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Ziua 
Ierusalimului - 

12 mai 2010

Ziua Ierusalimului a fost stabilită la 
28 Iyar, al fi ecărui an, de către Knesset, 
în anul 1998, prin aceasta sărbătorindu-
se eliberarea, în 1967, a părţii estice a 
vechii capitale a evreilor, de acum 3000 
de ani. Fondatorul oraşului, conform 
legendei, a fost regele David, pe locul 
unui mai vechi oraş Salem. Ieruşalaim 
în traducere, ar însemna „oraşul păcii”, 
dar pacea nu a avut încă un adăpost 
în acest greu încercat loc. Oraş a trei 
religii,datorită unor locuri cu semnifi caţie 
istorică - primul, locul Primului Templu, 
ridicat de regele Solomon în anul 950 
î.e.a. (Zidul Plângerii este o parte din al 
doilea Templu), Mormântul Sfânt al lui 
Isus Hristos ( pe care se afl ă Biserica 
ridicată în memoria Mântuitorului), Mos-
cheea Omar, de unde se crede că Mo-
hamed s-a înălţat la ceruri, Ierusalimul 
a fost disputat şi mai este în continuare. 
In anul 1949, Knessetul a stabilit că 
acest oraş este capitala Statului Israel, 
dar majoritatea ambasadelor străine au 
sediul la Tel Aviv, ceea ce dovedeşte 
că nici astăzi statutul oraşului nu a fost 
recunoscut de întreaga lume, inclusiv 
de ţări prietene cu Israelul.In aceeaşi 
zi, 22 mai a.c., lumea musulmană 
comemorează Quds, adică regretul 
ocupării estului Ierusalimului, în 1967. 
Dar locuitorii oraşului nu vor uita cum 
erau terorizaţi de militarii iordanieni care 
aveau armele aţintite de pe zidul care 
desparte Cartierul evreiesc de celelate 
cartiere. Ieruşalaim şel zahav va trăi în 
pace, va veni şi acea zi.

BORIS MEHR

Ziua Eroilor căzuţi pentru 
Reîntregirea Neamului

La Cimitirul Evreiesc Filantropia a 
avut loc la 13 mai a.c. ceremonia cinstirii 
memoriei eroilor militari evrei căzuţi la da-
torie pentru Întregirea României în Primul 
Război Mondial. Aşa cum a menţionat şi 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în 
cuvântul său, în anii 1916-1918 au fost pe 
fronturile de luptă peste 22.000 de militari 
evrei, deşi nu aveau cetăţenie română, 
pierderile fi ind de 882 de morţi şi peste 
3000 dispăruţi. Ministrul de Război din 
acea perioadă, general Răşcanu, a citat 
elogios participarea militarilor evrei la 
operaţiunile care aveau ca scop crearea 
Românie Mari. Preşedintele C.E.B., Erwin 
Şimşensohn, a amintit de mobilizarea pe 
care a iniţiat-o Uniunea Evreilor Pămân-

teni pentru ca evreii din Vechiul Regat să 
susţină lupta poporului român. La Monu-
mentul ridicat în Cimitir, în 1922, de către 
o societatea evreiască, au fost depuse 
coroane de fl ori din partea Guvernului 
României, Ambasadei Federaţiei Ruse, 
Ministerului Apărării Naţionale, Asociaţiei 
Veteranilor de Război, F.C.E.R. şi C.E.B. 
Au participat ofi ţeri, ataşaţi militari şi di-
plomaţi străini, membri ai obştii evreilor 
din Bucureşti, colonel Aurel Ianovici, fost 
comandant al unei importante unităţi de 
tancuri, al cărui frate a căzut eroic în 
primele zile ale declarării Independenţei 
Statului Israel. A fost prezent şi ataşatul 
cultural al Ambasadei Statului Israel, J. 
Rosenzweig. (B.M.M.)

ŞAV U O T.  O  n o a p t e  d e  î n văţă t u ră
explicate, interpretate. În cadrul discuţiilor 
care au urmat s-a vorbit, printre altele, des-
pre unele teze ale lui Maimonide legate de 
modalitatea de însuşire şi înţelegere a Torei 
şi Talmudului, concepţia lui despre univers 
şi Dumnezeu, infl uenţa reciprocă a celor 
două culturi în care a trăit el, iudee şi arabă, 
asupra marilor intelectuali de ambele religii 
monoteiste- evrei şi musulmani.

 Este credinţa în Dumnezeu 
o poruncă? 

La această întrebare a încercat să ne 
dea răspuns rabin dr.Raphael Shuchat din 
Israel, un prieten apropiat al comunităţii 
noastre, prezenţă frecventă la evenimen-
tele culturale şi de cult organizate de 
Federaţie. Profesor de fi losofi e iudaică la 
Universitatea Bar Ilan din Israel, profesor 
invitat şi la Universitatea din Bucureşti, 
dr.Raphael Shuchat a arătat că astăzi, pro-
blema credinţei se confruntă cu o serie de 
provocări ale epocii moderne, şi nu numai 
în domeniul fi losofi ei ci şi în viaţa de fi ecare 
zi. Dar în jurul acestei chestiuni, sub o formă 
sau alta, au existat dezbateri în tot cursul 
istoriei iudaismului. Pentru a ilustra aceas-
tă teză, vorbitorul a prezentat o dispută 
medievală cu tema “Este o miţva credinţa 
în Dumnezeu?”. Se pune întrebarea, dacă 
ea se poate include în cele 631 de porunci 
care i-au fost date lui Moise, dintre care 365 
de porunci negative (de interdicţie) şi 248 
de porunci pozitive. Dacă unii dintre rabini, 
considerau credinţa în Dumnezeu – prima 
înscrisă în Tabele Legii, drept o poruncă, 
alţii (Nahamnides, Hashai Cescas) apreci-
ază că nu poate fi  o poruncă deoarece este 
vorba de o constatare făcută chiar de către 
Cel ce comandă (Dumnezeu).

Un alt punct de vedere este cel al lui 
Maimonide care abordează problema din 
punct de vedere raţional. El consideră 
că esenţial este să se ştie că există o 
fiinţă primordială care a creat totul iar 
omul trebuie să-L cunoască mai întâi pe 
Dumnezeu Sunt adevăraţi credincioşi “cei 
care au reuşit să găsească dovezi pentru 
tot ce poate fi  dovedit, care dispun de o 
cunoaştere adevărată a lui Dumnezeu, 
atât cât se poate ajunge la cunoaştere 
adevărată”, spune Maimonide. În ultimă 
instanţă, a conchis dr.Shuchat, disputa 
rămâne deschisă.

Profeţii Israelului – 
critici sociali

Când şi-a ales subiectul pentru noaptea 
de Şavuot, „Profeţii Israelului”, istoric dr.Lya 
Benjamin nu şi-a imaginat că îi va iubi atât 
de mult, că-i vor fi  atât de aproape de inimă. 
Adept al dreptăţii sociale, autoarea a rămas 
surprinsă şi încântată de adevărata des-
făşurare de forţe intelectuale ale acestora 
împotriva fărădelegilor, nedreptăţii, corup-
ţiei, comportamentului amoral al evreilor şi 
în primul rand a idolatriei. “Profeţii biblici. 
O comuniune spirituală unică” a refl ectat 
comuniunea însăşi a autoarei cu aceste 
personaje puternice care, în ciuda vicisitu-
dinilor cu care se confrunta poporul evreu, 
au continuat să-l biciuiască cu cuvinte, 

să-i ceară să se îndrepte, să-I blesteme 
dar să-i promită şi un viitor de aur dacă se 
va lepăda de păcate. Cei 15 profeţi biblici 
reprezintă o mare diversitate dar au şi o 
serie de trăsături comune: fi delitate faţă de 
Dumnezeu, o etică şi o contesare socială, 
apărarea celor slabi şI oropsiţI de soartă. 
Cu toţii se consideră purtători de cuvânt ai 
lui Dumnezeu care transmit cuvântul divin, 
a arătat vorbitoarea. Interesant este că unii 
dintre ei, cum este Isaia au de-acum o con-
cepţie universalistă asupra lui Dumnezeu, 
proorocind recunoaşterea în viitor a unui 
Dumnezeu unic, dar şi toate nenorocirile 
care-i vor lovi pe evrei. Ei cer pedepse aspre 
pentru fărădelegile comise, evocând chiar 
sancţiunea colectivă. În acelaşi timp, joacă 
şi rolul de pedagogi, vor să-i înveţe pe evrei 
cum să se comporte şi le promit că dacă se 
vor îndrepta, destinul lor se va îmbunătăţi, a 
afi rmat dr. Lya Benjamin. Dezbaterile care 
au urmat s-au referit la cauzele care au dus 
la dispariţia profeţilor şi cine le-a luat locul, 
la credibilitatea unor profeţii astăzi.

Verdict-crimă
Cu un titlu care a trezit curiozitatea tutu-

ror, “Verdict-crimă. Acuzaţiile împotriva Tal-
mudului” , Prim Rabin Şlomo Sorin Rosen 
a adus în discuţie un fenomen, din păcate 
frecvent întâlnit, atât în mass media cât şi 
pe internet, pe diferite site-uri sau bloguri. 
Este vorba de acuzaţii grave aduse împo-
triva evreilor pe baza aşa-ziselor citate din 
Talmud. Ele sunt deosebit de periculoase, 
mai ales pentru cei care nu sunt familiarizaţi 
cu învăţăturile religioase iudaice, nu se 
informează şi iau ca atare cele afi rmate. 
Şlomo Sorin Rosen a adus o multitudine 
de exemple în acest sens şi a menţionat 
că numărul lor este foarte mare. Problema 
pentru noi, a subliniat domnia-sa, este cum 
să demontăm aceste minciuni. În primul 
rând trebuie să identifi căm sursele amintite 
şi să arătăm că, de cele mai multe ori, ele 
nu corespund realităţii, că cei care vor să 
se folosească de ele nu cunosc ebraica, cu 
atât mai puţin Talmudul. În al doilea rând, 
demonstrăm că sunt scoase din context şi 
cităm textul în întregime. În al treilea rând, 
explicăm ce au vrut să spună rabinii în 
textele reale, care este sensul lor adevărat. 
Au fost analizate trei, patru exemple şi, pe 
baza căii indicate, demontate minciunile. 
Dar unii dintre cei prezenţi în sală au argu-
mentat că, dacă unele dintre mijloacele de 
combatere a acestor denaturări sunt mai 
uşor de realizat şi este pe înţelesul general, 
altele, cum ar fi  explicaţiile date de rabini 
unor texte sunt greoaie, difi cil de înţeles. 
În consecinţă, şansa de a-i convinge pe 
detractori sau pe alţi subiecţi este mică, de 
aceea ar trebui găsite alte mijloace.

Nu putem să nu amintim că totul s-a 
desfăşurat în sinagoga împodobită cu fl ori 
(cam puţine, după părerea preşedintelui 
Federaţiei), că organizatorii nu s-au ocupat 
numai de sufl etul…ci şi de trupul nostru 
şi ne-au servit o masă bogată şi variată 
de produse lactate (Prim-Rabinul Rosen 
ne-a şi explicat de ce). Kiduşul s-a făcut 
cu minunatele vinuri israeliene. Mulţumiri 
F.C.E.R., C.E.B., Rabinatului, d-lui Jean 
Bercu şi echipei sale

EVA GALAMBOS

Sinagoga Mare a fost locul unde pen-
tru a cincea oară, potrivit organizatorilor, 
pentru a doua oară, potrivit preşedintelui 
F.C.E.R., dr.Aurel Vainer (celelalte sesiuni 
au fost insufi cient cunoscute), cei dornici de 
a învăţa şi studia iudaismul s-au adunat şi 
au stat până noaptea târziu în aşteptarea 
primirii Torei. Şi spre deosebire de strămo-
şii noştri - care, aşa cum ne-a spus Edy 
Kupferberg (coordonatorul programului de 
educaţie iudaică Talmud Tora şi unul dintre 
organizatorii acestei nopţi lungi), deşi ar 
fi  trebuit să stea treji, au adormit - zecile 
de participanţi prezenţi la sinagogă au 
ascultat cu mult interes cele prezentate de 
invitaţii de marcă. Ei au afl at astfel lucruri 
noi despre Şavuot, despre personalităţile 
istorico-biblice implicate în acest moment 
crucial de civilizare a evreilor şi despre alte 
lucruri legate de mozaism.

Promisiunea făcută de Prim-Rabinul 
Şlomo Sorin Rosen – “o să avem o seară 
frumoasă, educativă , plină de semnifi caţii” 
– a fost respectată ad litteram. Am plecat 
de-acolo plini de entuziasm, de voie bună, 
sperând în alte astfel de momente, mai ales 
că tot Prim-Rabinul ne-a spus că nu va tre-
bui să aşteptăm până la următorul Şavuot. 
După ce preşedintele C.E.B., Erwin Şim-
şensohn, a prezentat pe scurt programul, 
a venit rândul primului invitat să vorbească 
despre semnifi caţia sărbătorii Şavuot. Dr. 
Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., s-a 
dovedit şi un bun cunoscător al iudaismului. 
Domnia-sa a explicat cele cinci sensuri 
ale Şavuot-ului, a descris momentul pri-
mirii Torei dar şi reacţia lui Moise, care a 
trântit Tabele Legii la vederea viţelului de 
aur în clipa în care profetul intenţiona să-i 
dea poporului său învăţăturile primite de 
la Dumnezeu. Totuşi, Cel de Sus nu s-a 
supărat pe el şi l-a rechemat să-i dea un 
alt set de legi. Vorbitorul a pus accentul pe 
efectul civilizator al Decalogului, nu numai 
pentru evrei ci şi pentru toate popoarele 
care şi-au însuşit monoteismul. 

Moise în viziunea lui… Moise
Personalitatea şi ideile marelui Mai-

monide, cel de-al doilea Moise al evreilor 
stârnesc curiozitate, interes şi dezbateri. 
Aşa s-a întâmplat şi acum, la prezentarea 
incitantei prelegeri, “Halaha şi Agada, fi gu-
ra lui Moise în “Călăuza Rătăciţilor”, operă 
unică în istoria iudaismului medieval. Dr. 
Madeea Axenciuc, autoarea acestei pre-
legeri, este una dintre cele mai pregătite 
cunoscătoare ale lui Maimonide şi cele 
explicate de ea dovedesc o înţelegere a 
tuturor simbolurilor, sensurilor, contradic-
ţiilor aparente din opera marelui cărturar 
evreu. Moise profetul a fost mare deoare-
ce Dumnezeu l-a ales să transmită direct 
poporului evreu Legea. A fost singura dată 
când acest lucru s-a întâmplat nu prin mai 
multe trepte de intermediere, nu cu ajutorul 
îngerilor, profeţilor, rabinilor care urmau să 
interpreteze semnele divine, Moise este 
mai mult decât un profet, a remarcat dr. 
Madeea Axenciuc. Moise primeşte revela-
ţia în mod direct de la Dumnezeu, în stare 
de veghe (de obicei profeţii o primesc în 
somn) şi faţă-n faţă. Aceasta înseamnă 
că Moise este desăvârşit iar mesajul primit 
este clar, nu prin parabole care trebuie 
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DIALOGUL ÎNTRE COMUNITATEA DE AFACERI ŞI AUTORITĂŢI - MOD DE SALVARE DIN CRIZĂ
În numărul 6/ 2010 al revistei „Îm-

preună pentru afacerea ta”, editată 
de Camera de Comerţ şi Industrie a 
României (C.C.I.R.), este publicat un 
amplu interviu (realizator – Sorina Voica) 
cu deputat dr. Aurel Vainer, care, după 
renaşterea C.C.I.R., în 1990, a făcut par-
te din echipa ei de conducere. Vocaţia 
dialogului, una din trăsăturile dominante 
ale celui intervievat, în prezent, preşe-
dintele F.C.E.R. şi vicepreşedinte al Co-
misiei de Politică Economică, Reformă 
şi Privatizare din Camera Deputaţilor, a 
avut o pondere însemnată în reuşitele 
înregistrate de C.C.I.R. în cei 20 de ani 
de la reînfi inţare. „Camerele de Comerţ 

sunt o portavoce, dar chiar şi cea mai 
grozavă portavoce nu valorează nimic 
dacă nu are recepţie”, a afi rmat domnia 
sa. Dr. Aurel Vainer a făcut un succint 
istoric al existenţei instituţiei, având ca 
punct de pornire legea lui Al. I. Cuza, 
care a pus bazele unei economii mo-
derne în România, subliniind că, odată 
cu trecerea la economia de piaţă după 
1990, C.C.I.R. a favorizat dezvoltarea 
sa reală. Un important argument: în 
şase luni de la reînfi inţare, au existat 
Camere de Comerţ în toate judeţele. 
„România s-ar salva mult mai uşor din 
criza economică dacă între comunitatea 
de afaceri şi autorităţi s-ar institui un 

dialog real, construit pe suportul logistic 
şi pe potenţialul de interoperativitate al 
Camerelor de Comerţ şi Industrie”. Un 
alt punct de vedere avansat a fost acela 
că statul ar trebui să se deplaseze puţin 
din sfera economicului, cum s-a întâm-
plat cu „predarea către sectorul privat a 
funcţiei de notar public”, arătând că la 
Comisia de Politică Economică, Reformă 
şi Privatizare din Camera Deputaţilor se 
lucrează la un proiect în acest sens. Dr. 
Aurel Vainer a argumentat necesitatea 
trecerii Registrului Comerţului, „vehicul 
către şi dinspre lumea afacerilor”, de la 
Ministerul Justiţiei la C.C.I.R., ca factor 
important pentru evitarea ilegalităţilor, 

a muncii la negru. Un moment-cheie în 
evoluţia C.C.I.R. a fost în 1991, când 
s-a preconizat trecerea Romexpo în 
subordinea guvernului, potrivit Legii de 
transformare a întreprinderilor de stat în 
societăţi comerciale. Domnia sa a arătat, 
atunci, că C.C.I.R. este organizaţie ne-
guvernamentală, hotărârea de guvern a 
fost abandonată, iar târgurile au devenit 
un prilej de dezbateri pe teme legate de 
marketing. Rolul doctorului Aurel Vainer 
în „renaşterea Sistemului Cameral” în 
România a fost subliniat şi de E.S. Henri 
Paul, ambasadorul Franţei în România, 
cu prilejul decernării Ordinului de Cava-
ler al Legiunii de Onoare. (I.D.)

medici.
- Ştiu că aţi fă-

cut şi faceţi lucruri 
foarte importante 
pentru menţinerea 
vieţii iudaice în acest 
oraş.  Aţi devenit pre-
şedinte al acestei 
comunităţi în două 
perioade distincte. 
Perioadele acestea 
au fost întrerupte de 
un popas israelian… 

        Povestiţi-ne.
- Am început să mă implic în viaţa 

comunitară imediat după 1990, în cadrul 
cluburilor de tineret. În 2000 am fost ales 
preşedinte şi am încercat să reimpulsi-
onez viaţa comunitară prin amenajarea 
spaţiului şi dotarea corespunzătoare a 
clubului. După o şedere de circa trei ani 
în Israel – unde am învăţat limba ivrit şi 
foarte mult despre cultura şi civilizaţia 
iudaică – m-am implicat din nou în viaţa 
comunitară. Atunci am organizat un 

curs de limba ebraică. El a funcţionat 
aproximativ doi ani, cu participarea a 7-8 
persoane săptămânal, cu vârsta între 16 
şi 86 de ani. Cursul a fost întrerupt din 
cauza decesului unor cursanţi. În urma 
decesului domnului Schwartz Mauriţiu, 
ofi ciantul Comunităţii, am preluat această 
sarcină, deoarece este foarte importantă 
continuarea ceremoniilor de vineri seară, 
pentru menţinerea vieţii comunitare. În 

munitară, ajutat de membrii C omunităţii 
care au început să se implice tot mai 
mult. În general, lucrăm în echipă. Sun-
tem în faza în care adunăm materiale şi 
exponate pentru constituirea unui colţ 
memorialistic (încă nu am curajul să-i 
spun muzeu…) al Comunităţii în holul 
Sinagogii, pe care o utilizăm doar spora-
dic, deoarece sala este foarte mare şi nu 
are instalaţie de încălzire. Pentru această 
acţiune ne bucurăm de sprijinul F.C.E.R. 
şi al autorităţilor locale. 

De asemenea, încercăm să constituim 
un mic cor al comunităţii, ai cărui membri 
au început deja să înveţe textele cântece-
lor. Dorim astfel să înlocuim înregistrările, 
pe care le folosim în prezent, cu muzica 
noastră.

Bineînţeles, datorită structurii demo-
grafi ce, viaţa comunitară se bazează pe 
participarea membrilor afl aţi la “vârsta de 
aur”, care răspund cu entuziasm la unele 
solicitări, alteori au şi iniţiative interesante 
– idea corului a venit de la dânşii, spre 
exemplu. 

Datorită specificului industrial al 
oraşului şi vremurilor de tristă amintire, 
educaţia religioasă a fost sporadică timp 
de 50 de ani, aşa că acum încercăm să 
reînviem tradiţiile şi prezentăm periodic 
expuneri despre tradiţia poporului evreu 
şi despre istoria recentă a Statului Israel, 
care încearcă să corecteze distorsiunile 
de informare despre evenimentele care 
se regăsesc în mass-media.

   Reuşim să avem minian în fi ecare 
vineri. De Hanuca, au participat 35 de 
membri şi ne-am bucurat de prezenţa 
corului din Timişoara. La Seder Pesah au 
participat 60 de persoane. Menţionez că 
la viaţa comunitară participă, ca invitaţi 
sau ca membri afi liaţi, destul de multe 
persoane care aparţin altor culte.

În încheiere, îmi exprim convingerea 
că în micile comunităţi evreieşti din Ro-
mânia se poate menţine o viaţă iudaică 
activă, care trebuie adaptată la condiţiile 
din fi ecare localitate. Noi încercăm să 
inducem o atitudine relaxată, de club, 
fără prea multe constrângeri, care face 
ca oamenii să se simtă bine şi să poată 
aborda cele mai diverse teme de dezba-
tere şi discuţii.

- Vă mulţumesc şi vă doresc succes 
în această muncă binecuvântată!

LUCIANA FRIEDMANN
Foto: EVA GALAMBOS

anul 2009 am fost ales din nou preşedinte 
al Comunităţii.

Menţionez că şi tatăl meu a fost pre-
şedinte al Comunităţii, sora mea are o 
vechime respectabilă ca secretar-conta-
bil, iar prin anii 70 bunicul meu se ocupa 
de încasarea cotizaţiilor.  

- Vorbiţi-ne, vă rog, despre cei doi 
copii ai dumneavoastră şi despre valorile 
pe care aţi încercat să le insufl aţi prin 
educaţie. 

- Suntem o familie unită, aşa că cei 
doi copii s-au întors împreună cu noi din 
Israel.

Fiica este medic rezident la Timişoa-
ra şi participă la acţiunile organizate de 
comunitatea din Timişoara, iar fi ul este la 
Reşita, acum este pe punctul de a termina 
facultatea de inginerie (electromecanică) 
la Reşiţa. Amândoi sunt membri ai  Co-
munităţii din Reşiţa şi  sunt interesaţi de 
păstrarea valorilor şi tradiţiilor iudaice.

- Care este cea mai mare difi cultate pe 
care o aveţi, azi, în comunitate? 

- Cum am mai spus, la Reşiţa este 

o situaţie cu totul specială, generată 
de lipsa totală de educaţie religioasă în 
timpul comunismului, având în vedere că 
de cca. 60 de ani această comunitate nu 
a avut rabin. Aşa că acum  încercăm să 
reînviem aceste tradiţii şi mai ales să le 
redescoperim.

- Ce înseamnă, azi, dezvoltarea vieţii 
comunitare în Reşiţa?

- Acum încerc să revigorez viaţa co-

Reşiţa este un oraş industrial, afl at însă în mijlo-
cul unor peisaje de vis. Staţiunile montane Seme-
nic, Văliug, Secu din proximitatea sa, reprezintă 
destinaţii favorite pentru bănăţeni şi caraşeni. 
Comunitatea Evreilor din oraş, condusă de ing. 
IVAN SCHNABEL, este una a cărei existenţă 

s-a împletit mereu cu evoluţia oraşului. Evreii 
care au trăit şi trăiesc la Reşiţa nu au vrut, 
însă, să îşi piardă identitatea. Efortul lide-

rului lor este exact în acest sens – un demers 
cotidian pentru a păstra o tradiţie, în condiţii nu 
întotdeauna uşoare.

Cu ing. IVAN SCHNABEL, preşedintele Comunităţii Evreilor din Reşiţa

„Încercăm să reînviem şi să redescoperim tradiţii”

L.F.: O comunitate mică înseamnă 
automat probleme mai mici sau aceas-
tă afi rmaţie este foarte îndepărtată de 
realitate?

I.S.: Problemele într-o comunitate 
mică, după părerea mea, sunt la fel 
de multe şi de variate ca în comunită-
ţile mari. Rezolvarea lor, însă, este mai 
complicată, având în vedere numărul 
mic de persoane mobilizabile şi posibi-
lităţile fi nanciare, ajustate la mărimea 
comunităţii.

- Ce înseamnă, practic, comunitatea 
dumneavoastră? Care este azi demogra-
fi a evreiască reşiţeană?

- Între 0 şi 18 ani avem 6 copii, în 
grupa de vârstă 18-60 de ani sunt 41, iar 
peste 60 de ani, 31 de persoane. 

- Conform datelor demografi ce pre-
zentate, cei mai mulţi dintre membrii co-
munităţii aparţin vârstei medii. Cum veniţi 
în întâmpinarea acestei grupe de vârstă?    

- Problema mare a generaţiei de 
mijloc, la Reşiţa, este pe de o parte 
lipsa acută de timp, toţi sunt ocupaţi cu 
job-urile foarte solicitante ale acestei 
perioade, şi, pe de altă parte, interesul 
scăzut pentru viaţa religioasă, cauzat de 
lipsa educaţiei religioase. Încercăm să 
atragem cât mai mulţi membri la comu-
nitate. Rezultatele nu sunt foarte bune, 
dar sufi cient de încurajatoare ca să nu 
renunţăm.

 Am observat că atunci când apare o 
breşă în indiferenţă şi apatie, dacă insişti 
sufi cient de mult, această breşă creşte şi 
se lărgeşte, motiv pentru care eu mă con-
sider motivat în acţiunile de reenergizare 
a vieţii iudaice în Reşita.

- Trasaţi-ne, vă rugăm,  câteva jaloane 
din existenţa acestei comunităţi.

- Comunitatea evreilor din Reşiţa îşi 
are începuturile în secolul XVIII, atunci 
când a fost întemeiat şi oraşul (1721 
fi ind anul întemeierii siderurgiei reşiţene). 
Crescând numeric la 400 de persoane, 
Comunitatea Evreiască din Reşiţa şi-a 
inaugurat propria Sinagogă în 1907. 
Deoarece caracterul dominant industrial 
al oraşului se menţine şi astăzi, evreii 
s-au integrat în aceste activităţi practice, 
întreaga gamă de profesii fi ind reprezen-
tată în comunitate: oţelari, sudori, lăcă-
tuşi, dar şi ingineri, economişti, profesori, 
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a legii vacii roşii, 
vom putea atinge 
nivelul maxim de 
care suntem în 

stare, acel nivel care să Îl facă chiar şi pe Dumnezeu să 
zâmbească aprobator…

PERICOPA BALAK (Numeri 22:2-25:9)
[Se citeşte sâmbătă, 26 iunie 2010]
Pericopa Balak vorbeşte de fapt despre călătoria lui 

Bilaam, profetul angajat de regele Balak, şi de încercările 
sale de a blestema poporul evreu. Încercări de a-I „forţa 
mâna” lui Dumnezeu să îl lase să plece în călătoria pe 
o măgăriţă vorbitoare, în care Bilaam este făcut la fi nal 
de ruşine şi aproape întors din drum, urmate apoi de trei 
încercări nereuşite de a blestema, toate trei transformate 
de fapt în binecuvântare... De fapt, călătoria lui Bilaam este 
una în care el încearcă să găsească defecte în poporul 
evreu, fi e ele de organizare, fi e de moralitate, fi e de orice 
altă natură. Sub pavăza lipsei defectelor, Israel este apă-
rat. Bilaam caută o „breşă” în această pavăză, încercând 
să descopere probleme. Se opreşte de trei ori pe măgă-
riţă, de fi ecare dată – Midraş Tanhuma ne explică – mai 
disperat în a găsi în trecutul poporului evreu, mai exact în 
trecutul patriarhilor Avraham, Iţhak şi Iaakov o „scăpare”, 
o eroare care să îi dea voie să strecoare un blestem. Bi-
laam caută perspective diferite de a privi poporul, locuri 
diferite din care se uită: „Balak i-a spus lui [Bilaam]: ‚Vino 
acum cu mine într-un alt loc de unde îi vei putea vedea. 
Vei vedea de aici numai o parte din [popor], însă nu îl vei 
vedea în întregime. Şi de acolo să mi-l blestemi!’” (Num. 
23:13). În povestea sa, Bilaam urmează un model în care 
cunoaşterea completă este nedorită. Cu cât vedea şi 
ştia mai puţin, cu atât putea presupune mai mult că 
restul, partea invizibilă, era rea, că avea în ea defecte 
ce puteau fi  exploatate. Filosofi a lui Balak şi Bilaam era 
aceea pe care aş numi-o “pesimism căutat”. Era un mo-
del despre viaţă şi lume în care trebuia ca oamenii să se 
ferească de certitudini, pentru că numai aşa puteau face 
presupunerile convenabile şi, mai specifi c, presupunerea 
că toţi cei din jur sunt răi. Este un model de viaţă deosebit 
de interesant, urât şi imoral, însă interesant. Este un model 
al manipulării realităţii, al evitării certitudinilor, al înmulţirii 
necunoscutelor şi înlocuirii automate a acestora cu “bile 
negre”. Iar întrebarea pe care fi ecare dintre noi ar trebui 
să ne-o adresăm este cum să reacţionăm la un astfel de 
model? O temă grea, pentru acasă…

PERICOPA ŞLAH (Numeri 13:1 – 15:41)
[Se citeşte sâmbătă, 5 iunie 2010]
Un principiu deosebit de interesant este ilustrat de pe-

ricopa acestei săptămâni. Talmudul (Tratatul Makot 10b) 
spune că „un om este condus pe calea pe care doreşte 
să meargă. Atunci când un om vine să se purifi ce, este 
ajutat să se purifi ce. Atunci când vine să se impurifi ce, 
este ajutat să se impurifi ce”. În pericopa Şlah, doispreze-
ce evrei întelepţi, oameni importanţi din cele 12 triburi ale lui 
Israel, sunt trimişi de către Moşe în Ţara Canaanului pentru 
a reveni şi încuraja poporul să purceadă la cucerirea ei. 
Răspunsul a zece dintre ei la reîntoarcere este unul demo-
ralizator: „nu vom putea cuceri nicicând pe locuitorii ţării”. 
Prin contrast, în Haftara pe care o citim, o simplă hangiţă 
neevreică, pe numele său Rahav, creşte în spiritualitate şi 
credinţă în Dumnezeu, înţelegându-şi rolul şi făcându-şi 
curaj pentru a-l realiza. Ca mult prea adesea chiar şi în 
existenţa noastră, a celor de astăzi, povestea spionilor din 
pericopa Şlah a fost în principal o problemă de optică. 
Din cei 12 spioni trimişi în Canaan, numai doi, Caleb ben 
Iefune şi Iehoşua ben Nun, au înţeles că totul era de fapt 
un test. Ceilalţi zece au văzut partea bună a Israelului, însă 
nu s-au simţit în stare să o ia în posesie. După cum au 
spus ei înşişi, „în ochii noştri, eram ca nişte lăcuste şi la fel 
eram şi în ochii locuitorilor ţării”... Un îndemn pentru toţi de 
a ne privi pe noi înşine în oglinda succesului şi a încerca 
să ne ridicăm la nivelul provocărilor pe care le întâlnim.

PERICOPA KORAH (Numeri 16:1-18:32)
[Se citeşte sâmbătă, 12 iunie 2010]
Una dintre ideile oferite de pericopa acestei săptămâni 

este aceea a impactului minunilor asupra credinţei. În mod 
poate surprinzător, în iudaism miracolele – deşi abundente 
în scrierile biblice – nu au efecte de durată. Când pămân-
tul se deschide şi îi înghite pe Korah şi pe ceilalţi care se 
revoltaseră împotriva lui Moşe, evreii sunt impresionaţi. 
După cum spune Tora: „Tot Israelul care era împrejur a 
fugit la strigătele lor” (Numeri 16:34). Ne-am gândi poate 
că, după o asemenea „demonstraţie de forţă”, evreii vor 
crede în Dumnezeu cu toată fi inţa lor... Şi totuşi, în ziua 
următoare, impactul minunii se disipează: evreii se plâng 

din nou lui Moşe şi Aaron, spunând: „ai omorât pe oamenii 
lui Dumnezeu” (Numeri 17:6). Credinţa evreilor în Dumne-
zeu nu este dependentă de miracole, ba chiar uneori ea 
nu se întăreşte în pofi da abundenţei acestora. După cum 
spunea în comentariul său şi Nechama Leibowitz: „minunile 
nu pot schimba minţile şi inimile oamenilor. Întotdeauna, 
ele pot fi  explicate ştiinţifi c sau pseudo-ştiinţifi c şi astfel, în 
ochii celor care doresc acest lucru, ele îşi pierd valoarea. 
Pericopa noastră ne spune că minunile pot convinge numai 
oamenii care sunt pregătiţi să le vadă şi să le simtă ca şi 
minuni. Iar lipsa credinţei de obicei indică şi lipsa de voinţă.” 
Sau, mai pe scurt: pentru cei fără credinţă, miracolele 
nu ajută; pentru cei care au credinţă, miracolele nu 
sunt necesare.

PERICOPA HUKAT (Numeri 19:1-22:1)
[Se citeşte sâmbătă, 19 iunie 2010]
Exemplul tipic de hok (lege a cărei logică eludează 

înţelegerea umană) este cea a vacii roşii, para aduma. O 
vacă specială, cu a cărei cenuşă se fabrica o apă specială, 
menită să purifi ce pe cel asupra căruia era stropită şi să 
impurifi ce pe cel care stropea. Tradiţia mozaică ne spune 
că, dintre toţi oamenii, numai Moşe a avut ocazia să afl e 
semnifi caţia reală a acestui ritual. Însă chiar şi despre el, 
Talmudul (Tratatul Roş Haşana 21b) ne spune: „Cincizeci 
de nivele de înţelepciune au fost înglobate în lume. Toate 
i-au fost date lui Moşe şi unul i-a lipsit, precum este scris 
în Psalmi 8:6: Şi i-ai dat lui Moşe un pic mai puţin decât 
îngerilor”. De ce ne spune Talmudul ca Moşe a atins “cinci-
zeci de nivele şi unul i-a lipsit”? De ce nu ni se spune că a 
atins patruzeci şi nouă de nivele? Pentru că, aşa după cum 
ne învaţă înţelepciunea iudaică, “scopul cunoaşterii este 
acela de a ne da seama de faptul ca nu ştim de fapt nimic”. 
Apogeul cunoaşterii este acela de a realiza propriile 
noastre limite. Este un exerciţiu difi cil, mai ales prin pris-
ma tuturor descoperirilor moderne. Însă un exerciţiu fără 
îndoială util, dacă ne gândim la motivaţia pentru progres, şi 
anume la faptul că trebuie să fi m măcar un pic “nemulţumiţi” 
de noi înşine pentru a putea căuta în continuare. Şi chiar 
dacă nu vom descoperi totul (aşa cum este în fond de aş-
teptat), chiar dacă nu vom afl a niciodată semnifi caţia reală 
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Breviar 
iudaic

Adir Hu – Doamne atotputernic
Admor – călăuzitor, în tradiţia 
hasidică
Ahava Raba – Cu mare dragoste, 
binecuvântare de dimineaţă
Ahavat Israel – Cu dragoste de 
Israel
Aleluia-Haleluiah – Lăudaţi-L 
pe Domnul
Al het – recunoaşterea păcatului, 
rugă de pocăinţă
Amen – cu adevărat
Amida – rugăciune spusă în 
picioare
Amora – învăţat din vremea ela-
borării Talmudului
Ata Ehad – Tu eşti Unicul ( către 
Dumnezeu)
Avinu Malkenu – Tatăl nostru, 
Regele nostru, adică Dumnezeu
Avinu Şe ba Şaimaim – Tatăl 
nostru care eşti în Ceruri
Avot – Părinţi (Pirke Avot – parte 
a Talmudului)
Azharot – poeme liturgice, cu 
îndemnuri, avertismente
Baal Şem – Păstrătorul Numelui, 
făcător de minuni
Bar Miţva – Fiul poruncii; este 
denumirea ritualului prin care un 
tânăr de 13 ani devine membru al 
obştii, se spun rugăciuni
Baraita – învăţătură din afara Tal-
mudului, scrisă de diverşi învăţaţi
Baruh Ha.Şem – Binecuvântat fi e 
Numele Domnului
Berah Dodi- aleargă la mine, iu-
bite, chemare în timpul rugăciunii
Berahot – binecuvântări
Bereşit – Geneza, primul cuvânt 
din Biblie; literal – la început

MORDEHAI BEN IAACOV

Cabalistul Isaac Luria 
(1534-1572)

Pentru cei care sunt interesaţi de Cabala, Luria este 
o ilustră personalitate. Nu vom intra în detalii, anume, ce 
înseamnă Cabala. Ea s-a născut în urmă cu două milenii, 
fără a se defi ni decât la mijlocul celui de al doilea mileniu 
al erei noastre. Unii cred că este o simplă speculaţie, un 
joc al minţii, alţii o dispreţuiesc, iar în limba germană cu-
vântul Kaballe înseamnă intrigă (vezi şi drama lui Schiller, 
„Kaballe und Liebe”). Cabala a fost un domeniu de care 
s-au ocupat nu numai învăţaţi evrei, ea a devenit un bun 
al misticii creştine, numeroşi teologi aducându-şi contri-
buţia. Este un sistem de reprezentare a lumii prin sfere 
ale percepţiei şi reprezentării, de interpretare a Divinităţii. 
Unii consideră Cabala ca singura şansă de a percepe pe 
Dumnezeu.

