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1 Decembrie
Ziua Naţională a României
La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, 1228 de delegaţi reprezentând circa 100.000 de români care au semnat actul de uniﬁcare, a
fost declarată de facto Marea Unire a Transilvaniei şi Banatului cu
Regatul României. Rezoluţia a fost citită de Vasile Goldiş, unionist de
frunte, alături de numeroşi luptători pentru acest ideal istoric. Regele
Ferdinand a ratiﬁcat actul la 11 decembrie, iar la 29 decembrie 1918,
Adunarea Naţională de la Bucureşti a votat în unanimitate.
Merită consemnat faptul că rezoluţia prevedea deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare, autonomie confesională,
libertatea presei, învăţământului în limba maternă, prevederi incluse
şi în Constituţia din 1923. Regimul comunist a trecut pe plan secund
această sărbătoare timp de 45 de ani. Abia la 31 iulie 1990, ziua de
1 Decembrie a redevenit Sărbătoare Naţională, prin legea votată în
Parlamentul României.
La Editura Hasefer a apărut, în 1996, cartea „Evreii din România
în Războiul de Întregire a Ţării”. Ca şi în Războiul de Independenţă,
din 1877, evreii pământeni au înţeles să apere idealurile ţării în care
trăiau. Peste 800 de distincţii militare au fost acordate eroilor militari
evrei participanţi la Războiul din 1916-1919 ( se includ şi operaţiunile
din Ungaria). La 22 mai 1919, prin Decret-Lege toţi evreii locuitori
ai României Mari au fost declaraţi cetăţeni români. Istoricii români
de vază au recunoscut participarea evreilor la ediﬁcarea României
Mari. (B.M.)

AGENDA PARLAMENTARĂ
În calitate de membru al Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (GPMN), deputatul dr. Aurel Vainer a participat la întâlnirea
între preşedintele României, Traian Băsescu, şi partidele parlamentare
din coaliţia guvernamentală, în care au fost prezentate probleme de
actualitate ale României pe plan intern şi internaţional. A avut loc şi un
schimb de opinii, în cadrul căruia deputatul F.C.E.R. a luat cuvântul
alături de alţi reprezentanţi ai GPMN: Varujan Pambuccian şi Ovidiu
Ganz. La 13 octombrie a.c., după ce a fost prevăzut proiectul de hotărâre al Senatului privind comemorarea Zilei Holocaustului în România,
deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, şi deputatul Partidului Naţional al
Romilor, Nicolae Păun, au avut intervenţii în plenul Senatului. În aceeaşi
zi, deputatul F.C.E.R. a avut o intervenţie pe aceeaşi temă în plenul
CD. Dr. Aurel Vainer a participat la primirea delegaţiei F.M.I. şi U.E.
de către preşedintele ţării, la Palatul Cotroceni. O întâlnire importantă
între GPMN şi alte partide din coaliţie a avut loc la Palatul Victoria,
unde a fost discutat un program de măsuri vizând relansarea economiei româneşti şi reintrarea ei în creştere economică. Dr. Aurel Vainer
a luat parte şi la întrevederea GPMN cu reprezentanţi la vârf ai PSD,
având ca scop prezentarea principalelor raţiuni şi idei de conţinut ale
moţiunii de cenzură, elaborată împreună cu PNL. Din aceeaşi agendă
au făcut parte şi întâlnirile săptămânale ale membrilor GPMN, unde s-au
dezbătut probleme de actualitate parlamentară, inclusiv, sub aspectul
deciziilor de susţinere a unor proiecte de lege.
Împreună cu ceilalţi membri ai GPMN, deputatul nostru a participat
la întrunirea cu lideri ai PDL – preşedinte şi prim ministru, Emil Boc,
prim vicepreşedinte, Adrian Videanu, secretar general, Vasile Blaga -,
prilej cu care s-au abordat probleme de colaborare în cadrul coaliţiei,
cu accent deosebit asupra punerii în aplicare a acordurilor stabilite prin
protocolul de colaborare cu PDL. Deputatul dr. Aurel Vainer a solicitat:
~ urgentarea nominalizării unui membru în Comisia pentru restituirea
proprietăţilor preluate abuziv în timpul dictaturilor fascistă şi totalitaristă;
~ cuprinderea în proiectul de buget pe anul 2011 a unor sume prevăzute pentru refacerea lăcaşurilor de cult, F.C.E.R. având în patrimoniu
un însemnat număr de temple şi sinagogi care se cer a ﬁ refăcute. În
calitate de preşedinte de vârstă în cadrul legislaturilor CD 2004 – 2008
şi 2008 – 2012, dr. Aurel Vainer a făcut apel la conducerea PDL de
identiﬁcare a noi posibilităţi pentru asigurarea mai bunei funcţionări a
CD, inclusiv, în ce priveşte modul de desfăşurare a lucrărilor în comisii
şi în plen. Urmând decizia GPMN, deputatul F.C.E.R. a fost prezent în
plen, dar nu a votat moţiunea de cenzură prezentată de opoziţia parlamentară. În principiu, deputaţii organizaţiilor de minorităţi naţionale
nu votează moţiuni. În plus, făcând parte din coaliţie, GPMN nu a dat
curs cererii de vot asupra moţiunii. De precizat că, înainte de moţiunea de cenzură, o delegaţie la vârf a PSD – preşedinte, Victor Ponta;
secretar general, Vasile Dragnea, preşedintele Comisiei Naţionale,
Adrian Năstase – a prezentat unele informaţii suplimentare privind rolul
şi conţinutul moţiunii de cenzură. Liderul GPMN, Varujan Pambuccian,
a explicat poziţia Grupului faţă de această moţiune. La reuniunea în
plen, deputatul F.C.E.R. a participat la expunerea de asumare a Legii
Educaţiei de către primul ministru, Emil Boc, cu multiple implicaţii asupra evoluţiei în viitor a învăţământului românesc, inclusiv sub aspectul
învăţământului în limbile minorităţilor naţionale. Tot în plen, domnia sa a
participat la reuniunile săptămânale de vot ﬁnal, exercitându-şi dreptul
de vot în concordanţă cu deciziile GPMN.
În calitate de vicepreşedinte al Comisiei de Politică Economică,
Reformă şi Privatizare, dr. Aurel Vainer a avut o activitate însemnată,
exprimându-şi punctul de vedere asupra diverselor proiecte prezentate,
cu implicare în realizarea unor audieri pe temele prevăzute în programul
Comisiei: asigurările de bunuri mobile şi imobile, stadiul privatizării în
diverse domenii de activitate, Compania Oltchim – Râmnicu Vâlcea. Pe
baza rezultatelor activităţilor din comisii, s-au acordat avize la diferite
proiecte de legi. După caz, Comisia de Politică Economică a elaborat
şi prezentat raportul pentru plenul CD. În mai multe rânduri, deputatul
F.C.E.R. a susţinut în plen raportul Comisiei de Politică Economică. La
reuniunea în plen, prilejuită de Ziua luptei împotriva extremismului şi
antisemitismului, dr. Aurel Vainer a avut o intervenţie în completarea
alocuţiunii deputatului PSD. (E.S.)

DIN ACTIVITATEA PREŞEDINTELUI F.C.E.R.
Cu prilejul Festivalului „Idişer Velt”, conducerea
F.C.E.R. a primit ca oaspete de onoare pe preşedintele Asociaţiilor şi Organizaţiilor de Comunităţi
Evreieşti din Repuplica Moldova (A.O.C.E.R.M.),
Alexandru Pincevschi. În cinstea sa a fost oferit
un dejun de lucru, în cadrul căruia s-au purtat
convorbiri privind dezvoltarea pe viitor a relaţiilor
F.C.E.R. – A.O.C.E.R.M. pe fondul evoluţiilor
survenite în viaţa politică-economică-socială a
Republicii Moldova. Alexandru Pincevschi a apreciat mult ideea şi realizarea acestui festival, expresie a ataşamentului nostru faţă de limba şi
cultura idiş. ~ Pe fondul relaţiilor excelente dintre
F.C.E.R. şi Ambasada S.U.A., la ieşirea din Iom
Kipur, preşedintele F.C.E.R., împreună cu alţi lideri
comunitari, s-au numărat printre invitaţii E.S. Marc
Gittenstein, ambasadorul S.U.A. în România, şi
ai soţiei sale, alături de personalităţi din lumea
evreiască bucureşteană. Musaﬁrii s-au delectat
cu deliciosul coilici, preparat de soţia ambasadorului, după o reţetă învăţată de la mama E. S.
Marc Gittenstein. ~ Ceremonia de decernare a
brevetelor şi Medaliilor de Onoare „Dr. Alexandru
Şafran”, de la Sala „Tinerimea Română”, unor
personalităţi politice româneşti de prim rang, ambasadori, înalţi ierarhi, a fost precedată de audienţa acordată, la Palatul Cotroceni, de preşedintele României, Traian Băsescu, unei delegaţii a
conducerii F.C.E.R. După înmânarea, de către
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, şi prof.
univ. dr. Avinoam Şafran, a brevetului şi Medaliei
de Onoare „Dr. Alexandru Şafran” preşedintelui
Traian Băsescu, a avut loc un util schimb de informaţii şi opinii legate, cu precădere, de viaţa şi
activitatea fostului Şef Rabin dr. Alexandru Şafran
z.l. între anii 1940 – 1947. La întâlnirea de la
Cotroceni au luat parte prof. univ. dr. Carol Iancu
(Montpellier) şi violoncelista Sarah Iancu. ~ Preşedintele F.C.E.R. a dat curs invitaţiei de participare la Congresul Evreiesc Euro-Asia (E.A.J.C.),
preşedinte – Iosef Zissel, susţinând o intervenţie
despre situaţia actuală şi viitorul comunităţii evreieşti din România. Domnia sa a luat notă şi a
acceptat propunerea preşedintelui Iosef Zissel
privitoare la realizarea în comun a unui proiect de
refacere concomitentă a două sinagogi: una din
România, cealaltă din partea ucraineană a Bucovinei, urmând să se stabilească termenii concreţi
pentru realizarea acestui proiect. ~ Cu prilejul
aniversării a 20 de ani de la înﬁinţarea CCI – Maramureş, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer
a fost invitat de onoare, ţinându-se seama de
atribuţiile sale actuale şi de funcţiile de conducere deţinute la CCIR timp de 18 ani. În intervenţia
susţinută cu acest prilej, dr. Aurel Vainer a evocat
momente-cheie din activitatea CCI – Maramureş,
prezentând şi elemente inedite din istoria sistemului cameral românesc. Drept elogiu al întregii
sale activităţi pentru dezvoltarea Camerelor de
Comerţ şi Industrie teritoriale, i-a fost acordată
Diploma de Onoare a CCI – Maramureş. ~ Împreună cu soţia sa, ing. Anette Vainer, preşedintele
F.C.E.R. a participat la spectacolul „Balconul” de
Jean Genet, jucat de Naţionalul craiovean „Marin
Sorescu”, montat de actorul israelian de origine
română Nico Nitai, cunoscut publicului din România de la Festivalul „Euroiudaica” - Sibiu şi în alte
oraşe din ţară. Spectacolul s-a bucurat de mult
succes, ﬁind îndelung aplaudat de cei din sală.
Oaspeţii bucureşteni au beneﬁciat de excelentele
oﬁcii de gazdă ale preşedintele C.E. Craiova, prof.
univ. dr. Corneliu Sabetay. ~ Între 21 – 24 octombrie a.c., o delegaţie compusă din lideri F.C.E.R.,
preşedinţi de comunităţi şi ai Centrelor Comunitare Evreieşti (CCE) din România a participat la
a IV-a Conferinţă Pan-Europeană a CCE-urilor şi
organizaţiilor evreieşti europene de la Londra. A
fost un eveniment de anvergură atât prin participare – 374 de participanţi din 31 de ţări, 72 de
oraşe, 4 continente – cât şi prin spectrul tematic
larg: cultură; obiective ale organizaţiilor şi centrelor comunitare evreieşti; tineret, tabere, sporturi;
resurse de dezvoltare; viaţa evreiască contemporană europeană; etică iudaică pornind de la „Pirkei Avot”; prezent şi viitor din perspectiva liderilor
tineri; prognoze privind comunităţile evreieşti în
2020. Printre cei care au avut intervenţii la dezbateri s-au numărat preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, preşedinţii C.E. Braşov, Bucureşti,
Timişoara - ing. Tiberiu Roth, Erwin Şimşensohn,
Luciana Friedmann, directorul D.A.S.M., Gulyas
Attila. S-au stabilit, cu acest prilej, noi contacte
importante cu lumea evreiască europeană, noi
posibilităţi de colaborare în viitor. De un interes
special s-au bucurat experienţa CCE-urilor din
Bucureşti şi Oradea. ~ Între 29 – 31 octombrie
a.c., CCE Oradea a organizat un Şabaton Heşvan

la Nuşfalău - Şimleu Silvaniei, invitat de onoare
ﬁind preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Cu
acest prilej, domnia sa a evocat tragedii evreieşti
petrecute după 23 august 1944. Prima - la Sărmaş, unde trupe horthyste au împuşcat şi aruncat
într-o groapă comună 120 de evrei. A doua - pe
drumul între Prislop şi Borşa, în Bistriţa, unde tot
trupe horthyste au asasinat 300 de evrei, care au
fost lăsaţi pe câmp, căzând pradă sălbăticiunilor.
Revenind în prezent, conferenţiarul a oferit câteva date statistice, din care a reieşit drastica împuţinare a populaţiei evreieşti trăitoare în zonă,
dar şi faptul pozitiv al revigorării vieţii evreieşti prin
atragerea de tineret înspre viaţa comunitară,
politică dusă de Federaţie în parteneriat cu Jointul. Importante sunt activităţile din CCE-uri, elocvent – exemplul CCE Oradea, cu o realizare uimitoare recentă: înﬁinţarea unei grădiniţe, dar şi
creşterea numărului de personalităţi onorate cu
Medalia „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din
România”, cursurile de iudaism pentru neevrei,
promovarea strategiei „porţilor deschise”. „Depinde de NOI să avem o comunitate PUTERNICĂ”,
a subliniat vorbitorul. Preşedintele F.C.E.R. a avut
încă o intervenţie, în care a omagiat memoria unei
comunităţi deportate în lagărele morţii din Europa
Centrală, cea din Şimleu Silvaniei. Dar, cum în
istoria poporului evreu există miracole, s-a produs
şi la Şimleu Silvaniei un miracol: dr. Alex Hecht,
originar din aceste locuri, trăitor în S.U.A., a reuşit să organizeze un muzeu din sinagoga din Şimleu (proprietatea F.C.E.R.), „punct de istorie a
evreilor din Transilvania şi – de ce nu? – din România”. El a fost ajutat de Daniel Strejărean, care
întreţine activitatea Muzeului – Memorial. Şi încă
un miracol: prezenţa la Şabaton a Rabinul Kigel,
din Canada, originar din România. Alex Hecht şi
Daniel Strejărean au fost distinşi cu brevetul şi
Medalia de Onoare „Prieten al Comunităţilor
Evreieşti din România”, înmânate de preşedintele F.C.E.R. ~ În zilele de 3 – 4 noiembrie a.c.,
preşedintele F.C.E.R. s-a aﬂat la C.E. Iaşi. Împreună cu preşedintele Comunităţii, ing. Abraham
Ghiltman, preşedintele Federaţiei a făcut o vizită
protocolară rectorului Universităţii ieşene „Al. I.
Cuza”, Universitate care împlineşte 150 de ani de
la înﬁinţare. Dr. Aurel Vainer a înmânat rectorului
Universităţii A.Işai, brevetul şi Medalia de Onoare
„Dr. Alexandru Şafran”. Au avut loc interesante
discuţii despre învăţământul universitar în România, posibilităţi de colaborare între F.C.E.R. şi
Universitatea ieşeană pentru înﬁinţarea unui muzeu de istorie a evreilor din Iaşi. Preşedintele
F.C.E.R. împreună că preşedintele C.E. Iaşi au
vizitat şantierul de reconstrucţie a Sinagogii Mari
şi piaţa unde se aﬂă obeliscul în memoria victimelor pogromului de acum 70 de ani. În urma
celor constatate, preşedintele F.C.E.R. urmează
să facă demersuri la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru reluarea lucrărilor la restaurarea Sinagogii Mari din Iaşi. Dr. Aurel Vainer,
ing. Abraham Ghiltman şi ing. Pincu Kaiserman
au fost primiţi în audienţă la primarul Iaşiului,
Gheorghe Nichita. A fost solicitată înscrierea în
aria de preocupări a Primăriei a evenimentului
care urmează să ﬁe comemorat în 2011: 70 de
ani de la pogromul din Iaşi. Din partea primarului
s-au primit asigurări în acest sens. S-au discutat
probleme referitoare la proprietăţi în Iaşi ale Fundaţiei „Caritatea” precum şi posibilitatea de cumpărare a sediului C.E. Iaşi, după ce s-au constatat
bunele rezultate ale igienizării şi reparaţiilor la
acest sediu. Au fost abordate: ~ activitatea prezentă şi viitoare a comunităţii, înﬁinţarea unui
muzeu de istorie a evreilor din Iaşi, prin amenajarea unor spaţii din incinta sediului comunitar.
Preşedintele F.C.E.R. s-a deplasat până la Vulturul – Popricani, unde recent au fost descoperite
gropi comune cu oseminte de evrei ucişi în pogrom. ~ În 12 noiembrie a.c., la Biblioteca „Dr. Al.
Şafran” din Capitală, s-a reunit Comisia interorganizaţională pentru combaterea antisemitismului
şi a negării Holocaustului (lideri ai F.C.E.R., BBR,
AERVH, MCA, OSR, INSHR – EW). S-a convenit
înﬁinţarea, pe principiul juridic al asocierii, a Consiliului pentru combaterea antisemitismului. Urmează ca, până la sfârşitul anului 2010, Consiliul
să ﬁe înregistrat ca persoană juridică, astfel încât
să se poată asigura o activitate îmbunătăţită substanţial în combaterea antisemitismului şi a negaţionismului. ~ Pe agenda preşedintelui F.C.E.R.
ﬁgurează pentru perioada imediat următoare:
organizarea şi desfăşurarea Hanuchiadei 5771;
participări în plen şi în comisii parlamentare; vizite la comunităţile din Bistriţa-Năsăud, Satu Mare
şi Oradea. Relatarea – în numărul viitor. (I.D.)
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preşedinţiei suedeze a UE, am fost trimis
la Stockholm. Între timp, am aﬂat că mi
se va împlini o veche dorinţă şi că voi ﬁ
numit ambasador la Bucureşti.

Cu E.S. DAN BEN-ELIEZER, ambasadorul Statului Israel în România
ţara, aşa am simţit eu
că trebuie să o fac.
În timpul serviciului
militar, când m-am şi
căsătorit (aveam 21
de ani iar soţia mea,
18) m-am înscris şi
la Universitatea din
Tel Aviv, Facultatea
de Ştiinţe Politice.
După absolvire, am
dat un concurs la
Ministerul de Externe,
iar pe parcurs mi-am
dat şi un masterat în ştiinţe politice, cu
o bursă din partea Universităţii Tel Aviv,
a Ministerului şi a Fundaţiei Rotschild.
Primele mele posturi au fost de ataşat
la Bonn şi secretar I la Atena. Apoi mi
s-a oferit un loc pe care l-am considerat
o reală provocare. Am fost numit secretar
I, de fapt adjunct al ambasadorului, în
...Insulele Fiji. De-altfel, după cum veţi
vedea, mi s-au oferit de-a lungul carierei
mele multe provocări de acest gen. La
Suva, capitala, se
deschisese atunci
o ambasadă regională a Israelului. În
atribuţiile ei intrau
mai multe state din
zonă. Am cunoscut
o cultură cu totul
specială, oameni
deosebiţi...M-a
bucurat această
numire. A fost o
experienţă unică.
De-acolo am plecat
într-o lume complet
opusă - la Consulatul general israelian
din Los Angeles,
unde am fost consul
pentru probleme de
presă şi informaţii în
cadrul Consulatului.
Această activitate
desfăşurându-se în
timpul primului război din Golf, vă daţi
seama că a fost o perioadă efervescentă,
cu întâlniri frecvente şi foarte interesante
cu presa americană dar şi cu cea străină, în care prezentam informaţii despre
Israel, despre evenimentele din regiune.
De obicei îmi începeam conferinţa cu
cuvintele „Orientul Mijlociu nu este Vestul
Mijlociu”, şi americanilor le plăcea.

În mod excepţional, dedicăm această pagină
de interviu unei personalităţi care chiar dacă nu
este (încă) membru al comunităţii noastre, ne
este foarte apropiat. Noul ambasador al Israelului, DAN BEN-ELIEZER, aﬂat de două luni la
noi, a ocolit tot globul pentru a poposi până la
urmă la Bucureşti. Consideră că acest post,
pe care l-a dorit de multă vreme, reprezintă
culmea carierei sale. Iubeşte oamenii şi
principiul său căluzitor este tikkun olam, „repararea lumii”, respectiv ajutorarea semenilor săi.

Rădăcini ieşene
– Domnule ambasador,…
– Call me Dan!
– …am aflat
că pe jumătate vă
trageţi de-aici, din
zona noastră. Cititorii revistei ar fi
foarte interesaţi să
aﬂe mai multe despre rădăcinile Dv.
româneşti.
– Aşa este. Eu
m-am născut în Israel, la Tel Aviv, dar
mama mea este originară din Iaşi. A
părăsit România în 1944, cu vasul „Kazbek”, iar din Istanbul s-a dus cu trenul,
prin Turcia şi Siria, până în Palestina.
Scurt timp a fost internată în rău-famatul
lagăr de la Atlit, dar, având paşaport, i
s-a dat drumul. În 1945 l-a cunoscut pe
tatăl meu, originar din Polonia, şi s-au
căsătorit. Pe parcurs, şi ceilalţi membri
ai familiei mamei mele au venit în Israel- printre care bunica şi sora bunicii. O
amintesc pe aceasta din urmă deoarece,
bunica murind când eu aveam patru ani,
sora ei s-a ocupat de mine, ea vorbea
româneşte cu mama şi cu alţi prieteni,
pe ea o vedeam citind „Viaţa Noastră” şi
„Revista mea”, ea îmi povestea despre
Iaşi, despre România. În casa noastră
auzeam vorbindu-se patru limbi: română,
polonă, idiş şi ebraică. Astfel că, ataşamentul meu faţă de patria mamei mele
provine din copilărie iar acum, dacă am
ajuns aici, aştept să mă duc la Iaşi, sămi caut rădăcinile, mormintele rudelor la
cimitirul de-acolo. Din păcate, nu mai am
pe nimeni din familie în România.

La Bucureşti via Fiji,
Los Angeles, Hong Kong
– De ce şi când aţi ales meseria de
diplomat?
– Ea este legată de curiozitatea mea
din copilărie de a cunoaşte multe ţări,
de dorinţa mea de a călători şi am să
vă povestesc un mic episod în legătură
cu acest lucru. Am dat nu de mult de un
carnet de pe vremea când mergeam la
grădiniţă. De ziua mea, copiii cu care
eram împreună mi-au scris tot felul de
urări. Interesant este că la sfârşitul carnetului am găsit următoarea notiţă, scrisă de mine: „Dan doreşte să cunoască
lumea şi să călătorească”. Este vorba
şi de felul meu de a ﬁ. Îmi plac oamenii
şi ideea călăuzitoare în viaţa mea a fost
şi este tikkun olam, „să repar lumea”, să
servesc, să ajut comunitatea. Şi cred că
de-alungul vieţii mele am făcut câte ceva
în acest sens.
– Pe unde aţi colindat?
– Am în urma mea 32 de ani de activitate în Ministerul de Externe. Am urmat
o carieră diplomatică lungă şi sinuoasă
pe care am să încerc să o rezum. După
terminarea liceului, a urmat perioada
stagiului militar de trei ani, dar eu am
rămas încă trei ani în armată. Mă întrebaţi
de ce? Din mai multe motive, printre care
şi unul ideologic – am vrut să-mi servesc

Sprijin pentru ţările
în curs de dezvoltare
După stagiul petrecut la Los Angeles,
am decis să revin câţiva ani în Israel şi
aceasta la rugămintea soţiei mele, care
şi-a exprimat dorinţa să se ocupe şi de
cariera ei. Vreau să menţionez că în
misiunile mele am fost în permanenţă
împreună cu familia, cu soţia şi cele două
fete. I-am făcut pe plac şi am rămas 11
ani în ţară. În cadrul Ministerului am fost
nouă ani director la Departamentul de
Proiecte pentru Centrul de Cooperare
Internaţională, destinat ţărilor în curs de
dezvoltare şi de tranziţie. Aceasta a însemnat promovarea tehnologiei noastre,
a 35 de proiecte de infrastructură, cu
peste 200 de experţi israelieni trimişi în
acele ţări, în domenii ca agricultură, sănătate, dezvoltare comunitară, educaţie,
mediu. A fost o activitate rodnică şi chiar
am fost premiat de Ministerul de Externe.
Vreau să adaug că în 2001 am fost şi
în România pentru implementarea unor
proiecte în agricultură. Era o muncă cu
multe satisfacţii, deoarece nu era vorba
doar de un simplu transfer de tehnologie
ci de a–i învăţa pe oameni să trăiască

mai bine.
Printre însărcinările mele trebuie să
amintesc cei doi ani pe care i-am petrecut în Africa de Sud şi, în acest context,
participarea la faimoasa conferinţă de la
Durban şi aici vreau să arăt: chiar dacă
Israelul a părăsit conferinţa, eu am rămas
în continuare şi am reuşit să introduc modiﬁcări în rezoluţia ﬁnală. De asemenea,
am participat în 2002, la Johannesburg,
la Conferinţa mondială la nivel înalt
pentru dezvoltare sustenabilă, unde am
prezentat experienţa israeliană. Am făcut
parte ca reprezentant al Ministerului de
Externe într-un comitet de investigaţii
al Knesset-ului privind traﬁcul de femei
şi în această calitate am fost invitat la
Departamentul de Stat pentru un schimb
de experienţă, pentru găsirea unor soluţii
împotriva acestui ﬂagel.

Experienţa Katmandu
După stagiul îndelungat din Israel,
mi s-a oferit o altă provocare, o misiune

într-un loc mai puţin obişnuit – postul de
ambasador în Nepal, la Katmandu. Au
fost doi ani de experienţă deosebit de
interesantă într-o perioadă de confruntări
politice în Nepal între monarhie şi mişcarea maoistă. În afara aspectelor politice
şi de cooperare tehnică cu această ţară,
Israelul este interesat de Nepal deoarece
aici anual vin 11.000 de turişti din ţara
noastră. Pe de-altă parte, Katmandu este
şi o experienţă spirituală. Cunoscând
oamenii, foarte mulţi dintre ei săraci, şi
modul în care trăiesc, dobândeşti o imagine reală a esenţei vieţii, apreciezi cu
adevărat ceea ce primeşti de la ea.
La Katmandu am avut o reală satisfacţie suﬂetească prin sprijinul pe care
l-am putut acorda unei tinere nepaleze
de 22 de ani, Roma Neupane. Cu toate
că îşi pierduse un picior într-un accident
în copilărie, Roma era plină de optimism
şi îi plăcea să danseze, chiar şi aşa. Dealtfel, aşa am cunoscut-o, observând
cum dansează, deşi avea acest handicap
sever. Am vrut să o ajut şi l-am contactat
pe prof. Eli Isakov, directorul unui spital
ortopedic din Israel, care, întâmplător
atunci se aﬂa în Nepal. I-a promis tot
sprijinul şi, în august 2004, Roma s-a dus
în Israel unde a primit o proteză.
După Katmandu a urmat Hong Kong,
unde am ocupat postul de consul general,
inclusiv pentru Macao. Hong Kong s-a
dovedit, de asemenea, un loc interesant,
dat ﬁind statutul acestui teritoriu şi relaţiile dintre Hong Kong, China şi Israel.
Misiunea mea s-a terminat în 2008. Am
lucrat un timp în cadrul unei comisii a
Adunării Generale a ONU, apoi, în timpul

România- Israel,
relaţii excelente
în toate domeniile
– Cum vedeţi această nouă însărcinare?
– Din punct de vedere profesional, România prezintă ingrediente interesante.
Este vorba, în primul rând, de tradiţionalele relaţii de prietenie dintre România şi
Israel, relaţii excelente în toate domeniile
şi aceasta poate ﬁ un semnal şi pentru
alte ţări, ceea ce este foarte important
pentru Israel. Cele două ţări ale noastre
împărtăşesc aceleaşi valori, dar şi aceleaşi ameninţări, terorismul. Ca şi Israelul
în trecut, România este o ţară în tranziţie.
România este membră a UE, ceea ce
este foarte important pentru noi, ţinând
cont şi de rolul pozitiv jucat de ţara dv.
cu privire la Israel. În plus, există comunitatea evreiască semniﬁcativă din ţară.
– În ce direcţie aţi dori să acţionaţi în
ceea ce priveşte relaţiile bilaterale?
– Israelul ar putea sprijini dezvoltarea
României cu măsuri practice, cu proiecte
bilaterale şi multilaterale în agricultură,
sănătate, educaţie, comerţ. Personal, aş
dori să mă orientez către generaţia tânără
din ambele ţări în sensul unei cunoaşteri
reciproce, al creării unor punţi. Concret,
mă gândesc la legături între licee, între
lideri tineri din diferite sectoare, vizite.
Membri ai generaţiei tinere israeliene ar
putea veni în România şi explica tinerilor
români, mai puţin informaţi despre realităţile israeliene, cum este viaţa acolo.
– Domnule ambasador, deşi sunteţi
doar de puţin timp în România, am observat, în cele câteva ocazii cu care neam văzut, că aveţi cunoştinţe profunde
şi multilaterale despre istoria evreilor
români. Cum le-aţi dobândit?
– Întotdeauna m-a interesat România,
în general istoria, am aﬂat multe lucruri de
la mama mea, am citit cărţi dar nu numai
atât. Am fost în situaţia norocoasă, pe
care puţini viitori ambasadori o au, să am
un răgaz de nouă luni între cele două posturi şi, ca să zic aşa, mi-am făcut lecţiile.
Priviţi această colecţie de cărţi de vizită.
Sunt ale tuturor celor cu care am stat
de vorbă - din comunitatea românească
israeliană, lideri ai organizaţiilor românilor din Israel sau persoane oﬁciale, foşti
ambasadori israelieni în România dar şi
actualul ambasador al dv. în Israel, dl
Eduard Iosiper. Am fost chiar la sinagogă
să stau de vorbă cu rabinul Guttman. Toţi
mi-au furnizat informaţii valoroase.

