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A G E N D A PA R L A M E N TA R Ĉ
Participări la reuniuni internaĠionale, intervenĠii în comisii úi în plen în Camera DeputaĠilor (CD), uneori, úi în plenul reunit – Camera DeputaĠilor úi Senat -,
întâlniri cu oameni dintre cei care l-au votat în 2008 úi cu colegi parlamentari în
teritoriu, participanĠi la serbările de Hanuca, primirea unor parlamentari din Knesset, participarea la dezbaterea “Valori creútine în politică”, iniĠiată de Grupul
Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României – iată principalele puncte
de reper din activitatea de parlamentar a deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.
Deputatul nostru a făcut parte din delegaĠia română a IniĠiativei Central
Europene – Dimensiunea Parlamentară (ICE – DP), care a avut loc la Budva
/ Becici, în Muntenegru (26 – 27 noiembrie 2010), reunind 16 state aparĠinând
acestei părĠi a Europei, reprezentanĠi ai Parlamentului European, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei úi Consiliului Cooperării Regionale. DelegaĠia
română a fost formată din senatorii Vasile Pintilie, MihăiĠă Găină, deputaĠii
Raluca Turcan, dr. Aurel Vainer, Edler Andras György, úi doi secretari, Răzvan
Tănase úi Daniel Dulca, din partea Senatului úi, respectiv, a Camerei DeputaĠilor. La reuniunea Comisiei Permanente, prezidată de preúedintele în exerciĠiu
al ICE – DP, Miodrag Vicovic, printre cei aleúi membri ai Subcomisiei pentru
relaĠia cu organizaĠiile parlamentare internaĠionale úi regionale, s-a numărat
úi dr. Aurel Vainer, din partea delegaĠiei române. Comisia generală pentru
probleme economice a fost prezidată de senatorul Vasile Pintilie úi a avut ca
temă de dezbatere „Cooperarea transfrontalieră – un instrument-cheie pentru
creúterea economică în spaĠiul ICE”. Deputatul F.C.E.R. a menĠionat că ar ﬁ
utilă instituirea unui schimb de informaĠii cu privire la rezultatele economice
înregistrate de statele membre ICE – DP, precum úi a unui schimb de bune
practici, care să poată ﬁ fructiﬁcate, la nivel legislativ, în cadrul parlamentelor
naĠionale. În afară de preúedintele úi vicepreúedintele ICE – DP, la sesiuni au
participat miniútrii muntenegreni ai Afacerilor Externe úi ai Integrării Europene,
Milan Rocen úi Gordana Durovic, consilierul pentru afaceri politice, delegaĠia
UE în Muntenegru, Clive Rumbold. Printre vorbitori s-a remarcat deputatul dr.
Aurel Vainer, care a propus cooperarea transfrontalieră a României în format
trilateral, argumentând cu faptul că trilateralele constituie o formă ﬂexibilă de
cooperare subregională, úi manifestându-úi disponibilitatea de a identiﬁca noi
modalităĠi de cooperare. Deputatul F.C.E.R. a evidenĠiat succesul trilateralelor
din anii trecuĠi, din care au făcut parte alături de România, Ungaria-Serbia,
Italia-Serbia, Ucraina-Republica Moldova, Bulgaria-Serbia în domeniile: ~ mai
bunei gestionări a controalelor la frontiere; ~ mai strânsei colaborări economice;
~ asigurării unei zone mai puternice de stabilitate úi securitate; ~ realizării unor
proiecte de infrastructură în domeniul transportului; ~ combaterii mai eﬁciente a
crimei organizate ú.a. Reuniunea s-a încheiat cu o DeclaraĠie Finală, transmisă
Reuniunii úeﬁlor de guverne din statele membre ale ICE – DP.
Participând regulat la lucrările Comisiei de Politică Economică, Reformă úi
Privatizare, dr. Aurel Vainer a avut intervenĠii la numeroase proiecte supuse
avizului Comisiei sau în dezbaterile pentru întocmirea Raportului de prezentare
în Camera DeputaĠilor (CD). Câteva intervenĠii demne de reĠinut: ~ modiﬁcări
la codul ﬁscal, precum reducerea cotei unice de impozitare pe venit de la 16%,
cât e în prezent, la 10%, în viitor; ~ în noua cotă de impozit pe venit din 2011
să se Ġină seama de rezultatele efective ale situaĠiei economico-ﬁnanciare a
României din 2010, amendament adoptat de Comisie; ~ avizarea proiectului
de lege privind îmbunătăĠirea situaĠiei de contractare de lucrări úi servicii din
fondurile publice, intervenĠie susĠinută úi în plenul CD, pentru acordarea unui
vot favorabil legii sus-amintite din partea Grupului Parlamentar al MinorităĠilor
NaĠionale (GPMN), pe considerentul că această lege va contribui la ﬂuidizarea
proceselor economice úi la mai buna absorbĠie a fondurilor europene. Deputatul F.C.E.R. s-a implicat úi în dezbaterile privind facilitarea redresării situaĠiei
economico-ﬁnanciare în unităĠile autorităĠilor publice locale care au diﬁcultăĠi
în efectuarea plăĠilor.
Dr. Aurel Vainer a avut o serie de intervenĠii în plenul CD úi în plenul reunit
al CD úi Senat. Câteva exemple. De Ziua internaĠională de luptă împotriva
fascismului úi antisemitismului, apreciind faptul că România are legislaĠie care
sancĠionează manifestările xenofobe, rasiste, antisemite, dar că e nevoie ca
ea să ﬁe îmbunătăĠită pentru a ﬁ úi aplicată. La dezbaterea Proiectului de Lege
privind reglementarea situaĠiei juridice a unor imobile situate în JudeĠul Iaúi,
deputatul F.C.E.R. a propus deschiderea unui aeroport internaĠional la Iaúi,
care ar facilita mult ﬂuxurile din afară spre nordul Moldovei, spre Moldova.
Cu prilejul Hanuchiadei 5771, răspunzând concomitent atribuĠiilor de preúedinte al FederaĠiei úi de deputat, dr. Aurel Vainer s-a întâlnit cu mulĠi dintre cei
care l-au votat în 2008, din Bucureúti, Ploieúti, Brăila, GalaĠi, Tecuci, Focúani,
Bârlad, Iaúi, Botoúani, Suceava, RădăuĠi, ca úi cu colegi din Parlament úi
autorităĠi locale care au răspuns invitaĠiilor la festivităĠile de Hanuca. Domnia
sa a apreciat în mod special sprijinul constant acordat de autorităĠi comunităĠilor evreieúti din respectivele oraúe, dar úi rolul preúedinĠilor de comunităĠi
în implicarea acestora pentru continua îmbunătăĠire a relaĠiilor de colaborare.
La 9 noiembrie a.c., deputatul nostru s-a întâlnit cu un grup de membri ai
Knesset-ului, care au făcut o vizită de schimb de experienĠă în România úi au
avut convorbiri cu preúedintele Comisiei de Afaceri Externe a Senatului, Titus
CorlăĠean. Un loc special în program l-a avut vizita delegaĠiei de parlamentari
israelieni la sediul F.C.E.R., însoĠită de E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul
Israelului în România, unde, în prezenĠa preúedintelui úi a vicepreúedintelui FederaĠiei, dr. Aurel Vainer úi ing. Paul Schwartz, a avut loc un schimb de informaĠii
privind activitatea F.C.E.R., pe de o parte, úi a Knesset-ului, pe de altă parte.
DelegaĠia a vizitat Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureúti úi conducerea
F.C.E.R. a oferit un dejun în onoarea oaspeĠilor. La dejun au participat E.S. Dan
Ben-Eliezer, doamna Hedva Ben-Eliezer, membri ai Comitetului Director, lideri
ai BBR, INSHR – EW, ùcolii „Lauder”, úeﬁ ai unor instituĠii culturale din cadrul
F.C.E.R., parlamentari, reprezentanĠi ai Primăriei Generale. Cu acest prilej a
avut loc un dialog interactiv pe diverse teme ale lumii evreieúti contemporane,
moderat de dr. Aurel Vainer. În calitate de membru al Grupului Parlamentar de
Prietenie România – Israel, deputatul nostru a formulat mai multe posibilităĠi
de întărire a raporturilor de colaborare între Parlamentul României úi Knesset.
La întâlnirea Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României, la
care a luat parte deputatul nostru, derulată sub înaltul patronaj al preúedintelui
CD, Roberta Alma Anastase, având tema de dezbatere mai sus-citată, au fost
peste 150 de participanĠi, oameni politici, parlamentari din peste 20 de state
din Europa, Asia úi America, oameni de cultură, reprezentanĠi ai diverselor
religii ú.a. După micul dejun cu rugăciune úi dezbatere, seara a avut loc un
program artistic. (I.D.)

Excelenŗei Sale, Domnul Shimon Peres
Preúedintele Statului Israel
Stimate Domnule Preúedinte,
astăzi nutresc cele mai puternice sentimente
Aﬂându-ne în drumurile spre cele 38 de faĠă de Statul Israel, faĠă de eforturile continue
ComunităĠi Evreieúti din România, potrivit úi atât de îndârjite ale cetăĠenilor israelieni,
Programului Hanukiada 5771, am aﬂat cu îndreptate spre progresul continuu al ğării
profundă mâhnire úi tristeĠe vestea tragică a Sﬁnte, pilonul trainic al existenĠei noastre
incendiilor din jurul Muntelui Carmel.
multimilenare, speranĠa în progres úi pace
ExcelenĠa Voastră, dorim să transmitem în atât în Israel cât úi în lume.
numele Conducerii FederaĠiei ComunităĠilor
Fie ca bunul Dumnezeu să dea putere
Evreieúti din România expresia simĠămintelor poporului Israel pentru a depăúi situaĠia grea
noastre de compasiune, dar úi de solidaritate creată în urma incendiilor din zona Haifa.
frăĠească cu Poporul Israel, cu Statul evreilor,
În numele Conducerii F.C.E.R úi al tuturor
renăscut acum 62 de ani, după o luptă înde- evreilor din România,
lungată úi plină de obstacole.
Cu înaltă stimă úi deosebită consideraĠie,
Vă asigurăm, Stimate Domnule PreúedinDr. AUREL VAINER - Deputat
te Shimon Peres, că evreii din România de
Preúedinte F.C.E.R.

Hanuca 5771: Sinagoga Mare din Bucureüti

De Hanuca – prima lumânărică aprinsă la
Sinagoga Mare din Bucureúti -, am surprins
atmosfera de regăsire suﬂetească, reunind,
într-o tradiĠie care ne este dragă, evrei
bucureúteni úi prietenii lor. Alături de lideri
ai F.C.E.R., foúti úi actuali, lideri ai C.E.B.,
A.E.R.V.H., A.C.P.R.I., BBR, JCC, Habad –
Lyubavitch, ùcolii „Lauder”, AsociaĠiei pentru
Pacea Religiilor au participat reprezentanĠi ai
Guvernului, înalĠi ierarhi, diplomaĠi, salutaĠi
de preúedintele C.E.B., Erwin ùimúensohn,
moderatorul serii. Sinagoga plină, în poﬁda
poleiului, a fost o extraordinară dovadă de
„spirit comunitar”, remarca Prim Rabinul ùlomo Sorin Rosen, în cuvântarea sa. „Când vorbim de Hanuca, vorbim de victorie militară úi
spirituală… Într-o perioadă în care elenismul
impus de Antiohus Epifanes periclita însăúi
ﬁinĠa noastră naĠională, au existat oameni
fără frică, însuﬂeĠiĠi de credinĠa în Dumnezeu
Unicul, care au luptat pentru apărarea identităĠii iudaice, úi au învins“, a spus vorbitorul.
Hanuca este o „pagină importantă de istorie a evreilor, petrecută acum 2172 de ani”,
aﬁrma preúedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.
„Importantă - pentru că victoria împotriva
opresorilor se realizează cu forĠe proprii úi cu
ajutorul lui Dumnezeu: candela cu ulei curat,
în Templul de la Ierusalim, eliberat de Iehuda
Macabeul, a ars opt zile în loc de una singură,
cum ar ﬁ fost ﬁresc”. Sărbătoarea reînnoirii
are conotaĠii actuale úi în obútea noastră. Cu
sprijinul Guvernului României, a fost renovată recent Sinagoga din Roman. Cu ajutorul
Comisiei pentru Moútenirea Americană în
Străinătate, au fost reinaugurate cele 131 de
morminte profanate acum doi ani, la Cimitirul
Giurgiului. Printr-o fericită coincidenĠă, anul
acesta, am sărbătorit în aceeaúi zi, 1 Decembrie, aprinderea primei lumânărele de Hanuca
5771 úi Ziua NaĠională a României. Evreii
români au făcut jertfa supremă pe câmpul de
bătălie în războaiele de independenĠă úi de
reîntregire ale României;1877, 1913, primul
război mondial, a arătat preúedintele F.C.E.R.
„Hanuca este simbolul voinĠei poporului
evreu de a trăi liber în Ġara sa”, a spus E.S.
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în
România.

„Întâmpinăm luminile Hanucăi cu lumină”, a aﬁrmat preúedintele BBR, ing. José
Iacobescu; „lumina învăĠăturii, a împrietenirii
- punte pe care B’nai B’rith o întinde spre
întreaga umanitate”.
Prima lumânărică de Hanuca, în Capitală, a fost aprinsă de copii de la Talmud Tora úi
de cunoscuta pictoriĠă Medi Dinu, în vârstă de
102 ani, rezidentă la Căminul „Rosen”. Clipuri
despre Hanuca, corul, condus de Bogdan Lifúin, vestind lumii veselie, liniúte, solemnitate;
trataĠia cu sovganiot; dreidl-urile împodobind
sinagoga au înveselit cu culorile Hanucăi cerul
suﬂetelor noastre.
*
Hanuca a fost sărbătorită úi la Căminul
„Rosen“, la FundaĠia Habad úi la ùcoala
„Lauder Reut“.

Piteüti
La Piteúti, Prim Cantorul Iosif Adler a binecuvântat úi aprins cea de-a opta lumânărică
de Hanuca După ce a transmis salutul preúedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, prof. dr.
arh. Tiberiu Benedek a accentuat asupra celor
două minuni celebrate de Hanuca: ~ opaiĠul
de ulei curat care a ars opt zile în loc de una
singură, cât era ﬁresc, în Templul eliberat din
Ierusalim; ~ victoria celor puĠini împotriva
celor mulĠi, a celor slab înarmaĠi împotriva
unei armate puternice, ﬁindcă de partea lor
era voinĠa de libertate, de apărare a identităĠii
naĠionale, a monoteismului. Nemuritoarele
cântece de Hanuca, intonate de Prim Cantorul
Iosif Adler, au însuﬂeĠit inimile, stare de spirit
întregită de trataĠia ospitalierelor gazde: preúedintele ComunităĠii, ing. Aurel Davidovici,
secretara ComunităĠii, Teodora Davidovici.

Craiova
ReprezentanĠi ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Bisericii Romano-Catolice, ai Bisericii Baptiste, universitari, artiúti, jurnaliúti
din presa locală úi centrală au participat la
Sărbătoarea Luminilor, alături de enoriaúi
craioveni úi evrei veniĠi din obútile învecinate.
Continuare în pagina 3
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Sinagoga Mare, arhiplină, având unul
din cele mai fastuoase Aron Kodeú-uri din
Ġară, úi-a primit oaspeĠii împodobită cum
se cuvine, graĠie strădaniilor celor care
gospodăresc comunitatea: preúedintele
prof. univ. dr. Corneliu Sabetay, vicepreúedintele Francisc (Feri) Abraham. Acesta
din urmă – chiar în condiĠii ﬁzice diﬁcile.
„Aproape ﬁecare sărbătoare evreiască
este o pagină din istoria poporului nostru,
prăznuind un miracol prin care poporul lui
Israel a reuúit să depăúească toate obstacolele, să meargă mai departe úi să-úi
păstreze identitatea”. A fost numitorul comun, evidenĠiat de preúedintele ComunităĠii craiovene, evocând evenimentele de
acum mai bine de 2000 de ani. „S-a vorbit
despre sărbătoarea luminii úi a eliberării”,
a spus prof. univ. dr. arh. Tiberiu Benedek,
salutând adunarea în numele preúedintelui F.C.E.R., „dar Hanuca este úi o
sărbătoare a solidarităĠii. PrezenĠa în sală
a oﬁcialităĠilor, a prietenilor noútri neevrei
doveúte că ecumenismul úi bunele relaĠii
interetnice sunt reale. Hanuca ne face
atenĠi că suntem înconjuraĠi de minuni
ale DivinităĠii: de la ﬁrul de iarbă la om”.
Reluând ideea solidarităĠii, prof. univ. dr.
Corneliu Sabetay s-a referit la dezastrul
recent – incendiul de proporĠii din Haifa
-, la faptul că Israelul a primit ajutor din
partea multor Ġări ale lumii, inclusiv România. Binecuvântarea, aprinderea celei
de-a opta lumânări, cântecele intonate de
Prim Cantorul Iosif Adler, ﬁlmul israelian la
retroproiector, darurile de Hanuca primite
de copii úi tineri, bogata trataĠie au vorbit
despre miracolul de Hanuca, acum, în
Craiova.
IULIA DELEANU

Ploieüti
A doua lumânare de Hanuca a fost
aprinsă la Ploieúti, în prezenĠa unei delegaĠii formate din E.S. Dan Ben-Eliezer,
ambasadorul Statului Israel în România,
dr. Aurel Vainer, preúedintele F.C.E.R, dr.
Irina Cajal Marin, subsecretar de stat la
Ministerul Culturii úi Patrimoniului NaĠional,
ing. Rudy Marcovici, director al CAPI, Erwin
ùimúensohn, preúedinte al ComunităĠii
Evreilor din Bucureúti úi ec. Silvian Horn,
úef al Cabinetului preúedintelui F.C.E.R. In
faĠa unei audienĠe numeroase, dna Adela
Herdan, preúedinte al ComunităĠii Evreilor
din Ploieúti, a abordat diferite teme de
istorie iudaică, precum úi elemente de simbolism ale sărbătorii de Hanuca. Unicitatea
în Europa a programului “Hanuchiada”
desfăúurat de F.C.E.R. a fost explicată
de dr. Aurel Vainer, alături de un sumar al
activităĠii FederaĠiei din ultima perioadă úi
frumoase urări adresate membrilor comunităĠii úi prietenilor ei. Prin recitalul extraordinar susĠinut de corul de copii al Liceului
de Artă “Carmen Sylva” lumina úi bucuria
sărbătorii de Hanuka au putut pătrunde în
inima tuturor celor prezenĠi.

Brĉila
Prima zi a Sărbătorii Luminii în Comunitatea Evreilor din Brăila a început cu un
“Baruch Haba” úi un zâmbet sincer, adresat
de membrii comunităĠii delegaĠiei formată
din E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul
Statului Israel în România, dr. Aurel Vainer,
preúedintele F.C.E.R., Prim Rabin ùlomo
Sorin Rosen, Erwin ùimúensohn, preúedintele ComunităĠii Evreilor Bucureúti, úi
numeroúi alĠi invitaĠi. Un moment special a
fost aprinderea primei lumânări de Hanuca
de către Lior Daniel Cazacu, un tânăr care
în urmă cu 12 ani a avut Brit Mila în aceeaúi
sinagogă. Vizibil emoĠionat de frumoasa
primire, ambasadorul Statului Israel a vorbit despre originea sa românească dar úi
despre hotărârea sa de a îmbunătăĠi cooperarea în toate domeniile dintre cele două
state. “Hanuca - Festivalul Luminilor, care
durează opt zile, celebrează victoria luminii
asupra întunericului, riposta unui popor
mic, dar demn, în faĠa opresorului, atunci

când i se refuză dreptul la existenĠă spirituală úi naĠională”, spunea dr. Aurel Vainer
în cuvântarea sa. Domnia sa a continuat
expunerea prezentând semniﬁcaĠia altor
elemente ale minunii de Hanuca: izbânda
Macabeilor, puriﬁcarea Templului, vasul cu
untdelemn pentru o zi care a ars opt zile.

Galaŗi
Nu de multe ori apare ocazia de a
vedea un preúedinte care dirijează nu
doar activitatea ComunităĠii ci úi corul ei,
respectiv ing. Sorin Blumer. La festivitate
au participat úi “vârfurile” autorităĠilor locale,
din care amintim: preúedintele Consiliului
JudeĠean GalaĠi, dl. Eugen Chebac, viceprimarul Municipiului GalaĠi dl. Mircea
Răzvan Cristea, deputat Mircea Toader,
liderul Grupului Parlamentar al PDL în Camera DeputaĠilor. In cuvântările adresate
membrilor ComunităĠii, cu toĠii au apreciat
buna colaborare în toate proiectele desfăúurate precum úi respectul faĠă de tradiĠia
iudaică úi importanĠa populaĠiei evreieúti
în dezvoltarea municipiului. “În amintirea
acestei minuni, se aprind, progresiv, cele
opt lumânărele ale Hanukiei. Hanuca este
o pagină de istorie naĠională úi universală iar luminile ei au darul să împrăútie
întunericul prejudecăĠilor, calomniilor,
negaĠionismului”, spunea dl. dr. Aurel Vainer, preúedintele F.C.E.R. la începutul
cuvântării sale. Domnia Sa úi-a exprimat
dorinĠa ca în anul următor, festivitatea de
Hanuca să se desfăúoare în Sinagoga
din localitate, apreciind în mod special
eforturile deosebite depuse de dl. Blumer în buna administrare a comunităĠii
úi a activităĠilor ei.

Bârlad
Lazăr Croitoru, preúedintele comunităĠii, i-a primit pe oaspeĠi úi delegaĠia
F.C.E.R. Melodiile interpretate de tinerii
coriúti din Bucureúti au făcut ca Sinagoga
úi enoriaúii să resimtă bucuria luminii de
Hanuca. E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel, a reiterat hotărârea
sa de a mări apropierea dintre comunităĠi
úi Ambasada Statului Israel, promiĠând
sprijinul său direct pentru acĠiuni culturale
úi de cunoaútere a culturii israeliene. Dr.
Aurel Vainer, preúedintele F.C.E.R., a
vorbit despre colaborarea deosebită dintre
comunităĠi úi F.C.E.R., precum úi despre
memoria úi limba iudaică - puncte centrale
ale iudaismului.

Iaüi
Alături de numeroase oﬁcialităĠi (Constantin Simirad, preúedintele Consiliului
JudeĠean Iaúi, Dragomir Tomaseschi,
prefect, Marius Spânu, deputat, Wilhelm
Dancă, rectorul Institutului de Teologie din
Iaúi, reprezentanĠi ai cultelor úi minorităĠilor
naĠionale), Abraham Ghiltman, preúe-

Tecuci
Într-o atmosferă de sărbătoare úi bucurie, preúedintele ComunităĠii, dl. Iancu
Aizic, este bucuros de numeroúii oaspeĠi
úi enoriaúi care redau viaĠă istoriei de aici.
Vizita E.S. Dan Ben-Eliezer a fost prima
întâlnire a comunităĠii cu un ambasador,
enoriaúii primind călduros mesajul de prietenie, sprijin úi încurajare al Domniei Sale.
Poate ca o mică minune de Hanuca pentru
cei prezenĠi, curentul electric s-a întrerupt
ﬁx în momentul în care, aprinzând lumânărica din Hanukia, Prim Rabinul ùlomo Sorin
Rosen úi Alesia Rozelina Aizic, în vârstă de
cinci ani, au rostit binecuvântările, lumina
ei inundând întreaga sinagogă. Mărturisind
aprecierea deosebită pentru reuúitele micii
comunităĠi din Tecuci, dr. Aurel Vainer a
purtat un dialog cu participanĠii la festivitate
despre importanĠa tradiĠiilor de Hanuca :
“La ﬁnalul rebeliunii Macabeilor (164 i.e.a.),
în Ierusalim începe acĠiunea de puriﬁcare a
Templului úi se descoperă, într-un ungher,
un vas cu untdelemn scăpat de profanare.
În loc să dureze o singură zi, puterea sa
de a arde úi a lumina durează opt zile”.
Alături de comunitate s-a aﬂat úi dl. Eduard
Finkelstein, primarul Municipiului Tecuci,
precum úi numeroúi reprezentanĠi ai autorităĠilor locale.

Focüani
A doua lumânare de Hanuca a prins
viaĠă într-o comunitate mică, dar plină de
viaĠă, într-o sinagogă bătrână, dar plină
de tineri úi veselie. Iar în centrul lor – dl.
Mircea Rond, preúedintele ComunităĠii
Evreilor din Focúani. După aprinderea
lumânării úi rostirea binecuvântărilor,
membrii comunităĠii au avut ocazia să împărtăúească amintiri úi poveúti cu E.S. Dan
Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel,
ascultând mesajul de prietenie adresat de
Domnia Sa. Preúedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a remarcat activitatea deosebită úi
foarte interesantă a ComunităĠii Evreilor din
Focúani, purtând un dialog despre religie,
monoteism úi tradiĠiile iudaice. Festivitatea
s-a încheiat cu un scurt recital de muzică
evreiască al unui cor local, completat de
cântecele intonate de grupul vocal al delegaĠiei Conducerii F.C.E.R.

dintele ComunităĠii, a deschis programul
festiv. În dialogul cu participanĠii úi membrii
ComunităĠii Evreilor din Iaúi, E.S. Dan BenEliezer a vorbit despre dezastrul provocat
în Israel de incendiul din jurul Muntelui
Carmel úi eforturile depuse pentru a preveni pagubele ulterioare, a evocat amintirile
úi tradiĠiile frumoase transmise de familie
despre România úi a reaﬁrmat dorinĠa ca
statul român să dezvolte în continuare
colaborarea cu Israelul, realizând astfel
úi o punte între tinerele generaĠii din cele
două state. Constantin Simirad a retrăit
pe scena Teatrului “Luceafărul” amintirile
din copilărie, alături de colegi úi prieteni
evrei, evocând personalităĠi evreieúti care
au inﬂuenĠat istoria ieúeană. În cuvântul
dr. Aurel Vainer, participanĠii la festivitate
au redescoperit alături de domnia sa istoricul, tradiĠia, morala sărbătorii de Hanuca
precum úi unele poveúti pline de tâlc. Din
frumosul program nu au lipsit recitalul de
muzică klezmer úi idiú al Corului ComunităĠii, condus de Rudolf Rosenberg, precum úi
recitări de poezii semnate de Ion Pribeagu
úi Lică Bluthal.

Botoüani
Deúi a început cu un moment trist, de
reculegere pentru cetăĠenii israelieni care
au pierit în urma focului de la Muntele
Carmel, discursul preúedintele ComunităĠii Evreilor din Botoúani, David Iosif, úi
întreaga festivitate de Hanuca au fost pline
de speranĠă úi de încredere. Lumânarea
de Hanuca fost aprinsă cu binecuvântări
úi în acordurile vesele ale formaĠiei de
muzică klezmer, condusă de Avi Finkel.
Preúedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a vorbit despre importanĠa sărbătorii de
Hanuca în redescoperirea drumurilor personale, simbolismul Sinagogii din Botoúani
úi a rememorat momente dureroase ale
Holocaustului care s-au desfăúurat aici.
Erwin ùimúensohn, preúedintele ComunităĠii Evreilor din Bucureúti, úi-a exprimat
bucuria de a ﬁ din nou în Botoúani, purtând
un dialog despre pilonii iudaismului. Copiii
au primit Hanukageld iar festivitatea a fost

încheiată cu cântece tradiĠionale.

Rĉdĉuŗi
Sala de conferinĠe a Hotelului “Gerald”
din RădăuĠi părea complet transformată: Suvganiot, Hanukageld, felicitări úi
bunătăĠi… iar în mijlocul ei, zâmbind úi
bucuros de oaspeĠi ca-ntotdeauna, dl. Igo
Kofﬂer, preúedintele ComunităĠii. Cu inima
deschisă, dr. Aurel Vainer a vorbit despre
progresele făcute la restaurarea Sinagogii
din RădăuĠi, istoria evreilor locali úi deschiderea F.C.E.R. către colaborare úi parteneriate externe. Domnul Aurel Olărean,
primarul Municipiului RădăuĠi, a menĠionat
aprecierea úi apropierea autorităĠilor locale
faĠă de cultura iudaică úi importanĠa evreilor pentru localitate – atât în trecut cât úi
în prezent.