Isaac Luria a trăit în Galileea şi era numit Ha-Arie 
Kodeş, adică „leul sacru”. Ultimii ani ai vieţii sale foarte 
scurte (38 de ani) şi i-a petrecut în oraşul Safed (Ţfat), 
un centru al înţelepţilor din Evul Mediu oriental. Tatăl său 
era originar din Polonia. La început, familia s-a stabilit la 
Cairo, unde Isaac a studiat scrierile teologice, mistice, 
în special Zoharul (Cartea splendorii). Era un discipol al 
lui Caro şi Cordovero, cei care au pus bazele Cabalei ca 
domeniu specifi c. A scris un singur comentariu, dar de 
mare însemnătate, iar elevul său a fost vestitul Haym Vital, 
care a scris „Arborele vieţii”, unde a expus concepţia lui 
Luria despre Dumnezeu. Se afi rmă, astfel, că Dumnezeu 
s-a retras în Sine, după Geneză, iar înainte de a popula 
lumea, fi inţele erau închise în vase, globuri magice. Ne dă 
impresia că întreaga lume a fost creată din sfere închise, 
ca nişte ouă, că viaţa a premers vieţii. De altfel, Cabala 
nu dă importanţă Haosului primordial, ci concepe lumea 
ca pe un sistem din vecii vecilor organizat, ceea ce sub 
aspect ştiinţifi c s-ar numi sistem guvernat de legi şi nu de 
întâmplare. Haosul a început când vasele s-au spart, dar 
haosul era numai o etapă între două sisteme. Concepţia 
se regăseşte în teoria astrofi zicienilor despre Big-Bang.

 Gershom Scholem a subliniat caracterul mesianic 
al cabalisticii luriene, pornind de la ideea de „restituire” 
(tikkun) a lumii. Se poate spune că Isaac Luria, prin exem-
plul său, prin moştenirea lăsată nouă, a deschis o poartă 
modernităţii şi umanismului din secolele care au urmat.

BORIS MARIAN

TIŞA BE AV
A noua zi din luna Av coincide anul 

acesta cu comemorarea Pogromului de 
la Iaşi, 29 iunie 2010. Se comemorează 
căderea Primului Templu (586 î.e.a., 
sub Nabuccodonosor) şi a celui de Al 
Doilea Templu (70 e.a., sub Titus). Se 
rostesc rugăciuni din Irmiahu (Ieremia), 
Ieşaiahu (Isaia), se spune Kiduş, se 
comemorează martirii din timpul Cruci-
adelor, al Holocaustului. De asemenea, 

această dată coincide cu capturarea 
eroului Bar Kochba de către romani, 
în cetatea Betar (135 e.a.), izgonirea 
evreilor din Anglia (1290), Spania 
(1492). După războiul din 1967, când 
Ierusalimul a fost reunit, s-a reluat tra-
diţia de a se merge la Zidul Plângerii, 
în speranţa că nenorocirile poporului lui 
Israel vor lua sfârşit.

SINAGOGi din RomâniaSINAGOGi din România

SINAGOGA MARE (Bucureşti), SINAGOGA MARE (Bucureşti), 
interior, bima şi chivotinterior, bima şi chivot



Cei care gospodă-
resc banul public (în-
treaga gamă de bugete 
susţinută de milioane de 
contribuabili) vorbesc tot 
mai des şi mai apăsat, 
în ultimul timp, despre 
„pacostea” pe care o re-

prezintă, nici mai mult, nici mai puţin de…  
12 milioane de asistaţi social. Dată fi ind 
această cifră, la care se adaugă circa 10 
la sută din produsul intern brut pentru 
cheltuieli sociale, avem – înainte de toa-
te – îndreptăţirea să restabilim adevărul. 

În cele 12 milioane de asistaţi social 
sunt incluşi (am spune, samavolnic) 
aproape toţi cei care, de-a lungul dece-
niilor de muncă, şi-au plătit – cu vârf şi 
îndesat – pensiile, cele mai multe mizere 
de astăzi, prin contribuţiile la asigurări 
sociale. Ei nu trăiesc din mila societăţii, 
ci s-ar cuveni să aibă condiţii decente de 
viaţă, deoarece au plătit pentru împlinirea 

unui asemenea deziderat fi resc bani buni, 
mulţi dintre ei duşi pe apa Sâmbetei. 
Prin urmare, cinstit vorbind, nu sunt 12 
milioane de asistaţi social. Categoriile de 
pensionari amintite nu intră – indiferent 
de unghiul de analiză pentru care optăm 
– în rândurile asistaţilor social. 

A doua temă o constituie, într-adevăr, 
necesitatea unei foarte clare şi drepte 
defi niri a ceea ce înseamnă asistat so-
cial, astfel încât să elimine – pe cât este 
cu putinţă – atât omiterea unora, cât şi 
încadrarea abuzivă a altora în respectiva 
categorie de concetăţeni. Aici sunt cele 
mai mari încurcături, iar spaţiul de care 
dispunem nu ne permite să examinăm 
lucrurile în amănunt. Ceva, însă, trebuie 
obligatoriu să se spună. 

Nu de fl orile mărului (cum se zice) 
s-a trecut în Constituţie defi nirea statului 
român drept un stat social, după cum la 
fel de justifi cată este prevederea potrivit 
căreia statul are obligaţia să asigure o 

viaţă decentă tuturor cetăţenilor lui. Prin 
urmare, alocările bugetare pentru asis-
tenţă socială nu reprezintă nici o formă 
de pomană – cum mai remarcam – şi nici 
nu reprezintă o atribuţie facultativă. În 
niciun stat civilizat din această lume nu 
se poate auzi vreun politician, şi cu atât 
mai mult unul de rang înalt, care să spună 
vorbe de ocară la adresa asistaţilor so-
cial, aşa cum – din păcate – se întâmplă 
pe la noi. Sigur (repetăm) ne referim doar 
la cei care trebuie – cu adevărat – să se 
bucure de asistenţă socială. 

Există limite bugetare, fi reşte, dar 
şi ceea ce se poate aloca se impune să 
se gestioneze cu maximă răspundere, 
cu dreptate şi dragoste faţă de semeni. 
Adică, exact zonele în care – se vede 
şi cu ochiul liber – există cel mai mare 
defi cit. Înalţi demnitari au spus că există 
cel puţin 200 de categorii de concetăţeni 
care primesc asistenţă socială de la stat. 
Când li s-a cerut să exemplifi ce, au venit 

cu 50 de categorii. Apoi, când acestea 
au fost luate la puricat, s-a constatat că 
aceleaşi categorii au fost menţionate 
de câte două-trei ori. Acum, se propune 
un Cod social care să pună ordine în 
domeniul de care ne ocupăm. Foarte 
bine. Dar, dacă se va repeta experienţa 
de la Codurile Penal şi Civil, cu Codurile 
de procedură aferente şi, mai grav, de 
la Codul Fiscal şi Codul de Procedură 
Fiscală, mai bine lipsă. Ideea principală 
care se cuvine să fi e pusă în operă este 
aceea de a ajuta semenii afl aţi în difi -
cultate, fi e temporar, fi e până la capătul 
vieţii lor. Aşa că datoria morală merită, 
cu prisosinţă, să fi e îndeplinită chiar dacă 
implică, uneori, costuri mari. Zicala cu 
„obrazul subţire cu cheltuială se ţine” îi 
vizează, însă, pe toţi deopotrivă, avuţi şi 
săraci. Fie şi numai pentru faptul banal că 
ne numim (şi trebuie să fi m) cu toţii oa-
meni.

Dr. TEODOR BRATEŞ

Asistaţii  social,  un statut de ocară?Pe ce se duc banii…

„Eu cu sora mea mai mică”NEPOATA 
DE LA 
PAGINaa

Cea mai tânără membră a Comunităţii 
din Tecuci, Alesia Rozalia Munteanu, 
nepoata lui Eizic Iancu, care e nu numai 
bunic ci şi preşedintele Comunităţii din 
acest oraş.

Nu-ţi trebuie prea multă fantezie pentru a-ţi 
imagina ce se poate întâmpla într-un roman 
care se intitulează: „Eu cu sora mea mai 
mică”. Roman care nu are nicicum pretenţia 
că reia fi lozofi ca parabolă biblică a lui Abel şi 
Cain, în versiune feminină. Ce să se petreacă 

între două surori nemăritate, decât neînţelegeri? Sora cea 
mare, Rose – 30 de ani, serioasă, ochelaristă, tocilară ajunsă 
avocată de succes, dar oarecum ştearsă şi lipsită de sex-ap-
peal, o cam duce în spinare pe Maggie, sora mai tânără cu 
doi ani, întruchipare a frumuseţii feminine ispititoare 
dar şi a frivolităţii, a iresponsabilităţii fără scrupule, 
gata să-i şterpelească soră-sii totul: hainele, cărţile 
de credit, maşina. Ba, până la urmă, chiar şi prie-
tenul. Aici ar trebui să se oprească totul, dar abia 
începe: Maggie e nevoită să părăsească „teritori-
ile” atât de profi tabile ale Rosei şi să-şi caute un 
rost, vagabondând prin lume. „A bătrână” rămâne 
singurică, cu dezamăgirea şi furia ei, fără iubit, cu 
un urât căţel mops - numit ca o fl oricică, „Petunia” 
– moştenit, desigur, de la sora ei, ba şi plictisită 
de munca ei stresantă de la biroul de avocatură. 
Vieţile celor două orfeline (mama lor murise când 
fetele erau mici, într-un accident oarecum sinucigaş 
de maşină) o ia fi ecare în altă direcţie, trăindu-şi 
fi ecare poveştile sale: care vor umple cele 500 de 
pagini ale romanului scriitoarei Jennifer Weiner. Americancă 
get beget. Evreică pur sânge. Dotată cu un umor irezistibil şi 
o ştiinţă a portretisticii feminine absolut fermecătoare. Care 
reuşeşte să construiască până la urmă – în acest roman 
aparent facil – un întreg univers: cel al lumii evreieşti-ameri-
cane, prosperă, tradiţională dar bine înşurubată în benefi ciile 
modernităţii. O lume a tinerilor, dar şi a vârstnicilor din Florida 
care vor să se mai bucure de viaţă (şi au cu ce!), a acelor 
bătrânei care fl irtează şi merg să se bronzeze la piscină, fără 
a se jena de pieile zbârcite care le atârnă şi de durerile de şale 
care-i înconvoaie. Apariţia unei tinere pe teritoriile apusului lor 
de viaţă este un miracol, iar când apar chiar două – respectiv 

surorile Rose şi Maggie Feller, 
pornite să-şi regăsească bunica 
pierdută de-o viaţă - prezenţa lor 
are forţa unui adevărat tsunami. Ei 
bine, ce se va petrece cu cele două tinere, îşi vor schimba ele 
destinele, fi rile, vieţile? O fi  cu putinţă? Păi, dacă nu ar fi , des-
pre ce ar mai povesti (preţ de 500 de pagini!!) madame Weiner 
a noastră, cea cu zâmbetul veşnic strecurat printre rânduri, 
dezminţindu-şi astfel numele de Weiner (plângăcioasă)? Nu 
e America ţara tuturor posibilităţilor? Aşa că deşteapta de 

Rose – avocata – îşi ia un an sabatic de vacanţă, 
sătulă de confl ictele dintre oameni, şi – adorând 
animalele – se face... plimbătoare de căţei. Iar 
frumoasa prostuţă Maggie, ajunsă din întâmplare 
în subsolul bibliotecii universităţii Princeton, unde 
se adăposteşte pe ascuns, se va apuca de citit şi 
se va înamora de... poezie. Şi uite-aşa li se vor în-
toarce vieţile cu josul în sus: să mai îndrăznească 
cineva să pretindă că prostia nu se vindecă şi că 
inteligenţa nu rugineşte.

Fabulează drăguţa doamnă Weiner cea ne-
plângăcioasă, fabulează vesel şi ne dă încredere 
în putinţa oamenilor de a-şi răsturna destinele. Aşa 
că, nici nu s-a răcorit bine romanul ieşind pe piaţă 
şi a şi pus mâna pe el cea mai dătătoare de iluzii 
dintre industriile showbizului – cinematografi a. 

În 2005, gata şi fi lmul: cu ingenua blondă Cameron Diaz în 
rolul lui Maggie, cu Toni Colette în cel al lui Rose şi cu Shirley 
MacLaine intrepretând-o pe cocheta bunicuţă din Florida. 
Să ne mire că fi lmul a obţinut rapid o nominalizare la Globul 
de aur? Până îl vom putea vedea şi noi, merită, doamnelor, 
să vă lăsaţi din mână careul de cuvinte încrucişate şi să vă 
cufundaţi în lectura basmului american modern cu nepoate 
năzdrăvane şi bunici bronzaţi la piscină. E un agreabil dar de 
vacanţă pe care ni l-a făcut Editura Polirom şi traducătoarea 
Suzana Barbara Csizsek (care ar fi  fost şi mai grozav dacă 
nu ar fi  abundat în atâtea greşeli de corectură!!)

SANDA FAUR

Profesiunea
de a citi
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”Enplicocedie”, adică enciclopedie. 
”Căutaţi în enplicocedie!”, îşi îndemna 
colaboratorii Bercu Feldman, atotpu-
ternicul boss al Comitetului Democratic 

Evreiesc din anii 1946–1952. Din ce zone înceţoşate 
apăruse acest personaj hilar?

Croitor de meserie – ucenic la început, apoi, cumva, 
lucrător din Iaşi -, făcuse ani de detenţie prin închisori şi 
apoi în lagărul de la Tg. Jiu. Acolo îşi însuşise cele câteva 
idei, puţine dar fi xe, pe care le declama în toate împreju-
rările, şi-i cunoscuse pe cei care aveau să devină, după 
1944, puternicii zilei. Nu a fost dat uitării şi a fost propulsat 
la vârful vieţii evreieşti.

Bercu Feldman n-a fost, evident, un caz izolat. 
Gheorghe Stoica, cândva croitor şi el, la Dorohoi, a făcut 
parte din aceeaşi categorie. A fost, succesiv, secretar al 
Comitetului orăşenesc Bucureşti al PCR, apoi preşedinte 
al Comisiei Centrale de Control PCR. Colac peste pupă-
ză, devenise conferenţiar la Catedra de marxism la ISEP. 
Cadru universitar, adică. ”Prelegerile” punea să i le facă 
secretara, Stela, o fată vioaie şi inteligentă, dar nu am 
reuşit să afl u cu ce studii de bază. Tot aşa, nu ştiu dacă 
şeful ei se descurca lesne cu cititul – n-am asistat la nici 
una din prelegerile sale.

Dominaţia imposturii nu a fost o noutate chiar atât de 

mare precum credeau cei din generaţia noastră. Şi înainte 
de război agramaţi de genul D. R. Ioaniţescu, cel cu ”am-
bele trei chestiuni”, cu ”Chefereul austriac” şi cu ”tricolorul 
roşu”, erau cu duiumul. Oricum, dominaţia imposturii şi a 
agramaţilor rămâne o trăsătură dominantă a ceea ce a 
fost viaţă publică a României în ultima jumătate de secol. 
Ea s-a făcut simţită, cu urmările ce se cunosc, în toate 
sectoarele şi domeniile.

În anul 1953 s-a înfi inţat Facultatea de Ziaristică, în 
fapt, o secţie a celei de Filozofi e. A fost alcătuit colectivul 
Catedrei de Teoria presei, din ziarişti în activitate la princi-
palele publicaţii din Bucureşti. Printre ei, un  tânăr miner, 
pe care redacţia ziarului ”Munca” şi-l adusese din Valea 
Jiului. Mi-a povestit, nu fără haz, cum a ajuns în colectivul 
Catedrei. Într-o zi l-a sunat tov. Bujor, şeful Sectorului de 
presă de la C.C. ”Măi Mihai, i-a spus, tu ai să fi i la anul II”. 
”E o greşeală, tov. Bujor, i-a răspuns acesta; eu m-am în-
scris în anul întâi...” ”Nu, măi, l-a lămurit şeful de la capătul 
celălalt al fi rului. Vei fi  asistent pentru anul doi, nu student”.

Cum am spus, colectivul Catedrei era alcătuit din ”cadre 
de bază”, cum se spunea pe atunci, din presa centrală. 
Printre ei, şi Sion Bujor, şeful Sectorului de presă. Cu grad 
de conferenţiar. Nu-mi amintesc să fi  pregătit o singură 
lecţie. Din când în când conducea câte un seminar. Am 
asistat la unul din ele şi ţin minte şi acum cât de penibil a 

fost. La un moment dat, de la înălţimea catedrei, i-a admo-
nestat sever pe studenţi că ”habar n-aveţi de problemele 
internaţionale!”. Şi a exemplifi cat: ”Cine dintre voi ştie ceva 
despre Acordul de la Locardo?” De la Locardo – el ştia. 
Studenţii ştiau probabil de cel de la Locarno...

Ignoranţa cea mai crasă, agramatismul erau la ele 
acasă şi în redacţiile ziarelor. Şi nici nu se putea altfel, de 
vreme ce ziariştii profesionişti fuseseră eliminaţi în imensa 
lor majoritate şi înlocuiţi cu ”elementele cinstite”, fi i devotaţi 
ai partidului şi clasei muncitoare. În spiritul luptei de clasă, 
fuseseră aduşi în mod precipitat din fabrici, din mine, de pe 
ogoare. Acolo făceau, desigur, fi gură onorabilă, se afl au 
la locul lor şi munceau cu folos. Prezenţa lor la masa de 
scris, într-o redacţie era un lucru absurd şi chinuitor – atât 
pentru ei, cât şi pentru ceilalţi. Cei mai mulţi trecuseră doar 
prin cursul primar şi uitaseră aproape puţinul cu care s-au 
ales în şcoală. Inclusiv gramatica şi ortografi a.

Dar cum stăteau lucrurile la edituri? Ele erau asaltate 
de grafomani realist-socialişti, gen A.G. Vaida, Alexandru 
Jar. Sărmanii redactori (dintre cei ce nu fuseseră înlătu-
raţi din motive de „cadre”) trudeau amarnic spre a face 
manuscrisele cât de cât acceptabile, măcar ca formă de 
exprimare. De conţinut nu putea fi  vorba.

S-au scris, în decursul timpului, nu puţine istorii ale 
culturii. Şi se scriu şi acum. Mă gândesc c-ar fi  de folos a 
se scrie o istorie a inculturii.

O „enplicocedie a ignoranţei”, cum ar spune amicul 
Bercu Feldman.

VICTOR RUSU

Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”
” E n p l i c o c e d i e ”
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le vom uita...
Am văzut entuziasmul celor prezenţi 

la venirea directorului Joint pentru Româ-
nia, Israel Sabag şi a directorului DASM, 
Attila Gulyás. Am mai remarcat bucuria 
pe care a stârnit-o printre cei prezenţi 
momentul în care i-au spus „La mulţi 
ani!” lui Adrian Gueron, una dintre cele 
mai inimoase persoane în programele 
JCC, membru al acestei echipe încă de 
la naşterea sa. 

Lag BaOmer, o sărbătoare cu sem-
nifi caţii profunde, care ne aduce aminte 
de nevoia de respect şi înţelegere între 
semeni, are anual valenţe speciale şi în 
rândul Comunităţii Evreieşti din România. 
Celebrarea iniţiată de JCC – cu mici şi 
frigărui caşer şi cu salate tipic israeliene 
– este una dintre acele mari întâlniri care 
ne aduc împreună din motivele pentru 
care suntem o comunitate, care continuă 
să îşi perpetueze tradiţia. 

Noul site JCC!
Cei interesaţi de programele JCC 

Bucureşti pot consulta de ceva vreme 
site-ul www.jcc.ro,  noul site al Centrului, 
care reuneşte informaţii şi imagini des-
pre programele care au loc aici.

Doritorii au posibilitatea să cunoască 
ce programe se pregătesc şi să afl e 
despre ce s-a întâmplat recent, în cadrul 
activităţilor Centrului. 

JCC
BUCURESTI,

Copii, părinţi şi bunici au petrecut de Lag BaOmer la Snagov!
JCC Bucureşti, sub coordonarea 

lui Shai Orny, a organizat în acest an 
cel mai mare picnic de Lag BaOmer, 
pregătit până acum de Centru! Aproape 
350 de persoane – copii, tineri, maturi 

şi vârstnici – s-au îmbarcat duminică, 2 
mai, în autocarele care îi aşteptau în faţa 
sediului JCC. Pregătiţi de excursie, cu 
tot ce îţi trebuie la drumeţie, ei au luat-o 

spre Snagov… Acolo îi aşteptau deja 
amenajate spaţiile ce le erau destinate. 
Pentru fi ecare grupă de vârstă, dar şi 
pentru participanţi per ansamblu au fost 
pregătite programe-surpriză…

La “iarbă verde” s-a dansat, s-a cântat, 
au fost programe cu jocuri şi discuţii şi 
fi ecare s-a simţit în largul său. 

Printre grătarele cu bunătăţi sfârâ-
itoare, cei prezenţi s-au putut bucura 
împreună de o zi minunată! 

S-a cântat împreună cu Radu Cap-
tari şi corul JCC, iar cei mici au dansat 
împreună. Şi bunicii s-au prins la dans, 
fără rezerve, în această foarte plăcută at-
mosferă. Această 
duminică de Lag 
BaOmer va rămâ-
ne cu siguranţă 
în memoria celor 
prezenţi, fiind o 
ocazie extrem de 
plăcută. 

Imaginile vor-
besc cel mai eloc-
vent despre acest 
eveniment spe-
cial, aşteptat cu 
nerăbdare...

În pădurea de 
la Snagov, a fost 
un moment de au-
tentică bucurie. 
Am surprins, cu 
această ocazie, 
câteva secvenţe 
pe care cu greu 

„La mulţi  ani!” cu.. .  melodii romantice
Pensionarii care participă în fi ecare zi 

la Centrul de zi i-au serbat pe cei născuţi 
în lunile ianuarie, februarie şi martie. 
A fost o zi cu totul specială în care a 
dominat romantismul şi nostalgia. Nu 
întâmplător a fost aşa deoarece oaspete, 
alături de muzicianul Radu Captari, a fost 
interpretul Dorin Anastasiu, cu melodii 
care au intrat demult în sufl etul celor 
care fac parte din această generaţie. Nu 
au lipsit cadourile şi bunătăţile care au 
însoţit evenimentul, care se repetă de 
patru ori pe an şi în care fi ecare ajunge 
să devină sărbătorit. 

Celebrarea zilelor de naştere ale 
participanţilor la programe a devenit o 
tradiţie în fi ecare JCC, fi ind unul dintre 
momentele aşteptate.

Focus asupra 
fenomenului 

asistenţei 
sociale

O  zi foarte plăcută au putut petrece 
cei ce frecventează programul Centrului 
de Zi, ascultând muzica superbă interpre-
tată de violonista Carmen Spak şi pianista 
Carmen Asfadurian, un program frumos, 
făcut într-o colaborare fructuoasă perma-
nentă a DASM-ului cu JCC Bucureşti.

Programul Gesher 
a ajuns în Serbia

Staţiunea montană Kopaonik (Serbia) 
a fost, între 13 şi 16 mai, centrul vieţii 
evreieşti de tineret din zona Balcanilor 
şi Mării Negre. Aproape 400 de tineri 
din ţările din regiune au fost prezenţi la 
eveniment, dintre care 100 din România. 
Evenimentul a fost pregătit de o echipă 
de 20 de voluntari, coordonată de Lela 
Sadikario, director al Programului Ges-
her. Din cadrul acesteia din România, 
Alexandra Nemţoiu, Cristian Avram, 
Elena Manea, Dana Vereanu, Vlad Ma-
rinescu, Ifur Tzviran şi Iana Porfi reanu, 
au depus un efort deosebit în realizarea 
proiectului.

Cele patru zile de program au cuprins 
conferinţe şi activităţi desfăşurate în mod 
simultan, cu posibilitatea participanţilor 
de a alege domeniile de interes. De la su-
biecte majore legate de religie sau viaţă 
evreiască, la lecţii de dans sau machiaj, 
programul a oferit tuturor posibilitatea să 
aibă parte de activităţi interesante.

Primirea Şabatului, într-un cadru fes-
tiv, prin patru ofi cieri separate, a fost un 
moment care deja defi neşte Programul 
Gesher, în ultimii săi nouă ani de exis-
tenţă. Masa comună de Oneg Şabat este 
un eveniment emoţionant, în care chiar 
poţi simţi frăţietatea şi căldura pe care le 
aduce cu sine.

Black Sea Gesher, a cărui reuniune 
s-a numit în acest an „Balkan Puzzle”, 
este azi unul dintre cele mai importante 
programe regionale ale Joint-ului, care 
s-a dezvoltat substanţial în ultimii ani, 
devenind un brand care atrage tinerii, 
fără prea multe explicaţii.



Pagini realizate de LUCIANA FRIEDMANN
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Păşind în cel de-al doilea an al existen-
ţei sale, JCC Iaşi şi-a serbat aniversarea 
printr-o seară culturală organizată împre-
ună cu Comunitatea Evreilor din localitate. 
Desfăşurat în 20 aprilie a.c., evenimentul 
cultural ieşean a fost dedicat celei de-a 
62-a aniversări a proclamării Independenţei 
Statului Israel şi a fost marcat prin lansarea 
cărţii „Somnul de după-amiază al Atlanti-
cului“, a scriitorului israelian I. Ştiru, şi prin 
concertul susţinut de solistul bucureştean 
Radu Captari.

Despre semnifi caţia Zilei Independenţei 
- Iom Haaţmaut - sărbătorită la 5 Yiar, atât 
de către evreii din Israel cât şi de cei din Dia-
spora, a vorbit ing.Abraham Ghiltman,care 
a subliniat că în cel de-al 62-lea an al exis-
tenţei sale Israelul se prezintă lumii ca o 
ţară democratică şi modernă, hotărâtă să-şi 
continue drumul ales în 1948 şi să pună în 
practică ideea ce a călăuzit atâtea generaţii 
de militanţi sionişti şi anume asigurarea unui 
cămin evreiesc în care să se poată trăi în 
siguranţă, pace şi prosperitate. 

Exemplul evocat cu această ocazie, 
raportul anual al Institutului „Stephen Roth“ 
pentru Studierea Antisemitismului şi Rasis-
mului Contemporan, publicat în cooperare 
cu Congresul Evreiesc European, arată că 
anul 2009 s-a evidenţiat prin atacuri coor-
donate şi premeditate împotriva evreilor 
şi printr-o atmosferă violentă. În întreaga 
lume, în anul 2009, au fost înregistrate 1129 
de incidente, faţă de 559 în anul 2008. Oga-
nizatoarea serii culturale, a vorbit despre 
Iom Hazikaron – Ziua Amintirii, premergă-
toarea Zilei Independenţei, zi când evreii îşi 
cinstesc eroii, îşi pleacă frunţile, păstrează 
un moment de reculegere şi îi plâng pe cei 
căzuţi la datorie în lupta pentru Indepen-
denţa Statului şi pentru existenţa sa, dar 
în egală măsură şi pe martiri, victime ale 
atacurilor teroriste antiisraeliene.

Organizatorii, împreună cu Editura 24: 
ORE, Iaşi, au invitat publicul la lansarea 
cărţii „Somnul de după-amiază al Atlanti-
cului“, scrisă de cunoscutul jurnalist I.Ştiru, 
din Israel. Autorul împreună cu soţia sa, 
Evita,au onorat cu prezenţa lor seara cul-
turală ieşeană.

Editorul cărţii, scriitorul şi ziaristul Adi 
Cristi, a creionat personalitatea autorului, 
remarcând că acesta a fost “sedus de 
gazetărie“ încă de la vârsta de 17 ani şi, 
începând cu anul 1947, a lucrat în redac-
ţiile a numeroase cotidiane ieşene. I. Ştiru 
a continuat această profesie şi după 1976, 
când s-a stabilit în Israel. 

Criticul Ioan Holban spune că autorul 
”…e gazetar pur-sânge, se agită, îşi subli-

niază apăsat opiniile, 
critică şi laudă, dar,mai 
ales, e conciliant, cu 
dreapta măsură a bu-
nului simţ …I. Ştiru 
rămâne gazetar şi în 
notele de călătorie la 
Londra, la Burgas şi 
în Creta, la Veneţia,în 
Portugalia, Norvegia, pe “Princess Crown” 
sau în Ţara Sfântă” şi subliniază că “peste 
tot el poartă cu sine Iaşiul“, oraşul natal, 
oraşul în care revine mereu cu dragoste şi 
nostalgie.

Cu bucurie subliniem prezenţa la seara 
noastră culturală a unor distinse persona-
lităţi ale Iaşiului cultural, între care s-au 
numărat scriitorul Ion Mitican, directorul 
Filarmonicii Moldova, maestrul Bujor Pre-
lipcean, scriitorul Mircea Radu Iacoban, 
jurnaliştii Doina Bazgan Andrei şi Mircea 
Dascaliuc, de la Studioul de Radio Iaşi, prof.
univ.dr. Dumitru Rădăuceanu, prof. Carmen 
Zaharia Danicov, actorul I. Zaharia, de la 
Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ etc.

Scriitorul Mircea Radu Iacoban a evocat 
perioada de început a revistei ieşene „Croni-
ca “ unde a învăţat secretariat de redacţie de 
la I.Ştiru şi a vorbit despre familia de ziarişti 
Ştiru, evocându-l şi pe fratele autorului, Jack 
Ştiru (z.l.), cunoscut realizator de emisiuni 
la Studioul de Radio Iaşi.

Benjamina Vladcovschi, directoarea 
JCC Iaşi, a punctat, în cuvântul ei, reperele 
primului an de existenţă şi a invitat pe toţi 
cei prezenţi să colaboreze şi să participe la 
activităţile viitoare ale Centrului, activităţi pe 
care cei implicaţi în organizarea lor le doresc 
tot mai diverse şi mai atrăgătoare .

Un minunat concert a continuat seara 
aniversară ieşeană. Cunoscutul cântăreţ 
bucureştean Radu Captari a fermecat pu-
blicul cu melodiile sale, cu vocea sa amplă 
şi pătrunzătoare. Ca un adevărat magician, 
cu chitara sa pe post de baghetă fermeca-
tă, solistul a electrizat atmosfera. În fi nalul 
serii culturale, Radu Captari şi chitara sa au 
fost acompaniatorii soliştilor ieşeni Albert 
Lozneanu şi Rudolf Rozenberg care, cu 
talent şi patos, au intonat imnurile naţionale 
ale Israelului şi României, „Hatikva“ şi „De-
şteaptă-te române“. 

Distracţia a continuat cu surprize, mu-
zică, dans, grătar şi gustoase salate, cu 
humus şi pite, cu veselie şi bună dispoziţie. 

Participanţii au apreciat această seară 
minunată, iar organizatorii au considerat cu-
vintele lor deosebite ca o pe reală răsplată 
pentru munca şi strădaniile depuse. 

MARTHA EŞANU

JCC IASI,

JCCORADEA

Melodie 
şi vers pentru 

celebrarea 
Capitalei 
Israelului

Ziua reunifi cării Ierusalimului, în 
iunie 1967,  este marcată în fi ecare 
an în Israel şi în Diaspora. Cetatea 
evocată în Tora este oraşul central 
al Credinţei Iudaice, de care se lea-
gă rugăciunile şi speranţele evreilor 
din întrega lume. JCC Bucureşti a 
celebrat şi în acest an această zi 
specială, cu un program intitulat 
“Ieruşalaim şel zahav” şi cu un 
concert live, susţinut de laureata 
israeliancă a “Cerbului de aur”,  
Ori Piaf. Cu această ocazie, la 
doar câteva săptămâni de la Iom 
Haaţmaut, a fost un nou prilej pentru a sărbători împreună  dăinuirea Israelului. 

Seară culturală omagială

Programe pe gustul tuturor 
Programele JCC Oradea pentru toate 

grupele de vârstă sunt din ce în ce mai 
diversifi cate. Bogăţia lor permite partici-
panţilor să aleagă acele domenii care îi 
interesează cu adevărat şi cărora doresc 
să îşi dedice din timpul lor. 

Alături de cursurile de ebraică, engle-
ză, arte plastice – deja intrate în obişnuin-
ţa celor care frecventează Centrul – acum 
ei au parte de cursuri de dans sportiv, 
chitară, matematică pentru cei afl aţi pe 
băncile şcolii, limba maghiară, etc. Astfel, 
JCC-ul orădean este nu numai un spaţiu 
de divertisment şi relaxare, în care poţi 
să-ţi manifeşti interesul în domeniul vieţii 
iudaice, ci şi un loc în care poţi să stu-
diezi domenii care te pasionează. Stau 

la dispoziţia celor interesaţi persoane 
califi cate în toate aceste domenii, care îi 
pot îndruma în tainele lor.

Momente importante în programele de 
fi ecare zi sunt cele petrecute alături de 
Rabinul Ehrenfeld, fi e în cadrul Rugăciunii 
de la Sinagogi, fi e la orele de Talmud Tora 
sau de ebraică.

În program mai remarcăm, pentru cei 
ce aparţin „generaţiei de aur”, „Schimb de 
experienţă pentru bunicuţe”, dar şi dans 
şi jocuri de societate, menite să menţină 
buna dispozţie şi mobilitatea celor pre-
zenţi la aceste programe. 

De remarcat este că programele ge-
neraţiilor se întrepătrund adesea, nefi ind 
vreo breşă creată între acestea – toţi cei 

care ţin la existenţa şi continuarea vieţii 
acestei comunităţi doresc să facă aceste 
proiecte cât mai atractive!

Întâlnirile generaţiei de mijloc, coor-
donate de directorul JCC Oradea, Andrei 
Seidler, reprezintă o oportunitate pentru 
cei ce îi aparţin, să discute despre proble-
mele care îi preocupă. În fuga cotidiană 

pe care o reprezintă viaţa unui om afl at 
în activitate profesională, aceste reuniuni 
înseamnă momente foarte plăcute. La un 
suc, o cafea şi uneori o pizza proaspăt fă-
cută, ei discută, râd, analizează împreună 
vieţile personalităţilor, subiecte de religie, 
istorie, cultură.

Din nou programe de vară 
la Cristian pentru toţi!

Omagiu memoriei artistului MENDI RODAN
Sub auspiciile Ambasadei Statului Israel la Bucureşti, ale F.C.E.R. şi ale 

Centrului Cultural JCC Bucureşti, duminică 23 mai, orele11:00, la sediul JCC 
din str. Popa Soare a avut loc comemorarea unui an de la plecarea dintre cei vii 
a dirijorului de talie internaţională MENDI RODAN, cu care ocazie preşedintele 
F.C.E.R., alte personalităţi au adus omagii memoriei artistului. Coordonatorul 
musical al programului: dirijorul Marin Cazacu.

Au început înscrierile pentru tabere-
le de vară ale JCC! Un program chiar 
mai amplu decât cel de anul trecut îi 
aşteaptă pe toţi cei doritori, timp de trei 
luni, la Centrul de Instruire şi Recreere 
de la Cristian. O echipă de madrihim 
(instructori), pregătiţi în domeniul con-
ceperii şi implementării de programe, îi 
aşteaptă pe toţi cei doritori cu surprize 
plăcute. 

Copiii, tinerii, familiile care  au copii 
mici, pensionarii, cei ce aparţin vârstei 
medii au posibilitatea să participe la 

proiecte destinate să îi relaxeze şi să îi 
apropie mai mult de tradiţia evreiască.