Israelul trebuie să-şi
calculeze paşii foarte atent
– Cum vedeţi perspectivele păcii în
Orientul Mijlociu în actualele condiţii?
– Sunt un ambasador optimist şi cred
că în etapa ﬁnală se va ajunge la o pace
şi o securitate sustenabilă, că se va aplica
principiul celor două state care vor coexista alături în regiune - Israelul şi Statul
palestinian. Recunosc că este vorba de
un proces greu, îndelungat, cu multe
obstacole. Israelul trebuie să-şi calculeze
paşii foarte atent, prioritară ﬁind securitatea lui. Nu ne putem permite un acord
de pace pe bază temporară. Condiţia
pusă de noi este de a duce în continuare
negocieri directe, fără precondiţii. La ora
actuală, partea palestiniană a întrerupt
negocierile directe din cauza expirării
moratoriului privind construcţiile din
Cisiordania şi Ierusalimul de est şi condiţionează reluarea acestora de concesii
din partea noastră. Şi noi am putea pune
numeroase condiţii palestinienilor, dar
nu o facem. Noi sperăm că ei vor reveni
la masa negocierilor deoarece această
întrerupere este neproductivă pentru toţi.
– Domnule ambasador, vă mulţumesc
pentru acest prim interviu, în speranţa că
va avea continuare.
Text şi foto: EVA GALAMBOS
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Ceremonie solemnă de reinaugurare a mormintelor vandalizate în Cimitirul Giurgiului

„SOLIDARITATE UMANĂ, SOLIDARITATE EVREIASCĂ”

Aşa a caracterizat preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, ajutorul primit
de comunitatea evreiască din România
din partea Comisiei S.U.A. pentru Prezervarea Moştenirii Americii de peste Hotare
(US Comission for the Preservation of
America’s Heritage Abroad – USC), fără
de care n-ar ﬁ fost posibilă restaurarea
celor 131 de morminte profanate acum
doi ani, în Cimitirul Evreiesc bucureştean
din Şoseaua Giurgiului.

cu bucată, dar, ca un memento al celor
întâmplate, au fost lăsate şi urme ale restaurărilor. Nu a fost o muncă uşoară, de
aceea echipa care s-a ocupat de aceste
reparaţii merită toată lauda, a spus ea.
A urmat o scurtă ceremonie religioasă,
oﬁciată de Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen, Prim Cantorul Iosif Adler şi Rabinul
Naphtali Deutsch, în memoria celor ale
căror morminte au fost pângărite dar şi a
tuturor celor care se odihnesc în cimitir.

„Cimitirele evreieşti reﬂectă
istoria unui om, a unei
comunităţi, a unui loc”

Dr. Aurel Vainer:
„Mâhnire şi revoltă”

Deschizând ceremonia, Cristi Avram,
din partea C.E.B. Bucureşti, a vorbit
despre semniﬁcaţia cimitirelor evreieşti,
descrise de multe ori ca „lăcaşul celor vii”.
„Chiar când sunt neglijate sau invadate
de vegetaţie, vieţile şi poveştile evreilor
dăinuiesc în formă sculptată, ﬁind locuri...
care radiază singurătatea şi tragismul de
la colectiv la individual şi invers, ce scriu
în frânturi de o clipă istoria unui om şi
transcend în istoria unei comunităţi şi a
unui loc”, a arătat vorbitorul.
În faţa unor oficialităţi - consilierul
prezidenţial, Eckstein-Kovacs Peter,
viceprimarul general al Capitalei, Victor
Iovici, primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, subsecretarul de stat în Ministerul
Culturii, dr. Irina Cajal; a unor diplomaţi - ambasadorii S.U.A. şi Israelului,
E.S. Marc Gittenstein şi E.S. Dan BenEliezer; a liderilor F.C.E.R., C.E.B., B.B.R.,
A.C.P.R.I., A.E.R.V.H., M.C.A., Filiala
Habad din România - vicepreşedintele
şi secretarul general ai Federaţiei, ing.
Paul Schwartz şi ing. Albert Kupferberg,

vicepreşedintele C.E.B., Mirela Aşman,
ing. José Iacobescu, amb. Mariana Stoica,
dr. Liviu Beris, Maximilian Katz, Rabinul
Naphtali Deutsch; a fostului secretar
general şi preşedinte interimar al Federaţiei, av. Iulian Sorin, a unei numeroase
audienţe, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, împreună cu principalul donator,
Lawrence (Larry) Steinberg, ai cărui bunici
sunt originari din România, au dezvelit
placa de aducere aminte, de la intrarea în
sediul administraţiei cimitirului. Un cerc se
închide: Larry şi-a adus soţia, Carla, şi băieţelul, Oliver, pentru a cunoaşte locurile
de unde au plecat, în urmă cu 120 de ani,
strămoşii lui. Donaţia este şi o „atenţionare că asemenea forme de antisemitism
şi alte manifestări de intoleranţă pun în
pericol comunitatea evreilor şi cetăţenii
României”. Aşa a fost redactat, la cererea
donatorului, textul deﬁnitiv al proiectului.
Aşa stă scris pe placa omagială.

Nu ne lăsăm călcaţi
în picioare

După momentul solemn al dezvelirii
plăcii omagiale, participanţii au fost invitaţi
să viziteze cimitirul pentru a vedea cum
au fost restaurate monumentele. Arhitect
Lucia Apostol (C.A.P.I.), cea care a supravegheat întreaga lucrare de refacere, a
arătat că ceea ce s-a făcut are o valoare
simbolică, demonstrează că „nu ne lăsăm
dărâmaţi o dată cu monumentele, că
rămânem în picioare”. Ea a explicat cum
au fost refăcute monumentele bucată

Luând cuvântul, dr. Aurel Vainer a
arătat că retrăieşte mâhnirea şi revolta
încercate în urmă cu doi ani, când a aﬂat
despre „masacrul săvârşit la Cimitirul
Giurgiului, unde morţii noştri au fost ucişi
a doua oară”. Vorbitorul a exprimat, în
acelaşi timp, zaţul de amărăciune resimţit de ﬁecare dintre noi, ﬁindcă „nu ştim
încă nici astăzi cine au fost adevăraţii
făptuitori ai catastrofei, care nu a fost naturală, ci făcută de oameni”. Preşedintele
F.C.E.R. a prezentat apoi un scurt istoric
al evenimentului. Inaugurarea în 2009, cu
prilejul Zilei Holocaustului din România, a
Memorialului Holocaustului la Bucureşti
a prilejuit vizita preşedintelui Comisiei,
Warren Miller, care, considerând că valori
spirituale cum sunt monumentele funerare
vandalizate din Cimitirul Giurgiului aparţin
umanităţii şi, implicit, S.U.A., a spus că
va încerca să ne ajute. A urmat o nouă
întâlnire cu domnia sa şi cu Lawrence
Steinberg. Înainte de Pesah anul acesta,
a venit răspunsul aﬁrmativ al preşedintelui
USC. Cu sprijinul său şi al lui Lawrence
Steinberg, s-a primit o donaţie de 46 000
de dolari, urmând ca Federaţia să adauge
10 000 dolari. Astfel s-au
putut reface monumentele
distruse. „Este o dovadă
extrem de clară că există
solidaritate umană, că
există solidaritate evreiască pe plan naţional
şi internaţional. Familia
Steinberg n-a avut nici
o legătură cu morţii din
Cimitirul Giurgiului. Dar
sentimentul identităţii iudaice i-a determinat acest
gest. Aducem cele mai
calde mulţumiri preşedintelui USC, Warren Miller,
şi familiei Steinberg”, a spus preşedintele F.C.E.R. Dr. Aurel Vainer a mulţumit
pentru participare ambasadorilor S.U.A.
şi Israelului, oﬁcialităţilor române
prezente la ceremonie, ca şi celor
care au lucrat efectiv la punerea
în operă a proiectului: directorul
C.A.P.I., ing. Rudy Marcovici, şef
Sector de Dezvoltare şi Reabilitare
Patrimoniu, arh. Lucia Apostol, care
„ a pus mult suﬂet în realizarea lui”.
Domnia sa a mulţumit, de asemenea, personalului din Cimitirul
Giurgiului. Gânduri de mulţumire
au fost îndreptate către primarul
general al Capitalei, Sorin Oprescu,
şi consilierul Radu Negrei. Mulţumind Preşedinţiei României, preşedintelui Traian Băsescu, dr. Aurel
Vainer l-a rugat pe consilierul prezidenţial
Eckstein-Kovacs Peter să-i transmită
salutul F.C.E.R. „Nu cred că în România
se vor mai repeta vreodată asemenea
acte de banditism”, a încheiat, într-o notă
optimistă, rugându-L pe bunul Dumnezeu
să odihnească în pace suﬂetele celor ale
căror morminte au fost acum restaurate.

Antisemitismul –
un pericol în creştere
În mesajul lui Warren C. Miller preşedintele Comisiei S.U.A. pentru Prezervarea Moştenirii Americii de peste
Hotare, citit de Lawrence Steinberg, este
condamnat actul samavolnic de vanda-

lism din Cimitirul Giurgiului care a dus
la distrugerea a 131 lespezi de mormânt
şi monumente funerare şi care au fost
restaurate cu ajutorul Comisiei şi al unor
sponsori, cum a fost Larry Steinberg, a
cărui atitudine de combatere a antisemitismului, îmbinată cu generozitatea a
făcut posibilă realizarea acestui proiect
important şi simbolic. La ﬁnanţarea acestui proiect a contribuit şi d-na Amy Epstein, fosta membră a Comisiei. Mesajul
apreciază “foarte buna colaborare cu dr.
Aurel Vainer şi cu personalul F.C.E.R.,
preşedintele dovedindu-se un prieten de
încredere şi un partener de nădejde în
ﬁnalizarea acestui proiect. Guvernul SUA
priveşte înainte spre viitoarele eforturi de
colaborare cu Federaţia în activitatea sa
de conservare a patrimoniului evreiesc al
acestei mari naţiuni”, a subliniat Warren
C. Miller. Referindu-se la cele întâmplate
în Cimitirul Giurgiului, în mesaj se atrage
atenţia asupra pericolului în creştere al
antisemitismului, a răspândirii în Europa,
şi nu numai, a opiniilor negative despre
evrei, despre Israel iar “astfel de opinii
se pot transforma în antisemitism care,
la rândul său, se poate transforma în
tragedie”. Istoria României, se subliniază
în mesaj, „este o mărturie a pericolului ce
există atunci când intoleranţa este lăsată
să se manifeste fără a ﬁ combătută şi revizionismul istoric este lăsat să se manifeste
fără a ﬁ corectat”. Warren C. Miller avertizează şi asupra consecinţelor negării
Holocaustului, subliniind că „preşedintele
Băsescu şi cei mai mulţi lideri ai României
au avut curajul să îmbrăţişeze adevărul
istoric despre Holocaust în loc de a-l nega
şi să înfrunte elementele extremiste din

România”, activitate ce trebuie să continue. „Prezenţa noastră aici, se arată în
încheierea mesajului, demonstrează că
„România stă de partea conservării, nu
a profanării, de partea toleranţei, nu a

intoleranţei, de partea adevărului şi nu a
ignoranţei”.

Legislaţia română
pedepseşte manifestările
antisemite
Mesajul preşedintelui României,
Traian Băsescu, adus în faţa celor prezenţi
la ceremonie de consilierul prezidenţial
Eckstein-Kovacs Peter, a fost de „condamnare fără echivoc a vandalizărilor
de la Cimitirul Evreiesc din Şoseaua
Giurgiului, la 22 octombrie 2008. Sunt
de condamnat vandalizările de morminte
indiferent de natura lor. În suﬂetul românilor există un respect deosebit faţă de
cei care-şi dorm somnul de veci. Profanarea de morminte este o infracţiune în
orice condiţii. Dacă profanarea a avut
la bază considerente antisemite, atunci
fapta se încadrează în infracţiunea care
pedepseşte manifestările antisemite şi
negarea Holocaustului”. Administraţia
Prezidenţială şi-a manifestat aprecierea
deosebită faţă de eforturile organizaţiilor
şi personalităţilor americane, F.C.E.R.,
C.E.B. de a reface monumentele funerare
vandalizate. Administraţia Prezidenţială
cunoaşte foarte bine diﬁcultăţile inerente
întâmpinate de comunitatea evreiască din
România de a asigura paza şi întreţinerea
cimitirelor evreieşti. „Există situaţia tragică
în care cimitirele formate în timp de o comunitate care număra sute de mii de evrei
au rămas în grija unei comunităţi care,
astăzi, numără doar câteva mii de oameni. Autorităţile locale româneşti au dat
deseori o mână de ajutor pentru păstrarea
acestor cimitire şi este de datoria lor ca,
în limita posibilităţilor, să ajute şi în viitor
la conservarea în bune condiţii a cimitirelor”. Domnia sa şi-a exprimat speranţa că
liniştea celor care îşi dorm somnul de veci
în acest cimitir nu va mai ﬁ tulburată de
asemenea acte de barbarie şi ură.
În încheierea ceremoniilor, ing.Mirela
Aşman, vicepreşedintele C.E.B., a subliniat valoarea de simbol a reinaugurării
monumentelor devastate, un gest de
protest împotriva intoleranţei şi barbariei.
Ea a mulţumit tuturor celor care au făcut
posibilă ştergerea urmelor vandalizărilor,
precum şi celor care au participat la evenimentul solemn. La sfârşit,cei prezenţi au
depus ﬂori pe mormintele reinaugurate.
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
Foto: E.G.

Warren Miller şi Lawrence Steinberg „Prieteni ai Comunităţii Evreieşti din România”
În aceeaşi zi, la Restaurantul Ritual din incinta D.A.S.M., conducerea F.C.E.R. a
oferit o seuda în cinstea donatorului principal, Lawrence Steinberg, şi a familiei sale.
Au participat membrii Comitetului Director şi şeﬁi de departamente ale Federaţiei. Au
rostit alocuţiuni preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, preşedintele A.E.R.V.H., dr.
Liviu Beris, preşedintele A.C.P.R.I., amb. Mariana Stoica. În semn de recunoştinţă
şi aleasă preţuire, preşedintele USC, Warren Miller, şi donatorul principal, Lawrence
Steinberg, au primit brevetul şi Medalia de Onoare „Prieten al Comunităţii Evreieşti
din România”.
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Deşi locuiesc departe, dincolo de ocean, în Oraşul
Îngerilor (Los Angeles), Tom şi David Auerbach (de
5 ani şi jumătate, respectiv 3 ani şi jumătate) se aﬂă
permanent în inima bunicului lor, colegul nostru de la
“Hasefer”, Vily Auerbach. Este foarte mândru de ei şi
noi credem că nu degeaba.
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realitatii evreiesti

Aviva (Allyson) şi Moşe Efraim (Michael) Lewis – doi
nepoţi dragi ai ex-contabilului şef al C. E. Fălticeni –
Beno Zalmanovici.

Fincler Armand, din Craiova, în vârstă de 9 ani şi opt luni.

„Aveti grijă de voi,
Dragii noştri copii”
Adrian Păunescu
(1943–2010)

Drăgălaşii din fotograﬁe sunt Lia (1 an şi 7 luni) şi Alon
(4 ani şi 3 luni) din Tel Aviv. Ei sunt bucuria părinţilor,
biogeneticiana dr. Manuela Vecsler şi economistul Andrei Czeizler. O să le facă plăcere să-i vadă în revistă şi
familiei lor din Braşov - bunicii Felicia şi Raphael Vecsler
şi Alma şi Nicu Czeizler, precum şi străbunicii – Luiza
Vecsler şi Germaine şi Martin Reinish.

Cei trei copii ai familiei Ştraifeld Mircea din Drobeta Turnu Severin: Sara – 5 ani, Anca – 1 an şi opt luni, Filip – 8 ani.

David Solomonovici are 3 ani şi 9 luni – băiatul Silviei şi
al lui Bogdan Solomonovici, salariaţi ai C.E.B. – crescut
în mijlocul Comunităţii şi iubit de toată lumea.

Salom Armand, 10 ani, ﬁul lui Salom Andy, inginer.

Tall cel Col Acavot din Haifa – Israel, nepotul lui Idel
Israil, din Iaşi.
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IUDAICA

SINAGOGi din România

Hanuca – marea victorie a iudaismului
Hanuca în ebraică înseamnă consacrare, dedicare, ﬁind sărbătoarea reediﬁcării Celui de al Doilea Templu, după profanarea sa de către regele seleucid Antioh
IV Epiphanes. În ciuda tradiţiei lăsate de
Alexandru cel Mare, de a se respecta
cutumele religioase ale popoarelor din
componenţa imperiului creat de el, regele
elen a ridicat o statuie lui Zeus în incinta
Templului de la Ierusalim, a distrus tot ce
amintea de religia evreilor, iar populaţia a
fost izgonită (168 î.e.a.). În anul următor,
preotul Matathias (Matitiahu) împreună
cu ﬁii săi, Iohanan, Simon, Eleazar, Ionathan, Iehuda, au pornit răscoala, iar în
166 î.e.a. Iehuda (Iuda) a devenit primul
rege din dinastia Haşmoneilor, care a
domnit până în anul 63 î.e.a. El a primit şi
numele de Macabi (ciocan), pentru curajul
său în luptă. În anul 165 î.e.a. Templul a
fost redeschis.
Marele miracol pe care îl serbăm şi
astăzi este faptul că în Templul eliberat,
o candelă în care rămăsese foarte puţin
ulei a ars timp de opt zile, în loc de o zi,
astfel că sărbătoarea de Hanuca durează opt zile începând cu 25 Kislev. Anul
acesta ajunul sărbătorii este în seara
de 1 decembrie 2010. Hanukia este o
menoră cu opt braţe, în loc de şapte în
mod obişnuit, şi se pune la loc de cinste.

În anul 1951, premierul Ben Gurion i-a
dăruit preşedintelui Truman o Hanukia
chiar în incinta Casei Albe.
Hanuca este menţionată în Cărţile
Macabeilor, în Talmud, în scrierile lui
Hilel (el a stabilit obiceiul aprinderii în
succesiune crescătoare a unei lumânări
în ﬁecare din cele opt zile), Şamai, Rav
Nissim Gaon, Saadia Gaon, ş.a., ca şi în
Evanghelia lui Ioan din Noul Testament
(spre ştiinţa celor care nu înţeleg înrudirea
iudaismului cu creştinismul). Există scrieri
numite Meghilat Antiochos, Meghilat HaHasmonaim, Meghilat Hanukhah, care au
circulat în Evul Mediu. Josephus Flavius
aminteşte de Sărbătoarea Luminilor, fără
a scrie cuvântul Hanuca. El relatează şi
împrejurările istoricei victorii a evreilor.
Legat de Hanuca se mai aminteşte de
eroismul Iuditei care l-a decapitat pe Holofern, deşi evenimentul a avut loc cu o
mie de ani mai devreme, de răscoala lui
Bar Kochba, care a fost înăbuşită în anul
135 e.a., adică la trei sute de ani diferenţă.
De asemenea, este menţionat gestul unei
femei simple, Hannah, care a refuzat să
consume carne de porc, ﬁind ucisă de
eleni, împreună cu cei şapte ﬁi ai ei.
De Hanuca se aduc în sinagogă şi
acasă titirezi numiţi DREIDEL, care au
pe patru laturi însemnate literele N, G,

Templul Cerealiştilor din Bacău, vedere interioară de ansamblu

H, Ş (în ebraică), de la propoziţia „un
mare miracol s-a petrecut”. Copiii primesc
Hanuca-gelt, la aşkenazimi, adică bănuţi
pentru o viaţă fericită. Se consumă lotkes,
din cartoﬁ, la aşkenazimi, iar la sefardimi
- prăjituri cu fructe, etc. Ca şi PURIM,

HANUCA este una din sărbătorile pline
de bucurie, care ne aduc noi speranţe
pentru pace şi bunăstare în lume şi pentru
poporul lui Israel, atât de lovit de cruzimile
istoriei.
BORIS MARIAN

acov, era probabil
ca egiptenii să îşi
înceapă persecuţiile asupra evreilor. Gur Arie (unul din comentatorii Torei) explică faptul
că pentru a proteja, Iosef a încercat să nu îi provoace pe
egipteni invitându-şi fraţii sa cineze împreună. Demn de
notat este şi faptul că de la reîntâlnirea cu Iosef, fratii nu îi
mai adresează nici un cuvânt până la moartea tatălui lor.
Reîntâlnirea, după o aşa de lungă despărţire, a fost atât
de traumatică încât este posibil ca pur şi simplu fraţii să
nu mai ﬁ avut „energia” necesară pentru a comunica cu
Iosef în viaţa de zi cu zi. Iar această lipsă de comunicare
a dus la o atmosferă problematică între ei, în care nici
măcar sentimentele de teamă nu puteau ﬁ exprimate
corect şi deschis. O lecţie simplă, însă deosebit de profundă despre comunicarea între oameni şi consecinţele
ei, ﬁe ele pozitive sau negative. Să sperăm că o vom
înţelege cu toţii, aşa cum se cuvine...

REFLECŢII BIBLICE
de Prim Rabin
ŞLOMO SORIN ROSEN

PERICOPA MIKEŢ – HANUCA (Geneza 41:1 –
44:17)
[Se citeşte sâmbătă, 4 decembrie 2010]
Se ştie prea bine că în prima seară de Hanuca aprindem o lumânare. Apoi, în ﬁecare nouă seară, numărul
lumânărilor creşte, până când ajunge în seara a opta la
opt lumânări. Aceasta este opinia lui Beit Hilel, aşa cum
transpare ea din paginile Talmudului (Tratatul Shabat
21b). Beit Şamai are însă o altă părere. Conform opiniei
sale, în prima seară se aprind opt lumânări, apoi se scade
acest număr, până în ultima seară de Hanuca. Talmudul
explică motivele ﬁecăruia... Beit Hilel vorbeşte despre
maalin bekodeş, adică despre faptul că în sﬁnţenie direcţia este doar ascendentă. Aprinderea lumânărilor de
Hanuca ﬁind un act plin de sﬁnţenie, în ﬁecare noapte
adăugăm câte o lumină... Beit Şamai vede Hanuca în
relaţie directă cu sărbătoarea de Sucot şi cu ofrandele ce
se aduceau atunci. Deoarece aceste sacriﬁcii erau aduse în ordine descrescătoare numeric în zilele de Sucot,
Beit Şamai este de părere că şi lumânările de Hanuca
ar trebui să urmeze aceeaşi regulă. Probabil că şi modul
în care s-a manifestat minunea de Hanuca este o parte
din motivul ordinii de aprindere a lumânărilor gândit de
Beit Şamai. În prima noapte, uleiul era suﬁcient pentru
opt nopţi, în a doua noapte pentru încă şapte nopţi şi tot
aşa până la ultima noapte... Însă mai există şi un alt mod
de a privi această dispută rabinică. Hanuca este de fapt
o minune duală. Pe de o parte, am fost victorioşi în faţa
armatelor seleucide care se pregăteau să ne distrugă.
Este o minune prezentată de altfel şi în rugăciunea „Al
Hanisim”, rostită în ﬁecare zi de Hanuca. Dar mai există
şi miracolul lumânărilor. O cantitate de ulei suﬁcientă în
mod normal pentru o zi a durat opt zile. Acest lucru este
amintit in „Hanerot Halalu”, fragmentul pe care îl recităm
imediat după aprinderea lumânărelelor. Este posibil ca
Beit Şamai şi Beit Hilel să ne vorbească tocmai despre
această dualitate. Pentru Beit Şamai, victoria militară a
fost cea importantă. De aceea lumânările sunt aprinse
în ordine descendentă, căci aşa arată victoriile militare:
mai întâi, când victoria este „proaspătă”, ea pare o
mare realizare, însă dacă nu este însoţită de mai mult,
de un sens şi un scop, ea se diminuează în importanţă
şi se stinge. Beit Hilel are părerea opusă: minunea de
Hanuca este una spirituală. Modul în care spiritualitatea
începe este aproape indetectabil, minor şi ﬁrav. Însă
spiritualitatea se extinde în timp, creşte mai mult şi mai
mult. Şi de aceea, Beit Hilel ne vorbeşte întotdeauna
despre creşterea în sﬁnţenie, despre maalin bekodeş.
PERICOPA VAIGAŞ (Geneza 44:18 – 47:27)
[Se citeşte sâmbătă, 11 decembrie 2010]
În pericopa acestei săptămâni, Iosef îşi dezvăluie

identitatea în faţa fraţilor săi cu nişte cuvinte deosebit
de simple: „Eu sunt Iosef, tatăl meu mai este în viaţă?”
(Geneza 45:3) Comentatorii subliniază în aceste cuvinte
o doză de asprime... Kli Yakar (sec. 16), spre exemplu,
spune că deşi Iosef spune „Eu sunt Iosef”, el a omis să
adauge „Iosef, fratele vostru”. Cu alte cuvinte, ne spune
Kli Yakar, vorbele lui Iosef au fost menite şi să certe pe
fraţii lui. Iosef vorbeşte despre Iaacov ca despre tatăl
său, însă nu ne vorbeşte despre el ca despre tatăl fraţilor
săi. Iosef, se pare, îşi alege cu grijă cuvintele pentru a le
comunica ceva foarte important fraţilor săi: prin vânzarea lui Iosef, ei nu numai că i-au provocat lui suferinţă,
însă au provocat suferinţă şi tatălui lor, de care pare că
nu le-a păsat... Omisiunea cuvintelor „fratele vostru” şi
portretizarea lui Iaacov doar ca tată al lui Iosef (şi nu şi
al fraţilor lui) are efect imediat în cadrul naraţiunii. Un singur verset mai încolo, Tora ne spune: „şi fraţii lui nu i-au
răspuns, pentru că se temeau de el” (Geneza 45:3). Însă
încă un verset mai încolo, Iosef îşi îndulceşte cuvintele.
Acolo, în Geneza 45:4, el spune: „Eu sunt Iosef, fratele
vostru”. Se pare că procesul de „vindecare” a relaţiilor
de familie începuse... Această vindecare a familiei pare
că ajunge la un alt nivel când Iosef le vorbeşte fraţilor săi
spunându-le că nu trebuie să ﬁe necăjiţi că l-au vândut.
A existat un plan divin, mai mare şi mai complex decât
puteau ei anticipa, un plan prin care, în ciuda nedreptăţii
actului de vânzare în sine, binele a triumfat (Geneza
45:5-7). După cum spune o vorbă românească: „Omul
propune şi Dumnezeu dispune...”
PERICOPA VAIEHI (Geneza 47:27 – 50:26)
[Se citeşte sâmbătă, 18 decembrie 2010]
Vorbind despre sentimentele fraţilor lui Iosef după
moartea tatălui lor, Iaacov, Tora spune: „fraţii lui Iosef au
văzut că tatăl lor a murit şi au spus: Poate că Iosef ne
va urî şi ne va plăti tot răul pe care i l-am făcut...” (Gen.
50:15) Comentând asupra acestor cuvinte, Midraş-ul
sugerează că fraţii au „văzut” de fapt că Iosef s-a oprit,
pe drumul de întoarcere de la înmormantarea lui Iaacov,
la groapa în care fusese aruncat de către fraţi înainte de
a-l vinde ca sclav. Fără îndoială – au crezut fraţii – Iosef
a mers acolo pentru a plănui, chiar în locul în care ei
îi puseseră viata în pericol, să se răzbune pe ei. Raşi
adaugă şi că fraţii „au văzut” că Iosef nu îi mai invită să
cineze împreună (Raşi, comentând asupra Gen. 50:15).
Fără îndoială, şi-au spus fraţii, Iosef era supărat pentru
ceea ce i se întâmplase... În ambele cazuri, fraţii au înţeles de fapt complet greşit acţiunile lui Iosef. În prima
situaţie, Midraş-ul ne spune că Iosef s-a întors la groapă
pentru a-I mulţumi lui Dumnezeu că l-a salvat. În cel de-al
doilea caz, Iosef şi-a dat seama că nu mai putea mânca
împreună cu fraţii săi, deoarece odată cu moartea lui Ia-

PERICOPA ŞEMOT (Exodul 1:1 – 6:1)
[Se citeşte sâmbătă, 25 decembrie 2010]
În ultimul comentariu al anului civil 2010, încerc o
trecere în revistă a câtorva răspunsuri la întrebări ridicate
de pericopa Şemot, sub forma unei rubrici „Ştiaţi că?”
Aşadar, ştiaţi că...
... numele lui Moşe a fost dat de ﬁica Faraonului,
pornind de la cuvintele ebraice „ki min hamaim meşitihu”
(„căci l-am scos din apă” – Exodul 2:10)
... Midraş-ul povesteşte că, aﬂat la curtea lui Faraon
ca ﬁu adoptiv al ﬁicei acestuia, Moşe a fost supus la o
încercare. I s-au pus pe o tavă, pe când era copil, sceptrul lui Faraon şi câţiva tăciuni aprinşi. Testul urmărea să
determine viitorul lui Moşe: dacă îşi îndrepta mâna către
sceptru, însemna că este o ameninţare pentru tronul
Egiptului şi ar ﬁ fost omorât, iar dacă lua tăciunii, urma
să ﬁe lăsat să trăiască. Cu ajutorul unui înger trimis de
către Dumnezeu, Moşe a întins mâna după tăciuni, a
luat unul şi l-a dus la buze. De aici – se spune – i s-ar ﬁ
tras defectul de vorbire...
... unii comentatori ai Torei aﬁrmă că era necesar ca
Moşe să crească la curtea Faraonului, pentru a se putea
deprinde de mic cu libertatea. Numai un om liber, explică
ei, ar ﬁ putut mai apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, desigur,
să contribuie esenţial la eliberarea evreilor din sclavie.
... prigoana asupra evreilor în Egipt a început atunci
când „ţara se umpluse de [ﬁii lui Israel]”. Până la acel
moment, în Goşen, evreii prosperaseră şi se dezvoltaseră, ei neﬁind supuşi niciunei reguli discriminatorii. Doar
atunci când au început să se răspândească în întreg
Egiptul, când a început integrarea şi asimilarea, când
a debutat amplul proces de interacţiune al celor două
civilizaţii, ei au început să ﬁe priviţi cu ochi răi de către
egipteni. În postura de popor aparte, evreii nu erau o
ameninţare; în postura de cetăţeni egipteni cu drepturi
depline însă, erau văzuţi ca un pericol. Unul care trebuia
eliminat cu orice preţ...

