PUBLICAŢIE A FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

ANUL LV

NR. 354-355 (1154-1155)

M.H. MAXY
MAXY,, Autoportret
ulei pe pânză, 1932
Colecţia F.C.E.R.

1 – 31 IANUARIE 2011

25 TEVET - 26 ŞVAT 5771

24 PAGINI – 3 LEI

Duminică, 6 februarie
2011, orele 11,
va avea loc la sediul
JCC din strada
Popa Soare, sala
ANAHNU, prima dintre
„Întâlnirile Realităţii
Evreieşti” cu cititorii
săi. Vă aşteptăm.

2

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 354-355 (1154-1155) - 1 - 31 ianuarie 2011

C O M E M O R A R E
70 de ani de la Pogromul legionar din Bucureşti
Pentru puţinii supravieţuitori ai tragediei de acum 70 de ani, comemorarea
pogromului legionar din ianuarie ’41 de la Bucureşti, a fost o retrăire a clipelor de
coşmar, adânc întipărite în memoria lor afectivă. Pentru cei de astăzi, urmaşii lor
din a doua şi a treia generaţie, ca şi pentru toţi cei împărtăşind aceleaşi convingeri
umaniste, indiferent de etnie şi confesiune, comemorarea a însemnat frontul comun
în faţa resurecţiei antisemite,xenofobe, în faţa negaţioniştilor Holocaustului. Dominanta discursurilor rostite de lideri ai F.C.E.R. şi C.E.B., ambasadorul Israelului în
România, supravieţuitori ai Holocaustului din România, istorici, oaspeţi din Israel şi
S.U.A. a fost deﬁnirea acestui pogrom drept preludiu - alături de cel de la Dorohoi
- al Holocaustului în România şi în Europa. I-a urmat, în vara aceluiaşi an, măcelul
de la Iaşi, apoi – deportările în Transnistria.
Pelerinajul de la Cimitirul Giurgiului, la
mormintele kedoşim-ilor acestui pogrom,
în dimineaţa geroasă de iarnă aidoma
celei de atunci, a avut simplitatea gravă
a plecăciunii noastre de gând. Cuvinte
puţine, bine cumpănite (vicepreşedinţii
F.C.E.R. şi C.E.B., ing. Paul Schwartz,
şi, respectiv, ing. Mirela Aşman), coroane
de ﬂori, El Male Rahamim psalmodiat de
Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen, au făcut
să treacă prin mulţime un ﬁor de sacralitate străveche. Printre cei prezenţi - E.S.
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului
în România; ﬁica Rabinului Zvi Guttman,
scăpat miraculos de la moarte, şi sora
celor doi martiri ai pogromului, Iancu
şi Iosef Guttman, prof. dr. Hava Haas;
preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn;
preşedintele BBR, José Iacobescu, reprezentanţi ai primăriilor sectoarelor 4 şi 5.
Ing. MIRELA AŞMAN,
vicepreşedintele C.E.B.:

Să ţinem minte
şi să reamintim şi altora
Ing. Mirela Aşman, vicepreşedintele
C.E.B., a subliniat două idei: pogromul
din 21 ianuarie 1941 a fost un act deliberat, un rău calculat pe care umanitatea
nu l-a cunoscut înainte. A fost o parte a
planului elaborat de legiune şi un moment de anarhie, punctul culminant al
unor evenimente preconizate de statul
naţional legionar. Cea de a doua idee
este lecţia de rememorare: nu trebuie să
uităm niciodată victimele pogromului, ale
Holocaustului, să rămânem alerţi pentru
ca societăţile noastre să nu mai calce
niciodată pe acest drum.
Ing. PAUL SCHWARTZ,
vicepreşedintele F.C.E.R.:

Pogromul este o problemă
a românilor
Vorbind despre tragicele evenimente
din ianuarie 1941, ing. Paul Schwartz,
vicepreşedintele F.C.E.R., a arătat că
pogromul, ca de-altfel întreaga problematică a Holocaustului din România, nu
este numai o problemă a evreilor ci şi a
românilor, ea face parte din istoria lor, cu
care trebuie să se confrunte. Prin tezele
lor negaţioniste, o serie de aşa-zişi intelectuali dezinformează tineretul, ca de pildă profesori care predau la Universitatea
Bucureşti sau la Universitatea Valahia din
Târgovişte. Şi mai grav, se ridică o nouă

generaţie de tineri care, în scrierile lor, ﬁe
teze de doctorat, ﬁe articole din presă sau
studii, legitimează şi elogiază legionarii.

La Sinagoga Mare
din Bucureşti, momente
de evocare şi de analiză
Ceremoniile organizate de Comunitatea Evreilor din Bucureşti şi F.C.E.R. s-au
desfăşurat în faţa unui numeros public. În
afara conducerii C.E.B. şi Federaţiei, a
altor organizaţii evreieşti din România şi
Israel (B’nai B’rith, HOR), a Prim-Rabinului Şlomo Sorin Rosen, a enoriaşilor, au
fost de faţă ambasadorii Israelului, Statelor Unite ale Americii, Germaniei şi Italiei,
reprezentanţi ai ambasadelor Slovaciei
şi Federaţiei Ruse, prof. univ dr. Hava
Haas, ﬁica Rabinului Guttman, care şi-a
pierdut doi fraţi în pogrom, Paul Shapiro
(SUA), director al Muzeului Holocaustului
din Washington. Printre oaspeţii români
s-au aﬂat Marian Vanghelie, primarul Sectorului 5, Demeter Andras, preşedintele
Radiodifuziunii Române, reprezentanţi
ai cultelor, ai Ministerului Culturii, conducerea Institutului „Elie Wiesel”, actriţa
Maia Morgenstern şi mulţi alţi prieteni ai
comunităţii evreieşti.
Deschizând ceremoniile, Erwin
Şimşensohn, preşedintele Comunităţii
Evreilor din Bucureşti, a vorbit despre
contextul în care s-a desfăşurat Pogromul
din Bucureşti, continuat în acel an 1941
cu Pogromul din Iaşi şi deportarea evreilor în Transnistria. Ceremoniile de astăzi
de la cimitir şi din sinagogă marchează
cei 70 de ani care au trecut de la aceste
evenimente tragice, pe care le evocăm
împreună cu oaspeţii noştri, a arătat
vorbitorul.
Dr. AUREL VAINER,
preşedintele F.C.E.R.:

Un Kristallnacht autohton
În ﬁecare sfârşit de ianuarie, evreii din
Bucureşti şi din ţară se reunesc în sinagogi, fac pelerinaje la cimitire pentru a-şi
plânge morţii, ucişi cu „o cruzime inimaginabilă” în pogromul legionar din 1941.
Acum 70 de ani, legionarii au incendiat
sinagogi, au devastat proprietăţi evreieşti,
au frânt vieţi nevinovate. „Eu consider că
pogromul de la Bucureşti a fost un Kristallnacht autohton”, a spus preşedintele
F.C.E.R. Pogromul a fost premeditat, ţinta
ﬁind distrugerea populaţiei evreieşti din
România. Dovadă – punctele de tortură,

foarte bine pregătite. Negaţioniştii au
tupeul să spună: „evreii şi-au organizat
propriul pogrom”. Această sfidare a
suferinţei, chinurilor, asasinatelor a fost
contrapunctată de mărturia scriitorului
Virgil Gheorghiu, atunci legionar, care, la
vederea cadavrelor evreieşti spintecate
şi atârnate în cârlige la abator, a scris:
„Suﬂetul mi-e murdărit. Mi-e ruşine de
mine însumi”. Vorbitorul a pus în valoare
gestul de omenie al unei femei românce
creştine, care s-a rugat de legionari să nu
incendieze Sinagoga Mare. „Datorită ei,
suntem astăzi aici”, a subliniat domnia sa,
considerând comemorarea o modalitate
de a acţiona împotriva tuturor derapărilor
de extremă dreapta din viaţa socială contemporană, pentru ca nicicând asemenea
orori să nu se mai repete.
Moment de emoţie: şase supravieţuitori, invitaţi de preşedintele C.E.B.,
Erwin Şimşensohn, aprind lumânări în
memoria celor dragi, pieriţi în Holocaustul din România, simbol, totodată, al
celor şase milioane de evrei europeni
exterminaţi în Catastrofă. Fundal muzical
– laitmotivul din ﬁlmul „Lista lui Schindler”;
vizual – devastări de proprietăţi evreieşti,
sinagogi incendiate, cadavre în locuri din
Bucureşti unde s-a săvârşit măcelul. Dna
prof. dr. Hava Haas a aprins lumânarea în
memoria fraţilor ei, Iancu şi Iosif Guttman,
ucişi în Pădurea Jilava; Liviu Beris - în
memoria unchiului David Brill şi a mătuşii

Rahel Bercovici, pieriţi în Transnistria;
Iancu Ţucărman – în memoria unchiului
Marcu Mardrisovici, a verilor Iancu, Strul,
Lupu, a rudelor ucise în Trenul Morţii;
Israel Tanner – în memoria tatălui său,
Mark Tanner, ucis în Transnistria; Ştefan
Cazimir – în memoria unchiului său Kiva
Herlin, ucis în pogromul din Iaşi 1941;
Anette Vainer – în memoria bunicului ei,
Lupu Rosenberg, asﬁxiat în Trenul Morţii.
E.S. DAN BEN-ELIEZER,
ambasadorul Statului Israel:

Duşmanii noştri n-au reuşit
să şteargă memoria
culturii iudaice
Pogromul din Bucureşti soldat cu 120
de morţi, Holocaustul cu şase milioane de
victime au urmărit negarea dreptului la
viaţă al evreilor, ştergerea memoriei culturii iudaice, a arătat E.S. Dan Ben-Eliezer.
Datoria noastră este să păstrăm memoria
Şoah-ului şi să facem totul pentru ca
astfel de lucruri să nu se mai repete. De
aceea, Israelul şi alte naţiuni trebuie să
ducă o luptă permanentă împotriva antisemitismului, rasismului şi intoleranţei.
Domnia sa a apreciat eforturile guvernului
român în ceea ce priveşte educaţia Holocaustului şi respingerea negaţionismului.
(Continuare în pagina 3)

Mesaj de compasiune
Vă rog să primiţi întreaga noastră compasiune pentru victimele pogromului legionar de la Bucureşti, în acest moment trist, al comemorării a 7 decenii de la acel
oribil eveniment al istoriei României.
În numele echipei de la Radio România Internaţional,
EUGEN COJOCARIU
Secretar general
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Prof.dr. HAVA HAAS:

Holocaustul, fără precedent,
să nu devină un precedent
Casa părintească vecină cu Sinagoga
Mare, clipe de copilărie frântă de coşmarul nopţii în care legionarii i-au silit, cu
lovituri de răngi, să-i urmeze la sediul lor
pe tatăl şi fraţii ei: Rabinul Zvi Guttman,
Iancu şi Iosef Guttman. Urmele de sânge
au rămas multă vreme pe pereţii casei.
Imaginile o urmăresc şi astăzi pe prof. dr.
Hava Haas, stabilită în Israel. Vorbitoarea
a derulat apoi clipe cutremurătoare, auzite
de la tatăl ei, scăpat prin minune de la
moarte: să simţi cum viaţa ﬁilor tăi se scurge din trupurile lor; să rătăceşti în zăpadă,
printre cadavre, cu halatul negru plin de
sânge şi noroi, cu capul gol, cum ai fost
smuls din casă. I-au venit în minte comparaţii biblice (Iov), mitologice (Laocoon).
„Am plecat plin şi m-am întors ca un copac
despuiat, fără mândria noastră”, i-a spus
mamei. Iancu şi Iosef, tineri cărturari de
valoare, absolvenţi magna cum laude,
summa cum laude, au crezut că trebuie
să opunem săbiei cartea şi au avertizat
în scrierile lor asupra pericolului nazist,
asupra antiumanismului, aﬂat la temelia
sa. Ucigaşii le-au frânt vieţile tinere, dar
nu şi ideile. Tot ceea ce ei şi alţii ca ei au
gândit trebuie transmis viitorimii, pentru
că Holocaustul a existat, a fost fără precedent, şi tot ce rămâne este să acţionăm în
aşa fel încât să nu devină un precedent.
Prof. LIVIU ROTTMAN, directorul
Centrului de Studiere a Istoriei Evreilor
din România:

Ascensiunea
extremei drepte duce
la slăbirea democraţiei
În analiza condiţiilor şi circumstanţelor
istorice şi politice din România, care au
culminat cu Pogromul din Bucureşti, prof.
Liviu Rottman a scos în evidenţă că baza
ideologică comună a diferitelor curente de
extremă dreapta interbelice a fost antisemitismul. Escaladarea acestora la care
s-au adăugat tendinţele internaţionale,
respectiv victoria aceleiaşi orientări politice în ţări ca Germania şi Italia, toleranţa
manifestată de autorităţi faţă de acest
curente au dus în ﬁnal la prăbuşirea democraţiei şi a statului de drept. Antonescu
şi legionarii au urmărit acelaşi obiectiv –
eliminarea evreilor din viaţa economică
şi socială, au fost diferite doar tacticile,
a subliniat vorbitorul care a prezentat
apoi organizarea de către legionari a pogromului, numărul victimelor şi modul în
care au fost ucise, pentru toate existând
documente. Evreii au devenit victime fără
apărare deoarece încă înainte de venirea
la putere a legionarilor, au fost lipsiţi de
drepturi cetăţeneşti, a arătat prof. Rottman. Reverberaţiile evenimentelor din
ianuarie 1941 sunt importante deoarece
demonstrează că toleranţa organelor de
drept faţă de extremişti a dus (şi poate
duce şi în prezent) la ascensiunea lor,

constituind o ameninţare pentru democraţia românească, a conchis prof. Rottman.
PAUL SHAPIRO, Muzeul
Holocaustului, Washington:

”Nici una din sentinţe
n-a fost pronunţată
pentru crimele antievreieşti”
Pogromul legionar îndreptat împotriva populaţiei evreieşti a fost din timp
organizat, a aﬁrmat Paul Shapiro. Dovezi
- locurile unde s-au săvârşit asasinatele:
Pădurea Jilava, Abator, Şoselele Fundeni,
Pantelimon, Bucureştii Noi ş.a.; locurile
unde evrei au fost torturaţi: casa din Calea Călăraşi 127, Sinagoga Malbim ş.a.;
patru lăcaşuri de cult mozaic incendiate;
cel puţin 1360 de proprietăţi evreieşti devastate. „Ce soartă au avut legionarii?”,
sarcastică întrebare sub beneﬁciu retoric.
Unii – ascunşi de înalţi funcţionari ai serviciilor diplomatice şi poliţieneşti germane
şi transportaţi clandestin în Germania;
adăpostiţi, după război, în Germania,
Italia, Spania, Argentina, SUA etc.; alţii
– trimişi pe front la începutul războiului.
Zece lideri legionari au fost judecaţi şi
condamnaţi la muncă silnică. Numai unul
era în sala de judecată. 1842 de legionari
au fost condamnaţi la închisoare. În perioada aprilie – mai 1941, trei legionari
au fost executaţi. „Nici una din sentinţe,
în timpul regimului Antonescu, nu a fost
pronunţată pentru crimele antievreieşti”.
Pogromul a fost pregătit prin legislaţie rasială şi incitare la crimă împotriva evreilor
de guvernele Goga-Cuza, Miron Cristea,
Gigurtu. Deşi, după 1941, Garda de Fier
a devenit ilegală, legionarii au contribuit
atât la săvârşirea pogromului de la Iaşi
precum şi a asasinatelor din Transnistria.
Mesajul d-lui ZEEV SCHWARTZ,
preşedintele HOR:

Călăii nu au reuşit
să-i distrugă pe evrei
În numele Histadrut Olei România,
d-na Sanda Feller a citit mesajul preşedintelui Zeev Schwartz. Menţionând
că este mesagerul evreilor de origine
română care trăiesc în Israel, al supravieţuitorilor pogromurilor din Bucureşti şi
Iaşi, majoritatea cărora trăieşte în Israel,
preşedintele HOR a arătat că este suﬂeteşte alături de F.C.E.R. în această comemorare. Călăii nu au reuşit să-i distrugă
pe evrei, dar noi nu putem ierta şi nici
nu putem uita, se arată în mesaj, în care
se atrage atenţia şi asupra demersurilor
negaţioniştilor împotriva cărora trebuie
făcut front comun.
Dr. ALEXANDRU FLORIAN,
Institutul ”Elie Wiesel”:

”Este de datoria statului
român să acţioneze
împotriva antisemitismului”
„Antonescu a ştiut ce se întâmpla
în cartierele evreieşti şi n-a intervenit”,
a arătat directorul executiv al INSHR,
conf. dr. Alexandru Florian. În luptele

pentru putere între legionari şi Antonescu, evreii au fost victime. Din cercetările
întreprinse de INSHR a rezultat că au fost
ucişi în pogrom 125 de evrei. Pogromul
din ianuarie 1941 a fost posibil datorită
propagandei antievreieşti, promovată de
o elită a intelectualilor români, şi prejudecăţilor populare. Antonescu nu a găsit
nici un vinovat pentru crimele comise în
pogrom împotriva populaţiei evreieşti.
Dintr-un sondaj efectuat astăzi, rezultă
că 84% din populaţia românească este
de părere că Germania este responsabilă
pentru Holocaustul din România.
O cifră care dă de gândit. INSHR va
acţiona împotriva manifestărilor de antisemitism, ﬁindcă este de datoria statului
democratic român să o facă.
Dr. LIVIU BERIS, preşedintele AERVH:

Foarte puţini au învăţat
din trecut
Supravieţuitor al Transnistriei, dr. Liviu
Beris s-a oprit mai ales asupra situaţiei
actuale legate de tragedia evreilor români
şi a cauzelor acesteia. Din păcate, foarte
puţini au învăţat din trecut, de aceea
asistăm la elogierea liderului legionar
Corneliu Zelea Codreanu şi la apariţia în
diferite publicaţii a unor articole antisemite. Înainte de război nu au existat mecanisme de frânare a extremei drepte şi, din
păcate, nici acum nu există. Ca supravieţuitor, a spus el, consider comemorările
nu subiecte în sine ci prilejuri de a ridica
probleme legate de modalitatea de a
acţiona, pentru ca astfel de tragedii, cum
a fost Pogromul, să nu se mai repete. Şi
nu este vorba numai de evrei, deoarece
totalitarismul acţionează asupra societăţii
pe ansamblu, a spus dr. Liviu Beris.
Transmisia de la cimitir şi Sinagoga
Mare a fost asigurată de Silviu Vexler.

Muzica ne însoţeşte
Recitalul reputatului bariton slovac de
muzică evreiască, Ervin Schönhauser,
acompaniat la pian de compatriotul său,
compozitorul Milan Dubovsky, a încheiat
solemnitatea. Câteva cuvinte despre
interpreţi.
Cantorul Ervin Schönhauser a moştenit talentul muzical de la tatăl lui, cantor
la Bratislava şi în alte oraşe din Slovacia.
Ervin a absolvit Conservatorul din Bratislava şi, după 1990, s-a consacrat studiului
de folclor idiş şi cântec israelian. S-a făcut
remarcat prin interpretări ale unor roluri
de bariton în multe spectacole religioase,
profane şi în concerte de muzică evreias-

Lo li koah ve lo lisloah

Adică să nu uităm şi să nu iertăm. Acesta a fost mesajul
comemorării a 70 de ani de la pogromul evreilor din Bucureşti,
21 – 23 ianuarie 1941, manifestare organizată de Memorialul
Iudaismului Român din Tel Aviv. Yad zikaron le iaadut. România,
Sinagoga Beit Iacov Iosef Rav Z. Guttman a fost plină duminică,
23 ianuarie, când a avut loc comemorarea.
Vorbitori aleşi: prof. Mose Arens, fost ministru israelian al
Apărării, deputatul dr. Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.), ambasadorul
României în Israel, Edward Iosiper, rabinul Efraim Guttman,
preşedintele Histadrut Olei România (H.O.R.), fostul deputat
şi ministru Micha Harish, preşedintele Organizaţiilor Unite ale
Israelienilor Originari din România (A.M.I.R.), dr. Shlomo Leibovici – Laiş, preşedintele Asociaţiei Culturale A.C.M.E.O.R.,
Alexander Avraham, director Yad-Vashem – Muzeul Holocaustului din Ierusalim, av. Zwi Manor, preşedintele Sinagogii

şi al Centrului Comunitar al Evreilor Originari din România.
A emoţionat în mod deosebit mărturia doctoriţei Hava Haas,
care a descris momentele de groază prin care a trecut familia
rabinului Zvi Guttman - tatăl, mama şi cei cinci copii - când în
casa lor a năvălit cu pistoale şi ciomege un grup de legionari
besmetici. Rabinul şi cei doi ﬁi mai mari, Iancu şi Iosef, au fost
luaţi şi împuşcaţi împreună cu peste 100 de alţi evrei în pădurea de la Jilava. Prin miracol, tatăl a rămas în viaţă. 70 de ani
după acele îngrozitoare evenimente, prezenţi la comemorarea
pogromului, cei trei copii rămaşi în viaţă: Hava, rabinul Efraim
Guttman şi ing. Itzhac Guttman Ben-Zvi, astăzi oameni în vârstă,
nu uită şi nu vor să ierte. Este simbolic că tocmai în sinagoga
care poartă numele rabinului Zvi Guttman şi al ﬁilor săi martiri
s-au comemorat 70 de ani de la acest sângeros pogrom.
TEŞU SOLOMOVICI
Corespondenţă din Israel

că. A colaborat cu prestigioşi artişti lirici
atât în Slovacia cât şi în Cehia, Austria,
Germania, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Franţa, Italia, România şi Republica Moldova. Este el însuşi supravieţuitor
al Holocaustului. Avea patru ani când a
fost deportat cu familia în lagărele de la
Sered şi Terezin. Milan Duvovsky a absolvit Academia de Muzică şi Arte ale Spectacolului din Bratislava, cu specializare în
componistică, la clasa profesorului Jan
Cikker. Între 1990 – 2002 a fost director
artistic al Trupei Artistice a Armatei. Din
2003 este profesor la Conservatorul din
Bratislava. Două dintre operele sale au
fost puse în scenă la Teatrul Naţional de
Operă din Slovacia. A scris şi muzică
pentru copii, cântată în şcoli de artă, interpretată de coruri de copii. Dar - şi muzică
pentru ﬁlme de animaţie. Ca pianist, s-a
ilustrat în acompaniament pentru solişti.
Mulţi solişti de operă la Teatrul Naţional
Slovac îi solicită colaborarea. În prezent,
este cunoscut şi ca interpret de folclor
evreiesc. Înzestrările vocale şi actoriceşti
ale lui Ervin Schönhauser au fost puse în
valoare prin repertoriul ales: liric („Trenen”, „A idişe mame”, „Taiere mame”) şi
dramatic („Şma Israel”, „Es brent” ş.a.).
Fineţea, discreţia, subtilitatea, evidente
în acompaniamentul la pian al lui Milan
Dubovsky, au dăruit recitalului luciri de
piatră preţioasă. Muzica ne-a însoţit/ ne
însoţeşte de-a lungul istoriei. Este şi ea
o cheie a supravieţuirii noastre.
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

O tristă amintire
La 6 ianuarie 2011 se împlinesc 70
de ani de la tristul eveniment al rebeliunii
legionare din România. În toamna anului
1940, în urma unei legi rasiale, am fost
exmatriculat din Gimnaziul industrial din
Reşiţa, unde începusem clasa a III-a.
Pentru a putea continua studiile, m-am înscris la Gimnaziul industrial „Ciocanul” din
Bucureşti de pe Calea Dudeşti, cu statut
intern, ﬁind singura şcoală a Federaţiei,
cu proﬁl industrial din România. În după
amiaza zilei de 6 ianuarie 1941, m-am
învoit pentru a merge la un magazin, să
cumpăr un lacăt. La întoarcere, au apărut
primele căruţe care ieşeau din Bucureşti,
încărcate cu mobilă, plăpumi, perne etc.
jefuite din casele evreilor, auzind şi primele împuşcături.
Menţionez că, ﬁind vacanţa de iarnă,
nu am plecat acasă, deoarece părinţii
mei n-au avut această posibilitate.Conducerea şcolii a hotărât să nu ne ducem
în seara respectivă în dormitor, trei zile
şi trei nopţi stând în încăperea în care
făceam practică, dormind pe mesele de
lucru. Jur împrejur vedeam ﬂăcările din
casele evreieşti aprinse de legionari.
Cu mare tristeţe mă gândesc în ﬁecare an la acest eveniment, în care poporul
evreu a avut iarăşi jertfe, prin exterminarea unui număr mare de evrei în pădurea
Jilava, corpurile lor ﬁind batjocorite, puse
în cârligele abatorului şi etichetate „carne
cuşer”.
La împlinirea a 70 de ani de la acest
eveniment, pe care îl comemorăm în mod
deosebit, să spunem cel puţin un kadiş
pentru suﬂetele celor ucişi.
ADALBERT WEINBERGER
Reşiţa
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70 DE ANI DE LA POGROMUL LEGIONAR DIN BUCUREŞTI
În luna ianuarie se vor împlini 70 de
ani de la sângerosul pogrom împotriva
evreilor din Bucureşti, când timp de trei
zile au domnit acolo teroarea legionară,
sălbăticia, vandalismul şi primejdia pentru
vieţile celor 100.000 de locuitori evrei din
capitala României. Cartierul evreiesc, în
care se aﬂau o mulţime de magazine ale
evreilor, a fost prima ţintă a legionarilor.
Ei au spart geamurile şi vitrinele, jefuind
ceea ce găseau, în timp ce cântau cântecele lor. De asemenea au intrat în sinagogi, arestând pe cei veniţi să se roage.
În casa noastră am stins luminile şi,
plini de îngrijorare urmăream privind prin
geam cele ce se petreceau afară. Am
văzut cum au intrat legionarii în Sinagoga
Mare care era alături de casa noastră,
au scos afară evreii care se rugau, au
scos sulurile sﬁnte în stradă şi au dansat
peste ele.
După miezul nopţii am auzit bătăi şi
lovituri în poarta casei noastre. Au spart
uşile şi au intrat în casa noastră. Eram
toţi împreună, părinţii mei, cei doi fraţi
mai mari, sora mea şi fratele meu cel
mic. Legionarii au cerut ca tata să vină
cu ei la sediul lor să dea o declaraţie. La
răspunsul tatălui, care a rugat să semneze declaraţia în casă, au început să-l
lovească pe cap şi pe faţă cu bastoane de
ﬁer, sângele care a ţâşnit a stropit pereţii
casei şi multă vreme acest sânge a rămas
ca mărturie a tragediei familiei noastre.
Între timp, alţi legionari loveau pe fraţii
mai mari. Toţi trei însângeraţi şi torturaţi
au fost scoşi din casă, duşi la un sediu
al legionarilor, unde iar au fost chinuiţi şi

apoi, în pădurea Jilava, lângă Bucureşti.
Acasă, mama a leşinat iar noi, copiii,
îngroziţi de cele văzute plângeam şi tremuram. Mai bine de două zile am rămas
toţi îmbrăcaţi cu paltoanele, nu ştiam unde
să ne ducem. Între timp vecini, cunoscuţi
şi rude se adunaseră în casă. A treia zi
la prânz tata a sosit acasă, adus de o
maşină militară condusă de jandarmi,
care opriseră rebeliunea legionară. Tata,
sleit de puteri după trei zile pe zăpadă,
nemâncat şi nebăut, torturat, povestind
cele întâmplate, ﬁecare credea că aiurează, că nu poate ﬁ real ceea ce spune.
La Jilava, peste 100 de evrei au fost
aduşi în camioane şi, pe măsură ce coborau, primeau un glonte în ceafă. Tata
îi ţinea pe ﬁii săi, pe fraţii noştri Iancu şi
Iosif, pe ﬁecare de câte o mână, aşa au
căzut pe zăpadă toţi trei. Înainte au apucat
să spună împreună rugăciunea VIDUI ce
se spune înainte de trecerea suﬂetului în
lumea celor drepţi. Şi apoi tata a simţit
cum se scurgea viaţa din trupurile ﬁilor
săi. A aşteptat şi el sfârşitul şi l-a dus
atunci gândul la unul din psalmii regelui
David: „Chinuitu-m-a Cel de Sus, dar nu
mi-a luat suﬂetul”. În zori, tata s-a ridicat,
a văzut în jurul său zecile de cadavre
întinse pe zăpadă.
Un legionar l-a văzut mergând în neştire şi l-a dus la primăria din Jilava. Acolo
erau câteva dintre victime, care fuseseră
rănite. Oﬁţerii germani care erau de faţă
spuneau că evreii sunt vinovaţi de acest
război, că au instigat pe englezi să pornească războiul şi de aceea evreii trebuie
pedepsiţi. Ca întotdeauna în istorie, evreii

S T A T U L
La 14 septembrie 1940, România este
proclamată, prin Decret Regal, Stat Naţional Legionar. Mişcarea Legionară este
singura mişcare recunoscută în noul stat,
având ca ţel ridicarea morală şi materială
a poporului român şi dezvoltarea puterilor
lui creatoare. Generalul Ion Antonescu
este numit Conducătorul Statului Legionar
şi Şeful Regimului Legionar. Viceprimministru este Horia Sima, conducătorul
Mişcării Legionare. Se decide încetarea
oricărei lupte între fraţi.
Noul stat s-a autodeﬁnit naţionalistcreştin şi totalitar.
Aşadar, Legiunea a fost instalată la
guvernare prin Decret Regal. Dispunând
de instrumentele puterii, a demonstrat
în timp record cu ce
metode înţelege să
acţioneze în vederea ridicării morale şi
materiale a poporului
român şi să dezvolte
puterile lui creatoare;
demonstrând totodată care sunt funcţiile
statului totalitar naţionalist-creştin.
Pe lângă lichidarea brutală a adversarilor politici (cazurile N. Iorga, V. Madgearu, ale celor 60 de demnitari politici
ucişi în închisoarea Jilava ş.a.), ţinta
principală au fost evreii. Eliminarea lor
din societatea românească era considerată garanţia principală pentru ridicarea
morală şi materială a poporului român.
În acest scop, statul totalitar naţionalistcreştin a promulgat în cascadă o legislaţie
de excludere a evreilor, de la dreptul la
proprietate, dreptul la muncă şi învăţătură,
patronând în acelaşi timp asasinatele, jafurile, maltratările şi alte acte de violenţă,
dezlănţuite de legionari împotriva evreilor.
Documente de epocă emanate atât
de la autorităţile româneşti cât şi de la
organizaţiile evreieşti reﬂectă respectivele
evenimente sângeroase în toată amploarea lor. Sunt relevante în acest sens zecile de memorii înaintate Conducătorului
Statului, sub semnătura lui dr. Wilhelm
Filderman, preşedintele Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F.U.C.E.), şi
a secretarului general Matatias Carp. Un
departament special al F.U.C.E. format
din statisticieni, sociologi şi jurişti a adunat şi sistematizat datele şi faptele care

sunt ţapii ispăşitori. În aceeaşi noapte l-au
luat pe tata şi pe ceilalţi cinci răniţi, i-au
dus în pădure şi au tras cu gloanţe în ei,
ucigându-i pe toţi în afară de tata, care a
scăpat neatins şi de data asta.
Tata a rămas în continuare toată
noaptea întins pe zăpadă. A văzut cum
legionarii dezbrăcau cadavrele celor
omorâţi, luau hainele, scoteau dinţii de
aur din gura cadavrelor. S-au apropiat
apoi de el şi, văzând că încă trăieşte,
au vrut să-l împuşte dar unul dintre ei a
văzut în ce hal era tata, cu halatul plin de
sânge şi noroi; au fugit şi el a rămas iarăşi
o noapte în pădure. A treia zi au apărut
jandarmii care au anunţat că rebeliunea
s-a terminat, legionarii fugiseră pentru a
nu ﬁ arestaţi. Astfel au luat sfârşit chinurile
ﬁzice ale tatălui nostru. Jandarmii l-au
adus acasă. Înainte de a pleca din Jilava,
tata a cerut jandarmilor să-l ajute să caute
trupurile ﬁilor săi şi cu creionul lor a notat
pe spatele lor numele pentru ﬁ identiﬁcaţi
mai uşor la morgă.
*
Au trecut 70 de ani de durere, în care
tatăl meu a avut grijă să editeze scrierile
fraţilor mei, publicate sub titlul „Slove de
Martiri” (N. Red.: tradusă şi la Editura
Hasefer), carte care a fost apoi tradusă
în limba ebraică. De asemenea, a înﬁinţat
sinagoga pe numele lui Iancu şi Iosef,
cunoscută ca „Beit Iacov-Iosef” şi, după
decesul tatălui, a fost adăugat şi numele
Rav Zwi Guttman.
După groaznica tragedie, mama a purtat doliu, îmbrăcată numai în negru până
la moartea ei, după 17 ani de la pierderea

N A Ţ I O N A L

au stat la baza redactării respectivelor
memorii – adevărate cronici ale politicii
antievreieşti promovate de Statul Naţional
Legionar. Copiile acestor documente, folosite parţial de Matatias Carp în Cartea
Neagră, au fost legate în epocă în registre
speciale, astăzi ﬁind păstrate în arhiva
Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor
din România. Originalele se găsesc în
Arhiva Naţională, în fondurile Ministerului
Afacerilor Interne şi ale Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.
Unul dintre cele trei registre (aﬂate
în arhiva C.S.I.E.R.) conţine memoriul
nr. 549, înaintat Conducătorului Statului
la 9 decembrie 1940. Pe zeci de pagini sunt descrise
faptele petrecute între 1 octombrie – 9
decembrie 1940 în
39 de localităţi. Dar,
după mărturisirea
autorilor, ceea ce s-a
prezentat era doar
un palid rezumat al
celor întâmplate. Victimelor le era frică
să povestească cele trăite, se temeau
de represalii. Adunarea mărturiilor şi
transmiterea lor către autorităţile superioare implica un adevărat act de curaj.
Şi totuşi, în memoriul din 9 decembrie,
ca şi în cele următoare, sunt descrise:
asasinatele, devastările de temple şi sinagogi, sechestrările de clădiri comunitare,
cazurile de arestări, maltratări şi schingiuiri, evacuările din locuinţe, izgonirile din
localităţi, conﬁscările de averi, presiunile
şi violenţele pentru cedări de magazine şi
locuinţe la preţuri derizorii sau chiar fără
plată. Conducătorul Statului a pus următoarea rezoluţie pe material: A se cerceta
urgent toate cazurile de către Ministerul
de Interne împreună cu un legionar. Dacă
astfel de cazuri continuă – scria conducătorul – eu nu pot tolera la inﬁnit dezordinile
care dau peste cap ţara. Eu nu protejez pe
jidani, care sunt vinovaţi în mare parte de
nenorocirile abătute asupra acestei ţări.
Dar nu pot să tolerez, ca şef al guvernului,
acte care compromit redresarea ţării.
La 9 ianuarie 1941, F.U.C.E. înaintează un nou memoriu, arătând că, în ciuda
dispoziţiilor Conducătorului, atrocităţile
continuă. Ancheta cerută a fost făcută de
cei implicaţi în crimă – se scria în memo-

