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La 5 aprilie a.c.

Alegeri în C.E.B.

La şase ani de la alegerile pentru conducerea Comunităţii Evreieşti din Bucureşti (C.E.B.), în ziua de 5 aprilie a.c., cei
aproximativ 3000 de membri ai celei mai
mari comunităţi din ţară au posibilitatea
să reînnoiască, să reîntinerească prin votul
lor un nou Comitet de conducere. Au fost
stabilite trei etape pentru această acţiune:
în ziua de 22 martie a avut loc o adunare
generală în care a fost prezentată darea de
seamă despre activitatea vechiului Comitet, la 29 martie, candidaţii la funcţiile din
noul Comitet (preşedinte, vicepreşedinte,
secretar, membri) urmează să se prezinte
şi să-şi prezinte programele, iar la 5 aprilie
va avea loc votul.
La adunarea generală din 22 martie nu
au participat nici măcar 10 la sută dintre
membrii Comunităţii Bucureşti, probabil
neobişnuiţi cu acest procedeu democratic,
deoarece în decursul celor şase ani, deşi
era o prevedere statutară, nu s-a convocat
nici o adunare generală. Darea de seamă
prezentată, respectiv rezumatul acesteia,
nu i-a satisfăcut pe participanţi. Şi nu din
cauza scurtimii ei, de fapt membrii au optat pentru prezentarea acesteia, ci fiindcă
au lipsit numeroase date concrete care să
ilustreze activitatea de şase ani a C.E.B., în
schimb, au fost prezentate acţiuni care nu-i
reveneau comunităţii ci altor departamente
ale F.C.E.R. O altă lacună a dării de seamă
a fost neimplicarea în elaborarea documentului a membrilor sau a unei părţi dintre
membrii Comitetului care au şi declarat că
nu cunoşteau conţinutul acestuia. În final,
vechiul Comitet a fost descărcat de sarcini,
dar s-a angajat să completeze darea de
seamă pe care să o pună la dispoziţia celor
interesaţi.
Prezentăm în continuare lista candidaţilor pentru diferitele funcţii de conducere
ale C.E.B.:
CANDIDAŢI LA FUNCŢIA DE PREŞEDINTE: Baratz S.H.Tony, Jakab Szofia
Karolina, Lazăr Osy, Şimşensohn
Erwin, Sonnenfeld Gabriel
CANDIDAŢI PENTRU FUNCŢIA DE
VICEPREŞEDINTE: Abir Yossi, Aşman
Mirela, Georgescu Nadia, Gulyas
Atilla Gyula, Moisescu Carol, Neta
Natan
SECRETAR: Baraş Fănel, Blănaru
Peri, Brociner Mihai
MEMBRI ÎN COMITETUL DE CONDUCERE: Adler Otto, Bârlădeanu
Veronica, Baratz Tony, Dawoo Rodica
Gabriela, Kuller Hary
Facem apel, prin intermediul publicaţiei
noastre, la o participare cât mai numeroasă
la acest demers democratic, pentru ca noul
Comitet al C.E.B. să se bucure de susţinerea
unui număr cât mai mare de membri. Scrutinul va avea loc la Sinagoga Mare, din strada
Adamache, între orele 8-15.(R.E.)

Importantă
manifestare ştiinţifică
româno-israeliană
Apreciatul scriitor israelian de origine
română, Gabriel Gurman, renumit om
de ştiinţă, Preşedintele Centrului Israelian
de Tansplant şi Director al Secţiei Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Mayaney
Hayeshuh Bn’ai Brak – care ne-a vizitat de
curând – a oferit cititorilor noştri:
O succintă prezentare a activităţii sale
ştiinţifice (pag. 4)
Semnificaţiile unei abordări istorice:
Israel, ţara mea eternă (pag. 5)
În numărul viitor: o prezentare a bogatei sale activităţi literare
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•
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Şi a fost „Purim 5769”...

Ceea ce mă impresionează în fiecare an, de
fiecare Purim, nu este atât spectacolul în sine,
cât nevoia noastră de spectacol, de rememorare a unei victorii cu aceleaşi infinite implicaţii
peste timp: ca pe vremea lui Mordechai şi
Esther, ca în ceasul înfrângerii cruzimii unui
Haman care, din nefericire, renaşte şi el. Ne
ameninţă din nou şi avem datoria să-i aflăm, în
fiecare an, poate chiar în fiecare zi, numele sub
care se ascunde, inclusiv antidotul. Desigur,
ne bucură spectacolul de Purim, care încearcă
să adune puţinele noastre forţe artistice – în
acest an, şi slabele noastre posibilităţi finan-

ciare. Dar de ce nu, parcă tot mai puţinele
humântaşuri pe care ni le putem oferi unii
altora în ceasul sărbătorii. Ce ne-a bucurat
în mod special? Ordinea enumerării poate fi
subiectivă: ne-a bucurat, parcă mai mult decât
oricând, excelentul cor de copii „Bim–Bam”,
condus de entuziasta, mereu bine inspirata
şi talentata, fără limite, buna doamnă Kiss.
Ne-a încântat şi reînnoitul ansamblu coral al
Federaţiei noastre, mai puţin numeros decât
altădată dar adunând forţe noi, nume noi...
DOREL DORIAN
Continuare în pag. 3

UN PESAH LA O NOUĂ ALTITUDINE

Pentru nimeni nu mai este o surpriză seara
de Seder. Ştim în principiu ce se întâmplă,
ştim şi cântece, ştim şi de ce o celebrăm… Şi
totuşi, o recapitulare nu poate strica nimănui,
nu-i aşa? Mai ales când este posibil să învăţăm
şi ceva nou, nu numai pentru Seder, ci poate
chiar pentru întreaga viaţă...
Şi vă propun să pornim în această „misiune” de a învăţa, de la o superbă interpretare a
cântecului Daieinu, unul din cele mai cunoscute ale Sederului, o interpretare pe care am
auzit-o de la unul din mentorii mei rabini, în
timpul studiilor mele rabinice.
„Kama ma’alot tovot” – câte lucruri bune
ne-a dat Dumnezeu nouă! Aşa începe Daieinu.
Însă cuvântul ma’alot nu înseamnă de fapt
lucruri, ci nivele, vorbind astfel despre 15
shirei ha-ma’alot, cele 15 nivele ale ascensiunii regăsite în Psalmi. Iar ma’alot înseamnă
şi trepte, vorbind despre cele 15 trepte pe
care strămoşii noştri urcau pentru a accede la
Templul Sfânt din Ierusalim.
Pesah este de fapt sărbătoarea în care
nu numai că suntem eliberaţi din robie, dar
pornim de asemenea pe un drum. Un drum al
ascensiunii, un drum pe care vom urca trep-

te, pe care vom încerca să
ajungem la acel nivel la care
Dumnezeu să revină complet printre noi, în sfinţenia
unui Templu Sfânt – al
Treilea – reconstruit.
Şi mai există o lecţie,
pe care în întreaga noastră
viaţă suntem datori să o înţelegem din toate lucrurile
pe care le facem... Nicicând
scopurile noastre, dorinţele
noastre, idealurile noastre
nu vor fi îndeplinite fără
paşi intermediari. Nicicând
rezultatele nu se vor vedea instantaneu. În fiecare
moment, suntem datori să
urcăm, să mergem înainte,
să mai păşim o treaptă,
să mai lăsăm în urmă un
obstacol. Daieinu ne spune
că eliberarea nu apare peste
noapte, că ea este un proces, o ascensiune a regăsirii
propriilor noastre origini
şi destine. Spunem în Daieinu că dacă Dumnezeu
ne-ar fi scos din Egipt însă nu i-ar fi pedepsit
pe egipteni, ne-ar fi fost destul. Drumul pe
care mergem – chiar dacă rezultatul
este uneori mai puţin decât ceea ce ne
dorim – este la fel de important.
Şi o ultimă idee. Daieinu este calea perfectă
de a învăţa despre nivele mai înalte, despre
apropiere de Dumnezeu şi despre spiritualitate, şi toate acestea chiar în secţiunea cea
mai lungă şi, din păcate, cea mai ignorată a
Hagadei, în Maghid. Chiar înainte de cina
festivă de la Seder, spunându-ne unul altuia
povestea Exodului, în fiecare an, alături de
familie şi prieteni, Îi mulţumim lui Dumnezeu
pentru că ne-a îngăduit şi ne-a ajutat să venim
cu un pas mai aproape de eliberarea finală. Şi,
odată cu acest pas şi cu mulţumirea noastră de
a-l fi realizat, devenim, în fiecare an, cu fiecare
Seder, oameni mai liberi, mai înţelepţi, mai
buni, evrei de care chiar şi Dumnezeu să fie
măcar puţin mai mândru.
Un Seder plin de tâlc şi semnificaţii şi un
Pesah Koşer veSameah vă doresc tuturor!
Prim Rabin
Şlomo Sorin Rosen

Gânduri preelectorale

Nu mai suntem acum, în 2009, pe întreg teritoriul României, decât circa 6.000 de evrei.
Jumătate dintre aceştia trăiesc în Bucureşti, ceilalţi pe teritoriul ţării, în cele câteva zeci de
comunităţi şi obşti, mai puternice sau mai firave din jocul întâmplării. N-am luat în calcul,
desigur, şi numărul de circa 2.000 de evrei, cu un antecesor evreu, fie el şi bunic, şi nici copiii
din familiile mixte, cu mama neevreică. Dar aceştia suntem. Adevărul e condiţia oricărei
schimbări în mai bine, în viaţa comunităţilor noastre. Nu ne aşteptăm la minuni şi soluţii
„căzute din cer” care ne-ar transforma, peste noapte, într-o Federaţie infinit mai unită, infinit
mai puternică. Există, însă, nu puţine comunităţi care-şi cunosc menirea şi au ştiut, sau vor
şti, în următoarele luni, să-şi aleagă liderii pe care-i merită, în stare să reactiveze cu adevărat
viaţa evreiască la scara întregii Federaţii. (D.D.)
Continuare în pag. 14

Dr. Aurel Vainer, preşedintele
F.C.E.R. a fost oaspetele clubului “Bait Ham”
al J.C.C. Într-o abordare oarecum neconvenţională, inspirându-se şi de dialogul din cadrul “Fonotecii“ despre persoana sa, publicat
în penultimul număr al R.E., dar îmbogăţindu-l cu elemente noi, invitatul şi-a prezentat
în faţa participanţilor, care au umplut sala
Anahu, firul vieţii şi experienţa acumulată
de-a lungul unor ani. A fost un fel de spovedanie dulce-amară, cu amintiri frumoase, calde,
dar şi cu necazurile provocate de condiţiile
istorice în care am trăit aproape cu toţii. Nu
a fost o viaţă uşoară, povestitorul a trebuit să
se străduiască din greu să depăşească nişte
obstacole, prejudecăţi, dar până la urmă
perseverenţa, o calitate intrinsecă a dr-ului
A.Vainer, a învins. A avut o carieră frumoasă, dar, paradoxal, tocmai perioada recentă,
când poate ar fi trebuit să se liniştească, săşi trăiască viaţa, este şi cea mai complexă,
cu cele mai multe
probleme. (E.G.)
Continuare în pag. 7

În piesa „Criza”,
se întoarce japonezul
Takamuri.
Se pregătesc să intre
în scenă „fraţii Petreuş”
În ultima vreme, clienţii hipermarketului
Carrefour din Piaţa Unirii s-au mai rărit. La
un singur raft am observat o oarecare aglomeraţie şi, când m-am apropiat, am rămas
uluit: se puseseră în vânzare „tacâmuri de
pui”, cele cărora românul, plin de umor, le
spunea cândva, cu un cuvânt de rezonanţă
japoneză, „takamuri”. E drept că alături,
într-un alt raft, se ofereau steakuri şi frigărui
de struţ, la preţuri oarecum prohibitive. Dar
cumpărătorii preferau tacâmurile (hulitele
tacâmuri!), pentru că erau mai ieftine. Poate
că mulţi dintre ei se întrebau când vor apărea
în rafturi şi „fraţii Petreuş”. Am urcat la etaj
şi, printre numeroasele mărci celebre de cafea
măcinată, m-am uitat, cu teamă, dacă n-a
apărut cumva şi „Nechezolul”...
Sigur că e criză.
Şi criza economică
nu este o lume paralelă. E chiar lumea în care trăim.
Numai unii politicieni ne-au arătat că nu prea fac
economie. Nici de
apariţii televizate,
nici de explicaţii
puerile şi, mai ales,
nici de efortul de
a ne arăta nouă,
naivilor care i-am ales, cât de bine se pricep
în unele domenii, hai să le zic literare, în
care e clar că nu se pricep deloc. Au apărut
politicienii autori de metafore, ca populaţia
să înţeleagă mai clar, care cum devine... O
adevărată „metaforită” politică.
Una dintre acestea, mai ales, pe lângă
faptul că şchioapătă, ca orice comparaţie,
este absolut discutabilă: nevoia de „sânge
proaspăt”. În primul rând, „sângele proaspăt”
e ceva care nu există, nu e un produs lactat
care circulă în stare proaspătă sau prelucrat.
În materie de sânge, „proaspăt” nu înseamnă
„tineresc”, domnilor. Bătrânii, cei care se mai
află în viaţă, au şi ei sânge „proaspăt” pentru
că acest produs, nu ştiu cum se face că se împrospătează mereu... Se regenerează singur,
fără Ordonanţe de urgenţă.
Dar câte şi câte „metafore” TV n-au fost
ridicate, ca nişte scuturi, împotriva crizei. Totul fără nici o şansă. Nu câştigă nici literatura,
nici economia. Şi care-i atunci soluţia ?
Soluţia ar fi să ne vedem de criză. Să vedem ce e de făcut şi ce se poate face pentru
toată lumea, tineri şi bătrâni.
Iar atunci când suntem oameni politici
şi dorim să ne exprimăm mai plastic şi mai
colorat, trebuie să avem tăria de caracter de a
ne abţine, lăsându-i să vorbească în metafore
pe cei care se pricep la metafore...
Politica nu este o metaforă, iar atunci când
a fost comparată cu un anumit fel de femeie,
chiar dacă acest lucru a fost făcut într-un mod
compromiţător pentru ea, cel care a ivit cunoscuta metaforă se vede de la o poştă că era
un profesionist şi cunoştea subiectul. Acela
ştia cum se face o metaforă.
AUREL STORIN

Jurnal
de @front
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Activitate
parlamentară
bogată a
deputatului
dr. AUREL
VAINER

Deşi au trecut numai trei luni
de la realegerea sa ca deputat
al F.C.E.R., dr.Aurel Vainer a
avut pe agendă o serie de acţiuni
cu consecinţe importante pentru
populaţia evreiască.
Astfel, împreună cu Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, a participat la o audienţă colectivă la Preşedintele
României,Traian Băsescu, precum
şi la o întâlnire cu prim-ministrul
Emil Boc, grupul manifestându-şi
disponibilitatea de a dialoga atât cu
Preşedinţia cât şi cu guvernul. În
acest context, deputatul F.C.E.R. a
solicitat soluţionarea unor probleme specifice şi anume: edificarea
Memorialului Holocaustului în
Bucureşti, în locul în care s-a pus
piatra de temelie în luna octombrie
2007; urgentarea şi finalizarea
anchetelor Poliţiei Române privind
vandalizarea Cimitirului Evreiesc
din Şoseaua Giurgiului, din 22
octombrie 2008; intensificarea
procesului de restituire a bunurilor comunitare evreieşti, pentru
care Fundaţia Caritatea a introdus
cererile şi documentaţia necesară;
măsuri pentru stoparea activităţilor cu caracter negaţionist şi ale
mişcării legionare.
În calitatea pe care o deţine,
dr. Aurel Vainer a participat la
lucrările plenului Camerei Deputaţilor şi ale Comisiei pentru Politică
Economică, Reformă şi Privatizare,
unde îndeplineşte şi funcţia de
vicepreşedinte al Comisiei.
Un loc special l-a ocupat votul,
în plenul Camerei Deputaţilor, prin
care a fost respinsă propunerea
legislativă de modificare a Legii
598/2002, respectiv legea iniţiată
de Corneliu Vadim Tudor, la solicitarea lui David Kahan din SUA,
privind dreptul de proprietate al
F.C.E.R. asupra patrimoniului
sacru evreiesc. În această direcţie
au fost depuse eforturi speciale,
atât de către deputat cât şi de alţi
parlamentari. Se poate considera
că respingerea acestei iniţiative
legislative constituie un real succes, menţinându-se, astfel, intact
dreptul de proprietate al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România asupra Patrimoniului sacru
evreiesc (sinagogi şi cimitire).
Dr. A. Vainer a participat, ca
invitat, la lucrările Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi a
Camerei Deputaţilor, la dezbaterea
proiectului de Lege privind condamnările cu caracter politic şi
măsurile administrative asimilate
acestora, pronunţate în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989.
Aici, deputatul F.C.E.R. a susţinut
amendamentul formulat de deputatul UDMR, Mate Levente, şi Grupul de deputaţi PNL din Comisia
Juridică, de eliminare din textul
proiectului de lege a prevederii de
la Art.1 pct.d., referitor la sancţionarea celor vinovaţi de crime de
război sau împotriva păcii ori umanităţii. Adoptarea finală a legii prin
această formă modificată nu va
permite, în consecinţă, revizuirea
sentinţelor pronunţate, în temeiul
Legii nr. 291/1947 împotriva criminalilor de război.
În ziua de 17 martie a.c., deputatul dr. Aurel Vainer a participat la
Viena la masa rotundă: „Combaterea antisemitismului: Trenduri şi
provocări în regiunea OSCE”. Mai
pe larg, în numărul viitor.
Dr. Aurel Vainer a susţinut şi
soluţionarea unor cereri şi memorii
din partea alegătorilor. (E.G.)
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Organizaţiile evreieşti decid întărirea
combaterii antisemitismului
La iniţiativa M.C.A. România (Centrul de
Monitorizare şi Combatere a Antisemitismului
în România), în ziua de 13 martie a.c. a fost
convocată o întâlnire a organizaţiilor evreieşti
din România având ca obiectiv o informare cu
privire la unele manifestări de antisemitism şi
negaţionsim din ţara noastră, mai ales în diferitele forme de mass-media (presă scrisă, radio
şi tv, internet), problema participării României
la conferinţa ONU „Durban II” şi elaborarea
unui plan de acţiune vizând întărirea combaterii
acestor fenomene. Au participat preşedintele şi
membrii Comitetului Director al F.C.E.R., şeful
M.C.A. România, preşedinţii B’nai B’rith şi F.A.N.
România şi Organizaţiei Sioniştilor din România,
lideri ai A.E.R.V.H., preşedintele şi reprezentanţi
ai Asociaţiei Culturale de Prietenie RomâniaIsrael, directorul şi reprezentanţi ai C.S.I.E.R.,
reprezentanţi ai organizaţiei evreieşti de tineret
şi, ca invitaţi, reprezentanţi ai Ambasadei S.U.A.
şi Israelului şi ai Facultăţii de Sociologie din

Bucureşti. Participanţii au ascultat o informare,
prezentată de Marco Katz (M.C.A. România),
despre ultimele cazuri de manifestări antisemite
(presa scrisă, televiziune, cazul cimitirul Giurgiului, Monumentul Holocaustului şi altele) şi
slaba reacţie a autorităţilor române faţă de aceste
evenimente, inclusiv neaplicarea legislaţiei legate
de acest subiect. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a informat despre demersurile făcute
cu diferite prilejuri la autorităţile române (Preşedinţie, premier, ministrul Afacerilor Externe)
legate de abordarea şi soluţionarea problemelor
menţionate. În dezbaterea care a urmat, participanţii au vorbit, la rândul lor, despre cazurile
de manifestare a antisemitismului şi au făcut o
serie de sugestii vizând găsirea celor mai adecvate forme de combatere a fenomenului. Toţi
vorbitorii au subliniat necesitatea implicării
neevreilor în acest proces, o mai mare deschidere
către societatea civilă, o prezenţă mai puternică
în mass-media, în general o „ieşire pe scenă”

mai activă, necesitatea unei mai mari cunoaşteri
a iudaismului, a istoriei poporului evreu prin
crearea unei „biblioteci virtuale”, o monitorizare
mai atentă a presei reale şi virtuale (forumurile şi
blogurile de pe internet), implicarea tineretului
în această activitate. Deoarece mijlocul cel mai
adecvat de combatere a antisemitismului este
cunoaşterea, mai ales în rândul tineretului, s-a
propus rediscutarea cu Ministerul Educaţiei a
studierii istoriei evreilor şi a Holocaustului care,
din obiect de studiu obligatoriu, a devenit opţional. Preşedintele F.C.E.R. a propus crearea unui
Forum, cu componenţă lărgită, pentru dezbaterea
problemelor antisemitismului şi negaţionismului care să găsească mijloacele, instrumentele
cele mai adecvate în vederea acestui obiectiv.
Un comitet restrâns, format din reprezentanţi
ai organizaţiilor evreieşti, va elabora planuri şi
proiecte care urmează să fie supuse dezbaterii
Forumului şi publicului larg.
EVA GALAMBOS

În cadrul unei audienţe la MAE:

F.C.E.R. şi B’nai B’rith au cerut României
o poziţie fermă la conferinţa „Durban II”

În ziua de 11 martie a.c., o
delegaţie formată din dr.Aurel
Vainer, preşedintele F.C.E.R., ing.
José Iacobescu, preşedintele B’nai
B’rith România, şi conf.univ.dr.av.
Nasty Vlădoiu, preşedintele FAN
România, au fost primiţi în audienţă
de informare şi schimb de opinii de
către ministrul de externe Cristian
Diaconescu. Subiectul principal al
dialogului l-a constituit participarea
delegaţiei României la “Summit-ul
pentru Democraţie, Toleranţă şi
Drepturile Omului (Durban II)”, de
la Geneva, din perioada 22-24 apri-

lie 2009. Ministrul de externe a fost
informat de participanţii la această
întâlnire, că la conferinţa menţionată se intenţioneazâ prezentarea şi
adoptarea unei Declaraţii cu caracter antiisraelian, antisemit, rasist şi
xenofob. Reprezentanţii celor două
organizaţii evreieşti au propus ca
delegaţia MAE la acest eveniment
să acorde o atenţie specială problemelor discutate şi să sprijine
adoptarea unei Declaraţii care, în
mod obiectiv, să propună măsuri
concrete pentru eliminarea manifestărilor şi acţiunilor antisemite,

rasiste, xenofobe şi antiisraeliene.
Preşedintele F.C.E.R. l-a informat
pe E.S. Cristian Diaconescu despre
participarea sa la cea de a XIII-a
Adunare generală a Congresului
Mondial Evreiesc, precum şi despre
participarea sa, din partea Camerei
Deputaţilor, la Masa Rotundă a
O.S.C.E. de la Viena, din 17 martie
a.c., privind combaterea antisemitismului. Au mai fost discutate şi
probleme cum ar fi stadiul proiectului “Memorialul Holocaustului din
România” şi procesul de restituire
a bunurilor comunitare evreieşti,

preluate abuziv de statul român, în
perioada ’45-’89. S-a menţionat că
în luna iunie a.c., la Praga, din iniţiativa guvernului Republicii Cehe, va
avea loc o conferinţă europeană referitoare la restituirea proprietăţilor
evreieşti confiscate abuziv.Ministrul
de externe a subliniat posibilitatea
ca, până în octombrie 2009, să se
finalizeze construcţia monumentului “Memorialul Holocaustului”din
Bucureşti şi, cu această ocazie, să se
organizeze o manifestare internaţională la Bucureşti în concordanţă cu
inaugurarea acestuia.  

Domnului Av. Iulian Sorin

Ziua Dumneavoastră de naştere ne oferă bucuria de a vă adresa călduroase urări de sănătate deplină, de împliniri şi viaţă lungă, împreună
cu cei dragi.
Conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România foloseşte
acest prilej aniversar pentru a vă mulţumi pentru intensa şi complexa activitate desfăşurată, cu dăruire şi înaltă competenţă, continuă dezvoltare
a vieţii comunitare evreieşti din România.
Dorim din toată inima ca ilustra dumneavoastră personalitate să se
regăsească mereu printre membrii Comunităţii Evreieşti din România,
bucurându-vă de aprecierea şi respectul nostru profund. Ad Mea Ve’esrim!
La mulţi ani!
Preşedinte		
Dr. Aurel Vainer

Vicepreşedinte
	Ing. Paul Schwartz

Secretar General 		
Prim Rabin
Ing. Albert Kupferberg	 Shlomo Sorin Rosen
N.R.: Colectivul de redacţie al R.E. se alătură urărilor de bine şi de
sănătate şi-i doreşte d-lui Iulian Sorin, unul dintre cei mai fideli cititori
ai noştri, mulţi ani de-acum înainte.

„Ce înseamnă să fii evreu”

Ultima întâlnire a Lojii B’nai B’rith România
a fost scena unei dezbateri incitante legate de
semnificaţia identităţii iudaice. Moderatorul evenimentului, Boris Mehr („Realitatea Evreiască”),
a subliniat interesul faţă de acest subiect, arătând
că răspunsul la întrebarea ce înseamnă să fii
evreu a frământat şi frământă pe mulţi cercetători
din cele mai diverse domenii, de la etnologi şi
filosofi până la teologi. Publicistul Ţicu Goldstein
a prezentat mai multe cazuri ale unor intelectuali
evrei, români şi străini, legate de raportarea lor
la iudaism. Numeroşii participanţi la dezbaterea
care a urmat (Erika van Gelden, José Iacobescu,
I. Ţucărman, Osy Lazăr, Lya Benjamin, Liviu
Beris, I. Kerbis, A. Vainer) au încercat să interpreteze conţinutul a ceea ce se înţelege prin
identitate iudaică, să formuleze atitudinea lor
faţă de evreitate, poziţia evreului într-un mediu
străin, modalităţi de comportament, combaterea
antisemitismului prin risipirea clişeelor despre
evrei, existente în mentalul colectiv. Poate ar fi

fost necesară prezentarea unor particularităţi
care definesc identitatea iudaică.
În cadrul reuniunii, preşedintele José
Iacobescu a prezentat o informare despre ultimele
activităţi ale Lojii. El a vorbit despre conferinţa
de la Londra a parlamentarilor vizând combaterea
antisemitismului, şi despre intervenţia domnieisale, împreună cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, şi av. Nasty Vlădoiu, reprezentantul FAN
România, la ministrul român de Externe, legată
de poziţia României la viitoarea reuniune Durban II, cunoscându-se faptul că aici vor avea loc
atacuri antisemite şi antiisraeliene. Un alt aspect
prezentat de preşedintele B.B. a fost ajutorarea
celor nevoiaşi. În acest domeniu, B’nai B’rith se
concentrează mai ales asupra vârstnicilor neasistaţi, cărora le-a oferit şi le oferă ajutor material
căpătat din diferite sponsorizări. O comisie specială, de 20 de voluntari, printre care numeroşi
tineri, în frunte cu prof. A.Voinea , este implicată
în această acţiune.

Căminul „Amalia şi dr. Moses
Rosen” - în atenţia B.B.

În urma unei donaţii căpătate de la Loja
Frankfurt Schonstadt, cu care suntem înfrăţiţi,
căminul „Amalia şi dr. Moses Rosen” a fost înzestrat cu o serie de utilităţi de care avea nevoie.
Astfel, acesta a primit un robot de bucătărie, un
feliator de pâine, un DVD player şi un laptop, ultimele două urmând să fie folosite pentru audiţii
muzicale şi proiectare de filme. Aceste „daruri”
au fost predate într-un cadru festiv, la care au
participat preşedintele B.B., José Iacobescu, din
partea Comisiei de asistenţă a B.B., prof. A.Voinea
şi ing.Saşa Ionescu, iar din partea grupului de voluntari, Silvian Horn. Atât directorul căminului,
G. Perotta, A. Gulyas, vicepreşedintele D.A.S.M.,
cât şi d-l Pompiliu Stoian, locuitor al Căminului,
au mulţumit pentru acest gest de omenie al Lojii
B’nai B’rith. (E.G.)
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Şi a fost din nou Purim....
Bucureşti

Sinagoga Mare, cu toate luminile
aprinse, a fost, şi de această dată,
arhiplină. Conducerea F.C.E.R.,
C.E.B., B’nai B’rith, Asociaţiei Culturale de Prietenie România-Israel, enoriaşi, oameni de afaceri israelieni şi foarte
mulţi prieteni ai comunităţii, printre care reprezentanţi ai
cultelor, presa, au venit să sărbătorească împreună Purim
5769. Cu toţii au ascultat urările de bine rostite de Prim-Rabinul Şlomo Sorin Rosen, de preşedintele F.C.E.R , dr.Aurel
Vainer şi de preşedintele C.E.B., prof.ing. Osy Lazăr, precum
şi textul „Meghilat Esther”, citit cu pasiune de Rabinul Zwi
Halamish. Pentru prima dată, după cum a anunţat Prim
Rabinul Şlomo Sorin Rosen, un rol în ceremonie a fost jucat
de „high tech”. Cei prezenţi au putut urmări, proiectat pe
un ecran, „Meghilat Esther” în trei variante: în ebraică, în
transcriere fonetică şi în limba română. Atmosfera solemnă a
fost de câteva ori tulburată, dar nimeni nu a luat acest lucru
în nume de rău, deoarece „vinovaţii” au fost copiii, de toate
vârstele, în număr mare (poate că, totuşi, vom avea urmaşi
şi, în pofida unor previziuni pesimiste, Purimul se va celebra
în sinagogă şi peste un deceniu). Mulţi dintre copii , dar nu
numai ei, s-au conformat tradiţiei şi s-au îmbrăcat de carnaval, în costume care evocau personajele de Purim. (Ne-a
plăcut peruca bogată a Prim-Rabinului, ca şi coroana purtată
de Erwin Şimşensohn!!!).
În cadrul mult aşteptatului program artistic, coordonat
ca întotdeauna de Harry Eliad, directorul T.E.S., proza a alternat cu poezia şi cu cântecele, actorii profesionişti cu copiii
şi cu corul comunităţii. O menţiune specială actriţei Maia
Morgenstern, venită din Grecia de la filmări, să fie prezentă,
ca în fiecare an, la sărbătoarea de Purim.

La Şcoala
Lauder-Reut

Zilele de Purim au fost cu totul
speciale fiindcă nu numai că în 11
martie nu s-au ţinut ore, dar toată
săptămâna elevilor li s-a permis să
vina fără uniformă ! Iar în 11 martie
a fost distracţie totală : în loc de lecţii a avut loc o paradă
a costumelor iar la fiecare clasă au fost premiate cele mai
frumoase cinci costume de Purim. După care premiaţii au
participat la o paradă pe şcoală, o finală a fanteziei,urmată
de dans, jocuri diverse şi o tragere la sorţi pentru pachetele
de „misloah manut”. Acest program a fost comun la clasele
I-VIII dar cei mari, din clasele V-VIII, au avut în plus, seara,
un program de discotecă.

Constanţa

Conform tradiţiei respectate
cu sfinţenie an de an, evreii din
Constanţa, atâţia câţi au mai rămas
dintr-o etnie altădată înfloritoare, s-au reîntâlnit în 14 Adar
5769 la sediul Comunităţii pentru a sărbători Purimul.Datele
istorice ale acestei sărbători îndrăgite şi de o importantă semnificaţie simbolică pentru poporul mult încercat au fost evocate
de preşedintele Comunităţii, distinsul om de cultură şi medic,
prof. univ. Dr. Carol Friedmann, care a reînviat, în faţa auditoriului său obişnuit, evrei şi români, prieteni şi simpatizanţi,
inclusiv reprezentanţi de elită ai diverselor comunităţi etnice
şi religioase – greci, armeni, musulmani – figurile expresive
ale personajelor binecunoscute din Cartea Esterei: înţeleptul
Mordehai şi frumoasa Estera, maleficul Haman, marele rege
persan Ahaşveroş…
Într-o atmosferă plăcută, s-au spus glume, s-au evocat
întâmplări vesele din istoria comunităţii şi, bineînţeles, s-au
degustat cu plăcere humăntaş-urile (aduse de la Bucureşti!),
apreciate în egală măsură de copii, de tineri şi de vârstnici, de
gazde şi de oaspeţi, uniţi în sentimente de prietenie şi în credinţa într-un singur Dumnezeu. Cei prezenţi au fost pătrunşi
de semnificaţia profundă a Sărbătorii „sorţilor”, comemorând
astfel declinul şi distrugerea celor care propagă duşmănia
oarbă, asemenea lui Haman şi oamenilor lui.
Şi aşa cum, în urmă cu mii de ani, Menora a fost reaprinsă
de Hanuka pentru a reaminti veşnic Lumina, tot aşa Purimul
simbolizează sărbătoarea supravieţuirii, a triumfului binelui
şi adevărului, un răspuns pe care istoria l-a dat şi îl va da, de
va mai fi nevoie, acelora care încă mai profanează morminte
şi neagă, împotriva tuturor evidenţelor, Holocaustul.

În acest an serbarea Purim-ului
a avut loc în seara zilei de 10 martie (14 Adar 5769), în sala “Gavriil
Muzicescu” a Filarmonicii “Moldova”. În ajunul sărbătorii
(Erev Purim -13 Adar), la încheierea postului Esterei, s-a citit
la Sinagogă “Meghilat Esther “ (Cartea Esterei). Preşedintele
Comunităţii Evreilor din Iaşi, inginerul Pincu Kaiserman,
a deschis serbarea arătând că Purimul este o sărbătoare
veselă deoarece semnifică pentru poporul evreu evitarea
unei catastrofe. Vorbind despre însemnătatea Purim-ului,
inginerul Abraham Ghiltman, secretarul Comunităţii ieşene,
a spus că an de an ne reamintim că acum 2600 de ani o
mare colectivitate de evrei a fost salvată.
Spectacolul prezentat a fost o îmbinare de muzică, umor,
scenete, zâmbete şi măşti, atent dozată, pregătită şi regizată
de consilierul Rudolf Rosenberg şi de tinerii săi asistenţi
Benjamina Vladcovski şi Albert Lozneanu. Corul, condus de
profesorul Luchian şi acompaniat la acordeon de acelaşi
profesor şi, la vioară, de doamna profesoară Luchian, a
interpretat un buchet de cântece idiş şi israeliene nemuritoare. Şi fiindcă Purim-ul este şi o poveste nu a lipsit nici
“Purimşpil-ul”, interpretat de adolescenţii Liana Ţucăr, Simona şi Robert Herşcovici, Andrei Schvartz, Răzvan Mendel,
costumaţi în literele cuvântului Purim şi atent îndrumaţi
de tânărul lor profesor de la cursurile de Talmud - Tora,
studentul Liviu Goldenberg. O noutate a fost “Atelierul de
teatru” sau poate mai bine zis un moment “Teatru - lectură”
în cadrul căruia Laura Catz, Albert Lozneanu şi Marcel
Goldenberg au interpretat un fragment din cunoscuta piesă
“Tache, Ianche şi Cadâr” de Victor Ion Popa. O surpriză foarte, foarte plăcută a fost participarea la spectacol a micuţei
şi talentatei violoniste Mălina Ciobanu, care a interpretat
trei dansuri de F.Kreisler , J.Brahms şi G.Dinicu. Invitatul
special al serbării de Purim 5769 a fost solistul Valentin
Alexiu, care a interpretat cunoscute melodii din repertoriul

Sighet

Cu ocazia sărbătorii de Purim,
domnul Mihai Aizicovici, din Baia
Mare, a expus în cadrul Comunităţii
Evreilor din Sighet 22 de lucrări legate de această veselă celebrare a calendarului iudaic. Desenele sale au fost apreciate de
cei prezenţi, care au avut astfel posibilitatea să-şi amintească
de marile sărbători de Purim care se organizau odinioară în
zona Maramureşului. Prin grija preşedintelui Comunităţii din
acest oraş, ing. Hari Marcus, care a citit din „Meghilat Esther”,
corul comunităţii şi oaspeţi neevrei ai acestei obşti au evoluat
în faţa publicului numeros. De altfel şi asistenţa a fost de etnii
diverse, ca dovadă a climatului de prietenie care domneşte în
această regiune.

Cluj

Anul acesta, sărbătoarea de Purim de la Comunitatea Evreilor din
Cluj a avut loc în 15 martie, la Templul Deportaţilor. Programul, susţinut de Corul Talmud Tora,
a cuprins atât cântece de Purim cât şi alte cântece tradiţionale,
în limbile ebraică şi idiş, legate între ele de texte adecvate,
rostite de Viki Rosenzweig, în rol de povestitor.
Publicul a aplaudat cu generozitate prestaţia soliştilor
Diana Weiss, Judith Salamon-Werzberger, Gheorghe Eisikovits, Ofelia Pripon, Anamaria Florea, Hanna Vari, Tünde
Kovacs şi Adrian Popa. Profesorul Andrei Varo, care a dirijat
şi a cântat solo alături de membrii corului, a fost mulţumit
de prestaţia formaţiei a cărei pregătire a preluat-o, începând
din acest an, iar publicul s-a bucurat şi s-a veselit, aşa cum se
cuvine de Purim.

Botoşani

Purimul a fost sărbătorit la Botoşani într-o atmosferă de veselie.
Enoriaşii au putut asculta cuvintele
rostite de tânăra Carla Irina Rosenberg despre semnificaţia
acestei sărbători, iar preşedintele comunităţii, David Iosef, i-a
felicitat pe cei prezenţi, iar doamnelor le-a oferit câte o garoafă
cu ocazia zilei de 8 martie. Corul „Şir Haşalom”, condus de
prof.Emil Mandric, avându-l ca solist pe tânărul Finkel Avi
Marc , a prezentat un potpuriu de cântece tradiţionale. La sfârşit, participanţii au fost trataţi cu dulciurile specifice, pregătite
cu dragoste şi migală de doamnele din comunitate.

