu reprezentanţii A.M.I.R.; participarea la cea de-a
5-a întâlnire a Consiliului Executiv al Fondului Evreiesc European (F.E.E.); convorbirile cu Organizaţia Rabinilor Originari
din România în Israel (O.R.O.R.I.); marcarea Zilei Mondiale
a Comemorării a Holocaustului.
Starea de spirit postconﬂict în Gaza a israelienilor?
Credibilitatea Zahal-ului a crescut mult. Pot spune că a
ajuns la normalitate. S-a întărit siguranţa oamenilor că are
cine să-i apere în momente grele. Sentimentul s-a răsfrânt şi
în comentariile participanţilor la Adunare.
Accente din cuvântările liderilor israelieni necuprinse în
informare?
Nu e vorba de un război împotriva populaţiei palestiniene, ci împotriva Hamas, sprijinit de Iran, care-şi sacriﬁ că
propriul popor, atunci când are de îndeplinit comenzi venite
din afară.
Modalităţi de aplicare în România a rezoluţiilor Adunării?
Realizarea unor contacte cu reprezentanţi ai Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului pentru solicitare de sprijin
în procesul de pace între Israel şi Autoritatea Palestiniană,
de combatere a antisemitismului, solidarizare cu Israelul în
privinţa Conferinţei Internaţionale împotriva Rasismului la
Geneva, ale cărei pregătiri indică să ﬁe Durban II. Convorbiri
cu Arhiepiscopul de Bucureşti al Bisericii Romano-Catolice şi
cu Nunţiul Apostolic - demersuri pentru anularea ridicării de
către Vatican a deciziei de excomunicare a episcopului catolic
negaţionist.
Ce aţi discutat la întâlnirea cu liderii Joint?
Probleme bugetare şi proiecte de dezvoltare a parteneriatului Joint – F.C.E.R. Am fost asiguraţi că vom avea în continuare
sprijinul ﬁnanciar şi organizaţional al Joint.
Care a fost tema întrevederii cu reprezentanţii
A.M.I.R.?
Crearea, prin parteneriatul între Primăria din Roş Pina,
A.M.I.R. şi F.C.E.R., a Muzeului Evreilor din România trăitori
în Israel, la Roş Pina, una din primele colonii ale işuv-ului,
întemeiate în 1882, de originarii din România, respectiv – din
Moineşti. În cadrul discuţiilor, am făcut un succint istoric şi
o trecere în revistă a situaţiei actuale a evreilor din România.
În calitate de deputat, am propus, cu acordul interlocutorilor,
ideea înfrăţirii între Primăriile din Moineşti şi Roş Pina.
Ce vi s-a părut demn de interes la întâlnirea Executivului
F.E.E.?
Faptul că F.E.E., relativ tânăr, a susţinut ﬁ nanciar un
important număr de proiecte culturale, de educaţie iudaică,
leadership pentru evreii europeni, şi are în vedere, pentru
anul în curs, realizarea altora. Am reţinut: sprijinul acordat
refugiaţilor evrei din ţări arabe; Festivalul Filmului Evreiesc la
Copenhaga; un seminar de educaţie iudaică a tineretului evreu
din Portugalia. Semniﬁcativă mi s-a părut atenţia acordată
unei comunităţi cu 1000 de membri, cum este Portugalia,
gândindu-mă la diminuarea numărului evreilor din România.
Participarea la întâlnire a însemnat şi o reluare a contactelor
F.C.E.R. cu această importantă organizaţie evreiască europeană, mai cu seamă în contextul diﬁcultăţilor ﬁnanciare ale lumii
de azi. Cu această ocazie, am depus un proiect de ﬁnanţare a
unui seminar de educaţie iudaică, „Siha”, cu participare din
România şi comunităţi evreieşti din ţări limitrofe.
Cum au decurs convorbirile cu reprezentanţii Organizaţiei
Rabinilor Originari din România în Israel?
În urma Acordului de colaborare pentru păstrarea sinagogilor şi cimitirelor evreieşti din România, încheiat în 2008, a
fost discutat proiectul de Regulament al Comisiei constituite şi
urmează să prezentăm, din partea F.C.E.R., propuneri concrete
în care avem nevoie de expertiză rabinică. Am fost mâhnit
să citesc, la întoarcerea din Israel, în „Jurnalul Naţional”,
articolul pretinsului rabin Caufman, care face un mare rău
evreilor din România, proferând minciuni la adresa F.C.E.R.
şi a comunităţilor evreieşti, care nu au vândut şi nu vând terenuri din cimitirele lor. Colaborarea noastră cu rabini originari
din România trăitori în Israel, Europa, S.U.A. va asigura girul
religios mozaic necesar pentru orice intenţie de îmbunătăţire
a situaţiei patrimoniului nostru sacru.
Manifestări de comemorare a Zilei Mondiale a Comemorării Holocaustului?
Participanţii la Adunarea Generală a Congresului Mondial
Evreiesc au fost prezenţi la ceremonia organizată la Yad Vashem, unde au vorbit prof. Yehuda Bauer, de la Universitatea
Ebraică, şi Roman Kent, conducător al American Gathering
of Jewish Holocaust Survivors. Radio România Bucureşti şi
Kol Israel mi-au solicitat interviuri privind acest moment
comemorativ.
Cum ne priveşte lumea evreiască internaţională?
Deşi nu s-au făcut referiri speciale, am simţit un interes
special pentru noi şi dorinţă de dialog. Sper că vom valoriﬁca
aceste noi întâlniri pentru dezvoltarea relaţiilor cu comunităţi
evreieşti din alte ţări.
IULIA DELEANU

După consultări cu deputaţii nou aleşi
în Knesset, preşedintele Shimon Peres i-a
încredinţat liderului Likud, Benjamin Netanyahu, sarcina de a forma noul guvern.
Cu toate că partidul de centru Kadima,
condus de ministrul de externe, Tzipi
Livni, a obţinut cu un mandat în plus la
alegeri (28 faţă de 27 ale Likudului), 65 de
deputaţi din partidele de dreapta, extremă-dreapta şi religioase au declarat că vor
sprijini un cabinet condus de Netanyahu.
Liderul Likud, care devine pentru a doua
oară premierul Israelului, ar ﬁ dorit un
guvern de uniune naţională sau dacă nu,
măcar o coaliţie extinsă din care să facă
parte ﬁe Kadima, ﬁe Partidul Muncii. În

poﬁda negocierilor duse cu liderii celor
două partide şi a ofertelor generoase cu
privire la portofoliile cele mai importante
pe care le-ar putea deţine, cele două formaţiuni au respins ideea guvernului de
uniune naţională şi au declarat că optează
pentru opoziţie. Totuşi, nu au fost închise
toate uşile, Netanyahu urmând să mai
aibă o rundă de convorbiri cu cele două
partide. În ultimă instanţă, Kadima ar ﬁ
fost dispusă să participe dacă Netanyahu
ar ﬁ acceptat principiul rotaţiei prim-miniştrilor, cerut de Livni. El a respins însă
acest lucru, iar lidera Kadimei a declarat
că partidul nu va renunţa la principiile
care i-au adus victoria în alegeri (printre
care şi existenţa a două state în
regiune, Israel şi Palestina), şi preferă opoziţia, idee împărtăşită şi de
Partidul Muncii.
În aceste condiţii, Netanyahu va
ﬁ obligat să-şi formeze un guvern
cu partidele de dreapta – alături
de Likud, Israel Beiteinu, Shass,
Iudaismul Unit al Torei, Uniunea
Naţională (o alianţă de formaţiuni
de dreapta mai mici) şi Habait
Hayehudi. Pentru Netanyahu, nici
punerea în picioare a acestei coaliţii nu va ﬁ o treabă uşoară. Există
mari diferenţe ideologice, de pildă
între Shass, partid religios, şi Israel
Beiteinu, partidul laic al lui Avigdor
Liebermann (aspirant la portofoliul
Externelor), care doreşte, printre
altele, introducerea căsătoriilor
laice, facilitarea convertirilor şi
extinderea vânzării cărnii de porc.
În plus, toate aceste partide se opun
formării statului palestinian şi cer
încetinirea negocierilor de pace.
Deşi nu există încă o poziţie oﬁcială
a noii administraţii americane privind Orientul Mijlociu, preşedintele
Obama s-a pronunţat pentru soluţia
celor două state. Răspunsurile pentru toate aceste probleme le vom
primi într-un viitor apropiat.
EVA GALAMBOS

Goliat vs. David
Nu-mi pot imagina cum, printre
atâtea lucruri care pot ﬁ furate, se
pot fura Torele dintr-o sinagogă. Cele
câteva sticle de vin ar merge, deşi mă
îndoiesc că vinul acela dulce – vin de
Kiduş – ar ﬁ tocmai pe placul unor
hoţi profesionişti. Cele trei laptopuri
ar putea intra la socoteală, pentru
că s-ar putea găsi unii amatori să le
cumpere. Dar Torele? Cine cumpără
Tore? Ce să faci cu Torele, dacă n-ai
sinagogă? Sigur că sunt valoroase,
că au o vechime de sute de ani, dar
unde să le găseşti cumpărătorii?
Dacă se pricep, nu le cumpără,
iar dacă nu ştiu
despre ce e vorba
şi le cumpără, nu
vor găsi niciodată
ce să facă cu ele,
vor face cea mai
proastă afacere
din viaţa lor. Tora
este o carte sfântă,
nu e o afacere. Iar
cei care le-au furat trebuie să ﬁe nişte
hoţi foarte zdraveni (nu la minte,
desigur), pentru că Torele sunt grele,
cântăresc câteva zeci de kilograme şi
trebuie să ﬁi un fel de Goliat ca să duci
o Tora în braţe...
Oare a reapărut Goliat? Şi atunci
unde-i David, cel cu praştia? Cine mai
apără astăzi poporul evreu? Poate
Poliţia şi Justiţia. Dar ele nu trag cu
praştia, ci cu legile, care se urnesc
greu şi nici nu e prea uşor să-ţi încerci
puterile cu Goliat... Cine ştie câţi de
Goliat au fost acolo, în sinagoga din
Braşov...
Sigur că, până la urmă, întâmplarea aceea poate să ﬁe considerată o
simplă, stupidă hoţie.
Dar dacă nu e? Dacă nu e numai
un furt? Dacă-i o demonstraţie? Dacă
aceasta e numai uvertura? Dacă „opera” abia începe?
Doamne, Torele acestea erau cărţile Tale. Dacă tot Ţi-ai ales poporul
acesta, trezeşte-l pe Regele David.
Goliat sparge uşile sinagogilor.
AUREL STORIN

Hoţii
de
Tore...

Israelul şi actuala situaţie mondială
(Urmare din
În aceste condiţii, a
pagina 1)
arătat vorbitorul, în Israel
nu există o soluţie pe termen lung în ceea ce priveşte procesul
de pace. Centrul-dreapta care a ajuns
majoritar, nu va accepta un stat palestinian, maximumul de soluţie ﬁind o pace
economică şi formarea, în perspectivă,
a unei societăţi palestiniene întărite din
punct de vedere economic. De asemenea,
Israelul nu admite nici un fel de dialog
direct cu mişcările radicale Hamas, Hezbollah sau cu Iranul şi ar putea eventual
accepta un armistiţiu rece cu Siria. O
altă problemă vitală cu care se confruntă
Israelul este Iranul. Este posibil ca, în
urma alegerilor din iunie din Iran, ţară în
care 60 la sută dintre tineri sunt sub 30
de ani, deci s-au născut după instaurarea
regimului ayatollahilor, să vină la putere
o teocraţie pragmatică. Israelul trebuie să
ducă o politică prudentă faţă de aceştia
pentru a nu aliena SUA şi pe preşedintele
Obama care încearcă să iniţieze un dialog.
Emil Hurezeanu a citat politologi americani care, după ce au vizitat Iranul , au
ajuns la concluzia că societatea iraniană
este mult mai complexă şi diversă decât
crede Occidentul. Oricum, a conchis
vorbitorul, răspunsurile vor veni după clariﬁcările poziţiilor americane care doresc
continuarea procesului de pace.
Alăturându-se celor spuse de Emil
Hurezeanu, gen. Mihail Ionescu a adăugat că lumea a intrat în perioada nonpolarităţii în care , alături de statele vechi
şi noi apar şi actori nonstatali, cum ar
ﬁ gruparea Al Qaida. Această difuziune
a puterii face gestionarea sistemului
internaţional extrem de diﬁcilă. În ceea
ce priveşte procesul de pace în Orientul
Mijlociu, vorbitorul a arătat că, în Israel,
se conturează tot mai puternic tendinţa că
principiul „teritorii în schimbul păcii” nu
mai este valabil şi trebuie alte abordări.
Un pericol iminent este un Iran posesor
de armă nucleară, la care încă nu s-a găsit
o soluţie, deoarece măsurile diplomatice
şi sancţiunile economice legate de această
ţară nu au dat rezultate. Generalul Ionescu
a aﬁrmat, la rândul său, că, „deocamdată,

nu se ştie care vor ﬁ politica şi planurile
preşedintelui Obama legate de Orientul
Mijlociu. Există la Washington conştiinţa
clară a faptului că ea este legată de Iran
şi în acest context, a opinat vorbitorul,
propunerea lui Beyamin Netanyahu de
anihilare militară a Iranului , în cazul în
care ajunge premier,ar putea ﬁ pe placul
preşedintelui Obama”.
Prelegerile celor doi analişti au fost
urmate de întrebări, dezbateri şi luări de
poziţie (Dorel Dorian, Ţicu Goldştein,
Boris Mehr, Eva Galambos, Osy Lazăr,
I. Băltăţeanu, I. Zuckerman, M. Iosiper,
Veronica Bârlădeanu, N. Wexler). Preşedintele F.C.E.R., dr. A. Vainer, a vorbit
despre luările de poziţie ale Congresului
Mondial Evreiesc, sprijinul fără condiţii
faţă de operaţiunile Israelului în Gaza,
mai puţin faţă de o eventuală intervenţie
militară în Iran, precum şi despre textul
de rezoluţie antiisraelian care se pregăteşte pentru reuniunea „Durban II”,
împotriva rasismului şi xenofobiei. Cei
doi invitaţi au răspuns apoi la întrebările
participanţilor.

B’NAI B’RITH EUROPA
ÎMPOTRIVA „DURBAN II”
Participant, în calitate de membru în
Comitetul Executiv al Forumului B’nai
B’rith Europa (B.B.E.), la reuniunea
Executivului de la Bruxelles, preşedintele
Forumului B’nai B’rith România (B.B.R.),
José Iacobescu, a arătat că una din temele
centrale ale discuţiilor a fost combaterea
încercării de condamnare a Israelului
drept „rasist” la Conferinţa Internaţională
a O.N.U. împotriva Rasismului de la Geneva, supranumită „Durban II”. Aceasta,
ﬁindcă prima, care s-a desfăşurat la Durban, în Africa de Sud, a fost marcată de o
violentă atitudine antisemită, antiisraeliană. Temerile sunt argumentate de faptul
că preşedinţia Comisiei de pregătire este
deţinută de Libia, vicepreşedinţia – de
Iran. Radicali islamici din cadrul Comisiei
au cerut includerea unui paragraf privitor
la „defăimarea religiilor”, formulă prin

care aceştia echivalează lupta împotriva
terorismului cu rasismul, acţiunile israeliene de apărare statală ﬁind catalogate
drept „acte rasiste”. B.B.E. va lupta ca
rezoluţia ﬁnală a Conferinţei să nu depăşească „linia roşie” (poziţia manifest
antiisraeliană). Este misiunea B.B.E. să
convingă reprezentanţii lumii democratice ca protestul ei, în acest caz, să se
exprime prin părăsirea lucrărilor.
În acelaşi spirit, a fost intervenţia preşedintelui F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, care a dat citire
scrisorii de mulţumire adresată
comunităţii noastre de primul ministru în exerciţiu, Ehud Olmert,
pentru susţinerea cauzei Israelului, prin dezbaterea „Gaza 2009”,
din 18 ianuarie a.c. „Este o sursă
de profundă putere pentru Statul Israel aceea de a şti că ﬁecare
evreu din întreaga lume continuă
să ﬁe alături de noi”, se spune în
scrisoare.
Un alt punct pe ordinea de zi a fost
reactualizarea formelor de funcţionare a
Comisiei de Asistenţă Socială (pentru cei
care nu sunt în evidenţa D.A.S.M.). Abordarea problemelor de ajutorare a celor în
suferinţă a fost un prilej pentru dr. Aurel
Vainer de a-i pune în temă pe membrii
B’nai B’rith România asupra diﬁcultăţilor
economice cu care se confruntă Federaţia.
Aceasta, ﬁindcă principala sursă de venituri o reprezintă bunurile comunitare
evreieşti recuperate, gestionate şi valoriﬁcate de Fundaţia „Caritatea”, în prezent,
lovită în plin de situaţia grea, a pieţei
imobiliare din România. De asemenea,
alocaţia pe care o primeau minorităţile
naţionale de la buget, prin Departamentul
pentru Relaţii Interetnice, a fost redusă
cu 15 %.
A fost reorganizată Comisia de Cultură a B’nai B’rith România. Preşedinte
a fost ales Boris Mehr. Din Comisie fac
parte: Ţicu Goldştein, dr. ing. José Blum,
Aurel Storin, Eva Ţuţui.
EVA GALAMBOS,
IULIA DELEANU
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Prietena singurătăţilor feminine
Cine s-a împrietenit cu proza Ludmilei
Uliţkaia – şi asta se întâmplă, vă asigur, de
la prima sa carte pe care o luaţi în mână – nu-i
mai poate refuza nici o invitaţie la lectură. Fiecare nouă apariţie devedindu-se irezistibilă.
Cum e şi acest volum de povestiri: Cei dintâi
şi cei de pe urmă (Editura Humanitas-Fiction,
2008), a patra din cărţile sale la care v-am
îmbiat în rubrica de faţă. Eu sperând că între
timp aţi citit, să zicem, măcar acea Înmormântare veselă, roman de o originalitate rarisimă
în umorul său negru îmbibat cu picanterii,
iubiri disperate, amiciţii boeme şi mirosind
de la poştă a vodcă rusească, deşi se petrece în
inima New-Yorkului. Sau acea povestire eroicînduioşătoare, Soniecika, ce i-a adus autoarei,
în 1996, consacrarea, împreună cu prestigiosul
premiu francez „Médicis” pentru autori străini.
De altfel, această hiper-talentată doamnă, în
vârstă de 66 de ani, te uimeşte întâi prin multitudinea preocupărilor sale profesionale, prin
dinamismul activităţilor ei: e biolog-genetician
de meserie, titrată şi în ştiinţe sociale, ba, a
lucrat şi ca regizor la Teatrul Evreiesc moscovit.
Dar din harul dumisale cărţile izvorăsc întruna
cu o uimitoare uşurinţă a inspiraţiei şi scrisului. Nu degeaba este socotită acasă, dar parcă
mai ales în lume, drept cea mai importantă
prozatoare din literatura rusă actuală. Deşi
(sau poate tocmai pentru că ?!) frecventează
un univers „minor”, privit nu o dată cu o superioritate ironică (dar căptuşită cu invidie, aş
zice) de către colegii din branşă. E vorba de
„eternul feminin”. Cel fasonat, când de rămăşiţele ideologiei Estului, când de mentalităţile

Vestului, dar purtând mereu contradictoria
marcă a forţei şi slăbiciunilor Evei. Marfă
pentru rubricile gazetăreşti „Între noi, femeile”? Marea doamnă le dă cu tiﬂa misoginilor şi
ne aruncă direct - în volumul de faţă – într-o
parodie amăruie a genului, intitulată Femeile
de pe plaiurile ruse. Numai că, în povestirea
aceasta, personajele ei – Vera rusoaica, Margot
armeanca şi Emma evreica – se întâlnesc pe
plaiuri americane, aduse aici de taifunurile
proaspetei istorii globalizate, ﬁe în vizită, ﬁe
într-o prosperă (dar cât de torturantă!) imigraţie. Toate, muşcate de dorul de casă, de cel
al borşului rusesc şi al blinelelor cu icre pe care
nu mai au pentru cine să le gătească. Singurele
toate trei. Intelectuale, cu conturi în dolari la
bancă, încă în ﬂoare, la cei 40 de ani ai lor, dar
singure şi otrăvite de furia împotriva nevolnicilor, beţivanilor, neputincioşilor de bărbaţi: pe
una, soţul s-a grăbit s-o lase văduvă, pe alta,
amantul a părăsit-o ca să se întoarcă la nevasta
legitimă, pe a treia a abandonat-o pentru o alta
mai tânără. Masa la care ele petrec, plină ochi
de mâncăruri americăneşti lipsite de gust, e
stropită din plin cu vodcă, lacrimi şi blesteme la
adresa ex-masculilor lor. Până când, prin cine
ştie ce proces chimico-psihic, lacrimile îşi pierd
sarea şi se îndulcesc cu zaharina amintirilor, iar
orgia feminină din Queensul new–yorkez se
transformă într-un soi de muieresc bocet pravoslavnic, terminat cu un telefon dat grabnic
la Moscova. La nevoie (şi nevoia înseamnă, în
povestea de faţă, descoperirea unui nodul fatal
la sânul uneia din ele) e bun şi bărbatul acela
trădător. Chiar aşa leneş şi inﬁdel cum e, te mai
poţi uneori baza pe el!
Femeie, destinul tău nu e uşurătatea, cum
se zicea, ci sclavia iubirii, slăbiciunea inimii,
pare a spune povestirea Ludmilei Uliţkaia.

Destinul lui Isaac Amin
şi Gărzile Revoluţiei
Iată că se poate povesti şi făra digresiuni teoretice. Iată că se poate citi şi fără speculaţii
analitice şi glose egolatre. Iată că literatura bate chiar şi viaţa, ﬁcţiunea având o mai mare putere de expresie decât orice aventură a realităţii. Cititorul român are acum la îndemână, prin
mijlocirea unei frumoase tălmăciri (Ioana Văcărescu), un roman de mare forţă epică, în dulcele
stil clasic în care au excelat şi Sadoveanu şi Rebreanu şi, mai spre noi, Marin Preda şi Buzura.
Avem povestea dramatică a unei familii de evrei din Iranul anilor când Şahinşahul Mohamad Reza
Pahlavi Ariahmer este înlăturat de la putere de Gărzile Revoluţiei Islamice a lui Khomeyni. Avem
povestea simplă şi tulburătoare a unor oameni care încearcă să scape de coşmarul totalitar. De
data asta religios şi nu ideologic. Avem panorama transformării unor oameni - unei familii,
unei societăţi - în altceva decât au fost pînă la un moment dat. În bine sau în rău, nimic nu este
deﬁnitiv. Când istoria o ia razna şi oamenii sunt obligaţi să trăiască. În romanul “Septembrie în
Shiraz” (Editura Leda, 2008), cartea de debut a Daliei Sofer - la zece ani fuge din infernul impus
de molahii şi ayatolahii iranieni - se derulează pe nesimţite ideea şi portretul unei umanităţi
şi al unei omenii care a adus pe lume tot ce este mai frumos. Când nimeni nu este ferit de rău,
când toţi putem deveni “evrei”- adică excluşi şi centrifugaţi de o societate care ne respinge - că
nu există rău şi bine “în sine”, ci doar oameni care pot face bine sau rău. Dar care pot trăi urât
sau frumos. Nu depinde doar de noi, dar şi de noi, mai ales. O carte tulburătoare prin povestea
ei simplă, dar şi numeroasele interogaţii cu care rămânem. Să sperăm că romanul va lua Orange
Prize 2008, pentru care este deja nominalizată.
BEDROS HORASANGIAN

Destãinuirile
memoriei afective
De la o vreme citesc cu mare interes ”Istoria
Teatrului Evreiesc”, scrisă cu talent şi erudiţie
de regretatul Israil Bercovici. El dedică multe
pagini aşa-numiţilor Purim-şpileri, oameni
dotaţi cu spirit care erau chemaţi la anumite
sărbători şi evenimente, cum ar ﬁ o nuntă
sau o brit mila (circumcizie), şi întreţineau
audienţa cu glume, epigrame, cântece, poezii,
izbutind sa facă petrecerea mai antrenantă
şi mai veselă. În copilărie, am cunoscut şi
eu un astfel de Purim-şpiler. Se numea Luţă
Engelberg şi a fost tatăl cunoscutului compozitor Aurel Giroveanu. Luţă a scris şi o carte
”Şobes noh tiş”, în care îşi desfăşura o parte a
vastului său repertoriu. Mă gândesc adeseori
că, dacă ar ﬁ trăit cu multe decenii în urmă şi
ar ﬁ fost evreu, ce extraordinar purim-şpiler
putea să devină Florin Piersic. Din fericire,
el trăieşte acum, printre noi, şi chiar dacă nu
este evreu, marele actor este un bun prieten
al etniei noastre. El izbuteşte să întreţină, preţ
de câte ore doriţi, nu o societate restrânsă, ci
o sală uriaşă, arhiplină, s-o facă să râdă şi să
lăcrimeze, să-i trezească amintiri, să recunoască diverse persoane din adunarea respectivă
şi să povestească întâmplări despre ei, uneori
vesele, alteori duioase, să cânte şi să recite
sute de versuri, pe care le reţine cu o memorie
infailibilă.
Am stat de multe ori de vorbă cu el şi mă
simt mândru că ne leagă o veche prietenie, ale
cărei mărturii mi le-a dat în numeroase rânduri. Am scris pentru el cuplete şi scheciuri pe
care le-a interpretat cu un haz inimitabil, deşi
el însuşi ştie să imite diverse persoane, fără

Oare aşa să ﬁe? Femeile ruse să ﬁ păstrat ceva
stofă din Anna Karenina, chiar după ce au trecut prin şcoala Zoiei Kosmodemianskaia şi au
ajuns la universităţile lui Hillary Clinton? Citiţi
povestirea Ţiu – rih (care sună chinezeşte, dar
de fapt e transcrierea fonetică a numelui oraşului elveţian Zürich) şi o să vedeţi ce munţi poate
să răstoarne, ce arhitectură savantă a cuceririi
bărbatului „străinez” şi ce ştiinţă a facerii de
bani posedă urâţica dar perseverenta Lidia. Da,
Lidka – gâsca, ţărăncuţa pornită din cătunul
bielorus Salosva fără încălţări în picioare şi fără
nădragi pe fund, pentru a ajunge la condiţia
de cucoană bogată în „Ţiu-rih”-ul viselor ei,
cu restaurant cu speciﬁc rusesc în posesiune,
haină din blană de cangur; dar şi cu un soţ
scos cu greu din apoplexie şi cu o alarmantă
hipertensiune personală în perspectivă. Şi, de
fapt, în faţa cui să se mai fălească, mândră, cu
reuşita sa în viaţă când descoperă – întoarsă
pentru o scurtă vizită „triumfală” la Moscova –
că cei ce au ştiut-o sunt sau pe lumea ailaltă, sau
sunt în plină desfăşurare a Alzheimer!... E cea
mai puternică piesă din carte, cea mai subtilă
şi profundă analiză a psihologiei feminine, văzută în această epoca de tranziţie de la vechiul
„om nou” la versiunea sa revizuită şi înnoită în
personaj al epocii consumiste. Uliţkaia forează
în străfundurile naturii umane şi descoperă
acolo aceeaşi eternă lăcomie de bunuri materiale, acelaşi individualism agresiv şi acelaşi
egoism narcisist dintotdeauna pe care sistemul
totalitar le-a ascuns sub tot felul de farduri
doctrinare. Dar pe care explozia libertăţilor
democratice le-a scos obraznic şi neruşinat
la iveală fără a se mai obosi să le machieze. Şi
totuşi, proza ei nu e niciodată cinică şi otrăvită,
umorul ei înţelept calmează şi relativizează
păcatele omeneşti şi ne dă şansa curăţării de
ele: prin iubire, pocăinţă, sau... alcool, nu mai
contează, oamenii îşi merită iertarea creştinească, ori cea mozaică. Căci Uliţkaia, ﬁică
a unei mame cu credinţa neclintită în Iehova
al ei, îşi amestecă eroinele în poveştile ei de
viaţă, dragoste şi moarte, fără deosebire de,
cum se zice, rasă, religie ori prejudecăţi. Aşa se
face că orice cititoare îşi poate regăsi în cărţile
scriitoarei câte o sosie, câte un suﬂet geamăn,
câte o iluzie sau o nefericire asemănătoare. Şi
ﬁecare lectură nouă din proza minunatei doamne te face să te crezi poftită într-o vizită făcută
chiar în salonul ei de-acasă, în intimitatea
unei minţi şi sensibilităţi excepţionale. Când
o citiţi pe Uliţkaia, doamnelor, credeţi-mă, vă
simţiţi mai puţin singure. Ba, îi puteţi plânge
liniştite, pe umărul ei virtual, ﬁind convinse că
vă va înţelege!...
SANDA FAUR
P.S. Mă gândeam că doamna Gabriela
Russo, traducătoarea „en titre” a cărţilor
Ludmilei Uliţkaia, este o profesionistă nu
numai excelentă, ci şi fericită de a trăi mereu
în preajma unui asemenea talent literar şi de
a se împărtăşi din seva lui.