Bilanţul unei
guvernări
(septembrie 1940 –
ianuarie 1941)

celor doi ﬁi. Este înmormântată alături de
ei în cimitirul Filantropia din Bucureşti.
Cifra 17 dă în ebraică, prin anagramă,
cuvântul TOV (bine); poate că acolo îi
este mai bine. Tata a mai trăit 32 de ani.
În ebraică, prin anagramă, LEV înseamnă
inimă. Tata este înmormântat la Tel Aviv,
în cimitirul Nahlat Itzhak.
Fie memoria lor binecuvântată!
Rabinul EFRAIM GUTTMAN
(Din „Jurnalul săptămânii”,
6 ianuarie 2011, Israel)

L E G I O N A R

riu. Victimele au fost silite sub ameninţare
să declare că nu li s-a întâmplat nimic. În
concluzie, s-a cerut ca în interesul adevărului şi pentru binele nu doar al evreilor,
dar al ţării în general, cercetările să ﬁe
făcute de Parchetul tribunalelor.
Punctul paroxistic al terorii a fost,
desigur, pogromul din 21-23 ianuarie
1941, declanşat de legionari în timpul
rebeliunii. Un memoriu de sinteză asupra
evenimentelor din acele zile sângeroase,
însoţit şi de un album cu fotografii, a
fost înaintat Conducătorului la 1 aprilie
1941. La data respectivă s-au avut în
evidenţă 120 de morţi, 13 răniţi, 1274 de
cazuri de devastări şi jefuiri, din care 336
cazuri de veterani sau ﬁi de veterani ai
războaielor României. Totalul pagubelor
a fost evaluat la peste 382 milioane de
lei, iar pagubele provocate cu devastarea templelor şi sinagogilor s-au ridicat
la peste 27 milioane de lei. Iată bilanţul
guvernării legionare timp de 4 luni: bilanţul
din perspectiva suferinţelor evreieşti. Ce
a însemnat pentru soarta ţării în general
a fost prezentat în două volume cerute
de Conducătorul Statului şi intitulate
semniﬁcativ Pe Marginea Prăpastiei. În

ultimă instanţă, Conducătorul a repudiat
Mişcarea Legionară. În şedinţa Consiliului de Miniştri din 11 ianuarie 1941, le-a
reproşat că, datorită lor, se petrec lucruri
groaznice pe întreg cuprinsul ţării. Ce-i
drept însă, vina nu a atribuit-o esenţei
legionarismului, ci faptului că ar ﬁ intrat
bolşevicii în Mişcarea Legionară. După
cum se ştie, conﬂictul a devenit deschis
în timpul rebeliunii din 21-23 ianuarie,
când lupta s-a dat pentru putere. Victoria
generalului Antonescu, sprijinit de Armată şi având recunoaşterea Reich-ului, a
fost iminentă. Dar pentru ca să nu existe
iluzia că noul cabinet antonescian, format
după eliminarea legionarilor, ar ﬁ urmărit
despăgubirea evreilor, este cazul să ﬁe
citată declaraţia Conducătorului Statului
în şedinţa Consiliului de Miniştri din 3
februarie 1941: Este legea care decide
în toate aceste cazuri, însă să nu permiteţi evreilor să se obrăznicească, să
spună că le-a venit timpul lor, să spună
că guvernul de militari s-a transformat în
guvern de protectori pentru jidani în Ţara
Românească.
LYA BENJAMIN

27 ianuarie – Ziua Internaţională
a Holocaustului
Printre zilele comemorative legate de Holocaust (unii vor spune, prea
multe, dar pe morţi, pe supravieţuitori nu-i aud?), se numără şi aceea în
care se reaminteşte generaţiei actuale despre eliberarea celui mai mare lagăr de exterminare (mare, ca număr de asasinate) din timpul Holocaustului,
Auschwitz – Birkenau (în polonă Osweiczim), lângă vechiul oraş Cracovia,
mândria istorică a Poloniei. Pentru că arhivele care conţineau date statistice
au fost distruse, cifra celor ucişi nu este cunoscută cu exactitate, argument
pentru negaţionişti de a mai ucide o dată, prin scris, ceea ce au făcut naziştii
prin gazare, înfometare, biciuire, refuzul oricărei asistenţe medicale normale,
condiţiile de totală insalubritate, deşi regimul nazist se lăuda cu ordinea şi
curăţenia din toate lagărele.
Se poate vorbi de un milion şi jumătate până la două milioane de morţi,
dintre care marea majoritate o formau copiii, bătrânii şi femeile, pentru că
bărbaţii mai în putere erau duşi la munci pentru Germania şi armata germană,
unii murind în alte zone. Au fost rare cazurile de evadare, mai frecvente erau
sinuciderile. Acolo a murit şi o mare parte din floarea intelectualităţii evreieşti,
printre ei şi Fundoianu. Apoi nu se ştie câte genii potenţiale nu au fost nimicite
în acest blestemat loc, astăzi – un muzeu, care cu greu mai poate impresiona
pe cineva, pentru că totul pare incredibil. Unii au murit după eliberare, din cauza
epuizării, de necompensat, iar alţii mai trăiesc şi astăzi. (B.M.M.)
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A N I V E R S A R E
AD MEA VEESRIM preşedintelui F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer
Ceea ce am trăit noi toţi, cei prezenţi în „Popa
Soare” – la aniversarea zilei de naştere a preşedintelui Federaţiei, dr. Aurel Vainer, înainte cu o zi de
a se naşte, adică pe 9, nu pe 10 ianuarie când s-a
născut, acum 79 de ani, la Ştefăneşti - a ieşit din
tiparele clasice. Au lipsit discursurile preelaborate,
cuvintele mult şlefuite, atmosfera de simpozion.
Fiindcă dezinvoltura, exuberanţa, bucuria de a trăi,
care sunt dominantele de comportament ale sărbătoritului, au dat tonul rostirilor ﬁecăruia. I-au ﬁ fost
alături, de ziua lui, preşedintele Academiei Române,
acad. Ionel Haiduc, E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în România, cu soţia, alţi diplomaţi,
stele ale cântecului, dansului, artei dramatice, vechi
prieteni ai familiei Anette şi Aurel Vainer, universitari
de la Politehnică, de la Medicină, economişti de
elită, istorici, oameni de litere, oameni din mediul de
afaceri ş.a. Dar şi colaboratori apropiaţi: membri ai
Comitetului Director şi ai Consiliului de Conducere
al F.C.E.R, Rabinat, lideri ai C.E.B., BBR, Joint,
JCC, ACPRI, AERVH, INSHR, oameni din presa
audio-vizuală şi scrisă. „Regizorii” - tinerii Silvian
Horn, şeful de Cabinet al preşedintelui, şi Silviu
Vexler, care asigură toate transmisiile pe internet
ale evenimentelor din F.C.E.R., au mărturisit că
prin forţa de muncă, sărbătoritul e mai tânăr ca ei.
Totul a fost un spectacol în prelungirea celor
de Anul Nou. A început cu brindisi din „Traviata”
(interpretă – Carla Muşat), au „curs”, pe lângă
băuturi alese, mult umor, potpuriuri de şlagăre
internaţionale din muzica clasică, lied, muzică populară românească (Radu Captari, Carla Muşat,
Trupa „Etnic” – Roxana Nicu şi Elena Azamﬁrei -,
adusă de Janina Ilie). Au fost multe, multe ﬂori şi
cadouri pentru sărbătorit. Au fost mâncăruri de soi
(echipa condusă de Mihaela Alupoaiei de la Căminul
„Rosen”, doamnele de la Restaurantul Ritual de la
D.A.S.M.) şi dans (pentru amatori din „public”). Au
fost şi urători care l-au „colindat” pe sărbătorit cu
un fel de haiku-uri. Strânse-n buchet, ele au alcătuit portretul acestei personalităţi de care suntem
mândri c-avem norocul s-o avem în frunte: un om
al prezentului şi al viitorului; o pagină importantă din
istoria comunităţii evreieşti din România. S-a vorbit
despre înţelepciune şi profesorat (preşedintele
C.E.B., Erwin Şimşensohn, coordonatorul pe ţară
al programelor de Talmud Tora, Edy Kupferberg,
directorul Joint pentru România, Israel Sabag), punţi
către societatea românească (Carmen Dumitriu),
armonie (Irina Cajal), prietenie (E.S. Dan Ben-Eliezer), solidaritate şi frăţietate (preşedintele BBR,

Stimate Domnule Preşedinte
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 decembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat reclamaţia nr. 15401/25.11.2010, precum
şi raportul întocmit de Direcţia de Monitorizare cu
privire la emisiunea ”Dan Diaconescu Direct”, difuzată în data de 06 noiembrie 2010 de postul de
televiziune OTV.
Consiliul a constatat că postul OTV a ales ca
temă de dezbatere a acestei ediţii a emisiunii un
subiect istoric controversat, cu privire la care în
societatea românească există opinii diferite, care
susţin, pe de o parte, teza potrivit căreia evreii nu ar
ﬁ avut de suferit în timpul regimului Antonescu, iar
pe de altă parte, teza conform căreia Ion Antonescu
a promovat o politică de puriﬁcare etnică, antisemită, care s-a manifestat prin masacre, atrocităţi şi
jafuri faţă de cetăţenii români de etnie evreiască.
Pentru a trata un subiect de o asemenea complexitate postul OTV a invitat să-şi exprime punctul de vedere pe prof. Ion Coja, care a aﬁrmat în
timpul emisiunii că în România nu a existat nici un
program de exterminare a evreilor şi că mareşalul
Ion Antonescu este învinuit, pe nedrept, de crime
pe care nu le-a comandat, ﬁind adeptul primei teze
menţionate mai sus.
De asemenea, postul OTV a mai prezentat şi
un punct de vedere similar, respectiv un interviu
realizat, în ziua de 20.04.2002, de Florin Şandru cu
Leopold Lazăr Schobel, unul dintre supravieţuitorii
deportărilor din Ardealul de Nord în lagărul de la
Birkenau-Auschwitz, în anul 1944. Titlul interviului
a fost „Deţinutul A-13221” şi a avut durata de o oră.
Analizând conţinutul emisiunii, Consiliul a
constatat că aceasta s-a desfăşurat cu încălcarea
prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audi-

Te l e g r a m e
Domnului dr. Aurel Vainer
Preşedinte F.C.E.R
Bucureşti, România
Stimate domnule dr. Vainer,
Aş dori să vă mulţumesc pentru primirea caldă şi plină de amabilitate pe care mi-aţi acordat-o alături de colegii dumneavoastră
când am fost în Bucureşti săptămâna trecută.
Mă rog şi sper să avem succes în oprirea săpăturilor la mormintele comune din Popricani, Iaşi şi returnarea imediată a oaselor
exhumate, conform Halaha.
Vă rog să binevoiţi a transmite mulţumirile şi adânca mea recunoştinţă alături de cele mai bune urări Rabinului Rosen, domnului
Schwartz, domnului Şimşensohn şi, nu în ultimul rând, cele mai
călduroase mulţumiri domnului Rudy Marcovici.
Am fost adânc impresionat de Kehila dumneavoastră, Rabinul
şi liderii comunităţii şi în special de devotamentul şi dedicarea faţă
de valorile iudaismului.
Fie ca Dumnezeu să vă dea sănătate şi succes în toate activităţile dumneavoastră.
Al dumneavoastră sincer,
Rabbi YESHAYA SCHLESINGER
*
Comisia SUA pentru Conservarea Moştenirii Americane
de peste hotare
9 decembrie 2010
Domnului deputat dr. Aurel Vainer
Preşedinte F.C.E.R.
Stimate domnule dr. Vainer,
Îmi cer scuze deoarece nu v-am scris mai devreme pentru a-mi
exprima adânca apreciere pentru Medalia de Onoare care mi-a fost
acordată de către F.C.E.R. De asemenea, apreciez mult şi premiul
acordat de Primarul Bucureştiului, ştiind că dumneavoastră aveţi
un rol însemnat în acest sens. Dar, cel mai important, doresc să
vă mulţumesc pentru încheierea cu succes a proiectului nostru
de la Cimitirul de pe Şoseaua Giurgiului. Implicarea dvs. hotărâtă
pentru amintirea şi conservarea culturii evreieşti din România este
impresionantă şi demnă de laude. Este ceva neobişnuit să avem
aşa un partener de încredere şi ferm, cu care Comisia poate lucra
şi avea multe realizări.
Aştept cu plăcere să mai colaborăm şi pe viitor la alte proiecte
şi vă voi mulţumi personal pentru eforturile dvs. când vă voi vedea
în România, anul viitor. Vă salut călduros!
Cu stimă,
WARREN L. MILLER
*
Fundaţia familiei de Weck
Către F.C.E.R.

ing. José Iacobescu), socializare (Iancu Ţukărman,
acad. prof. dr. Paul Cristea), infuzie de optimism
(Eva Galambos), drept pentru care CCIB îi „susţine
de pe acum proiectele” (preşedintele CCIB, Sorin
Dumitriu). S-a vorbit despre capacitatea sa de a
îmbunătăţi imaginea României în lume (vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz), despre „tinereţe fără bătrâneţe” (Silvian Horn şi Silviu Vexler),
i s-a cântat un fragment din „A idişe mame” (Prim
Cantorul Iosif Adler) şi s-a înaintat dorinţa de a face
„studiu de caz” din brand-ul nostru parlamentar,
economic, comunitar (dr. Hary Kuller).
Laudatio la laudatio au fost cuvintele de răspuns
ale sărbătoritului. Un sincer „mulţumesc” pentru
participare a venit din partea Anettei Vainer. „Zai
freilăh!” i-a cântat la retroproiector Iacob Bodo…
Există multe feluri de a spune „Ad Mea Veesrim!”
şi „La mulţi ani!”. Atâtea feluri câţi vorbitori. Adaug
unul. M-a întrebat odată domnu’ Vainer ce-am înÎn ziua de 13 octombrie 2010, Federaţia Comunităţilor Evreieşti
văţat de la el. „Să-ţi faci din muncă o plăcere!”, i-am
răspuns. Cred că este cheia succesului său în viaţă. din România a remis domnului Ambasador al Elveţiei, Livio Hürlzer,
IULIA DELEANU Medalia de Onoare „Dr. Alexandru Şafran“, ca omagiu în memoria
lui René de Weck, conducătorul Legaţiei Elveţiene la Bucureşti,
din 1933 până în 1945, pentru acţiunea sa curajoasă în favoarea
evreilor din România, în timpul ultimului război mondial.
Fundaţia familiei de Weck mulţumeşte F.C.E.R. pentru omagiul
ovizualului, întrucât postul OTV avea obligaţia de adus memoriei înaintaşului nostru, René de Weck, şi Departamena prezenta şi o opinie contrară cu privire la tema tului Federal al Afacerilor Externe, pentru faptul de a ni-l remite.
abordată, în scopul asigurării unei informări corecte
Preşedintele Fundaţiei
şi complete a publicului.
HERVÉ de WECK
Dispoziţiile invocate impun ca radiodifuzorii să
*
respecte principiul asigurării imparţialităţii, iar prinCentrul de Training şi Dezvoltare Profesională CTPD – Chişinău
cipalele puncte de vedere aﬂate în opoziţie să ﬁe
14 decembrie 2010
prezentate în cadrul aceleiaşi emisiuni, dispoziţii pe
care postul OTV nu le-a respectat.
Mult stimate domnule Aurel Vainer,
Având în vedere aceste aspecte, Consiliul
Din partea delegaţiei noastre, noi, personalul Centrului de Traiapreciază că, alegând să abordeze tema situaţiei ning şi Dezvoltare Profesională din Chişinău vă mulţumim pentru
evreilor în vremea mareşalului Antonescu, temă o astfel de primire călduroasă de către Federaţia Comunităţilor
care, în societatea românească, continuă să separe Evreieşti din România, care s-a desfăşurat între 6 şi 8 decembrie
chiar şi lumea istoricilor, radiodifuzorul trebuia să se 2010.
asigure că prezintă publicului o informare obiectivă,
Suntem încântaţi de lucrul multilateral şi eﬁcient pe care îl desfapt care presupunea în mod necesar exprimarea făşoară comunitatea evreiască sub conducerea dumneavoastră.
principalelor puncte de vedere aﬂate în opoziţie.
Realizările comunităţilor evreieşti din România au impresionat pe
Dintr-o altă perspectivă, Consiliul consideră că toţi membrii delegaţiei noastre, printre care au fost cercetători şi
prezentarea de către prof. Ion Coja a evenimentelor profesori de liceu, reprezentanţi ai comunităţilor şi organizaţiilor
tragice de la Iaşi (respectiv pogromul şi trenurile evreieşti din Republica Moldova.
morţii) ca ﬁind consecinţa acţiunilor unor ”tineri
Vă mulţumim pentru ospitalitatea dumneavoastră şi programul
evrei descreieraţi”, pe care îi consideră singurii pregătit pentru noi. În timpul şederii noastre am reuşit să colectăm
vinovaţi de cele întâmplate, precum şi opinia d-lui informaţia necesară pentru dezvoltarea proiectului nostru „Timpul
Coja, potrivit căreia ”deportarea în Transnistria nu să strângem pietrele”, pe care am primit-o din instituţiile comunităţii
înseamnă Holocaust, pentru că se putea evada evreieşti, cât şi din centrele publice de cercetare a temei istoriei
foarte uşor”, constituie atât un act de dezinformare Holocaustului.
a publicului, dar mai ales o formă de denigrare a
Întâlnirile cu experţii, martori oculari ai acestor evenimente, foşti
victimelor unui regim totalitar, precum cel nazist. O prizonieri ai getoului şi cercetătorii au deschis pentru noi oportuastfel de abordare contravine prevederilor art. 47 nitatea unică penru reconstituirea resurselor noastre informaţioalin. (1) din Codul audiovizualului.
nale, pentru lărgirea sferei învăţământului şi pentru cooperarea în
Pentru aceste considerente, membrii Consiliului investigarea continuă a acestui subiect important.
au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie
Desigur, comunităţile noastre sunt conectate prin legături strânpublică.
se ale trecutului istoric, cultura unică a strămoşilor noştri, care de
Cu deosebită consideraţie,
secole au trăit pe teritoriul României şi Basarabiei.
Noi ne-am simţit ca acasă şi suntem foarte recunoscători
Preşedinte dumneavoastră şi tuturor angajaţilor comunităţii evreieşti şi JDC
RĂSVAN POPESCU a României, care au făcut eforturi mari pentru asigurarea ca vizita
Întocmit – Birou Comunicare noastră să decurgă cu atât succes.
şi Relaţii cu Publicul
Cu cele mai bune urări şi speranţă pentru o cooperare continuă.
Şef Birou – ILEANA DĂNĂLACHE
GALINA CARGHER
şi echipa CTPD

Consiliul Naţional al Audiovizualului
Către: Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România – Cultul Mozaic
Domnului Deputat dr. Aurel Vainer
Preşedinte
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Oaspeţi străini în vizită la F.C.E.R.

Delegaţia olandeză a Holocaust Task Force

O delegaţie olandeză, formată din ambasadorul Karel P.M.de Beer de la MAE,
dr. Marcel de Kort, membru al Holocaust
Task Force din Olanda şi Paul Ynkers,
adjunct de şef de Misiune la Bucureşti, a
efectuat o vizită la F.C.E.R., unde a fost
primită de vicepreşedintele Federaţiei,
ing. Paul Schwartz. Prezenţa lor a fost
prilejuită de preluarea peste scurt timp
de către Olanda a preşedinţiei organizaţiei The Task Force for International
Cooperation on Holocaust Education,
Remembrence and Research, ITF, cum i
se spune pe scurt, a fost creată în 1998,
la iniţiativa Suediei. Având la început doar
şase membri, astăzi ea a devenit o forţă
care cuprinde 28 de state de pe toate
continentele. România a fost primită în
decembrie 2004.
Delegaţia olandeză a dorit să aibă o
privire de ansamblu asupra situaţiei din
România şi despre rezultatele activităţii
Task Force în ţara noastră. Ing. Paul
Schwartz a făcut o prezentare succintă a
istoriei evreilor români, începând din perioada interbelică şi până în zilele noastre,
a situaţiei numerice a comunităţii, care
s-a redus de la 800.000 cât era în pragul
celui de-al doilea război mondial până la
mănunchiul de oameni care reprezintă

A

Prin petiţia F.C.E.R. înregistrată
la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) sub nr.
2579/06.04.2010, acesta a fost sesizat cu
privire la campania desfăşurată de către
publicaţia lunară “Cuvântul legionar”,
avându-i drept ţintă pe evrei ca grup etnic.
Aﬁrmaţiile cu caracter antisemit, negarea Holocaustului, încălcarea dreptului la
demnitate sunt exempliﬁcate în petiţie prin
citate dintr-o serie de articole apărute în
perioada respectivă.
După analiza susţinerilor petentei
(FCER), a audierii părţilor şi a invocării
de către reclamat (publicaţia “Cuvântul
legionar”) a libertăţii de exprimare, ca
drept garantat de Constituţie, Colegiul
Director al CNCD a emis Hotărârea nr.
341 din 23.11.2010.
În conţinutul Hotărârii se fac referiri la:
Constituţia României – art. 30 care,
asigurând libertatea de exprimare, prevede însă şi limitele acestei libertăţi. Cităm
în acest sens punctele 6 şi 7:
(6) Libertatea de exprimare nu
poate prejudicia demnitatea, onoarea,
viaţa particulară a persoanei şi nici
dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război
de agresiune, la ură naţională, rasială,
de clasă sau religioasă, incitarea la

astăzi comunitatea, a vorbit despre situaţia sinagogilor şi cimitirelor. El a amintit
despre rebeliunea legionară din 1941 şi
comemorarea a 70 de ani de la Pogromul
din Bucureşti, apoi a făcut o analiză a
situaţiei economice actuale, consecinţele
crizei în care evreii pot deveni uşor ţapi
ispăşitori. Vicepreşedintele F.C.E.R. a
asemănat situaţia de astăzi cu cele întâmplate în marea criză economică din
1929. În acest context, el a vorbit despre
reînvierea legionarismului în România şi
tendinţa de propagare a unor minciuni în
vederea falsiﬁcării adevărurilor istorice...

ITF leagă trecutul cu viitorul
Ambasadorul Karel P.M.de Beer şi-a
exprimat opinia că nu situaţia economică
este determinantă în crearea unei atmosfere de antisemitism ci existenţa unui
mediu receptiv pentru aceasta. El a arătat
că ITF, organizaţie neevreiască, nu priveşte în trecut ci în viitor şi consideră educaţia drept sarcina cea mai importantă. El
a amintit şi unele diﬁcultăţi organizatorice,
precum şi disputele legate de scopurile
urmărite de ITF, eventualitatea extinderii
tematicii, prin includerea şi a altor genocide, nu numai Holocaustul. Prezentarea
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vicepreşedintelui Federaţiei l-a determinat
să întrebe în ce măsură guvernul român
este implicat în activitatea de educaţie
pentru cunoaşterea Holocaustului. Deşi
ITF nu se ocupă de antisemitism, îşi dă
seama că în politica de zi cu zi aici există
o problemă de fundal, de aceea ar trebui
intensiﬁcată activitatea educativă şi de
cercetare academică. Delegaţia a vizitat
de-acum 15 ţări şi a constatat că situaţia
din România nu este unică, de aceea trebuie elaborate strategii, alternative. Atât
ing. Paul Schwartz cât şi dr. Liviu Beris
au prezentat realizările în acest domeniu
dar şi diﬁcultăţile, preşedintele AERVH
subliniind că este foarte grea zădărnicirea
memoriei colective. Acest fapt a devenit
evident în timpul conferinţelor pe care le
ţine în faţa elevilor şi studenţilor. În altă
ordine de idei, el a arătat că în ţara noastră există o legislaţie care sancţionează
negarea Holocaustului, dar care nu se
aplică. Vicepreşedintele F.C.E.R. a subliniat că, în urma activităţii Comisiei Wiesel,
guvernul român a ridicat un Monument al
Holocaustului, s-a introdus predarea Holocaustului în şcoli dar ea este opţională
şi de multe ori opoziţia provine chiar din
partea unor profesori. Pe de altă parte,
există o colaborare foarte bună cu o se-
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discriminare, la separatism teritorial sau crearea unei atmosfere intimidansau la violenţă publică, precum şi ma- te, ostile, degradante, umilitoare sau
nifestările obscene, contrare bunelor ofensatoare, îndreptat împotriva unei
moravuri.
persoane, unui grup de persoane sau
Protocolul nr. 12 la Convenţia Eu- unei comunităţi ....... “
ropeană a Drepturilor Omului, art. 1,
privind egalitatea în drepturi.
Elementele menţionate au dus la urRecomandarea nr. R(97) 20 a Comi- mătoarele formulări ale punctelor 5.7 şi
tetului de Miniştri către statele membre 5.8 din Hotărârea nr. 341 din 23 11.2010 a
cu privire la “discursul de ură”, adoptată Colegiului Director al Consiliului Naţional
de către Comitetul de miniştri al Consiliu- pentru Combaterea Discriminării:
lui Europei la 30.10 1997 şi anexa privind
5.7 „Colegiul Director constată că,
domeniul de aplicare.
atât aﬁrmaţiile privind comploturile şi
Convenţia internaţională privind asasinatele comise de evreime cât şi
eliminarea tuturor fornegarea Holocaustului
melor de discriminare Hotărârea Colegiului reprezintă un comporrasială, adoptată de Adutament activ care prin
Director al CNCD
narea Generală a ONU la
efectele pe care le gene21.12. 1965 şi ratiﬁcată
reză supune unui tratade România prin Decretul 375/1970
ment degradant comunitatea evreilor,
Ordonanţa Guvernului (OG) nr. ﬁind incidente prevederile art. 2 alin. 5
187/2000, privind prevenirea şi sancţi- ale OG nr. 137/2000, republicată.”
onarea tuturor formelor de discriminare
5.8
„Având în vedere faptul că
care la art. 15 prevede: „Constituie acest comportament s-a manifestat în
contravenţie, conform prezentei or- public, având caracter de instigare la
donanţe, dacă fapta nu intră sub inci- ură rasială, cu scopul de a crea o atmodenţa legii penale, orice comportament sferă intimidantă, ostilă, degradantă,
manifestat în public, având caracter umilitoare, ofensatoare îndreptată îmde propagandă naţionalist-şovină, de potriva comunităţii evreieşti, Colegiul
instigare la ură rasială sau naţională, Director constată că sunt incidente şi
ori acel comportament care are ca prevederile art. 15 ale OG nr. 137/2000,
scop sau vizează atingerea demnităţii republicată.”

rie de intelectuali, cu diferitele culte sau
reprezentanţi ai minorităţilor, mai puţin cu
societatea civilă.

Preşedintele Comunităţii
Evreilor din Roma
Ricardo Paciﬁci, preşedintele Comunităţii Evreilor din Roma, însoţit de Ramona
Bădescu, consilier municipal şi preşedinta
Asociaţiei Românilor din Roma, s-a întâlnit cu ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele
F.C.E.R.. Cei doi s-au informat reciproc
despre activitatea şi problemele propriilor
comunităţi, găsind numeroase puncte de
convergenţă. Marele plus al comunităţii
din Roma este existenţa a numeroşi tineri.
Ricardo Paciﬁci şi-a manifestat interesul
faţă de casele de odihnă ale comunităţii
noastre, mai ales cele de la Cristian şi
Borsec. Cei doi lideri au convenit să
elaboreze în perspectivă nişte proiecte
comune cu privire la folosirea în comun
a acestora, prin organizarea unor tabere sau vizita unor grupuri de tineri sau
vârstnici. La discuţii a participat Erwin
Şimşensohn, preşedintele C.E.B.
MAGDALENA PORUMBARU

T

În ce priveşte libertatea de exprimare,
Colegiul Director s-a referit şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului (CEDO), pentru a deﬁni limita
dintre libertatea de exprimare şi dreptul
la demnitate.
Ca urmare, la punctul 5.15 din Hotărârea nr. 341/23.11.2010 se arată că
„Aplicând principiile CEDO, Colegiul
Director constată că cele aﬁrmate în
articolele menţionate nu se bucură de
protecţia libertăţii de exprimare, întrucât diseminează, incită, promovează
ura bazată pe intoleranţă, prin urmare
trebuie sancţionată. .....”
În continuare cităm din Încheierea
Hotărârii nr. 341 din 23 11.2010 a CNCD:
„Faţă de cele de mai sus, în temeiul
art. 20 alin.(2) din OG 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată,
cu unanimitate de voturi ale membrilor
prezenţi la şedinţă.”
COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:
Faptele prezentate în petiţie reprezintă
discriminarea conform art. 2 alin. 5 şi art.
15 al OG nr. 137/2000, republicată;
Sancţionarea publicaţiei “Cuvântul
legionar”, prin Nicador Zelea –Codreanu,
cu avertisment.
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Cu av. NICOLAE DÉCSEI
preşedintele Comunităţii Evreilor din Satu Mare
De peste şapte ani preşedinte al unei comunităţi, odinioară numeroasă, av. Nicolae Décsei are o biograﬁe mai...specială. S-a născut în
lagărul de la Moghilev-Podolski, la 5 decembrie 1941, a supravieţuit
împreună cu familia grozăviilor Holocaustului românesc, fiind
eliberat de Armata sovietică în martie 1944. A revenit la Cernăuţi
iar din toamna lui 1944 – la Bucureşti. A absolvit Liceul militar
“Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc şi Şcoala de
oﬁţeri de Radiolocaţii de la Braşov, apoi Facultatea de Drept a
Universităţii Babeş-Bolyai de la Cluj-Napoca, devenind consilier
juridic pe probleme de agricultură. Este unul dintre cei mai eﬁcienţi
preşedinţi de comunitate.
-– D-le preşedinte, comunitatea din
Satu Mare are un trecut trist. Povestiţine în câteva cuvinte ce s-a întâmplat cu
această comunitate atât de înﬂoritoare
în trecut şi care este situaţia ei actuală?
– Comunitatea evreilor sătmăreni a
fost una dintre cele mai mari comunităţi
mozaice din Transilvania, respectiv din
spaţiul intercarpatic, un spaţiu ce se aﬂă
azi şi în Ungaria şi Ucraina. Prima sinagogă a fost construită în 1842 şi a fost
din lemn iar pe locul acesteia în 1892 s-a
construit Sinagoga Mare, având la bază
proiectul celei din Oradea. După 1867,
datorită legislaţiei ce a dus la emanciparea
evreilor, aceştia cumpără pământ şi imobile, unii devenind latifundiari. Mulţi evrei
excelează în comerţ şi industrie. În 1868
evreimea se divizează în trei orientări: ortodocşi, neologi liberali şi status quo ante
– independenţi. În 1905 se construieşte
Sinagoga Status Quo Ante care, în 1965,
a fost demolată, pe locul ei ﬁind ridicată
poliţia judeţeană.
Comunitatea sătmăreană reprezenta,
înainte de cel de-al doilea război mondial, un sfert din populaţia acestui oraş şi
aproape tot atât din populaţia judeţului.
După 1 septembrie 1940, ca urmare a
Dictatului de la Viena, o parte importantă
a Ardealului a trecut sub administraţia
Ungariei şi astfel evreilor li s-au aplicat
legile antievreieşti emise de guvernul
ungar, culminând cu “Soluţia ﬁnală”, adică
exterminarea tuturor evreilor din Europa.
Purtătorii de stea galbenă au fost adunaţi
în ghetoul din Satu Mare în baza Decretului de ghetoizare, pus în aplicare pe 3
mai 1944, populaţia creştină ﬁind în cea
mai mare parte pasivă, în dorinţa de a
obţine beneﬁcii materiale din proprietăţile conﬁscate de la evrei. În ghetoul din
Satu Mare au fost concentraţi aproape
19.000 de evrei şi, la 19 mai, au fost
deportaţi în lagărul de exterminare de la
Auschwitz-Birkenau în şase garnituri de
tren. Circa 10 la sută din ei s-au întors.
Dintr-o comunitate mare şi înﬂoritoare,
suntem azi o comunitate mică ce numără
120 de membri, circa unu la sută din ce
am fost odată. Asta nu înseamnă că am
abandonat activitatea comunitară. Dimpo-

trivă, chiar numărul mic al membrilor ne
determină să ducem o viaţă comunitară
activă şi să ne aﬁrmăm în viaţa culturală
a oraşului. Din păcate, numărul membrilor
scade din motive biologice, ceea ce mă întristează, tineretul evitând să se integreze
în viaţa comunitară.
– Dv. faceţi foarte mult pentru păstrarea memoriei Holocaustului, a deportaţilor
din judeţul Satu Mare. Care au fost cele
mai importante
iniţiative?
– Da, fac şi
facem mult pentru păstrarea
memoriei Holocaustului. În
2004, când am
comemorat 60
de ani de la tragica deportare
a celor aproape
19.000 de evrei
sătmăreni în lagărele morţii de
la Auschwitz-Birkenau, am ridicat Monumentul
victimelor Holocaustului în
spaţiul stradal
dintre cele două
sinagogi. Un an
mai târziu, am început înscrierea numelor
celor fără de morminte pe trei plăci de
granit negru. Ca să înscriem cele aproape 13.000 de nume cunoscute, ne-ar
mai trebui 25 de plăci de granit, dar nu
se găsesc sponsori pentru aşa ceva, iar
proiectul pentru suma de 15.000 de euro
înaintat Uniunii Europene nu s-a aprobat.
În ﬁecare an, în prima jumătate a lunii
iunie, organizăm o ceremonie comemorativă la acest Monument la care participă
numeroşi oameni de bună credinţă, autorităţile locale, celelalte culte şi etnii.
– Cum reuşiţi să menţineţi o viaţă comunitară activă şi aici mă refer şi la aspectele de cult. Care este situaţia tineretului?
– Reuşim să menţinem o viaţă comunitară activă, deşi pentru acest lucru putem
conta doar pe 25-30 la sută din membri.