„Purim 5769”...

De ce să ne surprindă că n-au avut
răgazul să-şi înveţe partiturile şi textele,
majoritatea în ebraică, texte apreciate în mod deosebit de
directoarea agenţiei El Al: - „La noi, cel mai frecvent le auzim
pronunţate foarte corect în engleză.” Există o continuitate şi
există o stăruinţă căreia se cuvine să-i spunem numele, totuşi:
numele dirijorului Lifschitz. Dar poate că n-am început cu
esenţialul: s-ar fi cuvenit să începem cu numele celui care
stăruie în fiecare an să ne aducă un zâmbet pe buze: numele
generosului octogenar Octavian Sava, care n-a întinerit cu încă
un an, cum i-am fi dorit, dar ştie, poate, cel mai bine dintre noi,
că după înfrângerea unor dificultăţi care se cheamă de fiecare
dată altfel, vin mereu altele, noi. Criza economică, despre
care aflăm că au adus-o evreii şi... bicicliştii. Bicicliştii de ce?
Dar evreii, de ce? Unele ziare din Bucureşti se străduiesc să
ne explice în detaliu. Explicaţia – aceeaşi folosită şi înaintea
Holocaustului.
Una dintre victorii. De fapt, început timid de victorie...
Dar, esenţial pentru noi, am mai înfrânt câţiva Hamani în
5769. Şi la „Durban 2” şi pe Internet, unde se strecoară, otrăviţi, tot mai des... Cum i-am învins? Smulgându-le măştile şi
respingându-le minciunile şi ura, prin demnitatea, stăruinţa

Urmare din pag. 1

Iaşi

şi, cu atât mai mult într-o seară de Purim, prin râsul nostru
sănătos, străvechea lecţie evreiască de-a călca peste tzurăs-uri
cu o glumă, cu un surâs, cu o renăscută speranţă.
Ne-au ajutat, prin uimitoarea lor magie, bunii noştri
prieteni, care ştiu să rostească, în ivrit şi To daraba şi, mai
ales, Şalom, Stela şi Arşinel. Veşnic tânăra Stela, mereu
încântătorul Arşinel, ca şi inepuizabilul Ciucă, ori temerarul
spadasin al umorului evreo-român, mereu inspiratul Călugăriţa. Fără s-o uităm şi pe actriţa Brenda, cu tradiţionalul
Unde e iluziile mele? Nu, n-au lipsit nici Rudy Rosenfeld şi
nici Roxana Guttman.
Desigur, aceste câteva rânduri nu sunt o cronică de spectacol, ci un act de recunoştinţă: pentru că ei n-au lipsit, pentru
că au fost aceiaşi buni prieteni ai evreilor bucureşteni şi pentru
că strădania lor nu merită doar aplauze – şi-au fost aplauze!
– cât, mai presus de orice, recunoştinţa noastră.
Vă mulţimim tuturor: şi celor pe care nu i-am amintit,
şi celor din culise, neştiuţi regizori de scenă, celor care au
vegheat pentru lumini şi sunet...
Şi T.E.S.-ului, în ansamblu, care ne-a găzduit. Îndatoraţi,
ca de obicei, dragă Hary Eliad.
DOREL DORIAN

de aur al muzicii uşoare româneşti dar şi unele melodii
care au făcut parte din spectacolele de revistă prezentate
pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din Iaşi. Corul Comunităţii Evreilor din Iaşi a încheiat spectacolul în acordurile
îndrăgitei melodii “Neveinu Şalom Alechem”.
Petrecerea a continuat în sala restaurantului ritual al
comunităţii, unde s-a mâncat, s-a băut, s-a cântat, s-a râs şi
s-a petrecut în voie . “Vedeta” cockteil -ului a fost humântaşul
tradiţional, deosebit de apetisant şi de gustos . La sfârşit,
dar nu în cele din urmă, se cuvine să mulţumim tuturor
celor care şi-au adus contribuţia la reuşita organizării Purim
-ului 5769 la Iaşi, în mod deosebit sponsorilor şi celui care
a ştiut să-i găsească şi să-i capaciteze într-o perioadă dificilă
de “criză financiară”.

Baia Mare

Purimul a fost sărbătorit prin
respectareea tuturor tradiţiilor.
Enoriaşii prezenţi în sinagogă şi
invitaţii lor au ascultat „Meghilat Esther”, citit de preşedintele
comunităţii, ing. N. Şalic. Apoi, toată lumea a fost invitată la
un festin, unde le-au fost oferite toate bunătăţile de Purim, pe
loc de frunte fiind humăntaş-ul.

Timişoara

În acest an, Comunitatea Evreilor din Timişoara a avut ca oaspeţi
grupurile artistice reunite ale Comunităţii evreilor din Oradea. În sala Casei „Adam Muller Guttenbrunn” s-au reunit, în după-amiaza zilei de 1 martie, peste 200
de persoane care au venit să urmărească programul pregătit
de invitaţi. Un fapt cu totul special a fost că evenimentul a fost
onorat de reprezentanţii la cel mai înalt nivel ai tuturor cultelor,
de Primarul municipiului Timişoara, Gheorghe Ciuhandu, şi
de numeroase autorităţi locale. Însuşi Mitropolitul Banatului,
Î.P.S. dr. Nicolae Corneanu, a ţinut să onoreze acest eveniment,
la care a participat în toţi anii, iniţial alături de prietenul său
de suflet, Prim Rabin dr. Ernest Neumann (z.l.), dar şi în anii
ce au urmat.

Corul „Gyuri Vilan”, evocând memoria celui care a dirijat
corul peste 30 de ani, formaţia de dansuri şi grupul klezmer
Hakeshet, acompaniaţi de câteva scenete pregătite de talentaţi
membri ai comunităţii, au încântat asistenţa.
Programul a fost deschis de preşedintele Comunităţii, dr.
Paul Costin, care a evocat spiritul ecumenic, unic în România
prin expresia sa, al oraşului Timişoara. A mulţumit tuturor
invitaţilor care au onorat cu prezenţa lor acest eveniment,
marcând astfel această bună convieţuire între etniile şi cultele
din Timişoara.
Programul a fost condus de Andrei Seidler, coordonator
programe pentru vârsta medie JCC Oradea, care, cu sprijinul
preşedintelui comunităţii ing. Felix Koppelmann, a pregătit
detaliile deplasării a peste 60 de persoane, de toate vârstele.
Cu toţii mascaţi – de la copii de doar câţiva ani până la bunici
de-ai lor, au venit să încânte un public care i-a cunoscut pentru
prima oară în această formulă.
Katalin Kôvári, psiholog prin profesie dar care se ocupă în
paralel de programele pentru copii şi de ansamblul de dansuri
al comunităţii, a vrăjit cu vocea sa pe participanţi, alături de
formaţia klezmer din care face parte.
Timişorenii s-au putut bucura în acest an de un eveniment
deosebit dar, aşa cum ne-au mărturisit mulţi dintre ei, speră
ca la anul să revină pe scenă şi grupul care a organizat anual
Purimul timişorean.

Craiova

La Sinagoga din Craiova s-a
desfăşurat, în seara zilei de 9 martie
a.c, sărbătoarea de Purim, la care au
participat deopotrivă evrei şi prietenii neevrei ai comunităţii.
Prof. univ. Corneliu Sabetay a vorbit despre importanţa acestei
sărbători iar Ştefan Ardelean, oficiantul de cult, s-a ocupat de
ceremonia religioasă, citind şi cele trei rugăciuni din Meghilat
Esther. Doamnele şi domnişoarele prezente au primit flori din
mâinile vicepreşedintelui comunităţii, F. Abraham. Toţi cei
prezenţi au fost invitaţi apoi la o masă festivă, încununată de
excelentele humăntaş. A fost o atmosferă veselă, în spiritul
sărbătorii.
Pagină realizată de: EVA GALAMBOS, ANDREI BANC,
LUCIANA FRIEDMANN, ANDREA GHIŢĂ (Cluj),
MARTA EŞANU (Iaşi), NICOLAE SPIRESCU (Constanţa)
şi corespondenţi din Baia Mare, Craiova, Sighet, Botoşani
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“Harop”

Recolte din piatră seacă, bazate
pe tehnologii de vârf

Agricultura
din Neghev

În inima deşertului, în zona Arava, a avut
loc o mare expoziţie agricolă la care a participat şi preşedintele Shimon Peres, care a fost
un timp ministru însărcinat cu dezvoltarea
Neghevului şi a Galileei. Prof. Eli Feinerman,
de la Universitatea Ebraică, a subliniat cu
acest prilej că actualmente producţia agricolă,
pe plan mondial , nu mai reprezintă o problemă, dificultăţile provenind din zona distribuţiei. Şase milioane de copii în vârstă până la
cinci ani mor de foame în fiecare an. În acelaş
timp, 54 de ţări nu pot asigura hrana pentru
locuitorii lor. Dar restul lumii beneficiază de
supraabundenţă alimentară. Dacă Statele
Unite şi-ar reduce cu numai 10 % consumul
de carne, atunci ar putea fi redusă cu 10%
foametea în lume, fiindcă pentru a produce
1 kg de carne se consumă cinci kg de cereale.
La expoziţie, prof Uri Shani a declarat că,
în următorii cinci ani, se va construi la Eilat
sau la Marea Moartă o uzină de desalinizare
pentru a iriga deşertul. Interesantă a fost prezentarea de către firma „Neftafim” a unui nou
sistem de irigaţii bazat pe o reţea de senzori
din ceramică, îngropaţi la diferite adâncimi
în sol. Ea va monitoriza, la fiecare 15 minute,
nivelul de apă din sol.

Automobilul...
cu decolare
verticală!

Un automobil care să zboare ar fi vehicolul
ideal care ar putea descongestiona traficul
terestru. Automobilul creat de inginerii de
la „Institutul Fisher pentru studii strategice
aeronautice şi spaţiale” din Israel zboară fără
pilot. El este controlat prin telecomandă şi e
destinat salvării răniţilor din zonele de război,
pe care îi poate transporta la spital. Noul vehicol se deplasează la sol pe patru roţi, ca orice
automobil condus de un şofer, dar poate decola şi ateriza pe verticală, ajungând să zboare
la o altitudine de 3.000 de metri. Autonomia
lui de zbor este de trei ore. „Med-Evacuation
Aerial Vehicle” poate transporta patru pacienţi
plus un medic. Primele exemplare vor fi livrate
armatei dar, o dată cu creşterea producţiei,
automobilul zburător va fi pus şi la dispoziţia
autorităţilor civile pentru evacuarea rapidă a
răniţilor din accidentele de circulaţie. Producţia de serie va începe în 2010.

Un dispozitiv
GPS “caşer”

Compania de electronică „Mio Tehnology” din Israel a lansat un dispozitiv GPS
„caşer”. După cum spunea Guy de Piccoto,
directorul general al firmei ce se ocupă cu
vânzarea lui, acest produs dovedeşte că „se
poate utiliza cea mai avansată tehnologie
pentru a păstra un mod de viaţă tradiţional”.
Noul GPS e un gadget electronic ce cuprinde
lista a mii de restaurante caşer, Psalmii din
Biblie, calendarul evreiesc, cele trei rugăciuni
din timpul zilei şi două versiuni ale rugăciunii
ce trebuie spusă după masă. GPS-ul caşer
a fost lansat la mijlocul lunii februarie la
Ierusalim cu binecuvântarea Şef Rabinului
Yisrael Meir Lau. Răspunsurile la orice întrebare sunt rostite în engleză sau ivrit dar,
fiind un dispozitiv caşer, desigur, ele sunt
rostite numai de o voce bărbătească. Rugăciunile sunt rostite numai în ivrit şi, pentru
a satisface exigenţele celor strict ortodocşi,
dispozitivul GPS caşer nu are acces la reţeaua
telefonică sau la internet.

La recenta expoziţie de tehnică aeronautică israelo-indiană de la Bangalore a fost
prezentată drona “Harop”, o nouă creaţie a
industriei de armament a Zahalului. E interesant de observat că prima ştire în mass-media
despre această nouă armă a apărut în presa

Drona care pândeşte din aer
rachetele S-300 iraniene
iraniană. Explicaţia interesului pentru Iran
e firească: de curând, acest stat a cumpărat
din Rusia rachete sol-aer S-300, ghidate prin
radar, în valoare de 800 de milioane de dolari.
Sistemul S-300 poate urmări 100 de ţinte
simultan iar emisia lui radar nu poate fi bruiată. Aceste rachete au fost achiziţionate, în
principiu, ca să apere spaţiul aerian naţional
în cazul unei eventuale lovituri a aviaţiei israeliene contra instalaţiilor nucleare iraniene.
Iată însă că Israelul are deja o armă contra
bateriilor S-300. ”Harop” este un mic avion
fără pilot, teleghidat de la sol, adică o dronă,
cum sunt numite aceste aparate, în construirea cărora Israelul are o mare experienţă şi pe
care le a folosit intens şi în conflictul din Gaza.
“Harop” stă în aer şi pândeşte emisia radar
a rachetelor iraniene. Când una din acestea
decolează, adică în secundele când are o viteză
redusă, drona o atacă şi o distruge cu ogiva
ei ce conţine 23 kg de exploziv.”Harop” poate
zbura 1.000 km, patrulând cca. 7 ore deasupra
unei anumite zone. El are un sistem de senzori
opto-electronici care detectează baterile de
rachete S-300 chiar când sunt inerte, când
sistemul lor radar e închis, tocmai pentru a
evita detectarea. Ei bine, iată că detectarea a
devenit acum posibilă!

Unul din pionerii revoluţiei informatice:

DOV FROHMAN

Există în Statele Unite o
aşa-numită “Hall of FAME”
consacrată nu artiştilor, ca
la Hollywood, ci inovatorilor
americani, celor care au adus
contribuţii fundamentale la
progresul civilizaţiei contemporane. Inaugurată în 1974, ea
conţine peste 300 de nume şi
anul acesta, când se împlineşte
o jumătate de veac de la inventarea tranzistorului, i se vor adăuga încă 15, toate din domeniul
informaticii. Printre ele se află,
în mod excepţional, şi cel al unui
israelian care a lucrat în S.U.A.:
Dov Frohman-Bentchkowsky.
Viaţa lui Dov Frohman este unul din sutele
de mii de romane evreieşti, nescrise, în care
viaţa depăşeşte fantezia oricărui scriitor. Dov
s-a născut la 28 martie 1939 la Ámsterdam.
Părinţii lui, Abraham şi Feijga, erau evrei polonezi care se refugiaseră în Olanda la începutul
anilor 30, când, sub influenţa nazismului, şi în
Polonia antisemitismul creştea ameninţător.
În 1942, după intrarea germanilor în Olanda,
soţii Frohman au decis să-şi dea copilul în grija
unei familii creştine din Rezistenţă, Van Tilborghs, care locuia la graniţa cu Belgia, în satul
Sprang Capelle. Aceştia l-au ascuns pe Dov în
timpul războiului dar părinţii lui au murit la
Auschwitz. După război, Dov a trăit câţiva ani
în orfelinatele din Olanda pentru copii rămaşi
fără părinţi în timpul războiului iar în 1949 a
emigrat în Israel. Adoptat de rude, al căror
nume l-a adăugat la al său (Bentchkowsky),
a făcut şcoala în Tel Aviv, apoi armata, şi în
1959 a intrat la Tehnion.
După licenţă, a plecat la Universitatea California, la Berkeley, a făcut acolo masterul şi a
fost angajat la legendarul Laborator Fairchild,
de care e legat începutul revoluţiei informaticii. Acolo i-a cunoscut pe cei trei mari creatori
ai microprocesorului: Gordon Moore, Robert
Noyce şi Andrew Grove, plecând cu ei, în
1969, la Intel, compania fondată de aceştia în
California. Acolo, în 1970, Dov Frohman a inventat EPROM, primul semiconductor a cărui

memorie putea fi uşor ştearsă
şi scrisă din nou. EPROM a
devenit un produs–cheie în
dezvoltarea microelectronicii,
“la fel de important ca apariţia
microprocesorului însuşi”, a
spus Gordon Moore. De altfel,
EPROM a fost cel mai profitabil
produs al INTEL timp de două
decenii de la inventarea lui.
În 1973, Dov Frohman s-a
întors în Israel, unde a creat
un centru cercetare al INTEL,
primul din afara Statelor Unite
al acestei companii, astăzi devenită o uriaşă multinaţională.
Totodată, a devenit directorul Şcolii pentru
ştiinţe aplicate a Universităţii Ebraice din Ierusalim. În 1975, a plecat de la facultate pentru
a deveni primul manager al noii fabrici de
semiconductori, deschisă de INTEL în Israel.
În timpul războiului cu Irakul, cînd rachetele
lui Saddam Hussein cădeau asupra Israelului,
el a fost singurul manager care nu a închis
fabrica şi a continuat producţia. În 2001, Dov
s-a retras de la INTEL. În anii în care a fost
acolo, el a creat cel mai puternic Centru de
cercetare/ dezvoltare al Intel din lume. Acolo
a fost creat şi “Centrino”, un produs destinat
tehnologiei mobile pentru computere, care
acum e folosit în milioane de lap-topuri în
lume. Tot acolo sunt desenate cele mai avansate cipuri produse in America de INTEL iar în
2008, compania a deschis la Qiriat Gat una din
cele mai avansate fabrici de semiconductori
din lume. Cu o investiţie de 3,5 miliarde de
dolari, ea constituie cea mai mare investiţie
din istoria Israelului. Cu 10.000 de salariaţi
în 2008, Intel-Israel exportă produse în valoare de 1,4 miliarde de dolari anual.(E cazul
să amintim aici că electronica şi informatica
constituie 25 % din exportul Israelului, cel mai
mare procentaj din lume ca export de hi-tech
în comerţul exterior al unei ţări) .
Acum, Dov Frohman îşi împarte timpul
între reşedinţa sa din Israel şi casa lui de vacanţă din Munţii Dolomiţi, din Italia.

Eveniment
ştiinţific
de primă mărime

n Peste o sută de cercetători din
România şi din Israel se vor
întâlni la Bucureşti, în prima
zi a lunii aprilie. Iniţiatori:
prof. dr. Gabriel Gurman şi
conf. univ. Şerban Bubenek
GABRIEL GURMAN
(GABRIEL BEN MERON)
s-a născut în 1939, la
Iaşi. În 1972 a emigrat în
Israel. Ani la rând - medic
specialist de anestezie şi
terapie intensivă la Spitalul Universitar Soroca
din Bersheva, profesor
la Facultatea de Ştiinţe Medicale din cadrul
Universităţii Ben Gurion
şi prodecan al Facultăţii. Acum este Preşedintele Centrului Israelian de Transplant
şi Directorul Secţiei de Anestezie -Terapie
Intensivă al spitalului Mayaney Hayeshuh
Bn’ai Brak şi directorul Şcolii Internaţionale de Instructori de Anestezie. Despre
activitatea sa extraştiinţifică, literară (a
publicat Istorii suprapuse (împreună cu
Dora Petrilă) – 1999; Viitorul anilor trecuţi – 2001; Arta cameleonismului – 2002;
Pământul e plat ca o farfurie – 2003; Interviuri cu Ion Cristofor – 2004; Toamna se
numără eşecurile – 2005) în numărul viitor.
O importantă lucrare ştiinţifică, Vizionari
şi visători (ediţie bilingvă ebraică-engleză,
despre istoria anesteziei israeliene) – 2008.
În momentul de faţă (2009) se află în curs
de apariţie prima culegere de povestiri în
limba ebraică, Soarele apune în Sud.
Coordonator al unui studiu despre un
aparat menit să prevină pneumonia la pacienţii cu respiraţie artificială, studiu care
se desfăşoară acum în Israel, în Serbia şi în
România, profesorul Gabriel Gurman ne
informează că se va începe în curând partea clinică a experimentării în patru centre
universitare bucureştene: Urgenţă, Elias,
Fundeni şi Spitalul Municipal. Semnele
sunt bune, aparatul funcţionează, aşa că
realizatorii speră într-o reuşită. În rest, abia
coroborând rezultatele obţinute în România
cu cele din Serbia şi Israel, se vor putea
trage toate concluziile statistice cu privire la
măsura în care li se va putea veni în ajutor
pacienţilor ventilaţi. Cercetătorul Gabriel
Gurman a mai asigurat că: „Mai pregătim
o poveste foarte interesantă şi foarte puţin
cunoscută! Mă refer la primul Congres
de Anestezie româno-israelian, iniţiat de
conf. univ. Şerban Bubenek, de la Fundeni.
Vor veni câteva zeci de medici anestezişti
israelieni şi, pe lângă simpozionul pe teme
profesionale, va avea loc şi o discuţie despre
încrucişarea căilor de dezvoltare a anesteziei
din cele două ţări, România şi Israel... Vom
depăna amintiri dintr-o parte şi cealaltă a
graniţelor şi pot să spun că va fi ceva foarte
interesant şi inedit, pentru că nu există nici
o altă ţară cu care România să aibă asemenea relaţii nostalgico-profesionale. Sunt
zeci de medici israelieni anestezişti care au
învăţat aici, în România, sunt aproape 30 de
medici români pe care i-am dus eu în Israel,
pentru specializare, de-a lungul anilor...
participarea medicilor români la congresele
organizate în Israel, ca să nu mai spun că
anul acesta Şcoala Internaţională de Anestezie îşi deschide ciclul doi, având România
ca ţară participantă... un du-te vino istoric
permanent...” (N.B)

Cum putem trece de 100 de ani?

Fumând narghilea, cu o nevastă mai tânără, bând rachiu...
La Centrul medical Rambam din Haifa,
ambulanţa a adus un batrân cu arsuri pe
picioare : vărsase nişte apă fierbinte, din greşeală. Când au citit fişa medicală completată
la intrarea în spital, medicilor nu le-a venit să
creadă: pacientul avea 104 ani. Yacov Zeiger,
din localitatea Elyakim, a povestit doctorilor
că e emigrat din Yemen şi că, de la 12 ani a
început să fumeze din narghilea.(Or, narghileaua e considerată medical cel mai nociv mod
de a fuma, fiindcă unele substanţe toxice din
ţigarete se mai disipează în aer pe când narghileaua le trimite direct în plămâni). În plus,
tot de la 12 ani, el mestecă frunze de Khat, o
specie de copac yemenit ale cărui frunze au un
efect stimulator, ca şi cele de coca. Narghilea-

ua, khatul, băutul zilnic de „arak” (un rachiu
yemenit foarte tare) ca şi faptul că atunci când
a rămas văduv, şi-a luat o nevastă cu 30 de ani
mai tânără, sunt condiţiile care i-au asigurat
longevitatea, a afirmat Yakov. El are, de la cele
două neveste succesive, opt copii, 25 de nepoţi
şi 14 strănepoţi. În ciuda vârstei, Yakov a ţinut
un magazin de fructe şi legume în cartierul
Rehov Sirkin din Haifa până acum opt ani.
Magazinul l-a deschis în 1949 când a făcut Alia
dar şi acum, deşi la pensie, el cultivă în livada
sa prune şi curmale. Întrebat când o să se lase
de fumat, Yakov a răspuns : „Sunt două lucruri
pe lume- corpul şi sufletul.Corpul se bucură cu
mâncare şi cu femei. Sufletul urmează calea lui
Dumnezeu.Când sufletul o să-mi spună să mă

las de fumat atunci o să mă las”.
Acest caz îmi aduce aminte de o anecdotă
care circulă pe Internet. Doi soţi mor la vârsta
de 90 de ani şi ajung împreună în Rai. Acolo...
ca în Rai: mâncare din belşug, o grădină minunată prin care să se plimbe , se aude tot timpul
o muzică fermecătoare, e nespus de frumos.
Vezi, îi spune soţul: dacă nu erai tu cu
dietele tale, cu ceaiurile tale, cu mersul pe
jos zilnic 4 km, cu regimul fără alcool şi fără
sare, de nimic nu mai avea gust, eram de acum
20 de ani aici!
Pagină realizată de
ANDREI BANC
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Interviu cu prof. GABRIEL GURMAN

„ISRAEL – ŢARA MEA ETERNĂ”

- Care este starea de spirit a omului de ştiinţă şi a scriitorului Gabriel Gurman? Îţi este tare greu acum, după Gaza,
când Israelul trece încă prin momente de mare dificultate?
- Israelul nu trece acum prin momente dificile. Israelul
trăieşte momente dificile de 60, dacă nu de o sută de ani.
Nu-mi aduc aminte de vreun an fără momente dificile!
- Deci voi n-o luaţi în tragic...
- Noi n-o luăm în tragic, o luăm foarte în serios!
- „Serios” nu poate însemna şi dramatic?

Dreptul la existenţă al Israelului,
un drept inalienabil
- Ferească Dumnezeu! Cu fiecare an care trece, dreptul
Israelului la existenţă devine inalienabil; cei care îl pun sub
semnul întrebării o fac pentru că aşa vor ei, nu pentru că
s-ar baza pe vreo realitate. Israelul e un stat puternic, are o
populaţie de născuţi acolo, care n-au altă ţară, o Românie, o
Polonie, o Franţă... Asta au! Ţara în care s-au născut şi în care
o să moară, aşişderea copiii copiilor lor...
- Tu spui că Israelul are capacitate de autoapărare?
- Fără nici un fel de discuţie! Plătim jertfe! Plătim jertfe,
dar le plătim în primul rând pentru că sentimentul naţional
al poporului evreu s-a trezit mai târziu decât al altor popoare
civilizate. Adică, dacă te uiţi la – am să folosesc o expresie marxistă – procesul de formare a popoarelor – procesul acesta a
luat sfârşit, în 90% din teritoriul Europei, în urmă cu o sută
de ani. În 1918. Sigur, au intervenit tot felul de schimbări de
graniţe ş.a. Dar noi ne-am trezit – Herzl s-a trezit! – la sfârşitul secolului al XIX-lea! Dacă ne trezeam cu 50 de ani mai
devreme şi am fi fost atunci suficient de conştienţi de ceea
ce trebuia să facem, astăzi eram în rând cu celelalte popoare
civilizate care şi-au rezolvat demult problema.
- Teoria aproape unanim acceptată este că Statul Israel
a fost un fel de „cadou” dăruit evreilor după Holocaust.
- În primul rând, n-a fost un „cadou”, a fost doar dreptul
nostru! Nimeni nu ne-a dat... că dacă ne aşteptam să ne „dea”,
pentru că la 29 noiembrie 1947 O.N.U. a votat apariţia Israelului... imediat după aceea Israelul a fost atacat de şase armate
arabe şi dacă nu eram în stare să facem faţă, cu tot „cadoul”
Organizaţiei Naţiunilor Unite, Israelul n-ar fi existat!

Israelul – un teritoriu recâştigat printr-o
stăruinţă şi credinţă de două ori milenară
- Dar, după părerea ta, nu există, totuşi, o legătură între
Holocaust şi crearea Statului Israel?
- Da. Dacă un popor trebuie să plătească cu 50% din populaţia sa ca să-şi reprimească o ţară, se poate vorbi de aşa
ceva... Dar legătura trebuie privită altfel. Nu că marile popoare
iubitoare de evrei au hotărât să facă un „dar” acestui popor
care trăieşte de mii de ani în Diaspora... ci invers, că poporul
evreu, care trăia în Diaspora, a ajuns la concluzia că pentru a
continua să existe are nevoie de o ţară! Acum 40 de ani eu nu
m-am aşezat în Israel în speranţa de a trăi mai bine, ci m-am
aşezat în Israel ca să devin majoritar, după o scurtă pauză de
2000 de ani! Că dacă vroiam să mă stabilesc într-o ţară civilizată, unde să fiu bine plătit şi să duc o viaţă liniştită...
- Te duceai în Elveţia!
- Mă duceam oriunde altundeva! Dacă se poate vorbi
despre legătura dintre Holocaust şi Israel, este pentru că
rămăşiţele poporului evreu de după cel de-al doilea război
mondial au înţeles că pericolul e atât de mare încât dacă nu ştii
să te aperi singur şi dacă nu-ţi creezi entitatea ta naţională...
mâine, oricând... este posibil un al doilea Holocaust!

Dacă nu ştii să te aperi tu însuţi,
oricând e posibil un nou Holocaust
- Tu, de acolo, vezi altfel... mai bine... Crezi că ar fi posibil, într-adevăr, un al doilea Holocaust? Ar mai putea trece
vreodată evreii printr-o experienţă similară?
- În primul rând, eu nu sunt om politic, nici nu am formaţiune militară, dar sunt cetăţean al Israelului. Povestea
cu Samson, care a murit o dată cu filistenii, lumea întreagă
trebuie s-o priceapă! Dacă cineva se va atinge de integritatea
noastră, va pieri o dată cu noi. Avem bomba atomică – aşa
cel puţin consideră, nu numai ziarele israeliene, ci şi întrea-

ga presă occidentală... dacă cineva îşi închipuie că noi vom
accepta un nou Holocaust fără ca vinovaţii s-o plătească deopotrivă cu viaţa... asta nu mai există. Asta a fost odată!, când
am fost duşi ca o turmă şi măcelăriţi, iar noi spuneam că nu
înţelegeam cum popoarele astea pot să accepte aşa ceva. Noi
astăzi nu mai vrem să înţelegem... nu mai căutăm înţelegere.
Ştim un singur lucru: că dacă suntem lăsaţi să trăim, lăsăm
şi pe alţii să trăiască. Nu vom fi lăsaţi să trăim, vinovaţii vor
primi o pedeapsă la fel de necruţătoare. La urma urmei, am
dat atâtea lucruri importante, interesante şi vitale omenirii
încât poate că lumea va ţine cont de asta. Şi eu cred că aşa se
va întâmpla. Cred că inclusiv lumea arabă ţine cont de lucrul
ăsta. E foarte dureros ceea ce spun, fiindcă sunt un pacifist
împătimit, urăsc războiul... Toată viaţa mea n-am făcut decât
un singru lucru: să salvez vieţi omeneşti.
- Ai pierdut un fiu...
- Am pierdut un fiu... nu vreau să introduc asta în discuţie.
Ceea ce vreau să spun este că nu ne mai putem permite să
murim numai noi. E de-ajuns! Din cauza asta eu sunt foarte,
foarte optimist.
- Spune-mi, totuşi – întreb cu o imensă teamă de a nu
te răni – acum, când s-au făcut mobilizările, băiatul tău cel
de-al doilea a fost printre cei chemaţi?
- A fost mobilizat şi el, în 2006, în Liban. Dar, nu te supăra,
eu nu cred că numai fiii mei sunt lucrul cel mai important pe
lume. Copiii tuturor celorlalţi israelieni sunt la fel de importanţi. Orice victimă, orice băiat, orice fată, oricare cetăţean
ucis îmi provoacă o durere sufletească aproape fizică! Iar eu,
care am trăit în Sud şi trăiesc în Sud, asistând ani de zile la
aceste bombardamante idioate şi mârşave ale palestinienilor
din Gaza, am salvat sau am pierdut pacienţi loviţi... fata aceea
de 15 ani care a căzut în timp ce-şi apăra cu propriul trup un
frăţior de cinci-şase ani, nu-mi iese din cap! Nu i-am cunoscut,
n-am ştiut de existenţa lor, n-am mai văzut familia de-atunci –
am fost la înmormântare – fata asta nu-mi iese din cap! Şi, de
fapt, ăsta e un lucru care aparţine nu patriotismului israelian,
ci împământenirii evreului în Israel, când auzim de un evreu
care moare fiindcă e israelian (nu unul care a fost împuşcat
pe stradă fiindcă era hoţ, îl priveşte), când un om n-are altă
vină decât că e israelian şi din cauza asta moare, ne provoacă
o durere sufletească fizică!
- Acum, când noi doi ne bem cafeaua, în linişte, ce ştii din
ţară? Se mai bombardează?
- Da. În fiecare zi, o dată la două zile, un nemernic de-acolo,
din Gaza, lansează o rachetă. Acţiunea e făcută, lumea trebuie
să înţeleagă lucrul ăsta, rachetele astea nu sunt aruncate în
mod special ca să omoare, deşi, dacă te omoară, e foarte bine,
adică din punctul de vedere al ucigaşilor din Gaza, dacă şi
reuşesc să te ucidă, e bine. Dar scopul e complet altul: de a
provoca tensiune, anxietate, frică nebună şi demoralizare.
- Reuşesc asta?
- Nu! Nu! Nu! Pentru că cetăţenii din Sderot care de opt
ani sunt sub bombe...
- Rezistă!
- Şi chibuţurile din jurul garnizoanei rezistă! De curând,
o rachetă a căzut foarte aproape de casa noastră, dar ne-am
continuat viaţa.

Îi urăsc pe ucigaşii Hamas
pentru că m-au învăţat să urăsc!
- Acolo, la Berşeva?!
- Berşeva a fost lovită de câteva ori. Da! Şi?! Vreau să-ţi
spun că nu-i plăcut... şi mai cu seamă vreau să-ţi spun că eu
îi urăsc pe palestinieni numai pentru că m-au obligat să-i
urăsc! M-au învăţat să urăsc!
- Îţi mulţumesc pentru splendida lecţie pe care ne-o dai
tuturor. Îşi mulţumesc că ai spus foarte sincer şi foarte clar
ceea ce toată lumea trebuie să ştie: că voi, cei de acolo, voi
şi copiii voştri care luptă, nu veţi ceda.
- Nu suntem supraoameni. Nu ne e bine. Dar viaţa merge
înainte.
- Un mesaj pentru evreii din România?
- Trebuie să fiu diplomat?
- Nu.
- Atunci: Democraţia postbelică de acum 60 de ani are
marele merit de-a fi dat fiecărui cetăţean dreptul de a-şi alege
locul unde va trăi. E adevărat că în ţările foste comuniste acest
drept a fost dobândit mult mai târziu. Dar astăzi, toată lumea,
orice om îşi poate alege locul unde vrea să trăiască. Evreul
de astăzi are în faţa lui două posibilităţi. Numai el poate să
aleagă. Să trăiască în Diaspora, să fie minoritar, să se bucure
de drepturile şi avantajele minoritarului, sau să se integreze
deplin în Israel, ţara mea eternă Israel, să devină parte dintr-o
majoritate şi să împartă cu restul populaţiei israeliene atât
binele cât şi răul. Respect acest drept, pentru că este un drept
fundamental, un drept sfânt. Asta nu înseamnă că respect
orice decizie. Pentru că eu cred că Israelul are nevoie nu de
ajutor militar, şi nu de ajutor economic, şi nu de „înţelegerea”
popoarelor. Israelul are o singură problemă: problema demografică. Şi pericolul cel mare al Israelului nu este bomba
atomică iraniană, nici grupările astea de ticăloşi şi tâlhari
la drumul mare, care-şi ucid propriii copii şi pe urmă poartă
cadavrele în braţe ca să arate cât de cruzi suntem noi, ci
pericolul Israelului este pericolul demografic. Ca acele cinci
milioane de evrei, cinci milioane jumate sau şase milioane,
care trăiesc în Diaspora să hotărască încetul cu încetul – să
nu vină toţi deodată că e greu să-i primim aşa – dar dacă se
vor hotărî să vină încetul cu încetul, ei vor fi mulţumiţi şi noi
vom fi fericiţi. Ăsta-i mesajul meu.
A consemnat
NEDEEA BURCĂ
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La 80 de ani,
dr. Hary Kuller îşi
lansează volumul „Evrei
din România”

Dublu eveniment la Sinagoga
Mare din Bucureşti. Colegii şi prietenii etnosociologului dr. Hary
Kuller au asistat la cea de a 80-a
lui aniversare, în acelaşi timp cu
lansarea ultimului volum coordonat de el, lexiconul biografic „Evrei
din România”. Moderatorul acestui eveniment, dr. Aurel Vainer,
preşedintele F.C.E.R., l-a prezentat
drept unul dintre cei mai importanţi
cărturari evrei contemporani, „un
exemplu şi model” pentru cei din jur, a cărui viaţă, determinată
de avatarurile istoriei contemporane, a urmat o cale sinuoasă,
cu urcuşuri şi coborâşuri, confruntări cu numeroase crize, dar
din care, în ultimă instanţă, a ieşit învingător. Astăzi, la 80 de
ani, el îşi menţine capacitatea intelectuală, disponibilitatea de
a munci, se poate mândri cu o activitate ştiinţifică prolifică,
ultima realizare de excepţie fiind lucrarea amintită anterior, a
arătat vorbitorul. Dr.Aurel Vainer a subliniat o altă trăsătură
a omului Hary Kuller, alături de vasta sa erudiţie, şi anume,
curajul opiniei şi verticalitatea lui, faptul că este un adevărat
luptător, ceea ce îl face să fie iubit şi apreciat de cei din jur.
Domnia-sa i-a înmânat sărbătoritului o Diplomă de excelenţă
din partea F.C.E.R.