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 350-351 (1150-1151) - 1 - 30 noiembrie 2010

7

Oldies but goldies
Bătrânii noştri de aur

„Să oferi, să rezişti, să nu ceri şi să ierţi”

Actriţa, regizoarea, pictoriţa ELENA NEGREANU
În fiecare zi, Elena Negreanu se
inventează pe ea însăşi, în timp ce radioul - unde, timp de 30 de ani, a făcut să
freamete, la „teatru radiofonic”, imortelele
care cresc aproape în piatră, la mare, –
radioul, veşnic fără somn, îi întrerupe
divagaţia gândurilor de dimineaţă şi o
avertizează: „ora exactă”. Stranie expresie! „Exactă”, în ce sens? Ziua începe cu
o întrebare. Poate ora să străpungă lanţul
zilelor, lunilor, anilor? Ascultă buletinul de
ştiri, parcă mereu acelaşi, cu obişnuitele
alternări şi modiﬁcări de suprafaţă. Ce
legătură există între ceea ce se petrece
pe mapamond cu ceea ce te marchează
pentru totdeauna: iubire, ură, extaz, moarte?! „Şi, totuşi, …!”, ar continua celebra
replică Galileo Galilei, din piesa lui Paler,
care a răscolit-o ascultând-o zilele astea
la radio.
Erna – „Elena e numele pe care mi
l-au dat «de la partid», după ’44”, povesteşte – s-a născut la sfârşitul unui război,
în 1918. S-a măritat când un alt război
sta gata să înceapă, în 1938. A trăit anii
în care viaţa oricărui evreu atârna de-un
ﬁr de păr. A „participat” cu entuziasm la
„chinurile facerii” unei lumi la care visase,
pentru care ar ﬁ fost, oricând, gata să se
sacriﬁce şi care s-a dovedit un ﬁasco.
A fost martoră la „căderea” aşa-zisului
„comunism”, pentru că, de fapt, teoria a
rămas tot năluca din „Manifest…”. Ideile
unui ﬁlozof din secolul XIX, de formaţie
hegeliană, au fost violentate, la începutul
veacului XX, pentru a putea ﬁ adaptate
la realităţile Rusiei feudale. Idei sﬁdate,
apoi, de întreg şirul de dictatori urmărindu-şi propriile interese. O revoluţie
despre care s-a spus, cu îndreptăţire, că
şi-a ucis, mai întâi, propriii copii. Pe unii,
„la vârf”, – la propriu; pe cei mai mulţi –
prin marginalizare socială. Prezentul? Se
frământă în legătură cu ce se va întâmpla
cu nepoatele ei, studente în S.U.A., care
„se potrivesc atât de puţin, prin educaţie,
sentiment al responsabilităţii, delicateţe,
cu societatea actuală”. „Şi – Negreanu?”. „Nu, ăsta-i numele soţului; cu el
s-a născut. Îl are de la bunicu’ din partea
tatălui, Isac Negreanu, care a luptat
pentru emanciparea evreilor…”. Haskala
– versiune românească. Dar emanciparea femeii? Privesc tabloul bine lucrat, în
manieră neoclasică, al unei tinere de pe
la 1900. „Mama mea”, mi-o recomandă.
„De câte ori stau şi mă gândesc: cum a
putut creşte şapte copii? Era plină de
înzestrări artistice, dar n-avea timp să
stea de vorbă cu noi. Ţin minte, când
m-atingea mama, tremuram de emoţie.
Rareori, serile, aprindea o ţigară şi imagina poveşti pentru noi, care se năşteau
din licăriri, prindeau contur din rotocoale,
se destrămau din fum”. Chiar dacă tatăl
ei era proprietarul unui magazin de instrumente muzicale, nu era deloc uşor să faci
faţă unei familii cu nouă suﬂete. Vânzările
n-au „mers” multă vreme şi tatăl ei a fost
bucuros să găsească slujba de reprezentant al unei ﬁrme comerciale. Din când în
când, mai „venea” şi câte o comandă de
închiriere a pianelor rămase în magazie.
„Zestrea noastră, a celor trei surori, – şiaminteşte cu umor tandru interlocutoarea
mea – asta avea să ﬁe: pentru ﬁecare,
câte un pian, un ac de cravată şi o pisică”.
Dar revine iute la realitatea care nu i-a
permis să se înscrie nici la Litere, nici la
Conservator – cât îşi dorea să ajungă o
„mare tragediană”! –, ci să „intre” funcţionară la o ﬁrmă, „corespondentă de limbi
străine”, la 17 ani, imediat după absolvirea
unui liceu comercial. „Salariul îl dădeam
tot în casă, eu nu-mi păstram decât bani
de tramvai”. Astea-s faptele. Trudea de
dimineaţă până seara. Trebuia să înveţe
limbajul comercial, care n-avea nici o

legătură cu beletristica. A muncit până
când şi-a pierdut vederea la un ochi. S-a
vindecat cu greu, în timp. Dar nimic n-a
împiedicat-o să-şi urmeze steaua.
În anii prigoanei, Elena Negreanu a
urmat, în paralel cu slujba, şcoala evreiască de arte, studiind actoria cu Beate
Fredanov. Unul din directori, alături de
Alfred Mendelsohn şi M. H. Maxy, era
chiar soţul ei: compozitorul Radu Negreanu. „Dimineaţa eram la birou, după
amiaza – la şcoală”. Examenul de intrare
la Teatrul Naţional, după ’44, a fost un
triumf pe care-l retrăieşte şi astăzi. „Pre-

şedintele juriului era Ion Sava. Am recitat
ceva dintr-un poet evreu şi am jucat o
scenă din Salomeea, de Oscar Wilde”.
Se-ntoarce-n proﬁl purtând o tavă imaginară şi s-apleacă, mimând hohotele de
plâns, peste capul lui Ioan. „«O Elisabeth
Bergner a noastră!», exclamă Ion Sava.
Primul meu rol a fost în Frumoasa din
Pădurea Adormită. Şi în ziua de azi, când
vreau să mă liniştesc, mi-aduc aminte
de liniştea sălii de-atunci… Pe urmă – în
Toţi ﬁii mei, cu Aura Buzescu – am fost
prietene -, Costache Antoniu, George Calboreanu… În ziua în care a murit mama
mea, am jucat Nunta din Perugia. Când
s-a terminat spectacolul, am izbucnit în
lacrimi. Directorul, Zaharia Stancu, un
om extraordinar, mi-a spus: dacă ştiam,
amânam spectacolul!”. Elenei Negreanu
i-a fost dat, nu demult, să-nchidă un cerc
deschis atunci: prietenia cu Emil Botta.
Am ascultat-o săptămânile astea, la
radio, recitând cu glasul ei grav-catifelat-profund, atât de potrivit lui Botta, din
poezia actorului-poet cu majusculă. Dar
câte prietenii nu durează de atunci?! Irina Răchiţeanu, Radu Beligan, la clasele
cărora de la I.A.T.C. a fost asistentă…
Profesoara – a fost conferenţiar universitar –, formatoare a multor generaţii de
slujitori ai artei actoriceşti, se mândreşte
cu elevii ei, unii – „legende” la rându-le.
Florin Piersic nu uită să amintească public
că ea l-a descoperit, când avea 17 ani,
şi l-a adus la Bucureşti. Moţu Pitiş… „Vă
sărutăm inima, doamnă!” a spus Moţu la
întâlnirea de 20 de ani de la terminarea
facultăţii. Emanoil Petruţ, Amza Pellea…
De Janine Stavarache, Răzvan Vasilescu,
Maria Rotaru, Genoveva Preda o leagă
prietenii care-o susţin moral până azi.

– Cum se face că n-aţi rămas la Naţional?
– Prima dată, am plecat în ’45, la cererea lui Nicolae Belu, la Teatrul Poporului.
Făceam turnee prin ţară. Condiţii – improprii. Jucam nu o dată în şcoli cu geamuri
sparte, iarna, până m-am îmbolnăvit.
Teatrul Poporului s-a desﬁinţat prin ’47.
Am revenit la Naţionalul bucureştean.
A doua oară, partidul m-a trimis la Cinematograﬁe. Am colaborat, ca asistent
de regie, cu Liviu Ciulei; am făcut şi un
ﬁlmuleţ, Gelozia, bat-o vina. „Vin să învăţ
de la dumneata cum faci lumea să râdă”,
mi-a spus odată Jean
Georgescu. Pe urmă,
am primit conducerea secţiei „Teatru
radiofonic”. Am fost
regizoare. Întâi, piesa era discutată, pe
urmă – lucrată. Trebuia să cunoşti bine
probleme de tehnică,
să ştii cum să foloseşti microfonul ca să
obţii efectele artistice
scontate. Când se
transmitea pe post,
totul era pus la punct.
A fost o parte bună
din existenţa mea.
Chiar dacă n-au mai
fost satisfacţiile scenei, am avut nu o
dată prilejul să aud
de la mulţi oameni,
aﬂaţi acum în a doua
jumătate a vieţii: „vă
mulţumim pentru tot
ce-am primit ascultând piese de mare
calitate cu urechea
lipită de radio”.
– Suntem sau nu
autorii propriului destin?
– Suntem, luptând, ﬁecare în felul său,
cu imense diﬁcultăţi.
– Ce credeţi că rezistă timpului, în
ceea ce vă priveşte?
– Educaţia dată ﬁicei mele, Liliana. Se
opreşte, ezită, mi-arată o fotograﬁe. Asta-i
ultima. S-a stins acum câteva săptămâni
în California. Era un copil adoptat. A
terminat Facultatea de teatrologie-ﬁlmologie. S-a măritat. A locuit într-un orăşel
de lângă San Francisco, unde a făcut
pedagogie de teatru până când s-a îmbolnăvit. Ceea ce a învăţat de la mine şi
de la soţul meu, profesor la Universitatea
Naţională de Muzică, a transmis ﬁicelor ei,
acum studente. Cea mare face medicina
veterinară. E printre primii 250 dintre cei
mai buni studenţi din S.U.A., îşi dă doctoratul. Cea mică e studentă la Facultatea
de jurnalism. A făcut practică în Africa.
– Se poate despărţi raţionalul de
iraţional?
– Se despart, fără voia noastră. Depinde de forţa ﬁecăruia de a se cenzura şi
de răul pe care-l facem lăsând iraţionalul
să acţioneze.
– Supravieţuiri?
– Eu le-aş numi rezistenţă, aşa cum au
fost spectacolele de la Baraşeum. Prima
dată, la Baraşeum am urcat pe scenă. Am
jucat în „Cântăreţul tristeţii sale”, de Osip
Dimov; am făcut echipă cu actori români
într-o piesă de un autor francez, care se
chema „Aproape de cer”; am făcut rolul
Leei, din „Dibuk”; pregăteam, împreună
cu Sergiu Nadler, un recital de muzică şi
poezie… Dar a venit 23 August…
– Atuuri şi handicapuri?
– Nu ştiu. Am fost toată viaţa de-un
devotament extraordinar. N-am acceptat
nicicând să fac parte dintr-o „bisericuţă”.

Ambele atuuri mi-au atras necazuri. Poate-s „handicapuri“.
– Acum câţiva ani aţi avut vernisajul
unei expoziţii de pictură.
– Am avut două expoziţii în foaierul
Sălii Radio. Plecarea ﬁicei a coincis cu
retragerea din activitate. Era prin ‚80.
Mă aﬂam în vizită la prietena mea, Alma
Redlinger, mărturisindu-i disconfortul de
a trăi fără să fac ceva. „Ia pune mâna pe
creion şi desenează”, mi-a zis. Văzând
cum merge mâna, m-a încurajat: „Puneţi în faţă nişte lucruşoare care-ţi plac
şi-ncepe”. Din ’82 -’83 n-am mai lăsat
creionul şi cutia cu acuarele. Am debutat
la 86 – 87 de ani…
– De sus, de pe perete, ne „priveşte”
portretul în creion al soţului ei. Elena
Negreanu îmi urmăreşte privirile. „Toată
lumea spune că «l-am prins» mai bine
decât ar ﬁ făcut-o mulţi profesionişti”. „Şi
portretul fetiţei? Bănuiesc că-i Liliana”.
„Ăsta-i de Cova”.
– Continuaţi şi acum?
– Sporadic. Am întrerupt din mai multe
motive. Soţul, din ce în ce mai bolnav,
şi-a pierdut vederea. Se apropia ﬁnalul…
Fiica a făcut un Parkinson, atipic pentru
vârsta ei, a suferit o operaţie la cap,
două anevrisme. A vrut atât de mult să
mă menajeze încât a avut grijă să nu
aﬂu nimic până când … În toată această
perioadă grea, am fost foarte mult ajutată
de prietenul meu, Iulian Sorin. Ne-am
cunoscut imediat după 23 August. Mergeam împreună la cursuri de actorie. Pe
urmă am fost vecini. 56 de ani am locuit
într-un bloc alăturat, pe strada Eforiei. O
viaţă de om…
– E o casă frumoasă, aici, unde staţi
în prezent.
– Aşa spune toată lumea, dar eu n-o
simt casa mea. Casa e parte din noi,
universul nostru când altceva nu mai rămâne. Am fost silită s-o părăsesc, după
ce m-am judecat ani de zile cu proprietarii
care-o revendicau exact când am depus
cererea de cumpărare.
– Credeţi că lucrarea spiritului e iluzorie sau nu?
– Nu, în măsura în care, contrariată
de realitate, nu-ţi pierzi înţelepciunea de
a o respinge, dând societăţii ceea ce crezi
că e de folos.
– Preţuiţi clipa, trăiţi clipa?
– Am momente în care o folosesc la
maximum şi momente în care aştept să
treacă.
– Păreri de rău?
– Că nu am acţionat întotdeauna după
ce am judecat de mai multe ori.
– Credeţi că era informatică sporeşte
comunicarea interumană sau ampliﬁcă
înstrăinarea?
– Da şi nu. Da, ﬁindcă rezolvă mai
repede problemele şi pentru că te ţine
conectat la lumea largă. Nu, pentru că
desﬁinţează bucuria de a primi scrisori.
Mă doare când deschid cutia poştală şi
nu găsesc niciodată nimic.
– Care e ﬁrul Ariadnei ( dvs.) în labirintul existenţei?
– Să oferi, să rezişti, să nu ceri şi să
ierţi.
Când am intrat în casa Elenei Negreanu, televizorul – surogatul prezenţei vii – „mergea” neutru. Nu ﬁindcă-l
iubeşte. O irită vulgarităţile, programele
de proastă calitate, reclamele. Refugiu
– TVR Cultural. Dar are nevoie de televizor. Sigur, libertatea de expresie este
reală, azi. În societatea „veche”, Marele
Inchizitor al ofertei artistice era cenzorul.
În cea „nouă”, rolul sumbru este jucat
de „surâzătorul” manager. „Capitalismul
împotriva căruia am luptat, constată,
era cu mult mai frumos decât cel actual.
Cultura a redevenit cenuşăreasă la mâna
«sponsorilor», dar mai rău este faptul că
«modelele» reuşitei în viaţă nu îndreaptă
aspiraţiile tinerilor, ale majorităţii lor, spre
cultivarea spiritului, ci spre dorinţa de a
face bani, oricum şi din orice”. În poﬁda
tuturor dezamăgirilor, a frustrărilor, Elena
Negreanu crede în ceva: credinţă care
se numeşte teatru, urmaşi. Nu foloseşte
cuvântul speranţă, dar simt că el, totuşi,
există.
IULIA DELEANU
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GROPI COMUNE LA 10 KM DE IAŞI
La o distanţă de aproximativ 10 kilometri de Iaşi, în inima pădurii din comuna Popricani, într-o zonă numită Valea
Climoaiei, zac de zeci de ani cadavre,
descoperite abia în ultimele zile. Este vorba de rămăşite ale unor evrei împuşcaţi
în masă, câte zece pe marginea gropii,
după ce erau dezbrăcaţi şi terorizaţi cu
imaginea celor împuşcaţi anterior. Oameni consideraţi vinovaţi pentru că erau
de etnie evreiască. Oameni care trebuiau exterminaţi cu orice scop conform
ordinelor lui Antonescu. Există şi astăzi
martori ai teribilelor scene. Dacă cei mai
mulţi aveau pe atunci doar câţiva ani şi
au auzit de la părinţi cele întâmplate, în
satul Cuza Vodă din Popricani trăieşte un
martor ocular al masacrului. Un pensionar
de 88 de ani care, atunci, a fost pe punctul de a ﬁ aruncat în groapă laolaltă cu
evreii. Avea 16 ani şi a reuşit să scape de
execuţia gloanţelor după ce a demonstrat
că el, de fapt, nu este evreu. Deşi s-a
săpat şi cu ani în urmă în zone indicate
de localnici pentru a se descoperi gropi
comune în care au fost îngropaţi evreii
ucişi în timpul pogromului de la Iaşi, se
pare că săpăturile au fost superﬁciale şi
în zone apropiate celor reale. Cercetătorul
Adrian Cioﬂâncă împreună cu o echipa
de arheologi condusă de dr. Neculai Bolohan, de la Facultatea de Istorie din Iaşi,
au reluat cazul şi, cu ajutorul bătrânului
de 88 de ani, au reuşit să scoată la iveală
rămăşiţele evreilor cărora li s-a luat viaţa
în 1941. Craniile a 16 dintre ei şi părţi din

Din presa
israeliană de
limbă română
„JURNALUL SĂPTĂMÂNII”, „VIAŢA NOASTRĂ”, ISRO-PRESS
La o şcoală din Rupea,
lângă Braşov, elevii au venit raşi în cap, cu semnul
zvasticii pe capul chilug. O
provocare, dar a cui?
Preşedintele Iranului, Ahmadinejad,
s-a plâns că „Rusia a vândut Iranul americanilor”. Dar presa israeliană scrie că
triunghiul Iran-Venezuela-Rusia devine
periculos. Benjamin Netanyahu a făcut
o vizită, neanunţată decât cu puţin timp
înainte, în SUA.
În Israel s-a remarcat în acest an un
boom turistic, în ciuda pronosticurilor mai
puţin optimiste.
În Rusia sunt semnalate de către
serviciile
secrete peste
150 de
grupări
organizate, de tip neo-nazist.
SUA acuză Siria şi Iran că susţin pe
teroriştii din Hezbollah şi din Hamas.
În Cisiordania se construieşte un
oraş modern, care se va numi Rawbai.
Palestinienii au început să investească
în construcţii.
Neagu Djuvara a acordat un interviu
în care evocă personalitatea Şef Rabinului (din perioada interbelică), dr. I.J.
Niemirower.
În Israel a crescut preţul locuinţelor.
Rusia livrează Iranului rachete cu
rază medie S-300.
Benjamin Netanyahu a anunţat că nu
va opri construcţiile din colonii. Acordul
UNESCO de a se construi o moschee
pe locul mormântului Rahelei a trezit
vii proteste în Israel. Laszlo Alexandru,
critic literar din Cluj, este prezent cu o
recenzie despre cartea Martei Petreu
(„Nae Ionescu – Mihail Sebastian”).
Teşu Solomovici, Vlad Solomon, Lucian Herşcovici, Zoltan Terner, Andreea
Ghiţă, Iona Lazăr semnează articole pe
teme de actualitate, recenzii de cărţi,
despre iudaism etc.
BORIS MARIAN MEHR

Octombrie noiembrie 2010

corpuri au fost dezgropate în ultimele zile
în Valea Climoaiei, iar săpăturile continuă.
S-au descoperit, de asemenea, gloanţe
ce aparţineau Pirotehniei Armatei sau
produse la Copşa Mică Cugir, fabricate
în 1939 şi 1940, fapt ce atestă implicarea
românilor în pogrom. Conform martoruluicheie, au fost ucişi atunci şi îngropaţi în
Valea Climoaiei peste o sută de evrei.

Valea Climoaiei, mormântul
evreilor executaţi
Cercetările pentru descoperirea gropii
comune de la Popricani au fost începute
de către cercetatorul Adrian Cioﬂâncă
şi echipa sa în urmă cu an, în luna octombrie…După ce a intervievat zece
martori din satele Vulturi şi Cuza Vodă,
cercetătorul a concluzionat că amintirea
lor este una comună: cu toţii au povestit
că în timpul războiului au fost aduşi evrei
şi împuşcaţi în pădurea din comuna Popricani, după care erau aruncaţi în gropi
commune...
Valea Climoaiei, locul unde echipa
de arheologi a început săpăturile, a fost
identiﬁcată însă cu ajutorul unui martor
ocular. Vasile Enache are 88 de ani acum
şi este din satul Cuza Vodă. Pensionarul
a acceptat să meargă împreună cu Adrian
Cioﬂâncă şi echipa sa în pădure pentru a
arăta locul unde era să ﬁe omorât cu zeci
de ani în urmă. Bătrânul povesteşte că
la acea vreme avea 16 ani şi că trupele
armatei l-au găsit în pădure şi au crezut
că e evreu. Au vrut să îl execute şi să îl
arunce în groapa comună descoperită în
ultimele zile, însă a reuşit să le dovedească faptul că este creştin ortodox. Aşa că
l-au lăsat să plece, însă teroarea îndurată
şi imaginile groaznice de la faţa locului
i-au rămas dureroase în amintire.

Până acum au fost descoperite
rămăşiţele a 16 oameni
…Pâna în prezent au ieşit la iveală
rămăşiţe de la 16 corpuri umane, bilanţul
descoperirilor schimbându-se în ﬁecare
zi. Există posibilitatea ca în groapă să se
aﬂe rămăşiţele umane ale cel puţin unui
copil. De altfel, Enache povesteşte că a
văzut cum a fost omorâtă o femeie cu tot
cu copilul mic pe care îl strângea la piept.
Arheologii au găsit şi o talpă de papuc de
femeie mărimea 35 şi alte obiecte precum
nasturi, urme de ţesătură şi păr uman. În
groapa comună descoperită în Popricani,

dar şi în apropiere, arheologii au găsit şi
numeroase tuburi de gloanţe de calibrul
7,92 Copşa Mică Cugir sau Pirotehnia Armatei, gloanţe produse în anii 1939-1940.
Pentru că acestea erau folosite îndeobşte
de armata română, Adrian Cioﬂâncă susţine că reprezintă încă o dovadă că armata
română a fost implicată în masacru şi în
executarea evreilor care au fost îngropaţi
în Valea Climoaiei.

Evrei din Iaşi sau din Sculeni?
În ceea ce priveşte provenienţa evreilor îngropaţi aici, cercetătorul aﬁrmă că
are două ipoteze. Martorii intervievaţi au
aﬁrmat toţi că evreii provin din Iaşi. Acest
lucru ar însemna că o parte din populaţia
din oraş a fost dusă în timpul pogromului
la Chestura de Poliţie, acolo unde au fost
masacrate câteva mii de evrei, iar o altă
parte a fost dusă în afara oraşului, acolo
unde evreii au fost împuşcaţi. Există şi posibilitatea - şi aceasta este a doua ipoteză
- ca evreii să provină din Sculeni…
„Holocaustul trebuie înţeles nu doar ca
acţiune de exterminare ﬁzică a evreilor,
ci şi ca tentativă de exterminare a unei
entităţi mnemonice. Totuşi, adevărul iese
până la urmă la iveală. Aici vorbim despre
evenimente care nu sânt acoperite documentar, ceea ce este foarte important
pentru istorici, pentru că lucrurile pe care
le aﬂăm acum de la martori şi de la echipa de arheologi schimbă sensibil istoria
pogromului de la Iaşi şi a masacrelor din
zona actualului judeţ Iaşi în vara anului
1941“, a menţionat Adrian Cioﬂâncă.
Nu în ultimul rând, cercetătorul a
declarat că are în vedere şi alte gropi
comune ce ar exista în judeţul Iaşi şi
pe care vrea să le identiﬁce în perioada
următoare. Proiectul în cadrul căruia s-a
descoperit groapa din Valea Climoaiei
este susţinut şi ﬁnanţat de către Institutul
Naţional pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel“. Despre descoperirea gropii comune a fost informată
şi Poliţia, care a informat mai departe
Parchetul.

Martor ocular la ororile
petrecute în pădure
Vasile Enache este bărbatul al cărui
trup ar ﬁ putut să zacă astăzi în groapa
descoperită în ultimele zile. Omul, în
vârstă de 88 de ani acum, din satul Cuza
Vodă, poartă şi azi în suﬂet teroarea pe
care a simţit-o în vara lui 1941... Şi-a

Martorul Vasile Enache

amintit că, ﬁind copil în iunie 1941, a
mers în pădure să pască vacile. Evreii
erau aduşi pe atunci din Iaşi cu santinele,
spune el. Curios, a lăsat vacile şi a mers
să vadă ce se întâmplă. „M-au oprit acolo
şi pe mine, că au zis că-s evreu. Evreii
erau pe un dâmb şi erau înconjuraţi de
soldaţi. Soldaţii au scos patru evrei şi ăia
au făcut o groapă mare, mare, mai mare
decât statul unui om. Erau trei gropi cu
totul, una lângă alta. Pe evreii cu haine
bune îi dezbrăcau... După aia, puneau
câte zece evrei pe malul gropii, în fund şi
cu picioarele în groapă. Iar românii noştri
trăgeau cu puşca şi ei cădeau în groapă.
Era soldatul şi evreul, ﬁecare ochea câte
unul de la doi metri. După aia coborau patru evrei în groapă ca să aranjeze morţii.
Şi era şi o femeie cu un copil mititel. Şi
s-a rugat să o lase în pace că are copil,
dar nu, au dus-o pe malul gropii şi tot au
împuşcat-o, şi pe ea, şi pe copil. Mai erau
acolo şi alte femei. Şi bărbaţii se căinau,
că de ce-i omoară, ce au cu ei, că nu au
greşit cu nimic, că nu sânt animale să
ﬁe omorâţi în pădure“, a mărturisit Vasile
Enache. Pensionarul şi-a amintit că era
la un pas doar de a ﬁ aruncat şi el în
groapă laolaltă cu evreii. “Mie soldaţii nu
mi-au dat drumul până nu s-au convins că
nu sânt evreu. M-au dus în sat şi ne-am
întâlnit cu două femei, care le-au zis la
soldaţi că sânt din sat, din Cuza Vodă şi
că nu sânt evreu…“
Pe lângă cele povestite şi arătate
de către martorul cheie Vasile Enache,
există şi alte câteva mărturii esenţiale
în localizarea gropii comune din Valea
Climoaiei. Ion Bosanceanu, în vârsta de
81 de ani, din satul Vulturi, comuna Popricani…,Constantin Macovei, de 86 de
ani, şi Natalia Tudosa, de 82 de ani. Toţi
au fost martorii grozăviilor care au dus la
moartea evreilor…
NICOLETA BUNDUC
(Din “Ziarul de Iaşi”)

O generaţie pierdută

„ARTIŞTI EVREI ÎN PERIOADA HOLOCAUSTULUI”

A fost o generaţie pierdută, poate nu în totalitate dar în mare
parte. Mulţi dintre membrii ei au dispărut în fumul crematoriilor,
alţii - împuşcaţi în lagăre. Cei care au supravieţuit şi au rămas în
România şi-au ales o altă cale de manifestare, renunţând pentru
decenii la modalitatea artistică pentru care au optat în tinereţe.
În sfârşit, câţiva au părăsit.ţara. Unii, puţini, au reuşit, alţii s-au
pierdut pe parcurs. Oricum, istoria nu le-a permis să-şi urmeze
nestingheriţi cariera, să aibă posibilitatea desfăşurării plenitudinii
talentului lor acolo unde s-au născut şi au trăit o bună parte a
vieţii .Este vorba de artiştii evrei aﬂaţi în România în perioada
celui de-al doilea război mondial şi a Holocaustului. Tablourile a
16 dintre ei –Victor Brauner, Mina Byck Wepper, Arnold Daghani, Marcel Iancu, Iosif Iser, Iosif Klein, Alex Leon, Egon
Mark Lövith, Max Herman Maxy, Aurel Mărculescu, Jules
Perahim, Lola Schmierer Roth, Arthur Segal, Margareta
Sterian, Ernö Tibor, Lazăr Zin -sunt expuse la Muzeul de Artă,
într-o expoziţie inaugurată de Ziua Holocaustului, iar un catalog
al expoziţiei ne arată drumul parcurs de ﬁecare dintre ei, atât în
artă cât şi în viaţă.
Albumul, care poartă numele expoziţiei – „Destine la răscruce. Artişi evrei în perioada Holocaustului”, are meritul ca, în
afară de prezentarea celor 16 artişti, să cuprindă articole care
analizează condiţiile în care au creat artiştii evrei în contextul
intensiﬁcării antisemitismului în România, articole despre legile
rasiale, atât cele din România cât şi cele din Ungaria (o parte
dintre artişti erau din Transilvania de nord, ocupată de trupele
horthyste) care i-au eliminat din viaţa artistică, întrerupându-le
pentru o lungă perioadă activitatea şi care, până în ﬁnal, au dus
pentru mulţi dintre ei la eliminarea lor ﬁzică. Pe de altă parte,
situaţia lor de discriminaţi, eforturile pe care au trebuit să le
depună pentru a se impune în calitate de evrei în lumea artelor
din România, nedreptăţile cu care s-au confruntat ca minoritate

oprimată chiar în scurta perioadă în care Constituţia le garanta
drepturile, i-au determinat pe câţiva să adere la idealurile stângii,
ale comunismului, să devină chiar membri ai partidului aﬂat în
ilegalitate.
Studiul „Destinul unor artişti reformatori evrei în România” îi
plasează pe aceştia în contextul artei europene moderne. Artiştii
evrei europeni, inclusiv cei din România, au stat la baza revoluţiei
europene în artă de la începutul secolului trecut şi din interbelic şi
toate curentele din perioada respectivă – de la postimpresionism
la fovism, cubism, suprarealism, expresionism, constructivism,
noul realism – se regăsesc în operele lor. Ei au purtat stindardul
revoluţiei în artă, lucru care mai târziu le-a fost imputat de cele
două regimuri totalitare – fascismul şi comunismul. Tematica
tablourilor lor este variată dar la mulţi dintre ei nu lipseşte cea
socială, antifascistă. Există chiar premoniţii ale viitorului tragic.
Unii dintre ei, ca de pildă A.Daghani, Marcel Iancu sau Lazăr Zin,
au imortalizat şi suferinţele evreilor deportaţi, victimele pogromului
sau momente ale distrugerii cimitirelor, acestea rămânând ca un
memento al tragediei evreilor ce nu poate ﬁ uitată.
Un alt mare plus al expoziţiei şi al catalogului este prezentarea
unor artişti evrei mai puţin cunoscuţi, cel puţin în mediile româneşti,
elevi ai faimoasei şcoli de pictură de la Baia Mare. Este a doua
astfel de tentativă de popularizare a lor, după excelentul album
editat la Oradea al Mariei Zinz: „Artişti plastici din nordul Transilvaniei, victime ale Holocaustului” (prezentat de asemenea în R.E.).
Alături de expoziţia organizată de Institutul Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România şi Muzeul Naţional de Artă,
catalogul „Destine la răscruce” este încă o contribuţie la cunoaşterea dimensiunilor politicii antievreieşti din România din perioada
celui de-al doilea război mondial, care nu i-a ocolit nici pe creatori,
impunând un hiatus, uneori fatal, în opera lor.
EVA GALAMBOS
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Un „nou” octogenar...

