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Cu prilejul 
apropiatelor 

sărbători iudaice, 
adresăm cititorilor 

noştri urarea 
tradiţională

HAG HANUCA 
SAMEAH!

R.E.

Curs de instruire în iudaism 
şi practica religioasă pentru Gyur

Cancelaria Rabinică a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi Comuni-
tatea Evreilor Bucureşti, cu sprijinul JDC – România, doreşte să vină în întâmpinarea 
dorinţei şi nevoilor membrilor comunităţii (evrei şi persoane cu ascendenţă evreiască) 
iniţiind ”Midreşet Ruth” – Curs de instruire în iudaism şi practica religioasă pentru 
Gyur. Acest curs este menit să sprijine persoanele care intenţionează pe viitor să 
realizeze convertirea la religia mozaică.

Pentru a vă înscrie la acest curs vă rugăm să completaţi formularul de înscriere 
pe care îl puteţi găsi la adresa: http://tinyurl.com/Midreshet-Ruth. Înscrierile la acest 
program se primesc până la data de 5 Decembrie 2011, la Cancelaria Rabinică a 
F.C.E.R. sau la Comunitatea Evreilor Bucureşti sau prin email la adresa rabinat@
jewish.ro. Locurile sunt limitate iar selecţia participanţilor va fi  făcută de către orga-
nizatori în urma analizării formularelor de înscriere completate şi, dacă este cazul, a 
unor întâlniri individuale.
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„România a adus 
o contribuţie semnifi cativă 

la istoria sionismului”
Interviu cu ing. TIBERIU ROTH, 

preşedintele Asociaţiei Sioniste din România
Ing. Tiberiu Roth, preşedintele Comunităţii Evreilor din 

Braşov, este cel care a relansat, după 1989, mişcarea sio-
nistă din România. Ca preşedinte al Asociaţiei Sioniste din 
România (A.S.R.), este unul dintre promotorii şi organizatorii 
evenimentului care se desfăşoară în zilele de 27,28 şi 29 
noiembrie la Focşani şi Bucureşti, marcând 130 de ani de 
la Congresul Sionist de la Focşani.

– Cum apreciaţi semnifi caţia primului Congres sionist 
de la Focşani?

– Probabil că întrebarea pusă se referă la cel care a avut 
loc în 1881, dar eu aş vrea mai întâi să vă vorbesc despre 
conferinţa pe care o organizăm în această lună, adică între 
27-29 noiembrie, în prima zi la Focşani şi următoarele două 
zile la Bucureşti. Această conferinţă are câteva semnifi caţii 
speciale şi câteva premiere. Iată-le: este, cred, pentru prima 
oară în România, în ultimii 60 de ani, că se organizează 
un eveniment public de anvergură (cel puţin sper să fi e), al 
cărui subiect central este sionismul. Şi mai precis, sionismul 
din România.

„Conferinţa «Primul Congres 
Sionist», o problemă 

de mândrie naţională”
Interviu cu dr. AUREL VAINER, deputat, 
preşedintele Federaţiei Comunităţilor 

Evreieşti din România
Primul congres al tuturor Uniunilor Sioniste din România 

pentru colonizarea Ereţ Israelului a avut loc la Focşani, în 
urmă cu 130 de ani, în 30-31 decembrie 1881, cu parti-
ciparea a 56 de delegaţi, care reprezentau aproximativ 
70 000  de activişti din 33 de organizaţii locale. Acesta a 
fost primul Congres Sionist din lume şi a avut loc cu 16 ani 
înainte ca Theodor Herzl să organizeze Congresul Sionist 
de la Basel, din 1897, considerat a fi  actul de naştere al 
sionismului mondial. 

Ca preşedinte al Congresului de la Focşani a fost ales 
Samuel Pineles, din Galaţi, însufl eţitorul mişcării pentru 
colonizarea Israelului. La deschiderea congresului din 
Focşani a fost intonat pentru prima oară imnul „Hatikva”, 
care acum este imnul ofi cial al Statului Israel. 

- Părerea generală era, până acum, că primul Congres 
Sionist din lume a avut loc la Basel, dar acum se vorbeşte 
tot mai mult despre cel de la Focşani. Care este semnifi caţia 
acestei premiere care a avut loc în România?

- România este o ţară în care s-au întâmplat şi lucruri 
paradoxale, dar şi lucruri despre care lumea largă nu a 
ştiut sufi cient. 