Suceava
O atmosferă caldă, familiară úi prietenoasă ne-a înconjurat din clipa când
am trecut pragul ComunităĠii Evreilor din
Suceva. IntâmpinaĠi de prof. Sorin Golda,
preúedintele ComunităĠii, am parcurs pe
înĠelesul tuturor minunea de Hanuca.
Aprinderea, cu zâmbetul pe buze, a
lumânării de către cea mai tânără membră a comunităĠii a fost urmată de înmânarea tradiĠională de “Hanukageld”.
In cuvântarea adresată participanĠilor
la festivitate, preúedintele F.C.E.R. a
apreciat relaĠia deosebit de bună cu
autorităĠile locale úi sprijinul acordat de
către acestea ComunităĠii úi FederaĠiei.
Desigur, această seară frumoasă nu ar
ﬁ fost completă fără bunătăĠile pregătite
de doamnele de la Comunitate úi cântecele intonate de grupul vocal care a
însoĠit delegaĠia Conducerii F.C.E.R.

Piatra Neamŗ
Oseh shalom bimromav! Intr-o comunitate mică, dar plină de viaĠă, la Piatra
NeamĠ lumina izvorâtă din ce-a de úasea
lumânare de Hanuca s-a îmbinat cu vocea
úi acordurile muzicale ale formaĠiei “Macabeii” din localitatea Dumbrava Roúie. In
cuvântul său, ing. Harry Solomon, preúedintele ComunităĠii, a explicat enoriaúilor
semniﬁcaĠia sărbătorii de Hanuca úi rolul ei
în viaĠa evreiască. Ataúamentul populaĠiei
evreieúti faĠă de România úi de Israel a fost
reprezentat de rugăciunile rostite de Prim
Rabinul ùlomo Sorin Rosen. Preúedintele
ComunităĠii Evreilor din Bucureúti, Erwin
ùimúensohn, originar din Piatra NeamĠ, a
rememorat, alături de participanĠi, numeroase îmtâmplări de Hanuca din istorie úi
copilăria sa. Reprezentantul ComunităĠii
Elene a remarcat respectul faĠă de credinĠa neclintită a evreilor în Dumnezeul Unic
de-a lungul mileniilor. Dovadă a aprecierii
de care se bucură Comunitatea în plan
local a fost participarea viceprefectului
judeĠului NeamĠ, a reprezentanĠilor cultelor
úi minorităĠilor naĠionale precum úi ai unor
instituĠii de cultură.

Bacĉu
Sinagoga renovată din Bacău a fost
în acest an arhiplină. Căldura tuturor participanĠilor a fost împlinită de aprinderea
celei de-a úasea lumânărele de Hanuca
de către adolescentul Eran Herman. Prim
Rabinul ùlomo Sorin Rosen a vorbit despre
semniﬁcaĠia sărbătorii în contextul actual,
mai ales despre importanĠa simbolului ales
de Macabei, care au preferat să alunge
întunericul în locul obiúnuitelor celebrări
ale victoriei. Alături de Comunitate úi de
delegaĠia F.C.E.R. s-au aﬂat reprezentanĠi
ai Primăriei, Consiliului local úi ai diferitelor organizaĠii nonguvernamentale locale.
Evenimentul s-a încheiat în acordurile
muzicale tradiĠionale ale corului comunităĠii
úi printr-o vizită la Muzeul Evreilor din Bacău “Dr. Alexandru ùafran”, aﬂat în incinta
frumoasei sinagogi “Avram Arie Rosen”.
SILVIU VEXLER
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Hanuca în România, sub semnul convieĠuirii cu ceilalĠi

Târgu Mureü
Hanuca este importantă nu numai
pentru evrei ci úi pentru celelalte două
credinĠe monoteiste deoarece a salvat úi
rădăcinile creútinismului úi ale islamului,
a arătat în cuvântarea sa preúedintele
ComunităĠii, Alexandru Ausch. Vorbitorul
a menĠionat că sărbătoarea coincide úi

de deschidere, preúedintele ComunităĠii,
ing. Felix Koppelmann, i-a salutat pe
enoriaúi úi i-a prezentat pe invitaĠi – delegaĠia F.C.E.R., reprezentanĠii cultelor,
ai administraĠiei centrale úi locale, alĠi
prieteni ai comunităĠii. După ceremonia
aprinderii lumânărilor, la care au fost
invitaĠi să participe E.S. Mariana Stoica,
episcopul greco-catolic Virgil Percea,

Prietenie România-Israel, E.S.Mariana
Stoica a apreciat eforturile comunităĠii din
Sighet pentru a-úi menĠine identitatea. S-a
trecut apoi la aprinderea celei de a úaptea
lumânări úi s-a mai aprins încă o lumânare
în memoria celor care au căzut la datorie
în Israel în timpul stingerii incendiului.
Corul comunităĠii a prezentat numeroase
cântece de Hanuca.

Satu Mare

cu un eveniment deosebit pentru comunitate - refacerea faĠadei sinagogii, astfel
că ea úi-a recâútigat măreĠia din trecut.
Mirela Aúman, membră a Consiliului de
conducere al F.C.E.R. úi vicepreúedintele ComunităĠii Evreilor din Bucureúti,
a transmis urările conducerii FederaĠiei
úi a vorbit despre semniﬁcaĠia sărbătorii.
După aprinderea celei de a patra lumânări, un grup vocal format din doi tineri,
veniĠi în mod special la sărbătoare, a interpretat cântece tradiĠionale de Hanuca.

Cluj-Napoca
La Sinagoga DeportaĠilor din ClujNapoca, preúedintele ComunităĠii, Robert
Schwartz, i-a salutat pe cei prezenĠi, atât
pe enoriaúi cât úi pe invitaĠi - reprezentantul PreúedinĠiei, în persoana lui Peter Eckstein-Kovacs úi reprezentanĠi ai cultelor, ai
administraĠiei centrale úi locale, consulul
general al Ungariei. Potrivit vorbitorului,
cel mai mare miracol al Hanucăi este
faptul că, după atâtea suferinĠe, se mai
găsesc evrei în sinagogă. Emerich Ronay, membru în conducerea comunităĠii,
a subliniat destinul de pace al evreimii,
eroismul úi curajul poporului. A urmat apoi
ceremonia aprinderii celei de a cincea
lumânări. În cuvântul său, Edi Kupferberg,
úeful Cancelariei Rabinice úi membru al
Consiliului de conducere al FederaĠiei, a
explicat semniﬁcaĠia modalităĠii de aprindere a lumânărilor – în ordine crescătoare, ceea ce ne îndeamnă să privim spre
prezent úi la ceea ce va urma, o progresie
spre ceva mai bun. Revolta Macabeilor,
a relevat vorbitorul, s-a îndreptat úi împotriva acelor evrei care tindeau să-úi uite
iudaitatea úi se orientau către asimilism.
Este úi o atenĠionare pentru prezent când
mirajul multiculturalismului úi al globalizării determină pierderea identităĠii. E.S.
Mariana Stoica, fost ambasador al României în Israel úi preúedintele AsociaĠiei
Culturale de Prietenie România-Israel, a
arătat că în aceste momente solemne ne
gândim la Statul Israel úi la diﬁcultăĠile cu
care se confruntă.
Corul Talmud-Tora al ComunităĠii clujene, dirijat de prof. Ecaterina Halmoú,
cu numeroúi soliúti cu voci minunate úi
prestigioasa formaĠie klezmer Mazel Tov
(solistă Sulamita Socea) au interpretat
un foarte bogat program de cântece de
Hanuca.

Oradea
Sala de festivităĠi a JCC Oradea s-a
dovedit a ﬁ neîncăpătoare în seara aprinderii celei de cincea lumânări. În cuvântul

episcopul romano-catolic Bocskei Laszlo,
preotul vicar ortodox Radu Rus úi viceprimarul dr.Gheorghe Carp, preúedintele a
reamintit dezastrul care a cuprins Israelul,
arătând că 26 de Ġări, printre care úi România, au sărit în ajutorul statului evreu. În
cuvântul său, rabinul Abraham Ehrenfeld
a vorbit despre simbolismul Menorei úi, în
context, al focului, beneﬁc pentru oameni
dacă útiu să-l stăpânească. Prin folosirea
apei alături de foc se realizează un echilibru necesar pentru desfăúurarea vieĠii.
Viceprimarul dr. Gheorghe Carp a adus un
elogiu activităĠii comunităĠii evreieúti din
Oradea úi a preúedintelui său úi a scos
în evidenĠă convieĠuirea cultelor din acest
oraú. Episcopul greco-catolic al Oradiei,
Virgil Percea, úi-a exprimat satisfacĠia că
a putut participa la aprinderea lumânărilor.
Episcopul Bocskey Laszlo a vorbit despre
semniﬁcaĠia luminii la evrei úi creútini iar
preotul vicar Radu Rus a transmis urările
de sărbători úi de bine ale PreasﬁnĠitului
Sofronie, Episcopul Oradiei. Edi Kupferberg a prezentat dilema aprinderii lumânărilor úi semniﬁcaĠia sa pentru viitorul
comunităĠilor noastre. Mirela Aúman a
transmis urările conducerii F.C.E.R. úi ale
preúedintelui, dr. A Vainer. E.S. Mariana
Stoica a arătat că în centrul acestei sărbători stau copiii, viitorul oricărei comunităĠi.
În încheierea primei părĠi a ceremoniilor, ing. Felix Koppelmann a transmis
salutul prefectului Oradiei, precum úi al
Marelui Rabin Menachem Hacohen. Apoi
cei prezenĠi au putut urmări formaĠia de
dansuri a JCC, programul corului “Gyuri
Villany” úi un program al formaĠiei klezmer
Hakeúet Klezmer Band, binecunoscut úi
pentru succesele obĠinute în străinătate,
solistă Kati Kovari.

În faĠa enoriaúilor adunaĠi în Sinagoga
mică, preúedintele ComunităĠii sătmărene, av. Nicolae Decsei, i-a prezentat
pe invitaĠi. Rabinul A. Ehrenfeld a vorbit
despre semniﬁcaĠia sărbătorii. Menora, a
spus el, este simbolul luminii care a fost
stinsă de duúmanii evreilor úi reaprinsă
de evreii învingători. Edi Kupferberg a
menĠionat cele două miĠvoturi din casă
- mezuza care este un scut, o pavăză a
casei, un sanctuar al divinităĠii úi Hanukia
care luminează din exteriorul casei evreieúti. Lumânările aprinse îi simbolizează
pe cei drepĠi, de aceea trebuie să ne comportăm ca să ﬁm unul dintre aceúti oameni
drepĠi, să ne păstrăm azi identitatea în
condiĠiile globalizării, aúa cum strămoúii
noútri úi-au păstrat-o în faĠa culturii elene.
E.S. Mariana Stoica a legat sărbătoarea
Hanucăi de situaĠia din Israel, de satisfacĠia că nenorocirea care a cuprins Ġara a
fost oprită úi că atât de multe Ġări au sărit
în ajutorul statului evreu. ToĠi ce prezenĠi
s-au îndreptat spre curte, unde a fost
aprinsă cea de a úaptea lumânare pe
Hanukia aﬂată în faĠa Sinagogii.
EVA GALAMBOS

Tulcea
Luni,7 decembrie 2010,la sediul
ComunităĠii Evreilor din Tulcea, a fost
sărbătorită a 6-a zi de Hanuca. A fost
prezentată semniﬁcaĠia istorică a acestei
sărbători, au fost aprinse lumânările, cu
respectarea tradiĠiei.
Apoi, membri ai ComunităĠii au vizionat úi un scurt ﬁlm referitor la sărbătorirea
Hanucăi în diferite Ġări ale lumii.
FAIMBLAT SOLOMON
Preúedinte

a avut loc la Timiúoara aprinderea primei
lumânări de Hanuca, la Sinagoga din Ioseﬁn. Peste 300 de participanĠi au venit
la acest eveniment. MicuĠul Andrei Pârva
a aprins lumânările de Hanuca. Preúedinta ComunităĠii Evreilor din Timiúoara,
Luciana Friedmann, i-a întâmpinat pe
oaspeĠii din partea F.C.E.R. úi Joint dar úi
pe numeroúii reprezentanĠi ai bisericilor úi
ai autorităĠilor locale, subliniind faptul că
lumina din sinagogă este accentuată de
numărul mare al celor prezenĠi căci doar
ei pot da viaĠă acestei comunităĠi. „Hanuca este o sărbătoare specială căci ne
este comandat să facem Pirsum HaNes.
În Israel aceste Hanukiot se aﬂă puse în
ferestre pentru a sublinia faptul că noi
trebuie să ﬁm solidari, să nu ne temem,
indiferent câĠi am ﬁ la număr, să conútientizăm Minunea“ – aﬁrma Israel Sabag.
„Maoz Tzur”, „Mi ze hidlik”, „Mi yemalel”, „Sevivon” au fost doar câteva dintre
melodiile interpretate de coriúti. În acest
an la eveniment au fost prezenĠi pentru
prima oară membri ai ComunităĠii evreieúti
din Lugoj iar preúedintele acestei ComunităĠi, Ivan Bloch, a subliniat emoĠia acestei
celebrări comune.
Aproape patru ore se fac între Timiúoara úi Petroúani, unde opt oameni au
aúteptat oaspeĠii de Hanuca. Israel Sabag
a aprins cea de-a doua lumânare.
La Arad, ceremonia de Hanuca a avut
loc în cantina ComunităĠii. Preúedintele
ComunităĠii, Ionel Schlesinger, a salutat
prezenĠa oaspeĠilor locali – dorind un special „La mulĠi ani!” Arhiepiscopului Timotei
Seviciu, care úi-a serbat ziua de naútere
– dar úi celor veniĠi din partea F.C.E.R. úi
Joint. După ce directorul JDC a subliniat
semniﬁcaĠia universală a sărbătorii de
Hanuca, directorul DASM, Attila Gulyas, a
avut o emoĠionantă intervenĠie referitoare
la popasul din oraúul său natal. Alături de
reprezentanĠii bisericilor, au fost de faĠă
reprezentanĠi ai administraĠiei centrale úi
locale, numeroúi oaspeĠi.
Corul liceului de muzică „Sabin Drăgoi” a interpretat melodii tradiĠionale de
Hanuca, pregătite cu dăruire úi talent.
La Alba Iulia, oaspeĠii au beneﬁciat
de o emoĠionantă primire din partea comunităĠii úi a preúedintei sale, doamna

Sighet
După ce i-a introdus pe invitaĠi, ing.
Hary Marcus, preúedintele ComunităĠii
din Sighet, a prezentat istoria Hanucăi,
explicând semniﬁcaĠia acestei sărbători
úi minunile ei. Doamna Eugenia Gogea,
primarul oraúului, s-a referit la lumină ca
aducătoare de veúti bune pentru toĠi, úi a
mulĠumit pentru tot ce au făcut úi fac evreii
pentru oraú. Lumânările pe care le aprindem sunt o binecuvântare, o mulĠumire
iar de Hanuca simbolizează cele două
minuni – a spus rabinul Abraham Ehrenfeld. Pe de-altă parte, victoria militară a
creat posibilitatea ca noi să trăim ca evrei.
MulĠumind pentru primire, Mirela Aúman a
subliniat că Hanuca înseamnă úi înnoire
iar, de peste 2000 de ani, ea simbolizează victoria luminii asupra întunericului.
Vorbind în numele AsociaĠiei Culturale de

Israel Sabag üi Attila Gulyas:
„Pirsum HaNes” în Banat
Traseul de Hanuca parcurs de directorul Joint România, Israel Sabag, úi directorul D.A.S.M., Attila Gulyas a debutat la
ReúiĠa, comunitate puĠin numeroasă dar
foarte primitoare, în care preúedintele
Ivan Schabel úi colaboratorii săi úi-au
aúteptat oaspeĠii cu bucate frumos aranjate úi cu atenĠie pregătite. Un grup de 14
persoane din Timiúoara a venit cu acest
prilej să le aducă din cântul speciﬁc de
Hanuca celor din această comunitate.
În după-amiaza zilei de 1 Decembrie

Lia Borza. A fost o plăcută întâlnire, în
spiritul autentic al acestei sărbători. La
Sibiu, membrii comunităĠii úi oaspeĠii au
avut parte de un program cu dublă valenĠă
– aprinderea celei de-a treia lumânări de
Hanuca úi celebrarea primirii ùabatului.
Aceste mini-Hanuchiade sunt adevărate daruri pentru comunităĠi úi, cu cât
obútile în care se poposeúte sunt mai mici,
cu atât darul este mai mare. Directorul
Joint România realizează în ﬁecare an
această călătorie, o legătură nemijlocită
cu familia evreiască, parte a programului
său anual care presupune numeroase
activităĠi úi contacte cu ﬁecare comunitate.
LUCIANA FRIEDMANN
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Cu prof. univ. CAROL IANCU

„TĈRIA DE A-ŖI URMA STEAUA“
Care să ﬁ fost sentimentul încercat în faĠa primului manual de istorie de úcolarul Carol Iancu - astăzi, istoric de renume european -, la úcoala din Hârlău, útetl-ul moldovenesc unde a văzut lumina zilei? Se útie că, în anii aceia, în care
dogma acoperea cu străúnicie adevărul, când se ajungea la capitolul minorităĠi naĠionale, se scria: maghiari, germani
úi alĠii. Noi, evreii, eram trecuĠi la „úi alĠii”. Cum úi-ar ﬁ dorit să facă dreptate bunicului căzut la Mărăúeúti, fără să ﬁ
avut cetăĠenia română! Tatălui, orfan de război, care nu apucase să înveĠe mai mult de două clase primare, pentru
că trebuia să aducă pâine în casă, să-úi ajute mama úi fraĠii mai mici să aibă din ce trăi! Se pare că Fortuna i-a fost
binevoitoare băieĠelului de atunci. Fiindcă „băieĠelul de atunci“, aﬂat acum în faĠa mea, la Biblioteca „Dr. Alexandru
ùafran” din Bucureúti, este un învingător al vieĠii: renumit profesor la Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier, Doctor Honoris Causa al UniversităĠilor „Babeú Bolyai” din Cluj-Napoca úi „Alexandru Ioan Cuza” din Iaúi,
cu numeroase premii în FranĠa úi Israel, peste 135 de lucrări publicate – studii úi cărĠi de istorie, purtând un interes
vădit istoriei evreilor din România - , dar úi comentarii de istorie literară, volume de poezie, cele din urmă, apărute sub
semnătura Tristan Janco. Chiar dacă a avut úansa să plece din „lagărul socialist” la 17 ani, să cunoască în primii săi ani
în Israel, experienĠa vieĠii comunitare într-un kibuĠ, să studieze, apoi, la Universitatea Ebraică din Ierusalim, să capete
o bursă din partea guvernului francez, pentru lucrarea de masterat „Charles Péguy socialist úi poziĠia sa faĠă de naĠionalism”, să
facă o remarcabilă carieră universitară în FranĠa, să-úi dovedească înzestrările de excelent organizator, Carol Iancu a avut, în
acelaúi timp, tăria de a-úi urma steaua. De la mama lui, a deprins cântece idiú; de la spectacolele, primele din viaĠa lui, văzute la
Teatrul evreiesc din Iaúi - iubirea pentru Goldfaden úi ùalom Alehem; de la învăĠătoarea Hilda Dumitrescu, de etnie germană, úi de
la copiii din satele vecine – „dulcele grai moldovenesc”, în care îmi vorbeúte úi acum. ùi profesoara de franceză, Elena Clos, fostă
elevă a ùcolii Notre Dame de Sion, avea să joace un rol fast în existenĠa sa ulterioară. Odată familia înscrisă „pentru plecare”, nu
mai contau meritele elevului Carol Iancu în admiterea la liceu. Era „pe lista neagră”. Ce să se facă? „Der ghităr úăliih” – „trimisul
cel bun” a fost o soră din partea mamei, din Alba Iulia. Acolo a făcut primul an de liceu, locuind la familia mătuúă-sii, fără a pomeni
nimic la úcoală despre „acte depuse”, transferându-se, în anul următor, la liceul de acasă. Totuúi, nu voia să riúte bacalaureatul,
pe care l-a „luat” cu brio la Liceul „Costache Negruzzi” din Iaúi. Când a optat pentru istorie generală, istoria evreilor, studii biblice,
limba úi literatura franceză, pedagogie úi psihologie la Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israelul trăia rezultatul Războiului de
ùase Zile, bucurându-se de respectul întregii lumi pentru reeditarea contemporană a victoriei lui David în faĠa lui Goliat. Aveau să-l
modeleze în acei ani profesorii Michel Conﬁno, Jacob Talmon, Yehoúua Prawer. Sigur, bursa primită din partea guvernului francez
însemna o oportunitate extraordinară, dar, în acelaúi timp, úi o despărĠire de părinĠi pentru un timp nedeterminat. Un moment de
cumpănă, nu singurul, ca-n orice existenĠă.
– Asemenea clipe v-au condus spre
credinĠă, agnosticism, epicureism?
– Am rămas un
om credincios, chiar
dacă nu întotdeauna
practicant. La Hârlău, mergeam cu părinĠii la sinagogă să
întâmpinăm ùabatul,
eram prezenĠi la toate sărbătorile. Mi-a
rămas această bucurie. Unde se dezvăluie mai adânc suﬂetul evreiesc, dacă
nu la sinagogă?! Ceea ce nu înseamnă
închidere în noi înúine. Ani de zile am
fost vicepreúedintele AsociaĠiei Prietenilor
„Jules Isaac”, militând pentru ecumenism,
cu sediul la Aix-en-Provence, úi am dorit
ca AsociaĠia de Prietenie Iudeo-Creútină,
din Montpellier, pe care o conduc în prezent, să poarte acelaúi nume, útiut ﬁind
că Jules Isaac este autorul unei cărĠi de
referinĠă la temă: „Isus Cristos úi Israel”.
– Cum raportaĠi lucrarea spiritului la
precaritatea condiĠiei umane: iluzie, paliativ, realitate?
– Cred că răspunsul se aﬂă – din unghi
colectiv – în însăúi istoria poporului evreu.
În poﬁda vicisitudinilor – distrugerea primului úi a celui de-al doilea Templu din
Ierusalim, InchiziĠie, pogromuri, Shoah
– perenitatea poporului evreu, prin lucrarea spiritului, nu poate ﬁ pusă la îndoială.
Personal, nu utilizez termenul Holocaust
– ardere de tot a unei victime în scop de
sacriﬁciu -, preferând cuvântul Shoah, cataclism sau catastrofă în ebraică, în sensul
politicii de nimicire a poporului evreu în
Europa, de către Germania nazistă úi
colaboratorii ei. De unde - úi unicitatea
Shoah-ului. Chiar comemorarea anuală în
Israel se numeúte Iom Haúoa v’ Hagvura
- Ziua Shoah-ului úi a Eroismului, cu trimitere la revoltele ghetourilor din Varúovia,
Vilnius, Riga ú.a.
– Ce a însemnat de la bun început
FranĠa útiinĠiﬁcă (în specialitate), FranĠa
literară, artistică?
– Un ocean din care nu pot aduce la
suprafaĠă decât picături. Profesorul Pierre
Guiral, cu care mi-am dat doctoratul,
îndemnându-mă să aleg un subiect despre comunitatea mea de origine. Marele
Rabin prof. univ. dr. René Samuel Sirat,
care mi-a încredinĠat un curs de istorie
evreiască la Centrul universitar de studii

iudaice de la Aix-Marseille. Prof. univ. dr.
André Martel, preúedintele UniversităĠii
din Montpellier, specialist în dimensiunea
politică a primului război mondial úi împărĠirea teritorială a noii Europe, născută
la Versailles. Noul coleg la Universitatea
din acest important oraú din France Midi,
Charles-Olivier Carbonel, împreună cu
care am organizat două mese rotunde,
prima – consacrată istoricului Jules
Isaac, secunda – relaĠiilor franco-române.
Prof. univ. dr. Gérard Nahon, care mi-a
publicat primele articole în Revue des
Etudes Juives. Poetul, prozatorul, editorul
Charles Péguy, care s-a impus în lumea
literelor franceze prin revista „Cahiers de
la Quinzaine”, în care prietenul său evreu
Bernard Lazare (primul apărător al căpitanului Alfred Dreyfus) a publicat în 1902
studiul „Les Juifs de Roumanie”, scris în
urma vizitei sale în România. Întâlnirea cu
tablourile lui Eugène Delacroix…
– Zile frumoase din viaĠa dvs?
– Căsătoria cu Danièlle, istoric úi ea, directoare, în prezent, la Centrul NaĠional de
Cercetări ùtiinĠiﬁce úi conducătoarea echipei de cercetare, „Nouvelle Galia Iudaica”
care publică volume de documente privind
istoria evreilor în FranĠa din perioada
medievală úi modernă. Naúterea copiilor.
Băiatul, Michael, a absolvit Conservatorul,
la vioară, úi Facultatea de Istorie. Este
directorul Institutului Universitar Euromediteranean „Maimonide”, din Montpellier,
úi conferenĠiar dr. la Universitatea „Babeú
Bolyai” din Cluj-Napoca. Fiica, Sarah, absolventă a Conservatorului din Montpellier
úi a Conservatorului NaĠional Superior de
Muzică din Paris, laureată a mai multor
premii internaĠionale, este astăzi, violoncelistă solistă la Orchestra NaĠională „Le
Capitole” din Toulouse.
Mi-i amintesc pe ﬁecare. Danièlle. Am
cunoscut-o într-o dimineaĠă în campusul
universitar din Cluj, unde participam toĠi
la un simpozion internaĠional organizat de
Centrul de Studii Iudaice al UniversităĠii.
Michael. „O rupe” pe româneúte. L-am
întâlnit cu tatăl lui la sediul FederaĠiei. Sarah. Profesorul Iancu îi spune princesse;
am fost împreună cu ei la ediĠia trecută
a Festivalului „Enescu”; Sarei, venită cu
Orchestra din Toulouse, i-a revenit soloul pentru violoncel din concertul de Saint
Saëns; în pauză, Sarah mi-a mărturisit că,
înainte de Iom Kipur-ul care „bătea la uúă”,
va cânta „Kol Nidrei” de Bruch.

– ùi zile frumoase în profesiune?ğin
minte úi azi discursul de recepĠie când aĠi
primit titlul de Doctor Honoris Causa al
UniversităĠii din Cluj…
– Clipele acelea vor avea întotdeauna
pentru mine gust de dulceaĠă de cireúi
amare.
– Mmm…
– Ei, nu-i chiar aúa!, oftează profesorul.
Discursul îl rosteam la două săptămâni
după ce mama mea se sfârúise. Memoriei
mamei mele l-am dedicat.
– Frământări transformate-n poezie?
– Când m-am ocupat de Shoah în
România, sufeream lucrând. SimĠeam
nevoia să fac úi altceva decât să mă
limitez la detaúarea obligatorie oricărei
cercetări útiinĠiﬁce. Aúa am scris poemele
Shoah-ului.
– Ce credeĠi că are mai mare impact
asupra suﬂetului omenesc: istoria sau
literatura?
– Ca istoric, aú spune istoria, pentru
că-l fereúte de riscurile erorii. Dar recunosc că, prin artă, respectiv, literatură,
poĠi transmite adevărul altfel, cu ecouri
mult mai puternice, emoĠional vorbind, úi
cu o mult mai largă audienĠă.
– Cum aĠi pune în ecuaĠie istoria evreilor din România într-un manual de istorie
a României?
– În România au coexistat de secole
minorităĠi naĠionale vechi, împământenite,
între care úi etnia evreiască. Mai ales,
în secolele XVIII úi XIX dar úi în primele
decenii ale secolului al XX-lea, aceasta
din urmă a avut un rol economic extrem
de important în dezvoltarea României
moderne. Iar intelectualitatea de origine
evreiască are o pondere de neocolit în
cultura română. Un exemplu, numai. Paradoxal, găsim printre cei mai mari lingviúti
români, savanĠi de origină evreiască:
Gaster, ùăineanu, Tiktin, Byck, până la
contemporana Lucia Wald. ùi un alt paradox: foarte buna integrare în societatea
românească a evreilor, cu precădere
sefarzi, dar úi aúkenazi, veniĠi din Polonia
úi Rusia, chemaĠi de domnitori úi boieri
români pentru a ajuta la dezvoltarea târgurilor româneúti, pe de-o parte; úi, pe de
altă parte – România, una din ultimele Ġări
din Europa care acordă cetăĠenie evreilor,
abia după 1919, când s-a încheiat primul
război mondial.
– Ce s-a întâmplat cu iudaismul în România între cele două războaie mondiale?