TĂCERILE LUI RADU COSAŞU DE ZIUA LUI

Cine poate spune că-l cunoaşte pe Radu
Cosaşu? Cititorii, colegii, prietenii, duşmanii?
Nu cumva - el însuşi? Mă îndoiesc. Şi, totuşi,
ce altceva sunt solilocviile, povestirile, pe care
autorul lor se jură, murmurul intelectual, legato-ul
mult iubit de muzicieni şi poeţi, decât tot atâtea
încercări de autocunoaştere şi fugă de ea?!
Fiindcă, pentru Oscar Rohrlich, antinomiile sunt
complementare. El crede că valorile nu pot ﬁ
ucise, îi iubeşte pe Caragiale şi Babel şi pe mulţi
alţi „mari”. Ca atâţia ambiţioşi ai lumii, vrea să se
asemene Sﬁnxului; o jinduire refulată, venită din
strămoşi, care au trudit, nu glumă, luptându-se cu
urieşenia blocurilor acelora de piatră, ştiind că o
fac numai „spre mai marea glorie a lui Farao”. Au
făcut-o, însă, pentru eternitate. Să ﬁe Scriitorul un
cioplitor de maţeivot? Îi place să cultive paradoxul, să se dezvăluie şi să se refuze dezvăluirii. Un
jucător de şah cu sine însuşi, un mim trist, care
presară tandreţe pentru a o tăia cu mai bucuros
cinism, un hiperlucid capabil să se autoiluzioneze
atât de bine încât să şi creadă până la urmă în
ceea ce spune. Credinţă de o secundă… Cu un
singur lucru pe lume e grav: cu scrisul lui. Să sapi
până-n ultimul ceas… mângâiere, prizonierat,
viaţă netrăită? Ştim toţi cititorii lui că iubeşte
muzica bună, sportul, ﬁlmul. Citez din memorie o
frază despre Stan şi Bran, nedespărţiţii prieteni,
eroii lui favoriţi: „Când lumea va înceta să existe,
în acel moment, pe ecrane, cred că va trebui să
ruleze «Stan şi Bran, vânzători de brad»”. Cred
că acum, la aniversare, ar trebui să scriu, mai
curând, despre tăcerile sale…
IULIA DELEANU
CABINETUL PREŞEDINTELUI
Ierusalim, 21 octombrie 2010
Dr. Aurel Vainer
Preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România

S T I M AT E D O M N U L E D R . V A I N E R ,

Primirea călduroasă şi ospitalitatea de care aţi dat
dovadă în timpul vizitei mele oﬁciale în România au
fost minunate şi, pentru aceasta, vă sunt recunoscător.
În plus, un moment esenţial al călătoriei mele,
precum şi o experienţă foarte emoţionantă, a fost semniﬁcativa şi mişcătoarea întâlnire cu membrii comunităţii evreieşti din România, la sinagoga din Bucureşti.
Tulburătorul serviciu divin în amintirea victimelor tragicului accident al elicopterului armatei israeliene este
o mărturie a parteneriatului dintre oamenii din Israel

şi Comunitatea Evreiască din România, precum şi a
legăturilor indestructibile dintre evrei, oriunde s-ar aﬂa.
Vreau să vă felicit pentru iniţiativa de a crea un
memorial pentru sutele de mii de evrei români, victime
ale Holocaustului. Am fost profund emoţionat când am
participat la ceremonia oﬁcială în amintirea acelora care
au pierit în perioada întunecată de atunci. Profundele
legături dintre oamenii din Israel şi evreii din România
sunt doar un alt element care arată evoluţia prin care
am trecut, de la Holocaust la o viaţă nouă.

Doresc să extind aprecierile mele din inimă pentru
felul minunat în care am fost primit de către comunitatea evreiască din România şi sper că vom continua să
colaborăm pentru întărirea şi dezvoltarea acestor relaţii
pline de semniﬁcaţii.
Doresc cu sinceritate tot ce este mai bun unei comunităţi remarcabile!
SHIMON PERES

Saul, enigmaticul Povestaş al lui Llosa
Nu a fost o surpriză pentru nimeni:
Premiul Nobel pentru literatură a fost
atribuit anul acesta lui Mario Vargas
Llosa. Deşi se zice, şi nu fără dreptate,
că se stă cam mult la rând în aşteptarea marii consacrări şi că se întâmplă
ca alte criterii decât cele ale talentului – criterii politice,
geograﬁce ori de cumetrie internaţională – să decidă
alegerea ﬁnală a învingătorului. Nu e cazul lui Llosa.
Fabulosul scriitor peruan a dat în mare măsură
tonalitatea, marca şi reputaţia literaturii sud-americane
a secolului XX, împreună, desigur, cu Gabriel Garcia
Marquez, „consangvinul” său columbian, coleg de
breaslă, de har, dar şi de rivalitate (nevricoasă!)
nevricoasă!) înistă
tru celebritate mondială. Mă rog, există
cândestul loc pentru ambele genii iar scânteile izbucnite din (binecunoscutele!)) lor
stui
înfruntări au luminat stelar proza acestui
timp, eclipsând o vreme producţia liteastă
rară a unei Europe ostenite. În această
ării”
atmosferă de sărbătorire a „nobelizării”
lui Llosa, am reluat lectura cărţii sale
), al
„Povestaşul” (Editura Humanitas),
vreu
cărei personaj central este un tânăr evreu
bizar, student la Drept şi Etnograﬁe din
ultuPeru, pasionat până la obsesie de cultunia.
rile primitive ale triburilor din Amazonia.
Povestea insolită a lui Saul Zuratas stârnată
nea o întrebare provocatoare, învecinată
cu cea privitoare la destinul eroului: oare cum
ă a lumii? Cum îi
mai arată evreii în literatura actuală
ndeie ale prezenvăd marile (sau mai puţin marile) condeie
tului, acum, când tema Holocaustuluii şi-a
i maii lepădat
l ăd t
vălurile doliului – păstrându-şi desigur neuitarea cu o
sănătoasă încăpăţânare?
Să-i îngăduim autorului să-şi prezinte singur personajul:
„Saul Zuratas avea o pată vineţie, de culoarea vinu-

lui oţetit, care îi acoperea în întregime partea dreaptă a
feţei, iar părul lui roşcat şi zbârlit era ca ﬁrele unei perii
de frecat pe jos. Pata nu ocolea nici urechea, buzele
sau nasul, unde erupţia provenea şi de la o tumeﬁere
a venelor. Saul era cel mai urât băiat din lume, dar
simpatic şi foarte bun la suﬂet... un om deschis, fără
ascunzişuri, degajat şi blând... care li se adresa tuturor
cu «prietene»; şi am devenit apropiaţi – în măsura în
care poţi ﬁ prieten cu un arhanghel – în primii doi ani în
care am urmat amândoi cursurile Facultăţii de Litere. În
ziua în care ne-am cunoscut m-a pus în gardă, prăpădindu-se de râs şi arătându-mi pata de pe obraz: «Mi se
zice Mascarita (măscuţă – n.n.), prietene»... Umblând
prin oraş cu Saul, puteai constata cât de incom
comodă
îi era viaţa din pricina obrăzniciei şi
ră
a răutăţii
oamenilor. Întorceau capul sau se
proţ
proţăpeau
în faţa lui ca să-l vadă mai bine
d
şi deschideau
larg ochii, fără a-şi ascunde
uim
uimirea
sau repulsia produse de chipul lui...”
C
Cititorul
suspicios se poate întreba: să
o
ﬁe, oare,
acest personaj straniu un simbol al
„evre
„evreului
pătat”, „însemnat”, marcat de umbra
„păc
„păcatului”
seminţiei sale? Şi care îşi înfruntă
soar cu o umilinţă zâmbitoare, cu o laşitasoarta
m
te mascată
în nepăsare. Dar unde sunt, în
acea
această
ecuaţie, ambiţiile şi orgoliul aferente
etnie Există, nici o grijă: le regăsim la băetniei?
trân
trânelul
don Salomon, tatăl lui Saul, cel care
şi-a numit băcănia din centrul Limei „Steaua”,
după Steaua lui David, şi lupta să-şi vadă ﬁul
şcoli avocat important, instalat în parlament
om şcolit,
sau în diploma
diplomaţie. Ce conta ﬁgura sa defectuoasă sau
numele
l său
ă iudaic
i
pe lângă inteligenţa sa strălucită?
Dar din ﬁrea ﬁului său lipsea structural orice urmă de
vanitate. Îi rămăsese doar patima, interesul mistuitor,
poate şi solidaritatea în suferinţă cu aceşti oropsiţi ai
soartei – oamenii primitori din selva peruviană, care
trăiau ca în timpurile imemoriale, goi, „îmbrăcaţi” doar

Profesiunea
de a citi

în tatuaje şi cu un şorţ mic
în faţă, hăituiţi şi umiliţi. Dar
având o imaginaţie mereu în ﬁerbere, o cultură proprie, adorând spiritul copacului, al şarpelui, al norilor
şi al fulgerului. Un neastâmpăr continuu mâna aceste
minuscule triburi dintr-un loc în altul, având ﬁecare
tradiţiile, miturile şi credinţele sale (asemeni „jidovului
rătăcitor”? - se poate întreba cititorul). Numai că ei îşi
refuzau „civilizarea”, adaptarea, oferite de misionari
sau cercetători, şi se izolau afundându-se tot mai
adânc în jungla amazoniană. Singurul lor contact cu
restul lumii era asigurat de „povestaş“: un enigmatic
călător care poposea din când în când într-o asemenea
colectivitate şi care povestea: aducea ştirile, comunica starea spiritului, a soarelui, apelor şi lunii, lăsând
imaginaţia să-i clocotească şi fascinându-şi ascultătorii care se aşezau în cerc în jurul lui. Saul Zuratas
îi adora, Llosa la fel, umplându-şi cartea cu aceste
istorisiri mitice ale povestaşului, care devine cronicarul vremurilor, comentatorul, jurnalistul, depozitarul
memoriei colective, însetat de adevăr dar şi de magia
ﬁcţiunii. Cu timpul, Saul dispare din acţiune: să ﬁ plecat
în Israel? – se întreabă Llosa, care, în călătoriile sale
prin lume, îl căutase mereu pe îngerul evreu cu chip
de monstru, cărturarul care se dedicase salvării de la
poluarea „civilizatorie” a puţinelor petice de umanitate
inocentă aﬂate încă în sălbatica Amazonie.
Îl regăseşte până la urmă. La Florenţa, în expoziţia
unui celebru fotograf italian, împătimit şi el de misterele selvei peruane. Sau poate că doar i se pare că-l
recunoaşte într-una din fotograﬁile în care un povestaş
cu părul roşu şi aspru, cu faţa jumătate albă, jumătate
vineţie, povesteşte, hipnotizându-i parcă pe indienii
machiguengas, care făceau cerc în jurul lui. Te pomeneşti că Saul Zuratas îşi făcuse, într-un mod foarte
personal şi subtil, Aliaua sa?!
Poate. Numai că greşise drumul...
SANDA FAUR
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Ziua Internaţională a Învăţăturii Evreieşti,
celebrată de F A M I L I A J C C

Bucureşti

Peste 200 de persoane de toate vârstele au participat în data de 7 noiembrie
la Ziua Mondială a Invăţăturii Evreieşti în
toate JCC-urile din ţară. Cele opt activităţi
dedicate acestui eveniment au întrunit
persoane cu vârsta cuprinsă între 3 şi 85
de ani.Evenimentul a fost prilejuit de faptul că Rabinul Adin Steinsaltz a încheiat
exact în această zi monumentala sa operă
de traducere şi comentariu a Talmudului.
Cunoscut în întreaga lume pentru volumele publicate, profesor şi ﬁlosof, el este
unul dintre importanţii promotori ai accesului la educaţie şi învăţătură pentru toţi

evreii, fapt din care şi-a făcut o misiune
de conştiinţă.
În lumea comunicării cu viteză, vestea
faptului că va încheia această lucrare
s-a răspândit cu repeziciune şi în sute
de comunităţi şi centre comunitare evreieşti a fost celebrată această zi dedicată
studiului.
Pornind de la înţelepciunea Talmudului
dar şi de alte surse iudaice de învăţătură,
activităţile şi programele care au avut loc
în centrele comunitare s-au referit la Tzedaka, Iubire, Familie, Arta de a conduce,
Cântarea Cântărilor şi multe alte teme

Timişoara

de interes.
A fost un prilej pentru a învăţa împreună, exersând acea artă a dialogului
atât de deﬁnitorie pentru felul în care
funcţionează Studiul Religios Evreiesc
în Ieshivot.
JCC Bucureşti a întâmpinat acest
eveniment cu programe destinate tuturor
grupelor de vârstă. Printre cei care au
animat evenimentele trebuie menţionaţi
Shlomo Shoham din Israel, vicepreşedinta Comunităţii Evreilor din Bucureşti,
Mirela Aşman, ing. Otto Adler, etno-sociologul Hary Kuller, tinerele Magda Petrusca
şi Ina Dinescu. Au participat numeroase
persoane interesate de tainele scrierilor
evreieşti.
La JCC Timişoara, ziua de duminică, 7 noiembrie, a însemnat o activitate
inedită. Participanţii de toate vârstele au

fost invitaţi să dezbată, la cafea şi prăjituri, pe marginea unor citate din Talmud.
A fost extraordinar cum cei prezenţi s-au
implicat şi şi-au exprimat părerile. Au fost
momente deosebite, despre care participanţii au spus că ar vrea să se repete şi în
restul duminicilor. Organizatorii, Tina Sas,
Luciana Friedmann şi Andrei Schwartz,
i-au purtat pe participanţi în interesanta
şi unica lume a studiului talmudic.
Prin discuţii, prin curiozitate, prin multitudinea de întrebări pe care le punem ne
apropiem de Dumnezeu, în condiţiile în
care acest lucru îl facem cu mintea şi cu
suﬂetul deschis. La JCC Oradea au avut
loc două evenimente. Unul a fost moderat
de dl. Freundlich, profesor de Talmud
Tora, iar după-amiază 35 de persoane
au luat parte la un program susţinut de
Katalin Kövari despre Iubirea în Iudaism.
Bucureşti

Oradea

ŞABATON HEŞVAN şi un respiro iudaic la Şimleu şi Nuşfalău
Odinioară, la Şimleu Silvaniei exista
o comunitate evreiască numeroasă, cu
sinagogă şi şcoală, chiar ieshiva. Azi,
la jumătate de secol distanţă, amintirea
acelor vremuri a fost transformată, preţ
de câteva zile, în realitate. Prin colaborarea dintre Joint şi F.C.E.R. dar şi prin
bunăvoinţa şi hotărârea unuia dintre
descendenţii familiilor care au trăit aici,
medicul stomatolog Alex Hecht din Statele Unite, peste 60 de tineri au venit
să petreacă un sfârşit de săptămână
evreiesc la Şimleu şi Nuşfalău.
Şabaton Heşvan, cel de-al şaselea
asemenea program şi al doilea la Şimleu,
a debutat în cimitirul secular al oraşului.
Aşa cum s-a subliniat la debutul manifestării, aici nu odihnesc aceia care au
fost ucişi în Holocaust. Amintirea lor este
evocată în sinagoga devenită muzeu. În
acest loc participanţii au avut posibilitatea să reaﬁrme, prin câteva ﬁlmuleţe pe

care le-au făcut, nevoia de supravieţuire
evreiască, de a duce mai departe memoria şi faptele înaintaşilor noştri.
Kabalat Şabat a debutat cu deschiderea oﬁciala a Şabatonului în Muzeul
Memorial al Holocaustului din Nordul
Transilvaniei. Evenimentul a fost onorat
de personalităţi importante, ca preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel
Vainer, prezent pe tot parcursul acestui
eveniment, în mijlocul tinerilor, la toate
momentele programului, Israel Sabag,
director Joint România, dr. Michael Kigel,
decan al Facultăţii de Iudaism din cadrul
Universităţii Lauder de la Viena. Din partea autorităţilor locale a fost prezent şi a
luat cuvântul primarul oraşului, Cătălin
Ţurcaş, doctorul Ioan Puşcaş şi directorul
Muzeului şi totodată unul dintre cei mai
implicaţi organizatori ai Şabatonului,
Daniel Stejerean.
În prefaţa rugăciunii, preşedintele

F.C.E.R. a oferit medalia şi diploma ”Prieteni ai Comunităţii Evreieşti din România”
doctorului Puşcaş, directorului muzeului,
Daniel Stejerean, celui care a fost distins
cu titlul „Drept între popoare”, Alexandru
Cherecheş.
După rugăciunea de Şabat şi după ce
în sinagogă au răsunat vocile calde ale
tinerilor prezenţi, a urmat ceremonia de
Oneg Şabat. În continuare s-a purtat o
discuţie interesantă cu dr. Michael Kigel,
Zvika Kﬁr şi Şlomo Şoham, profesor şi
ghid în Israel. Cei prezenţi au fost invitaţi să pună întrebări, fără vreo reţinere,
referitor la orice subiect îi interesa din
domeniul religiei iudaice.
Sâmbătă dimineaţă, după Serviciul
sinagogal şi Kiduşul rostit de directorul
JDC România, Israel Sabag, preşedintele Aurel Vainer s-a referit în faţa
asistenţei la viitorul Comunităţii Evreieşti
din România. Persoana cea mai avizată

pentru a vorbi despre acest subiect, care
trezeşte numeroase întrebări, a explicat
care sunt şansele ca peste ani să mai
existe un viitor al evreimii în România. Dr.
Michael Kigel s-a referit apoi la Pericopa
săptămânii.
Directorul JCC Bucureşti, Shay Orni,
a animat echipa de organizare a acestui
eveniment, formată din fraţii Natalia şi
Radu Gross, Cristian Ezri, Zvika Kﬁr,
Daniel Stejerean. Efortul lor a fost sprijinit de preşedintele Comunităţii Evreilor
Oradea, ing. Felix Koppelmann, şi de
directorul JCC Oradea, Andrei Seidler.
Ceremonia de la ﬁnal a dat posibilitate participanţilor să spună cum au
perceput ei aceste trei zile de educaţie şi
învăţătură. Apoi a urmat mult-aşteptatul
program dedicat călăriei, la ferma familiei
Hecht iar directorul JDC România, Israel
Sabag, a oferit distincţii organizatorilor
acestuia.
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JCC
JCC
Bucuresti Timisoara
,

Radio JCC „Shalom
Romania”
Recent
şi-a început
emisia pe
Internet un
radio evreiesc destinat
ascultătorilor din ţară şi
din străinătate. Adresa
la care se
poate accesa este new.jcc.ro iar în bara de meniuri
găseşti un link către radio JCC.
Radioul va prezenta emisiuni din
cele mai diverse: muzică, talk-show-uri,
dezbateri, transmisii directe de la evenimente, interviuri cu oameni de cultură,
istorici, oameni de ştiinţă, etc. Radioul
este un mijloc de comunicare eﬁcient între comunităţile din ţară şi, de asemenea,
va oferi posibilitatea sporirii legăturilor cu
familiile care se aﬂă în alte ţări.
Deja există o echipă de 26 de voluntari
care s-au caliﬁcat în domeniul radioului
şi organizatorii îi invită pe toţi cei care
doresc să participe la acest proiect, să
realizeze efectiv emisiuni, să vină cu
încredere în forţele proprii către „Radio
Shalom Romania”.
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Debut bogat în programe

,

De abia a intrat oficial în circuitul
JCC-urilor, şi Centrul timişorean are deja
o serie de programe interesante, la care
vin membrii tuturor generaţiilor. Fără a le
putea menţiona pe toate, selectăm doar
câteva pe care le considerăm demne de
a putea ﬁ aplicate şi în alte comunităţi:
* Medicul Gheorghe Sebok, vicepreşedinte al Comunităţii, a susţinut o conferinţă, ilustrată cu un power-point, referitor la
„Medicină şi Iudaism”. Asistenţa, formată
din peste 40 de persoane, a apreciat informaţiile extrem de interesante prezentate.
Domnia-sa a subliniat valorile umaniste
prezente în medicina evreiască din cele
mai vechi timpuri. De la Maimonide până
la alte mari personalităţi ale medicinei, au
existat oameni care au deschis calea în
numeroase domenii dedicate vindecării
trupului şi suﬂetului.
* Programele pentru copii care au
început deja la JCC Timişoara se bucură
de o participare constantă. Frumoasă şi
luminoasă, camera pentru copii reuneşte,

sub conducerea tinerei Odette Winrauch,
în ﬁecare zi a săptămânii copii cu vârsta
cuprinsă între 1 şi 12 ani. Joacă şi învăţătură, numeroase şi noi jucării, îi atrag pe
copii în acest mediu confortabil.
* Domnul Pavel Strausz a deschis
seria referitoare la Istoria Evreiască,
printr-un capitol dedicat „Originilor”. Participanţii, aparţinând „vârstei de aur”, au
avut prilejul să asculte care este sorgintea
poporului nostru, de unde venim şi care a

Dr. Doolitle şi
o activitate inedită

Zeci de iubitori de animale din Bucureşti au venit la JCC cu prietenii lor necuvântători. A fost o zi colorată şi animată,
când aceştia s-au aﬂat în punctul focal
al evenimentelor de la JCC. Pentru ei
a venit un medic veterinar şi, în acelaşi
timp, participanţii au avut posibilitatea
să adopte un animal, să se bucure de
demonstraţiile celor dresaţi şi să se uite
la ﬁlme amuzante despre animale.
A fost o activitate cu adevărat inedită,
care s-a adresat unei pasiuni pe care
mulţi o au!

Zi evreiască
la firma HP
Compania HP a iniţiat o zi pentru
cunoaşterea comunităţii evreieşti şi a
centrului comunitar. A fost un eveniment
inedit pentru ambele părţi, în cadrul căruia preşedintele Comunităţii Evreilor din
Bucureşti a prezentat această comunitate
şi activităţile sale. Prin prezenţa lui Shlomo Shoham, angajaţii acestei renumite
ﬁrme au aﬂat despre valorile universale
ale iudaismului iar Cristian Ezri din Oradea a vorbit despre activităţile pentru cei
tineri şi despre felul în care tinerii sunt
motivaţi să ﬁe tot mai implicaţi în conducerea şi în viaţa evreiască.
S-au gustat cu această ocazie bucate
israeliene, pregătie în bucătăria JCC de
„chef Peter”, şi s-a dansat pe muzică
israeliană.

JCC
Oradea
Tineretul care frecventează Comunitatea Evreilor din Oradea şi JCC Oradea
a pregătit sub îndrumarea, profesoarei
Ioana Klein, expoziţia comemorativă
Remember Kristalnacht. Evenimentul
pregătit de aceştia s-a desfăşurat în perioada 9-13 noiembrie, zilele negre care
au marcat practic debutul Holocaustului.

fost începutul iudaismului în lume.
* Adir Goldmann a realizat o introducere a participanţilor, tineri şi aparţinând
vârstei medii, în câteva concepte esenţiale ale iudaismului. Discuţia despre
spiritualitatea evreiească a captat atenţia
participanţilor.
* Fiecare celebrare de Şabat, în cadrul
JCC Timişoara, înseamnă o aşteptată reîntâlnire la o îmbelşugată masă comună.
Tineri şi vârstnici se întâlnesc de ﬁecare
dată pentru a sărbători împreună această
Zi Regină a săptămânii.
* Un adevărat curs despre Caşrut şi
hrană sănătoasă a ţinut în faţa celor prezenţi la reuniunea vârstei medii Andreea
Dobra, cadru universitar, responsabilă cu
programele pentru vârsta medie la JCC
Timişoara. Nu doar prezentarea video şi
conferinţa au ilustrat valenţele acestei
hrane ci şi bucatele pregătite chiar de
organizatoare, salate delicioase şi prăjituri-bio.
* Cu ocazia comemorării a 15 ani de
la dispariţia lui Yitzhak Rabin, participanţii
şi-au putut aminti împreună cu juristul
Paul Sterescu momente importante din
viaţa politică şi din viaţa privată a celui
care a fost numit de către organizatori
„mesagerul păcii”.
* Au debutat cursurile la JCC Timişoara! Ele au loc marţi (ora 11.00) şi joi (ora
18.00) – Ivrit, luni (ora 18.30) – dansuri,
vineri (ora 10.00) – calculatoare, marţi
(ora 19.00) – krav maga.

Amintirea neagră a Kristalnacht
Lucrările prezentate cu acest prilej au întrunit aprecierea vizitatorilor. Profesorii de
istorie au adus clase de elevi de la şcolile
„Emanuel Gojdu” şi „Nicolae Bălcescu”.
Recent a fost difuzată şi o emisiune la
Televiziunea TVS Oradea despre această
manifestare care a vizat în primul rând
educarea celor tineri, indiferent de etnie.
Activitatea grădiniţei recent înﬁinţate la
JCC, sub coordonarea educatoarelor Andreea Koncz şi Mihaela Pop este o desfătare pentru cei ce intră în acest spaţiu.
Pătuţurile mici, locul de joacă excepţional
amenajat sunt atractive pentru oricine.
După cursuri, elevii continuă activitatea la JCC. Alături de Kati Kövari ei

participă la cursurile de la learning center
unde reuşesc să îşi termine temele şi să
înveţe noi lucruri alături de profesoara lor.
Copiii şi tinerii studiază la JCC Oradea
limba ebraică, Talmud Tora, cursuri de
ghitară, matematică distractivă. Ei, dar şi
cei mai în vârstă, pot lua parte la cursuri
de dansuri de societate, dansuri populare
şi dans sportiv. Sub îndrumarea tinerei
Beata Szabo, au loc cursuri de dansuri
Israeliene.
Tenisul de masă, întâlnirile vârstei
medii şi pensionarilor au devenit deja
o practică de ﬁecare săptămână a orădenilor.