Avem un club în care ne adunăm atâţia
câţi se prezintă, în ﬁecare vineri între orele
17-18. În afara manifestărilor legate de
comemorarea Holocaustului, participăm
la diverse evenimente culturale, organizate de către comunităţile din Oradea şi
Debreţin (Ungaria). Cel mai reuşit eveniment a fost simpozionul „Holocaustul din
România. Evreii sătmăreni fără morminte”,
organizat împreună cu Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad, ﬁliala Satu
Mare, la care au participat numeroase personalităţi, inclusiv E.S. Dan Ben-Eliezer,
ambasadorul Statului Israel în România.
Cu acest prilej, am deschis la Muzeul de
Artă din Satu Mare expoziţia „Israelul în
imagini” şi am lansat lucrarea monograﬁcă
„Evreii sătmăreni – istorie şi destin”. Cât
priveşte aspectele de cult, ce putem să
spunem, din moment ce în toată România sunt doar trei rabini? Ne descurcăm
cum putem. Îl aveam ca oﬁciant de cult
pe secretarul Comunităţii, Alfred Sebök

– decedat recent, spre regretul nostru–,
şi avem marele noroc că prietenul meu
şi al nostru, rabinul Szerdöcz Ervin, de
la comunitatea Ujpest, Budapesta, vine
aproape lunar la noi pentru a susţine un
Şabat ca la carte. Din păcate, enoriaşii
noştri nu se manifestă faţă de religie şi
sinagogă într-un număr suﬁcient, astfel că
sunt cazuri când nu avem minian. Prezenţa doamnelor este majoritară în Sinagogă
iar a tinerilor – aproape nulă.
– Cum rezolvaţi întreţinerea celor
peste 100 de cimitire din judeţ, unde aţi
depus eforturi deosebite şi aveţi rezultate
excepţionale?
– Da, suntem comunitatea cea mai
“bogată” în cimitire: la un efectiv de 120
de membri, administrăm 126 cimitire. Da,
am depus şi depunem eforturi deosebite

dar rezultatele cu care ne mândrim le
datorăm şi muncii depuse de administratorul acestor cimitire, Bojani Ioan. Atât
Cimitirul ortodox cât şi cel Statu Quo Ante
pot ﬁ model de întreţinere a unui cimitir,
fapt recunoscut nu numai de conducerea
F.C.E.R. dar şi de comunitatea „Satmar”
din SUA, care ne-a ajutat ﬁnanciar pentru
igienizarea Cimitirului ortodox. Cu sprijinul
F.C.E.R., am reuşit în acest an să punem
la punct cimitirele din localităţile Viile Satu
Mare şi Oaşu Nou şi sperăm că şi în 2011
să putem rezolva măcar un cimitir din lista
celor cu probleme.
– Vorbiţi-ne puţin despre relaţiile comunităţii cu autorităţile locale şi sprijinul
pe care-l obţineţi din partea lor.
– Relaţiile noastre cu autorităţile locale
sunt bune. Avem uşă deschisă la primar, la
preşedintele Consiliului local şi la prefect,
dar acest lucru nu înseamnă că solicitarea
este rezolvată. Dl. primar, ing. Ilyes Iuliu
ne-a sprijinit cu fonduri pentru repararea
gardurilor celor două cimitire din Satu
Mare, a organizat o vizită la Auschwitz
şi un concert la Sinagoga Mare, şi a
participat la toate manifestările culturale
şi comemorative la care a fost invitat.
Apreciind acest lucru, la propunerea
noastră, F.C.E.R. i-a acordat în octombrie
anul trecut medalia “Prieten al Comunităţii
Evreieşti”. Din păcate, nu ne-a putut ajuta
cu fonduri pentru repararea celor două
sinagogi, a căror stare se înrăutăţeşte cu
trecerea anilor, deşi sunt monumente istorice. Avem relaţii foarte bune şi cu ziarele
şi televiziunea locale.
– Care este, după părerea Dv. rolul
unui preşedinte de comunitate?
– Un preşedinte de comunitate este
un om la toate care lucrează zi- lumină şi
care, chiar dacă este pensionar, este tot
timpul „în priză”. Este mai uşor să rezolvi
problemele administrative decât cele sociale, ale relaţiei umane. Bineînţeles că a
conduce o comunitate este o muncă de
echipă dar rezultatele depind de măsura
în care şi ceilalţi se implică.
Faptul că am fost reales cu unanimitate
de voturi spune că ceea ce am făcut şi fac
este apreciat pozitiv şi că sunt mandatat
să continui această activitate. A ﬁ preşedintele comunităţii nu este uşor, având în
vedere greutăţile cu care te confrunţi şi
pe care trebuie să le rezolvi. Cel mai greu
este însă cu oamenii. Câţi sunt, atâtea
opinii iar a-i mulţumi pe toţi este imposibil.
Am căutat însă să nu ajung la situaţii de
divergenţă care să ducă la dezbinare.
– Câteva cuvinte despre relaţia cu
conducerea F.C.E.R.; credeţi că formele în
care se desfăşoară sunt cele mai potrivite?
– Relaţiile cu F.C.E.R. sunt foarte
bune, colegiale şi de colaborare. Am găsit
înţelegere pentru rezolvarea problemelor
pe care nu le-am putut singuri rezolva.
De asemenea, apreciem bunele relaţii cu
D.A.S.M. şi cu redacţia revistei „Realitatea
Evreiască”.
Consider că formele de organizare
adoptate de Congresul F.C.E.R. sunt potrivite în etapa pe care o parcurgem. Acest
lucru nu înseamnă că nu este loc pentru
mai bine şi că, pe parcurs, nu se pot găsi
noi forme ale activităţii şi colaborării.
– Vă mulţumim pentru interviu.
A consemnat EVA GALAMBOS

Am consemnat pentru dumneavoastră
La reuniunea Comitetului Director (C.D.) al F.C.E.R.,
din 20 decembrie 2010, s-au adoptat următoarele decizii:
* Centrul de Administrare al Patrimoniului Imobiliar (CAPI)
să prezinte, la Reuniunea Consiliului de Conducere al
F.C.E.R., un proiect de program minimal de lucrări necesare pentru prezervarea cimitirelor evreieşti din România.
S-a discutat: * proiectul programului de măsuri care
decurg din hotărârile Congresului al II-lea al F.C.E.R.,
la prima reuniune; * programul reuniunii Consiliului de
Conducere al F.C.E.R., din februarie 2011, respectiv: ~
proiectul programului de măsuri care decurg din hotărârile
Congresului al II-lea al F.C.E.R.; ~ execuţia bugetului
F.C.E.R. pe anul 2010 - preliminarii ; ~ orientări lărgite
privind elaborarea bugetului pe anul 2011 pentru F.C.E.R.
şi D.A.S.M. * Un colectiv, compus din dr. Aurel Vainer, ing.
Albert Kupferberg, ec. Attila Gulyas, Erwin Şimşensohn,
ing. Ionel Schlesinger, ing. Rudy Marcovici, ec. Sidi
Lăzărescu, a prezentat în C.D. “analiza multifactorială

privind resursele umane ale F.C.E.R..”, împreună cu propuneri de adaptare la “grila de salarizare”. * Conducerea
F.C.E.R., împreună cu organele abilitate, a solicitat, în
continuare, informări privind investigaţiile care se fac
în pădurea Vulturi-Popricani, jud.Iaşi, unde s-au găsit
schelete umane provenite din anii celui de al doilea război
mondial. În continuare, se va ţine seama de respectarea
prevederilor halahice şi cerinţele legilor statului român. *
C.D. a aprobat ca, în continuare, personalităţi din afara
F.C.E.R., prieteni ai comunităţilor evreieşti, să primească
Medalia de Onoare «Prieteni ai Comunităţilor Evreieşti
din România». * Au fost împuterniciţi dr. ing. José Blum,
dr. Aurel Storin şi Erwin Şimşensohn să asigure editarea în condiţii mai bune a textelor în ebraică, care apar
în revista Realitatea Evreiască. * C.D. a luat notă de
informarea prezentată de dr.Lya Benjamin, referitoare
la Sesiunea comemorativă cu tema Holocaustului, care
a avut loc la Freiburg-Germania, în luna noiembrie

2010. S-a recomandat ca intervenţia dr. Lya Benjamin la
această sesiune să ﬁe prezentată la o întâlnire cu public.
* C.D. a dat o înaltă apreciere informării făcute de Oﬁciul
Juridic privind situaţia cauzelor litigioase aﬂate pe rolul
instanţelor de judecată în diferite faze de soluţionare sau
în faza executării hotărârilor judecătoreşti la 1 decembrie
2010. S-a apreciat activitatea av. Beatrice Haler - şefa
Oﬁciului Juridic. * C.D. a aprobat propunerea de organizare a unei întâlniri pentru analiza activităţilor din Centrele
Comunitare ale F.C.E.R. * C.D. a aprobat ca, la întâlnirea
din Israel, cu Comitetul de Rabini originari din România,
la Tel Aviv, ianuarie 2011, să participe şi Prim Rabinul
Şlomo Sorin Rosen. * C.D. a solicitat C.A.P.I. să prezinte
o listă a imobilelor, care sunt în situaţii litigioase, pentru
analiză şi soluţionare cât mai urgentă. * S-au rezolvat
probleme curente privind administrarea F.C.E.R. precum
şi a comunităţilor evreieşti.
Ing. NILU ARONOVICI
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“Profesorul Martin Bercovici era ca o femeie care naşte un Soare”

Mi-a plăcut această comparaţie făcută cu ani în urmă de un profesor de la
Energetică,reluată acum printre evocările
personalităţii academicianului prof. ing.
Martin Bercovici cu prilejul manifestării
comemorative din 18 ianuarie a.c., la
Universitatea Politehnică din Bucureşti.
Mai ales că ea exprima metaforic ceea
ce a spus direct în deschiderea adunării
rectorul UPB, prof univ. Ecaterina Andronescu: “Martin Bercovici a adus lumina
în ţară”, referindu-se la faptul că el a
proiectat, în 1948, planul de electriﬁcare
a României. El este şi cel ce a creat unul
din cele mai mari institute de proiectare
de la noi, ISPE, şi a contribuit la înﬁinţarea
Facultăţii de Energetică.
S-au implinit 40 de ani de la moartea
marelui creator de şcoală inginerească
din România postbelică şi zeci de profesori şi ingineri energeticieni s-au adunat în
Sala Senatului de la Rectorat pentru a co-

Mega-starul
României
Cartea are 1.536 de pagini.
Cu corp mic de literă şi foi subţiri.
Aproape 500 de personalităţi care
au ţinut să spună ceva despre un
seamăn fără seamăn, cu care
avem norocul să ﬁm contemporani.
Nu agreez clasamentele în
domeniul spiritului („cel mai bun
poet, al doilea cel mai bun poet...”)
şi oricum n-aş ﬁ eu cel chemat să
alcătuiască topuri, dar cred cu tărie
şi sinceritate că e vorba despre
Numărul 1. Omul cu care România
are cele mai multe motive să se
mândrească. Omul care ne-a adus
şi ne poate aduce cele mai multe
beneﬁcii. Omul care s-a aﬁrmat
strălucit, pe piaţa internaţională,
nu în unul, nu în două, ci în zeci de
domenii, unele create chiar
de el. Ocazia
aniversară
a volumului
„Întâlniri cu
Solomon Marcus” (85 de ani împliniţi în 2010) a fost doar un frumos
pretext, pentru că o asemenea
carte s-ar ﬁ putut alcătui şi în urmă
cu 10, 20 sau 40 de ani, profesorul
ﬁind încă de atunci un mega-star
al culturii mondiale.
Mi-am permis impietatea termenului din showbiz asumândumi un risc calculat, căci Solomon
Marcus este un om viu, ancorat în
realitatea imediată, aşa cum e ea,
la distanţe galactice de imaginea
savantului izolat într-un laborator
sau într-un turn de ﬁldeş. E gata
să discute oricând despre orice,
de pildă despre fotbal - pe care l-a
şi jucat cândva - sau despre tenis,
şi sigur va spune ceva foarte tare.
Deplângem subţierea elitelor
româneşti, dar o facem din capcana unei încremeniri în proiect,
gândindu-ne aproape exclusiv la
scriitori. Fireşte, şi aici jelania e
exagerată, dar uităm cu totul de
elitele ştiinţiﬁce, strălucit reprezentate în toată lumea (şi în această
carte). Cât despre profesorul
Marcus, la întrebarea „De ce n-aţi
plecat din România?” răspunde
ridicând din umeri: „Nici măcar nu
mi-a dat prin gând”...
E foarte greu să alegi una singură dintre multele vorbe de duh
şi idei uimitoare exprimate de-a
lungul timpului de Profesor. Şi
totuşi, este una pe care vreau s-o
transmit cui are urechi de auzit:
„Eu nu m-am plictisit niciodată”.
Cred şi eu!
TUDOR CĂLIN ZAROJANU
(Din ”Adevărul” –
14 ianuarie 2011)

memora evenimentul şi a evoca personalitatea profesorului.Cei care l-au cunoscut
l-au iubit şi l-au stimat. Acad. Gleb Drăgan, un alt mare profesor, spunea chiar că
” de la Martin Bercovici am învâţat cum
să predau un curs ca să ﬁe înţeles. Era
un om simplu,amabil,calm,apropiat de ﬁecare dintre noi”.Era “Un om între oameni”,
aşa cum e intitulată o plachetă de memorii
ale elevilor săi, publicată în 2002.
“În calitate de consilier al preşedintelui
F.C.E.R. şi deputat, dr Aurel Vainer, doresc să mulţumesc tuturor celor care au
organizat acest eveniment şi l-au realizat,
a spus dr.ing José Blum. Martin Bercovici
a fost un reprezentant de seamă al etniei
noastre, unul dintre numeroşii evrei care
au adus o contribuţie semniﬁcativă, în
domeniul lor de activitate, la progresul
acestei ţări.” (Iar noi am adăuga la cele
spuse în acest simpozion ceea ce nu s-a
spus şi anume că în perioada 1940-1944

LAURI

Martin Bercovici, dat afară din funcţionariatul public, ca şi alte sute de ingineri evrei,
a înﬁinţat la Bucureşti un învăţământ tehnic mediu şi superior paralel cu cel oﬁcial.
Nu putem să nu menţionăm intervenţia
ﬁcei sale, Geraldine Cohn, plecată acum
37 de ani din România şi care predă
marketingul la Universitatea Brunel de
la Londra. Deşi, cum a spus ea însăşi, în
aceste decenii nu a vorbit deloc româna,
totuşi a avut un discurs uimitor de elegant
în limba ei natală. Există ceva ce nu se
uită nici peste zeci de ani. “Primul lucru
pe care l-am făcut ieri când am sosit la
Bucureşti a fost să mă duc pe strada Heleşteului 14,unde se aﬂă casa construită
de tatăl meu în 1940. Şi când am văzut-o,
mi-am spus: am ajuns acasă !”.
Cu ocazia comemorării academicianului Martin Bercovici a fost dezvelit un bust
al său,executat de sculptorul Alexandru
Hanc. (A.B.)

PENTRU

TIPOR

Premiul Academiei Române pentru „Culoarul templier”, de GHEORGHE SCHWARTZ
Mă aﬂam în Aula Academiei Române,
într-o mare de oameni, când „s-a făcut strigarea”: Gheorghe Schwartz, Premiul „Ion
Creangă” pentru volumul „Culoarul templier”,
publicat de Curtea Veche în 2008, din ciclul
„Cei O Sută”. Ciclu mai ambiţios decât al lui
Proust: început în 1988 („Anabasis”), ajuns
în 2010 la volumul opt ( „Secretul Florenţa”).
Scriitorul nu numai că nu s-a gândit „să plece”, dar nici măcar Bucureştii nu l-au atras.
Mai întâi, l-am cunoscut din cărţi; apoi
din discuţiile cu Victor Neumann, înainte
de ‚89, la fostul sediu al revistei; pe urmă la
„Gaudeamus”. Îşi lansa un volum. Anul nu-l
mai ştiu. A vorbit puţin, cu ironia caustică
a luptătorului - romantic, în esenţă. Într-o
lume a „goanei după aur”, simţeai credinţa
în „salvaţi suﬂetele noastre”, din sticla încredinţată valurilor de marinarul naufragiat; fără
nădejde şi, totuşi… Ne-am revăzut la fostul
Centru Cultural Evreiesc, actualul JCC, din
Capitală. Împlinea 60 de ani şi era „eroul”
propriei „vârste rotunde”, deşi mai mult lunguiaţă. Sărbătorirea era, de fapt, invitaţie
să-i citim cărţile, ﬁindcă acum, când „clubul
octogenarilor” s-a mărit considerabil, cifra
asta nu mai „spune” mare lucru. Între „Gau-

deamus” şi „Popa Soare”, cu toată distanţa
Bucureşti – Arad - Bucureşti, comunicare
între noi a existat. Cum să rezolvi ecuaţia
a ﬁ tu însuţi/ a accepta convenţia (convenienţa) socială pentru ca „societatea” să te
accepte la rându-i? Cum să ieşi din biograﬁa
liniştitoare, în ce-l priveşte (nevastă, băiat,
acum – adult, slujbe etc.), folosind „pneuma”
cu „trăiri proprii” sublimate-n cărţi? Ce-i cu
ideea de progres, dacă „totul se repetă, mai
mult sau mai puţin identic”? Este scrisul stare
de graţie, presupunând travaliul anterior?
Despre perspectivele, nu prea roze, ale
cărţii. De când - obsesia metempsihozei
din care s-a născut ideea „Celor O Sută”?
Se poate vorbi de consistenţa Timpului? Un
dialog, când aievea, când, adeseori, tăcut.
Aproape neauzit în zumzetul din sală a trecut
„mulţumesc”-ul lui la Academie. Eu, însă,
auzeam mental o frântură din rarele-i mărturisiri: „În «Cei O Sută» apare un personaj
rătăcit(or) prin istorie. El se numeşte Tipor.
Poate că acela sunt eu. Tipor moare de
nenumărate ori, dar reapare de ﬁecare dată
din nou. Mă amăgesc că aici mă regăsesc
cel mai bine”. Amăgire oare?
IULIA DELEANU

Tu Bi Şvat la Cluj, cu poame exotice şi oameni veseli
Fiecare participant la sărbătoarea de Tu Bi Şvat a avut parte
de o farfurie cu fructe exotice, din toate felurile prescrise de rânduiala sărbătorii, de cuvinte înţelepte despre tâlcul Anului Nou al
Pomilor, rostite de Asher Pusztai, de melodiile minunate cântate
din suﬂet de Sulamita Socea şi formaţia de muzică klezmer Mazel
Tov şi, mai ales, de bucuria de a ﬁ împreună. Strădania gazdelor
(Judith Meyer, Roxana Duma, Marilena Rozenberg, Andrea Ghiţă
şi Robert Schwartz, preşedintele Comunităţii) a fost răsplătită de

zâmbetele participanţilor. Fructele, din abundenţă, au fost completate cu prăjituri şi cafea şi cu o surpriză: saleurile delicioase,
coapte special şi aduse, încă aburind, de Rozalia Bertel. Melodia
„Hai acasă, puişor”, cântată în idiş de Sulamita Socea, poate ﬁ
tălmăcită ca un îndemn adresat evreilor clujeni de a se aduna cât
mai des laolaltă, aşa cum s-a întâmplat şi cu prilejul sărbătorii de
Tu Bi Şvat.
ANDREA GHIŢĂ
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Falnicul bunic din fotograﬁe este preşedintele Comunităţii orădene, ing. Felix
Koppelmann, având-o în braţe pe nepoţica Sara, de doi ani şi jumătate. Desigur
că se mândreşte cu ea deoarece Sara este „studentă” la grădiniţa evreiască recent
înﬁinţată de JCC Oradea, unde va învăţa şi limba ebraică. Împreună cu sora ei mai
mare Patricia (şase ani şi jumătate), cele două fetiţe sunt bucuria părinţilor, Robert şi
Ramona Koppelmann.

O sută de ani de la naşterea
unui ar tist – Pic G. Adrian
- de la Moineşti la Barcelona -

Profesorul Vasile Robciuc, din Moineşti, editorul „Caietelor Tristan Tzara” (bilingve:
engleză, franceză) ne semnalează împlinirea unui veac de la naşterea unui artist
avangardist despre care ştiam doar din auzite: Pic G. Adrian ( Pincu Grumberg), concetăţean cu părintele DADA-ismului. S-a născut la 3 septembrie 1910. Face şcoala
la Bucureşti, devine avocat, membru al Baroului din Bucureşti, dar activitatea artistică
şi scriitoricească precede ocupaţia de bază. Ca elev, a publicat placheta de poezii
„Jocuri de lumină şi întuneric”, apoi poemul „Columb” (cu un portret de Maxy). După
1944 publică ”Ochiul Cerului” ( antologie de poeme), ”Inima”, publicată în Franţa în
1973, în varianta franceză.
Vizitează Viena, Praga, Dresda. Se căsătoreşte în 1952 şi se stabileşte la Barcelona, în Spania. A fost cunoscut şi apreciat de Marc Chagall Hans Arp, Constantin
Brâncuşi, medicul şi ﬁlantropul Albert Schweitzer, ş.a. În 1955 publică „Réﬂéctions sur
l”Univers Sonore”, o lucrare originală despre relaţia dintre muzică, lumină, culoare,
percepţie. În 1962 are o expoziţie personală la Barcelona, participă la circa 20 de expoziţii la Madrid, Paris, Ibiza, Bruxelles, Milano, Basel, Lausanne, Stuttgart, Tel Aviv,
Valencia, Barcelona, ş.a. Este recunoscut drept reprezentatnt al „ picturii esenţialiste”.
Ca poet, s-a remarcat prin ﬁneţea, eleganţa, originalitatea expresiei – „ poezia şterge
contradicţia/ nimic nu se pierde/ orice gând, orice cuvânt/ rămâne în arhive/ o lacrimă
luminează noaptea lăuntrică/ prezenţa unei inimi/ furtunile îşi aruncă lăncile/iar frigul
bricele sale/ INIMA ŢINE PIEPT NEANTULUI”( din franceză, Vasile Robciuc). În creaţia
sa, inima este o entitate cosmică.
În pictură, artistul şi-a propus să demonstreze „că numai linia dreaptă nu trădează inﬁnitul”, ceea ce ar ﬁ în contradicţie cu teoria lui Einstein. Dar artiştii au alte
intuiţii. (B.M.)
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De lectura cărţii
„Vrăjitoarea din Castilia”, a scriitorului de
limbă idiş Şolem Aş,
m-am apropiat cu o
stare specială, i-aş zice
un fel de sﬁală nerăbdătoare: a fost tradusă
de Anton Celaru în ultimele luni ale vieţii sale şi a apărut la
editura Hasefer în „timp util” pentru ca
traducătorul să o poată vedea tipărită şi
să se poată bucura de ea. După care,
reputatul traducător din idiş în română
„a plecat puţin”, lăsând aproape pustie
calea de comunicare între cele două
literaturi pe care el o populase ani de
zile cu ce s-a scris mai valoros în acest
„esperanto” care este, pentru
evreii lumii, idişul. Anton Celaru, fratele meu mai mare.
Cel care a continuat să stea
la masa de lucru până la cei
91 de ani la care ajunsese cu
spiritul viguros şi înfăţişarea
sa falnică, cu un respect smerit faţă de arta cuvintelor şi de
substanţa lor, cu o hărnicie, o
rigoare şi o pedanterie care
nu-şi deconspirau niciodată
truda din care izvorau. Cine
i-a citit traducerea ciclului
„Familia Moskat”, de Isaac
Bashevis Singer, laureat al Premiului
Nobel, poate ajunge la concluzia pe
care cutez să o susţin şi eu, şi anume că
s-au meritat unul pe celălalt, făcându-şi
puternice servicii reciproce. Cum Anton
Celaru era încă din anii liceului un latinist
pasionat, aş îndrăzni să citez în numele
său, celebra frază a lui Horaţiu: „Non
omnis moriar” – „Nu voi muri pentru totdeauna”: Aşa este şi aşa va ﬁ, dragă Titi,
şi iartă-ne pentru numele acesta „uşurel”
pe care ţi l-am dat în copilărie noi, fraţii
mai mici, desigur nume nu prea potrivit
cu acel Iosif nobil pe care l-ai purtat în
acte şi în realitate. Oricum, e clar că
Iosif Faierstein, Anton Celaru, ori, pentru
apropiaţi, Titi, rămâne o personalitate
culturală greu de înlocuit, aşa cum o
conﬁrmă rafturile pline cu traducerile şi
scrierile sale publicistice. O personalitate
de care prietenii şi rudele continuă să
rămână mereu mândre şi îndurerate de
dispariţia sa.
Traducerea „Vrăjitoarei din Castilia”
este punctul ﬁnal pe care l-a pus în calculatorul său, carte a cărei acţiune se
petrece la mijlocul secolului al XVI-lea:
un roman despre destinul însângerat,
torturile, incendierile şi inundările repetate ale gheto-urilor din Roma acelor
vremuri; dar şi despre iubiri în egală
măsură pure şi blestemate. Interesant
ce l-a atras spre acest amestec de
documentar şi ﬁcţiune romanţioasă pe
scriitorul Şolem Aş, evreu născut în 1880
în localitatea poloneză Kutno şi mort în
1957 la Londra, care a devenit celebru în
anii trăiţi în Occident. Ani în care a scris

Ole Hadaş în Israel
... mi se părea că încep să
trăiesc o viaţă foarte interesantă... În urmă cu 48 de ore
mă aflam la biroul meu din
Bucureşti scriind „nemuritoare
versuri” pentru muzica uşoară
locală, iar acum mă găseam
la biroul meu din Ramat Gan,
încercând să scriu un spectacol
nemuritor pentru aliaua românească din Israel. Viaţa
se dovedea a ﬁ un şir inﬁnit de întâmplări pe care însă
nimeni nu poate să le prevadă. Rodan stătea tolănit pe
canapeaua din birou odihnindu-şi poliartrita, picotind în
spatele ziarului de limbă română...pe care se prefăcea
a-l citi. Uitându-mă spre el, ochii îmi cad pe titlul articolului de fond de pe prima pagină: ”Unde a dispărut cinci
ore ministrul de externe Moshe Dayan, conducătorul
delegaţiei oﬁciale israeliene la Londra?” Evrika! Găsisem
primul subiect al spectacolului... Vă amintiţi că Moshe
Dayan, avea un singur ochi, având un bandaj negru,
ca de pirat, peste locul ochiului stâng care îi lipsea.

Vrăjitoarea din Castilia

(episodul 13)

Ei, bine, istoria Angliei ne indică un personaj tot cu un
singur ochi, şi cu acelaşi bandaj negru de pirat.Este
vorba despre amiralul Nelson, eroul bătăliei navale de
la Trafalgar căruia îi lipsea ochiul drept. Imaginaţia mea
de făcător de spectacole a reunit cele două personaje
istorice şi în scheci-ul pe care l-am scris. Dayan mergea
la statuia lui Nelson, unde între „patru ochi” discuta cu
amiralul ceva politică a vremii spre deliciul spectatorilor.
Îmi venea să ţip de bucurie, dar m-am abţinut ﬁindcă
îl auzisem pe Rodan sforăind. Scriam şi râdeam de
unul singur. Sceneta devenise interactivă. Spectatorii
(desigur, cei desemnaţi de regizor) pot pune întrebări
(desigur cele indicate de autor) şi aşa se crează haz
general, atmosferă de bună dispoziţie beneﬁcă oricărui
eveniment artistic. Eram fericit. Descoperisem, la sfatul
lui Sadi Rudeanu, izvorul oricărui spectacol modern de
divertisment - ziarele!!! Ştirile!!! Oricare om face politică!
Omul este un animal politic şi oricare om politic este un
animal... sau cam aşa ceva!
Lângă articolul de fond, un alt titlu îmi atrage atenţia:
”Devalorizarea pe înţelesul tuturor”. Atât mi-a trebuit. Un

romane ce
au făcut să Profesiunea
circule idişul
de a citi
în lume, să
demonstreze forţa şi bogăţia expresivă ale acestei
limbi, dar şi capacitatea documentarpoetică a autorului. Trilogia sa „Petersburg – Varşovia – Moscova”, în care
a prezentat cu un extraordinar simţ epic
mediul evreiesc în contextul convulsiilor
din imperiul rus ca şi volumul „Desişul în
ﬂăcări” (evocare a genocidului hitlerist),
au lărgit aria tematică în care a fost
folosit idişul şi l-au impus în lumea literară modernă. „Vrăjitoarea din Castilia”
rămâne totuşi, în ciuda solidului său
eşafodaj istoric – sau poate mai curând
în avantajul său – o poveste
despre iubire. Despre iubirea pe care pictorul veneţian
Cesare Pastila o poartă unei
tinere evreice, zărită întâmplător în ghetoul Romei, şi a
cărei frumuseţe începe să-l
obsedeze. Puritatea şi armonia trăsăturilor ei, suferinţele
şi amărăciunea care însoţesc
această frumuseţe neobişnuită
îl fac pe Pastila să o picteze
întruna, din aducere aminte, şi
să o aşeze pe icoanele vremii,
întrucât îi sugerau ﬁgura, tristeţea şi nobleţea Sﬁntei Fecioare. O fată
evreică să evoce chipul Mariei? Această
blasfemie declanşează ura primitivă şi
necontrolată a plebei din Roma vremii
şi de aici până la dezlănţuirea forţelor
Inchiziţiei, doar un pas: aşezarea pe
icoane a chipului Ieftei, tânăra evreică
ce-şi însoţea mereu bătrânul ei unchi
orb, Rabi Iacob (căruia i se spunea
„neguţătorul din Castilia”), va trebui
plătită scump. Prea multă senzualitate
şi la fel de multă sﬁnţenie îi dăruise
pictorul veneţian Pastila, aşezând-o pe
icoanele epocii. Şi cu toate că artistul,
îndrăgostit nebuneşte de modelul său,
îşi mărturiseşte până la urmă că ceea
ce pângărise cu penelul său, nobleţea
divină a Fecioarei, erau propriul său
gând lumesc şi poftele sale, nevinovata
Iefta sfârşeşte pe rug: autodafeul a fost
sentinţa cu care condiţia sa de „evreică
îndărătnică” a trebuit să plătească. Şi
în timp ce focul mistuia trupul tânăr al
fetei, sub ochii plebei din Roma beată
de sânge şi foc, un bărbat cu o înfăţişare sălbatică scoate din faldurile mantiei
sale un pumnal şi-l înﬁge în inima ﬁinţei
pictate pe icoană. Femeia şi fapta de
artă mor deodată, numai că resturile
icoanei rămân în mănăstirea Sacro
Cuore, socotită a ﬁ şi azi „protectoarea
îndrăgostiţilor”. Dar oare arta ar ﬁ putut
salva viaţa omului? se întreabă romanţiosul idişist polonez. Numai că romanul
„Vrăjitoarea din Castilia” rămâne fără
răspuns. Autorul lasă fiecărui cititor
libertatea de a-şi da singur concluzia...
SANDA FAUR

personaj, puţin cam confuz în sceneta mea, îl întreabă
pe prietenul lui ce este devalorizarea... ”Uite... îţi voi
explica practic, îi răspunde prietenul. De exemplu, tu ai
cumpărat cravata asta. N-am cumpărat-o eu, ci soacra
mea. Bine, bine, de exemplu... şi ai dat pe ea 10 lei...
Cum zece..?!! Ea mi-a spus o sută... o omor... Nu,
domnule, de exemplu... bine, de exemplu... Ştii ce poţi
cumpăra azi cu 10 lei? Numai jumătate din cravată...
(cu o foarfecă îi taie cravata de la jumătate; pe acest
raţionament îi taie tot... şi haina, şi pantalonii, şi chiar
izmenele până personajul care pune întrebarea rămâne
în pielea goală) Acum, ai înţeles ce este devalorizarea?
Da... devalorizarea este atunci când rămâi în curul gol!“
În practica didactică acesta este principiul inducţiei
negative. La întrebarea: „Ce este patria?“ Iţic răspunde:
”Patria este mama mea”. Bravo, elev, spune profesoara,
adresându-i lui Şloim aceeaşi întrebare la care elevul
răspunde: ”Patria este mama lui Iţic!“ Logic, după principiul inducţiei negative cel care a indus direct un asemenea răspuns. Greu nu este răspunsul, ci grea este,
întotdeauna, întrebarea!
Şi a mai trecut o zi din viaţa de ole hadaş...
EUGEN ROTARU
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În Juderia din Cordoba cu… Christian Tours

Premiul Academiei Române, „Eudoxiu
Hurmuzachi” pentru „Prezenţe rabinice
în perimetrul românesc. Secolele XVI-XXI”
de Baruch Tercatin şi Lucian Zeev Herşcovici.

LUMEA CA SEDER

Baruch Tercatin simte cum Dumnezeu îl însoţeşte
pretutindeni în aventura umană, intervenind subtil sau
făţiş în momentele de încercare: pogromul din iunie `41,
Iaşi; pierderea fratelui în tragedia de pe „Struma”; moartea
tatălui, mentor şi ocrotitor de neînlocuit… Nu-şi pierde
încrederea în El – şi-a trăit copilăria la curţi hasidice, l-a
văzut pe „Evreul cu Psalmi”- şi ştie că doar El îl ajută să-şi
păstreze echilibrul. Reeditare contemporană a lui Iov? O
căsnicie fericită, Şoşana (Rosy) Brender ﬁindu-i reazem
moral fără preţ; trei copii, şapte nepoţi. „M-am bazat pe
Cel-Ce-Conduce-Lumea în tot ce am întreprins”; sunt cuvinte-moto în opera lui socială şi în truda într-ale scrisului:
tălmăcitor în română de scrieri sﬁnte, povestitor de istorisiri
hasidice, pasionat de reprezentarea în artă a unor personaje biblice, de vieţi-opere rabinice. Îl ascult rostind sub
cupola Academiei Române în momentul în care, împreună
cu Lucian Zeev Herşcovici, primeşte Premiul Academiei
Române, „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru „Prezenţe rabinice
în perimetrul românesc. Secolele XVI – XXI”: „Şeeheianu,
veekimanu lazman haze…” – „Îţi mulţumesc, Doamne, că
am ajuns să trăiesc această clipă…”. Intuiesc că, pentru
el, lumea are o Ordine, că parabola iudaică a imposibilului
posibil e realitate. (I.D.)