Scrisoare
deschisă
Rabinului Eli Caufman din Israel
(Urmare din pagina 1)
Sper să nu vă supăraţi pe mine dacă
voi mărturisi că articolele pe care le-aţi
publicat în „România Mare” păreau a ﬁ
mai corecte din punct de vedere stilistic şi
al folosirii limbii române. Sunt aproape
sigur că, acolo, scriitorul remarcabil care
este Corneliu Vadim Tudor v-a protejat, intervenind salutar în frazele care erau prea
de tot... Ar trebui să-i ﬁţi recunoscător,
pentru că v-a mai scos puţin din penibil.
Dincolo, în interviul din „Jurnalul
Naţional” (din 5 februarie 2009), un ziar
serios şi foarte bine scris, intervenţiile
Dumneavoastră au fost păstrate ca atare.
E un semn de deontologie jurnalistică. În
afară de faptul că incisivitatea Dumneavoastră gratuită se păstrează integral, că
nu găsiţi nici măcar o vorbă bună pentru
nimeni şi pentru
nimic, interviul (mai ales în
ultima parte...)
lasă senzaţia că
repetaţi unele fraze şi acuze învăţate pe
de rost, ca pe o „poezie” pe care aţi recitat-o şi în multe alte ocazii. Dacă n-aţi ﬁ
rabin ci actor, ﬁind astfel mai aproape de
preocupările mele, v-aş sugera respectuos
să vă mai lărgiţi repertoriul. Altminteri,
riscaţi să vă pierdeţi publicul, dacă cumva
îl aveţi.
Oricum, observ că vă hazardaţi să faceţi ordine şi în Justiţia română. Nu cred
că e cazul. Aceasta se poate descurca şi
singură, fără intervenţia Dumneavoastră
care se bazează pe unele supoziţii incerte
şi mai mult fanteziste, de genul „nu am
dovezi” (absenţă pe care o repetaţi de mai
multe ori) sau „eu nu spun că...” În justiţie, nu ştiu dacă ştiţi, se folosesc exclusiv
lucrurile în care „am dovezi”. Mai ales că,
în intervenţia Dumneavoastră vă depăşiţi
cu mult competenţele.
Cât priveşte situaţia de la Cimitirul
Giurgiului, pe care o expuneţi cu o fantezie
debordantă, vă rog să aveţi înţelepciunea
rabinică de a nu-i ofensa pe cei vii şi nici
pe cei morţi. Eu sunt unul care deţine
aproape un sfert din Cimitirul Giurgiului.
Acolo se aﬂă toată familia mea, bunicii,
străbunicii, mătuşile, unchii şi părinţii
mei. Acolo se aﬂă prietenii şi unii dintre
duşmanii mei, Dumnezeu să-i ierte. Acolo
se aﬂă profesorii, colegii şi elevii mei. Vă
rog, dear Rabbi, lăsaţi-i să se odihnească
în pace. Nu-i obligaţi să se răsucească în
mormânt.
Dr. AUREL STORIN

Jurnal
de @front

The Entertainer
răutate, arătând dimpotrivă că îi sunt dragi.
De câte ori mă vede într-o adunare, nu uită
să amintească faptul că i-aş ﬁ scris un cuplet
à la manière de Tănase. Eu nu am protestat
niciodată, împăunându-mă cu o lucrare care,
de fapt, nu-i chiar a mea, ﬁind vorba de o operă
colectivă. In anul 1973, lucram împreună cu
aşa zisa ”tripletă de aur”, formată din Dan Mihăescu, Grigore Popp şi subsemnatul, la care
l-am alipit, nu o dată, şi pe Aurel Felea, la un
show a cărui temă era ”Revista de altădată”.
Bineînţeles, dintr-o astfel de evocare nu putea
lipsi celebrul Tănase. Primul nostru gând a fost
să-l interpreteze Toma Caragiu. Dar Toma era
în ﬁlmări pentru ”Actorul şi sălbaticii”. Coreligionarul nostru, regizorul Manole Marcus, îl
distribuise pe Toma în rolul lui Caratase – o
replică a celui care a fost suﬂetul teatrului ”Cărăbuş”. Caragiu nu vroia să dezvăluie felul în
care îl interpretează pe marele comic, înaintea
premierei ﬁlmului. Problema noastră era pe
cine să distribuim noi în acest rol. S-a propus
Florin Piersic. Frumosul Florin în rolul unui
comic năsos? Parcă nu ne venea la îndemână.
Şi totuşi, pentru că în anii aceea răi lucram cu
cei mai buni actori, şi niciodată cu amatori,
cum se procedează acum, am făcut apel la el.
Florin ne-a promis că învaţă textul şi că se
prezintă pe platou la data X. Şi a sosit data
X, decorul era pregătit, reﬂectoarele aprinse,
numai Florin nu era. Şi n-a fost nici în X1 şi
nici în X 2 şi nici în 3. Simţeam că fac infarct.
Dar când a apărut, în sfârşit, parcă mi-a adus
şi pastilele de nitroglicerină. Însă ne-am spus:
”să vezi că nu ştie textul !” Ne înşelasem ! Îl

ştia perfect ! Şi adagio- ul : ”Asta nu e de acuş
/ asta-i de la Cărăbuş !” îl spunea exact cu
intenţia de a sublinia că totul se întâmplă acuş,
adică în ”epoca de aur” ( şi se mai întâmplă şi
acum sau mai ales acum) iar Cărăbuşul era
introdus doar ca să-l înghită cenzura.
Este adevărat că, după ce scriam destul
de ilizibil cupletele, şi cu numeroase variante,
îmi revenea mie sarcina să-l bat la maşină şi
atunci mai modiﬁcam la ele, ”pe ici pe colo şi
anume în părţile esenţiale”. Poate de aceea
când i-am dat textul lui Piersic, să ﬁ crezut că
îmi aparţine în totalitate.
Generozitatea lui am realizat-o în multe
rânduri. Odată, după Revoluţie, pe platou
se înregistra show-ul de umor evreiesc :
”De la Noe pân-la Stroe”. Interpretau Maia
Morgenstern şi cu Rudy Rosenfeld. Cu totul
pe neaşteptate, ne-am pomenit pe platou cu
Florin. ”Ce faceţi aici ?” I-am spus. ”Vreau şi
eu !” a exclamat Florin. În câteva momente s-a
improvizat un mic decor potrivit pentru două
anecdote rimate ale lui Pribeagu, iar Florin le-a
interpretat („pro bono”, adică gratis, căci nu
erau prevăzute în deviz) acompaniat de Maia
şi de Rudy, care au învăţat pe dată replicile dictate de Florin. Şi pentru a-i face plăcere şi lui
şi mie, voi reproduce un fragment din cupletul
amintit, a cărui actualitate este de necontestat,
deşi au trecut mai bine de 35 de ani de când
a fost scris : ”Mă, nu-mi place omu’ care / In
oricare-mprejurare / Te întreabă la adică /
Dar mie ce-mi pică ? / Are leafă eﬁcace / Dar
numai atât nu-i place / Ca să-ţi scrie-n colţ
un ”Da !”/ Intră-n lefuşoara ta / Unu’ că l-ar

ﬁ propus /Altul că nu s-a opus / Ăla că l-anregistrat / Ăla că l-a prezentat / Eu întreb
precis şi drastic : / Leafa mea e gumilastic ? /
Asta nu este de-acuş ,/ Asta-i de la Cărăbuş !/ Tuş ! // Însă alta, măi Mitică, / Intr-o
bună ziulică / Îmi iau jalba din dulap / Şi mă
duc cu ea proţap / La birou, la nea Cutare /
Ca să-mi dea o aprobare ! / Să mi-o dea pe
loc, îndată /Pentru-n curte - o privată. / El
mi-a spus: ”Aveţi dreptate! / Se-aranjează...
Nu se poate ! / Că regulamentul spune.../ Că
un paragraf se-opune / Că articolul B mare /
Are-o altă interpretare” / Şi din tot ce-aveam
în gând / Pa, bonjur, altul la rând! / Dar am
eu o verişoară, / Drăgălaşă şi sprinţară; / Îi
dau fetei jalba mea / Şi mă duc şi eu cu ea. /
Mare-i verişoara mea! / Nu-ş’ ce-i face, nici
ce-i zice / Ştie, dom-le, să explice! / Elocventă,
dă din toate / Ş-uite, dom-le, că se poate ! / Şi
articolul B mare / N-are altă interpretare /
Legea nu se mai opune , / Paragraful nu mai
spune / Verişoara s-a-ncordat / Şi privata
s-aprobat !/ Asta nu este de-acuş, / Asta-i
de la Cărăbuş !/ Tuş !//”
OCTAVIAN SAVA
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ŞI FI-VA IARĂŞI PURIM, CA-N FIECARE AN

Un Purim... cool
Interviu cu regizorul
Harry Eliad
Indiferent de vreme şi vremuri, Purimul
vine la soroc: 14 Adar. Intrăm în febra pregătirilor de Purim: comunităţile, Habad-ul, Şcoala
„Lauder”, Căminul „Rosen”, J.C.C.-ul, inclusiv
„Realitatea Evreiască”. Iată-mă, aşadar, în biroul făcătorului de miracole, regizorul Harry
Eliad, care cred c-a bătut toate recordurile în
ceea ce priveşte spectacolele de Purim. Sunt
aproape 40 de ani de când repetă minunea: o
comunitate din ce în ce mai mică, un spectacol
din ce în ce mai bun. Cum reuşeşte? 1. Fiindcă,
dincolo de manager, există poetul. 2. Fiindcă
ştie să pună la lucru nu doar artiştii, ci şi te-

leviziunea şi internetul. Descopăr, în biroul
de la T.E.S., un televizor de ultimă oră, mare,
plat, cu ecran de cinema, cu DVD, unde o văd
pe Meryl Streep interpretând în play back
unul din şlagărele formaţiei Abba, în ﬁlmul
„Mamma mia”. „Vreau s-o pun în spectacol”,
dă mai tare la „volum”, butonul de telecomandă. 3. Dar, mai ales, minunea reuşeşte ﬁindcă
domnu’ Eliad are idişkeit.
Ce simţiţi când vine Purimul?
Fiori. Cânt: „spune-mi unde, când şi
cum…?”. E-o iubire care apare o dată pe an şi
pe care nu ştii cum s-o satisfaci.
La ce ajută antrenamentul?
La oftat.
Ce nume o să aibă spectacolul din anul
ăsta?
Purimul în criză. Proiectul anticriză îl rezolvă Vainer, Schwartz, Kupferberg printr-un
buget care se cheamă „N-avem bani, n-avem
nimic”.
Şi ce-o să ﬁe?
Vedetele or să fie spectatorii, actorii
dramatici – Vainer, Schwartz, Kupferberg,
comicul de salon – Osy Lazăr. În rolurile feminine – Iulia Deleanu şi Eva Galambos; cea
mai bună distribuţie de criză. Regia or s-o facă
Dorel Dorian şi asistenta lui, Nedeea Burcă.
Cum arată echipa purimiştilor 5769?
Dezbrăcată, descălţată şi cu buzunarele
goale.
Ce cântece de Purim aţi ales?
Cântece triste-vesele, în care tema principală e iubirea pentru Joint.
Cine va debuta?
Câţiva începători total necunoscuţi: Stela
Popescu, Arşinel, Mălăele, Ciucă…
Capete de aﬁş?

Au căzut capetele de aﬁş. Le-a tăiat ghilotina tranziţiei.
Ce aşteptaţi de la scenarişti, actori, compozitori, ce aşteptaţi de la comunitate, ce
aşteptaţi de la public?
Ce-a aşteptat Moişe Rabeinu de la evrei,
după ce i-a condus 40 de ani prin deşert…
O să ﬁe un spectacol nou sau „vi far iurn?”
(ca-n ceilalţi ani)?
Cu cât înaintăm în vârstă, spectacolul de
Purim e mai tânăr: tinereţe fără bătrâneţe şi
viaţă fără de bani.
Ce vă înveseleşte mai tare?
Cel mai tare mă înveselesc tristeţea şi
goana după bani.
Ce „miţvâs” (porunci) sunt obligatorii de
Purim 5769?
Să se reducă cota de humântaşn şi să se
pună pahare din plastic de 25 de grame, să nu

ŞTIRI DIN ŢARĂ
IAŞI. Spectacolul de Purim va fi în
sediul comunitar, cu scenete, cântece,
recitaluri, poezii, anecdote interpretate de
tineri ieşeni din comunitate şi simpatizanţi
ai comunităţii.
TIMIŞOARA. La invitaţia preşedintelui comunităţii, dr. Paul Costin, actori şi
formaţia de klezmeri din Oradea vor oferi
un spectacol de gală, chiar avanPurim: de
Mărţişor.
ORADEA. Vor ﬁ două spectacole: unul
la Centrul Comunitar Evreiesc şi celălalt la
Filarmonică sau la Teatrul Naţional, unde
vor participa autorităţi locale, prieteni ai
comunităţii. Va ﬁ carnaval cu măşti.

se consume vin prea mult.
Până unde merg amabilităţile de Purim?
Până la îmbrăţişări atât de strânse încât să
nu mai putem înghiţi un humântaş.
Cum vă imaginaţi un Purim la comunitate în 6000?
Vom dona monede de aur comunităţii şi
Joint-ului, îl vom vedea pe domnu’ Vainer
cântând ca Louis Armstrong, pe domnu’ Schwartz pe post de Brad Pitt, pe domnu’ Lazăr ţinând locul lui Puiu Călinescu, pe Irina Cajal în
rolul Angelinei Jolie; toţi, trecând la mozaism.
Iar la gazeta Haioiţ Times va debuta tânărul
Dorel Dorian. Deci – un Purim anticriză, antibăutură, antihumântaş. Un Purim cool.

LA CĂMINUL „ROSEN”
După ce, de Tu Bişvat, bunicii împreună
cu 11 voluntari sociali au plantat pomi în
curtea Căminului iar bunicii au primit fructe
din Ţara Sfântă, de Purim – îl vor aplauda
pe cântăreţul Bogdan Bratu de la Scala din
Milano. Bogdan a fost elevul lui Arigo Polla
şi coleg de master class cu Andrea Bocelli. A
fost recomandat de Pavarotti, spune Janina
Ilie, care se ocupă de sponsorizări. Bunicii
vor primi cadouri, dar cel mai frumos cadou
este prezenţa tinerilor printre ei. Coordonatorii Programului „Să adoptăm un bunic”,
Silvian Horn, Alina Ion, Nicoleta Ţuţuianu,
Andi Rond, reprezentanţi ai F.C.E.R., J.C.C.
şi B’nai B’rith, mulţumesc directorului
Perotta şi personalului din Cămin pentru
colaborare.
IULIA DELEANU

H A R Y
K U L L E R
L A
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D E
A N I
Ferparele pot să mai aştepte... ne cheamă calendarul cărţilor încă nescrise
Titlul face referire la cele două rubrici constante din Realitatea Evreiască. În cea dintâi,
sunt anunţate înhumările israeliţilor de orice
fel. În ultima, sunt scoşi în vedetă doar evrei de
seamă: e drept, cam laolaltă. Cei de calibru mare,
mijlociu sau chiar mic. Chiar şi eu – un biet cercetător modest – sunt menţionat, în Calendarul
d-lui Siegfried Wolf – cu datele şi calităţile mele
identitare: că, m-am născut la 23 februarie 1929
şi că, evident, la 23.02.2009 împlinesc 80 de ani.
Pentru mine, un necesar prilej de a-mi scruta (a
nu se citi scurta) viaţa, pentru uz personal şi nu
numai. În ultimă instanţă, traseul existenţial al
oricui poate prezenta un oarecare interes şi pentru
alţii. De aceea, prietenul şi înţeleptul Dorel Dorian
îmi acordă spaţiul unei pagini de computer pentru
a mă auto-prezenta. Înainte de a râvni la privilegiul
acordat unora cu operă şi activitate mai bogate de
a ﬁ intervievat şi aşternut pe o întreagă pagină de
ziar. De altfel, nici nu aş gusta o asemenea exhibiţie consacrată, într-adevăr, celor care o merită
din plin.
Aşadar, mai întâi, câteva crezuri ce-mi aparţin
şi care m-au călăuzit în viaţă: în primul rând, unul
dintre cele ale lui Maimonide – inalterabilitatea
Torei şi capacitatea inepuizabilă a interpretării
ei, unul al lui Hasdai Crescas – liberul arbitru, şi
unul al lui Dostoievski (dacă Dumnezeu există,
El răspunde de actele mele, iar dacă nu există, nu
îmi asum nicio responsabilitate). Aceste principii
se înscriu printre cele asumate. În ceea ce mă
priveşte, consider că „cine nu creşte până la 15
ani, nu iubeşte până la 30, nu se îmbogăţeşte (eventual chiar şi spiritual) până la 50,
degeaba se mai înţelepţeşte până la 80, de
vreme ce rolul şi statusul social al „bătrânilor”
devin în tranziţia noastră asimptotică tot mai
incompatibile cu un suspect mental şi virtual
juventocratic. Acest „spirit al vremii” este alimentat de curând şi de unii „tinerei”, născuţi şi
ei în prima jumătate a veacului trecut, dar care
se consideră încă juni în putere să se menţină
la ... putere. Pentru a implementa o politică
juventocratică. Zelul lor evidenţiază, ca de
obicei, că „excepţiile întăresc regula”.
Dat ﬁind că un atare climat antigerontic
mă vizează direct ca recent octogenar, începând cu acest februarie 2009, m-am gândit
să-mi aniversez ziua de naştere (de la care se
împlinesc 80 de ani, şi nu de la ﬁnele primului
an de viaţă) printr-o răfuială cu propria mea conştiinţă, modelată „în spiritul vremii”. Aşadar, care
este sensul îmbătrânirii mele de vreme ce trebuie
să recunoşti că un octogenar care simte şi probează
că puterile sale intelectuale – şi chiar ﬁzice – nu
sunt diminuate, trebuie să se considere ... un „expirat” sortit să se ocupe, eventual, doar de nepoţei,
dacă îi are, ori de nu ... de pisici şi căţei, tot dacă
îi are. Eu n-am. Familia mea este nevasta, care la

ai ei 77 de ani – cei mulţi înainte – se dedică trup
şi suﬂet cercetării istorice, comunitare, precum şi
depistării unor documente de istorie medievală
şi modernă privind evreii din Ţările Române. De
n-ar ﬁ decât exemplul ei de muncă şi devoţiune
familială, şi tot m-ar obliga să-l imit în familie şi
profesie. În ce mă priveşte, am un obiect al muncii
apropiat, recte cercetarea eroilor vieţii noastre
comunitare din trecutul cel mai îndepărtat şi până
la zi. Căci mi-am zis: dacă cimitirele sunt pline de
trupurile sau rămăşiţele lor, ale celor din trecut,
cercetările mele trebuie să resusciteze spiritul
şi operele lor – de la operele de binefacere şi de
bunăfacere comunitară, religioasă până la cele
culturale, artistice, ştiinţiﬁce, literare, ﬁlosoﬁcoiudaice ş.a.m.d. Într-un recent lexicon, intitulat
Evrei din România, am inventariat biobibliograﬁc
900 de astfel de nume. Dar au mai rămas încă
vreo câteva mii, din trecutul apropiat sau de azi,
care e musai să ﬁe cuprinşi în volume următoare.
Încă nu s-au ivit tinerii care să le constituie. Or,
continuitatea între aceste volume este necesară ca
şi între generaţii (după cum ne învaţă iudaismul).
Comunitatea, ca şi tradiţia evreiască, au respectat
veacuri în şir acest principiu. Mai ales în acele
colectivităţi în care memoria celor în vârstă mai
joacă încă un rol important. Dar, oare, prin cele de
mai sus, nu exprim o mentalitate expirată?! Trăim
într-un ev computerizat şi internetizat, doldora
de informaţii şi „modele” în toate privinţele. Din
păcate, în privinţa subiectelor „evreieşti” amintite
anterior, informaţia existentă în computere este

încă redusă, deşi n-ar trebui să ﬁe aşa. Încă un
motiv deci de a mă răfui cu propria mea conştiinţă
„veche-nouă”. Dar nu e singurul motiv de răfuială, având în vedere că o retrospectivă a întregii
vieţi profesionale şi existenţiale ar presupune o
nouă focusare – de la copilărie şi tinereţe până
la bătrâneţe. Sub o atare lupă şi focusare actualizantă, din care să desprind sensul şi utilitatea
unei deveniri, aş pune: experienţa mea de copil

născut şi trăit într-un ştetl tradiţional
în care am fost „modelat” ca evreu
şi mozaic; experienţa mea din anii
prigoanei (sub patru dictaturi) – de
la munca obligatorie pe un aeroport
german până la repetatele excluderi
pe parcursul regimului comunist;
întinsa mea viaţă sionistă, plină de
responsabilităţi – ca menahel, şef de
snif şi de ahşara – din anii tranziţiei
spre comunism (1945-1949) şi apoi
dizgraţierile oﬁciale pe care le-a atras
acest „trecut” pe parcursul facultăţii
şi în munca profesională (de cercetător, bibliograf, hamal, iar cercetător,
profesor în post universitar ş.a.m.d.),
plină de concedieri şi reangajări în mai multe
institute ale Academiei Române.
Şi totuşi, sunt circa 40 de ani de activitate
profesională în domeniul disciplinelor sociale
(sociologie, etnologie, economie politică, culturologie şi biblioteconomie) care tocmai datorită
restricţiilor ideologice şi marginalizărilor sociale,
mi-au dezvoltat un spirit de „dafke” exprimat în
nonconformism şi susţineri „suspecte” în scrierile
mele care au izbutit să vadă lumina tiparului. Iată
câteva exempliﬁcări: o lucrare de doctorat (1970)
consacrată unui sociolog francez evreu ultraliberal, George Gurvitch, o lucrare despre Sociologia
cunoaşterii, în care comiteam erezia de a susţine
că ideologia (subînţeles cea marxist-leninistă)
nu poate ﬁ considerată ştiinţiﬁcă. O altă lucrare,
intitulată Cunoaşterea sociologică, dovedea
că doar printr-o abordare integralist-holistă
(şi nu doar dialectic-materialistă) se poate
vorbi de adevăr în disciplinele social-istorice, refutând astfel tezele acut ideologizate
şi simpliﬁcatoare ale aşa-zisului... socialism
ştiinţiﬁc. Două cărţi despre mass-media,
publicate în anii ’70 întrevedeau pericolele
manipulării şi entertainment-ului în mediile
comerciale, dar şi ale mitologiei totalitare
implicate în acţiunea propagandistică şi
ideologică. O scriere de impact în epocă a fost
Epistemologia banalităţii, în care analizam
tarele limbajului de lemn.
În lucrările citate – dar şi în numeroasele
studii incluse în lucrări colective – am căutat
să valoriﬁc experienţa mea în cercetarea
multidisciplinară, înlesnită de contactul avut
cu diverse institute şi domenii social-umanistice.
Strămutările profesionale continue, punitive în
fond, au avut, iată, şi o rezultantă pozitivă în formarea mea ca cercetător. Fireşte, acest efect nu a
fost menţionat în niciun dicţionar de specialitate:
era un timp în care politrucii regimului, printre
care şi evrei, nu se promovau decât între ei. Să
nu ne mire dacă şi astăzi, în condiţii sociale mult
schimbate, acest „joc” presupune uneori, poate

greşesc, aceiaşi „paşi”.
Am zăbovit prea mult asupra
tărăşeniei mele profesionale din anii
comunismului deoarece în prezent
sunt preocupat de cercetarea unei
teme (Evrei în anii comunismului)
care presupune depistarea formelor
celor mai variate de viaţă şi muncă
ale conaţionalilor în acei ani. Cei
mulţi au făcut alya, uneori după
ani în şir de integrare în „sistem”,
alţii, ca mine, au suportat realităţile
locale până la decesul regimului. O
experienţă de viaţă care se cuvine
sintetizată şi transmisă generaţiei
următoare.
După anii ’89, m-am dedicat unor cercetări şi
scrieri istorice referitoare în întregime la evreii din
România: la speciﬁcul lor etnic, la contribuţia lor la
cultură şi civilizaţie. Circa 15 titluri de cărţi şi studii,
în care am încercat să valoriﬁc metoda sociologică
la realităţile etniei evreo-române. Este o muncă
ce trebuie continuată, căci în credinţa mea, omul
trebuie să muncească de parcă scadenţa vieţii s-ar
amâna perpetuu.
Anii unui octogenar sunt, desigur, număraţi.
De aceea şi trebuie drămuiţi. Mulţi optează pentru
odihnă, somn, bucurii domestice şi, înainte de
toate, slujirii unui cult al metehnelor sănătăţii.
Alţii, mai imaginativi în privinţa vieţii „de dincolo”,
adoptă diferite strategii în vederea supravieţuirii
suﬂetului. Sub inﬂuenţa religiei, dar şi a unei recent
ivite literaturi thanatologice, care recomandă şi
detaliază diferite „tactici”. Bătrâneţea, ca şi Boala
şi Bicisnicia ﬁzică (cei „3B”), ca şi celelalte nefericiri/nenorociri ale vieţii pot constitui, însă, şi o
perioadă iniţiatică, de meditaţie la ﬁnish-ul vieţii,
dar şi de acomodare la un exerciţiu vital în continuarea celui dintotdeauna cu convingerea că abia
perspectiva morţii trebuie să devină un stimulent
pentru continuarea vieţii în ce are ea mai valoros
şi esenţial într-însa. A-i îndepărta pe „bătrâni” de
viaţa activă în care s-ar mai putea cuprinde este
a le curma viaţa înainte de sorocul fatal! Dixi et
salvavi animam meam!
HARY KULLER
P.S. Spaţiul acordat, stimate, dragă Kuller, nu te va salva de întrebările delicate ale
unui interviu – fonotecă. Ţi-am oferit prilejul,
doar de a ne răspunde, neîntrebat, cu dreptul
de a te eschiva ulterior – şi a tăcea cu subînţeles în faţa întrebărilor noastre. Cu prietenie
şi o sinceră urare de nemurire sprirituală,
cititorul tău consecvent, Dorel Dorian. De
nemurire se vor ocupa, desigur, viitorii redactori şeﬁ ai publicaţiei noastre. Nu evita
colaborarea cu ei, indiferent pe ce căi.
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Invitaţie la blues

Artistul A. G. Weinberger a devenit, în timp, un prieten
al JCC Bucureşti, ﬁind şi unul dintre cei mai apreciaţi lectori
de la Limmud Bucureşti. Recent, formaţia sa a prezentat un
spectacol la Teatrul Evreiesc de Stat, la care au fost
invitaţi toţi amatorii de
muzică bună din cadrul
JCC. Cel mai cunoscut
blues-man din România,
cu numeroase concerte în
ţară şi străinătate, A.G.
Weinberger este chitarist
şi vocalist deopotrivă, ﬁind cunoscut nu doar prin
numeroasele prezenţe pe
scenă ci şi prin albumele
sale (unul ﬁind produs în
totalitate în SUA) şi prin
emisiunile sale de radio.
Un nou concert la TES va
avea loc la 23 martie.

Program dedicat iubirii
şi formelor pe care aceasta le îmbracă...
În zilele de 13 şi 14 februarie a.c., JCC Bucureşti a celebrat
deja internaţionala sărbătoare a Zilei Dragostei. Nu se putea
ca cei ce vin la programe să nu aibă şi ei parte de o atmosferă
festivă în acestă perioadă în care lumea se umple de inimioare,
de ﬁgurine de ciocolată şi de mesaje de iubire.
Programul a debutat cu un .... Kabbalat Shabat despre Ahava (iubire), sentimentul care are atâtea niveluri de trăire dar
care aduce întotdeauna lumină în suﬂetul nostru. „Te iubesc! I
love you! Ani ohev otah! Ti amo! Te quiero! Je t’aime!” – aşa
şi-au salutat oaspeţii organizatorii şi i-au invitat să pătrundă în
cunoaşterea acestui sentiment de-a lungul timpului, pornind
chiar cu reﬂectarea sa în Tora, scrierea în care se regăsesc
toate frământările şi sentimentele noastre.
La Balul Inimilor Pereche au fost invitaţi Cristian Avram,

Bereshit, ediţia a cincea

Mini-Machol pentru toţi!
Sesiunea Machol din Szarvas (Ungaria) reprezintă unul dintre cele mai aşteptate evenimente
anuale. Organizatorii din cadrul JCC Bucureşti
s-au gândit să ofere participanţilor – ﬁ e ei începători, intermediari sau avansaţi – programe de
dans, în care să poată să îşi exerseze paşii învăţaţi
la Machol. Această sesiune îi aşteaptă, însă, şi pe
cei foarte tineri sau pe cei care până acum nu au
încercat niciodată paşii dansului israelian. Următoarele sesiuni vor avea loc la 15 martie şi 5 aprilie
în „Blue Lagoon” JCC-cafe, între orele 12 şi 15.

Aviv haviv – relaxare
pentru vârsta medie
Între 3 şi 5 martie, cei ce aparţin de vârsta medie sunt invitaţi la Cristian pentru un weekend, desfăşurat într-o autentică
atmosferă evreiască. Pe parcursul celor trei zile participanţii
vor putea admira frumuseţile regiunii şi se vor putea relaxa
împreună cu prieteni mai vechi şi mai recenţi. Data limită de
înscriere este 27 martie.

Karaoke Party
O vorbă veche românească spune că „luni nici iarba nu
creşte”. JCC şi programul său de Karaoke, din cafeneaua
„Blue Lagoon”, ţin să ne contrazică în această privinţă. O invitaţie la cântec şi dans, cu melodii şi texte în engleză, ebraică
şi română vă stau săptămânal la dispoziţie. Printre cei care
îşi încearcă norocul se găsesc şi voci excepţionale, pe care îţi
face plăcere să le asculţi. Descoperiţi plăcerea de a cânta la
Karaoke! Unii amatori spun că produce dependenţă!

Mihai Mos, Monica Ciuta şi Natalia Guberna iar cuplurile au
fost invitate să îşi demonstreze calităţile de dansatori şi să
răspundă la întrebări referitoare la cât de bine se cunosc.
Sâmbătă seara, în cafeneaua Blue Lagoon, îndrăgostiţii
de toate vârstele au avut parte de o petrecere cu numeroase
surprize. Esenţa a fost ca cei ce au venit cu partenerii să aibă
parte de tot romantismul necesar unei asemenea celebrări
iar cei aﬂaţi în căutarea suﬂetului pereche să nu se simtă
stânjeniţi şi să îşi găsească, poate, chiar dragostea în această
seară romantică. Cu şampanie, ciocolată, muzică şi dans, participanţii au avut posibilitatea să exploreze care este persoana
importantă din viaţa lor, cea alături de care acestă viaţă capătă
mai multă lumină şi alături de care zilele par mai blânde şi
mai plăcute.

Centrul de Zi şi
Bait Ham – programe
împotriva singurătăţii!

După o absenţă de câteva luni, numeroşi participanţi din
întreaga ţară au fost dornici să ia parte din nou la programul
Bereshit – Universitatea Evreiască Europeană. Acesta a revenit, într-adevăr, în familia JCC, în zilele de 25 şi 26 februarie.
Peste 120 de participanţi au putut audia cu această ocazie
conferinţele profesorului Yosef Kaplan, de la Universitatea
Ebraică din Ierusalim. Temele abordate au fost, din nou, cu
adevărat incitante. „Maranii din Spania şi Portugalia şi revenirea lor la Iudaism în secolele XVI şi XVII” şi „Baruh Spinoza
şi Iudaismul” au fost două subiecte care au incitat imaginaţia
şi i-au pasionat pe participanţi. Profesorul Kaplan a publicat
numeroase volume şi studii din domeniul istoriei evreilor
din Spania, a diasporei sefarde, a maranilor şi a celor numiţi
„conversos”. A predat la universităţi în Statele Unite, Anglia şi
Franţa, a ocupat şi ocupă poziţii importante în viaţa academică
israeliană în domeniul studiului istoric.

O dată cu deschiderea JCC, în octombrie 2007, a luat
naştere şi Centrul de Zi. În ﬁecare dimineaţă, cei ce aparţin
“vârstei de aur” se întâlnesc în sediul din strada Popa Soare
pentru un program colectiv, căre implică discuţii, conferinţe,
jocuri de societate, vizite la obiective bucureştene şi vizionări
de spectacole.
Recent, la programul bogat al Centrului de Zi, coordonat
de Sanda Wolf, s-a adăugat programul “Bait Ham”, “Casa
Caldă” (primitoare) care se adresează, printr-un set de programe complementare, celor care pot frecventa JCC-ul în alte
intervale orare. Programul Bait Ham aduce invitaţi cunoscuţi
în familia JCC şi deschide noi posibilităţi pentru petrecerea
timpului liber pentru cei de aici.
Singurătatea este exclusă astfel din programul pensionarilor! La o cafea, un ceai şi o gustare în ﬁecare zi, cei de
aici au devenit, încetul cu încetul, prieteni şi, fără a exagera,
chiar o familie. Cu gusturi şi preocupări diferite, ei apreciază
spectacolele de bună calitate la care pot participa împreună.
Un moment cu totul special îl reprezintă sesiunea de vară de
la Casa de Odihnă şi Recreere din staţiunea Cristian, când
se pot relaxa, la aer curat, în cadrul unui program evreiesc
tradiţional.

Seara rusească –
„balşoi” succes!
Seara de muzică pe care o organizează în ﬁecare
lună, în cafeneaua JCC, muzicianul Radu Captari aduce
numeroşi participanţi de toate vârstele. Cel mai recent
eveniment de acest fel s-a desfăşurat în încăperea
arhiplină cu adolescenţi, tineri şi bunici împreună.
Este o dovadă că melodiile suﬂetului nu au vârstă! Cu
chitara sa, protagonistul serii poartă publicul din micul
ştetl rusesc sau ucrainean pe străzile somptuoase din
Moscova şi Sankt Petersburg. Următoarele seri ruseşti
vor avea loc la 8 martie şi 5 aprilie.
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Toate programele pe care le organizează JCC, atât vara cât
şi în timpul anului, necesită persoane specializate. În acest
sens, Dalia Golda, director de programe al JCC Bucureşti a
iniţiat un curs de hadraha, adică o “instruire de instructori”,
pentru realizarea programelor iudaice existente în Bucureşti,
la Cristian sau în cadrul JCC. Cursurile cuprind paşii în care
trebuie realizat un program, se analizează nevoile participanţilor şi felul în care ei pot ﬁ implicaţi. Se folosesc foarte multe
exemple concrete şi participanţii sunt invitaţi la demonstraţii
practice ale abilităţilor lor în domeniu.

,

Invitaţie în lumea
culorilor

„PUR şI siMplu mascat”
şi omagiu adus femeii...