– N-a existat în epoca interbelică un
iudaism „românesc” unitar, datorită diferenĠelor lingvistice úi de mentalitate ale
evreilor trăitori atunci în provinciile istorice
ale României. România îúi dublase suprafaĠa úi populaĠia, dar îúi triplase populaĠia
evreiască: evreii din Transilvania - de
limbă úi cultură maghiară; din Bucovina
– de limbă úi cultură germană úi idiú; din
Basarabia – de limbă úi cultură rusă dar
úi idiú úi ebraică. Existau úi diferenĠe de
rit: neolog úi ortodox… Dacă a existat
un element de unitate, el a fost dat de
egoistorie: „legătura între istoria pe care
am făcut-o úi cea care ne-a făcut”, ca să
parafrazez aﬁrmaĠia lui Pierre Nora. Ceea
ce ne-a unit a fost antisemitismul, vectorul
naĠionalismului, úi sionismul, miúcarea
naĠională evreiască. De altfel, scriind
biograﬁa fostului ùef Rabin al României
între anii 1940 – 1947 úi Mare Rabin al
Genevei (1948-1998): Alexandru ùafran.
O viaĠă de luptă, o rază de lumină, completată cu recentul volum Alexandru ùafran úi
ùoahul neterminat în România Culegere
de documente (1940-1944) i-am prezentat
viaĠa úi opera în contextul mutaĠiilor geopolitice marcate de antisemitism, sionism
úi ùoah.
– Este istoricul un sensibilizator al
opiniei publice?
– Adevăratul istoric are o misiune: nu
numai de a transmite trecutul aúa cum a
fost, dar úi de a pune în gardă oamenii
asupra segmentelor nocive din trecut, care
ar risca să se repete, útiut ﬁind că populismul este prizat mai ales în momente de
criză economică.
– Ce credeĠi că rezistă timpului din
opera dvs.?
– E diﬁcil de a răspunde la o astfel de
întrebare; pentru mine lucrarea de sinteză
Evreii din România (1866-1919) de la excludere la emancipare, ajunsă, acum, la a
treia ediĠie, ocupă un loc aparte. O carte
pe care am conceput-o din perspectiva de
a acoperi destinul evreilor din România pe
termen lung. Tot ce am scris după îúi are
aici originea.
– Un portret al evreităĠii în secolul XXI?
– L-aú schiĠa printr-o butadă. Din punct
de vedere religios, oricine este născut
dintr-o mamă evreică este evreu. Dar eu
aú spune că este evreu oricine va avea
un nepot care să ﬁe evreu. Evreitatea va
exista în măsura în care va ﬁ transmisă.
Evreii secolului XXI, în contextul geopolitic actual, au cred o triplă misiune:
~ combaterea antisemitismului, ceea ce
m-a determinat să úi scriu cartea Miturile
fondatoare ale antisemitismului, replică la
pampletul lui Garaudy, Miturile fondatoare
ale politicii israeliene; ~ apărarea valorilor
iudaismului úi ale Statului Israel; ~ angajarea în dialogul emergent iudeo-creútin.
– Extraordinarul progres tehnologic
actual este sau nu utopic sub raportul
comunicabilităĠii?
Nu – din punctul de vedere al avantajelor rapidităĠii de informaĠie. Da – din
punctul de vedere al înstrăinării de sine.
*
Ultimele cuvinte ale profesorului Iancu
mă duc cu gândul la cuvintele mamei: „Un
copil creúte, un bătrân…”, îúi lasă fraza
neterminată, dar limpede. Ca să nu ﬁm
luaĠi de vârtejul úi viteza zilei, ca robotizarea să nu ne domine, avem nevoie de
rădăcini: ele se găsesc în istoria milenară
a poporului evreu...
IULIA DELEANU
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Midianului”, fără
a adopta vreo religie sau alta, fără
a se aﬁlia vreunui
cult sau altul. ùi toate acestea pentru că variantele care
i se oferiseră până atunci fuseseră false, fuseseră culturi
idolatre, credinĠe în zei de piatră sau metal fabricaĠi de
oameni, fuseseră ceea ce Tora numeúte avoda zara.
Itro fusese sincer cu el însuúi úi se dedicase adevărului.
Într-adevăr, în lume existau mulĠi care auziseră de ieúirea
evreilor din Egipt. Însă numai Itro a fost capabil să asculte mesajul de dincolo de actul ﬁzic, acela de părăsire
a Egiptului. Existau mulĠi care auziseră de despărĠirea
Mării. Itro a înĠeles însă úi faptul că această despărĠire
de ape era mâna lui Dumnezeu, úi ce însemna acest
eveniment pentru evrei, úi ce însemna el pentru omenire,
în general. Pentru toate aceste calităĠi ale sale, pentru
faptul că era dedicat adevărului úi deschis către Dumnezeu, Itro a primit onoarea ca pericopa în care sunt date
Cele Zece Porunci, chintesenĠa Torei úi dorinĠa cea mai
„intimă” a lui Dumnezeu, să îi poarte numele.

REFLECğII BIBLICE
de Prim Rabin
ùLOMO SORIN ROSEN

PERICOPA VAERA (Exodul 6:2 – 9:35)
[Se citeúte sâmbătă, 1 ianuarie 2011]
Toată lumea útie că la masa tradiĠională de Seder,
unul dintre obiceiuri este acela de a bea patru pahare
cu vin. Ceea ce este mai puĠin cunoscut însă este faptul
că aceste patru pahare de vin îúi au originea în pericopa
Vaera, în versetele 6:6-7 din Exod, când Dumnezeu îi
vorbeúte lui Moúe astfel: „De aceea, vorbeúte copiilor
lui Israel: «Eu sunt Domnul úi Eu vă voi scoate de sub
greutăĠile Egiptului, vă voi salva din robia lor, vă voi
răscumpăra cu braĠ întins úi cu judecăĠi mari. Eu vă voi
lua la Mine ca popor úi voi ﬁ Dumnezeul vostru. ùi veĠi
úti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru care v-am
scos de sub povara Egiptului. Vă voi duce în Ġara pe
care am jurat-o lui Avraham, IĠhak úi Iaacov úi v-o voi
da drept moútenire – Eu sunt Domnul!».” Conform opiniei rabinului Bachya, cele patru exprimări ale libertăĠii,
corespunzătoare celor patru pahare cu vin, sunt: VehoĠeiti – Dumnezeu promite evreilor să îi elibereze de sub
povara Egiptului, chiar înainte de a părăsi această Ġară.
Într-adevăr, sclavia evreilor a luat sfârúit în luna Tiúrei
(de Roú Haúana), iar evreii au ieúit ﬁzic din Ġară abia
úase luni mai târziu, în luna Nisan (de Pesah). VehiĠalti:
evreii vor părăsi Egiptul ﬁzic, iar sclavia se va încheia
deﬁnitiv. Vegaalti: Aúa după cum se arată úi în Hagada,
pedepsele asupra egiptenilor au fost de cinci ori mai
aspre la Mare decât în toată perioada urgiilor din Egipt.
„Răscumpărarea” promisă de Dumnezeu se referă în
primul rând la „plata” pentru toate suferinĠele provocate
de egipteni evreilor, iar în al doilea rând la faptul că,
după despărĠirea Mării, ameninĠarea egipteană a fost
complet úi deﬁnitiv înlăturată. Velakahti: exprimarea se
referă la Primirea Torei pe Muntele Sinai, moment în care
eliberării ﬁzice i-a fost adăugată úi o eliberare spirituală.
A fost momentul în care Dumnezeu a luat poporul evreu
sub aripa Sa, înălĠându-l deﬁnitiv la rangul de popor ales.
PERICOPA BO (Exodul 10:1 – 13:16)
[Se citeúte sâmbătă, 8 ianuarie 2011]
Una din cele 613 porunci, amintită într-o altă pericopă, în Cartea Devarim, spune că ﬁecare evreu trebuie
să îúi scrie propriul Sul de Tora. Dar Tora mai speciﬁcă
o miĠva, de data aceasta ceva mai neobiúnuită úi care
se aplică doar pentru un rege evreu: „Când va sta pe
tronul regatului său, acesta va scrie pentru sine DOUĂ
copii ale Torei... acestea vor ﬁ alături de el úi va citi din
ele în toate zilele vieĠii sale, aúa încât să înveĠe să aibă
respect úi teamă pentru Cel Atotputernic úi să respecte
poruncile Torei – aúa încât să nu devină înfumurat faĠă
de supuúii sai...” [Deut. 17:18-20, traducerea urmând
explicaĠia Talmudului úi comentariul lui Raúi]. În esenĠă,
explicaĠia acestei porunci se rezumă la ego, la mândrie.
Orice acĠiune a unui conducător evreu trebuie să Ġină
seama de bunăstarea poporului. În pericopa Bo, un
lucru similar are loc, deﬁnind astfel diferenĠa dintre Faraon úi Moúe úi de modul lor de a înĠelege urgiile abătute

BIBI CAJAL Z.L.
Fiecare sfârúit de an
e tivit cu mâhnire pentru
cei care au cunoscut-o úi
îndrăgit-o pe aceea care
era suﬂetul Casei sale:
doamna Bibi Cajal z.l..
Acum, numai portretul
din sufragerie, opera
lui Corneliu Baba, spre
care-mi ridic privirea ori
de câte ori intru, domină
încăperea, alături de
acela al lui Bubu. Aúa
era alintat de apropiaĠi
extraordinarul creator
de úcoală de medicină
românească úi terapeut
social, fost preúedinte al
FederaĠiei, acad. Nicolae Cajal, nume găsit de prima născută
dintre nepoate, Cathrine, pentru bunicul
ei. Ceea ce „spune” în sinteză tabloul
- dincolo de trăsături, poziĠia capului, a
mâinilor, rochia de culoare închisă, cu
guler úi manúete din dantelă - , e nobleĠea de caracter a personajului. Doamna
Bibi útia să facă pe ﬁecare să se simtă
bine. Se simĠea ea jignită, dacă tu erai

asupra Egiptului. Faraonul refuză să vadă, refuză să accepte că o forĠă mai mare (Dumnezeu) lucrează asupra
ğării Egiptului. În pericopa Bo, Faraonul nu recunoaúte
supremaĠia lui Dumnezeu pentru că mândria lui este
prea mare úi îl orbeúte. Prin contrast, un adevărat lider
este prin deﬁniĠie supus voinĠei lui Dumnezeu. În Psalmi,
Regele David descrie secretul modestiei: „Zivhei Elokim
ruah niúbara” – „sacriﬁciul pe care îl vrea Cel Atotputernic
este acela ca omul să aibă un suﬂet modest”. Fie ca toĠi
liderii noútri, mari úi mici, să audă úi să asculte!
PERICOPA BEùALAH (Exodul 13:17 – 17:16)
[Se citeúte sâmbătă, 15 ianuarie 2011]
La îndemnul lui Dumnezeu, ne spune pericopa Beúalah, Moúe a întins mâna peste mare seara. Iar Marea
úi-a despărĠit apele la primele ore ale dimineĠii. ùi în tot
acest răstimp, un „vânt de la răsărit a suﬂat toată noaptea” [Exodul 14:15] Trei elemente sunt prezente în acest
verset: vântul, „de la răsărit” úi faptul că a suﬂat toată
noaptea. Iar întrebarea pe care ne-o punem este: De ce
este nevoie de atâtea detalii? Ei bine, ﬁecare din aceste
elemente are rolul úi misiunea sa. VÂNTULUI trebuia
Dumnezeu să îi „ceară iertare”: în pericopa Bo, vântul a
adus lăcustele peste Egipt, pustiind tot, distrugând ceea
ce mai era de distrus într-o Ġară deja răvăsită. Vântul,
folosit atunci de către Dumnezeu pentru un scop util
dar nu plăcut (din moment ce egiptenii, alte creaĠii ale
lui Dumnezeu, au avut de suferit), vântul aúadar trebuia
„răsplătit”, ﬁind acum părtaú la una din cele mai mari
minuni ale istoriei: exodul evreilor din Egipt. De ce „DE
LA RĂSĂRIT”? Pentru că, până astăzi, evreii cântă
în Hatikva (imnul Israelului) că ğion-ul este la răsărit.
Pentru că, până azi, evreii se roagă cu faĠa la mizrah
(răsărit). Pentru că – ﬁlosoﬁc vorbind – de la răsărit vine
speranĠa úi mântuirea... ùi, în ﬁnal, de ce A SUFLAT
VÂNTUL TOATĂ NOAPTEA? Pentru că Dumnezeu a
vrut ca ieúirea evreilor din Egipt să ﬁe cât mai aproape
de ordinea naturală a lumii. Dumnezeu a vrut ca ieúirea
din Egipt să ﬁe naturală pentru a ne dovedi că natura
însăúi este CreaĠia Lui úi că Îi ascultă întotdeauna vrerea.
PERICOPA ITRO (Exodul 18:1 – 20:23)
[Se citeúte sâmbătă, 22 ianuarie 2011]
De ce se numeúte pericopa de săptămâna aceasta
ITRO? Nu există în Tora o pericopă numită Avraham, nici
vreuna numita IĠhak, nici Iaacov, nici Iosef, nici Moúe...
Oare ce are atât de special Itro pentru a ﬁ onorat cu
numele unei pericope? În primul verset al pericopei,
Tora ne spune: „Itro, preotul Midianului, socrul lui Moúe,
a aﬂat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moúe úi poporul
Său Israel; a aﬂat că Domnul scosese pe Israel din
Egipt” [Exodul 18:1]. ùi care este meritul?!? Răspunsul
este că Itro era un căutător de adevăr. El călătorise mult,
văzuse úi auzise multe, încercase în repetate rânduri úi
în cele mai variate moduri să îúi găsească drumul spiritual. ùi – cu toate acestea – el rămăsese doar „preotul

PERICOPA MIùPATIM (Exodul 21:1 – 24:18)
[Se citeúte sâmbătă, 29 ianuarie 2011]
Pericopa Miúpatim, pe care o citim în această săptămână, este o pericopă foarte neobiúnuită în Tora. Pe
lângă faptul că ea conĠine aproape o treime din poruncile
Torei, fără vreo ordine prea clară, pericopa Miúpatim
începe într-un mod foarte straniu: „Ve’eile hamiúpatim
aúer tasim lifneihem!” (ùi acestea sunt judecăĠile / legile pe care să le plasezi în faĠa lor!). Două întrebări se
desprind din start: Cum adică „úi acestea”?!? Ce alte
porunci trebuiau plasate în faĠa lor? ùi, totodată, în faĠa
cui trebuie plasate aceste porunci? La prima intrebare,
Raúi oferă un răspuns deosebit de simplu: conjuncĠia
„úi” ne spune că între pericopa Miúpatim úi pericopa
anterioară, Itro, există o legătură strânsă. În pericopa
anterioară, evenimentul central este acela ca evreii stau
laolaltă la Muntele Sinai úi primesc Cele Zece Porunci úi
Tora din gura lui Dumnezeu. Însă Tora nu este numai
un moment de revelaĠie! După ce evreii au „plutit” în
al nouălea cer, văzând sunete (da, da, văzând sunete
– „roim et hakolot”, Exodul 20:15!), după ce experienĠa
miriﬁcă a Sinaiului a încetat, poporul avea nevoie de ceva
„tachles”, de lucruri concrete! A trăi o viaĠă evreiască
nu înseamnă a avea un moment de înălĠare spirituală
în viaĠă, ci înseamnă a trăi zi de zi în conformitate cu
mesajul acelui moment. Iar pericopa Miúpatim, cu legile úi concretizările ei, vine să propovăduiască exact
această „revenire cu picioarele pe pământ”... A doua
întrebare este de asemenea rezolvată de către Raúi:
„lifneihem”, în faĠa lor, a evreilor, úi nu a celorlalte popoare ale acelor vremuri care, conform Midraúului, au
respins învăĠăturile Torei! Fiecare în lumea aceasta are
o responsabilitate.Conform iudaismului, pentru evrei,
această responsabilitate implică respectarea celor 613
porunci divine. Pentru neevrei, responsabilitatea este
dată de cele 7 legi noahice, ce stabilesc un standard
de moralitate úi asigură funcĠionarea normală a oricărei
societăĠi. Iar marea încercare este aceea de a ne achita
de responsabilităĠi úi de a învăĠa să trăim cu toĠii în bună
înĠelegere, ca oameni de omenie...

IN MEMORIAM
jignit. Mâinile de artistă
împrumutau păpuúilor
lucrate de ea ceva din
candoarea, puritatea,
încrederea ei în oameni.
Serile, înainte de culcare,
mă uit la ursuleĠii dăruiĠi
de ea, aúezaĠi printre lucruúoarele dragi care-mi
„păzesc” cărĠile în bibliotecă. „Să-Ġi poarte noroc!”, parcă i-aud glasul.
Nu o dată, ascultând-o
pe Irina, încerc senzaĠia
c-o aud pe mama ei. De
la ambii părinĠi, Irina a
învăĠat că a face bine
este un privilegiu. De
multe ori mă gândesc la poezia recitată la
despărĠirea ﬁzică de ei: „e greu să ﬁi Cajal
după Cajal”! „Cred că ei mă veghează din
Cer”, îmi zice ori de câte ori trece cu bine
un obstacol. Doamna Bibi útia să descuie
suﬂetele oamenilor pentru că avea harul
să descopere fărâma de bunătate care
există în oricare dintre ei. Fie-i amintirea
binecuvântată!

SIRA SARA SORIN Z.L.
O legendă midraúică
spune că atunci când rostim numele celor rămaúi să
trăiască în noi, ecoul face
să vibreze harpa cerească
a lui David. ùi, odată cu sunetele ei, simĠim că úehina,
ocrotind orice cămin evreiesc, continuă să-úi întindă
aripa asupra urmaúilor.
Dacă ar ﬁ trăit, Sira Sara
Sorin z.l. ar ﬁ fost acum
străbunică. Mă gândesc
cum ar fi arătat cu Tom
úi Lior în braĠe! Când am
cunoscut-o, abia plecaseră
copiii cu nepoĠii în Israel úi-úi alina dorul
vorbindu-mi de ﬁecare, recomandândumi-i, pe rând, din fotograﬁi, rememorând
pauzele din sesiunile de examene ale
ﬁicelor, Iusi úi Mihaela: „beam o cafea,
mergeam la Tic-Tac…”. Apoi, o întâlnire
într-o vacanĠă la mare, împreună cu soĠul
ei, av. Iulian Sorin, fost secretar general
úi preúedinte interimar al FederaĠiei.

Eram în dreptul Vilei Mira. Purta un taior
albastru închis, care-o-mbrăca splendid.
Era atâta dor de viaĠă-n ea úi-atâta putere
de a-úi depăúi suferinĠa! Oricât îi venea
de greu, bucuria de a vedea un spectacol,
de a ﬁ printre oameni – la
T.E.S., la Teatrul NaĠional,
la „Tănase”, de a participa
la Ziua NaĠională a Israelului era mai puternică decât
impasul fizic. O femeie
curajoasă; un sprijin moral
enorm pentru soĠul ei în
momente de cumpănă.
Cum s-a pregătit pentru
nunta lui Răducu, acum cap
de familie! Cu câtă grijă úi-a
ales materialul úi úi-a lucrat
rochia cea nouă! Copiii úi
nepoĠii erau toată viaĠa ei.
Nu uit albumul, arătat de
Iusi, acum ea însăúi bunică, când Tom,
care la anu’ va merge la úcoală, abia
venise pe lume. Asta s-a-ntâmplat la un
an, după … Deschizând ultima pagină,
am simĠit o lovitură în inimă: ea era prinsă
acolo, cu întreaga familie; continua să
existe cât timp vor ﬁ cei cărora le dedicase propria-i existenĠă. Fie ca suﬂetul ei
să vegheze asupră-le!
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Aceúti copii sunt Sophie úi Max Obstfeld. Străbunicii
lor sunt AnuĠa úi Ioúca Brill, din Bacău. PărinĠii Adina úi
Joshua Obstfeld locuiesc la Washington, iar bunicii Lidia
úi Sergiu Vereanu locuiesc în Bucureúti.

Amintiri de la „Revista
Cultului Mozaic”
Specializarea
medicilor
ConsultaĠia la un medic specialist de spital nu e,
evident, prilej de mare bucurie. Orele îndelungate de
aúteptare, consultaĠia în sine, ideea că vei aﬂa lucruri
neplăcute, sentimentul acut de depersonalizare, de a ﬁ
devenit un caz ca atâtea altele.
În cazul profesorului (corect – al profesoarei) dr. Anat
Lowenstein, de la clinica oftalmologică a spitalului Ihilov,
situaĠia e alta. Pacientul e primit cu bunăvoinĠă úi zâmbet
pe buze. Ascultat úi tratat cu deferenĠă: pacient, dar nu
numai – ci om. Ceea ce, în zilele noastre, e mult, foarte
mult, nu-i aúa?
Aúa a fost úi de data aceasta, la ultimul consult. În
cabinet, încă o persoană în halat alb. ”DoctoriĠă la specializare la noi”, ne spune prof. Lowenstein. Curând ne
lămurim că nu e ceea ce am crezut. Nu e de aici, din
Israel, ci din România, de la clinica profesorului Monica
Pop din Bucureúti, venită aici pentru trei luni, la specializare. La terminarea stagiului se va întoarce la Bucureúti.
ÎmbogăĠită cu cunoútinĠele dobândite la noi.
Încă un caz de colaborare fertilă româno-israelită.
Continuare, în alte circumstanĠe istorice, a contribuĠiei
aduse, timp de secole, de către medici evrei practicii
úi útiinĠei medicale în România. Aport cu o vechime de
peste 500 de ani, de la doctorul ùmil, medicul lui ùtefan
cel Mare. Intrat úi el în istorie úi legendă, o dată cu ilustrul
său pacient. M-am gândit la toate acestea úi, fără voie,
mi-am amintit un episod petrecut la Bucureúti, în urmă
cu peste 40 de ani.
În cadrul unei audienĠe la Emil Bodnăraú, primvicepreúedintele Consiliului de Miniútri, rabinul Rosen îúi
exprimase nemulĠumirea pentru faptul că medicilor evrei
doritori de plecare în Israel le este refuzat paúaportul.
„Noi, domnule rabin-úef, pregătim medici úi ingineri pentru
nevoile noastre, nicidecum pentru Israel“, i-a răspuns,
tăios, Bodnăraú.
A Ġine medici evrei cu forĠa úi împotriva voinĠei lor
era pe atunci politica oﬁcială. Acum, situaĠia e diferită.
Acum, medici din România sunt trimiúi la noi, în Israel,
la specializare.
Aúa e normal, aúa e bine, aúa trebuie să ﬁe.
VICTOR RUSU
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Roman poliŗist
sau radiograﬁe socialĉ?

„Să nu pronunĠi: noapte”, îúi
sfătuieúte cititorul noul roman al lui
Amos Oz (recent apărut la Editura
Humanitas-ﬁction, în versiunea românească a Marlenei Braeúter). Este greu să te refuzi
chemării spre lectura unei cărĠi de Oz, úi nu numai din
pricina ciudăĠeniei unui asemenea titlu. Amos Oz este,
o útim bine, o permanentă ispită, scrisul lui este mereu
atractiv úi surprinzător. E úi socotit, de altfel, cel mai
important scriitor al momentului literar israelian, tradus
ﬁind în patruzeci de limbi, asemuit ca stilistică lui Tolstoi
úi Faulkner úi atingând intensitatea lui Dostoievski în
radiograﬁerea simĠămintelor úi obsesia suferinĠelor
omeneúti. Amos Oz îúi aúteaptă deci Nobelul. Prea
anﬂamate complimentele? Oricum, pentru romanul său
autobiograﬁc – Poveste despre dragoste
úi întuneric” le merită pe deplin.
Satisfăcut, probabil, că i s-a stabilit
judicios statura úi statuia, socoate că
nu-úi poate permite totuúi să stea pe loc
úi caută întruna, în sine, în scrisul său,
alte corzi, dorind să arate mereu altul,
mereu altfel. Aúa a úi apărut în acest
roman „Să nu pronunĠi: noapte”, care-l
transferă din lumile pe care le frecventează în mod obiúnuit – pline de vitalitate
úi poftă de viaĠă – într-un soi de zonă a
crepusculului, în care personajele par a
trăi amorĠite iar experienĠa omenească
să se târâie, cuprinsă parcă de o anemie
pernicioasă. Personajele principale – Teo
úi Noa -, un cuplu copticel ca vârstă dar
nehotărât să-úi legalizeze vechea relaĠie,
locuiesc acum într-un orăúel nou-nouĠ,
ridicat la marginea deúertului israelian, un orăúel cu
doar opt-nouă mii de locuitori. Scenograﬁa locului
este însă perfectă úi ultra-modernă: orăúelul îúi are
centrul comercial cu vitrine strălucitoare úi promenada,
băncile, úcolile úi cinematografele, ba chiar úi cimitirul
propriu, ﬁecare copăcel îúi primeúte apa din tubuleĠul
propriu, iar umbrele clădirilor au fost astfel calculate
ca să protejeze plimbăreĠii de atacul agresivelor raze
solare. Un orăúel-mostră. Un orăúel stilizat, ba parcă
úi sterilizat. La a cărui construcĠie a lucrat úi Teo, inginerul acum sexagenar, bărbat încă în plină forĠă úi
sănătate împreună cu partenera sa, Noa, profesoară
de literatură, cu cincisprezece ani mai tânără ca el. Ei
bine, cu ce-úi ocupă existenĠa acest „vrednic urmaú”
al pionerilor EreĠ Israelului? Cu nimic. Vrednicia i s-a
spulberat ca printr-un paradoxal miracol maleﬁc. Acest
evreu israelian nu face decât să zacă ceasuri întregi
prăvălit într-un fotoliu, scoĠând rar câte o vorbă, Ġintind
neîncetat úi nemiúcat întinderea moartă a deúertului.
ùi-a dorit, oare, Amos Oz să sugereze că generaĠia de
bărbaĠi care a luptat pe fronturile Israelului úi a construit