Cronica
B’nai B’rith

Sinagoga din Juderia - Cartierul
evreiesc din Cordoba - ﬁgurează ca
principal obiectiv în toate programele turistice din sudul Spaniei, Christian Tours, agenţia care îi duce pe
pensionarii români în această zonă,
incluzând-o de asemenea ca punct
de vizitare. Chiar dacă informaţiile
primite despre această zonă de la
ghizii români nu sunt prea multe,
vizitatorii români au posibilitatea să
aﬂe despre existenţa aici, de aproape 1000 de ani, a unei comunităţi
evreieşti înfloritoare în condiţiile
ocupaţiei musulmane, destul de
tolerante, din timpul Califatului din
Cordoba.
După stăpânirea de 500 de ani a
vizigoţilor creştini care i-au asuprit,
evreii au primit cu bucurie cucerirea
zonei de către maurii din nordul
Africii, mai toleranţi cu celalalte
culte, respectiv evreii şi creştinii.
Nu a existat o deplină egalitate de
drepturi, cele două culte ﬁind obligate să plătească taxe conducerii
musulmane, dar aceasta nu s-a
amestecat în viaţa comunităţilor,
care s-au bucurat de o autonomie
destul de extinsă. Deşi nu întru totul
ideală, aşa-numita epocă de aur
a permis dezvoltarea economică,
ştiinţifică şi culturală a evreilor,
unii dintre ei ocupând chiar funcţii
de miniştri ai Califului. Fenomenul

cel mai interesant,
dar pe undeva şi
ﬁresc, a fost puternica influenţă
reciprocă între
culturile iudaică
şi musulmană în
această perioadă,
care va continua
un timp şi după
expulzarea evreilor din Spania
şi emigrarea lor
în ţări din nordul
Africii. Poate puţin exagerat, dar
eu care am vizitat
recent Cordoba, am considerat
drept simbol al coexistenţei celor
trei religii- musulmană, creştină
şi mozaică - strânsa apropiere a
Mesquitei - faimoasa moschee din
Cordoba , transformată apoi în biserică catolică - de Juderia.
Se pare că în perioada respectivă, Cartierul evreiesc a fost înconjurat de ziduri care cu timpul au
dispărut. Azi, ieşind din Mesquita,
treci strada şi intri direct în Juderia.
Străduţele înguste, cu case care
poartă urmele arhitecturii maure,
s-au păstrat la fel ca în perioada
medievală; clădirile sunt refăcute,
ele adăpostind magazinaşe, restaurante, cafenele, ateliere meşteşugăreşti. Pe frontispiciul lor poţi întâlni
şi denumiri ca „Abraham and Sons”
iar înăuntru te serveşte un domn
purtând kipa. Printre artefactele
din magazinaş găseşti farfurioare
din metal sau din ceramică, ornate
cu Menora şi Steaua lui David. Mai
încolo, cafeneaua lui Levi, foarte
căutată de turişti.
Străduţele care şerpuiesc prin
cartier te duc la o piaţetă în care te
salută statuia marelui ﬁlosof, medic
şi rabin Maimonide, înfăţişat cu
caftan şi turban (probabil de culoare
galbenă, cum li s-a impus evreilor
pentru a-i deosebi de musulmani).
Statuia se aﬂă în faţa casei în care
s-a născut, în 1135, într-un ajun de
Pesah, Moses ben-Maimon, cunoscut ca Maimonide sau Rambam.
Deşi spaniolii se mândresc cu ﬁlosoful evreu,
el nu a stat prea mult aici,
deoarece după cucerirea
în 1148 a Cordobei de
către Almohazi, care-i prigoneau pe evrei, familia
a părăsit acest oraş şi a
emigrat în Africa de nord.
În apropierea casei lui
Maimonide, cam în centrul Juderiei, se găseşte
sinagoga, construită în

1315. Este una dintre cele trei sinagogi medievale care s-au păstrat în
Spania, celelalte ﬁind în Toledo. Nu
foarte mare, stilul construcţiei este
neîndoielnic arab (stilul Mudejar).
Se compune dintr-o curte, din care
se intră într-o antecameră, apoi în
sala de rugăciuni. O scară laterală
duce la galeria femeilor. Înscripţii
în ebraică se regăsesc pe pereţi,

de asemenea ornaţi în stil arab.
Un mic Aron Kodeş şi o Menoră
(noi) sunt aşezate în sala de rugăciuni. În decursul timpului, după
expulzarea evreilor, sinagoga a fost
folosită pentru alte scopuri - spital,
şcoală, atelier de încălţăminte. A
fost declarată monument istoric
în 1885 şi restaurată în 1927 şi în
1977. S-a redeschis în 1985, când
s-au celebrat 850 de ani de la
naşterea lui Maimonide. Sinagoga
nu este funcţională. S-a păstrat ca
un remember al unei epoci în care,
deşi ideea de coexistenţă paşnică
între popoare nu era la modă, aici
în Cordoba a fost pusă în aplicare
timp de peste şase secole.
EVA GALAMBOS

„LUMINI ŞI UMBRE” ÎN ANUL CARE A TRECUT

Întrunirea
B’nai B’rith –
România (BBR) de sfârşit de an, după
calendarul universal, a avut doi oaspeţi
speciali: E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, şi Erika
van Gelder (Olanda), preşedinte de onoare al BBR. Preşedintele BBR, ing. José
Iacobescu, a făcut o succintă trecere în
revistă a întâlnirilor pe anul 2010, în care
au fost dezbătute teme legate de: ~ condiţia evreului în contemporaneitate (dr. Hary
Kuller şi conf. univ. dr. Otto Adler); ~ combaterea antisemitismului (dr. Alexandru
Elias); ~ 62 de ani de relaţii neîntrerupte
între România şi Israel (fostul ambasador al Israelului în România, E.S. David
Oren); ~ aspecte ale vieţii israeliene actuale (moderator – preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer); ~ program de socializare
la Casa „Pustnicul” din Pădurea Cernica;
~ activitatea Comisiei de ajutorare a
BBR; ~ programe culturale „Makor” (Edy
Kupferberg şi dr. Hary Kuller); ~ „Originile
modernităţii europene” (acad. Răzvan
Theodorescu) ş.a. Câteva concluzii: 2010

- o nouă treaptă în dezvoltarea BBR; ~
participarea BBR la Consiliul de combatere a antisemitismului, organism-umbrelă,
care îşi propune să devină un ONG cât
mai eﬁcient în sancţionarea faptelor de
antisemitism în România. Ca membru în
Comitetul Executiv al BBE, ing. José Iacobescu a constatat o evidenţiere a activităţii
BBR în plan internaţional, concretizată
prin: ~ participarea unor tineri evrei din
România la Forumul anual al BBE pentru
tineret (Zürich); ~ înfrăţirea BBR cu Loja
BB din Lyon; ~ aprecierea acordată de
BBE preşedintelui F.A.N., prof. univ. dr.
Nasty Vlădoiu. Probleme: ajutorarea mai
asiduă a vârstnicilor; dezvoltarea activităţilor de socializare; găsirea de soluţii
în rezolvarea diﬁcultăţilor ﬁnanciare. La
acest ultim punct, preşedintele BBR a
mulţumit pentru sprijin preşedinţilor de
onoare ai Forumului, Erika van Gelder şi
Adrian Barbu. Comentariile s-au referit la:
~ combaterea manifestărilor antisemite
de pe micul ecran (Boris Marian Mehr);
luări de poziţie împotriva extremei drepte
în unele publicaţii culturale (Ţicu Gold-

stein); ~ profanarea statuii fostului prim
ministru din perioada interbelică, Armand
Călinescu, asasinat de legionari, acţiune care atentează la siguranţa statului
român (vicepreşedintele F.C.E.R., ing.
Paul Schwartz); ~ nevoia de aplicare a
sancţiunilor existente în legislaţia română
împotriva manifestărilor antisemite prin
discuţii cu procurorul general şi ministrul
Justiţiei (Iancu Ţucărman); ~ importanţa
de a avea în vedere nu numai antisemitismul, ci şi atitudinile de prietenie faţă de
evrei (ing. José Iacobescu); ~ contribuţia
investitorilor israelieni la crearea unui
curent de opinie anti-antisemit (Sara
Wexler); ~ nevoia de a arăta că evreii
sunt oameni ca toţi ceilalţi; înţelegerea
libertăţii, fără de care se poate ajunge la
anarhie (dr. Liviu Beris). Exprimându-şi
mâhnirea faţă de profanarea statuii lui
Armand Călinescu, fapt penal, E.S. Dan
Ben-Eliezer a considerat că este util să
se ia legătură cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, pentru că ignoranţa este
terenul propice pentru neoextremism. La
această din urmă propunere s-a raliat şi

Nicole Tender. Preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, l-a felicitat pe ing. José Iacobescu, pentru calitatea sporită a activităţii
Forumului, a accentuat asupra misiunilor
de voluntariat şi ﬁlantropie ale B’nai B’rith,
a arătat că CNA a sancţionat postul de
televiziune OTV pentru un talk-show cu
tentă antisemită, evidenţiind, totodată, şi
prietenia faţă de evrei receptată în ţară.
Ing. Baruch Tercatin (Israel) a evidenţiat
rolul jucat de personalităţi româneşti în
promovarea bunelor relaţii România-Israel. BBE apreciază BBR ca una din lojile
active din Europa, din punct de vedere al
menţinerii identităţii evreieşti, substanţei
discursului politic, ajutorului social, a spus
Erika van Gelder. După informarea asupra dezbaterilor de la Forumul anual BBE
al tineretului (David Leventer), ing. José
Iacobescu a felicitat-o pe Saşa Ionescu
pentru consecventa acţiune de voluntariat, cu precădere, la Căminul „Rosen”,
printr-o scrisoare-diplomă. Întrunirea s-a
încheiat cu un cocteil în întâmpinarea lui
2011, oferit de BBR.
E. SUHOR
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Oldies but goldies
Bătrânii noştri de aur
Confesiunile unui maestru bijutier

ANDREI

VĂLEANU

Plimbându-te real sau virtual prin vestite muzee ale lumii,
eşti atras, pe bună dreptate, de măiestritele întruchipări din
aur, argint, nestemate tăindu-ţi răsuﬂarea. Unii oftează cu admiraţie, alţii fac socoteala cât costă şi oftează cu jind. Scenarişti
contemporani au gata în cap thriller-ul… Câţi, însă, se gândesc
la migala, imaginaţia, truda maeştrilor bijutieri? Spre deosebire
de pictori, sculptori, arhitecţi, maeştrii bijutieri rămân, cel mai
adesea, anonimi pentru marele public. Iată de ce un expert ca
Andrei Văleanu - în curând va împlini 91 de ani - s-a gândit,
când mai era încă în putere, să scrie o „Enciclopedie a metalelor
preţioase”, împreună cu un alt coleg din branşă, ing. Mihai Jan.
„S-a prăpădit de tânăr, săracu’”, oftează. Primul oftat care nu
mai e al turistului, bifând încă una din minunile de pe mapamond „văzute” la faţa locului. Omul acesta, aparent plăpând, din
faţa mea, a supravegheat, din `49 până la pensionare, tezaurul,
pe Capitală şi Judeţul Ilfov, al Băncii Naţionale Române (BNR).
„Era o funcţie de mare răspundere”, povesteşte. „Ca să vă faceţi
o idee despre asta, vă dau doar un exemplu: Electroaparataj -ul
– V-a plăcut să citiţi?
– Enorm. Mai ales - cărţi de istorie,
geograﬁe, politică. Eram vecini cu dr.
Igor Stern, redactorul şef la „Igaz Szö” –
„Cuvântul Adevărat”; un om cu vederi de
stânga, care a contribuit mult la formarea
mea intelectuală. Poate, pasiunea pentru
istorie să se ﬁ hrănit şi din ambianţă.
Îmi plăcea să rătăcesc – luam cu mine
doi câini să nu pierd drumul spre casă printre ruinele cetăţii daco-romane, prin
închisoarea unde au fost ţinuţi prizonieri
Horia, Cloşca şi Crişan…
– Cum aţi ajuns la Bucureşti?
– Într-o zi, citesc la mica publicitate
din „Timpul”: „Caut practicant bijutier”.
„Asta-i de mine!”, mă hotărăsc. „Plec!”,
îi zic tatei. „Nici nu vreau s-aud!”, se împotriveşte. Degeaba. Mă pun pe tren şi
ajung la Bucureşti. Pe vremea aceea, nu
era o plimbare tocmai inofensivă. Legionarii aruncau evreii din trenuri în mers…
Şi-ntr-adevăr, trec ca prin urechile acului
de primejdie. „Ăsta-i blond, nu poa’ să ﬁe
jidan!”, aud vorbind doi zdrahoni lângă
mine. Răsuﬂu uşurat. Ajung la adresă.
Dau de nişte şmecheri, care miros că nu-s
ce vor ei şi-mi fac vânt: „Las’ că te ducem
noi undeva di granda!”. Şi m-au dus la
Fabrica „Bijuteria Română”. Asta era în
strada Olimpului, pe la Şerban Vodă. Era
cea mai mare fabrică de bijuterii din Balcani. Patronu’ mă măsoară din cap până’n
picioare. „Ai 14 zile de probă”, zice. Trec
examenu’ cu brio. După 14 zile sunt aşezat la masa de lucru. Eram practicant. Dar
şi de data asta a trebuit să lupt să-nvăţ
meserie. Lângă mine lucra Leon Samuel, fost ucenic pielar. Ne-am împrietenit.
Cum vedea că vrei să-nveţi, patronu’ te
trimitea imediat la mătură. Ne-am hotârât
să facem, acasă, un inel; din alamă – nu
conta metalu’-, doar că aveam nevoie de
lipitură de argint, din aceea care cădea
pe jos. Am aruncat doi lei pe duşumea,
ca să plătim, în acest fel, fărâma de argint
trebuincioasă, am ascuns sculele sub
haine şi am lucrat până noaptea târziu
să facem inelu’. A doua zi dimineaţa am
adus instrumentele la fabrică.
*
1939. Dictatul de la Viena. Transilvania
de Nord sub ocupaţie horthistă. Alba Iulia
scapă. Nu şi evreii din Alba. E drept, nu
aveau să ﬁe deportaţi fulger la Auschwitz,
când şi-un copil îşi va ﬁ dat seama că
Hitler era kaput, cum s-a-ntâmplat cu cei
aﬂaţi în partea anexată Ungariei fasciste.
Dar exista Transnistria. Fratele lui Andrei
avea s-o cunoască pe pielea lui. Chiar
moartea prematură, de inimă, de acolo
avea să i se tragă. De două ori a fost
gata-gata să stea în faţa plutonului de
execuţie. Prima dată era să ﬁe împuşcat
de şeﬁi lagărului. A fost salvat de foşti
colegi de şcoală, neevrei. A doua oară,
armata română era în retragere. A venit
un control în lagăr şi comandantul a ordonat: „Împuşcaţi-l!”. A trecut un camion cu
ostaşi români. Printre ei – un alt fost coleg

consuma cam 3 000 – 4 000 kilograme de aur sau argint pe an.
Orice aurire sau argintare era controlată de inspectori…”. Bijutierul a văzut lumina zilei la Alba Iulia, în familia unui mărunt
comis voiajor, cu şase copii, dintre care doi au părăsit lumea
înainte de-a apuca să treacă de pragul copilăriei. Mama lor i-a
urmat, pe când Andrei făcea Bar Miţva… Pe la opt – nouă ani,
s-a împrietenit cu un băiat care locuia într-o casă mai mare,
unde se aﬂau sediile câtorva organizaţii sioniste: Haşomer Haţair, Trumpeldor, Habonim… S-a înscris la Haşomer Haţair,
unde a început să înveţe ebraica. Era mezinul familiei. După
ce-a terminat şcoala primară, taică-său s-a gândit să-l „dea la
meserie”. Da’ unde?, că era aşa de pirpiriu că-l suﬂa vântu’. La
Alba, era un magazin mare de bijuterii, „Splendid” se chema,
care avea şi atelier. A intrat ucenic la atelierul acela. „A trebuit
să fur meseria”, povesteşte domnu’ Văleanu. „Meşterul ne punea
să facem de toate în casă; n-avea nici un interes să ne-nveţe
meserie, că n-avea nevoie de concurenţă. După patru ani de
ucenicie, primeam 400 de lei pe lună. Ce erau 400 de lei?!”.

de şcoală. „Urcaţi-l în camion, că-l împuşcăm noi!”, a zis. După ce s-au îndepărtat
de lagăr, i-au dat drumul. A trăit ca cioban
în munte până s-a terminat războiul.
*
– Şi-n timpul ăsta, dvs. cum o duceaţi?
– Eram şef de masă, apoi – conducător tehnic. După ce au venit legionarii la
putere, s-a făcut românizarea. Dar noii

cranţ… Când am fost arestat, am scris
acasă să-mi trimită pâine uscată, slană,
ceapă, ﬁindcă astea ţin. N-au înţeles.
La-nceput, mi-au trimis prăjituri. Pe urmă,
da, am primit ce-aveam nevoie. Şi-atunci,
unu’ dintre cei care se-nfruptaseră de la
Ajutorul Roşu, mi-a zis: „Împrumută-mi şi
mie…”. I-am dat din puţinul meu. Atunci
s-a produs prima ﬁsură… Am încercat

patroni aveau nevoie de mine; m-au ţinut
în post pân’ am fost arestat.
– Arestat?
– Da. Locuiam pe Calea Rahovei 166,
împreună cu un prieten, Simion Peltz,
ucenic la „Metalo-Tehnica”. Făceam
muncă obligatorie la poligonul de tragere,
unde săpam tranşee. Purtam banderolă
galbenă cu Maghen David. Eram amândoi în aceeaşi celulă de partid. Aduceam
manifeste antifasciste în fabrică. În celulă,
s-au inﬁltrat legionari. A fost o cădere.
Prima noapte, au venit jandarmii şi-au
făcut percheziţie. A doua noapte ne-au
arestat. Am fost bătuţi groaznic, torturaţi.
Lui Marcu Schön i s-au smuls unghiile
de la picioare. Şase din lot au fost condamnaţi la moarte. Printre ei – şi Simion
Peltz. Avea 17 ani… Mie, unul dintre deţinuţi mi-a salvat viaţa. Când am intrat în
sala de judecată, aşa mi-a făcut din cap:
clatină capul a negare într-o parte şi-n
alta. „Nu mă cunoşti!”, voia să spună. Eu
şi Leon am primit, ﬁecare, câte 25 de ani
de muncă silnică. Am stat şase săptămâni la Penitenciarul Văcăreşti, apoi am
fost mutat la Doftana, care avea regim
de închisoare specială. Am fost coleg cu
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu, Miron Constantinescu… La 28
aprilie 1942, Doftana s-a prăbuşit. Am fost
trimişi la Caransebeş. Făceam foamea.
– Măcar exista solidaritate…
– Solidaritate?!, zâmbeşte amar. Cei
din Bucureşti primeau pachete mari cu
alimente, prin Ajutorul Roşu: ciocolată,
şuncă…, numai bunătăţi. Unu’ n-a spus:
„Ia şi tu!”. N-am cerut. M-am întors cu faţa
la perete să nu-i văd. Da’-i auzeam: cranţ,

să-mi fac meseria şi-n condiţiile alea.
Am înﬁinţat un mic atelier de bijuterii din
metal comun. La un moment dat, în timp
ce armata germană şi română înainta în
U.R.S.S., ni s-a ordonat să ieşim în curte
cu bagaje cu tot. „Cine are condamnare
până la zece ani, să treacă-ntr-o parte,
cine – până la 20, în cealaltă”. Primii au
fost trimişi în Transnistria şi împuşcaţi.
Pentru noi n-au mai avut locuri. A urmat
victoria de la Stalingrad, care ne-a schimbat soarta. La 23 august `44, directoru’
ne-a adunat în curte şi ne-a spus: „Domnilor, sunteţi liberi!”. Dar ne-a mai ţinut
două-trei zile. Nemţii spărseseră frontul
la Turnu Severin. Aşteptam eliberarea
şi-n acelaşi timp ne-ntrebam: ne-mpuşcă, nu ne-mpuşcă? La 27 august, ne-au
încărcat într-un vagon de marfă. Eram
salvaţi. Eu cu Leon am plecat la Alba
Iulia să organizăm ﬁliala locală de partid.
În posturile de conducere am pus numai
etnici români. Alba fusese ﬁeful legionarilor şi ştiam că lucrurile nu se schimbaseră
peste noapte…
– Din ce trăiaţi?
– M-am reîntors muncitor la fabrica
din Bucureşti, dar avea să ﬁe desﬁinţată.
Atunci, fraţii Klein, tot bijutieri, din Alba,
care deschiseseră un atelier în Capitală
– sunt demult plecaţi în Argentina -, ne-au
luat pe mine şi pe Leon în tovărăşie. Într-o
zi, mă-ntâlnesc cu-n fost coleg de închisoare, ajuns şef de cabinet la vicepreşedintele Guvernului, Iosif Chişinevschi. Îmi
facilitează o audienţă. „Unde-ai vrea să
lucrezi?”, mă-ntreabă. „Eu sunt bijutier”,
răspund. M-a numit controlor la o fabrică
de ceasuri. În `50, tot Chişinevschi m-a

trimis la Ministerul Învăţământului să iau
legătură cu Motornea, care avea grad
de ministru. Am devenit inspector general, apoi – director la Direcţia Generală
a Rezervelor de Muncă din Ministerul
Învăţământului, de pe lângă Consiliul
de Miniştri. În `53, când a fost Festivalul
Mondial al Tineretului la Bucureşti, a trebuit să organizez o expoziţie, ce se dorea
permanentă, a şcolilor profesionale. Expoziţia n-a durat, că n-au mai fost fonduri.
Am fost trimis la Iaşi, director al Centrului
Metodologic de Instruire a Profesorilor
din Şcolile Profesionale. La un moment
dat, aﬂu că Ministerul Finanţelor caută
un specialist în metale preţioase. „Dacă
vrei să te duci, du-te!”, încuviinţează
Motornea. „Avem nevoie de-un om de
încredere”, zice ministrul Finanţelor, Dumitru Fara. În perioada aceea, am făcut
liceul şi A.S.E.-ul la seral. Când să-mi
dau examenul de diplomă, mi se spune:
„N-avem înlocuitor” iar Direcţia Metale
Preţioase trece la BNR.
– Cum au fost anii aceia?
– Cu momente de tensiune dar şi de
satisfacţie. Ca inspector şef – serviciu pe
Capitală şi Judeţul Ilfov la Direcţia Metale
Preţioase a BNR aveam în subordine, la
început 7, pe urmă – 21 şi, către pensionare, 24 de oameni: ingineri chimişti,
economişti ş.a. Controlam patru ghişee,
unde se primea şi se vindea aur dentar;
laboratorul de analize şi marcare; corpul
de control. Nu exista întreprindere să naibă metale preţioase, inclusiv spitalele,
policlinicile. Am făcut instrucţiuni pentru
toate instituţiile din subordine. Lucrurile
nu erau, întotdeauna, line. Exista antisemitism tăcut. Îl simţeam. Când veneam
acasă supărat, soţia îmi spunea: „Nu te
lăsa! Tu eşti specialist şi om cinstit”. Au
fost şi zile frumoase. Când BNR a făcut
centenarul, am fost decorat. Am primit şi
alte decoraţii.
– Câte ceva despre expertiza metalelor şi pietrelor preţioase?
– Se stabileşte titlul obiectului, caratele pentru aur şi argint, se face descrierea.
În cazul monezilor, vechimea contează
mai mult decât metalul; la obiectele de
cult, pe lângă vechime, valoarea artistică
e de mare importanţă. Când am venit să
lucrez în Federaţie, după pensionare, nu
exista expertiză. Eu i-am pus bazele: am
făcut rost de instalaţii, am adus chei-etalon, cântare de precizie pentru laborator.
– Ce înseamnă evaluarea obiectelor
de preţ pentru dvs.?
– O hrană suﬂetească. Când am ajuns
la Ministerul Finanţelor, cine venea cu
un obiect preţios, primea un număr de
înregistrare şi i se spunea: „vino peste
trei săptămâni”. Am făcut ordine. După
primire, aurul era cântărit şi formularul semnat de două persoane. Se făcea un
buletin de analiză. Se elibera o adeverinţă. Orice obiect preţios era manipulat de
doi oameni. La aur, rămânea întotdeauna
un plus. Plusul se înregistra. Când apărea
minusul era chemată comisia. Angajaţii
aveau atribuţii scrise de mine: de la intrarea la ieşirea din serviciu. Pretutindeni,
am fost apreciat. La BNR, nu era voie să
ai rude în străinătate. Eu aveam una din
surori în Israel şi, totuşi, nu s-au atins
de mine.
– Neîmpliniri, realizări?
– Nu-mi iert c-am ratat examenul de
diplomă la A.S.E. Bucuriile mele - băiatul,
inginer; nepotul, medic stomatolog.
– Perspective?
– Îmi doresc să mai ﬁu util, cu atât mai
mult cu cât nu-mi consider încheiată misiunea la Federaţie. E nevoie de un spaţiu
mai mare pentru tezaur. Ar ﬁ bine ca, în
ﬁecare an, oameni de la contabilitate să
facă o veriﬁcare, ﬁindcă sunt obiecte de
mare valoare artistică şi culturală.
*
Aplecat asupra unei bijuterii, Andrei
Văleanu oﬁciază aidoma unui levit din
vechime, atunci când se întâlnea cu
măreţia şi eternitatea răsfrânte în lumina
leilor masivi susţinând Tablele Legii. Un
fel de rugăciune care-i aduce, poate,
împăcarea cu sine, revelându-i rostul
propriei existenţe.
IULIA DELEANU
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JCC
BUCURESTI
,

“Ciorberia 2” – o invenţie
care devine tradiţie!
T u B i Ş v a t 57 7 1
“Anul Nou al pomilor” a fost sărbătorit
de JCC Bucureşti şi Comunitatea Evreilor
din Bucureşti cu o masă festivă la care
s-a oﬁciat tradiţionalul Seder Tu Bi Şvat.
Cu această ocazie, s-au servit fructele
care ne duc mai aproape de Israel, de
ţara care a animat şi animă evreii din întreaga lume. Cei prezenţi şi-au exprimat
încă o dată solidaritatea cu fraţiii lor din
Israel, sprijinind plantarea de copaci în
Zona Muntelui Carmel. De ﬁecare dată,
Tu Bi Şvat este un moment emoţionant
care aduce primăvara şi speranţa în mijlocul anotimpului hibernal. Participarea
Ambasadorului Statului Israel, Excelenţa
Sa Dan Ben Eliezer, la acest eveniment
a fost încă un semn al legăturii foarte im-

JCC
Timisoara
,

Gânduri
la început de an
A aﬁrma că o comunitate este asemenea unei familii este deja un loc
comun şi poate părea lipsit de sens….
Dar dacă este într-adevăr aşa, ce oare
ai putea spune? Comunitatea Evreilor
din Timişoara este o familie pentru că
este solidară, îşi are sărbătorile, micile
dispute din iubire, competiţiile, oamenii
săi diferiţi dar care se acceptă, oaspeţii
săi, tabuu-rile sale. Este precum o familie
deoarece ﬁecare îşi are locul la masa de
Şabat unde este bine primit şi pentru că
oamenii sunt gata să se ajute reciproc.
Medicii să îi asiste fără onorariu pe cei

portante dintre Statul Evreu şi Diaspora,
o relaţie care se face simţită în momente
de bucurie şi în momente de restrişte.
Corul „spontan“ care s-a format din participanţii la sărbătoare, dirijat de Bogdan
Lifşin, a adus în faţa celor prezenţi melodii
tradiţionale.
Tot cu ocazia Sărbătorii de Tu Bi Şvat,
JCC Bucureşti a organizat Tabăra Carmel – plantează un copac în Israel! La
Cristian, în perioada 20-23 ianuarie 2011.
Un program foarte interesant, pregătit de
soţii Carmen şi Aurel Ioviţu, împreună cu
o echipă de voluntari, a oferit celor prezenţi la eveniment câteva zile de relaxare
şi încântare într-o atmosferă autentic
iudaică.

ce au nevoie, profesorii să mediteze fără
motivaţie ﬁnanciară, cei care sunt bucătari
minunaţi să ofere din preparatele lor…
Ar ﬁ o iluzie să credem că oamenii se
schimbă în câteva luni dar JCC Timişoara
a adăugat, cu siguranţă, un plus la suﬂetul
acestei comunităţi! Activităţi stabile şi sistematizate şi un loc primitor şi confortabil
sunt secretele a ceea ce avem în prezent
în Timişoara şi a ceea ce sperăm să ameliorăm şi pe viitor.
La Oneg Şabat se întâlnesc săptămânal peste 45 de persoane, serile de ﬁlm,
cursurile de ebraică sau calculatoare,
programul pentru copii “Olam Ieladim”,
corul săptămânal, diferitele tipuri de cursuri
de dans au devenit, de
asemenea extrem de
animate. La JCC Timişoara nu există nici o
seară în care porţile să
ﬁe închise, cu sau fără
un program prestabilit.
A devenit un obicei să
treci pe aici, să vezi
ce se mai întâmplă…
Am avut programe de
sărbători cu o participare mai mare decât
în ultimii 10 ani, diferite

Peste 300 de participanţi au venit la
cea de-a doua ediţie a concursului de
supe şi ciorbe, iniţiat la JCC Bucureşti.
Programul, realizat de echipa JCC condusă de Shai Orny, a reuşit să motiveze
25 de voluntari să prepare cantităţi
semniﬁcative de mâncare: la ﬁnal, s-a
constatat că s-au consumat 550 de porţii
din delicioasele preparate!
Au fost ciorbe preparate de micuţii de
la grădiniţa „Gan Eden”, au fost bunătăţi
aduse de grupuri de tineri dar şi de către
pensionari. Au fost supe „individuale” dar
şi numeroase „ciorbe de grup”, preparate cu drag acasă la câte un participant,
într-o atmosferă plăcută, cu mult sârg şi
imaginaţie. Restaurantul ”Mica Elveţie” a
venit şi el cu o ciorbă delicioasă.
De la un asemenea eveniment nu

putea lipsi un juriu iar alături de bucătarul
profesionist Horia Vârlan, cunoscut din
emisiunea „Cireaşa de pe tort”, despre
ciorbe s-au pronunţat preşedintele Comunităţii Evreilor Bucureşti, Erwin Şimşensohn, şi voluntari entuziaşti din JCC.
Dacă până recent muzicianul Radu
Captari i-a cucerit pe cei de la JCC cu
vocea şi chitara, de această dată borşul
pe care l-a preparat s-a clasat pe locul
întâi. După el s-au clasat „Mica Elveţie”
şi dna Marieta Ursu, cu gustoasele lor
preparate. Publicul a ales ciorba Lancetei
Kavasi, din partea pensionarilor.
De la acest „picnic de interior“ pentru
zile de iarnă nu putea să lipsească muzica
bună. Cântăreţul israelian Isaac Eliazarov
a întreţinut o atmosferă extrem de plăcută
şi relaxată.

reuniuni (conferinţe, dezbateri, Havdala,
petreceri – toate interesante şi cu participare).
Dacă avem încă multe provocări în
faţă? Desigur… Să menţionăm doar una
majoră: atragerea şi aducerea la programe a celor cu vârsta între 40 şi 60 de ani.
Nu e simplu dar credem că este posibil
să îi motivăm măcar pe o parte dintre ei.
De asemenea, vrem să îmbunătăţim programele pentru copii, să le includem un
mesaj evreiesc mai clar şi totodată subtil.
Oamenii percep JCC-ul ca pe un loc
al lor… sunt gazde şi nu oaspeţi. Poate
aceasta este cea mai mare schimbare!

Sărbătoarea
Recent, Tu Bi Şvat a fost celebrat la
Timişoara. Aprope 100 de persoane au
venit la JCC pentru a onora acel Seder,
instituit cu sute de ani în urmă de înţelepţii
din oraşul Israelian Tzfat. “Anul Nou al
Pomilor” este, aşa cum sublinia Directorul Joint pentru România Israel Sabag,
prezent la acest eveniment, o celebrare
a elementului naturii cel mai apropiat ca
structură de om, având amintirea trecutului încrustată în cercurile sale, rădăcinile
ascendentului, frunze şi fructe care pot să
îi adăpostească şi să îi hrănească pe cei
din jur. Tot domnia-sa sublinia un defect
în conceperea JCC Timişoara: faptul că
acesta, deşi cu o sală aparent mare, este
neîncăpător pentru cei ce vin la programe. Domnii Andrei Ghidali şi Solomon
Rosenblum, ambii oﬁcianţi de cult, au vorbit despre semniﬁcaţia evenimentului şi
au condus tradiţionalul Seder Tu Bi Şvat.
Emoţionantă a fost intervenţia doamnei
Anna Wagnerowa, din Cehia, care a
amintit cu ocazia acestui eveniment de
focul recent din zona Haifei, care a mistuit
păduri şi a dus la pierderea de vieţi omeneşti. Ea i-a invitat pe cei prezenţi să facă
o mică donaţie pentru organizaţia Keren
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Radio Shalom România, glasul comunitar se face auzit!
Cu siguranţă, cel
mai important eveniment al lunii ianuarie
la JCC a fost lansarea oﬁcială a “Radio
Shalom România”.
Eveniment pregătit
îndelung, cu o mare
echipă de voluntari,
acesta reuşeşte să
fie prezent tot mai
mult în casele evreilor din România, cei
cărora li se adresează cu preponderenţă.
În emisiunile realizate, puteţi descoperi
personalităţi ale vieţii
evreieşti din România, prieteni pe care
poate nu i-aţi văzut
demult dar acum îi
regăsiţi ca realizatori de radio, melodii evreieşti pe care,
poate, nu le-aţi mai
auzit din anii copilăriei. Un radio interactiv,
la care ﬁecare este
aşteptat să colaboreze, să îşi aducă
propria experienţă şi
iniţiativă. Emisiuni
de umor dar şi serate
culturale de nivel îşi
dau întâlnire în grila
de programe a radioului, pe care o reproducem în întregime.
Sunt emisiuni şi în
limba ebraică dar şi
transmisii ale JCC
Oradea şi JCC Timişoara. Putem audia o
serie de interviuri cu
membri au comunităţii evreieşti, dezbateri
pe teme medicale sau asupra creşterii
celor mici, “crâmpeie de înţelepciune” de
la personalităţi religioase şi culturale de
marcă. De la copii la pensionari, sunt cu

JCC
Oradea
Începutul de an a fost marcat la JCC
Oradea de o nouă activitate, un Oneg
Şabat care se desfăşoară cu o frecvenţă
lunară acasă la unul dintre tinerii care

toţii bineveniţi în amplul program cotitidian
al “Radio Shalom”. Există o lecţie săptămânală de limba ebraică dar şi o primire
oﬁcială, radiofonică, a Şabatului. La fel,
la terminarea acestei Zile-Sărbătoare,

de radio dar şi folclor românesc. Radioul
poate ﬁ accesat de pe site-ul www.jcc.ro
unde emisiunile pot ﬁ audiate în direct;
sunt şi reluări pentru cei care nu pot asculta totul în direct.