Cei mai mici dintre participanţii la programele JCC stau
încântaţi la orele de pictură. Ei intră în lumea fascinantă a
culorii şi formei şi, de la o vârstă foarte fragedă, pot explora
felul în care frumosul ne inﬂuenţeză existenţa. Prin joacă,
prin metode speciﬁce vârstei, li se deschide apetitul pentru
un domeniu pe care mai târziu îl vor putea îmbrăţişa ca
profesie sau ca pasiune.

Cu ocazia celei mai vesele sărbători din calendarul iudaic,
toţi cei ce frecventează JCC Bucureşti sunt invitaţi la un adevărat festival. La 7 martie, cei care se maschează în cel mai
ingenios mod vor ﬁ premiaţi în cadrul balului mascat. Cu o
zi mai târziu, este rândul familiilor care au copii mici să
celebreze împreună printr-un carnaval special.
Ziua Femeii este celebrată şi la JCC! “Eşet hail – o femeie
de valoare” prezintă lucrările artistelor din comunitatea
evreiască sărbătorind şi o evidenţă lingvistică: “Inspiraţia,
emoţia şi arta se declină toate la feminin » - fapt pe care ni-l
amintesc chiar organizatorii…

Tu Bişvat– celebrarea evreiască a naturii,
ca parte a Creaţiei
Celebrarea acestei sărbători a început cu un Oneg Şabat
festiv la JCC, în cadrul căruia 90 de persoane, cu vârsta
cuprinsă între doi şi 83 de ani, au cântat împreună psalmii
tradiţionali de Kabalat Şabat şi s-au bucurat de o piesă pusă
în scenă de cei mici.
Sâmbătă seara, petrecerea de Tu Bişvat a adus împreună
peste 50 de persoane în cafeneaua “Blue Lagoon”. S-a dansat
şi s-a cântat până târziu în noapte… Un moment special al
acestui festival despre natură l-a reprezentat plantarea copacilor în curtea bibliotecii „Şafran”. Familiile prezente au
făcut acest gest tradiţional, care aminteşte de perpetuarea
Creaţiei, de mulţumirea adusă lui Dumnezeu pentru că ne-a
făcut parte a unei lumi minunate, alcătuite în cel mai mic

detaliu.
Brunch-ul pentru generaţia medie de duminică a deschis
din nou subiectul referitor la această sărbătoare evreiască,
ce are o triplă relevanţă: religioasă, agrară (calendaristică)
şi mistică. Peste 100 de persoane au luat parte, în cursul
aceleiaşi după-amieze, la Seder Tu Bişvat, manifestare în
cadrul căruia s-au explicat paşii acestei ceremonii şi s-a
discutat despre relaţia Lui Dumnezeu cu poporul evreu şi a
rolului pe care natura îl joacă în acest context. Programul a
fost condus de Adrian Gueron şi Daniel Orenstein.
Încă o dată echipa JCC ne-a demonstrate că tradiţiile
evreieşti ocupă un loc important în viaţa de zi cu zi a evreilor.

Timişoara – culoarea lumii în care trăim
Celebrarea de Tu Bişvat a început la Timişoara prin
faptul că toţi participanţii, de la copii la vârstnici, şi-au lăsat
amprenta artistică pe foile ce reprezentau „Pomul Vieţii”. Un
fruct, o ﬂoare, un copil, o pasăre... ﬁecare şi-a folosit inspiraţia
de moment.
Cu aceeaşi ocazie, oﬁciantul de cult Solomon Rosemblum
a condus Seder Tu Bişvat iar Tina Sas şi Luciana Friedmann
au organizat un program interactiv pentru participanţi. Aces-

ta a cuprins dezbaterea unui interesant citat, prezentarea
semniﬁcaţiilor multiple ale sărbătorii şi un concurs dedicat
evenimentului.
A fost un prilej special pentru ca peste 70 de membri ai
comunităţii să ﬁe împreună, la masa îmbelşugată şi la trecerea tradiţională de la vinul alb la cel roşu, simbolul venirii
anotimpului cald.

JCC Iaşi, o instituţie regională de anvergură
Între 24 şi 26 aprilie a.c. la Iaşi va avea loc cel de-al patrulea Shabbaton, destinat tinerilor din zona Moldovei. Cu acest
prilej va avea loc şi deschiderea oﬁcială a JCC Iaşi, un ediﬁciu
nou, care va găzdui activităţi iudaice pentru toate generaţiile.
Organizatorii preconizează că tot mai multe persoane vor lua
parte la acestea, încercând să îi atragă şi pe cei care în mod
tradiţional nu participau la asemenea evenimente.
Deschiderea JCC Iaşi reprezintă un eveniment pentru
întreaga regiune, ﬁind un loc ce îi va primi, deopotrivă, pe
tineri, pe vârstnici, pe copii, pe reprezentanţii generaţiei

medii. În Centrul Universitar Iaşi sunt şi numeroşi studenţi
israelieni care, cu această ocazie, vor găsi mai uşor drumul
spre comunitate…
JCC Iaşi se înﬁinţează prin partenariatul dintre F.C.E.R. şi
Joint, ﬁind rezultatul cooperării deosebite în privinţa realizării
programelor la nivel local. Un grup de tineri inimoşi, coordonat
de Arina Orenstein, se ocupă deja de câteva luni de punerea pe
picioare a acestui JCC şi de organizarea unui Shabbaton, care
se vrea memorabil pentru întreaga regiune.

Tort şi muzică pentru
20 de membri ai
„generaţiei de aur”
Clubul „Casa caldă” de la J.C.C. nu şi-a dezminţit numele.
Duminică, 22 februarie a.c., a găzduit, potrivit tradiţiei întroduse de entuziastele responsabile ale „generaţiei de aur”,
Sanda Wolf şi Manuela Alshka, întâlnirea şi sărbătorirea
celor care în luna fenruarie, au împlinit o vârstă. Nu are importanţă cât. Au fost 20, printre care nume binecunoscute ca
Dan Mizrahy, Octavian Sava, dr. Hugo Mayer, poeta Felicia
Mohr, veteranul sionist Arnold Weisenberg , Iacob Lanczet
de la Comunitatea Bucureşti şi mulţi alţii. Flori, cadouri, o
mică gustare şi un tort mare i-au întâmpinat pe sărbătoriţi
şi prietenii lor. Câteva cuvinte calde de felicitare, însoţite
de „mulţi ani trăiască” din partea celor prezenţi au creat o
atmosferă sărbătorească şi de bună dispoziţie, la care a contribuit şi momentul vesel al scriitorului Octavian Sava care,
în câteva minute, şi-a refăcut întreaga carieră şi şi-a evocat
prietenii. Un mic program muzical cu actorul Mihai Moş de
la Teatrul Naţional de Operetă, care a interpretat melodii
„evergreen”, a încheiat această mică festivitate la care cei
prezenţi s-au simţit ca în familie. (E.G.)
Pagini realizate de
LUCIANA FRIEDMANN
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Se caută nume,
în ivrit, pentru
Uranus şi Neptun
Toate planetele, cu excepţia lui Uranus şi
Neptun, au nume în ivrit. Acum, Academia
pentru Limba Ivrit de la Universitatea Ebraică
a anunţat un concurs pentru a se găsi nume
şi pentru aceste două planete. Mercur se
numeşte în ivrit „Hama”, Venus este „Noga”,
Pământul se numeşte „Eretz”, Marte se numeşte „Maadim”, Jupiter e numit „Tzedek”,
iar Saturn e „Shabtai”.
Propunerile pot ﬁ trimise organizatorilor
până la 12 mai 2009. Puteţi participa şi dvs!
Adresa este: www.astronomia2009@org.il
Numele câştigătorilor vor ﬁ anunţate la
ﬁnele Anului Internaţional Astronomic, de
Hanuka, 2009.

„Şarpe” robotizat,
în inima noastră
Li se spune „şerpi” ﬁindcă seamănă cu
reptilele care se ondulează pentru a se deplasa . Există astăzi „şerpi” care pătrund în
corpul nostru pentru examene endoscopice
sau operaţii laparoscopice. Minuni ale tehnologiei moderne, ei reunesc în tuburi ﬂexibile,
cu diametre milimetrice, surse de lumină,
camere video, eventual pensete sau bisturie,
canale pentru aspirat sau pentru trimis aer
comprimat la presiuni până la 20 de atmosfere. Există asemenea „şerpi” care se strecoară
şi pe sub ruinele clădirilor prăbuşite pentru
a-i ajuta pe cei de la suprafaţă să găsească
supravieţuitori.
Acestei familii de „şerpi” mecanici li s-a
adăugat de curând unul nou, care permite
operaţii pe inimă şi în inimă. El este rodul colaborării prof. dr. Aron Wolf, de la Tehnion, cu
prof. american Howiw Choset şi cu chirurgul
italian Mario Zenatti, aﬂat acum ca profesor
la Pittsburg. Ei au creat un aparat numit „CardioARM”, care permite operaţii pe cord fără
a mai deschide pieptul pacientului. Expresia
„operaţie pe cord deschis” îşi va pierde semniﬁcaţia. Inima, însă, nu e singurul organ ce
va putea ﬁ operat laparoscopic cu noul aparat
„CardioARM”. „Şarpele” robotizat e relativ
uşor de fabricat; mai greu, pentru răspândirea
lui, e să ﬁe caliﬁcaţi chirurgii care să îl folosească. Numai în Statele Unite au loc anual peste
un milion de operaţii pe cord care ar putea ﬁ
efectuate de acum înainte fără a mai deschide
toracele. „Cardio ARM” are nevoie de numai o
singură incizie iar tubul ﬂexibil, cu 103 grade
de libertate, are memoria locurilor prin care
a trecut astfel ca, atunci când e retras, să nu
rănească alte organe. Cu el se poate opera şi în
spatele unui organ, „şarpele” strecurându-se
în locuri care acum sunt inaccesibile tehnicii
laparoscopice. Vă vine să credeţi că în deceniile
următoare chirugia va renunţa la bisturiu?
Cuţitul chirurgului a supravieţuit mii de ani,
încă din paleolitic . Era timpul ca omenirea să
facă şi aici un pas decisiv înainte.

Inovator de talie mondială în economisirea energiei
Recent, ﬁzicianul american ARTHUR ROSENFELD a primit unul din prestigioasele
premii anuale pentru inovare ale revistei britanice „The Economist” . Puţin cunoscut de
publicul larg, acest octogenar este unul din marii ﬁzicieni contemporani care a trecut prin
apropierea premiului Nobel dar nu a avut norocul să intre sub reﬂectoarele celebrităţii.
Frigiderele, care acum 50 de ani consumau 2000 kwh pe an, acum consumă numai 450
kwh. Geamurile, care lăsau să intre radiaţia infraroşie solară în încăperi, acum o reﬂectă
vara şi o reţin iarna. Becurile cu ﬁlament de tungsten acum sunt înlocuite pe scară tot mai
largă de cele miniaturale, cu gaze ﬂuorescente.Toate aceste inovări, au calculat experţii, au
adus Statelor Unite în ultimii 50 de ani economii energetice de 800 de miliarde de dolari
iar aplicarea lor pe o scară tot mai largă, într-o societate tot mai conştientă de necesitatea
economisirii energiei, va aduce în 2010 economii de o mie de miliarde de dolari numai
în SUA. Însă ele se răspândesc rapid în toată lumea. Inclusiv în România. La originea
acestor inovări se aﬂă laboratorul condus de Arthur Rosenfeld.
În tinereţe, Arthur Rosenfeld a trăit în apropierea unor corifei ai ﬁzicii şi a participat
direct la dezvoltarea tehnicii experimentale a ﬁzicii subatomice. A fost ultimul student
acceptat de Enrico Fermi pentru doctorat. A lucrat apoi, la Los Alamos, cu alt laureat
al premiului Nobel, Louis Alvarez, având o contribuţie majoră la inventarea camerei cu
bule, folosită pentru fotograﬁerea ﬁsiunii particolelor elementare în acceleratoare. Când
Alvarez a decis să renunţe la ﬁzică pentru a se ocupa de geologie, conducerea celebrului
Laborator din Los Alamos, cu o echipă de 200 de ﬁzicieni de nivel mondial, a fost preluată de Arthur Rosenfeld. Dar în 1975, la doi ani dupa prima criză mondială a petrolului,
acest mare ﬁzician şi-a schimbat brusc cariera. El a convins administraţia americană
să înﬁinţeze, sub conducerea sa, „Centrul pentru ştiinţele construcţiei” de la Lawrence
Berkeley National Laboratory, unde a iniţiat cercetări menite să contribuie la reducerea
consumului de energie în lume, considerând, cu geniu vizionar, că aceasta va ﬁ o prioritate
a civilizaţiei în viitoarele decenii. Şi nu s-a înşelat.
În 2001, el a formulat „Legea lui Rosenfeld” care spune că, din 1845 încoace, pentru
a produce un dolar de Produs Naţional Brut cantitatea de energie necesară a scăzut cu
1% pe an.

Urbaniştii desenează oraşe care plac şoarecilor
Cum poate fi desenat un oraş sau un cartier care se dezvoltă? Urbaniştii încearcă să
înţeleagă care sunt strategiile de orientare
ale oamenilor într-o aglomeraţie orăşenească, care sunt instinctele care ne fac pe noi
să preferăm o anumită organizare stradală?
Cercetători de la Grădina zoologică din Tel
Aviv au descoperit că şoarecii au aceleaşi
preferinţe ca oamenii. Experienţe făcute pe
cobai au dovedit că, puşi în oraşe miniaturale, pe machete, şoriceii preferă o organizare

urbană cu străzi paralele, în unghiuri drepte,
ca în Manhattan, decât una haotică aşa cum
este la New Orleans. Totodată, cobaii dar şi
alte animale care circulă într-o machetă urbană sunt atraşi de locuri centrale, deschise,
cum ar fi pieţele, de exemplu cum ar fi Piaţa
Universitaţii în Bucureşti sau Arcul de Triumf. Oamenilor trebuie, de asemenea, să li
se ofere astfel de puncte centrale de adunare
şi orientare. Cercetătorii israelieni, zoologi
dar şi geografi, testează pe mini-machete

propuse de urbanişti reacţiile animalelor
pentru ca noile cartiere să nu fie aşezări fără
suflet ci să răspundă aspiraţiilor locuitorilor.
Folosind şoarecii, macheta e testată în câteva
minute. E interesant că şoarecii construiesc
în mintea lor modele cognitive ca să se orienteze într-un oraş, desigur nu pentru străzile
lui ci pentru reţeaua de canalizare, care însă
corespunde cu cea stradală. Şi preferă o reţea
simplă de tip grilă uneia cu multe curbe.

Desenatoarea care a creat logo-ul
RUTH KEDAR preda la Universitatea Stanford când doi studenţi i-au propus să
deseneze logo-ul noii lor companii şi s-au oferit să îi plătească în acţiuni; pe atunci
nu aveau nici un ban. Nu auzise nimeni de ﬁrma lor, erau săraci dar drăguţi, şi Ruth
le-a desenat logo-ul pentru viitoarea lor companie, pe care o numiseră Google. S-au
despărţit, ﬁecare cu drumul său în viaţă. Larry Page şi Serghei Brin au ajuns multimiliardari iar Ruth Kedar a continuat o carieră de designer independent.
Ruth Kedar s-a născut în Brasilia şi a emigrat în Israel, copil ﬁind. A studiat
arhitectura la Tehnionul din Haifa. În 1985 s-a instalat în California cu soţul şi cei
doi copii şi a intrat la un doctorat la Universitatea Stanford. Şi-a ales o temă interesantă: desenarea unui nou model de cărţi de joc. Cărţile de joc sunt vechi de peste un
mileniu, desenul lor de bază nu s-a schimbat şi sunt folosite la multe jocuri, complet
diferite, a explicat Ruth. În 1988, ea a fost solicitată de ﬁrma ADOBE ca să deseneze
un set de cărţi de joc pentru lansarea noului produs ADOBE - programul “Ilustrator”.
A lucrat apoi ca director artistic la ADOBE şi ca profesor la Universitatea Stanford.
După un timp, şi-a creat propria ﬁrma de design. Logo-ul pentru Google l-a desenat
ca un serviciu amical pentru doi băieţi simpatici. Dacă ar ﬁ primit propunerea lor de
a o plăti în acţiunile unei companii care nici un se lansase pe piaţă, ofertă ce părea
mai mult o glumă, acum ar ﬁ fost multimilionară.

Inventat în Israel

OCHIUL AUTOMOBILULUI

Viitorul este al automobilelor inteligente.
Dacă nu mai deştepte ca şoferii lor, măcar cu
reﬂexe mai rapide. Maşinile vor avea grijă de
securitatea traﬁcului, cu o atenţie niciodată
slăbită. Unul din sistemele de siguranţă a
deplasării pe străzi şi şosele este “Mobileye”,
creat de profesorii israelieni Amnon Shaashua
şi Ziv Aviram. El e singurul sistem, de până
acum, care integrează alarma pentru pericolul de ciocnire cu cea privitoare la ieşirea de

pe traseu şi cea de apropiere periculoasă de
vehicolul din faţă. Licenţa pentru difuzarea în
întreaga Europă, timp de trei ani, a sistemului
“Mobileye” a fost cumpărată, cu 150 de milioane de dolari, de o mare companie italiană.
Licenţa a mai fost vândută în Australia iar
Mobileye este deja instalat pe automobile de
lux, cum sunt seriile BMW 5-6 şi 7, pe modelele Volvo S80, XC70 şi V70 şi pe modele
Buick şi Cadillac

Ce ni se pregăteşte...

M E M O R I A , A S I S TAT Ă D E C O M P U T E R

După cum se ştie şi după cum chiar constatăm cu toţii, pe măsură
ce depăşim vârsta de 40 de ani, capacităţile noastre cognitive încep să
intre în declin. Începem să uităm, tot mai des, tot mai mult...
Cercetători de la IBM-Israel au declanşat programul „Hermes”, care
îşi propune să ofere, peste trei ani, un complex de aparate, atât ﬁxe cât
şi mobile, menite să îi ajute pe cei în vârstă să dispună de o memorie
asistată de computer. Ele vor funcţiona şi cu semnalizare auditivă dar
şi cu una vizuală, ﬁind astfel concepute încât să ﬁe accesibile chiar celor
fără o pregătire informatică. După cum spun cercetătorii implicaţi, e o
tehnologie „care nu intimidează”. Proiectul „Hermes” reuneşte experţi
din domeniile gerontologiei, recunoaşterii vorbirii şi ai informaticii, ai
recunoaşterii emoţiilor în vorbire şi ai vocii sintetice. Alături de israelieni participă cercetători din Grecia, Anglia, Spania, Italia. Bătrânii

vor ﬁ echipaţi, în ﬁnal, cu microfoane şi aparate video miniaturale
pentru a înregistra, după dorinţa lor, ce au spus, ce au făcut, locurile
unde s-au aﬂat la un moment dat. Toate aceste informaţii vor ﬁ stocate
şi procesate pentru a oferi, la cerere, „amintiri” electronice celor care
au, la un moment dat, tot mai des lapsusuri de memorie. De pildă, poţi
întreba sistemul: „Ce mi-a spus ﬁica mea când a fost săptămâna trecută
în vizită, în legătură cu examenele nepotului?” Şi Hermes răspunde
imediat vocal sau redă pe ecranul video discuţia dintre părinte şi ﬁică.
Sistemul poate memora ce alimente sau ce medicamente trebuie să
cumpere proprietarul lui, la anumite intervale de timp, ce medicamente
a luat azi şi mai trebuie să ia până diseară... Şi nouă, în redacţie, ne-ar
ﬁ de folos, ca să ne amintească ce sărbători vin, ce comemorări... Nici
noi nu mai suntem tineri!

Bule minuscule, de miliardimi
de metru, duc medicamentele
la tumori

Nanotehnologia
şi cancerul

Toată lumea ştie cât de penibile sunt
efectele secundare ale tratamentelor chimice
ale tumorilor canceroase: stări de greaţă,
căderea părului… ca să le cităm pe cele mai
cunoscute. Ele au loc ﬁindcă medicamentele
de sinteză introduse în organism trec ca la
paradă pe la toate ţesuturile şi le atacă nediscriminat şi pe cele sănătoase şi pe cele din
tumoare. Acesta va ﬁ, curând, trecutul terapiei oncologice. Profesoara Ramona Margalit,
de la Universitatea din Tel Aviv, a apelat la
nano şi la micro tehnologie pentru a produce
balonaşe cu dimensiuni de miliardimi de metru, mici bule, în care se introduce substanţa
medicamentoasă. Ele pot ﬁ văzute numai la
microscop dar ﬁecare conţine o inﬁmă cantitate de medicament pe care îl livrează numai
în tumoare, ﬁindcă suprafaţa lor e acoperită
cu o substanţă care deosebeşte celulele sănătoase de cele canceroase. Ramona Margalit
ţine să sublinieze că această tehnologie poate
ﬁ aplicată şi la tratarea osteoartritei, rănilor
deschise şi bolilor infecţioase.
Pagină realizată de
ANDREI BANC
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„ŞCOALA, CASA, FEREASTRA SPRE LUME”

Bucureştiul interbelic reînviat la parametrii secolului XXI. Cred că aşa a fost percepută
lansarea albumului „Alma Redlinger – pictura
ca viaţă, viaţa ca pictură” nu doar
de invitaţi, ci şi de trecătorii aﬂaţi în
seara aceea de iarnă prin faţa simezelor de la „Galateca”, din Capitală,
ascultând revărsându-se, dincolo
de ferestrele imense ale Galeriilor,
„Partita” de Bach, pe fundalul imaginilor la retroproiector, opera de-o
viaţă a pictoriţei: plecăciune în faţa
marii arte, bucuria de a-i ﬁ contemporani. Realizatorii albumului,
secretarul Societăţii Colecţionarilor
de Artă din România, Vasile Petrovici, şi ﬁica
pictoriţei, arhitecta Daria Simion, au fost conştienţi că pictura se „explică” singură pe sine,
ca şi muzica. De aceea, cronicile la expoziţii
personale ale Almei Redlinger, care „sparg”
din loc în loc reproducerile după tablouri de
mare preţ, multe aﬂate în renumite muzee
şi colecţii particulare din diferite colţuri ale
lumii, sunt doar punctaje ale etapelor de maturizare a creaţiei, repere ale recunoaşterii. Deschiderea albumului - fotograﬁa adolescentei
Alma, şi închiderea - fotograﬁa de dată recentă
a pictoriţei în atelier - sunt tonice expresii ale
trăirii întru Frumos şi Bine. Ca în orice ediţie
îngrijită cu rigoare ştiinţiﬁcă, există capitole
de biograﬁe şi bibliograﬁe, la care a fost adăugată căldura clipelor de viaţă imortalizate

de fotograf: familie, prieteni, locuri dragi. De
altfel, chiar în seara lansării albumului – sărbătorirea celor 85 de ani de viaţă ai artistei -,
i-am regăsit strânşi laolaltă în jurul
ei soţul, copiii, nepoţii. Cred că
echilibrul, armonia, luminozitatea
creaţiei sale de acolo vin. Albumul
a fost recomandat de publicişti,
critici de artă, oameni de cultură:
Crenguţa Ţolea, N. Ghilduş, Maria Magdalena Crişan, maestrul
Constantin Vişinescu. Dar a fost
şi un gest care mă urmăreşte: la
sfârşitul ceremonialului, cineva s-a
apropiat de artistă şi, fără cuvinte,
i-a oferit un nufăr alb. Cum înţelege pictura
Alma Redlinger? Citând un vers de Blaga: „Pe
măsură ce le văd, lucrurile-s ale mele”. Îmi
amintesc şi o scenă care spune mult despre
tinereţea, spontaneitatea, bucuria acestei
luări în posesie; a metamorfozei „realului”
în „realitate proprie”. Alma se aﬂa în vizită
la prietena ei de-o viaţă, Eva Cerbu, colegă la
Şcoala lui Maxy şi, mai târziu, în călătoriile de
studii în ţară. Pe o etajeră – un vas subţiratic
de ceramică în care erau răsﬁrate frunze mari
de toamnă. „Uite, p-astea aş vrea să le pictez”,
a spus Alma, privindu-le cu nesaţ.
Concepţia albumului a fost desenarea
„traseului” operei (teme, tehnici, perioade
de culoare, de compoziţie). Critici de artă şi
confraţi au vorbit, de-a lungul timpului, des-

pre „strunirea şi şlefuirea intuiţiei” (Yvonne
Hasan), cursivitatea liniilor, trecerile de la mat
la transparenţă modelate de pete de culoare;
au înţeles că tablourile sunt „un jurnal” (Radu
Ionescu); au sesizat îmbinarea între solar şi sobru - sinteză deprinsă de la Maxy; i-au depistat
inﬂuenţe ale cubismului şi constructivismului
(Călin Dan); au fost încântaţi de modernitatea
şi aerul „retro” (Maria Magdalena Crişan).
Dar, poate mai adânc decât ei, îi înţelege
laboratorul=atelierul soţul ei, Ladislau - Laci
cum îi spune Alma - care i-a fost şi model
pentru un tablou care-i poartă numele: „Atelierul este mediul […], şcoala perpetuă […] ,
casa, fereastra spre lume […], locul de unde
porneşti spre expoziţii şi unde te întorci spre
a continua şi a o lua de la capăt”. Zăbovind
asupra reproducerilor realizate în condiţii
grafice excepţionale, redescopăr puterea
Almei Redlinger de a face să trăiască „nuferii
galbeni”, „trandaﬁrii de Brebu”, „magnoliile
cu Telerama”…, limbajul culorilor puternice:
roşu, negru, griuri colorate, întâlnirea cu
Parisul („Sena cu autoportret”), împăcarea
cu „Anotimpurile”, exuberanţa „Muzicii”, a
„Dansului”, raﬁnata stăpânire a ştiinţei colajului (cu aﬁş de Matisse, album de Picasso),
„arta” de a ﬁ bunică (Ştefan, nepotul arhitect,
în costum de arlechin)… Într-un cuvânt – oaza
de frumuseţe nepieritoare şi harul de a ne o
transmite.
IULIA DELEANU

O enigmă mai puţin
Fotograﬁa aceasta circulă, din 1941, în
Istoria literaturii a profesorului G.Călinescu,
la pagina 694. Este însoţită de o explicaţie
lacunară: “Al. O. Teodoreanu în inspecţie
oenologică”. De fapt, personajul din prim
plan nu-i altul decât însuşi eruditul autor
al monumentalului op, părând a improviza
o dizertaţie savantă pe tema conţinutului
din imensele butoaie ale cramei de vinuri.
Pe scara din fundal se mai distinge ciuful
literatului Mihail Sevastos. Cine va fi luat
acest instantaneu, unde şi când? S-a amuzat
profesorul să lase a pluti o misterioasă ceaţă
peste imaginea ce-l surprinde într-o ipostază
ieşită din baremuri?
Dar, poate că îi fusese oferit clişeul, fără
alte explicaţii, pentru savoarea intrinsecă
de a-l introduce în Istorie, când vine vorba
despre prozatorul, pus oarecum în umbră de
celebritatea fratelui său, Ionel Teodoreanu. O
nevinovată răzbunare, imaginată pe tăcutelea
de Păstorel, notoriu epigramist, calamburgiu

şi măsluitor de şotii la cafenea. Iată că, după
zeci de ani, a sosit sorocul ca fapta lui să ﬁe
divulgată! Poza face parte din bogatul repertoriu al unui fotograf de mare audienţă în
epocă – numitul Iosif
Berman. Ea însoţeşte,
în revista “Magazinul”, din iunie 1933,
un reportaj semnat
de Al.O.Teodoreanu,
după raita într-o veche bodegă bucureşteană, unde produsele
vestitelor podgorii de
la Valea Călugărescă
asezonau fripturile,
deopotrivă faimoase,
ale bătrânului grataragiu cîndva preţuit
de Caragiale în persoană. Lucruri pe cale
de a ﬁ uitate, urmează

a ﬁ reînviate în numărul următor al revistei
noastre, în cadrul “ediţiei speciale” dedicate
moştenirii artistice rămase de la Iosif Berman
(G.Ş.)

Portret creionat din cuvinte: TEREZA MÓZES
Citisem două dintre cărţile Terezei Mózes:
„Decalog însângerat”şi „Evreii din Oradea”,
care m-au impresionat foarte mult şi mi-am
propus să realizez un ﬁlm-portret despre ea.
Am ﬁxat data întâlnirii, în miezul lunii august
2005, când familia Mózes, stabilită în Israel
de ceva vreme, revenea la Oradea pentru o
scurtă vacanţă. Am sosit împreună cu colegul
meu, operatorul de imagine Sandy Marius, şi
am sunat la poarta casei cochete din centrul
Oradiei, cu o oarecare emoţie. Din primul
moment al întâlnirii m-a fascinat privirea
de un albastru intens, ageră şi scrutătoare,
dar şi ţinuta maiestuoasă a gazdei noastre.
Camerele, care dădeau una în alta, aveau uşile
deschise, creând impresia unei biblioteci şi a
unui muzeu etnograﬁc, fără însă a pierde impresia de cămin, de ambianţă locuită. Modul
de aranjare al pieselor de mobilier, obiectelor
decorative şi ale celor de uz casnic vădea profesionalismul muzeografului, dar şi dorinţa de
creare a unei ambianţe calde, familiale. Am început interviul răsfoind albumul de familie în
care, printr-un miracol, s-au păstrat şi câteva
fotograﬁi din perioada antebelică.

Aspiraţii năruite
şi umbra morţii
Copilăria, petrecută la Şimleu Silvaniei,
i-a fost luminată de chipul bunicilor şi al învăţătorului de la şcoala evreiască, vâltoarea
multicoloră a târgurilor săptămânale inoculându-i pasiunea pentru costumele şi obiectele
populare. Mai târziu, elevă la Liceul „Oltea
Doamna” din Oradea, nutrea dorinţa de a studia la universitate însă declanşarea prigoanei
antievreieşti, mai întâi sub administraţia românească şi mai apoi sub cea ungurească, au
determinat-o să se orienteze către meseria de
croitoreasă. Dar, în primăvara lui 1944, după
ocuparea Ungariei de către trupele germane, a
început calvarul populaţiei evreieşti, punerea

în practică a soluţiei ﬁnale.
Auschwitz, Riga Spilva, Kaiserwald, Stutthoff, Gutau au fost lagărele
prin care a trecut Tereza Mózes. Peste tot a
avut de înfruntat spectrul cumplit al selecţiei,
însă ﬁrea ei tenace, robusteţea şi norocul au
ajutat-o să supravieţuiască.