O figură specială în peisajul cultural
evreo-român şi românesc
Cu aceste cuvinte şi-a început discursul dr. Liviu Rotman,
directorul Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din
România (CSIER). Referindu-se apoi la volumul „Evrei din
România”, rod al muncii unui colectiv merituos sub coordonarea dr. Hary Kuller, vorbitorul a arătat că această carte este
un instrument valoros de lucru pentru activitatea de cercetare
a istoriei evreilor din România, pentru explicarea noţiunii de
identitate iudaică. Un merit al lucrării este şi pluralismul,
în paginile ei regăsindu-se personalităţi cu cele mai diverse
concepţii, păreri, credinţe sau exprimări. Directorul CSIER a
explicat şi decizia, criticată de mulţi, ca în volum să fie incluse
persoane şi personalităţi care nu mai sunt în viaţă, urmând ca
în viitor, lucrarea să continue.
„Evrei din România” este un mozaic fermecător. Oameni
dintre cei mai diferiţi se regăsesc alături în paginile ei, ceea ce
oferă o imagine asupra bogăţiei intelectuale pe care au reprezentat-o cele 900 de nume care figurează în carte, a declarat, la
rândul său, poetul şi scriitorul Ştefan Iureş, directorul Editurii
„Hasefer”, care a scos lucrarea. El i-a mulţumit lui Hary Kuller
pentru efortul de cercetare necesar realizării acestui lexicon şi
a adăugat că editura este gata să mai publice volume cu această
tematică. În sfârşit, a recomandat celor prezenţi ca, în clipele
mai grele ale existenţei lor, să răsfoiască şi să aleagă aleatoriu
câteva personalităţi prezente în volum, o astfel de lectură servind, după părerea lui, drept antidot împotriva amărăciunii
existenţei cotidiene. Willy Auerbach, redactorul volumului
„Evrei din România”, a abordat problema destinului cărţilor
în condiţiile actuale şi şi-a exprimat regretul că, datorită apariţiei simultane a unui lexicon oarecum asemănător, despre
rabinii din România, cartea lui Hary Kuller ar fi intrat într-un
con de umbră. Vorbitorul a prezentat criteriile după care a fost
alcătuită lucrarea şi a arătat că există la sfârşit o adendă, cu
personalităţile în viaţă, despre care se va putea alcătui un alt
volum. Ca redactor al acestei cărţi, a apreciat buna colaborare
între editură şi dr. Hary Kuller.

„Un om incomod”
A fost caracterizarea pe care dr. Lya Benjamin, în calitate
de istoric şi de soţie, a făcut-o lui Hary Kuller, arătând că acest
cuvânt l-a însoţit toată viaţă în activitatea lui şi în relaţiile lui
cu mediul social în care a trăit. În ceea ce priveşte „Evrei din
România”, este un merit deosebit al lui Hary Kuller că şi-a
asumat redactarea ei, care a atras numeroase discuţii, unele
dintre ele nu foarte comode, provocând critici şi atacuri. Dr.
Lya Benjamin şi-a exprimat opinia, contrară coordonatorului
cărţii, că aici şi-ar fi putut găsi locul şi persoanele în viaţă.
Dr. José Blum, şeful Departamentului pentru Cultură, Artă
şi Ştiinţă (de-altfel organizatorul evenimentului), a precizat că
lucrarea a fost intens popularizată la Târgul Internaţional de
Carte de la Ierusalim, toate exemplarele fiind vândute. Prof.
Osy Lazăr, preşedintele C.E.B., a apreciat activitatea dr. Hary
Kuller şi i-a înmânat, de asemenea, o diplomă. Scriitorul Dorel
Dorian, redactorul şef al R.E., şi-a exprimat satisfacţia pentru
apariţia cărţii, anunţând că revista va publica, în curând, o
amplă recenzie asupra acestei lucrări. Arh. A. Streja a vorbit
despre admiraţia lui faţă de Hary Kuller, datorită calităţilor
intelectuale, bogăţiei de idei ale acestuia. Pentru mine, H.
Kuller este un model, a spus el. D-na Ada Felan, membră a
colectivului care a redactat lucrarea „Evrei din România”, a
apreciat excelenta colaborare cu coordonatorul volumului iar
istoricul literar Geo Şerban a amintit despre dragostea lui de
viaţă chiar şi la această vârstă. Luând cuvântul la încheierea
evenimentului, dr. Hary Kuller a remarcat, cu modestie, că,
auzind cele spuse, nici nu şi-a dat seama că este vorba despre el.
El a încercat să schiţeze şi dificultăţile în elaborarea unui astfel
de lexicon, iar la sfârşit şi-a prezentat punctul de vedere despre
condiţia de octogenar în comunitatea evreiască, subliniind
avantajele oferite de această vârstă şi utilitatea în continuare a
membrilor celei de a treia generaţii. În încheiere, tradiţionalul
Ad Mea Veesrim, Hary Kuller.
EVA GALAMBOS
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„PUR şI siMplu mascat”

De Purim, JCC Bucureşti a pregătit un program mai mult
decât ambiţios! Petrecere, bal mascat, evenimente pentru
toate vârstele... Sâmbătă, 7 martie, cei tineri au fost invitaţi
să-şi exerseze imaginaţia. Cele mai inspirate costume de
carnaval au fost premiate şi a fost o petrecere de Purim de
zile mari!
Cu punci, humântaş, muzică bună şi oaspeţi, cei prezenţi
au putut dansa şi s-au putut distra până târziu în noapte!
Istoria salvării evreilor în timpul Imperiului Persan, prin
regina evreică Ester, care şi-a convins soţul să cruţe poporul
din care provenea, este reluată anual. La fel s-a întâmplat şi
de această dată prin programele JCC.
Familiile au fost, spre exemplu, invitate duminică la
„Purimania”, carnavalul care a inclus numeroase evoluţii
muzicale, scenete, concursuri şi defilare de costume. Desigur, humântaşul a fost nelipsit iar din „urechile lui Haman”,
preparate după reţete tradiţionale, s-au înfruptat atât copiii
cât şi părinţii.

Seder Pesah pentru familii dar şi pentru cei tineri
La prânzul de duminică, în data de 12 aprilie, între orele
11.30 şi 13.30, familiile sunt aşteptate la un Seder Pesah care
le este destinat de către JCC în mod special. La o masă tradiţională, îmbogăţită cu delicatese aduse special din Israel, cei
prezenţi vor putea afla povestea din spatele acestei sărbători,
semnificaţiile ei, glasul ei, care ajunge neschimbat şi azi până
la noi. Cei mici vor întreba „ma niştana?” – prin ce se deosebeşte această noapte de celelalte nopţi? – şi tot ei o să dea
răspunsurile tradiţionale, pe care le aflăm în fiecare an. Este o

Elogiu penelului la… feminin
Maria Constantin, Medi Wechsler Dinu, Yvonne Hasan,
Geanina-Ingrid Kopelovich, Carmen Moraru, Elena Moraru, Simona Nistor, Alma Redlinger, Eli Solomon, Elena
Lupu Seserman, Clarette Wachtel şi Jana Gertler Zalman
sunt artistele ale căror lucrări au dat întâlnire publicului
iubitor de artă cu prilejul zilei de 8 martie. Expoziţia a fost
organizată din partea JCC de Adrian Gueron, responsabil cu
programele destinate generaţiei medii. O întâlnire de suflet,
primită cu entuziasm de cei aproape 100 de participanţi, a
deschis această manifestare care promovează deopotrivă
puterea şi fragilitatea femeii. Formaţia Lyceum Consort de
muzică veche, renascentistă şi medievală, a însoţit partea
vizuală – fiind răspunsul melodic din dialogul cu forma şi
culoarea.
Din generaţii diferite, cu
Cunoscutul bluesman
preocupări şi stiluri eterogene, pictoriţele care au expus A.G. Weinberger, oferind
flori şi vorbe frumoase
reprezintă mărturia unui modoamnelor expozante
zaic uman divers şi interesant.
Decană de vârstă, dar atât de
tânără prin stil şi vitalitate,
doamna Medi Wechsler Dinu
a celebrat recent un centenar
de viaţă. «Mezina», Geanina
Ingrid Kopelovich, s-a născut
în 1991 dar reprezintă deja un
penel care invită la atenţie, în
arta contemporană. Celebrate
la 8 martie, împreună cu celelalte femei, artistele nu au
primit ci au oferit cu această

Educaţie prin joc
O dată la două săptămâni, în zilele de vineri, cei mici se
pot întâlni la un program inedit. Lumea Torei, esenţa religiei
noastre, se împleteşte cu universul jocului, atât de propriu
vârstei destinatarilor acestui program. În martie şi aprilie,
organizatorii au pregătit o serie de activităţi referitoare la
viaţa lui Moise şi a lui Aaron, la construirea viţelului de aur şi
la semnificaţia negativă a acestui gest, la Cele Zece Porunci şi
universalitatea acestora. De la o foarte fragedă vârstă – prin
metoda jocului şi povestirii – micuţii pot descoperi valori
esenţiale ale vieţii, în general, şi ale Iudaismului, în special.
Programul este realizat de studenta la sociologie Alexandra
Suciu, îndrăgită madriha a celor mici.

ocazie un cadou. Ele au dat un dar tuturor celor care iubesc
puterea silenţioasă a desenului şi cromaticii, celor care ştiu
să descopere forţa omului din spatele pânzei prin care îşi
exprimă universul interior.
Clădirea JCC a fost luminată de această expoziţie, realizată şi selectată cu grijă, cu respect pentru expozante şi pentru
publicul autentic iubitor de artă.
„Arta, emoţia şi inspiraţia se declină toate la feminin!”
au declarat la început organizatorii... Să fie aceasta o întâmplare? Din credinţa că nu este nici pe departe aşa, că
sensibilitatea femeii, forţa ei de a schimba lumea şi de a o
multiplica se reflectă şi în arta penelului s-a născut expoziţia
„Eshet Hail” – „O femeie de valoare”.
În arta universală dar şi în iudaism, rolul femeii a fost
mereu unul asociat cu intuiţia,
cu trăirea intensă şi continuă a
sentimentelor eterne. Penelul
artistelor prezente în expoziţie
surprinde culorile unei lumi
adesea imperfecte, ochiul lor
se apleacă cu sensibilitatea
specifică spre felul în care se
poate face „tikun olam”, cum
poate fi „lumea reparată” prin
forţa reală şi vie a esteticului.
Expoziţia de faţă este o simplă
invitaţie la frumuseţe, la a declina toate cuvintele care exprimă esenţa vieţii măcar o dată
– ca un exerciţiu gramatical de
imaginaţie – la feminin!

Corul HaBubot

„Corul păpuşilor”, în traducere liberă, reuneşte copii cu
vârsta între 5 şi 11 ani, fetiţe şi băieţei, care învaţă, alături de
voluntara Fenya Galev, pe un suport muzical de Radu Captari.
Prin acest cor se reia o tradiţie de foarte multe decenii în
cadrul comunităţii bucureştene. Cu un plan ambiţios – care
a inclus, deja, câteva spectacole la activ şi care îşi propune
editarea unui DVD cu melodii pentru Purim – corul HaBubot
are repetiţii în fiecare vineri, de la 17.00 la 18.15. Cei mici
pot asista apoi la Oneg Şabat alături de restul comunităţii
prezente la acest eveniment săptămânal, celebrat în JCC.

BERESHIT, dezbateri incitante
Cea de a cincea ediţie a programului Bereshit –Universitatea Evreiască Europeană (25-26 februarie a.c.) a oferit prilejul pentru cei prezenţi de a afla numeroase lucruri noi, dând
naştere în acelaşi timp, unor schimburi de păreri şi confruntări
de idei. În prezenţa unei săli pline - şi trebuie să remarcăm că
au participat membri ai tuturor generaţiilor – prof univ. Yosef
Kaplan (Israel) a ţinut două expuneri: „Maranii din Spania
şi Portugalia şi revenirea lor la iudaism” şi „Baruh Spinoza
şi iudaismul”. Dacă o parte dintre participanţi cunoşteau, în
general, istoria maranilor, numeroase elemente noi prezentate
de prof. Kaplan au contribuit la înţelegerea mai bună a acestei
probleme. Noutatea expunerii a fost cea referitoare la revenirea
maranilor la iudaism, în primul rând explicarea cauzelor care
au determinat acest proces, legate pe undeva de începutul

ocazie pentru a ne aminti de originile şi peregrinările noastre,
de a face o călătorie pe axa timpului spre începuturile existenţei
noastre ca naţiune. Corul Beit HaBubot va interpreta din repertoriul recent îmbogăţit iar cei mici vor căuta „afikomanul”,
a cărui găsire va fi, desigur, recompensată.
La 11 aprilie, cei tineri sunt invitaţi la Seder Pesah. Este
momentul să celebrăm tradiţia cu gândul la modernitate,
acesta fiind unul dintre darurile posibile pe care iudaismul le
aduce celor care îi iubesc eterna actualitate.

globalizării din sec. 17-18. Diferitele aspecte au fost elucidate
printr-o abordare interactivă care i-a stimulat pe participanţi
să-şi exprime opiniile. Concluzia prof. Kaplan a fost că maranii
occidentali care au revenit la religia strămoşilor lor, dar sub o
formă reînnoită,au fost creatorii iudaismului modern care a
stat la baza ideilor sioniste. Prelegerea despre Spinoza a urmărit de asemenea elucidarea unor aspecte mai puţin cunoscute
ale operei filosofului, ea fiind însoţită de dezbateri furtunoase
şi exprimarea unei diversităţi de opinii. Se poate spune că
ambele prelegeri au contribuit la îmbogăţirea cunoştinţelor
participanţilor cu privire la istoria şi problematica iudaismului. O singură observaţie – ora cam târzie a începerii acestor
prelegeri. Poate că organizatorii ar putea să o fixeze puţin mai
devreme: în loc de ora 18, ora 17.(E.G.)

Ziua Israelului la JCC!

Sub titlul „Yom Ze le Israel” (Ziua aceasta este pentru
Israel), JCC Bucureşti pregăteşte un program amplu de o zi –
dedicat celor trei mari evenimente succesive ale sfârşitului de
aprilie Yom Hashoah (Ziua Holocaustului), Yom Hazikaron
(Ziua Eroilor Israelului) şi Yom Haatzmaut (Ziua Independenţei Israelului – Ziua Naţională). Interiorul întregii clădiri
se va îmbrăca în culori alb-albastre.
Se porneşte de la comemorarea celor pieriţi în Holocaust,
care nu au reuşit să vadă renaşterea Statului Israel. Vor fi
evocaţi, de asemenea, cei care au pierit în toate războaiele Israelului modern şi în atacurile teroriste, succedate în ultimii 60
de ani. Ziua Israelului este, însă, o celebrare fericită – fie acolo,
în ţara mamă, fie oriunde, în Diaspora. Din această cauză, vor
exista o serie de programe alternative, la dispoziţia participanţilor. Ei vor putea alege dintre workshopuri, dezbateri, sesiuni
de dans şi alte numeroase activităţi interesante, pentru toate
grupele de vârstă! Duminică, 26 aprilie, între orele 11.00 şi
19.00, puteţi trăi o zi autentic israeliană la JCC!
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De 8 martie şi de Purim, voluntari la Căminul “Rosen“

Secretul mângâierii este amintirea
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Fitness pentru toţi!

Centrul de fitness al JCC îşi propune o cale de promovare
a calităţii vieţii şi a sănătăţii, pornind de la bine-cunoscutul
precept „mens sana in corpore sano”. Programele de tonifiere,
slăbit şi creştere a masei musculare, promovate de antrenoarea
Liliana Oprea, includ Body Sculpt, Body Aerobics, Full Abs –
termeni cunoscuţi de cei ce practică această metodă de întreţinere corporală. În Newsletter-ul JCC din această lună putem
descoperi mărturii ale celor care participă la program.

Ani menagen!

Un vechi proverb evreiesc spune că “secretul mângâierii
este amintirea”, amintirea frumoasă, caldă , care ne susţine în
clipele mai puţin bune.Amintirile fac parte, într-un fel sau altul,
din zestrea emoţională a celor care au acumulat o experienţă
de viaţă, a celor de vârsta a treia, în mod special.
Aşa se face că duminică, 8 martie, 13 ( număr cu noroc!)
voluntari ai Federaţiei Comunitaţilor Evreieşti din România,
ai Centrului Comunitar Evreiesc şi ai B’nai B’rith au fost în
vizită la bunicuţele din Căminul „Amalia şi Dr.Moses Rosen”,
pentru că era Ziua Femeii , iar a doua zi, în 9 martie, începea
sărbătoarea de Purim, şi, pentru că au promis că, o dată la
două saptămâni, vor fi acolo. Să nu credeţi că darurile oferite
de voluntari au fost numai pentru doamne..., domnii s-au bucurat, deopotrivă , de dulciuri, cosmetice, humântaş, reviste
şi de prezenţa trupei Etnic.
Se cuvine, într-un firesc care invocă respectul, să mulţumim
sponsorilor pentru ajutorul acordat, pentru atenta aplecare
asupra problemelor şi nevoilor bunicuţilor din Cămin. Se
cuvine să facem o menţiune - asupra căreia nu m-aş fi oprit,
dar sufletul meu insistă să o fac – prietenii şi sponsorii de care

vorbeam nu au făcut niciodată referire, nici măcar aluzie, la
credinţă, la cult, ci au vorbit, simplu, despre oameni care au
nevoie de ajutorul nostru. Dacă mai trebuie să mulţumim
cuiva, atunci trebuie să-i mulţumim şi lui Sandu Câlţia, lui
Silviu Wexler, Alexandrei Ciuciulin, doamnei Marcela Craiu,
doamnei Estera Sava, lui Andrei Stamate, David Leventer,
Marius Herşcu, lui Silvian Horn, coordonatorul activităţii,
doamnei Nicoleta Şerban, Anei Maria, doamnei Silvia Simovici.
Mulţumiri speciale domnului Felix Kopelman, preşedintele
Comunităţii Oradea, pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziţie filmul spectacolului de Purim, organizat de Comunitatea
Oradea, la Timişoara.
Printre zâmbete, dar şi lacrimi care se rostogoleau pe
obrajii bunicuţelor, lacrimi stârnite de emoţia amintirilor,
doamnele au cântat şi au dansat alături de Roxana şi Elena de
la Etnic, romanţe, cântece de demult, dar şi Hava Naghila.
„Îţi mai aduci aminte, doamnă?”, un refren foarte cunoscut,
pe care doamnele aniversate de Ziua Femeii l-au fredonat cu
mare bucurie.
Poate că n-am facut destul, poate că mai sunt multe de
făcut pentru ca bucuriile rezidenţilor de la Căminul Rosen să
fie mai multe şi mai dese...Poate.Orice drum începe cu primul
pas, iar noi, cei 13 azi, poate cei 30 mâine, vor fi, nu într-un
viitor îndepărtat mult mai mulţi, evrei şi neevrei, deopotrivă.
Eu cred - nimeni şi nimic nu-mi va distruge această credinţă cred în bunătatea oamenilor, cred în omenie şi în prietenie. Am
pornit de la un proverb evreiesc şi se cuvine să spun că ziua de
8 martie şi Purimul vor fi, fără îndoială, o amintire frumoasă,
pentru că o mângâiere a fost, desigur.
Am plecat de la Cămin, după ce am ştiut sigur ce-şi doresc
bunicuţii la următoarea noastră întâlnire, după ce ne-am luat
la revedere de la doamna Mady, de la doamna Monica, după
ce am schimbat câteva cuvinte cu domnul Rădulescu, am
strâns mâini şi ne-am îmbrăţişat, aşa cum faci cu cei dragi.
Am plecat, nu înainte de a face urarea Hag Purim Sameah.
Începea, a doua zi, sărbătoarea de Purim. Am plecat, făcând
promisiunea că vom reveni.
Janina ILIE
P.S. Mulţumiri speciale Domnului Director al Căminului, Gaetano Perrota, şi personalului pe care cu onoare îl
conduce.

Fundoianu la JCC

În ziua de 19 februarie a.c. (semnalăm
acum, nefiind niciodată târziu), la clubul
„Bait Ham”,publicistul şi poetul Boris
Marian a vorbit despre poetul, filosoful,
martirul ucis la Auschwitz, Benjamin
Fondane (ultimul nume fiind stabilit din
1923, în Franţa), adică Wechsler, după
numele părintelui, Fundoianu fiind
numele unei moşii pe care au locuit, în
ţinutul Herţa.
Nu vom relua datele biografice, nici
nu ne vom referi la minunata sa moştenire, încă needitată în condiţiile pe care
le merită, ca „opere complete”. Ne-a
impresionat prezenţa şi nivelul discuţiilor. Au participat, pe lângă organizatori,

prof. Zigu Tauberg , Ţicu Goldstein,
Nedeea Burcă (autoare a unui recent
volum eseistic despre Fundoianu, lansat
şi la ICR), Franca Oprescu, nepoată pe
linie maternă a lui Fundoianu, ing. Nilu
Aronovici, director al D.A.S.M., ing.
Iancu Ţucărman, ing. Luchi Tenenhaus,
poet, şi poeta Claudia Voiculescu, ş.a.
S-a citit Testamentul literar al poetului
Fundoianu, primele şi ultimele poeme,
s-a amintit de piesa lui Fundoianu,
”Balthazar” (jucată la Nottara, în 1990),
care, după moartea actorului Dorin
Varga, a fost scoasă de pe afiş. Regretabil.
Dar, la JCC, Fundoianu s-a aflat, pentru
circa două ore, printre noi.

Preşedintele F.C.E. R. – invitat la “Casa caldă”
Aceasta datorită celor două funcţii pe
care le îndeplineşte - cea de deputat, ales
pentru un al doilea mandat, şi cea de preşedinte al Federaţiei.
În context, domnia-sa a amintit de problemele cu care se confruntă evreimea din România, Federaţia şi comunităţile, fie ele
economice, financiare sau organizatorice, printre ele figurând
şi cea a antisemitismului.
Cea de-a doua parte a manifestării a avut caracter interactiv,
între public şi prezentator stabilindu-se un dialog fructuos, dus
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în majoritatea cazurilor într-un spirit critic, legat de diferitele
aspecte ale vieţii comunitare, dar şi de relaţia cu populaţia majoritară, respectiv manifestările de antisemitism şi mijloacele
de a le combate.
Dr.Aurel Vainer a mulţumit Sandei Wolf, organizatorul
acţiunii, responsabila “generaţiei de aur”, pentru această iniţiativă şi şi-a declarat disponibilitatea de a veni ori de câte ori
va fi invitat. (E.G.)

La 22 martie, în cafeneaua JCC Blue Lagoon, a avut loc
o seară specială! „Ani menagen” (Eu cânt!), alături de doi
invitaţi speciali de la Iaşi, Ariella Shofar şi Marius Negru.
O voce minunată şi o vioară magică şi-au dat mâna pentru
a vă invita şi pe voi înşivă să aveţi curajul să interpretaţi
melodiile evreieşti ale copilăriei sau auzite, demult, în casa
părintească. O seară maraton în care aţi fost, simultan, public
şi protagonişti, să vă exprimaţi opţiunile muzicale, fără vreo
oprelişte. Au luat parte peste 50 de persoane.

Black Sea Gesher

Podul prieteniei construit în familia evreiască ajunge în
acest an, din nou, în Grecia. După ce anul trecut sute de tineri
din regiune s-au întâlnit la mare, în Bulgaria, de această dată
ei vor fi împreună în însorita ţară mediteraneană. Au trecut
trei ani de la ultima ediţie desfăşurată acolo, desigur în altă
localitate, şi organizatorii ne asigură că participanţii vor avea
parte de numeroase surprize. Între 14 şi 17 mai urmează, deci,
unul dintre cele mai importante programe organizate sub
egida JDC, care reuneşte tineri din peste zece ţări europene
din această parte a Europei.

Aviv Haviv!

Sub această denumire în ebraică – un joc de cuvinte
inspirat! – îi invită JCC pe cei cu vârsta cuprinsă între 35
şi 65 de ani la un weekend distractiv la munte, mai precis
la vila de la Cristian. Pentru a întâmpina primăvara (aviv)
într-o atmosferă relaxată, fără a lipsi prea mult de la serviciu,
a luat naştere acest eveniment, în perioada 3-5 aprilie. Cu
aer curat, atmosferă evreiască şi un program pe cinste ne
anunţă Adrian Gueron că vor fi întâmpinaţi cei care decid
să participe la acest eveniment, la care se pot înscrie până la
data de 27 martie.

Brunch şi... Feng Shui

Doi termeni care intră tot mai mult în limbajul autohton îşi vor da mâna duminică, 19 aprilie, începând cu ora
11.30. Brunch-ul – gustarea servită între mic dejun şi prânz
(înlocuindu-le uneori pe amândouă) a devenit, în ultimele
săptămâni, deja o constantă a programelor de sfârşit de săptămână ale generaţiei medii la JCC. De această dată, subiectul
abordat este Feng Shui – tehnica orientală de ameliorare
a vieţii, prin amenajarea spaţiului vital în conformitate cu
necesităţile fizice şi psihice ale individului. Armonia cu
natura, echilibrarea energiilor din jurul nostru şi determinarea forţelor noastre interne, aflate în conexiune cu lumea
exterioară, sunt doar câteva dintre domeniile în care Feng
Shui încearcă să acţioneze.
La 18 aprilie, vor fi celebraţi cei de vârstă medie, care
şi-au serbat recent ziua de naştere. Este din nou un pretext
fericit pentru a fi împreună, într-un mediu relaxant, cu tort
şi un pahar de şampanie.

Machol Ungaria revine...

Pentru cei care cunosc dansuri israeliene dar şi pentru
aceia care vor să încerce pentru prima oară această experienţă, tabăra de dansuri, de o săptămână, de la Szarvas (Ungaria)
reprezintă locul ideal. Între 4 şi 10 mai, o echipă de instructori profesionişti de dans vă aşteaptă în această cunoscută
tabără europeană. Cu această ocazie vor fi prezenţi cursanţi
din şase ţări care iubesc dansurile acestea, fie ele de origine
europeană, marocană, yemenită, hasidică sau israeliană
modernă. O dată pe lună se organizează şi un mini-machol
la JCC Bucureşti, iar în fiecare săptămână au loc cursuri de
dansuri israeliene. Machol Ungaria reprezintă locul ideal
pentru a exersa cunoştinţele dobândite aici.
Pagini realizate de Luciana Friedmann
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Pânza
anilor începe încetîncet să se
destrame
şi prin ochiurile ei revăd tot mai clar câteva
dintre scenele pe care le evocă Dorel Dorian în
convorbirea de acum. Sunt zeci de ani de când
drumurile noastre s-au intersectat adesea – la
liceu, în presă şi azi, aici. Tocmai de aceea încerc
să canalizez discuţia spre scriitorul, dramaturgul
Dorel Dorian. Dar viaţa nu este chiar un pepene
pe care să-l poţi tăia în felii. Piesele de teatru s-au
împletit cu articole de ziar şi invers. Aşa că îl
ascult cum călătoreşte prin aburii amintirilor.

Dorel Dorian

A FOST ODATĂ MICUL IERUSALIM

Prietenii ceva mai mari decât noi au spus că ei ne vor căsători şi, aşa cum au văzut că se face, au improvizat o hupă
sub care m-au pus să sparg un pahar.
- Câţi ani aveai?
- Cinci, poate şase. Un bărbat trecut puţin de-un metru.
Când am fost prima oară în Israel, în 1980, am văzut o femeie frumoasă, mai înaltă decât mine. Ne-am privit până
m-a întrebat: „Ne cunoaştem?” ”Nu ştiu, cum te cheamă?”
“Rita”. Să fi fost aceeaşi? Da, ea era! Doamne, întotdeauna
am avut gust la femei!

„A IDISHER KIND” ÎN FORMARE
- Să ne întoarcem la învăţătorul de la şcoală.
- Radu ştia să mobilizeze energii, să cultive orgoliile
în dorinţa de a-i face pe elevi să înveţe. Avea să mă stimuleze atrăgându-mi atenţia că la liceul „Petru Rareş” nu se
intră decât cu medii de peste 8,66. În 1940, când am dat
admiterea, am obţinut 8,66 fix, aşa cum voise Radu. Pe
când eram în clasa întâi, legile rasiale m-au determinat să
trec la liceul evreiesc unde am avut norocul unor profesori
senzaţionali. Îi ţin minte pe Strulovici, un avocat eminent
care preda matematici, şi pe fermecătoarea domnişoară
Făinaru, de la română. Acolo, în clasa întâi, am cunoscut
o fată, Mimi Leibovici, căreia eu îi spuneam Vrăjitoarea,
prietenii ştiu de ce... A fost prima mea dragoste dar şi omul
care mă stimula să fiu bine pregătit la viitoarele lecţii, mai
puţin fericite, ale vieţii. Părinţii
mei aveau

când evreii au fost daţi afară din casele lor şi familia noastră
a fost aruncată undeva, într-o locuinţă aflată pe drumul
care ducea spre cimitirul evreiesc. Stăteam la o familie de
italieni – Alessandro Pero. Acest om s-a apropiat sufleteşte
de mine. Într-o zi, pe când stăteam cu el în faţa casei, am
văzut pentru prima dată carul funebru trecând spre cimitir.
După vreo jumătate de oră, a venit un om grăbit şi a întrebat
care e drumul spre cimitirul evreiesc. I-a spus Pero pe unde
să o ia dar că mai are destul de mers. Trecătorul grăbit a
vrut să ştie dacă nu există şi un alt drum ca să ajungă mai
repede. La care Pero i-a arătat un drumeag care urca pieptiş.
Când am vrut să-l însoţesc pe acel om, căci nu mai fusesem
de mult la cimitir, de la moartea bunicilor, înainte de ’40,
Pero m-a oprit: „Învaţă de la mine, Dorele, că nu e bine
niciodată s-o iei spre cimitir pe scurtătură. Ia drumul cel
mai lung!” Când am revenit în casă, am scris povestirea „N-o
lua pe scurtătură”, pe care i-am dat-o profesoarei Făinaru.
Aceasta, după ce a citit-o, a exclamat surprinsă: „Iată că în
clasa noastră s-a ivit un viitor scriitor”. Povestirea inspirată de spusele lui Pero n-a fost unica lecţie primită de la
el. Odată, m-a luat să îl asist cum îşi bea berea la bodega
de peste drum. Patronul îşi adusese două nepoate, cam de
vârsta mea, să-l ajute la servit halbele reci. Erau drăguţe,
îmbrăcate în negru, părul legat cu o bentiţă albă. Observând
că mă uit după ele, Pero mi-a zis: „Dorele, uite aici 5 lei,
mai fă şi tu rost de nişte bani ca să cumperi trei bilete la
cinema, la Rex. Invită-le neapărat. Când se stinge lumina
în sală şi un fascicol de raze declanşează proiecţia în care
leul de pe ecran e gata să le sfâşie sau trenul vine în plină
viteză gata să vă calce, fetele se vor strânge lângă tine
şi vei putea să le îmbrăţişezi”. A doua povestire a
mea s-a intitulat ”Cel mai frumos e când se
stinge lumina”.
-Ce ai făcut cu cele două scrieri?
- Au fost reţinute de o publicaţie
din Piatra şi au fost întipărite (nu
tipărite) în memoria mea. Asta a
fost începutul care a convins-o
pe mama şi pe profesoara
Făinaru că în mine se află “filonul de fericit literat” (nişt
azoi wichtig), fără să ştiu
ce înseamnă filon şi, doar
aproximativ, literat.

AVRAM CROITORU: - În curând, în luna mai, împlineşti 79 de ani din care peste 62 de ani ai trudit pe altarul
cuvântului tipărit ca scriitor, ca jurnalist. Dacă ar fi
să-ţi scrii memoriile, cu ce rememorare ai începe, ce titlu
ar avea?
DOREL DORIAN: - Ultima frază nu trebuia pusă la optativ, cu „dacă”, pentru că am început să-mi scriu memoriile
iar primul capitol este: „A fost odată micul Ierusalim”. Mai
ieri vorbeam cu Radu Cosaşu, care e mai mic decât mine
cu patru luni, despre dramele omului ce se îndreaptă spre
fericita vârstă de 80. Au fost ani grei, indiscutabil de neuitat. N-aş zice de reuşită. Aşa cum Instantanee din anii copilăriei
îi spuneam doctorului care m-a operat pe cord – înaintea primei „căsătorii”
„deschis” acum vreo patru ani, scoţându-mi
şi o plimbare cu birja…
inima, reparând-o, făcând by pass-uri, înlocuind
– vai, Doamne! – tot ce se mai putea, i-am spus
că mai am nevoie de vreo şase, şapte ani, patru
au trecut, ar mai fi încă trei, pentru ceea ce vreau să las
în urmă sau, mai corect, pentru ceea ce mai am de...
netăcut, până ce restul va fi numai tăcere.
- Şi ce a fost odată?
- Pe un tărâm al Moldovei, încărcat de legende, de istorie, acolo unde Bistriţa, după ce adună
apele Bicazului se îndreaptă spre Siret...
- Adică la Piatra Neamţ...
- Da, la Piatra Neamţ, acolo unde părinţii
mei au bătătorit locurile cu piciorul, precum
Calistrat Hogaş, cândva. Pe atunci, la început
de secol XX, acolo trăiau zeci de mii de evrei.
Unii veniţi din Galiţia în secolul XIX, mulţi
urmaşi ai celor chemaţi de Ştefan în secolul
XV, când el îngăduise şi construcţia primei
- Venind în Bucureşti ai
sinagogi din lemn în Piatra Neamţ. Într-adevăr,
continuat liceul...
se numea micul Ierusalim. Eu nu eram mirat de
- ...la „Cultura”. Am avut
cuvântul Ierusalim dar mă miram că i se spunea
nişte colegi admirabili. Cu unii
„micul” pentru că eu, cu ochii mei de copil, îl vedeam
mai sunt prieten şi azi. Ultimii
imens... nesfârşit. Era un oraş cu mulţi intelectuali. Îmi
ani de liceu aveam să-i fac
amintesc că în casa noastră, pe când eram mic, veneau
Basarab”.
Anii de şantier, la „Matei
Halevy, Relgis, Victor Brauner, de-o vârstă cu tata, Zissu
- Cum ai ajuns la gaai milităriei, întâlnirea zetărie?
– celebru iudaist şi sionist. Toţi erau tulburători. Părinţii
mei erau mai modeşti.
- Greutăţile familiale
cu fata din Ţicleni şi
o obse- Tata ce era?
erau maxime şi, citind un
părinţii lui D.D. în 1930 anunţ că se căutau elevi de
- El a fost singurul autodidact din familie. Făcuse o sie. Doreau să
şcoală de contabili şi devenise procuristul Băncii Centrale învăţ limbi străine
curs superior ca să lucreze
liana şi, fireşte, la ziar, m-am dus pe Sărindar, poate găsesc ceva, ca difuzor,
din Piatra pentru că Weisman, directorul, avea încredere în – franceza, engleza, germana, itatânărul Iancovici. Eu m-am născut în 1930, iar când a venit ebraica. Doreau să învăţ şi vioara dar războiul le-a limitat cel puţin... unde erau redacţiile celor mai mari gazete. La
criza aceea teribilă de la începutul deceniului trei (vai, toate posibilităţile şi am întrerupt orele de vioară, cu Vinkler, in- „Semnalul” l-am cunoscut pe Sigler, cel care avea să devină
se repetă!) l-am văzut pe tata plângând şi i-a spus mamei strument pentru care, de altfel, nu aveam talent. Continuam Relgis prin anagramarea numelui. Mi s-a dat să scriu nişte
că trebuie să-l ia pe Puiu, cum îmi spuneau ei, şi să plecăm asiduu lecţiile cu profesorul Mendel, care dorea să-mi for- note de pe la tribunale. Apoi Tudor Teodorescu Branişte
în Iveşti, satul de unde se trăgeau părinţii ei. Mama era o meze o cultură, cu clasici... în ebraică. N-a ieşit mare lucru, mi-a propus să lucrez şi pentru „Jurnalul de dimineaţă”.
femeie ascultătoare care îşi respecta soţul şi cu toate aces- deşi citeam cărţile în ebraică pe care mi le dădea. Profesorul Era un Sărindar efervescent. Începusem să fac traduceri
tea am auzit-o spunând: „Eu nu plec la Iveşti. N-am făcut Strulovici ţinea să mă îndrepte spre o meserie practică. I-a ale unui soi de romane, ca de pildă, “Cuţitul de argint”, care
o familie ca s-o stric. Rămân în Piatra. Închiriem camere, spus tatei: “Vin vremuri grele, domnule Iancovici”.
apăreau în fascicole. Atunci, am primit un sfat bun, să trec la
- Iancovici?
deschidem o pensiune. Aici stăm, aici rezistăm”. Şi mama,
o publicaţie de profil, la „Tinereţea” (red. şef Paul Cornea),
- Să explic de unde vine acest nume, care nu fusese al lui. unde lucra un prieten, Dan Lăzărescu, care e şi azi în presă.
care avea o forţă telurică, a devenit brusc şeful familiei.
Ne trăgeam dintr-o familie de măcelari casapi. Bunicului, Am mai scris, ca redactor începător, la ”Revista elevilor”
- Şcoala ai făcut-o în Piatra?
- La primară am avut un învăţător eminent, Radu, fusese căruia i se zicea Moise sîn Iancu Tejghetaru, i s-a dat voie (red. şef Ion Barna, adjunct Vicu Mândra), la „Tânărul
prefectul judeţului. În clasă erau mulţi evrei şi ne spunea că să deschidă o măcelărie rituală. Pe tata îl chema, deci, Me- muncitor”. Tot prin acei ani, când eram în clasa a şasea sau
rugăciunea „Tatăl nostru” fusese concepută de evrei şi nu nachem Mendel sîn Moise sîn Iancu iar prin anii douăzeci a şaptea de liceu, am făcut o primă dramatizare după ”Fiica
vede de ce n-am putea s-o spunem şi noi la începutul orelor şi ceva şi-a schimbat numele final în Iancovici, ca să sune căpitanului” de Puşkin.
mai bine pentru un procurist. Mama, care avea o simpatie
de curs. L-am întrebat pe Mendel dacă pot s-o spun.
- S-a jucat?
pentru poetul Emil Dorian, „compusese” un nume mai lite- Cine era Mendel?
- A fost transmisă la radio. O altă dramatizare, după
- Profesorul cu care învăţam ebraica în particular. Un rar pentru mine. Luând primele litere ale prenumelui Dorel, „Aşa s-a călit oţelul”, s-a bucurat de mare succes, am primit
fel de heider privat. „O rugăciune către Dumnezeu – mi-a atribuit la naştere şi asociindu-i prima silabă, ian, a numelui telefoane de felicitare. Chiar şi de la Sadoveanu.
de familie a rezultat, în ansamblu, Dor-el Dorian. Ceea ce
spus – oricând.”
- De ce, având succes cu scrisul, ai urmat Politehnica
în ebraică înseamnă „din generaţie în generaţie” – acelaşi şi ai devenit inginer?
- La ce vârstă?
- Am început pe la 8-9 ani. Mendel avea o carismă de- descendent Ian. Aşa aveam să devin ulterior Dorel Dorian.
- Pentru că profesorii Strulovici şi mai apoi Kahane de
osebită şi era un om de mare cultură. Îl cunoscuse bine pe Când am venit în Bucureşti, în noiembrie 1944, ea a ţinut ca la „Matei Basarab” i-au spus tatei că am un talent remarprimul drum să-l fac la Emil Dorian. Mi-l amintesc şi azi... şi, cabil pentru ştiinţele exacte iar tata mă tot îndemna spre o
Mihail Sebastian. Îl iubea.
mai ales, pe fiica sa, Marguerite, scriitoare, celebră, ulterior, meserie mai sigură. Ştiau ei ce ştiau! Dar trebuie să revin
- De ce i se spunea oraşului „micul Iersusalim”?
- Pentru că în preajma micii sinagogi de lemn se mai în S.U.A... Era atât de frumoasă încât am amuţit...
la gazeta „Tânărul muncitor”, că lucrurile se leagă. Vicu
construiseră cinci-şase sinagogi, plus case de rugăciune...
Mândra, care era şef de secţie, îmi dăduse să scriu despre
Familia noastră obişnuia să meargă la sinagoga centrală.
o carte intitulată „Inimă de tânăr”. Subiect interesant dar
Mă leagă de acel loc şi o amintire din copilărie. Acolo am
scris fără har. I-am spus lui Vicu Mândra că e o carte slabă
cunoscut o fetiţă pe care o chema Rita. Mereu ne uitam unul
- Venirea în Bucureşti a deschis calea spre literatură?
dar el m-a contrazis argumentând că e scrisă de tov. Stanciu.
la altul şi apoi ne-am împrietenit, eram mereu împreună.
- Nu, adevărul este că istoria scrisului meu a început pe După ce am recitit cartea, am scris o cronică şi mai nega-

INTRAREA PRIN
SĂRINDAR

LECŢIILE LUI PERO

Primul volum de
schiţe şi coperţile
primelor piese
de teatru... cu actori şi actriţe de
neuitat niciodată

Marcel
Anghelescu

Stela
Popescu

Dana Comnea,
Costel Gheorghiu
Mihăilescu Brăila

Leopoldina
Bălănuţă

Constantin
Codrescu

tivă. Vicu m-a dus la Paul Cornea, care era redactor şef, şi
i-a spus că nu se înţelege cu Dorian în legătură cu părerea
despre carte. Cornea a răsfoit-o şi, ştiind cine e autorul,
mi-a zis: „Noi avem nevoie de o cronică bună la cartea lui
Stanciu, vrei s-o mai citeşti o dată?” “Nu.” ”Dorian, tu vrei
să zbori?” M-am gândit şi i-am spus: “Să zbori, să te înalţi
e un vis splendid”. Cornea a râs, Vicu a surâs. Paul Cornea
a format un număr de telefon şi a întrebat dacă mai au

să prelungească avaria, dacă se poate spune că de fapt este o
consecinţă şi o metaforă a socialismului. Când i-am arătat
că asta ar bloca piesa, mi-a dat dreptate, avertizându-mă
însă că va veni momentul în care va trebui să spun limpede
adevărul.
- Şi momentul a venit?
- După 25 de ani, când am rescris scenariul în care eroii
se reîntâlnesc şi îşi amintesc acele întâmplări. Prin ’84-’85

Ficţiunile
sunt continuate de
o istorie a
ancheta
torului SF
în luptă
cu forţele
oculte

locuri la Institutul de aviaţie din U.R.S.S. Mai aveau un loc
şi am acceptat să plec la Moscova. Numai că, odată ajuns
acolo, lucrurile se schimbaseră şi m-au trimis la Institutul
Politehnic din Kiev.