Profesiunea
de a citi

acest stat modern, a ostenit peste poate? Că idealurile
sale s-au dus să doarmă puĠin?
Ce úi-a propus autorul alegându-úi drept protagonist
acest „bărbat cu o faĠă Ġărănească lată úi o expresie
mereu bănuitoare, tuns soldăĠeúte úi cu o mustaĠă
autoritară, ce-úi Ġine ochiul pe jumătate închis de parcă ar urmări concentrat un gândac”? Greu de înĠeles.
ùi chiar greu úi antipatic de parcurs această primă
treime a cărĠii, pe care îĠi vine să o laúi, plictisit, din
mână (ca să vedeĠi cum până úi marile talente o pot
„da în bară” în căutarea cu orice preĠ a originalităĠii!).
Ca să ne reĠină, totuúi, pe teritoriile romanului, autorul
se întoarce din drum úi ne evocă – preĠ de un capitol
– tinereĠea aventuroasă a lui Teo, plină de călătorii úi
sejururi de muncă prin Ġări exotice, unde a gustat din
picanteriile gastronomice locale dar úi
din ispitele amoroase oferite, fără a se
zgârci la cantitate. Iubite? Câte i-au dorit
poftele. Iubire? Doar o dată, atunci când
a întâlnit-o, la Caracas, pe Noa, funcĠionară la ambasada Israelului: era „de-a
noastră”, a rămas cu ea. ùi împreună
s-au întors acasă. S-au stabilit la Tel
Keidar, mica localitate stilizato-sterilizată
de care v-am pomenit. Oraúul în care nu
se întâmplă nimic, în versiune modernă.
Plictisul îl invadează pe Teo. Pare că
spiritul îi amorĠeúte.
Până când, de sub crusta aceasta de
toropeală, explodează bomba: un elev
din ultima clasă de liceu moare de la o
supradoză de droguri. Un tânăr evreu
delicat úi atras de lectură, elevul preferat
al profesoarei de literatură: Emanuel Orvieto, ﬁu al unui consilier militar ce lucrează în Nigeria,
este găsit mort, aruncat într-o râpă. A doua zi moare
úi mătuúa sa celibatară, funcĠionară la bancă, care îl
crescuse.
Începe oare un roman poliĠist, care amestecă întrun mojar al ﬁcĠiunii lâncezeala vieĠii cu o investigaĠie
detectivistă? Da de unde! Scandalul izbucneúte; dar
ce îi doare mai tare pe locuitorii micului oraú vanitos e
faptul că le-a fost compromisă imaginea. PrestanĠa le-a
fost feútelită: cum adică, copii crescuĠi în casele noastre
evreieúti, în curăĠenia moralei úi religiei noastre, să se
lase contaminaĠi de viciile moderne? Ce-au făcut – sau
poate ce nu au făcut adulĠii – ca să se întâmple o asemenea nenorocire? Care este răspunderea noastră?
Se întreabă, cu conútiinĠa răscolită, Noa, cea care
simĠise că de fapt Emanuel era nefericit úi pentru că era
indrăgostit de ea, profesoara sa preferată? Dar ce se
poate face pentru a putea spăla úi dezinfecta obrazul
localităĠii? Aceasta rămâne, de fapt, marea, amara úi
vanitoasa întrebare a cărĠii...
SANDA FAUR

Ole Hadaü în Israel

Inainte de a părăsi România mi-am luat rămas bun de
la toĠi prietenii mei... sau mai
bine zis de la o parte dintre ei.
Printre ei se aﬂau, bineînĠeles,
mulĠi compozitori care erau
principalii mei colaboratori...
vorba zicerii: ”Românul e născut poet, iar evreul...compozitor român”. Ca orice zicală úi aceasta era aproape de
adevăr.Cei mai cunoscuĠi, talentaĠi úi proliﬁci compozitori români de muzică uúoară au fost evrei, spun au
fost ﬁindcă astăzi muzica uúoară românească este sub
pământ úi la propriu úi la ﬁgurat.Să ne gândim la Miúu
Iancu cu „Iubirea nu-i o glumă”, la Richard Stein cu
„Sanie cu zurgălăi”, la Aurel Giroveanu cu „În amurg”,
la Edmond Deda cu „Of, inimioară!”, la Henry Mălineanu
cu „Hop úi aúa”, la Al. Mandy cu „N-aĠi văzut o fată?”,
la Claude Romano – pe numele românesc George
Zbârcea – cu „Ionel, Ionelule!” la Robert Flavian cu
„Asta e vacanĠa!”, la Dan Mizrahy cu „Să mergem mai
departe”, sau la mai tinerii úi talentaĠii Dan Creimerman
úi Nancy Brandes care au părăsit tărâmul creaĠiei în favoarea publicităĠii.Nancy Brandes a părăsit úi România.
După câte îl útiu, cred că acum hălăduieúte prin Ġările
musulmane încercând să le vândă manele!!!
Cei care scriau texte, devenite celebre úi rămase
până în ziua de azi cele mai bune, aparĠineau tot etniei
evreieúti: Eugen Mirea – tatăl tuturor textierilor, Jack
Fulga, Fred Firea, Aurel Felea, Saúa Georgescu úi prietenul Aurel Storin, scriitor, publicist úi poet talentat care
mai rezistă úi astazi pe tărâmul „cuvintelor potrivite”.
Richard Stein – autorul celebrului cântec „Sanie cu
zurgălăi”, la despărĠire îmi spuse: ”Jack, am iubit úi eu

(episodul 12)

o fată in tinereĠe... ar ﬁ trebuit să ne căsătorim, dar a
venit războiul, eu m-am ascuns pe unde am putut pe
ruta Dărăbani-Bucureúti ca să scap de deportare, iar
ea a plecat in Palestina... după război destinele noastre nu s-au mai întâlnit... eu am rămas în România úi
am ajuns compozitor, ea a evoluat în Israel, a studiat
biochimia úi a ajuns acum mare úefă de laborator la
cel mai renumit spital din Tel Aviv, spitalul Ichilov...In
România o chema Delia Ifrim, în Israel nu útiu ce nume
poartă...dar o găseúti tu... caut-o! Eúti biochimist... e
biochimistă... poate să te ajute... drum bun prietene!“
Dan Mizrahy – celebrul pianist Gershwin – bun úi
apropiat prieten, la ceas de rămas bun îmi recomandă: ”Dragul meu, am o soră în Israel, o cheamă Mira
úi este medic, iar noi doi avem o veriúoară pe care
o cheamă tot Mira – Mira L. – care este directoarea
generală a policlinicilor particulare „Zamenhof”. Cum
ajungi, contactează-le úi este exclus să nu te poată
ajuta. Dumnezeu cu tine úi cu familia ta!“
De la aceúti doi buni prieteni care astăzi nu mai sunt
printre noi, „Fie-le amintirea veúnică”, am primit două
relaĠii ce mi-au rezolvat viaĠa după cum veĠi putea vedea
în episoadele următoare, însă nu înainte ca eu să învăĠ
ivrit, învăĠ pe care l-am început chiar de a doua zi de
dimineaĠă în „ulpan”.
Ulpanul – adică úcoala de limbă – se aﬂa la etajul
1 al hotelului unde locuiam.
Profesoara Miriam a intrat în clasă úi ne-a spus:
”Bocher tov”. Unii au răspuns „Bocher tov” úi aúa am
înĠeles că aceasta înseamnă „Bună dimineaĠa”.
În EreĠ Israel începea pentru mine úi familia mea o
nouă úi bună dimineaĠă.
EUGEN ROTARU
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Oldies but goldies
Bćtrânii noûtri de aur

La 102 ani, MEDI WEXLER DINU
se gândeüte sĉ picteze din nou
Mignonă, fără un rid pe faĠă, vioaie, cu o privire ironic-tristă úi cu o memorie perfectă, pictoriĠa Medi Wexler
Dinu, care în această lună a împlinit 102 ani, se raportează la viaĠă cu înĠelepciunea vârstei.
”Mi-a ajuns cât am trăit, dar resping ideea de a-mi pune capăt zilelor”, îmi răspunde la întrebarea standard
dacă îúi simte anii, úi povesteúte cazul unui prieten, medic creútin, care a încercat să caute în iudaism liniútea
suﬂetească a bătrâneĠii. Nu a reuúit, s-a sinucis, aﬁrmând în scrisoarea de rămas bun că simte că-úi pierde memoria úi nu vrea să ajungă în acel stadiu. Este sceptică, văzând ce se întâmplă în jurul nostru. „Înainte nu mă
uitam la jurnalele de actualităĠi, dar aici, la cămin, ﬁind televizorul deschis tot timpul, urmăresc fără să vreau
evenimentele úi mă îngrozesc de toată anarhia”, constată domnia-sa.

Pictura – una dintre
marile fericiri ale vieŗii mele

Dagani ne-a povestit
despre evadarea lui

- D-nă Dinu, sunteĠi foarte modestă când vine vorba
de creaĠia dv. De ce?
- „Caut să nu-mi mai fac iluzii ca să nu am deziluzii, úi
aici mă refer úi la pictură. Speram ca să existe generaĠii
care să ridice útacheta mai sus dar omenirea n-a ridicat-o
dincolo de Leonardo da Vinci, ne spune cu regret artista.
Activitatea de pictor a fost una din marile fericiri ale vieĠii
mele”, îúi continuă mărturisirea. Partea nostimă este că
úi-a ales “meseria” din întâmplare, de fapt deoarece... nu
útia matematică. „Am dat examen la arhitectură după ce
am fost meditată la matematică de Saul Steinberg (celebrul graﬁcian úi caricaturist de la „New Yorker”). Degeaba”.
La a doua încercare, supraveghetorul sălii, un pictor care
preda la Belle Arte, uitându-se peste lucrarea ei i-a spus:
„fetiĠo, n-ai ce să cauĠi aici. Înscrie-te la Belle Arte úi,
peste câĠiva ani, vei ﬁ în locul meu”. I-a urmat sfatul
úi astfel úi-a început cariera de pictoriĠă.
„Nu fac parte din nici o úcoală de pictură. Niciodată nu am luat exemplul altor colege de a copia
tablourile marilor maeútri”, mi-a răspuns la întrebarea
despre curentele de pictură care ar ﬁ inﬂuenĠat-o. A
pictat mult, a avut expoziĠii, o parte din creaĠiile sale
au fost donate muzeelor (ConstanĠa, Tulcea), multe
dintre tablouri s-au pierdut în timpul războiului, unele
au fost furate, altele - dăruite prietenilor care apoi,
când au fost rugaĠi să le împrumute pentru expoziĠii,
au negat că le aveau. Datorită muncii neobosite
a criticului de artă Luiza Barcan, a avut în ultimii
ani câteva expoziĠii úi i s-a editat úi un catalog cu
lucrările ei.

„Un alt bun prieten, dar acesta de după război, a fost
pictorul A. Dagani. Venea la noi adesea úi ne povestea
despre suferinĠele din lagăr úi miraculoasa lui scăpare,
împreună cu soĠia. Mi-a făcut o mare plăcere să revăd
tablourile lui în expoziĠia pictorilor evrei de la Muzeul de
Artă pe care am vizitat-o. Apreciez încercarea de a prezenta publicului pictori evrei mai puĠin cunoscuĠi ca, de
pildă, membrii úcolii de la Baia Mare”.
Dar am admirat úi alte personalităĠi care nu erau
strâns legate de lumea artistică. Printre ei, pe primul loc
se aﬂa Nae Ionescu. Mergeam la Universitate la conferinĠele lui, era un om fascinant, captivant, amuzant. La
cursurile lui nu găseai loc să te aúezi, lumea stătea pe
holuri úi-l asculta”, evocă pictoriĠa această personalitate

La masa umbrelor
A fost înconjurată de mulĠi prieteni, personalităĠi
de excepĠie ale interbelicului, reprezentanĠi ai avangardei româneúti úi aici în primul rând se situează
regretatul ei soĠ, ziaristul Gheorghe Dinu, cunoscut
sub numele de ùtefan Roll, unul dintre promotorii
acestui curent. “A fost un om aparent optimist, cu o
minte foarte ascuĠită. Iubea oamenii, avea încredere
în toĠi cei din jur, dar nu era un naiv, păstra întotdeauna un semn de întrebare legat de ei. Nu a avut
nici cea mai mică urmă de dispreĠ faĠă de cineva. A
rămas în el ideea că toĠi avem ceva din suﬂul divin.
Dacă am trecut prin epoca hitleristă mai uúor decât
alĠii, aceasta s-a datorat faptului că mi-a fost alături”,
ne povesteúte ea.
- AĠi fost în Bucureúti în timpul pogromului?
- „Da úi am aﬂat foarte repede ce s-a întâmplat, mai
ales că la úcoala Kreindler, unde eram în acea vreme
profesoară de desen, am avut colege care úi-au pierdut
membri de familie, unii dintre ei ﬁind regăsiĠi chiar la
abator“. În cercul ei de prieteni s-au aﬂat Victor Brauner
(“l-am cunoscut împreună cu sora mea la útrandul de la
capătul Căii Victoriei úi critica felul în care înotam”), Jules
Perahim, Saúa Pană úi mulĠi alĠii. “Pe lângă ei, exista în
jurul nostru úi un cerc de comunarzi care susĠineau principiile comuniste. Dar eu am avut prilejul să citesc cărĠi
din Rusia sovietică, scrise în limba germană úi franceză
care nu au mai fost reeditate úi mi-am dat seama de multe
aspecte critice ale acestui sistem. De aceea nu am simĠit
nici un fel de identitate cu comunismul”.
Pe Mihail Sebastian nu l-a văzut decât o singură dată,
nu l-a cunoscut dar, legat de familia lui, există o poveste
interesantă. Se pare că străbunicul ei l-ar ﬁ salvat pe bunicul lui Sebastian care a fost aruncat de mama lui într-o
copaie în Dunăre în timpul unui pogrom. Străbunicul l-a
crescut împreună cu copiii lui. “O prietenă de excepĠie,
pe care am admirat-o nespus de mult, a fost Hedda
Sterne Lindenberg. Un talent artistic deosebit, mai ales
în sculptură, dar úi o excelentă portretistă, Hedda era
fermecătoare ca om. În timpul războiului, a reuúit să fugă
în SUA unde a devenit un membru marcant al grupului
de expresioniúti americani „Irascibilii”. Nu m-a uitat, nu
demult chiar a trimis pe cineva din America să mă vadă”,
îúi aminteúte pictoriĠa.

Foto: Eva Galambos

atât de controversată a epocii. De asemenea, spune ea,
l-a apreciat pe dr. Rainer, care i-a fost profesor de anatomie la Belle Arte, úi pe soĠia lui.
“Sunt multe lucruri importante pe care le descoperi mai
târziu. De exemplu, un unchi de-al meu ne-a închiriat un
apartament pe strada Plantelor. A trecut ceva timp până
am aﬂat că în acea clădire a fost sanatoriul unde a murit
Mihai Eminescu. Am depus eforturi ca să se pună acolo
o placă memorială”.
- AĠi fost declarată în vară CetăĠean de Onoare al
oraúului Râmnicu Vâlcea. De ce?
- Brezoi, localitatea unde m-am născut, se aﬂă în judeĠul Vâlcea úi consilierii s-au gândit să-mi facă această
onoare. De altfel, este un loc minunat, cu peisaje superbe
care m-au úi inspirat.
- În ce măsură evreitatea v-a inﬂuenĠat opera?
- Nu pot să fac o legătură directă. Întotdeauna, oriunde
am fost, am declarat că sunt evreică. Familia mea nu a
fost deosebit de religioasă dar se respectau marile sărbători. Ceea ce mi-a rămas în memorie, au fost vorbele
tatălui meu care au devenit pentru mine úi un model de
comportament: „să nu uitaĠi, dacă un creútin face o crimă,
este vorba de persoana lui, dacă un evreu o face, sunt
condamnaĠi toĠi evreii”.
- VeĠi încerca să mai pictaĠi?
- Acum când mi s-au creat condiĠii úi voi putea locui
singură într-o cameră, voi încerca. Să vedem dacă voi
úi reuúi.
În ceea ce ne priveúte, îi dorim să reuúească.
EVA GALAMBOS

Norman Manea
sau antidotul
antisemitismului
Suntem poate mai puĠin antisemiĠi decât vecinii
noútri unguri, dar încă mult prea antisemiĠi pentru a
ne merita evreii. În această primăvară am avut privilegiul să o cunosc pe Hedi Fried, o supravieĠuitoare
din Sighet a Auschwitzului, căreia Editura Vremea i-a
publicat trei cărĠi, după ce ele au fost deja traduse în
mai multe limbi. Doamna Fried are 86 de ani, trăieúte
din 1945, de după eliberarea din lagăr, la Stockholm
úi, deúi limba sa maternă a fost maghiara, ca pentru
majoritatea evreilor din nordul Transilvaniei, ea vorbeúte astăzi o română mult mai curată decât “românii
verzi” de pe forumurile ziarelor. Hedi Fried este de
formaĠie psiholog úi a conceput un ghid pentru predarea Holocaustului în úcoli, considerând că acesta
este un pas necesar pentru ca o tragedie similară să
nu mai ﬁe niciodată posibilă. RecrudescenĠa antisemitismului în Europa este urmărită de ea deopotrivă
cu ochiul specialistului úi cu cel al supravieĠuitorului
úi mi-a rămas întipărit în minte ceea ce a spus când a
venit în România, dintr-o perspectivă comparativă: în
Ungaria nu ar avea curajul să meargă să-úi lanseze
o carte pentru că acolo antisemitismul este mult mai
accentuat astăzi.
ùi eu am încercat să mă conving multă vreme că
trăiesc într-o Ġară în care xenofobia, dar mai ales antisemitismul sunt fenomene izolate, care se hrănesc
din imaginaĠia úi gândirea bolnavă a unui grup mic de
oameni. Până când recent am publicat în “Evenimentul zilei” un interviu cu Egon Balas, un alt fel de supravieĠuitor din Transilvania al Holocaustului. Salvat de la
deportare prin apartenenĠa în ilegalitate la organizaĠia
comunistă din Cluj, Egon Balas úi-a pierdut întreaga
familie în lagar. După război a ajuns în scurt timp în
nomenclatură, lucrând ca diplomat, apoi ca úef al
DirecĠiei Economice în Ministerul de Externe condus
de Ana Pauker. A fost arestat ca apropiat al lui Sanyi
Jakab, adjunctul ministrului de ﬁnanĠe Vasile Luca, úi
a stat doi ani în închisoare fără a ﬁ judecat, răstimp
în care i s-a născut, fără să aibă dreptul să útie, cel
de-al doilea copil. În închisoare, dar mai ales după
eliberare a conútientizat erorile regimului úi a început
să studieze matematica, sub îndrumarea lui Grigore
Moisil. În scurt timp s-a dovedit a ﬁ “o minte sclipitoare”, receptat ca atare de revistele de specialitate
din străinatate, care îi publicau cu interes lucrările.
În 1967 a reuúit să plece din România împreună cu
familia úi a devenit un reputat savant în Statele Unite,
profesor la Universitatea Carnegie Mellon.
Interviul din “Evenimentul zilei” a dezlănĠuit pe
forum o întreagă isterie legionaroidă, devenită deja
regulă atunci când într-un articol apare cuvântul
“evreu”. Pentru mine, nota speciﬁcă a constituit-o
diﬁcultatea de a răspunde dezamăgirii lui Egon Balas, care a plecat acum 43 de ani dintr-o Românie
în care antisemitismul era uneori bine ascuns sub
masca internaĠionalismului proletar, alteori nedisimulat úi agresiv. Orice i-aú ﬁ spus ar ﬁ fost un pseudo- argument úi, în ultimă instanĠă, o legitimare a
fenomenului antisemitismului, care, iată, e cel puĠin
la fel de prezent în societatea postdecembristă ca úi
în cea comunistă.
Am simĠit cumva ca o revanúă, ca o contrapondere la neputinĠa mea o declaraĠie dată în urmă cu
câteva zile de scriitorul Norman Manea, un alt evreu
din România cu care ar trebui să ne mândrim. Anume aceea că e tratat în România “ca un rock star”.
AtenĠia cu care l-au înconjurat organizatorii vizitei
sale în România úi care are în mod ﬁresc - trebuie
spus fără ipocrizie úi ofensă – raĠiuni ﬁnanciare úi de
imagine, dar úi atenĠia celor care i-au descoperit cu
plăcere cărĠile ar trebui să reprezinte normalitatea.
Doar că nici în cazul său normalitatea nu merge
până la capăt. Uniunea Scriitorilor se comportă ca úi
cum nu ar exista, iar posibilitatea ca Norman Manea,
devenit în Occident o adevărată vedetă literară, să
ajungă membru al USR pare o glumă nesărată. Pe
care o punem în paranteze pentru că atitudinea cu
pricina are ca resort doar invidia profesională úi orgoliul rănit ale unor colegi de breaslă. Doar un Nobel
i-ar mai îndulci, poate, pe scriitorii din România, úi
asta din calculul că s-ar produce un transfer de capital de imagine. ùi poate tot un Nobel câútigat de
un evreu pentru cărĠi scrise în româneúte ar face să
mai pălească antisemiĠii din România. Că dovezile
incontestabile ale Holocaustului românesc, în genul
gropii comune din pădurea Vulturi, recent descoperite, cred că îi lasă reci.
MIRELA CORLĂğAN
(Din “Evenimentul zilei”, 25 noiembrie 2010)
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GAUDEAMUS,

2010
LANSĈRI LA HASEFER

Succesul Hasefer-ului úi la acest
Gaudeamus s-a datorat ofertei de carte
bună, speciﬁcului ei, calităĠii noilor apariĠii
editoriale. Abia s-a deschis Târgul, că la
stand au úi venit primii ﬁdeli ai editurii. A nu
se înĠelege prin aceasta obiúnuiĠii casei, ci
oameni interesaĠi de ceea ce publică ea,
spune ing. Dan Wexler, distribuitor cu antrenament la atâtea prezenĠe remarcabile
ale Hasefer-ului la Târguri internaĠionale
de carte din Ġară úi străinătate. PotenĠialii
cititori căutau cărĠi despre Cabala, bucătăria evreiască, dar, mai ales, „Enciclopedia
iudaismului”. Hasefer-ul, aﬂat sub cupola
Standului pentru MinorităĠile NaĠionale,
sponsor – DRI, a lansat, în prezenĠa úi
cu implicarea Oﬁciului F.C.E.R. RelaĠiiCultură-Informatică, reprezentat de úeful
său, consilierul preúedintelui FederaĠiei,
dr. ing. José Blum, úi a lui Sibylle Ben
Nun, lansări onorate de lideri F.C.E.R. úi
C.E.B., avându-l ca moderator pe directorul editurii, scriitorul ùtefan Iureú, trei volume recente. Primul, „Sanctuar în inima
mea” de Prim Rabin ùlomo Sorin Rosen,
a fost recomandat de dr. ing. José Blum;
recomandare având o tentă confesivă (cei
aproape zece ani de când îl cunoaúte pe
autor), bibliograﬁcă (comentarii ale Prim
Rabinului la pericopele din Tora, apărute
în R.E.), apreciativă (prefaĠa cărĠii, scrisă
de mentorul său spiritual, Marele Rabin

Menachem Hacohen). O carte profundă,
plină de modernitate, în care este supusă
cititorului problema raportului între păstrarea moútenirii spirituale iudaice úi epoca
actuală hipertehnologizată, remarca ùtefan Iureú. DorinĠa Prim Rabinului Rosen,
care a mulĠumit vorbitorilor úi publicului,
a fost de „a da cuvântul cititorilor”, cartea
ﬁind menită să le stârnească opiniile, a
lumina propriul lui mod de viaĠă, pornind
de la un verset psalmic, cuvântul Domnului – „sanctuar în inima sa”, care dă
úi titlul cărĠii, de a încerca să comunice
cu semenii, succesul acestui demers
traducându-se prin 250 000 de accesări
pe site. „Întruparea unei naĠiuni” de Alain
Dieckhoff, beneﬁciind de coperta renumitului graﬁcian úi caricaturist de úevalet
Albert Poch, a pornit de la imperativul
„unităĠii de pământ”, după 2 000 de ani
de Galut, amintea ùtefan Iureú. Despre
cartea - parte din úiragul de ofrande aduse
„făuritorilor” Israelului modern, a vorbit tălmăcitorul ei în română, ğicu Goldstein. O
carte care nu ocoleúte nimic din „ghemul
de contradicĠii” din zorii acestei „întrupări”,
în principal, reprezentat de concepĠia radicală a lui Jabotinsky úi de cea diplomatică,
aparĠinând lui Chaim Weizman úi Ben Gurion. Ideea centrală, de mare actualitate,
a cărĠii este găsirea unei soluĠii prin care
israelienii úi palestinienii să trăiască, nu

să moară împreună. PrezenĠa la Bucureúti
a scriitoarei israeliene de limbă română,
Madeleine Davidsohn, a oferit un plus de
emoĠie lansării „Amuletei úi a altor stranii
povestiri”, volum recenzat nu demult în
revista noastră. O carte scrisă cu „francheĠe úi dezinvoltură”, ecou al romanticilor
germani din secolul XIX, observa ùtefan
Iureú. Un elogiu la adresa autoarei a venit
din partea lui Teúu Solomovici, el însuúi
scriitor úi editor israelian de limbă română,
cu stand la Gaudeamus, care a menĠionat
úi aprecierea de care Madeleine Davidsohn se bucură în rândurile cititorilor
de limbă română din Israel, alegerea ei
în conducerea ASILR ﬁind o expresie a

acestei preĠuiri. O altă intervenĠie a venit
din partea doctoriĠei Liliana Grădinaru,
colegă de breaslă, care a cunoscut-o la
un congres al medicilor-scriitori, unde prezenĠa autoarei s-a făcut, de asemenea,
remarcată. Cuvântul prozatoarei, care a
debutat cu un volum de poezie, a mers
chiar înspre începuturile ei literare. Cum
altfel aparentele coincidenĠe din existenĠa
cotidiană ar ﬁ condus-o la dorinĠa de a
descifra misterul lor?! Lansări de cărĠi
pe teme disparate, dar având un punct
comun: evreitatea în ipostază religioasă,
socio-politică, comportamentală.
IULIA DELEANU

P R E M I I L E

I A N C U L O V I C I 2 0 1 0
Luni, 13 decembrie a.c., în Sala „Beiteinu” („Matnas pentru „activitate fructuoasă legată de cercetarea teatrului
Hadar”) din Haifa, au fost decernate Premiile Ianculovici din România; creaĠie literară originală cu tematică iudaică;
Decernarea
2010, ale FundaĠiei Ianculovici. Printre premiaĠi s-a numă- importantă activitate dedicată comunităĠii evreieúti”.
rat úi redactorul-úef al publicaĠiei „Realitatea Evreiască”,
În loc de alte comentarii publicăm, cu acest prilej:
premiilor culturale
Cuvântul dr. Aurel Storin la festivitatea decern ĉrii premiilor
Ianculovici,
umoriútii adevăraĠi ar ﬁ ca mine, lumea cântecului „Să mori de dragoste rănită”,
Stimate Domnule
ar muri de tristeĠe. Mă tem că eu însumi care mi s-a spus că a plăcut mult dar
Profesor Dr. Izu Eibschitz,
sunt un om trist. Nu sunt un partener s-a cântat puĠin úi care a triumfat anii
Stimate Domnule Preúedinte
pe anul 2010
bun pentru exuberanĠă. ùi nu-mi plac trecuĠi în sondajele româneúti pentru
Dr. Aurel Vainer,
Stimate Doamne,
OnoraĠi Domni,
Fermecătoare Domniúoare...