Împlinire profesională
şi armonie familială
Tinereţea, setea de viaţă şi cunoaştere au
ajutat-o pe Tereza Mózes să depăşească durerea pierderii celor dragi şi trauma celor îndurate în lagăr. Şi-a reluat studiile, dedicându-se
etnograﬁei care o atrăsese încă din copilărie.
Şi-a luat licenţa în istoria artei, etnograﬁe şi
limba franceză şi a obţinut doctoratul cu o teză
despre portul popular din nord-vestul Transilvaniei. În calitate de etnolog, muzeograf şi
critic de artă a elaborat peste o sută de studii
de specialitate, publicate în ţară şi străinătate,
şi mai multe monograﬁi despre ceramica şi
portul popular de pe valea Crişurilor. Tereza
Mózes a semnat articole pe teme de etnograﬁe
şi istorie a artei atât în revistele româneşti

cât şi cele maghiare, acestea din urmă ﬁind
culese într-un volum cu un titlu mai deosebit:
„Etnograﬁa sentimentală”. Dragostea pentru
arta populară, competenţa şi rigoarea Terezei
Mózes s-au pus în valoare şi în calitate de şefă
a secţiei de Etnograﬁe de la Muzeul Crişurilor
din Oradea, la a cărei înﬁinţare pusese umărul,
într-o perioadă când însăşi viaţa ei era în pericol, după un grav accident de maşină.
Tereza Mózes se numără printre femeile
privilegiate, care au reuşit să îmbine împlinirea profesională cu armonia familială. Soţul
ei, doctorul Carol Mózes, era o personalitate
a medicinii orădene. A înﬁinţat liceul sanitar
din localitate, îndrumând generaţii de viitoare
cadre medicale, a publicat cărţi de specialitate
în medicină şi a fost şef de secţie la Spitalul de
boli infecţioase. În semn de recunoştinţă, în
anul 2003 i s-a conferit titlul de Cetăţean de
onoare al Oradei.
Cele câteva ore de ﬁlmare au trecut în zbor
şi ne-am luat rămas bun, cu promisiunea că în
vara următoare, 2006, aveam să revenim pentru a realiza ﬁlmul-portret al doctorului Carol
Mózes. Filmul meu a fost difuzat în toamnă,
când am aﬂat, cu stupoare, că doctorul Carol
Mózes se stinsese din viaţă curând după vizita la Oradea. Numele Terezei Mózes l-am
regăsit într-o ştire de presă din vara anului
trecut care relata că distinsa muzeografă şi
etnografă donase Muzeului Crişurilor 700 de
obiecte rare de ceramică şi 3000 de cărţi de
specialitate, una dintre cele mai importante
colecţii din ţară. Alte 5000 de cărţi au fost
donate Bibliotecii „Gheorghe Şincai”.
Acest gest superb, de devotament faţă de
instituţia pe care a înnobilat-o prin munca sa
de o viaţă, s-a dovedit un cadru minunat al
portretului pe care am încercat să-l creionez
în cuvinte. În imaginarul meu, acest portret
se suprapune perfect cu cele din tinereţe,deşi
Tereza Mózes se apropie de pragul celor 90
de ani. Ad mea veesrim !
ANDREA GHIŢĂ

Dicţionar
neconvenţional
(volumul
III G,H,I)

al
scriitorilor
evrei
de limbă
română

DRAGĂ MIRODAN,
MĂ BUCUR...
ŞI TE INVIDIEZ
Mirodan, te îmbrăţişez, ţi-am citit Dicţionarul, care nu mai e dicţionar, ﬁe şi neconvenţional, este literatură. Dacă spaţiul îmi va
îngădui, voi demonstra pe parcursul acestei
consemnări, că este o literatură supusă diﬁcilelor reguli ale confesiunii, ale spiritului
polemic şi nu arareori ale dramaturgiei. Dar,
nu vreau să anticipez. Un Dicţionar este o
lucrare pe care o răsfoieşti grăbit până găseşti pagina şi numele personajului care te
interesează. Dacă e decedat, până pătrunzi
în Hades. Dacă e nemuritor, până în clipa
în care – vis gratuit – aspiri să-i aﬂi secretul
nemuririi. Secretul? O splendidă tenacitate,
o onestitate care te încântă şi te sperie.
O condescendenţă care angajează rigorile unui act ştiinţiﬁc. Dragă Mirodan, ai
izbutit. N-am putut să las din mână ultimul
volum al dicţionarului, pe care continui să-l
numeşti „neconvenţional”. Este şi neconvenţional. Dar abia de aici începe meritul
său, când te străduieşti să supui dicţionarul
convenţiei tulburătoare a conştiinţei de sine.
A conştiinţei evreităţii pe care ţi-o asumi. A
refuzului ferm al oricărei concesii.
Cu meritul suplimentar de a integra,
între filele sale o stringentă actualitate,
un refuz temerar al oricărei amoralităţi şi
curajul, dacă e nevoie, al luptei cu ﬂoreta
(a scrisului, întâi), ﬁe şi la 80 de ani. La
capătul lecturii, cu asta vreau să încep, am
constatat dragă Miro, că n-ai 80 de ani. Atâta
timp cât mai păstrezi atacul în viteză cu ﬂoreta adolescenţei, cifra 80, ca şi în cazul lui
Schechter, atunci când dezvăluise numărul
redactorilor de la Contemporanul, rămâne
tot o gafă.
- Dar eu am chiar vârsta pe care o bănuieşti.
- Tocmai asta e gafa.
N-o ai, n-o arăţi, nu poţi
convinge pe nimeni. Să
rămânem, dragă Miro,
„cerchezieni” până la
inevitabilul Kadiş.
Am început prin a citi
eseul tău despre Gaster.
Prea puţin cunoscutele şi insuﬁcient comentatele lui întoarceri în România, fără de care
n-ar ﬁ rezistat. Abia pe urmă am luat cartea
pe rând, pagină cu pagină, de la Henri Gad
şi fratele său, Jean Gad, mort prin 1952.
Dar la peste două decenii după moartea lui
Henri Gad. Ştii că am întâlnit-o în viaţă şi
am cunoscut-o, într-un drum spre Azuga,
pe Martha Greiff, cea care ţi-a scris, mult
mai târziu, din Berşeva? Nu-ţi mai spun câte
nu am citit despre Sorana Gurian... Fusese
apropiată de sora mamei mele, Licuţa. Şi
ce frumos ai ştiut tu să scrii, prezentând-o
în întreaga ei disperare: „După ce trişase
în permanenţă cu viaţa, Sorana Gurian s-a
hotărât să ﬁe cinstită cu moartea.” În rest,
cât de bine a ştiut, biata de ea, că „Zilele nu
se întorc niciodată”... Şi cred că, în secret,
visase să rămână tânăra Ana... frumoasa şi
veşnic tânăra Ana... Paradoxal, mi-a amintit,
prin toată drama ei, şi de Adonis Hâdul – al
lui Oscar Lemnaru. Şi la ciocnirile lui cu îndrăgostitul, până-n ultima clipă a vieţii, Elly
Roman. Îţi aminteşti replica lui Lemnaru:
Dacă EL.I. Roman doamna revine Dacă…
În rest, te-ar ﬁ invidiat şi Zigu, pentru
eseul tău despre Dobrogeanu-Gherea... Eu
te invidiez pentru tot ce ai scris despre Carol Isac. O merita din plin... Şi pentru ce ai
scris şi ai gândit, cu siguranţă, despre Carol
Iancu. Am terminat lectura cu sentimentul
straniu că m-am reîntâlnit cu familia mea...
Şi cu ameninţările Gărzii de Fier. Ai intuit
exact. Ameninţările sunt reale. Te aştept,
dragă Miro, cu următoarele trei litere ale
Larousse-ului tău suﬂetesc. Îmbrăţişează-i
pe toţi cei care nu au putut să lase cartea
din mână. Mi-e dor să te mai văd. Ca şi lui
Gaster, din când în când, spre casă...
În rest, a murit Toma Hirth. Ţi-ar fi
plăcut să-l cunoşti! Îi închinăm o pagină
întreagă pentru a spune măcar a mia parte
din ceea ce s-ar cuveni. Să nu-l uiţi la vreo
reeditare, sau printre foile unor alte medalioane, pe bunul Grişa Gherghei.
DOREL DORIAN
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CELE DOUĂ
POVERI ALE
POPORULUI EVREU:

CONFRUNTAREA CU TRECUTUL (memoria SHOAH-ului) ŞI ÎNFRUNTAREA PREZENTULUI –
UN DESTIN REPUS PERMANENT ÎN JOC, ACCEPTAT CU DEMNITATE ŞI CURAJ

A trecut — şi probabil că va mai trece —
mult timp până când semniﬁcaţia profundă a
Holocaustului să se întipărească în conştiinţa
umanităţii. Confruntarea cu trecutul continuă
să se petreacă prin intermediul colecţiilor
de documente, al cronicilor, al cercetărilor
istorice, al artelor (literatură, pictură, ﬁlm,
piese de teatru, muzică); juridic (procesele
de la Nürnberg, dar şi toate celelalte procese
postbelice intentate criminalilor nazişti).
Imensa traumă psihologică suferită de poporul evreu n-a putut ﬁ încă depăşită. Monstruozitatea acestui episod din istoria recentă,
implicaţiile sale, nu numai pentru victimele
supravieţuitoare, ci şi pentru noi toţi, precum
şi inexistenţa vreunui cadru de referinţă, ﬁe
el moral, istoric ori teologic, în care să putem
“plasa” cele petrecute, au determinat, deseori,
generaţiile postbelice “să-şi întoarcă privirea”. Cu atât mai grea, misiunea asumată a
celor ce nu precupeţesc nici un efort, într-o
dramatică încercare de scoatere la lumină a
adevărului istoric, în poﬁda oricăror tentative (mai mult sau mai puţin conştiente) de
obnubilare a memoriei colective.
Deocamdată, chiar şi după atâţia ani,
continuăm să ne aﬂăm în faţa unui puzzle,
din care lipsesc o sumedenie de piese şi care
se cere completat.

65 de ani de la
atrocităţile împotriva
evreilor din Ardealul de
Nord, vremelnic ocupat
În acest sens, considerăm demne de toată
admiraţia eforturile Asociaţiei Evreilor din
România Victime ale Holocaustului, însumate cu acelea ale Institutului Naţional
pentru Studierea Holocaustului “Elie Wiesel”
ale căror cărţi, despre care am mai scris, se
constituie, ﬁecare în parte, în acte esenţiale de
recuperare a momentelor istorice incomplet
“digerate”, nu doar de publicul cititor, cât şi
de o bună parte a istoricilor mai mult sau mai
puţin consacraţi.
Astfel, apariţia pentru prima oară, la

peste şase decenii, a “Actului de acuzare”, a
“Sentinţei” şi a unui bogat set de”Mărturii”,
rezultate ale Procesului intentat de Tribunalul
Poporului din Cluj (1945-1946) împotriva
responsabililor şi făptuitorilor crimelor din
primăvara lui 1944 în ghetourile din Nordul
Transilvaniei, anexat atunci Ungariei horthyste - are o deosebită importanţă istorică,
etică şi educativă1, întrucât atrocităţile descrise în aceste volume (alcătuite de cunoscutul
scriitor şi istoric Oliver Lustig, unul dintre
puţinii supravieţuitori de la Auschwitz) mărturisesc, o dată în plus, dorinţa de a privi
istoria în faţă, fără şovăire - fapt care este în
concordanţă cu tradiţia evreiască - constituindu-se într-un exerciţiu sănătos şi necesar
din toate punctele de vedere.
Cu regretul de a nu dispune aici de spaţiul
necesar pentru a intra în complexele mecanisme politice şi administrative a căror punere
în aplicare s-a soldat cu rezultate atât de
sălbatice şi admirând capacitatea de sinteză
a d-lui gen. Mihail E. lonescu, nu ne rămâne
decât să-i dăm iarăşi cuvântul: „[...] Arestările
şi primele internări în cele 11 ghetouri din
Nordul Ardealului au început la 3 Mai 1944,
iar la 9 iunie, deci după nici cinci săptămâni,
peste două treimi din cei peste 150 000 de
evrei deportaţi la Birkenau-Auschwitz erau
de acum transformaţi în fum şi cenuşă.
Aşa cum reiese [. . .] din documentele cuprinse în volumele publicate, evreii - înainte
de a ajunge la Birkenau-Auschwitz - încă din
prima zi de ghetou, s-au trezit faţă în faţă cu
moartea pe care, total nepregătiţi, au trebuit
s-o înfrunte.”2

Tăcerea şi indiferenţa,
la fel de vinovate ca şi
bestialitatea în sine
Nu avem pretenţia că am putea explica
resorturile unei barbarii care depăşeşte imaginaţia. Dar nici nu simţim nevoia de a scoate
cele întâmplate în Ardealul de Nord dintr-un
context general. Observaţia minuţioasă ar
cere, fără doar şi poate, o multitudine de
precizări şi nuanţe referitoare la atitudinea

În volumul de Mărturii, ﬁecare depoziţie
relevă frângerea unui destin. Puţinii supravieţuitori au fost nevoiţi să asiste sau să îndure, în afara “chinurilor obişnuite”, moartea
propriilor copii sau părinţi, a prietenilor sau
cunoscuţilor... de multe ori a tuturor membrilor familiei... Dar, dacă atrocităţile din lagăre
şi-ar putea găsi o explicaţie prin faptul că S.S.iştii erau îndoctrinaţi şi îndobitociţi de ură,
atitudinea celor din “comisiile de ghetoizare”,
a “schingiuitorilor”, scapă oricărei înţelegeri.
Aşa cum reiese atât din “Actul de acuzare”, cât
şi din “Sentinţă”, cei mai mulţi dintre dânşii
s-au prezentat voluntar şi au insistat să ﬁe
primiţi ca ajutoare ale călăilor. Fanatismul
cu care aceştia se agăţau de „îndatoririle” lor
de ucigaşi în masă rămâne ca unul dintre
cele mai dureroase semne de întrebare asupra
condiţiei umane şi una dintre cele mai hidoase curiozităţi din istoria umanităţii.

pe care guvernele şi popoarele le-au avut în
timpul războiului. Aşa cum observa istoricul
Josy Eisenberg, cu excepţia Danemarcei şi a
Olandei, toate guvernele Europei ocupate şiau dat concursul la măsurile care i-au lovit pe
evrei. Observaţie valabilă şi pentru guvernele
aliate, cărora nici nu le-a păsat să ofere înainte de război un azil pentru evreii persecutaţi
şi nici în timpul desfăşurării ostilităţilor nu
le-au acordat vreo atenţie specială. Meditând
asupra tuturor acestor adevăruri (în prefaţa
sa la “Bréviaire de la Haine” (Breviarul urii),
a lui Leon Poliakov, François Mauriac şi-a
exprimat foarte convingător stânjeneala: „[...]
E adevărat - recunoştea el - că o criză de o
asemenea anvergură îi priveşte, şi nu în mică
măsură, pe toţi cei care au fost martori şi nu
au strigat, oricare ar ﬁ fost raţiunea tăcerii
lor.”(subl. n.s.)
Extrapolând observaţia lui Mauriac,
aceasta capătă o covârşitoare relevanţă în
cazul celor petrecute în Ardealul de Nord
dar, o ﬁrească probitate ne îndeamnă să nu
minimalizăm nici calvarul celor deportaţi din
teritoriile româneşti sau aﬂate sub ocupaţie
românească.

Dreptul la autoapărare
şi viaţă împotriva
noilor escaladări ale
antisemitismului
În Holocaust au murit şase milioane de
evrei. Două milenii de ură antisemită de toate
genurile: păgână, creştină şi laică, superstiţioasă sau cerebrală, populară sau erudită,
s-au transformat într-un imens tăvălug a
cărui forţă copleşitoare şi implacabilă a fost
prăvălită peste trupul neajutorat al evreimii
europene. Pe măsură ce se deschideau lagărele şi dimensiunile calamităţii ajungeau
la cunoştinţa lumii, majoritatea evreilor s-a
aşteptat ca omenirea, oripilată, să înţeleagă
imensitatea ororii la care a fost părtaşă şi,
trăgând o linie sub monstruozitatea stupeﬁantă a antisemitismului, să isprăvească cu el
pentru totdeauna.
Dar n-a fost să ﬁe, ﬁindcă nu aşa funcţionează societăţile umane şi, mai ales, nu
aşa funcţionează impulsul antisemit. El este
“proteic”, capătă forme mereu noi, pe măsură
ce le consumă pe cele vechi. Paul Johnson
observă4 , pe bună dreptate, că efectul Ho-

Holocaustul comemorat la Institutul Francez

Israel Horovitz
NAOMI SHEMER

Anul acesta, Institutul Francez din Bucureşti a
decis să marcheze Ziua Mondială a Comemorării Holocaustului printr-o serie de manifestări artistice. Astfel,
trupa franceză „Compagnie de l’Écho” a prezentat, la
Teatrul Evreiesc, piesa „Lebensraum” a foarte popularului dramaturg american Israel Horovitz. Este o abordare
mai puţin obişnuită a problemei Holocaustului, o raportare a prezentului la trecut şi o ilustrare a consecinţelor
unor măsuri de reabilitare pripite, care subminează de
fapt intenţia iniţială. În afara originalităţii conţinutului,
concepţia regizorală (Xavier Heredia), care, prin decoruri minime şi schimbări rapide de planuri, foloseşte
numai trei actori (unul ﬁind chiar el) pentru a interpreta
40 de personaje, imprimând astfel o dinamică neaşteptată piesei, a reuşit să ne ofere elemente ale concepţiei
actuale a teatrului modern. Ei au jucat în faţa unei săli
pline cu tineri care au putut înţelege, printr-o abordare
subtilă, traumele Holocaustului.
„Vocile înăbuşite ale celui de-al treilea Reich” , conferinţă susţinută de dirijorul francez Amaury du Closel,
a fost a doua manifestare organizată de Institut. Vorbitorul a căutat să prezinte viaţa şi creaţiile unui număr

mare de compozitori şi muzicieni germani evrei care,
ﬁe au fost nevoiţi să emigreze, ﬁe au murit în lagăre de
concentrare naziste, foarte puţini dintre ei reuşind să
supravieţuiască. Un concert susţinut de orchestra de
cameră „Les Voix Étouffées”, la Sala mică a Ateneului
Român, sub bagheta dirijorului Amaury du Closel, a prezentat creaţii de patru compozitori din categoria „voci
înăbuşite”: Hans Elsler –„Concert”, Simon Laks –„Opt
cântece populare evreieşti”, interpretate cu măiestrie de
soprana Elsie Lévy, Alfred Tokayer (mort în lagărul de
exterminare de la Sobibor) - „O zi din copilăria mea”, şi
Ernst Toch - „Tanz Suite op.30”. Publicul, care a umplut
până la refuz sala, - printre invitaţii Excelenţei Sale
Henri Paul, ambasadorul Franţei la Bucureşti, aﬂ ânduse şi ambasadorii Greciei, Ciprului şi Norvegiei - a fost
impresionat atât de creaţiile compozitorilor, necunoscuţi majorităţii celor prezenţi, cât şi de excelenta interpretare a orchestrei. „Am considerat că muzica este cel
mai adecvat mijloc de omagiere şi rememorare a celor
dispăruţi în Holocaust şi care valorează mai mult decât
cuvintele”, ne-a declarat E.S. Henri Paul. (E.G.)

IERUSALIME, AUR PUR

I Mireasma pinilor pluteşte
cu boarea serii, lin,
Filtrează munţii străvezime,
aerul lor parc-ar ﬁ vin.
În somn s-a cufundat copacul,
lanţ poartă piatra-n vis,
Stingheră-i inima cetăţii,
un zid stă-n ea, zidul închis.

zeloşii cu un mai nou zel.
Se tânguie în peşteri vântul,
alt nimeni nu dă zvon
Coborâtor la Marea Moarta
prin drumul către Ierihon.

Refrenul: Ierusalime, aur pur,
Lumini sublime, soartă grea,
Al tău sfânt cântec ţi-l îngână
Şi struna mea...

III Deşi ţi-aduc cununi de lauri
şi-ţi fac din ode strai,
Ţi-s menestrelul cel din urmă,
cel mai mărunt dintre câţi ai.
Buzele-mi ard la al tău nume,
sărut de seraﬁm.
Cum să te uit, Ierusalime,
eternul meu Ierusalim ?

II Ce de fântâni aveai... Secate-s.
Bazarul, gol şi el.
Muntele Templului nu-l suie
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Refrenul

Refrenul
IV* Ne-am reîntors. E lume-n pieţe,
fântâni dau apă iar,
Muntele Templului ne-adună,
urcăm chemaţi de Şofar,
Şi-n peşteri galaxii se iscă
din magic electron.
Vom coborî la Marea Moartă
pe vechiul drum, prin Ierihon.
Refrenul
* Strofă adăugată în anul 1967 , după Războiul
de Şase Zile
Tălmăcire de ŞTEFAN IUREŞ
şi IRINA OPINCARIU ILIEŞ

„[...] Oamenii aduşi în faţa acestor anchetatori au fost bătuţi şi
schingiuiţi cu mijloace raﬁnate. Era o metodă generală de a bate şi
strânge testicolele la bărbaţi, de a schingiui cu bătaia la tălpi şi la mâini
cu bastoane de cauciuc. Bătaia s-a făcut fără a lua în considerare dacă
aceia au avut sau nu averi ascunse.
Gerö Alexandru, comerciant de cereale, într-o zi a fost grav schingiuit. A doua zi, a fost din nou chemat şi, de groaza schingiuirii, s-a
sinucis. „Dintre cei mulţi schingiuiţi cunosc următoarele nume: bijutierul Gross Samuil, Libovici Leopold, Spitz Bela, Salamon Henrich,
Princz Iosif, Reiter Moritz etc. După părerea mea, primarul Csoka,
necondiţionat, a trebuit să aibă cunoştinţă despre acest procedeu. Dar
nici el, nici ceilalţi, aşa cum am declarat, nu au putut sau nu au vrut să
facă nimic, deşi au promis că vor interveni pentru încetarea acestor
barbarii. Această teroare a fost exercitată astfel încât lumea s-a străduit
să ﬁe transportată [deportată] cât mai curând. [...]”
(Fragment din depoziţia martorului
Borghida Iosif, cf. „Procesul ghetourilor
din Nordul Transilvaniei”, volum II, p. 50.
Menţionăm că, aşa cum ne-a informat alcătuitorul volumelor, dl. Oliver Lustig, acest
proces a fost unicul proces al ghetourilor
după Holocaust. Toţi cei care se aﬂau în
conducerile ghetourilor ştiau că acestea
reprezintă doar puncte de tranzit, ultime
staţii spre camerele de gazare, iar timpul
locaustului a fost, în principal, acela de a
transfera obiectul central al urii antisemite
din Europa spre Orientul Mijlociu. Ceea ce-i
îngrijorează şi astăzi pe unii lideri arabi este
faptul că soluţia lui Hitler n-a reuşit să ﬁe - în
fapt - ﬁnală.
În zilele noastre, civilizaţia occidentală
aruncă o privire nouă asupra evreilor de ieri şi
de astăzi, în care se amestecă dubla nelinişte
născută din Holocaust şi existenţa Statului
Israel. Prin evreii supravieţuitori ai Auschwitz-ului şi ai celorlalte infernuri în care
au fost trimişi, lumea noastră ar trebui să-şi
dea seama de sfârşitul dătător de nelinişti al
valorilor sale, considerate tradiţionale, prin
cei de la Ierusalim şi Tel-Aviv, în mare parte
urmaşi ai celor dintâi, premisele unei lumi
noi, dar şi riscul unei conﬂagraţii mondiale.
Fără îndoială, azi nu avem de-a face decât
o dată în plus cu o altă ocazie de a veriﬁca una
din legile caracteristice ale istoriei evreilor:
modul în care sunt văzuţi de ceilalţi nu este
decât rareori călăuzit de o apreciere obiec-

era folosit pentru chinuirea oamenilor cu
scopul de a-i face să mărturisească unde
şi-au ascuns eventualele obiecte de valoare.
Tot dl. Lustig ne-a spus că cel mai sălbatic şi
dur ghetou a fost cel din Oradea, iar cel mai
batjocoritor, umilitor, cel de la Şimleu Silvaniei. De asemenea, am aﬂat că întreaga
administraţie - primarii, prefecţii etc. - era
adusă din Ungaria.)
tivă a realităţii.5

În ciuda urii şi
discriminărilor,
Israelul îşi va continua
misiunea preconizată
de întemeietorii săi
O dată cu izbucnirea noilor conflicte
dintre Israel şi o bună parte a lumii arabe,
evreii se aﬂă din nou într-o situaţie specială
şi apăsătoare. În mijlocul acestei situaţii,
pentru mo ment nefavorabilă, evreii, ca
oameni, şi Israelul, ca stat, se aﬂă învestiţi
cu o anumită misiune: punte aruncată între
creştinism şi islam, între Orientul în care
s-au născut - şi, apoi, reîntors în masă - şi

Ofrandă muzicală
Faptul că Orchestra Naţională Radio a inclus în programul
său din 30 ianuarie a.c., la Sala „Mihail Jora” din Capitală,
concertul „Cries from Earth to Heaven” de Şerban Nichifor,
piesă care încheie ciclul „Shoah” al compozitorului, a fost
încă un omagiu adus victimelor Holocaustului, prilejuit de
comemorarea a 64 de ani de la eliberarea lagărului AuschwitzBirkenau. Prima piesă din ciclu a fost „Remember”, pe versuri
de Victor Bârlădeanu, a doua – „Memoria verii”, pe versuri de
Leon Volovici.
Lucrarea, în primă audiţie absolută, s-a remarcat prin gradul
înalt de cantabilitate, sensibilitatea, nobleţea gândirii muzicale
transﬁgurând durerea în lacrimă, fără disonanţe, fără scrâşnete. La Auschwitz-Birkenau au fost oameni care L-au negat pe
Dumnezeu, dar au fost şi oameni care şi-au confecţionat din
sfoară tﬁlin ca să se poată ruga şi, până în ultima lor clipă, au
spus „Şma Israel…”. Şerban Nichifor face parte din categoria
celor care au nevoie de Dumnezeu în toate încercările vieţii.
Când nu mai ai pe nimeni, cu cine stai de vorbă? Numai Cel
Veşnic Viu este aproape de cei singuri, cu inima frântă. A face
muzică este tot o formă de rugăciune. Cel puţin, aşa o înţelege
Şerban Nichifor. O rugăciune în care viorii (solistă – Claudia
Munteanu) îi răspunde orchestra. Sunetul copleşitor al orgii
(solist – Florin Chiriacescu) şi căldura suﬂătorilor au fost concepute ca trepte care duc spre Cer şi trepte atingând tot ce e bun
în om, supus atâtor încercări, aici, pe Pământ. Un compozitor
român de renume, încărcat de laurii multor premii naţionale şi
internaţionale, a adus ofrandă, de Ziua Mondială a Comemorării
Holocaustului, celor pieriţi Al Kiduş Haşem. Şi totuşi, în anii
aceia, „lumea a tăcut”, îşi intitula, în idiş, Elie Wiesel romanul de
debut. Drepţii între Popoare sunt excepţia care conﬁrmă regula.
Iar întrebarea persistă: unde a fost Dumnezeu atunci?
Aplauzele, ﬂorile au răsplătit o creaţie de referinţă în muzica românească la timpul prezent. Meritorii – receptivitatea
soliştilor la gândirea compozitorului şi ﬁ neţea cu care i-au
dăruit viaţă, situarea pe aceeaşi lungime de undă între orchestră şi dirijor, unul dintre numele importante ale baghetei, azi,
în Germania şi în lume. Chemat pe scenă, Şerban Nichifor a
fost felicitat de dirijor, oaspete al Orchestrei Naţionale Radio,
Walter Hilgers.
Concertul în re minor pentru vioară şi orchestră opus 47 de
Jan Sibelius, solistă – Irina Mureşan, o valoare a artei interpretative româneşti cunoscută melomanilor din ţară şi din lume -,
şi Simfonia a II-a în re major opus 73 de Johannes Brahms au
întregit seara cu pasionalitatea primului, cu meditaţia în tonuri
catifelate a celui de-al doilea.
IULIA DELEANU

Occident, ale cărui cultură şi tehnologii leau asimilat şi le propagă, îmbogăţindu-le
copios, ei au rămas deţinătorii unor chei şi
modele, atât sociologice cât şi religioase. În
Israel, în S.U.A., în Franţa - de fapt, pretutindeni în lume! - generaţia de gânditori şi
scriitori apărută imediat după sfârşitul celui
de-al doilea război mondial (Lévinas, Néher,
Heschel, Wiesel şi câţi alţii...), laolaltă cu
întreaga pleiadă de scriitori, ﬁlosoﬁ, oameni
de ştiinţă aﬁrmaţi chiar în zilele noastre au
continuat şi continuă să provoace naşterea
(sau renaşterea) unei viguroase spiritualităţi
care se cere luată drept model de întreaga
omenire civilizată. Acum, mai mult decât
oricând - chiar în această perioadă în care
vocile multor Cassandre capătă pregnanţă
şi se bucură de tot mai multă credibilitate,
adevărata funcţie a Israelului rămânând,
ﬁreşte, una de apărare sau de siguranţă, nu-şi
va înceta nici rolul stimulator şi creator, exact
în măsura în care au preconizat-o pionierii şi
întemeietorii săi.
E adevărat, astăzi evreii sunt, mai mult
decât oricând până acum, nevoiţi să realizeze
o diﬁcilă sinteză între toate elementele trecutului lor, pentru a putea dezgropa dintr-însul
cheile propriului viitor. Nu am nici cea mai
mică îndoială că vor putea rămâne stăpânii
acestora şi, aşa cum am mai spus-o, mai
devreme sau mai târziu - depinzând în mare
măsură de sprijinul pe care Israelul îl va căpăta (şi în ce măsură?!) de la restul lumii civilizate - ei îşi vor continua destinul paradoxal
şi grandios. Destin repus fără încetare în joc,
acceptat laolaltă cu întreg tributul de sânge
şi lacrimi, dar cu demnitatea şi fervoarea
izvorâte dintr-o speranţă mereu vie.
NEDEEA BURCĂ
1. Cf. Cuvânt înainte, de dr. Mihail E.
Ionescu, Director general al Institutului
Naţional pentru Studierea Holocaustului din
România “Elie Wiesel”, la Procesul Ghetourilor din Nordul Transilvaniei, vol. I, p. 3.
2. Ibidem.
3. Cf. Josy Eisenberg, O istorie a evreilor,
Bucureşti, 1993, p. 320-340.
4. Cf. Paul Johnson, O istorie a evreilor,
Bucureşti,2003
5 . C f . Josy Eisenberg, Op. cit.
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Ziua Mondială a Comemorării Holocaustului
la ONU

O SUPRAVIE ŢUITOARE
A TRANS NISTRIEI
SE ADRESEA ZĂ LUMII

Pentru a patra oară de la declararea de către Adunarea Generală a ONU
a zilei de 27 ianuarie drept Ziua Mondială a Comemorării Holocaustului,
la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York s-a desfăşurat o
ceremonie solemnă în amintirea victimelor genocidului nazist dar şi a
altor omoruri în masă - din Cambodgia, Bosnia, Ruanda, Somalia. În
acest an, principalii invitaţi ai evenimentului au fost rabinul Ysrael Meir
Lau, preşedintele Consiliului Muzeului Yad Vashem, Leon Rozenberg,
veteran al armatei sovietice, şi Ruth Glasberg Gold, originară din Cernăuţi, supravieţuitoare (copil ﬁind) a deportărilor din Transnistria. A
fost transmis un mesaj de solidaritate din partea secretarului general al
ONU, Ban Ki Moon, şi a Gabrielei Shalev, reprezentanta permanentă a
Israelului la ONU. Ceremoniile s-au încheiat cu un concert prezentat de
tineri muzicieni, cu piese dedicate suferinţelor victimelor Holocaustului.
Cantorul Iacov Motzen a rostit rugăciuni în memoria celor care şi-au
pierdut viaţa.
„Îmi dedic mărturia celor 1,5 milioane de copii evrei care au
pierit în Holocaust... şi Drepţilor între Popoare, printre care
lui Traian Popovici” .
Ruth Glasberg Gold, autoarea lucrării „Călătoria lui Ruth. Călătoria
unui supravieţuitor”, a evocat în faţa participanţilor la ceremonie tragedia
sa personală – în trei săptămâni şi-a pierdut familia în lagărul de la Berşad
– precum şi a evreilor români deportaţi în Transnistria.