Conferinţă londoneză dedicată
comunităţilor evreieşti şi JCC-urilor
A IV-a Conferinţă Pan-Europeană a
JCC-urilor, a comunităţilor evreieşti şi a
organizaţiilor evreieşti a adus împreună
374 de persoane din 31 de ţări europene,
Israel şi Statele Unite. Cel mai mare eveniment de leadership evreiesc în Europa
a avut un program care a urmărit găsirea
proiectelelor şi soluţiilor actuale pentru
evreimea europeană.
La acest eveniment au participat
16 reprezentanţi din România, lideri ai
F.C.E.R., preşedinţi de comunităţi, directori şi angajaţi ai JCC.
Au fost prezenţi preşedintele F.C.E.R.,
deputat dr. Aurel Vainer, vicepreşedintele

ing. Paul Schwartz şi secretarul general
ing. Albert Kupferberg, care au luat parte
la toate manifestările Conferinţei.
La eveniment a luat parte directorul
JDC România, Israel Sabag. În cadrul lucrărilor au luat cuvântul, pe secţiuni, Erwin
Şimşensohn, preşedinte al Comunităţii
Evreilor din Bucureşti, Shay Orni, director
pentru programe JCC Bucureşti, şi Adrian
Gueron, director adjunct JCC Bucureşti.
Evenimentul desfăşurat la Londra, în
perioada 21-24 octombrie a.c., a fost o
oportunitate pentru mulţi dintre cei care
organizează actualele programe evreieşti
în România de a lua contact cu cei din

alte ţări. De multe ori problematica este
foarte apropiată iar întâlnirea – care s-a
bucurat de prezenţa unor lectori şi conferenţiari de renume – a reprezentat un
forum excelent pentru dezvoltarea unor
relaţii de colaborare.
Oameni politici, economişti reputaţi,
istorici din Statele Unite, Israel şi diverse
ţări europene, alături de personalităţi din
Parlamentul britanic, au contribuit la reuşita acestui program.
Pagini realizate de
LUCIANA FRIEDMANN
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„OGLINDA” CARE „SE PLIMBĂ PE STRADĂ”

Dr. Şlomo Leibovich-Laiş,

Expoziţie – JULES PERAHIM, Bucureşti, 21 octombrie – 20 noiembrie 2010

Profesor Honoris Causa

Jules Perahim
- căci despre expoziţia sa, deschisă în
Capitală, la Colors
Art Gallery, este vorba în rândurile ce
urmează - i-a rămas
credincios avangardismului toată viaţa,
chiar dacă, în timp,
i-a înglobat modalităţi artistice venind din arta africană. Dar,
mai întâi, câteva repere bio-bibliograﬁce.
Pictorul a fost, nu o dată, comparat cu Victor Brauner, deşi Brauner a fost mai atras
de elementele mistic şi hasidic existente
în avangardism, în timp ce, la Perahim,
fantezia e bine orchestrată de observaţia
sagace a mascaradei sociale. Artistul a
venit pe lume la Bucureşti, la începutul
primului război mondial, a traversat veacul trecut şi primii opt ani din cel prezent.
A debutat la revista Unu, condusă de
Saşa Pană, a continuat la Alge, semnând,
împreună cu poeţii Gherasim Luca şi

Alfabet ebraic – Resch

Paul Păun, manifestul lui Bogza
„Poezia pe care vrem să o facem”,
apărut în Viaţa imediată. Manifestul se împotrivea convenţiilor
artistice epurate de viaţă, atunci
când „sudoare şi sânge curg pe
obrazul celei mai recente istorii”.
Anul manifestului e semniﬁcativ:
1933. A vrut să plece din ţara condusă de guvernanţi pronazişti, în
1938, dar nu i-a fost dat atunci. A
realizat-o la trei decenii distanţă, în
anii totalitarismului, după pojarul,
inerent, al încrederii că lumea ar
putea ﬁ schimbată, suferit de mulţi
intelectuali antifascişti. S-a stabilit
la Paris, capitala picturii europene
moderne. Expoziţii personale şi de
grup în ţară, Europa, S.U.A., Israel, Canada, şi, după `90, din nou
în România, colaborări, în calitate
de scenograf, cu David Esrig, la
teatre din Bremen, Berna, Essen,
albume de artă editate în Franţa,
prezenţă importantă în majoritatea
dicţionarelor despre
suprarealism – iată o
sumară dimensiune
a operei lui Perahim,
mult căutată de colecţionari din toată
lumea.
„O oglindă se
plimbă pe stradă” –
volumul autobiograﬁc, cu titlu făcând trimitere
la deﬁniţia stendhaliană a
romanului, - îi întregeşte
portretul lăsat posterităţii.
Deşi actuala expoziţie a fost
intitulată Lumea magică a lui
Jules Perahim, „magia” e învelişul ei exuberant, privirea
aburos-candidă a prestidigitatorului, menită să distragă
atenţia spectatorilor mari şi
mici de la ceea ce se petrece
aievea. Fiindcă, începând cu
sarcasmul din „Peisaj traversat de incantaţii” - unde,
peste edenicul luminiş de
pădure cu aparent-naive
imagini muntoase albăstrind
în zare, zumzăie ameninţări belicoase, „incantaţii”
precis distrugătoare -, tot
ceea ce pictează Perahim
este comentariu al realului:

Alfabet ebraic – Sameh

~ profundul sentiment identitar din ciclul
„Alfabetul ebraic”, ingenioasa Menora,
cu simboluri iudaice transﬁgurate din „O
copilărie călătoare” ş.a.; ~ frunze umane
împrăştiate de blocul dur al societăţii
hipertehnologizate, generatoare de alienări individuale şi colective („Revoluţia
imposibilă”, „Victoria inevitabilului”, „Debarcarea”, „Manie industrială”); ~ caricaturalul plin de ifos, suﬁcienţă, derizoriu al
„rangurilor” („Bal costumat”, „Persoane
onorabile fac schimb de mituri”) ş.a.
„Întâlnirea secretă a lui Dante” – cu prim
planul banchetei de birou din piele capitonată, sugestie la ceea ce se petrece „în
spatele uşilor închise”, cu peisajul ostentativ corect, gen „comunicat de presă”,
şi fundalul cu două siluete indistincte, în
costum occidental şi oriental, parafând
o înţelegere – poate fi considerată o
metaforă a istoriei. Dar lectura estetică
a expoziţiei trebuie făcută în tăcere, cum
asculţi marea muzică.
IULIA DELEANU

preşedintele ACMEOR

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
a acordat titlul Profesor Honoris Causa
d-lui dr. Şlomo Leibovich-Laiş, preşedintele Asociaţiei Culturale Mondiale a
Evreilor Originari din România, în semn
de recunoaştere a activităţii cultural-ştiinţiﬁce şi a contribuţiei aduse la dezvoltarea relaţiilor dintre Romania şi Israel.
Festivitatea decernării înaltei distincţii
academice a avut loc în data de 27 octombrie a.c. în aula Facultăţii de Studii
Europene din cadrul U.B.B. Cluj, în faţa
unui numeros public format din cadre
universitare, studenţi, reprezentanţi ai
Comunităţii Evreieşti din Cluj, ai Asociaţiei Culturale de Prietenie RomâniaIsrael din ţară, ai Muzeului Holocaustului
din Şimleu Silvaniei şi ziarişti.
După cuvântul de deschidere al decanului facultăţii, dl. Ladislau Gyemant,
rectorul Universitaţii Babeş-Bolyai,
dl. Andrei Marga, a evidenţiat, într-un
emoţionant şi elevat discurs, înalta ţinută
morală şi dubla calitate a d-lui LeibovichLaiş: cea de militant al mişcării sioniste,
contribuind prin activitatea sa pe tărâmul
diplomaţiei la consolidarea şi aﬁrmarea
Statului Israel, şi cea de istoric şi cercetător, aducându-şi contribuţia prin
activitatea sa ştiinţiﬁcă la dezvoltarea
culturii universale. Laudatio a fost citit
de către prof.univ.dr. Michael Shaﬁr.
Dr. Şlomo Leibovich-Laiş a mulţumit
conducerii universităţii clujene pentru
înalta distincţie acordată, tuturor celor
prezenţi pentru participare şi a susţinut
o teză ştiinţiﬁcă privind etimologia, valenţele stilistice, derivatele lexicale şi
semniﬁcaţia termenului ebraic Kodeş.
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
a oferit, de asemenea, în urmă cu două
săptămâni, titlul Doctor Honoris Causa
cancelarului Germaniei, d-na Angela
Merkel.
CRISTIAN CONTRAŞ

„O PUNTE” ÎNTRE NOI ŞI LUMEA EVREIASCĂ ÎNAINTE DE HOLOCAUST
Fotograﬁi, ﬁecare cu istoriile lor, ﬁlme
documentare despre o lume care „a
dispărut” şi „n-a dispărut” - iată obiectul
expoziţiei şi al dezbaterii organizate, la
Institutul Cultural Român (I.C.R.), de
cunoştinţa noastră mai veche, directorul
Centropa, cu sediul la Viena, Edward
Serotta, renumitul fotograf artist, născut în
S.U.A., cu bunici veniţi din estul european,
şi coechipierii săi din România: politologul Andrei Stoiciu, director executiv al
Fundaţiei Idee, istoricul Mihai Chioveanu,
conf. dr. la Facultatea de Ştiinţe Politice a
Universităţii Bucureşti, drd. Anca Ciuciu,
cercetător la C.S.I.E.R., coordonator al
Filialei Centropa pentru România. O lume
care a dispărut, pentru că viaţa evreiască din Galutul central şi est-european,
înainte de Holocaust, a rămas doar în
amintirile supravieţuitorilor sau a intrat
în moştenirea orală a primei generaţii de
după Catastrofă. Şi n-a dispărut pentru
că tineri europeni, mai cu seamă, din
acest spaţiu geograﬁc şi spiritual, şi-au
dat mâna spre a o transmite posterităţii
prin acţiuni concertate: programe de studii, predare în şcoli, mijloace multimedia.
Iar faptul că sala de conferinţe a I.C.R. a
fost, în bună parte, plină de studenţi de
la Facultatea de Ştiinţe Politice a oferit o
dimensiune a succesului acestui demers.
Fireşte, n-au lipsit lideri F.C.E.R. şi C.E.B.,
reprezentanţi ai Oﬁciului Relaţii, Cultură,
Informatizare şi ai Muzeului de Istorie a

Evreilor din România, ambele funcţionând cu un nepot: băiatul lui Jenö, fratele cel
mare. Totul – pe fundalul schimbărilor
în cadrul Federaţiei.
După ce dr. Oana Suciu, lector la statale şi de sistem social, care au urmat
Facultatea de Ştiinţe Politice, a salutat celor două războaie mondiale şi căderii
şi prezentat oaspeţii, în numele I.C.R., Zidului berlinez. Politologul Andrei StoEdward Serotta a făcut o retrospectivă iciu, fondator, împreună cu dr. Felicia
tandră, umoristică, nostalgică a unui sfert Waldman, al Fundaţiei Idee, s-a asociat
de veac de când lucrează la acest proiect, ONG-ului Centropa, din 2007, având două
pornit din România: restaurantul ritual din principii: să nu ne ﬁe frică să umblăm
str. Popa Soare, la Bucureşti; întâlnirea cu pe drumuri nebătute, să fim aproape
Şef Rabinul dr. Moses Rosen z.l., „foto- de oameni. Istoricul Mihai Chioveanu a
graﬁat” dintr-o frază: „mâine, vii cu mine considerat expoziţia şi acţiunile Centropa
la Iaşi!”, fără să-l întrebe „vrei”, „poţi”, drept „o punte virtuală între noi şi lumea
„ţi-ar face plăcere”; prieteniile legate cu evreilor central şi est europeni înainte de
Holocaust”, o necesară
preşedinţi de comunităţi
şi supravieţuitori ai HoloDezbatere la I.C.R. recuperare, o recompunere extrem de diﬁcilă a
caustului din Cluj, Arad,
Satu Mare, Timişoara, Sighetu Marmaţiei ceea ce naziştii au vrut să distrugă, dar
ş.a.; participarea la Hanuchiada din 1988; n-au reuşit, pentru că a rămas memoria
ﬁlmul documentar făcut în 1999 la Cămi- acelei lumi. După ce a subliniat unicitatea
nul de bătrâni al Comunităţii Evreieşti din Holocaustului, vorbitorul a mers la esenţa
Arad, unde era cea mai bună bucătărie a ceea ce interesează Centropa, plecând
caşer din România. Vorbitorul a proiectat de la statistică (25 000 de călăi au trebuit
ﬁlmul documentar „Europa fără frontiere” să omoare un individ pe săptămână; în
(povestitor – Morley Safer): saga unei cinci ani de război, au omorât şase milifamilii evreieşti din Imperiul Austro-Ungar oane) şi ajungând la faptul că important
de la începutul secolului XX până în pre- este să înţelegem „cine a fost acel unul
zent. Bunicul poartă cu mândrie uniforma pe săptămână”. Istoricul Anca Ciuciu
imperială, cumpără obligaţiuni de război lucrează ca intervievator la Centropa din
care-l ruinează, moare înainte cu un an 2002, s-a implicat în organizarea expozide venirea la putere a lui Hitler; ~ dintre ţiei „Martori evrei ai unui secol european”,
cei patru ﬁi, toţi cu studii superioare la prezentată, în premieră, la Sibiu, în 2007,
mari universităţi europene, numai unul când Sibiul a fost capitală culturală eurosupravieţuieşte Holocaustului, împreună peană. Expoziţia, organizată de F.C.E.R.,

în parteneriat cu A.E.R.V.H. şi Facultatea
de Ştiinţe Politice, a devenit itinerantă:
Bucureşti (Institutul Cultural Italian), Timişoara (Muzeul de Artă) - 2009; Constanţa
– 2010. Au urmat întrebări din sală: ~
metode prin care Centropa recuperează
această memorie; ~ rolul recentei descoperiri a două gropi comune în care au
fost aruncate cadavre de evrei ucişi în
pogromul din Iaşi, în 1941, şi categoria
la care se încadrează masacrul; ~ care
este răspunderea popoarelor europene
faţă de Holocaust; ~ în ce măsură a fost
distrusă memoria culturii evreieşti în
Europa. Au venit răspunsuri: ~ Centropa
lucrează cu aceleaşi metode în S.U.A. ca
şi Europa, pentru că în amândouă situaţiile ne întâlnim cu problema minorităţilor
etnice; ~ masacrul din Iaşi se încadrează
la categoria genocid, capitolul Holocaust
iar gropile comune descoperite sunt
ediﬁcatoare pentru stabilirea exactă a
cifrelor privind evreii ucişi în acel pogrom;
~ nu popoarele sunt culpabilizate pentru
Holocaust, ci conducătorii, de atunci, ai
statelor respective şi, aşa cum vorbim
despre întuneric, e nevoie să căutăm şi licăririle de lumină – ”Drepţii între Popoare”
ai acelui timp; ~ chiar dacă evreii europeni
au fost distruşi în proporţie de 75%, faptul că tineri din secolul XXI vizionează o
asemenea expoziţie dovedeşte că există
speranţa ca memoria lor să ﬁe păstrată.
E. SUHOR
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După cum se pare…

Cometele ar ﬁ adus
seminţele vieţii pe Pământ

Un aparat pentru
detectarea
aterosclerozei

Cum apare ateroscleroza? Arterele
noastre prin care circulă sângele sunt
căptuşite cu aşa-numitele celule endoteliale. Aceste celule au rolul de a secreta o
substanţă care nu numai că asigură ﬂuiditatea sângelui dar previne şi depunerea
de plăci de colesterol pe pereţii vaselor
sangvine. Dacă celulele endoteliale sunt
avariate, plăcile se acumulează şi pot
provoca blocarea arterelor, generând
infarctul sau atacul cerebral. Problema
medicilor era până acum imposibilitatea
de a detecta îngroşarea arterelor, care
era doar bănuită datorită unui simptom binecunoscut: creşterea tensiunii arteriale.
Ateroscleroza, tratată din vreme, e reversibilă printr-o dietă corectă, exerciţiu ﬁzic
şi prin tratament medicamentos. O nouă
ﬁrmă israeliană, cu rădăcini universitare,
“Itamar medical” a creat aparatul din
fotograﬁe, numit “Endo-pat”, care poate
detecta pierderea elasticităţii arterelor.
Testul durează 15 minute şi poate ﬁ făcut
oriunde, chiar şi acasă. Aparatul a fost
testat la celebra Mayo Clinic din S.U.A.

Iarbă din nailon
Iarba verde de acasă va ﬁ peste nu
mulţi ani, în multe locuri, un gazon din
nailon! In Israel a început deja plantarea
pe scară mare a curţilor şi peluzelor stradale cu această iarbă sintetică. Motivul e
simplu: ţara suferă de o criză cronică de
apă şi iarba sintetică nu trebuie udată ci
doar spălată din când în când. Circa 21
de companii israeliene au intrat pe această piaţă iar vânzările s-au triplat în ultimul
an. Iarba artiﬁcială pentru stadioane, mai
ales, se produce din 1970 şi se cunosc
200 de tipuri diferite de gazon sintetic.

Renault electric
în Israel, în 2011
În prima jumătate a anului 2011,
modelul Renault Fluence, în varianta sa
electrică, va ﬁ importat în Israel. Automobilul are 4.82 m lungime, o autonomie de
160 km şi o garanţie de 4 ani sau 120.000
km. Firma israeliană care îl distribuie a
construit deja o staţie în care bateriile
uzate pot ﬁ schimbate în cinci minute.
În anii următori, în Israel vor ﬁ instalate
1.000 de astfel de staţii. Cisco, IBM şi
FedEX, din Israel, au anunţat că vor trece
integral pe automobile electrice.

13

Profesorul Akiva Bar-Nun a fost directorul Agenţiei Spaţiale israeliene şi acum
lucrează în cercetare la Universitatea
din Tel Aviv (UTA). Investigând compoziţia chimică a cometelor, el a ajuns
la concluzia că ele au adus pe planeta
noastră seminţele din care a răsărit viaţa.
Acum 4 miliarde de ani, sute de comete
bombardau Pământul anual. Astfel ele
descărcau aici conţinutul lor, bogat în
materii organice, care se combinau cu
elementele din „supa primară” constituită
în Oceanul Planetar, explică prof. BarNun. Din acest amestec a apărut viaţa.

Prof. Bar-Nun a creat la UTA
o aparatură specială cu care
a fost simulată interacţiunea
dintre gheaţa cometelor şi presupusa compoziţie a Oceanului primar.Cometele conţineau,
ca şi acum, gaze „nobile” cum
sunt argonul, xenonul şi cryptonul, care nu interacţionau cu
oxigenul din atmosfera terestră
la trecerea cometei prin atmosferă. Compoziţia acestor gaze
în atmosfera Pămîntului este
proporţional, aceeaşi în comete, meteoriţi şi Soare. Formate
în primele milioane de ani ai
Sistemului Solar, cometele
conţin vapori de apă îngheţaţi
în vidul şi frigul aproape absolut al spaţiului cosmic, gheaţă
care se aﬂă sub forma unor mici grăunţe.
Aceasta gheaţă poroasă a captat gaze şi
compuşi chimici organici din spaţiu, care,
ajunşi cu nucleul cometei pe Pământ,
s-au dizolvat în oceane , aducând componente necesare pentru apariţia vieţii.
Procesul la care ne referim a avut loc între
4,5 miliarde de ani şi 3,8 miliarde de ani
în urmă. Abia acum cca. 600 de milioane
de ani, când materia adusă de comete a
precipitat în apele Oceanului planetar, au
apărut primele forme de viaţă pe planeta
noastră, aﬁrmă prof. Akiva Bar-Nun.

Aţi auzit de Leo Apotheker?
Părinţii lui erau evrei polonezi care,
în 1939, în faţa invaziei germane au fugit
prin Rusia şi s-au stabilit la graniţa rusochineză. Era o cale de scăpare pe care
au folosit-o şi familiile altor doi evrei ce
aveau să ajungă miniştri în guvernul american: Kissinger şi Blumenfeld. Numai că
aceştia din urmă, după război, au emigrat
în America în timp ce familia Apotheker...
s-a întors în Germania, stabilindu-se la
Aachen, unde Leo s-a născut în 1953.
Familia a plecat apoi la Anvers iar Leo, la
18 ani, a emigrat în Israel, unde a studiat
economia la Universitatea Ebraică din
Ierusalim. Nu mai detaliem cariera sa dar,
în octombrie a.c., Leo Apotheker a fost

(Scurt pe doi)

A murit
creatorul fractalilor,
Benoit Mandelbrot
A murit
unul dintre
cei mai mari
matematicieni
contemporani
cu noi, Benoit
Mandelbrot.
Născut la Varşovia în noiembrie 1924.
într-o familie
de evrei (tatăl, croitor şi
mama, profesoară). A emigrat în 1936
cu familia în
Franţa, unde avea un unchi, profesor
universitar de matematică. Familia a
locuit în Franţa până în 1958, când s-a
mutat la New York. Creator al Teoriei
Fractalilor, Mandelbrot a descris în
formulele sale moduri în care natura se
exprimă prin forme care ne par ciudate
şi frumoase. Mandelbrot a completat
geometria euclidiană cu spirale fantastice, asimetrii şi bule. Cu ajutorul formulelor sale au fost explicate structuri
complexe precum aşezarea rocilor pe
ţărm, creierul mamiferelor, conopida,
bursele sau distribuţia galaxiilor. Fractalii au devenit şi obiect de artă graﬁcă,
realizată pe computer.

Muzeul sinagogilor

numit CEO (Preşedinte) al cele mai mari
companii de IT din lume, Hewlett-Packard. El vorbeşte ﬂuent engleza, franceza,
germana, olandeza şi ivrit.

Miliardimile de milimetru
Nano este domeniul care descrie o miliardime de metru, o lume practic vizibilă
doar cu microscopul electronic dar pe care oamenii de ştiinţă au ajuns să o controleze.
La asemenea dimensiuni, materialele capată proprietăţi noi, care permit dezvoltarea
unor tehnologii revoluţionare. În toata lumea nanotehnologiile sunt studiate intensiv,
inclusiv în România, unde există un institut specializat.In Israel a început, în campusul Universităţii Bar Ilan, o investiţie de 150 de milioane de dolari : construirea unui
Centru pentru nanotehnologii, o clădire cu 9 etaje, ultramodern dotată.Deja 13 tineri
cercetători israelieni care lucrau în universităţi din Europa şi SUA au revenit acasă
pentru a participa la programele de la Bar Ilan. După cum spune rectorul de la Bar
Ilan, în ultimul deceniu Israelul a pierdut 1000 de oameni de ştiintă, mai ales tineri
care au emigrat din cauza lipsei de dotări a laboratoarelor de acasă.
La Bar Ilan vor funcţiona 38 de laboratoare iar în cele două nivele subterane, cu o
suprafaţă de 400 mp, mesele de lucru vor ﬁ suspendate în aer pentru a nu avea vibraţii.
Cercetătorii speră să creeze noi materiale textile care să ucidă bacteriile în
spitale,să construiască celule fotovoltaice cu randamente mai mari,să creeze medicamente contra cancerului şi roboţi microscopici care să combată bolile din organismul
uman.Deja, profesoara Shulamit Michaell şi colectivul ei au descoperit un mecanism
prin care, dacă o moleculă speciﬁcă este modiﬁcată, ea devine capabilă să distrugă
paraziţii care provoacă boala somnului şi boala lui Chagas. E doar un început...

Israelul - pe locul al patrulea în lume
ca activitate ştiinţiﬁcă
O statistică publicată luna trecută
arată că Israelul se aﬂă pe locul al IV-lea
în lume ca număr de publicaţii ştiinţiﬁce
pe cap de locuitor, după Elveţia, Suedia
şi Danemarca. Datele care au stat la
baza acestui clasament sunt din 2005.
În acel an, israelienii au publicat 1% din
toate articolele ştiinţiﬁce tipărite în lume.
Ei au publicat în reviste străine 6309
eseuri şi articole.Prezenţa Israelului în

Scurt
2

lumea ştiinţiﬁcă este de 10 ori mai mare
ca procentajul populaţiei sale în cel mondial.Sigur că unii cercetători sunt citaţi
de confraţi de mai multe ori: astfel, prof.
Avram Hershko, laureat al Premiului
Nobel, a publicat 148 de articole care au
fost citate de 16.000 de ori.
Redactorul paginii
ANDREI BANC

În Israel a fost amenajat un muzeu
al sinagogilor, cu un traseu pe care
au fost amplasate o serie de lăcaşuri
religioase, aduse de pe trei continente.
Toate au fost demontate, transportate
şi restaurate cu grijă. Din Cohin, fosta
colonie portugheză din India, a fost
adusă sinagoga Kadavumbagam, din
sec. 16, al cărei interior are sute de
lotuşi sculptaţi în lemn. Alături de ea
a fost amplasată o sinagoga barocă
italiană din sec. 18 , adusă din orăşelul
italian Vittorio Veneto, unde a existat
o comunitate aşkenazi încă din Evul
Mediu. Sinagoga din oraşul german
Horb, construită în 1735, a fost adusă
în Israel încă din 1970. În apropierea
ei este amplasată o sinagogă din Surinam, din sec 18. Parcursul acestui
muzeu original mai include sinagoga
Tzedek Veshalom din Paramaribo,
Guyana Olandeză, construită în 1736.
Podeaua ei este din nisip, simbolizând
peregrinarea evreilor prin deşert, conduşi de Moise.