În cadrul programelor, participanţii 
se vor putea relaxa dar vor putea şi 
învăţa şi trăi o săptămână autentic 
evreiască. Celebrarea Şabatului printr-
un Kabalat Şabat, primit cu rugăciune şi 
cântec în foişorul din curtea vilei, este 
unul dintre momentele importante ale 
acestor programe. Organizatorii pregă-
tesc numeroase surprize, printre care 
invitaţi de seamă care vor fi  în compania 
participanţilor pe parcursul programelor. 
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AM CONSEMNAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
Comitetul Director (C.D.), al F.C.E.R.-

C.M. s-a reunit în zilele 1, 9 şi 19 aprilie 
2010.

Principalele probleme discutate, pen-
tru care s-au adoptat decizii, le prezint 
mai  jos.

- C.D. a solicitat Ofi ciului Juridic for-
mularea unor precizări juridice privind 
continuitatea dreptului de proprietate 
asupra patrimoniului actualelor Comu-
nităţi Evreieşti, cu referire la art 52, din 
Statutul F.C.E.R.- Cultul Mozaic, publicat 
în Monitorul Ofi cial nr.670/29-2008;

- C.D. a validat, în unanimitate, rezul-
tatele alegerilor la Comunitatea Evreilor 
(CE)  din Timişoara. Principalele funcţii 
au fost atribuite dnei Luciana Carmela 
Friedmann - preşedinte, d-lui Gheorghe 
Sebok - vicepreşedinte, dnei Verona Bo-
tis - secretar;

- La C.E. Cluj, Iaşi, Oradea, Tulcea 
şi Constanţa, urmau să se organizeze 

alegeri pentru organele de conducere, 
până la 16 mai 2010. Adunările Generale 
vor alege şi delegaţii la cel de al II-lea 
Congres al F.C.E.R., în conformitate cu 
prevederile Statutului F.C.E.R. - Cultul 
Mozaic (C.M.).

În C.E. unde nu se fac alegeri, se 
organizează Adunări Generale extraordi-
nare, pentru reconfi rmarea sau alegerea 
delegaţilor la Congres;

- Se va stabili Comisia de organizare 
a Congresului, implicând şi membrii ne-
retribuiţi din C.E.;

- În legătură cu oferta fi rmei SC Delta 
Con.SRL, C.D. al F.C.E.R. a decis să 
renunţe la trecerea în posesia acestei 
fi rme a sediului C.E. Dorohoi, în schimbul 
realizării unei construcţii noi la Centrul de 
Instruire şi Recreere Borsec, considerând 
propunerea neavantajoasă;

- C.D. însărcinează departamente şi 
servicii din F.C.E.R. pentru întocmirea 

unui proiect corespunzător nevoilor şi 
intereselor F.C.E.R. în localitatea Borsec;

- C.D. solicită unor ofi cii, servicii, sec-
toare din F.C.E.R. să prezinte un program 
de măsuri cu evaluări minimale, pentru 
buna funcţionare a Centrelor de Instru-
ire şi Recreere (C.I.R.) de la Cristian şi 
Eforie;

- C.D. al F.C.E.R. a validat acordul 
intervenit între Comisia USC-SUA (pentru 
păstrarea moştenirilor peste hotare), cu 
privire la restaurarea şi refacerea celor 
131 monumente funerare din Cimitirul 
evreiesc Giurgiului - Bucureşti, vandaliza-
te la 20 dec. 2008. Principalul donator al 
USC este familia Steinberg; preşedintele 
Comisiei fi ind dl. Waren L. Miller;

- C.D. a dispus ca Centrul pentru ad-
ministrarea patrimoniului imobiliar (CAPI), 
să  facă propuneri pentru excutarea de 
urgenţă a lucrărilor de reparaţii la Sina-
goga Mare din Bucureşti;

- C.D. a hotărât să se aloce fonduri din 
Bugetul F.C.E.R.- C.M. pe 2010, pentru 
efectuarea lucrărilor de securizare la cimi-
tirul evreiesc „Giurgiului-Bucureşti“. Se va 
interveni pentru sponsorizare la Primăria 
sectorului 4, din Bucureşti;

- C.D. a aprobat în unanimitate „exe-
cuţia bugetară“ a F.C.E.R.- CM pe anul 
2009. Documentul a fost prezentat la 
Adunarea Generală din 2-3 mai 2010;

- C.D. a aprobat cu o majoritate de 
voturi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, 
pentru anul 2010;

- C.D. a aprobat în unanimitate Regu-
lamentul de organizare şi desfăşurare al 
Congresului al II-lea al F.C.E.R.- C.M.;

- C.D. a rezolvat probleme curente 
privind patrimoniul F.C.E.R., precum şi 
unele solicitări ale membrilor C.E. din 
Bucureşti şi din ţară.

Ing. NILU ARONOVICI 
membru al C.D.-F.C.E.R.

La a 65-a aniversare a încheierii 
celui de-al doilea război mondial

Ceremonii solemne la Cimitirul Militar Sovietic

După un an de zile

Cititorii sunt mulţumiţi 
de revistă, în noua ei formă

La aproximativ opt luni, după ce „Realitatea Evreiască” a trecut prin-
tr-un proces de înnoire, atât ca formă cât şi în conţinut, am fost curioşi 
să afl ăm ce părere au destinatarii acestor „inovaţii”, respectiv cititorii. 
În paranteză, vrem să menţionăm că multe dintre ele au fost făcute tot 
în urma sugestiilor cititorilor, pe care le-am afl at fi e prin întâlnirile cu ei, 
fi e din scrisori, convorbiri, luări de cuvânt la reuniunile Consiliului de 
conducere sau ale Comitetului Director al F.C.E.R.

De aceea, în trei numere ale revistei am publicat un set de opt între-
bări care se refereau la forma şi conţinutul revistei, rubrici, dimensiunile 
articolelor, ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut cititorilor, care sunt temele 
de interes, ce ar mai dori să citească, precum şi probleme de difuzare. 
Spre bucuria noastră, am primit multe răspunsuri. Aici vreau să remarc 
faptul că Bucureştiul s-a afl at în coada celor care ne-au scris. Oricum, 
avem acum o viziune de ansamblu a ceea ce este şi ceea ce ar trebui 
să fi e revista.

Răspunsurile au venit din comunităţile din toată ţara - de la Timişoara 
la Suceava, de la Jibou la Constanţa. Ne-au scris cititori de toate vârstele, 
în primul rând membrii “generaţiei de aur”, dar şi cei de vârstă medie 
şi chiar tineri, iar printre expeditorii răspunsurilor se afl au şi neevrei, 
ceea ce este un semnal pozitiv pentru răspândirea publicaţiei noastre. 
Din păcate, nu am avut reacţii din străinătate, respectiv din Israel, unde 
revista se difuzează.

O concluzie generală şi îmbucurătoare este că aproape toţi cei care 
ne-au scris şi-au exprimat satisfacţia faţă de conţinutul mai variat şi noua 
formă, mai ales în ceea ce priveşte mărimea literei, important pentru 
cititorii vârstnici. Tematica a fost apreciată ca fi ind variată şi interesantă; 
în ceea ce priveşte dimensiunea articolelor, dacă o parte şi-a exprimat 
preferinţa pentru materiale scurte, mulţi au susţinut că, dacă articolul 
este interesant, nu are importanţă dacă este mai lung. Semnale bune au 
venit şi cu privire la difuzare. Cu excepţia câtorva localităţi, cei care ne-au 
răspuns au afi rmat că primesc revista fi e prin poştă, fi e de la comunitatea 
locală. Sau, cineva, cred că din Buzău, a scris că o cumpără de la chioşc.

Ce doresc în plus cititorii noştri? Foarte mulţi solicită articole legate de 
iudaism, religie mozaică, despre tradiţii şi sărbători religioase evreieşti, 
mari rabini sau exegeţi ai iudaismului. (În parte, ele fi gurează în pagina 
„Iudaica”, dar poate ar trebui să oferim mai multe informaţii de acest fel) 
Tot atât de mulţi doresc să aibă cât mai multe informaţii despre Israel, din 
toate punctele de vedere. O propunere s-a referit la o jumătate pagină 
de revistă, în fi ecare număr, cu ştiri din Israel. Cititorii sunt interesaţi de 
asemenea de personalităţi evreieşti contemporane, laureaţi ai Premiului 
Nobel dar nu numai, scriitori, artişti, oameni politici etc., din România şi 
din lume, oameni de ştiinţă, medici etc. Alte cerinţe – materiale despre 
Holocaust, informaţii culturale, ştiinţifi ce, divertisment, umor, rubrică 
medicală, informaţii despre comunităţi. În acest context, sunt foarte apre-
ciate interviurile cu preşedinţii de Comunităţi din rubrica „Faţă-n faţă!”

Interesante au fost răspunsurile date la întrebarea legată de mica 
publicitate. O parte dintre respondenţi au considerat-o inutilă, neintrând 
în structura revistei. Alţii, însă, şi destul de mulţi, agreează ideea, mai 
ales în sensul că ar fi  un mijloc de cunoaştere a oamenilor, de creare 
de legături – aici ne referim la răspunsuri primite de la tineri care ar dori 
să stabilească unele contacte, dar şi de la vârstnici care nu mai sunt 
deplasabili, dar ar dori să corespondeze cu semeni de-ai lor ca să nu 
se simtă singuri. Ni s-a cerut chiar şi o rubrică matrimonială.

 Am primit desigur şi observaţii critice, între care faptul că ne-am 
ocupa prea mult şi am acorda un spaţiu prea mare conducerii Federaţiei 
de la Bucureşti, că sunt prea puţine articole culturale iar restul articolelor 
sunt lipsite de valoare sau că sunt prea puţine luări de poziţie critice 
faţă de diferitele aspecte ale vieţii evreieşti de la noi. Nu vrem să le 
ascundem, o să ţinem cont de ele, aşa cum vom analiza toate obser-
vaţiile, propunerile şi doleanţele cititorilor. Suntem conştienţi că numai 
printr-o legătură permanentă cu ei vom putea face o revistă mai bună, 
mai interesantă, mai apropiată de interesele lor. De aceea, lansăm un 
apel tuturor cititorilor: vă rugăm să deveniţi corespondenţii voluntari 
ai revistei. Scrieţi-ne. Nu promitem că vom publica totul sau sub forma 
în care ne trimiteţi textele – există o politică redacţională – dar nu le 
vom arunca la coş. Noi vă mulţumim din toată inima că ne-aţi răspuns 
la acest mic sondaj şi…vă aşteptăm în continuare. 

REALITATEA EVREIASCĂ

La 7 mai a.c., Ambasada  Federaţiei Ruse 
a organizat, la Cimitirul Militar Sovietic, unde 
se găseşte şi Monumentul ostaşilor sovietici 
căzuţi pentru eliberarea României, ceremonii 
solemne cu prilejul împlinirii a 65 de ani de la 
încheierea celui de-al doilea război mondial şi 
Victoria Armatei sovietice asupra fascismului. 
În faţa unui numeros public - diplomaţi, ataşaţi 
militari, veterani de război români, reprezentanţi 
ai fi rmelor ruseşti cu fi liale în România, ONG-uri 
şi membrii comunităţii ruse din România - E.S. 
Aleksandr Ciurilin, ambasadorul Federaţiei 
Ruse din România a evocat evenimentele de-
acum 65 de ani. „Ţara noastră şi popoarele 
Europei sărbătoresc o mare zi, cea de a 65-a 
aniversare a victoriei în cel de-al doilea război 
mondial. Rusia şi republicile surori au avut  cele 
mai mari pierderi, dar războiul a lovit şi ţările 
aliate”, a arătat ambasadorul rus, subliniind că 
Rusia a dat cea mai mare lovitură fasciştilor. 
„Am respins atacul perfi d şi am eliberat Ucraina, 
Belarus, Republica Moldova şi republicile balti-
ce. În fi nal, la 9 mai 1945, în Berlin a fost dată 
lovitura fi nală fascismului.” În acest război, a mai 
spus domnia-sa, au luptat împotriva Germaniei 
naziste 10 ţări europene, de aceea Rusia nu va 
uita niciodată aportul aliaţilor. „În etapa fi nală a 
războiului, ni s-au alăturat şi ostaşi polonezi, 
români, bulgari...Acum, ne gândim cum să 
transformăm lumea pentru generaţiile viitoare 
şi această sarcină ne uneşte pe toţi, la fel ca 
acum 65 de ani în lupta împotriva fascismului”, 
a subliniat E.S. A. Ciurilin.

Au fost depuse apoi coroane de fl ori,din par-

tea Ambasadei Federaţiei Ruse şi ambasadelor  
statelor care au făcut parte din fosta URSS, a 
ambasadelor Cehiei şi Slovaciei, a Grupului 
parlamentar de prietenie România-Federaţia 
Rusă, a MAPN, Jandarmeriei Române, Asocia-
ţiei Naţionale a Veteranilor de Război, Asociaţiei 
Naţionale a Ofi ţerilor în Rezervă şi Retragere, 
Ofi ciului Naţional pentru Cultul Eroilor,  a Pri-
măriei Muncipiului Bucureşti, numeroaselor 
alte organizaţii.

O delegaţie a F.C.E.R. şi A.E.R.V.H. a depus 
de asemenea o coroană de fl ori. Ambasadorul 
Federaaţiei Ruse a decorat veterani de război 
români.

Preşedintele Israelului mulţumeşte Armatei Roşii
Afl at la Moscova, cu prilejul celei de a 65-a 

aniversări a victoriei împotriva Germaniei fas-
ciste, preşedintele Israelului, Shimon Peres, a 
mulţumit, în numele poporului evreu, Armatei 
sovietice şi poporului rus pentru faptele lor 

de arme. „În Israel şi în întreaga lume există 
numeroşi supravieţuitori ai Holocaustului care 
astăzi sunt în viaţă datorită Armatei Roşii”, a 
declarat el. (E.G.)
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Poate, fundalul de portret Dorel Dorian 
la „vârsta eroică” ar putea fi  priveliştea unui 
amurg văzut din avion: o nuanţă lăptoasă, 
apoi o culoare roşiatică preschimbându-şi 
mereu înfăţişările, de la ciclam la sânge în-
chegat. O poveste în care se afl ă, în între-
gimea sa, destinul iudaic, cu toate obsesiile 
aventurii cuiva căutând un sens existenţei: 
jind de neprihănire, sfâşiere între credinţă 
absolută şi justiţie absolută, dorinţă de 
justifi care a nădejdii sau a deznădejdii, 
confl icte şi drame întemeindu-se pe un ce 
a fost şi continuându-se într-un ce va fi , 
culminând printr-o lovitură de teatru care 
dă personajului o densitate omenească în-
cărcată de implicaţii metafi zice. „Puteam să 
rămân, pe la vreo 16 – 17 ani, prizonier pe 
viaţă al presei, ceva între reporter frenetic 
şi publicist angajat (parcă aşa se spunea 
pe atunci mariajului seducător şi – de ce 
nu? – romantic, cu un ideal nemânjit, în 
ceasul său dintâi, de fanatisme oarbe)”, 
ni se destăinuia scriitorul la o oră târzie, 
abia venit, atunci, redactor şef al „Realităţii 
Evreieşti”, în vechiul sediu al revistei, din 
strada Popa Rusu, aşteptând să iasă de 
la imprimantă pagini crude încă. „Am re-
nunţat, însă, la presă, la acea primă iubire, 
pentru a ajunge, dacă nu la o şcoală de 
zbor, un soi de aerospaţială avant la lettre, 
cel puţin la un institut politehnic… o altă 
şcoală-iubire, unde intuisem că s-ar putea 
deprinde poezia unor imense îndiguiri de 
ape şi a unor centrale electrice de zeci de 
milioane de kilowaţi-putere… Nebănuind 
pe atunci că, în fi ecare profesie, poezia şi 
visarea sunt şi vor fi , la nesfârşit, hăituite 
de tiraniile unor alte adaptări la posibilităţi 
imediate şi conjuncturi ultimative… ingi-
nerul frenetic devenind şi el – nu o spun 
cu regret – un inginer… angajat. Aşa am 
ajuns, la 23 de ani, şantierist, cu zece ore 
efectiv lucrate pe zi, cu încrâncenări, uzuri 
şi bucurii, dar şi cu o primă carte în 1955, 
N-au înfl orit încă merii, pentru că Marian 
Gruia, un admirabil redactor-poet, Mandric 
şi Mirodan crezuseră în prima mea conver-
tire în proză”. 

După fiecare aserţiune, redactorul 
nostru şef din anii aceia se retrăgea sub 
carapacea corectivului autoironic în care 
regăseam dialogul, aievea sau fi ctiv, al 
dramaturgului care-şi juca scenele de viaţă, 
încercând detaşarea, dar impresia primă, 
setea de căutări, de speranţe şi convocări 
ale trecutului în prezent nu dispărea. Înţe-
legeam că, pentru el, existenţa nu însemna 
doar aici şi acum, că avea capacitatea de a 
şi-o recrea variind aceeaşi temă în funcţie 
de timpul-care-aleargă, timpul-capturat, 
timpul-pontator…

În piesa sa de debut, Dacă vei fi  între-
bat, a cărei premieră a avut loc la Teatrul 
Municipal Bucureşti, condus de Lucia 
Sturdza Bulandra, în 1959, laitmotivul – 

profund iudaic – este autojudecarea. De 
fapt, laitmotivul acesta există în toată opera 
sa, născut din teama „igrasiei care poate să 
apară în fi ecare din noi”, obsesie pe care 
şi-a smuls-o din ascunzişuri şi şi-a proiec-
tat-o în cuvânt eliberându-se întrucâtva de 
ea, într-una din piesele lui de televiziune, 
Joc dublu. „Ce orgolios divin!”, comen-
tează un personaj alter-ego, din Teatru 
cu bile, tema victorie-înfrângere: „Şi când 
a strigat primul maratonist am învins!, s-a 
gândit la victoria lui, reuşise să reziste, aler-
gând, 42 de kilometri şi, implicit, să aducă 
vestea unei mari victorii. Dar lumea n-a 
înţeles; de unde şi prelungita confuzie…”. 

Şi tot aici apare motivul voliţional, per-
fecţionistul Dorel Dorian punând semnul 
echivalenţei între destin şi „plămada” 
voinţei. Descoperă că există şi această 
profesiune, voliţionismul, care înglobează 
maratonul, credinţa în „loviturile de biliard 
memorabile”, pregătirea – acumulările în 
zeci de ani – pentru „marea lovitură, a ta”, 
pentru că a fi  om înseamnă a fi  luptător. O 

spun miile de pagini purtându-i semnătura: 
teatru, proză, eseu, anticipaţie, articol de 
gazetă. 

De ce şi-a intitulat una din piese Secun-
da 58? Poate, fi indcă toţi avem o „secundă 
ultimativă” a noastră, în care ne mai putem 
salva înainte de „a fi  şterşi din catastif”. 
Poate, fi indcă una din obsesiile sale, gene-
ratoare de creativitate, este trânta cu acest 
„rozător mărunt”, implacabil, tenace, căruia 
propria noastră uzură nu-i poate opune 
decât conştiinţa existenţei întru spirit, 
maimonideana lucrare a intelectului, dâra 
pe care-o lăsăm, semn al trecerii acesteia 
pământene.

Poate că toate frământările lui existau 
şi în noi în stare mai mult sau mai puţin la-
tentă, dar meritul său principal a fost acela 

de a ni le adânci: ce am făcut, ce facem 
cu timpul care ni s-a dat? Ne-a ajutat să 
înaintăm recurs la un verdict nedrept, să 
conştientizăm importanţa cizelării până în 
straturile cele mai delicate ale ţesutului 
alcătuit din litere şi pauze. „Sapă, sapă, 
sapă, sapă/ Până ce vei da de apă”, îmi 
vine în minte un vers arghezian care i se 
potriveşte, ni l-a inoculat. Şi această îndârji-
re nemiloasă înseamnă tinereţe, chiar dacă 
ninge în cartea de identitate. 

De ce atracţia pentru proza SF? O 
întrebare căreia i se poate răspunde cu o 
altă întrebare sub benefi ciu retoric: de la 
viziunile profeţilor încoace ce altceva au fă-
cut intelectualii evrei, în toate timpurile? În 
ce-l priveşte, există cel puţin două motivaţii. 
Prima: „Dacă sfera realului este realmente 
infi nită (într-un superunivers infi nit, cum 
ne place să credem), în această sferă, din 
care nu cunoaştem decât foarte puţin – şi 
pe care n-o cunoaştem integral niciodată – 
ar putea să subziste şi acel «subunivers», 
considerat astăzi fantastic” (Week-end în 
universul fi cţiunii). Secunda: „Mă simt în 
plin absurd! Şi, ca pe o consolare, mi se 
aruncă în faţă – aţi auzit – «c-au dispărut 
şi alţii». Ba şi imenşi poeţi! Byron şi Ler-
montov… sau Edgar Allan Poe. Şi cât de 
uşor acceptăm aceste dispariţii bizare ale 
unor minţi strălucite, mistuite febril de vizi-
uni care nu încap în puţinul cunoştinţelor 
noastre!” (Teama). 

„Luciditate devoratoare” şi „autoiluzio-
nări” îi ţin companie în tot ce întreprinde, 
ciudat echilibru lăuntric pe care i-l înţele-
gem mai bine selectând un fragment din 
povestirea – parabolă „Masca, actorul, 
robotul”. „Actorul înţelese, prin însăşi 
luciditatea sa devoratoare, că autoiluzio-
nările nu servesc la nimic… Sunt o beţie, 
spuse el, care nu băuse nicicând… Un 
drog periculos – el, care nu se drogase… 
Şi o vanitate a lucrului creat, cu geniu şi 
speranţă, sporit prin însăşi vanitatea cre-
atorului… Şi chiar dacă nu fusese un robot 
de la bun început, păru să spună Actorul, el 
acceptase să joace rolul unui robot până la 
identifi carea totală! Ca orice actor care n-ar 
juca toată viaţa decât un singur rol… Odată 
ajuns la acest moment de revelare a stării 
sale reale – dereglarea sa fi ind o luciditate 
extremă – robotul dobândi revelaţia că el 
încetase să mai fi e robot…”. 

Zbuciumul unui spirit „programat” 
pentru zbor, fi indu-şi el însuşi acuzator şi 
avocat al apărării, convingerea că destinul 
implică în mister şi misterul opţiunii (voin-
ţei), nevoia de mască pentru a convieţui 
paşnic printre noi se întâlnesc, toate, în 
fi inţa celui care a scris un capitol important 
în istoria „Realităţii Evreieşti”. O natură în 
care contrariile se reunesc într-o armonie 
aparte, o operă aşteptându-şi exploratorii.

IULIA DELEANU

A  F I  O M  Î N S E A M NĂ  A  F I  L U P TĂT O R

Dorel Dorian – 80

Optzeciştii 
cei mai adevăraţi

S-a spus şi am crezut, într-o vreme, 
că optzeciştii ar fi , cu girul mentorului 
lor, Ovid Crohmălniceanu, generaţia ce-
lor care îşi terminaseră anii de facultate 
şi intraseră în literatură în anii `80. Dar 
sunt convins, mai mult decât oricând, 
dragă Geo Şerban, că cei mai adevăraţi 
optzecişti suntem chiar noi, cei care am 
împlinit, acum, în 2010, şi încă în luna 
mai, frageda vârstă de 80 de ani! Şi tot pe 
cai, pe cai, pe cai! Adică, nu ne lăsăm. De 
împlinirile noastre şi de toate frumoasele 
vise şi doamne ale celor 80 de ani nu ne 
despărţim şi nici nu le uităm şi continuăm 
SĂ FIM la fel de optimişti, parcă şi mai 
lucizi, şi mai îndârjiţi ca oricând, asta în 
orice caz! Ce altceva să-ţi doresc! Ce alt-
ceva să ne dorim, decât aceeaşi cutezan-
ţă cu care, spre sfârşitul deceniului trecut, 
începeam publicarea seriei de fascinante 
retrospective ale „Realităţii Evreieşti”. 
Prima a fost cartea despre Fondane, 
„Strigăt întru eternitate”, din 1998! A ur-
mat inspiratul volum închinat lui Celan, 
„Ochiul meu continuă să vegheze”, şi noi, 
asemenea celor doi mari poeţi, strigăm 
şi azi, iar ochii noştri veghează... Cred 
că a urmat „Sebastian sub vremi”... Pe 
urmă, „Leni Caller”, cu ajutorul nepreţuit 
al lui Elvin... Nu le enumăr pe toate, câte 
am îndrăznit... Dar n-am să-l uit pe admi-
rabilul, nemuritorul „Mircea Săucan”, cu 
sprijinul temerarei Lucia Blaga... Va veni 
şi timpul, dragă Geo Şerban, când vom 
da la tipar şi întârziatul volum „Marcel 
Iancu”. Dar am abandonat, oare, în anii 
următori frământul şi pasiunea „ediţiilor 
noastre speciale”? N-a fost o victorie, 
incredibilă, încă, seria celor aproape 70 
de pagini de ziar, pe care le-am închinat 
Centenarului Sebastian, atunci când 
alţii abandonaseră însăşi ideea acestui 
Centenar?! Şi n-au urmat, cu câtă îndâr-
jire şi cu câtă luciditate, ediţiile speciale 
închinate pictoriţei Margareta Sterian?! 
Lui Eugen Relgis?! Lui Leon Volovici?! 
Lui Camil Baltazar?! Nu, încă nu mă lasă 
memoria... Şi sunt convins că bunul meu 
confrate întru neuitări va fi  alături de noi 
şi-n anii următori...

Stimate Geo Şerban, îţi scriu aceste 
rânduri, în ceasul împlinirii celor 80 de 
ani şi al fundamentării, întru eternitate, a 
unei noi generaţii de optzecişti, că vom 
rămâne pe mai departe, încă în plină pu-
tere de lucru şi tot „pe cai, pe cai, pe cai”.

Şi încă ceva, frate al nostru, Geo... 
Nu trăim ani uşori! Tot felul de încercări, 
de obtuzităţi, de deziluzii chiar, uneori, ne 
răsar în cale, precum obstacolele, cele 
legiferate, la cursele de cai... Geo, să 
nu ne lăsăm copleşiţi de neaşteptatele 
surprize ale vieţii cu care ne confruntă 
noul deceniu în care vom intra, neîn-
vinşi şi vom răzbi din el – Davke – din 
nou învingători! Sănătoşi să fi m, uniţi 
să fi m, prieteni să avem, atunci când 
duşmanii, însumând aici toate aberaţiile 
vieţii şi acestui timp, câteodată satanic 
ni se împotrivesc... Geo, fi i sănătos! Că 
toate încercările mari sunt pentru bărbaţii 
adevăraţi... Dacă nu noi, cine? Dacă nu 
acum, când? Generaţia „optzeciştilor” 
provoacă încă o dată, destinul... Mama 
lui de destin! 

DOREL DORIAN

Geo Şerban – 80

Aventura profetului Iona
Marin Sorescu a dedicat o cunoscută piesă dramatică profe-

tului Iona, care a devenit „clasică” pentru dramaturgia ultimelor 
decenii. Să vedem ce l-a atras din istoria acestui personaj biblic.

Iona face parte din şirul profeţilor de a „doua mărime”. De 
Ziua Pocăinţei, Yom Kipur, după Anul Nou evreiesc, se citeşte 
capitolul dedicat lui Iona. Acesta era fi ul lui Amitai şi al unei femei 
care fusese înainte soţia lui Ţarefat, cel sculat din morţi de către 
profetul Eliahu (Ilie). A trăit în Regatul Iudeei, sub un rege nelegiuit, 
Iereboam II, pe vremea unui alt profet, Amos. A profeţit prăbuşirea 
regatului, dar acest lucru nu s-a întâmplat şi Dumnezeu, pentru a-l 
feri de mânia cetăţenilor, l-a trimis la Ninive, capitala Asiriei, spre 
a propovădui pacea dintre asirieni şi evrei. Iona s-a considerat 
jignit din cauza eşecului său ca profet şi a încercat să fugă de 
însărcinarea primită de la Cel de Sus, care era şi foarte riscantă. 
S-a îmbarcat în portul Iafa (actualmente, parte a oraşului Tel Aviv, 
este unul dintre cele mai vechi porturi din lume), pe o corabie 
ce pleca în Spania, ţara cea mai depărtată de Iudeea, în lumea 
cunoscută de evreii antici. Abia pornită în larg, corabia a fost 
cuprinsă de o furtună extrem de violentă, limitată numai în locul 
unde plutea corabia. Marinarii au crezut că zeii lor (echipajul era 
fenician) sunt mâniaţi, dar l-au zărit pe Iona chinuit de remuşcări. 
Acesta le spuse că el a fugit de Dumnezeu şi Acesta, probabil, 
cere jertfa slujitorului Său. Iona a rugat să fi e lăsat să se înece în 
mare, iar marinarii, după ce au tras la sorţi şi sorţii l-au indicat tot 
pe Iona, s-au hotărât să-l coboare în apă. Cum a părăsit acesta 
corabia, furtuna s-a potolit complet. Iona s-a scufundat, dar un 
peşte uriaş – unii au considerat că era vorba de o balenă, ceea 
ce, sub aspect zoologic nu este posibil (balena nu poate înghiţi 
prăzi mari) – l-a înghiţit imediat. Povestea este dezvoltată şi de 

Talmud, care vine cu completări. Peştele uriaş se temea de o 
fi inţă marină şi mai mare, Leviathanul, dar Iona l-a salvat rostind 
rugăciuni către Dumnezeu. Peştele l-a plimbat pe Iona pe mări 
şi oceane, ca în povestirea lui Jules Verne „20.000 de mile sub 
mări”. După mai multe peripeţii, Iona ajunge la ţărm, iar marinarii 
fenicieni, care au urmărit toată aventura, s-au convertit la credinţa 
în Dumnezeul Unic.

Iona a ajuns la Ninive, unde a început să profeţească pieirea 
capitalei Imperiului Asirian, din cauza necredinţei locuitorilor şi a 
oprimării evreilor. Locuitorii au început să se roage de Domnul 
evreilor, care s-a milostivit şi a iertat oraşul. Iona s-a simţit din nou 
ca un profet mincinos. În faţa lui s-a ivit o plantă, se pare ricin, 
care a crescut repede, iar Iona, necăjit, s-a culcat la rădăcina ar-
borelui miraculos şi a avut un vis. Să fecea că un vierme se urca 
pe trunchiul copacului şi îl distrugea. Visul l-a îngrozit şi l-a trezit 
din somn. Dumnezeu i-a spus – „Dacă ţie îţi pare rău pentru că 
viermele a distrus o plantă pe care tu nici nu ai îngrijit-o, cum să 
distrug Eu Ninive, pe care tot Eu l-am construit?”. Aici se încheie 
povestea lui Iona, care se spune că ar fi  trăit până la vârsta de 
140 de ani.

Povestirea despre Iona are unele trăsături ale teatrului absurd 
modern, pe care Marin Sorescu a ştiut să le pună în valoare. De 
asemenea este vorba de destinul omului într-o lume a violenţei 
şi a lipsei de repere morale. Nu în ultimul rând, este o povestire 
despre Dumnezeu, despre felul Său de a judeca faptele oamenilor, 
de a le ierta anumite păcate, acordând o mare atenţie aleşilor pe 
care doreşte să-i aibă ca profeţi. Cartea lui Iona este, alături de 
Cartea lui Iov, una dintre cele mai pilduitoare din literatura biblică.

BORIS MARIAN



De câţiva ani, din iniţiativa Comuni-
tăţii sătmărene, pe zidul Sinagogii Mari 
au fost montate plăci de granit pe care 
au fost înscrise numele unora dintre 
cei 13.000 de  evrei exterminaţi în la-
gărele morţii de la Auschwitz-Birkenau. 
Epuizându-se fondurile, acţiunea a fost 
stopată. Acum, cu ajutorul Primăriei din 
Satu Mare,  comunitatea a fost cuprinsă 
într-un program de fi nanţare europeană, 
programul “Europa pentru cetăţeni”. Din 
fondurile obţinute pe baza acestui proiect 
(55.000 de euro), comunitatea va putea 
completa acest monument şi  înscrie nu-
mele tuturor victimelor Holocaustului. În 
plus, vor fi  realizate 150 de DVD-uri care 
prezintă istoricul Sinagogii din Satu Mare, 
al comunităţii evreieşti din oraş şi soarta 
celor deportaţi în lagărele morţii.

Manifestare 
culturală 

Marţi, 11 mai a.c., a avut loc la Zalău 
vernisajul expoziţiei Orizonturi/Horizons, 
în sala de expoziţii a Direcţiei pentru 
Cultură Sălaj. Evenimentul, organizat de 
Ambasada Statului Israel în România, 
ACPRI Sălaj, Direcţia pentru Cultură 
Sălaj, Muzeul Holocaustului din Şimleu 
Silvaniei, Muzeul de Istorie şi Artă Zalău 
şi Centrul Culturii Tradiţionale Sălaj, s-a 
bucurat de multă atenţie din partea publi-
cului, presei şi autorităţilor. În deschidere 
au vorbit: subprefectul judeţului Sălaj, 
dl Claudiu Bârsan, care anul trecut a 
vizitat Israelul şi Muzeul Yad Vashem din 
Ierusalim, Daniel Stejerean, care a citit 
mesajul Excelenţei Sale d-lui ambasador 
David Oren, profesorul Ion Ivănescu, care 
împreună cu elevii din oraş are grijă de 
Cimitirul Evreiesc din Jibou, preşedintele 
Comunităţii Evreieşti din Satu Mare, dl Ni-
colae Decsei, dl Ioan Popa, preşedintele 
obştii evreieşti din Zalău şi subsemnatul, 
secretar ACPRI Zalău. 

La vernisaj au mai participat ofi cia-
lităţi, profesori universitari şi profesori, 
istorici, directori de instituţii de cultură, 
cercetători, ziarişti, artişti din Sălaj. 

CRISTIAN CONTRAŞ
Preşedinte al Filialei Asociaţiei 

Culturale de Prietenie România-Israel

Cu bani europeni

Numele evreilor sătmăreni 
exterminaţi vor fi  gravate pe 

monumentul din curtea Sinagogii

Ecouri de la expoziţia 
organizată la Sinagoga din Târgovişte

Deschisă cu prilejul marcării la Târgovişte a Zilei Naţionale a Israelului, expoziţia 
de obiecte de cult iudaice şi imagini din Israel, de la Sinagoga refăcută de Univer-
sitatea „Valahia”, a avut un ecou favorabil în rândul vizitatorilor - elevi, medici, 
economişti, preoţi, cadre universitare, oameni simpli. Pentru unii, expoziţia a trezit 
amintiri de neuitat legate de personalităţi din rândul evreilor cu care au intrat în 
contact. Pentru alţii este un prilej de a reînnoi legăturile dintre români şi evrei. Ei 
şi-au înscris impresiile într-un caiet al vizitatorilor, din care spicuim câteva:

Aniversări
• LĂZĂRESCU SIDI, şef Ofi ciu resurse 
umane, s-a născut la 10 mai 1935.
• KUPFERBERG EDUARD, director 
Sector relaţii, imagine şi protocol, s-a 
născut la 13 mai 1975.
• BLOCH IVAN, preşedinte C.E. Lugoj, 
s-a născut la 15 mai 1950.
• ABRAMOVICI MIRCEA  ADRIAN, ingi-
ner întreţinere, reparaţii, protecţia mun-
cii şi P.S.I., s-a născut la 22 mai 1932.
• MATEI ROXANA, asistent şef Sector 
management, valorifi care, s-a născut 
la 24 mai 1972.
• Dr. BEJAN MONA, director C.Aj.M., 
s-a născut la 24 mai 1973.
• SALIC NAHMAN, preşedinte C.E. Baia 
Mare, s-a născut la 28 mai 1935.
• DAVID IOSEF, preşedintele C.E. Boto-
şani, s-a născut la 28 mai 1934.

C O M U N I T A T I
La Centrul de Ajutor Medical al F.C.E.R.

Noi aparate de explorări funcţionale
Câteva din cele 10 cabinete ale Cen-

trului de Ajutor Medical al F.C.E.R. au fost 
dotate recent cu noi aparate de investigaţii, 
de ultimă oră, ca performanţe şi nivel teh-
nic. La începutul lunii mai a.c. câteva zeci 

de actuali sau viitori pacienţi ai Centrului au 
fost invitaţi la o prezentare a noii aparaturi. 
Cu acest prilej, dr. Mona Bejan, directoa-
rea C.A.M., a subliniat că aparatura a fost 
obţinută prin fi nanţarea proporţional egală 

de către F.C.E.R. şi Joint, sub impulsul ing. 
Paul Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R. 

În prezent C.A.M. dispune de un Eco-
graf cu funcţie Doppler (pentru abdomen, 
cord, vase sangvine, glanda tiroidă,glanda 
mamară), iar la cabinetul de oftalmologie – 
de un autorefractometru (dioptron) şi de un 
tonometru non-contact pentru măsurarea 
tensiunii intraoculare. Tarifele la aceste 
consultaţii sunt stabilite sub cele practicate 
la orice alte policlinici din Bucureşti. Le 
menţionăm pentru informarea cititorilor 
noştri.