„Lumea” – o revistă
cu un vădit caracter
antiisraelian
Nu este prima oară când remarcăm, în revista „Lumea”, tendinţa de
a prezenta deformat situaţia din Orientul Apropiat, ca şi scoaterea de
la naftalină a unor personalităţi şi acte reprobabile, în mod tendenţios,
neprietenesc faţă de evrei, în genere. Numărul din februarie 2009 este
demonstrativ în acest sens. Sub semnătura, probabil „convenţională”,
Jennifer Loewenstein, citim un „editorial” cu titlul „De ce se întâmplă
iadul pe pământ?”, de o violenţă care întrece şi naraţiunile conţinute
în text şi falsiﬁcatoare peste orice măsură. O ﬁ autoarea membră a Hamas? de unde îşi ridică drepturile de „autor”? Deci, ce concluzii ne oferă
articolul: Israelul duce o politică genocidară, în solidaritate cu SUA,
în Gaza, întreaga lume se face că nu vede sau nu reacţionează, toate
acţiunile teroriştilor nu au nimic comun cu organizaţiile palestiniene,
iar palestinienii sunt „nefericiţii lumii”, pradă furiei statului evreu.
Nimeni nu subestimează nefericirea populaţiei civile, dar autoarea,
prezentată ca „jurnalist independent”, director adjunct la un Program
al Universităţii din Wisconsin-Madison, atrage atenţia întregii lumi
asupra „iadului” adus de Israel pe capul locuitorilor „paşnici” ai fostei
Palestine, de 61 de ani încoace. Nici un cuvânt despre negarea dreptului
la existenţă a Statului Israel, dar nici o silabă.
În acelaşi ton este scris un alt articol, intitulat „Carnagiu în Gaza”,
semnat de Michael Warshawski, autoprezentat ca „purtător de cuvânt
al Centrului de Informare Alternativă” (unde?), care vorbeşte de „visurile colonialiste ale liderilor israelieni”. Domnul Warshawski este
antiisraelian, dar o ﬁ şi evreu? Parcă la Varşovia a fost şi ghetoul de
tristă amintire, în anii Holocaustului. Dar există un domn W.? Alte
titluri: „Războiul a fost făcut pentru Barack”, „Fâşia Gaza, un lagăr
de concentrare”, „O crimă împotriva umanităţii”. Jurnalista Carmen
Gavrilă, de la Radio România, regretă lipsa de fermitate şi unitate a
statelor arabe din regiune, face un inventar al armamentului de care
ele dispun şi concluzia este... Se înţelege. Intr-un articol nesemnat
(scrie „top-secret”) se reia ideea că americanii şi-au aruncat singuri
în aer Turnurile Gemene. Alte articole prezintă toate relele de care
suferă SUA - nimic bun. Deci, jumătate de revistă se ocupă de situaţia
din Orient, dar nici un text nu reﬂectă şi poziţia Israelului, nu există
nici un text semnat de un reprezentant israelian. Alte materiale se
dedică lui Hitler, „un om fermecător” (spune fosta lui menajeră, dar
ce spun supravieţuitorii despre farmecele paranoicului Adolf?), disidenţei din România, personalităţii lui Putin ( cu pete de culoare), etc.
Credem că „Lumea” se vinde bine, dar în preţ este, desigur, inclusă şi
dezinformarea voită.
BORIS MARIAN

„Sunt un copil supravieţuitor al Transnistriei...zonă pe care Hitler i-a
făcut-o cadou României fasciste, drept răsplată pentru alianţa sa cu Germania”, a spus vorbitoarea, care a descris apoi călătoria plină de chinuri
până la lagăr, în care au murit mii de oameni. „Experienţa mea în ceea ce
priveşte Holocaustul este diferită faţă de a altora, a arătat ea. Nu am un
număr tatuat deoarece sunt supravieţuitoarea unui plan de anihilare mai
puţin organizat şi metodic. Metodele utilizate în acest caz erau primitive
şi barbare, dar nu mai puţin mortale decât cele ale Germaniei naziste....
Cel mai eﬁcient sistem a fost cel de a-i abandona pe oameni, fără a li se
oferi un acoperiş, mâncare sau orice alte necesităţi esenţiale pentru a
supravieţui şi de a-i lăsa să moară de o moarte lentă, agonizantă, provocată de boli, frig, foame şi disperare...Trebuie să ne amintim şi de miile
de victime din România, ucise între 1940-1941 în pogromuri şi masacre
brutale, comise sub egida guvernului fascist al lui Antonescu. 280.000 de
evrei români şi ucraineni, ca şi 11.000 de romi au căzut victime în acest
Holocaust... Acum, după 60 de ani, am venit să depun din nou mărturie
deoarece mai există persoane care îndrăznesc să nege ororile şi realitatea
Holocaustului, punând bazele pentru repetarea unor astfel de tratamente
inumane. În Cambodgia, Bosnia sau Darfur...
Doresc să dedic mărturia de astăzi celor 1,5 milioane de copii evrei
care au pierit în Holocaust, supravieţuitorilor Transnistriei, tuturor victimelor Holocaustului românesc, evrei şi romi. Sper ca suﬂetele lor să-şi
găsească liniştea, ştiind că ceea ce li s-a întâmplat lor şi celor dragi nu va
ﬁ niciodată dat uitării. Dedic de asemenea cuvântul meu celor 21.000 de
creştini, Drepţi între Popoare, mai ales dr.-lui Traian Poipovici, primarul
oraşului Cernăuţi, al cărui curaj a salvat de la deportare 16.000 de evrei”,
a spus, în cuvântul ei, Ruth Glasberg Gold.
EVA GALAMBOS
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I U D A I C A
Wieseltier şi Kaddish-ul său

Kadiş este o rugăciune pe care evreii
o rostesc pentru pomenirea morţilor
dragi, al oricărui om care a murit şi a
însemnat ceva pentru cel care îl rosteşte.
Primul Kadiş se spune la înmormântare,
apoi el se rosteşte la anumite intervale de
timp, ca şi cu ocazia rugăciunilor tradiţionale din calendarul iudaic. Kadiş-ul ne
însoţeşte toată viaţa, căci morţii noştri
trăiesc printre noi. „Kaddish” (respectăm ortograﬁa originalului) este titlul
unei proze, traduse şi la noi, a cunoscutului scriitor şi jurnalist Leon Wieseltier,
născut la 14 iunie 1952, editorialist la
publicaţia de cultură şi politică „The
New Republic”. Originar din Brooklyn,
New York, el a învăţat la ieşiva ( şcoala
superioară de învăţământ iudaic), apoi la
Columbia University, Oxford, Harvard,
ﬁind şi în Consiliul director al Harvardului. O carieră universitară strălucită.
Preocupat de identitatea sa iudaică,
Wieseltier a mai scris, pe lângă romanul autobiografic „Kaddish” (dedicat
părintelui decedat), pentru care a fost
distins cu National Book Award, în anul
2000, ”Against Identity”, diverse eseuri

şi prefeţe ale unor cărţi despre Holocaust
apărute în ultimele decenii; a tradus din
poezia celui mai important autor din Israel, după 1948, Yehuda Amihai, pe care
l-a făcut cunoscut publicului american, el
cunoscând bine ebraica. Considerat un
liberal, Wieseltier a criticat menţinerea
trupelor în Irak, intervenţiile în alte zone
ale lumii. Este de părere că democraţia
nu se poate exporta, ea trebuie încurajată, dar nu implantată. Este totodată,
normal, un adversar al proliferării armelor nucleare şi al oricăror ameninţări cu
aceste arme. Un comentator scria despre
el că este „un amestec de Maimonide şi
Oscar Wilde”, ceea ce sună bizar, dar este
probabil real. Elev al lui Isaiah Berlin,
un mare iubitor al libertăţii interioare,
proclamate şi de acesta, Wieseltier se
aﬂă în atenţia mass media americane.
La noi i s-au tradus trei cărţi.
Ceea ce frapează pe cel ce caută un
înţeles în orice rugăciune este absenţa
oricărei referiri la cel mort, atunci când
evreul rosteşte kadiş-ul.Este premărit
Dumnezeu, se repetă îndemnul la credinţă şi la moralitatea noastră, dar numele
celui decedat nu se rosteşte decît înaintea kadiş-ului. Aceasta este prima temă
de reﬂecţie pe care şi-o pune Wieseltier.
A doua este lipsa unei legături aparente
ori de esenţă între ﬁlosoﬁe şi iudaismul
practicat de credincioşi. O întrebare pusă
cu o anumită îndrăzneală pentru un om
care a studiat la ieşiva, dar se ştie, ﬁlosoﬁ
ai iudaismului au fost şi vor mai ﬁ. A treia
chestiune este mai aproape de suﬂetul
scriitorului – în ce fel ﬁul îşi poate prote-

ja părintele, după ce acesta a murit, adică
poate ﬁ mântuit părintele prin ﬁul său?
De fapt este vorba de acceptarea morţii
şi a continuităţii spirituale. „Beneﬁciul
dubiului” în schimbul morţii, scrie cu o
pană inspirată Mircea Mihăieş într-un
eseu din „Idei în dialog” (septembrie
2006) .„Nu intenţionez să ﬁu neconsolat,
dar nici nu am de gând să mă las păcălit...
Bunătatea divină nu este aceeaşi cu bunătatea umană. Din ideea că Dumnezeu
ne salvează nu rezultă că El ne priveşte
din punct de vedere omenesc. Ce dacă
morţii tăi nu contează pentru salvarea
lumii? Sunt morţii tăi”, scrie Wieseltier,
cu durere şi cu o pornire ce ne aminteşte
de biblicul Iov (Hiob). Continuăm cu
câteva citate absolut şocante pentru cel
ce nu a mai citit asemenea „proteste”
faţă de ordinea lumii de la ... facerea ei.
„Acesta este paradoxul revelaţiei. Dislocă
Ordinea şi apoi devine dependentă de
această dislocare. Fără tradiţie, revelaţia
este doar o epifanie. Nu poate inspira
nimic altceva decât arta. Pretenţia tradiţiei este aceea că ea este lumina care
nu se întunecă în drumul ei de la sursă.
Asta-i scandalos”. Deci, nici tradiţie, nici
revelaţie? Asta-i scandalos, îl parafrazăm
pe Wieseltier, dar el rămâne netulburat.
Mai departe: „Umilinţa nu este sentiment, ea este metodă”, scrie excelent
Wieseltier, este o istorie a umilinţei.
„Mulţi ani am trăit fără religie. Dar nu aş
ﬁ putut trăi fără posibilitatea existenţei
religiei”. Ne oprim, pentru că ar trebui
să cităm întreaga carte.

POVESTIRI HASIDICE
JOCUL DE-A V-AŢI ASCUNSELEA. Nepotul rabinului
Baruch, băiat pe nume Jechiel, se juca o dată cu alt copil de-a
v-aţi ascunselea. S-a ascuns bine, aşteptand apoi ca prietenul
lui să-l caute. După ce a aşteptat multă vreme, a ieşit din
ascunzătoare; celălalt, însă, nu era nicăieri. Atunci şi-a dat
Jechiel seama că de fapt tovarăşul de joacă nici nu se apucase
să-l caute. A început să plângă şi alergând la bunicul său i-a
relatat purtarea urâtă a băiatului. Rabinului Baruch i-au dat
lacrimile şi i-a spus: „Tot astfel grăieşte şi Dumnezeu: Eu Mă
ascund, dar nimeni nu vrea să Mă caute”.
CUM TREBUIE TRANSMISĂ ÎNVĂŢĂTURA. Odată
Maggid-ul vorbi astfel către discipolii săi: „Astăzi vreau să vă
arăt care este cea mai bună cale de a transmite o învăţătură: să
nu te mai simţi pe tine însuţi, să nu ﬁi mai mult decât o ureche
care ascultă ceea ce spune universul cuvintelor. De îndată ce
începi să-ţi auzi propria vorbire, opreşte-te”.
ÎNVĂŢĂTURA TAINICĂ. Rabinul Levi Iţhac spunea:
„În profeţiile lui Isaia stă scris: de la mine va porni o nouă
învăţătură”. Cum trebuie înţelese acestea? Doar suntem pe
deplin încredinţaţi că Tora primită de Moise pe muntele Sinai
nu poate ﬁ schimbată şi că nu ne va ﬁ dată o alta; ea este imuabilă şi ne este interzis să ne atingem ﬁe şi de una singură din
literele ei. În adevăr însă nu numai literele negre sunt însemne
ale învăţăturii, ci şi spaţiile albe dintre litere; numai că noi nu

ştim să le descifrăm la fel ca pe celelalte. În viitor, Dumnezeu
ne va revela şi tainele cele albe ale Torei”.
FIECARE ÎŞI ARE LOCUL SĂU. Rabi Abraham Jacob
a fost întrebat: de ce spun înţelepţii noştri că nu există nici
un lucru pe lume, care să nu-şi aibă locul său”. Prin urmare,
omul îşi are un loc al său. „Atunci de ce se simt oamenii atât
de strâmtoraţi?” Rabinul răspunse: „Fiindcă ﬁecare vrea să
ocupe locul celuilalt”.
REMEDII. Un om învăţat, dar mărunt la inimă, i se adresează rabinului Avraam din Stretiu: „Se aude că daţi oamenilor
doctorii necunoscute şi că ele sunt folositoare. Daţi-mi şi mie
ceva ca să învăţ teama de Dumnezeu”.
„Pentru teama de Dumnezeu nu am nici un remediu. Dacă
însă doriţi pot să vă dau ceva pentru dragostea de Dumnezeu”.
„Asta ar ﬁ şi mai de dorit, daţi-l încoace”.
„Remediul, răspunse înţeleptul, este dragostea de om”.
VERSETUL INTERIOR. Pe când rabinul Mordehai se
aﬂa odată în marele oraş Minsk şi tălmăcea acolo Scriptura în
faţa unor adversari, aceştia au început să râdă de el. „Prin ce
spuneţi, versetul nu se clariﬁcă deloc”. „Chiar credeţi, ripostă
rabinul, că vreau să clariﬁc versetul din carte? Eu vreau să
clariﬁc versetul meu interior”.
Traducere şi prezentare de AMELIA PAVEL

DIVREI TORA
Sâmbătă, 21 martie 2009, este
o sâmbătă specială, când se citesc două
pericope: VAIAKEL şi PEKUDEI. Se
termină Cartea Şemot-Exodul, la Maftir
se citeşte un capitol special Ahodeş,
al patrulea capitol care ne pregăteşte
pentru luna Nisan şi sărbătoarea de
Pesah. Tot în această sâmbătă se binecuvântează luna Nisan. Pericopa Vaiakel
descrie marea contribuţie adusă de femei
la ridicarea Templului - Mişkan-ul în
pustiu. Femeile au hotărât să-şi doneze
bijuteriile, fapt menţionat de câteva
ori. Este un lucru relevant, căci ştim că
omul ţine foarte mult la bijuterii şi nu
se desparte cu uşurinţă de ele. Este de
dorit ca oamenii să facă astfel de gesturi
de bunăvoie şi acestea reprezintă un
exemplu pentru semeni. Ramban spune
că bărbaţii au luat exemplul femeilor
care şi-au oferit, primele, bijuteriile, cu
bucurie şi dragoste.
Sâmbătă, 28 martie 2009, se
va citi citit pericopa VAIKRA, prima
pericopă din Cartea Vaikra-Leviticul,
care se ocupă de problema Leviţilor, cei

din tribul Levi, şi de jertfe. Pericopa cuprinde un verset: „Nefe ki tehte bişgava”
–„când va păcătui cineva fără voie” (4,2).
În legătură cu acest verset există multe
comentarii în Talmud. Se spune că este
vorba de faptul că suﬂetul ar ﬁ păcătuit
dar suﬂetul este legat de trup şi invers –
suﬂetul reprezintă trupul iar trupul este
legat de suﬂet. Prin aducerea unei jertfe
se cere iertare pentru păcatul comis.
Speciﬁcul acestei pericope este că începe
cu un lucru simplu, cu dorinţa de a micşora doar personalitatea sus-pusă a lui
Moşe – Marele profet Moşe era socotit
omul cel mai puţin orgolios. În pericopa
de faţă, acest lucru este scos în evidenţă
prin faptul că în cuvântul Vaikra –ultima
literă „a” este scrisă mai mic.
Sâmbătă, 4 aprilie 2009, este
Şabat Hagadol – marea sâmbătă înaintea săbătorii de Pesah, când se citeşte
pericopa ŢAV. Numim această zi Şabat
Hagadol , pentru că evreilor aﬂaţi încă
în Egipt li s-a poruncit să aducă o jertă.
Faptul că egiptenii nu i-au pedepsit
pentru că au sacriﬁcat o vită, la care ei se

REFLECŢII BIBLICE
de ing. BARUCH TERCATIN
Pericopele VAIAKEL şi
PEKUDEI
(sâmbătă, 21 martie 2009)
Pericopa VAIKRA
(sâmbătă, 28 martie 2009)
Pericopa ŢAV
(sâmbătă, 4 aprilie 2009)
închinau, a fost o minune – şi de atunci
această sâmbătă se numeşte Şabat
Hagadol. Pericopa începe cu explicaţiile ce se dau Cohanimi-lor în legătură
cu jertfa, numită ola. Rabi Iţhac Karo
susţine că sacriﬁcarea şi arderea acestei
vite duc la dispariţia gândurilor rele pe
care le are omul noaptea şi din cauza
cărora păcătuieşte ziua. Această jertfă
arde toată noaptea ca să ne scutească
de pedeapsa cerească. După distrugerea
Templului, nu se mai fac astfel de jertfe,
ele ﬁind înlocuite azi cu rugăciunea şi
învăţătura Torei.

Biblia şi India
Tradiţia indiană este prea puţin cunoscută în Europa.
Vechimea ei şi amploarea literaturii hinduse necesită un efort
de o viaţă. Printre cunoscătorii acestei tradiţii vom numi, desigur, pe Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu, Sergiu Al George,
Idel Segal, Moshe Idel, care, specializat în Cabala, se referă
şi la tradiţia indiană. Mircea Eliade, în ciuda unui trecut care
nu-i face cinste, nu poate ﬁ ignorat, ﬁind cel mai documentat
cercetător român din secolul XX în istoria religiilor, unde
a inclus şi iudaismul, de fapt prima formă de monoteism
cunoscută. Geneza, despărţirea uscatului de ape, apariţia
principiului masculin (Adam) şi feminin (Eva), pe care Cabala le-a pus la temelia unor structuri ce reﬂectă Divinitatea,
se regăsesc şi în tradiţia indiană. Cuvântul sanscrit Shakti
este considerat a avea o rădăcină comună cu Shekhina, din
iudaism. În vechea limbă a hinduşilor, deghemon însemna
şi om şi pământ, la fel cum adam în ebraica veche însemna
om, iar adamah - pământ. Coincidenţa nu este întâmplătoare, pentru că mitologiile vechi aﬁrmau formarea omului din
humus, de unde şi termenul greco-roman humanus.„Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa”, este o
propoziţie ce se regăseşte şi în texte indice vechi. Doar că nu
este vorba de Dumnezeu Unicul, ci de un Demiurg, la fel cum
aparenta contradicţie, anume, că nu poate ﬁ cunoscut chipul
lui Dumnezeu, se regăseşte în textele indienilor antici.Aici
nu facem aﬁrmaţii nefondate că iudaismul ar avea un izvor
indic de inspiraţie, ci este vorba de un sincronism istoric.
Alte noţiuni similare – Raiul-Eden, Copacul Vieţii, Copacul
Cunoaşterii – sunt noţiuni recognoscibile în tradiţia hindusă. Nu mai vorbim de Potop, întâlnit la mai toate credinţele
orientale. Cercetătorul Constantin Daniel, mare orientalist,
cu studii de referinţă, considera că antecesorii lui Abraham
proveneau din estul Peninsulei Arabice, probabil din zona
Indiei, iar unele animale pomenite în Biblie ar ﬁ trăit tot în
zona Indiei. Decalogul, adica Tora primită de Moise, este o
sinteză a unor coduri morale de inspiraţie multiplă. Neﬁind
dogmatici, nu putem ocoli acest aspect. Nici minunile făcute
de Moise, apoi cea a lui Aaron, cu toiagul prefăcut în şarpe, nu
sunt străine de mitologia indică. La fel, modul în care Moise
s-a înălţat la Dumnezeu, fără a avea un mormânt terestru este
caracteristic miturilor orientale, inclusiv credinţei islamice,
deci după Moise şi Iisus. Dispariţia celor zece triburi ale
poporului lui Israel a fost urmată de cele mai controversate
interpretări, iar evreii din India, membri ai Beir Israel, consideră că ei sunt urmaşii acelor triburi. Extazul, practica pe
care se bazează şi tradiţia yoghină şi nu numai, se regăseşte şi
în iudaism, în special la hasidim, urmaşii lui Baal Şem Tov. O
concluzie am putea deduce de aici - omenirea are o rădăcină
comună, nevoia de morală şi de credinţă în Divinitate, pentru
a rezista asaltului continuu al Inﬁnitului, al Haosului.

Samuel David Luzzatto
– fondatorul ştiinţei
iudaismului
Numele de familie Luzzatto a fost cunoscut prin rabinul Benedetto (sec. XVII),
elev al lui Leon de Modena, Iakob ben
Isaac (sec. XVI), rabin în Safed (Palestina), Moses Chaim, cabalist şi poet (sec.
XVIII), continuator al operei lui Isaac Luria, Simone, rabin în sec. XVII la Veneţia,
Evraim şi Isacco, celebri medici şi poeţi la
Londra în sec. XIX şi, în sfârşit, Samuel David Luzzatto.
Samuel David Luzzatto s-a născut la 22 august 1800 la
Triest, într-o familie săracă provenită din Germania. Studios
şi receptiv la învăţătură, devine profesor în 1829 la Collegium
Rabbinicum din Padova, unde şi-a continuat cariera până când
a trecut în eternitate, la 30 septembrie 1865. Prin opera scrisă
şi-a înscris numele în „lanţul de aur” al iudaismului”. Acronimic este cunoscut sub numele de ŞADAL. Ca poet, alcătuieşte
volumul „Kinor Naim” („Vioara suavă”). Alături de Leopold
Zunz, Abraham Geiger, S.D. Luzzatto a fondat ştiinţa iudaismului, adică principiile de studiere a iudaismului ca tradiţie şi
ﬁlozoﬁe. A studiat şi a scris în domeniul paleograﬁei, ﬁlologiei,
istoriei, teologiei, eticii.
Luzzatto a continuat să dezvolte moştenirea, de nouă secole,
a lui Saadyia Gaon, fondator al gramaticii ebraice vechi, modernizând-o în spiritul secolului XIX. Fără Luzzatto, Ben Yehuda
ar ﬁ avut mari diﬁcultăţi în întreprinderea sa de a reînvia
limba ebraică. Între anii 1836-1865 publică o serie de lucrări
de gramatică, lingvistică, ﬁind o autoritate în domeniul ebraisticii. A studiat moştenirea biblică, aramaică, scriind „Targum
Onkelos” („Trecerea textului”), alte studii despre Pentateuh. O
altă contribuţie importantă este revaloriﬁcarea operei poetice a
lui Iehuda Halevi, „prinţul poeziei ebraice” din sec. XII. A scris
o autobiograﬁe, tradusă în italiană, care l-a făcut cunoscut în
afara obştii evreieşti. Mai puţin amintit astăzi, el este un exemplu de cărturar care a înţeles că iudaismul este şi trebuie să ﬁe
o tradiţie vie, evolutivă, neînchistată în dogmă.
Fiii săi, Beniamino, medic celebru, şi Filosseno, orientalist-erudit în sanscrită, asirologie ş.a. au făcut cinste numelui
Luzzatto.
Pagină realizată de
BORIS MARIAN MEHR
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Vandalii au atacat cea mai veche
sinagogă din Caracas
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La 30 ianuarie a.c. un grup înarmat
de 15 persoane a vandalizat sinagoga
Tiferet Israel din Caracas, cel mai vechi

lăcaş de cult evreiesc din capitala Venezuelei. Imobilizîndu-i pe cei doi paznici,
vandalii au distrus şi împrăştiat obiecte
religioase, au mânjit pereţii cu vopsea şi
au pictat lozinci antisemite. Conducători
ai comunităţii evreieşti din ţară şi-au manifestat preocuparea cu privire la posibile noi atacuri, mai ales datorită faptului
că au fost furate computere şi documente
administrative. David Harris, directorul
executiv al American Jewish Commitee,
a tras un semnal de alarmă cu privire la
intenţiile atacatorilor.„Vroiau informaţii
despre comunitatea evreiască, vroiau
nume şi adrese. De ce? Răspunsul este
clar.”, a declarat el, în cadrul unui mare
miting de protest, organizat la New York,
în faţa Consulatului Venezuelei.
Preşedintele Hugo Chavez, un aliat
apropiat al preşedintelui iranian Mah-

mud Ahmadinejad, a ţinut, începând din
2005, numeroase discursuri antisemite,
mai ales de la lansarea operaţiunilor
israeliene din Gaza. Este adevărat că
preşedintele a condamnat atacarea sinagogii, sugerând că ar ﬁ fost organizată de
oponenţii săi politici. Dar evreii de-aici
s-au confruntat şi înainte cu numeroase
incidente antisemite – atacarea unui
rabin în decembrie, vandalizarea altor
sinagogi şi ameninţări cu boicotarea
spectacolului „Scripcarul pe acoperiş”.
Liderii comunităţii din Venezuela s-au
plâns că şi alte oﬁcialităţi guvernamentale au făcut declaraţii antiisraeliene.
Chavez a acuzat guvernul israelian de
„genocid” .
La Caracas au fost arestaţi 11 dintre
cei care au vandalizat sinagoga. Şapte
dintre ei sunt poliţişti.

OPERAŢIUNILE DIN GAZA AU PROVOCAT
UN VAL DE ANTISEMITISM ÎN LUME

Un val de manifestări antisemite s-a dezlănţuit în lume după
lansarea operaţiunilor militare
din Gaza. Potrivit unui raport al
Jewish Agency, dat publicităţii la
sfârşitul lunii trecute, numai în
ianuarie 2009 s-au înregistrat 250
de incidente antisemite, o creştere
dramatică în comparaţie cu cele 80
care au avut loc în aceeaşi perioadă
din 2008. În Europa, manifestări antisemite s-au desfăşurat
în Franţa, Marea Britanie,
Suedia, Danemarca, Elveţia,
Germania, Olanda, ﬁind vorba
de încercări de incendiere a sinagogilor,
atacarea sediilor comunităţilor sau atacuri
la persoană. Cele mai grave incidente s-au
petrecut în Franţa, unde un autoturism
incendiat a fost împins în poarta sinagogii
din Toulouse. De asemenea, în apropiere a
fost găsită o altă maşină cu bombe incendiare. Într-o suburbie a Parisului, un grup
de persoane a aruncat cocktailuri Molotov
în clădirea unei sinagogi. Şi în alte localităţi
franceze, ţară care are cea mai numeroasă
populaţie evreiască şi musulmană, au avut
loc incidente. Astfel, la Strasbourg, a fost
atacată o sinagogă, iar un tânăr evreu a fost
înjunghiat de doi hoţi de maşini mascaţi,
în apropiere de Paris. Preşedintele Nicolas
Sarkozy a avertizat că Franţa nu va tolera
violenţele legate de criza din Gaza. El i-a
invitat pe liderii comunităţilor evreieşti,
musulmane şi catolice să elaboreze o condamnare comună a incidentelor care au
avut loc în ţară. La rândul său, premierul
francez François Fillon a informat că numeroase bloguri răspândesc mesaje care incită
la violenţă împotriva Israelului. Tribunalele
din Franţa, a precizat el, sunt pregătite să ia
măsuri energice împotriva celor ce incită la
ură în legătură cu situaţia din Gaza.

Londra:

Apel al
parlamentarilor
lumii pentru
combaterea
discriminării

125 de parlamentari din 40 de ţări au
semnat, la sfârşitul unei conferinţe organizate la Londra de Coaliţia Interparlamentară pentru Combaterea Antisemitismului,
Ministerul britanic de Externe şi Departamentul Comunităţilor şi Guvernărilor Locale, un apel vizând combaterea antisemitismului şi discriminării. Participanţii şi-au
exprimat preocuparea faţă de renaşterea,
sub o formă nouă, a limbajului şi acţiunilor
politice împotriva evreilor, iudaismului şi
Israelului. Referindu-se indirect la Iran
şi Venezuela, în declaraţie se arată îngrijorarea faţă de „antisemitismul sprijinit
de guverne, în general, şi antisemitismul
genocidal sprijinit de guverne, în particular”. De asemenea, se cere statelor lumii
să-i izoleze pe cei ce neagă Holocaustul,
iar comunităţii internaţionale – să nu mai
ﬁe „părtaşa sau martora unor evenimente
cum a fost conferinţa Durban I, cu vădit
caracter antisemit”.

În Suedia, a fost atacată clădirea
comunităţii din Helsingborg. Pe pereţii
clădirii Ambasadei Israelului din Stockholm au apărut şi inscripţii antiisraeliene
de genul: “asasini…aţi încălcat acordul de
încetare a focului” şi “să nu-i supuneţi pe
palestinieni la puriﬁcare etnică”, iar în Danemarca, un palestinian a tras cu pistolul
în doi tineri israelieni. Tineri musulmani
au atacat magazine evreieşti şi au strigat:
“Omorâţi-i pe evrei”
Mark Gardner, purtătorul de cuvânt
al Community Security Trust din Marea
Britanie, un grup evreiesc de apărare, a
declarat că, de la începutul conﬂictului din
Gaza, s-a constatat creşterea incidentelor
antisemite, săptămânile trecute înregistrându-se 20-25 de incidente în toată ţara,
inclusiv încercarea de incendiere a unei
sinagogi din nordul Londrei.
Guvernul belgian a ordonat poliţiei din
Anvers şi Bruxelles o alertă sporită după ce
recentele demonstraţii pro-palestiniene au
degenerat în violenţe. La Anvers, în cutiile
poştale ale unor evrei au fost aruncate
cârpe aprinse.
În Olanda, în timpul operaţiunilor

Scoţia

din Gaza, s-au înregistrat şase incidente
violente împotriva instituţiilor şi clădirilor
evreieşti – la Amsterdam, Amstelveen,
Haaksbergen, Arnhem şi Oss.
În Germania, preşedinta Consiliului
Central Evreiesc, Charlotte Knobloch, a
declarat că a crescut numărul ameninţărilor la adresa comunităţii. Levi Solomon,
liderul unei organizaţii de combatere a
antisemitismului din Berlin, unde trăieşte
o comunitate de 12.000 de membri, a informat că a văzut lozinci de genul “moarte
Israelului” şi “daţi-i afară pe evrei”. În
Elveţia, Jonathan Krause, secretarul general al comunităţii evreieşti, care cuprinde 18.000 de membri, a informat despre
creşterea numărului de scrisori şi e-mailuri antievreieşti şi antisemite. Una dintre
scrisori se referea la organizarea “unui
război subteran sângeros” împotriva “tuturor sioniştilor activi” din Elveţia. În multe
e-mail-uri erau atacaţi evreii deoarece “nu
au învăţat lecţia Holocaustului”, a declarat
Krause. Geri Müller, cunoscut om politic
din Partidul Verzilor, şeful Comisiei de politică externă din Parlamentul elveţian, şi-a
manifestat deschis simpatia faţă de Hamas
şi a vorbit în cadrul unor demonstraţii propalestiniene în care Israelul a fost echivalat
cu Germania nazistă. Ambasada Israelului
din Viena primea zilnic telefoane anonime
cu declaraţii antiisraeliene.
În Statele Unite, la Malibu (California), vandalii au desenat zvastici pe zidurile
Sinagogii şi Centrului Evreiesc.
Pe de altă parte, în numeroase capitale
europene, precum şi în oraşe americane au
fost organizate demonstraţii pro-israeliene,
participanţii arătând că civili israelieni sunt
victime nevinovate ale atacurilor cu rachete
ale Hamas. În aceste condiţii, Israelul are
dreptul la autoapărare, au subliniat vorbitorii de la mitingurile în favoarea Israelului.