Un documentar
despre “Hava Naghila”
Roberta Grossman este o realizatoare americană de ﬁlme documentare,
laureată a numeroase premii pentru
producţiile ei. În prezent, ea lucrează
la un documentar despre geneza melodiei “Hava Nagila”. Sursele cercetate
de ea duc spre concluzia că melodia a
fost creată anonim, într-un stetl ucrainean. Dar a primit scrisori şi mailuri de
la persoane care aﬁrmă că versurile
melodiei au fost compuse de un anume
Moshe Nathanson, un cantor din New
York, decedat în 1981, în timp ce altele
aﬁrmă că ele sunt creaţia lui Abraham
Zevi Idelshon, originar din Lituania,
care a emigrat în Palestina şi de acolo
în Africa de Sud, în 1905. In Statele
Unite, Hava Nagila a devenit un cântec
popular, un “folk song”, datorită interpretării lui de către Harry Belafonte,
care l-a cântat în 1959, la Carnegie
Hall, şi apoi l-a înregistrat.
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AM CONSEMNAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
La reuniunea Comitetului Director al
F.C.E.R. (C.D.) din 18 octombrie 2010,
s-au prezentat informări, s-au analizat
propuneri şi s-au adoptat decizii cu
privire la stadiul realizării deciziilor
C.D. din 13 şi 27 septembrie 2010. În
legătură cu acestea, s-a hotărât să se
revină asupra următoarelor măsuri : ~
terminarea temei de proiectare pentru
reamenajarea etajului II al Căminului
de persoane vârstnice din Bucureşti;
~ contractul cu Primăria din Dej, care
prevede un parteneriat cu comunitatea evreilor din această localitate; ~
obţinerea de informaţii de la familia
Paneth, în legătură cu opţiunea de a repara sinagoga din Dej. C.D. a luat notă
de informarea Cancelariei Rabinice
(C.R.) privind modul de desfăşurare a
sărbătorilor începutului de an 5711. S-a
recomandat colaborarea, prin contacte
directe, între Cancelaria Rabinică şi
preşedinţii de comunităţi în adoptarea de măsuri pentru desfăşurarea
sărbătorilor religioase iudaice. C.R.
va prezenta propuneri de asigurare a
drepturilor elementare de practicare a
cerinţelor cultului mozaic de către membrii micilor comunităţi şi obşti evreieşti.
S-a constituit un grup de lucru care
să propună opinii privind strategia în
activitatea de cult mozaic, urmând ca
aceasta să ﬁe prezentată Consiliului de
Conducere al F.C.E.R. C.D. a apreciat
informarea privind efectele aplicării
reglementărilor prevăzute de OUG nr.
82/2010 în sistemul de taxe percepute

la colaboratorii care nu sunt pensionari.
Pentru anul 2010 F.C.E.R. preia aceste
efecte, urmând ca, pentru anul 2011,
ﬁecare compartiment să facă propuneri
de reorganizare. În vederea pregătirii
Bugetului F.C.E.R. pentru anul 2011 s-a
constituit un grup de lucru format din
domnii A. Kupferberg, I. Schlesinger,
H. Solomon , sub conducerea domnului
Paul Schwartz. Pentru raportul care se
va prezenta la Consiliul de Conducere
al F.C.E.R., se va întocmi o situaţie
privind personalul încadrat precum şi
salariile tarifare atribuite. La reuniunea
C.D. din luna noiembrie 2010 , domnul
Ovidiu Bănescu va prezenta o informare privind orientările bugetare pentru
2011. S-a recomandat ca fondul de salarii pentru anul 2011 să ﬁe asemănător
celui din anul 2010,cu o aşezare mai
economică. C.D. a luat notă de informarea privind desfăşurarea manifestărilor
prilejuite de comemorarea Zilei Holocaustului la Dorohoi, 7.10.2010, şi
Bucureşti, 11.10.2010. Documentul
va ﬁ completat cu date referitoare la
comunităţi. C.D. a fost informat în
legătură cu trainingul care a avut loc
la Budapesta (6.10.2010), cu privire la
alocaţiile de la Claims Conference din
fondurile Guvernului German pe 20102011. De la F.C.E.R. a participat domnul
Attila Gulyas. C.D. a aprobat informarea
privind calendarul realizării obiectivelor prezentate la Congresul al II-lea
al F.C.E.R. referitor la îmbunătăţirea
procedurilor de administrare a patri-

moniului imobiliar,cimitirelor şi obiectelor de valoare. C.D. a luat notă de
informarea domnului Ionel Schlesinger
privind înfiinţarea Asociaţiei iudeocreştine, având în vedere premisele
apropierii între oameni cu apartenenţe
religioase diferite. Se apreciază că
în calitate de organizaţie de cult mozaic, F.C.E.R. nu se poate implica în
constituirea «asociaţiei», ca membru
fondator. După inﬁinţarea ei în România , F.C.E.R. va analiza oportunitatea
afilierii. C.D. a apreciat informarea
privind implementarea şi funcţionarea
sistemului informaţional de transmisii
directe a evenimentelor care au loc în
cadrul F.C.E.R., coordonat de Silviu
Vexler. S-a recomandat extinderea
posibilităţilor de transmisii în toate
comunităţile din România şi nu numai.
În luna ianuarie 2011, preşedintele
F.C.E.R., domnul dr. Aurel Vainer, va
avea o întâlnire cu membrii Comitetului
de Rabini din Israel, care păstrează
legături cu România, pentru informări
reciproce. Centrul de Administrare a
Patrimoniului Imobiliar (C.A.P.I.) , va
prezenta conducerii F.C.E.R. evidenţa
suprafeţelor de teren situate în imediata
apropiere a cimitirelor, dar în afara
acestora, care urmează a ﬁ cultivate.
S-a făcut precizarea că în incinta cu
morminte nu se admite cultivarea plantelor agricole, pomicole sau de arbuşti
fructiferi. C.D. a luat notă de proiectul
privind organizarea, în anul 2011, a
evenimentului «F.C.E.R. 75». Se va

Ole Hadaş în Israel
Rodan a luat legătura cu celebrul
Simon B. şi iată-ne în casa actorului.
Jur cu mâna pe inimă că am avut cea
mai mare bucurie estetică din viaţa
mea,în acea clipă,în acea casă,atunci
în Israel.Casa lui Simon era un apartament la etajul I al unui bloc din centrul oraşului,un apartament făcut fără
economie,cu ferestre mari,orientate
spre răsărit,cu mobilă europeană - ceea ce îmi dădea imediat o
intimitate copleşitoare - iar lucru cel mai impresionant era o bibliotecă imensă,bine garnisită cu cărţi în toate limbile pământului.
Vedeam acolo în rafturi titluri cunoscute mie. Deodată, am găsit
o limbă comună cu cel care avea să joace în revista mea,dar şi
cu cel care mă va ajuta să debutez în teatrul adevărat,devenind
actorul principal în evenimentul teatral ce se va numi „Dubla
partidă”,eveniment la care am lucrat nouă luni de zile şi a avut
o singură reprezentaţie.Dar despre această întâmplare vă voi
povesti mai târziu.
Vorbim despre România,actori,spectacole,revistă şi alte
genuri adiacente, vorbim despre cărţi,ﬁlme,Hollywood şi ﬁlmul
israelian,vorbim despre fete,băieţi , despre folosirea nudului
pe scenă (pe atunci era la modă spectacolul „Hair”. Rodan
s-a retras tăcut în citirea unor ziare din străinătate, aruncate
neglijent pe masa din camera de zi.M-a lăsat să mă desfăşor
în această discuţie ...şi bine a făcut ...ﬁindcă la terminarea vizitei noastre aveam deja contractul ca şi semnat cu Simon.Era
o primă victorie importantă,deoarece prezenţa pe aﬁş a unui
asemenea nume garanta o lume românească numeroasă la

Înmulţirea sondajelor
de opinie pe teme economico-sociale se dovedeşte a ﬁ direct proporţională
cu stările de spirit ale
populaţiei. Aproape la toate întrebările care
se referă la direcţia în care merg treburile
ţării şi la reﬂexul lor asupra traiului cotidian, numărul răspunsurilor care exprimă
o vădită stare de nemulţumire este în
continuă creştere. În mod normal, astfel
de investigaţii sociologice au consecinţe în
plan decizional. Cu alte cuvinte, cei care
şi-au asumat răspunderea de a conduce
ţara au datoria de a recepta corect mesajele transmise de populaţie. De ce nu
se întâmplă aşa în foarte multe situaţii,
mai ales în acelea în care are de suferit,
în primul rând, nivelul de trai al majorităţii
populaţiei ţării?
Un răspuns posibil poate ﬁ găsit în
starea de fapt din societatea civilă. Cât

Târgul de carte
„Gaudeamus”
Între 18 şi 21 noiembrie a.c., la
Pavilionul Central ROMEXPO, din capitală, s-a desfăşurat Târgul de Carte
„Gaudeamus”. La Editura „Hasefer”,
participantă şi la actuala ediţie, s-au
lansat volumele: Prim Rabin Şlomo
Sorin Rosen – „Sanctuar în inima mea”,
Alain Dieckhoff - „Întruparea unei naţiuni”, Madeleine Davidsohn – „Amuleta”, cu participarea autoarei. Prezenţa
„Hasefer”-ului la Târg a fost prefaţată
de lansarea, în 17 noiembrie a.c., la
Librăria „Cărtureşti”, a unor noi volume
din seria de autor Norman Manea apărute la Editurile „Polirom” şi „Hasefer”,
în colaborare cu Institutul Francez (IF)
~ postfaţată de masă rotundă, organizată de cele două edituri la Târg şi IF,
pe tema „Norman Manea – obsesie,
incertudine”.

(episodul 11)

spectacolele ce urmau să ﬁe.
Aﬁşul unui spectacol este foarte important.Atât de important,
încât pentru deﬁnitivarea lui m-am luptat cu ﬁecare om în parte.
Eu, ca autor şi Nathan, ca impresar.Nathan o voia prima pe
aﬁş pe Maria - ca noutate aboslută pentru spectatorii de limbă
română.Eu îl voiam pe Simon, ca nume de rezonanţă în viaţa
culturală israeliană.Pupila lui Nathan se voia ea prima pe aﬁş,iar
operetista din Braşov bătea din picior că ea e cea mai cea!!!
Nathan, cu înţelepciunea şi cu experienţa lui,le-a rezolvat pe toate.Ordinea lui,cea care a deﬁnitivat aﬁşul,a fost
Maria,Simon,Monica,Terry.Operetistei i-a explicat că în ebraică se citeşte de la dreapta la stânga,deci ea este prima pe
aﬁş,Monicăi i-a dat un plus la gajul respectiv,iar cavalerul Simon
a cedat întâietatea doamnei venite din România lui de baştină.
Am crezut că ce fusese mai greu trecuse,dar ce era mai greu
de abia urma să vină.Trebuia să împac orgoliile nemăsurate a
doi artişti,ambii foarte buni instrumentişti,dar ﬁecare dintre ei cu
părerea de nestrămutat că e mai bun decât celălălt.Trebuia să-i
fac să cânte împreună în spectacolul meu,dar numai unul să
ﬁe conducătorul real al orchestrei.Greu,când unul dintre ei,cel
care era organist, se considera cel mai mare orchestrator din
Orientul Mijlociu,iar cel de-al doilea, care era saxofonist, îl considera pe primul un orchestrator verbal,punându-şi ostentativ
pe pupitru partituri goale de pe care se prefăcea că citeşte şi
cântă.Primul,pe numele lui Nancy B., nu se împăca deloc cu
cel care se numea şi se numeşte Peter W.
Eram prieten cu amândoi ...duşmanii.Grea viaţă mă aştepta!!!
EUGEN ROTARU

Pe ce se duc banii…

înﬁinţa un colectiv, condus de domnul
Eduard Kupferberg, pentru întocmirea
şi realizarea programului manifestărilor
propuse. Referitor la Hanuchiada 5771
, aceasta se va desfăşura la fel ca în
anii anteriori. S-a recomandat ca propunerile să se încadreze în bugetele
sumelor cheltuite în anul 2010. C.D. a
rezolvat problemele curente semnalate
de departamentele, oﬁciile şi serviciile
F.C.E.R., precum şi de comunităţie
evreieşti din ţară.
Ing. NILU ARONOVICI

ANIVERSĂRI
– noiembrie 2010 –

GABRIELA, secretară,
•s-aJELENICI
Sectorul management valorificare,
născut la 1 noiembrie 1935.
GLANGER SORIN s-a născut la
•4KOPELMAN
noiembrie 1955.
FELIX, preşedinte C.E.
•1945.
Oradea, s-a născut la 6 noiembrie
FRIEDMAN CAROL, preşedinte
•9 noiembrie
C.E. Constanţa, s-a născut la
1937.
HOROVITZ
MARIA,
casieră,
•născut
Sectorul financiar contabil, s-a
la 9 noiembrie 1937.
AUERBACH VILY, redactor, Editura
•1929.
Hasefer, s-a născut la 10 noiembrie
BRUCHMAIER GHIDU, deservent
•Mozaic,
de cult, Departamantul Cultului
s-a născut la 14 noiembrie
1928.
BLENDEA RODICA ROXANDA,
contabilă, Sectorul financiar contabil,
s-a născut la 17 noiembrie 1951.
ROND MIRCEA, preşedintele C.E.
Focşani, s-a născut la 27 noiembrie
1955.

•
•

Gânduri nerostite şi fapte... nefăcute

timp opiniile sunt emise sub protecţia anonimatului, inclusiv în sondajele institutelor
de specialitate, cât timp oamenii sunt desemnaţi sub formă de procente, individualităţile pierzându-şi identitatea, lucrurilor
li se spun pe nume, cu o oarecare doză
de curaj. Când, însă, este momentul să se
aﬁrme în public anumite poziţii de către cei
implicaţi, de către cei vizaţi, consemnăm
numeroase reţineri (ca să nu le spunem
dovezi ale lipsei de curaj). Motivele sunt
extrem de diverse, nu în ultimul rând, teama de consecinţe, mai ales în cazul celor
care riscă să-şi piardă locurile de muncă
şi chiar unele drepturi, ﬁe că este vorba
despre salariaţi, ﬁe despre pensionari.
Zicala „capul plecat sabia nu-l taie”
are, cum bine se poate constata, atât de
numeroşi adepţi, încât spiritul militant, fără
de care niciun fel de revendicare nu are
şansa de a ﬁ luată în seamă, prezintă un
deﬁcit mult mai mare decât cel al bugetu-

lui ţării, decât al comerţului exterior şi din
numeroase alte domenii ale economiei.
Firesc ar ﬁ fost ca amintitele stări de spirit,
reﬂectate de sondaje, să ﬁe exprimate,
înainte de toate, de structurile societăţii
civile, aşa-numitele organizaţii neguvernamentale (ONG-uri), ale căror programe
sunt centrate pe temele sociale. Or, nici
măcar în vremuri de criză, glasul acestor
organizaţii nu se face auzit, nu numai în
măsura necesarului, ci nici măcar în cea
a posibilului.
Avem de-a face astfel cu milioane de
gânduri nerostite public şi, prin urmare,
imaginea nemulţumirilor nu ajunge până
acolo unde receptarea ei s-ar putea transforma, eventual, în acte de decizie. Mai
mult decât atât, intenţii declarate ale unor
structuri ale societăţii civile referitoare la
ieşirea în arenă pentru susţinerea unor
revendicări nu au fost urmate de fapte. În
aceste condiţii, ce pretenţii se mai pot emi-

te în legătură cu soluţionarea unor cerinţe
cât se poate de legitime ale concetăţenilor
noştri aﬂaţi în necaz?
Datele statistice referitoare la scăderea, aproape neîntreruptă, a puterii de
cumpărare depozitează (ca să spunem
aşa) fapte de viaţă, uneori de un dramatism inimaginabil. De regulă, cei aflaţi
în neagră sărăcie au cele mai modeste
resurse de a se exprima în public. De
obicei, sunt dominaţi de o stare aproape
incurabilă de fatalism. Nu acelaşi lucru
se poate spune despre cei care îşi arogă
calitatea de exponenţi ai societăţii civile.
Ei au mijloacele necesare pentru a prelua
datele realităţii şi de a le comunica, odată
cu expertiza pe care o pretind ONG-urile,
soluţiile necesare. Dacă şi în cazul lor
avem de-a face cu gânduri nerostite şi
cu fapte nefăcute, ce anume le mai poate
justiﬁca existenţa?
Dr. TEODOR BRATEŞ
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CONTRAPUNCT TÂRGOVIŞTEAN VERSUS ANTISEMITISM

De mulţi ani, în fosta capitală a Ţării Româneşti,
Târgovişte, nu mai trăiesc decât unu sau doi evrei. În
schimb, cu sprijinul Universităţii „Valahia”, personal, al
rectorului prof. univ. dr. Ion Cucui, al A.C.P.R.I. – preşedinte, amb. Mariana Stoica, al Filialei locale a Asociaţiei,
condusă de lector univ. dr. Ileana Ghenciulescu, există
o intensă preocupare pentru conservarea moştenirii
iudaice din această urbe. Exemplu concret – sinagoga
primită în comodat de universitate şi transformată, în
acord cu prescripţiile religiei mozaice, într-un lăcaş
multifuncţional de cultură, găzduind conferinţe, expoziţii,
concerte. Iniţiativa concertului inaugural din 27 octombrie
a.c. a venit din partea unuia dintre violonceliştii români
de marcă, Alexandru Moroşan, amintea preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, prilej de a arunca un fascicul
de lumină asupra „evreilor din Muntenia” (titlul expoziţiei
din incinta sinagogii, realizată de Universitatea „Valahia”,
şi al comunicării susţinute de dr. Hary Kuller), despre
care vorbitorul a oferit câteva repere demograﬁce (800
de evrei în judeţul Dâmboviţa, înainte de război, drastica diminuare numerică datorată
Holocaustului, factorului biologic,
Alialei) şi instituţional-comunitare
(sinagoga, fosta şcoală evreiască
din Târgovişte). Peste doi ani, sinagoga va „face” centenarul, meritând
o aniversare pe măsură, a arătat
domnia sa.
Concertul este un omagiu in
memoriam adresat evreilor târgovişteni, dar şi evreilor români, în
general, care au adus o contribuţie
substanţială la dezvoltarea României moderne: culturală,
ştiinţiﬁcă, industrială, economică, în războaiele de independenţă şi reîntregire ale ţării, a fost sinteza alocuţiunii
rostite de rectorul Ion Cucui. Despre bunele relaţii ale
Consiliului Judeţean Dâmboviţa cu Ambasada Israelului
în România (respectiv, secretarii de ambasadă Lili Hahami, David Saranga, Sandra Simovici ş.a.), lideri ai organizaţiilor celor 18 minorităţi naţionale cu reprezentare
în Parlamentul României, promovarea ecumenismului
pe plan local (construirea, la Vulcana, a unei sinagogi,
biserici, moschei) a vorbit secretarul Consiliului, Ivan
Ivanov. Viceprimarul Municipiului, prof. Honorius Moţoc,
a reamintit un episod semniﬁcativ despre patriotismul
neostentativ, dar real al evreilor târgovişteni. În timpul
primului război mondial, evreul Kornhauser a ascuns
un soldat român din faţa inamicului german, fapt pentru
care a plătit cu viaţa. Vicepreşedintele Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România, dr. George Coandă, profesor
onoriﬁc la Universitatea „Valahia”, a precizat că, în Târgovişte, evreii au avut importante contribuţii edilitare. Tot
în acest oraş au fost înmormântate la cimitirul evreiesc
săpunurile R.I.F. (Rein Jüdische Fet), aduse în ţară de
nazişti, făcute din grăsimea cadavrelor de evrei ucişi
în lagărele morţii, la Monumentul Săpunului dându-se
onorul militar, în ﬁecare an, de Ziua Eroilor.
Oraşul se mândreşte cu personalităţi evreo-române
originare din Târgovişte: Aurel Baranga, poetul israeli-
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an de limbă ebraică, Sandu David, teleastul Alexandru
Starck ş.a. După ce a mulţumit pentru organizare şi
sponsorizări preşedintelui A.C.P.R.I., amb. Mariana
Stoica, şi consilierului F.C.E.R. pentru proiecte, Janina
Ilie, concretizarea şi coordonarea evenimentului - preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, şi consilierului
preşedintelui, dr. ing. José Blum, preşedintele Filialei
locale a Asociaţiei, dr. Ileana Ghenciulescu, a oferit
câteva date interesante despre o familie de ﬁlantropi
evrei târgovişteni, Samuel şi Eliza Iosif, deţinători ai unei
fabrici de spirt, care au făcut o donaţie pentru construirea
şcolii evreieşti în oraş. Concertul inaugural – a reieşit din
alocuţiunea rostită de ambasador Mariana Stoica – se
vrea un contrapunct la manifestările antisemite fără evrei
din alte locuri din ţară şi din lume. Sinagoga restaurată
de Universitatea „Valahia” intră în oferta de circuit turistic
românesc şi devine loc de studiu pentru studenţi de la
facultăţi de istorie, sociologie, arte, ştiinţe. Sandu David,
laureat al Premiului Israel, este onorat de A.C.P.R.I.
Domnia sa a propus înfrăţirea oraşului Târgovişte cu
Beer-Sheva.
O statistică demograﬁcă sugestivă pentru momentele istorice 1930,
1941, 1942, 1947, cu accent asupra rolului jucat de evreii sefarzi în
dezvoltarea Munteniei prin investiţii,
averea fabuloasă donată de bancherul Jacques Elias Academiei Române, însemnările lui Paul din Alepo
despre evreii din Muntenia, evrei din
acelaşi spaţiu geograﬁc membri ai
Academiei Române au făcut obiectul
expozeului făcut de dr. Hary Kuller. Coordonatorul acţiunii, dr. ing. José Blum, a mulţumit întregii echipe care
a cooperat la reuşita ei, Universităţii „Valahia” - pentru
expoziţie, profesorului univ. dr. Alexandru Moroşanu pentru concert şi a oferit o donaţie de carte „Hasefer”.
„Kadiş” de Maurice Ravel – în amintirea fondatorilor
sinagogii, înscrişi pe placa de la intrare- ; incursiunea în
clasicismul şi începuturile romantismului vienez (Haydn,
Mozart, Beethoven - variaţiunile pe o temă din oratoriul
„Iehuda Macabeul” de Haendel); „Kol Nidrei” de Max
Bruch – prima piesă muzicală ascultată de conducătorul
trioului cameral, la 3-4 ani, în interpretarea lui Casals; un
simbol al reconcilierii, „Pace Domine” de Gounod - iată
programul memorabilului concert susţinut de violoncelistul Alexandru Moroşanu, pianista Tatiana Moroşanu,
soprana Cristina Radu. Florile oferite de rectorul Ion
Cucui, cu menţiunea că evenimentul a intrat în istoria
muzicii, ﬁindcă pentru prima oară a fost achiziţionat un
pian pentru o sală de concerte la Târgovişte; Medalia de
Onoare „Prieten al Comunităţii Evreieşti din România”,
înmânată de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, împreună cu brevetul, citit de dr. ing. José Blum, şi albumul
„Sinagoga în România”, pe fundalul Centenarului Şef
Rabin dr. Alexandru Şafran; mulţumirile exprimate de
laureat au adâncit emoţia momentului. Evenimentul a
fost transmis pe internet de Silviu Wexler şi Sandu Câlţia.
E. SUHOR
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Cronică
de carte
Umorul evreiesc
al lui Carol Feldman
Pe canalul TVR 2 se difuzează săptămânal un
serial, realizat cu har şi haz, de actorul Mitică Popescu. Se numeşte „De-ale lui Mitică”. Nu ştiu cine de la
cine a împrumutat titlul, dar rubrica „ „Unu’ Moişe” o
cunosc de ani de zile , din presa israeliană. Autorul
acestor tablete şi al volumului „De-ale lui unu’ Moişe”
este Carol Feldman, actor şi scriitor, tulcean de origine.
A scris despre obştea din Tulcea, a fost actor la TES
din Bucureşti, trăieşte în Israel şi ne vizitează adesea,
uneori, cu soţia. Cartea a apărut la Editura Papyrus din
Tel Aviv, în 2005, editor ﬁind Sonia Palty. Partea graﬁcă
este a lui A. Poch, bunul şi dăruitul nostru colaborator.
Prefaţa este semnată de regretatul Marius Mircu, fost
decan al scriitorilor israelieni de limbă română.
Ca să pătrundem în
umorul lui Feldman, am să
citez ﬁnalul primei tablete
– „Nimic nu se pierde, totul
se transformă... dar câteodată se transformă în ceva
rău. Asta nu e bine”. Hazul
povestirilor este întreţinut
nu numai de „poante”, dar
şi de limbă, de împestriţarea cu expresii din idiş şi
ivrit. Cei din Israel, bănuiesc, pătruind mai lesne
în lumea de râsu-plânsu
a lui Carol Feldman, ceea
nu-i reduce şansa de a ﬁ
citit cu plăcere şi în România. Teme diverse, momente
din viaţa cotidiană, din politică, toate alcătuiesc un
tablou al Israelului unde „oricine o duce bine sau nu
foarte rău” – plata curentului electric, bogăţia şi sărăcia
(„Halal de mine,nu-s milionar”, parafrază după Şalom
Alehem); „După Purim” (”Ce, utopia nu face parte
din viaţă? Nu ? Păcat”); „Monolog înainte de Pesah”;
„Monolog nervos” (”S-a inventat „inteligenţa artiﬁcială?
Foarte bine, că inteligenţa naturală este pe ducă”); „În
Israel a ﬁ preşedinte nu este nimic, toţi sunt regi”; „Există la noi o parte din populaţie care nu este mulţumită
de nici un guvern”; „Sunt momente când nici nevasta
mea nu mă înţelege”; apropo de bacşiş: ”Nu poţi cere
chitanţă lăutarului”; „Să dea Dumnezeu să ﬁe linişte
pe toate fronturile“; „Monolog despre Haloimes”; ”Eu
cred în Dumnezeu, nu cred în slujitorii Lui”; „Parada
mândriei naţionale” (”Să ne trăiască mititeii ... şi micuţele noastre); „ Am deschis sertarele, dulapurile, casa
de bani, nici o bombă; „Dar televizorul l-ai deschis?”.
Umoristul I. Schechter, o autoritate în materie, scria
cândva: „Unu’ Moişe e unic”. Avea dreptate!
BORIS MARIAN

EC ON OMI C ŞI SPI R I TU AL E U R O P EAN: ELEMENT UL IUDAIC

Deşi tema prelegerii susţinute de acad. Răzvan
Theodorescu la întrunirea B’nai B’rith din 29 octombrie
a.c., la sediul JCC, era „Originile modernităţii europene”,
subtitlul ei a răspuns mai exact conţinutului: Contribuţia
elementului economic şi spiritual evreiesc la dezvoltarea
ţărilor europene. A fost o oră de delectare spirituală, un
curs despre istoria culturii din unghi subtil-contemporan, cu aparente divagaţii care să conducă auditoriul
în direcţia gândită de profesor. Punctul culminant al
persecuţiilor antievreieşti în Europa medievală, „în buza
Renaşterii”, a fost 1492, anul alungării, sub presiunea
Inchiziţiei, a evreilor din Spania, după ce cu puţin timp
înainte fuseseră izgoniţi arabii. Elementul semit, iudaic
şi arab, a impulsionat mult economia şi cultura Spaniei,
fapt argumentat prin operele lui Maimonide şi Averoes.
După ce a fost golită de evrei şi arabi, „Spania a rămas
fără coloană vertebrală”, pentru că nu mai era cine să-i
tezaurizeze metalele preţioase, ﬁind nevoită să recurgă
la Germania şi Flandra. Bancherii de acolo au devenit
capitaliştii in nuce ai Imperiului spaniol. Corespondentul
spiritual al acestor stări de lucruri a fost reintroducerea
lui Aristotel în studiul ﬁlozoﬁei, ştiut ﬁind că gândirea
europeană are trei piloni: Atena, Roma, Ierusalimul.
„Torquemada a reprezentat fundamentalismul creştin”,
a aﬁrmat vorbitorul. Interdependenţa politică – economie – spiritualitate a fost ilustrată printr-o paranteză
contemporană. Când a preluat puterea, regele Juan
Carlos a vizitat moscheea din Cordova şi sinagoga din
Toledo – mod de a cere iertare pentru expulzarea de la
1492 a arabilor şi evreilor. La un an distanţă, capitalurile
israelian şi arab şi-au început aﬂuenţa spre o ţară ocolită
până atunci. Persecuţia evreilor în Franţa, condusă de
regele Filip cel Frumos, a avut drept mobil deposedarea
lor de proprietăţi. Dezvoltarea economică a Italiei a avut

corespondent spiritual interesul pentru Cabala al lui
Marinetti şi Pico Della Mirandola. Emergenţa economică
a Ţărilor de Jos a fost corelată cu poziţia lui Spinoza,
care afirma „Deus sive natura” – „Dumnezeu este
natura”, aﬁrmaţie care îşi găseşte ecou în hasidism, a
considerat vorbitorul, deşi lucrurile sunt mai complexe.
Hasidismul a însemnat un mod de apropiere cu inima
de Dumnezeire, prin fapte de omenie, necanonice, prin
rugăciuni murmurate în timp ce ungi osia căruţii ori tai
lemne. Te bucuri şi de natură, dar nu aceasta ţine loc
de credinţă. Intelectuali germani au simţit nevoia să
înveţe ebraica pentru a cunoaşte Biblia de la sursă din
raţiuni economice: condamnarea cametei se baza pe
o traducere greşită din greacă şi latină a unor versete
din Deuteronomium. În Biblie sunt discutate probleme
economice, în creştinism se aﬁrmă că bogăţia este în
Cer. Calvin preia, din acest punct de vedere, textul biblic.
„Nouă zecimi din burghezia europeană era protestantă
şi, mai ales, calvină”, a opinat conferenţiarul. Există
mari deosebiri între evreimea occidentală emancipată,
cu individualităţi având putere economică şi politică
– Monteﬁore, Disraeli, Rothschild – şi evreimea răsăriteană săracă, care se confruntă cu pogromuri chiar şi
în secolul XIX – începutul secolului XX. „Herzl se aﬂă
la intersecţie”, a susţinut acad. Răzvan Theodorescu.
E prea puţin spus „intersecţie”. Herzl, provenind dintr-o familie de evrei occidentali emancipaţi, este şocat
de Afacerea Dreyfus. Tocmai această trecere de la
aprehensiune pentru asimilaţionism în cealaltă parte a
baricadei –cultivarea valorilor proprii - este prizată de
evreii răsăriteni.
Profesorul a reluat o temă dragă încă din perioada
lansării primei ediţii a „Sinagogilor din România”. Paradoxal, ghetouri au existat în Europa medievală civilizată,

dar nu şi în stetl-urile răsăritene, respectiv româneşti,
unde buna convieţuire interetnică, ecumenismul erau
realităţi de zi cu zi. A fost încă un prilej de a constata că,
până în 1940 – 1941, lumea evreiască a adus prosperitate României. În luările de cuvânt care au urmat au fost
supuse conferenţiarului probleme, preocupări, fapte istorice, întrebări legate de prelegere: ~ creşterea antisemitismului în Europa zilelor noastre (preşedintele BBR,
ing. José Iacobescu); ~ evitarea cuvântului toleranţă în
dialogul despre raporturile minoritari – majoritari (ing.
Anette Vainer); ~ situaţia evreilor în lumea protestantă
(Eva Galambos); ~ ponderea populaţiei islamice în Europa de astăzi şi preocuparea specială a F.C.E.R. pentru
conservarea patrimoniului sacru evreiesc în condiţiile în
care avem 824 cimitire şi 1500 sinagogi la o populaţie
evreiască de circa 8 000 de membri ai comunităţii (vicepreşedintele Federaţiei, ing. Paul Schwartz); ~ salvarea
de la deportare a aproximativ 20 000 evrei cernăuţeni
revine cu precădere lui Traian Popovici, nu mitropolitului
Tit Simedrea (dr. Lya Benjamin); ~ înﬁinţarea de către
fostul prim ministru spaniol, José Maria Aznar, a unei
Fundaţii de sprijin pentru Israel (Iancu Ţucărman); ~
poziţii antiisraeliene din partea Vaticanului (Aurel Ioviţu);
~ poziţii antiisraeliene ale unor rabini ultraordodocşi (dr.
Alexandru Elias); ~ existenţa sau nu a unor curente
antisemite în învăţământul teologic ortodox din prezent
(prof. Veronica Bârlădeanu); ~ invitarea mai frecventă
a acad. Răzvan Theodorescu să conferenţieze la BBR
(Gabriel Chireac). Cu înţelepciunea, tactul, erudiţia cunoscute, profesorul a răspuns tuturor. Preşedintele BBR
a atras atenţia membrilor Forumului asupra trimiterii de
C.V.-uri pentru alcătuirea unei lucrări privind istoricul
BBR şi asupra prezenţei regulate la întruniri. (I.D.)
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JEWISH
The Re-Inauguration of the Vandalized
Graves in Giurgiului Cemetery

A solemn ceremony dedicated to the
re-inauguration of the 131 vandalized
graves from the Giurgiului cemetery, in
autumn 2008, took place. The re-building
of the graves couldn’t be done without the
help received by the Romanian Jewish
community from the USA Commission
for the Preservation of the America’s
Heritage Abroad. Dr. Aurel Vainer,
president of F.J.C.R., with Lawrence
(Larry) Steinberg, main donor, whose
grand-parents had Romanian roots,
revealed the commemoration plate
from the cemetery entrance, in front of
ofﬁcial representatives of the Presidential
Administration, of the government, of the
local administration and of Bucharest
municipality, of the USA and Israel
ambassadors, Marc Gittenstein and
Dan Ben-Eliezer, in front of leaders
of FJCR, JCB, B’nai B’rith Romania,
ACPRI, ARJVH, MCA, Chabad ﬁlial from
Romania, and of a large audience. After
the solemn moment of the homage plate
revealing, the participants were invited
to visit the cemetery in order to see the
restored monuments and to hear architect
Lucia Apostol’s (CAPI) explanations after
her supervision of all the work done. A
short religious ceremony ofﬁciated by
Prime Rabbi Shlomo Sorin Rosen, prime
cantor Iosif Adler and rabbi Naftali Deutsch
in the memory of those whose graves
were desecrated,
as well as of all
the Jews who
rest at peace in
t h e c e m e t e r y,
followed the
moment.
In his speech
Dr. Aurel Vainer,
president of
FJCR, spoke
about the sadness
and the revolt he
experienced two
years ago, when
he heard about
“the massacre
made at the

Giurgiului cemetery,
where our dead were
murdered a second
time”. The speaker
expressed the
bitterness we all feel
due to the fact that “up
to this day we still don’t
know “who were the real
offenders who caused
the catastrophe, which
wasn’t natural, but manmade”. The Federation
president thanked the
American sponsors
who made a 46,000$
donation to complete
the sum afforded by
FJCR – 10,000$. “This
is a very clear proof for
human solidarity, to Jewish solidarity on
national and international. The Steinberg
family had nothing to do with the dead
from Giurgiului cemetery, but the feeling
of Jewish identity determined them to do
this”, said Dr. A. Vainer. Then followed
the reading of the message of Warren C.
Miller, president of USA Commission for
the Preservation of America’s Heritage
Abroad, which condemns the vandalism
act form Giurgiului cemetery and the
increasing anti-Semitism in Europe, that in
its turn could “lead to tragedy.” “President
Băsescu and most Romanian leaders had
the courage to assume the historical truth
on the Holocaust, instead of denying it,
and to confront the extremist elements
from Romania”, outlined the message.
Peter Eckstein-Kovacs, presidential
counselor, expressed the Presidency’s
message which condemns the vandalism
acts from the cemetery. At the end
of the ceremony, eng. Mirela Aşman,
vice-president of JCB underlined the
symbolic value of the re-inauguration of
the devastated monuments, a protesting
gesture against intolerance and death. She
thanked all those who made possible the
disappearance of the vandalism effects,
as well as those who participated to the
solemn event. Finally the participants set
ﬂowers on the restored graves.