Consult oftalmologic -15 lei; Ecografi e 
abdominală sau mamară bilaterală - 40 lei; 
Ecografi e cardiacă Doppler - 50 lei; Eco-
grafi a glandei tiroide - 30 lei. Pentru asistaţi 
toate consultaţiile sunt gratuite. (A.B,)

Bucureşti

Zalău

Târgovişte

Satu Mare

„Prezint cu această ocazie un moment 
de reculegere în memoria academicia-
nului N.Cajal, care mi-a fost profesor la 
facultate. De asemenea, prezint omagiile 
şi admiraţia mea pentru poporul evreu”, 
scrie dr.Vasile Roşca, medic specialist 
chirurg toracic. „Şcoala românească 
de neurologie este legată de numele a 
două personalităţi - academicienii Arthur 
Kreindler şi Oscar Sager care, prin presta-
ţia lor, au făcut ca neurologia românească 
să fi e în fruntea cercetărilor mondiale…
Ca ultim doctorand al academicianului 
Kreindler, aduc un pios omagiu poporului 
căruia i-a aparţinut”, apreciază dr. Ştefan 
C. Dulămea, doctor în ştiinţe medicale, 
medic primar neurolog.

„Este de apreciat efortul depus pen-
tru reabilitarea Curţii rabinice. Este un 
pas înainte pentru reluarea relaţiilor de 
prietenie care au existat întotdeauna 
în Târgovişte între cetăţenii de origine 
română şi evreiască. Este un eveniment 
unic pe plan local”, scrie economist Sorina 
Marinescu.

După ce aduce un omagiu „ unor 
fi guri emblematice din spaţiul muzical 
românesc - regretatul pianist Dan Mizrahi 
şi distinsei sale soţii şi pianiste Suzana 

Szorenyi”, conf. dr. Heliana Munteanu 
apreciază că „iniţiativa deschiderii aces-
tei expoziţii…a marcat în existenţa mea 
un moment deosebit”. Părintelui Victor 
Drăghicescu, parohul bisericii Sf.Nicolae 
Andronesei, „vizita la acest memorial 
păstrat cu sfi nţenie şi devotament” i-a 
provocat o deosebită plăcere.

„O expoziţie interesantă care dezvă-
luie un colţ din ceea ce înseamnă tradiţia 
şi cultura ebraică…Toată admiraţia pentru 
greu încercatul popor evreu care a ştiut 
să-şi păstreze identitatea în ciuda tuturor 
opreliştilor mai vechi şi mai noi,”, a con-
semnat prof. Irina Nistor. Cornelia Bodea 
a rămas impresionată „de felul în care poţi 
rezuma în câteva imagini şi obiecte istoria 
unui popor sau măcar câteva fragmente” 
„Elevii şcolii «Smaranda Gheorghiu» re-
vin cu bucuria fi ecărui început de drum 
în acest lăcaş spiritual şi de cult”, scrie, 
în numele copiilor prof. Gheorghe Roşca. 
Şi, în sfârşit, o profesiune de credinţă din 
partea doamnelor Iulia Bucuroiu şi Maria 
Constantinescu din partea cultului „Creşti-
nii după Evanghelie: ”Iubim poporul Israel 
pentru că, din mijlocul lor, Dumnezeu s-a 
întrupat prin fi ul prea iubit…” (E.G.)
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UN ŢADIC ÎN VIZITĂ 
LA IAŞI

În perioada 3-5 mai 2010, s-a afl at 
în vizită la Iaşi o importantă delegaţie 
formată din 80 de rabini, discipoli şi 
adepţi avându-l în frunte pe Admorul 
de Sculeni, Rabinul Israel Abraham 
Portugal, Shlita. 

Bătrânul şi veneratul rabin Israel 
Abraham Portugal, un “ţadic” pentru 
evreii din lumea întreagă, a fost întâm-
pinat, la sosirea la Iaşi, de o delegaţie 
a Comunităţii Evreilor din localitate, de 
numeroşi discipoli şi adepţi ai săi veniţi 
din Israel, Statele Unite ale Americii, Eu-
ropa şi de studenţi israelieni care învaţă 
în universităţile ieşene. La intrarea sa în 
clădirea aeroportului, au răsunat cânte-
ce tradiţionale de bun venit, intonate în 
limba ebraică de membrii delegaţiei şi de 
studenţii israelieni. 

La ceremonia de primire, organizată 
în salonul ofi cial al aeroportului, ing. Pin-
cu Kaiserman, preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Iaşi, a rostit un cuvânt de 
bun venit în numele conducerii F.C.E.R., 
al conducerii Comunităţii ieşene şi al 
său personal. Mulţumind pentru vizită şi 
pentru deosebitele eforturi făcute pen-
tru realizarea ei, vorbitorul a spus: “…
Vă urez Shalom, spus din toată inima, 
şi sunt convins că la această urare se 
alătură toţi iubitorii de pace, de bine, de 
prosperitate. Acest ultim cuvânt a fost 
gândit special pentru că prin munca, 
atât teoretică cât şi prin acţiunile ce le-
aţi întreprins şi din care eu cunosc doar 
o mică parte, aţi contribuit la mai binele 
oamenilor din Israel, America, Europa şi 
nu numai. Cuvântul dvs. a fost ascultat 
cu interes şi respect şi şi-a atins scopul, 
care a fost întotdeauna benefi c. Aţi ve-
nit în Moldova în care au trăit înaintaşii 
dvs. şi la mormântul cărora, cu eforturi 
deosebite, doriţi să vă reculegeţi şi să vă 
rugaţi […] Cei mai bătrâni îşi amintesc cu 
veneraţie de acţiunile tatălui dvs., care în 
vremuri de restrişte a făcut imposibilul 
pentru salvarea multor copii orfani, bol-
navi, săraci. […]

Deosebite mulţumiri au fost aduse şi 
pentru cele realizate de domnul David 
Kahan, care cu pricepere, atenţie şi efor-
turi fi zice deosebite făcute în judeţul Iaşi, 
a descoperit cimitirele evreieşti vechi 
din cele două localităţi Sculeni, afl ate în 
dreapta şi în stânga Prutului. 

Având în vedere deosebitul efort 
material şi fi zic depus pentru păstrarea 
tradiţiilor evreieşti, pentru preţuirea me-
moriei înaintaşilor noştri cât şi pentru 
des coperirea, amenajarea şi împrej-
muirea Cimitirului evreiesc din comuna 
Sculeni, ing. Pincu Kaiserman a acordat 
domnului David Kahan DIPLOMA ŞI 
TITLUL DE MEMBRU DE ONOARE al 
Comunităţii Evreilor din Iaşi. 

 Rabinul Israel Abraham Portugal a 
mulţumit pentru diploma şi titlul acordate 
şi a binecuvântat Comunitatea Evreilor 
din Iaşi şi conducerea ei pentru activita-
tea de continuare şi păstrare a tradiţiilor 
iudaice pe aceste meleaguri. 

MARTHA EŞANU
Alegeri în Comunităţi
Confi rmaţi de Comitetul director al 

F.C.E.R.:
Comunitatea Evreilor din IAŞI:
- ABRAHAM GHILTMAN – preşe-

dinte
- BENJAMINA IDES VLADCOV-

SCHI – secretar
- Ing. PINCU KAISERMAN – preşe-

dinte onorifi c
Au fost reconfi rmaţi în Comunităţile 

Evreilor din: 
ORADEA
- FELIX KOPPELMAN – preşedinte
- LAZĂR FREUND – secretar
CONSTANŢA
- Dr. CAROL FRIEDMAN – preşe-

dinte
TULCEA
- SOLOMON FAINBLAT – preşedinte
- MIHAELA ALBU – secretar
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ADUNAREA GENERALĂ A F.C.E.R. (ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ)

CONGRESUL al II-lea 
AL FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

(14 şi 15 iulie 2010)

BULETIN INFORMATIV

NR. 1
„NOI NU PREZENTĂM UN TABLOU 

ÎN ROZ, CI UNUL REAL”

Dezbaterile Adunării Generale Ordi-
nare a F.C.E.R., din 2 mai a.c., prece-
date de binecuvântarea rostită de Prim 
Rabinul Şlomo Sorin Rosen, au avut ca 
punct de pornire Raportul de activitate al 
Consiliului de Conducere pe 2009. Axul 
său, subliniat de preşedintele Federaţiei, 
dr. Aurel Vainer, moderator al Adunării, 
l-a constituit modul în care conducerea 
F.C.E.R. a reuşit să atenueze conse-
cinţele pentru comunitatea evreiască a 
crizei economice şi fi nanciare mondiale, 
resimţite şi în România. Preocuparea 
principală – a arătat domnia sa – a fost 
„ierarhizarea cheltuielilor” în funcţie de 
priorităţi. 1. Asigurarea asistenţei so-
ciale şi medicale. În 2009 s-au cheltuit 
pentru asistaţi cu un milion de lei mai 
mult decât era prevăzut pentru un an, în 
condiţii de criză. Este meritul Federaţiei şi 
al Joint-ului faptul că, în 2009, a crescut 
cu 57% numărul asistaţilor, prin înfi inţarea 
unor categorii noi: persoane care primesc 
indemnizaţii de la Claims Conference şi 
oameni în suferinţă, născuţi după 1945. 
S-a constatat o îmbunătăţire a condiţiilor 
de viaţă în căminele pentru vârstnici (Bu-
cureşti şi Arad), deşi există şi neîmpliniri. 
Centrul de Ajutor Medical, mutat în sediul 
D.A.S.M., a fost modernizat şi, prin me-
ritul vicepreşedintelui F.C.E.R., ing. Paul 
Schwartz, dotat cu aparatură performantă. 
Centrul are, în prezent, zece specialităţi 
şi se intenţionează ca de acest Centru să 
benefi cieze nu doar asistaţii, ci toţi evreii 
bucureşteni. 2. Măsuri pentru funcţiona-
rea în bune condiţii a activităţii de cult 
mozaic. Una din problemele stringente 
este asigurarea minian-ului. Doar câteva 
comunităţi au minian zilnic: Bucureşti, 
Oradea, Timişoara. Unele comunităţi au 
minian trei zile pe săptămână. Altă proble-
mă – prezenţa rabinilor în comunităţi. Prin 
grija Prim Rabinului, cu sprijinul Marelui 
Rabin Menachem Hacohen şi suportul 
fi nanciar al lui Elie Wiesel, va apărea, în 

curând traducerea completă în română 
a unui Sidur. Demnă de menţionat este 
îmbunătăţirea activităţii de Talmud Tora, 
coordonată pe ţară de Edy Kupferberg, 
care a prezentat un program excelent 
al cursurilor pentru 2010. Elevii aparţin 
tuturor segmentelor de vârstă. Cu ajutorul 
donaţiei făcute de familia Tender (S.U.A.), 
a fost inaugurată o sală specială de stu-
diu la Sinagoga Mare. În fi ecare vineri 
şi sâmbătă se oferă Kiduş la Sinagoga 
Mare şi Oneg Şabat 
la Centrul Comuni-
tar Evreiesc din Bu-
cureşti. Se respectă 
regulile caşrutului la 
restaurantele rituale 
din capitală şi din ţară 
şi în cămine. 3. Păs-
trarea şi dezvoltarea 
patrimoniului imo-
biliar. Fondul locativ 
asigură resursele fi -
nanciare comunitare 
cele mai importante. 
În 2009 s-a încasat 
din chirii mai mult de-
cât în anii precedenţi. 
4. Prezervarea pa-
trimoniului sacru. 
Pe parcursul lucră-
rilor de restaurare a 
Templului Coral din 
Bucureşti s-a înţeles 
că e nevoie de lucrări 
de consolidare care cer mulţi bani şi mult 
timp. Se contează în continuare pe ajutor 
de la Fundaţia „Caritatea”, Primăria Ge-
nerală a capitalei, Guvernul României. Cu 
sprijinul Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional a fost reconstruită 
Sinagoga din Lemn de la Piatra Neamţ, 
comunitatea având marea şansă de a-l 
avea preşedinte pe ing. Hary Solomon. 
Din partea Guvernului, există promisiuni 
de ajutor pentru refacerea Sinagogilor 
din Roman şi Tulcea. Una din cele mai 
difi cile probleme este aceea a cimitirelor. 
Unul din meritele fostului preşedinte al 
C.E.B., ing. Osy Lazăr, este refacerea 

gardurilor de la Cimitirul Giurgiului, din 
păcate, profanat anul trecut. Cu ajutorul 
fi nanciar al guvernului S.U.A., monumen-
tele distruse vor fi  refăcute în totalitate. 
Prin grija preşedintelui din Satu Mare, 
av. Décsei Nicolae, cimitirul comunităţii 
din oraş este bine întreţinut. La fel – ci-
mitirele din Sighet, Oradea, Timişoara. 
5. Funcţionarea în condiţii normale a 
comunităţilor, a Federaţiei. S-a decis ca 
salariaţii în vârstă de peste 80 de ani să 
devină voluntari, să nu mai existe salariaţi 
peste 70 de ani, personalul să fi e angajat 
după o analiză foarte atentă şi, după caz, 
prin concurs. Promovarea tinerilor în pos-
turi de conducere a devenit realitate. Se 

are de asemenea în vedere angrenarea în 
sistemul comunitar a generaţiei de mijloc. 
Un mijloc important de atragere a popula-
ţiei evreieşti spre comunităţi sunt Centrele 
Comunitare Evreieşti din Bucureşti şi din 
ţară. Centrele de Instruire şi Recreere 
(C.I.R.) sunt foarte apreciate de toate 
segmentele de vârstă, benefi ciind atât de 
ofertă turistică de calitate cât şi de intere-
sante programe de educaţie iudaică. S-au 
făcut progrese serioase în perfecţionarea 
Centrului Auto. 6. Activitatea culturală. 
S-a constatat o apreciabilă îmbunătăţire, 
în 2009, a revistei Realitatea Evreiască, 
meritorii fi ind atât realizările fostului re-

dactor şef Dorel Dorian, coordonator al 
Luah-ului 2009-2010, cât şi ale actualului 
redactor şef, dr. Aurel Storin, care şi-a pus 
amprenta asupra revistei prin înfi inţarea 
de noi rubrici, lărgirea spaţiului acordat 
vieţii comunitare din ţară ş.a. Cheltuielile 
de tipărire pentru unele din cărţile apărute 
la Editura Hasefer au fost suportate de 
autori sau de sponsori. Lucrări notabile au 
fost realizate, în 2009, de către cercetă-
tori de la C.S.I.E.R. De mult succes s-au 
bucurat matineele de duminică. În 2009 a 
fost inaugurat Monumentul Holocaustului, 
eveniment îmbinat cu repatrierea a 14 
Suluri de Tora reparate în Israel. Au avut 
loc: o sesiune solemnă, la Parlamentul 
României, dedicată Zilei Holocaustului în 
România, cu invitaţi din S.U.A. şi Israel; la 
Cotroceni - decorări de către preşedintele 
României, Traian Băsescu, a unor perso-
nalităţi ale obştii, dintre care foarte mulţi 
preşedinţi de comunităţi. Pentru prima 
dată, F.C.E.R. a decernat Medalia de 
Onoare unor personalităţi ale vieţii politice 
româneşti: preşedintele Traian Băsescu, 
Regele Mihai. Se intenţionează acorda-
rea aceleiaşi medalii unor reprezentanţi 
ai unor misiuni diplomatice, ai unor culte 
din România. Cu sprijinul foarte efi cient 
al vicepreşedintelui C.E.B., ing. Mirela 
Aşman, exixtă în Raport o sinteză a eveni-
mentelor în comunităţile din ţară. Activita-
tea de conducere a F.C.E.R. s-a remarcat 
prin democraţie, transparenţă, dialog. 
„Noi nu prezentăm un tablou în roz, ci unul 
real”, a spus preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, dovadă – capitolul Carenţe 
şi neîmpliniri: neîncheierea lucrărilor de 
restaurare a Templului Coral, neîntrebu-
inţarea imobilului din str. Anton Pann ş.a. 
Vicepreşedintele Federaţiei, ing. Paul 
Schwartz, a evidenţiat creşterea utilizării 
internetului ca mijloc de comunicare între 
comunităţi şi reducerea cu o treime a 
costului de întreţinere a parcului auto, în 
condiţiile creşterii spectaculoase a preţu-
rilor. Secretarul general al F.C.E.R., ing. 
Albert Kupferberg, a menţionat donaţiile 
lunare pentru Fondul Federaţiei făcute de 
salariaţii cu retribuţii de peste 1 000 lei, 
activitatea Ofi ciului Juridic în litigii privind 
drepturi de proprietate asupra sinagogilor, 
cimitirelor, acte de intabulare ş.a. 

În zilele de 2 şi 3 mai a.c. s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale a F.C.E.R. 
(Ordinară şi Extraordinară), în vederea pregătirii celui de-al II-lea Congres al Fede-
raţiei, care va alege noile organe de conducere.

Continuare în pag. 12
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 „REALIZĂRILE FEDERAŢIEI 
ÎNTR-UN AN DE CRIZĂ - 

UN ADEVĂRAT MIRACOL”

Directorul C.A.P.I., ing. Rudy Marco-
vici, a subliniat urgenţele de remediere a 
patrimoniului imobiliar învechit şi a patrimo-
niului sacru, restaurarea Templului Coral, 
a Sinagogilor din Galaţi, Oradea, Roman, 
Tulcea, Constanţa. Directorul economic al 
F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu, a făcut un 
substanţial rezumat al execuţiei bugetare a 
Federaţiei pe 2009. În datele prezentate se 
regăsesc veniturile şi cheltuielile realizate 
la nivelul Federaţiei, al comunităţilor şi al 
activităţii de asistenţă socială şi medicală. 
Anul fi nanciar 2009 s-a încheiat echilibrat, 
ţinând cont de creşterea preţurilor la ener-
gia electrică, gaze, gigacalorii, carburanţi, 
implicit, a preţurilor la alimente, tarife, ser-
vicii, evoluţia sinuoasă a cursului valutar, 
rata infl aţiei. Au fost enumerate mutaţiile 
semnifi cative survenite în structura ve-
niturilor prin creşterea alocaţiilor primite 
de la bugetul de stat ( D.R.I.), diminuarea 
alocaţiilor de la Primăria Municipiului 
Bucureşti, încasările din chirii, vânzări de 
patrimoniu imobiliar, fonduri Joint, Fundaţia 
„Caritatea”. La capitolul cheltuieli au fost 
amintite: creşterea cheltuielilor din alocaţii 
de la D.R.I., diminuarea cheltuielilor pentru 
investiţii, a alocaţiilor acordate D.A.S.M., 
cheltuieli pentru sărbători, folosirea de 
fonduri extrabugetare (Hanucageld), 
costuri de medicamente pentru angajaţi 
şi foşti angajaţi cu o vechime mai mare 
de 10 ani, caşrut. F.C.E.R. a benefi ciat 
de unele facilităţi fi scale, dat fi ind că face 
parte din sistemul cultelor religioase. 
Bugetul D.A.S.M. se execută separat de 
cel al F.C.E.R. şi refl ectă relaţia directă 
cu Joint-ul şi evoluţia dolarului în raport 
cu leul. Au fost făcute propuneri de efi ci-
entizare a activităţii F.C.E.R. sub raport 
economic şi fi nanciar. Ec. Florea Ţugui 
a prezentat Raportul Comisiei de cenzori 
privind execuţia bugetară a F.C.E.R. pe 
2009. Discuţiile pe marginea expozeurilor 
au pus în evidenţă: ~ nevoia de restaurare 
a Sinagogilor din Hârlău şi Bârlad, urgen-
tarea lucrărilor la Sinagoga Mare din Iaşi, 
reparaţii la cimitire (Sifra Corbici – Hârlău; 
ing. Lazăr Croitoru – Bârlad; ing.Abraham 
Ghiltman – Iaşi); ~ buna colaborare între 
B.B.R. şi F.C.E.R. (preşedintele B.B.R., 
ing. José Iacobescu); ~ analiza corectă a 
activităţii Fundaţiei „Caritatea” la Craiova, 
legată de Şcoala „Lumina” (prof. univ. dr. 
Corneliu Sabetay – Craiova); ~ aprecierea 
Raportului de execuţie bugetară pe 2009, 
a gestionării fondurilor într-un an de criză 
(Ivan Schnabel – Reşiţa; ing. Felix Kop-
pelmann – Oradea; conf. dr. Otto Adler; R. 
Deutsch - Sibiu); ~ situarea comunităţii bră-
ilene pe unul din primele locuri la contribu-
ţia de fonduri F.C.E.R. (David Iancu Segal 
– Brăila); ~ dinamismul religiei mozaice (dr. 
Hary Kuller); ~ menţinerea ajutorului Joint 
la acelaşi nivel faţă de anul precedent; 
realizările Federaţiei într-un an de criză – 
un adevărat miracol (directorul Joint pentru 
România, Israel Sabag); ~ ponderea co-
munităţilor în alocarea fondurilor F.C.E.R.; 
mai buna salarizare a personalului din 
comunităţi (ing. Ionel Schlesinger – Arad); 
atragerea spre C.E.B. a investitorilor is-
raelieni (Erwin Şimşensohn – Bucureşti); 
~ folosirea camerelor de luat vederi şi a 
câinilor poliţişti pentru paza cimitirelor (ing. 
Osy Lazăr); ~ marcarea cu pregnanţă: 70 
de ani de la pogromul din Dorohoi (prof. 
Iancu Isidor – Dorohoi); ~ instituirea de taxe 
pentru evreii originari din România cu rude 
înmormântate în cimitirele din ţară (Teodor 
Schwartz – Tg. Mureş); ~ participarea 
preşedinţilor de comunităţi la şedinţele de 
Comitet Director (dr. Alexandru Elias); ~ 
manifestarea antisemitismului prin tăcere 
faţă de valori culturale de origine evreias-
că (Dorel Dorian); ~ atragerea de fonduri 
pentru sinagogi şi cimitire din partea 
statului, a unor organizaţii internaţionale 
(prof. dr. arh. Tiberiu Benedek); ~ nevoia 

de unitate (dr. Irina Cajal); ~ menţinerea 
interesului pentru istoria Holocaustului în 
învăţământul preuniversitar (prof. univ. dr. 
Carol Friedman – Constanţa; preşedintele 
A.E.R.V.H., dr. Liviu Beris); ~ înfi inţarea 
unui Muzeu de Artă Evreiască la Bucureşti 
(Ţicu Goldstein); ~ popularizarea C.I.R. în 
comunităţi (coordonatorul pe ţară al C.I.R., 
Ivan Truţer). 

AU FOST VOTATE: PROIECTUL DE 
BUGET PE 2010 ŞI MODIFICĂRILE 

LA STATUTUL F.C.E.R. 
Obiectivele Proiectului de buget pe 

2010, prezentate de ec. Ovidiu Bănescu, 
au vizat asigurarea continuităţii vieţii evre-
ieşti din România şi adaptarea programului 
de activităţi la condiţiile economico-fi nanci-
are actuale. Priorităţile au fost cele enume-
rate în Raport, factorii determinanţi pentru 
venituri – aceiaşi ca în 2009, cheltuielile 
urmând a fi  efectuate în strânsă corelaţie 
cu realizarea veniturilor. Proiectul a ţinut 
seama atât de metoda istorică cât şi de 
normative şi estimări actuale: resursele 
previzibile în condiţii legate de creşterea 
economică; rata infl aţiei; curs valutar euro 
– leu; majorarea preţurilor la utilităţi, ener-
gie, tarife, servicii, alimente; introducerea, 
de la 1 iulie a.c., a asigurărilor obligatorii la 
locuinţe. Una din propunerile participanţilor 
la discuţii pe marginea proiectului (ing. 
Hary Solomon – P. Neamţ) a fost instituirea 
unor ordonatori de credite: direcţionarea 
către Cancelaria Rabinică a capitolului de 
buget privind Cultul Mozaic şi către şeful 
Sectorului C.A.S., dr. ing. José Blum, – a 
celui destinat domeniului cultural. Proiectul 
a fost votat de membrii Consiliului de Con-
ducere. Rabinul Tobias (Israel), unul din 
participanţii la Acordul sus-amintit, a anun-
ţat că o delegaţie de rabini din Brooklyn, în 
frunte cu rabinul din Sculeni, urmează să 
vină să se roage la Sinagoga Mare din Iaşi, 
să facă o baie la mikva din comunitate, să 
facă un pelerinaj la lăcaşurile iudaice de la 
Frumuşica şi Sculeni. Secretarul general 
al F.C.E.R., ing. Albert Kupferberg, a citit 
Proiectul de modifi cări la Statutul F.C.E.R. 
– Cultul Mozaic. Preşedintele Federaţiei, 
dr. Aurel Vainer, a subliniat importanţa ale-
gerii la Congres a preşedintelui Comisiei 
de Etică şi a considerat Statutul un mare 
succes al F.C.E.R. Printre cei care au adus 
amendamente la proiect s-au numărat av. 
Iulian Sorin, prof. univ. dr. Ştefan Cazimir, 
dr. Alexandru Elias, Edy Kupferberg, Ivan 
Truţer, Beatrice Haller. Proiectul, cu unele 
amendamente adoptate, a fost votat de 
membrii Consiliului de Conducere. 

DIFICULTĂŢI ÎN ACTIVITATEA 
FUNDAŢIEI „CARITATEA”

Adunarea Extraordinară a F.C.E.R. 
care s-a desfăşurat pe 3 mai a.c. a început 
cu prezentarea situaţiei Fundaţiei „Carita-
tea”. Deoarece în prima zi a adunării au 
fost făcute numeroase observaţii critice la 
adresa activităţii manageriale a Fundaţiei, 
Comitetul Director a decis includerea pe 
ordinea de zi a unei informări care să 
cuprindă realizările şi difi cultăţile cu care 
se confruntă această organizaţie. Şmuel 
Izsak, director general executiv al Fun-
daţiei, a făcut un scurt istoric al acesteia 
şi a scos în evidenţă faptul că Fundaţia 
„Caritatea” este cea care a asigurat şi asi-
gură sursele fi nanciare necesare acoperirii 
cheltuielilor de recuperare a bunurilor, nu 
numai ale comunităţii ci şi ale unor organi-
zaţii şi instituţii evreieşti care nu mai există 
demult. El a relevat numeroasele difi cultăţi 
pentru recuperarea debitelor, cel mai prost 
plătitor fi ind statul, care datorează Funda-
ţiei 20 de milioane de lei. De asemenea, 
deoarece Legea chiriilor a fost modifi cată 
în jos, s-au încasat mult mai puţini bani din 
această sursă. Fundaţia a contestat legea 
şi a avut câştig de cauză, dar rezultatele 
concrete nu se manifestă încă.

De-alungul timpului au fost prezentate 
2000 de cereri de retrocedare, din care o 
parte s-au dovedit nefondate iar câteva 

sute au fost soluţionate, altele îşi urmează 
cursul legal, destul de îndelungat.

În ceea ce priveşte plângerile unor 
comunităţi care ar dori o parte din sumele 
obţinute din vânzările unor imobile, nu 
Fundaţia “Caritatea” decide alocarea lor 
ci F.C.E.R., a precizat Ş. Izsak. Domnia 
sa a respins şi aşa-zisa lipsă de trans-
parenţă în activitate, formulată de preşe-
dintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, care 
s-a interesat în ce măsură preşedinţii de 
Comunităţi sunt informaţi în legătură cu 
lista imobilelor recuperate şi cu chiriile. 
Potrivit directorului general executiv, pre-
şedinţii sunt informaţi, în fond documen-
tele necesare retrocedărilor provin de la 
dânşii. De asemenea, dat fi ind faptul că în 
conducerea Fundaţiei există patru mem-
bri ai F.C.E.R., aceştia pot oricând oferi 
informaţiile cerute. Nu putem fi  prea ge-
neroşi cu bunurile noastre, nu putem să le 
donăm deoarece avem nevoie de fonduri 
în aceste condiţii economice difi cile, i-a 
răspuns Ş. Izsak lui T. Schwartz, vicepre-
şedintele Comunităţii de la Târgu Mureş, 
referindu-se la fosta şcoală evreiască 
recuperată, pe care comunitatea ar dori 
să o doneze Primăriei. Alţi preşedinţi de 
Comunităţi - ing.H. Marcus (Sighet), ing. 
Ionel Schlesinger (Arad) - au vorbit despre 
colaborarea bună pe care au desfăşurat-o 
cu Fundaţia. Pe de altă parte, preşedintele 
comunităţii arădene a atras atenţia că ar 
fi  necesară o administrare mai efi cientă 
a bunurilor recuperate şi aici ar trebui 
să intervină comunităţile. El a cerut ca 
bunurile recuperate să nu se vândă ci să 
se valorifi ce şi în acest context, înainte 
de a se lua o decizie defi nitivă în cadrul 
Fundaţiei, ea să fi e discutată în Consiliul 
de Conducere.

Preşedintele F.C.E.R., dr. A. Vainer, 
care este şi preşedintele Fundaţiei, a 
explicat difi cultăţile cu care se confruntă 
el personal, deţinând ambele funcţii şi a 
vorbit despre situaţia grea în care se gă-
seşte Fundaţia şi în consecinţă Federaţia, 
din cauza condiţiilor economice provocate 
de criză. La aceasta se mai adaugă şi 
pretenţiile materiale ale organizaţiei HOR. 
care susţine că-i reprezintă pe evreii ro-
mâni din Israel. Dr.A. Vainer a arătat că 
nu este posibil ca deciziile “Carităţii” să 
fi e discutate în Consiliul de conducere, 
deoarece este nevoie de dat răspunsuri 
prompte, imediate. El a cerut şi a căpătat 
împuternicirea Adunării Generale pentru 
inscripţionarea imobilelor care au aparţinut 
comunităţii sau unde au trăit personalităţi 
evreieşti, acestea urmând să rămână 
chiar dacă imobilele vor fi  valorifi cate. 
Preşedintele F.C.E.R. a menţionat că, în 
pofi da difi cultăţilor, comunitatea noastră 
a reuşit să recupereze mult mai multe 
imobile decât alte minorităţi.

DEZBATERI FURTUNOASE 
ÎN JURUL REGULAMENTULUI 

DE ORGANIZARE  ŞI DESFĂŞURARE 
A ALEGERILOR

Ing. Albert Kupferberg a prezentat 
şi a supus dezbaterii Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a alegerilor, cu 
menţiunea că se vor introduce în document 
toate modifi cările din Statutul Federaţiei, 
aprobate cu o zi înainte.

În cadrul discuţiilor au fost clarifi cate o 
serie de aspecte legate de desfăşurarea 
Adunării de alegeri, de componenţa Co-
misiei de organizare a alegerilor, dacă un 
candidat în forul conducător poate face 
parte din ea, dacă preşedintele F.C.E.R. 
are dreptul să conducă lucrările Adunării 
până la descărcarea vechiului Consiliu de 
conducere (potrivit Statutului, în ambele 
cazuri răspunsul a fost afi rmativ). Parti-
cipanţii au votat Comisia, compusă din 
şapte membri. De asemenea, a fost stabilit 
numărul de delegaţi la Congres pentru 
fi ecare comunitate, în funcţie de numărul 
de membri.

Dezbateri furtunoase au izbucnit la pre-
zentarea criteriilor de alegere a preşedinte-
lui, vicepreşedintelui, secretarului general 

şi preşedintelui Comisiei de etică. Criteriilor 
cuprinse în Proiectul de regulament le-au 
fost adăugate alte câteva amendamente 
(experienţă managerială de cinci ani, 
membru în comunitate de cinci ani, per-
soană cu notorietate în viaţa cumunitară 
evreiască, în cultură, ştiinţă, artă). Aceste 
condiţii au fost apreciate de unii vorbitori 
drept exclusiviste, antidemocratice, chiar 
discriminatorii. Controversa privind vechi-
mea în comunitate s-a stabilit prin vot la 
trei ani, dar au rămas în dezbatere celelalte 
două. Numeroşi participanţi la dezbateri au 
arătat că aceste condiţii contravin statutului 
în care se stipulează că orice membru al 
comunităţii are dreptul să aleagă şi să fi e 
ales, că nu este nevoie de nici un criteriu 
(Erwin Şimşensohn, Ionel Schlesinger, Lu-
ciana Friedmann, preşedintele comunităţii 
Timişoara), că exclud anumite persoane 
(prim rabin Sorin Şlomo Rosen), că de-
monstrează neîncredere în capacitatea 
alegătorului (Eva Galambos, Ştefan Cazi-
mir, Otto Adler, Liviu Beris şi alţii). O serie 
de alţi vorbitori, printre care un număr de 
preşedinţi de comunităţi, a căror părere 
a fost solicitată de preşedintele F.C.E.R. 
(Felix Koppelmann, preşedinte Oradea, 
Iancu Izidor, preşedinte Dorohoi, Lia Borza, 
preşedinte Alba Iulia, David Iancu Segal, 
preşedinte Brăila şi I.David, Botoşani, H. 
Solomon, preşedinte Piatra Neamţ şi alţii), 
au considerat că aceste condiţii servesc 
alegerii unor oameni capabili şi ne feresc 
de accederea la funcţii de conducere a 
unor persoane necorespunzătoare. Puse 
la vot şi întrunind un număr egal de sufra-
gii, dezbaterea a fost tranşată, conform 
Statutului, de votul preşedintelui Federa-
ţiei, favorabil amendamentelor. Apoi, cu o 
majoritate a fost votat întregul Regulament 
cu amendamentele respective.

Dr. AUREL VAINER, 
PREŞEDINTELE F.C.E.R.: 
„A FOST UN EXERCIŢIU 

DEMOCRATIC“
În concluziile trase după încheierea 

lucrărilor, dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R., a apreciat că adunarea generală 
s-a dovedit a fi  un exerciţiu democratic în 
mediul comunitar evreiesc. Caracteristică 
pentru aceasta au fost dezbaterile în con-
diţiile în care confruntările nu crează nici 
un fel de raporturi de inamiciţie. Perioada 
care va urma, de pregătire a alegerilor, a 
spus domnia-sa, nu va fi  uşoară, Comitetul 
Director va trebui să soluţioneze multe 
probleme, inclusiv modalitatea în care 
revista “Realitatea Evreiască” va prezen-
ta alegerile.Va fi  necesară de asemenea 
elaborarea strategiei viitoare, corespunză-
toare comunităţilor evreieşti din România, 
precum şi a unor direcţii de acţiune pentru 
următorii patru ani. După ultimele alegeri 
din Comunităţi, noua conducere a Fede-
raţiei va avea o garnitură nouă de lideri 
comunitari, a arătat dr. A. Vainer, care a 
atras atenţia asupra necesităţii unităţii în 
cadrul Federaţiei.

În calitatea sa de deputat, dr.Aurel 
Vainer a vorbit şi despre activitatea parla-
mentară, mai ales despre eforturile depuse 
pentru actualizarea Legii 189 care ar putea 
deveni chiar cauză a unor posibile bătălii 
politice. El a cerut preşedinţilor de Comu-
nităţi să-i mobilizeze atât pe evrei cât şi pe 
neevreii destinatari ai acestei legi (refugiaţi 
din Basarabia, Cadrilater, Transilvania de 
nord, Bucovina de nord, reprezentând ma-
rea majoritate) pentru a-şi cere drepturile 
în scrisori adresate deputatului.

În încheierea lucrărilor, a fost prezentat 
Programul activităţilor până la Congres.

De menţionat că desfăşurarea lucrărilor 
celor două adunări a fost transmisă pe 
internet prin eforturile unui colectiv format 
din Silviu Wexler, Alexandru Câlţia, Silvian 
Horn şi Valentin Cohen, iar de buna orga-
nizare a întregului eveniment au răspuns: 
Peri Blănaru, Stela Georgescu şi Silvian 
Horn.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

Urmare din pag. 12
ADUNAREA GENERALĂ A F.C.E.R. (ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ)
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Hotărâri ale 
Adunării Generale 
a F.C.E.R. (Ordinară 
şi Extraordinară)

2-3 mai 2010
1. Raportul de activitate al Consiliului de 

Conducere al F.C.E.R. pentru anul 2009 a fost 
aprobat, în unanimitate, în urma dezbaterilor, 
precum şi a propunerilor de îmbunătăţire a 
activităţilor de asistenţa socială şi medicală, 
prezervare a patrimoniului sacru, administrare 
a patrimoniului imobiliar, în domeniul cultural 
şi de educaţie iudaică.

2. S-a aprobat, în unanimitate, Darea de 
seamă privind execuţia bugetară a F.C.E.R. 
pe anul 2009 în care se regăsesc veniturile 
şi cheltuielile realizate ale F.C.E.R. şi distinct 
ale activităţii de asistenţă socială şi medicală.

3. S-a aprobat, în unanimitate, Raportul 
Comisiei de cenzori privind execuţia bugetară 
a F.C.E.R. pe anul 2009.

4. În urma aprobării Raportului de activitate 
al F.C.E.R., a Dării de seamă privind execuţia 
bugetară şi a Raportului Comisiei de cenzori 
pe anul 2009, Adunarea Generală a votat, 
în unanimitate, descărcarea Consiliului de 
Conducere al F.C.E.R. şi a Comitetul Director 
al F.C.E.R. de activitatea desfăşurată în anul 
2009.

5. Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
F.C.E.R. pe anul 2010 s-a aprobat în unani-
mitate, cu următoarele recomandări:

• Se împuterniceşte Comitetul Director al 
F.C.E.R. să monitorizeze cu mare atenţie, per-
manent, modul de îndeplinire a prevederilor 
Bugetului, pe total şi în structură.

• Se împuterniceşte directorul Departa-
mentului management economic, fi nanciar, dl 
Ovidiu Bănescu, să informeze trimestrial Co-
mitetul Director al F.C.E.R. asupra modului de 
realizare a prevederilor bugetare în anul 2010.

• Comitetul Director al F.C.E.R. va introdu-
ce în Agenda viitoarei Reuniuni a Consiliului 
de Conducere al F.C.E.R. informarea privind 
rezultatele monitorizării Bugetului pe anul 
2010.

• Prin departamentele interesate, Bugetul 
pe anul 2010 va fi  transmis structurilor funcţi-
onale ale F.C.E.R. respective, cu indicaţia de 
a asigura propria monitorizare, în calitate de 
ordonatori de credite.

6. Se solicită încheierea Acordului dintre 
F.C.E.R. şi C.E.B. privind asumarea obligaţiilor 
fi nanciare ce le revin în raport cu prevederile 
bugetare pe anul 2010 (răspund dnii Pau l 
Schwartz, Ovidiu Bănescu şi Erwin Şimşen-
sohn).

7. În urma dezbaterilor, Proiectul de modi-
fi cări ale Statutului F.C.E.R.- Cultul Mozaic a 
fost votat în unanimitate, ţinându-se seamă 
de îmbunătăţirile aduse, în cadrul dezbaterilor 
din Adunarea Generală (Anexa 1, parte inte-
grantă a Hotărârilor).

8. Regulamentul de organizare şi desfăşu-
rare a Congresului al II-lea al F.C.E.R.-Cultul 
Mozaic (Anexa 2) a fost dezbătut pe articole 
şi a fost adoptat prin vot majoritar (2 vo-
turi contra – Sorin Rosen şi Liviu Beris şi 4 
abţineri - Gilda Lorincz, Mirela Aşman, Erwin 
Şimşensohn şi Sorin Golda).

9. S-a aprobat Calendarul acţiunilor pre-
mergătoare desfăşurării Congresului al II-lea 
al F.C.E.R. (Anexa 3).

10. S-a aprobat componenţa Comisiei de 
organizare şi desfăşurare a Congresului al II-
lea al F.C.E.R., constituită din: dl Silberstein 
Janfred – preşedinte; dl Sterescu Marcel 
– membru; dl Horn Ionel – membru; dna 
Aşman Mirela – membru; dna Warniski Ag-
neta –membru; dl Katz Laurenţiu – membru; 
dl Truţer Ivan – membru.

11. Reprezentanţii F.C.E.R. în Consiliul 
Director al Fundaţiei „Caritatea” sunt manda-
taţi să prezinte problemele aduse în discuţie 
de reprezentanţii unor comunităţi referitoare 
la situaţia retrocedărilor de patrimoniu imo-
biliar, pentru a identifi ca soluţii de rezolvare 
adecvate. 

12. Reprezentanţii F.C.E.R. în Consiliul 
Director al Fundaţiei vor solicita ca la orice 
vânzare de patrimoniu, prin contract, să se sti-
puleze noului benefi ciar să inscripţioneze pre-
zenţa anterioară a evreilor în acele obiective.

II. ORGANELE DE CONDUCERE ALE F.C.E.R. – 
NUMĂR ŞI COMPONENŢĂ

1. Consiliul de Conducere al F.C.E.R. este alcătuit din 
31 de membri (27 de membri titulari şi 4 membri supleanţi), 
după cum urmează:

a) 4 membri titulari de drept: Preşedintele, Vicepreşedin-
tele, Secretarul General şi Şef Rabinul Cultului Mozaic din 
România sau înlocuitorul acestuia;

b) 16 preşedinţi de Comunităţi (14 membri titulari şi 2 
membri supleanţi);

c) 11 membri ai Comunităţilor (9 membri titulari şi 2 
membri supleanţi).

2. Comisia de Cenzori este formată din 3 membri titulari 
şi 1 membru supleant. Cel puţin unul dintre membrii titulari 
trebuie să fi e contabil autorizat sau expert contabil. Preşedin-
tele Comisiei de Cenzori este ales de către membrii Comisiei.

3. Membrii supleanţi ai Consiliului de Conducere, precum 
şi cei ai Comisiei de Cenzori participă la şedinţele organelor 
din care fac parte, îşi pot exprima punctul de vedere asupra 
problemelor puse în discuţie, având vot consultativ. Membrii 
supleanţi devin titulari în cazul vacantării locurilor de membri 
titulari, în ordinea numărului de voturi obţinute la alegeri pe 
lista pe care s-a vacantat locul.

4. Consiliul de Conducere alege în prima sa reuniune, din-
tre membrii titulari, 7 persoane, dintre care cel mult 3 preşedinţi 
de Comunităţi. Aceştia, împreună cu preşedintele, vicepre-
şedintele, secretarul general şi Şef Rabinul (sau înlocuitorul 
acestuia), în total 11 persoane, alcătuiesc Comitetul Director.

III. CANDIDAŢII LA ORGANELE 
DE CONDUCERE ALE F.C.E.R.

1. Pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar 
general şi preşedinte al Comisiei de Etică şi Mediere poate 
candida orice persoană majoră care îndeplineşte cumulativ 

următoarele condiţii:
a) Este evreu conform halaha;
b) Este membru al unei comunităţi evreieşti din România 

de cel puţin 3 ani;
c) Are experienţă managerială sau în conducerea unor 

organizaţii nonguvernamentale de cel puţin 5 ani, sau este 
persoană de notorietate în viaţa comunitară evreiască, în 
cultură, ştiinţă, artă, învăţământ.

2. Pentru calitatea de membru în Consiliul de Conducere 
sau în Comisia de Cenzori poate candida orice persoană 
majoră, evreu conform halaha sau cu ascendenţă evreias-
că (tatăl sau un bunic evreu), membru al unei comunităţi 
evreieşti din România de cel puţin 1 an. Pentru Comisia de 
Cenzori se acceptă şi candidatura persoanelor fără ascen-
denţă evreiască, dacă corespund condiţiilor profesionale.

3. Persoanele care doresc să ocupe o funcţie în F.C.E.R., 
de membru în Comisia de Cenzori sau de preşedinte al 
Comisiei de Etică şi Mediere, îşi vor depune candidatura în 
scris, cu număr de înregistrare, cu cel puţin 30 de zile înainte 
de data desfăşurării Congresului, la Cabinetul preşedintelui 
F.C.E.R., în plic închis, cu menţiunea: „Pentru Comisia pentru 
Organizarea şi Desfăşurarea Congresului”.

4. Fiecare candidat va prezenta o cerere-tip (Anexa 
3) şi un CV, cu accentul pus pe activitatea legată de viaţa 
comunitară evreiască. De asemenea vor depune cazierul 
judiciar şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu a făcut 
poliţie politică.

5. Persoanele care candidează pentru funcţia de preşe-
dinte vor depune şi un program cuprinzând obiectivele pe 
care îşi propun să le realizeze, metodele de lucru, resursele 
umane şi fi nanaciare pe care le vor utiliza.

6. Candidaţii pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedin-
te, secretar general sau preşedinte al Comisiei de Etică şi 
Mediere pot candida, la cerere, şi pentru funcţia de membru 
în Consiliul de Conducere.

7. Persoanele care au fost alese în organele de condu-
cere nu au dreptul să deţină funcţii de conducere într-un 
partid politic.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a Congresului al II-lea al Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic
Extrase:

Pe Agenda Congresului al II-
lea al F.C.E.R., potrivit art. 21 şi 
art. 78 – 1 din Statut, sunt înscrise 
următoarele:

a) Dezvoltarea şi aprobarea 
Raportului de activitate al Con-
siliului de Conducere în funcţiune, 
pe perioada septembrie 2005 – 
martie 2010;

b) Descărcarea de sarcini a 
Consiliului de Conducere căruia 
i-a expirat mandatul;

c) Dezbaterea şi adoptarea 
Statutului F.C.E.R.;

d) Alegerea Consiliului de 
Conducere al F.C.E.R., a preşe-
dintelui, a vicepreşedintelui, a 
secretarului general, a Comisiei 
de Cenzori şi a preşedintelui 
Comisiei de Etică şi Mediere;

e) Dezbaterea şi adoptarea 
strategiei generale a F.C.E.R. 
pentru următorul mandat al orga-
nelor de conducere (2010-2014).

ANUNŢ
În perspectiva mai 

bunei cunoaşteri a 
viitorilor candidaţi 
pentru organele 
d e  c o n d u c e r e 
a l e  F. C . E . R . , 
revista „Realitatea 
Evreiască“ pune la 
dispoziţie, contra 
cost, spaţiu publicitar 
pentru campania 
electorală. (R.E.)
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Pericolele antisemitismului în lumea virtuală

Spectacol artistic la Opera Română în cinstea 
Zilei Independenţei Israelului – 10 mai 2010

În cadrul manifestărilor dedicate aniversării Independenţei Israelului, la Opera Română a avut loc un 
reuşit spectacol, organizat de Asociaţia Culturală de Prietenie România-Israel, cu sprijinul F.C.E.R. şi 
Forumului B.B. România. Au participat personalităţi, prieteni ai Statului Israel, reprezentanţi ai Bisericii 
Ortodoxe, membri ai obştii evreieşti, iar amabasadorii E.S. Oren David, din partea Statului Israel, şi E.S. 
Mariana Stoica, preşedinta ACPRI, au rostit cuvântări de salut. Actriţa Roxana Guttman a prezentat 
programul, care a cuprins partituri muzicale interpretate de Corala Academica „Divina Armonie” (dirijor 
Marius Firca), Opera Comică pentru copii ( Director fondator - Smaranda Oţeanu) , Orchestra de Cameră 
a liceului „Dinu Lipatti” (dirijori prof. Nicolae şi Andrei Racu, tatăl şi fi ul), solişti ai Operei Române. Actorii 
Nicolae Călugăriţa şi Luana Stoica au recitat versuri de Shaul Carmel şi Bianca Marcovici. Realizatorul 
spectacolului a fost Veronica Bârlădeanu, secretar general al ACPRI. Publicul a răsplătit cu aplauze 
dăruirea artiştilor, adulţi şi copii, cu totul talentaţi. (B.M.M.)

Site-urile de socializare, (Facebook, My Space, 
Twitter, YouTube şi altele), răspândite pretutindeni 
şi accesate de zeci de mii de internauţi, mult mai 
populare decât ziarele, reprezintă pericole majore 
în răspândirea antisemitismului, a declarat dr. Andre 
Oboler, (cadru universitar din Australia, profesor invi-
tat la universităţi din Marea Britanie, SUA şi Israel) în 

cadrul unei expuneri prezentate la JCC. Domnia sa 
este specializat în computere şi în cercetările legate 
de acest domeniu şi printre subiectele abordate de el 
fi gurează ura şi antisemitismul pe internet.El a atras 
atenţia, de asemenea, asupra capcanelor create de 
motoarele de căutare (Google, Yahoo), care nu au 
nici un fel de fi ltre şi se opresc la defi niţii şi explicaţii 
cu caracter rasist, xenofob, antisemit, dacă acestea 
se afl ă în primele locuri ale listei de căutare. Este 
foarte difi cilă eliminarea acestei situaţii, dar este 
posibilă dacă internauţii intervin la administratorii 
site-urilor, a arătat dr. Oboler. La rândul său, Bog-
dan Gavrilă, directorul World Blogging Forum, care 
întruneşte reprezentanţii celor mai accesate bloguri 
din lume, a vorbit despre fenomenul antisemitismului 
în acest domeniu. Organizator al ediţiei precedente 
(2009) a Forumului Mondial al Bloggerilor şi al celei 
care va avea loc în acest an, ambele la Bucureşti 
– la cel din 2009 participând şi preşedintele Traian 
Băsescu –, Gavrilă a arătat că una dintre temele 
care vor fi  abordate în acest an va fi  problema 
antisemitismului online. Pentru a combate aceste 
manifestări, ele trebuie mai întâi monitorizate şi apoi 
intervenit cu luări de poziţie. Cel mai mare inamic al 
prezenţei pe internet a  materialelor care propagă 
ura, discriminarea, antisemitismul, este neimplica-
rea, a subliniat el. (E.G.)

NR. 
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COMUNITATEA

ALBA IULIA
1 Borza Lia

ARAD
2 Schlesinger Ionel
3 Mendel Laurian
4 Vizental Raoul
5 Szilard Pusztai

BACĂU
6 Vigdar Hary
7 Butnaru Izu
8 Wiesselberg Marcel

BAIA MARE
9 Salic Nachman

BÂRLAD
10 Croitoru Lazăr

BISTRIŢA
11 Deac Fredi

BOTOŞANI
12 David Iosef

BRĂILA
13 David Segal Iancu
14 Angelescu Roxana

BRAŞOV
15 Roth Tiberiu
16 Rosner Herman

CLUJ
17 Ghiţă Andrea
18 Gross Yael
19 Zador Andrei
20 Vari Krauss Iudit
21 Rosenberg Alexandru

CONSTANŢA
22 Friedmann Carol
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CRAIOVA
23 Sabetay Cornel
24 Abraham Francisc

DEJ
25 Farcaş Iosif Alexandru

DEVA
26 Gilda Lorincz
27 Rozenfeld Marius

DOROHOI
28 Iancu Isidor

FĂLTICENI
29 Gold Ştrul

FOCŞANI
30 Rond Mircea
31 Rond Harieta

GALAŢI
32 Blumer Sorin
33 Iancu Marcel

HUŞI
34 Leibovici Iosub 

IAŞI
35 Ghildman Abraham
36 Vladcovschi Benjamina
37 Lozneanu Albert
38 Kaiserman Pincu

LUGOJ
39 Bloch Eric Ivan

ORADEA
40 Koppelman Felix
41 Seidler Andrei
42 Rosenzveig Andrei
43 Boros Konrad Petru
44 Dömötör Elek
45 Hausmann Gheorghe
46 Vilan Edit
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PIATRA NEAMŢ
47 Solomon Haineric
48 Grimberg Marcel

PITEŞTI
49 Davidovici Aurel

PLOIEŞTI
50 Herdan Adela

RĂDĂUŢI
51 Koffl er Igo

REŞIŢA
52 Schnabel Ivan

ROMAN
53 Wexler Iancu

SATU MARE
54 Decsei Nicolae
55 Vaida Iudith

SIBIU
56 Deutsch Otto

SIGHETU MARMAŢIEI
57 Markus Hari
58 Kuhar Tibor

SUCEAVA
59 Golda Sorin

TECUCI
60 Eizic Iancu

TG. MUREŞ
61 Schwartz Teodor
62 Dub Vasile
63 Szönyi Marta

TIMIŞOARA
64 Friedmann Luciana Carmela
65 Schwartz Andrei Iosef
66 Sterescu Paul
67 Aron Adriana Victoria
68 Sebök Gheorghe
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69 Botiş Verona
TULCEA

70 Faimblat Solomon
BUCUREŞTI

71 Cajal Marin Irina
72 Şimşensohn Erwin
73 Vainer Aurel
74 Aşman Mirela
75 Cazimir Ştefan
76 Benedek Tiberiu
77 Benjamin Lya
78 Schwartz Paul
79 Eliad Hary
80 Storin Aurel
81 Marcovici Rudy
82 Deleanu Iulia
83 Dorian Dorel
84 Gulyas Attila
85 Vainer Anette
86 Adler Otto
87 Beris Liviu
88 Kupferberg Albert
89 Lazăr Osy
90 Schottek Ida
91 Kuller Hary
92 Elias Alexandru
93 Bejan Mona
94 Bănescu Ovidiu
95 Galambos Eva
96 Blănaru Peri
97 Maiorescu Toma George
98 Blum José
99 Tanner Israel

Dr. Zvi Feine a vizitat România
După aproape patru ani de la încheierea misiunii avute, fostul 

director al Joint-ului pentru România, dr. Zvi Feine, împreună 
cu soţia dr. Ruth Feine au fost oaspeţii unor comunităţi din ţară.

Vizita s-a desfăşurat în perioada 7-14 mai 2010 la C.E. Ora-
dea, C.E. Braşov şi C.E. Bucureşti, la invitaţia d-lor ing. Felix 
Koppelman, Tibi Roth şi a Conducerii F.C.E.R.

La C.E. Oradea oaspeţii au fost plăcut impresionaţi de noul 
Centru Comunitar Evreiesc (JCC), iar la Braşov, Restaurantul 
Ritual a lăsat o bună impresie vizitatorilor.

Centrul de Instruire şi Recreere de la Cristian a constituit o 
mare surpriză, oaspeţii fi ind primiţi de d-nii ing. Paul Schwartz 
şi ing.Tibi Roth.

Dr. Zvi Feine a apreciat faptul că în decursul a trei ani s-a 
realizat un asemenea complex care să includă activităţi atât de 
variate şi instructive, combinate cu timpul alocat odihnei.

Ultimele două zile ale vizitei, familia Feine le-a petrecut în 
Bucureşti unde a vizitat Căminul de persoane vârstnice „Dr. 
Moses Rosen”, Centrul Comunitar Evreiesc (JCC), Centrul de 
Ajutor Medical, mutat în noul sediu, precum şi Departamentul 
de Asistenţă Socială şi Medicală.

Cu această ocazie, la Restaurantul Ritual, conducerea 
F.C.E.R. a oferit o masă la care au participat preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, vicepreşedintele ing. Paul Schwartz, 
secretarul general, ing. Albert Kupferberg, ceilalţi membri ai 
Comitetului director, precum şi unii foşti colaboratori ai domnului 
Zvi Feine.

A fost prezent directorul JDC pentru România, dl. Israel 
Sabag.

Au rostit alocuţiuni dl. Aurel Vainer, dl. Israel Sabag, Prim 
Rabinul Şlomo Sorin Rosen, alţi membri ai C.E. Bucureşti.

Un moment deosebit l-a constituit înmânarea de către dl. 
Bogdan Tătaru Cazaban, consilier al Preşedintelui României, a 
Ordinului MERITUL CULTURAL în grad de Cavaler, oferit de Pre-
şedintele României, dl.Traian Băsescu, în luna octombrie 2009, 
cu prilejul inaugurării la Bucureşti a Memorialului Holocaustului.

Tot la masa festivă, preşedintele F.C.E.R. i-a înmânat dlui dr. 
Zvi Feine Medalia, „Prieten al Comunităţii Evreilor din România”.

Dl. dr. Zvi Feine a mulţumit pentru distinctiile de onoare 
primite, precum şi pentru programul organizat cu ocazia vizitei 
în România.

În cuvântul său, dr. Zvi Feine a arătat că a lucrat şi lucrează 
pentru JOINT cu multă abnegaţie şi ataşament, deoarece tot ce 
se întreprinde este în favoarea populaţiei evreieşti.

NILU ARONOVICIPagină antisemită pe FacebookPagină antisemită pe Facebook
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Dr.Nir Barzilai, directorul Institutului pentru cercetări asupra 
îmbătrânirii la Colegiul medical ”Albert Eisntein” de la Yeshiva 
University, din New York, a iniţiat în 1998 un studiu pe termen 
lung asupra evreilor nonagenari şi centenari care 
au atins această vârstă fără boli de inimă, diabet, 
fără senilitate, demenţă sau Alzheimer. El a alcătuit 
un grup de 500 de evrei askhenazi centenari, plus 
700 de copii ai lor, care au 70-80 de ani. Askhenazi, 
fi indcă aceştia au o structură genetică omogenă. 

Este o chestiune de stil de viaţă sau de moştenire 
genetică, s-a întrebat dr. Barzilai? Cercetătorii din 
grupul condus de el s-au întâlnit cu membrii familiei 
centenarilor la domiciliul acestora, i-au intervievat 
asupra obiceiurilor alimentare, au recoltat probe 
de ADN şi de sânge, au făcut cu ei teste asupra 
funcţiilor cognitive, memoriei şi capacităţii la efort. Din 1998, 
participanţii la anchetă au fost retestaţi anual. Studiile au per-
mis indentifi carea unor genotipuri care se repetă la centenari. 
Longevitatea este, afi rmă dr. Barzilai, cam în proporţie de 
80% determinată genetic. Statistic, şansa de a trăi 100 de ani 
este de 1 la 10.000 în populaţia generală, nu numai la evrei. 
Centenarii benefi ciază însă, în mare măsură, de moştenirea 
genetică.Peste 90% din centenarii urmăriţi în ancheta la care 

ne referim au fumat perioade lungi de timp. O treime dintre 
ei au fumat cel puţin 40 de ani. Nici unul dintre ei nu a făcut 
regulat exerciţii fi zice.

Într-un articol publicat în ianuarie anul acesta, dr. 
Barzilai constată că centenarii au genetic calitatea 
de a dezvolta “colesterol bun”, iar datorită acestui 
factor genetic, ei sunt protejaţi de Alzheimer. O 
protecţie valabilă în 70% din cazuri. 

Cercetările au mai arătat că în organismul nostru 
există o substanţă denumită “humanim”, care are 
un rol important în evitarea diabetului de tip 2. Se 
ştie acum că o activitate insufi cientă a pancreasului 
duce la maladia Alzheimer. Or, echipa dr. Barzilai 
a constatat că la centenari “humanimul” are nivele 
ridicate şi că aceşti longevivi, ca şi descendenţii lor, 

nu suferă de diabet de tip 2. Ciudat : cercetările au arătat că 
femeile mai scunde au şanse mai mari de a ajunge la vârste 
înaintate, ceea ce nu e valabil şi la bărbaţi. Dar concluzia doc-
torului Barzilai nu e îmbucurătoare : longevitatea e ereditară. 
Dacă mâncaţi sănătos, faceţi exerciţii, nu fumaţi şi nu beţi 
alcool, atunci aveţi şanse sporite ca să muriţi după 78 de ani 
şi nu înainte. Dar ca să fi ţi centenar… asta depinde numai de 
moştenirea genetică.

Anestezia nu înseamnă numai adormi-
rea pacientului înaintea unei operaţii, ea 
se referă şi la blocarea durerii într-o zonă 
limitată. De altfel, la unele intervenţii chi-
rurgicale de mai mică amploare, se aplică 
anestezia locală. Dar există şi dureri care 
nu vin sub bisturiu, dureri care, din cauze 
fi ziologice, fac un infern din viaţa unor 
oameni. Dr. Alexander Binshtok are 38 

de ani şi a făcut Alia din Odesa, în 1990 
cu familia şi bunicii. Lucrările lui în dome-
niul anesteziei locale sunt considerate ca 
fi ind de vârf de către specialişti din toată 
lumea. După ce a absolvit facultatea la 
Beer Sheva şi a practicat un deceniu în 
spital, dr. Alexander Binshtok a plecat în 
Statele Unite unde a lucrat în cercetare la 
Harvard şi la MIT.El s-a consacrat studiu-
lui anesteziei selective, care poate bloca 
dureri provocate de procese infl amatorii 
cronice sau neuropatii, dureri care afec-
tează 20% din populaţia lumii. Alexander 
Binshtok a descoperit că o substanţă na-
turală, capcaisina, permite anestezicului 
să pătrundă selectiv pe traseele nervoase 
pe care circulă ionii de sodiu. Brevetul 
folosirii acestei substanţe a fost cumpă-
rat de una din marile fi rme farmaceutice 
americane. Există în lumea ştiinţifi că aşa 

numitul grup 
“F-1” , alcă-
tuit din sa-
vanţi de pri-
mă mărime 
din toate do-
meniile, care 
alcătuiesc un 
clasament al 
a r t i co le lo r 
publicate în 
revistele ştiinţifi ce din lume. Acest “F-1” 
a clasifi cat pe locul 1 articolul publicat în 
2007 de Binshtok în “Nature”, ca cel mai 
important din toate timpurile în neurologie 
şi numărul 2 în întregul domeniu medical. 
După acest succes, Alexander Binshtok, 
cu soţia şi cei trei copii ai lor s-au întors 
în Israel, unde el a ocupat un post la 
Universitatea din Ierusalim.

Anestezia durerii locale

ŞTIINŢA
ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
ŞI VIAŢA

O anchetă medicală asupra evreilor centenari din America

C a r e  e  r eţe t a  v i eţ i i  î n d e l u n g a t e  ş i  a c t i v e ?

Copii sănătoşi, 
la cerere

În  cu-
rând, pă-
r in ţ i i  vor 
putea cere 
medici lor 
să le asi-
gure naş-
terea unui 
copil sănătos, produs din materialul lor 
seminal şi lipsit de orice mutaţie gene-
tică. De pe acum, în Statele Unite şi în 
alte câteva ţări se poate obţine în clinici 
private, prin fecundare artifi cială, un em-
brion cu sexul determinat. Noua tehnică 
de implantare in vitro se bazează pe 
aşa-numitul diagnostic genetic de 
pre-implantare (PDG), în care poate 
fi  analizat genomul unui viitor om prin 
studierea unei celule prelevate dintr-un 
embrion de câteva zile. Acest diagnostic 
este deosebit de important pentru cuplu-
rile în care unul din părinţi suferă de o 
boală genetică ce se poate transmite 
la fi ecare naştere cu o şansă de 1 din 
4. În Israel, la clinica Shaare Zadek, 
a fost recent născut cel de al 100-lea 
copil controlat prin metoda PDG. Şi 
Centrul medical Sourasky din Tel Aviv 
a ajuns la al 95-lea copil PDG. Trebuie 
ştiut că unul din cinci evrei askhenazi e 
purtătorul unui defect genetic din cauză 
că timp de multe secole în această 
comunitate evreii au trăit în stetluri izo-
late de populaţia înconjurătoare şi s-au 
căsătorit adesea cu veri de gradul I. La 
Spitalul din Ierusalim controlul PDG este 
efectuat de o echipă interdisciplinară 
condusă de dr. Gheona Altarescu. La 
acest spital s-au născut până acum 
106 copii sănătoşi din părinţi cu defecte 
genetice, deşi marja de eroare teoretic 
admisă este de 3%.

Redactorul paginii: 
ANDREI BANC

Israelul şi lumea
Conform prestigiosului cotidian 

“Jerusalem Post” afl ăm că:
• Israelul are cel mai mare procent de 

licenţiaţi universitari pe cap de locuitor 
din lume.

• Israelul produce cel mai mare 
număr de articole ştiinţifi ce pe cap de 
locuitor din lume.

• Israelul are cel mai mare procent de 
oameni de ştiinţă şi tehniceni, raportat 
la populaţie.

• Israelul are cel mai mare număr de 
ingineri din lume raportat la populaţie.

• Israelul are cel mai mare număr 
de doctori în ştiinţe din lume, raportat 
la populaţie.

• Israelul are, raportat la populaţie, 
cel mai mare număr de fi zicieni din lume.

• Raportat la populaţie, Israelul e ţara 
cu cea mai mare absorbţie de imigranţi.

• Israelul este singura ţară din Orien-
tul Mijlociu unde populaţia creştină a 
crescut, în ultimii 50 de ani. Şi singura 
ţară din această zonă unde creştinii, 
musulmanii şi evreii au drept  de vot.

• Israelul este singura ţară din Orien-
tul Mijlociu în care femeile au drepturi 
politice egale cu ale bărbaţilor.

Diamante
• Israelul are, din 1970, cel mai mare 

centru de prelucrare a diamantelor din 
lume.Cele mai multe diamante fi nisate 
din lume îşi au originea în Israel.

Bursa NASDAQ 
• Israelul are cele mai multe compa-

nii listate, după SUA şi Canada.

Hi-Tech 
• După Silicon Valley, Israelul are 

cea mai mare concentrare de companii 
Hi-Tech din lume.

Electronică
• Telefonul celular a fost proiectat în 

Israel, unde Motorola are cel mai mare 
centru R&D din afara Statelor Unite. 
Tot acolo a fost dezvoltată tehnologia 
pentru „voice mail”.

• La începutul anilor ’70, IBM a ales 
un cip creat în Israel drept creierul pri-
mului computer personal.

• Primul software antivirus a fost 
elaborat în Israel. Tot acolo a fost ela-
borată cea mai mare parte a sistemelor 
de operare Windows NT şi XP.

• Procesoarele Pentium 4 şi Centrino 
au fost integral desenate, proiectate şi 
produse în Israel, unde se afl ă cel mai 
mare centru al Intel de peste hotare. 
Acolo a fost creată şi tehnologia micro-
procesoarelor Pentium MMX.

• Tehnologia pentru AOL Instant 
Messenger a fost creată în 1966 de 
patru tineri israelieni.

• Israelul a lansat în 1988 primul 
său satelit, Ofek 1, integral proiectat şi 
construit în ţară.

Cultură 
• În istoria civilizaţiei umane, ebra-

ica este singura limbă din antichitate 
reînviată şi folosită curent de milioane 
de oameni.

• Israelul are mai multe muzee, mai 
multe orchestre simfonice şi publică 
mai multe cărţi pe cap de locuitor decât 
orice ţară din lume.În Israel se tipăresc 
mai multe traduceri de literatură şi carte 
ştiinţifi că decât oriunde în lume.

• Israelienii citesc mai multe cărţi, 
pe cap de locuitor, decât orice alt popor 
din lume.

Securitate aeriană 
Israelul are cea mai mare fl otă de 

avioane de vânătoare F-16 în afara 
Statelor Unite. Şi are cea mai sigură 
securitate aeriană în domeniul civil. Dar 
şi cheltuieşte, pe cap de locuitor, pentru 
securitatea statului şi a cetăţenilor, mai 
mult decât orice ţară din lume.

Surpriză pentru paleontologi:

Acum 130.000 de ani, neanderthalienii 
trăiau pe teritoriul actual al Israelului

Omul de Neanderthal a apărut în 
Africa, la fel ca Homo Sapiens Sapiens, 
specia noastră,şi tot la fel a migrat treptat 
în Europa. Primele lui rămăşiţe fosilizate 
au fost descoperite în 1856 în Valea Ne-
ander, din Germania, de unde şi numele 
lui. Scund, cu un aspect feroce al feţei, pu-
ternic, el avea pielea de culoare deschisă 
şi părul roşu, după cum au arătat cele mai 
noi analize ADN. Nu e clar dacă vorbea 
dar se pare că avea şi genele şi structura 
laringelui care i-ar fi  permis să scoată 
sunete articulate şi chiar să cânte ! Nu 
erau mulţi în Europa: acum 100.000 de 
ani se estimează că pe tot continentul 
nostru trăiau numai 15.000 de neander-
thalieni. După 60 de milenii, adică acum 
40.000 de ani, au apărut pe continentul 
nostru oamenii de Cro Magnon, care în 
cca. 10.000 de ani i-au eliminat total pe 
cei de Neanderthal. Noii veniţi erau mai 
slabi fi zic dar aveau arme mai bune, vor-
beau şi deci comunicau, astfel că vânau 
şi atacau în haite. Aşa că, treptat, oamenii 
de Neanderthal s-au tot retras spre vest 
şi ultimii supravieţuitori ai acestui război 
de triburi au murit acum cca. 30.000 de 
ani pe stânca de la Gibraltar.

Dar omul de Neanderthal nu era chiar 
atât de animalic cum au crezut un timp 
paleontologii. El a supravieţuit epocii 
glaciare, stapânea focul, fabrica unelte 
şi croia haine din blană. Supriza a fost 
descoperirea în câteva peşteri din Israel 
a unor fosile de Neanderthalieni, vechi 
de 130.000 de ani. Ori Neanderthalienii 
au poposit în Orientul Mijlociu în drum 
spre Europa, ori unii au migrat spre sud 
în timpul glaciaţiunilor. În ultimele dece-
nii a apărut o nouă metodă de datare, 

termoluminiscenţa, care măsoară energia 
reziduală în oase care au fost expuse 
focului în antichitate. Cu ea s-au putut 
data resturile de neanderthalieni găsite 
pe teritorul Israelului ca având o vechime 
între 100.000 şi 60.000 ani. Dar în Munţii 
Carmel, în peştera de la Tabun, au fost 
găsite fosilele unui neanderthalian de 
acum 130.000 de ani. Probabil că el şi 
cei veniţi odată cu el au sosit din Europa, 
fi indcă în Africa centrală nu s-au găsit 
urme de neanderthalieni. Un celebru an-
troplog olandez, Vandermeersch, crede 
chiar că Homo Sapiens nu a evoluat din 
umanoizii africani ci din exemplare ce 
trăiau pe teritorul actual israelian, unde 
în peştera de la Mugharet-el-Zuttieyeh, 
de lângă Lacul Kineret, au fost găsite 
fosile de acum 200.000 de ani. În orice 
caz, descoperirile din ultimul deceniu din 
această ţară arată că pe teritoriul atât de 
încărcat cu istorie biblică s-au desfăşurat, 
cu zeci de mii de ani în urmă, şi episoade 
cruciale ale evoluţiei omului.
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Templul „Unirea Sfântă” a fost ridicat în 
locul Sinagogii Mari a Croitorilor,care s-a 
dovedit prea mică pentru enoriaşii evrei, 
locuitorii aşa-zisei mahalale a Popeştilor. 
Era o clădire cu un singur nivel, cu soclu 
înalt şi cu patru ferestre la stradă, termi-
nate semicircular. La vremea respectivă 
era a 33-a sinagogă din Bucureşti. 

Primele măsuri de lărgire a spaţiului şi 
de clădire a unei noi sinagogi, care se va 
numi Templul „Unirea Sfântă”, se găsesc 
în iniţiativa Comitetului Sinagogii Mari a 
Croitorilor din 1870-1876, de a cumpăra 
cu 650 de galbeni casele lui Iancu Sin 
Maier,vecin cu sinagoga, în vederea unei 
noi clădiri. În 1896 se începe acţiunea 
de strângere a fondurilor pentru o nouă 
sinagogă. În acest scop se înfi inţează, 
în 1903, Societatea „Ahdut Kodeş”, care 
urma să organizeze colecte, reprezentaţii 
teatrale şi de circ şi alte activităţi culturale, 
pentru a strânge fondurile necesare . În 
1908 are loc concursul pentru proiectul şi 
execuţia viitoarei sinagogi, instituindu-se 
şi un premiu de 200 de galbeni. Concursul 
este câştigat de cei ce l-au proiectat şi 
executat, arhitecţii H.B. Iancovici, Julius 
Grunfeld şi constructorul I.B. Ianacovici. 

Piatra de temelie a sinagogii a fost 
pusă la 21 mai 1910: „Pusu-s’a piatră 
fundamentală la clădirea Templului Cro-
itorilor «Achdeş Koideş» (Unirea Sfântă) 
pe terenul din Bucureşti, strada Mămulari 
nr. 3, clădit cu fondul său de aproape 
60.000 de lei, adunat din serbări şi do-
naţii ale oamenilor de bine şi cu frică de 
Dumnezeu, care să’i ajute să fi e sănătoşi 
împreună cu familiile 
Dumnealor.În faţa 
autorităţilor, notabi-
lităţilor oraşului şi 
enoriaşilor Templului 
s’a pus temelia aces-
tui edifi ciu religios pe 
terenul fostei clădiri 
a Templului cel ve-
chiu”... scrie în actul 
constitutiv. Scopul 
acestei sinagogi era 
acela „de a întreţine 

cultul religiunii mozaice;de a contribui şi a 
face orice fel de operă de asistenţă, cult şi 
cultură”(statutul din 1926). În 1920 se va 
construi o nouă aripă cuprinzând o mică 
sală de rugăciuni zilnice (Şil), locuinţe 
pentru administrator şi o sală de festivităţi 
„Celine S.Schwartz”.

Construcţia Templului „Unirea Sfântă” 
este relativ mare (15/21 m.) desfăşu-
rându-se pe trei nivele, având un stil 
eclectic, elemente de arhitectură maură şi 
romanică îmbinându-se cu arhitectura „de 
sorginte bizantină din Ţara Românească”. 
Descrierea Templului se regăseşte în 
lucrarea „Atlas – ghid. Istoria şi arhitec-
tura lăcaşurilor de cult din Bucureşti“ a 
arhitecţilor Neculai Ionescu-Ghinea, Lucia 
Stoica, Petre Ionescu, Cecilia Lumilea şi 
în cea a arhitecţilor A. Streja şi Lucian 
Schwartz, „Sinagoga în România”, ree-
ditată recent, cu completări, la Editura 
Hasefer.