Conﬂict între Vatican
şi organizaţiile
evreieşti din lume
Cauza – reabilitarea de către Papa
Benedict al XVI-lea a unui episcop
negaţionist
Vaticanul a făcut paşi
importanţi pentru a pune
capăt conflictului dintre
Sfântul Scaun şi organizaţiile evreieşti din lume,
inclusiv Marele Rabinat din Israel, declanşat din cauza
reabilitării de către Suveranul
Pontif a unui
episcop catolic negaţionist.
Într-o primă
etapă, Marele
Rabinat din Ierusalim a rupt
relaţiile cu Vaticanul,
aﬁrmând că va renunţa la o vizită ce urma
să aibă loc în martie
la Roma. Congresul
Mondial Evreiesc,
B’nai B’rith Europa şi International,
Liga Antidefăimare,
comunităţi evreieşti dintr-o serie de ţări ale lumii, oameni politici, în frunte cu cancelarul german Angela
Merkel, numeroase episcopate catolice au protestat
vehement împotriva măsurii luate de Papa în favoarea
unui prelat care a pus sub semnul întrebării Holocaustul. Este vorba despre episcopul britanic Richard Williamson, membru al societăţii tradiţionaliste „Sfântul
Pius”, excomunicat în urmă cu 20 de ani de Vatican,
împreună cu alţi membri ai acestui grup, din cauza
unor poziţii ce contraveneau hotărârilor Conciliului
Vatican II, printre care respingerea de către acest grup
a dialogului interreligios.Williamson a aﬁ rmat anul
trecut, într-un interviu acordat unui canal suedez de
televiziune, şi recent, într-o declaraţie pentru cotidianul italian „Corriere della Serra”, că Holocaustul a
fost o invenţie, că în timpul celui de-al doilea război
mondial nu au fost ucişi şase milioane de evrei, ci doar
2-300.000 şi aceştia nu în camere de gazare, deoarece
nimic nu dovedeşte existenţa lor. Cu toate că interviul a
fost făcut public înaintea reabilitării, Papa l-a menţinut
pe episcop pe lista celor reabilitaţi. Laureatul premiului
Nobel pentru pace, Elie Wiesel, a criticat gestul Papei şi
a aﬁrmat că este imposibil să se creadă că Benedict al
XVI-lea nu a ştiut de trecutul lui Williamson, de aceea
se poate considera că reabilitarea lui a fost o decizie
conştientă. În urma scandalului internaţional, Suveranul Pontif a revenit, i-a condamnat pe negaţioniştii
Holocaustului şi i-a cerut lui Williamson să renunţe la
declaraţiile făcute.
Suveranul Pontif, care, prin gestul său de a reabilita
grupul, a vrut să întărească unitatea Bisericii Catolice,
a declarat că nu a fost informat despre trecutul lui
Williamson. El a luat din nou poziţie împotriva negaţioniştilor şi a deplâns victimele Holocaustului. Această
atitudine fermă a Papei a determinat Marele Rabinat
din Ierusalim să reia dialogul cu Vaticanul, iar Papa va
vizita Ţara Sfântă.

ZIUA MONDIALĂ A COMEMORĂRII HOLOCAUSTULUI,
FOLOSITĂ PENTRU ATACURI ANTISEMITE
Spre consternarea comunităţii evreieşti
din Scoţia, un grup care a pretins că vrea să
comemoreze Ziua Mondială a Holocaustului,
a organizat o acţiune cu caracter antisemit
printre vorbitori ﬁgurând un susţinător al Hamas, universitarul Azzam Tamimi, care, în mai
multe declaraţii, interviuri şi luări de poziţie în
favoarea palestinienilor, a elogiat atentatele
sinucigaşe.
Grupul antiisraelian „Campania de Solidaritate Scoţiano-Palestiniană” a găzduit, tocmai în
ziua în care în întreaga lume se marca 27 ianuarie, declarată de ONU ca Zi de Comemorare a
Holocaustului, un eveniment, intitulat „Rezistenţa faţă de genocid şi epurare etnică: din Europa anilor ’40 la Orientul Mijlociu de astăzi”.
În materialul de popularizare a evenimentului
se arată că „modul cel mai corespunzător pentru a-i comemora pe cei morţi în Holocaustul
nazist este de a opri actualul şi viitorul genocid”.
În 2006, organizaţia a pretins că va comemora
Holocaustul, prezentând piesa „Perdition”, în
care se vorbea despre „complicitatea sionistă”
în Holocaust. Preşedintele organizaţiei, Mark
Napier, a luat de asemenea cuvântul. Anul trecut, într-un articol, el a justiﬁcat atacul terorist
împotriva unei ieşive din Ierusalim, soldat cu

moartea a opt cursanţi. El a aﬁrmat că ieşiva era
„un centru pentru ocupaţie ilegală, asasinat şi
pentru aplicarea lozincii «arabi, în camerele de
gazare». Conducerea Universităţii din Glasgow
a declarat că nu poate interzice desfăşurarea
evenimentului în sediul său.
Mark Gardner, unul dintre conducătorii
organizaţiei evreieşti „Community Security
Trust” din Marea Britanie, a declarat:”Referirea
abuzivă la Holocaust este dezgustătoare, dar
contextul mai larg este şi mai negativ, deoarece
acest gen de mizerie este din ce în ce mai frecvent printre oamenii politici şi ziarişti. Mesajul
care se transmite este că totul este permis când
vrei să-ţi manifeşti ura faţă de Israel şi evrei”.
De la lansarea operaţiunilor din Gaza, în
Marea Britanie au fost organizate numeroase
demonstraţii pro-palestiniene, mai ales printre
studenţi, cu prilejul cărora s-au lansat lozinci
antiisraeliene şi antisemite. În unele universităţi britanice, studenţii au ocupat clădirile
în care se desfăşoară cursurile şi au obligat
conducerile universităţilor să rupă relaţiile de
colaborare cu Israelul.
Pagină realizată de
EVA GALAMBOS
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Lucian Raicu rămâne în actualitate
Au trecut puţin peste doi ani de
la stingerea din viaţă a criticului,
istoricului literar, eseistului Lucian
Raicu ( 12 mai 1934-23 noiembrie
2006) şi Editura Hasefer publică un
volum cu titlul „Dincolo de literatură”, o antologie îngrijită de Carmen
Muşat, scriitoare, jurnalistă (conduce revista „Observator Cultural”).
În general, publicaţiile din România
nu l-au răsfăţat pe acest valoros om
de cultură, plecat în exil în 1986, cu
soţia sa, Sonia Larian (Loewenstein). Este frate cu scriitorul de limbă
română Virgil Duda, aﬂat în Israel.
Norman Manea, prietenul său, elogia talentul lui Raicu de a lansa tinere talente, generozitatea sa, gustul
şi pasiunea pentru literatura bună.
În 1967, avea să primească Premiul
Uniunii Scriitorilor pentru studiul
„Liviu Rebreanu”. Anul acesta ar
ﬁ împlinit 75 de ani. Bibliograﬁa sa
este destul de voluminoasă: „Structuri literare”(1973), „Gogol sau fantasticul banalităţii”(1974), „Critica
- formă de viaţă”(1976), despre Labiş, despre „practica scrisului”, apoi
„Printre contemporani”, „Calea de
acces”, ş.a.. După stabilirea la Paris
(de unde şi acum „trimite” scrisori,

care apar postum în „România literară”) a mai publicat: „Journal en
miettes cu Eugène Ionesco” (1993),
„Scene, reﬂecţii, fragmente”(1994).
În 2004, i-a apărut la Editura Polirom cartea „Calea de acces”, care a
avut un ecou binemeritat în presă.
Scrisul lui Raicu „nu este pentru
minţi leneşe”, scria un comentator.
Eugen Ionescu îl aprecia, la modul
superlativ, drept primul critic al
generaţiei sale. Despre el au scris
confraţi din diverse generaţii, ceea
ce denotă aﬁnitatea pe care a ştiut
s-o trezească, valoarea perenă a scrierilor sale – Daniel Cristea Enache,
Alex Ştefănescu, Nicolae Manolescu,
Matei Călinescu, Gabriela Melinescu,
Ileana Mălăncioiu, Gabriel Dimiseanu ş.a. Am făcut această digresiune
bibliograﬁcă pentru că Lucian Raicu
nu este atât de bine cunoscut la noi,
cum ar merita. ”Scrisorile de la
Paris” sunt nişte bijuterii, numai
ele i-ar putea asigura lui Raicu un
loc de seamă în galeria gânditorilor
români. El nu atacă frontal pe nimeni, atacă false principii şi dogme,
metehne omeneşti, literare.”Viaţa
Românească” i-a publicat, timp de
mai mulţi ani, „Jurnalul în fărâme
cu Eugen Ionescu” şi „Scene, reﬂecţii, fragmente”, o desfătare pentru
cititor şi o înobilare a revistei.
Volumul de faţă cuprinde un

Benjamin Fondane
la Institutul Cultural
Român

La eveniment, Mircea
Mihăieş şi Eugen Negrici,
prezenţe de intensă
rezonanţă spirituală.
O coincidenţă semniﬁcativă a făcut ca la zece ani de la
Colocviul internaţional de la Bucureşti, dedicat centenarului
lui Fundoianu, să ne reunim în acelaşi loc, primitor, pentru
lansarea unei cărţi deosebite, închinate tot memoriei lui.
Strigăt şi fum; trei eseuri despre Benjamin Fondane
este, aşa cum ne-a mărturisit autoarea, Nedeea Burcă,
rezultatul unor cercetări diﬁcile şi care au durat mai mult
decât se aştepta dânsa în momentul “demarării”. Ceea ce
nu ne-a mirat prea mult, căci remarcasem deja efortul de a
accede la o cunoaştere tridimensională al autoarei... La ce
mă refer? Arareori poţi îmbrăţişa simultan mai multe culturi, iar d-na Nedeea Burcă şi-a făcut o datorie profesională
explorând nu doar orizontul cultural românesc şi francez al
poetului-ﬁlosof, ci şi pe cel iudaic. Iată că avem de-a face cu o
premieră, d-na Burcă străbătând tustrele culturi şi adăstând
asupra sursei iudaice mai bine de zece ani, aşa cum ﬁlosoful
clujean Vianu Mureşan, de faţă la această “lansare”, a studiat
doisprezece ani opera şi sursele lui Lévinas, pentru a publica
opusul Heterologie (introducere în etica lui Levinas).
Au mai vorbit la acest eveniment cultural, mediat cu
tandră iscusinţă de dl. Mircea Mihăieş, atât editorul cărţii,
conf. univ. Constantin Stoenescu, cât şi dl. prof. univ. Paul
Cornea, fără sprijinul căruia, aşa cum spunea autoarea,
“această carte nu s-ar ﬁ născut niciodată”, ﬁecare dintre
dânşii susţinând că demersul autoarei s-ar cere continuat
şi, astfel, întregit. Dorel Dorian a vorbit, de asemenea, despre personalitatea lui Fundoianu/Fondane şi actualitatea
mesajului său în zilele noastre. În ceea ce mă priveşte, am
simţit nevoia să evidenţiez unul din meritele autoarei:ea
nu a ocolit subiectele “delicate”, izbutind să evite repetarea
unor lucruri deja ştiute, în favoarea celor care, chiar dacă
nu sunt cu totul necunoscute cititorului avizat, în orice caz,
deseori evitate (eludate), din varii considerente, de unii
cercetători consacraţi ai operei lui Fundoianu/Fondane.
Stând de vorbă cu autoarea, aceasta mi-a destăinuit că, în
ceea ce o priveşte, momentul de “inefabil” al evenimentului
a fost strâns legat de prezenţa tuturor celor pe care şi i-a
dorit alături, remarcând în sală câţiva oameni de care se
simte puternic legată afectiv: d-nii Eugen Negrici, Vianu
Mureşan (venit special de la Cluj), Mihail Café, Liviu Beris,
Sergiu Georgescu... Prezenţa aproape unanimă a colegilor
de la Realitatea Evreiască a fost, de asemenea, un semnal
preţios de solidaritate şi prietenie.
ŢICU GOLDSTEIN

„Argument”, semnat de Carmen
Muşat, şi patru studii ale lui Lucian
Raicu – „Dincolo de literatură”(din
„Structuri literare” – 1973), „Critica
– formă de viaţă” (1976), „Reﬂecţii
asupra practicii scrisului”(1978)
şi „Scene din romanul literaturii”
(1985), toate completate cu comentarii ale îngrijitorului ediţiei.
„Adevărata literatură totdeauna tinde să fie mai
mult decât literatură”. Dacă am adăuga
şi faptul că literatura
este ceva mai mult
decât viaţa, atunci
afirmaţia lui Raicu
este chiar şocantă.
Citatul este din prima
carte publicată de
critic. „Critica nu are
trecut, nu are viitor,
nici nostalgii, nici
speranţe, ea nu lasă
umbre, ea nu spune
altceva decât spune”,
scrie cu oarecare sarcasm şi scepticism,
adăugând – „Critica
dispare fulgerător
de o eroică oboseală”. Ar trebui
criticii să reﬂecteze asupra posibilei
ingratitudini a soartei, deşi unii se
consideră deja demiurgi, creatori
de ... scriitori sau demolatori imba-

tabili. Şi totuşi – „Obiectivitatea în
critică înseamnă putere de a trăi...
Obiectivitatea reprezintă o acceptare cordială a diversităţii”. Se
emite aici o normă de lucru pentru
orice critic care se ia în serios dar,
ca şi în alte discipline, mulţi îşi dau
cu părerea, puţini îşi fac datoria
înaltului profesionalism.”Critica
– formă de viaţă” (Editura Cartea
Românească”-1976)
este un credo demn de
urmat. Raicu dezvăluie labirintul relaţiilor
critic–autor de literatură, complexitatea
acceptării reciproce,
o chemare la un fairplay obligatoriu pentru normalitatea vieţii literare. În studiul
„Practica scrisului şi
experienţa lecturii”
(Ed. CR – 1978) este
citat Blaga cu versurile
– „Sapă, frate, sapă,
sapă/ până când vei
da de apă/...zodii sunt
şi jos, sub ţară/ făle numai să răsară/
sapă numai, sapă, sapă/ până dai
de stele-n apă”. Indemnul poetului
se adresează aici, în egală măsură şi
criticului şi lectorului fără veleităţi
de critic.In demersurile sale, Raicu

recurge la exemple ilustre – André
Gide, Rebreanu, alte numeroase
nume de moderni şi de clasici. O
vastă cultură îi asigură criticului fundamentul unor judecăţi de valoare.
El este un bun discipol al lui Tudor
Vianu, fără a-şi face un titlu de glorie
din această descendenţă. Arderea
cărţilor lui Thomas Mann în Germania nazistă, ale lui Sadoveanu , în
România, de către legionari este explicată prin furia cu care analfabeţii
distrug frumosul, aşa cum barbarii,
cândva, distrugeau Roma. Agresivitatea nu are numai un substrat
politic sau rasial, ea izvorăşte din
ignoranţă şi insatisfacţie oarbă. Din
ultimul studiu cităm: „Literatura se
învecinează la un capăt cu banalitatea şi la celălalt cu artiﬁcialitatea”...
Perfect adevărat. Sunt cele două
mari riscuri ale meseriei de scriitor.
Iar despre critică: „Dragoste cu sila
şi critică, tot cu sila, nu merg”. Lucian Raicu a fost un mare critic, iar
înţelepciunea sa, în alte vremuri, l-ar
ﬁ condus pe treptele marilor moralişti, în sensul profetic. Mulţumim
doamnei Muşat şi Editurii Hasefer
pentru această valoriﬁcare şi aşteptăm ca şi celelalte scrieri lăsate de
bunul şi pasionatul lector să apară
în aceeaşi formă elevată.
BORIS MARIAN

Espresso dublu la Ierusalim
Recentul volum de versuri al poetei
Bianca Marcovici - pe cât de productivă, pe atât de expresivă - ne pune în faţa
unor noi dileme-probleme, ce derivă din
matematicul „lemă” ( termen grecesc,
referitor la o „zicere”). De ce locuitoarea
Haifei vrea un „espresso la Ierusalim”
? Putea să aleagă oraşul Iaşi, unde şi-a
petrecut tinereţea. „Patria e limba în
care/ visezi şi scrii, e cernoziomul/ adăugat în doze mici”, ne spune autoarea,
reluând aﬁrmaţiile unor înaintaşi, printre
care şi Zigu Ornea, născut la Frumuşica
(Botoşani). „M-am apropiat prea mult
de ghetuţele depozitate la Muzeul Yad
Vashem”... „sunt milioane de nume, ca o
Niagară”. Acum înţelegem, de ce la Ierusalim se bea cafeaua neagră şi tare. Acolo
este singurul muzeu din Israel dedicat în
întregime victimelor Holocaustului. Israelul ca stat s-a născut, ca Pasărea Phoenix,
din cenuşa Holocaustului, iar Pasărea
Phoenix este nemuritoare. Dar poezia nu
este nici politică, nici istorie, nici ﬁlosoﬁe,
ea este un jurnal scris cu pană de înger,
chiar şi atunci când cuvintele sunt crude.
„Te cuibăreai pe muntele de minciuni/

uitând că nu eşti vultur”. Primul rănit
este poetul. – „O nouă Anna Karenina
/ pipăie şinele”. Solidari suntem totuşi,
cel puţin cu Chagall, atunci când citim
– „Fragila vioară/ canarul evreului/ca
eternă victimă”. Poeta este permanent în
dialog cu propria inspiraţie, deşi, spune
ea, „ Niciodată nu mă pregătesc pentru
tine”. Este o mişcare ca la scrimă, un pas
înapoi înaintea unei acţiuni ... poetice.
La moartea unui poet ea scrie: „Cad
frunze, cad oameni/deodată îi vezi plecând”. Candoarea nu a părăsit-o atunci
când ne spune: „Eu sunt ca o pâine caldă”. Puţini sunt cei care ar rosti aceste
cuvinte, de teama de a nu ﬁ ridiculizaţi.
La Bianca Marcovici sună natural şi chiar
credibil.Regret că nu o cunosc decât din
citirea poemelor. Odată, am stat un minut
de vorbă la sediul Uniunii Scriitorilor din
Bucureşti.Cum se întâmplă cu oamenii
care îşi iubesc menirea, ni se părea că
ne cunoaştem de mult timp.Poeta este
purtătoarea unor vechi şi noi amintiri, de
la neuitatul Auschwitz, care ne urmăreşte
chiar dacă nu am fost, nu puteam ﬁ acolo,
până la nesfârşitele conﬂicte din Orientul

Apropiat. „Suntem un popor
neiubit”, scrie,
cu o nemărginită amărăciune,
Bianca. Sperăm
că nu are dreptate. „Visez triumful Esterei”,
iată versul care
ne poate bucura. „Unde mă
întorc dau de vocea mea interioară”...
„M-am născut aproape/ de teiul lui Eminescu”. Aceasta este Bianca Marcovici,
mereu surprinzătoare, mereu neliniştită,
cu bucurii şi răni adânci, trăind într-un
mediu propriu, ca într-o placentă, poezia,
pentru că poeţii nu se nasc şi nici nu mor,
ei sunt mereu speranţa, ce nu cunoaşte
naştere şi nici moarte.
B. MEHR
P.S. Volumul este bilingv, varianta
ebraică ﬁind semnată de Tomy Sigler,
originar şi el din România (Editura
„Haifa” – Israel)

Evocare a prezentului apropiat
Iulia Deleanu se prezintă în faţa
cititorilor cu
o nouă carte.
Doi ani după
apariţia primului ei roman, „Kadiş
pentru mama
mea”, un real
succes, cu o
tematică mai
puţin abordată– viaţa
şi perspectivele unei familii evreieşti
obişnuite în România interbelică şi socialistă, respectiv cea a familiei autoarei,
în centrul romanului aﬂându-se mama „Variaţiuni pe o temă de Vivaldi”, carte
compusă din trei miniromane, este o
abordare dintr-un alt unghi şi a unor alte
aspecte ale realităţii. Primul dintre ele,
„Seară de operă”, descrie frustrările sau
neîmplinirile eroinei, Gilda, mai bine zis
cele pe care ea le consideră ca atare. Deşi,
cel de-al doilea, „Oameni şi lucruri”, reia
tema evocării mediului de familie, sentimentul frustrării este prezent şi aici. Chiar
şi ultimul, „Călătorie de iarnă”, al cărui
erou este compozitorul Franz Schubert,
ilustrează aceeaşi idee - nerecunoaşterea
de către societate a talentului unui creator, obstacolele care îl împiedecă să se
realizeze. Frustările descrise în „Seară la

operă” şi în „Oameni şi lucruri” sunt de
natură profesională şi personală, primele
determinate de multiplele condiţii în care
au trăit şi trăiesc eroinele povestirilor.
Politicul joacă aici un rol important, este o
piedică în calea aﬁrmării profesionale, un
instrument care le-a obligat să-şi schimbe
meseria, să se îndepărteze de ceea ce au
dorit să facă. Abaterea de la acest ideal
îşi pune amprenta pe viaţa eroinelor, le
umple de nemulţumire. Într-un cuvânt,
personajele se cred nerealizate, şi consideră viaţa lor un eşec.
Rămâne celălalt aspect prezent în
carte - frustrările din viaţa personală.
Desigur, aici este greu de formulat o părere, în ce priveşte cauzele, deşi o ”cheie”
putem găsi. Atât prima cât şi a doua carte
a autoarei au ca inspiraţie viaţa de familie,
bunicii, tatăl, mama (mai puţin soţul, despre care ştim doar că a existat) şi ne bucură că în „Variaţiuni” găsim un portret al
tatălui, un om valoros, cu certă inﬂuenţă
asupra dezvoltării eroinelor, personaj
care în prima carte se găsea undeva, în
fundal. Mai puţin decât acolo, dar şi aici
apare mama, o personalitate puternică,
adorată de povestitoarea-eroină. Impresia pe care o crează este că, pe undeva,
probabil fără să-şi dea seama, ea a dominat-o, poate chiar a complexat-o într-o
oarecare măsură, aşa cum se întâmplă
cu „suﬂetele tari”. Şi ne întrebăm, citind
cartea, dacă nu cumva această trăsătură
a mamei a contribuit la neîmplinirile din

viaţa personală, la însingurarea eroinelor,
dacă nu cumva această frumoasă viaţă de
familie, cu rolul central jucat de mamă,
nu le-a determinat ca, aﬂate în alte medii,
să facă unele comparaţii, să nu accepte
diversitatea, să nu facă nici o concesie
şi să o respingă. Cât timp a existat acest
nucleu familial, eroinele, şi acest lucru
reiese limpede şi din romanul anterior,
s-au simţit împlinite, fericite, când a
dispărut - şi era ﬁresc să dispară – s-au
trezit singure, izolate.
În „Variaţiuni pe o temă de Vivaldi”,
Iulia Deleanu a vrut, deşi nu a reuşit în
totalitate, să se îndepărteze de subiectul
primului roman. Poate aceasta explică şi
încercările de schimbare a stilului – de la
naraţiunea clasică la cea „impresionistă”,
mai modernă, cu schimbări temporale
şi de planuri. A renunţat la roman în favoarea unui gen mai scurt care necesită
o mai mare economie de cuvinte, nerv,
demers reuşit deoarece povestirile „se lasă
citite”. Totuşi, mai este tributară trăirilor
sferei familiale. Este adevărat, scriitorii
îşi au sursa de inspiraţie în experienţa
personală, în viaţa lor. Dar următorul pas
pe care trebuie să-l facă autoarea este să
folosească această experienţă, nu în mod
direct, cum o face acum, ci transpusă în
lumea personajelor cărţii. Are percepţia,
sensibilitatea şi talentul pentru a reuşi în
acest demers.
EVA GALAMBOS
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„LECŢIA” SECOLULUI XX PENTRU SECOLUL XXI

Spectacol-lectură dedicat Zilei Mondiale
a Comemorării Victimelor Holocaustului

„Vă aflaţi în Casa Speranţă”.
Aşa a definit Teatrul Evreiesc de
Stat, directorul său, regizorul Harry Eliad, care a şi pus în scenă
spectacolul-lectură, dedicat Zilei
Mondiale a Comemorării Victimelor
Holocaustului, „O lecţie de bune maniere” de Jean-Claude Grumberg,
tălmăcit în română de Liviu Ornea.
Prologul a fost întregit de cuvântul Excelenţei Sale Ian Sorasen,
ambasadorul O.N.U. în România,
Ambasada O.N.U. ﬁind, alături de
T.E.S. şi Editura Est, organizatoare
a evenimentului. Domnia sa a vorbit

despre importanţa marcării celor 64
de ani de la eliberarea lagărului de
exterminare Auschwitz-Birkenau,
într-un moment de resurecţie a antisemitismului, în care datoria forţelor
democratice ale lumii este să facă
baricadă comună pentru stoparea
răului în lume.
Câteva cuvinte despre dramaturgul parizian. Trauma provocată
în copilărie de moartea tatălui său,
într-un lagăr nazist al morţii, şi-a
găsit supapa de eliberare în multe
din piesele lui: „Mâine, o fereastră
la stradă”, „Mama se reîntoarce,
biet orfan”, „Dreyfus”, „Atelierul”,
„Zonă liberă”. Succesul de public
a fost dublat de succesul de critică
şi de laurii unor premii franceze
importante. Recunoaşterea operei
în ansamblu, care cuprinde piese
pentru copii şi scenarii de ﬁlm mult
apreciate, i-a adus, în 1999, Marele
Premiu al Societăţii Autorilor şi
Compozitorilor Dramatici.
„Lecţia de bune maniere” i-a
prilejuit Maiei Morgenstern un
alt tip de one-woman-show decât
cel în care a strălucit, tot pe scena
T.E.S., în urmă cu mai bine de zece
ani, „Astă seară, Lola Blau!”. În
lumea Lolei Blau mai era loc pentru
exuberanţă, cântec, vis de dragoste,
chiar dacă – toate frânte de acelaşi
cataclism de la jumătatea veacului
trecut. Pentru conferenţiarul (Maia
joacă în travesti) care etalează cele
„19 semne de recunoaştere a evreu-

Contemporanii noştri

lui”, totul a fost prefăcut demult în
scrum. Pentru că „arianul” care, de
la aperitiv la desert, nu mai ştie cum
să denigreze tot ce ar aparţine altor
rase, c-aşa e „de bun gust”, este un
produs al preconcepţiilor „docte”.
Are iască-n loc de suﬂet. Maia îşi
satirizează personajul, parodiindu-l
până la grotesc, până la nimicire. O
face cu toate înzestrările pe care i le
aplaudă spectatorii de pretutindeni:
impetuozitate, ironie, forţă de convingere; excepţional dar al improvizaţiei îndelung şlefuit de experienţă.
Cele „19 semne” ar putea provoca
râsul, dacă n-ar ﬁ dus la legislaţia
rasială de la Nürnberg, la Holocaust.
Sunt cuvinte de ﬁnal, în care Maia
„iese din rol” pentru a ﬁ ea însăşi:
gravă, lucidă, frământată de marile
probleme ale contemporaneităţii, pe
care le şi aduce în prim plan: secolul
XXI, care a început la 11 septembrie
2001. Citez din memorie: „În primul
moment, mi-am zis că trebuie să fac
curăţenie…, apoi am înţeles că, deabia acum, e mai multă nevoie să am
în faţă lucrurile care s-au săvârşit în
secolul trecut”. Această punere în
evidenţă a ﬁliaţiei nazism – terorism,
care încheie spectacolul-lectură, este
ceea ce trebuie să ne dea de gândit ori
de câte ori întâlnim „semne” – prea
multe, din păcate – ale nerecunoaşterii Holocaustului, azi, când mai
trăiesc încă supravieţuitorii săi.
IULIA DELEANU

EFRAIM FISCHBEIN (1920-1998)

O strălucită minte evreiască
În galeria profesioniştilor de marcă în domeniul
ştiinţelor umane se detaşează un nume devenit, în cea
de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, renume.Este
vorba despre o personalitate a cărei reputaţie a depăşit
fruntariile ţării.
Efraim Fischbein s-a născut la Bucureşti, la 20
ianuarie 1920. A fost un copil precoce. De la vârsta de
trei ani buchisea deja ebraica Bibliei. Anii adolescenţei
au coincis cu ascensiunea mişcărilor extremiste care,
cum se ştie, au culminat cu pogromurile legionare
şi cu Holocaustul. În 1947, Fischbein absolvă Universitatea cu un masterat în psihologie, care îl abilitează
să predea matematica în licee (Matei Basarab). Prima
activitate, însă, o desfăşoară într-un cadru mai puţin
obişnuit, respectiv în rândul copiilor orfani, supravieţuitori ai lagărelor din Transnistria - el ﬁind un pedagog
desăvârşit. Între 1959 şi 1975, a depus o activitate asiduă,
atât în cadrul Universităţii, cât şi la Departamentul de
psihologie educaţională din Ministerul Învăţământului.
Efraim Fischbein a fost - rara avis - savant dar şi un excelent popularizator, autor proliﬁc (dar exigent), publicând
numeroase studii, manuale şi cărţi. În prefaţa volumului
Omul, stăpânul deprinderilor sale (1955), Mihail
Ralea, principalul său susţinător, în acele vremuri vitrege, scria: “Este prima oară când se încearcă, în ţara
noastră, prezentarea unor probleme de psihologie într-o
formă accesibilă”. Diﬁcultatea, ne explică undeva Fischbein, constă în faptul că, spre deosebire de chimist,
care lucrează cu substanţe, sau de inginerul-constructor,
care utilizează materiale şi diverse unelte, psihologul
operează cu concepte, cu abstracţiuni. Cu toate acestea,
el are darul de a se face înţeles, într-o paletă largă de
probleme, nu numai teoretice. Publică astfel, rând pe
rând: Cum cunoaştem lumea (1958); Arta de a gândi (1968), unde face o precizare interesantă: ”Procesul
de stocare a informaţiei, pe care îl denumim învăţare,
trebuie să semene mai mult cu actul biologic al nutriţiei,
al asimilării organice de noi substanţe, de noi valori
utile. Asimilarea înseamnă, nu doar simplă adăugire,
ci integrarea acestor substanţe în structura diferenţiată
a organismului, după o prelucrare adecvată. Cunoştinţele
nou dobândite trebuie integrate organic în dinamica
activităţii mintale”. Urmează: A învăţa şi a înţelege
(1969); Climatul educativ în familie (1970);
Hazard şi probabilitate în gândirea copilului
(1974). Mai târziu, în engleză: The Intuitive Source of
Probabilistic Thinking (1975) şi Intuition in Science and Mathematics (1987). Dar cartea de referinţă rămâne teza sa de doctorat publicată sub titlul: Concepte
figurale, cercetări teoretice şi experimentale
asupra naturii entităţilor genetice şi a evoluţiei
lor în ontogeneză (Editura Academiei Române, 1963).
Lucrarea, de psihologie genetică, urmăreşte evoluţia
în ontogeneză a unor noţiuni fundamentale, precum
punctul, linia, dreapta. Fischbein a descoperit o evidenţă,
scăpată celorlalţi psihologi şi anume că ﬁgurile genetice

sunt identice cu deﬁniţiile lor conceptuale. De exemplu, un triunghi, ca ﬁgură, corespunde exact deﬁniţiei
sale discursive (poligon cu trei laturi şi trei unghiuri).
Figura crucii este de asemenea identică cu deﬁniţia ei
(doua linii perpendiculare, una pe cealaltă). Fischbein
a mai colaborat cu Editura Ştiinţiﬁca, la prefaţarea şi
redactarea unor importante cărţi semnate de Wallon
şi de Piaget, traduse în limba română. A prefaţat de
asemenea cartea lui Jerome S.Bruner (o personalitate
de frunte a psihologiei şi pedagogiei americane), intitulată: Procesul educaţiei intelectuale (traducătoare:
Henriette Fischbein -1970), din care extragem câteva
rânduri explicative ale prefaţatorului: “Deşi mai puţin categoric decât J.Piaget, în privinţa caracterului
stadial al dezvoltării intelectuale, Bruner reia această
temă, considerând însă ca ea nu se realizează printr-o
ampliﬁcare graduală ci poate ﬁ comparată,mai curând,
cu o scară ale cărei pante rapide alternează cu paliere
de relaxare. Fischbein este repede remarcat pe plan
internaţional, cu prilejul diferitelor congrese dedicate educaţiei şi psihologiei matematicii. În destinul lui
Fischbein intervine o cotitura importantă - cere plecarea
în Israel (Alia). Urmează, cum bine se ştie, o perioadă
de destituiri, de dizgraţie, şicane “birocratice”, inerentele diﬁcultăţi ﬁnanciare, umilinţe publice (încă nu s-a
scris prea mult despre această perioadă de aşteptare
însoţită de marginalizare, tocarea nervilor, desfacerea
gospodăriei, renunţarea la cărţi şi tablouri, la agoniseli
de-o viaţă). În toată această stare de nesiguranţă, mai
multe instituţii, unele aşa numite “cimitire ale elefanţilor” (precum Institutul de Igienă şi Sănătate Publică) se
străduiau să se folosească, măcar pentru o vreme, de un
specialist de talia lui Fischbein (căci nu se ştia niciodată
cât va dura „aşteptarea” aprobării, uneori chiar ani!).
Plecat relativ târziu, lui Fischbein nu i-a trebuit
multă vreme pentru a se integra în societatea academică
israeliană şi pentru a ocupa locul pe deplin meritat. Avea
deja o operă! A fondat şi condus, până la sfârşitul vieţii
(1998) The School of Education, de la Universitatea
din Tel Aviv şi, în paralel, a prezentat prelegeri ori
cursuri la diferite alte universităţi (Nottingham, Pisa;
Georgia [SUA], Heidelberg, Granada,Valencia). Remarcat, încă din 1969, la primul Congres Internaţional
pentru Educaţie Matematică, pentru excepţionala
comunicare:”Învăţământul Matematic şi dezvoltarea intelectuală” a devenit, în 1976, fondatorul şi
preşedintele forului The International Group for
the Psychology of Mathematics Education. Ar mai
ﬁ multe de spus! Să o facă specialiştii şi tot ei se cuvine
să-l recupereze (reeditându-l şi comentându-l) pentru
cultura ştiinţiﬁcă română, căreia i-a dăruit talentul şi
cei mai buni ani ai activităţii sale creatoare.(Mulţumesc,
pe această cale, prietenului meu de la Ierusalim, Liviu
Damian, psiholog, fără iniţiativa căruia acest articol nu
ar ﬁ fost cu putinţă).
ŢICU GOLDSTEIN