Oneg Şabatul revine (şi) acasă
activează în cadrul JCC. Prin acest program, organizatorii îşi propun să dea un
caracter familial acestor reuniuni, care
trec uneori din sediul primitor al JCC Oradea chiar în casele participanţilor.
Unul dintre programele care au atras
numeroşi voluntari în cadrul JCC a fost
dedicat pregătirii emisiunilor din cadrul
programului „Radio Shalom România”.
În acest sens s-a improvizat un mini-studiou de unde a fost transmisă deja prima

Creaţiei lui Dumnezeu
Kayemet, care se ocupă de împădurirea
diferitelor regiuni ale Israelului. Corul a
interpretat câteva melodii tradiţionale, s-a
plantat în mod simbolic cu acest prilej iar,
la ﬁnal, Andrei Schwartz i-a invitat pe cei
prezenţi la o clipă de introspecţie asupra
faptelor lor şi cu această ocazie festivă.
Evenimentul acesta a urmat după
două conferinţe care s-au bucurat de
succes în săptămâna precedentă: introducerea în secretele somnului de către

se organizează o Havdalah - despărţire
de Şabat şi intrare în noua săptămână –
radiofonică.
Multă muzică bună, israeliană şi internaţională, puteţi audia la acest post

medicul timişorean dr. Dan Mihăicuţă şi
prezentarea unui capitol din istoria evreilor a domnului Pavel Strausz.
Comunitatea Evreiască din Timişoara
este una cu tradiţie. La ﬁecare dintre
evenimente amintim numele regretatului
Prim Rabin dr. Ernest Neumann Z.L. cel
care a marcat istoria recentă a acestei
comunităţi şi care continuă să rămână pe
ﬁrmamentul personalităţilor timişorene.
Privind in urmă şi la prezentul comunităţii
timişorene, să încercăm un
exerciţiu imaginar. Dacă în
urmă cu şapte ani, Israel
Sabag ar ﬁ avut posibilitatea să îl întâlnească pe
regretatul Rabin dr. Ernest
Neumann, ar fi fost un
“coup de foudre”. Două
persoane care împărtăşesc
acelaşi sens al binelui nu
au avut posibilitatea să se
cunoască dar prin acest
JCC, de care sunt convinsă că Rabinul ar ﬁ fost
mândru, putem continua
impresionanta sa muncă.

emisiune şi o înregistrare a Seder Tu Bi
Şvat. Acest program a fost organizat în
Sala Festivă a JCC cu particparea a peste
100 de persoane.
Cu ocazia Sederului, oﬁciat de Rabinul
Abraham Ehrenfeld, corul „Gyuri Vilan” a
interpetat melodii tradiţionale. Participanţii
şi-au exprimat deschiderea de a participa, prin contribuţia lor, la plantarea unor
copaci în zona Carmel.

Grădiniţa „Planeta copiilor”
îşi aşteaptă “studenţii”
Grădiniţa “Planeta copiilor”, înﬁinţată în cadrul JCC din Oradea, va intra în această
toamnă în cel de-al doilea an de activitate, cu speranţa unui număr mai mare de copii.
“Deşi am deschis grădiniţa în toamna lui 2010, deoarece autorizaţiile le-am primit
târziu, nu am putut înscrie decât şapte copii dar credem că la toamnă situaţia se va
schimba. Este o unitate de învăţământ preşcolar cu program prelungit, de la ora 8
până la ora 17, a declarat Andrei Seidler, director al Centrului Comunitar Evreiesc.
Chiar în această lună (Ianuarie) încep înscrierile copiilor. Grădiniţa îşi desfăşoară
activitatea în condiţiil foarte bune: loc de joacă, de masă, dormitor, băi speciale. Sute
de jucării şi cărţi, personal pregătit.
Programul, ne-a povestit Andrei
Seidler, este deosebit de atractiv:
gimnastică de înviorare, activităţi
experienţiale, estetică şi creativitate,
ştiinţe, limbă şi comunicare. În plus,
se oferă şi obiecte opţionale, incluse
în taxa de şcolarizare (500 lei lunar) engleză, ebraică, dansuri israeliene
etc.). Este o grădiniţă cu limba de
predare română, iar reprezentanţii
grădiniţei promit şi o serie de alte
activităţi: plimbări în parc, vizite la
grădina zoologică, teatru, tabere de
vară şi excursii. (E.G.)
Pagini realizate de
LUCIANA FRIEDMANN
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SINAGOGA ÎN ROMÂNIA
Cuvânt înainte
Reeditarea lucrării închinate sinagogilor din România de către arhitecţii
Aristide Streja şi Lucian Schwartz nu
este decât mărturia interesului intelectual
foarte mare trezit de această monograﬁealbum, pe care harnica Editură Hasefer
ni l-a oferit cu mai bine de un deceniu
în urmă.
Instituţie-simbol a evreimii, centru religios şi comunitar, loc de adunare şi de
învăţătură, sinagoga a fost pretutindeni
– în lungul şi drasticul exil istoric al urmaşilor lui Avraam şi ai lui Moise, ca şi în
diaspora lor modernă la scară planetară
– reluarea modelului suprem, templul lui
Solomon din Ierusalim. Este locul sacru
al conservării celor mai venerate obiecte
de cult ale mozaismului. Pentru neamul
care, probabil, concentrează cel mai
înalt grad de inteligenţă şi de cultură din
istoria universală, sinagoga a luat, stilistic
vorbind, chipul ﬁecărui loc unde ea s-a
înălţat, de la stilul gotic la cel baroc sau la
Secession în Occidentul sefarzilor, până
la formele spaţiale ale evreilor aşkenazi.
Istoria sa interesează pe orice studios al civilizaţiei măcar şi numai dacă ne
gândim la înrâurirea-i asupra primelor

R.E. vă propune spre lectură:
lăcaşuri creştine, ecclesia născându-se
de fapt în penumbra sinagogii, aşa cum
eclatant o arată istorica descoperire, de
acum aproape un secol, a lui Rostovtzeff,

imagini cu tot ceea ce ştii despre evreii
trăitori la noi, meşteri, negustori, rabini,
intelectuali de prim rang. La fel, Curtea
Rabinică de la Buhuşi, sinagogi, şcoli, băi
rituale din târgurile Moldovei, de pe Valea
Siretului – de la Podul Iloaiei la Fălticeni,
de la Mihăileni la Herţa -, spiritul acelor
locuri păstrând amintirea sutelor şi miilor
de mozaici care umpleau uliţe şi sinagogi.
Acestea din urmă, într-o diversitate stilistică indicând o multiculturalitate proprie
lumii evreieşti, cu ecouri ale Austriei, ale
Ucrainei, ale Poloniei, ale arhitecturii vernaculare de lemn, aparţin patrimoniului
nostru naţional, aşa cum toată zestrea
culturală, atât de speciﬁcă, a prietenilor
noştri evrei face parte din bogăţia spirituală a naţiunii române în care ei s-au
integrat pentru totdeauna.
Acad. RĂZVAN THEODORESCU

”Contribuţii
documentare la Istoria
Evreilor din Bihor”
de la Duoura Europos pe Eufrat.
O privire sintetică asupra evoluţiei
acestui tip de lăcaş pe teritoriul românesc
este plină de învăţăminte. Înţelegem mai

”Pagini din istoria evreilor la Reşiţa”
Absolvent al Institutului Agronomic din Timişoara,
cu specializare la Londra, Marosi Emeric Miki a publicat numeroase lucrări ştiinţiﬁce în România, Italia,
Olanda. Este considerat un specialist de frunte în
domeniul marketingului agrar. S-a născut în 1930, iar
în prezent locuieşte în Israel. Comunitatea evreilor
din Reşiţa este cunoscută din 1871 (cu documente)
şi a numărat cândva 400 de suﬂete. Sub aspect
religios, ea a respectat ritul neolog, speciﬁc evreilor
din Ungaria şi zonele limitrofe. Dintre clădirile ridicate
de această comunitate destul de prosperă se remarcă înainte de toate Templul din Reşiţa. Ocupaţiile
membrilor comunităţii erau dintre cele mai variate
– băcani, cârciumari, cerealişti, negustori de delicatese; ţineau drogherii, parfumerii, erau ﬁerari, librari,
tipograﬁ, pălărieri, pantofari, prelucrători de sticlă,
piele, poţelan, textile, tutungii, contabili, economişti,
farmacişti, jurişti, medici, meseriaşi de diverse specialităţi. Au fost şi sportivi de performanţă, oameni de
cultură, muzicieni, profesori, scriitori (Toma George
Maiorescu, astăzi membru al obştii din Bucureşti), jurnalişti, ş.a. Mişcarea sionistă a
cunoscut o intensă activitate. În timpul Holocaustului, bărbaţii au fost trimişi la muncă obligatorie şi în lagărele Lişava, Sasca. Reşiţa are martirii săi. După război mulţi
supravieţuitori au plecat în Israel.
„Vasile Goldiş” University Press
Arad, 2008

Antonio Faur – ”Teodor Popoviciu,
salvatorul de la moarte a sute de evrei (1944)”
Nu este vorba de Traian Popovici, primarul din Cernăuţi. „Cele mai multe acte
de solidaritate s-au manifestat la nivelul
oamenilor simpli”, se scrie în Raportul
ﬁnal al Comisiei Wiesel – 2005.
Teodor Popoviciu a fost primar al comunei Vârciorog, din Bihor. Avea numai
cinci clase primare la Şcoala parohială
din Serghiş (plasa Tileag), a fost delegat
la Marea Adunare de la Alba Iulia, de la
1 decembrie 1918. A suferit persecuţiile
regimului sovietic instaurat de Bela Kun
în Ungaria, a fost condamnat la moarte,
a evadat. Ajutorul a venit de la evreii din
zonă, unii directori de fabrici de cherestea. În 1944, a organizat o reţea de salvare a evreilor aﬂaţi în Ardealul de Nord,
sub autoritate maghiară. În ciuda urmăririi
la care era supus, a informărilor pe care
unii localnici le furnizau jandarmeriei
maghiare, el a reuşit, împreună cu soţia,
Ileana Popoviciu, şi cu ajutorul unor prieteni să ascundă şi să ajute la refugierea a
numeroase familii de evrei care riscau să
ajungă în lagărele de exterminare naziste.
Documentele au fost cercetate după război şi faptele sunt indubitabile. Din păcate,
din carte (apărută la Ed. Universitatea
din Oradea, 2010) nu reiese că Teodor
Popoviciu, soţia acestuia, călăuzele care

bine şi vedem în spaţiu cum populaţia
evreiască activă din toate provinciile
româneşti, cea căreia îi datorăm atât
de multe, de la economie la poezie, şi-a
înălţat lăcaşurile de rugă şi comuniune
în acord cu bogăţia sau modestia comunităţii: de la elaboratele ediﬁcii din
Galaţi şi din Roman, din Timişoara şi din
Târgu-Mureş, din Braşov şi din Oradea, la
simplele, modestele clădiri asemănătoare
unor case de la ţară sau de mahala de la
Hârlău, Piatra şi Târgu-Neamţ, din atâtea
localităţi maramureşene.
Când, la Bucureşti, intrăm în Marele
Templu Coral sau în aşa-numita Sinagogă a Polonezilor, când vezi imagini cu
dispărutul templu Cahal Grande, când
priveşti hărţi vechi ale capitalei de pe
Dâmboviţa, unde exista „uliţa Palestinei”
sau „a Sinagogii”, asociezi asemenea

au condus efectiv pe evrei în refugiu, ar
ﬁ fost luaţi în evidenţa Institutului Yad
Vashem care acordă titlul de DREPT
AL POPOARELOR. Probabil că există
demersuri. Actele de umanism şi de solidaritate interetnică au fost numeroase şi
încă sunt prea puţin cunoscute.

Ed. Arca, 2009
Profesor la Oradea, Corneliu Crăciun
îşi argumentează demersul cu o serie
de documente din arhivele locale. Tot
acest aparat util ocupă circa 50 de pagini. Urmează, pe capitole, prezentarea
structurilor demografice, în perioada
interbelică, a societăţilor religioase şi caritative, învăţământul, activitatea sionistă,
despre Partidul Evreiesc, experienţe
dramatice din anii 1941-1944, activitatea
procomunistă a CDE, persecuţiile din
anii dictaturii comuniste. Toate capitolele
sunt consolidate cu date statistice. Este
un punct de plecare pentru o istorie a
evreimii din Ţara Crişurilor.

Evreii din Sighet, prezenţi
în două lucrări valoroase
Jurnalistul Ioan J. Popescu, un mare prieten al comunităţii evreieşti maramureşene,
preocupat de multă vreme de problemele
iudaismului şi ale istoriei evreilor, a elaborat
o lucrare deosebit de valoroasă, prin care
îmbogăţeşte şi diversiﬁcă studiile despre populaţia din zonă. Aﬂat la răscrucea mai multor
regiuni, în Maramureş au coexistat paşnic şi
s-au dezvoltat, alături de români, numeroase
minorităţi iar evreimea a ocupat un loc de
frunte. Fără exagerare, evreii din Maramureş
au fost şi sunt cunoscuţi în întreaga lume,
atât prin pioşenia şi religiozitatea lor – în
ieşivele din Sighet au fost pregătiţi numeroşi
rabini faimoşi – cât şi prin hărnicia şi spiritul
lor întreprinzător. De asemenea, de-aici sunt
originari o seamă de intelectuali cunoscuţi în
ţară şi în străinătate.
În lucrarea, “O istorie a evreilor din Sighet”, autorul scoate în evidenţă toate aceste
elemente, prezente într-un context istoric bine determinat, bine studiat şi documentat.
Cadrul în care este plasată istoria lor este mult mai vast decât regiunea despre care
este vorba, cuprinzând o trecere în revistă a istoriei globale a evreilor. În ceea ce
priveşte Maramureşul, sunt prezentate documentele care atestă prezenţa evreilor pe
teritoriul transilvan, încă de la începutul secolului al 16-lea, legislaţiile referitoare la ei
şi evoluţia lor, dezvoltarea comunităţii până în 1940, cu schimbările intervenite de-a
lungul a peste 300 de ani care au determinat creşterea lor numerică în regiune, în
unele locuri devenind chiar populaţie majoritară. Sunt enumerate instituţiile evreieşti,
rolul politic jucat de evrei, contribuţia lor la dezvoltarea din toate punctele de vedere
a regiunii, scoase în evidenţă personalităţile comunităţii, inclusiv “rabinii miraculoşi”
la care veneau în pelerinaj mii de credincioşi. “Istoria evreilor din Sighet” se opreşte în 1940, anul în care această regiune trece sub
administraţie horthystă şi evreii din Maramureş sunt
deportaţi în lagărele morţii. Foarte valoroase sunt
cele cinci anexe cuprinzând documente referitoare
la viaţa evreiască. O foarte bogată bibliograﬁe atestă
seriozitatea cu care a fost elaborată această lucrare.
În legătură cu acest subiect, Ioan J. Popescu a
scos o a doua carte: “Evrei de seamă născuţi la
Sighet”. Volumul cuprinde peste 80 de biograﬁi ale
unor personalităţi prestigioase şi alte câteva sute, pe
categorii ocupaţionale , de asemenea bine cunoscute.
În introducere se dau informaţii despre limba şi literatura evreilor, bogata presă evreiască publicată la
Sighet, precum şi despre muzica klezmer, născută
din interferenţa celei liturgice mozaice cu folclorul
românesc, unguresc, slav şi ţigănesc. Lucrarea se
încheie cu o cronologie care marchează cele mai
importante evenimente din viaţa comunităţii evreieşti
din Sighet de-a lungul mai multor secole.

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 354-355 (1154-1155) - 1 - 31 ianuarie 2011

Cronică
de carte

15

R.E. vă propune spre lectură:

Studia Judaica XVIII
Buletinul, apărut în
2010, conţine, în cele
350 de pagini ale sale,
articole, studii de interes. Editorul este prof.
dr. Ladislau Gyemant
de la Institutul de Studii Iudaice „Dr. Moshe
Carmilly” al Facultăţii de
Studii Europene din cadrul Universităţii Babeş
– Bolyai, Cluj Napoca.
Prof. Andrei Marga
prezintă aspecte ale
emancipării, asimilării
şi dezasimilării. Robert
Westrich semnează ”Alteritatea iudaică în cultura Europei Centrale”. Prof. Carol Iancu se referă la
aspecte ale emancipării şi asimilării evreilor din Franţa
în timpul Revoluţiei. Prof. Raphael Vago (Israel) este
prezent cu un titlu incitant: ”Vieţile şi iubirile lui Max
Nordau – de la degenerare la regenerare”. Prof. Victor Neumann tratează tema referitoare la „Reforma
religioasă iudaică şi emanciparea politică a evreilor
din Banat”. Prof. Michael Saphir semnează un studiu
pornind de la „Nathan de Unweise” (Nathan „neînţeleptul”), ajungând la Ronetti-Roman şi la persecuţiile
rasiste din prima jumătate a secolului XX. Remarcăm de
asemenea numele autorilor, universitarii Liviu Rotman,
Claudia Ursuţiu, Stephen Miller (Anglia), Peter Kenez
şi Ferenc Raj (Ungaria), Zvi Hartman (Israel), Camelia
Crăciun, Paul Schveiger (Israel) ş.a., cu teme demne de
interesul cititorilor. Felicitări editorului şi colaboratorilor.

Copilărie sub trei cârmuiri
Autorul, Francisc
Schneider, este profesor de ﬁziologie la
UMF Timişoara şi
la Universitatea din
Arad. Are 198 de
lucrări ştiinţifice publicate, peste 20 de
cărţi de specialitate,
opt cărţi din domenii adiacente. A fost
distins cu Premiul
”D. Danielopolu” al
Academiei Române.
A mai publicat cărţi
de eseuri medicale şi
paramedicale. Este
născut la Timişoara în
anul 1933. Cartea de
faţă este o evocare a anilor copilăriei, cu ecouri din
secolele anterioare, antecesorii săi ﬁind oameni care
au cunoscut istoria prin propria experienţă. Însuşi autorul a străbătut, copil ﬁind, salturile şi tragediile unei
perioade zbuciumate, marcată de trei dictaturi - regală,
antonesciană, comunistă.

Evreii sătmăreni - istorie
şi destin
Lucrarea, semnată de
Ion Corneanu şi LacrimaCamelia Teocan, a apărut
prin sponsorizarea Universităţii „Vasile Goldiş“
din Arad. În preambul îşi
înscriu numele, ca prefaţatori, dr. Aurel Vainer,
preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii, dr. Liviu Rotman, directorul
C.S.I.E.R., senatorul Valer Marian, magistrat, Ion
Vădan , directorul Editurii
DACIA din Cluj, ş.a. Capitolul 1 se referă la istoria
veche a poporului evreu, în al doilea se fac aprecieri
asupra vieţii economice, sociale, politice a evreilor din
România, apoi se discută despre evreii din Ardealul de
nord-vest, contribuţia evreilor sătmăreni la economia şi
civilizaţia judeţului Satu Mare, istoria Holocaustului din
zonă, tradiţii şi obiceiuri iudaice, fotograﬁi, documente,
bibliograﬁe. Datele concrete, fotograﬁile, modul de
alcătuire a cărţii fac cinste autorilor, iar cartea poate
constitui un bun manual didactic.

Tomograﬁi ale trecutului dinspre prezent
Recent apărută în Editura Universităţii „Vasile Goldiş”, din Arad,
culegerea de studii „Din istoria iudaismului”, coordonată de Marius Ioan
Grec, se remarcă printr-o diversitate
de preocupări, având drept numitor
comun ecumenismul, cum reiese şi
din prefaţa scrisă de rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
selectată din cuvântul rostit de domnia sa la inaugurarea Centrului de
Studii Iudaice din Arad. Comunicările
iau în vizor: ~ simbolul Wiesenthal,
„vânătorul de nazişti”, în contemporaneitatea tot mai agresiv înclinată
înspre extrema dreaptă; ~ simbolul
Kawaguki, supravieţuitor al distrugerii oraşelor Hiroşima şi Nagasaki, în
lumea de după 11 septembrie 2001,
oricând în alertă în faţa devastărilor
provocate de terorism (Marius Ioan
Grec); ~ principiul iubirii aproapelui

ca pe noi înşine, transmis de iudaism
creştinismului (Francisc Schneider);
~ definirea celor trei
tipuri de antisemitism
- religios, rasial, politic
- şi nevoia de aplicare
a legislaţiei româneşti
care le sancţionează
(Ionel Schlesinger); ~
problema identitară în
cazuri ilustre: Fundoianu, scriitor evreu –
român - francez (Speranţa Soﬁa Milancovici,
îngrijitoarea ediţiei şi
traducătoarea în franceză a rezumatelor ﬁecăreia dintre expuneri)
şi în tipologii: evreu,
maghiar, român (Ladislau Klein); ~ secţionări în ţesutul
istoriei antisemitismului, cu subtext

economic şi politic, începând din
evul mediu european până în anii
Holocaustului (Sorin
Bulboacă, Emeric Marosi); ~ aportul evreiesc
sub raport bancar în
România (Iuliana Delia
Bălăican); ~ meditaţii
despre mesianism în
epoca romană (Teodor
Ioan Golda). Cartea se
încheie într-o notă sentimentală, cu „fotograﬁi
din Aradul de altădată”.
Punct de pornire pentru
viitoare cercetări de
istorie, sociologie, literatură, politologie, urbanistică ş.a., volumul
se remarcă prin profunzime, concentrare, acribie ştiinţiﬁcă.

Imperativul unui Remember
Poate cea mai „la obiect” sinteză a cărţii „Martiri sub
Steaua lui David”, recent apărută în Editura Charmides
(Bistriţa), este pusă în ecuaţie chiar de autorii ei, Ion
Moise şi Titus Zăgrean, în cuvântul introductiv: „Cartea
de faţă îşi propune ca, pe bază de documente de arhivă,
de materiale apărute în presă, dar, mai ales, pe mărturiile
unor supravieţuitori scăpaţi din lagărele de exterminare,
dar şi pe declaraţiile unor martori oculari la unele atrocităţi
săvârşite asupra evreilor (în anii Holocaustului – n.n.) să
aducă în atenţia cititorului român şi nu numai o realitate
tragică, insolită, pe care opinia publică din România are
dreptul să o cunoască. Sunt adevăruri crude ce nu pot ﬁ
ţinute deﬁnitiv sub obroc”. Chiar dacă tematica unor capitole este de mai mare popularitate, ﬁe drama Catastrofei
(legislaţia rasială, conferinţa de la Wannsee, Eichmann,
expertul „soluţiei ﬁnale”), ﬁe episoade ale Holocaustului
în România (masacrul de la Iaşi, din 1941, deportările în
Transnistria), şi Transilvania de Nord, vremelnic ocupată
de Ungaria fascistă, de unde evreii au fost strânşi, mai
întâi, în ghetouri, apoi deportaţi în lagărele morţii din
centrul Europei, există dezvăluiri care pun reﬂectorul
asupra unor situaţii încărcate de dramatism încă prea
puţin cercetate. Este vorba, de pildă, despre „întâlnirea de
taină de la Hotel Majestic, din Budapesta, între Eichmann
şi primul ministru al Ungariei fasciste, Bardossy László,

care-i „ruga” pe hitlerişti „să-i scape de evrei”. Dacă Sărmaşul ﬁgurează de mai multă vreme pe harta sinistră a
Holocaustului, se cunoaşte mai puţin despre copiii ucişi
cu târnăcoapele la Cămăraş. Ca şi - despre rolul lui Radu
Lecca în dejucarea proiectului propus de Richter, reprezentant al lui Himmler, venit în România pentru a „organiza” după model german, situaţia evreilor din România:
internarea în ghetouri, tăierea oricărui contact cu populaţia
românească, munca obligatorie pentru stat, marcarea cu
Steaua lui David. „Legea Centralei Evreilor, publicată în
Monitorul Oﬁcial din ianuarie 1942, a fost, în fapt, o lege
a protecţiei evreilor. Nu li s-a mai impus să poarte Steaua
lui David, nu au mai fost internaţi în ghetouri, nici trecerea
averilor mobile în patrimoniul Centralei nu s-a mai făcut”,
observă autorii lucrării, pe baza datelor furnizate de cartea
lui Lecca. O altă pagină însângerată: asasinarea unor
români de către fascişti unguri la retragerea precipitată din
octombrie 1944. Cutremurătoare întotdeauna – mărturiile
supravieţuitorilor din lagărele naziste de exterminare ori
din lagărele din Transnistria, unde şi-au lăsat ﬁecare o
parte din familii, ucise prin frig, foame, boli, gloanţe. Calitatea graﬁcă, ediţia bilingvă (română şi engleză) sporesc
valoarea acestui imperativ remember.
Grupaj realizat de IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS, BORIS MEHR

Radu Gabrea, în căutarea comorilor pierdute ale muzicii

Regizorul Radu Gabrea ne-a încântat din nou cu originalitatea ideilor sale. „Duplexul” (sau coupė-ul, în limbaj
cinematograﬁc) format din ﬁlmele documentare prezentate sub titlul „Două lumi ale muzicii”, ne duce într-adevăr
în lumea muzicală, puţin cunoscută, a saşilor braşoveni
(„Concerte la Biserica Neagră”) şi cea a muzicii klezmer
a evreilor din Moldova („Căutându-l pe Schwartz”). De
fapt „descoperitorul” comorii muzicii săseşti baroce este
dirijorul Horia Andreescu, braşovean de origine, iar Radu
Gabrea a pus pe peliculă istoria de cinci secole a acesteia,
paralel cu istoria Bisericii Negre, a Braşovului şi a saşilor.
Imaginile Braşovului şi ale Bisericii Negre alternează cu
concertul desfăşurat la Biserică, al cărui program a fost
alcătuit din compozitorii „recuperaţi”. Horia Andreescu
povesteşte istoria descoperirii creaţiilor compozitorilor
braşoveni, dintre care unii pot ﬁ comparaţi cu cei europeni din perioada respectivă. Un istoric şi un istoric de
artă deapănă, pe rând, cele mai importante momente ale
unei dezvoltări culturale, artistice şi religioase a saşilor,
de peste 800 de ani, speciﬁcă acestei zone de întâlnire a
Vestului cu Estul. Au fost într-adevăr nişte comori pierdute
şi regăsite, imortalizate cu mare artă de regizorul Radu
Gabrea , cu imagini (Alexandru Macarie şi Mihai Tănase)
atât de vii şi plastice (mai ales cele despre Biserica Neagră) încât îţi rămân în memorie pentru totdeauna. Saşii
au plecat, concertele din Biserica Neagră s-au împuţinat,
povesteşte criticul de artă Agnes Balint. Spusele ei sunt

conﬁrmate de secvenţele care se repetă din concertul
dirijat de Horia Andreescu – în spatele lui - ﬁguri de vârstnici, bătrâne cu basmale, nici un tânăr. Totuşi, Braşovul şi
comorile sale culturale nu sunt date uitării iar „Concerte
la Biserica Neagră” este doar unul dintre mijloacele care
contribuie la menţinerea memoriei acestor locuri.
Intrat de câţiva ani în circuitul cinematograﬁc, „Căutându-l pe Schwartz” ne impresionează în aceeaşi măsură
ca atunci când a fost proiectat pentru prima oară. Nu este
vorba numai de descoperirea originilor muzicii klezmer,
a locurilor de unde provine şi unde mai există muzicanţi
bătrâni care-şi mai amintesc de ea, ci de personalitatea
cântăreţei Elizabeth Schwartz, convinsă de viitorul ei soţ,
violonistul Yael Strom, îndrăgostit de klezmer, să înveţe
idiş şi să devină solista formaţiei lui. Americancă din New
York, Elizabeth nu numai că a venit să-şi caute rădăcinile
ci, prin intermediul muzicii pe care o cântă, prin cunoaşterea originilor acesteia – doina -, a locurilor de unde au
plecat strămoşii ei, a amintirilor tatălui, devine româncă.
O declară la sfârşitul ﬁlmului, cu lacrimi în ochi. Pentru
ea, călătoriile în România au constituit o revelaţie care o
va marca până la sfârşitul vieţii.
Regizorul Radu Gabrea a dedicat acest ﬁlm unora
dintre colaboratorii săi cei mai apropiaţi, dispăruţi din
această lume: Manase Radnev şi Carmen Vlădescu.
EVA GALAMBOS
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IUDAICA
Horia Carp, iudaistul
Născut la Hârlău, în 1869, publicistul, omul politic, scriitorul Horia Carp a
primit în primii ani de viaţă o educaţie iudaică. Cunoştea bine limba ebraică,
textele biblice, talmudice, iar în anii 1901-1904 a editat săptămânalul sionist
„Mevasereth Zion”. Era medic diplomat, dar publicistica, literatura, viaţa politică
l-au atras mai mult. În 1911, a editat revista „Cultura”, una dintre cele mai prestigioase publicaţii evreieşti din ţară. A fost senator în Parlamentul României,
a conferenţiat la Universitatea Populară „N.Iorga” din Botoşani, a tradus din
germană „Istoria evreilor” de H.Graetz, „Ţara Veche – Nouă” de Th. Herzl, din
idiş pe Şalom Alehem, I.L. Peretz. In ianuarie 1941, este torturat de legionari,
apoi reuşeşte să fugă din ţară. Ajunge în Palestina, unde moare în 1943, la
vârsta de 74 de ani. Fiul său, Matatias Carp, este autorul „Cărţii negre” despre
Holocaustul din România, publicată în anii 1946-1948. Este contestată cu furie de negaţionişti, deşi ea nici nu a cuprins toate crimele făptuite de regimul
antonescian şi de legionari. Dintre scrierile sale menţionăm anume studiul
publicat în 1924, ”Străinii în Biblie şi Talmud”. Cu ocazia împlinirii a 70 de ani
de viaţă i-au adus omagii Sef Rabinul dr. I.J.Niemirower, cu care a colaborat
adesea, dr. W.Filderman, Enric Furtună, Al. Dominic, Moses Schwarzfeld, ş.a.
Horia Carp a colaborat ani de zile la „Curierul Israelit”, a fost membru activ
al Institutului de pe lângă Templul Coral, a condus Fondul Naţional Evreiesc,
destinat cumpărării de terenuri în Palestina, a combătut antisemitismul, în
speţă polemizând cu Bogdan Duică. Al. Dominic compara peniţa lui Horia
Carp cu o spadă, îl elogia pentru energia cu care aducea argumente din
Biblie pentru a combate obscurantismul. Şef Rabinul Niemirower amintea de
familia lui Carp, care număra rabini, învăţaţi în iudaism, iar despre jurnalistul
Carp vorbea ca despre un urmaş al Profeţilor. La scurt timp de la omagierea
adusă, i-a venit rândul lui Horia Carp să scrie şi să vorbească despre dr. I.J.
Niemirower, cu prilejul trist al morţii acestuia. Carp a pus accentul pe rolul de
păstrător şi apărător al eticii iudaice al regretatului Şef Rabin. In studiul său
„Străinii în Biblie şi în Talmud”, Horia Carp combate trei teze, aﬁrmând că
Biblia nu poate ﬁ „o carte a urii faţă de străini”. „Iehova nu este Dumnezeul
răzbunării” şi faptul că evreii au precizat în scrierile lor, biblice şi talmudice,
modul de a se raporta la străini, la neevrei. Calomnia veche, din vremurile
trecerii lui Isus pe pământ - Isus ﬁind comparat de Carp cu Moise, ca personiﬁcare a spiritului de dreptate - până în timpurile moderne, este combătută
în totalitate, străinului ﬁindu-i acordate toate drepturile pe care le respectau
înşişi evreii. Numai cine citeşte trunchiat Talmudul crede sau vrea să creadă
că evreii i-ar ﬁ dispreţuit sau nedreptăţit pe neevrei. Astfel, toate acuzele de
deicid, pruncicid, omor ritual, povestea evreului rătăcitor, ş.a. se dovedesc
stereotipuri antievreieşti, în întregime.
BORIS MARIAN

T u

B i

Ş v a t

Hamişa Asar Be Şvat, în ebraică, înseamnă ziua a 15-a lunii Şvat, în prescurtare, Tu
Bi Şvat. Această dată marchează începutul
primăverii în Ereţ Israel. Se pare că în alte
timpuri clima era mai călduroasă. Sărbătoarea se mai numeşte de aceea Roş Haşana
la Ilanot, adică Anul Nou al Pomilor. Este la
mare cinste la aşkenazim. Se consumă fructe

speciﬁce din Israel. Anul acesta data de 20
ianuarie este Anul Nou al Pomilor. Sefardim
o serbează prin cântece liturgice, rugăciuni
cu trimiteri la Cabala. Este o tradiţie legată
de agricultura practicată încă din vechime,
semniﬁcaţia religioasă ﬁind mai puţin accentuată. (B.M.M.)