Templul a fost victima pogromului le-
gionar din Bucureşti, din ianuarie 1941. A 
fost atacat prima oară în după amiaza zilei 
de 21 ianuarie de vreo 10 indivizi înarmaţi, 
care „au jefuit tot ce era de preţ”, men-
ţionează Şef Rabinul dr. Moses Rosen. 
Fiica administratorului Templului „Unirea 
Sfântă“, Frederica Abramovici, născută 
în anul 1937, care actualmente locuieşte 
în Israel, povesteşte că legionarii au pă-
truns în clădire noaptea, au aruncat pe 
fereastră obiectele din sinagogă şi din 
locuinţă precum şi proviziile pentru iarnă 
care se afl au în pivniţă, unde au găsit şi 
vinul necesar desfăşurării ritualului şi au 

început să-l bea. Au revenit şi a doua zi 
şi au încercat să incendieze clădirea, dar 
nu au reuşit, deoarece a fost apărată de 
enoriaşi. Unii dintre ei au fost asasinaţi în 
faţa sinagogii. 

Templul “Unirea Sfântă” a fost renovat 
în 1945 şi a funcţionat până în anii ’60 ai 
secolului al XX-lea, când a fost închis din 
cauza lipsei minian-ului . În partea anexă 
a clădirii a fost mult timp o cantină pentru 
săraci.

Templul a fost renumit pentru ineditul, 
pentru farmecul execuţiei arhitectonice şi 
artistice, cât şi pentru acţiunile de binefa-
cere binecunoscute în oraş (cantină, şcoli, 
spitale, activităţi culturale). Printre rabinii 
care au desfăşurat activitate în Templul 
„Unirea Sfântă“ au fost David Heilpern, 
Idel Kliner, dr. S.Taubes, Aisic Taubes, I.L. 
Boris, dr. M.A. Halevy, dr. H. Alperin, dr. 
David Şafran. Pentru aspectul său frumos 
şi realizat artistic şi pentru starea bună 
de conservare Şef Rabinul dr. Moses 
Rosen, la propunerea lui Marius Mircu, a 
ales Templul „Unirea Sfântă“ drept loc bun 
pentru a organiza aici Muzeul de Istorie 
a Evreilor din România (deschis în seara 
zilei de 14 ianuarie 1978),care există până 
astăzi, fi ind apreciat şi admirat de toţi cei 
care îi trec pragul. 

Clădirea, care a supravieţuit ca prin 
minune demolărilor deceniilor VIII-IX ale 
secolului al XX-lea, produce un efect 
deosebit atât prin aspectul ei exterior cât 
şi prin realizarea interioară, vizitatorii mu-
zeului rămânând puternic impresionaţi de 
reuşita ei arhitectonică şi artistică. 

Dr. ELENA MAXIM 

Scurt
2 (Scurt pe doi)

Muzeu la Holon consacrat 
designului

Ron Arad este un nume prestigios 
în lumea internaţională a designului, 
israelianul trăind mai mult la Londra. El 
a venit un timp acasă pentru a desena 
proiectul Muzeului Designului, primul de 
acest fel din ţară. Prima expoziţie a avut 
ca titlu „Starea lucrurilor: Designul în se-
colul XXI” şi a fost deschisă în prezenţa 
preşedintelui Shimon Peres. Publicul 
parcurge sălile cu un ghid audiovizual 
cu „touch screen”. Sunt prezentate 100 
de piese de design din ultimii trei ani, 
create de mai toate numele mari din 
acest sector al artei industriale. 

Caracal
Un nume propriu care pentru orice 

român înseamnă un mic oraş în sudul 
ţării. Dar în Israel, Caracal este denumi-
rea singurei unităţi militare de comando 
mixte! Singura din lume!

Expoziţie de fotografi i 
Dorothy Bohm

La Ga-
le r ia  de 
ar tă  d in 
Manches-
t e r  s - a 
deschis o 
expoziţie 
de fo to-
grafi i a lui 
D o r o t h y 
B o h m . 
În vârstă 

acum de 86 de ani, timp de 60 de ani 
Dorothy Bohm a fotografi at aspecte 
obişnuite ale vieţii din Anglia, fi indcă  
„fotografi a contribuie la profunda mea 
necesitate de a opri lucrurile să dispa-
ră”. Trimisă singură, la 14 ani, în Anglia 
de tatăl ei, Tobias Israeli, din Memelul 
ocupat de nazişti în 1939, a primit la 
plecare un aparat Leica. A urmat cursul 
de fotografie la Colegiul Tehnologic 
din Manchester, unde a luat un premiu 
pentru portret. S-a căsătorit cu Louis 
Bohm, un student la chimie care ulterior 
a devenit manager la o companie de 
fi bre artifi ciale. Semănau atât de mult 
încât lumea îi credea fraţi. În deceniul 
8 a avut o expoziţie la Paris şi presa a 
numit-o „o fotografă umanistă”. Timp 
de 50 de ani, a locuit în acelaş cartier 
londonez, Hampstead. Expoziţia „A 
World Observed” (O lume privită) este 
deschisă până la 30 august.

Salvarea vieţii 
în caz de infarct

Societatea Europeană de Cardiolo-
gie a publicat un raport în care arată că 
în Israel aducerea la spital a pacienţilor 
cu atac de cord este cea mai rapidă în 
comparaţie cu 29 de ţări europene. Iar 
operaţia de angioplastie coronariană, 
care presupune introducerea în arte-
rele blocate a unui balon cu aer care le 
desfundă, are loc rapid, în cel mai scurt 
interval de timp faţă de statele europe-
ne. Cu alte cuvinte, în Israel şansele 
de salvare a vieţii în caz de infarct sunt 
cele mai mari din Europa.

Centenarul Templului „Unirea Sfântă”
Clădirea, azi Muzeul de Istorie a Evreilor, a fost construită din donaţii, reprezentaţii 

teatrale şi de circ şi din alte activităţi culturale.

Un eveniment istoric: Semnarea ofi cială a acordului privind 
ridicarea Muzeului Iudaismului Românesc “Moshe Nativ”
Duminică, 9 mai, a.c. într-o atmosfe-

ră festivă şi în prezenţa a peste 100 de 
persoane din întreaga ţară, în localitatea 
Rosh Pina a avut loc un eveniment istoric: 
semnarea acordului în vederea ridicării 
Muzeului Iudaismului Românesc, care 
va purta numele gen. Moshe Nativ (z.l.).

În eleganta sală de festivităţi a Primă-
riei din Rosh Pina – decorată cu drapelele 
Israelului şi României – evenimentul a fost 
deschis de Consulul Onorifi c al României 
în Israel, Richard Armon. Acesta i-a invitat 
în prezidiu pe importantul reprezentant 
din România, dr. Aurel Vainer, preşedin-
te al F.C.E.R., preşedinte al Asociaţiei 
„Caritatea” şi membru în Parlament 
(sosit special pentru acest eveniment), 
pe domnul Zeev Schwartz, preşedinte 
al organizaţiei H.O.R., pe Micha Harish, 
preşedinte al organizaţiei AMIR, şi pe Me-
nachem Ariav, vicepreşedinte al Asociaţiei 
„Caritatea”, primarul oraşului Rosh Pina, 
dl. Avihud Raski şi consilierul cultural al 
Ambasadei României, domnul Dan Bela 
Krizbai.

Richard Armon a evocat evenimentele 
istorice care au infl uenţat decizia de a 
ridica Muzeul Iudaismului Românesc în 
localitatea Rosh Pina, înfi inţată de „oli-
mii” sosiţi din localitatea Moineşti în anul 
1882. „Există o pagină încă nescrisă din 
istoria evreimii române care trebuie să-şi 
găsească exprimarea în noul muzeu, pe 
care vrem să-l creăm” – a declarat R. 
Armon, adăugând: „Adevărate personali-
tăţi, ca Rabinul Şafran sau W. Filderman, 
au reuşit, prin neobosita lor luptă, să sal-
veze viaţa a 400.000 de evrei din Regat. 

Aceşti conducători inteligenţi au ştiut să 
acţioneze astfel încât să-l oprească pe 
mareşalul Ion Antonescu să-i deporteze 
pe evreii din Regat...”

La rândul său, preşedintele „Carităţii” 
şi al F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a arătat că 
se simte onorat să facă parte dintre cei 
care semnează „actul de naştere istoric” 
al unui lăcaş de o importanţă covârşi-
toare, Muzeul Iudaismului Românesc. 
De asemenea, dr. Vainer a adăugat că, 
la sfârşitul lunii mai, va avea loc încă un 
„eveniment istoric”: semnarea acordului 
de înfrăţire a oraşelor Moineşti şi Rosh 
Pina.

Invitat să ia cuvântul, Zeev Schwartz, 
preşedintele organizaţiei H.O.R., a sub-
liniat că întreaga comunitate din Israel a 
evreilor originari din România se bucură 
şi este mândră de pasul făcut în vede-
rea construirii muzeului. Domnul Zeev 
Schwartz a accentuat că, în calitate de 
reprezentant al acestora, va face tot ceea 
ce este posibil ca viitorul muzeu să devină 
cât mai repede o realitate.

Menachem Ariav a arătat la rândul 
său că, înlocuindu-l pe gen. Moshe Nativ 
(z.l.) în conducerea „Carităţii” (regretatul 
general a fost preşedintele Fundaţiei “Ca-
ritatea”), şi-a fi xat ca ţel realizarea cât mai 
repede a muzeului pe care cel defunct l-a 
dorit cu ardoare. 

Ataşatul cultural al Ambsadei Româ-
niei la Tel Aviv, Dan Bela Krizbai, după 
ce a prezentat scuzele E.S. ambasadorul 
Eduard Iosiper pentru că nu a putut fi  
prezent, a adus salutul Ambasadei faţă de 
minunata şi salutara iniţiativă a înfi inţării 

unui Muzeu al Iudaismului Românesc. 
Preşedintele organizaţiei A.M.I.R., Mi-

cha Harish, a evocat importanţa istorică a 
faptului că primul Congres Sionist a avut 
loc în 1881, la Focşani – cu 16 ani înain-
tea celui de la Basel – şi a adăugat că în 
memoria regretatului general Moshe Nativ 
(primul preşedinte al AMIR-ului) muzeul îi 
va purta numele.

După ce publicul a fost invitat să vizi-
oneze un fi lm ce evoca sosirea primilor 
pionieri din Moineşti – care au înfi inţat lo-
calitatea Rosh Pina –, întreaga asistenţă a 
vizitat locul unde va fi  ridicat muzeul. Este 
important de subliniat în acest context 
faptul că primarul localităţii este el însuşi 
un descendent – a şasea generaţie – al 
primilor pionieri sosiţi din Moineşti.

În încheiere, la propunerea dr. Aurel 
Vainer, publicul a păstrat un moment de 
reculegere în memoria gen. Moshe Nativ 
(z.l.).

BARUCH TERCATIN
(Din “Jurnalul săptămânii”)
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Omagiu unui 
erou necunoscut

Niciodată micul cimitir evreiesc din Târgovişte 
nu a primit un număr atât de mare şi de divers de 
persoane ca de Ziua Eroilor din acest an. Repre-
zentanţi ai unor organizaţii evreieşti, ai Primăriei şi 
Prefecturii, ai Garnizoanei oraşului, ai Inspectoratu-
lui şcolar, profesori, elevi şi presa au venit în această 
zi pentru a evoca şi, în acelaşi timp, a face publică 
fapta uitată a unui erou evreu. Într-un mormânt mo-
dest din acest cimitir odihneşte un bărbat, decedat 
în fl oarea vârstei. Dar cum? Placa de pe mormânt 
ne spune în câteva cuvinte ce s-a întâmplat: ”Erou 
de război, Herman Kornhauser, în etate de 37 de 
ani, executat de nemţi la 6 martie 1917”.

Fapta de vitejie a lui Kornhauser
Cei câţiva evrei din Târgo-

vişte, afl aţi la cimitir, prof. Edith 
Königsberg şi Ileana Ghenciu-
lescu, reprezentanta fi lialei din 
localitate a Asociaţiei Culturale 
de Prietenie România-Israel, şti-
au de existenţa acestui mic mo-
nument, de elemente ale faptei 
de vitejie înfăptuită de decedat, 
dar amploarea şi consecinţele 
acesteia au fost dezvăluite de 
istoric dr. Lya Benjamin, de la 
CSIER, care le-a prezentat în 
faţa adunării, cu prilejul acestei 
prime comemorări ofi ciale a lui 
Herman Kornhauser. 

În 1916, în timpul primului război mondial, în 
oraşul Târgovişte, ocupat de armata germană, a 
fost înfi inţat un lagăr de prizonieri pentru militarii 
români. Herman Kornhauser a vrut să organizeze 
evadarea acestora. A reuşit să intre în lagăr aducând 
cu el alimente şi haine civile pentru a facilita acţi-
unea. Se pare că a fost trădat de cineva. Capturat 
de militarii germani, a fost judecat, condamnat la 
moarte în decembrie 1916 şi executat în martie 
1917. În 1931, a mai spus Lya Benjamin, regele 
Carol al II-lea l-a decorat post mortem cu Virtutea 
Militară. Este o altă dovadă a contribuţiei evreilor 
din România la Războiul de Reîntregire, a subliniat 
vorbitoarea. Deşi nu erau cetăţeni ai ţării, 10 la sută 
din populaţia evreiască au participat ca voluntari în 
război, şi-au jertfi t viaţa, mulţi dintre ei fi ind decoraţi, 
a mai arătat ea.

Evocări pline de emoţie
Despre semnifi caţia gestului şi importanţa păs-

trării memoriei acestui fi u al oraşului şi, în context, 
despre bunele relaţii interetnice de la Târgovişte au 
vorbit Ileana Ghenciulescu, una din organizatoarele 
acestei comemorări, şi ziaristul George Coandă, 
de la „Jurnalul de Târgovişte”. Ing. Paul Schwartz, 
vicepreşedintele F.C.E.R., a subliniat, la rândul său, 
sacrifi ciile aduse de evrei în războaiele din 1877 şi 
1916-1918. Vasile I. Ivanov şi Vasile Ciocan, din 
partea Prefecturii, respectiv, a Primăriei, au evoca 
semnifi caţia Zilei Eroilor şi a gestului făcut de H. 
Kornhauser. Maiorul Drăgan, purtătorul de cuvânt 
al Garnizoanei din Târgovişte, a arătat că de Ziua 
Eroilor sunt omagiaţi toţi eroii patriei. În acest an, la 
Târgovişte a fost o dublă comemorare: la Cimitirul 
Evreiesc, apoi, în faţa platoului de la Primărie, pentru 
militarii români. „Este un moment emoţionant, un 
eveniment important şi cu totul excepţional în con-
diţiile în care antisemitismul în lume a atins niveluri 
asemănătoare cu perioada dinaintea celui de-al 
doilea război mondial”, a arătat Marco Maximilian 
Katz, directorul Centrului pentru Monitorizarea An-
tisemitismului din România.

Au fost depuse coroane de fl ori din partea Pre-
fecturii, Primăriei, Garnizoanei oraşului, F.C.E.R. 
Elevi ai Şcolii „Smaranda Gheorghiu”, care fac parte 
din cercul „Prietenii Israelului”, şi profesoarele lor 
au acoperit mormântul cu fl orile pe care le-au adus. 
Delegaţia de militari a dat onorul. În încheierea 
ceremoniei, tânărul Arie Moise a rostit o rugăciune 
pentru pomenirea morţilor.

MAGDALENA PORUMBARU

Şi  pentru ei  este 1  iunie!
… Şi  ei  sunt copiii  noştri!

Un nume devenit renume

Alese vorbe şi gânduri se deapă-
nă, neîntrerupt, în Sinagogă...

„E, zău, o reală şansă, se spune 
între cei prezenţi, un destin ferice, să 
te numeşti, în limba Bibliei Iudaice, şi 
”Dan” (om al judecăţii, al chibzuinţei) 
şi, încă, ”Mizrahi” (al... răsăritului 

perpetuu, al eternului nou)” / ”Da, un 
nume ca un dar măiestrit... Însă ce 
lucru mare e să-l simţi în toată fi inţa ta 
şi, nu numai să nu-l dezminţi, dar să-i 
dezvălui mereu valenţe noi” / ”Avea 
maestrul Mizrahi, la întrebarea ”de 
ce Muzica este cariera dumneavoas-
tră”?, un răspuns: Cum aşa, spunea 
muzicianul, păi sunt evreu! Iar actul 
de naştere al poporului e... un Cânt, 
nu? Biblicul imn de la Marea Roşie al 
sclavilor eliberaţi!”/...

Astfel de spuse, aici, în sinagogă, 
acum, se vor parcă preliminarii la ru-
găciunile ce urmează, dacă nu chiar o 
componentă a lor. Şi parcă-i un făcut, 
ca la această ultimă parte a comemo-
rării din cele trei ritual consacrate (ieri 
seară, în ajun, azi dimineaţă şi-n după 
amiaza de azi) să se încerce, printre 
suspine greu stăpânite, ceva ca o 
sfântă neuitare: evreitatea sefardă a 
muzicianului (Doamne, cum şi-o mai 
apăra! de la particularităţi de limbaj 
până la teme melodice); evreitatea 
locurilor de obârşie (n-o uita el şi nu-
şi lăsa marii concetăţeni s-o uite; era 
ghid unic în vizite deosebite cu Ro-
dan, Comissiona, etc.); studiu prioritar 
cu tendinţe exhaustive ale operelor 
de compozitori conaţionali (Gershwin, 

abordare, poate, neegalată; Copland; 
etc.)... Dar vorbirea, comentariile ce 
păreau a nu se sfârşi, atât de afectate, 
fi resc, de ambianţa sinagogală, iată-
le... evadând, fatal, şi spre latura laică 
a preocupărilor – Mizrahi: scriitură 
literară (impresionantul volum ”Aşa 
a fost...”, articole, studii), îndrăgitele 
spectacole–concert ce le organiza 
periodic având caracteristici mereu 
prezente: bogăţia de har, inepuizabila 
tinereţe a organizatorului.

Discuţiile par mereu a se voi 
continuate în Sinagoga Mare din 
Bucureşti, stăpânită azi de amintirea 
unui preţios enoriaş al ei. Dar cum 
ziua dă să se retragă, iar orele serii 
se apropie, rugăciunile îşi reclamă 
utilul lor aport. Lumea se roagă cu 
spontană evlavie.

La sfârşit, când parcă ecourile 
rugăciunilor mai persistă, cineva din 
cei prezenţi (ce surpriză, ce inspirată 
premeditare!) scoate ceva, ca o cu-
tie discretă şi apasă pe un buton. În 
sinagogă, de ce nu, în continuarea 
rugăciunilor, se aud sunete, şi ele cu 
încărcătura lor celestă... E ”Rapsodia 
albastră”, de Gershwin. La pian, Dan 
Mizrahi.

G. BRUCHMAIER

Comemorare (azcara) Dan Mizrahi

Ierusalim: Zidul de Vest (Kotel), Ierusalim: Zidul de Vest (Kotel), 
o familie hasidică la rugăciune.o familie hasidică la rugăciune.

Ierusalim: Zidul de Vest (Kotel), Ierusalim: Zidul de Vest (Kotel), 
o familie hasidică la rugăciune.o familie hasidică la rugăciune.Ierusalim: Copii în Cartierul evreiesc din Oraşul Vechi (Piaţa Batei Mahase)Ierusalim: Copii în Cartierul evreiesc din Oraşul Vechi (Piaţa Batei Mahase)

Nota 10
În numărut nostru trecut am publicat un reportaj 

despre manifestările care au avut loc la Târgovişte 
cu prilejul Zilei Israelului. Aşa cum am menţionat şi 
în reportaj, subliniem încă o dată aportul deosebit 
al F.C.E.R. la organizarea acestei menifestări şi, în 
special, prestaţia de nota 10 a domnului Silvian Horn 
şi a doamnei Janina Ilie. (R.E.)
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Pentru completarea informaţiilor ne-
cesare lucrării Enciclopedia Rabinilor din 
România sec. XVI-XXI în limba ebraică, 
lucrare ce urmează a apărea până la sfâr-
şitul anului, era necesar să mă deplasez în 
Ucraina şi a face cercetări la faţa locului la 
Cernăuţi, Sadagura şi Vijniţa, oraşe foste 
româneşti.

Socotesc că orice nume rabinic sau de 
sinagogă nepomenit în ediţia românească 
ar fi  o incorectitudine, întrucât scopul cărţii 
era, de la început, acela de a aprinde o 
lumânare tuturor acelor rabini ce au trăit 
cândva în perimetrul românesc.

Din păcate, multe personalităţi au fost 
uitate şi căutăm a le aminti. Am hotărât ca 
volumul în limba ebraică să menţioneze 
şi sinagogi distruse în Holocaust sau în 
regimul comunist. Lucrul acesta necesită 
o muncă enormă. Dar am jurat să amin-
tim tot ceea ce se mai poate găsi azi ca 
rămăşiţă de viaţă evreiască, chiar dacă 
mai există încă, mai mult simbolic, numai 
exteriorul clădirii.

Am plecat la Suceava şi de acolo, cu o 
maşină, am trecut graniţa la Siret şi în două 
ore eram la Cernăuţi. Eram de mult timp 
în legătură cu rabinii locali şi persoane ce 
au căutat a mă ajuta să-mi ating scopul: 
Rabinul Habad-ului (organizaţie care, după 
cum ştim, are pretutindeni reprezentanţi), 
Rav Menahem Glitzenstein a stat la dispo-
ziţia mea şi m-a condus zi şi noapte, 3 zile, 
ca să căutăm sinagogi rămase din cele 
50 care erau înainte de 1940 şi morminte 
de rabini.

La Cernăuţi există azi o sinagogă resta-
urată cu ajutorul autorităţilor. Ea e condusă 
de Rabinul Noah Kofmanski, care susţine 
că acolo ar fi  găsit sinagoga Rabinului din 

Sculeni – Zisse Portugal. După inscripţii, 
ea fusese clădită în 1920 de către o familie 
din Cernăuţi. Toate clădirile existente de 
foste sinagogi sânt ocupate de instituţii 
culturale sau de sport ucrainene. Am 
găsit o tăbliţă, cu o inscripţie în engleză, 
pusă pe o clădire din str. Universytetska 
nr. 10 - „Fostul Templu Evreiesc, construit 
în 1873”.

Habadul împlineşte la Cernăuţi o misi-
une importantă. Într-o clădire impozantă 
au o şcoală primară, un seminar pentru 
tineri după orele de şcoală, un restaurant 
tip cantină pentru oricine doreşte mâncare 
caşer şi au minian. Ei reclădesc acum o 
sinagogă care, din cele auzite, va fi  gata 
pînă la Roş Haşana. Sederul, la care 
aveau 500 de invitaţi, l-au făcut la Hotel 
Ceremuş, cu mâncare caşer, bineînţeles.
Şi rabinul Noah Kofmanski îmi relata că va 
avea la seder 200 de persoane.

Am vizitat, în prima zi la Cernăuţi, Cimi-
tirul evreiesc. Din păcate, este într-o stare 
de nedescris. Totuşi, am reuşit, la intrarea 
în cimitir, a descifra câteva inscripţii pe 
monumente importante, pentru volumul 
dedicat Rabinilor. Printre rabini am găsit 
monumentul Admorului Şalom Friedman, 
fi ul lui Rabi Israel din Sadagura.

În continuare, am vizitat oraşul Sada-
gura – oraş care azi e foarte apropiat de 
Cernăuţi, pe vremuri fi ind mult mai înde-
părtat din punct de vedere al legăturilor de 
prietenie. Întâiul drum a fost spre căsuţa 
mormântului Prim Rabinului din Rujin – 
Admorul Israel Friedman din Rujin – loc 
foarte îngrijit prin faptul că nu demult locul 

a fost vizitat de Admorul din Sadagura din 
Tel Aviv şi s-a făcut un mic pod ca să se 
poată ajunge mai uşor. Desigur că m-am 
rugat la mormântul său - mormânt comun 
cu alţi membri ai familiei. Am găsit şi lumâ-
nări acolo ca să putem aprinde şi am pus 
o jalbă ca Admorul să se roage pentru noi. 
Din păcate, restul cimitirului e nevizitat din 
cauza vegetaţiei şi a neîngrijirii.

Am fost să văd palatul Admorului din 
Rujin din Sadagura. Acest palat fusese 
criticat la timpul său pentru eleganţa sa 
deosebită dar Admorul din Rujin a spus 
clar că Divinitatea trebuie primită într-un 
palat şi aici se ruga Rujin I. Din păcate, 
ceea ce a mai rămas azi din palat este 
numai exteriorul – ateliere şi fel de fel de 
alte clădiri auxiliare ocupă spaţiul. Mi s-a 
relatat că există un plan de refacere a 
acestui edifi ciu – dacă-l vom vedea, ne 
vom bucura foarte mult.

Am vizitat oraşul Vijniţa, acel oraş care 
a dat mii de Hasidimi, azi împrăştiaţi în în-
treaga lume. Am rămas foarte deziluzionat 
cînd am văzut că în acest oraş toate sina-
gogile au devenit magazii, ateliere, etc.

Singurul lucru păstrat este mormân-
tul Admorilor din Vijniţa – o căsuţă bine 
îngrijită de un localnic ce susţine că ar fi  
responsabil de Comunitate ce are vreo 15 
evrei. Nu am putut vizita celelalte morminte 
la Vijniţa.

Plecând din Vijniţa, mă gândeam cu 
tristeţe la acele persoane josnice precum 
„Kaufman cu clica sa” care critică şi vor să 
distrugă ceea ce FCER se luptă cu toate 
puterile să menţină.

Nu putem face nici un fel de comparaţie 
cu cele văzute în Cernăuţi, Sadagura şi 
Vijniţa. Sânt mândru de activitatea 
F.C.E.R., în frunte cu Dr. Aurel Vainer, în 
România.

La trecerea prin Bucureşti spre Su-
ceava, am primit un album care tocmai a 
apărut: „Sinagoga în România”. Pot spune 
că încă din avion, şi apoi la Suceava şi în 
Ucraina, am admirat cum arată cele 94 
de sinagogi rămase după Şoah şi regimul 
comunist.

Cred că cei ce critică F.C.E.R. trebuie 
să se gândească mult înainte de a o face. 
Desigur, sânt probleme care se ivesc în 
întreţinerea celor 810 cimitire şi cu greu 
se poate găsi o soluţie. Dar are cine să 
se gândească la o soluţie. În alte părţi nu 
există nimeni care să se gândească măcar 
la aceste probleme.

În ajun de Pesah am fost primit de 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
în primul rând pentru a-i înmâna o cutie 
cu Maţa Şmura trimisă de Admorul din 
Buhuşi, Rabi Iacov Mendel Friedman din 
Bnei Brak şi cheile Sinagogii după reno-
varea făcută de către hasidimii din Buhuşi 
în frunte cu Rabinul Asher König.

Întâlnirea a fost foarte emoţionantă. Dr. 
Vainer a apreciat atenţia Admorului şi mi-a 
spus că va folosi Maţa Şmura la Sederul 
central colectiv din str. Popa Soare.

Cu aceeaşi ocazie am discutat proble-
me legate de F.C.E.R. şi probleme care 
mă privesc personal, legate de apariţia 
volumului Prezenţe Rabinice în perimetrul 
românesc, sec. XVI-XXI, în limba ebraică, 
volum a cărui idee şi cerinţă de a fi  publicat 
s-a născut în cabinetul său.

ing. BARUCH TERCATIN

L a  o 
v â r s t ă , 
scri itori i, 
indiferent 
dacă sunt 

prozatori sau poeţi, doresc să-şi „imorta-
lizeze” cele mai importante momente din 
viaţa lor, să schiţeze calea care i-a condus 
spre literatură. Conţinutul scrierilor lor 
este infl uenţat sau chiar determinat de 
background-ul lor, de întâmplările vieţii 
lor şi de opţiunile lor, esenţial fi ind dacă 
să aleagă scrisul ca meserie - prima sau 
a doua - cum a fost cazul şi la Shaul 
Carmel. Alegerea este însoţită şi de fră-
mântări sufl eteşti legate de talent sau/şi 
de acceptarea operei lor de către public.

Poetul Shaul Carmel urmează acest 
clişeu – copilăria, familia, tragedia răz-
boiului, care a devenit şi tragedia fami-
liei, adolescenţa şi studiile pe care le-a 
urmat şi care nu aveau nici o tangenţă 
cu aspiraţiile lui literare, dezvoltate mai 
târziu, greutăţile materiale ale perioadei 
respective - primii ani de comunism, la 
care se adaugă şi cele decurgând din 
apartenenţa etnică, de evreu. Urmează 
marea decizie - plecarea în Israel, sub 
constrângere, primii ani, difi cultăţile de 
adaptare, războaiele şi, în sfârşit, cariera 
literară, de poet. O carieră care nu ar fi  
fost uşoară nici în România, ţara în a cărei 
limbă s-a exprimat şi se exprimă poetul  
şi unde ar fi  avut (de-altfel şi are) mulţi 
cititori. În Israel, unde numărul lor este 
în permanentă scădere şi unde nici o 

autoritate nu se ocupă de literatura nevor-
bitorilor de ebraică, această întreprindere 
părea lipsită de speranţă. Şi totuşi...

O mare parte din memoriile 
lui Shaul Carmel sunt consacrate 
muncii de Sisif de a-i aduna pe 
scriitorii de limbă română, de a-i 
promova prin publicaţii şi prin edita-
rea lucrărilor lor, de a găsi sponsori 
generoşi, într-un cuvânt de a men-
ţine  pentru o vreme viaţa literară 
a evreilor români transplantată, nu 
pe un pământ străin - Shaul Carmel 
spune tot timpul ca a revenit în ţara 
strămoşilor – ci pe un pământ în 
care se vorbeşte altă limbă si care, deşi 
este cel al patriei, nu este cea maternă, 
nu este matria.

Memoriile lui Shaul Carmel se con-
stituie într-un document foarte personal, 
cu multe abordări şi judecăţi subiective, 
de altfel caracteristice acestui tip de 
literatură. Alături de mulţumirea sufl e-
tească pentru împlinirea lui ca poet şi 
recunoaşterea valorii sale nu numai în 
cercul restrâns al intelectualilor români 
din Israel, ci şi în România, există o mare 
dezamăgire şi resentimente faţă de unii 
dintre confraţii de breaslă din Israel care, 
după părerea autorului, nu l-au sprijinit, nu 
i-au recunoscut meritele, au încercat să-i 
submineze eforturile. Este păcat şi privim 
cu părere de rău acest confl ict, surd sau 
chiar deschis, între scriitorii români de-
acolo şi care în volumul de memorii devin 
sursa unor aprecieri chiar deranjante la 

adresa unora sau altora. Mai ales că este 
vorba de doi dintre marii scriitori români 
din Israel – regretaţii I. Schechter şi Al. 

Mirodan. Pe de altă parte, 
Shaul Carmel mulţumeşte şi 
scrie elogios despre prietenii 
lui din România care l-au 
ajutat şi îl ajută, dar...pe unii 
îi uită. De-altfel, se vede că 
autorul a plecat de multă vre-
me din România, în paginile 
cărţii există şi unele confuzii 
cu privire la situaţia din acea 
perioadă.

Şi o ultimă observaţie, 
de-acum personală. N-aş fi crezut că 
poetul Shaul Carmel este un ...misogin. 
În memoriile lui se găsesc descrieri minu-
nate despre dragostea pe care a purtat-o 
primei soţii şi celei de a doua, dar şi ca-
racterizări foarte nefavorabile, la adresa 
femeilor singure care, opinează autorul, 
îi „vânează” pe bărbaţii singuri. Maestre, 
şi inversul este la fel de adevărat!.

Cu toate aceste observaţii, trebuie 
să recunoaştem că memoriile lui Shaul 
Carmel reprezintă un document valoros  
despre viaţa şi lupta pentru afi rmare a 
unui creator, în condiţii excepţional de 
grele.Şi probabil că cele scrise în cartea 
lui sunt la fel de adevărate în cazul marii 
majorităţi a scriitorilor, artiştilor care, în-
torcându-se în patria strămoşească, nu 
vor să o uite pe cea de unde au plecat şi 
unde au trăit sute de ani.

EVA GALAMBOS

PUNŢI  CULTURALE IUDEO-ROMÂNE 

Săptămâni interesante şi de neuitat

Impactul biblic asupra fi lologiei româneşti, obiect de 
cercetare pentru părintele prof. univ. dr. Emilian Corniţes-
cu, autorul volumului „Vechiul Testament, izvor spiritual 
al limbii române” (Editura Europolis, Constanţa, 2008) 
îşi găseşte o mulţime de explicaţii. Unul din canalele de 
pătrundere a Bibliei în România secolelor XV – XVI îl 
reprezintă intelectualii greci refugiaţi, în special clerici, 
cunoscători ai Septuagintei, aduşi de domnitori români, 
după căderea Constatinopolului, pentru organizarea vieţii 
religioase. Se naşte atunci o perioadă de emulaţie spiri-
tuală, în care un loc special îl ocupă literatura religioasă. 
O altă fi lieră sunt textele adresate unui cerc mai larg de 
cititori, cuprinzând atât literatură religioasă apocrifă cât şi 
legende compuse imaginativ în jurul naraţiunilor biblice. În 
1688, apare traducerea Bibliei în română, aparţinând lui 
Şerban Cantacuzino. Dosoftei tălmăceşte Psalmii în limba 
română. În veacul al XVIII-lea, în care infl uenţa elenismu-

lui a dat un impuls serios literaturii culte, cărţile populare 
au constituit – în lipsa unei tradiţii literare beletristice – 
modele clasice pentru scriitori, infi ltrându-se nu mai puţin 
în folclor. Pe lângă două hronografe intrate pe teritoriul 
românesc prin fi lieră grecească, semnalate prima dată de 
Moses Gaster, circulă acum trei tipuri de cărţi populare: 
„Întrebări şi răspunsuri”, „Erminiile” şi „Cazaniile”. Prima 
este alcătuită sub formă de chestionar şi cuprinde un 
amalgam de material biblic şi apocrif. Favorizată de struc-
tura ei, pretabilă şezătorilor, ea s-a perpetuat în tradiţia 
populară orală până la începutul secolului XX. Folclorişti 
români de marcă – Gh. Dem. Tocilescu, N. Georgescu-
Tristu ş.a. – s-au dedicat acestui studiu. Filolog pasionat, 
cu doctorat la Ierusalim, preşedinte în două mandate al 
A.C.P.R.I., părintele prof. univ. dr. Emilian Corniţescu se 
întâlneşte cu ei de pe alt versant, dar în acelaşi punct: 
îmbogăţirea spirituală a limbii române datorată Bibliei. 

Nume de localităţi, râuri, zone geografi ce româneşti, 
onomastică românească sunt analizate din perspectiva 
ebraicii, autorul dovedindu-se un fi n cunoscător al limbii, 
culturii şi istoriei iudaice şi româneşti, deopotrivă. Dr. 
Emilian Corniţescu este un adept al ideii celor trei piloni 
pe care se sprijină cultura europeană: iudaic, elen, roman. 
„Cuvântul Divin a luminat multe culturi şi civilizaţii europe-
ne” este o aserţiune – moto a cărţii. „Explicaţiile dominant 
teologico-fi lologice sunt foarte judicios tratate în exegeză, 
adăugându-li-se implicaţii istorice, economice, culturale, 
artistice”, observa pr. prof. univ. dr. Victor Stoleru, într-un 
pertinent comentariu al volumului, „veritabil compediu de 
literatură românească veche”, adresat atât specialiştilor 
dar şi cititorilor de orice profesiune, având darul de a cap-
tiva prin surprinzătoare conexiuni lingvistice şi incursiuni 
teologice, istorice în lumea iudaică şi românească. 

E. SUHOR

„Orizonturi” 
la (re)început 

de drum
Ediţia nouă a publicaţiei israeliene 

de limbă română „Orizonturi”, care 
apare la Beer Sheva, include editorialul 
semnat de dr. Nathan Cohen, preşe-
dintele H.O.R. Beer Sheva – Negev, 
vicepreşedintele H.O.R. în Israel, unde 
sunt menţionate principalele direcţii ale 
organizaţiei: ~ acţiuni de binefacere; ~ 
ajutorarea supravieţuitorilor Holocaus-
tului originari din România; ~ acordarea 
de Diplome de merit unor personalităţi 
marcante din Aliaua română; ~ proiecte 
comune ale oraşelor înfrăţite Dimona – 
Cluj-Napoca; ~ simpozion in memoriam 
foştilor Şef Rabini din România, dr. 
Moses Rosen, dr. Alexandru Şafran; ~ 
turism în România; ~ atragerea de noi 
membri în H.O.R. Fotografi i de arhivă 
(inaugurarea Piaţetei Cluj-Napoca în 
2007, întâlnirea originarilor din România 
cu preşedintele F.C.E.R., deputat dr. 
Aurel Vainer, şi preşedintele H.O.R. în 
Israel, Zeev Schwartz, în 2009, Pesah 
5769) şi recente (originari din Româ-
nia, membri ai H.O.R. Beer Sheva, în 
vizită la Yad Vashem, Purim la sediul 
H.O.R. din acelaşi oraş) înviorează 
paginile. Informaţii de ordin economic, 
cultural, administrativ le întregesc 
imaginea. (I.D.)