„FORMA LUCRURILOR”
de Neil La Bute, la Bucureşti şi Braşov
V-aş invita să vă apropiaţi de dramaturgia lui Neil La Bute. Un
scriitor american trecut prin şcolile de la Sundance şi Royal Court;
scenarist şi autor de ﬁlme, dar mai ales
creator de teatru (jucat şi la Londra şi
în România).
Neil La Bute este, incontestabil,
un artist incomod şi chiar provocator
prin francheţea viziunii sale, din care
nu lipseşte cruzimea şi mizantropia.
Regăsim în scrisul său dorinţa de “a
găsi ceva nou şi nespus încă, ceva
adevărat şi esenţial despre timpul în
care trăim şi despre modul în care ne
comportăm dincolo de pojghiţa de
respectabilitate pe care o aﬁşăm“. Ca şi
conaţionalul său şi mai celebru, David
Mamet, al cărui admirator este, Neil
La Bute se luptă mai ales cu aparenţele
înşelătoare, cu erijarea surprinzătoare
a unor ipochimeni în manipulatori ai
semenilor lor: în numele unei ideologii, al unei teorii, dar – în teatrul lui
– mai ales în numele unei atitudini
monstruos egoiste, a aﬁşării libertăţii
individuale.
Victimizatorii teatrului lui La Bute
sunt cu atât mai şocanţi cu cât par
mai presus de orice bănuială: ﬁinţe
obişnuite, fără nimic ameninţător şi
cu atât mai mult teriﬁant. Iar victimele
sunt cu atât mai ataşante cu cât neam putea aﬂa oricând în locul lor. Ne
recunoaştem în dorinţa lor ﬁrească de
a ﬁ preţuiţi, iubiţi, de a comunica, de
a putea trece peste complexe – graţie
prieteniei şi iubirii.
Cam aşa sunt polarizaţi şi Evelyn şi Adam din “Forma lucrurilor“,
unde o poveste de dragoste articulată cu poezie şi mai ales cu umor nu
o dată negru, se transformă în thriller psihologic, ﬁecare aparentă punte
a comunicării ascunzând, de fapt, o capcană; şi unde susţinerea unei
teorii estetice (inﬂuenţarea lumii prin schimbarea formei lucrurilor)
devine o mostră de artă…. a manipulării. O piesă în care Ea (La Bute
este, clar, şi un înrăit misogin!) îşi ia ca obiect al experimentului (ce
precede elaborarea unei lucrări universitare) un tânăr pe care îl subjugă
mai ales sentimental şi sexual.
Aﬁşând lozinca “Moraliştii nu au ce căuta într-o galerie de artă“ Evelyn îl foloseşte cu cinism iresponsabil pe Adam pentru a-şi argumenta
demonstraţia teoretică şi forţa de dominare. Ea este departe de a simţi,
măcar o clipă, că omul este altceva decât un lucru şi că “forma“ poate
ascunde un fond dureros de vulnerabil.
Mi-a plăcut cu atât mai mult “Forma lucrurilor“ pentru personalitatea mesajului său; şi pentru felul în care La Bute “iese din rând“ şi din
moda care face ravagii. Iată, într-o literatură care pretinde a reabilita
violent rolul sexualităţii, La Bute (pe urmele lui Strindberg, dar, aş
zice, şi, ale unui Lars Noren) arată cât de viciate – de egoism aberant
şi de instinctul puterii, al dominării şi al conducerii jocului – pot ﬁ
tribulaţiile cuplului. Şi nu e puţin lucru că într-o literatură, în care este
foarte “trendy“ contestaţia anarhică a tradiţiei şi a reperelor morale în
favoarea unei “libertăţi fără limită“, cineva să tragă un semnal de alarmă,
sugerând excesele nihilismului şi în acest domeniu.
«Forma lucrurilor» a văzut lumina rampei la Teatrul Act din Bucureşti în regia lui Vlad Massaci (care este şi autorul tălmăcirii în româneşte a piesei) şi la Teatrul “Sică Alexandrescu“ din Braşov, în regia lui
Gelu Colceag. Ambele spectacole (care beneﬁciază şi de aportul unor
scenograﬁ de talent precum Andu Dumitrescu şi Ştefan Caragiu, şi de
ingenioase efecte video) sunt inventive şi incitante. Şi atât la Bucureşti
cât şi la Braşov, tinerii actori, care intră în joc cu subtilitate şi un bogat
registru expresiv, ﬁe că este vorba de Vlad Zamﬁrescu, Mihaela Sârbu,
Andreea Bibiri, Ştefan Pavlu, ﬁe că e vorba de Marius Cordoş, Ligia
Stan, Maria Gârbovan şi Lucian Iftime – sunt la înălţime. Prin jocul
lor profund şi expresiv ei emoţionează şi pun pe gânduri.

Drumul
spre teatru

Premiera La T.E.S.

„Efros Saga“ de Iacob Gordin

Teatrul Evreiesc de Stat a înscris recent pe aﬁşul său premiera lucrării lui Iacob Gordin - “Efros Saga“.
Spectacolul este regizat de Kincses Elémer şi beneﬁciază de scenograﬁa Klarei Labancz (şi de ilustraţia muzicală a lui Vasile Manta)
Interpreţi : Leonie Waldman Eliad, Nicolae Călugăriţa, Geni
Brenda, Boris Petroff, Lucia Maier, Luana Stoica, Alexandra Fasola,
Marius Călugăriţa, Darius Daradici, Alina Tomi, Iolanda Covaci,
Viorel Manole, Monica Florescu, Loredana Klein.
NATALIA STANCU
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Revista 22 - nr.1/2009 – N.Filipescu
discută despre pericolul nuclear şi atitudinile refractare ale Iranului, ale unor
organizaţii teroriste. Sanda şi Vlad Stolojan
evocă anii ’5o din România lui Dej, iar Ion Coşoveanu îşi
aminteşte de momentul întoarcerii armelor împotriva
Germaniei hitleriste. Remarcabil la aceste texte este lipsa
„nuanţelor” etno-politice, care abundă, din păcate, în alte
publicaţii, cu pretenţii de obiectivitate. Dan Octavian
Cepraga , redactor al ediţiei în italiană a cărţii lui Andrei
Oişteanu „Il diluvio, il drago e il labirinto”(Verona2008), prezintă această lucrare de sinteză în domeniul
mitologiei europene comparate.Un interviu interesant
acordă artistul Benedek Levente, care pentru expoziţia
sa a fost dat în judecată de Victor Roncea, preşedintele
asociaţiei „Civic Media”. Titlul interviului, realizat de
Ana Soviany, „Naţionalismul paranoic nu urmează nici
o logică”. In numărul din 13 ianuarie, Andrei Cornea
ne surprinde cu o aﬁrmaţie deloc obiectivă, reluând un
citat din spusele marchizului La Coustine - odihneascăse în pace, de 15o de ani - că guvernele Rusiei, indiferent
de sistemul pe care îl reprezintă, nu ţin cont de viaţa
omului. Nu prea înţelegem de ce alte guverne sunt mai
iubitoare. O taină a necruţătorului comentator. Ne-am
gândi mai mult la liderul Iranului, de pildă. Iar în criza
gazelor, chiar cu furnizorul actual nu ar trebui folosit
un limbaj prea radical. În acelaşi număr, citim despre
ﬁlajul la care a fost supus ambasadorul Olandei la Bucureşti, Coen Storck, de către Securitate, în 1988-1989.
Laura Sitaru şi Octavian Manea scriu despre situaţia din
Orientul Apropiat, dar concluziile acestora sunt oarecum
pripite, Iranul nu este purtătorul porumbelului păcii, iar
preşedintele Autorităţii Palestiniene, Abbas, nu este nici
el omul potrivit la momentul potrivit, faţă de Hamas
ﬁind total neputincios.Ne miră uşurinţa cu care se scrie
despre aspecte complexe, greu de descifrat pentru experţi
cu vaste cunoştinţe.La fel de supărătoare este reclama,
inserată în numărul din 20 ianuarie, la cartea apărută într-o editură care de mult şi-a făcut un
trist renume pentru ceea ce publică
(succesul comercial o ﬁ pe măsură?),
ne referim la Ed. Antet iar cartea se
numeşte „Tupeu” şi conţine un atac
la politica Israelului, care „încalcă
drepturile palestinienilor”. Autorul?
Cine altul, decât cunoscutul Norman
G. Finkelstein, singurul evreu care
şi-a permis să batjocorească memoria
celor ucişi în Holocaust, deşi familia sa a fost asasinată
în acei ani.In numărul din 27 ianuarie, Bogdan Cristian
Iacob scrie, cu aplomb, elogiind cu peste măsură cartea lui
V.Tismăneanu, ”Perfectul acrobat”, ﬁind vorba de Leonte
Răutu, numit „Jdanovul României”. Ca în fabula cu „leul
mort”, o copită primeşte şi Paul Niculescu-Mizil, recent
decedat. Ne îndoim că generaţia ceva mai tânără ştie cine
a fost Jdanov, doar aşa din citite pe sărite. Salutară este
prezenţa semnăturii lui Leon Volovici (Israel), istoric
literar român, despre situaţia din Orientul Mijlociu (ﬁind
inclus astfel şi Iranul).

Ne amintim de „Sebastian, mon frère”, fără a căuta vreo
contradicţie, dar aﬁrmaţia era oarecum derutantă, iar
unele apariţii de la Humanitas nu par a ﬁ în consens cu
frăţietatea declarată în urmă cu peste un deceniu. Mai
citim despre marele om de cultură B. P. Haşdeu, cu ale
sale alunecări spre xenofobie. Simona Vasilache găseşte
în anticariat „Inimi cicatrizate” de Blecher şi scrie frumos
despre acest roman pur autobiograﬁc.
„Lettre Internationale”, nr.68/2008-2009 (iarna) – greu de ales un text în detrimentul altuia. Matei Călinescu –„File de jurnal”, Felicia Antip –„ Criza”, Ion Vianu
– „Despre morminte şi subterane”, Le Clezio – ”Discurs
la Stockholm” (la înmânarea Premiului Nobel), Borges
–„Texte captive”, Julien Green – „ Debutul meu”, Zeruya
Shalev (Israel) – „Viaţă amoroasă”, Adam Michnik- „Poeţii îşi amintesc mai bine”,apoi Nicolae Manolescu, Geo
Şerban, Livius Ciocârlie, Rodica Binder, ş.a.
„Observator cultural”, nr.200/ 22 ian.2009 - Bogdan Suceavă combate ... bine teoria discutabilă a lui Patapievici despre „dreptul la insultă” a unei comunităţi.
Michael Finkenthal discută despre „intelectualul public”, temă vastă ... şi fără ﬁnalitate. Se uită că o condiţie
a intelectualului este şi morala, care la unii „face bună
casă” cu oportunismul politic.Nu dăm exemple.Luminiţa
Marcu recenzează o carte de interes a lui Antonio Munoz
Molina, „Sefarad” (Editura Curtea Veche), proze politice
în gen semiﬁcţional. O erată – Lubianka, şi nu Lublianka (sediul KGB nu are nimic comun cu „iubirea”). Paul
Cernat critică recenta carte a Martei Petreu „Despre bolile
ﬁlosoﬁlor. Cioran” (Editura Polirom). Dar cine nu este
bolnav? Paul Cornea acordă un extins interviu, într-o fază
de revenire activă în atenţia presei culturale şi a editurilor.
În numărul următor, Ovidiu Şimonca, la obiect, ca de obicei, discută „Memoriile” IPS Mitropolitului Bartolomeu,
cunoscut înainte ca poet, cu semnătura Valeriu Anania,
care nu ascunde „tinereţea sa legionară” (n. 1921). Carmen
Muşat tranşează o temă discutată mereu – participarea
intelectualului la viaţa „cetăţii”. Ni se pare corect că revista pe care o conduce se implică în probleme grave ale
momentului politic.

Presa
cultural\
ianuarie 2009

„România literară” nr.1/2009 publică o povestire de Gh.Schwartz, scrisă în 1988, despre soarta unei
muncitoare într-un sistem lipsit de moralitate, omenie.
Grete Tartler scrie despre colocvii Celan la Chişinău şi
Cernăuţi. În numărul 2/2009, Mircea Lazaroni scrie
despre romanul lui Joseph Roth (scriitor evreu austriac,
puţin cunoscut la noi), „Spovedania unui ucigaş” (Editura Humanitas), în acelaşi volum ﬁind inclusă şi nuvela
„Legenda sfântului beţiv”.
In nr. 3, Tudorel Urian prezintă volumul lui Victor
Rusu, „Balada târgului evreiesc” (Editura Hasefer,
prefaţă de Leon Volovici). Daniel Cristea Enache recenzează elogios romanul erotic al Aurei Christi, „Casa din
întuneric” (Editura EuroPress Group), pe care îl numeşte
„un adevărat festin”. Gh. Grigurcu comentează „Jurnal
inﬁdel” (Opere complete 5) al lui Bujor Nedelcovici, un
scriitor care pune un mare accent pe motivul exilului
său, „răul absolut ﬁind comunismul”. Putem spune că
nimic pe pământ nu este absolut, iar ancorarea în ecuaţia
fascism=comunism este fără sens, ca orice ecuaţie, în
istoria complexă a omenirii. Nimic nu este egal cu nimic.
Comparaison n’est pas raison.
Virgil Duda scrie despre „eternul exilat” Mircea Săucan, regizor român, decedat în Israel. Cosmin Ciotloş
comentează recentul volum de eseuri al lui Andrei Codrescu „Noi n-avem bun gust, noi suntem artişti” (Editura Polirom). Deşi elogios, demersul nu prea convinge.
In nr.4 este omagiat romancierul Nicolae Breban, care
împlineşte 75 de ani de viaţă (îl felicităm şi noi). Semnează Alex Ştefănescu şi Marian Victor Buciu. Gabriel
Liiceanu îşi prezintă dosarul de urmărire de la CNSAS.

„Cultura”, din 22 ianuarie: cuprinde multe texte, dar unul, semnat
de Mihai Iovănel, intrigă nu atât
prin faptul că se declară inaderent la
scrisul lui Virgil Duda - are dreptul,
ca oricare cititor, cum alţii îl admiră
şi îl premiază - ci mai ales prin maniera persiﬂantă a descrierii unor
momente din viaţa cotidiană din Israel. O ﬁ fost Iovănel
pe acolo? Poate că nu i-ar strica o vizită. Iar a desﬁinţa un
roman, spunând că l-ai uitat după ce l-ai citit, mi se pare
uşor ... neserios. Este vorba de romanul ”Ultimele iubiri”
(Editura Polirom). Poate că editorii vor să spună ceva.
„Apostrof” (Cluj), din decembrie 2008 (primit cu
întârziere), ne oferă un articol evocator al lui Carol Iancu
despre „locotenentul Ion Bogza, un exemplu de solidaritate” în anii Holocaustului, nume ce trebuie adăugat la
Drepţii Popoarelor. Moshe Idel este prezent cu un studiu
despre Johannes Reuchlin, un erudit cabalist, creştin. Ion
Vianu îşi deapănă amintirile, iar despre Kafka scriu Liviu
Antonesei, Paul Aretzu, Leo Butnaru, Iolanda Malamen,
M.Finkenthal, ş.a.
„Timpul” (Iaşi), din decembrie 2008, dedică o
pagină cărţii lui Carol Iancu despre Alexandru Şafran,
învăţatul, fostul Şef Rabin în România (1940-1947),
recenzia ﬁind semnată de Nicoleta Dabija.

„Saeculum” (Focşani), nr. 1/2009 (redactor şef
Mircea Dinutz), are un sumar bogat, cu semnături remarcabile, D.R.Popescu, Irina Mavrodin, C.Coroiu, Liviu Ioan
Stoiciu, Iordan Datcu, ş.a. Nu lipseşte Magda Ursache,
activă în mai toată presa din spaţiul celor trei mari zone
geograﬁce, cu aceeaşi temă, atacul la persoană; de această
dată, ţintele sunt Viorica S.Constantinescu şi Adi Cusin,
din Iaşi, persoane pe care le ştim cu totul respectabile.
Petre Flueraşu elogiază scrierile lui Dan Brown, autor de
mare succes, dar controversat. I.D. Denciu comentează
poezia scrisă în franceză a lui Rilke, F. Agaﬁţei ne readuce
în memorie pe ﬁlosoful Aram Frenkian, Elena Toma se
referă la traducerile din poezia lui Eugenio Montale, Florentin Popescu face un portret „Constantin Daniel”, mare
orientalist, B. Marian este prezent cu o recenzie la cartea
„Demnitate în vremuri de restrişte” (Editura Hasefer).
Despre „Caiete Silvane”, din Zalău, editată de prietenul nostru Cristian Contraş, redactor şef Daniel Săuca,
vom scrie în numărul următor. Merită.
BORIS MARIAN

Distincţie deosebită acordată
doamnei Olga ZAICIK-SPITZER
Dnei Olga Zaicik – Spitzer
i s-a decernat, în cadrul unei
vizite private efectuate pe data
de 20 noiembrie 2008 de către
Excelenţa Sa, Ambasadorul Republicii Polonia, Wojciech ZAJACZKOWSKI, şi de către domnul
Jarosław GODUN, Consilier
cultural – ştiinţific, Director al

Institutului Polonez, Medalia Comisiei Educaţiei Naţionale pentru
Merite deosebite în educaţie şi
cultură a Ministerului Educaţiei
Naţionale din Polonia, acordată
pentru promovarea culturii polone prin activitatea de traducătoare
din limba polonă.

D’ale teleCarnavalului:
SĂ MAI Z ÂMBIM PUŢIN!
Bântuită de cine ştie ce nelinişti metaﬁzice, Mihaela Rădulescu
şi-a prefaţat una din zglobiile sale „Duminici în familie” (cea din 25
ianuarie 2009) cu un poem închinat nemuritoarei iubiri conjugale.
„Iubire conjugală” am scris? Iubire conjugală citiţi. Poemul era de fapt
un telereportaj făcut într-un cimitir. Unde un biet moşuleţ, cu căciula
de oaie trasă ţărăneşte pe frunte şi suﬂet romantic de Romeo shakespearian, şi-a construit locuinţa de veci. Utilizabilă nu numai „după”,
ci şi în timpul vieţii, povestea dumnealui. Nu ştiu dacă nu-şi vânduse
toate lucrurile pământene ca să-şi construiască acest cavou-garsonieră
mobilat cu tot confortul. O laiţă pe care să-şi întindă omul picioarele
obosite, covoraşe să nu-l tragă de la podeaua din ciment, reproduceri
de icoane tipărite, lipite pe pereţi, ba şi un radio şi instrumentar de
făcut o cafea, la nevoie. Flori peste tot, din cele mai scumpe: trandaﬁri,
crini imperiali, garoafe, cale, sigur, artiﬁciale. Aici îşi petrece dumnealui
cele mai multe ceasuri libere ale zilei. Dar cu ce pace în suﬂet! Cu ce
dor ostoit! Căci o are alături pe ea. Nevasta lui de-o viaţă. Şi lăsase,
cu cuvânt de moarte, să n-o bage în pământ. Să n-o ardă în foc. Îi era
frică de ambele. S-o ţină lângă dânsul. Aşa a făcut omul. I-a cumpărat sicriu elegant, bine furniruit, a culcat-o frumos, igienic în el, l-a
urcat pe masa din „garsonieră”; l-a acoperit apoi cu ﬂori care nu se
mai vestejesc niciodată, ca şi dorul bărbatului de dânsa, şi-şi petrece
aici cea mai mare parte a timpului:
împreună. La bine şi la rău, cum au
jurat la cununie.
N-am înţeles prea bine ce mesaj
a vrut Mihaela Rădulescu (tocmai
dumneaei?) să ne transmită, lipind
această poveste, ca o etichetă a
ﬁdelităţii, pe fruntea emisiunii ei
de divertisment. Ne-a lăsat să ne
găsim singuri răspunsul, ceea ce şi
facem. Nu ne-am decis, încă, dacă
să scoatem un oftat compătimitor
sau un zâmbet ironic.
*
Dacă tot e vorba de zâmbetul
– suspin şi de umorul negru al vieţii, să mai amintim de un telereportaj care a îngălbenit de invidie multe din emisiunile noastre de
divertisment: nu se zice, doară, că viaţa bate ﬁlmul? Reportajul acesta
s-a născut tot la sat, ca şi veşnicia, ca şi înţelepciunea, ca şi sănătosul
umor popular, înainte ca acesta să ﬁ pălit de grija crizei. Om prosper,
gospodar cu instincul proprietăţii şi al puterii, personajul în chestiune
s-a gândit să-şi veriﬁce popularitatea înainte de a-şi băga gâtul în laţul
alegerilor. M-ar sprijini oare oamenii la nevoie? Şi ce nevoie mai puternică are omul decât să nu se simtă singur la drum, ﬁe el şi ultimul
său drum? Şi-a pus deci la cale înmormântarea. Au pregătit femeile
casei pomana. Şi-a comandat dricul, cu cai mascaţi şi taraful de ţigani
care să-i cânte amintirea la toate colţurile uliţelor. A sunat la TVR 2,
să ﬁe martorul de faţă, şi a anunţat evenimentul. Singurul lucru pe
care nu s-a grăbit să-l facă a fost să moară. S-a urcat, bine-sănătos, în
dric, şi-a pus mâinile pe piept şi s-a uitat, printre pleoapele mijite, cine
vine la îngropăciune şi ce babă îl boceşte mai cu spor. Când se putea,
mai trăgea cu urechea la ce spuneau despre el consătenii. La urmă, a
coborât bine-mersi din dric, la poarta cimitirului şi s-a încins acolo
ospăţul pentru suﬂetul lui viu. Sătenilor le-a plăcut să joace împreună
acest spectacol, în care fuseseră cu toţii actori. Au cinstit, veseli şi cu
inima deschisă, închinând „trăiască mortul”, i-au băut tot zaibărul din
damigene, şi i s-au declarat cu toţii prieteni. Dar la vot nu l-au ales.
Vrea omul să se joace de-a moartea ca să ajungă primar? Treaba lui.
Dar să-şi pună viaţa lui la bătaie, nu pe-a noastră.
*
Să recunoaştem: în zona teledivertismentului, etnia romă deţine
o poziţie cheie. Este intens solicitată. Răsfăţată. Respectată. Ba, şi
bine plătită. Păi, ce s-ar face omul fără taraful de lăutari care-i cântă
şi de voie bună, şi de inimă albastră? Micul ecran se hrăneşte cu lăcomie din harul ţigănesc al muzicii. Mari virtuozi ca Damian Drăghici
sau Marius Mihalache prezintă lumii cu raﬁnament arta populară a
României. Iar telenovelele noastre înfulecă tot ce pot din exotismul
vieţii, al obiceiurilor şi al costumaţiei tradiţionale de şatră. Ba, mari
actori ai scenei şi ﬁlmului s-au făcut mai cunoscuţi publicului larg prin
intermediul telepersonajelor ţigăneşti decât prin cele shakespeariene,
interpretate la teatru.
Ne-am întrebat, aşadar, care ar ﬁ acei „invitaţi speciali” pentru
care Cătălin Măruţă şi-a scos atât de ostentativ la purtare zâmbetul
lui pişicher-maliţios, bine uns cu miere, în acea „happy-hour” a sa (în
care ni se tot promite un ceas de fericire şi ni se oferă bârfe de mahala,
tot mai greu suportabile)? Pe cine mai voia să hărţuiască, să descoasă
cu ştiuta-i indiscreţie şi să pună în situaţii umilitoare? De faţă se aﬂa
o bătrână ţăgancă de şatră, extrem de pitorească, la drept vorbind, cu
foarte multe fuste înﬂorate, cozi împletite ieşind de sub basma şi foarte
multe salbe de aur, venită de undeva de prin sudul Olteniei. Adusă de
un nepot, lăutar de provincie, îmbrăcat nemţeşte şi vorbă şmecheră, ca
să-i ofere în dar un costum ţigănesc celuilalt „guest star” al emisiunii.
O domnişoară care se tot plimbă pe la diverse canale de televiziune,
fără o treabă anume. În afară poate de o exacerbată sete de notorietate
şi o poftă continuă de ﬂecăreală, o candoare aproape infantilă (care
o transformă într-o victimă uşoară) şi care au şi azvârlit-o în lumea
mondenă de noapte pentru care nu are, drăguţa de ea, nici aptitudini,
nici înfăţişare, nici vocaţie. Domnişoara Oana Roman. Cu o dureroasă
lipsă de luciditate şi de simţ al ridicolului, invitata a acceptat să îmbrace
costumaţia ţigănească şi, la îndemnul evident sarcastic-batjocoritor al
prezentatorului, să danseze din şolduri, fund şi buric, ﬂuturându-şi metrajul hiperdimensionat al fustelor. A zâmbit emoţionată ca o prinţesă
democrată când nepotul a poftit-o la ei, la şatră, să năşească un prunc
din neam şi să devină astfel cumetri, promiţându-i în dar o salbă de
aur. „Că doară domnul Roman, tatăl dumneavoastră, ne-a dat înapoi
aurul nostru după revoluţie, când era şef mare”, i-a amintit el.
Din colţul său de platou, Cătălin Măruţă jubila de încântare, frecându-şi palmele: ce şi-o mai ﬁ sporit el ratingul cu această comedie
tristă de-a „înfrăţirea între etnii!” Care nu a servit nimănui! Şi mai
ales protagoniştilor...
SANDA FAUR
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ANIVERSĂRI
Iaşi: Doamna Malca (Betty) Goldenberg,
din Târgu Neamţ, a împlinit zilele acestea frumoasa vârstă de 90 de ani. Oamenii din zonă
probabil că nu-i cunosc numele adevărat; dacă
întrebi pe cineva de Malca Goldenberg, va ridica din umeri; în schimb, toată lumea din oraş
şi până în Humuleştii lui Creangă, sau romii de
pe malul Ozanei, ştie sau a auzit (în cazul generaţiilor mai tinere) de “moaşa Betty”.Oamenii
vorbeau cu admiraţie despre ea; “moaşa Betty”
era de toate: şi doctor şi sfătuitor şi conﬁdent
şi avocat, prieten, psiholog şi mediator. Făcea
mult teren ”moaşa”: kilometri întregi; nici astăzi nu i-au dispărut bătăturile. Era generoasă,
tot ce primea, împărţea. Cele mai frumoase
prosoape pe care le-a primit - era o tradiţie ca
la naşterea unui copil, moaşei să i se dea un
prosop - le-a donat Muzeului etnograﬁc, iar
restul le-a dăruit celor nevoiaşi.
Astăzi, la 90 de ani, când s-a mutat la Iaşi,
la ﬁul său,după ce omul cu care a împărţit o
viaţă, Herman Goldenberg, fostul secretar al
Comunităţii Evreilor din Târgu Neamţ, nu mai
este lângă ea şi când vederea i-a mai slăbit, a
rămas la fel de lucidă şi de altruistă. Şi, cu toate
că primeşte multe scrisori şi felicitări de la
“copiii ei”, răspândiţi prin toată lumea, aﬁrmă
că îi este tare dor de meleagurile natale şi mai
ales de oamenii acelor locuri.
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Din partea comunităţilor din Târgu Neamţ
şi Iaşi, pentru “moaşa Betty” un călduros “La
mulţi ani!”
Ing. MARTA EŞANU
*
Bucureşti: coreligionarul nostru Mandi
Costin a împlinit, în luna decembrie a anului
ce s-a încheiat, 91 de ani şi scrie în continuare. A fost cândva coleg cu preşedintele
Federaţiei noastre, dr. Aurel Vainer, la fostul
C.S.P. Când se întâlnesc, deapănă amintiri
comune. Invitat la Salonul literar, ne-a citit
dintr-o carte alcătuită cu migală şi cu haz, ca
un demn urmaş al lui Cilibi Moise: o Biblie
văzută ...altfel, adică „adusă la zi”, dacă ne
permitem a spune. Are 20 de exemplare şi
doreşte un sprijin pentru a mări ...tirajul.
Noi îi urăm “la mulţi ani” şi sperăm să găsească sprijin în proiectul său. Ad mea veesrim, prietenul nostru mai mare şi sănătate
soţiei.
B.MEHR
*

La Mulţi şi Buni Ani,
Domnule Burăh Segal!