Tora şr-be-al-pe – Legea orală
Mişna – prima parte a Talmudului
Berahot – binecuvântări
Pea – literal – colţ de câmp – al doilea
capitol din Berahot, parte din Talmud, se
referă la daniile pentru
săraci, la zeciueli
Demai – ceva îndoielnic, ce nu poate ﬁ supus zeciuielii
Kilaim – amestec de specii; interdicţii
la depozitare
Trumot – daruri
Maaserot – zeciuieli
Hala – bucată de pământ
Bikurim – primele roade
Eruvim – amestec
Beta – ouă; capitol cu indicaţii pentru

alimentaţie
Taavit – post
Meghila – sul
Haghiga – sărbătoare
Ktubot – contracte de căsătorie
Nedarim – jurăminţi
Nazir – cel care se
închină Domnului
Sota – femeie rătăcită
Baba kama – prima poartă; prim tratat
din Nezikin
Makot – lovituri; parte din Talmud
Eduiot - mărturii
Horaiot – decizii legale
Zevahim - jertfe
BARUCH MEIR

Breviar iudaic

este că o situatie
similară a existat
şi în relaţia dintre
Dumnezeu, Moşe
şi poporul evreu. Haniha li, lasă-Mă, înseamnă de fapt:
„Nu Mă lăsa să îi distrug. Opreşte-Mă! Nu Mă lăsa să
fac rău poporului Meu! Roagă-te pentru ei.” Spunându-i
aceste cuvinte, Dumnezeu Se aşteaptă de la Moşe să
intervină pentru poporul evreu, să Ie arate grija pe care
o are pentru ei... Şi, „prinzând din zbor ideea”, Moşe
începe un dialog cu Dumnezeu în urma căruia poporul
evreu este salvat. Un exemplu, desigur, pentru noi toţi...

REFLECŢII BIBLICE
de Prim Rabin
ŞLOMO SORIN ROSEN

PERICOPA TERUMA (Exodul 25:1 – 27:19)
[Se citeşte sâmbătă, 5 februarie 2011]
Un aspect al pericopei Teruma atrage atenţia în mod
deosebit: „Să faci un capac din aur curat; lungimea lui
să ﬁe de doi coţi şi jumătate şi lăţimea lui de un cot şi
jumătate. Să faci doi heruvimi din aur – să-i faci din aur
bătut – la cele două capete ale capacului; să faci un
heruv la un capăt şi un heruv la celălalt capăt; să faceţi
heruvimii aceştia ieşind din capac la cele două capete
ale lui. Heruvimii să ﬁe cu aripile întinse pe deasupra,
acoperind cu aripile lor capacul şi cu feţele întoarse una
spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capac.”
Nimeni nu ştie astăzi cu exactitate cum arătau aceşti
doi heruvim, dar ceea ce se ştie (pentru că Midraş-ul
explică acest lucru) este faptul că heruvimii aveau faţa de
copil şi aripi. Ceea ce păzeau ei era esenţa iudaismului,
Tablele Legii, Cele Zece Porunci pe care Dumnezeu i
le-a dat lui Moşe. Midraş-ul povesteşte că atunci când
Dumnezeu a dorit să dea Tora evreilor, El a cerut un
garant că poruncile Sale vor ﬁ respectate. Evreii au oferit
pe rând drept garanţi pe profeţi, pe patriarhi şi chiar pe
liderii poporului, însă Dumnezeu nu a fost mulţumit.
Numai atunci când evreii au spus: „Copiii noştri vor
garanta că Tora va ﬁ respectată!”, Dumnezeu a fost
de acord să ne ofere acest dar nepreţuit. Iar heruvimii
şi ei au feţe de copil! Pentru că numai prin copiii noştri
Tora poate ﬁ păstrată! Heruvimii cu feţele lor de copil
sunt aici garanţii noştri că dorim într-adevăr legământul
cu Dumnezeu. Şi deşi nimeni nu mai ştie astăzi unde
se aﬂă Arca Sfântă cu Tablele Legii, heruvimii sunt probabil tot acolo, pe capacul ei, cu feţele copiilor noştri
privind către Tora pe care am jurat să o păzim veşnic...
PERICOPA TEŢAVE (Exodul 27:2 – 30:10)
[Se citeşte sâmbătă, 12 februarie 2011]
Tot despre copii... O idee interesantă a Rabinului
Moshe Feinstein este aceea în care ni se spune (conform Talmudului) că Menora era aprinsă întotdeauna cu
aceeaşi cantitate de ulei. În nopţile lungi de iarnă sau
în cele mult mai scurte de vară, Aaron şi ceilalţi koheni
foloseau aceeaşi cantitate de ulei, care ardea (prin
minune divină) exact până dimineaţa. Mai mult decât
atât – Aaron şi kohenii aprindeau Menora şi ﬂăcările ei
creşteau. De ce? Pentru a ne învaţa că nu îi este permis

niciodată unui profesor sau părinte să spună: „elevul sau
copilul ăsta nu va ajunge oricum nicăieri, de ce mă mai
obosesc să-l învăţ?!?” Este datoria ﬁecăruia să educe
generaţia următoare şi să ofere unui copil, sau elev, în
general cea mai bună educaţie posibilă. Să ne gândim
puţin la exemplul lumânărilor de Hanuca. Acolo lumina
creşte. În ﬁecare zi aprindem o nouă lumânare. Şi ce
frumos arată Hanukia-ua în ziua a opta! Este lucrul pe
care trebuie să-l facem şi cu copiii noştri. Trebuie să îi
educam şi să le „aprindem” suﬂetul pentru a învaţa mai
mult, pentru a creşte ei înşişi în spiritualitate, pentru a
putea să stea drepţi atunci când nu vom mai ﬁ lângă ei
să îi susţinem. La Yad Vashem, Memorialul Holocaustului din Ierusalim, la intrarea în sala care comemorează
cei peste un milion de copii care au pierit în Holocaust
este scris: „Ner Haşem nişmat adam” („Suﬂetul omului
este lumânarea lui Dumnezeu”). Pentru copiii noştri,
care – Baruh Haşem – sunt aici, cu noi, şi trăiesc, noi
suntem datori să punem „uleiul” şi să aducem „foc”. Iar
ﬂacăra spiritualităţii şi apartenenţei iudaice se va aprinde
singură!
PERICOPA KI TISA (Exodul 30:11 – 34:35)
[Se citeşte sâmbătă, 19 februarie 2011]
Pericopa din această săptămână prezintă în prim-plan
ideea de a cere lucruri de la Dumnezeu. După ce evreii
au construit Viţelul de Aur, Moşe, aﬂat pe vârful muntelui,
primeşte de la Dumnezeu următoarele cuvinte: „haniha
li”, „lasă-Mă să distrug poporul evreu.” (Exodul 32:10)
„De ce spune Dumnezeu haniha li?”, se întreabă Midraşul. În fond, Moşe nu Îl ţinea pe Dumnezeu de mână, nu?
Dacă Dumnezeu dorea, putea distruge poporul şi fără să
îi ceara lui Moşe să „Îl lase”... Acest lucru poate ﬁ comparat, continuă Midraş-ul, cu un rege care s-a supărat foarte
tare pe propriul său copil. După ce şi-a dus copilul într-o
cameră, regele începe să strige: „Lăsaţi-mă singur cu el,
că îl omor...” Învăţătorul copilului trece în acele momente
prin apropiere şi, auzindu-l pe rege, îşi spune: „Regele
şi copilul său sunt singuri înăuntru şi totuşi regele strigă:
‚Lăsaţi-mă singur cu el’... Desigur, regele nu vrea să îi
facă rău copilului, ci vrea ca eu să merg şi să îi împac.
Ceea ce vrea de fapt să spună este: ‚Nu mă lăsaţi să îl
omor, opriţi-mă!’ Ceea ce spune înseamnă de fapt opusul a ceea ce ar dori să spună...” Concluzia Midraş-ului

PERICOPA VAIAKHEL (Exodul 35:1 – 38:20)
[Se citeşte sâmbătă, 26 februarie 2011]
Pericopa Vaiakhel nu aduce aparent nimic nou pentru cineva care a citit ultimele trei pericope. Şi totuşi, în
versetele 35:1-3 din Exod, Tora ne spune: „Moshe a
strâns toată adunarea copiilor lui Israel şi le-a zis: «Iată
lucrurile pe care a poruncit Dumnezeu să le faceţi: şase
zile să lucraţi, dar ziua a şaptea să vă ﬁe sfântă. Aceasta
este Şabatul, ziua de odihnă, închinată lui Dumnezeu.
Cine va face vreo melaha („muncă”) în ziua aceea, să
ﬁe pedepsit cu moartea. Să nu aprinzi foc în locuinţele
voastre, în ziua Şabatului.»” Bizara alăturare a legilor
de Şabat cu instrucţiunile referitoare la construirea Tabernacolului a suscitat numeroase comentarii. Înţelepţii
Talmudului explică faptul că Moşe le-a spus de fapt evreilor că – în ciuda sﬁnţeniei Mişkanului şi a importanţei
construirii acestuia – Şabatul are întâietate. Cele 39
de activităţi interzise în ziua de Şabat provin exact din
acest pasaj al pericopei Vaiakhel. Şi totuşi, de ce Tora
nu a enunţat această lege într-un mod direct, de exemplu „să nu lucraţi la construcţia Mişkanului de Şabat!”?
Un răspuns la această întrebare vine din comentariile
rabinului american Mordechai Kamenetzky. El spune
că prin plasarea conceptului de Şabat în general şi a
uneia dintre legile sale speciﬁce (aprinderea focului) în
particular direct în mijlocul instrucţiunilor referitoare la
construirea Mişkanului, Tora ne spune că, deşi putem
construi ediﬁcii superbe în care să Îl slujim pe Cel Atotputernic, dacă uităm bazele credinţei noastre, acele
construcţii vor ﬁ lipsite de sens şi valoare. Şabatul a
fost menţionat explicit pentru că înseamnă mult mai mult
decât o zi în care construirea Mişkanului trebuia oprită.
Un evreu este dator să îşi reamintească în ﬁecare moment că fără Şabat, fără kaşrut, fără teﬁla, o sinagogă
sau o casă evreiască, ba chiar şi un suﬂet evreiesc, nu
sunt mai mult decât simple palate construite pe aer...
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Bat Miţva la Sinagoga Mare
din Bucureşti
Există speranţe de continuitate a comunităţii noastre cu noi generaţii de evrei.
După ceremoniile de Brit Mila, în cadrul
cărora nepotul colegei şi prietenei noastre
Pery Blănaru a fost primit în comunitatea
lui Avraham, a venit rândul Alinei Brociner,
ﬁica colegului nostru Mihai Brociner, să
devină Bat Miţva. Fetele sunt declarate
Bat Miţva la 12 ani şi aceasta înseamnă
maturizare, asumarea unor responsabili-

tăţi şi... dreptul de a se mărita!
Frumoasa şi emoţionanta ceremonie, în care Alina a dovedit că este
conştientă de responsabilităţile vârstei, a
fost condusă de Prim-Rabin Şlomo Sorin
Rosen. Noua Bat Miţva a fost salutată de
familie şi de numeroşi prieteni, prezenţi
la ceremonie, care s-a desfăşurat în sala
mică a Sinagogii Mari. (E.G.)

Liana Ţucăr,
îndrăgostită
de informatică

Iaşi

Elevă în clasa a IX-a la Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, Liana Ţucăr
este prima fată care a participat la o
Olimpiadă internaţională de informatică,
scrie ediţia de Iaşi a „Adevărului de seară”. Pasiunea pentru acest domeniu o are
din clasa a V-a când a ales să studieze la
liceul ”Moisil” din cauza laboratorului de
informatică. În timpul liber, Lianei îi place
să iasă cu rolele şi cu bicicleta şi chiar să
joace…fotbal. Ca membră a comunităţii
evreieşti din Iaşi, participă la cursurile de
Talmud-Tora, frecventează JCC şi face
parte din corul comunităţii şi din formaţia
de dansuri. (E.G.)

La cea de a 70 -a aniversare a Liceului Evreiesc din Cluj

Absolvenţii şi-au dat întâlnire în Israel

Timp de trei zile, 18,19 şi 20 octombrie
2010, la recepţia complexului hotelier
din chibuţul Shefaym (Israel) era aﬁşat
următorul anunţ: Aici se desfăşoară cea
de a 70-a aniversare a Liceului Evreiesc
din Cluj, iar holul, restaurantul şi aleile
erau populate de o societate exuberantă
(de vârsta a treia) care vorbea alternativ
maghiara şi multe alte limbi ale pământului. Această şcoală a ﬁinţat la Cluj aproape
patru ani - din toamna lui 1940 până în
primăvara lui 1944 – încetându-şi activitatea brusc, o dată cu ghetoizarea evreilor
clujeni şi deportarea lor la Auschwitz. În
acest lăcaş de învăţământ, susţinut de
comunităţile evreieşti ortodoxă şi neologă
din Cluj, au învăţat peste 1300 de elevi
evrei, daţi afară din şcoli în urma legilor
antievreieşti. Spiritul liceului s-a alcătuit
prin inﬂuenţa mai multor factori, dar cel
determinant, după cum remarca Judita
Mureşan, din Cluj, fostă elevă a liceului,

a fost tragedia comună a Holocaustului,
căreia i-a supravieţuit mai puţin de un
sfert dintre elevi (majoritatea din cursurile
superioare), trei sferturi dintre ei ﬁind ucişi
în camerele de gazare. O mare parte
din supravieţuitori, traumatizaţi de cele
îndurate în lagăr şi pierderea familiilor, a
părăsit Clujul pentru a se stabili în statul
evreu renăscut, ori şi-a căutat norocul în
lumea largă. Întâlnirile foştilor elevi au
început să se organizeze din anii 1980 şi,
de o vreme încoace, se ţin din doi în doi
ani alternativ la Cluj şi la Shefaym, în Israel (ţara în care trăieşte majoritatea lor).
Programul întâlnirii a constat din vizite
la Muzeul Ierusalim şi la Muzeul Palmach
din Tel Aviv, ora de dirigenţie din ultima
zi, dar şi discuţii care s-au lungit până
noaptea târziu şi care au constituit adevărate lecţii de istorie pentru copiii (de
vârstă medie) şi nepoţii (tineri) care îi
însoţeau pe foştii elevi. Unii dintre ei (Tom

Kremer, George Bishop şi Hava Harmaty) au povestit despre experienţa lor din
războiul pentru independenţă. Criticul de
artă Edith Balas, soţia cunoscutului economist şi disident Egon Balas (amândoi,
foşti elevi ai Liceului Evreiesc din Cluj) a
susţinut la Shefaym o conferinţă despre
arta pictorului Valentin Lustig, ﬁul doctorului Tiberiu Lustig, absolvent eminent al
Liceului Evreiesc din Cluj. Cel mai vârstnic
participant, Ernest Meister, a fost elev al
primei promoţii şi apoi profesor de sport
al colegilor săi. După război, multiplul
campion de scrimă s-a impus ca antrenor
al lotului olimpic de scrimă al României,
care a obţinut primele titluri mondiale. Mai
târziu avea să antreneze şi lotul Canadei.
Banchetul, în care s-a dansat frenetic pe melodii vechi şi noi, a pus capăt
întâlnirii, iar participanţii s-au despărţit
îmbrăţişându-se cu ochii umezi.
ANDREA GHIŢĂ

POŞTA
REDACŢIEI!

EDMUND SALAMON, Naharia: Vă
cerem
scuze
pentru
întârzierea cu
care vă
răspundem.
Ea se
datorează unor motive tehnice. Am citit cu
mare interes romanul dv. Din păcate, noi
nu publicăm proză. Adresaţi-vă Editurii
Hasefer.
COMUNITATEA EVREILOR DIN
BRAŞOV: După cum aţi observat, am
publicat pe larg despre decernarea
titlului de Cetăţean de Onoare d-nei
Eva Lendvay.
C. BENONE, Bucureşti: Am primit
poezia dv. “La 14 mai 1948”, scrisă în
2006, din care publicăm câteva versuri:
Prestigiu vechi de MACABEI / Acei
ce-au dat LUMINĂ/ Sub nume de “Soldaţi EVREI”/ L-au scos acum din tină!
Va mulţumim “Soldaţi EVREI”/ Că-n
“Mijlociul Orient”/Prestigiul vechi de
MACABEI/ Viu îl menţineţi, permanent!
IANCU RAPAPORT, Botoşani:
Biograﬁa dv. este interesantă din punct
de vedere uman deoarece ilustrează un
dat speciﬁc al poporului evreu şi anume
dorinţa unui tânăr de a învăţa, fără să-şi
precupeţească eforturile. Aţi avut o viaţă
frumoasă, o carieră frumoasă şi credem
că vă simţiţi împlinit. Revista a menţionat nu numai propunerile dv. pentru
îmbunătăţirea activităţii comunitare dar
şi generoasa donaţie de cărţi pe care aţi
făcut-o şi care sperăm să ﬁe, aşa cum
aţi scris şi dv., un exemplu pentru alţii.
Vă mulţumim.
Poştaş de serviciu
E.G.

ANIVERSĂRI

– ianuarie 2011 –
HERŞCOVICI IOSIF, responsabil de
•ficare,
zonă, Sector management-valorinăscut la 4 ianuarie 1927.
CATZ
LAURENŢIU,
secretar
•D.A.S.M.,
născut la 4 ianuarie 1988.
BARBĂROŞIE VICTOR EMANUEL,
•contabil,
operator calculator Sector financiarnăscut la 8 ianuarie 1975.
VAINER
AUREL,
preşedinte
•F.C.E.R.,
născut la 10 ianuarie 1932.
LAZĂR, preşedinte C.E.
•CROITORU
Bârlad, născut la 12 ianuarie 1935.
MIRCEA, referent Sector
•15COCAN
management-valorificare, născut la
ianuarie 1929.
MOSCOVICI GOLDA, Sector finan•ciar-contabil, născută la 20 ianuarie
1933.
ATTILA GULYAS, economist, director
•1979.
D.A.S.M., născut la 21 ianuarie
BERTA, secretară Depar•22VEXLER
tamentul Cultului Mozaic, născută la
ianuarie 1938.
BERCU JEAN, Şef Birou adminis•trativ, Sector Administrativ şi Pază,
născut la 22 ianuarie 1938.
ALBERT, secretar
•24KUPFERBERG
general al F.C.E.R., născut la
ianuarie 1939.
ROZSA EMERICH, fost preşedinte
•interimar C.E. Cluj, născut la
29 ianuarie 1925.
GUSTAV, inginer, În•şi LAZAROVICI
treţinere-Reparaţii, Protecţia Muncii
P.S.I., născut la 29 ianuarie 1935.
BLANC SORIN IACOB, funcţionar,
•născut
la 29 ianuarie 1955.
GOLDŞTEIN NICU, farmacist, năs•cut la 31 ianuarie 1919.
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Efectul Aharonov
asupra premiilor

O radiograﬁe în timp

500.000 de ani din istoria Mării Moarte

Acum nivelul Mării Moarte se aﬂă la
423 m sub nivelul oceanului mondial.Dar
apele ei au variat de-a lungul timpului: el a
coborât până la 392 m şi a urcat la 500 m .
La începutul lunii noiembrie a început
un Proiect internaţional de foraj în Marea
Moartă, cu participrea unor specialişti
din Statele Unite şi ţări europene, care
urmăreşte obţinerea unor carote extrase
de la o adâncime de până la 300 m, ceea
ce va oferi specialiştilor o imagine a climei
din zonă în ultimii 500.000 de ani.Dar nu
numai a climei ci şi a cutremurelor. Mileniu
după mileniu, râul Iordan a adus sedimente din Platoul Golan,alternând straturi de
sare cu straturi de argilă.Uneori însă apar
în carote straturi frânte, în care sarea şi
argila se amestecă.A fost un cutremur

atunci, conchid geologii.Forajul scoate
carote care sunt stocate în tuburi speciale de plastic în care ﬁecare centimetru
echivalează cu 100 de ani.Jumătate din
carotă este apoi scoasă pentru a ﬁ cercetată de geologi şi chimişti iar jumătate
este depusă la Universitatea din Bremen,
unde se aﬂă depozitul unic pentru Europa
al carotelor de foraj. Cu această ocazie,
s-a constatat că Marea Moartă nu e chiar
atât de „moartă” cum se credea: în ea
trăiesc multe specii de bacterii, care s-au
aclimatizat în acest mediu ostil. Din studierea straturilor de sedimente din carote
se poate deduce alternarea schimbărilor
climatice şi a cutremurelor în zonă şi se
pot face predicţii pentru viitor.

Gustul amar al grapefruitului

O speranţă pentru diabetici

Începând din 1959, în ﬁecare an, la
Casa Albă se reunesc zece oameni de
ştiinţă care sunt decoraţi de preşedintele
Statelor Unite cu „Medalia US pentru
Ştiinţă”.Este cea mai înaltă distincţie
ştiinţiﬁcă americană. Anul acesta unul
din cei zece a fost profesorul emerit al
Universităţii din Tel Aviv,Yakir Aharonov.
În vîrstă de 78 de ani, el are dublă cetăţenie, israeliană şi americană. Motivarea
distincţiei acordată se referă la contribuţia
sa la fundamentarea ﬁzicii cuantice. În
acest domeniu al ştiinţei există un „Efect
Aharonov-Bohm”, descoperit de cei doi
savanţi la măsurarea interacţiunilor slabe
din mecanica cuantică, ceea ce îi asigură
profesorului israelian nemurirea mai mult
decât toate disticţiile primite. Efectul Aharonov –Bohm este considerat un element
fundamental al fizicii moderne. Yakir
Aharonov a mai primit de a lungul timpului şi Premiul Wolf ( cea mai importantă
distincţie ştiinţiﬁcă israeliană), Premiul
Weizman în ﬁzică, Premiul Rothschild în
ﬁzică şi Premiul Israel în ştiinţele exacte.

Doi cercetători israelieni au fost premiaţi la Vancouver, la o conferinţă asupra
tratamentului diabetului, pentru descoperirea lor: substanţa care dă gustul amărui al
grapefruitului poate avea un rol important în vindecarea diabetului de tip 2, în tratarea
sindromului metabolic, a hiperlipidemiei. Numele ei este naringenină, un antioxidant
derivat din substanţa amăruie a grapefruitului. El ajută ﬁcatul să elimine grăsimile,
sporind simultan sensibilitatea la insulină, un proces care natural se petrece numai
după lungi perioade de post. Naringenina este un supliment alimentar, nu un medicament de sinteză şi nu are efecte secundare nocive. In organism, ﬂavonoidul naringenina, care dă gustul amar al grapefruitului, este descompus şi asimilat în intestin.
In general, medicii diabeticieni recomandă consumul de grapefruit dar pentru mulţi
oameni în vârstă această indicaţie vine in contradicţie cu faptul că sucul acestui fruct
anihilează efectele medicamentelor luate pentru afecţiuni cardiace.

O lume căruntă
Alois Alzheimer a fost un nume
propriu,cel al neurologului care a descris
această boală.Acum a devenit un substantiv comun: ”are alzheimer”, ca şi cum
ai spune are ulcer sau diabet. Boală teribilă şi fără leac. În prezent, studiile asupra
ei nu prevăd găsirea unei posibilităţi de
prevenire sau tratare înainte de 2020.
Este o situaţie fără precedent în istoria
omenirii ﬁindcă boala apare la bătrâneţe
şi, până în ultimele decenii, speranţa de
viaţă nu era atât de mare. Se estimează
că în viitoarele patru decenii numărul
centenarilor va creşte de la 450.000 la
3,2 milioane.Statele Unite au cheltuit anul
trecut enorma sumă de 172 de miliarde
de dolari pentru îngrijirea bolnavilor cu
Alzheimer iar pentru 2020 se apreciază că
vor cheltui 2 trilioane. O altă cifră semniﬁcativă: 5 % din populaţia Ecuadorului tră-

ieşte în Spania,îngrijind bătrâni. China va
avea şi ea o mare problemă ﬁindcă, dacă
politica ei de limitare a naşterilor a dus la
reducerea unei creşteri demograﬁce ce
ameninţa să devină catastrofală, acum
această ţară se confruntă cu aşa-numita
problemă 4-2-1 adică patru bunici-doi părinţi-un copil. Astfel că, în 2015, numărul
chinezilor în vârstă de peste 60 de ani se
va dubla, ajungând la 200 de milioane.
În 2025, China va cuprinde o cincime din
populaţia lumii dar un sfert din chinezi vor
avea peste 65 de ani.
În curând, populaţia lumii va repeta
ceea ce se întîmplă în România, în
particular, şi în Europa, în general: o
populaţie tot mai vârstnică se va adresa
unei minorităţi tinere şi active pentru a ﬁ
întreţinută şi îngrijită.

Apneea somnului afectează sute de milioane de oameni
Apneeea somnului este o boală puţin cunoscută de public
la noi, ca şi în multe alte ţări, ﬁindcă este vorba de o tulburare
a somnului pusă de cei afectaţi pe seama altor cauze. Cei care
suferă de apneea somnului sunt în timpul zilei somnolenţi, obosiţi şi puţini se duc la medic ca să reclame situaţia. Oboseala
aceasta se datorează faptului că în timpul somnului, la ﬁecare
15-20 de secunde omul se sufocă o clipă, se trezeşte şi readoarme. Procesul se repetă de sute de ori pe noapte, aşa că
bolnavul are de fapt un somn superﬁcial. De aici şi oboseala.
Americanii estimează că 28 de milioane de locuitori din SUA
suferă de apneea somnului, dintre care cca 20 de milioane sunt
nediagnosticaţi. În lume sunt probabil sute de milioane. Pentru
a se pune un diagnostic sigur, cei suferinzi trebuie să doarmă
o noapte la o clinică, încărcaţi cu o serie de aparate pentru

înregistrarea parametrilor ﬁziologici. Nu există medicamente
eﬁcace: soluţia este folosirea unei pompe-compresor cu umidiﬁcator, al cărei terminal, alcătuit din două mici proeminenţe
de plastic, sunt introduse în nări. Compresorul pompează toată
noaptea aer, împiedicând sutele de sufocări. “WatchPAT, o mică
ﬁrmă israeliană, a inventat un aparat care se pune pe mână şi
monitorizează noaptea somnul bolnavului făra să mai ﬁe nevoie
de aducerea lui în laboratoarele scumpe şi puţine, peste tot în
lume, tocmai ﬁindcă sunt scumpe. Aparatul israelian permite
diagnosticarea în masă a bolnavilor, care cum scriam mai sus,
sunt cu sutele de milioane în lume. Iar studiile arată că cei care
suferă de apneea somnului şi nu se tratează au o probabilitate
de 3-4 ori mai mare să moară înaintea vârstei de 60 de ani din
cauza oboselii cronice.

Adio acnee

O baie romană
de acum 1800 de ani

O mică ﬁrmă din Rehovot, Israel, înﬁinţată acum 3 ani cu
15 cercetători, a inventat un material plastic bactericid care
vindecă acneea. Un micuţ rond din acest plastic pus pe coşurile
acneei le vindecă într-o singură zi. Este interesant modul în
care acţionează acest material: el crează un câmp energetic
care distruge bacteriile, fungii, orice microb cunoscut Absolut
oricare microb, inclusiv aşa-numiţii „super-bugs”, microbii pe
care antibioticele nu îi pot omorî. Acest câmp nu este periculos
prin radiaţiile sale,nu încâlzeşte,nu crează senzaţia de rece. O
aplicaţie care a fost dezvoltată ulterior este introducerea fragmentelor pastilelor de polimer în cutiile cu lapte şi cu sucuri,
el oprind procesele de fermentare a lichidelor, fără să mai ﬁe
nevoie de conservanţi chimici. Trebuie ştiut că numai piaţa de
produse pentru combaterea acneei are, la nivel mondial, o
valoare de 60 de miliarde de dolari.

O baie romană de acum1800 de ani a fost descoperită de
arheologi în Cartierul evreiesc din Ierusalim. Ea fost construită
şi folosită de militarii Legiunii a X-a “Fretensis” şi, ceea ce este
interesant, sub ruinele ei s-au descoperit urmele unei şi mai
vechi băi rituale evreieşti.Legiunea a X-a este cea care a distrus
Ierusalimul în perioada răscoalei evreieşti a lui Bar Kohba, din
anul 135 e.n. Cartierul Legiunii se aﬂa în locul ocupat acum
de Cartierul armenesc, unde a fost ridicată cetatea păgână
Aelia Capitolina.Baia descoperită acum este prima construcţie
romană în afara garnizoanei.
Redactorul paginii ANDREI BANC

Scurt
2
(Scurt pe doi)

Doamna de 1700 de ani

După ce a stat ascunsă în nisip
1700 de ani, o statuie din marmură
albă a unei femei, drapată în togă
şi cu sandale, a ieşit la iveală în
Aaskelon,unde a stat ascunsă sub un
strat gros de nisip. Ploile de la începutul lunii decembrie, vântul şi loviturile
valurilor au făcut să se prăbuşească
un mic vârf de promotoriu, dezvelind
statuia. Ea nu are cap şi braţe dar cântăreşte 200 kg şi este înaltă de 1,20 m.

Cea mai înaltă Menoră
din lume
O Menoră de 21de metri, probabil
cea mai înaltă din lume, a fost construită
în cea mai mare ţară musulmană,
Indonezia, pe un munte ce domină
oraşul Manado. Costul acestui monument speciﬁc iudaic a fost suportat de
administraţia locală.Pare paradoxal ca
o ţară musulmană să facă un astfel de
gest, într-o conjuctură în care Israelul
este considerat arhiinamicul ţărilor
islamice. De fapt, trebuie spus că în
oraşul Manado, unde şi pe taxiuri se
poate vedea steagul Israelului, este o
atmosferă cu totul specială. Situată la
marginea nordică a ţării, zona aceasta
este cunoscută şi pentru toleranţa faţă
de creştini. O excepţie în Indonezia,
unde sinagogi au fost distruse, unde
mişcări extremiste islamice ameninţă
însăşi securitatea statului. În zona Manado au trăit în timpul colonizării olandeze numeroase familii de negustori
evrei. Ei au construit sinagogi, au parcelat cimitire, unde alături de morminte
multiseculare se pot găsi pietre tombale recente, din 2007. Administraţia
locală încurajează reînvierea tradiţiilor
iudaice printre localnici,a refăcut pe
banii ei o sinagogă (deşi sunt numai
zece evrei declaraţi).

Alarmă la teﬁlim
Un turist israelian,un hasidim, care
vizita Noua Zeelandă, l-a panicat
pe căpitanul unui feribot ce traversa
Strâmtoarea Cook, care a anunţat
poliţia prin radio că are la bord un
tip suspect, ce poartă pe cap o boxă
legată cu benzi care duc la braţ şi la
picioare.Unele radiouri şi televiziuni
s-au grăbit să anunţe o luare de ostateci la bordul navei. La sosire, poliţia l-a
arestat imediat pe periculosul terorist
cu perciuni dar curând l-a şi eliberat,
amuzată de confuzia ce produsese
această alarmă.

Salonul Literar R.E.
la Radio JCC
În seara zilei de 16 decembrie
2010, postul Radio – TV JCC-Bucureşti
– Israel a transmis o emisiune în direct
de la întâlnirea organizată de Salonul Literar R.E. Au citit versuri Tania
Saiciuc, Maria Niculescu, Constantin
Kapitza, Arnold Weisenberg, Iancu
Ţucărman, Zigu Tauberg, Boris Marian
Mehr. Întrunirea a avut loc la Cafeneaua “Laguna Albastră” din incinta JCC
(Centrul Comunitar Evreiesc).
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כ‘ה טבת תשע“א -כ‘ו שבט תשע“א

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

שבעים שנה לפוגרום
משטר הברזל בבוקרשט
כמדי שנה בשנה אירגנה הקהילה היהודית בבוקרשט,
בשיתוף הפדרציה של הקהילות ,טקסים לרגל ציון הפוגרום
האכזר בבוקרשט בינואר  .1941בטקסים נכח קהל רב של
מוזמנים ואנשי קהילה ,בהם שהיו בזמן הפוגרום וזוכרים
את המאורעות .הטקסים נערכו בבית העלמין בג‘יורג‘יו ,ליד
המצבה של קרבנות הפוגרום ,ובבית הכנסת הגדול.
בבית העלמין נשאו דברים המהנדסת ,מירלה אשמן ,סגנית
יו“ר קהילת בוקרשט ,ואינג‘ פאול שוורץ ,סגן יו“ר הפדרציות
של הקהילות .הם דיברו על הפוגרום ,שבו נרצחו  120בני-
אדם והושמד רכוש רב.
בבית הכנסת הגדול דיברו ד“ר אאורל ויינר ,יו“ר הפדרציה
של הקהילות ,וארווין שימשנסון ,יו“ר קהילת בוקרשט .עוד
נאמו שגריר ישראל ברומניה ,דן בן אליעזר ,ופרופ‘ ד“ר
חוה חאס ,בתו של הרב צבי גוטמן ,אשר דיברה על הרגעים
הטראגיים כשנהרגו שני אחיה בפוגרום ועל הנס שקרה
לאביה :כולם הובאו ליער ג‘ילבה במשאיות ,וכאשר ירדו
מהמשאיות נורו מיד בראשם .הרב צבי גוטמן ראה איך
הורגים את שני בניו .כמו כולם ,גם הוא נורה מכדור ,נשאר
מוטל בשטח יומיים ,ובדרך-לא-דרך חזר לביתו ,פצוע ורצוץ.
הרב אפרים גוטמן ,אחד מילדיו של הרב צבי גוטמן ,אשר
שרד את הפוגרום ,מספר במאמר בירחון הזה על הרגעים
הקשים באותו היום כשאנשי ”משמרות הברזל“ עצרו את

אביו ואחיו הגדולים ,יעקב ויוסף ,והכו בהם מכות.
הרב צבי גוטמן הוציא לאור את כתבי שני בניו שנהרגו
בפוגרום ,ואלה תורגמו לשפה העברית.
”מדינה לאומית לגיונרית“ – ההיסטוריונית ליה בנימין,
בספרה זה ,עושה מאזן לשלטון שנמשך שנה ,שבו הספיקו
לחסל בדרך ברוטאלית את המתנגדים הפוליטיים )המקרה
של נ‘ יורגה ,ו‘ מדגיארו ,ושל  60פוליטיקאים בבית הסוהר
ז‘ילבה ואחרים( ולהוציא את היהודים בדרך פוליטית אל
מחוץ לחברה הרומנית .שאיפת השלטון הייתה לכונן מדינה
לאומנית-נוצרית ,וזו נישלה את היהודים ,בהתבסס על
חוקה ,מזכויותיהם להיות בעלי רכוש ,בעלי זכויות לעבודה
ולימודים .כמו כן תיכננו את ההרג ,הגניבות ,העינויים ועוד
מעשי שוד ,שכולם כאחד היו מעשי ידי ”משמרות הברזל“
נגד היהודים .מסמכים מאותה התקופה ,שהוציאו שלטונות
רומניה והארגונים היהודיים ,שופכים אור על החוקה הזאת
ועל שפיכות הדמים בעטיה ,בכל עוצמתם .המנהיגים היהודים
מחו כנגד המגמה הפוליטית נגד היהודים ,שנבעה מאותה
מדיניות לאומנית-נוצרית.
בשיאן ,הגיעו ההתנכלויות ליהודים והשנאה אליהם באותו
פוגרום ,שנמשך מה 21-בינואר עד ה 23-בו בשנת ,1941
כש“משמרות הברזל“ שיחקו בו תפקיד מרכזי.