Vă mulĠumesc că sunteĠi aici.
Mă aﬂu emoĠionat în faĠa dumneavoastră. Vreau să încep mulĠumind

Profesorului Eibschitz, Preúedintele
FundaĠiei Ianculovici, úi Juriului, pentru
premiul cu care au onorat puĠinătatea
ﬁinĠei mele.
De mai multă vreme mă întreb:
cine sunt eu? Am citit multe păreri
interpretabile despre mine. Unii m-au
făcut umorist. Declar că nu sunt. Dacă

bancurile, cu toate că le gust. Nu e un
paradox, poĠi să guúti o mâncare úi să
nu-Ġi placă... De altfel, uneori mi se pare
că tristeĠea este cea mai înaltă formă de
umor... („O, Ġară tristă, plină de umor...”
scria Bacovia despre România. Mi se
pare un vers genial.)
E drept că am scris úi câteva
cărĠi, aproape un raft de bibliotecă. Unii le-au primit în mod
favorabil, alĠii nu.
După unele păreri, aú ﬁ un
autor de cântece. Adică „textier”. Francezii se dovedesc
mult mai duri cu aceúti creatori,
numindu-i parolieri, adică „făcători de cuvinte”. Pentru mine,
îndeletnicirea asta n-a fost o
meserie, ci un hobby. Într-o
viaĠă care începe să nu mai ﬁe
puĠină, am comis, fără să vreau,
circa 400 de cântece, dar n-am
făcut-o în mod serios. Pur úi
simplu „m-am jucat puĠin cu
viaĠa mea”, cum cântă Aura Urziceanu într-un cântec ascultat
recent, despre care aproape uitasem că
l-am scris eu. Mi se pare că am scris úi
unele texte bune. Dar ele nu s-au bucurat de succes. În schimb, o banalitate
fără cusur, un cuvânt de úase litere,
un fel de lălăitură, primul meu text de
cântec, „Lalele”, se tot cântă cu succes
de 50 de ani. Tot eu am scris úi versurile

„melodia secolului XX”. Sigur că m-am
bucurat, deúi eu nu mai cred nici în
triumfuri, nici în sondaje.
M-am bătut pe baricadele revistei
româneúti timp de 50 de ani. Uneori
cu mici victorii, alteori cu grandioase
înfrângeri. Nu sunt, cum cred unii, autor
de revistă. Eu n-am scris spectacolele
genului, ci istoria lui. Mi-ar ﬁ plăcut,
poate, să ﬁu autor de revistă. Dar n-am
destul talent pentru asta...
ùi aúa s-a scurs timpul vieĠii mele,
până acum. Nu prea pricep cum e cu
scurgerea timpului. Eu cred că timpul
nu se scurge. Timpul înaintează. Numai noi, muritorii, ne scurgem, puĠin
câte puĠin...
Astăzi, sunt convins că unii dintre
dumneavoastră s-ar putea întreba, pe
drept cuvânt, „oare cine-o ﬁ ăsta, care
nu recunoaúte mai nimic din ce a făcut,
în domenii în care a făcut mai mult decât alĠii, úi care declară, cu seninătate,
că „s-a jucat puĠin cu viaĠa lui”? Cine-i
jurnalistul ăsta care editează la Bucureúti „Realitatea Evreiască”, o publicaĠie
care uneori ne place úi alteori nu, că
doar nu suntem naivi, să ne placă tot
timpul...
ùi eu sunt gata să vă răspund cine
sunt. Am nevoie de numai trei cuvinte.
Doamnelor, domnilor, eu nu sunt decât
„a puúeter iid”.
Dr. AUREL STORIN

“FundaĠia culturală Haim úi Sara Ianculovici”
a fost întemeiată la Haifa în 1977, când Haim
Ianculovici împreună cu un grup de prieteni au
hotărât să creeze un fond pentru a descoperi,
a cunoaúte, a recunoaúte úi a încuraja autori úi
creatori de origine română sau descendenĠii lor,
pentru a ridica nivelul cultural”, spunea prof. dr.
Izu Eibschitz la începutul festivităĠii de decernare
a Premiilor FundaĠiei pe anul 2010, într-o sală neîncăpătoare a Teatrului din Haifa pentru publicul
venit din tot Israelul, România úi alte Ġări ale lumii.
Deúi iniĠial premiile erau acordate în domeniile: Istoria evreiilor din România úi tradiĠiile lor,
Istoria Sionismului din România úi Aliyaua românească spre Israel, datorită restricĠiilor impuse la
momentul creării FundaĠiei de regimul comunist,
acestea au fost extinse: ContribuĠia evreiilor din
România la dezvoltarea Statului Israel, Holocaustul úi antisemitismul din România, literatură,
jurnalism úi arte.
În galeria de personalităĠi marcante, care au
primit de-a lungul timpului acest premiu, a luat
loc anul acesta, pentru întreaga activitate, úi dr.
Aurel Storin redactor úef al Revistei “Realitatea
Evreiască”.
“Premiile Ianculovici sunt o mândrie reciprocă, atât pentru cei din Israel cât úi pentru noi,
în România”, a menĠionat dr. Aurel Vainer, preúedintele F.C.E.R. în cuvântul său. Împărtăúind
amintiri despre familie úi útetl-urile de altădată
din Moldova, domnia sa a continuat dialogul cu
participanĠii, prezentând aspecte din activitatea
FCER, adresând aprecieri pozitive la adresa
FundaĠiei úi a realizărilor conducerii ei úi speranĠa
sa ca laureaĠii din acest an să stârnească un
nou val de interes pentru originarii din România:
“Poporul evreu face mereu progrese, dar fără să
uite măcar o clipă cultura. Aceasta este valoarea
specială a Premiilor Ianculovici”.
Prezentă la eveniment, dr. Irina Cajal Marin,
subsecretar de stat în Ministerul Culturii úi Patrimoniului NaĠional, a evocat în faĠa publicului
personalitatea acad. prof. dr. Nicolae Cajal, care
în urmă cu 10 ani era laureat al acestui Premiu
precum úi admiraĠia faĠă de Haim Ianculovici.
Domnia sa a promis că va acorda un sprijin direct
pentru a realiza colaborări cu Institutul Cultural
Român úi Primăria din Haifa.
S. VEXLER
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JCC
BUCURESTI
,

Pentru prima oară

LUMINILE HANUKIEI
au strĉlucit în cele mai variate locuri din Capitalĉ

„Pirsum HaNes” – să faci cunoscută
minunea – este un important comandament legat de Sărbătoarea de Hanuca.
Acesta a fost semnul sub care JCC Bucureúti, cu al său coordonator Shay Orni, au
decis să celebreze sărbătoarea. Pentru
prima oară, lumânările au fost aprinse în
locuri publice, în spaĠii cu circulaĠie intensă úi cu numeroasă populaĠie, unde gestul
a trezit reacĠii de surprindere úi curiozitate.
De-a lungul celor opt zile ale celebrării, au
avut loc 20 de asemenea evenimente, în

dar úi de minunea Candelei care úi-a
depăúit misiunea ﬁzică, ajungând într-o
dimensiune spirituală.
Nu se putea o Hanuca fără muzică úi
dans iar grupul „Hora” a avut úi la această
celebrare un moment apreciat în program.
În timp ce maturii au proﬁtat de momentele unice ale acestei reuniuni, copiii úi-au
demonstrat talentele de mici bucătari,
pregătind Levivot.
Fiecare după-amiază a celebrării a
fost însoĠită de un moment special, de

care au fost împlicaĠi de la cei mai mici
dintre copii la cei ce aparĠin „vârstei de
aur”. Un moment deosebit de emoĠionant a fost cel de la Căminul „Amalia úi
dr. Moses Rosen”, unde vârstnicii s-au
bucurat împreună cu cei tineri de acest
moment important în istoria evreilor dar
úi în istoria universală. Lumina care aminteúte de Minunea petrecută cu aproape
2200 de ani în urmă a fost aprinsă într-o
úcoală publică unde s-au oferit úi daruri
celor mici, într-o cafenea de pe Lipscani
úi la cafeneaua “Hard Rock”. Pe mari
panouri din Bucureúti, trecătorii au putut
surprinde aceeaúi aprindere a lumânărilor de către evreii ce mai trăiesc azi în
România. Aceste gesturi, obiúnuite în
Israel, sunt inedite în România, ﬁind un
semn de cunoaútere reciprocă, esenĠial
într-o societate care se bazează pe respect. Instalarea unui sfeúnic imens cu opt
braĠe pe gheaĠa de la patinoar a fost de
asemenea un moment inedit. Acolo, sub
privirile întrebătoare ale celor din jur, s-a
aprins de asemenea una dintre lumânările
crescătoare ale acestor zile în care ne
amintim de curajul úi voinĠa Macabeilor

care au putut beneﬁcia nu doar bucureútenii ci úi oricine a avut acces la un
computer, oriunde s-ar fi aflat. Radio
JCC “Shalom România” a transmis aprinderea lumânărilor în direct. Cei ce au
intrat pe site-ul JCC au putut úi viziona
acest moment. Copii, pensionari úi tineri
au transmis astfel úi în locuri unde mai
există azi doar foarte puĠini evrei acest
important gest pe care îl repetăm anual.
EmoĠionantă a fost úi aprinderea lumânărilor în compania importantei delegaĠii
de la Chiúinău, care a venit la JCC pentru
acest eveniment. Nu întâmplător, Radu
Captari, muzicianul atât de îndrăgit, a
însoĠit cu melodiile sale reuniunea de
suﬂet. Radioul JCC transmite emisiuni
úi muzică israeliană úi internaĠională de
calitate, ﬁind o companie plăcută pe parcursul zilei. Radioul este úi un spaĠiu de
expresie pentru cei care doresc să realizeze emisiuni, motiv pentru care toĠi cei
interesaĠi de acest domeniu sunt invitaĠi
să se exprime.
Hanuca a însemnat pentru JCC Bucureúti în acest an o sărbătoare la care
toĠi cei care au dorit să cunoască valorile

Iudaismului au avut acces, o celebrare a
familiei – căci vârstnici úi copii s-au aﬂat
împreună - úi un moment de mândrie
autentică.

Ciorberia no. 2!
Arta culinară este o expresie a identităĠii noastre. Tocmai acestei ipostaze a
personalităĠii noastre se adresează cea

de-a doua ediĠie a unui program care s-a
bucurat de un deosebit succes. Supe úi
ciorbe dintre cele mai diverse, după reĠete
tradiĠionale sau, pur úi simplu, invenĠii
gastronomice proprii se vor alinia pentru
a ﬁ degustate la 16 ianuarie. Câútigătorii
vor primi premii pentru creativitate culinară úi pentru felul în care duc mai departe
tradiĠia familială sau cea din regiunea de
unde provin.
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Eee… Hoopaaa!… Machol Yahad
be’Cristian 2010!
EdiĠia a doua denumită „Yahad, Împreună, Together, Zusammen”, cu un
ambiĠios program ce a oferit un alt tip de
educaĠie evreiască úi israeliană, a reunit
peste 60 de participanĠi din toată Ġara.
ğin să menĠionez faptul că, în acest
an, organizatorul Jewish Community
Center (JCC) a cooperat cu Comunitatea
Evreilor din Bucureúti (C.E.B.), în special
cu domnul preúedinte Erwin ùimúensohn
în vederea realizării acestui eveniment.
Încă din primele minute, s-a creat o
atmosferă de familie, deúi, atât coregraﬁi
cât úi marea majoritate a participanĠilor
erau obosiĠi de pe drum. Dar nimeni n-a
stat locului, iar sala de mese a vilei a fost
plină, transformată provizoriu în sală de
dans úi a răsunat de muzică evreiască.
Anul acesta, la fel ca anul trecut,
Machol Yahad a avut loc la Centrul
de Recreere din Cristian, în perioada
11 – 14 noiembrie. Profesorii din acest
an au fost Chen Shporen, unul din cei
mai cunoscuĠi profesori din Israel, úi Gabriela BucăĠică, profesoara de dansuri

JCC

israeliene úi directoarea acestui proiect,
din partea organizatorului, Jewish Community Center (JCC).
În cadrul deschiderii oﬁciale, primul
care a luat cuvântul a fost Shay Orni,
director JCC Bucureúti, el ﬁind urmat de
Diego Ornique, asistat de Zoia Schvartzman, reprezentanĠi JDC Europa úi, nu în
ultimul rând, de Israel Sabag, director
JDC.
Machol Yahad a fost un mou mijloc
de a învăĠa atât tradiĠii legate de iudaism,
cât úi dansuri israeliene úi nu numai. La
acest seminar au luat parte reprezentanĠi
ai comunităĠilor din toată Ġara: Bucureúti,
Oradea, Iaúi, Timiúoara, Braúov, Cluj, Bacău, Sighetu MarmaĠiei, Deva úi Alba-Iulia.
În ﬁnal, tot ce pot spune este că sunt
mândră că am făcut parte dintr-o echipă
tânără úi dinamică, dar úi extrem de ambiĠioasă în ceea ce priveúte organizarea
acestui seminar de dans. Vă aúteptăm
úi pe voi la anul, la a treia ediĠie Machol
Yahad.
ZADOINA MIHAELA

Oradea
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JCC
Iasi
,

ûabaton pentru
„vârsta de aur”
În perioada 19-21 octombrie, la Iaúi
a avut loc primul ùabaton dedicat în exclusivitate “vârstei de aur”. Evenimentul,
organizat în colaborare de JCC Bucureúti,
JCC Iaúi úi D.A.S.M., a reunit 54 de
participanĠi din capitală úi trei oraúe ale
Moldovei – Iaúi, Bacău úi Piatra NeamĠ.
Programul pregătit de coordonatoarea
programelor pentru pensionari ale JCC

JCC

pregătirea programului a fost una dintre
activităĠile foarte importante ale ultimei
perioade úi rodul ei s-a putut vedea în
aprecierea publicului. Fiind úi Roú Hodeú
în aceeaúi perioadă, doamnele úi domniúoarele au avut parte úi de un autentic
„curs de frumuseĠe”.
Un moment descris cu mare emoĠie de
organizatoarea programelor pentru copii,
Kati Kovari, a fost popasul la un centru
de plasament din Oradea. Evenimentul
aprinderii lumânărilor de Hanuca a fost
deosebit în prezenĠa celor 80 de copii,
care au primit cadouri constând în haine,
jucării úi dulciuri. Bucuria sinceră a sărbătorilor úi a muzicii vesele úi frumoase nu
cunoaúte, aúa cum am putut constata úi
cu acest prilej, vreo deosebire de etnie iar
ğedaka, ajutorarea celor în nevoie, este
un deziderat pe care nu trebuie vreodată
să îl uităm.

Timisoara
,

Minunea Hanucĉi

Hanuca sĉrbĉtoritĉ
prin evenimente inedite

Celebrarea Sărbătorii de Hanuca a
avut loc în acest an úi la Oradea, în cele
mai diverse medii, cu participanĠi de
toate vârstele. Prima dintre ceremonii a
avut loc, desigur, la Sinagogă sub coordonarea Rabinului Abraham Ehrenfeld,
care, împreună cu preúedintele acestei
comunităĠi, ing. Felix Koppelmann au Ġinut
să aprindă prima lumânare de Hanuca în
prezenĠa a numeroúi participanĠi. Dacă
cei mici s-au delectat pe muzica speciﬁcă
acestei sărbători la „petrecerea în pijama”
úi au jucat, împreună cu ceilalĠi membri
ai comunităĠii la Casinoul improvizat cu
acest prilej, cei mai în etate au avut parte
de prezentări serioase referitoare la acest
subiect úi de minunante suvganiot úi
latkes, care au însoĠit sărbătoarea. Cursurile de Talmud Tora referitoare la această
celebrare nu au lipsit iar ceremonia de
Oneg ùabat a reprezentat o sărbătoare
cu dublă semniﬁcaĠie, la care
toate generaĠiile s-au putut
bucura împreună.
Preúedintele ComunităĠii
Evreilor din Oradea, ing. Felix
Koppelmann, a fost, aúa cum
ne-au mărturisit organizatorii
din cadrul JCC, cel sub a cărui
egidă s-au desfăúurat toate
evenimentele.
Din programele de Hanuca nu puteau să lipsească,
desigur, formaĠiile artistice
ale comunităĠii – Corul „Gyuri
Vilan”, formaĠia de dansuri
„Or Neurim”, formaĠia klezmer
„Hakeshet” úi mai tânărul cor
pentru copii „Tikva”. Desigur,

Bucureúti, Sanda Wolf, úi de coordonatoarea JCC Iaúi, Ina Vladcovschi, a debutat cu un Oneg ùabat celebrat împreună
cu cei din comunitatea evreiască ieúeană.
Duminica a avut loc o prezentare a comunităĠii din Iaúi de către preúedintele
acesteia, Abraham Ghiltman, după care
s-au vizitat obiectivele evreieúti ale Iaúiului, între care obeliscul ridicat în memoria
lui Avram Goldfaden, cel care a înﬁinĠat
primul teatru de limbă idiú din lume, “La
pomul verde”. Excursia la Castelul Sturza
de la Miclăuúeni a făcut să se lege noi
prietenii între participanĠi.
Dintr-un program din capitala Moldovei nu putea lipsi un popas la Monumentul
Victimelor Holocaustului dar úi la mormintele eroilor din Primul Război Mondial,
precum úi la cimitirul evreiesc.
Plimbarea prin Parcul Copou, la teiul
lui Eminescu, a fost un moment de încântare pentru cei veniĠi din afara Iaúiului
úi care au regăsit atmosfera livrescă în
realitatea acestui spaĠiu.

Corul ComunităĠii Evreilor din Timiúoara, condus de Alexandru Fischer, nu
a fost de mult timp atât de numeros ca
la celebrarea din acest an de Hanuca.
Peste 40 de tineri au luat loc în băncile
special rezervate celor care interpretează
melodiile tradiĠionale. Cei peste 300 de
participanĠi prezenĠi la
Sinagoga din Ioseﬁn s-au
bucurat de un repertoriu
pregătit câteva săptămâni
la rând în cadrul JCC
Timiúoara. Frumos a fost
că la acest eveniment nu
au lipsit copiii, care s-au
bucurat de darurile oferite
cu drag de directorul Joint
România, Israel Sabag.
Hanuca a fost celebrată la Timiúoara úi printr-o mare „Petrecere a
luminii”, „Mesibat Haor”,
care a avut loc în sediul
JCC. Totul a fost dedi-

cat acestei celebrări
care evocă lumina în
dubla sa semniﬁcaĠie,
ﬁzică úi spirituală. La
eveniment s-a Ġinut úi
Havdalah, despărĠirea
de ùabat úi intrarea
într-o nouă săptămână,
o ceremonie care are
lumina, din nou, printre
simbolurile sale.
ParticipanĠii au pregătit bucate minunate,
ceea ce a făcut celebrarea úi mai interesantă!
Cu ocazia Hanuca, din partea ComunităĠii Evreieúti úi a JCC au fost vizitate
persoane vârstnice, cărora li s-a adus
o mică parte din frumuseĠea acestei
sărbători.

Pagini realizate de LUCIANA FRIEDMANN
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C O M U N I T A T I
Bucureüti

Din viaŗa Cĉminului “Amalia üi Dr. Moses Rosen”

Poeta Eva Lendvay - „Cetĉŗean
de Onoare“ al oraüului Braüov

Locatari úi conducerea Căminului “Amalia úi Dr.
Moses Rosen”, reprezentanĠi ai conducerii F.C.E.R.,
preúedintele ComunităĠii Evreieúti din Braúov úi
mulĠi prieteni au venit, duminică, 21 noiembrie a.c.,
să asiste la un moment solemn: acordarea titlului
de CetăĠean de Onoare al oraúului Braúov poetei
úi traducătoarei Eva Lendvay, la împlinirea vârstei
de 75 de ani. În urmă cu câteva zile Consiliul Local
al municipiului de sub Tâmpa a aprobat propunerea
ca poeta să primească această distincĠie, în semn

de recunoaútere pentru întreaga ei activitate. Fiica
poetului, romancierului úi criticului literar Ferenc
Szemler, Eva Lendvay s-a născut la Braúov úi,
în afara volumelor sale de poezii, prin traducerile
scriitorilor maghiari în limba română úi ale celor
români în limba maghiară, a contribuit la cunoaúterea valorilor literare ale celor două popoare. Printre
poeĠii maghiari traduúi ﬁgurează Radnóti Miklós,
Juhász Gyula, Szabó LĘrinc iar printre autorii români traduúi în maghiară - Ana Blandiana, Anghel
Dumbrăveanu, Hortensia Papadat – Bengescu.
Pentru întreaga ei activitate, Eva Lendvay a primit
diplome de excelenĠă din partea Uniunii Scriitorilor
din Ungaria úi din partea AsociaĠiei Jurnaliútilor de
Limbă Maghiară.

“Braúovul, oraúul meu iubit,
úi-a întins braĠele spre mine”
Diploma de CetăĠean de Onoare al oraúului Braúov i-a fost înmânată poetei de o delegaĠie formată
din László Szente, consilier local, Tóásó Áron Zoltán, preúedintele executiv al ﬁlialei UDMR-Braúov
úi Bodrog Erzsébet, membră a AsociaĠiei culturale
“Apáczai Csere János”, delegaĠie prezentată de ec.
Atilla Gulyás, directorul D.A.S.M. În cuvântul său
László Szente a caliﬁcat eforturile de decenii ale
poetei drept o “activitate de nepreĠuit. Fiind reprezentanta tuturor culturilor din zonă, ea a reuúit să
lege patru comunităĠi – maghiară, română, germană
úi evreiască”, a subliniat el. Născută úi crescută în
Transilvania, leagănul mai multor culturi unde oamenii au Ġinut unii la alĠii úi s-au inﬂuenĠat reciproc,
Eva Lendvay este o adevărată reprezentantă a
culturii ardelene care simbolizează înĠelegerea dintre oameni, a arătat ing. Tiberiu Roth. Preúedintele
ComunităĠii braúovene a mulĠumit Consiliului pentru
acordarea acestei distincĠii. Ing. Albert Kupferberg,
secretarul general al F.C.E.R., a felicitat-o în numele
FederaĠiei, manifestându-úi satisfacĠia că distincĠia
a fost acordată unei personalităĠi culturale apreciate
atât în România cât úi în Ungaria. Ziaristul Pompiliu
Sterian a subliniat că onoarea se răsfrânge asupra
întregului cămin. Tinerii voluntari, precum úi mulĠi
prieteni au adresat cuvinte calde sărbătoritei.
Răspunzând urărilor, poeta a rostit o adevărată
profesiune de credinĠă oraúului ei natal, “singura
mea iubire adevărată” , pe care o visează în ﬁecare
noapte. Cu atât mai mare a fost surpriza úi bucuria
provocată de această distincĠie, ”semn că Braúovul, oraúul meu iubit úi-a întins braĠele după mine,
îmbrăĠiúându-mă”, a spus Eva Lendvay, dedicând
úi o scurtă poezie, “Umbra muntelui”, “tuturor celor
care mi-au făcut această onoare, braúoveni prieteni,
braúoveni colegi, braúoveni de toate categoriile,
etniile úi vârstele”.
EVA GALAMBOS

“Moses Stories”- o poveste de succes
Cu câĠiva ani în urmă, la Teatrul NaĠional
s-a jucat cu mare succes piesa “Aúteptând
la Arlechin”. AcĠiunea se petrecea într-un
cămin de actori vârstnici, unde existau toate condiĠiile materiale. Dar cei ce stăteau
acolo nu făceau altceva decât îúi aúteptau
sfârúitul...
Oare aceasta ar trebui să ﬁe soarta celor
care sunt nevoiĠi să-úi petreacă bătrâneĠea
în astfel de locuri? Ceea ce are loc la Căminul „Amalia úi dr. Moses Rosen” contrazice
cele aﬁrmate anterior. După ce conducerea
D.A.S.M., Jointul, conducerea Căminului au
soluĠionat foarte importantele probleme legate de comoditatea úi îngrijirea vârstnicilor,
de traiul lor în condiĠii materiale decente,
de câĠiva ani preocuparea s-a mutat spre
„sectorul suﬂete”. Multe programe care le
umplu viaĠa stau la dispoziĠia rezidenĠilor, cu
implicarea unui număr mare de persoane,
ﬁe specialiúti, ﬁe voluntari. Vorbim aici de
directorul căminului, G. Perrotta, de psihologul Ilie Zan úi de Rodica Dumitrache,
„mama” tuturor celor de-acolo, dar úi de
voluntari ca Saúa Ionescu, Anette Vainer, Cella Avadic,
Jeanine Ilie sau Eva ğuĠui, de grupul de tineri de la F.C.E.R,
de cei de la Bnai Brith úi de alĠi prieteni ai rezidenĠilor care
vin să le înveselească viaĠa. ùi lista nu este exhaustivă.
De câteva luni lor li s-a alăturat un grup de tineri inimoúi,
artiúti úi regizori de la „tangaProject”, o organizaĠie care,
după ce s-a implicat în diferite programe pentru persoane
defavorizate, a lansat aici proiectul „Vârsta a patra”. Sub
conducerea regizorului David Schwartz, membrii grupului
- Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu,
Sever Bârzan, Anca Benera, Diana Dulgheru, Paul Dunca,
Lala Miúosniky – i-au “adoptat” pe rezidenĠii căminului
“Rosen”, oferindu-le programe variate din care ﬁecare, în
funcĠie de gusturi, înclinaĠii úi starea sănătătii, poate să-úi
aleagă ce-i place. Dar proiectul cu cea mai mare rezonanĠă úi succes a fost ceea ce se cheamă “Moses Stories”,
prezentarea unor episoade din viaĠa celor care au ales să
participe la el úi numărul lor este considerabil. Ei au fost
rugaĠi să scrie despre aceste evenimente care au fost citite
apoi în cadrul clubului “Braille” de la D.A.S.M. (responsabil
Andreea Davidovici). Pregătirile au durat trei luni, timp în
care autorii , împreună cu coordonatorii proiectului, úi-au
elaborat, úi-au scris, rescris, scurtat, stilizat textele. Au
luat parte la această ediĠie opt persoane (dar în această

Cluj Napoca

iniĠiativă sunt antrenaĠi peste 50 de participanĠi) úi anume
Pompiliu Sterian, Virginia Mihăiescu, Sorin Steinberg, Judith Ardeleanu, Greta Eschenazy, Bertha Leibovici, Marius
Armaúu úi Medi Dinu (moderator Tina Grinberg). Succesul
a fost extraordinar. Este greu de descris tot ceea ce a
simĠit publicul care a umplut până la refuz sala, ascultând
acele frânturi de viaĠă ale autorilor, de multe ori împletite
cu elemente de dramă, chiar de tragedie, de descriere a
unor relaĠii interumane, a unor sentimente úi trăiri dar úi
de veselie úi bucurie. Au fost mici bijuterii scriitoriceúti,
úlefuite cu migală, într-un stil sobru dar cu mari efecte asupra suﬂetului. Nu voi povesti conĠinutul celor prezentate,
sperăm că le veĠi putea auzi, dacă propunerea directorului
D.A.S.M., Atilla Gulyas, se va realiza, la Teatrul Evreiesc.
Singurul lucru pe care vreau să-l adaug este ceea ce a
însemnat pentru rezidenĠi acest proiect, aúa cum ne-a
subliniat foarte plastic d-na Judith Ardeleanu, la discuĠiile
care au urmat lecturii : “Nu dormeam nopĠi întregi úi mă
gândeam la ﬁecare cuvânt pe care l-am scris – dacă e bine
sau nu, se potriveúte sau nu, ce ar mai trebui să fac..”. ùi
această atitudine a fost caracteristică tuturor celor care
s-au implicat. ùi atunci putem spune cu mâna pe inimă:
rezidenĠii de la căminul “Rosen” mai au de aúteptat încă
multe de la viaĠă. ùi încă multă vreme.
MAGDALENA PORUMBARU

Moment aniversar la Clubul
Vârstei de Aur

Reuniunea sărbătoriĠilor “noiembriúti” ai
Clubului Vârstei de Aur din Cluj a fost ﬁxată în
24 noiembrie, ziua în care doctorul Carol LĘwy,
unul dintre cei mai cunoscuĠi úi apreciaĠi medici
pediatri din Cluj, împlinea 85 de ani. Sărbătoritul
le-a oferit colegilor de Club, cu o zi înainte de
lansarea oﬁcială, cea mai recentă carte a sa.
Cel de al zecea volum scris în limba maghiară
úi semnat cu pseudonimul literar Dániel Károly
se intitulează „Átutazóban Kolozsváron”(În
trecere prin Cluj). Cartea a fost prezentată auditoriului de eseista Júlia Szilágyi, care
este încredinĠată că va ﬁ o carte de succes, întrucât reﬂectă experienĠa profesională,
umană úi socială a autorului. Întrebat ce a dorit să transmită cititorilor prin această nouă
carte, doctorul Carol LĘwy a răspuns: ” În primul rând umanism, un articol pe cale de
dispariĠie”. Reuniunea, organizată cu dăruire de doamnele Estera Mendel, secretara
ComunităĠii úi Elisabeta Kun, responsabila Clubului Vârstei de Aur, s-a încheiat cu o
gustare, iar sărbătoriĠii au plecat acasă cu câte un ﬁr de garoafă. (A.G.)