„Burăh vine de la Baruh, care, în ebraică,
înseamnă binecuvântare”, a spus preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, atunci când lideri
F.C.E.R. şi C.E.B., alături de rude, Eliza şi Justin (Nelu) Şaler, de partenera sa de viaţă, Dina
Haiberg, de colegi şi prieteni l-au sărbătorit pe

Burăh Segal, efor la Templul Coral, acum – la
Sinagoga Mare, la aniversarea frumoasei vârste
de 95 de ani. Este, într-adevăr, o binecuvântare
s-o atingi în deplină integritate intelectuală şi
ﬁzică, cum e cazul lui Burăh Segal, care merge
de două ori pe zi la şil. Viaţa lui s-a identiﬁcat cu
viaţa sinagogii. A fost esenţa elogiilor rostite de
vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz,
preşedintele C.E.B., ing. Osy Lazăr, Prim
Rabinul Şlomo Sorin Rosen. Au participat cu
suﬂetul şi gândul, printr-o telegramă citită la
sărbătorire, rudele lui din Canada, Harieta şi
Mânzu Radian. Burăh Segal a fost mai întâi
efor la Sinagoga Malbim, demolată în timpul
lui Ceauşescu, apoi - la Sinagoga Mare, pe urmă
– la Templul Coral. La o adunare a Organizaţiei
Sioniste din România, am aﬂat că e bârlădean
şi că, în adolescenţă, a activat în mişcarea sionistă din oraşul natal. Există în el un Bârlad
pe care eu nu „l-am apucat”: cu Iţic Ştrul dăr
roităr, Moihăr dăr şistăr, baia lui Rosenberg,
restaurantul cuşer al lui Iancl şi Rifke Segal,
brutăria lui Goldstein şi mulţi, mulţi alţii –
ﬁecare cu parnusa şi porecla lui. Dar asta nu
înseamnă că Burăh trăieşte doar în trecut. Nu
demult, la o întâlnire cu trei generaţii de rude,
a dansat atât de frumos că (mai) tinerii s-au dat
la o parte şi, la sfârşit, l-au aplaudat. Aplauzelor
lor le alăturăm pe ale noastre. La mulţi şi buni
ani, domnule Burăh Segal!
IULIA DELEANU

STIMAŢI CONCETĂŢENI ALEGĂTORI,

„Jurnalul Comunităţii Evreilor
din Bucureşti” a ajuns la numărul
12, în al doilea an al existenţei sale.
Aspectul graﬁc şi conţinutul atractiv îl
pun în rând cu reviste–surori din alte
comunităţi, chiar de pe alte meridiane.
Din conţinutul revistei menţionăm:
Comunicatul şi comentariile legate de
vandalizarea Cimitirului Evreiesc din
Şoseaua Giurgiului, ilustrarea momentelor de sărbătoare de Roş Haşana,
Ziua iertării, Iom Kipur, Sucot, Simhat
Tora. Apoi despre un ultim proces de
omor ritual, din preajma primului război mondial (cazul Beilis de la Kiev),
despre pictorul N.Vermont, Noam
Chomsky, celebrul lingvist-semiologpolitolog, o povestire a neuitatului
I.L.Peretz. Referindu-se la Ziua Holocaustului în România, redactorii au
adus în atenţie masacrul de la Odesa,
unde au pierit numeroşi evrei refugiaţi
din Basarabia, care nu aveau nici o legătură cu atentatul făptuit de partizani
sovietici, tragedia vasului Mefkure (5
august 1944), poezie, recenzii, turneul
şi personalitatea lui Leonard Cohen,
celebrul sociolog Jacob Levy Moreno,
povestiri din Helem, în traducerea
idişistului Anton Celaru, prietenul
nostru mai mare în sfat şi în ...stat.
Nu am uitat să relatăm despre sărbătorirea zilei de naştere a preşedintelui
CEB, prof.ing.Osy Lazăr (8o de ani) ,
a Prim Rabinului Şlomo Sorin Rosen
( 3o de ani), spunându-le încă o dată
şi mereu - Ad Mea Veesrim. Revista
poate ﬁ găsită de către cititori în holul
sediului F.C.E.R. şi C.E.B..Realizatori
– B.Mehr, C.Moscovici, Irina Hârlăoanu, A.Acatincăi, Mona Micu. (R.E.)

Îmi face plăcere să vă comunic că, de la data de 01.02.2009, începe activitatea Biroului
Parlamentar al Deputatului Aurel Vainer, care beneﬁciază de competenţa profesională a d-lor:
Valentin Cohen – Consilier, Valentin Iancu - Consilier, Silvian Horn – Consilier, Iulia
Deleanu - Publicist
Îmi propun ca, împreună cu dumneavoastră, să realizăm o colaborare fructuoasă şi deschisă,
în cadrul căreia voi veni, împreună cu colaboratorii mei, în întâmpinarea solicitărilor membrilor
comunităţii pe care cu onoare o conduceţi, precum şi ale alegătorilor din afara comunităţilor
evreieşti din România, în vederea rezolvării problemelor care îmi sunt aduse la cunoştinţă.
În acest scop, vă informez:
Adresa noastră de e-mail: vainer@jewish.ro
Pagina noastră de internet: www.vainer.aurel.jewish.ro
Programul de audienţe se realizează luni, marţi, miercuri – orele: 15.30-18.00 cu programare
la telefonul şi faxul nostru: 021 3147744
De asemenea, precizez că accesul la Biroul Parlamentar este prin str. Gutenberg nr.14 (intrarea
dinspre Bd. Schitu Măgureanu, vis-à-vis de Teatrul ,,L.S.Bulandra”).
Intenţionez organizarea trimestrială a unor întâlniri colective, zonale, cu alegătorii, despre
care vom comunica în timp util.
Mulţumindu-vă, încă o dată, îmi exprim speranţa că gândurile şi intenţiile noastre bune se
vor îndeplini, cu concursul nemijlocit al dumneavoastră.
Cu stimă şi consideraţie,
Deputat
Dr. Aurel Vainer
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În atenţia celor interesaţi de cererile de înhumare în parcelele mixte ale cimitirelor evreieşti din
întreaga ţară a partenerilor din căsătoriile mixte:
1. Cererile de acest tip pot ﬁ formulate numai
pentru acele cimitire în care au fost amenajate
parcele speciale, conform aprobării Conducerii
F.C.E.R. şi cu avizul Cancelariei Rabinice.
2. Solicitările în acest sens trebuie formulate în
timpul vieţii, de către ambii soţi, prin completarea
formularului tip anexat, Cererea trebuie semnată
în faţa Rabinului sau autentiﬁcată la notariat
şi înaintată Cancelariei Rabinice spre aprobare,
ﬁind în mod obligatoriu însoţită şi de următoarele
documente: copii după certiﬁcatele de naştere ale
celor doi soţi; copii după documentele de identitate
(B.I. / C.I.) ale celor doi soţi; copii după certiﬁcatele
de divorţ din căsătoriile anterioare şi/sau dovezi de
schimbare a numelui (dacă este cazul); copie după
certiﬁcatul de căsătorie; dovezi pentru atestarea
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religiei mozaice din punct de vedere halahic (după
mamă) a partenerului evreu.
3. În cazul în care unul dintre parteneri este
decedat şi nu a formulat şi primit aprobarea în
timpul vieţii la cererea pentru înmormântarea în
parcela mixtă, partenerul supravieţuitor nu va
putea ﬁ înmormântat în parcela mixtă după producerea decesului.
4. Fiecare caz este soluţionat individual, pe baza
cererii înaintate şi a documentelor anexate.
5. Toate înhumările în parcelele mixte vor
avea loc cu respectarea Regulamentului privind
înhumarea unor parteneri de viaţă evrei şi neevrei
în zonele mixte ale cimitirelor evreieşti, regulament
cu care solicitanţii se vor declara de acord prin
formularea cererii.
În cazul în care aveţi nelămuriri sau consideraţi
că sunt necesare precizări suplimentare, vă invităm
să contactaţi Cancelaria Rabinică a F.C.E.R.

@ DECESE @ COMEMORĂRI @
În luna ianuarie au fost înhumaţi în cimitirele C.E.B.: GOLDSTEIN LADISLAU (84 de ani,
Şoseaua Iancului 13, Cimitir Giurgiului), HIRTH TOMA (72 de
ani, Şoseaua Alexandria 9, Cimitir Giurgiului), HERŞCOVICI
SCHERMAN FLOREA (76 de
ani, str. Slt. Stănescu Gheorghe,
Cimitir Giurgiului), LAZAROVICI
HARI (89 de ani, Cămin Dr. Rosen,
Cimitir Giurgiului), STILLER
ARISTINA (93 de ani, str. Camil
Ressu 27, Cimitir Giurgiului), SCHNELICHT SOLANGE (62 de ani,
Bd. Iuliu Maniu 168, Cimitir Giurgiului) SVAITZER GHIZELA
(79 de ani, Str. Polonă 115, Cimitir
Giurgiului).
În luna ianuarie au fost înhumaţi în cimitirele din ţară:
FARCAŞ BORBALA (Cimitirul
Ortodox din Braşov), ŞERBAN
ELEONORA (78 de ani, Teiuş, jud.
Alba), VASERMAN SERGIU (75
de ani, Ploieşti)

Familia îndurerată
anunţă încetarea din viaţă a dragului lor WILLY
ŞLOIMOVICI, în etate
de 94 de ani, în ziua de 4
februarie 2009 (29 Şvat
5769), ﬁind înmormântat la Cimitirul Evreiesc
din Şoseaua Giurgiului,
Bucureşti.

Cu profundă tristeţe,
amintim că a trecut un
an de când ne-a părăsit
pentru totdeauna iubita
noastră soră, cumnată,
prietenă LEIBOVICI
BEATRICE (Braha,
pentru cititorii revistei
Realitatea evreiască).
Un veşnic, dureros şi
nemărginit omagiu.

@La data de 9 noiembrie 2008, s-a
stins din viaţă FAZEKAS LORETA
(LILI), născută Beinis, în anul 1920,
la Bacău. A fost înhumată la Cimitirul
Neolog Evreiesc din Oradea. O plâng
soţul Ioan (Mendel) din Oradea, ﬁ ica
Clara-Laura, ginerele Kaufmann Josef,
nepoata Amanda şi sora Matilda, toţi
din S.U.A.
@ Silviu Popa îşi exprimă consternarea şi durerea pricinuită de dispariţia
prietenului său de o viaţă, WILLI
ŞLOIMOVICI.
@ Confraţii şi prietenii de la R.E.
sunt alături de poetul, publicistul Toma
George Maiorescu, în greaua încercare
prilejuită de pierderea soţiei sale, TEREZA.
@ Anton – ﬁu şi Lia – noră anunţă cu aceeaşi tristeţe că la 10 martie
(14 Adar) se împlinesc 23 de ani de
la dureroasa despărţire de ETELLA
ROSENZWEIG. Fie-i memoria binecuvântată.
@ La data de 23 februarie 2009,
comemorăm zece ani de la trecerea în
veşnicie a celei care a fost eminenta

profesoară MARIANA SARATEANU.
Model de bunătate, dăruire, spirit de sacriﬁciu pentru toţi cei apropiaţi. Chipul
ei blând şi luminos ne va însoţi mereu.
Familia Firescu. Lucia şi Marcel.
@La 1 martie 2009, comemorăm 13
ani de la dispariţia minunatului soţ, tată
şi bunic DAVID BĂNESCU. Veşnică
amintire. Familia.
@ Cu aceeaşi nemărginită durere
şi dor, comemorez 9 ani de la decesul
scumpei mele soţii SURICUŢA CALMAN. În amurgul vieţii mele, mă reculeg cu evlavie în faţa memoriei tale şi îţi
mulţumesc, încă o dată, dragă Suricuţa,
că ai fost sensul vieţii mele în cei peste
50 de ani de fericită convieţuire.
@ La Cimitirul Filantropia a fost
comemorat un an de la dispariţia lui
MAX BĂNUŞ.
@S-au scurs 9 ani de la decesul Dr.
ARTHUR MAYERSOHN şi 28 de
ani de la dispariţia celei ce a fost MARGARETA MAYERSOHN, părinţi
iubitori. Îi readuce în memoria celor
ce i-au cunoscut şi apreciat, ﬁica, Dr.
Mirela Freifeld.

DUMINICĂ, 5 APRILIE 2009
– alegerea organelor de
conducere ale Comunităţii
Evreilor din Bucureşti (C.E.B.)
Principalelor trei acţiuni care preced alegerile la
Sinagoga Mare:
- ADUNAREA GENERALĂ - DUMINICĂ,
22.03.2009, orele 930
- ADUNAREA DE PREZENTARE A CANDIDAŢILOR - DUMINICĂ, 29.03.2009, ORELE 1030.
- VOTAREA - DUMINICĂ 5.04.2009, ORELE
800-1500.
Listele cu membrii Comunităţii care au drept de
vot sunt aﬁşate la sediul Comunităţii şi la Sinagoga
Mare, din data de 6 februarie 2009.
Regulamentul alegerilor şi programul detaliat de
desfăşurare a tuturor activităţilor legate de acestea vor
ﬁ aﬁşate la sediul C.E.B., la Sinagoga Mare şi la alte
sedii unde se desfăşoară activităţi ale C.E.B.
Candidaturile se depun până la data de
16 martie 2009 orele 1300.
La 1 februarie 1907, s-a născut
•
scriitorul OSCAR LEMNARU (Oscar
Haltzman). Dintre scrierile sale amintim

nuvelele Omul şi umbra, Ceasornicul din
turn, Amăgirea ş.a. A fost, de asemenea, un
remarcabil traducător. A murit în 1968.
La 2 februarie 1898 a murit, la Londra,
publicistul I. H. FIOR, care a militat
pentru drepturile „evreilor pământeni”.
Se împlinesc, la 3 februarie a.c., 200 de
ani de la naşterea (1809, Hamburg)
compozitorului, pianistului şi dirijorului
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY,
nepotul filosofului Moses Mendelssohn. A
murit în 1847.
La 6 februarie 1930, s-a născut la Piatra
Neamţ dr. HEINRICH FALIC, membru
al Consiliului de Conducere al F.C.E.R.
La 6 februarie 2006 a murit, la Paris,
artista plastică MIMI MAXY KAN
La 8 februarie 1997 a murit traducătorul
PAUL B. MARIAN. A realizat remarcabile traduceri în limba română din
Charlotte Brontë, William Saroyan, André
Maurois, Upton Sinclair, Hans Fallada ş.a.
Acum 100 de ani, la 11 februarie 1909,
s-a născut la Omaha (S.U.A.) marele
boxer MAX BAER, fost campion mondial.
În cele 79 de meciuri susţinute a obţinut 50
de victorii prin K.O. Max Baer a constituit o
mândrie pentru evrei. Printre învinşii lui se numără
şi campionul Germaniei, Max Schmeling.
La Academia Română se păstrează o scrisoare
datată 12 februarie 1936, prin care directoarea
Teatrului „Habima” din Tel Aviv îl invită pe Liviu
Rebreanu să facă parte din comitetul de conducere
al Teatrului Naţional Ebraic
La 13 februarie a.c., se împlinesc 540 de ani de
la naşterea (1469, Neustadt) eruditului ebraist
ELIA LEVITA, autorul unui valoros Tratat de
gramatică ebraică (1518).
La 14 februarie 1930, s-a născut poeta FELICIA
MOHR. Dintre ultimele sale volume menţionăm
Răsăritul apusului.
La 15 februarie 1933, s-a născut la Iaşi
muzicologul IOSIF SAVA. A fost realizatorul
unor apreciate emisiuni de radio şi TV. De asemenea,
a publicat numeroase cărţi şi articole de
specialitate.
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ANIVERSĂRILE ŞI
COMEMORĂRILE
LUNII FEBRUARIE
Acum 40 de ani, la 20 februarie 1969, a murit în
•născut
Israel poetul şi dramaturgul IŢIC MANGHER,
la 1901, la Cernăuţi. A scris cu precădere în

idiş.
La 21 februarie 2006, a murit, la Haifa, marea
jucătoare de tenis de masă ANGELICA
ROZEANU, născută la Bucureşti, în 1921. La vârsta
de 15 ani a fost campioana României, câştigând
ulterior 17 titluri mondiale. În 1960 s-a stabilit în
Israel.
La 21 februarie 2007, a fost reinaugurat Templul
„Ieşua Tova” (de lângă Piaţa Amzei, din
Bucureşti). La festivitate au participat numeroşi
oaspeţi din ţară şi străinătate. În acest templu,
complet renovat, funcţionează acum filiala „Habad
Lyubavitch” din România.
La 23 februarie a.c., împlineşte 80 de ani (n.
1929) reputatul etnosociolog şi istoric dr. HARY
KULLER. Este autorul unor valoroase lucrări despre
istoria evreilor din România. Este membru al
Consiliului de Conducere al F.C.E.R.
La 24 februarie 1920, s-a născut în Polonia
actorul ABRAM NAIMARK. Stabilit în România,
a jucat la teatrele evreieşti din Iaşi şi Bucureşti.
La 25 februarie 1939, s-a născut la Bârlad
scriitorul VIRGIL DUDA. A debutat la „Gazeta
literară”. În 1988 s-a stabilit în Israel. Este autorul
unor romane, schiţe şi nuvele, cum sunt: Povestiri
din provincie, Catedrala, Deruta, Oglinda salvată
etc. A fost distins de Asociaţia Scriitorilor de limbă
română din Israel.
La 28 februarie 1928, s-a născut la Bucureşti
unul din marii muzicieni români – DAN
MIZRAHY, pianist, compozitor, profesor. Interpret
de excepţie al compoziţiilor lui Gershwin. A fost
distins cu numeroase premii, cum ar fi Premiul
Criticii Muzicale „Mihail Jora”, laureat al concursului
„Crizantema de aur” şi altele.
SIEGFRIED WOLF

•
•
•
•
•
•

18

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 312-313 (1112-1113) - 1 - 28 februarie 2009

JEWISH

REALITY
The International Holocaust
Remembrance Day

And Purim will be again in our
communities
For several decades the organizers of the
Purim Constellation manage to give a new life
to the so old and in the same time so close to
our present, Meghilat Esther. Since 40 years
ago till nowadays, the consecrated director of
the Purim show in the Bucharest community,
the director of the National Jewish Theater,
Harry Eliad, has gathered the acting, the
musical and the humor ﬁrst hand resources,
in order to offer a royal of verve and humor,
bringing the joy and good disposition that we
need so much. This performance reminds us
the number one lesson of survival: positive
thinking, mockery of the troubles, and most
of all, defending ourselves against the Hamans of the past and of the present. In an interview to our review the well-known director
expressed his hope in a Purim spirit, that the
modest the subsidies, the better the Purim
shows. The artistic groups of the Jewish youth from Bucharest will join the talented actors
of the theater. In the big communities of the
country, Purim shows will also take place,
as promised by the communities’ leaders. As
in the last years, we will assist to the Habad
Purim, the children’s Purim from the “Lauder
Reut School and Kindergarten”, to the Jewish
Communitary Centers Purim, to the Rosen
Home Purim. The events of the 5769 Purim
are impatiently expected, and we think they
will be applauded with the same joy of ﬁnding
the new-old characters.

The perennial and
even more present
relationship
Diaspora – Israel
In the Great Synagogue from Bucharest, a reunion dedicated to the General Assembly of the World Jewish Congress from
Jerusalem took place. Dr. Aurel Vainer, president of F.J.C.R.,
who participated to the General Assembly, presented the main
topics of the debates, underlining three important elements:
the participants support for the Israeli military operations in
Gaza, the total commitment to the ﬁght against anti-Semitism
and the measures needed in order to stop the transformation
of the Durban II reunion from Geneve, organized by UN, on
the eradication of racism and xenophobia, in „Durban II” an
anti-Israeli attack, as it happened to the ﬁrst reunion from Durban. The resolutions adopted by the World Jewish Congress
were presented; between those the protest of the organization
against the rehabilitation of a Holocaust denier Catholic bishop
by Pope Benedict XVI. The meeting in the Synagogue also
adopted a declaration that included these topics.

Our review dedicates two pages to the
International Holocaust Remembrance Day
on January 27th, the day of the Auschwitz
camp liberation. We present the ceremony
organized at U.N. headquarters in New York,
where among the speakers a survivor from the
Transdniester camps was also present. In her
speech, Mrs. Ruth Glasberg Gold, from Chernivtsi, evoked the tragedy of the Romanian
Jews and as well of his family that perished
due to the subhuman conditions from the
camp. On the occasion of this commemoration
the French Institute organized in Romania a
series of cultural manifestations: the French
theater “Compagnie de l’Echo” presentation of
the play “Lebensraum”, the lecture “Suffocated
Voices” concerning Jewish composers that

HARY KULLER – 80

perished in the Nazi camps or who were forced
to emigrate, two concerts, one of which with
works of these composers. The Jewish National Theater presented a reading-performance
with a subject inspired by the Holocaust, with
Maia Morgenstern as a protagonist. The National Radio Orchestra presented the concert
“Cries from Earth to Heaven” by Serban Nichifor. We also publish in the pages dedicated
to the event a presentation of a two-volume
work, “The Trial of the Ghettos from North
Transylvania”, published by The Association
of Romanian Jews Victims of the Holocaust,
concerning the trial of those guilty of the deportation of the North Transylvania Jews to
the death camps Auschwitz-Birkenau, including terrible testimonies of the survivors.

The JCC Family
is growing!

The ethno-sociologist Dr. Hary Kuller celebrated his
80th birthday. In a sweet, bitter, full of irony and self-irony
evocation, he tells the story of his life and career journey, full
of obstacles due to the political regime during a great part
of his activity, a regime that couldn’t forget his role in the
Zionist movement. Hary Kuller speaks about the old people’s
contributions in different ﬁelds of activity, about those whose
experience is worth to be valorized along with the younger
generation’s contribution.

JCC Bucharest is continuously increasing its activities. It
became the ideal environment for those who wish to spend
their free time near their friends, being also the place where
one can learn some of the computer foreign languages, art,
music, cooking or cinema skills. In February the Bereshit – the
European Jewish University program returned, bringing for
the interested persons from Budapest and Bucharest inciting
courses in Jewish culture and civilization. From the monthly
agenda of JCC, it is worth mentioning the programs dedicated
to the golden age organized in the Day Center and in the Beit
Ham. Soon JCC Iasi, a warm space for those interested in the
Jewish programs in Moldova region, will join the JCC family
–Bucharest and Oradea.

Toma Hirth – a great poet painter
At the beginning of this year, sad news threw a
shadow on our soul. On January 6th, after a long ﬁ ght
against the illness that he strived to win, and till the last
moment with the easel in his hand, our friend Toma
Hirth passed away. He had just celebrated the 70 years
of life dedicated to the art and to his love for people, for
our Judaic tradition, for art and culture. In the last years,
he had painted biblical scenes, maybe with the premonition that he would start in the adventure of knowledge
beyond knowledge. We met on January 15th in the JCC,
to remember as any good friends, the one who left to
soon. His son Lucian and his wife were present, we had
the occasion to listen to verses and aphorisms written
by Toma over the years, some of which we publish in the
present edition. We will often remember the man, the
artist, and the inspired poet, Toma Hirth.
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Omagiu postum poetului-pictor TOMA HIRTH

LIANTUL CEL MAI BUN?…
Chipurile speranţei
Un tablou de Toma Hirth se ridică în toată
frumuseţea lui, mai degrabă când ţi-l aminteşti,
decât atunci când îl ai în faţă, ochiul se îndulceşte
cu umbrele şi culorile, pipăie conturul, dar risipeşte vagul, poate prin clipit. Hirth parcă vrea să
ne spună că amintirea conţine mai mult viitorul
decât prezentul.

Ne-a părăsit
un mare pictor-poet
Încă nu ne-am obişnuit cu ideea că pictorul, poetul, peripateticul Toma Hirth a plecat pe una dintre planetele pe
care le înfăţişa pe pânzele sale. Ne-am întâlnit la sediul JCC,
în ziua de 29 ianuarie a.c. prieteni, admiratori, rudele sale
apropiate, soţia, ﬁul, Lucian, prietena acestuia, ne-am depănat amintirile, de parcă Toma ar ﬁ fost deﬁnitiv plecat. Nu,
el era lângă noi, la intrare ne-a zâmbit din fotograﬁa prinsă
de geam, în colţul sălii Anahnu (mulţumiri, doamnei Sanda
Wolf, pentru organizare) erau cele mai recente lucrări ale sale,
ultima era terminată cu câteva zile înainte ca ﬁrul vieţii, subţire
pentru oricine, să se ﬁ rupt. Fiul său, Lucian, mi-a povestit că
a refăcut lucrarea când a văzut că nu plăcuse ceea ce muncise
mai înainte. Cu câteva ore înainte de a se întâlni cu bunul
Dumnezeu, a cerut creionul şi hârtia spre a reda scena propriei
expieri, spre a reda chipurile celor dragi, înainte de a-i părăsi.
Mi-a relatat limpede, lacrimile erau deja secate, cred.Dragul
Toma, „candidul Toma” (astfel l-a numit poetul Ştefan Iureş),
cum ai veni tu şi ai spune, bucuraţi-vă de viaţă, de ﬁecare zi pe
care v-o dăruieşte Cel Veşnic.„Nu pot vorbi”, mi-a spus Ţicu
Goldstein, care a stat ani de zile la lungi discuţii cu mereu
entuziastul Toma Hirth.”Într-o lume atât de dură/ arta este
o bucurie/poezia e pictură/ iar pictura – poezie”, a recitat
Doina Chilargi, din poemul dedicat lui Toma. El, care spunea
că „poţi orbi dintr-o rază de soare”, că „arta nu se face în
timpul liber, ci mereu”, era un înţelept peripatetic, din şcoala
atenienilor antici. Scriitorul Dorel Dorian a vorbit despre întâlnirile sale cu Toma Hirth, despre aprecierea lui Ciucurencu
pentru talentul lui Toma, despre „planetele lui Toma” ( motivul
se regăseşte în mai multe lucrări). Mă uit la tabloul intitulat
„Hamlet” (aşa mi-a spus el că l-a intitulat), prinţul danez ţine
în palmă o planetă transparentă, şi nu craniul lui Yorick, ca
în Shakespeare. Un ultim interviu i l-a acordat Nedeei Burcă,
redactor la R.E., spunând că ”Pământul e un astru singuratic
care clipeşte azuriu” (numărul din septembrie 2008). Iancu
Ţucărman şi-a amintit de întâlnirea sa cu pictorul căruia i-a
achiziţionat trei lucrări, două din ele ﬁind ...„surori”, cum i-a
spus Toma. Picturile sale erau şi copiii săi, pe lângă ﬁul, Lucian, care este şi el artist, în fotograﬁe. Grişa Gherghei a citit
articolul apărut în „Ziua”, pe care l-a scris în decembrie 2008,
ca un memento antedatat.
*
Din biograﬁa scrisă de Lucian Hirth redăm câteva date
ale itinerarului celui pe care l-am evocat la întâlnirea de la
JCC. S-a născut la 5 ianuarie 1937 (împlinise 72 de ani, când
s-a stins), la Timişoara. Tatăl a părăsit familia, iar în timpul
Holocaustului acesta supravieţuieşte, în timp ce noua familie
este ucisă la Auschwitz.Toma şi-a revăzut tatăl după 5o de ani,
cu totul întâmplător, în Israel. Nu i-a reproşat că nu l-a căutat.
El nu reproşa, de obicei, nimănui, nimic.Nici fratelui din partea
tatălui, medic în SUA, care nu l-a căutat, nici când i-a murit
tatăl. I-a avut ca profesori la pictură pe Iulius Polipny, în liceu,
şi pe maestrul Alexandru Ciucurencu, la Institutul de Arte Plastice „N.Grigorescu”. Desenator şi colorist pasionat, a executat
mii de lucrări de graﬁcă şi pictură. A muncit enorm, deşi părea
că se joacă, precum adevăraţii artişti. Este un artist modern,
înrudit cu avangardiştii. Noi am vedea şi o notă chagalliană în
lucrările sale, atmosferă
de legendă, de vis. A
lăsat sute de poeme şi
o piesă de teatru. Vom
reproduce câte ceva din
ﬁecare gen.
BORIS MARIAN

Dincolo de alte accesorii, Toma ţine în mână un
bulgăre de pământ auriu care îi luminează faţa şi pare
să spună: “Toţi am plecat din acelaşi loc, dar de pe
altă urmă, oare?” Pictorul nici în viaţa lui de toate
zilele nu construieşte ziceri deﬁnitive, lasă întotdeauna o umbră de îndoială, un pic de mătase, între un
cuvânt şi altul, un fel de Nu spre Da. Ce poate să-ţi
ﬁe drag la un artist, eu spun că omul. Arta lui Toma
Hirth vorbeşte despre oameni oblăduitor, vârful pensulei lui nu loveşte, nici nu iartă. Dumnezeu a făcut
omul, El ştie ce a făcut. Toma nu aduce vorba despre
nevinovăţie, dar aduce aproape o lumină blândă lângă povara
faptei. Proﬁtul unei asemenea atitudini: Mărul a ajuns până
la noi (Adam şi Eva). Un tablou genial, după autorul acestor
rânduri, este “Maternitate”; în cazul acesta nu avem ce discuta
despre culori, despre sﬁnţirea luminii prin sita purpurie a sângelui proaspăt, nici de caleaşca norocului cu şase cai sălbatici
care trece vadul, în cazul acesta, chiar şi bomba atomică este
o ghindă. S-a născut un copil, omule, vino să vezi, sub sânul
acestei femei stă un prunc, o clipă de veşnicie, nu prima, nici
ultima, dar de ﬁecare dată îl cuprinde şi pe Dumnezeu, e acolo,
văzut-nevăzut, cu darul vieţii în mâini. În tablourile lui Toma
Hirth aproape nu există plan secund, el deschide pe miză mare,
vine cu toată lumea deodată, ﬁecare iese în faţă şi îşi spune
povestea. Acest lucru nu se poate realiza, fără o mare iubire de
oameni şi fără un talent puternic. Priviţi acest om care trece
pe stradă, e pictorul Toma Hirth. Acum s-a făcut noapte. El
a luat o parte din chipurile noastre cu el. Mâine speranţa va
avea chipuri noi.
GRIŞA GHERGHEI
(Din „Ziua”)

Lecţia de
pictură:

AFORISME
Omul care visează un inorog, cu siguranţă, a fost străpuns
de cornul lui.
Măştile pe care şi le pune omul sunt ca să nu se recunoască
în oglindă.
Atât de mult a iubit umanitatea până a fost omorât cu
pietre.
Isus a murit pentru omenire. Dar omenirea?
Dacă banii-s ochii dracului, atunci cu siguranţă culoarea
lor e verde.
Politica e o îndeletnicire religioasă: azi te înalţă spre cer,
mâine te bagă în pământ.
Dacă unul îţi zice: Du-te la culcare, eşti beat! Tu du-te la
altă cârciumă, unde nu te cunoaşte nimeni.
Un om isteţ este acela care, ajuns într-un impas, găseşte
calea spre un alt impas.

…LIANTUL CEL MAI BUN E DRAGOSTEA

Ca un tablou să se nască:
Se ia o bucată de cer şi se curăţă bine.
Se ia o bucată de pământ reavăn
pe care-l mărunţim o viaţă.
Se iau toate visele pe care le-am
împrăştiat inconştient
şi le punem în ﬁne în receptacole
transparente.
Liantul cel mai bun – e dragostea.
Unii întrebuinţează ura.
Nu e recomandabilă.
Soarele are şi el importanţa lui.
Ajunge o rază ca să devii orb.
Folosit cu îndemânare e un bun
remediu împotriva certitudinilor.
Alegeţi la întâmplare culorile.
Cel mai mult contează singurătatea.
Ea poate transforma încet
schiţa tabloului într-o gheară subţire
care să poată ﬁ receptată
dincolo de raţiune.
Un tablou frumos se naşte

când artistul simte paşii
lumii abjecte cum îi
sfârtecă toate visele.

Când tabloul e terminat
se vernisează cu indiferenţă.
Cel mai bun mijloc de a-l conserva
este următorul:
Se ia tabloul şi se pune într-un
con de umbră.
El nu trebuie să ﬁe rănit de nici
o privire.
Nu trebuie cercetat.
O cutie de plumb este recomadabilă.
Se va închide cu lacăte multe,
Cu cifru secret.
Dacă tabloul este reuşit
Va ieşi singur la lumină
zdrobind toată greutatea
care-l ţinea captiv.
Între timp, creatorul, cel

care a fost nebun, să-şi
fărâmiţeze eul,
aşternându-se într-un ţipăt,
demult e plecat pe o corabie
de sticlă, având drept vele pânze:
O nenorocită sete de a adulmeca
veşnicia.
În tot acest timp, - tabloul –
va da multă bătaie de cap criticii,
care-l va cataloga: Genial
şi-l vor arunca pe o orbită
provincial – intergalactică.
De roadele acestei opere
vor beneﬁcia:
familia artistului,
prietenii,
duşmanii cel mai adesea
îl vor sudui peste măsură
- la ﬁecare secol,
şi-i vor omagia
insuccesul.

Fiule
Ah, ﬁule!
Noi suntem
maşinile perfecte,
mecanisme cu
structuri carnale.
În ﬁecare din noi
există o combustie imensă.
Nimicul
ne împinge la
nemurire.

Ceaţa
– ce se lăţeşte peste
ochii noştri –
îţi dau ţie lumina.
În timp ce pe noi
ne cuprinde înserarea,
pe tine te înlănţuie
lumina
strălucitoare,
pură...

Îngeri… aşteptând
Odată ajuns în cer
N-ai ce face: Vine judecata!
Ai minţit, ai fost linguşitor?
Ai vrut să zbori cu bolovanul
legat de gleznă?
Ai avut vise ciudate, mai
adevărate decât adevărul?
Toate, cântărite şi răstălmăcite.
Nimeni nu te apără,
Îngeri în grevă,
Nimeni nu te vrea.
Şi raiul are birocraţia lui.