פרס האקדמיה הרומנית

”אוידוקסיו הורמוזקה“ עבוד הספר ”נוכחות רבנית בשטח רומניה
במאות ה “21 – 16-מאת ברוך טרקטין ולוסיאן-זאב הרשקוביץ
על אף הקשיים והמכאובים שחווה
בפוגרום יוני  1941ביאסי ,טביעת אחיו
באסון ”סטרומה“ ופטירת אביו ,לא איבד
ברוך טרקטין מאמונתו העמוקה לבורא
עולם ולא הפסיק להרגיש שה‘ מלווה
אותו ושותף איתו ,אם בגלוי ואם בצנעה,
בכל מקום ובכל רגע בהרפתקה האנושית
של חייו .האמונה בבחינתו היא מדריך
תומך שלא ניתן להחליפו – ברוך טרקטין,
שגדל בחצרות חסידיות ,בעומק התורה
והאמונה ,יודע ומרגיש את עוצמתה ואת
כוחה ואת ידו של האל ,שלהווייתו עזר לו
לבנות חיים שלמים ומאוזנים.
ואולי זה המענה של ימינו לסיפורו של
איוב – בית מאושר עם אשתו ,רוזי
שושנה ילידת ברנדר ,שהיא לו לעזר נפשי
שאינו יודע גבול ,שלושה ילדים ,שבעה
נכדים.
”בכל מה שעשיתי ,הסתמכתי על בורא
עולם ומנהיגו“ – הוא המוטו בגישתו
החברתית ובהשתדלותו בכתיבה .מרותק
לאישי התנ“ך ,לחיים ולספרות רבניים.
אני שומע אותו נואם בכיפת האקדמיה
הרומנית ,במעמד קבלת פרס האקדמיה
הרומנית ”אוידוקסיו הורמוזקי“ ,עם שותפו
למסע ,לוסיאן-זאב הרשקוביץ ,על כתיבת
הספר ”נוכחות רבנית בשטח רומניה
במאות ה “21–16-באומרו ”שהחיינו
וקיימנו והגיענו לזמן הזה“.
אני מניח שלדידו יש סדר בעולם,
ושורשיה טמונים עמוק במחשבה היהודית
לפיה ,הבלתי אפשרי הופך במציאות
לאפשרי.

ריאליטאטיה
ממליצה
לקרוא
הספר הראשון
מומלץ גם על ידי
האקדמיצ‘יאן
ר א ז ו ן
תיאודורסקי.
שנדפס
הספר,
מחדש בתוספת
עוד חומר על
כנסת
”בתי
ברומניה“ ,מצליח
להעביר לקורא
מניחוחות האופי
ומקצב
היהודי
היהודים
חיי
שמילאו רחובות ובתי כנסת.
בשני דפים של הירחון מציעים
ספרים
אחרים:
מיוחדים
ספרים
שהופיעו בערים אראד ,סאטו מארה,
ביסטריצה ,סיגט ,אוראדיה או רשיצה.
זו תמונה של הלא-ידוע אולי ,של החיים
התרבותיים הקיימים מחוץ לעיר הבירה,
שהם אפילו עשירים .מעניין גם שרוב
העבודות מתייחסות לחיים היהודיים של
הקהילות היהודיות באותן הערים ,ונזכיר
את ”היהודים מסאטו מארה ,תולדות
וגורל“; ”דפים מהיסטוריה של היהודים
ברשיצה“; ”דוקומנטים של ההיסטוריה
היהודית מביחור“; ”תולדות היהודים
מסיגט“ ו“יהודים חשובים שנולדו
בסיגט“ .גם נוסיף את זיכרונותיו של
פרופ‘ פרנציסק שניידר מטימישוארה:
”ילדות תחת שלושה משטרים“ ,בו
תוך כדי סיפור זיכרונות מימי ילדותו
וצעירותו של הסופר ,הוא שופך אור על
ההיסטוריה של היהודים בטימישוארה.
על היהדות ,במגוון מופעיה ,נמצא גם
בספר ”תולדות היהדות“ ,שראה אור
באוניברסיטה ואסילה גולדיש באראד –
אוסף מאמרים הנסמכים מתוך פסוקים
ידועים ביהדות כמו ”ואהבת לרעך
כמוך“ ,דרך בעיות אנטישמיוּ ת והזדהות
עם סופרים ומשוררים יהודיים .דורות
רבים של היהדות מוצגים בכרך ה18-
של ”סטודיה יודאייקה“ היוצא לאור
בקלוז‘ נאפוקה.
ב“קרבנות על מגן דוד“ – הגולים
מבסטריצה מעלים את זיכרונותיהם
ממחנות המוות אושוויץ-בירקנאו –
אבל ישנם גם מאמרים שעניינם גורל
היהודים במלחמת העולם השנייה
– אייכמן והפתרון הסופי ,הפוגרום
מיאסי ,המשלוחים לטרנסניסטריה
והרג הילדים בקאמאראש .כל אלה
לצד סיפור על אנשים ישרים ,מ“חסידי
אומות עולם“ ,אשר הצילו יהודים,
כמו תיאודור פופוביץ ,ראש העירייה
של וארצ‘יורוג צביחור ,שדמותו נפרשת
בהרחבה בספר ”תיאודור פופוביץ,
האיש שהציל מאות יהודים ממוות“.
הספר ראה אור בהוצאת אוניברסיטת
אוראדיה.

פנים אל פנים עם עו“ד ניקולאי דקסאי ,יו“ר קהילת סאטו-מארה
בריאיון לירחון שלנו ,עו“ד ניקולאי
דקסאי ,יליד מחנה מוגילב-פודולסקי,
בוגר לימודים צבאיים ומשפטים,
מציג את תולדותיה ומצבה הנוכחי של
קהילת יהודי סאטו-מארה .לדבריו,
כאחת הקהילות הגדולות ביותר
בטרנסילבניה בין הקרפטים ,היוו
היהודים לפני מלחמת העולם השנייה
כשליש מהאוכלוסייה ,וכך גם במחוז
כולו.
ואולם ,אחרי הראשון בספטמבר
 ,1940כתוצאה מהסכם וינה ,מאזור
טרנסילבניה שעבר לשלטון הונגריה
נשלחו ב 19-במאי  1944כ 19-אלף
יהודים להשמדה במחנות אושוויץ-
בירקנאו .פחות מ 10%-חזרו משם .וכך

מקהילה גדולה ופורחת ,מונה הקהילה
היום  120חברים בלבד ,כאחוז אחד
ממה שמנתה בעבר .עם זאת ,הוסיף
עו“ד דקסאי ,על אף מספרה הקטן,
הקהילה ממשיכה בפעילותה ובהשפעתה
בחיים התרבותיים של העיר .הקהילה
עושה רבות למען יזכרו את קרבנות
השואה; כך ,בשנת  ,2004כשמלאו 60
שנה לגירושם של כ 19-אלף היהודים,
הקימו אנדרטה לקרבנות השואה
ּ ַב מקום בין שני בתי הכנסת .שנה
לאחר מכן החלו לרשום את שמות
הקרבנות על שלוש המצבות מאבן
גרניט שחור .ואולם ל 13-אלף שמות
בלבד יש צורך ב 25-מצבות גרניט
ועדיין לא נמצא התורם לדבר .הגשנו

בקשה לאיחוד האירופאי על סך 15
אלף אירו אבל התכנית לא אושרה,
מוסר בצער עו“ד דקסאי .ועוד הוסיף
וסיפר ,שמדי שבוע מתאספים חברי
הקהילה במועדון ומשתתפים בתכניות
תרבותיות שונות שמארגנות קהילות
אוראדיה ודברצין )הונגריה(.
הסימפוזיון המוצלך ביותר היה
בנושא השואה ברומניה – ”יהודי
סאטו מארה בלי קברים“ – שאירגנה
האוניברסיטה ואסילה גולדיש באראד.
במפגש נכחו אישים וביניהם שגריר
ישראל ברומניה דן בו אליעזר .באותו
המעמד גם השיקו את הספר ”היהודים
מסאטו מארה ,היסטוריה וגורל“ .עוד
הוסיף עו“ד דקסאי שהחיים הדתיים

נשמרים ונרקמים בעזרת החזן אלפרד
סאבוק ,שהוא גם מזכיר הקהילה,
ובעזרתו המיוחדת של הרב מבודפשט
שרדוז ארווין ,ידיד הקהילה ,אשר
מגיע פעם בחודש לפחות כדי לחגוג
שבת במחיצתנו .לאחר שהסביר על
מצב בתי הקברות במחוז ועל הקשר
עם השלטונות המקומיים ,הסביר עו“ד
דקסאי מה משמעות תפקידו של יו“ר
הקהילה ואמר שהנושא בתפקיד מחויב
לעזור בכול ,ואפילו כשהוא גמלאי הוא
נושא בתפקיד זה כל הזמן .להיות יו“ר
קהילה ,הוסיף עו“ד דקסאי ,אינו דבר
קל בהתחשב בבעיות היומיומיות שעליו
לפתור.
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LIANA ALEXANDRA (Z.L.)
Mai întâi, am primit un SMS: „În noaptea
aceasta a murit marea compozitoare Liana Alexandra”. Semnat – Şerban Nichifor, compozitorul,
pedagogul, omul de atitudine, perechea de viaţă
şi de artă a celei care… Nu. Nu se poate! Am format imediat numărul de telefon. Soţul ei era încă
în stare de şoc. Vorbea precipitat. O congestie
cerebrală. S-a simţit rău în ultimele zile. Vorbea
greu, jumătăţi de cuvinte… „Şi, la doctor?”. „N-a
vrut să meargă”. De când o cunosc? De când a
primit un premiu al A.C.M.E.O.R., acordat „personalităţilor culturale româneşti care promovează
prietenia între România şi Israel”. Eram la Sala
ARCUB. Pe podium a urcat o făptură făcută să
ﬁe lumină printre oameni. A vorbit puţin, apoi s-a
aşezat la pian şi ne-a cântat un fragment dintr-o
compoziţie; creaţia ei. Cine spune că muzica
simfonică actuală e greu de înţeles nu face decât
să vehiculeze o prejudecată, închizând butonul
radioului numai când aude că se transmite

concertul unui contemporan. Muzica pe care-o
ascultam semăna cu razele ﬁltrate prin vitraliile
unei catedrale: suavă, profundă, „vorbind” la
fel de tulburător cum o făceau preclasicii. Erau
acolo seninătate amară după zbucium, plutire
după frângere, uneori, ghemuire în sine, cum fac
copiii după ce au plâns. Am întâlnit-o pe urmă la
evenimente artistice organizate de ACPRI - se
număra printre vicepreşedinţii Asociaţiei -, la
atâtea Festivaluri „Enescu” ori matinee de răsunet, la Centrul Comunitar Evreiesc… Ne-am
împrietenit. N-am să uit cum a venit, împreună
cu soţul ei, când eram la spital, imobilizată, după
ce suferisem un accident la un picior. Cum mi-a
adus ﬂori şi ciocolată; ea, Liana, nume de ﬂoare. Cum vorbeam la telefon, cum ne trimiteam
e-mail-uri. Chiar de anul nou ne-am urat de bine
una celeilalte cu fulgi muzicali şi căsuţe de basm
şi oameni de zăpadă. Poate-a plecat să cânte
lui Dumnezeu muzica ei. (I.D.)

TOMA HIRTH (Z.L.)
Pe Toma Hirth l-am cunoscut la vechiul sediu
al revistei. S-a aşezat pe un scaun, lângă biroul
meu, şi-a început să-mi vorbească despre anii
copilăriei, cu forţa de a-şi plasticiza trăirile pe
care numai adevăraţii artişti o au. Îl vedeam
mergând cu bunicul, Samuel Fischer în drum
spre Templu; învăţând alef bet cu dascălul lui,
Prim Rabinul dr. Ernest Neumann; în vizită la
mătuşa Balaiti Roza, singura rudă care-i mai
rămăsese, după ce, rând pe rând, familia i „se
mutase” în Cimitirul evreiesc din Timişoara. Ani
şi ani a trăit cu gândul că tatăl lui a fost ucis la
Auschwitz. I-a fost dat să trăiască un miracol,
când a venit în vizită în Israel: să-şi regăsească
tatăl. Iată că nu numai biblicul Iaacov… Pictorul,
eseistul, poetul Toma Hirth era nelipsit la „După
amiezele” noastre „culturale”. Asculta concentrat ﬁecare vorbitor, cu cărbunele sau peniţa-n
în mână, „prinzând” cu spontaneitate, intuiţie,
har dominantele ﬁecărui „personaj”, oaspeţi şi
gazde. La sfârşit, „eroii” îşi primeau schiţele de

portret. Nu putea trăi fără să picteze. Martore
– atâtea expoziţii personale şi de grup, într-un
timp relativ scurt, zece-doişpe ani, de când ne
ştiam, lăsând la o parte un C.V. care spunea
mult despre cum îşi preţuia clipa, darul nostru
cel mai de preţ. A venit într-o zi în biroul meu
de la mansardă, din sediul cel nou, de unde-i
plăcea să privească Foişorul de Foc… Poate,
asta-l stimula să-mi destăinuiască proiectele, să
mă iniţieze în înţelesurile pe care el le dădea
metaforelor. „Îţi place?”, m-a întrebat într-o zi,
întinzându-mi o xerocopie după un tablou abia
terminat. Înfăţişa evrei în rugăciune, de Iom
Kipur. Am simţit că găsisem ce căutam pentru
coperta întâi a cărţii pe care mă pregăteam s-o
dau la tipar: „Kadiş pentru mama mea”. Mi-a
intuit tulburarea. „Ţi-o dăruiesc”, mi-a spus. I-am
mulţumit. Nu ştiam atunci, nici eu nici el, că atât
de curând avea să treacă graniţa, lăsând aici,
pe pământ, imortelele sale. (E.S.)

MARIA HOROVITZ (Z.L.)
Adio, prietena mea dragă!
Când telefonul a sunat şi o voce disperată
mi-a spus: „D-na Maria s-a prăpădit”, am crezut
că se prăbuşeşte totul cu mine. Ştiam că este
bolnavă, dar nu puteam să realizez că m-a
părăsit. În urmă cu o seară, nepotul şi fata mea
au vorbit cu ea la telefon, şi m-a certat că o sun
mereu şi plătesc copiii, iar în ﬁnal mi-a spus că
mă va suna ea dacă va ﬁ nevoie, dar nu m-a
mai sunat...
Ce-aş putea să spun? Era minunată, deşteaptă, generoasă, o gospodină desăvârşită, o
bună colegă şi o mamă de excepţie. Era fericită
că-şi văzuse minunata nepoţică cu o săptămână
înainte, şi pe Cezar, ﬁul ei de care era mândră,
era comoara suﬂetului ei. Îi iubea enorm pe
Bebe, fratele ei geamăn, şi pe Trici, cumnata ei.

Într-o poezie, pe care am încercat să o fac pe
9 XI 2010, la ziua ei de naştere, în ﬁnal am scris:
Ştiu, vei ﬁ sănătoasă şi voinică,
Eşti cea mai curajoasă mamă şi bunică
Eşti prietena de preţ a tinereţii,
Şi lângă tine vreau să ﬁu
Pân’ la sfârşitul vieţii.
Nu am fost lângă ea şi cred că nu a vrut să
ﬁu! Toate prietenele o plâng, iar eu, cu un buchet
enorm de trandaﬁri albi, îngenunchez în faţa ei
jurându-i că va ﬁ mereu în viaţa şi în inima mea.
Adio, prietena mea dragă!
VICTORIŢA DEMAYO
14 ianuarie 2011

Către Comunitatea Evreilor din Satu Mare

Doamnei Sebök Maria

Stimată Doamnă,
În aceste momente de doliu şi grea întristare pentru familia dumneavoastră, prin trecerea fulgerătoare în neﬁinţă a soţului dumneavoastră, domnul ALFRED SEBÖK, secretarul Comunităţii
Evreilor din Satu Mare, vă transmitem sincere condoleanţe.
Totodată, ne exprimăm recunoştinţa pentru tot ce a făcut soţul dumneavoastră pentru ca viaţa
şi activitatea evreilor din Satu Mare să aibă continuitate.
Vă rugăm să primiţi expresia regretelor noastre şi condoleanţe pentru pierderea suferită.
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar general
Dr. Aurel Vainer
Ing. Paul Schwartz
Ing. Albert Kupferberg

@DECESE @ COMEMORĂRI @
• Cu adâncă durere amintesc că la data de 21 decembrie
2010 (6 Tevet) s-a împlinit un an de la trecerea în lumea umbrelor a soţului meu LEON EŞANU, pasionat cercetător şi apreciat
istoric. Timpul se scurge incredibil de repede dar zilele fără
el trec foarte greu. Cu speranţa că a avut parte de o dreaptă
judecată cerească, mă voi ruga mereu pentru odihna suﬂetului
său bun şi blând, zbuciumat de atâtea întrebări fără răspuns.
• La 9 februarie 2011 comemorăm 15 ani de la dispariţia
minunatului soţ, tată şi bunic DAVID BĂNESCU. Veşnică
amintire! Familia.
• Familia Lucia şi Marcel Firescu aduce un pios omagiu
de preţuire neuitatei profesoare MARIANA SĂRĂŢEANU, la
comemorarea a 12 ani de la trecerea la cele veşnice, în data
de 23 februarie 1999.
• Dr. Mirjam Bercovici – soţie, prof. Simeon Ulubeanu –
ginere, Emanuel Ulubeanu – nepot, comemorează cu tristeţe,
la 15 februarie – 27 Şvat – 2011, 23 de ani de la dispariţia lui
ISRAIL BERCOVICI, sensibil poet şi om de cultură.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B.
în luna decembrie 2010: IZSAK
MIKLOS (90 de ani, Cimitirul Sefard),
DIMITRIU MARIANA (86 de ani,
Cimitirul Giurgiului); ISER CLARIS
(80 de ani, Cimitirul Giurgiului),
HOROVITZ MARIA (73 de ani,
Cimitirul Giurgiului), SIMON MEXY
(90 de ani, Cimitirul Giurgiului),
TRAINEANU ŞTEFAN (84 de ani,
Cimitirul Giurgiului).
Înhumaţi în cimitirele din ţară:
DUMITRESCU BLUMETA (75 de
ani, Tulcea); MOISE ELENA (69 de

ani, Suceava); NATHANZON PEPI
(71 de ani, Bacău); CRISTINA GHIZELA (74 de ani, Bacău); CASTER
HERSCU (77 de ani, Buhuşi)

ANIVERSĂRILE ŞI COMEMORĂRILE
LUNII IANUARIE

1 ianuarie 1880 s-a născut în Polonia clasicul literaturii idiş
AŞ. În lucrările sale (Motke hoţul, Unchiul Mozes, Prăpastia
•etc.)LaŞALOM
este oglindită viaţa grea a evreimii din Europa răsăriteană.
2 ianuarie 1925 s-a născut la Iaşi actorul şi regizorul SAUL
•LaTAIŞLER.
La 3 ianuarie 1967 a murit la Bucureşti poetul de expresie germană
•poezii,
ALFRED MARGUL-SPERBER. A publicat numeroase volume de
eseuri, evocări şi proză. În 1955 a primit Premiul de Stat pentru

literatură.
La 4 ianuarie 1924 s-a născut la Iaşi arhitectul şi pictorul VILY
JUSTER. A proiectat o serie de construcţii de amploare, printre care
se numără Stadionul „23 August” din Bucureşti.
La 4 ianuarie 1975 a murit scriitorul, pictorul şi politicianul CARLO
LEVI, născut la Torino.
La 5 ianuarie 1850 s-a născut la Torino EDUARD BERNSTEIN,
politician social-democrat. În scrierile sale a manifestat o atitudine
critică faţă de Karl Marx.
La 5 ianuarie 1937 s-a născut pictorul TOMA HIRTH. A pictat scene
şi portrete biblice (vom menţiona portretul Esterei). A expus la diferite
expoziţii personale şi de grup.
La 5 ianuarie 1861 s-a născut în Polonia scriitorul de expresie
ebraică DAVID FRISCHMANN.
La 7 ianuarie 1908 a murit la Iaşi scriitorul RONETTI ROMAN.
Opera sa cea mai importantă este piesa Manasse, tradusă în
mai multe limbi.
La 8 ianuarie 1911 s-a născut la Calafat poetul DAN FAUR. A
debutat în 1930 în revista „Unu”.
La 8 ianuarie 1923 s-a născut în Germania JOSEPH
WEIZENBAUM, unul din pionierii dezvoltării computerelor.
La 8 ianuarie 1948 a murit la Londra marele tenor RICHARD
TAUBER, născut la Linz. A deveniut celebru mai ales prin
rolurile interpretate în operetele lui Lehar.
La 8 ianuarie 1995 a murit la Bucureşti filosoful LUDWIG
GRUNBERG, fost profesor la Universitatea din Bucureşti.
La 9 ianuarie 1908 a murit părintele teatrului idiş AVRAM
GOLDFADEN, născut în Ucraina. A întemeiat la Iaşi o
companie teatrală (1876). În 1903 s-a stabilit în S.U.A., unde la
Teatrul Popular Idiş s-au jucat piesele sale (Fiu al poporului
meu, Vrăjitoarea, Bar Kochba, Sulamit).
La 9 ianuarie 1873 s-a născut în Ucraina poetul de origine
ebriacă CHAIM NACHMAN BIALIK. În 1924 s-a stabilit în Ereţ
Israel. A participat la înfiinţarea Universităţii Ebraice.
La 10 ianuarie 1932 s-a născut la Ştefăneşti dr. ec. AUREL
VAINER. Este preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România; deputat în Parlamentul României. Este autor al
unor lucrări în domeniul marketingului.
La 12 ianuarie 1878 s-a născut la Budapesta scriitorul FRANZ
MOLNAR. Unele dintre scrierile lui au fost ecranizate (Băieţii de pe
strada Pal, Santinela, Caruselul etc).
La 12 ianuarie 1937 s-a născut la Bucureşti poetul şi dramaturgul
AUREL STORIN. Este redactor-şef al revistei „Realitatea Evreiască”.
În 2008 a fost distins cu Premiul special UNITER. În acelaşi an a
susţinut teza de doctorat.
La 12 ianuarie 1925 s-a născut la Bucureşti pictoriţa YVONNE
HASAN, membră fondatoare a Uniunii Artiştilor Plastici din România.
La 12 ianuarie 1925 s-a născut la Bucureşti compozitorul LAURENŢIU
PROFETA. Numeroase melodii ale lui au devenit şlagăre.
La 14 ianuarie 1896 s-a născut la Zürich reputatul scriitor KURT
GUGGENHEIM. Este considerat ca fiind cel mai important scriitor
elveţian al secolului XX.
La 15 ianuarie 1909 s-a născut la Focşani istoricul literar EMIL
BOLDAN. A fost un timp decan al Facultăţii de filologie din Bucureşti.
A debutat în 1928 la „Bilete de papagal”.
La 15 ianuarie 1908 s-a născut la Budapesta fizicianul EDWARD
TELLER. A emigrat în S.U.A. Este creatorul bombei cu hidrogen.
La 17 ianuarie 1890 a murit compozitorul şi cantautorul SALAMON
SULZER, născut în Austria. A fost un reformator al muzicii sinagogale.
La 19 ianuarie 1912 s-a născut la Sankt Petersburg matematicianul
LEONID KANTOROVICI. A elaborat o serie de lucrări fundamentale
în domeniul analizei funcţionale.
La 20 ianuarie 1896 s-a născut la New York cineastul GEORGE
BURNS. Pentru unul din filmele sale a primit Premiul „Oscar”.
La 21 ianuarie 1891 s-a născut în Ucraina marele violonist MISCHA
ELMAN. În 1911 s-a stabilit în S.U.A. A concertat cu cele mai mari
orchestre din lume.
La 22 ianuarie 1908 s-a născut la Baku marele fizician LEV
DAVIDOVICI LANDAU. În 1962 a primit Premiul Nobel.
La 24 ianuarie 1941 s-a născut autorul de songuri NEIL DIAMOND.
Cântecele sale au fost interpretate de Barbra Streisand, Frank
Sinatra şi alţii.
La 25 ianuarie 1954 s-a născut la Ierusalim scriitorul DAVID
GROSSMAN.
La 25 ianuarie 1881 s-a născut la Breslau scriitorul EMIL LUDWIG.
Scrierile sale sunt consacrate vieţii unor mari personalităţi: Napoleon,
Bismarck, Michelangelo.
La 27 ianuarie 1928 s-a născut la Bucureşti dr. SERGIU LEVIN,
specialist în imunologie şi epidemiologie.
La 27 ianuarie 1824 s-a născut la Groningen (Olanda) marele pictor
şi grafician JOSEPH ISRAELS. Un loc important în creaţia sa îl
ocupă tematica evreiască (Saul şi David, Nuntă evreiască, Scriitorul de
Tora).
La 29 ianuarie 1996 a murit la Paris JULIUS POSENER, istoric al
arhitecturii, născut în Germania.
La 31 ianuarie 1870 a murit la Bucureşti popularul autor de cugetări
şi glume CILIBI MOISE. Scrierile sale sunt o îmbinare de umor
românesc şi evreiesc.
SIEGFRIED WOLF
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REALITY

70 YEARS AGO, THE IRON-GUARD PROGROM
TOOK PLACE IN BUCHAREST
The Jewish Community of Bucharest with F.J.C.R. support organized as in every year the
ceremonies of commemoration of the bloody pogrom of Bucharest in January 1941. Many
community members, some of the events’ survivors, and several guests participated to two
events: a ceremony at the Giurgiului Cemetery near the Monument of the Pogrom Victims
and one at the Great Synagogue. The tragedy that caused the death of more than 120 Jews
and the ruining of their assets was evoked at the Giurgiului Cemetery by Mirela Aşman, vicepresident of JCB and Paul Schwartz, vice-president FJCR, and by Dr. Aurel Vainer, president
of FJCR and Erwin Şimşensohn, president of JCB at the Great Synagogue. His Excellency Dan
Ben-Eliezer, ambassador of the State of Israel in Bucharest, also held a speech and Professor
Dr. Hava Haas, daughter of Rabbi Zvi Guttman, spoke about the tragic moments of her two
brothers’ death in the pogrom and the miraculous survival of her father. Some other participants
took the ﬂoor and presented the events of 21 January 1941. Rabbi Efraim Guttman, one of the
rabbbi’s children who survived the pogrom, also evoked in an article the events of the tragic
day when the Iron-Guard arrested and beaten his father and his two brothers, Iancu and Iosif.
All were transported in the Jilava forest, where “more than 100 Jews were brought in trucks,
and as they got down they received a bullet in the back of their head”. Rabbi Zvi Guttman was
present at his sons’ assassinate. He was also shot, but survived after two days in the Jilava
forest. The rabbi edited his murdered sons’ writings that were later translated in Hebrew.
Under the title “The National Legionary State”, Lya Benjamin, historian, makes a summary of
the one year long iron-guardist government that resulted in the brutal liquidation of the political
adversaries – as the cases of Nicolae Iorga, of V. Madgearu, of the 60 political ﬁgures killed
in Jilava prison, and in the initiation of political measures that meant to eliminate the Jews
from the Romanian society. With this aim the totalitarian national-Christian state adopted a
legislation that excluded the Jews from the right to property, to work and study, allowing in the
same time assassinates, maltreating, burglary, and violent acts of iron-guardists against Jews.
The article outlines the way the documents of the time, emitted by the Romanian authorities, as
well as by the Jewish organizations reﬂect the bloody events in detail, with a special focus on
the memories of the Jewish leaders, authentic chronicles of the anti-Jewish politics promoted
by the „National Legionary State“. The culminating phase of the terror was the pogrom from
January 21-23 1941, initiated by the iron-guardists during their rebellion, states the article.

The Jewish Reality Recommendations for Reading
The ﬁrst book recommended by academician Răzvan Theodorescu himself is the new and
enriched edition of „The Synagogue in Romania”, which according to him keeps „the memory
of the hundreds and thousands of mosaics that ﬁlled the streets and the synagogues”. The
two pages of the review include a less usual book offer: volumes published in the country
cities at the publishing houses from Arad, Satu Mare, Bistriţa, Sighet, Oradea or Reşiţa. It is
an illustration of a fact we frequently forget: there is a cultural life, even a very rich one, outside
the capital city. Another worth mentioning aspect is that the majority of the presented works deal
with the respective local communities’ history. We mention the volumes “The Jews from Satu
Mare – History and Destiny”, “Pages from the History of the Jews from Reşiţa”, “Documentary
Contributions to the History of the Jews from Bihor”, “A History of the Jews from Sighet” and
“Famous Jews Born in Sighet”. We can include here the memories of Professor Francisc
Schneider from Timişoara, “Childhood under Three Rulings”, in which a history of the Jews
from this city is related through the childhood and youth memories ﬁlter. The Judaism with its
different faces is present in the volume “From the Judaism history” edited by “Vasile Goldiş”
University of Arad, a collection of articles on various themes, from Judaic principles, such as
the saying “love your neighbor as yourself”, to anti-Semitism or identity problems of Jewish
poets and writers. Many aspects of Judaism are also present in the 18th volume of the review
“Studia Judaica” edited in Cluj-Napoca. In “Martyrs under the David Star”, the deportees from
Bistriţa evoke their memories from the Auschwitz-Birkenau death camps, and include other
articles concerning the Jews’ fate in World War II – Eichman and the ﬁnal solution, the pogrom
of Iaşi, the deportations in Transnistria, the children’s massacre in Cămăraş. But there were
also “Righteous Among the Nations” who saved Jews’ life, such as Teodor Popoviciu, mayor
of the village Vârciorog, in Bihor. His personality is evoked in “Teodor Popoviciu, the Rescuer
of Hundreds of Jews”, edited by the University of Oradea.

The Romanian Academy Prize “Eudoxiu
Hurmuzachi” for “Rabbinical Presences in the
Romanian Area, 16th-21st Centuries” by Baruch
Tercatin and Lucian Zeev Herşcovici

The World as a Seder

Baruch Tercatin feels how God accompanies him everywhere in the
human adventure, subtly or directly intervening in the difﬁcult moments: the
June 1941 pogrom in Iaşi; the loss of his brother in the “Struma” tragedy;
the death of his father, dearest mentor and protector…He doesn’t lose his
faith in Him, he spent his childhood in Hassidic courts, he saw “the Jew
with Psalms”, and he knows that only He helps him keep his balance. A
contemporary re-editing of Job? A happy marriage, Shoshana (Rosy) Brender
is his priceless moral support; three children, seven grandchildren. “I relied
on The One Who Rules the World in all I did” are his motto words in his social
work and in his writing strivings: translator to Romanian of holly writings,
story-teller of Hassidic stories, a passionate lover of art representations of
biblical characters, of rabbinical life-works. In the moment when together with
Lucian Zeev Herşcovici, he receives the Romanian Academy Prize “Eudoxiu
Hurmuzachi” for “Rabbinical Presences in the Romanian Area. 16th-21st
Centuries”, under the Romanian Academy cupola, he said „Sheeheianu,
veekimanu lazman haze…” – „Thank you God I reached to live this moment...”
For him the world has an Order, that the Judaic parable of the impossible
possibility is a reality.

Face-to-face

With adv. Nicolae Decsei, president of the Jewish Community of Satu Mare
In the interview to our review, adv.
Nicolae Decsei, born in the MoghilevPodolski camp, with military and law
studies, presents the history and the
present state of the Jewish Community
of Satu Mare. He mentioned that the
Jewish community of Satu Mare, being
one of the greatest mosaic communities
in Transylvania, respectively in the
inter-Carpathian area, represented
before World War II a quarter of the
city population and almost the same of
the county population. After September
1st 1940, as a consequence of the
Vienna Dictate, an important part of
Transylvania got the ruling of the
Hungarian administration, and on May
19th 1944 19,000 Jews were deported
in the Auschwitz-Birkenau extermination
camp. Only about 10% returned. “We
were a big and ﬂourishing community,
today we are a small community counting
120 members, about 1% from what we
used to be”, said the president of the
community, in the same time underlining
that the community activity hasn’t been

abandoned and asserts itself in the
cultural life of the city. For instance, a
lot is being done for the maintaining of
the Holocaust memory. In 2004, with
the commemoration of 60 years from
the tragic deportation of almost 19,000
Jews from Satu Mare, the Monument
of the Holocaust Victims was raised
in the street space between the two
synagogues. A year later the names of
those dead during the deportation began
to be carved on three black granite
plates. “In order to write the almost
13,000 known names we would need
another 25 granite plates, but there are
no sponsors for such things, and the
project for 15,000 euro we applied to
EU hasn’t been approved”, regretfully
mentions adv. Decsei.
Some of the community members
gathered weekly at the club where different
events take place; they participate to
cultural events organized by the Jewish
communities of Oradea and Debretin,
Hungary. The most successful was the
symposium “The Holocaust in Romania.