MAZAL TOV:
Brit Mila
la Bucureüti
La 15 decembrie a.c., în
comunitatea evreiască bucureúteană a avut loc un eveniment rar úi fericit: ceremonia
de Brith Mila a lui Albert
Berthold Szekely. PărinĠi –
Iuliana úi Barni Szekely,
bunici – Peri úi Adrian Blănaru. Naú a fost preúedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Ceremonia a avut loc la Templul
Ieúua Tova. A oﬁciat Rabinul
Naphtali Deutsch , conducătorul Filialei Habad
Lyubavitsch din România.

ANIVERSĈRI - decembrie 2010
• DECSEI NICOLAE, preúedinte C.E. Satu Mare, s-a născut la 5 decembrie 1941.
• AùMAN MIRELA, úef Sector dezvoltare comunitară úi proiecte de ﬁnanĠare, s-a născut la 5 decembrie 1966.
• BENUN SYBILLE ARLETTE, de la Departamentul Cultură, s-a născut la 6 decembrie 1937.
• WEINER GEORGE, referent de specialitate, Sector dezvoltare comunitară úi proiecte de ﬁnanĠare, s-a născut
la 6 decembrie 1979.
• HASCAL ZVY-KV, úef Sector administrativ úi pază, s-a născut la 7 decembrie 1935.
• ùIMùENSOHN ERVIN, preúedinte C.E. Bucureúti, s-a născut la 9 decembrie 1979.
• BĂNESCU OVIDIU, director Departamentul management economic, financiar úi administrativ, s-a născut
la 15 decembrie 1956.
• ROSENFELD PAUL LIVIU, documentarist, Centrul de Istorie, s-a născut la 16 decembrie 1981.
• VERTEù MARIA, referent, Editura Hasefer, s-a născut la 19 decembrie 1946.
• SCHLESINGER IONEL, preúedinte C.E. Arad, s-a născut la 23 decembrie 1938.
• ABRAMOVICI ùTEFANIA s-a născut la 25 decembrie 1981.
• BENEDEK TIBERIU, consilier al Preúedintelui, s-a născut la 29 decembrie 1922.
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UN CRITIC LITERAR EVREU DE TALIE INTERNAğIONALĂ

MARCEL REICH RANICKI

Poate că nu m-aú ﬁ gândit să evoc
originala personalitate creatoare a lui
Marcel Reich Ranicki acum, dacă în
anul acesta cel mai inﬂuent critic literar
din Germania ultimelor decenii, úi unul
dintre cei mai valoroúi intelectuali evrei
ai Europei postbelice, n-ar ﬁ împlinit
venerabila vârstă de 90 de ani.
Citisem interesanta sa autobiograﬁe “ViaĠa mea”, tradusă úi publicată de
Editura Hasefer în 2004; în original ea
văzuse lumina tiparului la MĦnchen
în 1999. Am recitit-o cu plăcere în
vara asta, când Marcel Reich Ranicki
a fost sărbătorit la Frankfurt, oraúul
unde desfăúurase timp de peste două
decenii o prodigioasă activitate. Întâmplarea a făcut să mă aﬂu chiar atunci
în oraúul de pe Main. Am putut astfel
vizita expoziĠia ce i-a fost consacrată
de către Muzeul Evreiesc din Frankfurt în colaborare cu Institutul Fritz
Bauman pentru studiul Holocaustului.
Născut în 1920 în Polonia, Marcel Reich – numele Ranicki i-a fost
adăugat trei decenii mai târziu – avea
doar nouă ani când familia s-a mutat
la Berlin, de unde provenea mama sa.
În casa părintească se vorbea limba
germană. Era deci ﬁresc ca, din clasele inferioare de liceu, el să citească
cu plăcere operele clasicilor germani.
Deúi în cursul superior a fost atras úi
de capodoperele literaturii universale,
a citit cu precădere cărĠile scriitorilor

germani ai secolului XX, Thomas
Mann ﬁind autorul său preferat.
Dar regimul nazist, instaurat în
Germania încă din 1933, îúi arăta tot
mai mult colĠii. În 1938, curând după
ce Marcel dăduse bacalaureatul, întreaga familie Reich, dar úi ceilalĠi evrei
originari din Polonia au fost expulzaĠi.
Ei nu reuúiseră să obĠină cetăĠenia
germană.
Doi ani după ce fuseseră úi ei închiúi în ghetoul din Varúovia, înﬁinĠat
de ocupanĠii hitleriúti, părinĠii lui Marcel
au fost incluúi într-unul din convoaiele de evrei trimise spre lagărul de
exterminare Treblinka. Niciunul din ei
nu avea să se mai întoarcă. Marcel
úi soĠia sa Tosia au reuúit să fugă din
ghetou úi să stea ascunúi în casa unui
muncitor polonez dintr-o suburbie varúoviană până la eliberarea oraúului.
Din 1950, Marcel Reich Ranicki se
consacră total literaturii úi este angajat
lector pentru literatură germană la o
mare editură din Varúovia. Dar el voia
să devină critic literar independent,
dorea să-úi publice recenziile úi nu
se putea împăca deloc cu opreliútile
regimului comunist din Polonia acelor
ani. De aceea, în 1958 se hotărăúte
să se stabilească în Occident úi, în
timpul unei călătorii de studii în R.F.G.,
rămâne la Frankfurt, unde este urmat
curând de soĠia sa, aﬂată în acea vară
la o rudă din Londra.

Cariera de critic úi istoric literar
în continuă ascensiune a lui Reich
Ranicki a fost inteligent oglindită în
expoziĠia din Frankfurt prin articole
tipărite, cărĠi, materiale audio úi video.
De-a lungul unui culoar, aﬂat lângă
intrare, erau plasate pe postamente
un mare număr de cărĠi din biblioteca
personală a criticului, toate daruri cu
dedicaĠii ale unor autori contemporani.
Am citit cuvinte calde, prieteneúti,
semnate de Ingeborg Bachmann, laureată a Premiului Nobel, de Heinrich
Böll, Siegfried Lenz úi de mulĠi alĠi
scriitori germani; dar úi de americanii
Arthur Miller úi John Updike. Unele din
dedicaĠii exprimau mulĠumiri pentru
sfaturi úi îndemnuri primite.
Între 1960 úi 1973, Reich Ranicki a
locuit la Hamburg úi a fost criticul literar
al ziarului “Die Zeit”. Tot la Hamburg
a iniĠiat úi a moderat timp de trei ani
îndrăgita emisiune radiofonică “Cafeneaua literară”. În 1973, a fost chemat
la conducerea paginilor literare ale ziarului “Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
înﬁinĠând acolo rubrici noi, deosebit de
interesante. În acest timp, el a predat
úi cursuri de literatură germană la
universităĠi americane, europene úi
israeliene, ﬁind numit Doctor Honoris
Causa al acestor universităĠi. Dintre
numeroasele sale lucrări de critică
úi istorie literară, Ġin să menĠionez
îndeosebi volumele “Evrei în literatura
germană”, “Thomas Mann úi ai săi”,
“Cazul Heine”.
Popularitatea lui M. Reich Ranicki
atinge punctul culminant prin emisiunea de televiziune “Quartetul literar”,
transmisă din 1988 până în 2001. Ea
l-a avut moderator, dar úi participant
permanent. Am vizionat la expoziĠie
una din aceste emisiuni. Ea se distingea prin discuĠii vii úi controverse.
Erau prezentate mai ales cărĠi ale unor
autori germani, dar uneori úi ale unor
scriitori de pe alte meridiane.
În lumea literară, Reich Ranicki era
considerat un critic dur; dar era admirat de mulĠi pentru înﬂăcărarea cu care
lăuda operele cu adevărat valoroase.
Despre adversarii metodei sale, el
spunea: “Ei nu vor úi nu pot înĠelege
că viaĠa literară fără critică e tot atât de
neconceput ca viaĠa parlamentară fără
opoziĠie”. În 2003, lui Reich Ranicki i-a
fost decernat Ordinul german “Marea
Cruce de Merit cu Stea”, iar un an
mai târziu el a fost distins cu “Premiul
Cultural European”.
Întrebat dacă se consideră polonez
sau german, Marcel Reich Ranicki a
răspuns: “Nu mă consider polonez úi
nici german. Iubesc literatura germană, dar mă simt úi mă consider evreu”.
JOSETTE DAN MAIDANEK

CE ESTE UN EVREU?
În 1891, marele scriitor rus Lev Tolstoi a scris un text în care încerca să răspundă la
această întrebare, pe care úi-o punea retoric sie însuúi.
„Să examinăm această creatură
Un evreu e un pionier al LibertăĠii.
liberă care a fost oprimată, călcată în În timpurile primitive, când naĠiunile
picioare úi care a fost urmărită,arsă úi erau divizate în două clase, stăpâni
înecată de toĠi diriguitorii úi toate naĠi- úi sclavi, Moise a interzis menĠinerea
unile dar care nu e astăzi mai puĠin vie unei persoane în sclavie mai mult de
úi prosperă, în ciuda tuturor.
úase ani.
Un evreu e o ﬁinĠă sacră, care úi-a
Un evreu e un simbol al toleranĠei
procurat focul etern din cer úi cu el a civile úi religioase...
iluminat pămîntul úi pe cei care trăiesc
Un evreu e un simbol al eternităĠii:
pe el.El este primăvara úi sursa din naĠiunea pe care nici uciderea nici
care celelalte naĠiuni úi-au inspirat tortura, nici focul, nici sabia civilizaĠiilor
religiile úi credinĠele.
nu au putut să o úteargă de pe faĠa
Un evreu e un pionier al culturii. pământului,naĠiunea care, prima, a
Din timpuri imemoriale, ignoranĠa era anunĠat Cuvântul Domnului, naĠiunea
imposibilă pe Pământul Sfânt,aúa cum care a păstrat profeĠia de atât de mult
e astăzi în Europa civilizată. ùi să nu timp úi a transmis-o restului umaniuităm că în momentul în care viaĠa sau tăĠii, o asemenea naĠiune nu poate
moartea unui om nu valora nimic, Rab- dispărea.
bi Akiva s-a pronunĠat contra pedepsei
Un evreu e etern, el este încarnacu moartea, care este acum conside- rea eternităĠii.”
rată ca o pedeapsă acceptabilă în cea
LEV TOLSTOI
mai mare parte a Ġărilor civilizate.

Memoriile unui
poliŗist evreu ortodox
american
Timp de 25 de
ani, Mordehai Dzikansky úi-a riscat
zilnic viaĠa ca poliĠist criminalist úi de
informaĠii, în cadrul
Departamentului
de PoliĠie din New
York. În ﬁecare zi,
cu excepĠia sâmbetei. Aceasta deoarece el a făcut
parte dintre cei
câĠiva evrei ortodocúi care au devenit poliĠiúti activi. A
început să lucreze
în 1983 úi s-a pensionat recent. Fiu al unui rabin din Brooklyn, a
ajuns unul dintre cei mai pregătiĠi experĠi în terorism, ﬁind trimis în Israel ca reprezentant al poliĠiei
din New York. De curând i-au apărut memoriile,
intitulate “Un poliĠist antiterorist. PoliĠistul evreu
de la poliĠia din New York care a străbătut lumea
pentru a-i opri pe teroriúti”.

A recuperat
15 Suluri de Tora furate
“Nu mă consider un Jack Bauer evreu (eroul
unui serial american). Singurul lucru pe care-l
avem în comun este că ambii suntem oﬁĠeri care
luptăm împotriva teroriútilor”, a răspuns el la o
întrebare. Până la atacurile din 11 septembrie
2001, Dzikansky a fost membru în Departamentul
de criminalistică. Era cunoscut în comunitatea
evreiască din New York deoarece a făcut parte din
aúa-numita divizie NYPD Torah Task Force care
s-a ocupat de recuperarea Sulurilor de Tora, furate în zona New York-ului. Consideră soluĠionarea
acestei probleme drept cea mai mare realizare a
activităĠii sale de poliĠist. Au fost furate atunci (la
începutul anilor ‘90) 15 Suluri de Tora cu podoabe de argint, valorând peste 200.000 de dolari.
“Ca evreu credincios, simĠeam că am o obligaĠie
morală să găsesc hoĠii úi Dumnezeu m-a ajutat”,
a povestit el. Dar după atacul terorist din 2001,
s-a implicat într-o activitate radical diferită. A făcut
parte din Biroul de contraterorism al poliĠiei, creat
de comandantul Raymond Kelly pentru a veni în
sprijinul agenĠiilor federale.

I-a urmărit pe teroriúti
pe tot globul
Noul Birou úi-a trimis angajaĠii în străinătate ca
să adune informaĠii despre ameninĠările teroriste.
Dzikansky a fost trimis în Israel, care se confrunta
atunci cu un val de atentate teroriste în cadrul
celei de a doua Intifade. Vorbitor de limbă ebraică
úi cu pregătire în strângerea de informaĠii, el s-a
alăturat colegilor israelieni în activitatea lor de
combatere a terorismului. A urmărit pistele care
au dus la prevenirea unor atacuri potenĠiale împotriva SUA. Nu a fost uúor să te duci la faĠa locului
unde aveau loc atacurile sinucigaúe. A fost greu
pentru el dar mai diﬁcilă a fost adaptarea soĠiei
úi a celor trei copii pe care i-a luat cu el în Israel.
Dar chiar úi Dzikansky a suferit úocuri psihice,
îmbolnăvindu-se de PTSD – tulburare de stres
posttraumatic, o boală des întâlnită la oﬁĠerii de
securitate implicaĠi în astfel de activităĠi. “M-a
terminat”, a recunoscut Dzikansky. “Israelienii
sunt obiúnuiĠi. Pentru ei teroare este doar un
cuvânt în vocabular”.Cu toate acestea, a devenit
expert în terorism. A vizitat locurile unde au avut
loc atentate teroriste, de la Moscova la Madrid úi
până la Sharm al Sheik, unde s-a dus deghizat
în turist ca să nu provoace suspiciuni oﬁcialităĠilor
egiptene. În Israel, unde a examinat la faĠa locului
conﬂictul arabo-israelian, a reuúit să adune informaĠii cu privire la potenĠialele ameninĠări teroriste
din New York úi chiar să redacteze un manual
pentru poliĠia din New York despre cum trebuie
să abordeze terorismul.
“Destinul m-a ajutat să-i găsesc pe hoĠii Sulurilor de Tora úi destinul m-a trimis úi în Israel”, a
recunoscut el. Poate de aceea a decis ca, după
pensionare, să rămână în ğara Sfântă. Consideră
că cea mai mare schimbare în poliĠia din New York
este că din ea fac parte acum 40-50 de poliĠiúti
evrei ortodocúi. Probabil că aici un rol l-a jucat úi
exemplul său personal. (E.G.)
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Simpozion ütiinŗific dedicat minoritĉŗilor naŗionale din România
În organizarea UniversităĠii „Lucian Blaga” din Sibiu, a FacultăĠii de Istorie úi Patrimoniu „Nicolae Lupu” a avut loc în zilele de
11-13 noiembrie a.c. cea de-a patra ediĠie
a simpozionului cu tema „Partidele politice
úi minorităĠile naĠionale din România”. Au
participat cercetători úi cadre didactice de
la institute de cercetare úi universităĠi din
România, Germania, Republica Moldova,
ú.a. Ca úi la reuniunile anterioare, úi de
data aceasta s-au prezentat comunicări
privind trecutul úi prezentul unor minorităĠi
naĠionale în contextul societăĠii româneúti.
Respectiv despre: maghiari, germani, saúi,

úvabi, ucrainieni, romi, etc. În ceea ce-i
priveúte pe evrei, au fost câteva comunicări importante care s-au referit atât la
momente din istoria evreilor cât úi la unele
aspecte ale antisemitismului românesc.
Este de menĠionat că lucrările simpozionului au fost deschise cu o expunere
susĠinută de cercetătorul Hans Christian
Maner (Germania) privind naĠional-socialismul úi Holocaustul în memoria germană.
Vorbitorul a concluzionat că nu se poate
trece peste unicitatea Holocaustului. Ce-i
drept, úi Gulagul a însemnat o crimă împotriva umanităĠii, dar uciderea milioanelor

Doi israelieni primesc în premieră

Premiul Academiei Române

În 16 decembrie a.c. au fost decernate
Premiile Academiei Române pe 2008. Cu
acest prilej au fost distinúi cu Premiul „Hurmuzaki” Baruch Tercatin úi Lucian Zeev
Herúcovici, din Israel, pentru lucrarea
„PrezenĠe Rabinice în Perimetrul Românesc. Secolele XVI-XXI”. Aula Academiei
a fost plină,chiar neîncăpătoare pentru
public.La parterul ei academicienii în plen,
mulĠi îmbrăcaĠi cu uniformele bleumarin cu
broderii aurite.
Luând cuvântul, Baruch Tercatin a
spus: ”În octombrie 2008, când a fost
lansat volumul PrezenĠe Rabinice în Perimetrul Românesc. Secolele XVI-XXI la
Sinagoga Mare din Bucureúti, am început
cuvântul meu cu versetul de slavă către
Cel Atotputernic: Seeheianu ve kimanu
veigian lazman haze - Lăudat ﬁi Doamne,
Dumnezeul Nostru, Regele universului,
care ne-ai păstrat viaĠa úi ne ai susĠinut úi
ne ai făcut să ajungem vremea aceasta.
Astăzi, când sunt onorat cu Premiul
Hurmuzaki al Academiei Române rostesc
din nou acest verset cu bucurie: Seeheianu ve Kimanu - MulĠumesc celui Atotputernic că am ajuns la aceste momente fericite.
Această zi, pentru colaboratorul meu,
dl. dr. Lucian Zeev Herúcovici, este o zi
de sărbătoare. Suntem cetăĠeni ai statului Israel, unde trăim úi am sosit în mod

Cronicú
de carte

special în România, ai cărei cetăĠeni am
rămas, ﬁindcă aici ne-am născut, am studiat úi revenim mereu cu multă dragoste.
Volumul nostru are un motto din profetul
Isaia: Veaiu Eineha root et muoreha - ùi
ochii tăi îi vor ﬁ văzut pe învăĠătorii tăi.
Enciclopedia noastră redă viaĠa a peste
2500 de somităĠi rabinice care au trăit pe
aceste meleaguri alături de poporul român,
în toate colĠurile Ġării. Sate úi târguúoare
au devenit orăúele sau chiar oraúe odată
cu venirea Marilor Rabini Hasidici úi, odată
cu ei, a mii de adepĠi din toate colĠurile Ġării
úi chiar din străinătate.
Cine îúi închipuie că azi sunt în Israel,
la New York, la Anvers sinagogi care poartă numele de Paúcani, Buhuúi, ùtefăneúti,
Oradea, Sighet! Avem străzi cu numele de
Satu Mare la New York úi în alte localităĠi,
toate în amintirea CurĠilor rabinice din România. Domnule Preúedinte, vă rugăm să
primiĠi expresia celei mai sincere recunoútinĠe pentru acest premiu, pe care ni l-aĠi
acordat cu generozitate. Noi îl primim ca
o recunoaútere academică a contribuĠiei
evreilor din România la dezvoltarea culturii
române, a rolului pe care rabinii prezentaĠi
în această enciclopedie, împreună cu reprezentanĠii celorlalte culte, l-au exercitat
în cultura civică a poporului român úi în
aﬁrmarea valorilor sale naĠionale”.

De 4000 de ani!

Poetul úi publicistul Boris Marian (Mehr)
ne oferă acum spre lectură o carte incitantă:
Bazar oriental (II), subintitulat, De 4000 de ani
(Ed.Granada, 2010), ceea ce dublează în ani obiúnuitul “de două mii de ani”... ﬁindcă
istoria noastră e mai veche!
Recunosc mai întâi o performanĠă: ce curaj să realizezi în numai 170 de pagini
un dublu volet: Evreii în lume úi Evreii din România. Cititorul, ﬁe
că útie sau nu să înoate în oceanul nostru evenimenĠial, de la
facerea lumii până în prezent, întâmpină o bogăĠie informaĠională
greu de asimilat, dacă îi lipseúte prezumptivul bagaj aperceptiv, de
istorie úi cultură evreiască. Aproape ﬁecare pagină presupune o
bibliotecă, nu doar răsfoită, magicianul úi dialecticianul poet ludic
jucându-se cu secolele úi mileniile, de la Abraham, părintele popoarelor, úi Moise, până la Martin Buber úi Franz Rosenzweig. Aú
ﬁ preferat să umble cu trăsura, prin erele istorice, dar nu, autorul
le parcurge cu satelitul, aúa cum omul grăbit răsfoieúte un breviar
sau se uită pe net, însă conexiunile isteĠe aparĠin poetului, travestit
amatoriceúte în istoric, unul care însă îmi aminteúte de un Hendrik
van Loon, dar fără poze. Ce se pierde însă în detalii, se câútigă
în amplitudine úi sinteză. Aici se simte chiar o mână de maestru! De pildă, cel puĠin
o mie de ani pot ﬁ rezumaĠi la el într-o singură frază: ”Evreii au adus două elemente
noi în civilizaĠia lumii:credinĠa într-un singur Dumnezeu úi renunĠarea la jertfa umană”,
cu alte cuvinte, renunĠarea la idoli (úi la cultul personalităĠii) úi înlocuirea sacriﬁcială
a omului cu un animal, o veritabilă revoluĠie!
Demersul teologic úi ﬁlozoﬁc al iudaismului este úi el scurtcircuitat: Sefer Ietzira,
Zoharul úi Cabala (cu descendenĠa sa hasidică), după cărĠile Bibliei (ea însăúi o
bibliotecă!), au îmbogăĠit cultura lumii, dând nu numai fundamentele monoteismelor,
ci úi Cabalei creútine. Philo, Maimonide, Spinoza, Mendelssohn, Franz Rosenzweig,
Walter Benjamin (la care aú mai adăuga un Wittgenstein, Marcuse, Adorno, Lévinas
úi Derrida) au marcat cugetarea contemporană, ca să nu mai vorbim de aportul lui
Einstein ori Freud.
Boris Mehr trece de la general la particular, atunci când se referă la evreimea
română, îndeosebi în modernism, cu aﬁrmări în universalitate: Tzara, Victor Brauner,
Marcel Iancu, Jacques Harold, Perahim, Maxy, Fundoianu, Voronca, Celan, Sebastian
úi, în post-Holocaust, Norman Manea, cunoscuĠi azi în toată lumea!
Autorul explorează úi visul sionist al unui popor hăituit úi bântuit de pogromuri úi
ruguri, trecând prin ùoah-ul genocidar, nazisto-fascisto-antonesciano-legionar, până
la reaﬁrmarea Statului evreu, pe temeiul teoretic al lui Herzl úi pe geniul practic al
pionierilor, în frunte cu Ben Gurion úi Weizman. Cămin refăcut úi performant, în numai
câteva decenii, spre marea nemulĠumire a fundamentaliútilor islamici. Evreii sunt din
nou, paradoxal, victimele propriilor calităĠi, trezind nu puĠine invidii. IndreptăĠit, Boris
Marian se întreabă retoric: Când va dispărea antisemitismul? Încerc úi eu un răspuns:
când va dispărea invidia!
ğICU GOLDSTEIN

de oameni pentru unicul motiv de a ﬁ fost
evrei este un caz unic în istoria omenirii.
Dintre comunicările dedicate istoriei
evreilor un interes deosebit îl prezintă
cea susĠinută de cercetătorul ieúean Liviu
Brătescu, intitulată semniﬁcativ „Rezolvarea problemei evreieúti în Principatele
Române (1848-1866). Între voinĠă politică
úi eúec social”. Spre deosebire de mulĠi alĠi
istorici care justiﬁcă decizia Parlamentului
României privind includerea Articolului 7 în
ConstituĠia din 1866 despre neacordarea
cetăĠeniei române străinilor necreútini, cercetătorul Liviu Brătescu s-a raportat critic
la această hotărâre. În viziunea domniei
sale, refuzul de a acorda cetăĠenie evreilor
demonstra că „cea mai mare parte a elitei
politice româneúti părea să nu realizeze că
printre obligaĠiile ei se aﬂa úi asigurarea
unui climat prielnic dezvoltării tuturor etniilor ce locuiau în Nordul Dunării”. Este o
dovadă, spunea vorbitorul în ﬁnal, că „mulĠi
lideri politici ajunúi în poziĠii decizionale se
îndepărtau de spiritul epocii”.
Horia Bozdoghină, doctor în istorie, a
vorbit despre dimensiunile rasiale úi religioase ale antisemitismului lui Nicolae C.
Paulescu. Comunicarea a suscitat o ade-

vărată consternare în rândul participanĠilor
dat ﬁind aberaĠiile antisemite care au putut
ﬁ debitate de acest presupus savant.
DiscuĠii aprinse a provocat, datorită
temei abordate, comunicarea susĠinută
de Liviu Rotman despre minorităĠile etnice
în naĠional-comunism. Este un merit al
simpozionului impunerea unei atmosfere
favorabile dezbaterilor.
În comunicarea mea am vorbit despre
miúcarea sionistă în România la sfârúitul
secolului al XIX-lea úi începutul secolului
al XX-lea.
Se cuvin mulĠumiri speciale doctorului
Vasile Ciobanu, conf. univ. la Facultatea
de Istorie úi Patrimoniu, Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, úi doctorului Sorin Radu, conf. univ. la aceeaúi facultate,
pentru ideea organizării unor astfel de reuniuni útiinĠiﬁce. Ele au menirea să aducă
în circuitul útiinĠiﬁc rolul úi problematica
minorităĠilor naĠionale în societatea românească. Este de subliniat că organizatorii
au reuúit să publice volumul de comunicări
înainte de sesiune, astfel că participanĠii
au prezentat doar intervenĠii sub formă
de sinteze, rămânând timp pentru discuĠii.
LYA BENJAMIN

Lansare de carte - 15 decembrie 2010

„F. Aderca - un destin în contrapunct”

La Biblioteca ”ùafran” din Bucureúti
a fost lansată recenta carte a istoricului
literar Henri Zalis: ”F. Aderca – un destin
în contrapunct” (Editura Hasefer, 2010).
Aderca este un subiect care a jalonat
activitatea bogată a autorului cărĠii. Au
participat numeroúi iubitori ai literaturii,
iar prezentarea acestei lucrări a fost susĠinută de prof.dr. ùtefan Cazimir, scriitorul
ùtefan Iureú, directorul Editurii Hasefer,
prof. dr. Adrian Mihalache, critic úi publicist literar, dr. Aurel Vainer, preúedinte al
F.C.E.R. Au luat cuvântul numeroúi alĠi
participanĠi. S-a discutat despre locul lui
Aderca în cultura română, a fost amintit
úi Mihail Sebastian, contemporan cu
Aderca, amândoi ﬁind victime ale unor
accidente fatale, despre elogiul adus lui
Aderca de Octavian Goga, pentru expresivitatea limbajului în proza úi publicistica

sa, elogiile lui Bogza, Vianu; a fost amintit
úi Marcel Proust, ú.a. Aderca a fost activ
(în interbelic, pentru că regimul comunist
l-a marginalizat) în proză, publicistică,
dramaturgie, poezie, un spirit bogat úi
generos. Cenuúa sa a fost risipită în
valurile Mării Negre de către soĠia sa,
Sanda Movilă.
BORIS MARIAN

Un actor-memorialist al teatrului din România:

Ion Focüa

Av e m î n
faĠă o trilogie de istorie
úi memorie
a teatrului,
scrisă de un
actor pe care,
din păcate,
nu-l cunoaútem: trăieúte la Piteúti.
Câte valori
nu sunt uitate doar din
motivul că nu locuiesc în buricul târgului numit Bucureúti? Radu Beligan, Ion Lucian
îi scriu cu drag mulĠumiri, în amintirea unei vechi prietenii, este comparat cu istoricul
Ioan Masoff, iar noi útim prea puĠin despre acest dăruit om al teatrului.
S-a născut la 14 februarie 1925, în comuna Peceneaga, judeĠul Tulcea, într-o familie numeroasă. A absolvit liceul „Dimitrie Cantemir” din Bucureúti. A urmat cursurile
la Academia Regală de Muzică úi Artă Dramatică, avându-i profesori pe neuitaĠii Ion
Manolescu, V. Maximilian. Debutează într-o piesă a lui M.R.Paraschivescu, în 1945,
la Teatrul NaĠional. Regia era semnată de Tudor Muúatescu. Până în 1958, când se
stabileúte la Teatrul „Al.Davilla” din Piteúti, evoluează pe diverse scene ale teatrelor
din capitală úi din provincie. A colaborat cu regizori precum Victor Ion Popa, Ion ùahighian, Sică Alexandrescu, Horea Popescu, Radu Penciulescu, Valeriu Moisescu,
ú.a., toată „ﬂoarea cea vestită” a teatrului românesc din ultimele decenii. În 60 de ani
de carieră a interpretat peste 200 de roluri din repertoriul românesc úi universal, ﬁind
distins de Academia Română cu Diplomă de Merit.
Volumele au apărut la Ed. Paralela 45, cu titlul „Amintiri din teatru. Ghinionul meu
a fost norocul meu”. Întâlnim nume cunoscute - G. Ciprian, Al. Mirodan, Zaharia
Stancu, ùtefan Baciu, Liana Maxy , Dinu Ianculescu, Pavel Chihaia, Radu Aldulescu, Florin Piersic, Lucia Sturdza- Bulandra, G. Storin, George Vraca, I. Iancovescu,
Alice Voinescu, N. Carandino, G. Calboreanu, Al. KiriĠescu, Ion Finteúteanu, Mihai
Popescu, Silvia Dumitrescu-Timică, Al. FinĠi, G.M. Zamﬁrescu, N. Stroe, G. IonescuGion, Sorana Coroamă- Stanca, mulĠi alĠii (ar trebui să facem un indice de nume).
Fotograﬁi cu valoare documentară, comentarii, amănunte interesante, totul crează
premiza unei elaborări ample a istoriei teatrului din România, după moútenirea lăsată
de Ioan Masoff.
BARUCH MEIR
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Manevrând
cĉruciorul numai
cu respiraŗia!
Una din cele mai cumplite inﬁrmităĠi
pe care o poate avea un om este quadriplegia: paralizia braĠelor úi picioarelor. Cel
mai adesea ea survine după accidente
care rup coloana vertebrală, ca în cazul
actorului american Cristopher Reeves,
iar uneori este urmarea unei boli degenerative, ca în cazul celebrului astroﬁzician
Stephen Hawking. Cei paralizaĠi izbutesc
adesea să se deplaseze în cărucioare
rulante dacă au norocul să poată folosi
măcar un deget cu care să apese butonul
de comandă al unui calculator.
Dar dacă paralizia e totală? Ei bine,
un grup de cercetători de la Institutul
Weizmann a reuúit să producă o minune a
electronicii: un căruĠ care poate ﬁ acĠionat
cu ajutorul respiraĠiei - inspirarea úi expirarea aerului sunt transformate în comenzi
electrice. Este o premieră mondială. În viitor, acest sistem va putea ﬁ folosit ca o «a
treia mână» de către piloĠi úi chirurgi.Cheia
lui e un sistem de senzori care identiﬁcă
schimbările de presiune din interiorul nasului úi le transformă în semnale electrice.
Cei paralizaĠi total au izbutit să comunice
prima dată cu rudele úi medicii cu ajutorul
unui computer. Noul sistem e relativ ieftin
úi stăpânirea lui, au arătat testele, se poate
face în câteva zeci de minute.