Satisfacţii şi resentimente



Vă spuneam că în România mă zguduia o nevroză 
de toată frumuseţea, întunericul mă speria, lumina mă 
angoasa, somnul mă părăsise, iar starea de veghe nu 
reuşea să mă obosească într-atât încât să-mi  poată adu-
ce somnul înapoi. Medicamentele aveau efect paradoxal 
asupra mea: Diazepamul mă surescita, Noxironul îmi 
dădea dureri de dinţi mai puternice decât acţiunea som-
niferului. Eram, ca în poveste, jumătate om şi jumătate 
neom. Aşa am păşit peste graniţa celor 30 de ani ai mei, 
graniţă ce m-a făcut să-mi scriu pe perete − mare şi citeţ 
− dictonul: ”Ne prenez pas vos trente ans au serieux!” 
(Nu luaţi în serios cei 30 de ani ai dumneavoastră!) Dar 
cum să nu-i iau în serios când mă simţeam vinovat de a 
nu fi  făcut nimic demn de luat în considerare pâna la 30 
de ani?! Simţeam că viaţa nu mai avea nici un rost, dar  
neîndrăznind  să mă gândesc s-o părăsesc, sufeream 
ca un câine.Sigur că m-am căutat la cei mai mari medici 
din ţară. Toţi mi-au spus: ”Eşti mai sănătos decât un 
om sănătos, suferinţa dumitale legată  de simptomele 
ce le declari nu se obiectivizează în nici o analiză de 
laborator!”− „Dar simt că mor”, strigam eu. „Nu moare 

omul aşa de uşor”, mormăiau doctorii... „Dumneavoastră 
nu mă credeţi, dar eu port cu mine stările de moarte!!“ 

– Tinere, dumneata joci cărţi, poker sau alt joc cu 
miză? - mă întrebă într-o zi cel mai bătrân evreu dintre 
doctorii care mă consultau.

− Nu joc, domnule profesor! Nu-mi plac jocurile de 
cărţi!

Situaţia era chiar  hazlie. Un ditamai omul, adică eu, 
în pielea goală, la 1,86 m şi 92 de kilograme, cu para-
simpaticul în acţiune, transpirând din abundenţă la 18 
grade în cameră, înconjurat de patru halate albe, dintre 
care unul cu trese de general,bătrâni medici renumiţi în 
toată lumea ştiinţifi că.

− Tinere, va trebui să înveţi să joci jocuri cu cărţi, 
jocuri cu miză! Trebuie să înveţi să pierzi, domnule, 
dumneata nu ştii să pierzi! Şi ştii ceva? Nu ştii nici să 
câştigi! Domnilor colegi, în acest tânăr s-au acumulat 
prea mulţi de “nu”. Nu se poate, nu e voie, nu e frumos, 
nu se cade, nu trebuie, nu e cazul!!!  Acest tânăr trebuie 
dezinhibat faţă de propria sa hotărâre de comportament. 
Trebuie să înveţe să reacţioneze altfel decât până acum. 

Ştiind că refl exul se creează prin 
repetiţie, tinere, va trebui să te 
reeduci cu ajutorul doctorului 
psihiatru sau singur, dacă te ţin 
baierele! Vei repeta până vei afl a 
ce miză are existenţa dumitale. 
Ori e prea mare, ori nu există cu 
desăvârşire. Planurile de viaţă 
nu se fac pe termen lung şi nu 
se mizează totul pe o singură 
carte niciodată! Este singurul 
“niciodată” de care trebuie să 
ţii cont! Ştiţi ce ar trebui să facă 
acest tânăr,domnilor? Ar trebui să emigreze!!! Începând 
o nouă viaţă, ar avea un nou psihic,un nou metabolism,s-
ar naşte a doua oară...Iartă-mă, Ernö bacsi (acesta era 
socrul meu personal, Ernest Kahana, distins medic,unul 
dintre cei mai mari specialişti în cardiologie şi în funcţii 
metabolice din sud- estul Europei), ştiu că e vorba de 
familia fetei tale dar eu aş profi ta de faptul că prin că-
sătorie are dreptul legal de a cere plecarea în Israel şi 
aş pleca...

Şi m-au făcut ceea ce sunt acum, adică „Ole Hadaş“!

EUGEN ROTARU

O l e  H a d a ş  î n  I s r a e l  (episodul 7)

O  î n t â m p l a r e

„NOUĂ  ANI MEDIC PE FRONT,  1937 – 1945”

După trei ani de lagăr la ma-
ghiari, în iunie 1944 am ajuns pri-
zonier în URSS, în lagărul nr. 1 din 
Zaporoje, Ucraina.

Era martie 1946, când tocmai 
m-am întors de la muncă din cariera 
de piatră şi urma să primesc cele 
200 gr. de pâine şi o supă de urzici. 
Am apucat a lua pâinea când Bumi, 
unul dintre cei mai în vârstă prizo-
nieri evrei dintre noi, mi s-a adresat 
cu ochii înlăcrimaţi, ştiind că eu sunt 
singurul prizonier care în anii de de-
tenţie am învăţat limba rusă.“Dragă 
Eizikovits, de când te caut, te rog 
în numele lui Dumnezeu, vino să 
vezi ce se petrece. Am fost selectat 
printre cei 300 de bolnavi pentru a fi  
trimişi acasă şi, dintre toţi, pe mine 
m-au scos, trimiţându-mă înapoi 
în lagăr.”

Auzind această întâmplare, îm-
preună cu bătrânul meu camarad, 
m-am dus la comandantul pazei 
de lagăr şi, cu o rusă perfectă şi 
cu accent potrivit, i-am spus că 
vreau să vorbesc cu comandantul 
lagărului. Ofi ţerul s-a uitat la mine 
lung, neînţelegând ce se petrece. 
Cu siguranţă, nu se mai aflase 
până atunci într-o asemenea situ-
aţie. Văzându-l că stă pe gânduri, 
l-am întrebat cu un ton mai hotărât 
decât până în acel moment, dacă 

înţelege ruseşte. Drept reacţie, a 
pus mâna pe receptor şi a raportat 
la comandant cazul: că un prizonier 
vrea să vorbească cu comandantul 
lagărului în persoană, fapt total ne-
obişnuit în stricteţea autorităţii din 
lagăr. După o scurtă aşteptare, a 
sosit ordinul să fi u lăsat să merg la 
comandament. La ieşire, îi spun ofi -
ţerului că şi omul care mă însoţea, 
adică Bumi, vine cu mine.

Am ajuns amândoi în faţa co-
mandantului lagărului. Îl salut şi îl 
întreb:, “Pleacă acasă bolnavii?”

“Da”, vine răspunsul. “Dar pe 
omul acesta de ce nu-l lăsaţi să 
plece?”, întreb arătând cu degetul 
spre camaradul meu. “ Este cel mai 
bătrân dintre noi şi este şi bolnav. 
El a fost găsit într-un lagăr fascist 
al ungurilor pentru evrei. El n-a 
fost duşman al URSS-ului şi nici 
cu arma n-a luptat împotriva arma-
tei sovietice. Sau poate nu-l lăsaţi 
fi indcă e evreu? Oare e posibil aşa 
ceva în Uniunea Sovietică?”

După aceste vorbe, comandan-
tul s-a uitat la mine lung şi, după 
câteva minute, a dat dispoziţia ca 
bătrânul prizonier Bumi să reintre 
în rândurile celor selectaţi pentru 
plecarea acasă. Dacă nu reuşeam 
să intervin la comandant şi bătrânul 
meu camarad rămânea în lagăr mai 

departe, sigur murea, ca şi atâţia 
alţii.

Eu m-am întors în lagăr la supa 
mea de urzici, nu tocmai gustoasă 
dar rece, în schimb bucurându-mă 
că Bumi a plecat împreună cu cei-
lalţi. Viaţa de prizonier a mers mai 
departe, cu munca în formaţia de 
lucru. Câteva luni mai târziu am fost 
transferaţi în alt lagăr din zona Ka-
linin, în nordul Rusiei. Promisiunea 
că în curând vom merge acasă s-a 
împlinit în iulie 1948.

În septembrie 1948 mă afl am la 
Cluj, în centrul oraşului, lângă statu-
ia lui Matei Corvin, când în faţa mea 
apare fostul meu camarad, Bumi. Îi 
spun: “După câte ştiu, tu eşti oră-
dean, ce cauţi la Cluj?”. La care el 
îmi raspunde: “Da, sunt orădean, 
acolo am un atelier de recondiţionat 
seringi şi am adus comanda Clinicii 
nr. 3 din Cluj”. Ne-a uimit pe amân-
doi coincidenţa, de parcă ne-ar fi  
fost scris să ne întâlnim. A început 
să-mi mulţumească cu lacrimi în 
ochi pentru marele bine pe care i 
l-am făcut în lagărul din Zaporoje, 
asigurându-i întoarcerea acasă. 
După o îmbrăţişare călduroasă, ne-
am despărţit, Bumi întorcându-se în 
Oradea, unde a trăit pănă la adânci 
bătrâneţi.

EIZIKOVITS MIHAI

Aşa se intitulează memoriile 
doctorului David Iancu, apărute în 
Editura Vitruviu, sub îngrijirea fi icei 
sale, arh. Tania Iancu. Cartea, lan-
sată la Casa Titulescu, în prezenţa 
unui public numeros şi de calitate, 

s-a bucurat de recoman-
darea ambasadorului dr. 
Lucian Petrescu şi a re-
prezentantei Ambasadei 
Spaniei în România, dr. 
Maria Mendez. La 65 de 
ani de la Ziua Victoriei 
Forţelor Aliate împotriva 
fascismului, cartea are o 
rezonanţă aparte. Doc-
torul David Iancu, de la a 
cărui naştere s-au împlinit 
anul acesta o sută de ani, 
a fost unul dintre voluntarii 
evrei antifascişti din Ro-
mânia, care au luptat în 
războiul civil din Spania 
(1936 – 1939) şi în războ-
iul de rezistenţă împotriva 
agresiunii japoneze în 
China (1939 – 1945). A 
studiat medicina la Iaşi, 
în plină ascensiune a miş-
cării legionare şi a înţeles 
că n-are voie să stea cu 
braţele încrucişate în faţa 
catastrofei care începuse 
să lovească evreii euro-

peni, democraţiile lumii. A fost un 
om de mare verticalitate morală, 
un umanist care nu s-a rezumat 
la vorbe, a avut vocaţia prieteniei 
şi a ocrotirii semenilor în suferinţă. 

Şi-a practicat profesiunea în condiţii 
extraordinar de grele, nu o dată cu 
riscul propriei vieţi. Un om care a 
ştiut (credea că ştie) pentru ce tră-
ieşte şi pentru ce e gata, oricând, 
să se sacrifi ce. Un idealist? Să nu 
uităm că aceşti idealişti au adus 
mai aproape de noi Ziua Victoriei 
şi să ne înclinăm în faţa memoriei 
lor. Întors în ţară, după încheierea 
războiului, dr. David Iancu a fost su-
pus unui lung şir de „verifi cări”. Avea 
un „dosar” – ca toţi foştii voluntari 
în Brigăzile Internaţionale – asupra 
căruia pluteau nori de suspiciuni. 
A cunoscut marginalizări, deziluzii, 
suferinţe. Dar ele nu l-au înăsprit, 
nu l-au îndepărtat de oameni. In-
teresantele, bine documentatele 
note de subsol, scrise din unghi 
contemporan ale Taniei Iancu, ze-
cile de fotografi i, documente, hărţi 
rotunjesc însemnările de război ale 
autorului. Despre forţa dreptului 
împotriva „dreptului” forţei, unul din 
aforismele lui Titulescu aplicat vieţii 
doctorului Iancu, a vorbit redactorul 
şef al editurii. Evocarea plină de 
emoţie a fi icei, prin strădaniile că-
reia a apărut această carte, menită 
să restabilească adevărul despre o 
generaţie, a încheiat evenimentul. 

IULIA DELEANU 
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Din presa 
israeliană 

de limbă română
VIAŢA NOASTRĂ (Nando Mario Varga) 

– militarul israelian răpit de Hamas în Gaza, 
Gilad Shalit este şi acum „obiect” de negoci-
ere. Se repetă istoria lui Ron Arad? Norman 
Manea a primit distincţia de Comandor al 
Artelor şi Literelor Franceze. Scriitorul este 
originar din Bucovina şi a fost în Transnistria 

la o vârstă foarte tânără, era un copil. Hezbollahul are în 
dotare rachete mai multe decât majoritatea statelor lumii. 
Este cineva care doreşte un război Israel-Hezbollah. Ştim 
cine. A fost sărbătorit scriitorul Andrei Strihan, la Tel Aviv, 
el este istoric literar, dramaturg, în România a fost şi jur-
nalist. Riscul de a fi  răpit în Sinai este real, armata israe-
liană este mereu pregătită în cazul unui atac din această 
peninsulă, cucerită cândva şi retrocedată Egiptului. 
Preşedintele Rusiei spune cu multă seninătate, dar şi cu 
parti-pris, că un atac nuclear al Israelului asupra Iranului 
ar duce la un război nuclear. Dar nu de mult, Kazahstanul, 
controlat politic de Rusia, era gata să furnizeze uraniu 
Iranului. Marşul Vieţii a fost iniţiat anul acesta de fostul 
Mare Rabin Meir Lau, care a trecut prin lagărele morţii 
în timpul Holocautului. La Aşdod, în Israel, au apărut 
zvastici pe unele clădiri publice; se pare că este vorba de 
imigranţi din Rusia, unii nefi ind evrei. În Israel există clinici 
în care bolnavii psihici mai trăiesc coşmarul Auschwitz-
ului, al altor lagăre, se tem de duşurile care amintesc 
de camerele de gazare. La Ein Hod a fost comemorat 
sculptorul Tuvia Juster, au vorbit Liliana Saxone, Vlad 
Solomon, ş.a. La Aşdod a fost inaugurat un monument în 
memoria victimelor de pe Struma şi Mefkure, toţi originari 
din România. În România mai sunt sute de criminali de 
răboi care se ascund sub nume false, a anunţat Institutul 
Wiesenthal.

A N I M A 
NEWS (online) 
- Netanyahu şi Mubarak s-au întâlnit la începutul lunii mai 
pentru discuţii referitoare la atacurile Hamas, din Gaza. 
În Ierusalimul de Est continuă construcţiile israeliene, 
pe baza conceptului - Oraşul Sfânt este unic. A murit 
un mare artist plastic, Avigdor Arikha (ştire preluată din 
FARFURIDIS – editor Adrian Grauenfels).

JURNALUL SĂPTĂMÂNII - A fost prezentată vizita 
la Bucureşti a ministrului de Externe din Israel, A. Liber-
mann, care a fost însoţit şi de editoarea JURNALULUI, 
doamna Doina Meiseles. Zoltan Terner evocă personali-
tatea lui I.Peltz. Netanyahu cere sprijinul Likudului pentru 
a-şi continua misiunea de prim-ministru. Universitatea 
din Haifa a primit în dar toate cărţile, în primă ediţie, ale 
lui Mahatma Gandhi. Rezervele iraniene de uraniu s-au 
epuizat, Iranul caută în Africa şi în fosta U.R.S.S. noi re-
surse. Într-un articol citim o sintagmă nouă – „interferenţa 
israeliano-clujană”, admirăm patriotismul reporterului de 
pe Someş, fără a uita manifestarea culturală şi conferirea 
unei diplome muzicologului israelian Joshua Meiri, de 
către prof.dr. Ladislau Gyemant. Teşu Solomovici scrie 
despre prezenţa evreilor în Evul mediu românesc. L.Z. 
Herşcovici s-a oprit cu comentarii despre IUDAISM ŞI 
DEMOCRAŢIE şi a început un serial: „Sociologia auto-
buzului”. Interesant. Regizorul Radu Mihăileanu a fost 
oaspetele Cinematecii din Tel Aviv, unde director este 
Costel Safi rman, originar din România. Martha Izsak 
publică un poem „Lui Einstein”, din care se reţine for-
mula: E este egal cu emce la pătrat. Zoltan Terner scrie 
despre biotehnologia viitorului. I. Ştiru deapănă amintiri 
despre ieşeni.

BARUH MAIER

Aprilie-Mai 2010
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A T  T H E I R  8 0 t h  A N N I V E R S A R Y

Dorel Dorian
Writer, member of the Writers’ Union 

of Romania, member in the Romanian 
Parliament on behalf of the Jewish 
community for 8 years (1998-2006), chief 
editor of the F.J.C.R. periodical review 
„Jewish Reality” (1995-2009), Dorel 
Dorian reached the beautiful age of 80 on 
May 6, and he is in full creative activity: 
he reviews his theatre and science-fi ction 
writings, and also his memories close 
to publication. Ad Meah VeEsrim, Dorel 
Dorian, our friend. 

Geo Şerban 
Still in May, Geo Şerban, literary 

historian and critic, reached age 80, 
after a prodigious activity refl ected by the 
publication of reference works on Jewish 
personalities of Romania, from Mihail 
Sebastian and Ov. S. Crohmălniceanu, 
Maria Banuş, Zigu Ornea, Mircea 
Săucan, and others. He contributed and 
continues to contribute to the high cultural 
standard of the F.J.C.R. publications, of 
Hasefer Publishing House, of the Jews’ 
cultural life.

After one year

The readers 
are satisfi ed 
by the review 

new look
Eight months after the „Jewish 

Reality” went through a renewal 
process in its form and content, 
we wanted to fi nd out the readers’ 
opinion. In three edit ions we 
publ ished a set of questions 
regarding the form and the content 
of the review, the columns, the 
dimension of the articles, what they 
liked and what they disliked, what 
are the interesting topics, what more 
they would like to read, as well as the 
distribution problems. The answers 
arrived from all the communities, 
from readers of all ages, fi rst from 
the „golden generation” members, 
but also from the middle-aged, 
and even young, and between 
the expeditors there were also 
non-Jews, a positive signal for 
our distribution. Unfortunately we 
received no reactions from abroad, 
respectively from Israel were the 
review is distributed. 

The overall conclusion is that 
most of those who answered us 
expressed their satisfaction for the 
new form and for the more diverse 
content. We received positive 
signals regarding the distribution 
too. Between the favorite topics 
indicated by the readers: Judaism 
and Jewish re l ig ion,  Jewish 
traditions and holidays, great rabbis 
or Judaism scholars, as many 
information on Israel as possible, 
from all the perspectives, articles on 
the Holocaust, about contemporary 
Jewish personalities, about Nobel 
prizes’ laureates, about writers, 
artists, politicians, from Romania 
or from abroad, about scientists, 
physicians, etc. Other requests 
referred to cultural, scientif ic 
information, to entertainment 
and humor, to a medical column, 
or to information regarding the 
communities. Some thought useless 
to introduce classifi ed ads; some 
considered it useful mostly as a 
modality to get to know people, 
to get acquainted. There were 
critical observations regarding 
the space, too large, dedicated to 
the leadership of the Federation 
in Bucharest, or concerning the 
small number of the cultural articles 
compared to the others, considered 
without any value; the readers also 
remarked the few critical positions 
expressed by the review regarding 
different aspects of our Jewish life. 
The editorial staff will take all these 
into consideration. 

The Ordinary and Extraordinary General Assembly of F.J.C.R.

The Centennial of „Unirea Sfântă” 
(Sacred Union) Temple, Bucharest

The ordinary and extraordinary General 
Assembly of F.J.C.R. took place on May 
2nd and 3rd with the aim of preparing the 
2nd Congress of the Federation which 
will elect the new leadership. During 
the first day several documents were 
under debate. The activity Report of the 
Leadership Council on 2009 underlined 
that through different measures the 
leadership of F.J.C.R. managed to diminish 
the effects of the world economical and 
financial crisis that was reflected also 
in the social and medical assistance, 
in the functioning in good conditions of 
the Jewish religious institutions, in the 
maintenance and development of the 
real estate patrimony, in the preservation 
of the sacred patrimony, the satisfactory 
functioning of the communities, of the 
Federation, in the cultural life. Some of 
the objectives not reached were also 
mentioned, as the unachieved restoration 
of the Choral Temple, the unused building 
from Anton Pann Street, etc. The budget 
balance of 2009 was then presented, as the 

budget project for 2010, and the changing 
in the F.J.C.R. Statute. After the debates, 
the participants approved the documents. 
In the second day information on the 
„Caritatea” Foundation was presented, 
outlining the diffi culties met in the process 
of recovering of the assets, as well as in the 
exploit of the real estate assets, the latter 
due to the economical crisis. In this context, 
Dr. Aurel Vainer, president of F.J.C.R. and 
of the Foundation requested and received 
the mandate of the General Assembly for 
the plating of the buildings that belonged 
the Jewish Community or where Jewish 
personalities lived, these being meant to 
remain even if the buildings will be sold. 
The president of F.J.C.R. mentioned that 
in spite of the diffi culties, our community 
managed to recover more real estate 
assets than other national minorities. 

Another issue on the agenda was the 
Regulations for the organization of the 
elections. Some aspects regarding the 
election assembly and the componence of 
the Committee of the election organization 

were discussed and clarified, as well 
as the criteria for the election of the 
president, of the vice-president, of the 
general secretary and of the president 
of the ethics commission, some of the 
participants considering they have an 
exclusive character. Eventually some of 
these were changed, some remained 
and the regulations were approved by the 
majority of the participants.

In his fi nal conclusion Dr. Aurel Vainer 
considered that the two assemblies proved 
to be a democratic exercise in the Jewish 
community. The debates are typical for 
our community, where the confrontations 
do not create some enemy relationship. 
The following period of the elections 
preparation, he said, will not be an easy 
one. The Leadership Committee should 
solve many problems, between these the 
elaboration of the future strategy for the 
Jewish communities from Romania, as 
well as the main directions for action in the 
next four years. 

The Temple „Unirea Sfântă” was raised 
in the place of the Great Synagogue of the 
Tailors which became too small for the 
Jews residents of the Popeşti quarter. The 
fi rst measures for the space enlargement 
and for the foundation of a new synagogue 
were found in the initiative of the Tailors’ 
Great Synagogue from 1870-1876 to buy 
with 650 gold coins Iancu Sin Maier’s 
houses, close to the synagogue, in order 
to raise a new building. In 1896 the fund 
rising for the new synagogue began. In 

1908 the competition for the project and 
for the execution of the future synagogue 
was organized, with a prize of 200 golden 
coins. The fi rst foundation stone was set 
on May 21, 1910. In 1920 a new wing 
including a small daily prayer room (shil), 
the administrator residency and a festivity 
hall, named „Celine S. Schwartz”.

The temple became victim of the 
legionary pogrom in Bucharest, January 
1941. It was fi rst attacked in the afternoon 
of January 10, by some ten armed persons 
who robbed everything valuable. They 
returned the second day and they tried to 

set the building on fi re, but failed due to the 
way the parishioners defended the place. 
Some of them were killed in front of the 
synagogue. The Temple was renovated 
in 1945 and was functional till the 60’s, 
when it was closed due to the lack of a 
minyan. In the annexed building there was 
a food canteen for the needy people. Then 
it was transformed in the Museum of the 
Jews’ History. The building that survived 
by miracle the demolitions of the 80’s is 
remarkable through its exterior and interior 
architecture and the visitors are always 
strongly impressed by its artistic impact. 



A l e x a n d r u  S e v e r,  l a  p l e c a r e a  s a  d e f i n i t i vă
În prag de Şabat, vineri, 14 mai 

2010, la orele amiezii, a fost înhu-
mat, în cimitirul din Beersheva, fi ul 
Moineştilor de lângă Bacău, cel din 
urmă dintre descenden-
ţii neguţătorului Nathan 
Silberman. Primise la 
botez numele Solomon, 
deloc în spiritul meseriei 
respectatului său părinte. 
Poate familia a vrut dintru 
început să-l îndrume că-
tre o poziţie eminentă în 
lumea înţelepţilor cărtu-
rari. Pe parcurs, avea să 
confi rme aşteptările. Din 
cei 90 de ani, pe care i-ar 
fi  împlinit la 22 ianuarie 
viitor, trei sferturi i-a de-
dicat studiului, refl ecţiei şi 
scrierii de cărţi, semnate 
Alexandru Sever. Datorită 
înzestrărilor native, perseverenţei şi 
înaltului nivel cultural atins, a devenit 
garanţie de probitate profesională, 
prodigios romancier, dramaturg, ese-
ist, deopotrivă.

Anii de ucenicie şi i-a petrecut, 
spornic, în redacţii de editură. În că-
măruţele de la mansarda imobilului 
din Bd. Ana Ipătescu 39, colţ cu Or-
lando (astăzi, Bd. Vasile Lascăr / str. 
Gina Patrichi – anterior sediul Editurii 
Fundaţiilor Regale), unde funcţiona 
atelierul secţiei de proză, s-a întâmplat 
să avem alături mesele de lucru, acum 
peste jumătate de secol. Împreună cu 
B. Elvin, îl invidiam pe Solo, fi indcă lui 
îi fusese repartizat manuscrisul Bietu-
lui Ioanide, să-l pregătească de tipar. 

Consternaţi, toţi trei am primit teribilul 
afront al realităţii, trebuind să consta-
tăm că însuşi Călinescu putea să se 
izbească de obiecţiile cenzurii. Apoi 

lecţiile le-am îndurat pe 
propria piele. Pe rând 
am intrat în colimatorul 
autorităţilor, suferind 
interdicţii pe durate mai 
lungi sau mai scurte. 
Cu toate că debutase 
cu un roman în 1955 şi, 
aproape concomitent, i 
se pusese în scenă o 
piesă de către Teatrul 
din Piteşti, Al. Sever 
fu eliminat din circuitul 
literar, de pe o zi pe alta. 
Devenea literalmente 
şomer, fără mijloace 
sigure de existenţă, fără 
un cămin ca lumea, în 

aşteptarea primului copil. Noroc că a 
existat la Uniunea Scriitorilor, în func-
ţie de secretar, o fi inţă înţelegătoare: 
Georgeta Horodincă. Nu s-a lăsat 
până ce bietului nostru Solo nu i-a 
fost repartizat un apartament cores-
punzător (în cartierul Berceni) şi n-a 
primit drepturi recuperatorii pe urma 
faptului că pierduse mare parte din 
auz, brutalizat de jandarmi în contextul 
odioaselor evenimente de la prefec-
tura Iaşilor, în vara lui 1941. Puţini au 
ştiut ce calvar trăgea după el un scriitor 
cu realizări consacrate prin aprecierile 
competente ale criticii şi prin repetate 
distincţii competitive. Amprenta sufe-
rinţelor nedrepte a cântărit mai mult 
în conştiinţa lui Alexandru Sever decât 

nişte onoruri conjuncturale. Mai erau 
şi incertitudinile cu privire la viitorul 
unicei lui fi ice, Mihaela. Toate la un 
loc contribuiau, pe fondul furtunos al 
anilor 1990, la decizia plecării în Israel, 
unde găsea, pentru întreaga familie, 
asigurate condiţii demne de existenţă 
şi de continuare a carierei fructuoase. 
Plecarea nu s-a tradus prin abandonul 
prietenilor. Ne-am revăzut de câte ori 
se afl a în ţară, solicitat de substanţiale 
colaborări cu „Hasefer”, prilej de popas 
şi în redacţia „Realităţii Evreieşti”. Şi 
reciproc, de câte ori ni se întâmpla 
nouă să aterizăm la Tel Aviv. Profi tam, 
în 2006, de o asemenea şansă ca să 
răspund, în fi ne, invitaţiei lui repetate 
de a da măcar o fugă acolo unde că-
pătase noi motivaţii de trai şi muncă, 
după ce a pierdut-o pe Alexandra, şi 
a rămas ataşat de Mihaela şi copiii ei. 
Solo bunic a fost o ipostază fericită, 
care i-a îmblânzit cumva ultimii ani. 
Din păcate, în micul lui spaţiu de ascet 
devotat ideilor, din Rh. David Hame-
lech, au dat buzna suferinţele vârstei, 
încât deveneau tot mai improbabile 
planuri de noi creaţii. Am urmărit de 
la distanţă cum prietenul intrase pe o 
pantă ireversibilă a degradării fi zice şi, 
treptat, era împins la limita normalităţii. 
De aceea, de cum am auzit la telefon, 
deunăzi dimineaţă, vocea sugrumată 
a Mihaelei, am înţeles că cinstitul ei 
tată plecase de tot. Abia mi-am regăsit 
stăpânirea de sine spre a-l suna, la 
rându-mi, pe Bebe Elvin, să ştie că 
Solo al nostru nu mai e!

GEO ŞERBAN
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Andrea Jarach, Edoardo şi Loren-
zo Schapira şi soţiile lor au venit din 
Italia în România ca să caute mormin-
tele străbunicilor. Înarmaţi numai cu o 
fotografi e a mormântului şi neştiind în 
care cimitir sunt înmormântate rudele 
lor, s-au adresat vicepreşedintelui 
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, care a 
reuşit să identifi ce cimitirul. Era vorba 
de Filantropia. Acolo, pe baza registru-
lui şi cu ajutorul angajaţilor, au reuşit 
să găsească mormântul care se afl a 
în stare foarte bună. Ei au adresat o 
scrisoare vicepreşedintelui Federaţiei,  
în care au mulţumit “pentru imensul 
ajutor acordat în căutarea morminte-
lor strămoşilor noştri”.”De fapt, scriu 
în continuare membrii familiei, i-am 
găsit pe ambii (Haim şi Tzilli Schapira) 
acolo unde aţi sugerat că ar putea fi !... 
A fost un moment foarte emoţionant şi 
ne-am dat seama că am ajuns în locul 
respectiv exact la 100 de ani după 
înmormântare (1910-2010). Când 
am plecat din Italia, nu ştiam deloc 

ce s-ar putea găsi în România după 
atât de mulţi ani, războaie, cutremure, 
etc., dar ştim acum că trebuia doar 
să vedem că străbunicul şi străbu-
nica se odihnesc în pace, în ţara lor 
de baştină. Suntem mândri că am 
realizat această cercetare în numele 
întregii familii şi sperăm cu sinceritate 
că alţi membri ai familiei noastre vor 
fi  interesaţi să meargă acolo pentru 
a-şi descoperi rădăcinile şi pentru a 
vedea personal cum arată România 
în prezent: am fost uimiţi de voinţa 
puternică a ţării de a se salva şi de a 
creşte. Referitor la comunitatea evre-
iască pe care o conduceţi, înţelegem 
sarcinile grele şi difi cultăţile cărora 
le faceţi faţă în fi ecare zi pentru a 
menţine sinagogile, cimitirele şi mai 
ales oamenii tineri şi în vârstă de care 
trebuie să aveţi grijă. Astăzi, vă putem 
oferi susţinerea noastră morală. Pe 
viitor, vă rog să ne spuneţi dacă există 
un mic proiect educaţional pe care am 
putea încerca să îl fi nanţăm din Italia, 

în amintirea dragilor noştri dispăruţi. 
Vă mulţumim încă o dată “,îşi încheie 
scrisoarea Andrea Jarach, Edoardo şi 
Lorenzo Schapira.

• Se împlinesc 115 ani de la naşterea (1 mai 1895, 
Milişăuţi) scriitorului şi cronicarului literar URY 

BENADOR. Este autorul unor romane ca 
Apassionata, Ghetto veac XX, Final grotesc, 
Gablonz – magazin universal şi altele.

• La 1 mai 1928 s-a născut la Iaşi ing. BARUCH 
TERCATIN, unul din veteranii mişcării sioniste 

din România. Dintre lucrările sale menţionăm Sulul 
Esterei (ed. Hasefer), Prezenţe rabinice în perime-
trul românesc în colaborare cu Lucian Zeev 
Herşcovici, (ed. Hasefer) ş.a.. În 1950 a 
plecat în Israel. Este cetăţean de onoare al 
Tel Avivului.

• La 1 mai 1962 s-a născut la Bucureşti 
actriţa MAIA MORGENSTERN, laureată 

a mai multor premii în ţară şi străinătate.

• La 1 mai 1947 s-a născut publicista 
IULIA DELEANU. Este redactor la 

„Realitatea Evreiască”.

• La 2 mai a.c. se împlinesc 150 de ani de 
la naşterea (1860, Budapesta) fonda-

torului sionismului politic THEODOR 
HERZL. Şi-a prezentat concepţiile sale în 
cartea Der Judenstaat (1896). Lucrarea a 
fost tradusă şi în România.

• La 3 mai 1906 s-a născut la Bucureşti 
ziaristul şi publicistul PAUL B. MARIAN. 

S-a numărat printre membrii fondatori ai 
Uniunii Scriitorilor din România. A fost 
redactor la numeroase reviste de cultură.

• La 5 mai 1922 s-a născut la Botoşani 
filologul germanist DUMITRU HÂNCU.

• La 5 mai 1905 s-a născut la Bucureşti 
compozitorul ELLY ROMAN. Pe lângă 

numeroasele şlagăre, a compus muzica 
pentru patruzeci de operete şi reviste.

• La 5 mai 1927 s-a născut la Bucureşti 
istoricul literar VICU MÂNDRA. A fost profesor la 

Universitatea din Bucureşti. Domeniul predilect de 
cercetare a fost dramaturgia românească. Vicu 
Mândra a decedat la vârsta de 82 de ani.

• La 6 mai a.c. împlineşte 80 de ani (n. 1930, 
Piatra Neamţ) scriitorul şi publicistul DOREL 

DORIAN. S-a dedicat cu precădere dramaturgiei 
(Secunda 58, Ninge la Ecuator, Joc dublu, 
Confesiune târzie etc.) A fost redactorul şef al 
revistei „Realitatea Evreiască”, fiind în prezent 
consilier editorial onorific al acestei publicaţii. Este 
membru al Consiliului de Conducere al F.C.E.R.

• Se împlinesc, la 7 mai a.c., 90 de ani de la 
încetarea din viaţă (1920, Bucureşti) a 

teoreticianului literar şi omului politic CONSTANTIN 
DOBROGEANU-GHEREA.

• Poetul ŞTEFAN IUREŞ s-a născut la 7 mai 1931 
la Iaşi. Dintre volumele sale de poezii amintim: 

Poema citadină, Numai un flaut, Mâhnitul meu 
centaur. A scris şi literatură pentru copii (Ocheşel şi 
Bălăioara). Este directorul Editurii Hasefer.

• Acum 95 de ani, la 10 mai 1915, a luat fiinţă la 
Bucureşti Cercul de cultură „Libertatea”, condus 

de W. Filderman.

• La 11 mai 1934 a murit la Paris reputatul lingvist 
şi folclorist LAZĂR ŞĂINEANU. Deosebit de 

apreciată a fost lucrarea sa Dicţionar universal al 
limbii române (1895).

• La 12 mai 1970 a murit la Stockholm poeta 
NELLY SACHS.

• La 12 mai 1921 s-a născut la Bucureşti ARIE A. 
ARIE, specialist în domeniul producerii şi 

transportului energiei electrice.

• La 15 mai a.c. se împlinesc 110 de ani de la 
naşterea (1900, Bucureşti) neurologului 

ARTHUR KREINDLER. Membru al Academiei 
Române. A fost directorul Institutului de Neurologie.

• La 16 mai 1928 s-a născut la Cernăuţi graficianul 
BURSCHI GRUDER. A ilustrat cu precădere 

cărţi pentru copii.

• La 16 mai 1931 s-a născut istoricul LYA 
BENJAMIN. Specialistă în istoria evreilor din 

România, doctor în ştiinţe istorice.

• Se împlinesc 80 de ani (20 mai 1930) de la 
naşterea istoricului şi criticului literar GEO 

ŞERBAN.

• La 21 mai 1932 s-a născut la Bucureşti istoricul 
şi criticul literar HENRI ZALIS. Lucrări: 

Romantismul românesc, Aspecte şi structuri 
neoromantice, Scriitori pelerini, O istorie condensată 
a literaturii române şi altele.

• La 22 mai 1956 a murit scriitorul şi publicistul 
ION CĂLUGĂRU. Cea mai cunoscută lucrare a 

sa este Copilăria unui netrebnic (1936).

• La 22 mai 1760 s-a născut rabinul ISRAEL BEN 
ELIEZER (Baal Şem Tov), fondatorul hasidis-

mului.

• La 23 mai 1933 s-a născut la Iaşi EUGEN 
SEGAL, doctor în chimie, fost profesor la 

Universitatea din Bucureşti şi Institutul Politehnic. 
Este membru al Academiei Române. Autor a 
numeroase lucrări ştiinţifice şi brevete de invenţii.

• La 24 mai 1940 s-a născut la Leningrad poetul 
IOSIF BRODSKI. În 1972 a emigrat în S.U.A. 

Este laureat al Premiului Nobel pentru literatură 
(1987).