TOTUL PLEACĂ DIN “SECUNDA 58”
- Te-ai întors în România ca inginer în anul...
- În anul 1953. Primul drum a fost la „Scânteia Tineretului” şi am început să scriu mult despre Festivalul Internaţional al Tineretului care se desfăşura în acele zile în
Bucureşti. După ce entuziasmul s-a mai domolit, tata mi-a
deschis ochii: „Tu ai urmat o facultate, trebuie să faci practică în specialitatea pentru care ai învăţat”. Avea dreptate,
aşa că în toamnă am acceptat repartizarea la Termocentrala
Paroşeni din Valea Jiului unde se construia cea mai mare
unitate energetică a României. Aveam peste o mie de oameni în subordine. Fiind în Vale, am căpătat o experienţă
în plus, coborând cu minerii în subteran la Lupeni. Am
cunoscut şi viaţa dură a minerilor cu toate avatarurile ei,
inclusiv dedarea la băutură. Când ajungeam seara, acasă,
scriam. Chiar în acel an mi-a apărut cartea „N-au înflorit
încă merii”. Ţin minte că, la „Editura Tineretului” redactor
de carte mi-a fost Nardy Gruia iar recenzenţi au fost Al.
Mirodan şi Eugen Mandric. Cartea, în formă iniţială, descria
viaţa adevărată de pe şantier fără edulcorări, fără şabloane
şi cu o prospeţime care ar face-o perfect citibilă şi azi...
- Şi?
- Acum vreau să refac acea scriere şi s-o introduc în
„Memoriile” la care lucrez.
- Probabil că nu o să-l uiţi nici pe acel Pero, din Piatra
Neamţ?
- Cum aş putea? El îşi are locul binemeritat în amintirea
mea căci a reprezentat pentru mine o benefică şcoală de
literatură de la care am învăţat lucruri formidabile. Am
fost alături de el, câţiva ani, şi la sfârşit, am văzut pentru
prima dată ce înseamnă să faci o criză de inimă şi s-o iei
pe scurtătură.
- Când te-ai îndreptat spre dramaturgie?
- În 1956 terminam primul grup energetic al şantierului.
Aprecieri... decorări... Eram deja inginer-şef al sectorului
electro-energetic când mi s-a propus să construiesc primul
reactor şi ciclotron nuclear. Ar fi fost o treabă învăluită de
legitime solicitări şi secrete, dar în care nu m-am complăcut.
Fiind pe şantier, însă, mi-am dat seama că termocentrala
la care lucram avusese în proiectul ei o eroare tehnică
fundamentală şi premisa unei avarii. Nu e cazul să intru în
amănunte, dar situaţia creată mi-a dat ideea primei mele
piese intitulată „Secunda 58”, despre o avarie a cărei durată
nu putea depăşi un minut, o piesă pe care am început s-o
scriu când am revenit în Bucureşti şi eram redactor la revista
„Viaţa studenţească”.
- Când ai scris piesa al cărei titlu interogator a devenit
un slogan popular?
- Te referi, desigur, la piesa „Dacă vei fi întrebat?” care
tratează o idee obsedantă. Omul poate fugi de orice întrebări, dar nu de cele proprii care îl frământă şi cărora trebuie
să le afle răspuns.
- Cum au fost primite de teatre piesele tale de debut?
- Surprinzător, au fost acceptate cu entuziasm – aveau
ceva înnoitor. Iniţial, „Secunda 58” a fost opţiunea Teatrului Municipal pentru ca mai apoi doamna Bulandra să
prefere „Dacă vei fi întrebat?”, fapt care m-a determinat
ca „Secunda” să o încredinţez Teatrului Nottara de atunci,
azi Teatrul Mic. Acel moment a marcat şi memorabila mea
întâlnire cu un mare regizor. L-am numit pe Radu Penciulescu, mentorul meu esenţial întru teatru.
- Când au avut loc premierele?
- În august ’59 „Dacă vei fi întrebat?” la Municipal, în
septembrie al aceluiaşi an, „Secunda” a avut premiera la
Cluj, în regia lui Cornel Todea, şi după puţin timp piesa
a cunoscut succesul bucureştean în regia lui Penciulescu,
cel care a avut un rol hotărâtor în destinul următoarelor
mele lucrări dramatice. A vrut şi Pintilie să pună în scenă
„Secunda 58”. Venind la mine acasă, mi-a spus că îi este
necesar, pentru înţelegerea piesei, să ştie de ce a vrut eroul

Piese lansate
în anii dificili, de după
1975, prin
bunăvoinţa
prietenului
Dan Văiteanu
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Cum am inventat “maşina de pierdut onorabil”
D.D. la 40-45 de ani,
pasionat de SF

8

Asociat ficţiunilor…
un volum despre
un alt palier
al cunoaşterii,
Paranormal 2000
şi… Un volum
de eseuri despre
Mileniul II,
ultimul sfert de oră

piesa a fost transmisă la televiziune. A fost perioada în care
lucram de aproape 10 ani la revista „Magazin” sub conducerea şi influenţa lui O. Paler. Am dorit să fac şi o revistă
de bricolaj tehnic destinată amatorilor, care să pasioneze,
aşa că am pus bazele revistei „Tehnium”.

MĂRTURISIRE
- Dintre regizorii cu care ai lucrat, de cine ai fost mai
atras?
- În mod sigur, de Radu Penciulescu, cel care avea să-mi
regizeze trei piese. Imediat după cele de care am vorbit, am
pus pe hârtie o altă obsesie de-a mea care dăinuia încă de pe
când am fost la Ţicleni ca să rezolv problema aprovizionării
cu gaze de sondă a termocentralei. Atunci, stând în gară în
aşteptarea trenului, am ascultat pentru prima dată în viaţa
mea un cântec tulburător prin semnificaţia sa: „Ce s-ar face
fetele / de n-ar fi iubirile? / Ar muri ca frunzele / Toamna
când cad brumele”. Era vorba de fapt de pasiunile noastre
omeneşti, în general, temă de la care am pornit pentru
a scrie piesa „De n-ar fi iubirile”, pe care a montat-o tot
Penciulescu, într-o distribuţie de zile mari, cu Leopoldina
Bălănuţă, Marcel Anghelescu, Constantin Codrescu. Felul
în care am expus problemele avea să declanşeze mari suspiciuni faţă de mine, fapt care a şi dus la întârzierea premierei
şi blocarea temporară a semnăturii.
- Şi ce ai făcut?
- Am scris o nouă piesă: „Oricât ar părea de ciudat”, în
care mă ridicam împotriva suspiciunilor, piesă pusă în scenă
tot de Penciulescu. Dar, între cele două piese amintite, am
fost măcinat de gânduri despre nenorocirile care intervin
în viaţa unui om, despre surprizele stranii când într-un
moment ferice intervine ceva care te blochează ca şi cum ar
ninge în plină vară. E vorba de piesa „Ninge la Ecuator”, cu
Mihăilescu Brăila şi Constantin Gheorghiu, pusă în scenă,
magistral, de Ion Cojar.
- Erai foarte prolific.
- Am mai scris „Moftul român”, o piesă bazată evident
pe Caragiale. Spectacolul a apucat să fie prezentat la Arad
cu un succes depăşind aşteptările cele mai optimiste, cu
megafoane puse în faţa teatrului spre a fi transmisă şi celor
care nu mai avuseseră loc în sală. După primul spectacol,
piesa a fost interzisă.
- Deşi o mamă nu poate spune la care copil ţine mai
mult, care piesă ţi-a fost mai aproape de suflet?
- O piesă la care realmente ţin foarte mult şi pe care
o s-o refac pentru a o publica în scrierile mele definitive.
Se cheamă „Glezna şi sufletul” şi trata tema trecerii de la
tinereţe la maturitate.
- S-a jucat?
- Da, la Teatrul „Ion Creangă”, sub titlul “Corigenţă la
dragoste”. În aceeaşi perioadă am mai scris şi două piese
speciale pentru televiziune: „Joc dublu” şi ”Teatru cu bile”,
ambele în regia unui excelent profesionist, Petre Sava Băleanu. În ultima, „Teatru cu bile”, Liviu Ciulei a făcut un dublu
rol. Pe aceasta din urmă o consider cea mai importantă
scriere teatrală din viaţa mea.
- De ce?
- Pentru că avea şi o dimensiune autobiografică. Asemeni eroului din piesă, şi eu mă prăbuşisem cu scara tenta-

grafie şi mi s-au realizat filmele „Regăsirea”, în colaborare
cu familia Arion, şi ”Avaria”, al cărui scenariu a fost scris în
colaborare cu regretata mea soţie Nadia Dorian.
- Să lămurim şi spusele tale despre perioada în care
ţi-a fost interzisă semnătura.
- Eu am continuat să scriu, căci condeiul nu mi-l putea
lua nimeni. A intervenit atunci solidaritatea umană, frumuseţea prieteniei. Un om apropiat – Dan Văiteanu – s-a oferit
să ia scrierile pe numele lui. Aşa s-a jucat la T.V. „Viaţa ca
un fapt divers”, ”Un accident bizar”, ”De cinci ori Ionescu”
şi ”Eroare de formula unu”. De fiecare dată, Dan îmi aducea banii pe care îi primea pe aceste producţii. După 1990,
când s-a schimbat situaţia, a venit Văiteanu cu o declaraţie
notarială în care recunoştea că piesele respective aparţin lui
Dorel Dorian pe care l-a ajutat ca să poată fi reprezentate
şi că le pot lua înapoi sub numele meu. Am păstrat actul
şi voi publica acele şapte piese împreună cu scrisoarea lui
Dan Văiteanu. Sigur că multe lucruri au trebuit refăcute în
viaţa mea. Activitatea la revistele de ştiinţă a continuat prin
transferul la revista „Magazin”, unde am tras cu o plăcere
nebunească timp de 22 de ani şi, împreună cu o echipă de
nădejde, aveam să aduc revista la un tiraj de şase sute de
mii de exemplare.
- Să nu uităm să amintim faptul că ai abordat şi genul
S.F.
- A fost prin 1970, când am scris un volum cu care mă
mândresc şi azi: „Ficţiuni pentru revolver şi orchestră”.
Toate povestirile din acel volum au fost traduse în limbi
străine. Ulterior, am mai scos „Anchetatorul S.F. şi forţele
oculte”. În aceeaşi perioadă am publicat două volume de
eseuri pe care le voi relua: “Secolul XX, ultimul sfert de oră”
şi ”Paranormal 2000”.
- Ai avut perioade grele în viaţă.
- După 1995, când Cajal mă învită...
- Am spus încă de la început că nu vreau să discut cu
redactorul-şef.
- Dar trebuie să amintesc de ce, conducând revista
F.C.E.R., fiind deputat, continuând să scriu literatură, publicând volume de eseuri, o piesă evocatoare despre Peltz,
ei bine, am clacat. Pe acest fond m-am îmbolnăvit de inimă,
s-au constatat nişte infarcturi, 18 stenoze care puteau deveni tot atâtea blocări mortale, un anevrism, valva mitrală
distrusă. Era sfârşitul anului 2004 când am fost operat în
Italia. Boala de inimă s-a complicat cu un diabet puternic,
şi cu o boală endocrină care mi-a scăzut temperatura corpului... Doamne Dumnezeule, nici nu vreau să mă gândesc
prin câte am trecut şi trec...
- Ai vorbit despre o învăţătură rămasă de la magistrul
tău, Pero...
- Da, spre cimitir n-o lua pe scurtătură...
- Dar în viaţă?
- Am căutat s-o respect, cât se mai poate încă, aşa că
iată, am reuşit să adun anii şi mai am totuşi forţă de muncă.
Sper să mai am câţiva ani buni ca să pot definitiva ultimele
piese scrise. Una dintre ele este „Moartea în oglindă”… Şi
mai am o piesă gata scrisă, care se intitulează, ca şi acest
interviu, „Maşina de pierdut onorabil”. Trebuie să refac o
piesă despre eroica luptă a lui Bar Kochba şi Rabi Akiva
cu romanii... Şi mai vreau să revăd o serie de cărţi în care
concesiile au alterat intenţiile.
*
Dorel Dorian ar putea vorbi ore în şir despre planurile sale, dând impresia că numărul lor se înmulţeşte în
proporţie geometrică şi tinde spre un infinit insesizabil.
Entuziasmul său, specific unui tinerel aflat la început de
carieră, este dublat de o înţelepciune formată, acumulată
încă din epoca lui Pero şi purtată acum cu greutatea anilor
care i-a filigranat în priviri o umbră de tristeţe lucidă.
- Nu crezi că te-ai risipit prea mult în viaţă?, l-am
întrebat într-un final.
- Am, cel puţin, sentimentul că am încercat. De când mă
ştiu, exersez cu stăruinţă, involuntar, dar deplin conştient
de perspectivele mele reale, „maşina de pierdut onorabil”.
O voi breveta, într-o zi. Şi încă o mărturisire: după cei 12 ani
buni, 1959-1971, au mai urmat încă 12 ani buni, din 1996
până în 2008... când am frecventat cursurile facultăţii, inevitabile, de iudaism cotidian cu examene obligatorii, absolut
decisive. Nu cunosc calificativul pe care-l îndreptăţesc, nici

La aproape 79 de ani, într-un moment în care mă apropii, inevitabil, de sfârşitul activităţii
mele la „Realitatea evreiască” – fără s-o părăsesc („Adio… şi rămân cu tine!”) ce s-ar mai cuveni
să adaug? Sper să pot oferi cititorului două piese de teatru – prima, „Maşina de pierdut onorabil”,
fericită iluzie, şi „Moartea în oglindă” (titlu provizoriu: „Ieri, după ce am murit… şi am rămas în
viaţă”). Nu, nu mă joc cu cuvintele… vreau şi trebuie să îmi termin cele două-trei volume de memorii
aflate în pregătire. Vor completa, cu acordul confratelui meu, Avram Croitoru, acest interviu care
precede, îmi îngădui să sper, tot ceea ce va urma. Ca şi eroul meu, I. Peltz, din ultima piesă jucată
în Bucureşti, „Foc în Calea Văcăreşti”, nu îmi pot încheia „ieşirea din scenă fără sincera declaraţie
din textul la care mă refer: „Să nu uitaţi ce mult v-am iubit”. Litraot, acelaşi, DOREL DORIAN.
tivelor mele dramatice, cel puţin pentru un timp... îndeajuns
de lung!. E necesară aici şi o mărturisire. Anii care au urmat
au fost foarte grei; imposibil de pătruns cu piesele pe scene
sau pe micul ecran. Atunci m-am îndreptat spre cinemato-

Unul dintre cele mai frumoase
momente dramatice din piesa
„De n-ar fi iubirile”, cântecul
auzit cândva la Ţicleni: „Ce
s-ar face fetele/De n-ar fi
iubirile/Ar muri ca frunzele/
Toamna când cad brumele”

George Constantin şi Tatiana
Iechel în piesa
„Secunda 58”,
pusă în scenă de
regizorul Radu
Penciulescu

Mari personalităţi ale
culturii româneşti,
mentori de
spiritualitate
ai întregii creaţii
a lui Dorel Dorian

Radu Penciulescu regizorul
primei piese: „Secunda 58” şi ale
următoarelor două: „De n-ar fi
iubirile” şi „Oricât ar părea de ciudat”

Regretatul Petre Sava Băleanu,
autorul spectacolelor TV
„Joc dublu” şi „Teatru cu bile”

Prof. univ. Paul Cornea (redactor
şef la „Tinereţea¨ ’46-’47, director
general al teatrelor şi, ulterior,
al cinematografiei), director de
conştiinţă al multor generaţii

Scriitorul şi publicistul Octavian
Paler, mentor de spiritualitate,
redactor-şef, ani la rând, al revistei
„Magazin”

în acest apropiat moment de reîntoarcere – ultima reîntoarcere la uneltele scrisului. Fără să spun revistei noastre
„Adio...” ci litraot, rămânând împreună.
AVRAM CROITORU
Henri Wald, filosof, unul dintre
cei mai apropiaţi
susţinători ai lui
D.D. în întreaga sa
activitate litarară
şi publicistică

Prieten peste timp
şi dincolo de timp,
Constantin
Maximilan.
Nu-ţi uit între
barea: „Şi dacă
moarte nu există?”

Regretatul preşedinte al F.C.E.R.,
acad. Nicolae Cajal, cel care l-a
convins pe Dorel Dorian să preia
„Realitatea evreiască”
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I U D A I C A
Gaster şi folclorul
iudaic

Invăţatul Moses Gaster considera că evreii sunt printre cei mai
vechi făuritori de folclor,
înainte de Halima (O
mie şi una de nopţi) din
sec.XII-XIII, de basmele
din ţările europene (sec.
XV-XVI). Talmudul şi
Midraşurile, care se regăsesc chiar înainte de
secolul V e.a., sunt tezaure de povestiri, basme,
pilde folclorice. Leopold
Zunz, fondatorul studiului istoric al iudaismului, a
atins în treacăt problema.
Gaster remarcă asemănarea unor povestiri din
Talmudul Babilonian, Ierusalimian şi Midraşuri,
diferenţele fiind adeseori de ordin dialectal.
Primul izvor de inspiraţie este, evident, Biblia
ebraică, la fel ca şi la vechiul folclor creştin sau cel
musulman. La acest reper se adaugă istorisiri despre
Alexandru cel Mare, cuceritorul Orientului Mijlociu,
apoi eroii războaielor împotriva Romei, învăţaţii
din acele vremuri (sec.I-II e.a.), ş.a. Agada, parte a
Talmudului, este sinonimul ebraic al legendei, adică
povestirile spuse, care circulă, în timp ce ebraicul
„Maase” , înseamnă „întâmplări povestite” (de unde ,
în idiş - Manses), corespondentul vest-european din
Evul Mediu fiind Gesta, culegeri de povestiri despre
vechii romani, despre cavaleri, sfinţi creştini, etc.
Gaster a făcut cercetări în Orient, ajungând până în
Persia. În sec. XVI, Ibn Habib a publicat o culegere
de povestiri, sub titlul „En Yaakob”, care au rădăcini
din veacuri mult depărtate, chiar din antichitate, personajele fiind dinainte şi de după începutul acestei
ere. Oprindu-se la spaţiul românesc, Gaster se referă
la Şăineanu, Ion Pop Reteganul, Moses Schwarzfeld
ş.a. În exemplele pe care le oferă în studiul său
„Basme evreieşti de o mie de ani” (v. „De la Cilibi
Moise la Paul Celan”, antologie de Ţicu Goldstein,
Ed. Hasefer-1996), Gaster aduce în atenţie elemente
puţin obişnuite pentru iudaismul pe care îl cunoaştem în cărţile culte – îngerul morţii, un Dumnezeu
care tratează cu acest înger, păcatul care se poate
răscumpăra printr-un gest, povestea cu un moş şi o
babă, în stilul est-european (la români, la ruşi), ceea
ce devine extrem de interesant pentru orice lucrare
comparatistă, evreo-română, evreo-rusă, etc.

Arhitectura timpului sau viziunea lui Heschel
După „ Omul nu e singur” şi „Dumnezeu în căutarea timpului”,
ambele cu titlul generic „O filozofie a iudaismului”, volume apărute
la Hasefer în 2001, în traducerea Viviannei Prager şi, respectiv, a
lui Ştefan Iureş, savantul teolog american Abraham Joshua Heschel (1907-1972) este adus în atenţia cititorului din România, tot
de Editura Hasefer, prin volumul „Şabatul”, în traducerea lui Alin
Croitoru. Se ştie că obligaţia respectării Şabatului este prevăzută în
Decalog, iar Şabatul este pus înaintea oricărei alte sărbători, fiind
ziua când s-a odihnit Dumnezeu după tot ce făptuise. Evreii care
respectă tradiţia nu fac decât să spună rugăciuni în ziua de Şabat.
Acesta este numai aspectul formal. Fondul chestiunii, importanţa
Şabatului este aceea că el constituie un reper al vieţii, totodată
fiind un altar în sens temporal, un lăcaş, tot în sens temporal,
astfel că primul capitol din cartea lui Heschel se şi intitulează
„Arhitectura timpului”. În introducere, fiica sa relatează cu emoţie
momente din viaţa de familie, semnificaţia pe care o avea tradiţia
în modul de gândire al lui Heschel. Fiica sa, Sussanah, este ea
însăşi o personalitate în domeniul iudaisticii, cadru didactic în
învăţământul iudaic, autor de cărţi. „ Pentru tata, iudaismul este
o religie fondată pe sfinţenia întru timp”. Ce poate fi mai sintetic
decât „sfinţenia întru timp”?. Iar autorul îşi începe astfel cartea:
„Civilizaţia tehnologică a început când omul a trecut la cucerirea
spaţiului. Preţul acestei victorii a fost, din păcate, sacrificarea unui
element esenţial – timpul”. Bertrand Russel considera timpul ca o
caracteristică „fără importanţă, superficială a realităţii”. Dimpotrivă, Berdiaev, teolog creştin de o largă deschidere umanistă, scria

că „timpul este o boală rea, mortală, ce împrăştie în jur o fatală
nostalgie”. Heschel se poziţionează între aceste extreme, el fiind
totodată un optimist de tip iudaic. Filozofia iudaică nu a fost şi nu
este una de tip pesimist, nu încurajează deznădejdea existenţială,
nici jeluirea de felul ieremiadelor. Poezia poate fi şi un cântec de
jale, altceva se întâmplă cu filozofii.
Heschel consideră că omul trebuie să se elibereze de „chinul
şi furia dorinţei de a avea şi de ticăloşia vânzării propriei vieţi”.
In continuare: „ Munca este un meşteşug, dar odihna desăvârşită
este o artă, armonie între trup, minte şi imaginaţie”. Aici nu este
un îndemn pentru leneşi, Şabatul este destinat unei igiene a sufletului. Heschel este şi poet, prin exprimarea sa plastică: „Măiestria
în a ţine ziua a şaptea este de a picta pe pânza timpului misterul
grandorii din cel mai minunat moment al creaţiei”. De altfel, întreg
textul cărţii „Şabatul” este un poem în proză despre comuniunea
Omului cu Dumnezeu. Aici nimic nu se demonstrează, nici nu se
impune, în genul „crede şi nu cerceta”. Omul modern, sperăm şi
dorim să credem, nu a pierdut darul de a căuta Frumosul, Arta
de a trăi. Iar fără o credinţă în ceea ce este peste meschinul trai
de zi cu zi, viaţa este cu adevărat un calvar. Astfel, cred, trebuie
înţeleasă şi moştenirea lui Abraham Joshua Heschel. El mai are
să ne dăruiască, pentru cititorii de limbă română, şi alte cărţi:
„Pasiunea credinţei”, „Israel – un ecou al eternităţii”, ” Cine este
omul?”, „Teologia iudaismului antic”, „Maimonide”, „Abrabanel”,
„Profeţii”, „Grandoarea morală şi curajul spiritului”, ş.a.

Cilibi Moise – călător fără pierderea identităţii
Dacă legenda evreului rătăcitor este un stereotip care nu a încurajat înţelegerea faţă de evrei, nu putem nega faptul că evreii au
călătorit în timp şi spaţiu, învăţând şi învăţându-i pe alţii. Iehuda
Halevi, poetul sefard, Maimonide, marele savant al începutului de
mileniu II, Benjamin de Tudela, călătorul peste mări şi ţări, mulţi
alţii au cunoscut şi s-au făcut cunoscuţi în ţările pe unde au trecut.
Un călător, dar pe meleagurile carpato-dunărene, a fost Cilibi Moise,
pe numele său originar Froim Moise. S-a născut la Focşani, în 1812,
într-o familie cu zece copii. Devenit cunoscut prin ceea ce povestea
şi stihuia, a fost poreclit Moise Ovreiul, fără vreo nuanţă peiorativă,
dimpotrivă. Negustor de mărunţişuri, el nu scria nimic, dar cei care
îl ascultau notau cu atenţie ceea ce izvodea în mintea sa rapsodul
– filosof. Umbla prin Bucureşti cu un ciubuc lung în colţul gurii,
îmbrăcat în haine orientale, după moda vremii, amintind oarecum
de Anton Pann, cu care a şi fost comparat de G.Călinescu, glumind cu
publicul care îl înconjura de cum apărea în preajma unei judecătorii,
pe Podul Calicilor, în multe alte locuri vizitate de orăşeni. El oferea
„o gheată pe bani şi alta de pomană”. A scos o cărticică în 1858, la
tiparniţa din Hanul Greci, apoi la fiecare început de an mai scotea
una, până în anul morţii, 1870, când a fost doborât de tifos. Un vigu-

Iudaismul la TVR Cultural
Într-un ciclu care urmăreşte informarea publicului despre
istoria religiilor şi tradiţiile culturale ce decurg din acestea, în
lume, postul TVR Cultural , departamentul Art@ro, a oferit
sâmbătătă, 28 februarie a.c., o emisiune intitulată IUDAISMUL. Au participat, printr-o succesiune de interviuri, Andrei
Oişteanu, cercetător la Institutul de Istorie a Religiilor, Prim
Rabinul Şlomo Sorin Rosen, prof.univ.dr. George Voicu,
scriitorul Ion Bogdan Lefter, pictoriţa Medi Wechsler Dinu
(centenară din ianuarie 2009), ca şi artişti plastici din Israel.
In timp ce Andrei Oişteanu s-a referit la istoria poporului
evreu, a apariţiei şi evoluţiei iudaismului, Prim Rabinul Rosen
a explicat semnificaţia şi specificul tradiţiei Cultului mozaic,
al rugăciunilor, al obiectelor de cult, discuţia fiind purtată în
interiorul Sinagogii Mari.
Ambii intervievaţi au expus concis, cu multă acurateţe şi

dăruire ceea ce ar putea interesa pe orice om de bună credinţă,
indiferent de religie şi convingeri. Prof. George Voicu a vorbit
despre apariţiile editoriale ale Institului Naţional de Studiere
a Holocaustului în România ( ar trebui să prezentăm mai des
aceste apariţii), cărţi la care au contribuit Alexandru Florian,
George Voicu, Leonard Zăicescu, Oliver Lustig, Ottmar Traşcă, Denis Deletant ş.a. A fost amintită contribuţia de seamă a
regretatului istoric israelian Jean Ancel ( recent s-a publicat
„Distrugerea economică a evreilor din România”). Am aflat
şi despre artiştii plastici din Israel, originari din România
sau din familii originare din România, Arie Bercovici, Sarah
Elnik, despre viaţa din „satul artiştilor”, înfiinţat de Marcel
Iancu, Ein Hod, ş.a. Mulţumiri, realizatorilor emisiunii şi
participanţilor.

DIVREI TORA
= În serile zilelor de 8 aprilie şi de 9 aprilie 2009 se
citeşte HAGADA DE PESAH - MIŢVA de a povesti despre
ieşirea din Egipt este inclusă în cele 613 porunci pe care fiecare dintre noi trebuie să le îndeplinească. Importanţa acestei
sărbători este că, o dată cu ieşirea din Egipt, am devenit din
sclavi un popor organizat, cu legi proprii. Interesant este
că, până la ieşirea din Egipt, Tora vorbeşte despre istorie
în termeni generali – cum s-a născut omenirea, cine au fost
patriarhii, despre evreii din Egipt, Moşe, triburile...O dată
cu ieşirea din Egipt, ni se vorbeşte numai despre popor ca
un tot unitar şi se scoate în evidenţă importanţa şi rolul
Divinităţii în cadrul acestui eveniment. Chiar şi Cele Zece
Porunci încep cu cuvintele: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul
tău, care te-a scos din ţara Egiptului...”
În cele două nopţi de Leil Haseder menţionăm acest
eveniment şi trebuie s-o facem cât timp vom trăi. (Dvarim,
16,3)
= Sâmbătă, 18 aprilie 2009 - se citeşte pericopa
ŞMINI. Începând din această zi, se va citi în toate sâmbetele, până la Roş Haşana, Pirkei Avot. Se începe cu capitolul

ros arbore al iudaismului popular , dar şi al folclorului românesc,
pentru că omul vorbea o limbă română frumoasă şi bogată. Au scris
despre el Moses Schwarzfeld, N.Zaharia (1915), G.Călinescu, Ov.S.
Crohmălniceanu, ca şi exegeţi străini, din Germania, Ungaria,
etc. Fiul său, S.Schwarz şi A. Steinberg, tovarăş de neguţătorie şi
călătorii, au publicat parţial opera nemuritorului Cilibi.
Din pildele sale cităm cîteva care merită, ca şi multe altele,
memorate, aşa cum le memorau contemporanii săi:
Lumea este o oglindă în care fiecare vede pe celălalt şi nici
unul nu se vede pe sine.
Două feluri de fuduli sunt pe lume – un slujbaş mic şi un
prost mare.
Poziţia schimbă amiciţia.
Când se adună, oamenii vorbesc de bani, de femei, de slujbe,
dar nici unul de moarte, deşi este cea mai sigură.
Cine caută cal fără cusur, umblă pe jos.
Vulpea ştie multe, da mai multe ştie cel care o prinde.
Două lucruri scurtează viaţa omului – catastiful mare şi
drumul lung.
În Bucureşti nu stau goale catastifurile, gârla şi puşcăria.
A ironizat starea de lucruri din diverse oraşe – Piteşti, Ploieşti, Târgovişte, Târgu Jiu, Craiova, Slatina, Alexandria, Călăraşi,
Mizil,- aceste observaţii nemaifiind azi valabile, dar hazul rămâne
autentic. Observaţiile dovedeau o putere neobişnuită de pătrundere, un spirit de observaţie foarte acut : mai mare podul, decât
oraşul; nu e nevoie de profesori unde toţi sunt învăţaţi ; oraş mic,
noroi mare ; mai mulţi morţi decât vii în acel oraş; toţi postesc,
dar vânat mănâncă etc.
Întrebarea este ce are comun iudaismul cu snoavele lui Cilibi
Moise. Are, anume spiritul viu, capacitatea de adaptare la orice
situaţie, fără pierderea identităţii, simţul dreptăţii emanat din
Decalog, respectul pentru învăţătură înaintea oricărei bunăstări
materiale (Să alergi la învăţat şi nu la poarta bogatului), toate
aceste repere şi multe altele ţin de tradiţia biblică şi talmudică.
Talmudul nu este ceea ce cred ignoranţii, o culegere de texte
neinteligibile, neaplicabile. Este un izvor din care şi astăzi se
poate scoate înţelepciune curată, iubire faţă de semenul nostru,
indiferent de etnie şi credinţă.

Reflecţii biblice
de ing. BARUCH TERCATIN
I. Pericopa din această zi ne vorbeşte despre felurile de
mâncare permise şi interzise – caşer şi locaşer. Există animale permise şi animale interzise. Semnificaţia cuvântului
caşer este cel mai bine explicată în dicţionarul Even Şuşan
şi înseamnă bun, ceva ce merită a fi păstrat, potrivit zilelor
noastre. Rabinul dr. Israel Levingher publică 30 de fotografii
de păsări care pot fi consumate. Tora se ocupă în mod special
de interdicţia privind consumul cărnii de porc. Şi Talmudul
se ocupă de acest subiect şi arată că una din cauzele acestei
interdicţii este că acest animal creşte în murdărie şi mânâncă tot felul de resturi. În zilele noastre, cercetătorii susţin
că consumul cărnii de porc este aducător de boli, o părere
adoptată în multe ţări din lume.
= Sâmbătă, 25 aprilie 2009 - se citesc două pericope:
TAZRIA şi MEŢORA. Astăzi este şi ziua a doua de Roş Hodeş a lunii Yiar. Pericopa TAZRIA ne vorbeşte despre o boală
grea – ţaraot (lepra). Înţelepţii susţin că această boală este o
pedeapsă pentru greşelile fatale ale societăţii, în primul rând
pentru comportamentul neadecvat al omului, pentru vorbele
sale necontrolate la adresa semenului. Tora consideră că a

Pagină realizată de BORIS MARIAN MEHR

= Pericopa ŞMINI
(sâmbătă, 18 aprilie 2009)
= Pericopele TAZRIA şi MEŢORA
(sâmbătă, 25 aprilie 2009)
= Pericopele AHREI şi KEDOŞIM
(sâmbătă, 2 mai 2009)
vorbi despre cineva când nu este de faţă este unul dintre cele
mai mari păcate. În Tora, lepra este considerată o pedeapsă
şi nu există vindecare decât dacă omul se pocăieşte, regretă
cele făcute, suferă. El trebuie să se gândească, în primul rând,
dacă nu cumva el însuşi este cauza acestei boli.
= Sâmbătă, 2 mai 2009 - se citesc din nou două pericope: AHREI şi KEDOŞIM. Pericopa KEDOŞIM are o
morală pe care fiecare dintre noi trebuie să o respecte. Tora
ne îndeamnă să iubim pe oricine care vine în contact cu noi:
„Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Această poruncă îl
include şi pe străinul care se află printre noi. Indiferent de
neam, rasă sau culoare, comportamentul nostru trebuie să fie
identic. Omul trebuie să primească la fel atât răul cât şi binele.
Este o lege de care nu trebuie să ne despărţim niciodată.
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„Nesuferitele zile de luni”

Be my guest!