Detector
de explozivi
unic în lume
La începutul lunii noiembrie a apărut
útirea că al-Qaida a trimis unei sinagogi
din Chicago cartuúe de printer încărcate
cu explozibil.Apoi au fost descoperite alte
asemenea pachete în avioane cargo din
Statele Unite; altele au circulat pe ﬁliera
poútală din Grecia, destinate unor ambasade. La câteva zile după aceste evenimente, la Universitatea din Tel Aviv un
grup de cercetători a anunĠat crearea unui
detector de explozivi, bazat pe tehnologia
nano, care poate sesiza de la distanĠa
de câteva zeci de metri o gamă largă
de substanĠe detonante. Detectorul e de
mici dimensiuni, e portabil úi detectarea
e aproape instantanee. Cercetătorii au
folosit ﬁre nanometrice (1 nanometru= 1
miliardime de metru) din silicon din care
au Ġesut un nanotranzistor supersenzitiv
la variaĠiile câmpului electric înconjurător.
Firele sunt învelite cu o substanĠă care le
face să se îndoaie în prezenĠa explozivilor, astfel că se produce o modiﬁcare a
câmpului. Echipa de la Universitatea din
Tel Aviv este cunoscută ca un lider mondial în detectoare cu senzori nanometrici,
care pot ”simĠi” úi microbii antraxului,
holerei úi botulismului.
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Televizorul vĉ simte ﬁecare miücare

La 4 noiembrie a fost pus în vânzare
de către Microsoft un joc între copii (sau
adulĠi?!) úi personaje virtuale de pe ecranul TV numit «Kinect». E primul joc de
acest fel în care personajul real joacă cu
cele virtuale tenis, de pildă, sau popice,
fără să mai Ġină în mână un senzor. În
primele 10 zile au fost vândute 1 million de
exemplare în toată lumea úi se estimează
că până la ﬁnele anului 2010 se vor vinde
alte 4 milioane .Ce nu útiu cumpărătorii

este faptul că inima
acestei performante
aparaturi electronice ,
comercializată de Microsoft, este o cameră
sensibilă la miúcare în
3 D inventată de ﬁrma
israeliană PrimeSense,
înﬁinĠată acum 5 ani.
Camera detectează
miúcările corpului omului úi le opune miúcările
personajelor virtuale.
După cum declara
Aviad Maizeles, fondatorul lui PrimeSense
(care a pornit cu doar
alĠi trei cercetători- iar acum are 130),
viitorul este al tehnologiilor care stabilesc legături fără interfaĠă între aparatura electronică úi om. De remarcat că
Maizeles a fost în armată úeful secĠiei
de cercetare-dezvoltare într-o unitate de
elită a spionajului.Dispozitivul israelian
va face în curând desuete telecomenzile
pentru TV, mausul de la PC sau ecranul
“touch pad”.

Test al sângelui pentru

Diagnosticarea cancerului

Cercetători de la Tehnion au pus la punct un test al sângelui care permite diagnosticarea unei game variate de boli, printre care úi cancerul. Articolul despre această
realizare a fost publicat în „Analele Academiei NaĠionale de ùtiinĠe din SUA”.
Spre deosebire de testele actuale care pot detecta doar prezenĠa celulelor canceroase în sânge, noul test e capabil să diferenĠieze numerosele tipuri de tumori maligne
sau cele ale altor afecĠiuni. InvenĠia israeliană se bazează pe identiﬁcarea, cu un
spectrometru de masă, a miilor de peptide ce se aﬂă într-o mostră de sânge, peptidele acestea oferind informaĠii vitale despre prezenĠa cancerului sau a altor afecĠiuni.

Mersul pe jos üi memoria
MergeĠi pe jos úi veĠi avea o memorie
mai bună la bătrâneĠe ! Iată concluzia unui
amplu studiu publicat în revista “Neurology”. Timp de 9 ani un grup de cercetători a
observat 299 de adulĠi de peste 65 de ani,
sănătoúi, făcând teste de memorie cu ei.
După încă 4 ani, ei au fost veriﬁcaĠi dacă
prezintă semne de demenĠă senilă. Concluzia: cei care au făcut cu regularitate cel
puĠin 9,5 km pe jos pe săptămână (nu e
mult, nu-i aúa?) aveau un volum de ma-

terie cenuúie cerebrală mai mare iar cei
care au mers pe jos chiar mai mult decât
norma de mai sus îúi reduseseră cu 50%
riscurile de a avea probleme de memorie.
În completare: cu câteva luni în urmă, o
echipă de medici de la Harvard a anunĠat
că o anchetă asupra femeilor în vârstă
dovedise că acelea care merseseră mult
pe jos în cursul vieĠii aveau un risc cu 40%
mai mic de a face infarct. 9,5 km pe jos
pe săptămână! Vi se pare mult?

Leacuri biblice
Uleiul de măsline

Cânepa úi marijuana

Acum 30 de ani, israelianul Saul Eger,
pe atunci tânăr ﬁziolog, a fost diagnosticat cu aritmie, o afecĠiune cardiacă
incurabilă, úi i s-a spus că nu mai are
mult de trăit. Atunci, povesteúte el, s-a
inspirat din ceea ce scrie în Biblie despre
uleiul de măsline úi din lucrarea lui Assaf
Harofeh (Assaf doctorul), un evreu din
Mesopotamia, care a trăit în sec VI. ùtim
din Talmud că uleiul de măsline e bun
pentru memorie. Acolo scrie că cei care
îl consumă vor avea mintea clară pâna
la 70 de ani. Eger a început cu o linguriĠă
de ulei, zilnic, iar după úase luni a ajuns
la opt linguriĠe pe zi. Aritmia i-a dispărut.
El a renunĠat la serviciul pe care îl avea
într-un minister úi a plantat 1.000 de
măslini din care acum obĠine ulei raﬁnat
la rece úi din acest ulei realizează 160
de produse diferite. Împreună cu prof.
Isak Neeman de la Tehnion a creat un tip
nou de margarină, bazat pe o tehnologie
originală, margarină care poate ﬁ folosită
nu numai pentru gătit ci úi pentru tratarea
herpesului.

Din cânepă se pot obĠine nu numai
tradiĠionalele ﬁbre textile ci úi marijuana.
Marijuana este considerată drog dar tocmai
calitatea asta o poate face utilă în aplicaĠii
medicale.Cu câteva decenii în urmă,în
1964, un profesor de la Universitatea
ebraică , Rafael Mechoulam, a sintetizat
un compus natural aflat în cânepă, pe
care de câĠiva ani psihiatri canadieni care
tratează veteranii din Irak îl folosesc pentru
vindecarea stressului posttraumatic. Compusul creat în Israel îi ajută pe veterani să
uite experienĠele, adesea teribile, trăite în
război úi să doarmă bine. În octombrie, 500
de medici din Israel úi din alte 37 de Ġări au
participat la un congres la Ierusalim pentru
a se informa asupra acestui tratament. Mechoulam a declarat că încă de acum 4000
de ani evreii foloseau canabisul pentru
tratarea diferitelor boli, ingredientele sale
active dovedindu-se eﬁciente în diebet,
inclusiv cel de tip 1, úi în artrita reumatoidă,
ambele - boli autoimune. Compusul canabinoid poate ﬁ util úi în vindecarea unor
inﬂamaĠii úi în reducerea osteoporozei.

Cel mai rezistent nanomaterial din lume
O miliardime dintr-un metru e un nanometru. ùi fízica úi
tehnologiile moderne au ajuns să lucreze cu structuri nanometrice invizibile nu numai cu ochiul liber dar úi cu microscoapele
obiúnuite.Se produc acum veste antiglonĠ din materiale cu
structuri nanometrice,implanturi medicale, piese pentru aviaĠie
úi nave spaĠiale.Un grup de cercetători israelieni a anunĠat
crearea unui nou tip de material alcătuit din mici sfere de miliardimi de metru,derivate din elemente organice simple ,dar la

fel de rezistent ca oĠelul.Este prima oară când a fost creat un
material atât rezistent pornind de la dipeptide, molecule simple,
care conĠin numai doi aminoacizi, dar care au proprietatea ca
se pot asambla, ele însele, fără nici o manipulare, în structuri
rezistente cum e Kevlarul.O premieră mondială, bazată pe
cercetări ce se desfăúoară de 7 ani la Universitatea din Tel Aviv.
Redactorul paginii ANDREI BANC
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“Man Booker Prize”
“Man Booker Prize” este cel mai
important premiu literar britanic.Anul
acesta el a fost decernat lui Howard
Jacobson pentru romanul “The Finkler
Question” , al 11-lea roman al autorului.

Un cod de legi de acum
3800 de ani
Două tăbliĠe de lut de pe vremea
patriarhului Abraham au fost descoperite în cadrul unor săpături arheologice
în nordul Israelului.Ele conĠin fragmente dintr-un cod de legi scris în stilul úi
limbajul Codului lui Hamurabi. Vechi de
cca 3800 de ani,ele sunt imprimate în
lut ars în alfabetul cuneiform. Tabletele
au fost descoperite la Hazor, cunoscut
în antichitate ca un centru de pregătire
a scribilor.

”Nabucco” la Massada
La Massada a fost organizat cel
mai mare spectacol din istoria operei
“Nabucco”: o distribuĠie internaĠională, 3000 de ﬁguranĠi, care de luptă,
cămile, soldaĠi etc. pentru 30000 de
spectatori.A fost construit un amﬁteatru
special, au fost instalate zeci de mii de
scaune; o mare operaĠiune logistică.
Pentru anul viitor, se anunĠă montarea
operei „Aida”.

Detectarea depresiei
prin scris
O echipă multidisciplinară de la
Universitatea Ebraică din Ierusalim,
condusă de prof. Yait Neuman, a
creat un program care poate detecta
o persoană aﬂată în depresie examinându-i un text scris pe calculator.
Cercetătorii au studiat sentimentele
negative exprimate în texte de pe Internet, scrise de 300000 de persoane.
Softul astfel construit poate examina
textele cuprinse în blogguri úi identiﬁcă,
să spunem, 1000 de autori aﬂaĠi în
depresie avansată. Dintre aceútia îi
diagnostichează pe cei 100 cei mai
deprimaĠi úi pe cei 100 cel mai puĠin
afectaĠi. Programul de IT pus la punct
de echipa prof. Yait Neuman nu e
decât un sprijin pentru psihiatri, al căror
diagnostic îl poate îmbunătăĠi dar nu îi
poate înlocui pe medici.
Un alt soft creat la aceeaúi universitate poate identiﬁca sarcasmul din posibile mesaje ironice scrise pe Internet.
Cele două softuri sunt utilizabile numai
în engleză úi pot permite detectarea
celor cu tendinĠe suicidare numai prin
analiza textelor scrise de ei.

Apariŗii editoriale
În numărul viitor al revistei, vom
publica pagini speciale consacrate
următoarelor cărĠi cu tematică iudaică:
~ Francisc Schneider – „Copilărie sub
trei cârmuiri (evenimente mozaice)”;
~ Marosi Emeric Miki – „Pagini din
istoria evreilor la ReúiĠa”; ~ Antonia
Faur – „Teodor Popoviciu, salvator de
la moarte a sute de evrei”; ~ Volum
colectiv – „Pro Memoria 1940 – 1945”,
revista românilor persecutaĠi, refugiaĠi,
expulzaĠi sau deportaĠi din motive etnice; ~ Marius Ioan Grec – „Din istoria
iudaismului”, culegere de studii; ~
Corneliu Crăciun – „ContribuĠii documentare la istoria evreilor din Bihor”;
Ioan Corneanu, Lacrima Cornelia
Teocan – „Evreii sătmăreni, istorie
úi destin”; ~ „Studia Iudaica”, volum
dedicat memoriei prof. univ. dr. Moshe
Carmilly z.l., fondatorul Centrului de
Studii Iudaice din Cluj-Napoca; studii
apărute în 2010.
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JEWISH

REALITY

HANUKKAH CANDLES WERE LIGHTED IN ALL OUR COMMUNITIES
Bucharest
The first candle ceremony at the
Great Synagogue of Bucharest gathered
an important number of people, in spite
of the cold weather and as Prime Rabbi
Shlomo Sorin Rosen remarked, this was
an extraordinary proof of “community
spirit”. “When we speak about Hanukkah,
we speak about the military and spiritual
victory, about people believing in God the

One, who fought to defend their Jewish
identity and won”, said Dr. Aurel Vainer,
president of F.J.C.R. “Hanukkah is the
symbol of the Jewish people will to live
free in its country”, said His Excellency
Dan Ben-Eliezer. ambassador af the
State of Israel in Romania Hannukkah
was also celebrated at the “Amalia and
Dr. Moses Rosen” Nursing Home, at the
Habad Lubavitscher community and at
the Lauder Reut School, where in parallel
the candles of a Christmas tree were also
lighted.
A delegation formed by Her Excellency

Mariana Stoica, ex-amabassador of
Romania in Israel, president of the Cultural
Association of Friendship Romania –
Israel, Mirela Aúman, vice-president of the
Jewish Community of Bucharest, and Edi
Kupferberg, chief of the Rabbinical Ofﬁce,
both members of the leadership council of
F.J.C.R., arrived in several communities
in Transylvania, with joyful messages
for the holiday, in a solidarity spirit with
the Jews who filled the synagogues.
In Târgu Mureú, besides
the 4 th candle kindling,
president Alexandru Ausch
mentioned an important
event for the community
– the renovation of the
synagogue façade. At the
Deportees Synagogue
in Cluj-Napoca, the
president Robert Schwartz
mentioned that the greatest
miracle of Hanukkah is
to still find Jews in the
synagogue. In Oradea,
Her Execellency Mariana
Stoica, the Greek-Catholic
bishop Virgil Percea, the
Romano-Catholic bishop
Bocskei Laszlo, the vicar
Orthodox priest Radu
Rus and vice-mayor Dr.
Gheorghe Carp lighted
the Hanukkah candles.
The community president
eng. Felix Koppelmann
considered the fact a
symbol of ecumenism, and
Rabbi Abraham Ehrenfeld
spoke about the Menorah
symbolism. In Sighet eng.
Hary Marcus, president of
the community, presented
the Hanukkah history, and
Rabbi Abraham Ehrenfeld
explained the meaning of
the holiday and its miracles.
In Satu Mare he appreciated the winning
Jews had turned on the light that their
enemies had put off. The 7th candle was
lighted on the Hanukkiah in front of the
synagogue. In Pitesti the cantor Iosif
Adler blessed and kindled the 8th candle
and Professor Tiberiu Benedek underlined
the two miracles celebrated on Hanukkah.
In Craiova, Jews and not-Jews, friends
of the community participated at the
Light Holiday. Dr. Corneliu Sabetay, the
president of the community, outlined the
fact that “almost each Jewish holiday
represents a page of our people history

To His Excellency,
Mr. Shimon Peres, President
of the State of Israel
Dear Mr. President,
During our journey through the 38 Jewish Communities of
Romania in the Hanuka Tour 5771 we have sadly heard the tragic
news regarding the ﬁre in the Carmel Mountain region.
Your Excellency, on behalf of the leadership of the Federation
of the Jewish Communities from Romania we wish to express
our compassion and brotherhood feelings of solidarity with the
people of Israel, with the Jewish State, re-born 62 years ago, after
a long struggle full of obstacles. We assure you, Mr. President,
that Jews in Romania of the present have deepest feelings for the
State of Israel, for the countinuous and steady efforts made by the
Israeli citizens to the permanent progress of the Holy Land, the
strongest pillar of our millenary existence, the hope for progress
and peace in Israel and worldwide. May good God give strength
to the people of Israel to overcome the difﬁcult situation created
by the ﬁres in Haifa region.
On behalf of F.J.C.R leadership and all the Jews from
Romania,
With highest consideratioon and respect,
Dr. AUREL VAINER,
president of FEDROM, Member of the Parliament

and celebrates a miracle through which
Israel people managed to overcome the
obstacles”. Professor Tiberiu Benedek
also spoke about solidarity. In the
synagogues from Bacău, Piatra NeamĠ,
and Brăila Prime Rabbi Shlomo Sorin
Rosen said the Hanukkah blessings. In
Piatra NeamĠ eng. Hary Solomon and
Erwin ùimúensohn, president of the
Bucharest community, spoke about the
holiday meanings. In Suceava, after
the candle lightening, Dr. Aurel Vainer,
president of F.J.C.R., highly appreciated
the good relationship with the local
authorities and the support awarded to the
local community and to F.J.C.R. He also
shared his joy of being able to join again
the Jews of Suceava and he presented
several aspects of the F.J.C.R. activity.
In Brăila the ambassador of Israel spoke
about his Romanian origin and shared
his decision to improve the cooperation
between the two countries in all the
ﬁelds. He also spoke in Bârlad about the
necessity to get the communities closer
to Israel Embassy and promised to bring
aid for the cultural projects. In RădăuĠi,
Dr. Aurel Vainer presented the progress
in the synagogue restoration. In Tecuci,
Prime Rabbi Shlomo Sorin Rosen and
Alesia Roseline Aizic, aged 5, kindled
the candles and the community members
enjoyed the visit of the Israeli ambassador.
Same enthusiasm was expressed in the
synagogue of Focúani in the presence of
His Excellency Dan Ben-Eliezer. In GalaĠi
the members of the community and the
delegation could see the president, eng.
Sorin Blumer in double role: as president
of the community and as the choir
conductor. In Tulcea the public listened

the explanations on the meaning of the
event and saw a ﬁlm on the Hanukkah.
In Iaúi, Botoúani and Ploieúti the
community members enjoyed the candle
lightening and the presence of F.J.C.R.
delegation and Israeli ambassador.
The Hanukkah itinerary of Israel
Sabag, director of Joint Romania and of
Attila Gulyas, director of the Social and
Medical Assitance Department of F.J.C.R.,
started in ReúiĠa, where president Ivan
Schabel and his collaborators waited for
their guests with traditional food. A group
of 14 persons arrived from Timiúoara
on the occasion in order to bring the
traditional songs in this community. On
December 1st afternoon in Timisoara
the 1st Hanukkah candle was lighted in
the Ioseﬁn synagogue, in the presence
of more than 300 participants. Luciana
Friedmann, president of the Jewish
community, underlined the fact that the
synagogue light is enhanced by the
great number of participants, because
only they can enliven the community. In
Petroúani, Israel Sabag lighted the 2nd
candle and Attila Gulyas sang the most
beautiful songs. In Arad, the Hanukkah
ceremony took place in the community
restaurant where many guests joined the
community members. Ionel Schlesinger,
president of the community, saluted the
presence of the local guests and the Joint
director underlined the universal meaning
of the Hanukkah holiday. In Alba Iulia the
guests enjoyed a very warm reception of
the community and of its president, Lia
Borza. In Sibiu the community members
and the guests enjoyed an interesting
program, the lightening of the 3rd candle
and the Shabbath celebration.

Two Israeli received, for the ﬁrst time,
the Romanian Academy Prize
On December 16th the Romanian Academy awarded its prizes for 2008. Baruch Tercatin and Lucian
Zeev Herscovici from Israel received the Hurmuzaki Prize for the work “Rabbinical Presences on the
Romanian Perimeter, 16th -21st Centuries”. The Academy Aula was overcrowded by the public, on the
ground ﬂoor all the academicians, many of them dressed up in the blue uniform with golden broidery.
In his speech Baruch Tercatin said: “On October 2008 when the volume “Rabbinical Presences on the
Romanian Perimeter, 16th -21st Centuries” was released at the Great Synagogue of Bucharest, I began
my speech with the praising verse to Almighty: Seeheianu ve kimanu veigian lazman haze – Be praised
our God almighty, king of the universe, who kept us alive and helped us and made us reach this time.
Today when I’m honored with Hurmuzaki Prize of the Romanian Academy, I say again this verse with
joy: Seehaianu ve Kimanu –thank you Almighty we’ve reached this time of joy. For my collaborator Dr.
Lucian Zeev Herscovici this day is a holiday. We are citizens of the State of Israel, where we live and
we arrived especially in Romania, whose citizens we remained, because here we were born, we studied
and we always return with great joy. Our volume has a motto from Ishaiahu prophet: Vehaiu Eineha root
et muoreha – and your eyes would have seen your teachers. Our Encyclopedia brings to life more than
2500 rabbinical personalities who lived on this territory together with the Romanian people, all over the
country. Villages and small communities became real cities once the Great Hassidic Rabbis arrived, and
together with them, thousands of disciples from all the country and even from abroad.
Who would imagine that there are in Israel, in New York, in Anvers synagogues bearing the name of
Paúcani, Buhuúi, ùtefaneúti, Oradea, Sighet! We have streets with the name Satu Mare in New York and
other cities, all in the memory of the Rabbinical courts from Romania.
Mr. President, we ask you to receive the expression of our most sincere gratitude for the prize you
generously offered us. We receive this award as an academical acknowledgement of Jews’ contribution to
the development of the Romanian culture, of the role the rabbis presented in this encyclopedia, together
with representatives of other religious denominations, had in the civic culture of the Romanian people
and in the assertion of its national values.
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Cimitirul evreiesc „Filantropia”

ANIVERSĂRILE ùI
COMEMORĂRILE
LUNII DECEMBRIE

La 1 decembrie 1889 s-a născut la Bucureúti
scriitorul ALEXANDRU DOMINIC (Reichmann).
•Lucrări:
Sonata umbrelor, Revolte úi răstigniri,

Cimitirul de pe Bulevardul Ion Mihalache nr. 89-91 este
cel mai vechi cimitir evreiesc din capitală. Are o suprafaĠă
de 10 hectare. Mi s-a spus că încă din anul 1835 începe
existenĠa acestui loc de odihnă veúnică. La 20 iulie 1865
a fost inaugurat cimitirul evreiesc „Filantropia”, organizat
de Comunitatea Evreilor Aúkenazi. Intrarea în cimitir a fost
reclădită în anul 1934. Pe pereĠii clădirii administraĠiei pot
ﬁ văzute plăci de marmură pe care scrie: „Vechea clădire
s’a făcut în vremea tutorilor Solomon Hechter úi Borbelly
Wisner úi a supraveghetorilor lor în anul 5642 de la zidirea lumii (1882 e.n.)”. Pe altă placă citesc: „Restaurarea
úi modernizarea acestui cimitir distrus în parte de pe
urma bombardamentelor aeriene úi zidirea Mausoleului
Marelui Sacerdot de Jacob Niemirower piatra nestemată
ce de-a pururi străluceúte în obútea noastră, s-a înfăptuit
din iniĠiativa „SocietăĠii Sacre” prin preúedintele ei Adolf
Kästenbaum a reprezentanĠilor instituĠiunilor evreieúti
ajutat ﬁind de... etc...”.
Trecând de cea de-a doua poartă din ﬁer forjat, apare

In memoriam

în faĠa mea capela foarte elegantă, construită din cărămidă
roúie aparentă, având ornamente albe. În 1908 a fost ridicat acest lăcaú de înmormântare úi binefacere a evreilor
din Bucureúti, care a fost reparat radical după cutremurele
din 1940 úi 1977. Capela a fost construită după proiectul
arh. Leonida Negrescu (Leon Schwartz) din iniĠiativa úi pe
cheltuiala „SocietăĠii Sacre” (Radu Olteanu).
Cimitirul este surprinzător de frumos cu alei foarte
îngrijite, cu morminte din marmură albă sau neagră, multe ﬂori, verdeaĠă. Aici nici un gest, nici un om nu tulbură
liniútea celor decedaĠi.
În dreapta capelei Flacăra veúnică, instalată pe un
obelisc de forma stelei lui David, construit în anul 1934,
veghează somnul personalităĠilor bucureútene: acad. Nicolae Cajal, Margareta Sterian, Dora Massini, Iosif Sava,
Eugen Preda, Dina König, Dorin Varga, Moise Cilibi, Alfred Margul Sperber, Mihail Sebastian, Barbu NemĠeanu,
Anatol Vieru, Tia Peltz, H. Mălineanu, Zigu Ornea, Henry
Wald úi mulĠi alĠii. Aici sunt înmormântaĠi evrei úi din alte
localităĠi din Ġară úi chiar din străinătate.
În cimitir sunt înmormântaĠi 31 de evrei omorâĠi în Bucureúti, în timpul rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941.
Aleea din mijlocul cimitirului, care poartă numele lui
Mihail Sebastian, duce la colĠul evreilor eroi care au luptat în armata română în războiul de independenĠă (20 de
morminte) úi în primul război mondial (168 de morminte),
a căror memorie este cinstită de două obeliscuri ridicate
de Societatea „Marpe Lenefes” („Tămăduirea”) úi FundaĠia „Dr. Iuliu Barasch” (Dinu Olteanu). Tot pe aleea Mihail
Sebastian poate ﬁ văzut un mormânt modest, cu o piatră
albă, mică, pe care scrie: „Mauriciu Brociner, Director al
Mareúalului úi Palatului Regal, secretarul M.S. Regina
Elisabeta (Carmen Sylva), 18 iulie 1946.
Importante ﬁguri ale culturii evreieúti odihnesc aici, în
acest cimitir îngrijit, luminos, decent, fără exagerări, úi
asta în ciuda greutăĠilor ﬁnanciare pe care le întâmpină.
DUDUğA OLIAN

Haralamb Zincĉ (z.l.)