• Se împlinesc 65 de ani de la tragicul accident în 
care şi-a pierdut viaţa scriitorul MIHAIL 

SEBASTIAN (29 mai 1945).
SIEGFRIED WOLF
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LUNII LUNII MAIMAI

 DECESE  COMEMORĂRI 
Pioase gânduri de amintire şi omagiere a 

socrilor mei DAVID – ŞLOIM şi CHARLOTA 
EŞANU la împlinirea la 9 Nisan şi 11 Yiar a 
20 şi respectiv 45 de ani de la deces. Unicul 
lor fi u i-a păstrat în sufl et ca modele de cin-
ste, blândeţe, corectitudine, generozitate şi 
altruism. Fie ca acum, când de curând, s-au 
regăsit în liniştea lumii celeste, să fi e ocrotiţi 
de bunul Dumnezeu iar noi să le binecuvân-
tăm memoria. Martha Eşanu.

Mormintele din cimitirele evreieşti – în stare bună

• Comemorăm cu adâncă durere 35 de ani de la pierderea nepreţuitului 
nostru tată şi bunic HIRSCH STRUL AVRAM, farmacist Botoşani. Fie-i 
amintirea binecuvântată. Rodica Idelovici, fi ică, Lucian Hirsch, fi u, împreună 
cu întreaga familie.

• Cu nemărginită şi sfâşietoare durere, care va dăinui până la sfârşitul 
zilelor care mi-au mai rămas de trăit, fac cunoscut că ROZICA (ZITTA) 
RAPAPORT nepreţuita, draga şi iubita mea soţie a trecut în nefi inţă, la 
data de 11 mai 2010 (27 Yiar 5770) după o grea şi îndelungată suferinţă. 
Odihnească-se în pacea meritată. Marcel Rapaport.

• 30 mai 2010 (17 Sivan 5770) este data care marchează trei ani de când 
scumpa, iubita şi neuitata noastră mamă, soţie şi cumnată RENE SINCAR 
ne-a părăsit. Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pacea ce-o merită. Mihai 
şi Jac Sincar. Marcel Rapaport.

• Familia, adânc îndurerată, aminteşte celor ce l-au cunoscut şi apreciat, 
că pe 7 iunie se împlinesc trei ani de la plecarea dintre noi a iubitului nostru 
SAMI FERARU (MILUŢ). Model de bunătate, dăruire, spirit de sacrifi ciu 
pentru toţi cei apropiaţi. Chipul lui blând ne va însoţi mereu. Îl vom păstra 
veşnic în sufl etele noastre. Familia.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna aprilie 2010: AVRAM MENDEL (87 
de ani, Cimitirul Giurgiului), KAPELLER MARIUS (69 de ani, Cimitirul Giur-
giului), GRUNDBERG EDY (82 de ani, Cimitirul Giurgiului), ESCHENASY 
VICTOR (82 de ani, Cimitirul Giurgiului), MODREANU ROSALIE (85 de 
ani, Cimitirul Giurgiului), AGATSTEIN HENRIETTE (79 de ani, Cimitirul 
Giurgiului), ROSEMBERG HENRY (80 de ani, Cimitirul Giurgiului).

Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară: BOMBIGHER USER (92 de ani, 
Piatra Neamţ), ARON LAZĂR (95 de ani, Ploieşti), SCHACHTER EDU 
(81 de ani, Roman)

Comemorăm, cu mare durere în sufl et, 
plecarea dintre noi a bunilor noştri prieteni: 
IACOB şi GINA ARON, EMIL şi ROZICA 
HERESCU, LEOPOLD PACH şi MAX SMI-
LOVICI. Dumnezeu să-i odihnească în pace. 
Familia Miron Roca.

La 7 mai 2010 s-au împlinit 30 de zile de la 
trecerea în nefi inţă a celui care a fost DAVID 
ROTENSTEIN, fost salariat la Comunitatea 
Evreilor Iaşi timp de 20 de ani. Mereu viu în 
amintirea noastră pentru sufl etul lui mare şi 
bun. Soţia, copiii şi nepoţii.
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בימים 2 ו-3 במאי התקיימו דיונים 
של האספה הכללית של הפדרציה של 
הקהילות היהודיות ברומניה. הדיונים 

התנהלו סביב הכנת הקונגרס השלישי 
של הפדרציה אשר יבחר את ההנהלה 
החדשה. ביום הראשון דנו במסמכים 

השונים.
בדוח ההנהגה לשנת 2009 הדגישו את 

האמצעים המיוחדים שבאמצעותם 
הצליחו להתגבר על השלכות המשבר 

הכלכלי והמיתון בעולם שהורגש די חזק 
ברומניה: צמצום בהוצאות ומתן עדיפות 

לעזרה רפואית, קיום בתנאים טובים 
של שירותי הדת, שמירה על כל מה 

שקדוש, פעילות רגילה בקהילות ופעילות 
תרבותית. נעשו פעולות לשמור על 

הרכוש הציבורי השייך לקהילה. 
בדוח גם הוצגו דברים שלא עמדו 
בהתחייבויות כגון: השלמת שיפוץ 

הטמפל קורלי והבניין ברחוב אנטון 
פאן; הציגו מאזן 2009, תוכנית מאזן 

2010 ושינויים בתקנון.
לאחר דיון נערכה הצבעה על כל סעיף 

וסעיף. 
ביום השני לאספה הרחיבו על פעילות 

החברה ”קאריטאטיה“, והבליטו את 
הקשיים לקבל חזרה רכוש ציבורי 

וגם את הקשיים במכירת נכסים עקב 

המשבר העולמי.
ד“ר אאורל ויינר ביקש וקיבל ייפוי כוח 
של האספה הכללית על רישום הרכוש 
שהיה שייך לקהילה או לאישים חברי 

הקהילה. ד“ר ויינר ציין שהפדרציה 
הצליחה לקבל בחזרה יותר רכוש מאשר 

מיעוטים אחרים.
נקודה נוספת שעלתה בדיון היא קביעת 
תקנון הארגון וקביעת שיטת הבחירות. 
במסגרת הדיונים העלו היבטים שונים 
לעניין ארגון הבחירות – דנו בשיטות 

לבחירת היו“ר, סגן היו“ר, מזכ“ל 
ויו“ר הוועדה למוסר (אתיקה). מקצת 
המשתתפים הביעו את הסתייגותם. 

בסיכומו של דבר היו הצעות שאושרו 
והיו שהושארו כפי שהיו.

לסיכום שני ימי הדיון הביע הד“ר 
אאורל ויינר הערכה רבה לדיונים, על 

שהתנהלו באופן דמוקרטי במסגרת 
הקהילה היהודית.

מעניין הדבר, שלמרות חילוקי הדעות 
לא התעוררה מתיחות בין המשתתפים. 

התקופה של הכנת הבחירות אינה 
צפויה להיות קלה. על הוועד המנהל 
יהיה לפתור בעיות רבות שעל הפרק, 

ובהן תוכנית העתיד לקהילות היהודיות 
ברומניה ותוכנית העבודה לארבע 

השנים הבאות.

בית הכנסת ”אחדות קודש“ 
הוקם במקום בית הכנסת הגדול 

של החייטים, שהיה קטן מדי 
לצורכם של המתפללים בסביבה. 

היוזמה הראשונה להרחיב את 
הבניין ולמעשה לבנות בניין 

חדש הייתה של ועד בית הכנסת 
דאז של החייטים בשנים -1876

1870. הם רצו לקנות ב-650 
זהובים בתים של ינקו סין 

מאיר, וכדי להקים בניין חדש 
התחילו בשנת 1896 לאסוף 

כספים בשביל בית כנסת חדש; 
בשנת 1908 עשו מכרז לתוכנית 
בית הכנסת החדש והציעו פרס 

של 200 זהובים.
את האבן הראשונה הניחו ביום 

21 במאי 1910. וכבר בשנת 
1920 בנו לבניין הקיים חלק 
חדש אשר יכיל אולם קטן 

לתפילה יומיומית, דירה לשמש 
ואולם אירועים שנקרא ”סלין 

ס. שוורץ“.
בית הכנסת הותקף על ידי 

משמרות הברזל בינואר 1941, 
וכל דברי הערך שבו נגנבו. 

הם חזרו למחרת כדי להצית 
את בית הכנסת באש אבל 

לא הצליחו היות שהמתפללים 
חסמו בגופם את הכניסה. כמה 
מן המתפללים נהרגו לפני בית 

הכנסת.
בשנת 1946 חודש בית הכנסת 
ופעל עד שנת 1960, ואז הוא 
נסגר בשל חוסר מניין. בחלק 
האחורי של הבניין פעלה זמן 

רב מסעדה לעניים. מאוחר 
יותר נהיה בית הכנסת למוזיאון 

ליהודי רומניה.
בנס השאיר המשטר 

הקומוניסטי את הבניין על 
כנו, והיום תיירים מבקרים בו 

ומתפלאים מהיופי הארכיטקטוני 
ומעיצובו של המוזיאון.

אחרי שמונה חודשים שר.א. עבר תהליך 
של חידוש הן בצורה והן בתכנים, 

ביקשנו לדעת מה דעתם של הקוראים. 
בשלושה ירחונים פרסמנו שמונה 

שאלות אשר התייחסו לצורה ולתוכן 
של הירחון, למדורים, לגודל המאמרים, 

מה מצא חן ומה לא מצא חן בעיני 
הקוראים, באילו נושאים יש להם עניין, 

מה היו רוצים לקרוא ושאלות לגבי 
הפצת העיתון עד לרגע הגעתו לידי 

הקורא.
קיבלנו תשובות מכל הקהילות ברחבי 
הארץ ומקוראים בכל הגילים, לרבות 

בני גיל הזהב; גם לא יהודים ענו 

והוכיחו שהירחון שלנו מעניין את כולם. 
עם זאת, לצערנו לא הגיעו תגובות 

מקוראי העיתון בישראל.
בסיכום התשובות שקיבלנו, כמעט כולם 

הביעו שביעות רצון מהתוכן החדש 
ומצורתו החדשה של הירחון. הירחון 
מעניין מאוד בתוכנו, כך כתבו לנו.

תגובות חשובות הגיעו אלינו גם לגבי 
הפצת העיתון. חלק מתלונות הקוראים 

הן: יש הרוצים מאמרים בנושאי יהדות, 
יותר ידיעות על מדינת ישראל בכל 
נושא שהוא; על השואה; על אנשים 
שחיים היום; על זוכי פרס נובל. יש 

רצון לדעת לא רק על סופרים, שחקנים 

ואישי ציבור מרומניה ומהעולם כולו 
אלא גם על אנשי מדע, רופאים ועוד; 
יש התעניינות בנושאי תרבות ומדע; 

יש שהציעו לקיים מדור רפואה ומידע 
על הקהילות; יש קוראים שביקשו 

מדור פרסומי, ואחרים מתנגדים למדור 
שכזה; הציעו גם מדור שידוכים; חלק 
מההערות היו שהירחון מקדיש הרבה 
מדי להנהלת הפדרציה מבוקרשט, ויש 

פחות מדי מאמרים תרבותיים. כמו 
כן היו מי שכתבו שיש מאמרים לא 

מעניינים. 
כל אחד ודעתו הוא. המערכת תביא 

בחשבון את הערות הקוראים.

אספה כללית מיוחדת של הפדרציה של הקהילות

100 שנה מלאו לבית הכנסת ”אחדות קודש“

הקוראים מרוצים מהחידושים שנעשו 
בירחון
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י‘ז אייר-י‘ח סיון תש“ע   כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

אגודת  בהנהגת  לשעבר  חבר  סופר, 
הסופרים ברומניה, חבר הפרלמנט של 
רומניה מטעם הקהילה היהודית במשך 
שמונה שנים (2006-1998), עורך ראשי של 
הירחון של הקהילה היהודית ברומניה 
– ר.א. (2009-1995) – דורל דוריאן הגיע 

לגיל גבורות ב-6 במאי ש.ז. 
פעילותו בגיל גבורות מלאה – הוא בודק 
ואת  שכתב,  תיאטרון  ומחזות  כתבים 

זיכרונותיו העומדים להופיע בקרוב. 
ידידנו דורל דוריאן – עד מאה ועשרים 

שנה!

גבורות  לגיל  הגיע  השנה  מאי  בחודש 
גם ההיסטוריון וחוקר הספרות – גיאו 
שרבן – אשר נוסף על היותו היסטוריון 
וחוקר ספרות ערך ספרים חשובים ביותר 
ברומניה,  מרכזיים  באישים  שהתמקדו 
ס‘  אוב‘  סאבאסטיאן,  ממיכאל  החל 
זיגו  באנוש,  מריה  קרוכמאלניציאנו, 

אורניה, מירצ‘יה סאוקאן ואחרים.
בחוכמתו הרבה תרם רבות לשמירה על 
סטנדרט תרבותי גבוה בפרסומים של 
הפדרציה, ההוצאה לאור ”הספר“ ולחיי 

התרבות של היהודים.
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CÂINELE
Natan vine în vizită la amicul său Izu.
– Intră, Natan, intră, nu-ţi fi e frică. Gri-

vei al meu e castrat.
– Da’, ce? Mie îmi e că mă violează? 

Mie îmi e că mă muşcă.

DIN ÎNŢELEPCIUNILE LUI SOLOMON
Iţicsohn se îndoieşte de unele rânduri 

din Biblie.
Cică Solomon a fost un mare înţelept 

pentru că a ştiut să descopere pe adevă-
rata mamă a unui copil! Mare lucru! – îşi 
spune Iţic. Fiică-mea a venit cu un ţânc în 
braţe. Aş vrea să-l văd pe Solomon cum o 
să ghicească cine e tatăl ţâncului!

DUPĂ ÎNMORMÂNTARE
Schwartz se întoarce acasă de la în-

mormântarea soţiei şi, deodată, îi cade în 
cap o ţiglă:

– Ce e, Rifca, ai şi ajuns sus?

NEBUNUL
Unul din regii Iudeei şi-a întrebat măs-

căriciul:
– Ce tot notezi, acolo?
– Numele nebunilor pe care îi cunosc!
– Şi ce nume ai scris acum?
– Numele tău. Cum ai fost în stare 

să-i încredinţezi bani lui Shlomo, bijuti-
erul palatului, ca să-ţi cumpere bijuterii 
din străinătate? Cu siguranţă că nu se va 
mai întoarce.

– Si dacă se întoarce?
– Atunci şterg numele tău şi îl trec pe 

al lui.

MEMORIA
– Cum merge Goldie cu şcoala? o 

întreabă tatăl pe nevastă-sa.
– Ca să fi u sinceră, îi răspunde aceas-

ta, n-am vrut să afl i, dar profesoara a ţinut-
o după orele de curs, încă o oră.

– De ce? Ce-a făcut?
– N-a putut să-şi aducă aminte unde 

sunt Dardanelele?
– Ai-ai-ai, copilul ăsta mă înnebuneşte! 

oftează tatăl. Săptămâna trecută n-a ştiut 
unde e strâmtoarea Gibraltar, acum n-a 
găsit Dardanelele. Crede-mă, i-am spus 
de o sută de ori: Goldie, încearcă să-ţi 
aminteşti unde-ţi pui lucrurile.

DE ZIUA EI
Ce s-a gândit Sami să-i ia maică-si de 

ziua ei?
O sută de şekeli din poşetă.

ARGUMENTUL
– De ce porţi costumul ăsta demodat?
– Fiindcă nevastă-mea m-a ameninţat 

că dacă îl mai îmbrac vreodată nu mai 
iese cu mine.

DE GUSTIBUS…
– Un singur lucru îmi 

place la nevasta lui Ştrul.
– Care anume?
– Că nu e nevasta mea.

AFACERI ISRAELIENE
– Cum îţi merge afacerea?
– O vei, pierd sute de şekeli pe zi.
– Şi din ce trăieşti?
– Din şabat, când e închis.

PĂCĂTOSUL
– Ce faci Moişe, mănânci în ziua când 

toţi evreii postesc?
– De ce postesc?
– Cum de ce? Pentru iertarea păca-

telor.
– Ascultă: eu nu beau, nu fumez, nu 

fur, nu dau bani cu camătă, nu râvnesc la 
nevasta altuia, dar nici nu postesc.

– Şi nu e mai simplu să nu mănânci 
o zi? 

CE-I LIPSEŞTE?
În urma unui naufragiu, o frumoasă 

tânără nimereşte pe o insulă pustie.
Spre surpriza ei, dă acolo peste un tâ-

năr evreu. Acesta încearcă s-o consoleze:
– Să ştii că nu-i aşa de rău. Eu sunt 

demult aici şi marea ne dă peşte, pomii 
fructe, izvoarele apă. Avem tot ce ne 
trebuie.

Tânăra îl priveşte şăgalnic. 
– Eu pot să-ţi dau ceva ce-ţi lipseşte 

de ani de zile.
– Zău, ai matzot?

PĂCĂTOŞII
 Efraim şi cu Moşe s-au 

dus în oraş şi au făcut-o lată: 
au mâncat la un restaurant 
necuşer, s-au destrăbălat 
cu târfe, au aprins ţigări de 
şabat...Un ”binevoitor” i-a 
turnat la rabin. Acesta le-a dat 
o pedeapsă grea. Să umble 
o săptămână cu un cartof în 
pantofi .

 A patra zi, cei doi se în-
tâlnesc pe uliţa satului. În 
timp ce Efraim umbla şchio-
pătând rău, Moşe mergea 
perfect, parcă nimic nu s-ar fi  
întâmplat

– Efraim, păcătosule, în-
drăzneşti să calci porunca 
rabinului?

– Ba o respect întocmai. 
Dar ce piureul nu e tot cartof?

HOTELUL
Cu mulţi ani în urmă, Şmi-

Spaghete cu ton şi mazăre
Ingrediente (pentru patru porţii): un sfert de cană de măsline fără 

sâmburi şi feliate, coajă rasă de la o lămâie, o lingură de suc de lămâie, 
o cană de ton în ulei (din conservă), două linguri de ulei de măsline, un 
mic mănunchi de pătrunjel mărunţit, sare şi piper râşnit după gust, 500 
gr. spaghete, două căni de mazăre din cutie sau mazăre congelată. 

Mod de preparare: Într-un bol se amestecă primele şase ingrediente, 
inclusiv uleiul de la conserva de ton. Se sărează şi se piperează după 
gust şi în funcţie de cât de sărate sunt măslinele. Se fi erb spaghetele 
potrivit indicaţiilor de pe ambalaj şi dacă se foloseşte mazăre congelată, 
aceasta se fi erbe împreună cu pastele. Când acestea sunt aproape gata, 
se iau patru linguri de apă în care s-au fi ert produsele şi se amestecă 
cu ingredientele din bol.

Pastele se strecoară şi se pun de asemenea în bol. Cât ele sunt 
fi erbinţi, se adaugă mazărea, untul şi sosul. Se amestecă şi se lasă să 
stea un minut, până când untul se topeşte. Se amestecă din nou şi se 
consumă imediat cu parmezan ras, după gust.  (E.G.)

Gastronomica

ZAI FREIL|H!ZAI FREIL|H!
Fii Fii 

vesel!vesel!
O pagină de arta şi de 

meseria divertismentului

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, SOLOMON MARCUS 

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA
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Prinse în 
horă!

Instrument 
muzical

INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIUŢE

Bancuri „ciupite” de la Teşu Solomovici, că şi el mi-a 
„ciupit“ o schiţă fără să mă întrebe dacă sunt de acord.

EPIGRAME
Salonul Literar al revistei 
„Realitatea Evreiască” 
îşi ţine şedinţele la man-
sardă:

În adunările-i sublime,
F iind chiar la mansardă 

       pus,
Salonul nostru aici sus
E evident... la înălţime.

Deosebirea între un ama-
tor de meteorologie şi 
unul de astronomie:
Când distraţi sunt uneori,
În momentele acele,
Primul e cu capu-n nori,
Celălalt, cu capu-n stele.

În  şedinţă, materialul pre-
zentat a fost socotit foarte 
bun pentru că era critic:
Eu afi rm şi chiar zic zău,
Şefi i totdeauna spun:
Că e materialul bun
D oar atunci când muşcă

         rău.
Z. TAUBERG

lovici, comis-voiajor, ajunge la Darabani şi 
trage la hotel. Când să-şi scrie numele în 
registru, constată că o ploşniţă se plimbă 
pe foaia albă. Repede îşi ia valiza şi dă 
să plece.

Recepţionerul îl întreabă:
– De ce plecaţi, domnule?
– Nu rămân niciodată într-un hotel 

unde ploşniţele se interesează de numărul 
camerei mele.

NEPLĂCUT
– Nu ştiu cum să ţi-o spun, dragul meu 

Iosel...
– E chiar aşa de greu.
– Mi-e foarte greu şi neplăcut...
– Dar totuşi spune...ce naiba...suntem 

vechi prieteni.
– Hm, îl cunoşti pe Aron?
– Bineînţeles! Şi cu el sunt vechi 

prieten.

– Mi-e foarte neplăcut să-ţi spun, dar să 
ştii că de câte ori lipseşti tu de-acasă, el se 
înfi inţează la nevastă-ta şi se culcă cu ea.

– Foarte bine!
– Cum foarte bine? Ea îi dă şi o sută 

de lei.
– Exact!
– Şi tu nu spui nimic?
– Nimic! Nevastă-sa, când lipseşte el, 

îmi dă mie 200.

UN TATĂ GRIJULIU
Micuţul Levi povesteşte colegilor săi că 

mămica lui a născut o fetiţă.
– Nu vorbi aşa – îl mustră învăţătorul, 

care întâmplător nu era în grevă. Se spu-
ne: tăticul mi-a cumpărat o surioară.

– Nu-l cunoaşteţi pe tata. Cu cât i-a 
mai rămas din salariu, nu cumpără nimic 
din ceea ce poate face singur!
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Am fost, acum câteva zile, 
pentru a doua oară în Israel […] 

Dincolo, însă, de fascinaţia 
de turist care merge prin Locurile Sfi nte, dincolo de 
Israelul livresc, cel desenat în mintea mea de lecturi 
biblice şi laice, am descoperit ceva. Am descoperit 
că m-am îndrăgostit de această ţară, că m-au 
fascinat locuitorii ei. Trebuie să-i trec în paranteză 
pe evreii ultraortodocşi întâlniţi chiar în cartierul 
lor, de Shabbat, sărbătoarea lor, în Ierusalim, în 
drum spre Biserica Românească. (Şi asta sună 
interesant: o biserică ortodoxă ridicată într-un cartier 
ultraortodox!). Nu despre aceşti locuitori ai Israelului 
vorbesc. Ci despre ceilalţi. Despre restul poporului.  

Senzaţia pe care am avut-o, nu numai eu,  în 
Tel Aviv, a fost de extremă siguranţă. Nici o clipă nu 
te tulbură impresia că e o ţară afl ată de atâţia ani 
pe picior de război. Poate doar tinerii şi tinerele în 
uniformă de soldat, pe care i-am văzut într-un mall, să 
atragă atenţia. Însă pentru un om care a trăit o bună 
parte a vieţii în România lui Ceauşescu, studentele 
îmbrăcate în uniformă militară au făcut pregătirea 
pentru imaginea similară din Israel.

Dar eu iubesc Israelul civil, modern, cu o 
dezvoltare impetuoasă, cu o infrastructură foarte 
bine pusă la punct. Israelul cu o agricultură intensivă, 
făcută, în cele mai multe locuri, cu picătura de apă 
venind pe furtun de cauciuc direct la rădăcină. Am 
văzut, în drum spre Marea Moartă, hectare de pământ 
smulse deşertului, pline de curmali şi bananieri, de 
sere în care agricultura acestei ţări reuşeşte să-i 
hrănească pe toţi, fără să apeleze la import. Ba, mai 
mult, reuşind să şi exporte fructe şi legume. 

Iubesc această ţară care a făcut din inteligenţă, 
din fructifi carea ei în cercetare de tot felul, una dintre  
raţiunile de stat.

Sigur, când pe teritoriul tău se afl ă cele mai de 
interes puncte pentru pelerinajul creştinilor, veţi zice, 
e uşor să faci turism. Aşa e, dar e un turism practicat 
într-o ţară, cum spuneam, pe picior de război. Marea 
pricepere este să faci să nu se simtă asta, să asiguri 
un confort ca şi când ai avea de o mie de ani pace. 
Sute de mii de locuri de muncă sunt asigurate de 
turism. De altfel, orice grup organizat este obligat de 
reglementările turismului să angajeze un ghid local. 
Israelul este străbătut de divizii întregi de autocare 
pline cu turişti veniţi din toată lumea. E o resursă 
fi nanciară importantă pentru unul dintre puţinele 
locuri fără mari resurse de petrol din zonă!   

Da, iubesc Israelul. Şi oraşele lui moderne. Tel 
Avivul, cu doar un secol de existenţă, e o mare 
metropolă. Şi plaja amplă, lată şi lungă care-l 
deserveşte este una dintre cele mai frumoase pe care 
le-am văzut. Şi Haifa, căţărată pe muntele Carmel, cu 
uluitoarele grădini Bahai, cu portul impunător. Oraşe 
vii, înfl orite, moderne.

Alung orice speculaţie: nu am rădăcini evreieşti în 
familie. Nu e o răbufnire de dragoste ţinută ascunsă. 
Pur şi simplu, m-am simţit atras de o ţară descoperită 
în spatele unui circuit cu tentă religioasă. M-am simţit 
şi mă simt atras de Israel. 

Dacă patriotismul ar putea fi multiplu, m-aş 
considera şi patriot evreu. 

IOAN T. MORAR
(Din Ziua de Cluj – 24 aprilie 2010)

Datorăm premiera cu „Nişte fete”, 
a americanului Neil La Bute (spectacol 
ce va putea fi  văzut şi la ”Nottara”), 
Teatrului ”George Ciprian” din Buzău 

şi fundaţiei „Catharsis”, precum şi regizorului Cristi 
Juncu (traducerea piesei fi ind semnată de Bogdan 
Budeş).

... Pătrundem într-o cameră de hotel în care un 
bărbat se agita febril, aşteptând o vizită. Şi iat-o 
intrând, încurcată, grăbită, pe cea aşteptată. Nu e o 
aventurieră de o noapte şi nici o cucerire de ultimă 
oră. Sam (acum căsătorită şi cu copii) nu face decât 
să răspundă neverosimilei convocări venite, după 
amar de ani, de la iubitul din liceu. Şi nu vrea decât 
să înţeleagă de ce a fost lăsată, atât de brutal şi 
absurd, „cu ochii în soare”.

Până aici lucrurile sunt clare. Nu acelaşi lucru se 
poate spune despre intenţiile tipului. Căci scena de 
mai sus se va repeta, va fi  reluată de el în acelaşi 
mod, mereu cu o altă parteneră, prin multe din ora-
şele (de la vestul în estul S.U.A.), în care îl purtaseră 
studiile şi cariera. Povestea lui privind acest periplu 
(nevoia clarifi cărilor în preajma unui proiectat mariaj 
cu o alta) pare cusută cu aţă albă. Mai ales că nu îşi 
asumă, de fapt, nici unul dintre acte: trădare, fugă 
ruşinoasă etc.

Cu mult mai interesante decât acest banal şi tot-
odată misterios Don Juan modern ne apar femeile. 
Toate păstrează o foarte bună memorie faptică şi 
afectivă. L-au plăcut mult, l-au iubit, au investit în 
relaţia cu Guy. (Ba, şi-au asumat şi riscul unor scan-
daluri publice!). Nici una nu mai este pradă iluziilor 
şi nu speră într-o supă reîncălzită. Excelează prin 
bună credinţă, directeţe, francheţe. Şi toate aceste 
”victime” dovedesc – prin luciditate, ironie şi chiar 
sarcasm – că sexul slab poate fi , de fapt, foarte tare. 
Iar fi nalul (neaşteptat) aduce încă o spectaculoasă 
răsturnare. Cea mai tânără dintre ”fete”, o ziaristă, 
miroase manipularea şi identifi că miza reală a origi-
nalului turneu întreprins de (acum) romancierul de 
succes. Deconspirare, prin care piesa se transformă 
într-una despre moralitatea artistului şi a artei (temă 
obsedantă a lui La Bute, din păcate, aici, cam prea 
„afi şată” şi repede expediată!).

Spectacolul regizorului Cristi Juncu pune abil în 
scenă situaţia enigmatică, surprizele şi suspansul 
ei, loviturile de teatru şi cucereşte, mai ales, prin 
portretele cuceritoare, de mare prospeţime, care 
pun în valoare harul şi hazul – farmecul deosebit al 

interpreţilor.
Cap de afi ş este Vlad Zamfi rescu, 

actor triumfător în voinţa sa de ambi-
guitate. O compoziţie care valorifi că 
şi aura tinereţii şi prestigiul de azi al 
creatorului şi mai ales carisma învă-
luitoare a bărbatului. Un „erou” care 
alunecă mereu între micime ori ipocrizie şi candoare 
ori ciudăţenie; între (aparenta) sinceritate şi evidenta 
ezitare, eschivă de la adevăr; între deliberare, calcul 
şi improvizaţie; între inconştienţă şi cinism; între fi or 
omenesc şi rece viclenie procedurală – „metodă”.

Regăsim pe Catrinel Dumitrescu în rolul suculent 
al profesionistei adulterine, cu mult mai tânără ca fos-
tul ei student şi amant; femeia autoritară şi sofi sticată, 
a cărei sete de răzbunare e deturnată în comic de 
ieşirile ”crazy”. Descoperim cu mare plăcere galeria 
fetelor: personalităţi puternice, fi inţe interesante şi 
tulburătoare. Dar şi apariţii atrăgătoare, nostime, 
frapante (fapt la care contribuie, prin costumele 
alese, şi scenograful Doru Budău).

Interpretele acestor eroine sunt: Cristina Florea 
(Tyler), Andreea Vasile (Bobby), Irina Velcescu 
(Sam) şi, nu în ultimul rând, Diana Cavaliotti (Re-
ggie). Numele lor, sunt sigură, vor conta şi în teatrul 
nostru de mâine.

NATALIA STANCU

P.S.: S-ar fi  cuvenit să scriu, chiar în acest număr 
(bineînţeles, dacă era cazul!) despre „Păpuşarul”, de 
Gilles Segal. Este, desigur, şi de datoria mea de critic 
să contribui la deprinderea publicului bucureştean cu 
drumul spre TES. Mă afl u însă în imposibilitatea de a 
vă vorbi despre spectacolul lui Alexandru Hausvater, 
regizor ale cărui succese autentice n-am pregetat 
să le admir. Nu am fost invitată la premieră. Ba, mai 
mult, atunci când (bănuind o simplă eroare de comu-
nicare) am sunat la teatru, mi s-a spus că nu mai sunt 
locuri... Am continuat să cred că e vorba de o omisi-
une involuntară. Dar am afl at între timp că de acelaşi 
tratament se „bucură” şi redacţia revistei „Realitatea 
Evreiască”, la care TES face apel adesea pentru a-şi 
difuza comunicatele publicitare, aşa cum s-a întâmplat 
şi cu „Păpuşarul”.

Dar poate fi  confundată o informaţie şi mai ales o 
intenţie, cu o realizare? Din păcate, primele ecouri de 
presă (nu ştiu cât de obiective şi de întemeiate) apă-
rute, e drept, „on line” – spun cu totul altceva.

Aş vrea să nu fi e aşa! (N.S.)

Un Don Juan făcut knock-out de „sexul slab”

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 man-
date poştale fi e pe adresa F.C.E.R. – la ofi ciile poştale 
din localitate, conform catalogului de presă poz. 
19375 – pe cont B.C.R. RO51RNCB0074011952750001 
fi liala sector 3, Bucureşti. Pentru EUROPA, un abo-
nament pe un an costă 45 de Euro (cu toate taxele 
incluse). Pentru EXTRA EUROPA, un abonament pe 
un an costă 95 de dolari USA (cu toate taxele incluse).
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Nu vă  urcaţi pe statui...
Ce face un evreu după ce a învăţat să citească? Începe 

să scrie. Această butadă mi-a fost oferită, cu un fel de ironie, 
de către un amic literat, căruia i se părea că evreii sunt prea 
preocupaţi de îndeletnicirea scrisului. Parcă toţi ar vrea să 
fi e ziarişti sau scriitori... Sigur că n-am înghiţit găluşca. I-am 
replicat că evreii sunt, într-un fel, un popor al cuvântului 
scris. Popor al cărţii. I-am adus aminte că, la început, „a fost 
cuvântul”. Iar necesitatea de a scrie este, de fapt, dorinţa de 
a te exprima liber.

Primesc, aproape zilnic, o bogată corespondenţă la revista 
„Realitatea Evreiască”. Ne scriu mulţi, nu numai evrei. Unii, 
cu un real talent ziaristic. Alţii ne trimit lucrări literare. Iar noi 
ne străduim să-i citim cu atenţie şi să le facem loc, în limita 
spaţiului disponibil, în paginile revistei. Nu reuşim întotdeauna, 
să nu vă fi e cu supărare.

În privinţa lucrărilor literare, vă mărturisesc efortul meu, 
care aş putea spune că e vecin cu ambiţia de a edita, la sfâr-
şitul fi ecărui an, o carte de două, trei sute de pagini, „Anuarul 
literar şi artistic al «Realităţii Evreieşti»”. Nu e deloc uşor 
şi, în clipa de faţă, nu sunt în stare să promit nimănui că mă 
voi ţine de cuvânt.

Până atunci, aş îndrăzni să le spun 
colaboratorilor noştri, ziarişti şi literaţi, 
ceea ce un strălucit cărturar român le 
cerea tinerilor scriitori: „Scrieţi, băieţi, 
scrieţi orice...” Mă opresc aici. Nu 
scrieţi orice. Şi, mai ales, încercaţi 
să scrieţi ca voi şi nu ca alţii. Fiţi voi 
înşivă! Acum câteva zile, afl ându-mă 
la Sinaia, am vizitat muzeul castelului 
Pelişor, unde am locuit şi eu cândva, 
pe vremea când eram scriitor şi scriito-
rii se odihneau în castele. M-a frapat, 
la intrare, un anunţ care-i avertiza pe vizitatori: „Nu vă urcaţi 
pe statui”. Acolo, acest avertisment mi se părea ridicol. Dar 
în clipa asta, nu. Acum, v-aş spune vouă, tuturor luptătorilor 
scrisului, învingători şi învinşi; nu vă urcaţi pe statuile altora! 
Încercaţi să deveniţi, dacă vă ţine cureaua, propriile voastre 
statui! Cine va reuşi – bravo lui! Cine nu – şi probabil că cei 
mai mulţi nu vor reuşi – să nu se supere...

Dar trebuie încercat. „Anuarul literar R.E.” care, deocamda-
tă, nu se afl ă decât în gândul meu, va fi  un laborator de căutare 
literară. De cercetare. De întâlnire cu cititorii. De impact. Sunt 
sigur că nu veţi scrie orice. Şi nici noi nu vom publica orice. 
Nu numai domniile voastre au dreptul să aleagă ce scriu. Şi 
noi avem dreptul să alegem ce publicăm...

Realitatea evreiască, fără literatură şi artă, mi se pare 
de neconceput. Doamne, câţi artişti evrei se plimbă printre 
noi şi noi nu ştim cât de mari artişti sunt ei... Uneori, numai 
la înhumarea lor, câte un discurs ne mai aduce aminte de o 
preţuire tardivă... Lăudaţi-i, domnilor, pe artiştii evrei cât timp 
aceştia mai sunt în viaţă, ca să vă audă şi ei şi să se bucure. 
Nu vă temeţi de evreii care scriu! Ei nu scriu pentru statuile 
lor. Ei scriu pentru noi toţi. Ei fac statuile noastre. Un popor 
care nu-şi preţuieşte artiştii este un popor sărac şi umil. Şi 
acesta nu este poporul evreu.
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Pictoriţa Medi Wechsler 
Dinu – laureată a Premiului 

„Niram Art 2010”, Madrid
La 29 mai a.c., la Madrid, s-a desfăşurat cea de a doua ediţie 

a decernării Premiilor „Niram Art 2010”, în care este implicat şi 
Institutul Cultural Român din capitala Spaniei. Premiile s-au dat 
pe secţiuni şi anume: literatură (roman/eseu/poezie), pictură, 
fotografi e, sculptură, promovare artistică şi teatru. La această 
ediţie a premiilor acordate de revista „Niram Art”, au fost nomi-
nalizaţi artişti, scriitori, regizori de teatru şi promotori culturali 
din România, Spania, Armenia, Elveţia şi Mexic. O secţiune 
aparte este dedicată picturii contemporane (Opera Magna). În 
acest an, Marele Premiu de Pictură şi Trofeul „Victor Brauner” 
au revenit pentru întreagă carieră artistei plastice românce 
Medi Wechsler Dinu, afl ată la venerabila vârstă de 101 de ani. 
Printre artiştii români nominalizaţi îi amintim pe scriitorii Gabriela 
Adameşteanu, Nicolae Breban, Dan Lungu, Varujan Vosganian, 
poeţii Dan Coman, Dan Herciu, Elena Vlădăreanu, Răzvan 
Ţupa şi Ion Mureşan, Alexandru Muşina şi Varujan Vosganian, 
la sculptură Mircea Ignat, Rudolf Kocsis, Mihai Păcurar, Eugen 
Petri. (E.G.)
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