REALITY
Şlomo Leibovich-Laiş, president of
ACMEOR – Professor Honoris Causa
The University Babeş-Bolyai
(UBB) from Cluj-Napoca awarded
the title Professor Honoris Causa to
Dr. Şlomo Leibovich-Laiş, president
of the World Cultural Association of
the Jews Originating from Romania,
as acknowledgement of the culturalscientiﬁc activity and of the contribution
brought to the development of the
relations between Romania and Israel.
The festivity of the high distinction awarding took place in the aula of the European
Studies Faculty of UBB on October 27th. After the opening speech held by Ladislau
Gyemant, dean of the Faculty, Andrei Marga, rector of UBB, outlined the double
quality of Slomo Leibovich-Laiş: as Zionist movement militant, who contributed
through his diplomacy activity to the consolidation and afﬁrmation of the State of
Israel, and as historian and researcher who made his contribution to the development
of the universal culture through his scientiﬁc activity.

Face-to-face

With His Excellency Dan Ben-Eliezer,
ambassador of the State of Israel
in Romania

In his first interview the new
ambassador of the State of Israel, His
Excellency Dan Ben-Eliezer spoke to
us about his Romanian roots, about
his diplomacy career, about the IsraeliRomanian relationship and about the
peace perspectives in Middle East.
Regarding his roots, he declared to us:
“I was born in Israel, but my mother
is from Iasi. She left Romania in 1944
with the ship Kazbek, and from Istanbul
she travelled by train through Turkey
and Syria to Palestine. For a short time
she was hold in the well-known camp
from Atlit, but as she had a passport,
she was released. In 1945 she met my
father, who came from Poland and they
married. In time the other members of
my mother’s family arrived to Israel,
between them, the grandmother and
the grandmother’s sister. I speak about
the latter, because as my grandmother
passed away when I was four, her sister
cared for me, she spoke Romanian with
my mother and with other friends, I saw
her reading “Viaţa Noastră” and “Revista
mea”, she spoke to me about Iasi, about
Romania. In our house I heard four
languages – Romanian, Polish, Yiddish
and Hebrew. Thus my attachment for my
mother’s native land has its origins in my
childhood, and now that I arrived here,
I’’m looking forward to go to Iaşi, to look
for my roots, for the relatives’ graves in
the cemetery. Unfortunately, I don’t have
any family still living in Romania”.
He chose for the diplomacy career
for two reasons: his wish to get to know
foreign countries, to travel, and to try to
apply his guiding life principle, “tikkun
olam”, “to repair the world”. Till he arrived
in Bucharest the positions he held led him
to the most faraway places of the world,

‘’TO OFFER, TO ENDURE, NOT TO ASK AND TO FORGIVE”’
(Oldies but goldies with the actress, director and painter Elena Negreanu)
In this edition in the column “Oldies but goldies” we publish an
interview-portrait with the well-known actress, director, teacher
at the Theater and Film Art Institute (IATC), and more recently,
painter, Elena Negreanu. Soon the remarkable member of our
community, the wife of the regretted composer Radu Negreanu,
will celebrate her 93rd birthday. Elena Negreanu is still active.
She works at a radio series dedicated to the poetry of Emil Botta
who was her colleague and friend. She has other radiophone
evocations in work. Not long ago she had a painting exhibition.
In order to fulﬁll her destiny she fought against many difﬁculties:
ﬁrst, economical, than ideological, ready for sacriﬁce, as many
others, for an idea that proved to be utopian. She succeeded
because values cannot be killed. She studied acting at the

Jewish Art School with Beate Fredanov, made her début at
Barasheum, passed an exam at the National Theater from
Bucharest and was the ﬁrst admitted. She collaborated with Liviu
Ciulei as directing assistant in cinematography. At IATC she was
the assistant of Radu Beligan and Irina Rachiteanu. Her lifelong
friend, one of the most remarkable contemporary painters,
a former student of M.H. Maxy, Alma Redlinger, encouraged
her steps in painting. Elena Negreanu went through a terrible
trauma: her daughter, aged 55, passed away in California.
At present her thoughts focus on the two grand-daughters,
students in California, to whom their mother passed the beautiful
education received from her parents. The principles guiding her
life are “to offer, to endure, not to ask and to forgive”.

in fact to all the continents, from Germany
and Greece, to Fiji Islands, Los Angeles,
Nepal and Hong Kong, with some
periods in South Africa, UN or Sweden.
He contributed through his activity to the
progress of the developing countries,
to improving their inhabitants’ life. He
considers his appointment in Bucharest
that he had wanted for a long time, his
diplomacy career peak. Regarding this
position, Dan Ben-Eliezer says: “From
the professional perspective Romania
is an interesting country. First of all the
traditional friendly relations between
Romania and Israel, excellent ties in all
ﬁelds, and this could be a sign for other
countries, which is very important for
Israel. Our two countries share the same
values, but also the same menaces, the
terrorism. As Israel in the past, Romania
is going through a transition period.
Romania is a EU member, and this is
an interesting position for my country,
considering the positive role your country
had concerning Israel. Besides, there is
the important Jewish community in the
country. “Israel”, he considers, ”could
support Romania’s development with
practical measures, with bilateral and
multilateral projects in agriculture, health,
education, commerce, for upgrading of
the two countries’ youth relationship”.
Regarding the Middle East peace
perspectives in the present conditions,
the ambassador of the State of Israel
declares himself an optimist, stating that
in the ﬁnal phase a sustainable peace and
security will be reached, that the principle
of the co-existence of two states will be
applied, Israel and the Palestinian state,
but this is a difﬁcult process, with many
obstacles, and Israel has to measure its
steps very carefully, keeping its security
as a priority.
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POŞTA REDACŢIEI!
DOREL URSACHI, Siret. Am primit scrisoarea
dv. şi cred că ceea ce ne-aţi scris ar interesa Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România
(CSIER), care poate are date despre caz. Îmi pare
bine că avem cititori ai revistei la Siret, oraş cu multe
monumente evreieşti. După ceremoniile de la Dorohoi, la întoarcere, ne-am oprit la Siret şi am vizitat
ambele cimitire evreieşti, cel vechi de lângă şosea,
cu acele morminte de câteva sute de ani, şi cel mai
nou . M-a impresionat starea îngrijită a acestuia din urmă. Am fost şi la frumoasa
sinagogă din oraş. Păcat că se prăbuşeşte.
*
EDMUND SALAMON, Naharia. Vă mulţumim pentru mesajul dv. Din păcate,
spaţiul nu ne permite să publicăm materiale de dimensiuni atât de mari ca romanul
pe care ni l-aţi trimis. Aşteptăm epigramele. Abonamentele în Israel pentru revistă
se fac la dl. ing. Baruch Tercatin, telefon 36959047; luaţi legătura cu dânsul.
Poştaş de serviciu
EVA GALAMBOS

Telegrame
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a aﬂat cu mâhnire vestea încetării
din viaţă a Generalului Mircea Oprescu.
Suntem alături de Prof. Univ. Dr. Sorin Mircea Oprescu, Primarul General al
Municipiului Bucureşti, ﬁul celui plecat dintre noi, şi de întreaga familie.
Sincere condoleanţe.
În numele Conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
Dr. Aurel vainer
Av. Iulian Sorin
Preşedinte
fost Secretar General şi Preşedinte interimar
*
Doamnei Carmen Păunescu
Domnului Andrei Păunescu
Doamnei Ioana Păunescu
Domnişoarei Ana-Maria Păunescu
Vestea atât de tristă a încetării din viaţă a Poetului, Scriitorului şi Omului de
acţiune, Cetăţean al Cetăţii, ne-a produs o mare întristare şi multe regrete.
De-a lungul timpului, Domnul Adrian Păunescu a avut relaţii de dialog fructuos
cu Conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, cu regretatul ŞefRabin Dr. Moses Rosen.
Dorim să folosim acest moment de mare durere, al despărţirii de cel ce a fost
Adrian Păunescu, pentru a exprima sincerele noastre condoleanţe, însoţite de un
îndemn suﬂetesc de a păstra neştirbită memoria marelui dispărut.
În numele Conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
Dr. Aurel Vainer,
Preşedinte
Deputat în Parlamentul României

A P L E C AT Î N C Ă U N A R T I S T
Printre graﬁcienii de mare talent, numele lui Burschi a devenit de multă vreme
cunoscut. Pe numele lui adevărat Max Emanuel Gruder, suﬂetul lui generos l-a
făcut să-şi dedice creaţia lumii celei mai pure, lumea copiilor. Ilustraţiile la 140 de
cărţi şi alte mii de desene răspândite în mai toate publicaţiile adresate celor mici au
încântat deopotrivă ochii plini de candoare ai copiilor, dar şi ai adulţilor ce se aplecau
pe lecturile odraslelor lor.
Prieten devotat, colegul meu de şcoală a fost mereu suﬂetul adunărilor amicilor săi
apropiaţi, dar şi omul gata să sară în ajutorul
oricui aﬂat în nevoie, mai ales dacă era vorba
de copii sau bătrâni.
Alături de devotata lui soţie, Galea, au
realizat împreună lucrări artistice memorabile,
ea scriind textul şi el ilustrându-l cu desene
inspirate, ca nişte încercaţi pianişti care cântă
la patru mâini.
Ne despărţim de Burschi cu mare durere,
dar avem consolarea că desenele lui rămân
şi vor încânta încă multe generaţii de copii.
Adio, prieten drag!
OCTAVIAN SAVA

Binecuvântat ﬁe făcătorul de pace
Tare mi-ar ﬁ plăcut să ﬁu, prin bunăvoinţa atotputerniciei, ceva din trusa de lucru
a graﬁcianului Burschi Gruber;
dacă nu un ferice creion colorat, unul lung şi întreg, cu un vârf mai ascuţit decât
toate ţepele domnitorului Ţepeş,
atunci măcar o ascuţitoare, modesta sculă menită să refacă un astfel de vârf-dincare-se-iscă-basmu’-coloratu’,
iar dacă trusa mă rejecta şi ca ascuţitoare, aş ﬁ fost, poate, mai ştii, bun de gumă,
hai la reciclarea zăpezii iniţiale... ia-mă nene... târăşte-mă pe hârtie...
Ba asta nu, cu neputinţă, toţi copiii ştiind că oriunde pune Burschi vreun benghi,
pune şi Dumnezeu bucurie, nimic nu este de şters,
cel mult să confunzi bucuria cu năstruşnicia, că-s un soi de siameze, lipite, de
neoperat,
oricum, dacă desenează Burschi o bunicuţă cu andrele, ghemul de lână seamănă
leit cu rotundul cap al băbuţei, precum şi viceversa,
iar împăraţii de orice culoare (Verde Împărat, Roş Împărat, Indigo Împărat) se duc
pe la Regele David, carele, deşi s-ar zice că le este mai mic ca ighemonicon, le este
tuturor gazdă bună şi-i învaţă, dacă vor, salutul local Şalom, ori de câte ori acceptă
majestăţile lor imperiale a se aşeza la masa tratativelor,
alăturându-şi astfel pletele şi bărbile, aproape amestecându-şi-le, totuşi nu de tot,
ci doar cât e nevoie pentru o punte cromatică, un semicerc pe care mass media să-l
numească, mai mult ori mai puţin inspirat, Cel mai recent curcubeu al speranţei.
ŞTEFAN IUREŞ
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ANIVERSĂRILE ŞI COMEMORĂRILE LUNII NOIEMBRIE
La 3 noiembrie 1936 a murit la Paris
La 11 noiembrie 1910 s-a născut la
•LAZĂR,
pianistul şi compozitorul FILIP •Hârlău
dramaturgul
MIHAIL
născut la Craiova în 1894. A DAVIDOGLU. Îi aparţin piesele: Omul
fost membru fondator al Societăţii
Compozitorilor Români (1920)
La 3 noiembrie 1906 s-a născut la
Viena violonista şi dirijoarea ALMA
ROSE.
La 4 noiembrie 1907 s-a născut la
Constanţa
scriitoarea
CELLA
SERGHI. Scrieri: Pânza de păianjen,
Cad zidurile, Cartea Mirunei etc.
La 4 noiembrie 1847 a murit la Leipzig
compozitorul şi dirijorul FELIX
MENDELSSOHN-BARTHOLDY.
La 4 noiembrie 1887 s-a născut la
Voronej (Rusia) poetul SAMUIL
MARŞAK, autorul unor apreciate poezii
pentru copii.
La 4 noiembrie 1926 s-a născut la
Şoimeni scriitorul şi publicistul
OLIVER LUSTIG, supravieţuitor al
Holocaustului.
La 4 noiembrie 1930 s-a născut la
Iaşi scriitorul HORIA ARAMĂ. A
devenit cunoscut prin povestirile sale
ştiinţifico-fantastice.
La 4 noiembrie 1995 a murit primministrul Israelului YITZHAK RABIN,
în urma unui atentat.
La 5 noiembrie 1997 a murit la Londra
politologul şi istoricul ISAIAH BERLIN,
fost profesor de filosofie la Oxford. A
publicat mai multe volume de eseuri.
La 6 noiembrie 1870 s-a născut la
Liverpool omul de stat LOUIS
HERBERT SAMUEL. În 1920 a fost
numit Înalt Comisar britanic în Palestina.
La 7 noiembrie 1944 a fost executată
la Budapesta luptătoarea antifascistă
HANNA SZENES. Ea a făcut parte din
grupul de paraşutişti din Ereţ Israel,
trimişi în Europa răsăriteană pentru a-i
ajuta pe evreii supuşi represiunilor
naziste.
Anul acesta se împlinesc 90 de ani
de la moartea (8 noiembrie 1920,
Varşovia) clasicului literaturii idiş S.
ANSKI. Cea mai cunoscută operă a sa
este poemul dramatic Dibuk, prezentat
cu succes şi pe scena TES din
Bucureşti.
La 8 noiembrie 1875 s-a născut la
Kiev reputatul istoric EVGHENI
TARLE. Opere fundamentale: Blocada
continentală, Napoleon, Războiul
Crimeei.
La 9 noiembrie 1929 s-a născut la
Budapesta scriitorul IMRE KERTESZ,
laureat al Premiului Nobel. Cea mai
apreciată operă a sa este romanul
autobiografic Kadiş pentru copilul
nenăscut.
La 9 noiembrie 1952 a încetat din
viaţă CHAIM WEIZMANN, primul
preşedinte al Israelului. A fost o figură
proeminentă a iudaismului.
La 10 noiembrie 1887 s-a născut la
Glogau (Silezia) scriitorul ARNOLD
ZWEIG. A fost un timp preşedintele
Academiei Germane de Arte (R.D.G.)
Scrieri: Cazul sergentului Grişa,
Educaţia înainte de Verdun, Bonaparte
în Jaffa.
La 10 noiembrie 1932 s-a născut
istoricul şi criticul literar ŞTEFAN
CAZIMIR. Specialist în opera lui I.L.
Caragiale. Este preşedintele Comisiei
de etică şi mediere a F.C.E.R.
La 10 noiembrie 1926 a murit la
Berlin JOSEF SCHWARTZ, unul din
cei mai buni baritoni ai vremii.
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din Ceatal, Cetatea de foc, Nunta şi
altele.
La 11 noiembrie 1916 a murit la
Zimnicea criticul literar ION TRIVALE.
La 11 noiembrie 1945 a murit la New
York compozitorul JEROME DAVID
KERN.
La 13 noiembrie 1998 a murit în SUA
baritonul ROMAN CYCOWSKI.
La 16 noiembrie 1924 s-a născut la
Viena omul de stat israelian CHAIM
BAR-LEV. A fost un remarcabil
comandant militar.
La 16 noiembrie 1942 a murit marele
tenor JOSEPH SCHMIDT, originar
din Bucovina.
La 18 noiembrie 1922 a murit la Paris
scriitorul MARCEL PROUST. Opere
principale: În căutarea timpului pierdut,
Plăcerile şi zilele, Portrete de
pictori.
La 19 noiembrie 1887 a murit
la New York poeta EMMA
LAZARUS. Este autoarea
versurilor gravate pe soclul
Statuii Libertăţii.
La 19 noiembrie 1941 s-a
născut în Caucazul de Nord
(Rusia) poetul BORIS MARIAN
MEHR într-o familie refugiată
din Herţa din cauza represiunilor
fasciste. Boris Mehr este
actualmente
redactor
la
„Realitatea Evreiască”. Este
membru al Uniunii Scriitorilor din
România.
La 20 noiembrie 1897 s-a
născut la Viena scriitoarea
VEZA CANETTI. A scris povestiri
şi romane.
La 20 noiembrie 1925 s-a
născut la Moscova marea
balerină MAIA PLISEŢKAIA. Din
1943 a făcut parte din colectivul
Teatrului Bolşoi din Moscova.
La 20 noiembrie 1915 a murit la New
York
rabinul
SALOMON
SCHECHTER, născut la Focşani. A
publicat texte ebraice vechi.
La 23 noiembrie 1971 a murit la
Bucureşti scriitorul URY BENADOR.
A fost o perioadă secretar literar la
T.E.S.
La 23 noiembrie 1920 s-a născut la
Cernăuţi poetul de expresie germană
PAUL CELAN (Paul Ancel).
La 23 noiembrie 1914 s-a născut la
Corabia
ALICE
SARAGEA,
specialistă în microbiologie.
La 25 noiembrie 1992 a murit la
Moscova fostul solist al Teatrului
Bolşoi din Moscova MARK REIZEN.
La 25 noiembrie 1938 s-a născut la
Helsinki DANIEL KATZ, primul scriitor
evreu de expresie fineză.
La 27 noiembrie 1996 şi-a pierdut
viaţa în urma unui accident umoristul
şi criticul de teatru VALENTIN
SILVESTRU.
La 27 noiembrie 1928 s-a născut la
Herţa LIVIU BERIS, doctor în
agronomie. A publicat numeroase
lucrări de specialitate. Este preşedinte
al A.E.R.H.V.
La 28 noiembrie 1907 s-a născut la
Roma scriitorul ALBERTO MORAVIA.
La 30 noiembrie 1945 s-a născut la
Galaţi pianistul RADU LUPU.
SIEGFRIED WOLF
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@DECESE @ COMEMORĂRI @
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna octombrie 2010: RADULESCU AVRAM (85 de
ani, Cimitirul Giurgiului); GROSS PAULINE (86 de ani, Cimitirul Sefard); SCHARAGA
ERNA (86 de ani, Cimitirul Sefard); SANDOR ERVIN (85 de ani, Cimitirul Giurgiului); RACHMUTT SARA LEIA (92 de ani, Cimitirul Sefard); STOICA MARGARETA
(75 de ani, Cimitirul Sefard); GOLDHAMER EDUARD (84 de ani, Cimitirul Sefard);
OPRESCU EDITH ESTER (90 de ani, Cimitirul Sefard); SCHUSTER FANI (78 de
ani, Cimitirul Sefard); POPESCU TITUS (81 de ani, Cimitirul Giurgiului); GEORGESCU NICKY ZAVA (73 de ani, Cimitirul Sefard); CONSTANTINESCU MINERVA
(97 de ani, Cimitirul Giurgiului); MARCU SOREANU (53 de ani, Cimitirul Giurgiului);
MUNTEANU MAURICIU (80 de ani, Cimitirul Giurgiului); SIMON CLARA (95 de ani,
Cimitirul Giurgiului).
Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară: POPESCU OSCAR (Siret, jud. Suceava);
NUREMBERG ISRAIL (95 de ani, Piteşti), WEISMAN BELLA (95 de ani, Ploieşti)
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כ‘ד חשון תשע“א  -כ‘ג כסלו תשע“א

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

טקס חגיגי לציון שיקום וחניכה מחדש של
המצבות שנהרסו בבית העלמין ג‘יורג‘יו
בבית העלמין ברחוב ג‘ורג‘יו נערך
טקס מיוחד לציון שיקום וחניכה
מחדש של  131המצבות שנהרסו בסתיו
 .2008שיקום המצבות התאפשר הודות
לסיוע שקיבלה הקהילה היהודית
ברומניה מהוועדה בארצות-הברית
לשמירת מורשת אמריקה בחו“ל .בטקס
נכחו נציגים מבית הנשיא ,הממשלה,
השלטון המקומי ועיריית בוקרשט,
שגריר ארצות-הברית ברומניה ,מרק
גיטנשטיין ,ושגריר ישראל ברומניה,
דן בן אליעזר ,ראשי הפדרציה של
הקהילות היהודיות ,אנשי קהילת
בוקרשט ,נציגי ארגון ”בני-ברית“
ברומניה ,האגודה לתרבות ולידידות
רומניה-ישראל ,האגודה של קרבנות
השואה מרומניה ,האגודה למלחמה
באנטישמיות ,ראשי חב“ד בבוקרשט
וקהל רב.
ד“ר אאורל ויינר ,יו“ר הפדרציה,
ומר לורנס לארי שטיינברג ,שסביו
נולדו ברומניה והוא הגורם העיקרי
מאחורי פעילות זו ,גילו יחד את
שלט הזיכרון שניצב בכניסה לבניין
המשרדים של בית העלמין.
לאחר גילוי שלט הזיכרון ,הוזמנו
המשתתפים לבקר בבית העלמין
ולהתרשם משיקום המצבות תוך כדי

שמיעת דברי הסבר מפי האדריכלית
לוצ‘יה אפוסטול מהמרכז לניהול
שפיקחה על עבודות
מורשת המבנים,
השיקום .טקס דתי קצר נערך על ידי
הרב שלמה סורין רוזן ,הרב נפתלי
דויטש והחזן הראשי יוסף אדלר.
בטקס הוזכרו שמותיהם של אלה
שמצבותיהם נפגעו ושוקמו ,וגם הוזכרו
כל הקבורים האחרים בבית העלמין
הזה.
בנאומו ,אמר ד“ר אאורל ויינר,
יו“ר הפדרציה ,שהוא חי מחדש את
הצער ואת ההתקוממות שהרגיש לפני
שנתיים כאשר שמע על מעשה ההרס
בבית העלמין ג‘יורג‘יו .תחושתו הייתה
אז וכך גם עכשיו ”כאילו המתים שלנו
מתים פעם שנייה“ .בדבריו אלה ביטא
ד“ר אאורל ויינר את הצער של כל
אחד מאיתנו ,שכן עד היום לא יודעים
מי הם האנשים האחראים למעשה
ההרס ,היות שמדובר במעשה ידי אדם
ולא באסון טבע .היו“ר הודה לתורמים
האמריקאיים על תרומתם בסך 46
אלף דולרים וציין שהפדרציה הוסיפה
לזה עוד עשרת אלפים דולרים.
”זאת הוכחה ברורה מאוד “,אמר
ד“ר אאורל ויינר” ,שקיימת אחדות בין
בני אנוש ,אחדות בין יהודים ברומניה

ובעולם כולו .למשפחת שטיינברג לא
היה שום קשר למתים הקבורים בבית
העלמין בג‘ורג‘יו .רגש הזהות היהודי
גרם להם לעשות מחווה“.
לאחר מכן נקרא מכתבו של וורן
ס‘ מילר ,יו“ר הוועדה לשמירת מורשת
אמריקה בחו“ל .במכתב תוקף וורן ס‘
מילר את מעשה ההרס בבית העלמין
ג‘יורג‘יו ואת האנטישמיות המתחזקת,
מגמה שיש בה כדי להמיט טרגדיה.
עוד נאמר במכתב ,שהנשיא באססקו
ורוב מנהיגי רומניה הוכיחו אומץ לב
כאשר החליטו לא להכחיש את השואה
ולקבל עליהם את האמת ההיסטורית
על השואה ולעמוד מול הזרמים
הקיצוניים ברומניה.
יועץ הנשיא אקשטיין קורץ
פטר העביר מסר תקיף מהנשיא
בגנות מעשי ההרס בבית העלמין.
בתום הטקס דיברה הסגנית יו“ר
קהילת בוקרשט ,אינג‘ מירלה אשמן,
שהדגישה את הערך הסמלי של חניכתן
מחדש של המצבות שנהרסו ,בתור
תגובת מחאה נגד הקנאות והמוות .היא
הודתה לכל אלה שאיפשרו את מחיקת
שרידי ההרס וגם לכל המשפחות שבאו
לטקס .בסוף הטקס הניחו הנוכחים
פרחים על המצבות ששוקמו.

פנים אל פנים עם דן בן אליעזר ,שגריר ישראל ברומניה
בריאיון ראשון שנתן השגריר החדש של מדינת ישראל מר
דן בן אליעזר ,הוא דיבר על שורשיו ברומניה ,על הקריירה
שלו כדיפלומט ,על יחסי ישראל-רומניה ועל הסיכויים לשלום
במזרח התיכון.
לגבי מוצאו הוא אמר” :נולדתי בתל-אביב ,ישראל .אמי
נולדה ביאסי ועזבה את רומניה בשנת  1944על סיפון האנייה
”קזבק“ .מקושטא שבתורכיה עשתה את דרכה ברכבת דרך
סוריה עד פלשתינה .היא נעצרה במחנה
”עתלית“ המפורסם לתקופה קצרה בלבד.
היא שוחררה היות שהיה לה דרכון .בשנת
 1945הכירה את אבי והם נישאו .עם הזמן
הגיעו לישראל גם בני משפחה אחרים של
אמי ,ביניהם סבתי ואחיותיה .אני זוכר
את האחרונה ,היות שסבתי נפטרה כאשר
הייתי בן ארבע ואחותה היא שטיפלה בי
במקומה .היא דיברה רומנית עם אמא
ועם חברות אחרות ,ראיתי אותה קוראת
עיתונים רומניים ”ויאצה נואסטרה“
ו“רביסטה מיאה“ .היא אהבה לספר לי על
יאסי ,על רומניה .בבית שלנו דיברו ארבע
שפות :רומנית ,פולנית ,יידיש ועברית.
החיבה שלי למולדתה של אמי באה עוד
בימי ילדותי ,ועכשיו ,כשהגעתי לכאן ,אני
מחכה לנסוע ליאסי כדי להתחקות אחרי
השורשים שלי ,לבקר את קברי קרוביי
בבית העלמין .לצערי אין עוד בחיים בן
משפחה שלי ברומניה“.
בריאיון סיפר שהחליט להיות דיפלומט משתי סיבות:
רצונו העז להכיר מדינות זרות ,וליישם את העיקרון היקר לו
בחיים ”תיקון עולם“ .עד שהגיע לבוקרשט מילא תפקידים
ברחבי העולם :מגרמניה ,יוון עד איי פיג‘י ,לוס אנג‘לס,
נפאל והונג-קונג עם חניית ביניים בדרום-אפריקה ,באומות-

המאוחדות ובשוודיה.
בפעילותו תרם להתפתחותן של ארצות העולם השלישי
ולשיפור חיי התושבים בהן .במינויו בבוקרשט ,שאליו שאף
זמן רב ,הוא רואה את שיא הקריירה הדיפלומטית שלו.
לגבי משרה זו דן בן אליעזר אומר” :מבחינה מקצועית
ברומניה יש מרכיבים חשובים .קודם כול מדובר ביחסים
המסורתיים של ידידות בין רומניה לישראל ,יחסים מצוינים
בכל התחומים ,וזה יכול להיות אות
למדינות אחרות ,דבר שהוא חשוב מאוד
לישראל .כמו כן ,לשתי המדינות שלנו יש
אותם הערכים והן עומדות מול אותו איום,
הטרור .כמו ישראל בעבר ,רומניה היא
מדינה שנמצאת בתקופת מעבר .רומניה
חברה באיחוד האירופי ,עמדה חשובה
מאוד לארצנו באם נביא בחשבון גם את
תפקידה החשוב של מדינתכם לגבי ישראל.
כמו כן יש בה קהילה יהודית חשובה “.עוד
הוסיף השגריר” ,מדינת ישראל תוכל לתמוך
בפיתוחה הכלכלי של רומניה ולנקוט
בצעדים מעשיים בפרויקטים דו-צדדיים
ורב-צדדיים בשטחי החקלאות ,הבריאות,
החינוך ,המסחר ולפעול לחיזוק הקשרים
בין בני נוער משתי המדינות“.
במה שנוגע לסיכויים להשיג שלום
במזרח התיכון בתנאים הנוכחיים ,שגריר
מדינת ישראל מכריז על עצמו כאופטימי
והוסיף שבשלב הסופי יגיעו לשלום וביטחון
אמיתי על פי העיקרון של שתי מדינות זו לצד זו – מדינת
ישראל והמדינה הפלשתינית .התהליך יהיה קשה ויהיו בו
מחסומים רבים ,ולכן על מדינת ישראל לחשב את צעדיה
בזהירות רבה שכן ביטחונה קודם לכול.