The Graveless Jews of Satu Mare”,
organized in collaboration with the West
University “Vasile Goldiş” of Arad, the
Satu Mare ﬁlial, where many personalities
participated, including His Excellency
Dan Ben-Eliezer, ambassador of Israel
in Romania, and on the occasion the
monograph “The Jews from Satu Mare
– History and Destiny” was released.
The religious life was led with the help
of the cult officer Alfred Sebok (z.l.),
who was the community secretary and
of Rabbi Szerdocs Ervin from Budapest,
a friend of the community who arrives
almost monthly to Satu Mare to lead
the Sabbath. After the presentation of
the county cemeteries state and of the
relationship with the local authorities,
adv. Nicolae Decsei defined the role
of a community president: “a man who
works day and night and who, in spite
of being retired, is always ready. It isn’t
easy to be president of the community
taking into account all the difﬁculties you
are confronted with and have to ﬁnd a
solution”.
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Pictorul M.H. Maxy
Spre deosebire de mulţi confraţi întru
avangardă, Max Hermann Maxy nu a
părăsit România, s-a acomodat şi cu
regimul comunist, în 1949 ﬁind numit director al Muzeului de Artă din Bucureşti,
profesor universitar la Institutul „Nicolae
Grigorescu”. Dar valoarea operei sale nu
a fost umbrită de colaborarea cu sistemul.
Născut la Brăila, în 1895, a studiat artele
plastice la Bucureşti cu Fr. Storck şi Camil Ressu, nume de rezonanţă în pictura
românească. A fost combatant în primul
război mondial, de fapt Războiul de Întregire a Neamului pentru România. Prima
expoziţie la care a participat a fost în
anul 1918. În 1922-1923 se aﬂă la Berlin,
studiază cu Arthur Segal, pictor originar
din România, participând la o expoziţie
colectivă, la Galeria „Der Sturm” cu Paul
Klee, Marcoussis. La expoziţia din 1924,
organizată de „Contimporanul”, publicaţie
avangardistă de prestigiu, participă alături

de Brâncuşi, Klee, Arp, Segal, Marcel
Iancu, Victor Brauner, Militza Pătraşcu,
ş.a. În 1928 fondează Academia de Artă
Modernă şi Decorativă, ca şi publicaţia
„Integral”, la care au colaborat Fundoianu,
BruneaFox, Ion
Călugăru,
Ilarie Voronca. Maxy
a fost un
bun orbaizator, dar
şi un artist
multilateral, astfel a fost
chemat să
facă scenograﬁa la
teatre pariziene, a

participat la expoziţii la Madrid, Roma,
iar în 1939 a reluat preocuparea pentru
scenografie, la Teatrul Baraşeum din
Bucureşti. În 1941, sub regimul Antonescu, este director al Teatrului Baraşeum,
avându-i în echipă pe Beate Fredanov,
Alexandru Finţi, ş.a. Se ştie că actorii
evrei nu mai avea voie să apară pe scenele teatrelor româneşti, la fel şi piesele
scrise de evrei. Din avest motiv, „Steaua
fără nume” a lui Sebastian a fost jucată la
„Naţional” sub semnătura unui oarecare
V. Mincu.
Tablourile lui Maxy sunt un bun al tezaurul artistic românesc, iar la o licitaţie recentă, „Natura statică”, semnată de Maxy,
a fost vândută cu suma cea mai mare, la
această ocazie, de 100.000 RON. Desigur, el a făcut şi unele compromisuri cu
aşa numitul realism socialist, are tablouri
ce se înscriu în formalismul epocii trecute,
dar ceea ce este de preţ a rămas.(B.M.)

Un eveniment cultural

Les Cahiers Tristan Tzara
Tome I – 2010 - Moineşti – Realizator: Vasile Robciuc

De ani buni, neobositul profesor şi editor Vasile Robciuc editează într-o graﬁcă
mereu îmbunătăţită volume substanţiale
din publicaţia dedicată lui Tzara şi DADAismului. Deschidem această nouă ediţie,
admirăm lucrarea lui Marcel Duchamp –„
Roue de bicyclette”, ne amintim de celebrele versuri dadaiste. Volumul are 678 de
pagini, cu ilustraţii, articolele sunt grupate
în nouă capitole. Vom face o trecere în
revistă, oprindu-ne la ceea ce se remarcă
în mod deosebit.
În capitolul „Avangarda şi avatarurile
ei” semnează Pierre Taminiaux –„Les
manifestes comme gestes poetiques”,
Sylvano Santini - despre trecutul şi viitorul
avangardei, Georgeta Ciolakova - despre
avangardismul slav , ş.a. În următorul capitol, ” DADA şi etapa românească”, citim
articole despre Marcel Iancu, texte de
Urmuz, (Fuchsiada), despre balcanismul
la Tzara, este evocat Panait Istrati (care
nu era avangardist), glose despre Tzara.
Capitolul „Spontaneitate şi continuitate”
prezintă articole semnate de Ion Pop
(Avangarda română şi futurismul), Dieter
Schlesak, Noemi Bohmer; Paul Cernat
scrie despre futurismul italian şi inﬂuenţa
sa în România, Ion Pachia Tatomirescu se

P

referă la „modernismul extrem”. Capitolul
IV este intitulat „Dadaism, suprarealism
şi alte isme”. Se discută despre DADA
la Paris, în America, despre André Breton, despre teatrul suprarealist, modelul
feminin, futurismul rus, despre Isidore
Isou, paradoxism, schizofrenie, ş.a. Semnează, printre alţii Serge Fauchereau,
Henri Behar, Virgil Şoptereanu, Vasile
Robciuc, Ovidiu Morar, Andrei Codrescu,
Alain Bosquet. La capitolul „ Sub semnul
avangardei contemporane” îşi aduc contribuţia Şerban Foarţă, Valery Oişteanu,
Irina Mavrodin, ş.a. Capitolul VI, intitulat
„Avangarda şi aventurile modernităţii”,
conţine articole semnate de Michael
Finkenthal, George Astalos, Petre Răileanu, Boris Marian, despre Fondane,
Dostoievski (ca părinte spiritual), Daniil
Harms (avangardist rus), Ilarie Voronca,
Gherasim Luca, Alain Bosquet, despre
avangardiştii din Suedia, Israel, etc. „În
proximitatea avangardei” este titlul următorului capitol. Semnează Livia Cotorcea,
Margareta Gyurcsik, Andrei Corbea, ş,a,
Sunt evocaţi clasicul Gogol, apoi D. Ţepeneag, Celan, Montherlant, Kafka, Blecher,
Joyce. Capitolul VIII cuprinde creaţiile în
spirit avangardist ale unor cunoscuţi poeţi,

Teatrul Evreiesc de Stat
prezintă spectacolul

AZILUL AMANŢILOR

de John Chapman şi Dave Freeman
Traducerea: Costin Manoliu şi Anca Florescu
În distribuţie:
MIHAI CIUCĂ, VIORICA BANTAŞ,
CORNEL CIUPERCESCU, GENI BRENDA,
NICOLAE BOTEZATU, ROXANA GUTTMAN,
CRISTINA CÎRCEI
Scenograﬁa: ALINA HERESCU
Ilustraţia muzicală: VLAD CREŢU
Regia: DAN TUDOR
Comediograful englez John Chapman (1927 –
2001) şi-a început cariera ca actor, apoi a schimbat
„baricada“ trecând de la cuvântul rostit la cel scris
(revenind totuşi periodic la actorie şi regie de teatru).
Prima reuşită dramaturgică notabilă a obţinut-o în 1954.
A scris un număr mare de piese (numai pentru BBC a
scris peste 130 de comedii şi scenarii!), printre care nu
puţine în colaborare cu alţi autori, de pildă cele două
succese mondiale scrise împreună cu Ray Cooney:
„Not Now, Darling“ şi „Move over, Mrs. Markham“.
Începând din anii ’50, Dave Freeman (1922 – 2005),
un scenarist proliﬁc, britanic şi el, a scris pentru radio
şi televiziune. În decursul îndelungatei sale cariere a
creat texte pentru comici celebri ca de pildă Benny
Hill, Arthur Askey şi Sid James. Din anii ’70 încolo
s-a orientat şi spre teatru, obţinând un enorm succes
încă de la prima lui comedie, „A Bedfull of Foreigners“
(1973), care de-atunci s-a jucat aproape neîntrerupt
pretutindeni în lume.
„Azilul amanţilor“ e o comedie turbulentă, trăsnită,
turbată despre o femeie cu doi amanţi căsătoriţi şi
despre aiuritoarele complicaţii ale unui triunghi amoros
ilicit cu tendinţe pentagonale! Atenţie: în caz de crize de
râs, adresaţi-vă medicului sau farmacistului!!

prozatori din contemporaneitate.
Ultimul capitol este dedicat teatrului
avangardist. Desigur, volumul merită o
cercetare atentă. Noi nu am făcut decât să
semnalăm o contribuţie importantă adusă
de un om de mare energie şi dăruire,
Vasile Robciuc, care a ştiut să adune şi
să organizeze un vast material demn de
tot interesul iubitorilor avangardei şi al
cercetătorilor literaturii.
BORIS MARIAN MEHR

Întâlnire cu poeta
Riri Sylvia Manor
Cu oarecare întârziere, consemnăm
întâlnirea cu poeta israeliană Riri Sylvia
Manor, de la Clubul JCC din Bucureşti.
Am cunoscut-o la o lansare a cărţii sale
”Save As” la Muzeul Literaturii Române.
Apoi ştiam că şi-a lansat la recentul Târg
de Carte GAUDEAMUS noul volum,
”Pestriţ”, şi m-am felicitat că am avut
ideea să o invit la Salonul literar de la
JCC. O persoană absolut cuceritoare
prin sinceritate, directeţe, vioiciune a
spiritului. I-am citit şi primele versuri
publicate cândva în ”Contemporanul”.
După cum declară, scrie de la vârsta de
şapte ani, dar, după o carieră strălucită
de medic oftalmolog, specialist care
a colaborat şi cu Guvernul român în
probleme de asistenţă medicală, cadru
universitar, o personalitate în lumea
ştiinţiﬁcă, a revenit la muza dintâi. Volumul „Pestriţ” (Ed. Paralela 45) conţine şi
poeme apărute anterior, dar multe dintre
ele au constituit poentru mine, ca lector,
adevărate surprize. Voi cita (sau recita
în gând) câteva – motto – „Partea cea
mai frumoasă a corpului este mişcarea”.
Apoi –„Numai prin haos pot găsi diamante ascunse”....„Frigul a fost tot ce avea
el mai vital” (Omul de zăpadă). Cităm
în întregine un scurt poem – ”Frica” - În
clipa în care/ Frica ne stăpâneşte/ şi
Dumnezeul din miezul nostru/ A plecat/
Noi devenim/ Pantoﬁi/ În dulapul/ Unei/
Femei paralizate.
Rermarcabil este şi poemul „Casa
ucisă”, reprodus în presa noastră literară, fiind vorba de „marile prefaceri
urbanistice” iniţiate de fostul dictator.
Apoi „Ghetoul scaunelor”, „În scenă”,
multe alte poeme absolut remarcabile.
Între referinţele critice întâlnim numele
lui Mircea Martin, Marin Mincu, Al. Cistelecan, Ioana Ieronim, Gina Alcalay, Irina
Mavrodin, ş.a. Cititorul poate ﬁ sigur că
elogiile nu sunt gratuite. Un nume – Riri
Manor. (B.M.)

Cel mai de seamă istoric
al evreilor: 150 de ani de la
naştere

SIMON DUBNOV
(1860-1941)

Dubnov nu a fost numai un comentator al isroriei evreilor. El a creat un
concept propriu, despărţindu-se astfel
de un ilustru predecesor, H. Graetz.
Dubnov are o privire optimistă, accentul
său cade pe rezistenţa poporului evreu,
iar suﬂeteşte era un sionist convins, deşi
la început a avut unele îndoieli. Istoria
este suportul moral al oricărui popor, ca
şi al culturii şi civilizaţiei umane. Moartea
sa a fost violentă, ﬁind ucis în 1941 de
un fost student al său, un nazist activ, în
Riga ocupată de armata germană.
Dubnov a criticat concepţia hasidică
potrivit căreia numai inima trebuie să ﬁe
luminată, mintea poate să zacă în întuneric (este vorba de începuturile hasidismului). A combătut şi sionismul cu aplicare
imediată, idee susţinută de Ussyshkin,
după moartea lui Herzl, ﬁind mai aproape de Ahad Haam; adică, era pentru o
pregătire culturală care să premeargă
imigraţiei în Ţara Sfântă. În acest sens,
a militat pentru autonomie culturală, pace
socială în interiorul obştilor, respingând
stânga marxistă, Bund-ul, bolşevismul.
Lui Dubnov îi parţine aﬁrmaţia – „ Voi
aţi cucerit spaţiile, noi- Timpul”. Dubnov
apreciază cultura creată de evreii din
Diaspora, începând cu Talmudul şi comentariile la Cartea Cărţilor, apoi scrierile
marilor gânditori, ﬁlosoﬁ evrei. Referitor
la asimilare, istoricul spunea – „Nu poţi
să treci prin apă fără să te uzi, totul este
să nu te îneci”. Explicaţia dată antisemitismului ar ﬁ bazată nu pe anumite
defecte omeneşti ale unor evrei, ci pe
reacţia faţă de pregătirea culturală, pe
predilecţia pentru activităţi intelectuale
ale evreilor. (B.M.M.)
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ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta şi de
meseria divertismentului

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA
IN MIEZUL IERNII

G L U M E C A L D E L A U N PA H A R D E V I N
Şmil şi Şrul fac camping în Neghev.
Ora trei dimineaţa. Şmil îl trezeşte pe
amicul său:
- Şrul!
- Ce-i?
- Deschide ochii şi spune-mi ce vezi?
- Cerul!
- Şi?
- Şi luna!
- Şi?
- Şi Carul Mare!
- Şi?
- Şi Carul Mic.
- Şi?
- Şi… Şmil! Teroriştii ne-au furat cortu’!
*
Moşe revine din Israel să revadă
Bucureştii. Ia taxiul şi, pe neaşteptate,
maşina o apucă pe o pantă cu o viteză
destul de mare. Speriat, şoferul strigă:
- Suntem pierduţi!
- De ce? întreabă Moşe.
- Nu mai funcţionează frânele şi nu
mai pot opri!
- Fii drăguţ, opreşte măcar aparatul
de taxat!
*
După ce a văzut la televizor emisiunea
”Miracole”, Goldenberg şi un vecin stau
de vorbă.
Vecinul zice: Dacă Surica dumitale ar ﬁ
mută şi pe neaşteptate i-ar reveni glasul,
ai crede în minuni?
- Nu, vecine. Dar dacă, pe neaşteptate, ar deveni mută, atunci sigur aş crede!
*
Froimescu şi soţia au plecat în străinătate. Vizitează ei Luvrul, o văd pe
Venus din Millo şi doamna Froimescu se
adresează soţului ei:
- Nu ţi se pare că femeia asta nu e
chiar aşa de frumoasă cum i s-a dus
vestea?
- Ce vrei, Şeli, dragă? După 3000
de ani, nu se poate să mai arate ca în
tinereţe.
*
Altădată, Froimescu şi soţia sa, Şeli,
vizitează Grecia cu un automobil închiriat.
Conduce Şeli, care oricum e mai tânără
decât soţul. Ajungând în faţa splendidelor
ruine ale Parthenonului, Şeli îl roagă pe
un alt turist să le facă o poză. Dar doamna Froimescu îl previne: ”Ai grijă să nu
prinzi şi maşina în poză, ca să nu creadă
soacră-mea că am intrat cu ea în templu
şi l-am dărâmat eu!“
*
La Bucureşti, Sami, un adevărat playboy, aterizează dintr-odată în faţa a doi
poliţişti comunitari.
- Tu de unde ai picat? întreabă unul

dintre poliţişti.
- Eu? Eu sunt paraşutist, răspunde
Sami
- Şi unde ţi-e paraşuta?
- La etajul doi. O bate bărbat-su!
*
Froimescu împreună cu Şeli călătoresc prin Spania cu acelaşi automobil
închiriat. Ca să le revină cheltuiala mai
mică, l-au luat cu ei şi pe Aronsohn. Acolo
se iau cu distracţia şi cheltuiesc toţi banii.
Nu mai au nici de benzină pentru întoarcere. Când erau mai disperaţi, văd ei un
aﬁş mare care anunţă un concurs: ”Cine
omoară cel mai ﬁoros taur, primeşte drept
premiu o sumă importantă de euro”.
- Domnule Froimescu, zice Aronsohn,
ﬁindcă aţi fost atât de drăguţi şi m-aţi luat
cu voi, decât să murim pe-aici, de unde
am fost goniţi acum vreo 500 de ani, mai
bine să ne încercăm norocul. Voi lupta
eu cu taurul!
Şeli îl sărută pentru curaj şi Aronsohn intră în arenă, frumos îmbrăcat în
toreador. Se dă drumul la taur care se ia
după Aronsohn şi-l fugăreşte prin arenă.
Deodată însă, taurul alunecă şi cade!
Aronsohn se întoarce şi, cu mult curaj,
îi înﬁge sabia în gât. Ovaţii, strigăte, felicitări şi banii! Fac plinul la maşină şi de
la volan Froimescu îi spune emoţionat:
Domnule Aronsohn, eu dacă eram în locul
dumitale, făceam pe mine de frică!
- Dar dumneata pe ce crezi c-a alunecat taurul?
*
Din cauza crizei, Aronsohn e dat afară
din slujbă. Ajuns şomer, nu mai are de
nici unele. Ne-având încotro, se face
hoţ. Unde să dea el o spargere? La un
stomatolog! Ăştia au bani! Pătrunde în
casa dentistului, dar negăsind obiecte
de valoare, îl trezeşte şi-i spune: ”Banii
sau viaţa!”
- Bani n-am la mine, că-i ţin la bancă,
dar dacă vrei, îţi scot un dinte pe gratis!

Proverbe evreieşti
• Se învaţă uşor bărbieritul pe barba
altuia.
• Când înţeleptul devine furios, înţelepciunea e de prisos.
• Nu poţi lua două piei de pe un bou.
• Nu munci atât de mult, că nu mai
rămâne timp ca să câştigi bani.
• Dacă o cetate se dărâmă, devine
ruină, pe când o movilă de gunoi rămâne
gunoi.
• Lacrimile de ceapă nu ating inima.
• Cere sfatul unui duşman şi fă invers.
• Dacă vrei ca visele să devină reali-

Pui cu cartoﬁ, capere şi măsline
Ingrediente: 700 gr. piept de pui sau pulpă, dezosate,
Gastronomica
două linguri cu ulei de măsline extravirgin, o ceapă mare
şi trei căţei de usturoi mărunţiţi, o linguriţă de chimen, o linguriţă şi jumătate de boia,
sare şi piper râşnit, opţional trei morcovi feliaţi, trei cartoﬁ ﬁerţi, curăţaţi şi feliaţi, o
jumătate de cană de apă, două linguri suc de lămâie, două sau trei linguri capere,
spălate, un sfert de cană de măsline negre sau verzi, tăiate mărunt, un sfert de cană
de pătrunjel mărunţit.
Preparare: Pieptul sau pulpa se taie ﬁecare în două sau trei bucăţi; acestea se
prăjesc rând pe rând în uleiul încălzit, la foc mediu până capătă o culoare maronie.
Se scot bucăţile apoi se căleşte în acelaşi ulei ceapa şi usturoiul la foc mediu, aproximativ cinci minute până capătă o culoare aurie. Se pun din nou bucăţile de carne
în vas şi se presară cu chimen, boia, sare şi piper, după gust. Se amestecă bine. Se
adaugă morcovii, cartoﬁi şi o cană de apă, se acoperă vasul şi se ﬁerbe la foc mic
până când carnea se înmoaie: pieptul are nevoie de 20-25 de minute, pulpele - 3040 de minute. Dacă apa se evaporă, se mai adaugă câteva linguriţe. Se adaugă apoi
sucul de lămâie, caperele şi măslinele şi se ﬁerb în continuare. La sfârşit, se presară
pătrunjelul. Se serveşte cald. (E.G.)

tate, nu mai dormi.
• Viaţa este cea mai mare afacere. O
primeşti pe gratis.
• Prostănacul, dacă ascultă, învaţă
mai mult ca deşteptul care vorbeşte.

• Pomul tânăr se îndoaie, cel bătrân
se frânge.
• O mamă înţelege ceea ce nu spune
copilul.

INTEGRAME IUDAICE
Prenume
(foto)

Tirbuşon

Nume (foto)

Rele!

Manieră

Imprecise

Tăcut
Vedetă (fem.)

de COSMIN MIUŢE
Romanul
doi!
Bineţe

Transportaţi
Exact la
capete!
În pene!

A şovăi

Incontestabil

Precum

Ceas
În bloc!
În etaj!

Linie

Adult

Poartă

Elogiu

Unică
În plic!

Iţă

Lucian
Raicu
Limpede
Sirop
Individ
Stea

Prima
notă!

În duet!
Bold
Creangă

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, DEVIS GREBU
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Drumul
spre teatru

Un formidabil succes de public
„DINEU CU PROŞTI” de F. Veber, la Naţional

Editor de succes, cu
o consoartă iubitoare (pe care a suﬂat-o unui prieten), cu o casă elegantă
şi primitoare, Pierre Brochant simte şi
el nevoia să iasă din când în când din
monotonia vieţii cotidiene, şi poate din
propria mărginire. Nu vrea să urce pe
Everest, nici să ajungă pe Lună... Participă, în schimb, periodic, la o întâlnire
cu câţiva prieteni, unde ﬁecare aduce,
atunci când îi vine rândul... un prost.
Unul cât mai performant, competitiv (şi
tocmai de aceea îndelung căutat). Un
tip care, bineînţeles, habar n-are că
devine - prin vorbele
şi gesturile sale – cobaiul, „ciuca” bătăilor
de joc, ţinta râsului
pentru comesenii
relaxaţi. Un „ritual”,
cred Pierre şi amicii
săi, dintre cele mai
nevinovate!
Numai că iată-l
pe Pierre lovit de
o criză de sciatică,
exact când era pe
punctul de a pleca la
distracţia preferată.
Şi cum o nenorocire nu vine niciodată
singură, iată-l sosind
la el, în vederea „dineului” din oraş, pe
invitat. Se numeşte François Pignon
(personaj acum faimos prin zecile de
montări ale piesei „Dineu cu proşti” de
Francis Veber şi prin ﬁlmul din 1998,
cu Jacques Villeret). Contrar aşteptărilor, omul se dovedeşte, mai ales, un
bun samaritean. Îşi ajută amﬁtrionul
să lupte cu durerea cumplită dinspre
vertebra a patra, să se mişte cât de
cât, să cheme doctorul, să-şi ia medicamentele. Ba chiar îi dă tot sprijinul
să-şi recupereze (până nu va ﬁ prea
târziu) nevasta, dintr-o presupusă
evadare în braţele unui notoriu Don
Juan. E drept că Pignon tot încurcă
borcanele şi calcă mereu în străchini:
se împiedică şi cade peste bolnavul
pe care vrea să-l susţină, o confundă
pe soţia (care revine pe neaşteptate)
cu o amantă insistentă şi agresivă şi o
dă afară din apartament pe cea dintâi.
Apelează la ajutorul unui amic – feroce
inspector la percepţie – care, intrat în

locuinţă, estimează pe loc anvergura
evaziunii fiscale de care s-ar face
vinovat editorul. În plus, cum „Prostul
nu e prost destul dacă nu e şi fudul!”
– Pignon îşi scoate din sărite gazda
cu hobby-ul său de care e teribil de
mândru (machetele făcute din chibrituri
ale unor ediﬁcii monumentale) şi îi vorbeşte despre ştiinţa sa în domeniul rezistenţei materialelor, al portanţei, etc.
Evident acest cumul, această cascadă de situaţii (unele ţinând de adulter
şi repetate „în oglindă”) provoacă la
maximum râsul şi buna dispoziţie a
spectatorilor (Reacţii
care, la spectacolul
de la Naţional, reluate
„furtunos” din trei în
trei minute, ameninţă
să întrerupă cursul
reprezentaţiei!)
Numai că printre
hohote, noi, cei care
râdem de Pignon,
ajungem să înţelegem că beţele lui de
chibrit sunt, de fapt,
paiele de care bietul
om se agaţă pentru
a se sustrage unei
drame; că mania lui
kitsch este o formă
disperată de a rezista
deprimării.
Spectacolul, regizat de Ion Caramitru (scenograﬁa: Florilena Popescu
Fărcăşanu), se vrea o comedie subţire
– dezvoltă cu spirit paradoxurile şi îşi
refuză supralicitarea efectelor. Montarea înlănţuie într-un ritm de invidiat
revărsarea încurcăturilor şi a confuziilor. Fructiﬁcă inteligent şi cu măsură,
printr-o bună invenţie de gag-uri şi
mişcări, forţa ﬁecărei scene, tăvălugul
situaţiilor, rostogolirea lor în „bulgăre
de zăpadă”.
Locomotiva râsului în spectacolul
Naţionalului este, desigur Horaţiu Mălăele. Aceasta deşi actorul abordează
consecvent masca gravităţii, a tristeţii
ce interzice ﬁe şi zâmbetul, ceva à la
Buster Keaton. Iată-l intrând în scenă:
cu înfăţişarea burghezului celui mai
conformist şi anodin, a funcţionarului
metodic şi enervant de tipicar. Aparent
şters şi umil, Pignon – Mălăele este
ﬁe timid, ﬁe ros de ceva dinlăuntru.

Rămâne mereu ezitant, mereu împiedicat
în gesturi şi cuvinte. Vorbeşte „sotto
voce”, îngăimând răspunsuri uneori
ininteligibile. Treptat îl vom descoperi
pe Pignon pisălogul veleitar. Dar şi
pe cel care – deşi ingenuu şi candid
– răsuceşte cuţitul în rănile lui Pierre şi pune – fără să o ştie – paie pe
foc. Dar şi pe cel care descoperă cu
amărăciune dar fără resentimente în
ce „plasă” căzuse... Teribil de nostime
sunt scenele la telefon, când Pignon se
dă drept altul. Cum nu are vocaţie de
impostor şi nici de histrion, Pignon uită
ce rol joacă, ce identitate şi-a asumat,
ba chiar şi de ce anume a dat telefonul!
La rândul său, Şerban Ionescu
încarnează în chip cuceritor, cu multă
„naturaleţe” şi spontaneitate personajul
al cărui egoism frizează cinismul: un
tip când stilat, amabil, când ricanând
cu suﬁcienţă; când suferind, plin de
răsfăţ şi arţag. Nu trece neobservat
nici faptul că neplăcerile invalidităţii
sunt jucate cu un ﬁn „clin d’oeil” către
public. Şi nici convertirea zeﬂemelii în
lucida şi amara autoironie: momentul
pocăinţei ﬁnale, ce are tonul sincerităţii
depline. Medeea Marinescu se achită
cu aplomb de sarcina unei compoziţii
şarjate, burleşti. Şi publicul aplaudă
lunga gamă de manifestări ale unui
temperament puternic şi „crazy”, dar,
mai ales, apariţiile intempestive de
energie explozivă ale lui „Marlène”.
Prin contrast tipologic şi stilistic, Costina Ciuciulica aduce în scenă o undă de
eleganţă, raﬁnament, feminitate echilibrată dar şi accente ale revoltei în faţa
„absurdului” bărbaţilor. Savuros este
şi Alexandru Bindea în „Cheval” cel
vigilent şi cu ochi de Argus (ca să nu
zic de „detectiv”), ipostază a voluptăţii
vânătorului sigur de pradă; un vorbăreţ
care amuţeşte brusc când aﬂă că este
un încornorat. Dorin Andone – Tomi
Cristin accentuează degajarea, dezinvoltura, umorul prietenului de nădejde
„Leblanc”, gata să treacă în chip mişcător peste resentimente. Distribuit în
„Archambaud” – Alexandru Georgescu
aduce în scenă aerul destins al unui
om afabil şi calmul medicului – specialistul nimerit întâmplător în climatul
trepidant al comediei spumoase.
NATALIA STANCU

A fost o vreme când una dintre puţinele
noastre dimensiuni europene era postul de radio
„Europa liberă”. Îl ascultam cu nesaţ. Redactorii
şi crainicii postului erau adevărate vedete printre
români, pentru că vorbeau curajos şi adevărat.
Dintre toate, mărturisesc acum că vedeta mea
preferată era Sorin Cunea. În primul rând pentru
că era singurul care avea un chip în memoria
mea. Nu puteam să uit – şi mă gândeam la acest
lucru cu un fel de orgoliu – că ultima întâlnire
între prieteni, înainte ca familia Sorin Cunea să
părăsească România, a fost un Revelion în casa
noastră din Intrarea Popa Nan nr.2. Băiat de viaţă şi de spirit, Sorin nu a scăpat nici atunci prilejul
de a ascuţi acul unei epigrame elaborate ad-hoc,
din care reieşea, cu un fel de ironie amară: „Cum
e obiceiul / Nostru, din bătrâni, / Musaﬁrii pleacă
/ Gazdele rămân”. „Musaﬁrii” erau ei, care au şi
plecat peste 4-5 zile în Israel, iar „gazdele” erau
Adina şi cu mine care, mai aventurieri, am rămas
să ne ducem traiul în fundătura Popa Nan şi în
alte fundături ale vieţii noastre de mai târziu. De
aceea îl ascultam pe Sorin Cunea nu numai ca
pe un redactor şi crainic
excepţional, ci şi ca pe
un prieten mai deştept
decât mine... După 1990,
Sorin ne-a vizitat în locuinţa noastră de pe Calea
Victoriei. Sigur că, între timp, s-au schimbat
multe: şi Europa şi noi
şi chiar eroicul Post de
Radio, care a murit ca un
copac, în picioare.
Numai Sorin Cunea nu se schimbase. E drept
că el era purtătorul unor kilograme impresionante, dar era la fel de tânăr, de spiritual şi de plin
de umor, ca în tinereţea noastră, Dumnezeu
s-o ierte... Mereu preocupat de ce se întâmpla
în jurul lui, de ce mişca („râul, ramul”), globetrotter împătimit, spectator de teatru pasionat,
ziarist fără frontiere, creator de vorbe de duh şi
comper de bancuri cum puţini mai rămăseseră
pe pământ, arhivă de amintiri şi de personaje,
muzeograf al unei lumi care s-a stins şi fervent
susţinător al lumilor care abia se năşteau, Sorin
Cunea era un cetăţean al lumii şi un interlocutor
de care nu te puteai plictisi niciodată.
Nu pot să uit povestea lui – spusă atunci –
despre prietenia atât de originală dintre un român
alb – pianistul Miani Negreanu – şi cântăreţul
cubanez, un negru pe care-l chema Blanco...
După numai câţiva ani, dragul meu Sorin
Cunea s-a stins. Dumnezeu l-a chemat LA EL.
Probabil că i se făcuse dor de Europa Liberă...
AUREL STORIN

A c t u a l i t a t e a l u i F. A d e r c a
Monografia
F. Aderca – un destin
în contrapunct* încheie un program de
recuperare, început
de Henri Zalis în urmă
trei decenii, şi care a
consemnat reeditarea
nuvelelor şi romanelor
scriitorului.
De ce avea nevoie
Aderca să fie repus
în circulaţie, nu mai
e nevoie să precizez:
tăvălugul realismului socialist îl trecuse
la index şi pe acest scriitor exponenţial
al modernităţii interbelice. Nemaifiind
editat şi nici comentat vreme de peste
două decenii, F. Aderca risca să cadă
într-o nemeritată uitare. Henri Zalis şi-a
asumat, în condiţiile grele ale anilor
’80, misiunea de a-l readuce în atenţie.
Realitatea
cărţii
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F. Aderca – un destin în contrapunct
reprezintă încununarea acestui demers,
însumând atât rezultatele relecturii operei
(prilejuită de îngrijirea ediţiei),
cât şi o nouă interpretare şi
valutare a ei.
Cartea lui Henri Zalis reuşeşte, înainte de toate, să
redeschidă discuţia despre
relieful intern al operei lui
Aderca, în special asupra
unor chestiuni ocultate în
perioada 1948-1989, cum
ar fi evreitatea scriitorului,
polemicile sale ori explorarea temelor tabu (de pildă,
sexualitatea). Reaşezarea
structurilor unei opere de amploare produce argumentele
de care criticul are nevoie pentru a susţine, cu deplină îndreptăţire, că Aderca este
un scriitor actual. Ba, mai mult, că este un
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mare scriitor. Este remarcabil că această
demonstraţie este făcută cu armele eseului literar, ale problematizării (în spiritul
operei lui F. Aderca însuşi), iar
nu cu cele ale studiului sec şi
„erudit”. Deşi erudiţia criticului
este evidentă în orice punct al
demonstraţiei sale.
Ar mai ﬁ de adăugat şi că
demersul lui Henri Zalis este
salutar şi dintr-un alt punct
de vedere. Reaşezându-l
în lumina reflectoarelor pe
acest indefectibil membru
al cenaclului „Sburătorul”,
criticul relevă şi masiva contribuţie a scriitorilor români de
origine evreiască la curentele
moderate şi democratice ale
modernităţii româneşti. Aderca a ştiut să
îmbine, ca nimeni altul, arată Henri Zalis,
radicalismul şi spiritul polemic în gândire
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cu toleranţa şi convingerile democratice
în spaţiul public. Alături de ceilalţi „lovinescieni”, el a participat intens la efortul
de ediﬁcare a unui curent spiritual liberal
şi moderat, într-un spaţiu cultural românesc tot mai ispitit de extreme. Recuperarea acestei dimensiuni democratice a
spiritului lui Aderca, vădită pe tot întinsul
complexei sale opere, mi se pare un merit
incontestabil al monograﬁei.
În ﬁne, aş atrage atenţia şi asupra
caracterului deschis al lecturii pe care
Henri Zalis o aplică lui Aderca. Fără pretenţia formulărilor deﬁnitive – deşi unele
sunt deﬁnitive –, criticul desface opera în
elementele ei constitutive şi o reface, dar
nu sub forma unei statui, ci a unui model.
Căci în asta şi rezidă, în fond, actualitatea lui F. Aderca: în faptul că el poate ﬁ
oricând un model pentru scriitorul de azi.
RĂZVAN VONCU
__
* Henri Zalis – F. Aderca – un destin
în contrapunct, Editura Hasefer, Bucureşti, 2010.
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