Nu-i o ţară
pentru bătrâni

Dacă fraţii Coen, autorii filmului „No Country
for Old Men” (tradus la noi „Nu există ţară pentru
bătrâni”), se înşală şi totuşi se găseşte vreo ţară
pentru cei vârstnici, aceea nu e a noastră. Cumva, în
România, e aproape o ruşine să fii în vârstă. Se vede
şi la televizor. Prezentarea tuturor emisiunilor de ştiri
e încredinţată în cel mai bun caz oamenilor de vârstă medie, aparent, credibilitatea inspirată de părul
grizonant nefiind aducătoare de rating. Nu e nevoie
să călătoreşti prea mult, e suficient să foloseşti telecomanda pentru a constata că, în celelalte ţări, etatea nu
e un impediment. Au şi ei fete decoltate, dar apariţia
pe micul ecran la emisiunile informative nu pare condiţionată de numărul anilor acumulaţi. Această particularitate, i-aş zice românească, se regăseşte şi dacă
părăsim studiourile de televiziune. Parcă nicăieri ca
la noi bătrânii nu sunt atât de absenţi din domenii
în care ar putea performa fără ezitare. În schimb, ne
lovim de ei pe stradă sau în transportul comun de
suprafaţă la ceasurile dimineţii, fără să ne gândim
că, bunăoară în Bucureşti, dacă metroul ar avea staţii
mai dese, dotate cu scări rulante funcţionale, oamenii
de vârsta a treia şi-ar putea face aprovizionarea mult
mai uşor şi ar mai descongestiona celelalte mijloace
rezervate, chipurile, celor activi.
Îi compătimim, şi atât, când îi vedem prost îmbrăcaţi - uniforma cenuşie la care se asortau basmaua şi
nelipsita sacoşă de dinainte de 1989 a dispărut, dar
a fost înlocuită de produse second-hand, iar asta nu
ţine neapărat doar de venituri, cât şi de faptul că
bătrânii nu prea au de unde să-şi procure haine potrivite. Apoi, suntem ispitiţi să-i căinăm pe cei în etate
care au o ocupaţie, îndeobşte prin chioşcuri de ziare
sau în băcăniile de la colţul blocului, căci în magazinele din centru nici pomeneală: „Săracii, mai lucrează
la vârsta asta!...”. Şi nu vreau să mă gândesc ce e în
sufletul celor trecuţi de 50 de ani care au rămas fără
serviciu, deşi ar mai putea - şi trebuie! - să muncească
mult şi bine. Cine îi va mai băga în seamă fără să-şi
reprime gândul „Ce-o mai vrea şi ăsta?”...
La noi, cum ai încărunţit, eşti bun doar de administrator de bloc, paznic de depozit părăsit de
Dumnezeu şi de oameni, dădacă neretribuită pentru
nepoţi care trebuie luaţi de la şcoală. Cât priveşte
posibilităţile de distracţie, ce să mai vorbim?! An de
an, asistăm la umilitoare cozi ale unor pensionari
care se sufocă pentru un amărât de bilet într-o staţiune de odihnă unde condiţiile sunt cum sunt. Iar în
cazul în care ne apucă remuşcările şi îi poftim pentru
câteva zile în străinătate, o facem doar ca să păzească
bagajele şi copiii.
În România, după o anumită vârstă, e ca şi cum
ţi-ai pierde dreptul la demnitate odată cu vioiciunea.
Cu totul altfel stau lucrurile în restul ţărilor Uniunii
Europene, unde cei care ies în oraş sâmbătă seara nu
sunt preponderent tineri. Acolo lumea nu-i critică pe
vârstnici pentru că ocupă locul cuiva în autobuz, la
cinema sau în cafenele, iar oamenii nu sunt judecaţi
după riduri. Pur şi simplu, occidentalii sunt mai
toleranţi. La ei, nu doar că se trăieşte mai bine, ci
se şi îmbătrâneşte decent. Iată un standard UE care
nu pică în sarcina autorităţilor, ci a noastră, şi e mai
anevoios de adoptat decât bugetul.
HORIA GHIBUŢIU
(Din “Evenimentul Zilei”, 21 februarie 2009)

Am aflat despre recenta
apariţie a „Nesuferitelor zile
de luni” (ce titlu cu lipici!)
dintr-o cronichetă ce tremura toată de voluptatea lecturii. Autorul cărţii, Arnon Grunberg, se
bucura din partea recenzentului de aceeaşi întâmpinare euforică.
Mai ales că această carte, publicată la vârsta de 23 de ani, primise
un important premiu de debut, însoţit de numele de alint „copil
teribil al literaturii neerlandeze” – oferit prozatorului. Între timp,
Editura Humanitas fiction se repezise să traducă şi a doua carte
a lui Grunberg, „Istoria calviţiei mele” (alt titlu cu lipici!). Şi cum
săptămânalul cultural în care apărea mai sus pomenita cronică
se bucură îndeobşte de încrederea cititorilor, am semnat şi eu în
alb, am luat cartea şi m-am azvârlit pe ea. Începând cu coperta
ultimă, cea pe care curg complimentele publicitare: „Un roman
tradus în 22 de limbi... care şochează fără să caute senzaţionalul...
ironic fără cinism muşcător... tipica bufoniadă veselă cu inserţii de
disperare... umor absurd, situaţii groteşti... replici tari...”. Merge –
mi-am zis, o fi o carte tânără, în spiritul juventocraţiei vremii, un
erou rebel, nonconformist, gâlgâind de simţul hilarului. În plus,
descopăr că personajele aparţin unei familii de evrei berlinezi instalaţi în Olanda, care nu prea ţin ei cuşerul, dar merg la sinagogă
de Iom Kipur, mai pleacă din când în când la fiica din Israel şi-i
fac feciorului bar-mitzva fără să se zgârcească la cheltuieli. Iar pe
fecior îl cheamă exact ca pe autor, Arnon Grunberg. Să fie oare
autobiografică suita aceasta de povestiri? Ia să vedem.
Şi-l urmărim pe Arnon cam între cei 8 şi cei 21 de ani ai săi...
Pe bucăţele de viaţă şi de proză. Nu-i un copil care să te sperie.
Nu-i năzbâtios. Nu moare, e clar, de dragul şcolii. E mai curând
moale, flasc. Leneş cât cuprinde. N-are chef de nimic. Să fie un
june „emo”? Bolnav de melancoliile epocii? Nici măcar. E plictisit.
Apatic. Ar vrea – tot crescând în paginile cărţii – să se facă editor.
Ori interlop. Nu. Totul e prea greu pentru el. Preferă să caşte...
Dar, de fapt, să bată locantele Amsterdamului. Şi să stea, cu ceasurile, cu un pahar în mână. Orice lichid e binevenit: rachiul de
ienupăr, lichiorul de coacăze, berea, vinul, coniacul. Tăria creşte
cu vârsta. Nu-şi pierde minţile, se mulţumeşte să vomite... Şi se
plictiseşte. Acasă, mama sparge întruna, la nervi, farfurii. Tata
face, chipurile, negoţ cu timbre şi îşi cară băiatul în toate barurile
şi cafenelele unde are „întâlniri de afaceri”. Când paralizează,
feciorul îl cară în scaunul cu rotile: nu la parc, ci tot în locante.
Beţiile nu sunt sălbatice, ca la ruşi, nici vesele, ca la dâmboviţeni,
ci doar plictisitoare. Plictiseala îneacă totul, inundă frumoasa
Olandă cu lalelele, morile şi guldenii ei (chiar, de unde atâţia
bani, când nimănui din cartea de faţă nu-i asudă nobil fruntea?).
Plictisul mă îneacă şi pe mine. Şi mă complexează: de ce oare nu
mă amuză umorul ăsta plin de vomismente, aşa cum i-a vrăjit pe

Vali Voiculescu Pepino

Toma Caragiu

antecititorii mei? Idiosincrazia mea
la trândăvie să fie cauza? Alergia la
oblomovismul de tip neerlandez?
Rămăşiţele ambiţiilor de „fruntaş
în munca socialistă”? Să-mi fie ruşine: te pomeneşti că mi-am pierdut
cu totul salvatorul simţ al umorului,
odată cu înaintarea în vârstă.
Când să arunc cât colo cartea,
chiar aşa cum e ea, premiată de la
naştere, ba, şi plină de evrei de-ai
noştri, din când în când bigoţi şi cu
frică de Dumnezeu, autorul schimbă foaia. Începe să se trezească. De
fapt, nu el, ci hormonii lui. A crescut băiatul. Se deslănţuie obsesiile
nocturne (ba şi diurne). Arnon al
nostru se afla în faţa misterelor
speciei şi ale procreării. Cum să
le dezlege? Unde? Cu cine? Cum adică unde şi cu cine? Păi, nu e
Amsterdamul nu numai una din minunile urbanistice ci şi oraşul
„femeilor din vitrine”, de toate vârstele, culorile şi specialităţile
erotice? Începe marea cursă a bordelurilor şi marea încercare a
damelor de consumaţie. Arnon ne prezintă, ca între intimi, toate
prostituatele încercate: Tina, Marshalla, Nataşa, Astrid, Sandra
etc. Cu toate detaliile lor anatomice ba, puţintel, şi psihologice.
Dar nu aşa, cu fereală. Ci pe şleaul-şleaului. Toate organele şi
actele fiziologice sunt numite în cel mai frust şi brutal limbaj.
Modă americănească. Cine nu e dezvirginat lingvistic, riscă un viol
plin de şocuri. E bine să vă legaţi centurile, ca în avion: mai bine
de jumătate de carte vă aruncă în cea mai dezgustătoare groapă
a prezervativelor folosite şi a sticlelor golite. Să vă spun totuşi că
şi aici totul trezeşte, după greaţă, o imensă plictiseală? Nu, mai
bine îl citez pe colegul de breaslă care m-a aruncat în braţele
„Nesuferitelor zile de luni”: “Nu mi-e tocmai clar de ce cartea s-a
terminat acolo unde s-a terminat. Probabil că s-ar fi putut încheia
şi cu cinci pagini mai devreme. Cert e însă că tare mi-ar fi plăcut
să mai continue.”
Am avut un moment de revelaţie: ia să aflu ce vârstă are semnatarul cronicii cu care polemizez? Am aflat: nu e foarte departe
de cea a autorului. Oftez, uşurată: asta o fi distanţa în timp, mentalităţi diferite, zbârnâiala energiilor. Sau oboseala lor. Dumnealor,
cei tineri, merg mai departe. Ceilalţi, rămân cu suspinul: unde sunt
frumoasele şi cuviincioasele tabuuri de altădată? Chiar, mai circulă
oare cuvântul bunăcuviinţă prin vorbirea şi viaţa noastră?
SANDA FAUR

Lumea miraculoasă a pictoriţei Medi Wechsler Dinu
La trecerea pragului de 100 de ani, pictoriţa
Medi Wechsler Dinu a căpătat din partea prietenilor
şi admiratorilor un dar – o retrospectivă cu cele
mai dragi creaţii ale ei. Am spus „dar”, deoarece
modestă şi discretă, Medi Dinu a acceptat rareori
să-şi expună lucrările singură. De-alungul vieţii, a
fost prezentă mai ales la expoziţii în grup, ea considerându-i întotdeauna pe colegii de breaslă mai
talentaţi. Nu este aşa, mai ales că în genul de pictură
pe care l-a ales, acuarela, se află printre cei mai buni.
Dovadă, lumea miraculoasă pe care o întâlneşti la
retrospectiva „O contemporană interbelică”, de la
Galeriile Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă,
una dintre organizatoarele expoziţiei, a cărei iniţiatoare entuziastă a fost criticul de artă Luiza Barcan.
Retrospectiva cuprinde lucrări de pictură şi grafică din cei peste 50
de ani de activitate artistică, portrete şi autoportrete, naturi moarte
şi peisaje. Când priveşti portretele, simţi că păşeşti în lumea atât
de bogată a artei româneşti interbelice, reprezentanţii ei imor-

talizaţi pe pânză fiind , cu toţii, prieteni apropiaţi ai
pictoriţei. În acelaşi timp, în peisajele ei descoperi acea
sursă de inspiraţie, comună marilor nume ale pictorilor
români moderni – Balcicul. Pentru Medi Dinu a fost
o dragoste nemuritoare. Mai târziu, apa, aerul, natura
dobrogeană de la Balcic au fost înlocuite cu Mangalia
şi Sulina. Dar Balcicul i-a oferit pictoriţei şi modele de
portrete, multitudinea etniilor din zonă regăsindu-se
în tablourile realizate de ea.
Am vorbit despre o lume miraculoasă deoarece
lumina tablourilor, culorile blânde, trăsăturile nervoase
de penel, câte un detaliu scos în evidenţă au creat acel
inefabil care îţi dă impresia că trăieşti un vis frumos.
Ştim că Medi Dinu nu a avut o viaţă uşoară, că
momente dramatice au determinat-o să se lase de mai
multe ori de pictură. Din fericire, a revenit. Am spus din fericire,
deoarece astfel ne-a putut dărui toate acele frumuseţi pe care
le-am putut vedea la retrospectiva care i-a fost dedicată.
EVA GALAMBOS

TOMA ŞI PICTORII

Destãinuirile
memoriei afective
Una din marile plăceri ale lui Toma Caragiu era să colinde atelierele artiştilor plastici.
Nu o dată m-a cărat şi pe mine după el. Nu
prea cumpăram. Din motive financiare. Dar ne
mulţumeam să privim, iar artiştii ne primeau
cu bucurie, chiar dacă nu plecam de la ei cu
pinacoteca personală, îmbogăţită cu încă un
tablou. Totuşi, dintr-o asemenea expediţie
am cumpărat, în rate, un frumos tablou înfăţişând acea gură de rai, de la marginea Deltei,
ce poartă numele de ”Portiţa”. Tabloul este
semnat de Mihai Bandac şi atârnă acum, la
loc de cinste, în livingul fiicei mele, aducând
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o privelişte dragă din România în îndepărtatul
Toronto.
Dar expediţia la Bandac a mai jucat un rol,
în afara celui de a împodobi un perete. El mi-a
inspirat un cuplet ai cărui eroi au fost Toma şi
Anda Călugăreanu.
Povestea s-a desfăşurat aşa: în timp ce
colegii mei, Dan Mihăescu şi Grigore Popp,
urmăreau la televizor unul din faimoasele meciuri ale cuplului Ţiriac şi Năstase, eu, cuibărit
într-un alt colţ al micii garsoniere a lui Dan,
ulterior dărâmată de cutremur, aşterneam
pe hârtie versurile unui cuplet pentru Toma

Marin Moraru

Desene de Adelaida Mateescu

şi Anda. Ei vizitau muzeul Louvre şi aveau
senzaţia că în toate faimoasele portrete îşi
întâlneau propriile lor figuri: ”Căci în fiece
tablou,/Eu văd numai chipul tău, / Dragă
Anda, dragă Toma/...” Când partida de tenis
s-a terminat, şi eu sfârşisem cupletul. Foarte
mândru de el, l-am citit celorlalţi doi parteneri
cu care formam, pe atunci, aşa-zisa ”Tripletă
de aur”.
Cupletul era bun, cu toate că îşi permitea
licenţa de a plasa ”impresioniştii” tot la Louvre, când, de fapt, ei figurau, în vremea aceea,
la ”Jeu de Paume”. Grigore, adeptul unui umor
mai popular, nu a apreciat
cupletul. După opinia lui,
cetăţeanul de pe stradă nu
auzise de Manet sau de
Degas, chiar de Rubens
ori de Leonardo. Parţial
poate că avea dreptate, dar
la televizor nu se uită doar
analfabeţii cum ar fi considerat Grigore. Enervat de
discuţie, am rupt în bucăţele
hârtia pe care îmi scrisesem
opera. Mihăescu, grijuliu
şi considerând cupletul
Anda
de valoare, a lipit cu mare
Călugăreanu
atenţie, ca pe un puzzle,
hârtiuţă de hârtiuţă, făcân-

du-l lizibil. Altfel, s–ar fi pierdut un manuscris
preţios, aşa cum li s-a întâmplat confraţilor
mei Shakespeare şi chiar lui Molière. După
această aventură, scenograful Zamfir Pasula,
un adevărat talent, a lipit portrete ale celor doi
interpreţi în locul figurilor din celebrele tablouri. Numeroasele mele cărţi cu reproduceri
de artă ne-au servit din plin, scenografului,
regizorului (adică lui Mihăescu) şi mie, pentru
a alege tablourile cele mai potrivite, ca prin
suprapuneri să devină comice. Totul a fost
făcut manual, pe atunci (1972) neexistând
computere pentru realizarea efectelor speciale.
Fiecare reproducere a trebuit copiată şi mărită la dimensiunile unui tablou real. La fel şi
portretele celor doi interpreţi. Cupletul a ieşit
izbutit şi apoi reluat de zeci de ori.
O profesoară de matematici, Adelaida Mateescu, care are şi pasiunea caricaturii, practicată în orele libere, ca un ”violon d’Ingres”,
fiind şi un fan al marelui actor, mi-a arătat
câteva schiţe surprinse în timpul emisiunilor.
Imi face plăcere să le reproduc în articolul
meu. Îi şi numesc: Vali Voiculescu Pepino şi
Marin Moraru care au apărut alături de Toma
în scheciul ”Drumul spinos al iubirii”, precum
şi Anda Călugărenu, partenera sa în show-ul
”Toate drumurile duc la Toma ”.
Octavian Sava
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IN MEMORIAM

ANAVI ADAM – O legendă a Timişoarei
Omagiat de elevii săi
plinirea vârstei de 100 de ani, el a plecat spre
un alt univers. Prezentarea piesei şi ceremonia
au coincis cu înhumarea sa în cimitirul evreiesc
din Timişoara. Autorul piesei – poetul, dramaturgul, eseistul şi profesorul Anavi Adam nu a
mai avut posibilitatea să-şi încânte asistenţa cu
rodul inteligenţei sale scrutătoare, cu butadele
pe care le aşteptau anual cei care veneau să-şi
exprime admiraţia la sărbătorirea sa.
Peste 300 de persoane au venit la înhumarea sa iar cel care a rostit cuvântul de despărţire şi a oficiat serviciul religios a fost chiar Prim
Rabinul Şlomo Sorin Rosen. El a evocat viaţa
şi greutăţile prin care a trecut Anavi Adam,
perpetuul optimism, pe care l-a arătat mereu
în faţa fiecăruia. El s-a alăturat durerii fiicei
celui dispărut, doamna Olga, care la rândul
ei, era pregătită să vină să celebreze cea mai
importantă festivitate dedicată tatălui său.

Anavi Adam s-a despărţit de
admiratorii săi cu doar două
zile înainte de centenar
Intelectualitatea timişoreană, autorităţile,
comunitatea evreilor, oraşul, în general, aşteptau să-l celebreze pe scriitorul Anavi Adam la
împlinirea centenarului. Mai mult decât toţi,
chiar el aştepta emoţionat acest moment, cu
siguranţă unic, încununarea operei şi a longevităţii. Ultima sa piesă de teatru, “Mateicu
II”, urma să fie prezentată în premiera noii
versiuni pe Scena Teatrului Maghiar iar Uniunea Scriitorilor urma să-i dedice o ceremonie
specială, cu invitaţi dragi sufletului său. Toate
acestea au avut, însă, loc fără participarea lui
Anavi Adam! Cu doar două zile înainte de îm-

„Mateicu II” şi sute
de lumânări aprinse...
Teatrul Maghiar din Timişoara i-a întâmpinat pe cei veniţi la piesa autorului Anavi Adam
cu bustul său, inaugurat în holul edificiului.
Anavi Adam urma să asiste el însuşi la acest
moment, eveniment rar pentru cei ce trecem
prin această lume.
Piesa „Mateicu II” este o comedie istorică,
cu numeroase subtilităţi de text şi joc scenic. În
regia lui Dukasz Peter, această piesă reprezintă
o încununare a operei de dramaturgie a celui
care s-a născut cu numele de Frucht Francisc,
adoptând mai târziu pseudonimul literar, cu
rezonanţă tanahică, ce l-a consacrat.
La finalul piesei, fiecare participant a depus
în deplină linişte o lumânare aprinsă în faţa
bustului celui dispărut. A fost o modalitate
de a rămâne nemişcat în faţa sorţii, în faţa
ironiei şi eternelor semne sub care se află
destinul omului.

Printre cei ce au venit să-şi rostească durerea la cimitir s-a aflat preşedintele Comunităţii
evreilor din Timişoara, dr. Paul Costin, care
a exprimat valoarea pe care a reprezentat-o
pentru această obşte un asemenea membru de
onoare, un adevărat simbol al urbei de pe Bega.
Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen a venit special la Timişoara pentru acest trist eveniment.
El a evocat personalitatea unică a scriitorului,
ataşamentul său faţă de valorile universale ale
Iudaismului care, toate împreună, l-au făcut să
reziste peste timp, să fie un factor de optimism
pentru toţi cei din jurul său, aproape toţi mai
tineri decât el. Preşedintele Filialei Timişoara
a Uniunii Scriitorilor, prof. dr. Cornel Ungureanu, şi-a exprimat cu neconsolată mâhnire
regretul că, o dată cu plecarea lui Anavi Adam,
se stinge o legendă, că un moment de istorie
literară şi de pitoresc social din mozaicul variat
al Timişoarei este condamnat la tăcere. Opera
sa, însă, aşa cum sublinia vorbitorul, rămâne
în continuu dialog cu publicul, fiind o eternă
provocare pentru acesta.
Doctorul Francisc Bárányi a evocat, din
postura elevului care şi-a admirat maestrul
peste 60 de ani, figura celui plecat dintre noi.
El i-a vorbit direct scriitorului, ca şi cum acea
secundă care desparte viaţa de moarte nu s-ar
fi petrecut. Oblăduirea sa asupra asistenţei
adunate să-şi aducă omagiul a fost evocată
de vorbitor.
De asemenea, a rostit un cuvânt un fost
elev al liceului piarist din Timişoara precum
şi Ernest Toma, avocat, care i-a fost elev la
Liceul Evreiesc mai mulţi ani la rând. Din
postura de ucenici ai acestui învăţat, cei doi
au evocat figura luminoasă a profesorului
de odinioară, care i-a îndrumat pe drumul
vieţii.
Luciana Friedmann

S-a stins din viaţă savantul prof. univ. Andrei Roth
În 7 martie s-a stins din viaţă, în urma unei
maladii necruţătoare, profesorul universitar
Andrei Roth, de la Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj, unul dintre reprezentanţii de marcă ai
şcolii româneşti de sociologie, autor a numeroase cărţi şi articole ştiinţifice. S-a preocupat
de sociologia ştiinţei şi culturii, societatea în
tranziţie, condiţia minorităţilor, naţionalism
şi democraţie. Boala incurabilă a zădărnicit
realizarea proiectelor savantului octogenar,
al cărui spirit creator s-a manifestat plenar şi
în anii din urmă, când a publicat câteva cărţi
de referinţă, precum „Modernitate şi modernizare socială”, „Naţionalism sau Democratism ?”, dar şi captivantul volum autobiografic
„Választásaim” (Opţiunile mele).
Andrei Roth s-a născut la Timişoara (în
1927) într-o familie evreiască de rit neolog.
Şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa la Arad,
ultimii ani de liceu fiind marcaţi de război şi de
persecuţiile antievreieşti. Imediat după război,
s-a înscris la Facultatea de Litere şi Filozofie
de la Universitatea clujeană, după absolvirea
căreia a devenit cadru didactic universitar,
impunându-se în comunitatea sociologilor
români şi europeni prin erudiţie, profunzime şi
o viziune ştiinţifică originală. A fost un savant
apreciat şi un profesor carismatic pentru generaţii de studenţi, mulţi dintre ei devenindu-i
discipoli. Trăitor într-un spaţiu multicultural,
profesorul Andrei Roth vorbea curent cinci
limbi. Cunoştea la perfecţie cele trei limbi definitorii pentru Transilvania: româna, maghiara
şi germana, limbi în care a predat cursuri şi
a scris cărţi. După ieşirea la pensie a rămas
profesor universitar consultant, îndrumând
doctoranzi, publicând articole şi cărţi în ţară
şi peste hotare.
Soarta a făcut ca profesorul Andrei Roth să
acorde ultimul interviu al vieţii sale emisiunii
Shalom, de la TVR Cluj. A fost un mesaj adresat de savantul-cetăţean societăţii contemporane, un îndemn la abandonarea paradigmei
naţionaliste în favoarea patriotismului civic,
adecvat secolului XXI. Iată câteva idei exprimate în acest interviu:
„Patriotismul civic exclude componenta
etnică. Sunt patriot al ţării mele nu pentru
că m-am născut român, maghiar, evreu sau
german, ci fiindcă sunt cetăţean al acestei
ţări. Este un patriotism constituţional în
sensul că patria îmi asigură egalitatea în
drepturi, la modul serios, cu ceilalţi cetăţeni,
indiferent de originea mea etnică. Obama a
fost ales preşedintele Statelor Unite în spiritul
patriotismului civic, la fel cum fusese ales şi

Sarkozy preşedinte al Franţei.
Problemele din România nu se vor rezolva
atâta timp cât nu se abandonează paradigma
naţionalistă, până când ne interesăm de strămoşii fiecăruia. Şi strămoşii mei s-au născut
aici. Din câte ştiu, străbunicul meu s-a născut
în Ardeal şi, probabil, şi stră-străbunicul meu.
Dar asta nu-mi conferă nici un fel de merite şi
nici drepturi. Faptele strămoşilor mei nu mă
îndreptăţesc la nimic. Răspund pentru ceea ce

Naţionalismul îţi conferă nişte drepturi
care nu ţi se cuvin pe baza meritelor tale.
În Ungaria, dacă eşti ungur, eşti superior
minoritarilor. În România, dacă eşti român,
eşti superior minoritarilor. Ultimul şmecher
bucureştean, dacă e român, este superior
unui ţigan cumsecade. Trebuie să ieşim din
paradigma naţionalistă, pentru că altfel nu
suntem democraţi. Opusul naţionalismului
este democraţia şi trebuie să terminăm cu
toate naţionalismele. Alegerea lui Obama este
o dovadă a faptului că în secolul al XXI-lea,
în cea mai mare şi importantă ţară a lumii,
s-a trecut la un alt model, la o altă paradigmă
de gândire. Morala pentru România este că,
dacă vrem să ne modernizăm, trebuie să ne
schimbăm modul de gândire. Să părăsim linia
tradiţionalistă de gândire în termeni etnici şi
să trecem la gândirea în termeni civici.”
Interviul cu profesorul Andrei Roth a fost
o lecţie captivantă de democraţie. Am părăsit
biroul căptuşit cu cărţi şi pătruns de aburul
cafelei, primind promisiunea că ne vom reîntâlni la primăvară, pentru a începe turnarea
filmului-portret, cu o plimbare în superba
Grădină botanică, aflată la doi paşi de casa
profesorului… Se desprimăvărează, însă boala
nemiloasă a învins organismul fragil al profesorului Andrei Roth. Acum odihneşte întru
eternitate, alături de soţia sa, în micul cimitir
neolog aflat la capătul străzii pe care locuise.
A lăsat în urmă un raft de cărţi şi un număr
mare de lucrări valoroase, o făclie a ştiinţei,
care aşteaptă să fie preluată.
ANDREA GHIŢĂ

RENAŞTEREA
MUZICII KLEZMER

Mărţişorul oferit de F.C.E.R., la J.C.C.
din Capitală, a avut farmecul şi profunzimea
itinerarului sufletesc într-o lume rămasă
doar în cântec: filmul „Rumeniye, Rumeniye. Căutându-l pe Schwartz”, documentar
realizat de unul dintre regizorii români de
primă mărime, Radu Gabrea, ale cărui
preocupări de forare a universului cultural
idiş şi receptivitate la tragedia evreiască în
anii Holocaustului au fost evidenţiate în
succinta, dar substanţiala incursiune biobibliografică făcută, în prolog, de teleastul
- prieten şi colaborator al său - Manase
Radnev. Interesul comunităţii evreieşti
pentru cultivarea valorilor tradiţionale este
un „model demn de urmat” pentru societatea românească. A fost sinteza mesajului
transmis de secretarul general la Ministerul
Dezvoltării Regionale, Gheorghe Dobre,
citit de şeful Sectorului C.A.S. al Federaţiei,
dr. ing. José Blum. Una din căile prin care
comunitatea evreiască a reuşit „întoarcerea
la normalitate”, după traumele provocate
de Holocaust, este promovarea moştenirii
culturale, contrapunct la ură, violenţă,
obscurantism, „experienţă culturală de
real folos societăţii româneşti”, s-a arătat
în mesaj. Filmul e lucrat pe mai multe planuri. 1. Regăsirea rădăcinilor. Ce a simţit
cântăreaţa de muzică Klezmer, Elisabeth
Schwartz, călcând podelele Sinagogii Mari
ieşene pe care au păşit înaintaşii săi? Tatăl
ei, David Schwartz, originar din România,
i-a transmis vocea şi harul, venind de foarte
departe, din tot ce înseamnă muzică hasidică, născută pe aceste meleaguri, faţă de
care Elisabeth are o vibraţie aparte. Nu o
exprimă atât în cuvinte, cât printr-un cântec
răscolitor: o rugăciune care este, totodată,
şi doină, fiindcă izvorul e comun. Schwartz
e un nume evreiesc atât de frecvent încât,
prin extrapolare, toţi Schwartz-ii care au
pornit din România în lumea largă se regăsesc în trăirile ei, transmise prin muzică.
2. Conlucrarea între lăutarii romi şi evrei.
E o legătură veche, despre care vorbeşte un
lăutar rom din satul Avrămeni: Purim-urile
de altă dată, nunţile, petrecerile evreieşti
la care cântau laolaltă: evrei şi romi. Dar
există şi secvenţe „prinse” la spectacole de
azi, în care familia de Klezmer-i newyorkezi,
Elisabeth Schwartz – Yale Strom cântă
împreună cu formaţia „Zece Prăjini”. 3.
Interferenţa între blues şi muzică Klezmer
este admirabil ilustrată printr-un fragment
din dublul recital Teodora Enache – Elisabeth Schwartz. Distanţa scenă – public e
desfiinţată. Spectatori şi artişti se reunesc
în aceeaşi bucurie, tristeţe, entuziasm a
unor forme de expresie muzicală nerigoristă, în care fiecare „povesteşte” ceva din
experienţa lui întâlnindu-se cu a celorlalţi.
Numai atunci când participarea „vine
singură”, aceste genuri muzicale îşi ating
scopul. Cineva originar dintr-un stetl,
cum este preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a simţit nevoia „să dea drumul”
emoţiei resimţite imediat după vizionarea
filmului. Domnia sa a vorbit despre intenţia
de a organiza o „şezătoare”, în care să stăm
de vorbă despre oameni, locuri, artişti de
altădată, despre amintirea Klezmer-ilor din
Ştefăneştiul natal, şi despre valorificarea
arhivei fotografice şi muzicale a F.C.E.R.
în viitorul Muzeu al Evreilor Originari din
România de la Roş Pina. Ceea ce facem
azi pentru păstrarea moştenirii culturale
este răspândit în lume prin intermediul
mijloacelor electronice, a spus dr. Vainer,
mulţumind lui Sandu Câlţia, Silvian Horn,
Silviu Wexler pentru transmisia matineului
pe internet.
IULIA DELEANU

Dan Mizrahi la Ateneul Român

am făcut eu şi nu ce a făcut tata, dar nici nu
am alte merite decât cele bazate pe realizările
mele. Munca mea în Universitatea clujeană
s-a concretizat într-un raft de cărţi şi foarte
multe publicaţii în străinătate, cum puţini
profesori clujeni au, şi îndrăznesc să mă laud
cu asta ! Eu, profesorul Andrei Roth, de la
Universitatea clujeană, sunt cetăţean român
şi trebuie să am aceleaşi drepturi cu ceilalţi
cetăţeni, indiferent de ce au făcut strămoşii
mei şi de când s-au stabilit în ţară. De ce ar
avea mai multe drepturi cel care are mai
mulţi strămoşi îngropaţi în acest pământ?
Este o aberaţie !

La 11 martie 2009 a avut loc la Ateneul Român un spectacol de excepţie, organizat de
Filarmonica George Enescu. Douăzeci de piese muzicale ale maestrului Dan Mizrahi au fost
interpretate de Liana Podlovski, acompaniată chiar de compozitor. Au recitat versuri actorii
Ilinca Goia şi Adrian Păduraru. Au fost de faţă prof. dr. Viniciu Moroianu, Adrian Dimitriu,
Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Nicolae Licareţ (cu soţiile), pianiştii Valentin şi Roxana
Gheorghiu, dirijorul Voicu Enăchescu, Ion Iliescu, Victor Opaschi.
Îi urăm din toată inima maestrului Dan Mizrahi, personalitate de primă mărime a evreimii
române, ani mulţi cu sănătate, cu aceeaşi putere de creaţie, cu noi şi noi succese în întreaga
sa activitate. Într-un număr viitor, sperăm să putem oferi cititorilor noştri un nou interviu
sau o nouă Fonotecă, un prilej de a-l avea din nou printre noi, şi, ca întotdeauna, în inimile
noastre. În numele tuturor cititorilor revistei, un prilej pentru a vă felicita pentru tot ceea
ce ne oferiţi, pentru modelul uman de înalt profesionalism şi de dăruire pentru auditoriul
dumneavoastră, de pretutindeni. (R.E.)
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Revista 22 – Portretul fostei „cabinet 2”
ne şochează din prima pagină a nr. 6/ febr.
2009. Parcă timpul a stat în loc. Andrei Cornea
semnează articolul „Conduşi de orbi”, despre
actualul guvern, deşi PDL era, oarecum, în
graţiile GDS. O fi numai PSD vizat la „orbi”
? Evident „cumulul de salarii şi de pensii”
nu ar trebui interzis de stat, pentru că măsura loveşte din
nou în cei cu venituri mici, înainte de rechinii din înaltele
structuri. Rodica Culcer, Dan Suciu, Ilie Şerbănescu aduc şi
ei critici guvernului. Greu la deal... Al.Matei face o analiză
a post-ceauşismului (pe canalele TV Antena 3, Realitatea).
In nr.7, Radu F.Alexandru face cronica la un nou spectacol
„Hamlet”, cu plusuri şi minusuri, în regia lui Bocsardi, iar
Serenela Ghiţeanu recenzează cartea unui autor stabilit în
Elveţia, Marius Daniel Popescu – „Simfonia lupului”, titlu şi
conţinut incitant. In numărul din 17 febr., primarul Capitalei, dr.Sorin Oprescu, este taxat drept „o mare dezamăgire”
(până azi, aşa s-ar părea). Rodica Culcer, incisivă, îl numeşte
demagog pe şeful statului. Octavian Manea „sare puţin calul”, comparându-l pe liderul partidului Beit Israel, Avigdor
Liebermann, originar din Basarabia, cu Le Pen, Haider. Nu
apreciem nici un extremism, dar nici comparaţiile nu au
raţiune, cum spun francezii.
Observator cultural devine de la o vreme o tribună
politică, fapt lăudabil pentru lărgirea orizontului, dar discutabil pentru restrângerea ariei destinate culturii, aşa cum se
intitulează publicaţia. Nu căutăm aici opinii despre guvern,
Parlament, poliţie, despre Gorbunov, (personaj, poate, atractiv pentru romancieri). În numărul din 5 febr., Liviu Ornea
aduce o notă de umor: „ Apocalypse, now”, cu trimitere la
accente chiar antisemite, despre criza provocată ... de eternii
„biciclişti” (n.n. ne referim la cunoscuta anecdotă), ca şi la
expresii „tari”, adică licenţioase, gen C.T.Popescu. Bedros
Horasangian analizează situaţia postelectorală din SUA. Cristian Cercel revine la cartea, deja celebră, a lui Dieter Schlesak,
„Capesius, farmacistul de la Auschwitz” (Polirom, 2oo8). Tot
despre Auschwitz (la 27 ianuarie s-au comemorat 64 de ani
de la eliberarea lagărului) scrie Silvia Dumitrache.
In numărul din 12 febr., aflăm că Nina Cassian a fost
declarată „poeta lunii februarie” de un
post TV din Suedia. Deşi prezentă şi
în Istoria lui Manolescu, Nina Cassian
este ignorată la noi. Liviu Bordaş scrie
tranşant: „Nu prejudecăţile sau interesele de clasă, ci convingerea intelectuală
îl ralia pe Eliade curentului antisemit
manifestat de mişcarea studenţească”.
Autorul, pe care nu l-am prea citit până
acum, face două mari erori: mişcarea
studenţească, în interbelic, nu era antisemită în majoritate, nici nu se confunda cu Mişcarea Legionară, ceea ce
este important de subliniat, iar Eliade nu era şi nu putea
fi antisemit din convingeri intelectuale, pentru că evreii au
contribuit şi contribuie în continuare la cultura universală.
Afirmaţia jurnalistului pare, cu scuzele de rigoare, stupidă.
Nu ştim exact de ce şi dacă Eliade era antisemit, ştim doar
că s-a raliat la o mişcare cu caracter extremist-naţionalist
din raţiuni, bănuim, politice, desigur eronate. Articolul Iuliei Popovici este oportun, cu privire la aşa-zisa „ideologie a
libertăţii de expresie”.Vulgaritatea care a năvălit din stradă
în expoziţiile, atelierele unor oameni ce se pretind artişti
crează confuzii într-o perioadă şi aşa mult prea agitată de
probleme existenţiale. Liviu Ornea se afirmă nu numai ca
un talentat jurnalist, dar şi ca un competent cronicar teatral.
In următorul număr suntem informaţi că Norman Manea a
fost distins cu Premiul Fundaţiei de Judaism din Franţa, de
preşedintele acesteia, David de Rothschild, la 9 februarie, în
sediul Teatrului Vieux Collombier. Michael Finkenthal scrie
despre Darwin, cu ocazia bicentenarului naşterii savantului.In numărul din 26 februarie, Andrei Brezianu pune în
evidenţă unele tare din politica internă şi externă a SUA, ca
şi dificila sarcină a actualei administraţii americane. Wolf
Lepenies afirmă, gratuit, că termenul „intelectual” s-a născut
în timpul „afacerii Dreyfus”, după care trece la „melancolia
intelectualului”. Un articol confuz ori traducerea nu este
adecvată. Norman Manea scrie despre centenarul revistei
„Nouvelle Revue de France”, care a lansat şi susţinut crema
intelectualităţii din Franţa. Este menţionat „Dicţionarul”
lui Mirodan (vol.III), despre care s-a scris prea puţin până
acum. Bianca Burţa-Cernat îl critică sever pe cronicarul
literar Dan C.Mihăilescu, personaj atractiv prin modul de
expunere, dar cu derapaje pe care le-am sesizat şi în „ieşirile
pe post” de la PRO-TV.