יושב ראש
אקמאור ,ד“ר
שלמה ליבוביץ
לייש – פרופסור
לשם כבוד

אוניברסיטת באבש-בוליאי מקלוז‘-
נאפוקה ,העניקה את התואר ”פרופסור
לשם כבוד“ לד“ר שלמה ליבוביץ
לייש ,יושב ראש האיגוד העולמי
לתרבות של יהודים יוצאי רומניה –
אקמאור ,כסמל הוקרה על פעילותו
התרבותית-מדעית ועל תרומתו לפיתוח
היחסים בין רומניה לישראל.
טקס הענקת התואר האקדמי היה
ב 27-באוקטובר  ,2010באולם המרכזי
של הפקולטה ללימודים אירופיים
שבמסגרת אוניברסיטת באבש-
בוליאי .אחרי דברי הפתיחה של
דיקן הפקולטה ,הפרופסור לדיסלאו
דיאמנט ,דיבר רקטור האוניברסיטה,
פרופסור אנדריי מארגא ,שהדגיש
שתי תכונות של מר ליבוביץ-לייש:
האחת – פעיל בתנועה הציונית,
שתרם בפעילותו הדיפלומטית
לחיזוקה והכרתה של מדינת ישראל,
והשנייה – היסטוריון ואיש מחקר
שתרם בפעילותו להתפתחות התרבות
העולמית.

להציע ,להחזיק מעמד ,לא לבקש ולסלוח
שיחה עם השחקנית ,הבמאית והציירת ,אלנה נגריאנו
בגיליון זה אנו מפרסמים ריאיון
עם השחקנית והבימאית המפורסמת,
פרופסור במכון לאמנות ,תיאטרון
וקולנוע ועד לא מכבר ציירת – אלנה
נגריאנו – בת הקהילה ,אלמנתו של
המלחין ראדו נגריאנו ,במלאות לה 93
שנות חיים.
אלנה נגריאנו עדיין פעילה .היא
עובדת על סדרה רדיופונית המוקדשת
לשירתו של אמיל בוטא ,שהיה
עמית וידיד שלה .היא גם מגישה

תוכניות לזכר אחרים ברדיו .לא מזמן
הציגה תערוכת ציורים משלה .במהלך
חייה ידעה ונלחמה בקשיים רבים:
חומריים וגם אידיאולוגיים-רעיוניים.
כל זאת בהיותה מוכנה ,כמו רבים
אחרים ,להקריב הרבה למען רעיון אף
שהתברר כלא מציאותי .למרות הכול
היא הצליחה מפני שהיה בלתי אפשרי
להרוג את ערכיה.
היא למדה משחק בבית הספר
היהודי לאמנויות עם ביאטה פרדנוב

והתחילה את פעילותה האמנותית
בתיאטרון ”באראשאום“ ,נבחנה
לתיאטרון הלאומי בבוקרשט והצליחה
להגיע למקום הראשון .היא עבדה
בתור במאית עם הבמאי ליביו צ‘אליי
בקולנוע .במכון לאמנויות התיאטרון
והקולנוע הייתה האסיסטנטית של
ראדו בליגאן ושל אירינה ראקוציאנו.
ידידתה הטובה ,אלמה רדלינגר ,אחת
הציירות החשובות ביותר בזמננו,
תלמידה לשעבר של מירו מאקסי,

עודדה אותה לצייר.
אלנה נגריאנו עברה טראומה
קשה :בתה ,בהגיעה לגיל  ,55הלכה
לעולמה בקליפורניה .מחשבותיה הופנו
לנכדותיה ,סטודנטיות בארצות-הברית,
שנשארו יתומות מאם.
עקרונותיה של אלנה נגריאנו,
לפיהם היא מנהלת את חייה הם:
”להציע ,להחזיק מעמד ,לא לבקש
ולסלוח“.
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ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta şi de
meseria divertismentului

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA
LEGILE LUI MURPHY L A EVREI
AXIOMA LUI GOLDENBERG :
Dacă îndeplineşti o sarcină prea bine, rămâi
cu ea pe cap.
LEGEA LUI FRANCO privind locul de muncă :
Dacă îţi place ce faci, probabil că faci ce
nu trebuie.
PARADOXUL LUI KATZ :
Nici un şef nu va păstra un subaltern care
are dreptate tot timpul.
LEGEA LUI PLATFUSS :
Cu cât angajaţii au mai puţin de lucru, cu
atât lucrează mai încet.
MAXIMA LUI SEGALESCU :
Telefonul nu sună niciodată când n-ai nimic

de făcut.
OBSERVAŢIA LUI HOROWITZ :
Întotdeauna faci ceva lipsit de importanţă,
atunci când şeful trece pe la biroul tău.
RAŢIONAMENTUL LUI BLATT :
Dacă nu poţi să-ţi termini truda în primele
24 de ore, atunci lucrează şi noaptea .
REGULA LUI EPSTEIN :
Când nu ştii ce să faci, mergi grăbit şi ia-ţi
o mină îngrijorată.
CONCLUZIA LUI BERCOVICI :
Poţi să te duci oriunde, dacă ai o mină
serioasă şi duci cu tine un dosar.

La concurenţă cu Haşdeu
Pe când înnegream foaie după foaie,
înşirând aventurile eroice ale lui George
Bibescu – ”Prinţul rătăcitor” şi-mi storceam mintea nu atât cu privire la stilul
viitoarei cărţi, cât mai ales la găsirea unui
generos editor care s-o publice fără să-mi
ceară bani, în acele momente destul de
tensionate, primesc un telefon de la un
domn, Octavian Onea, fost muzeograf
la ciudata casă a lui Bogdan Petriceicu
Haşdeu, din Câmpina. Domnia sa (Onea,
nu Haşdeu) îmi solicita să public orice îmi
trece prin minte, în revista literară pe care
o scotea la Ploieşti şi care purta frumosul nume ”Poarta sărutului”. Nu vedeam
legătura dintre Ploieşti şi monumentul
de la Târgu Jiu, dar cum oferta era prea
frumoasă, deşi nu avea şi remuneraţie,
am acceptat-o imediat. Şi cum prin minte
nu-mi treceau altele decât peripeţiile lui
Bibescu, i-am trimis două-trei capitole din
viitoarea carte.
Domnul Onea le-a publicat, iar eu mă
aşteptam la un ecou fulminant, ecou ce
va revoluţiona literatura. El a fost însă
atât de înăbuşit încât nu s-a auzit deloc.
După ce însuşi dl. Onea n-a mai găsit
sponsor şi din ”Poarta sărutului” n-a rămas decât lucrarea lui Brâncuşi, primesc
un alt telefon din partea fostului muzeograf, pe care nici nu-l cunoşteam la faţă.
Dumnealui mi-a povestit că a scris un
scenariu radiofonic, având ca temă viaţa
Iuliei Haşdeu şi că, proﬁtând de faptul că
”Asociaţia Prietenilor Iuliei Haşdeu” pregăteşte o reuniune dedicată tinerei poete,
decedată la o vârstă mult prea fragedă,
s-a gândit să prezinte şi un tablou din
scenariul său, bineînţeles în lectura unor
interpreţi. L-am felicitat pentru intenţie,
dar am rămas perplex când mi-a propus
să joc rolul lui Haşdeu.
”N-am fost niciodată actor, am protestat eu, şi nici nu semăn cu autorul lui
Magnum Etimologicum Romaniae, ajuns,
din păcate, numai până la litera B. În plus,
nu am nici cine ştie ce dicţiune.”
”Nu, mi-a replicat el, v-am văzut la
televizor şi sunteţi foarte potrivit.” Toate
argumentele mele au fost inutile. Onea o

Gastronomica

ţinea una şi bună, că aşa cum el m-a tipărit, e cazul ca şi eu să accept propunerea
lui. Şi m-am lăsat convins.
Privindu-mă în oglindă şi căutând
oarecare asemănări cu Bogdan Petriceicu, după ce consultasem şi ilustraţiile
din Istoria Literaturii, a lui Călinescu, am
constatat că ambii avem cam aceleaşi
lipsuri în podoaba capilară, în schimb, el
are o barbă cam ca a lui Iorga, ceea ce
eu o tot rad zilnic. M-am gândit s-o las să
crească. Ei, cât de lungă putea să ajungă
într-o săptămână ? Aşa că m-am bărbierit
în continuare şi, primind textul domnului
Onea, l-am studiat cu atenţie, mi-am subliniat replicile în care ar trebui să ridic tonul
sau altele unde, dimpotrivă, ar ﬁ fost cazul
să-l cobor. În tabloul respectiv era vorba
de un schimb de scrisori dintre doamna
Haşdeu, aﬂată cu Iulia la Paris, şi soţul ei
care trudea din greu la Bucureşti.
Ea îi reproşa lui că e zgârcit şi nu-i
trimite bani ca să-i cumpere palton Iuliei,
care a început să tuşească, iar el o mustra
pe nevastă-sa că e cheltuitoare şi a risipit
pe ﬂeacuri banii pe care îi trimisese pentru
palton. De asemenea, Bogdan se plângea
că munceşte ca un rob şi la Dicţionar şi la
piesa ”Răzvan şi Vidra” şi la numeroase
reviste, ca şi la publicaţii ale Academiei,
al cărei membru e, dar nu izbuteşte să
strângă atâţia bani cât costă întreţinerea
celor două femei la Paris.
Ajuns în sala unde avea loc manifestarea, am constatat prezenţa unui public
destul de numeros, format mai ales din
cucoane ce păreau contemporane cu Iulia
Haşdeu, precum şi din domni serioşi şi
încruntaţi, uşor de ghicit că sunt critici sau
istorici literari. Surpriza o constituia însă,
că pe doamna Haşdeu avea s-o interpreteze D.N., actriţă la Ansamblul Armatei, o
persoană pentru care termenul de hiperponderabilitate este un eufemism. În plus,
pe lângă kilograme, respectiva actriţă este
dotată şi cu o voce tunătoare care ar trezi
şi morţii, inclusiv pe Bogdan Petriceicu.
Pe plăpânda şi delicata ﬁică a scriitorului
avea s-o joace o domnişoară foarte drăguţă, dar care, ca înălţime, cred că depă-

B u d i n c ă de t ăieţ ei

Reţetă de Hanuca
Ingrediente: 250 gr. tăieţei laţi cu ouă, două ouă, un sfert de ceaşcă de zahăr, trei
linguri de unt topit, o cană de brânză topită slabă, frecată bine, 250 gr. smântână, un
praf de sare şi piper după gust, două linguri de zahăr, după gust.
Se ﬁerb tăieţeii în apă sărată, într-un vas neacoperit, aproximativ cinci minute,
apoi se scurge apa printr-o strecurătoare. Se încălzeşte cuptorul la 175 gr. Celsius
şi se unge tava în care se va prepara budinca.Într-un vas se amestecă cu mixerul
ouăle şi zahărul, apoi untul topit, brânza topită, smântâna, sarea şi piperul. Se pun
în această compoziţie tăieţeii, se aşează în tavă şi se presară deasupra zahăr. Se
ţin în cuptor aproximativ 40 de minute până când capătă culoare. Se scoate tava din
cuptor cu 10 minute înainte de a se servi.

şea doi
metri.
În schimb, tuşea cu mult talent.
Preşedinta Asociaţiei, de fapt, aştepta
un actor. Acesta, la rândul lui, aﬂând că nu
primeşte niciun onorariu, a refuzat să mai
vină, aşa că măgăreaţa a căzut pe mine.
Amănuntele acestea mi-au fost aduse
la cunoştinţă mai târziu, când faptul era
deja consumat. Dar tot această doamnă
îşi permisese să facă modiﬁcări la textul
dlui Onea, şi mi-a înmânat textul în ultima clipă, ca atare tot ce pregătisem eu
se dovedea inutil. Trebuia să interpretez
rolul la ”prima vista”, adică să mă expun
la bâlbâieli penibile. Nu este mai puţin
adevărat că dumneaei m-a prezentat
drept un ”prestigios scriitor” care ne face
onoarea...etc. etc.
Dar, fatalitate! În continuarea acestei
prezentări ﬂatante, actriţa D.N. s-a simţit
obligată să adauge, cu vocea ei tunătoare, că eu sunt şi autorul cupletului ”Iubitul
meu e pompier”, pe care ea l-a interpretat
cu mare succes la un spectacol al eroici-

lor noştri stingători de incendii. Şi nu s-a
mulţumit cu atât. A şi început să-l cânte.
Şi l-a cântat tot în faţa distinsului auditoriu.
M-a făcut praf ! A dezvăluit că ”prestigiosul scriitor” mânca şi el o pâine, scriind
şi pentru pompieri care, ce e drept, l-au
plătit foarte bine.
De pe urma acestei întâmplări, într-o
noapte am visat că sunt Răzvan* şi că,
împreună cu Vidra, am fost expulzat de
domnul Sarkozy. M-am trezit lac de sudoare, m-am pipăit repede pretutindeni şi
am răsuﬂat uşurat. Eram sigur evreu şi
nimeni nu mă va expulza... încă.
OCTAVIAN SAVA
* Într-un articol, Nicolae Bălcescu a
aﬁrmat că, în secolul XVI, pe scaunul
Moldovei, unul dintre voivozi a fost ţigan.
Idee ce a fost preluată şi de Haşdeu în
drama sa ”Răzvan şi Vidra”.

INTEGRAME IUDAICE

de COSMIN MIUŢE

Încheiat

Monedă

În Anzi!

Precis

În cost!

Suspectat
Frică

Diviziuni
În hotar!

Prenume
(foto)

În montaj!

Regional
E... pe
hartă!
În utilaj!
Liber
Estrade
Nume
(foto)
În taxe!

Clapă

Suspin
Restricţie

Apreciat

Localitate

A distila

Nete!

Dese!

În castel!

În cărare!

Egumen

Stat

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, RADU COSAŞU
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Drumul
spre teatru

Isaac Bashevis Singer
şi tirania imaginarului erotic

Faimos prin bogăţia sa epică şi sapienţială, dar mai ales prin umorul şi ironia
cu care îmbrăţişează omenescul – folclorul idiş aduce
nu o dată „în scenă” şi credinţa în puteri supranaturale
ori chiar şocul invaziei în cotidian a fantasticului. În viaţa
locuitorilor din târgurile evreieşti irump, uneori cu efecte
răvăşitoare, vrăjitori, ori chiar duhuri din altă lume.
Un asemenea punct de pornire are şi ”Teibele şi demonul ei”, care, pe fundalul credinţei populare adânci în
posibila acţiune maleﬁcă a unor forţe oculte, necurate,
ne spune de fapt povestea unei duble „înşelăciuni” cât
se poate de pământeşti.
Suntem, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, în orăşelul
polonez Frampol, în care oamenii continuă să trăiască pe
buza superstiţiei. Alchonon (deloc întâmplător – cărturar
şi cabalist, conştiinţă apăsată de singurătate şi sfâşiată
de nelinişti şi impulsuri contradictorii) este îndrăgostit
fără speranţă de Teibele. O femeie frumoasă, mai cultivată ca suratele sale, a cărei situaţie de nevastă părăsită
de soţ o condamnă la o tristă izolare. Împins de dorinţa-i
arzătoare, Alchonon recurge la stratagema de a o „vizita”
şi a o seduce sub înfăţişarea unui emisar din altă lume.
Numai că, odată căsătorită cu Alchonon cel real (care a
şi convins lumea, printr-o scrisoare ticluită, că bărbatul
femeii a murit), Teibele îl respinge cu înverşunare şi
silă. Tânjeşte maladiv după „iubirea interzisă”, după
„Zburător”, adică după duhul care, în nopţile ﬁerbinţi, îi
mărturisise a se întrupa, rând pe rând, în corpurile mai
multor bărbaţi, diferiţi...
Pornind de la atari mentalităţi magice, Isaac Bashevis
Singer ne propune o viziune modernă despre cel mai
temut dintre demoni: demonul interior al ﬁinţei umane;
cel care relevă abisurile inconştientului: o forţă tainică,
irepresibilă care naşte dragoste şi ură, fascinaţie şi repulsie, împingând trăirile către încălcarea tabuurilor şi
o răzvrătire ce poate duce la nebunie şi moarte. Altfel
spus, marele scriitor de limbă idiş, laureat al Premiului
Nobel din 1991, transformă un „eres de Ev Mediu târziu”
într-o imagine revelatoare a forţei imaginarului erotic şi
fantasmaticului impulsionat de instincte.
Invitat la Teatrul Evreiesc de Stat să transpună
versiunea semnată alături de I. B. Singer şi de Eve
Realitatea
cărţii

„Prezenţa obligatorie”...

Friedman – regizorul Szabó K. István
(care face echipă cu Horváth Károly –
muzica şi Tünde Baczó – coregraﬁa) ne propune un
frumos spectacol cameral, atent stilizat în cheie expresionistă. Recenta montare nu e lipsită de sugestia atmosferei dintr-o comunitate idiş guvernată de legi morale şi
religioase stricte. Dar suntem departe de imaginile terorii
ghetto-ului şi cele ale pericolelor încălcării, prin răzvrătire, a interdicţiilor – pe care le-a propus abordarea, de
neuitat, a lui Al. Hausvater, de la Iaşi.
Mai pregnantă este aici tentativa dezvoltării alegorice
şi metaﬁzice a întâmplărilor şi trăirilor. Aspect exprimat
şi prin scenograﬁa Biancăi Imelda Jeremias. Căci decorul, de originală tăietură nonﬁgurativă, are o marcată
încărcătură simbolică (ce trimite la un „timp încremenit”,
dar şi la unul legat de viaţa omului, „fatalmente limitat”;
şi care dezvoltă obsesiv motivul schimbării, disimulării
şi transgresării identităţii). În acelaşi cod sunt concepute
şi costumele albe, ce devin negre, ca şi multiplele travestiuri şi jocuri de mască.
Noul spectacol de la T.E.S. consacră talentul
Alexandrei Fasolă, actriţă cu neaşteptate resurse de
dramatism şi plasticitate. Tânăra interpretă cucereşte
şi impresionează în „Teibele”. Încarnează mişcător starea, zbaterea femeii abandonate şi, inerent, private de
libertate şi marginalizate social. Dă expresie frisonantă
purităţii ei, apoi spaimei ei de pângărire şi groazei ei de
păcat. Comunică patetic chinurile ei lăuntrice. Transmite
apoi, prin contrast, stratagemele fugii de adevăr şi de
propria conştiinţă vinovată şi duplicitară. Relevă „pactul
cu demonul” ca alegere şi cufundare în plăcere, dar şi
ca sursă de dezechilibru şi nebunie.
Expresiv şi convingător este şi Mircea Drîmbăreanu – în Alchonon, cel ros de plictis şi melancolie, care
pare a intra cu voluptate, dar şi cu o anume silă, în rolul
„celuilalt”. Regăsim (în „Ghenendl”) pe Geni Brenda, iar
(în „Menasa”) pe Veaceslav Grosu – amândoi „în forme”
bune, dezinvolţi atât în postura de conﬁdenţi şi sfătuitori,
cât şi în cea de parteneri ai unui periculos joc erotic.
Nu trec neobservaţi (unii – cu apariţii colorate comic):
Cornel Ciupercescu, Nicolae Botezatu şi Viorel Manole.
NATALIA STANCU

RECUPERAREA LUI H. SANIELEVICI

Puţine personalităţi ale literaturii
noastre au fost atât de nedreptăţite
de istorie ca H. Sanielevici. Criticul şi
gânditorul, care merita cu prisosinţă
o catedră universitară (după cum
observa mai demult Henri Zalis), n-a
avut parte decât de ocupaţii academice de mâna a doua. Vreme de un
deceniu (1905-1916), a ţinut capul de
aﬁş al polemicilor şi controverselor
literare, dar, după 1918,
Sanielevici va ﬁ marginalizat. Mai târziu,
instaurarea comunismului a făcut imposibilă
recuperarea. Iată de ce cred că e cazul să
semnalez cercetarea criticului şi universitarului băcăuan Adrian Jicu, intitulată Dinastia
Sanielevici. Prinţul Henric, între uitare şi reabilitare (Editura Cartea Românească, 2008).
Istoricul literar are intuiţia de a prefaţa
relectura operei savantului printr-un „tablou
de familie” al Sanielevicilor: o autentică
dinastie de cărturari, ale cărei ramiﬁcaţii se
întind până în zilele noastre, pe mai multe
continente: medici, profesori, pionieri ai
unor discipline ştiinţiﬁce ş.a.m.d. Adrian Jicu
reţine, din acest tablou, elementele care joacă un rol în
structura de existenţă a „prinţului Henric”: atracţia faţă de
carte, moralitatea, devotamentul pentru valorile spiritului
şi, nu în ultimul rând, patriotismul românesc al unei familii
evreieşti cu origini îndepărtate în timp.
Subiectul pe care şi l-a ales tânărul critic este unul diﬁcil nu numai pentru că este vorba despre o personalitate
care a intrat, de decenii bune, într-un con de umbră. H.
Sanielevici nu era un autor „comod” nici atunci când, în
viaţă ﬁind, se aﬂa pe baricadele polemicilor şi disputelor
literare. Meandrele gândirii sale sunt greu de structurat
într-un tablou sintetic. Savantul practică la fel de dezinvolt
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critica literară şi gazetăria politică, antropologia şi istoria
religiilor, paleontologia şi heraldica, stabilind între ele conexiuni şi legi, determinări şi paralelisme. Adrian Jicu nu
se lasă, din fericire, intimidat de enormele volute ale gândirii lui Sanielevici. El operează cu bisturiul critic, restabilind circuitele operei şi trăsăturile unui proﬁl intelectual, în
faţa cărora contemporanii au rămas adesea descumpăniţi. Criticul consideră drept esenţială apartenenţa gândirii
lui H. Sanielevici la curentele deterministe din gândirea
europeană de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Sanielevici
crede că în artă operează legi similare celor
din ştiinţele naturale şi că, în general, viaţa
este guvernată de determinări şi corelaţii şi,
prin urmare, cel care le pătrunde „secretul”
are o explicaţie totală nu doar a operei de
artă, ci a vieţii umane în ansamblul ei. În
acest sens, Sanielevici este un discipol al
lui Gherea, dar un discipol care îşi părăseşte
maestrul, împingând determinismul dincolo
de marginile relaţiei mediu-individ-operă de
artă. „Gherismul” lui Sanielevici ţine, aşadar,
după cum demonstrează Adrian Jicu, de
metodă, nu de ideologie.
Adrian Jicu insistă şi asupra moralităţii
lui Sanielevici, om care a rămas toată viaţa
un marginal social, fără a-şi trăda ideile sau modul de
existenţă culturală. Nedispunând de meritata catedră
universitară, H. Sanielevici s-a comportat, totuşi, ca un
superior pedagog al societăţii româneşti. Interesul său
pentru literatură, mai puternic în perioada 1900-1918,
este legat tocmai de ideea unei pedagogii sociale prin
opera de artă. Astfel se explică neaderenţa sa la literatura
lui Sadoveanu. Determinist ﬁind, Sanielevici nu crede în
autonomia esteticului, deci opera lui Sadoveanu nu este
receptată ca artă, ci ca o colecţie de acte imorale, ce
riscă să „contamineze” întreaga societate. Acest heteronomism estetic, de altfel, provine tot din determinismul
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Această expresie agresivă şi fără noimă a otrăvit o
parte însemnată din viaţa mea. Fie că eram invitat la o
şedinţă, la o consfătuire, la o recepţie sau la o lansare de
carte, prezenţa era „obligatorie”. Am auzit noţiunea încă
de mic copil, când tatăl meu făcea „muncă obligatorie”.
Şi eu am făcut, în vacanţele mele studenţeşti, „muncă
voluntară”, care era şi ea tot „obligatorie”. Credeam că
am scăpat de acest coşmar. Dar zilele trecute coşmarul
mi-a revenit. Am fost invitat la o manifestare, desfăşurată
în această lume pe care ne străduim de amar de vreme
s-o facem democratică, folosindu-se din nou menţiunea
„prezenţa obligatorie”. Scumpă doamnă Sidi Lăzărescu,
dacă tot aţi avut politeţea să mă
invitaţi, nu mai era necesar efortul
de a-mi comunica, pe un ton imperativ şi indiscutabil, că „prezenţa
este obligatorie”. Cine a stabilit
„chestia” asta? Cine a decis, în
numele meu, că e „obligatoriu” să
ﬁu prezent? Poate că nu vreau.
Poate că nu mă interesează chestiunea. Poate că am altă treabă de
făcut. Cine şi-a arogat dreptul de
a decide pentru mine, fără a avea
mandatul meu? Nu suntem slugi,
scumpă doamnă. Nu suntem robii deciziilor altora. Suntem, ca să zic aşa, democraţi. Nu-mi place să ﬁu prezent
„obligatoriu” nicăieri. Sunt încă prea apăsat de amintirea
„prezenţei obligatorii”. Poate că aş ﬁ vrut să ﬁu acolo unde
m-aţi invitat. Dar „prezenţa obligatorie” mă opreşte s-o fac.
Gândiţi-vă că nici dumneavoastră nu v-ar face plăcere
să ﬁţi prezentă „obligatoriu” acolo unde nu doriţi să ﬁţi.
Şi dacă mă gândesc bine, chère madame, nimic nu
este obligatoriu pe pământ. Avem o singură obligaţie pe
această lume: suntem obligaţi să murim. Numai moartea este obligatorie. Nici un om nu scapă de această
obligaţie, căreia, desigur, mă voi supune şi eu, când va
decide Dumnezeu. Nu murim pentru că suntem bolnavi.
Nu murim pentru că suntem bătrâni. Murim pentru că
trăim. Aceasta este singura noastră obligaţie în viaţă, de
la care nu se poate sustrage nimeni. Aceasta este legea
Celui de Sus, care ne-a creat. Moartea este obligatorie.
Viaţa este benevolă.
Dr. AUREL STORIN

Jurnal
de @front

ce guvernează gândirea lui H. Sanielevici: opera de artă
nu poate ﬁ receptată pe palierul esteticului, ea este parte
a unui sistem şi, de aceea, inﬂuenţa sa asupra celorlalte
părţi ale sistemului poate ﬁ nefastă... Criticul era, fără să
ştie, unul dintre precursorii structuralismului.
Adrian Jicu are dreptate şi când restabileşte cronologia
internă a operei: deşi e foarte popular înainte de primul
război mondial, adevăratul Sanielevici este cel de după
1918, când ideile şi cercetările sale se încheagă într-un
sistem. Nu-i mai puţin adevărat că, după 1918, interesul
lui pentru literatură şi implicarea lui în dezbaterea critică scad. Sanielevici consideră, fără îndoială, orizontul
literar prea limitat şi se îndreaptă către paleontologie şi
antropologie, de-aici către istoria religiilor, făcând teorii
raseologice şi combătând în plan politic, de pe poziţii
democrate şi anti-naziste.
Ce a provocat, totuşi, „uitarea” lui Sanielevici sau, în
orice caz, nedreapta lui trecere pe raftul al doilea? Adrian Jicu nu este mulţumit cu explicaţia temperamentului
polemic al criticului. El arată că Sanielevici, deşi irascibil
şi dispus să îşi apere erorile până în pânzele albe, a fost
condus de convingeri, nu de umori. În spatele erorilor
sale – cea referitoare la Sadoveanu nu este singura – stă
un sistem de gândire, nu un gust ezitant, ca în cazul unui
Iorga. Explicaţia slabei receptări a criticului în posteritate,
Adrian Jicu o găseşte mai degrabă în vârsta ideilor acestora. În vogă până prin 1900-1910, determinismul este
abandonat după 1918, când literatura română intră într-o
altă etapă. Autonomia esteticului revine în atenţie, într-o
literatură care se sincronizează cu cele occidentale. Opera
lui Sanielevici şi gândirea sa critică – militând pentru un
„clasicism de ﬁer”– rămân un fenomen istoric.
Cartea lui Adrian Jicu merită salutată nu numai pentru
că procedează la o necesară recuperare a uneia dintre
cele mai interesante personalităţi culturale româneşti. Calitatea ideaţiei ne impune o voce critică demnă de atenţie.
A reuşi să îl recuperezi pe H. Sanielevici, astăzi, nu e o
întreprindere la îndemâna oricui. Adrian Jicu a făcut-o cu
un aer ﬁresc, de exerciţiu curent, care impune.
RĂZVAN VONCU
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