Pasiunea pentru lectură mi-am format-o încercând să dezleg crimele
„comise” de tatăl meu. CâĠiva ani mai târziu, când am emis prima opinie mai
elaborată despre un nou roman de Haralamb Zincă, am fost răsplătit cu un
volum dedicat mie úi un autograf. Primul exemplar al ﬁecărei apariĠii editoriale îi
aparĠinea mamei, iubita lui, sfetnica lui, singura femeie care avea mereu răspuns
la ﬁecare din îndoielile lui. Al doilea era pentru mine. Până mi-a căzut în mână
«Fiecare om cu clepsidra lui», un volum autobiograﬁc care mi-a dezvăluit úi
mie un Haralamb Zincă necunoscut. Cartea m-a emoĠionat până la lacrimi úi
a fost una din puĠinele care au avut loc în valiza exilului meu.
Când boala a început să-i fure gândurile tatei, imaginea clepsidrei din
autobiograﬁa lui a devenit obsesivă pentru mine. Din înaltul ceasului de nisip imaginar, un grăunte se prăbuúea în
tăcere către străfundurile timpului. Ne agăĠam cu disperare de gândurile sale sperând cu pasiune că vor supravieĠui.
În această lună Kislev, pe 27, se vor împlini doi ani de când clepsidra lui Isaac Zilberman úi-a închieiat ciclul.
Lumea lui Haralamb Zincă, însă, continuă să ardă nemuritoare. Spiritul lui Hari a fost úi a rămas mai puternic decât
propriul său destin.
ANDREI ZINCĂ

@DECESE @ COMEMORĂRI @
În luna Kislev s-au împlinit doi ani de când bunul
nostru HARI-ISAAC ZILBERMAN s-a retras în
neﬁinĠă. Devenit celebru cu pseudonimul său literar
HARALAMB ZINCĂ, a dăruit bucuria lecturii unei
multitudini de cititori, care îi păstrează încă vie memoria. Prietenii se nutresc în continuare cu roadele
faptelor sale de bine, iar în suﬂetul familiei, care îl
adora, prezenĠa lui rămâne veúnică.
Stela, soĠie; Andrei, ﬁu; Bitti, soră; Bella-Carolina, Sebastian, Vlad Caragiale, nepoĠi.

Cu adâncă durere anunĠăm trecerea neaúteptată în eternitate a dragului nostru văr ISIDOR GOLDSTEIN (DODY).
Suﬂet ales, om de vastă cultură, optimist, un soĠ de excepĠie,
un mare familist, dar mai ales un bun evreu. A muncit până
în ultima clipă, a luptat pentru a supravieĠui ca nimeni altul,
dar mai ales nu a încetat să spere úi să viseze! Noi, verii tăi:
Roza, Leon Gică, Tina, Paulica, Paul Mare, Sorina úi Pusa
te vom Ġine minte cu o deosebită dragoste! Suntem alături
de draga noastră veriúoară Vanda Regina în aceste clipe de
mare durere. Fie ca suﬂetul tău să se odihnească în pace!

În ziua de 31 decembrie 2010 se împlinesc doi ani de când soĠul meu, MIRCEA ZALMAN, a fost înmormântat la
Cimitirul Giurgiului. Îmi este în continuare prezent, prin tot ce a fost el în viaĠa mea. Jana Gertler Zalman.
ÎnhumaĠi în cimitirele C.E.B. în luna noiembrie 2010: CAMER SURICA (84 de ani, Cimitirul Giurgiului), GRUDER
MAX EMANUEL (82 de ani, Cimitirul Giurgiului), DRAGHICI VIVIANE (73 de ani, Cimitirul Sefard), VISOIANU SORIN
(89 de ani, Cimitirul Giurgiului).
ÎnhumaĠi în cimitirele C.E. din Ġară: ITALON ELENA (26.03.2007, Ploieúti), BRUCAR ADRIAN (24.06.2007, Ploieúti),
GOLDENBERG CLARISA (08.07.2007, Ploieúti), TULEA IRENA (01.10.2007, Ploieúti), VAISMAN ANUğA (23.12.2007,
Ploieúti), WASERMAN SERGIU (10.01.2009, Ploieúti), VAISMAN REIZA (24.04.2009, Ploieúti), KIMERLING ABRAHAM (15.08.2009, Ploieúti), VERMONT MIREL (25.10.2009, Ploieúti), UNGUREANU DĂNUğ (25.11.2009, Ploieúti),
ARON LAZĂR (14.04.2010, Ploieúti), WEISMAN BELLA (20.10.2010, Ploieúti) CALMIS RITA (07.07.2010, Tulcea).

Clopote peste adâncuri.
La 1 decembrie 1911 s-a născut la Botoúani
scriitorul IERONIM ùERBU. A debutat la revista
„Discobolul”.
La 1 decembrie 1973 a murit la Tel Aviv fostul
prim-ministru al Israelului DAVID BEN-GURION.
Este considerat părintele statului evreu.
La 3 decembrie 1940 a murit la Bucureúti dr.
EMANOIL-ION MARCU. A urmat stagii de
perfecĠionare la Cambridge úi Oxford. A colaborat la
reviste de specialitate din Ġară úi străinătate. A
susĠinut teza de doctorat cu tema „ContribuĠiuni la
studiul silicatului de sodiu”.
La 4 decembrie 1923 s-a născut la Iaúi prof.
IANCU FISCHER, doctor în filologie clasică. A fost
úeful Catedrei de filologie clasică de la Universitatea
din Bucureúti. Autor a numeroase lucrări de
specialitate.
La 6 decembrie 1991 a murit la Bucureúti
scriitorul úi publicistul VLADIMIR COLIN.
S-a afirmat ca autor de literatură fantastică.
La 8 decembrie 1928 s-a născut scriitorul
TOMA GEORGE MAIORESCU. A publicat
peste 30 de volume. Este Doctor Honoris
Causa al unor universităĠi de prestigiu.
La 9 decembrie 1924 s-a născut scriitoarea
TANIA LOVINESCU. Dintre ultimele lucrări
amintim Pagina ruptă, apărută la Editura
„Hasefer”.
La 9 decembrie 1891 a murit la Odesa
jurnalistul LEO PINSKER, unul din
predecesorii sionismului. În lucrările sale a
pledat pentru întoarcerea poporului evreu în
Ġara sa.
La 10 decembrie 1891 s-a născut la Berlin
poeta NELLY SACHS. Poeziile sale sunt
dedicate tragediei evreilor în timpul celui deal Doilea Război mondial. În 1966 a primit
Premiul Nobel.
La 10 decembrie 1868 s-a născut la Iaúi
PAUL WEISINGER, fost profesor
universitar, autor al unor lucrări de filosofie úi
politică.
La 13 decembrie 1797 s-a născut la Dusseldorf
unul din cei mai mari scriitori ai literaturii universale
– HEINRICH HEINE. Din bogata sa creaĠie
menĠionăm fragmentul de nuvelă „Rabinul din
Bacharah”, dedicat vieĠii evreilor în Evul Mediu.
La 13 decembrie 1204 a murit filosoful MAIMONIDE
(Rabi Moúe ben Maimon), una din cele mai mari
personalităĠi din istoria iudaismului.
La 15 decembrie 1926 s-a născut la Bucureúti
publicistul úi traducătorul TUDOR STERIADE. A
fost secretar literar la teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra”.
La 17 decembrie 1928 s-a născut la Bucureúti
scriitorul VICTOR BÂRLĂDEANU. Este autorul
unor povestiri útiinĠifico-fantastice, reportaje, piese
de teatru, spectacole de estradă.
La 17 decembrie 1880 s-a născut la Odesa liderul
sionist VLADIMIR JABOTINSKI. A militat pentru
crearea unui stat evreiesc în Palestina liberă. În
1925 Vladimir Jabotinski a devenit preúedintele
Uniunii Mondiale a Sioniútilor Revizioniúti. A murit în
1940 la New York.
La 21 decembrie 1958 a murit în California
scriitorul LION FEUCHTWANGER. Este autorul
unor lucrări ca: Evreul Süss, FraĠii Oppenheim,
Evreica din Toledo etc.
La 23 decembrie 1930 s-a născut la Babadag
caricaturistul úi graficianul ALBERT POCH. Multe
din creaĠiile sale au fost expuse la saloane naĠionale
úi internaĠionale.
La 23 decembrie 1952 s-a născut la Brooklyn
actriĠa HELEN SCHNEIDER.
La 24 decembrie 1868 s-a născut în Prusia marele
úahist EMANUEL LASKER. În 1894 a cucerit titlul
mondial pe care l-a deĠinut până în 1921.
La 25 decembrie 1998 a murit la Bucureúti
orientalistul úi istoriograful IDEL SEGAL.
La 26 decembrie 1893 s-a născut lângă Minsk
pictorul peisagist CHAIM SOUTINE.
La 27 decembrie 1896 s-a născut la Neckenheim
pe Rin scriitorul CARL ZUCKMAYER, autorul
romanului Căpitanul de la Köpenick.
La 27 decembrie 1847 s-a născut la Lvov
compozitorul MAX ETTINGER.
La 31 decembrie 1904 s-a născut la Odesa marele
violonist NATHAN MILSTEIN.
La 31 decembrie 1907 a murit la Köln doctorul
ALBERT HOFFA, creatorul ortopediei moderne.
La 31 decembrie 1908 s-a născut SIMON
WIESENTHAL, care a adus o mare contribuĠie la
descoperirea úi judecarea unor criminali de război
naziúti.
SIEGFRIED WOLF
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ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta úi de
meseria divertismentului

SelecĠioner unic: OCTAVIAN SAVA

Rabinul üi Papa
2

1

Papa Ioan Paul al II-lea a primit în Sala
de recepĠie a Vaticanului pe unul dintre liderii evreilor, pe Marele Rabin al Israelului,
Meir Lau. Întâlnirea oﬁcială a avut loc într-o
atmosferă foarte călduroasă.

3

Spre sfârúitul
celui de al doilea
război mondial, o
creútină s-a adresat
preotului din oraúul natal pentru un
sfat: ea úi soĠul ei
au ascuns de ororile
războiului un băieĠel
evreu, ai cărui părinĠi îl încredinĠaseră
lor înainte de a fi
trimiúi în lagărul de
exterminare.

5

Rabinul a povestit Papei un fapt care
s-a petrecut cu mulĠi ani în urmă, într-un
mic oraú din nordul Europei.

4 PărinĠii băieĠelului, care au dispărut în
infernul declanúat de naziúti, doreau ca în
viitor copilul lor să ajungă în Eretz Israel.
- TOTUL E CU SUSUL ÎN JOS!
- DIN CONTRĂ!!!

Femeia se aﬂa în faĠa unei dileme úi i-a
cerut preotului s-o ajute. Pe de-o parte,
dorea să îndeplinească dorinĠa părinĠilor úi
pe de alta ar ﬁ vrut să-l păstreze.

9

10

6

Iar copilul
orfan eram
eu...
Preotul i-a
răspuns fără
să ezite: ”E de
datoria dumneavoastră
să îndepliniĠi
dorinĠa părinĠilor”.

C o p i l u l
evreu a fost trimis în tânărul
stat, pe atunci
în formare, úi a
crescut acolo.

INTEGRAME IUDAICE
PrompĠi

Bold

Epocă

Actor
În paltin!

În text!

de COSMIN MIUğE

CăruĠă

7

8

Nume
(foto)
Capete
de prag!

Culte!

Ziduri

Vârf
(8848 m)

Prenume
(foto)

Relatarea l-a captivat pe Papă, care
a devenit foarte emoĠionat când rabinul
a adăugat:

Gastronomica

ExcelenĠa Voastră, dumneavoastră
eraĠi tânărul preot creútin de atunci...

Supĉ de linte roüie
cu tĉiŗei

Ingrediente: Două linguri de ulei de măsline, două cepe tăiate mărunt, trei morcovi
tăiaĠi cubuleĠe, două ceúti de linte roúie, o crenguĠă de rozmarin (opĠional), două
linguriĠe de Vegeta sau un cub Maggi de supă, 10 căni de apă, sucul de la o jumătate
de lămâie, sare úi piper, tăiĠei.
Preparare: Ceapa se căleúte până capătă o culoare aurie, se adaugă morcovii,
care se călesc două minute. Se pune lintea úi se Ġine de asemenea câteva minute
în ulei, se adaugă apa, Vegeta úi rozmarinul. Se ﬁerbe aproximativ o oră până când
morcovii úi lintea devin moi. Se adaugă sarea, piperul, sucul de lămâie úi tăiĠeii, se
face focul mic úi se acoperă oala. După zece minute, tăiĠeii au ﬁert úi vor îngroúa
supa. Dacă devine prea consistentă, se mai adaugă apă. Cine vrea poate înmuia
lintea cu o seară înainte; atunci ﬁerberea va dura mai puĠin. (E.G.)

Sprinteni
În clauză!
Zei

Lipsuri

Miúcată
Pământ

Felină
Pom fructifer (pl.)
Tură

Solid

Romanul
doi!

Flacără
Fericit
În vise!

Troienită
Tainici
Lăsat la
urmă!

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, ALEXANDER HAUSVATER
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Drumul
spre teatru

„Dibuk”-ul lui Warlikowski üi
teatrul sĉu „ca o ranĉ vie”

Evenimentul de vârf al Festivalului
NaĠional de Teatru, ediĠia a 20-a, a fost, după mine,
”Dibuk” al polonezului Krzysztof Warlikowski. Un
artist de 48 de ani, elev úi al lui Peter Brook, care a
ajuns la noi pe aripile faimei dobândite la Avignon (în
2004, chiar cu acest spectacol) úi ale premiilor obĠinute la Paris, Moscova, Salonic; dar úi prin ecourile
scandalurilor stârnite de montările sale
iconoclaste de la Teatrul ”RozmaitoĞci”,
din Varúovia. Un regizor al lui Shakespeare úi Euripide, al lui Hanoch Levin úi
Sarah Kane, al lui B.M. Koltès úi Tony
Kushner, dar úi al multor librete de operă. Un creator preocupat făĠiú (dintr-o
subiectivitate ce se vrea depăúită!) de
trăirile úi sensibilitatea unor categorii
(până mai ieri) excluse úi marginalizate:
homosexuali úi travestiĠi, negri, femei.
ùi – revenind la spectacolul nostru –
un creator marcat de masacrul de la
Yedwabne (comis de sătenii locului) úi
obsedat (din unghiul „vinovăĠiei úi al iertării”) de supravieĠuitorii Holocaustului.
*
Operă clasică a literaturii idiú, „Dibuk”, de Szymon Anski, ne spune povestea lui Hanan (învăĠăcel al Kabalei) úi cea a Leei.
Cum unirea lor – cândva promisă – este împiedicată,
din raĠiuni materiale, de către tatăl fetei, Hanan se sinucide. În noaptea nunĠii sale cu un altul, Leea începe
să vorbească cu glasul iubitului mort, posedată de
duhul acestuia. Tentativa învăĠaĠilor chemaĠi să o „dedemonizeze” va eúua úi eroina va muri de disperare.
Este de observat că motivul folcloric (cu izvoare
în vechi cărĠi religioase) poate ﬁ „citit”, úi la Anski,
ca o istorie despre o viaĠă brutal suprimată, care îúi
cere dreptul de a ﬁ continuată; ori ca una despre o
nedreptate ce se cere reparată. Dar poate úi mai
pregnantă (în această ”Romeo úi Julieta” idiú, cu
volute fantastice) este credinĠa că îndrăgostiĠii rămân
uniĠi în moarte, că „Dragostea e mai tare ca moartea”.
Warlikowski îúi propune să reverbereze mult mai
”real” (úi ”la zi”) metafora ”bătrânei fantome idiú”.
Scenariul său (care îúi integrează úi alte texte) extinde
úi actualizează aria reﬂecĠiei morale. O face contaminând legenda cu istoria recentă, legată de Holocaust.
O face, corelând tema „duhului” care ajunge să te
bântuie cu o dorită forĠă renăscută a spiritului, a rădăcinilor, care s-ar putea opune stării de înstrăinare
ce se instalează în civilizaĠiile post-industriale.
Pentru aceasta, pe de o parte, spectacolul polonez
prefaĠează opera lui Anski cu unele dintre ”Povestirile
hasidice” ale lui Martin Buber. Aceste monoloage
transmit peste rampă, cu tâlc úi umor, neliniútitoare
întrebări despre căile ce duc către Dumnezeu într-o
lume în care Binele pare copleúit de Rău; despre
tradiĠie ca „izvor” al vieĠii colective úi individuale. ùi

Dacă ar ﬁ să reduc
critica lui S. Damian
la o singură calitate
eminentă (dintre multele pe care le are),
aceasta ar ﬁ inteligenĠa. S. Damian útie să
pună problemele úi să
formuleze întrebările
apte a desface Ġesătura textului, astfel încât
acesta să îúi dezvăluie urzeala interioară
úi secretele. Iar cine útie să pună o întrebare are deja, spunea un ﬁlosof, jumătate
din răspuns.
Recentul său volum, Nu toĠi copacii
s-au înălĠat la cer*, reconﬁrmă această
aserĠiune úi ne oferă spectacolul unui S.
Damian aﬂat în mare vervă, ce supune
opera scriitorilor unor altfel de interogaĠii
decât criticii obiúnuiĠi. De data asta, el
caută, de-a lungul unor cariere literare
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nu în ultimul rând: despre omenie,
altruism úi generozitate – într-o lume
a suferinĠei, violenĠei, a unor crize ce absolutizează
neantul, vidul existenĠial.
Pe de altă parte, după ce dezvoltă opera propriuzisă a lui Anski, scenariul montării poloneze apelează la cartea (în parte documentară) a Hannei Krall:
„Dovezi de existenĠă”. Prin acest alt
„Dibuk”, modern, puntea cu actualitatea devine mai directă úi arzătoare.
Plonjăm, prin mărturisirile lui Adam S.,
evreu polonez, om realizat material úi
social în SUA, în mijlocul unor probleme de conútiinĠă contemporane - răni
ce s-au redeschis în cea de-a doua
generaĠie de după Holocaust. Aﬂăm
că profesorul american a devenit úi el
insomniac din cauza unui ”Dibuk”. O
stare de spirit, însă, lucidă, organică,
vie, de care nu ar dori să se despartă.
Este amintirea umbrelor celor dispăruĠi
în anii prigoanei rasiale. Un ”duh” care
îi evoca „strămoúii” (cu bune, cu rele),
copilăria, tradiĠii familiale, cimitire úi
sinagogi varúoviene, în parte dispărute... Nu e vorba doar de mesagerul
lui ”Să nu uiĠi!” Memoria pare a activa un tip de tărie
spirituală úi morală, de solidaritate cu cei în nevoie úi
suferinĠă, o trăire de caldă omenie.
O realitate a suﬂetului – salvatoare, în faĠa pericolelor izolării, însingurării, uniformizării existenĠei,
înstrăinării de ceilalĠi úi de lume!
Superbă, reprezentaĠia de la Bucureúti ne va rămâne multă vreme în minte prin impactul copleúitor al
metaforelor sale vizuale úi auditive. Am fost profund
marcată de atmosfera creată prin spaĠiul scenic amplu
úi denudat de obiecte; sugestie a unei băi rituale, a
unei ieúiva, a unei case de rugăciune, cu locuri de
transparenĠe úi oglindiri, de puriﬁcare úi tranziĠie. Am
fost atrasă de proiecĠia gigantică (animaĠie pe computer) care propunea o invazie a oniricului exprimată
ca explozie a vegetalului úi a unei zoologii fantastice
(scenograﬁa: Malgorzata Szczesniak; light design:
Felice Ross). Ne-am încărcat de aúteptări dramatice,
avertizaĠi de muzica ameninĠătoare úi stranie (compozitor: Pawel Mykietyn).
Am trăit destine patetice úi mai ales reﬂecĠii morale intense úi emoĠii artistice unice graĠie excelentei
echipe actoriceúti: Andrzey Chyra (Hanan úi Adam),
Stanislawa Cielinska – Eva Dalkowska, Magdalena
Cielecka, Renate Jett, Marek Kalita, Jacek Poniedzialek etc. Ei au jucat, rând pe rând oameni banali,
tzadici, rabini. Dar au fost, totodată (accentuând
discursul despre teatru în teatru al lui Warlikowski)
actori – povestitori – comentatori, desfăúurând un lanĠ
de ritualuri teatrale fascinante.
NATALIA STANCU

I n t e l i g e n ŗ ĉ

Realitatea cÄrŦii
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În apĉrarea lui Naty Meir...

majore în cultura noastră, punctul de
ruptură în care scriitorul ﬁe că a ajuns
într-un impas creator, ﬁe că s-a regenerat úi s-a reinventat. Cei aleúi pentru
această lectură psiho-critică sunt Marin
Preda, Nicolae Breban, Mircea
Cărtărescu, Gabriel Liiceanu úi
Andrei Pleúu, precum úi ùcoala
de la Păltiniú în ansamblu. Ei
sunt analizaĠi úi disecaĠi în studii ample, cărora li se adaugă,
în Addenda, analize mai vechi,
menite să completeze traseul
exegetic.
Înainte de toate, mă încântă prospeĠimea interesului de
cunoaútere al lui S. Damian.
La vârsta senectuĠii, aureolaĠi
de o carieră impresionantă, alĠi
critici se refugiază în clasici sau
îúi scriu memoriile. S. Damian, în refugiul
său de la Heidelberg, continuă să îi ci-
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Doamne, ce cuvinte grele am scris eu despre Naty Meir,
când a aterizat la Bucureúti úi s-a repezit să intre în Circul
politicii, ca un clown ridicol! Doamne, ce ruúine mi-a fost
atunci că cineva m-ar putea pune alături de Naty Meir...
A urmat apoi aroganĠa fără seamăn de a încerca să
candideze la PreúedinĠia unei Ġări căreia nu-i cunoútea, cum
se cuvine, nici poporul, nici istoria, nici tradiĠia, nici limba...
A mai urmat apoi povestea aceea fantasmagorică, cea cu
moútenirea africană, ceva de miliarde de dolari, úi povestea
cu periuĠele de dinĠi – cadouri electorale! – pentru ca alegătorii să-l voteze cu „gura curată”...
ùi – colac peste pupăză! – a urmat fraternitatea cu Adrian
– copilul Minune, o alianĠă de nedescris, cum nu se putea
mai ridicolă. AlianĠa s-a rupt, evident, printr-o escrocherie
majoră care l-a costat pe Naty o sentinĠă judecătorească
dreaptă úi severă úi unde l-a atras (nefericitul!) úi pe ﬁul lui,
care l-a urmat în închisoare...
E drept că un prieten al meu, neevreu, mi-a atras atunci
atenĠia că – deúi sentinĠa pare corectă – graba cu care s-a
judecat cazul a părut puĠin cam suspectă, acolo unde foarte
grave abateri, cu daune de miliarde uneori, aúteaptă ani
întregi la porĠile judecăĠii. Cunosc eu însumi un caz când
F.C.E.R. aúteaptă de ani de zile procesul cu importante daune morale, intentat unui notoriu antisemit, care foloseúte un
adevărat limbaj holo-caustic. Acolo
se mai aúteaptă. Dar procesul lui N.
M. a mers repede.
Iar eu cred că úi uitasem aceste
tragice aventuri, când s-a întâmplat
să citesc într-un cotidian din România
úi, peste câteva zile, într-un săptămânal din Israel, că, în celula în care se
aﬂau, un deĠinut l-a bătut zdravăn pe
Naty Meir, pentru simplu motiv că...
nu-i plăcea. ùi nu-i plăcea pentru că
era antipatic... úi evreu.
Aici mi s-a rupt ﬁlmul. Aici mi-a
sărit Ġandăra. Aici a început să mă doară capul.
Este ceva de neimaginat. Individul, probabil la fel de ticălos ca Naty Meir, úi-o ﬁ zis că face el dreptate, acolo, în celulă.
Numai că dreptatea nu se face în celule, ci la Tribunal.
ùi n-o fac ticăloúii, o fac judecătorii. ùi dreptatea se face
exclusiv după lege. Nu poĠi să loveúti pe cineva numai pentru
vina că este... altfel decât tine! Mai ales că, acolo, în celulă,
erau cam la fel...
Nu pot să tac în clipa când un evreu, oriunde în lume, este
admonestat úi bătut pentru vina de a ﬁ evreu... Este o vină
pe care nu pot să o accept pentru nimeni, evrei úi neevrei,
indiferent de naĠia sub drapelul căreia s-au născut.
De la un pumn până la o crimă nu e o distanĠă prea
mare. De la o crimă la mii de crime e uúor de alunecat. ùi,
din aproape în aproape, încet-încet, cine útie unde se poate
ajunge... Data trecută s-a ajuns departe.
Mă ridic în apărarea fraĠilor mei nu pentru păcatele pe
care le-au comis, ci pentru dreptul lor de a trăi în demnitate,
alături de toĠi muritorii acestui pământ, fără învinuirea de a
ﬁ evrei.
Nu mi-ai plăcut niciodată, Naty Meir!
ùi uite că astăzi mă ridic în apărarea ta...
Dr. AUREL STORIN

ü i

Jurnal
de @front

p a s i u n e

tească pe scritorii actuali din perspective
total noi. Studiile sale asupra lui Mircea
Cărtărescu, Gabriel Liiceanu úi Andrei
Pleúu sunt printre primele de anvergură
dedicate acestor scriitori. Abordarea lor, în
acelaúi context cu niúte clasici
ai literaturii contemporane, ca
Preda úi Breban, este menită
să scoată actul critic din zodia
articolului de întâmpinare úi
să îl transforme într-un act de
validare.
În al doilea rând, aú sublinia
bunătatea inteligenĠei lui S.
Damian, pentru care actul critic
nu e o disecĠie rece, operată
pe un corp neînsufleĠit, ci o
împreună-călătorie a criticului
úi cititorului, pe teritoriul viu al
textului. Cordialitatea se împleteúte cu pasiunea pentru jocul intelectual,
gratuit prin excelenĠă, al literaturii.
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Însă actul critic, în sine, nu e deloc
gratuit pentru S. Damian. El implică o
răspundere – deopotrivă morală úi intelectuală – úi, de aceea, trebuie practicat
cu cumpănire úi temperanĠă. ùi aceste
calităĠi le întâlnim în scrisul criticului,
care útie să abordeze úi aspecte care
nu îi plac, în structurile unei opere sau în
cele ale existenĠei unui autor (cazul cel
mai spectaculos, cel al lui Marin Preda).
De aceea, úi critica lui place, seduce úi
angajează, chiar când nu eúti neapărat
de acord cu ea.
Nu toĠi copacii s-au înălĠat la cer este
una dintre cele mai interesante apariĠii
ale anului 2010 în critica noastră. Din
Heidelberg, S. Damian gândeúte literatura
română mai profund decât mulĠi dintre noi.
RĂZVAN VONCU
__* S. DAMIAN – Nu toĠi copacii s-au
înălĠat la cer, Editura Contemporanul,
Bucureúti, 2010.
PreĠul unui abonament pe un
an este de 30 lei. Abonamentele
pentru cititorii din provincie se vor
face la comunităĠile evreieúti din
localitatea respectivă. Pentru cei
din Bucureúti – la sediul F.C.E.R.
din str. Sfânta Vineri nr. 9-11, cod
poútal 030202.