Au dreptul să o aibă, dar cine luptă cu „o stafie”, adică „stafia
comunismului” (Marx), împrumută ceva din satanismul pe
care îl condamnă. Undeva am citit despre „dogmatismul
anticomuniştilor”, chiar Karl Popper scria despre acest dogmatism de dreapta. Prieteni, îndrăznesc a spune, mergeţi pe
căi deja bătătorite.
Allan Bloom, personalitate americană de vârf, scrie
despre declinul învăţământului umanist. („Criza spiritului
american”– Editura Humanitas) Despre „Husserl în limba
română” scrie Christian Ferencz. Mai semnalăm articolele
lui Mircea Mihăieş (o revenire la Wieseltier), H.R. Patapievici (despre Montherlant, Cioran, Saint Simon, ş.a.), Mihail
Neamţu – „Reflecţii geopolitice despre Islam” (referiri la Bernard Lewis, Samuel Huntington), bine scris şi actual.Venim
cu o singură precizare. Pe diverse site-uri apar, fără nici o
reacţie din partea editorilor, web-redactorilor, comentarii cu
direcţie expres xenofobă la adresa unor autori din revista pe
care o prezentăm aici. Ne exprimăm dispreţul profund pentru
acest mod de a aborda chestiuni ce necesită un minim grad
de cultură şi civilizaţie.
Cultura, din 5 febr., conţine un comentariu al lui
C.Stănescu referitor la reeditarea unei cărţi a lui Paul Cornea,
„Originile romantismului românesc” (Cartea Românească,
2008). Nu suntem de acord cu C.Stoiciu că „socialismul românesc a fost îngropat la comandă”. Comanda cui? Căderea
sistemului era inevitabilă, indiferent că data, modalităţile
erau sub semnul incertitudinii. Sistemul s-a autosufocat prin
inerţie. Dan Ungureanu afirmă că „neoconservatorii sunt
elitişti”. Aşa o fi, dar lipsesc exemplele. Nu vrem să supărăm
pe nimeni, nici măcar „elita”. Nicolae Coande dezvăluie (dacă
mai era nevoie) ruina sistemului sanitar. E bine că se scrie,
dar ce trebuie făcut? Bogdan Duca, nume pe care îl întâlnim
destul de des în diverse publicaţii, îl compară pe Leonte
Răutu cu Eichmann. Din nou, comparaţii lipsite de raţiune.
Eichmann este prototipul călăului-executant care s-a ocupat
personal de exterminarea a milioane de oameni, pe motivul
apartenenţei la evreitate, iar evreul Leonte Răutu a fost un
ideolog-şef al unui partid emanator de iluzii şi semănător
de dictatură. Orice se poate compara cu orice, dar merele
şi perele nu se adună.Numai vehemenţa şi imaginaţia nu
ajută la studiul istoriei.Mihai Iovănel
aduce elogii iniţiativei Editurii Curtea
Veche de a publica scrierile lui Goma
în integralitatea lor. Dar „Săptămâna
roşie”, „Jurnalul”? Om trăi, om vedea,
nu spunem nimic.In numărul din 12
febr. acelaşi Bogdan Duca, mereu activ,
critică stânga occidentală sau Occidentul
„stângist”, iar Nicolae Coande repetă
ce scrie V.Tismăneanu despre Leonte
Răutu, care, în acest ritm, va deveni curând ... o vedetă a
presei actuale. Nu ne place acel apăsat „Lev Oigenstein”,
dar vom aminti că nici Dej nu era Dej, ci doar Gheorghiu.
Etnia este un factor secundar, dar devine primordial pentru
cei cu ochelari fumurii. Unii evrei, chiar printre intelectuali,
care aveau nume germanizate (Oighen, în germană Augen,
înseamnă ochi, stein, piatră) şi-au schimbat numele spre a
fi mai bine reţinute şi acceptate de public, iar P.C.R. a încurajat românizarea numelor. Djugaşvili, fără a fi evreu deloc,
s-a autobotezat Stalin, din multe motive. In 26 febr., Kjell
Espmark, preşedintele juriului care acordă Premiul Nobel
pentru Literatură aminteşte, în interviul cu Angela Martin,
despre opacitatea lui Lukacs, critic şi filosof marxist, în
evaluarea operei lui Kafka. Ioan Aurel Pop face o pledoarie
în favoarea lui Augustin Buzura, fost director al F.C.R., apoi
I.C.R., în defavoarea actualului director al Institutului, gest
ce pare prea ostentativ. Cu apologeţi de serviciu nu se face
lumină.
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Idei în dialog consacră câteva pagini bune „reabilitării”
mccarthys-mului, o perioadă funestă în primul rând pentru
intelectualii din SUA. Deşi mulţi au numit „vânătoare de
vrăjitoare” ceea ce făcea fanaticul senator Mc Carthy, Mihail
Neamţu, V.Tismăneanu, Bogdan Duca ş.a. au o altă opinie.

Tot în luna februarie am citit (spaţiul nu ne permite să
mai comentăm): România literară nr.5 (despre poezia
de la „Gândirea”,despre cartea de poeme „Espresso dublu
la Ierusalim” de Bianca Marcovici); nr. 6 (corespondenţă
Blecher- Geo Bogza, despre John Updike, maestru al prozei
americane, decedat în 27 ianuarie 2009); nr.7 (Un secol de
avangardism european este subiectul unui articol al lui Ion
Pop,); nr.8 (despre Leonard Bernstein scrie Gina Alcalay,
care l-a cunoscut personal, Grete Tartler semnează „Paul
Celan în actualitate” – despre traducerea Norei Iuga apărută
la Ed. EST, în 2007 şi cartea lui Petre Solomon despre Paul
Celan, apărută la Ed. Art , în 2008).Sorin Lavric recenzează
elogios cartea Madeei Axinciuc „Profetul şi oglinda fermecată”, despre Maimonide, cu o prefaţă de Moshe Idel (Ed.
Humanitas-2009). Contemporanul-Ideea Europeană
îl omagiază pe scriitorul Nicolae Breban, la împlinirea vărstei de 75 de ani. Ne alăturăm bunelor urări şi ne exprimăm
admiraţia pentru tot ce face în folosul culturii române şi
interculturalităţii din România.
BORIS MARIAN

COMPARAISON N’EST PAS RAISON!
În „Dilema Veche” (februarie-martie, 2009) a apărut un articol intitulat
„Rugăciune pentru evrei”, semnat de
doamna Francisca Băltăceanu, eminentă profesoară la Universitatea din
Bucureşti, Facultatea de Litere, Centrul
de studii ebraice „Goldstein – Goren”.
Însăşi această carte de vizită spune
multe despre calităţile unei catolice
lipsită de prejudecăţi într-o lume destul de anapoda. Articolul este bine
documentat şi merită citit cu atenţie,
marcând progresele concrete făcute de
Biserică în direcţia cea bună a eliminării din liturghii a pasajelor vexatorii

la adresa evreilor... Mi-a atras însă
atenţia următorul paragraf referitor la
negaţionişti. Citez: „Toate concesiile
acestea cu Missalul vechi şi cu ridicarea
excomunicărilor vor să atenueze o tensiune pornită de mult, în Occident, între
retrograzi (puţini) şi Biserica mare,
primii şocaţi cândva şi de unii „inovatori” care au sărit peste cal, aşa cum
se întâmplă la orice reformă. Ideea cu
ridicarea excomunicărilor a fost cam ca
la şcoală: decât să exmatriculezi elevii
de nesuportat, riscând să-i împingi în
găşti, mai bine îi ţii la marginea şcolii,
cu notă mică la purtare, dar înăuntru,

sperând să-i educi”... Să fie oare un ditamai episcop (Mgr. Richard Williamson) în situaţia „stânjenitoare” a unui
elev „recalcitrant” pe care îl depunctezi
şcolăreşte, aşa cum s-a procedat la noi,
nu demult, cu nişte elevi „zănatici” şi
iresponsabili care au vandalizat (din
proprie iniţiativă?!) cimitirul Giurgiului? Dar aici nici măcar nu este vorba
despre copii sau despre credincioşi
de rând, ci, vai, despre câteva vârfuri,
educatori la rândul lor. E mult mai mult
decât regretabil. Nu cumva se vând din
nou indulgenţe?
ŢICU GOLDSTEIN
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Noi şi-ai noştri

Mă gândeam că poate n-ar fi de prisos să reamintesc, fie doar
şi în goana unui bloc-notes TV, semnele de atenţie pe care posturile de televiziune le-au adresat etniei evreieşti, problemelor
sau evenimentelor care o privesc, selectând câteva din aceste
emisiuni întâmplate în ultima vreme.
TVR Cultural a trimis la redacţia noastră, în vizită colegială dar şi de curtoazie, aş zice, o echipă de teleaşti care
au elogiat revista „Realitatea Evreiască” pentru substanţa ei
intelectuală, bogăţia informaţiilor specifice şi a comentariilor
sale, pentru înfăţişarea sa elegantă. Mulţumiri. Redactorul şef
Dorel Dorian, amfitrionul întâlnirii, şi-a anunţat viitoarea sa
colaborare întru şefie cu poetul sensibil, dar şi veselul doctor
întru musicaluri, Aurel Storin. Ne vom instala desigur, şi mai
abitir, în optimismul supravieţuitor al etniei şi vom râde mai
departe cu ştiutul haz de necaz evreiesc.
Un documentar despre problemele Orientului Apropiat şi
deci, ale Israelului, a adus
– tot la TVR Cultural – un
tânăr redactor şi diverşi colaboratori, mai mult sau mai
puţin solid cunoscători ai
zonei, mai mult sau mai puţin subiectivi. Foarte bine:
orice discuţii la „mesele
păcii” sunt binevenite, chiar
dacă „bucatele” de idei pot
fi, uneori, cam sărăcuţe! Ca
în perioadele de criză, nu?
La Realitatea TV, o
dramatică evocare a Holocaustului. Cu imagini văzute
şi răsvăzute. Şi totuşi, negate de atâţia. Încăpăţânarea răului,
ce să-i faci!
Şi, din nou, o emisiune despre cea mai splendidă dovadă
de longevitate a minţii şi harului artistic demonstrată în etnia
noastră: cel de-al treilea vernisaj al celei de-a treia colecţii donată muzeelor româneşti de minunata, fermecătoarea pictoriţă
Medi Wechsler Dinu, la împlinirea a una sută ani! Dacă ne-am
putea molipsi de neobosita dumisale tinereţe!
Iar acum, despre prietena mea...

TELEOBIECTIV

TELEOBIECTIV

Margareta
O seara mai puţin obişnuită la B1TV:
“Naşul” Radu Moraru şi-a suspendat
pentru două ceasuri arţagul, pofta de
scandal şi picanterii groase, linguşelile
politice şi limbajul slobod – care fac
deliciile „prostimii de la subsol”
(vorba celor din branşă) – pentru
a primi vizita unei mari Doamne:
Margareta Pâslaru. Căreia
i se aniversau cei cincizeci
de ani de carieră artistică
printr-un meritat serial
de omagii. După închinăciunile şi flatările de rigoare,
moderatorul a încercat să
scormonească prin biografia artistei în căutarea amănuntelor senzaţionale – plecarea din ţară („fuga”,
zicea dumnealui), întoarcerea după
20 de ani acasă, aventurile sentimentale, secretele de familie.
Se vedea clar că nu ştia cu cine are de-a face: Margareta a fost
întotdeauna un zid de discreţie şi decenţă, chiar şi în anii primi
ai carierei, când o asemenea apariţie spectacular feminină, cu
o voce de stentor, nu putea opri jocul bârfelor. Adevărul e că
Margareta Pâslaru nu seamănă cu ea însăşi. Şi nici nu intră
în tiparul speciei: în spatele obrăjorului ei de păpuşă, cu ochi
mari, albaştri, gură de copil bosumflat (nu siliconat!) şi „grain
de beauté” se ascundea, încă din adolescenţă, o forţă şi o seriozitate incredibile, o perseverenţă şi o ambiţie de fier. Atunci am
cunoscut-o: s-a întâmplat să-i iau primul interviu din existenţa-i artistică (pentru revista Flacăra) şi, apoi, să-i fiu aliată pe
viaţă. Nu am mizat prost. A apărut, venind direct de la şcoală, o
liceeană cu cărţile legate într-o cureluşă (cum era moda atunci),
cu mâinile lipicioase de la îngheţata mâncată pe drum, bâlbâindu-se uşor de emoţie, dar destul de rezervată şi rece. Gheaţa
s-a topit când a scos dintre cărţi un caiet şi mi-a mărturisit
că acolo îi scrie tatălui ei, aproape zilnic, tot ce face, ce-i este
greu, unde greşeşte şi, mai ales, cât îi este de dor de el. De tatăl
care plecase nu de mult dintre cei vii. A fost singura explozie
de sentimentalism la care am asistat, până la cea de-a doua,
trăită recent la moartea soţului ei, inginerul Gyuri Sencovici.
Între aceste două momente de “slăbiciune”, un profesionalism
de o exigenţă colosală, necruţătoare în severitate, care o puteau
face de-a dreptul antipatică leneşilor. Şi o carieră excepţională,
construită ca un templu, cu respect, talent şi muncă.
“Margareta Pâslaru a putut părea unora o apariţie meteorică, o modă, un capriciu. Evident, nu e. Face muzică, teatru,
face film, cu tenacitate, cu voinţă, cu pumnii strânşi. A trecut
cu bine momentul critic când se despart apele, când se vede cât
la sută din glorie a fost fum şi cât şi-a tras seva din pământul
harului adevărat. Timpul a demonstrat că Margareta este
100% naturală şi nu se va ofili niciodată”.
Rândurile acestea, pe care le-am scris cu câteva decenii în
urmă, prefaţează acum „Ediţia de colecţie” pe care Jurnalul
naţional i-a închinat-o artistei. M-am bucurat să le recitesc,
mai ales că le uitasem. Numai că Margareta nu-şi uită niciodată
niciuna dintre promisiunile artistice făcute. Cine i-a urmărit eleganţa şi modestia cu care a răspuns întrebărilor Naşului (într-o
eră când vedetismul mediocrităţilor a ajuns o religie frizând
paranoia), a înţeles de unde i se trage longevitatea succesului
şi a iubirilor publicului ei.
SANDA FAUR
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the Painters (Octavian Sava)
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(Iulia Deleanu)
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As each year, the Jewish Community from Bucharest and the other communities from the country celebrated the Purim. In Bucharest the ceremonies took place at the Great Synagogue, and
the day after, at the State Jewish Theater, with the
traditional music and humor show. In Timisoara,
Iasi, Cluj, Oradea, Constanta, Craiova, Baia Mare,

The Seder evening is no longer a surprise for
anyone. Essentially we all know what is going on, we
know the songs, we know why we are celebrating...
And still, a repetition cannot hurt anyone, isn’t it?
Particularly when it is possible to learn something
new too, not only for the Seder, but maybe even for
our life...
And I suggest we should all start this new „mission” to learn, from a marvelous interpretation of
the song Daieinu, one of the most known from
the Seder, an interpretation I heard from one of my
rabbinical mentors during my studies.
„Kama ma’alot tovot” – how many good things
God gave us! So Daieinu begins. But ma’alot doesn’t
mean things, but levels, such speaking about the 15
shirei hama’alot, the 15 levels of ascension found in
the Psalms. And ma’alot means also steps, speaking
about the 15 steps on which our ancestors mounted
in order to access the Holy Temple of Jerusalem.
Pessah is in fact the holiday we are not only delivered from slavery, but we also begin an ascending
journey. A journey of ascension, a journey we will
climb up on steps, a journey we will try to reach the
level when God will completely return to us, in the
holiness of a Holy Temple – the third – rebuilt.
And there is another lesson that we had to learn
from all the things we are doing…Never our aims,
our wishes, our ideals will be reached and fulfilled

Sighet, and in other cities as well, the Jews and
their guests, friends of the communities filled the
synagogues, enjoyed the artistic performances and
tasted the delicacy of the traditional kitchen. Everywhere the celebrations were filled by the joyful
atmosphere, as requested on Purim.

without intermediary steps. We will never see the
results instantly. Every moment we have to mount,
to go forward, to climb up another step, to leave behind another obstacle. Daieinu says freedom doesn’t
appear overnight, it is a process, the ascension of
rediscovering our own origins and destinies. We
say in Daieinu that if God would have taken us out
of Egypt, but wouldn’t have punished the Egyptians,
there would have been enough. The journey we
are taking is as important, even if the result
is less than what we have wished.
And one last idea. Daieinu is the perfect way to
learn about the higher levels, about the closeness to
God and about the spirituality, and we find all this
in the longer section, and unfortunately, the most
ignored part of the Haggadah, in Maghid. Even
before the festive dinner of the Seder, telling each
other the Exodus story each year, together with the
family and friends, we thank God for allowing us
and for helping us to arrive a step closer to the final
liberation. And with this step forward, and with our
gratitude for its achieving, we become with each
Seder freer, better, wiser men, Jews, of whom God
himself can be at least a bit prouder.
I wish you all a Seder full of meaning and significance and a Pessah Kosher and Sameach!
Prime Rabbi
SHLOMO SORIN ROSEN

פסח בהתבוננות חדשה
.המקדש-את בית
.“דיינו” משמעו שהשחרור אינו בא ִּבן לילה
 בצורך בעלייה כדי למצוא את,מדובר בתהליך
 זו הדרך הנכונה ללמוד. את גורלנו,המקורות שלנו
.על מצבים חדשים של התקדמות לה’ ועל רוחניות
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 כותב הרב שלמה סורין,”ברוח השיר “דיינו
, פסח הוא חג שבו השתחררנו משעבוד,רוזן
ומדי שנה ניתנת לנו בו האפשרות לעלות במעלה
’ ולנסות להגיע למצב שבו ה,המדרגות הרוחניות
יתקרב אלינו ונוכל לבנות מחדש בפעם השלישית

5769 והיה פורים

.ערב מלחמת העולם השנייה
...אחת ההצלחות או אולי התחלה חדשה של ניצחון
 גם.5769-החשוב הוא שניצחנו כמה המנים ב
- המוצף בדברי,בוועידת דרבן השנייה וגם באינטרנט
.רעל בכל פעם מחדש
ואיך ניצחנו? הורדנו מעליהם את המסכות ודחינו
, במיוחד בערב פורים,את השקרים והשנאה
 לפי המסורת היהודית הלכנו.באמצעות צחוק בריא
, בתקווה ובאווירה בדחנית,אל ה”צורעס” בחיוך
.כהרגלנו
, הצעירה תמיד, סטלה,עזרו לנו ידידינו הטובים
 אשר יודעים לומר בעברית, החביב תמיד,וארשינל
, וכמוהם גם צ’יוקה.”“תודה רבה” ובעיקר “שלום
-שמתמיד לספר בכישרון רב את הבדיחה היהודית
 שההשראה שלו תורמת, וקאלוגאריצ’ה,רומנית
.לכולנו תמיד
 ששרה את השיר,ולא נשכח את השחקנית ברנדה
המסורתי “איפה האשליות שלי?” לא היו חסרים גם
.רודי רוזנפלד ולא רוקסנה גוטמן
שורות אלה אינן מאמר הערכה להצגה אלא הוקרת
,תודה לחברות הטובה שלהם עם יהודי בוקרשט
ולהשתדלותם הרבה – על כל אלה הם ראויים לא
 אלא אנו רוצים, שאותן קיבלו,רק למחיאות כפיים
.להעניק להם את הוקרתנו
 גם לאלה שלא הוזכרו ולאלה,אנו מודים לכולם
, שעשו מלאכתם מאחורי הקלעים,הלא מוכרים
.ולבמאי ההצגה ולכל מי שאחראים על התאורה
, ולך הרי אליאד.לתיאטרון היידי אשר אירח אותנו
 דורל דוריאן.נישאר חייבים תמיד
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The Pessah Holiday at New Height
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, סביב אותם ההסברים,הצורך בהצגה לזכר הניצחון
. הוא שמפעים אותי בכל פעם מחדש,בכל השנים
 ממש כמו בימי מרדכי.לאו דווקא ההצגה עצמה
 בדומה לעובדה שסילקנו את המן והוא,ואסתר
 וחובתנו בכל, מאיים עלינו,לצערנו מופיע שוב ושוב
יום ויום למצוא היכן הוא מסתתר; כך גם עולה שוב
.ושוב הצורך התמידי להציג את הסיפור
 שמדי שנה מצליחה בעזרת,משמחת אותי ההצגה
צוות שחקנים קטן והוצאות מינימאליות למקסם
 ואילו אנחנו מעניקים זה לזה מעט יותר,את הנושא
...אוזני המן
ומה שימח את לבנו במיוחד? מקהלת הילדים “בים
 שמחה.בם” בניהולה המקצועי של הגברת קיש
 עם פחות,אותנו המקהלה המחודשת של הפדרציה
.אנשים מתמיד אבל בכוחות חדשים ושמות חדשים
ואיך לא נופתע מהמנגינות שנוגנו לטקסטים
- שהרשימו במיוחד את מנהל סוכנות “אל,בעברית
 “בבית שלי שומעים אותם לעתים: שאמר,”על
”. בשפה האנגלית,קרובות
כאן המקום לציין את ההשתדלות של המנצח
.ליפשיץ
 למי שמעלה חיוך על,ועדיין לא הגענו לעיקר
. הלוא הוא אוקטביאן סאבא,שפתינו מדי שנה
יהודי בגיל גבורות שאמנם לא נהיה צעיר יותר עם
 אבל יודע שאחרי שמתגברים על בעיה אחת,השנים
...מגיעה הבאה בתור
 והשמועות,המשבר העולמי שמתרחש לנגד עינינו
 עיתונים מסוימים.שאומרות שהיהודים אחראים לו
 והכול מצלצל כמו ההסברה,מנסים להסביר זאת
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תקציר

” )דורל5769  והיה “פורים:1 • עמוד
 פסח במבט אחר )רב שלמה.(דוריאן
 יו”ר הפדרציה מוזמן ל”בית.(סורין רוזן
 בהצגה “קריזה” חוזר היפני.”חם
 ז’ורנל מהחזית )אאורל.טאקאמורי
.(סטורין
 הפעילות הפרלמנטרית:2 • עמוד
’העשירה של חבר הפרלמנט ד”ר א
 הארגונים היהודיים.(’ויינר )א’ ג
מחליטים לחזק את המלחמה
 מעמד חזק.(’באנטישמיות )א’ ג
.בוועידת דרבן השנייה
.”5769  והיה “פורים:3 • עמוד
 עוקבים מהאוויר. מדע וחיים:4 • עמוד
 החקלאות. של איראןs300 אחרי רקטות
 חשיבות רבה לאירוע המדעי.בנגב
 מכונית עם מנגנון.(’ישראלי )נ’ ב-רומני
 איך.”אס “כשר.פי. מנגנון ג’י.ורטיקאלי
? אחד מחלוצי100 אפשר לעבור את גיל
 דב פרוכמן )העמוד:המהפכה במודיעין
.(הוכן על ידי אנדריי בנק
 ישראל: פרופ’ גבריאל גורמן:5 • עמוד
מדינתי לצמיתות )ריאיון עם נדאיה
 ד”ר הרי קולר מציג80  בגיל.(בורקה
.(ספר מיוחד )אווה גלמבוס
 פורים. הג’וינט בוקרשט:6 • עמוד
 סדר ליל פסח למשפחות אבל.במסכות
 מקהלת. שבחים לנשים.גם לצעירים
. יום ישראל בג’וינט.הבובות
 במרס8- ב. הג’וינט בוקרשט:7 • עמוד
 דיונים, בראשית.”ובפורים במעון “רוזן
 פיטנֶס. פונדויאנו בג’וינט.סוערים
. אביב חביב. אני מנגן.בשביל כולם
.(מחול הונגריה חוזר )לוצ’יאנה פרידמן
 דורל.א. פונוטיקה ר:8-9 • עמודים
 איך המצאתי את המכונה:דוריאן
שאתה מפסיד בכבוד )אברהם
.(קרויטורו
 יהדות גסטר והפולקלור:10 • עמוד
 הארכיטקטורה של הזמן או.היהודי
 הנוסע, צ’יליבי משה.הראייה של העשל
 היהדות.בלי להפסיד את האישיות
 דברי תורה )ברוך. תרבות.ר.ו.בט
.( )בוריס מאריאן מר.(טרקטין
 אין מדינה לזקנים )הוריה:11 • עמוד
 יום. היהודים בספרות של ימינו.(גיבוציו
 העולם.(שני הבלתי נסבל )סאנדה פאור
המסתורי של הציירת מדי וקסלר דינו
 טומה. גילויי הזיכרון.()אווה גלמבוס
.(והציירים )אקטאוויאן סאבא
 סיפור של. ענבי אדם: לזכר:12 • עמוד
 נפטר.(טימישוארה )לוציאנה פרידמן
המדען פרופסור אנדריי רוט )אנדרהיה
 התחדשות הכלייזמרים )יוליה.(גיצ’ה
 התוכנית ‘שלום’ משודרת מדי.(דליאנו
.שבוע
 העיתונות – תרבות:13 • עמוד
( )בוריס מאריאן מר2009 – פברואר
 אנחנו ושלנו )סנדרה.טלאוביאקטיב
 להשוות זה לא הגיוני )צ’יקו.(פאור
.(גולדשטיין
 מהחיים התרבותיים של:14 • עמוד
.הפדרציה
.א. תקציר בשתי שפות ר:15 • עמוד
.()אנגלית ועברית
, אסתר: הדרך לתיאטרון:16 • עמוד
:מאת ז’אן ראסין; בתיאטרון היידי
 מאת,שלוש אחיות מרחוב ספאראנציי
אן אוברמן-דיאנה סמואל וטראסי
:עלילה- איש. בני זמננו.()נטלי סטנקו
.(אריק גאון )צ’יקו גולדשטיין
 ירושלים – תכונה רבה:• עמוד א
 ליויו,בקריאת הספרים )אווה גלמבוס
 מגדולי מבקרי הספרות.( מוסקוביצ’י
 – ויקטור קלמפרר )בוריס20-במאה ה
.(מאריאן מר
 יריד הספר והעיתונות:• עמוד ב
 ההוצאה.(2009  במרס8-14 ,14 )מהדורה
לאור טשו מביאה תמיד פרסומים
 מלמוד – הסופר המוכר.חדשים
 ספר קצר של אמרה.אמריקאי-היהודי
 טריסטאן צארה )בוריס מאריאן.קרטס
” הוקרה להוצאה לאור “סאמנה.(מר
.(והספרים שהוצגו )דורל דוריאן
 ממציא. יוסף ברמן:1-4 .א.• תוספת ר
 נימוקים לתרבות:של תערוכת דיוקנים
.(הזיכרון )מנחם גיו שרבן

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele pentru
cititorii din provincie se vor face la comunităţile evreieşti din localitatea
respectivă. Pentru cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri
nr. 9-11, cod poştal 030202. Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate
poştale fie pe adresa F.C.E.R. – la oficiile poştale din localitate, conform catalogului de presă poz. 19375 – pe cont B.C.R. RO51RNCB0074011952750001
filiala sector 3, Bucureşti. Pentru EUROPA, un abonament pe un an costă
45 de Euro (cu toate taxele incluse). Plata se face în avans, prin transfer
bancar sau cec, în cont RODIPET S.A. BANCPOST, Agenţia Floreasca,
Calea Floreasca nr. 167 Bis, sector 1, Bucureşti, România. Cod IBAN:
RO41BPOS70503223389EUR01. Pentru EXTRA EUROPA, un abonament
pe un an costă 95 de dolari USA (cu toate taxele incluse). Cod IBAN:
RO85BPOS70503223389USD01. Cod SWIFT: BPSTROBU. Cod BIC: BPOSROBU
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Gânduri preelectorale
Urmare din pag. 1

Fără să renunţăm nici o
clipă la experienţa vârstinicilor – mai există încă vârstnici în plină putere
– fără să ne îngrijoreze timpul mai scurt pe care
l-au acordat, uneori, până azi vieţii comunitare
cei din „generaţia de mijloc” şi, mai ales, fără să-i
uităm nici o clipă pe cei din „generaţia tânără”, cu
o vârstă care s-a apropiat, ori chiar a depăşit acel
nivel de experienţă şi de maturitate care-i îndreptăţeşte să fie tot mai prezenţi în conducerea Comunităţii noastre! Să ne reamintim de toţi aceştia în

A
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Ţ

Cu prilejul sărbătorii de PESAH
5769/2009, distribuirea azimei şi a
făinii de azimă se va face la Centrul
din Calea Moşilor nr. 76, Sinagoga
Beit Hamidras.
Programul de distribuire va fi următorul: luni, 23 martie, orele 8-12,
13-18; marţi, 24 martie, orele 8-12,
13-18; miercuri, 25 martie, orele 8-12,
13-18; joi, 26 martie, orele 8-12, 13-18;
vineri, 27 martie, orele 8-12; duminică, 29 martie, orele 8-14; luni, 30 martie, orele
8-12, 13-18; marţi, 31 martie, orele 8-12, 1318; miercuri, 1 aprilie, orele 8-12, 13-18; joi, 2
aprilie, orele 8-12, 13-18; vineri, 3 aprilie, orele
8-12; duminică, 5 aprilie, orele 8-14; luni, 6
aprilie, orele 8-12, 13-18; marţi, 7 aprilie, orele
8-12, 13-18; miercuri, 8 aprilie, orele 8-12.
HOL-HAMOED: duminică, 12 aprilie,
orele 8-12; luni, 13 aprilie, orele 8-12; marţi,
14 aprilie, orele 8-12.
*
Orele halahice de PESAH (9 – 16 aprilie
2009) şi programul serviciilor religioase de la
Sinagoga Mare:
VINERI (03.04.2009) * 19:00 Mincha –
Kabalat Şabat – Maariv * 19:27 Aprinderea lumânărilor de Şabat. SÂMBĂTĂ (04.04.2009)
Şabat Hagadol * 08:30 Şaharit * 09:30 Kriat
HaTora * 10:00 Draşa pentru Şabat Hagadol *
10:30 Musaf * 12:30 Mincha * 20:30 Havdala.
MIERCURI (08.04.2009) Erev Pesah 06:44
– 10:00 Birkat Hachama (Rugăciunea pentru
soare) * 11:00 Ultima oră până la care se mai
poate mânca hameţ * 12:00 Ultima oră până
la care trebuie vândut sau ars hameţ-ul * 19:00
Rugăciunea de Mincha – Maariv (inclusiv
Halel) * 19:33 Aprinderea lumânărilor de
sărbătoare * 20:30 SEDER PESAH SEARA I. JOI (09.04.2009) Prima zi de Pesah *
08:30 Rugăciunea de Şaharit (inclusiv Halel)
09:30 Kriat HaTora * 10:15 Musaf şi Tefilat
*
Tal * 19:00 Rugăciunea de Mincha – Maariv
(inclusiv Halel) * 19:33 Aprinderea lumânărilor de sărbătoare * 20:30 SEDER PESAH
SEARA II (începe şi numărarea Omerului).
VINERI (10.04.2009) A doua zi de Pesah *
08:30 Rugăciunea de Şaharit (inclusiv Halel)
09:30 Kriat HaTora * 10:15 Musaf * 19:00
*
Mincha – Kabalat Şabat – Maariv * 19:35
Aprinderea lumânărilor de Şabat (de la o flacără preexistentă). SÂMBĂTĂ (11.04.2009)
Şabat Hol Hamoed * 08:30 Rugăciunea de
Şaharit * 09:30 Kriat HaTora * 10:15 Musaf *
12:30 Mincha * 20:40 Aprinderea lumânării
de Havdala. 12, 13 şi 14.04.2009 Hol Hamoed * 08:00 Rugăciunea de Şaharit * 19:00
Mincha – Maariv. MIERCURI (15.04.2009)
Şvii Şel Pesah * 08:30 Rugăciunea de Şaharit
09:30 Kriat HaTora * 10:15 Musaf * 19:00
*
Mincha – Maariv. JOI (16.04.09) Aharon Şel
Pesah * 08:30 Rugăciunea de Şaharit * 09:30
Kriat HaTora * 10:15 Izkor (inclusiv predica de
Izkor) * 10:45 Musaf * 12:30 Mincha * 20:46
Încheierea sărbătorii.

acest reînnoit ceas electoral. Meritele, competenţa
şi adevărata valoare nu aşteaptă confirmarea, de
atâtea ori îndelung amânată, a anilor. Să avem
încredere – acesta-i cuvântul de ordine pe care-l
propunem – tocmai în această „generaţie tânără”,
care s-a adunat şi s-a format în rândurile O.T.E.R.ului, de la Mirela Aşman la Luciana Friedmann,
de la Attila Gyulás la Erwin Şimşensohn şi, ca să
întrerup enumerarea prea lungă, să nu evităm să
înscriem în capul acestei liste de nume pe cel al
lui Şlomo Sorin Rosen, devenit Prim Rabin prin
încrederea unor mari Rabini Şefi şi a unor lideri
de primă mărime ai Federaţiei noastre.
Că mai există azi neîncrederea şi demenţa
unor „confraţi” şi „ne-fraţi”, „caufmanişti” prin
maniile lor executiv–securiste – cine i-o fi prăsit
printre noi?! – din afara comunităţii noastre, care
pun la îndoială creşterea puternică a vlăstarelor
noastre evreieşti, prin dăruire şi merit?!
Am citit recent câteva din epistolele demenţiale ale duşmanilor noştri, fierte îndelung în
cucuta otrăvitoare care poate ucide orice înţelept,
dar niciodată – absolut niciodată – o comunitate de adevăraţi evrei descendenţi ai lui Moshe
Rabeinu.
Pe când acel Herem în stare să-i mistuie prin
luciditate şi îndreptăţită aruncare în afara zidurilor Cetăţii pe cei care ne urăsc şi ne nesocotesc
fără margini?!
Dragă Şlomo Sorin Rosen, stimată generaţie a
lui Erwin Şimşensohn şi a Mirelei Aşman, contaţi
pe dragostea noastră şi pe înţelepciunea vârstnicilor care ştiu să-şi preţuiască şi să-şi apere fiii şi
nepoţii, iertând senilitatea şi bolile necruţătoare
care ne închid câteodată, independent de voinţă,

ciclul vital, cândva încărcat de merite.
Cum putem ţine legătura între noi? Săli mult
prea încăpătoare pentru sute şi sute de enoriaşi
nu avem. Nu există nici timp optim comun al
unor reuniuni în care să ne regăsim solidaritatea
şi continuitatea împreună. Nu avem soluţii care
să ne încânte aşteptările... şi nici timp pentru
a prelungi la nesfârşit aşteptările. Telefoanele
costă prea mult şi durata unei simple convorbiri
nu îngăduie reîntoarcerea atentă la gândurile
care ne animă. Rămâne doar soluţia unui schimb
lucid, ferm, inspirat şi fără discontinuităţi de
mesaje transmise prin poştă. Da, prin scrisori. A
căror esenţă gravă şi îndreptăţită să-şi găsească
prompt locul în paginile noastre. Şi cărora să le
răspundem, la fel de prompt. Facă-se ca această
nouă „Poştă a redacţiei” să devină o cutie mereu
plină de întrebările, grijile, răspunderile care nasc
din sufletele noastre.
Să facem din apropiatele prilejuri electorale,
din toate comunităţile noastre, o soluţie pentru
speranţele şi noile opţiuni, superioare, în căutarea
unor suflete la fel de pătrunse de forţa identităţii,
spiritualităţii, a îndârjirii noastre de a nu ne risipi
prea devreme în noaptea oboselilor şi inerţiilor
acestui timp dificil.
În curând, voi părăsi şi eu conducerea acestei
publicaţii, lăsând-o pe mâinile unor confraţi mai
tineri şi, poate, mai fermi decât mine, în decizia lor
comună de a ne cunoaşte rosturile, de a ne afirma
forţa, speranţele şi înzestrările cu care am fost
dăruiţi. Şi fi-va o întoarcere simultană spre credinţa noastră funciară în comandamentele vieţii
religioase, în Dumnezeul nostru atotputernic.
DOREL DORIAN

Întâlnirea preşedintelui F.C.E.R., dr.Aurel Vainer,
cu dl. Adrian Lemeni, secretar de stat pentru Culte
La 20 martie 2009, la sediul Secretariatului de Stat pentru Culte, s-a desfăşurat o întâlnire între
dl. Adrian Lemeni, secretar de stat, şi preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Tema principală a convorbirii a fost disponibilitatea la dialog a F.C.E.R. în problemele vieţii religioase, apreciindu-se buna
colaborare în problema elaborării şi adoptării Legii Libertăţii Religioase şi a Cultelor din România. În
context, preşedintele F.C.E.R. a solicitat sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte în ce priveşte
funcţionarea şi păstrarea patrimoniului sacru evreiesc – 94 sinagogi şi 817 cimitire, componente în
aceeaşi măsură ale patrimoniului naţional al României. În calitatea sa de deputat, dr.Aurel Vainer s-a
interesat de problema reabilitării Bisericii “Cuvioasa Paraschiva”, din Ştefăneşti, judeţul Botoşani.
Implicit, s-a solicitat sprijin pentru asigurarea resurselor financiare necesare.
S-a convenit ca F.C.E.R. să prezinte un memorandum privind lucrări urgente de reabilitare în cadrul patrimoniului sacru evreiesc din România.Totodată, s-a stabilit ca în viitor, să se realizeze contacte directe între conducerea F.C.E.R. şi conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte şi s-a abordat posibilitatea unei întâlniri a secretarului de stat cu
Prim Rabinul Cultului Mozaic din România, dl.Şlomo Sorin Rosen.

Lansare de carte
la Clubul Vârstei de Aur din Cluj
Niciodată nu e prea târziu să scrii o carte,
mai ales dacă faci parte din generaţia supravieţuitorilor, care se împuţinează pe zi ce trece.
„Az ellopott fiatalság” (Tinereţea pierdută) este
un volum de memorii care ne prezintă povestea
unui croitor evreu dintr-un sat sălăjean, care a
cunoscut mai întâi vicisitudinile batalionului de
muncă ungar iar mai apoi pe cele ale gulagului,
unde a stat şapte ani. Autorul nonagenar Mihaly
Sándor spune că s-a hotărât foarte greu să-şi scrie
memoriile, dar, după ce s-a aşternut pe scris, nu
s-a ridicat de la birou până nu le-a terminat. În
alocuţiunea introductivă, eseista Julia Szilágyi a
arătat că este o carte - document cu informaţii
preţioase, scrisă cu o sinceritate deplină, care

prezintă un aspect mai puţin cunoscut al Holocaustului – evreii ajunşi în lagărele siberiene. La
reuniunea Clubului vârstei de aur, din 6 martie,
eseista Julia Szilágyi a prezentat şi revista „Szombat”, editată de Asociaţia Culturală a Evreilor din
Ungaria. Doamna Elisabeta Kun a dat citire unei
superbe poezii, de Alex Dundi, care îndeamnă
la neuitarea celor care au pierit în Holocaust.
Doamna Estera Mendel, preşedinta Comitetului
de femei, şi domnul Emeric Rozsa, preşedintele
interimar al comunităţii, şi-au exprimat satisfacţia pentru numărul mare de participanţi şi speranţa că, odată cu încălzirea vremii, activităţile
clubului se vor diversifica. (A.G.)

YYYY DECESE YYYY COMEMORĂRI YYYY
In memoriam
În ziua de 5 decembrie 2008, s-a stins din viaţă, la 88 de ani,
prof. TRUTZER PARASCHIVA. Intelectuală distinsă şi militantă antifascistă, s-a născut la 14 februarie 1920, a absolvit Liceul
Evreiesc din Arad şi Facultatea de filologie a Universităţii din Cluj.
În perioada celui de-al doilea război mondial a participat la lupta
antifascistă din Ardealul vremelnic ocupat. A fost arestată şi deportată în Ungaria, dar a reuşit să evadeze şi să revină la familia ei din
Arad. După terminarea războiului, a lucrat ca publicist la cotidianul
„Lupta Ardealului”, din Cluj şi ca profesor la Liceul Evreiesc din
localitate. Se mută la Bucureşti în 1949, după căsătoria cu Tiberiu
Trutzer. Aici lucrează până în 1964 în învăţământul superior, apoi,
prin transfer, ca profesor la Liceul Lazăr, până la pensionarea ei, în
1975. A fost veteran de război, decorată cu distincţii şi medalii.
A fost o excelentă mamă pentru copiii Ivan şi Victor şi o bunică
iubitoare pentru nepoţii Delia-Ana, Iris şi Tiberiu Alexandru. Cu
toţii deplâng pierderea ei.
Nu o vom uita niciodată!

Y În 18 martie a.c. se împlinesc 5 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna

scumpul nostru NASCH EMIL, din Dej – Judeţul Cluj. Un om deosebit, tată,
socru şi bunic devotat familiei, pe care îl vom păstra veşnic în sufletele noastre
– pioasă aducere aminte. Lia fiică, Emil ginere, Radu nepot, Lucia cumnată.
Y În 24 Adar (20 martie 2009), cu aceeaşi nemărginită durere, cu tristeţe
şi lacrimi, comemorăm patru ani de la decesul dragei noastre prietene FRIDA
VAINŞTAIN, din Iaşi. Nu vom uita niciodată bunătatea, devotamentul şi
generozitatea ei. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Elena şi Irina Brucăr.
În luna februarie au fost înhumaţi în cimitirele C.E.B.: STANCIU
IUDITH (88 de ani, Cimitirul Giurgiului), RIEGLER ISRAELO (75 de
ani, Cimitirul Giurgiului), SÂRBU HENRIETA (73 de ani, Cimitirul Giurgiului), KLINGER OZI (84 de ani, Cimitirul Filantropia), ŞLOIMOVICI
WILLY (94 de ani, Cimitirul Giurgiului), KIMEL NUHEM (84 de ani, Cimitirul Giurgiului), PÂRVUŢOIU ORICA (89 de ani, Cimitirul Filantropia),
SCHECHTER BURAH (78 de ani, Cimitirul Giurgiului), HERŞCOVICI
LEOPOLD (77 de ani, Cimitirul Giurgiului), MAIORESCU TEREZAJOSEFA (79 de ani, Cimitirul Giurgiului,) ROHRLICH MYA (78 de ani,
Cimitirul Giurgiului), GRUNBERG ANA-BETI (96 de ani, Cimitirul Giurgiului), NICOLAE SOFIA (91 de ani, Cimitirul Giurgiului), USCHERSOHN
HAINERICH (96 de ani, Cimitirul Giurgiului).

1 martie 1937 a
•MAULamurit
ARMAND
RICIU, unul dintre

primii jucători de şah din
România. A fost autorul
primei rubrici de şah
într-un ziar românesc.
La 1 martie a.c. se
împlinesc 150 de ani de
la naşterea (1859, Ucraina)
marelui scriitor ŞALOM
ALEHEM,
clasic
al
literaturii idiş.
La 3 martie 1993 a
murit, la Washington,
microbiologul
BRUCE
ALBERT SABIN. A desco
perit vaccinul antipolio
mielitic.
La 5 martie 1957 a mu
rit, la Bucureşti, chimis
tul şi eseistul SAMUEL
BAINGLASS. A fost pro
fesor la Facultatea de
Medicină.
La 5 martie 1915 s-a
născ ut regizorul FRANZ
AUERBACH, fost director al T.E.S.
Bucureşti.
La 6 martie 1898 s-a născut, la
München, marea actriţă
THERESE GIEHSE. A jucat pe
mari scene ale lumii (Praga, New
York, Zürich, München etc.).
La 7 martie 1971 s-a născut, la
Londra, actriţa RACHEL
WEISZ. În 2006, a fost distinsă cu
premiul Oscar. Se implică în
importante acţiuni de caritate.
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ANIVERSĂRILE
ŞI COMEMORĂRILE
LUNII MARTie
La 7 martie 1933, a murit scri
•A condus
itoarea RAHEL VARNHAGEN.
o serie de saloane literare

unde se întâlneau personalităţi de
seamă ale artei şi culturii epocii.
La 10 martie 1988, a murit, la
Bucureşti, folcloristul şi etno
sociologul HARRY BRAUNER.
La 11 martie 1893 a murit, din
cauza frigurilor galbene, în
Noua
Guinee,
exploratorul
SAMUEL FENICHEL. Numeroase
piese aduse de el din expediţii sunt
expuse în mari muzee din lume.
La 12 martie 2009, se împlinesc
10 ani de la încetarea din viaţă
a marelui violonist YEHUDI
MENUHIN. Printre profesorii săi
se numără şi marele muzician
George Enescu.
Acum 150 de ani, la 12 martie
1859, a apărut la Iaşi primul
număr al „Gazetei Româno –
Evreieşti”.
La 13 martie 1926, s-a născut,
la Galaţi, av. IULIAN SORIN,
personalitate
de
seamă
a
iudaismului din România, fost
secretar general al F.C.E.R.,
preşedinte interimar al Federaţiei.
La 14 martie a.c., se împlinesc
130 de ani de la naşterea (1879,
Ulm, Germania) marelui fizician
ALBERT EINSTEIN, autorul
teoriei relativităţii. În 1922, a
primit Premiul Nobel pentru
Fizică.
La 19 martie 1922, s-a născut
actriţa SEIDY GLÜCK. A
realizat roluri de mare succes pe
scenele teatrului idiş
La 23 martie 1925, s-a născut
dr. ALEXANDRU ELIAS,
profund implicat în activitatea
comunităţii evreieşti.
Cu 30 de ani în urmă, la 26
martie 1979, s-a semnat la
Washington Tratatul de Pace
dintre Israel şi Egipt. Evenimentul
a avut un mare răsunet în cercuri
largi ale omenirii.
La 26 martie 1914, s-a înfiinţat
Societatea
„Haşmoneia”
aparţinând studenţilor evrei din
Bucureşti.
La 28 martie 1927, a ajuns în
Ereţ Israel ansamblul Teatrului
„Habima”, fondat în 1917, în Rusia.
Din trupă făcea parte marea actriţă
HANNA ROVINA.
SIEGFRIED WOLF
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„Esther”
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de
Jean
Racine

Un proiect româno-francez
însufleţit de elevi bucureşteni

Teatrul lui Jean Racine - absent din repertoriile noastre şi, de
fapt, rar abordat şi în Hexagon – a beneficiat recent, la noi, de o cuceritoare transpunere scenică. Aş vorbi chiar de o veritabilă surpriză,
cu atât mai impresionantă cu cât a venit din partea unor tineri de pe
băncile şcolii. Este vorba de premiera cu „Esther” a Liceului Francez
„Anne de Noailles” din Capitală. O revizitare a textului la trei secole
după ce a fost scris şi jucat la comanda şi din iniţiativa Doamnei de
Maintenon. O relectură scenică făcută într-un incitant elan cultural
(şi intercultural francofon), într-un cuceritor demers de împletire a
poeziei dramatice cu muzica lui Jean Baptiste Moreau şi pregnanţa
unor ritualuri, ambianţe şi imagini scenice evocatoare şi inspirate.
Montarea a reprezentat reuşita unui proiect întins pe opt luni de
muncă şi emoţii, proiect susţinut de Ambasada Franţei, Institutul
Cultural Francez şi finalizat prin competenţa, dăruirea şi, desigur,
energia unor profesori francezi. Căci regia (care a pregătit,
antrenat nu una, ci două distribuţii distincte, a fost semnată
de Sophie Boulin, maestră de
cânt, declamaţie şi arta gestului
baroc, şi de Dominique Depaule,
specialist în studii clasice. Ei au
ştiut să implice în îndrăzneţul
lor pariu şi minunatul grup al
Corului de copii Radio, să-şi
atragă colaborarea unor soliste
înzestrate – Iulia Dan şi Valentina Naforniţa şi a câtorva
instrumentişti virtuozi ai viorii
(Mihai Ghiga), ai violencelului,
clavecinului, theorbei – direcţia
muzicală fiind asigurată de Voicu Popescu.
Am urmărit tragedia destinată de Racine doar „recitării
şi cântării – într-un frumos şi
sensibil spectacol-concert; cu
multe momente de „graţie” şi
altele de nebănuită revelaţie tematică şi estetică.
Istoria protagonistei ce dă titlul tragediei este cunoscută din Cartea lui Esther. Şi, desigur, mulţi dintre cititorii noştri îşi vor fi amintit
de tabloul lui Rembrandt în care eroina are un aer neîndurător. Racine
repovesteşte Biblia din unghiul suferinţelor evreilor – goniţi, deportaţi, risipiţi în patru vânturi, persecutaţi şi, mai ales, din prespectiva
Pietăţii şi a credinţei lor nestrămutate în salvare. În numele acestei
credinţe, Esther, ajunsă soţia atotputernicului rege persan Assuverus
(Artaxerxe), ascultă ordinul unchiului ei Mardochai de a împiedica
exterminarea evreilor din Babilon (decizie a influentului rege – luată
la sugestia ministrului său, Aman).
Pentru a-şi salva neamul, Esther şi-a asumat riscul mărturisirii

Contemporanii noştri

Drumul
spre teatru

propriei sale origini iudaice, până
atunci tăinuită. Dar sinceritatea
şi durerea, frumuseţea şi senzualitatea, forţa ei de convingere au
triumfat. Iar evreii celebrează azi,
de Purim, „ziua sorţilor”, ziua care, hărăzită de duşmani suprimării,
s-a preschimbat într-o mare biruinţă a supravieţuirii.
Identificăm în opera lui Racine, cel atras de jansenism, marea
sa sensibilitate la tema prigoanei religioase, ideologice, politice,
rasiale, un motiv pe care el îl dezvoltă liric şi patetic, în relatările
lui Esther, sau în reflecţiile şi lamentările fiicelor Sionului (care
formează Corul).
Deosebit de actual prin acest mesaj de toleranţă – spectacolul nu
e mai puţin provocator estetic – prin stilul său, desigur inactual, dar
cât de cuceritor! Prin stilul său
de reînviere a clasicismului şi
barocului – ca apte să nască sublimul aspiraţiilor, al frumuseţii,
al unei maxime ardenţe spirituale. Căci un asemenea efect au
poezia, cuvântul şi melosul dar şi
„decorul – iluzie”, în stil italian
(inspirat de Poussin, Veronese,
Tintoretto), ori costumele în
linie antică, trecute prin filtrul
Renaşterii – admirabile creaţii
ale lui Constantin Cojocaru.
Cât priveşte distribuţia –
cântăreţi cu voci de puritate
serafică sau actori ce declamă să le numim pe Ileana Popovici
şi Ileana Mitu – Esther, ori pe
Michael Gentric şi Alexandre
Perrier – Aman), aceştia ne
implică în tensiunea trăirilor
printr-un ritual elegant, atent
la statuarul atitudinilor şi majestuosul simbolism al gestului,
într-un joc nu lipsit de vibraţie. Mai ales interpreţii textului au reuşit
performanţa (greu de egalat chiar şi de cei cu studii universitare de
teatru) de a avea o bună dicţie; de a da sens, fluenţă şi sinceritate
marilor desfăşurări retorice; de a conferi tiradelor şi lungului vers
alexandrin muzicalitatea şi cadenţa ideală.
Neaşteptată reuşită!
Mi-o imaginez chiar pe Madame de Maintenon, în compania fetelor de la Saint Cyr, urmărind stupefiate evoluţia în franceză a acestor
tineri din Bucureştii anului 2009, din clase de ştiinţe, de economie
etc. Şi rămânând cu gura căscată - bouche bée; chiar cu riscul unei
grave încălcări a etichetei aulice!

La Teatrul Evreiesc de Stat

„Trei surori din Strada Speranţei”
de Diane Samuels şi Tracy-Ann Oberman

Cea mai recentă premieră de la T.E.S.
este, cum bănuiţi probabil, o parafrază la
capodopera cehoviană. Autoarele piesei
„Trei surori din Strada Speranţei” – Diane
Samuels şi Tracy-Ann Oberman, se ţin foarte
aproape de original, dar îl transpun în mediul
evreiesc. Eroinele lor, fetele Lasky, nu mai
trăiesc în Rusia ţaristă, şi nici la New York
(unde s-au născut), ci la Liverpool. „Acţiunea”
se petrece în anii 1946-1948 (când în oraşul
britanic au existat manifestări antisemite).
Şi aici „povestea” începe de ziua Ritei,
cum se numeşte mezina. Printre cei care îi
cântă „Happy Birthday!” se află şi Solly, ale
cărui disperare afectivă şi stranietate se datoresc, poate, şocului trăit de el la eliberarea
lagărului de la Dachau.
Frumoasa May, căsătorită
cu directorul adjunct al
Liceului Evreiesc, va face o
pasiune pentru Vince (corespondentul lui Verşinin
este comandor american,
cu familia rămasă peste
ocean).
Cu toţii, aceşti oameni
originari din Europa de Est
– Rusia, Ucraina, Polonia,
păstrează ca pe nişte răni
deschise (mai ales că printre ei se află mătuşa Beil,
supravieţuitoare a terorii
cazacilor şi pogromurilor
de la Odesa şi Chişinău)
memoria persecuţiilor milenare şi a ororilor Holocaustului. În dialogurile lor
se impun de la sine referinţe la istoria recentă, la
război, la deportări, dar şi
la Troţki, şi mai ales la Th.

Herzl şi fascinaţia sionismului. Câţiva dintre
protagonişti pomenesc şi de Moscova, de
New York, Brooklyn-ul revine mai frecvent.
Reperul „cardinal”, mai ales al celor tineri,
rămâne însă un altul: Ierusalimul, Palestina,
mult visatul şi doritul stat Israel. O ţară de
care îşi leagă mari speranţe, care să pună
capăt sentimentului dezrădăcinării şi celui
de destin veşnic periclitat; care să le dea noi
răspunsuri cu privire la propria identitate şi
apartenenţă.
Urmărim cu interes piesa (tălmăcită de
Alexandru Al. Şahighian). În mod cert, Cehov
este mai bun, ca să zic aşa. Dar este o incitantă
provocare aceea de a recepta (având viu în
minte originalul) o creaţie în palimpsest; şi
să refaci repetat drumul
de la canava la ţesătură.
Aceasta – chiar dacă te-ai
aştepta mereu din partea
autoarelor britanice la un
impact mai mare cu actualitatea.
Cred, însă, că „moneda forte” a spectacolului
(cu atât mai preţioasă în
vremuri de criză) rămâne
nostalgia pe care o pot
provoca şi azi tablourile
vieţii unei comunităţi încă
solidare, în care modernitatea nu a gonit tradiţia
şi care continuă, „în plin”
Liverpool, să vorbească
idiş. În sfârşit (fără a fi în
primul rând un act omagial), această „Trei surori
din Strada Speranţei” mai
prezintă un interes acum,
când s-au împlinit 60 de
ani de la întemeierea sta-

tului Israel. Căci spre acest nou tărâm al
făgăduinţei îşi îndreaptă speranţele şi Teddy
şi către el va porni şi Rita, în final.
Montarea de la TES, în regia lui Grigore
Gonţa (decoruri: Mihai Mădescu, costume:
Luana Drăgoescu; ilustraţia muzicală: Vasile
Manta) e o merituoasă valorificare a textului
(chiar dacă distribuţia nu beneficiază întotdeauna de interpreţii ideali). Spectacolul este
mai ofertant în partea a doua, de acutizare a
crizelor umane, când urmărim scene şi evoluţii mai bine interiorizate şi mai pregnante
artistic. Aşteptările, tatonările, ciocnirile,
atmosfera specifică sunt orchestrate expresiv de Grigore Gonţa, cu inserturi în idiş
(datorate lui Anton Celaru), cu sonorităţi de
jazz, paşi de charleston şi dansuri specifice
culturii idiş.
Reţinem în mod deosebit: evantaiul expresiv al trăirilor contradictorii, cu răsuciri
bruşte ale lui May – Natalie Ester; sinceritatea şi puritatea jocului Ritei – Viorica Bantaş;
discreţia şi delicateţea implicării sufleteşti a
lui Gertie – Monia Pricopi; jocul convingător
al senzualei şi voluntarei Debie – Arabela
Neazi. Remarcăm distincţia prezenţei şi
minunatele trăiri ale lui Vince – Cornel
Ciupercescu. Suntem cuceriţi de intrările în
scenă ale lui Mihai Ciucă – simpaticul, bunul,
credulul (sau poate aparent naivul) Mordy şi
de compoziţia şi evoluţia bine marcată a lui
Nate – Nicolae Botezatu.
Nu trec neobservaţi nici Arnold cel
slab şi ezitant, uşor manipulabil – Mircea
Drâmbăreanu; nici enigmaticul Soli – Mihai
Prejbeanu; nici Veaceslav Grosu – care dă
expresie neliniştii şi utopiei lui Teddy. Şi,
desigur, Silvia Năstase care conferă mătuşii
Beil vioiciune, culoare şi spirit.
NATALIA STANCU

Un om – o epopee:
Aric Gaon

Este greu de imaginat că un singur om poate purta povara minunată a unei întregi istorii
recente a statului Israel. Şi totuşi... plecat (Alia)
din ţară, cu familia, puţin înainte de a pune barmitzva, ce lăsa oare în urmă Aric (Alfred) Grosz,
născut la Timişoara, în 1937? Grădiniţa şi şcoala
evreiască, heiderul, joaca şi plimbările în frumosul
oraş de pe Bega... Dar localitatea sa de baştină se
mai lega şi de o perioadă nefastă a copilăriei sale;
aceasta fusese bântuită de bandele Gărzii de Fier
şi a celor din Hitlerjugend. Copiii de evrei nu mai
îndrăzneau să iasă din casă singuri, fetele nici atât!
Şi cum poţi uita fapta cea mai de neiertat petrecută sub ochii săi: legionarii, fără nici un motiv, în
mijlocul străzii, bătându-i bunicul, Hemli, smulgându-i frumoasa barbă albă; ajuns apoi acasă
cu obrajii şiroind de sânge, s-a spălat, în vreme
ce nepotul neajutorat suferea că nu a putut opri o
asemenea fărădelege! O amintire care îl va urmări
toată viaţa...! Alt bunic, Şmuel Dov Grosz. Din satul Borodul Mare (lângă Oradea), smuls cu familia
din căminul lor, au fost deportaţi la Auschwitz.
Aric apucase şi războiul, cu bombardamente şi
lipsuri, cu teama zilei de mâine, până la 23 august,
când dl. Stein, venind în fugă, a trâmbiţat vestea
cea mare: „Am câştigat războiul!”… (alţii îl pierduseră!). În Israel, din 1951, şi după bar-mitzva,
a urmat o perioadă de acomodare... Au locuit în
corturi, la Hedera Brandes, unde se învecinau cu
o livadă de portocali. Familia a trebuit să se „împrăştie”, Aric Grosz, de acum înainte Gaon, a fost
trimis la o ieşiva, tocmai la Ţfat (Safed), faimosul
oraş al cabaliştilor, ieşiva condusă de rabinul din
Harghita. Ceilalţi trei fraţi, care încotro... Aric a
mai urmat o ieşiva la renumitul Bnei Brac, cu un
program încărcat: dimineaţa, studii talmudice, iar
liceul, la seral. La 18 ani, intră în armată, la o unitate de elită, la paraşutişti şi, după o carieră strălucită, ajunge la gradul de colonel. În cele din urmă,
devine pensionarul Ministerului Apărării. Aric îmi
relatează un amănunt istoric, aproape incredibil:
când locotenentul Ariel Sharon a vizitat prima
oară garnizoana sa, nu existau în Israel mai mult
de o sută de paraşutişti, români şi maghiari, (dar,
în scurtă vreme, se vor număra cu miile). Nu mi
s-a lăudat cu faptele sale de bravură, pentru care
a fost de mai multe ori decorat, ci mi-a spus doar,
simplu, ostăşeşte: “Am luptat în toate războaiele
ţării mele şi am fost printre primii eliberatori ai
Ierusalimului, la al cărui zid m-am rugat”. Mai
departe, îmi mărturiseşte faptul că i-a cunoscut
pe toţi preşedinţii şi premierii ţării: David Ben
Gurion, Moshe Sharett, Golda Meir, Iţhac Rabin
şi pe Sharon, cu care s-a împrietenit, uşa acestuia
fiindu-i întotdeauna deschisă.
Aric este o istorie vie a Israelului zilelor
noastre! A văzut cu ochii săi cum s-a transformat
deşertul într-o grădină înfloritoare, pe care el şi
colegii săi viteji au trebuit s-o apere, deseori cu
preţul vieţii. Urmaşii săi: două fete şi un băiat, de
asemeni israelieni. Soţia, Stela, originară din Iaşi,
simpatică şi plină de viaţă, a fost profesoară de
limba şi literatura română; luminează cu zâmbetul
ei lumea din jur! O vreme, soţii Gaon au revenit
în România, cu dublă cetăţenie, ocupându-se de
turism, în special pentru vizitatorii israelieni nostalgici. O dată, o singură dată, după mai bine de
cinci decenii, împreună cu alţi doi fraţi, a încercat
să revadă Timişoara şi uliţa copilăriei. A fost o
decepţie! Oraşul nu mai era ce a fost sau ce li se
păruse că a fost...
Nelipsit de la Sinagogă, fără a fi însă bigot, cu
o voce de aur, Aric a ţinut numeroase slujbe, i-a
ajutat pe mulţi să facă teşuva, prin exemplu său
personal, şi a pregătit câteva tinere să treacă la
iudaism, una dintre ele, însărcinată, va da desigur
naştere unui viitor coreligionar (se ştie, acum,
după ecografie). A participat, în sfârşit, nu demult,
la alegeri pentru un post de conducere în comunitatea noastră, dar cu puţine şanse, fiind prea puţin
cunoscut, iar noi n-am fost inspiraţi, n-am ştiut să
ne apropiem de un bărbat de ispravă. Eu am văzut
în el un veritabil „ambasador”, în relaţiile delicate
şi complexe cu israelienii, fraţii noştri buni, care
lucrează în ţară. Păcat, mare păcat! (a fost unicul
lui eşec în alegeri!) Acum nu ne mai rămâne decât
să ne luăm rămas bun de la el (şi de la soţia sa)
căci se întoarce definitiv în Patrie unde, spune
el, „acolo e locul tuturor evreilor”. La despărţire,
m-au impresionat cuvintele lui, parcă turnate în
bronz: „Cred în veşnicia lui Israel”. La o asemenea
profesiune de credinţă, profetică şi actuală, îi răspundem acum: La revedere, Gaon! La revedere,
Stela! Să ne trăiţi şi să nu ne uitaţi!
Ţicu Goldstein
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IERUSALIMUL

cuprins de febra lecturii şi a cărţilor
De aproape o jumătate de secol, Ierusalimul este, din doi în doi
ani, gazda unui prestigios Târg de carte. Începând din 1963, acest
eveniment cultural a oferit editurilor din întreaga lume posibilitatea de
a prezenta publicului ultimele şi cele mai importante creaţii ale scriitorilor, poeţilor şi publiciştilor, atât autohtoni cât şi, în traducere, ale unor
autori din alte ţări. Acordarea „Premiului Ierusalim” este considerat un
moment de excepţie, de fapt un fel de antecameră a Premiului Nobel
pentru literatură, numeroşi scriitori fiind desemnaţi pentru a primi această
distincţie supremă după ce au fost consacraţi la Ierusalim.
Cea de a 24-a ediţie a Târgului, care s-a desfăşurat în perioada 15-20
februarie a.c., şi care s-a bucurat la deschidere de prezenţa Preşedintelui Israelului, Shimon Peres, şi a Primarului Ierusalimului, Nir Barkat,
nu s-a dezminţit faţă de ediţiile trecute. Au participat 600 de edituri din 18 ţări, cu 114
standuri, însumând mii de volume. Alături de editori, librari, bibliotecari, critici literari şi,
bineînţeles, publicul cititor s-au aflat şi scriitori din diferite ţări. Lansări de cărţi, conferinţe
de presă, întâlniri cu cititorii au figurat în programul Târgului. În acest an, „Premiul Ierusalim”
a revenit scriitorului japonez Haruki Murakami, candidat în 2007 la Premiul Nobel pentru
literatură. Scriitorul nipon a acceptat cu mare bucurie distincţia, afirmând că a dorit să vină
la Ierusalim nu ca să primească premiul, ci ca să se întâlnească cu cititorii lui din Israel. „Ei
sunt partenerii scrisului meu şi pe ei am venit să-i onorez”, a declarat el, menţionând că au
fost exercitate mari presiuni asupra lui ca să refuze premiul, dar el nu a fost de acord cu o
astfel de poziţie care ar fi însemnat „un mesaj negativ, acela că m-am retras în graniţele
unei securităţi penibile”. Murakami este autorul a 20 de cărţi, traduse în 40 de limbi, printre
care „Pădurea Norvegiană”, „Dans, dans, dans” sau „Kafka pe malul mării”, traduse şi în
limba română.
Fiecare ediţie a Târgului este dedicată unei ţări, anul acesta onoarea revenindu-i Ungariei.

Puternică prezenţă românească
Ca la fiecare ediţie, şi în acest an, România
a fost prezentă la Târg. Participarea ei a fost
posibilă datorită colaborării dintre Institutul
Cultural Român (I.C.R.) din Tel Aviv, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
Naţional - Direcţia Relaţii Internaţionale, cu
sprijinul Ambasadei României în Israel. Au
participat 25 de edituri la standul Ministerului şi, la un stand separat, Editura Hasefer. Scopul prezenţei editurilor româneşti a
fost, după cum a declarat Ana Andreescu,
reprezentanta Ministerului Culturii, de a
promova literatura română contemporană şi
autorii actuali – Horia Roman Patapievici,
Andrei Pleşu, Ana Blandiana. Aflată la Târg,
Editura Polirom a organizat, pe 16 februarie,
lansarea „Operelor complete” ale lui Norman
Manea. Cărţi de autori evrei s-au găsit şi la
standurile altor edituri. Invitaţi ai Târgului
au fost scriitorii Dan Lungu, Gabriel Chivu,
Petre Cimpoieşu şi Radu Aldulescu, artistul
plastic Ioana Ursa. Scriitorul şi editorul Teşu
Solomovici a fost prezent cu producţia sa
editorială. El a lansat la standul I.C.R.ultima
sa carte, „Talmudul”, despre care a vorbit,
într-un gest colegial, dr.José Blum, şeful delegaţiei Editurii Hasefer. La standul României
au fost organizate dezbateri literare, lansări de
cărţi, lecturi publice, expoziţii de ilustraţie de
carte pentru copii. Afluenţa publicului a fost
mare, israelienii originari din România manifestându-şi interesul faţă de creaţia literară

din ţara lor natală.

Editura Hasefer – succes deplin
În acest an, Editura Hasefer a avut propriul stand, ceea ce i-a permis prezentarea a
60 de titluri şi organizarea unor evenimente
cultural-artistice. Delegaţia editurii, condusă
de dr. Josė Blum, şeful Direcţiei de Cultură,
Artă şi Ştiinţă a F.C.E.R., a făcut o adevărată
campanie PR pentru a face cunoscute activitatea, proiectele şi realizările acesteia. I-au
sărit în ajutor, desigur, prietenii din Israel,
I.C.R., scriitori de limbă română, critici şi
istorici literari, intelectuali de prestigiu din
Israel, printre care dr.Moshe Idel şi dr. Leon
Volovici, miile de cititori, Ambasada României, un rol important fiind jucat de însuşi
ambasadorul român, E.S. Eduard Iosiper,
cât şi de ataşatul cultural, vechiul prieten al
comunităţii noastre, Bela Kriszbay.
Mai multe evenimente, organizate atât
la Ierusalim, în cadrul Târgului, cât şi la TelAviv, au fost dedicate promovării creaţiilor
editurii. Astfel, chiar înaintea inaugurării
Târgului, la 13 februarie a.c., în cadrul I.C.R.
de la Tel Aviv a avut loc o întâlnire cu membri
marcanţi ai Asociaţiei Scriitorilor de limbă
română din Israel, prezidată, din partea Institutului, de d-na Gabriela Ştefan şi din partea
Asociaţiei - de preşedintele acesteia, poetul
Shaul Carmel. Au fost de faţă reprezentanţi
ai Ambasadei române, intelectuali de marcă
(ing. Baruch Tercatin, istoricul Lucian Zeev

Herşcovici, scriitorii Gina Sebastian Alcalay,
prof. Andrei Strihan, Carol Feldman, Zoltan
Terner, I. Ştiru şi un numeros public.

Dr.Josė Blum:
Preocupare pentru
diversificarea tematică
Preşedintele Asociaţiei, poetul Shaul Carmel, a scos în evidenţă excelenta colaborare
între Asociaţie, F.C.E.R. şi editură. Dr. Josė
Blum a făcut o prezentare exhaustivă a activităţii editoriale. El a subiniat că, la această
ediţie a Târgului, Hasefer se prezintă cu cărţi
realizate în perioada 2007-2008 cu teme legate de istorie, Holocaust, iudaism, literatură,
precum şi cu albume, menţionând realizarea
unui catalog bilingv, în română şi engleză,
despre ultimele producţii editoriale. După
ce a făcut o scurtă trecere în revistă a istoriei
editurii, vorbitorul a subliniat că, la ora actuală, aceasta este preocupată de diversificarea
tematică, abordându-se domenii ca folclorul
evreiesc, literatură pentru copii, umor, biografii, inclusiv ale unor femei evreice, antologii de
poezie, istorii ale comunităţilor din România,
dicţionare şi...bucătărie evreiască. Dr. José
Blum a vorbit apoi despre cele mai semnificative producţii editoriale din ultimul timp
– „Prezenţe rabinice în perimetrul românesc.
Secolele XVI-XXI” de Baruch Tercatin şi Lucian Zeev Herşcovici, „Evreii din România”,
volum coordonat de dr. Hary Kuller, „Vreau
să depun o mărturie până la capăt, Jurnal în al
III-lea Reich 1933-1945” de intelectualul germano-evreu Victor Klemperer şi „Clarenfeld,
evreul necesar” de Mirel Bratu.
Aceeaşi tematică a fost abordată de şeful
delegaţiei şi în cadrul a două interviuri, acordate posturilor de radio Kol Israel şi „România
Internaţional”.

Dr. Aurel Vainer, cel mai
entuziast „agent literar”
La 19 februarie a.c., în cadrul Târgului
a fost lansată lucrarea „Prezenţe rabinice în
perimetrul românesc. Secolele XVI-XXI”,
organizatorul evenimentului fiind Universitatea Ebraică din Ierusalim. La această acţiune
culturală majoră, moderată de dr.Moshe Idel
şi dr. Leon Volovici, au participat şi au luat
cuvântul mari personalităţi rabinice (Marele
Rabin Menachem Hacohen, Rabinul Yoel
Tobias şi Rabinul Halpert), reprezentanţi
ai unor instituţii ale originarilor din România (Misha Harish, preşedintele A.M.I.R.),
profesori universitari, preşedintele F.C.E.R.,

dr. Aurel Vainer.Cei doi autori ai lucrării au
prezentat modalităţile de lucru şi au mulţumit
celor care au contribuit la apariţia acestei
cărţi importante pentru cunoaşterea istoriei
evreilor din România. Dr.Aurel Vainer a
vorbit despre istoria acestei lucrări. Decizia
de a o elabora s-a născut în biroul în care
au lucrat Şef-Rabinul dr.Moses Rosen (z.l.)
şi acad. prof. dr. Nicolae Cajal (z.l.) şi a fost
determinată de ideea că istoria comunităţilor
evreieşti nu poate fi despărţită de activitatea
rabinilor care au reprezentat un factor motor
în viaţa comunităţii lor. Graţie eforturilor
celor doi autori care s-au angajat la acest
demers deloc uşor, cartea a fost finalizată
relativ repede. Ea a fost apreciată în mediile
intelectuale şi religioase româneşti. Astfel,
acad. Răzvan Theodorescu a declarat că o va
propune pentru Premiul Academiei, iar P.F.
Daniel, Patriarhul României, şi Mgr. Ioan
Robu, Mitropolit Arhiepiscop romano-catolic
al Bucureştiului, au avut cuvinte de laudă la
adresa ei. Este o carte-omagiu adus rabinilor,
dintre care mulţi au fost figuri strălucite ale
unor Curţi Rabinice din perimetrul est-central
european, a arătat vorbitorul.
De-altfel, preşedintele F.C.E.R. a fost
„agentul literar” cel mai entuziast al Editurii,
promovând în toate împrejurările realizările
ei. Domnia-sa a vizitat standul României şi
standul Editurii Hasefer şi a făcut o serie de
aprecieri privind participarea românească
la Târg. „România este prezentă cu un stand
foarte frumos al Ministerului Culturii şi al
I.C.R., precum şi cu cel al F.C.E.R şi cred că era
de datoria mea să fiu prezent aici”, a declarat
domnia-sa, într-un interviu acordat corespondentului Agerpres din Israel. El şi-a exprimat
satisfacţia că pe rafturile editurilor prezente la
Târgul de Carte se regăsesc numeroase lucrări
referitoare la subiecte iudaice şi la istoria evreilor din România, menţionând în mod special
Editura „Polirom” din Iaşi. „Nu cred că există
o editură serioasă, prestigioasă din România
care să nu includă în activitatea sa şi subiecte
de acest gen”, a declarat preşedintele F.C.E.R.
În ceea ce priveşte activitatea Editurii Hasefer,
dr. A Vainer a arătat că „este o satisfacţie când
vezi că această mică-mare editură a F.C.E.R
se prezintă cu fruntea sus”. El a adăugat că şi
sub aspect tehnic, cărţile Editurii Hasefer se
prezintă excelent, având foarte buni autori de
copertă. În pofida dificultăţilor economice, ori
de cîte ori va fi invitată de I.C.R., comunitatea
eveiască va participa la manifestări culturale
din Israel pentru a pune în circulaţie patrimoniul cultural creat de evrei pe teritoriul
României, a arătat preşedintele F.C.E.R .
EVA GALAMBOS
LIVIU MOSCOVICI (Israel)

Unul dintre cei mai mari cronicari ai secolului XX – Victor Klemperer

La Editura Hasefer a apărut Jurnalul
lui Victor Klemperer din anii 1933-1945,
purtând titlul „Vreau să depun mărturie
până la capăt”, în traducerea Ruxandrei
Hosu, redactor Stefan Iureş. De ce este
cunoscut şi apreciat Victor Klemperer
(9 oct. 1881- 11 febr.196o)? Să urmărim
câteva date biografice, care prezintă un
interes special. Mic comerciant la început,
student, jurnalist, apoi profesor de literatură, specializat în
Iluminismul francez, la Technische Hochschule din Dresda,
a devenit mai cunoscut postum, când i s-au publicat, în 1995,
jurnalele de o valoare documentară şi artistică excepţională. S-a
născut la Landsberg (actualmente, Polonia), tatăl său fiind rabin. Vărul său a fost celebrul dirijor Otto Klemperer. Altă rudă,
cunoscutul chirurg Georg Klemperer, a fost medicul personal al
lui Lenin iar alt văr a fost actor. Victor Klemperer a dus o viaţă
diferită de a celor din familia sa, sub multe aspecte. A studiat
filosofia, lingvistica la universităţi din München, Geneva, Paris,
Berlin, a colaborat în presa berlineză, a obţinut doctoratul în
1913, a susţinut cursuri la Neapole, apoi s-a înrolat voluntar în
armata germană. În 1912, el se convertise la luteranism, fiind
convins că ataşamentul pentru cultura germană cerea şi acest
pas, fiind îndemnat şi de fraţii săi. Din 1933 până la finele celui
de-al doilea război mondial, a scris Jurnalul, publicat ulterior
în două volume, pe care apoi le-a utilizat la întocmirea unei
cărţi cu totul originale: „Lingua Tertii Imperii”. S-a referit în
special la persecuţiile antievreieşti, în cele mai amănunţite
aspecte, fiecare având o semnificaţie. Încă din 1935, prin aplicarea legilor rasiale, Klemperer pierduse toate titlurile precum
şi serviciul, fiind obligat să lucreze ca laborant într-o fabrică.
Deşi soţia sa, Eva, era „ariană”, scriitorul este permanent urmărit de Gestapo şi este în pericol de a fi deportat, împreună cu
soţia, oricât de „ariană” era aceasta. La 13 februarie 1945, când
ultimii evrei din Dresda erau deportaţi, iar oraşul era bombardat masiv de aviaţia engleză, familia Klemperer fuge din oraş.

El îşi scoate steaua galbenă, pe care o purtase în ultimii ani,
ajungând într-o zonă unde nu era cunoscut. Revine la Dresda,
după căderea regimului nazist, pentru a solicita retrocedarea
casei, ce fusese „arianizată”. Klemperer alege RDG ca patrie a
sa, este ales parlamentar, în 195o, dar nici nu se punea în discuţie publicarea preţioaselor sale jurnale. Din 1995, el devine
cunoscut, prin traduceri, în Europa şi în lume. Publicaţii de prestigiu s-au făcut ecoul recunoaşterii postume a lui Klemperer.
El şi-a continuat Jurnalul din 1945 până în 1959, ceea ce îl
face realmente un martor al secolului. German-negerman sub
nazişti, comunist-necomunist sub regimul redegist, el a avut
de înfruntat două dictaturi, aflate sub lozinci diferite, dar cu
efecte foarte asemănătoare.
În prefaţa scrisă de Almut Giesecke, pentru ediţia germană,
se arată că pasiunea lui Klemperer de a scrie jurnal a început
de la vârsta de 17 ani, subliniindu-se riscul enorm pe care şi
l-a asumat scriind un jurnal sincer în anii dictaturii naziste, în
dorinţa de a fi martorul „în direct” al persecuţiilor şi masacrului
evreilor. Jurnalul a fost continuat şi în anii regimului socialist.
„3o ianuarie 1933 – Hitler cancelar. Ceea ce până la duminica
alegerilor numeam teroare era un blând preludiu...Din nou e
surprinzător cât de lipsit de apărare se prăbuşeşte totul”, astfel
începe cutremurătorul Jurnal. Ca şi cum, aflat undeva, la iarbă
verde, te trezeşti înconjurat de o haită de câini sălbăticiţi. O
primă măsură, aparent fără mari ecouri – Uniunea Centrală a
Evreilor din Thuringia este desfiinţată pentru că ar fi criticat
guvernul „în manieră talmudistă”. Ceva miroase a antisemitism, dar pericolul încă nu este evident. Oare? Zvastica devine
simbolul naţional, peste tot zvastici, de parcă Germania ducea
lipsă de simboluri. Klemperer era un naţionalist-conservator,
care a suferit din cauza înfrângerii Germaniei, în 1918. Dar ce
conta el pentru nazişti? Era un evreu convertit, atât şi nimic
mai mult, ba chiar mai suspect. Klemperer simte „greaţă şi
ruşine”. Este încă naiv. Încă nu venise frica, marea frică de
care nici un om cu mintea întreagă nu scapă, când vede că
iadul se instaurează ca o ordine de drept. Prima etapă a per-

secuţiei – boicotul economic al întreprinderilor, magazinelor
deţinute de evrei. Apoi interzicerea practicării unor profesii,
concedierea evreilor din întreprinderi, propaganda antisemită
deşănţată.Dar teama nu se insinuează numai printre evrei.
Germanii, cei care nu îmbrăţişaseră nazismul, se tem, iar la
plebiscitul din septembrie, care acorda puteri discreţionare
lui Hitler, se merge cu teama violării secretului votului. Insăşi
teroarea falsifică opinia reală a cetăţenilor. Fuhrerul era învingător prin vot aparent liber. Incă naiv, Klemperer regreta
moartea feldmareşalului Hindenburg, care practic nu făcuse
nimic pentru a împiedica ascensiunea lui Hitler, accederea sa
la puterea supremă. Comentarii din acea vreme: Hitler aduce
comunismul, Hitler ajută pe evrei să plece din Germania în
Palestina. Incredibil, pentru cititorul de azi. Klemperer speră
că nemernicia nazistă se va autodistruge. Previziune, dar cu
ce preţ? Klemperer citeşte din Rousseau, dar se gândeşte că
totul este inutil, nazismul este atotînvingător. Aşa pare. În
Germania este linişte. Democraţie? Cine se gândeşte la ea? în
Spania, în 1936, izbucneşte războiul civil. Germania este stabilă, totul pare normal. Avalanşa evenimentelor spulberă orice
speranţă. Klemperer este arestat de mai multe ori, sub diverse
motive. Izbucneşte războiul, populaţia este intoxicată cu ştiri
triumfaliste. Finalul războiului se cunoaşte. Jurnalul urmăreşte
pas cu pas „creşterea şi descreşterea celui de-al treilea Reich”,
dar nu sub aspect istoric, ci prin prisma unui om care suferea
dublu – ca german, convins de existenţa unei culturi şi a unei
civilizaţii pe care le iubea şi la care a contribuit, şi ca evreu,
obligat să se ascundă mereu sub masca unui convertit pe care
naziştii nu voiau s-o ia în seamă. Victor Klemperer este un
personaj kafkian, prins într-o capcană în care a intrat de bună
voie, pedepsit pentru ceea ce nu făcuse niciodată – nu a trădat
patria care, prin vremelnica dominaţie a nazismului, i-a arătat
un chip vrăjmaş. Este uşor să fii patriot când ţi se recunosc nişte
merite ori, cel puţin, calitatea de cetăţean. Klemperer este un
Sebastian al Germaniei.
BORIS MARIAN
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SALONUL DE CARTE ŞI PRESĂ

A venit primăvara şi, conform tradiţiei, s-a
deschis şi Salonul de Carte şi Presă, la Muzeul
Naţional de Istorie a României.
Din păcate, Editura Hasefer nu este
prezentă de această dată. Numărul participanţilor este de circa o sută, în general edituri cunoscute, dar unele nu s-au prezentat
cu cataloage actualizate. Din cărţile oferite,
amintim pe cele care ne-au trezit curiozitatea.
La Editura Harald: „Metafizică şi cosmologie orientală” de René Guénon, „Mistica
ebraică” de James Abelson, *** „Scripta aramaica”, „Comentariu alegoric” – Philon din
Alexandria, „Omul şi absolutul după doctrina
Kabbalei” de Leo Schaya, „Septuaginta. De
la iudaismul elenistic la creştinismul vechi”
de M.Harl, ş.a., „Manuscrisele de la Marea
Moartă” de Th.H.Gaster (fiul savantului
Moses Gaster), *** Cartea înţelepciunii lui
Solomon, *** Cartea lui Enoch, *** Oracolele
caldeene, cărţi despre alchimie (Paracelsus,
ş.a.), mistica cifrelor, proză poetică de Khalil
Gibran, cărţi despre tradiţia tibetană, chineză,
hindusă, japoneză, creştină veche şi nouă.

Ediţia XIV (4-8 martie 2009)

Editura Curtea Veche : cărţi de Andrei
Codrescu – „ Gaura din steag”, „Prof pe drum”;
Cristian Bădiliţă – „Regele cu harfa în mâini”;
Andrei Kurkov – „ Legea melcului”; Borges
– „Arta poetică”; Leon Volovici – „Apariţia
scriitorului în cultura română” (scrisă cu
peste două decenii în urmă); cărţi de Toader
Paleologu, Ioana Măgură Bernard, Paul Goma
,V.Tismăneanu, Victor Neumann, Stelian
Tănase,Raymond Aron, Gh. Schwartz,ş.a.
Editura Antet – „Incitatus” (Samizdat,
mereu controversată); cărţi de Georges Sorel,
Max Weber, Catherine Durandin, Zygmund
Bauman, Vlad Hogea (cel cu „Naţionalistul”),
Israel Shahak (O istorie a evreilor), Roger
Garaudy (QED, unul dintre cei mai criticaţi
autori, din cauza antiisraelismului său), Nae
Ionescu (despre evrei, legionari), David Cohen
(psihologie), W. Cohen (strategii personale),
Deb Gottesmann, ca şi Spinoza, Ion Brucăr,
Nietzsche, Schopenhauer, Le Bon, Rousseau,
Noam Chomsky, Machiavelli, Ion Coja. Adică,
de toate pentru toţi, fără un anumit criteriu,
dar scrierile cu caracter antimodern abundă.

La Editura Lider,
multe romane de succes
comercial, ca şi altele de interes cultural: „Femeile din
Biblie” de John Baldock,
„Istoria vrăjitoriei în Occident” de Colette Arnould,
colecţia ”Cele 100 de ...”,
volume Shakespeare ş.a.
In direcţie comercială
s-a îndreptat şi Editura
Nemira. Trustul editorial Orizonturi oferă
cărţi de istorie a ştiinţei, filosofie, mitologie,
istorie a civilizaţiei, de autori străini şi români:
F.Braunstein, F.Pepit, Ray Spangenburg,
Anca Balaci, ca şi beletristică de Erich Segal
(„Singura iubire”), ş.a.
La Editura ALL găsim „Istoria filosofiei”
de F. Copleston, scrierile lui Kant, „Iudaismul”
de Norman Solomon, „Raportul Comisiei
9/11” (despre atacul din 2001, în SUA), diverse alte informaţii utile. Nu am văzut marile
edituri: Humanitas, Polirom. Totuşi, Salonul
a avut succes.

Editura Teşu, mereu activă
În continuarea relatării despre evenimentul din 4-8 martie a.c. vom spune că ne-a
bucurat prezenţa unui stand al Editurii Teşu,
mereu activă în viaţa cărţilor din România.
Am rămas restanţi cu câteva cărţi publicate
la această editură. „Istoria Holocaustului
din România”, autor Teşu Solomovici, se
bazează pe o bibliografie de sute de surse,
de la Israel Abrahams, Jean Ancel până la
George Voicu, Efraim Zuroff. La cele 11 capitole, se adaugă ilustraţii bine alese, care dau
contur textului. Desigur, autorul nu putea
ocoli Raportul Comisiei Wiesel, dar cartea
are un orizont foarte larg – cine sunt evreii,
politica lui Antonescu faţă de evrei, rădăcinile
antisemitismului, rebeliunea şi pogromul
legionar (astăzi negat de oameni cu pretenţii
intelectuale), Transnistria – un imens cimitir
evreiesc, Alexandru Şafran, W.Filderman,
A.L.Zissu, evreii din Ardealul de Nord, ş.a. O

Malamud –
maestru al prozei
evreo-americane

Editura Leda (Grupul Corint) a publicat
o serie de cărţi, sub sigla „Maeştrii”, în care
îl include pe Bernard Malamud, fără a greşi
cu nimic. Opera lui Malamud (1914-1986)
înnobilează, prin ceea ce reprezintă, peisajul
literar american. Povestitor înnăscut, a publicat
volumul de proză „Idiots First”, romanul „ The
Natural” (1952), „The Assistant” (1957; premiat
cu Rosenthal, premiu de critică), ”Butoiaşul
fermecat” (1958). Titlul a fost tradus greşit în
româneşte, „ Lada fermecată”, ceea ce nici nu
„sună” prea literar („The Magic Barrel”), pentru
care a fost distins în 1959 cu National Book
Prize, apoi „A New Life” (1961). Dar romanul
care l-a făcut cunoscut în lume şi la noi, prin
traducerea în 2006, este „Cârpaciul” (”The
Fixer”). A primit şi un al doilea National Book
Prize precum şi premiul Pulitzer. În 1969 îi
apare „Pictures of Fidelman”, tradus recent la
Ed. Leda, sub semnătura Ligiei Caranfil, după
care au mai urmat patru titluri. Ne vom oprim
la ”Tablourile lui Fidelman”, nu înainte de a
menţiona că numele eroului este cel al familiei
mamei sale, ambii părinţi fiind imigranţi din
Rusia, la fel ca Bellow, ş.a. „Viaţa este o tragedie plină de bucurie”: aceasta este o „sentinţă”
favorită a scriitorului, sub semnul căreia şi-a
înscris opera. Construcţia romanului este, probabil, inspirată de ”Tablouri dintr-o expoziţie”
de Mussorgski. Chiar subtitlul romanului este
„O expoziţie”. Primul tablou-capitol, intitulat
„Ultimul mohican”, este scris cu umor şi spirit
burlesc: un evreu american şi unul israelian se
întâlnesc pe pământ italian; următorul, ”Natură moartă”, este o povestire erotică, ”Nud la
pielea goală”, este mai aproape de preocuparea
principală a pictorului Fidelman, ”Răzbunarea
unui peşte” este în maniera romanelor picareşti,
”Portretele unui artist” este un experiment în
proza lui Malamud, ca stil şi naraţiune, iar ultimul capitol, ”Sticlarul din Veneţia”, este o încununare a unui şir de întâmplări care formează
materialul de construcţie al cărţii. O carte nu
numai amuzantă, dar şi un elegant „manual
de comportament în viaţă”, mai bine zis, ce nu
trebuie să faci, pentru a fi oarecum fericit. Malamud, aşa cum îl ştim din „Cârpaciul”, este un
mare povestitor. Iar o calitate care nu i se poate
nega este evitarea tezismului, maniheismului.
Încă o dată, Bellow este şi el prin preajmă.

carte recomandabilă celor ce nu ştiu despre
marea tragedie din România anilor 1941-1944,
tragedie nu numai pentru evrei, dar şi pentru
întreaga populaţie a acestei ţări.
„Istoria evreilor din România” a apărut
în două volume: primul este o istorie de la
începuturi şi până astăzi, trecutul mai îndepărtat fiind în atenţia lui Teşu Solomovici
în mai mare măsură, iar al doilea volum se
referă la „Evreimea română în anii comunismului şi după”. Primul volum se deschide
cu un bogat grupaj de citate din Macedonski,
Arghezi, Breban, Doinaş, Rădulescu-Motru,
Pandrea, Perpessicius, Lovinescu, Galaction, G.Călinescu, Iorga, C.A.Rosetti, Andrei
Pleşu, ş.a. In 32 de capitole este cuprinsă o
istorie de două mii de ani (cum spunea şi
Sebastian): primii evrei în vremea dacilor şi
romanilor, convieţuirea cu aspecte pozitive
şi negative (antisemitism), Holocaustul, viaţa

comunitară, liderii ei, până la dr. Aurel Vainer, actualul Preşedinte al F.C.E.R. Al doilea
volum este, desigur, mai incitant fiind vorba
de conflictele, mult timp ocultate, pe care
regimul dictatorial comunist le-a provocat
în rândul evreimii din România, despre Alia,
sionişti, Ana Pauker, Securitate, CDE, Şef
Rabinul dr. Moses Rosen, Ceauşescu, plata
pentru emigrarea în Israel, ş.a. Postfaţa este
semnată de acad. Dinu C.Giurescu. Este prima
lucrare de amploare despre istoria evreilor din
România şi merită considerată drept un bun
demers, după numeroase studii parţiale ale
unor istorici specializaţi în domeniu.
O a treia carte, despre care nu am scris la
timpul apariţiei, este „Arestarea, procesul şi
moartea lui Iisus”, de Haim Cohen, fost Procuror Şef, ministru al Justiţiei, Preşedinte al
Tribunalului Suprem din Israel. Ea ne obligă la
o prezentare mai largă, într-un număr viitor.

Proza scurtă a lui Imre Kertész
Laureat, în anul 2002, al Premiului Nobel,
scriitorul evreu maghiar Imre Kertész este
prezent în peisajul nostru cultural cu volumele
„Kadiş pentru copilul nenăscut” şi „Drapelul
englez” (Editura Humanitas – 2004). S-a
născut în anul 1929, a fost deportat în 1944 la
Auschwitz şi apoi la Buchenwald. După război
devine jurnalist, este îndepărtat din presă în
1951, din motive ideologice, face traduceri din
germană, are la activ o bogată bibliografie cu
nume de răsunet: Nietzsche, Freud, Hofmannsthal, Joseph Roth, Canetti, Wittgenstein,
s.a.. În 1975, publică romanul „Fără destin”,
despre experienţa sa concentraţionară. A fost
un disident, recunoaşterea sa a avut loc abia
după căderea dictaturii comuniste. În 1988, a
mai publicat romanul „Eşecul”, pe lângă alte
nuvele, eseuri, un jurnal, ş.a.
Nu se poate spune despre maniera de scris
a lui Kertész că ar fi foarte accesibilă, dimpotrivă. Repetiţiile, feed-back-ul, prezentul cu
viitorul puse în ordine inversă, fragmentele de
descriere pură împletite cu observaţii scurte,
nervoase dau farmec dar şi derutează. „Drapelul englez” este un simbol al unei democraţii
nerealizate în Ungaria dinainte de 1956 (şi
nici după). Dar scriitorul este un om saturat
de lecturi din clasici şi contemporani, el se
referă la aceste lecturi, dar stilul este altul.
Începutul povestirii este deja descurajant pentru cineva obişnuit cu o lectură liniară, logică,
asimilabilă rapid – „Dacă aş vrea, totuşi, să
relatez povestea drapelului englez, aşa cum
am fost încurajat să o fac acum câteva zile –
sau câteva luni – când mă aflam într-un grup
de prieteni, ar trebui să amintesc despre lectura care m-a învăţat să admir prima dată, să
spunem scrâşnind din dinţi, drapelul englez”...
Kertész practică intertextualismul, pe care nu
orice scriitor l-ar mânui cu uşurinţă. Fostul
Haftling (deţinut) scrie cu umor, dar şi cu o înverşunare greu stăpânită, despre procesul de
îndoctrinare partinică din anii ’50, în Ungaria.
Ciclul “Căutătorul de urme” conţine momente
de viaţă. Naratorul este extrem de precis în
portretizarea personajelor, intriga, practic,
lipseşte, deci nu este vorba de o proză „clasică”
ci... modernă, într-un sens larg. Nu lipseşte
elementul kafkian, de suspans absurd, ca şi
suprapunerile de planuri, amintind chiar de
Eugen Ionescu, deşi Kertész, probabil, nu l-a
avut în vedere. Uneori pare că autorul se autoparodiază, sunt pagini care par trase la indigo
şi în acelaşi timp, mişcate. Ultima povestire,
„Proces verbal”, este chiar un salt în absurd,

finalul fiind un coşmar
în care povestitorul,
călătorind cu trenul,
se consideră a fi un cadavru. Ceea ce putem
spune despre Kertész
este că amprenta unei
copilării–adolescenţe
petrecute în vecinătatea cuptoarelor din lagărele morţii se simte
din plin, ca şi la un alt
scriitor, Primo Levi,
care nici nu a putut
supravieţui, până la
urmă sinucigându-se,
în 1987. De ce a primit Kertész Premiul Nobel,
este o altă chestiune. Există o concentrare
neobişnuită, o putere de sugestie a realităţilor,
fie din trecutul apropiat, fie din prezentul detestabil pe care l-a trăit după război. Desigur,
ca orice om salvat de la moarte, se gândea la
un alt fel de viaţă. Nu a fost aşa. De aici şi profunda sa dezamăgire, dar şi mesajul conţinut
– orice oprimare este condamnabilă, de orice
formă. Un mesaj profund umanist.

Elogiu Editurii
„Semne”
şi cărţilor pe care
le lansează

L-am cunoscut pe
venerabilul intelectual
de marcă, Eugen Virgil
Nicoară, în urmă cu
aproape 50 de ani, în
biroul poetului evreu
de geniu, prea puţin cunoscut şi uitat aproape
cu desăvârşire, Florin
Tornea. Mai lucra pe
atunci la revista Teatru criticul dramatic
(şi scriitorul) Horea
Deleanu şi se pregătea
să-l urmeze în funcţia de redactor şef urgisitul pe nedrept – se va demonstra odată şi
odată! – Traian Şelmaru.
Îmi scrisesem pe atunci primele două
piese: Secunda 58 şi Dacă vei fi întrebat.
Dragă Dorian, avea să-mi spună Tornea, ţi-l recomand pe Nicoară, confrate de
generaţie, cred. Cred că sunteţi de-un leat.
Nicoară e poet, are puterea să stea înverşunat peste pagina scrisă, fie şi zeci de ani... Va
publica multe cărţi, va ajunge şi profesor, va
fi şi un model... Dar cine mai are azi nevoie
de modele, de profesori şi de cărţi?
Tornea era întrucâtva pesimist, era un
poet de un lirism incredibil şi un brechtian
înnăscut. Cel mai bun traducător al poetului
Brecht şi abia apoi al marelui dramaturg.
L-am reîntâlnit pe Nicoară cu prilejul
comemorării, prea puţin consemnată,
poetului Toma Hirth. L-am reîntâlnit pe
Nicoară prin intermediul confratelui meu
întru renăscute speranţe, marele pictor
Bandac, fost coleg de an cu bunul meu Toma
Hirth. De la Bandac am primit veşti bune
despre Eugen Virgil Nicoară şi ultima sa
carte, incredibilă în lumea noastră cu atâtea „virtuţi” (a se citi demenţe) antisemite:
EVREUL IDEAL.
- Ai cunoscut, vreodată, dragă Nicoară,
un evreu ideal? – l-am întrebat eu cu prilejul
lansării acestei ultime cărţi de către Editura
Semne, la recentul Salon de Carte şi Presă
de la fosta Poştă Centrală.
- L-am cunoscut şi l-am admirat pe Florin Tornea şi-l bănui pe Evreul Ideal în toţi
evreii care-şi preţuiesc istoria şi destinul.
Evreul Ideal – aşa cum am scris în primul
meu sonet – înainte de a fi o fiinţă, este un
liman al împlinirilor din noi.
„Privind îndepărtările din sine / Trăieşte
bucuria de mai bine / Sperând, în taină, focul
diademii...”
A mai lansat Eugen Nicoară o carte, Cei
ce s-au dus şi-au devenit izvor, şi o a treia a
regretatei sale soţii, gingaşă şi dăruită fiinţă,
Angela Colomei.
Vom mai reveni, vreodată, la acest cuplu
de înzestraţi şi prea modeşti dăruitori de
nestemate? Să fie aceste rânduri un „semnal” de regăsire în noi a celor, până azi, prea
puţin preţuiţi.
DOREL DORIAN
P.S. Şi-am reîntâlnit-o la această lansare, înnobilând editura de care aminteam, pe
artista de mare talent şi prestigiu, tot după
cincizeci de ani, prietenă a dramaturgiei şi
teatrului, Lucia Mureşan.

„Les Cahiers Tristan Tzara”

Prin bunăvoinţa entuziastului propagator al moştenirii literare a lui Samuel Rosenstock,
devenit Tristan Tzara, profesorul de la Moineşti, Vasile Robciuc, am primit „Les Cahiers Tristan Tzara”, din primăvara 2007, care se ocupă cu teatrul fondatorului dadaist, traducerea în
română fiind semnata de prof.V.Robciuc. Din Asociaţia Culturală şi Literară care poartă numele
lui Tzara fac parte numeroşi oameni de cultură din diverse ţări, dintre care reţinem numele lui
Henri Behar (Franţa), Georges Astalos, Dumitru Bălan, Radu Bogdan, Matei Călinescu, Andrei
Codrescu (SUA), Viorel Cosma, B.Elvin, Serge Fauchereau (Franţa), Irina Mavrodin, Valery
Oişteanu (SUA), Alexandru Sever (Israel), Aurel Stroe, Geo Şerban, Christophe Tzara (Franţa),
Henri Zalis, ş.a. Caietul este ilustrat cu desene de R.Hausmann, Victor Brauner, Marcel Janco,
ş.a. Aflăm din caietul editat că la Moineşti este o şcoală de opt clase care poartă numele lui
Tzara, în fotografie fiind portretele unor oaspeţi din diverse ţări, chiar din îndepărtata Japonie.
Poeme, teatru ( „Fuga”), muzică pentru texte dadaiste ale lui Tzara, un „Faust” rescris în cheie
Dada, bogat ilustrat, în ciuda unor condiţii grafice modeste, Caietul acestei ediţii este încântător.
Mulţumiri, domnului profesor Vasile Robciuc.
P.S./ Am mai primit un minunat Caiet de muzică inspirată de DADA; Biografii, partituri
editate în 2006; ca şi Caietele cu studii pe anii 2005 şi 2006, care conţin o variată tematică
despre post-avangardă, post-modernism, avatarurile avangardei, DADA şi suprarealismul,
ş.a. Semnează Vasile Robciuc, Ion Pop (poet, critic, editor, exeget), C.Ciopraga (dispărut recent dintre noi), H.Zalis, Vasile Andru, Andrei Oişteanu, Geo Şerban, D.Bălan, Henri Behar,
Alain Bosquet, Angela Marinescu, Gellu Dorian, Mihai Ursachi, Nichita Danilov, Ruxandra
Cesereanu, Cassian Maria Spiridon, Marta Petreu, Şerban Foarţă, Valery Oişteanu, Norman
Manea, Mircea Mihăieş, George Astaloş, Emil Brumaru, Andrei Codrescu, Florin Iaru, Cezar
Ivănescu, Adrian Popescu, Dieter Schlesak, Mircea Cărtărescu, Radu Bogdan, Pavel Şuşară,
ş.a. ( în ordinea apariţiei). Asupra conţinutului
Pagină realizată de BORIS MARIAN Mehr
Caietelor vom reveni cu amănunte.

Iosif Berman
creatorul unui fabulos caleidoscop de imagini
F.Brunea-Fox

Prietenul
meu
Berman

Cum să mă deprind cu gândul că
prietenul onest şi tovarăşul nepreţuit
al celor cincisprezece ani de febrilă
aventură reportericească, sprintenul
Berman, nu mai este ? Că peste fiinţa
lui blajină şi întreprindă, s-au închis
deapururi, ca o capcană simbolică,
pereţii camerei obscure, unde s-au
zămislit imaginile a trei decenii de
vânătoare fotografică? Ce să zmulg
din caerul mănos în care s-au încâlcit
ardoarea şi patima profesională a
tinereţii noastre, împletită pe atâtea
isprăvi, atâtea trudiri şi, de ce n-am
mărturisi, atâtea izbânzi ?
Acuma când bolovanul morţii a
răscolit un trecut, amorţit de adversităţile răstimpului din urmă, reînvie în
minte avântul camaradului meu, avânt
admirabil în zădărnicia lui practică.
Trudiri necunoscute marelui public,
pentru cel mai efemer dintre succese.
Veghe în staţii viscolite, nopţi năclăite
în vagoane plebeie, lungi şi căsnite
marşuri în bărăgane caniculare, nesfârşite tropăieli în iezerele inundate.
Niciodată n-a refuzat o misiune. Niciodată n-a socotit-o prea grea. A dus-o
la capăt fără crâcnire, surâzător şi
angelic, precum era firea lui generoasă
şi bravă.
Căci Berman n-a fost un vulgar
salahor al meseriei. Ci un profesionist
de înţeles înalt. În mâna lui de dresor,
cutia cu lentile nu era o simplă sculă
menită să îndeplinească o strictă funcţiune automată. Devenea un organ
altoit pe inteligenţă diriguitoare, încă
un nerv optic, încă o antenă. Aşa se
explică rezultatele uimitoare ale colaborării dintre om şi lucru, confundaţi
într-o singură armonie. Acele mărturii
ale realităţii, fixate nu în stadiul ei
banal şi comod, ci harponată în clipa
ei cea mai intimă, mai caracteristică,
mai originală. În mâna lui Berman, ca
la alţii vioara, aparatul cu ochean se
umaniza. Indiferent dacă tema era incendiul uriaş al clădirii, pe acoperişul
căreia îndrăzneţul reporter se aburca
să surprindă duhul vâlvătaiei, sau fluturele poposit pe o petală şi destinat
să ofere plăcii sensibile altceva decât
o poză graţioasă.
Pentru dânsul viaţa se confunda
cu meseria lui. Dar meseria nu era
ţărmurită la vreo predilecţie, ci vastă şi
felurită ca universul. Orice îl interesa.
Pentru orice avea clişeu şi răgaz. N-a
fost întâmplare, începând cu holera

Argum
din 1913, când a debutat în gazetărie cu o temerară isente p
cusinţă – acele icoane
entru infernale
cultur
de lazarete –
a mem
şi terminând cu o nuntă
– la care să nu
oriei fieregească
prezent. Reporter la
importantă instituţie de

presă, contribuţia lui sfida
orice act de memorie a colegilor cu
altă atribuţie. Pe documentul lui indubitabil, se situa în redacţie factura
exactă a evenimentului, se completa
şi se corecta episodul deformat de
imaginaţia ziaristului cu plaivaz. Fapte
diverse şi solemnităţi, momente politice şi sportive, catastrofe şi serbări,
drame colective şi manifestări sociale,
în sfârşit tot ce poate destăinui, public
sau particular, cotidianul – au poposit
o clipă în cutiuţa ageră, înainte de a se
mistui în neant.
Viaţa lui Berman avea două cardinale: vagabondajul şi laboratorul. Excelent părinte, el nu ştia ce înseamnă
tihna refugiului domestic decât atunci
când trebuia să se primenească. Trei
sferturi din existenţa lui conjugală a
cheltuit-o pentru patroni, pentru obşte, pentru fantezia lui artistică.
Introdus de atâta îndelungată vreme în lumea potentaţilor, pe care i-a
servit în nenumărate împrejurări publice sau private, Berman n-a învăţat
secretul căpătării unei decoraţii sau a
unei încetăţeniri de a doua. Fiu al lui
Israel, nu s-a ales ca alţi câţiva boemi,
din contactul cu atâtea existenţe chiabure, cu atâtea vanităţi oficiale, cu nici
un ban alb pentru zile negre. A fost un
romantic, un amant desinteresat al
profesiunii sale. Veşnic în acţiune, mereu pe drumuri, oriunde putea descoperi un document omenesc interesant,
un peisaj românesc inedit, îmbogăţind
arhiva pitorescului naţional, modest
şi anonim, poet al zăpezii şi pajiştelor
înflorite, cronicar al suferinţelor celor
mulţi, persecutaţii, leproşii, bântuiţii
unor soarte haine sau ai semenului
puternic dar necruţător.
Din cele câteva sute de mii de
fotografii făcute de dânsul, nici una
n-am găsit să înfăţişeze şi chipul lui
surâzător, privirea lui scăldată întrun fluid de bunătate. Ca şi cismarul
din legendă, Berman n-a avut clişeu
pentru propria lui figură. De aceea,
nu-l descopăr decât în sufletul meu,
îngemănat cu al lui în focul de două
decenii al reportajului comun. Îl
descopăr în sufletul acelei minunate
epoci, miraculoasă planetă pe care
amândoi am iubit-o şi cutreerat-o, şi
din care, alungaţi, a rămas numai unul
să plângă înjumătăţirea iremediabilă
a tovărăşiei.

Berman şi Brunea-Fox,
pe timp de inundaţie

(„Renaşterea noastră”,
27 septembrie 1941)
Redactor-şef: DOREL DORIAN
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Teritorii

Privirea distribuită proteic a fost înzestrarea
cu care Iosif Berman a atras atenţia asupra sa, de
cum păşea în profesia de foto-reporter. Era spre
finele anului 1912, când semnătura lui (iniţial,
ortografiată Behrman) apărea într-una dintre
primele publicaţii („Gazeta ilustrată”) concepute a
îndrepta interesul publicului spre actualitatea vieţii sociale, culturale, politice, rezervând o funcţie
prioritară imaginilor. Debutantul lua act de optica
uzuală condiţionată de predilecţia pentru fotografiile executate cu aparatul fixat pe trepied. Dar
fără cine ştie ce satisfacţii. El vroia instantaneul
animat, capabil să restituie sugestia unor prezenţe
dinamice în câmpul său de observaţie. Cu speranţa
atingerii acestui deziderat, a început să combine
mai multe imagini într-un fel de colaj, format din
secvenţe luate succesiv, din unghiuri variate. Prea
multe abateri de la practica redacţională nu îi erau
permise, întrucât lucra şi semna împreună cu un
mai vechi membru al colectivului de adopţie, un
oarecare C.Ulrich. Certe svâcniri de originalitate
probează materialele recoltate pe parcursul misiunii încredinţate de a trece graniţa în Bucovina
(victimă confruntărilor dintre beligeranţi la
izbucnirea primei conflagraţii mondiale) spre a
urmări, la faţa locului, drama exodului popular.
Trimisul special ajunge, astfel, sfidând primejdiile, pe meleagurile Burdujenilor (Suceava), unde
venise pe lume, în 1891. Fireşte, imaginile culese
poartă amprenta tresăririlor inevitabile de
afectivitate. Îndrăzneţul reporter fotograf
va forţa graniţele norocului până ce
cade în capcana trupelor ruseşti. Dus
de valul evenimentelor, ajunge tocmai
în Siberia, cu o prealabilă escală la
Odesa, destul de aventuroasă, potrivit
unor mărturii târzii şi, ca atare, greu
de verificat.
Revenirea păţitului Iosif Berman la
profesiunea paşnică se va produce abia
în 1923-24, ca angajat la revista „Ilustraţia săptămânii”, editată de Institutul
„Cultura Naţională”, avându-l redactor
pe experimentatul gazetar Tudor Teodorescu-Branişte. De aci înainte, cariera
lui avea să se desfăşoare concomitent
în paginile cotidienelor „Adevărul” şi
„Dimineaţa”, precum şi prin colaborări
deopotrivă de prolifice la „Realitatea
ilustrată”, la „Magazinul” ori la „Cuvântul liber”. Umiliţii şi obidiţii soartei sunt
scoşi din anonimat şi devin protagoniştii
clişeelor cumulate din raitele fotografului
extrem de sensibil la suferinţele aproapelui, de-a lungul şi de-a latul pământului
românesc. Lipovenii Deltei ca şi ciobanii
din creerii Carpaţilor, meseriaşii din cartierele urbane mărginaşe ori exponenţi
ai etniei din care el însuşi făcea parte,
trecători pe străzile din Moineşti în ţinuta
tipică a credincioşilor cultului mozaic, ori
telali prin dughene bucureştene, reprezintă
revelatoare studii de caracter şi de identificare a sensibilităţii umaniste, descifrate
de Berman cu inepuizabilă solidaritate. Ca
o compensaţie la realităţile dure puse în
lumină, el descifra, dincolo de existenţa
materială, un potenţial de reverie în stare
a ridica fiinţa deasupra condiţiei mizere.
Aburul matinal plutind peste şesuri, învălmăşeala norilor pe cer, candoarea întinderilor sub zăpezi şi oglinda luciului de ploaie pe
caldarâmuri sunt motive bine personalizate, pline
de vibraţie, în recuzita imaginilor obţinute de
Berman, considerat de Bogza un inspirat „vraci”.
Apreciat pentru ingeniozitatea profesională şi
real nivel artistic, Berman a fost numit oficial
fotograf al Curţii Regale. De asemeni, profesorul
Dim. Gusti l-a asociat echipelor sale de cercetare
sociologică în mediul rural. La Densuş şi în alte
sate investigate, el a realizat o preţioasă arhivă de
imagini, expresivă enciclopedie a vieţii ţărăneşti
interbelice. Se înţelege cât va fi avut el de suferit,
moralmente, după aplicarea măsurilor discriminatorii antisemite, când va fi eliminat din circuitul
presei şi, foarte rar, se mai strecura vreo reproducere personalizată doar cu iniţiala numelui. Asta în
vreme ce mari agenţii de presă occidentale apelau
la serviciile fotografului bucureştean. Dispărea, în
1941, răpus de boală dar, probabil, mai mult de
inimă rea, în plină putere a creaţiei. (G.Ş.)

Chipuri ºi priveliºti

Omul cu o mie de ochi

Tânăr debutant 1912

Privind viitorul cu încredere
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Pregătit pentru a lua
imagini aeriene

Înţeleptul
„Revoluţia prin care Arghezi a înnoit
limba literară, încărcând-o de plasticitatea
gândirii sale, Berman a produs-o în lumea
imaginilor fotografice, smulgându-le din
anchiloza de până atunci şi încărcându-le
cu viaţă adevărată. Deci, nu-i de mirare
mândria cu care într-o dimineaţă am pornit,
avându-l pe Berman alături, să vedem cum
trăiesc cei din Valea Plângerii. Mai târziu,
am fost cu el în Ţara Moţilor, târându-l prin
văgăunile de neînchipuit ale minelor de aur”.
GEO BOGZA
(Pagini contemporane, 1957)

Spre sinagogă

La Moineşti

Pescari pregătind plas

e

Vară fierbinte
Tramvaiul de altădată

Raisa (soţia), cu fetele: Luiza şi Matilda

Tatăl fotografului:
veteran de la 1877

Mioare în Carpaţi

Sărbătoare pentru toţi
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Personalitãþi

Adolf Stern
Mihail Sadoveanu
Voievodul Mihai

Nicolae Iorga
Dimitrie Gusti

Nicolae Titulescu

Iser

George Enescu

Mulţumiri : Muzeului Municipiului Bucureşti şi Muzeului Ţăranului Român pentru
sprijinul benevol acordat sub forma documentelor fotografice puse la dispoziţie.

I.C. Brătianu

Liviu Rebreanu,
în ţinută de fermier