(Continuare în pag. 8)
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Am consemnat pentru dumneavoastră
 La reuniunile Comitetului Director 

al F.C.E.R. (C.D.) din 19 octombrie şi 1 
noiembrie a.c. s-a luat notă de: • come-
morarea Zilei Holocaustului în România 
în Bucureşti şi în ţară; • desfăşurarea 
Programului „Bereshit” la Timişoara; • 
derularea Săptămânii Culturii Iudaice; • 
calitatea transmisiilor pe net ale eveni-
mentelor sub egida F.C.E.R.; • informarea 
privind activitatea şi perspectivele Cen-
trului Iudaic pentru Editură şi Publicistică, 
cu recomandări: diversifi carea tematică, 
participarea mai intensă la târgurile naţio-
nale şi internaţionale de carte, înaintarea 
de propuneri editoriale pe 2012, editarea 
unui volum de comunicări „Primul Congres 
Sionist – Focşani, 1881”, elaborarea unui 
proiect privind distribuirea de carte „Ha-
sefer” şi a revistei „Realitatea Evreiască”; 
• activitatea de cult mozaic, cu solicitări 
de eliberare mai rapidă a certifi catelor 
de caşrut, alcătuire a unui manual de 
caşrut, pregătire de ofi cianţi de cult în 
comunităţi, elaborare a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Cancelariei 
Rabinice cu statut de Departament, repre-
zentare a Cancelariei Rabinice în C.D., 
recomandare a unei întâlniri între Rabinii 
F.C.E.R. şi conducerea executivă a Fe-
deraţiei; • informarea activităţii C.E.B., cu 
recomandări de acţiuni pentru atragerea 
de noi membri, mai bună comunicare cu 
membrii Comitetului, conducerile F.C.E.R., 
JCC, Cancelaria Rabinică, preşedinţii 
de comunităţi, mai intensa participare a 
membrilor C.E.B. la serviciile religioase, 
reorganizarea Comitetului Sinagogal, 
aducerea informării la cunoştinţa mem-
brilor C.E.B. C.D. a apreciat: • prestaţia 
regizorului Radu Gabrea la Festivalului de 
Film de la Mediaş; • concertele cantorului 
Baruch Finkelstein la Bucureşti şi Iaşi. Au 
fost aprobate: • Programul de constituire 
şi funcţionare a Punctelor Muzeistice ale 
F.C.E.R.; • motivarea organizării Confe-

rinţei „Primul Congres Sionist, Focşani – 
1881”; • încheierea de parteneriate între 
C.E.B. şi comunităţi evreieşti din Republi-
ca Moldova, Ucraina, alte comunităţi din 
afara României; • proiectul de protocol 
de parteneriat interconfesional cu B.O.R. 
şi alte Biserici, urmând ca Ofi ciul Juridic 
să elaboreze punctul de vedere juridic al 
parteneriatului; • participări la reuniuni 
ştiinţifi ce, interconfesionale, decernare de 
Premii „Sara şi Haim Ianculovici” în Israel, 
Elveţia, Austria ale unor reprezentanţi ai 
C.D., CSIER, DASM, AERVH; • acordarea 
Brevetului şi Medaliei de Onoare „Prieten 
al Comunităţilor Evreieşti din România” 
Marelui Hasid Asher Koenig, Admorului 
de Buhuşi Yacov Mendel Friedman, scri-
itorului israelian de limbă română Carol 
Feldman, directorului şi redactorului şef 
al Radio Iaşi, Nicolae Tomescu, redac-
torului Radio Iaşi, Alex. Aciobăniţei. C.D. 
a stabilit: • reformularea Regulamentului 
intern al F.C.E.R. în acord cu prevederile 
obligatorii, adaptate la F.C.E.R. ca organi-
zaţie de cult, ale Codului Muncii, proiectul 
de Regulament şi proiectul de Convenţie 
civilă urmând a fi  prezentate la C.D. Au 
fost solicitate: • reanalizarea informării 
CAPI privind probleme de efi cientizare, cu 
recomandări privind contracte de închiriere 
cu implicări ale părţii juridice, revizuirea 
grilei de salarizare pentru CAPI, formarea 
de specialişti, mai buna implicare a comu-
nităţilor pentru reînregistrarea monumen-
telor degradate în vederea refacerii lor; • 
întocmirea proiectului privind organizarea 
sărbătorii de Hanuca 5772. Au fost validate 
alegerile de preşedinţi în comunităţile din 
Brăila (David Iancu Segal), Galaţi (ing. 
Sorin Blumer), Sibiu (ing. Otto Deutsch), 
Ploieşti (ing. Adela Herdan), Huşi (Hera 
Steimberg). Au fost rezolvate probleme 
specifi ce din activitatea Departamentelor, 
Ofi ciilor, Serviciilor din cadrul F.C.E.R.

Ing. NILU ARONOVICI

F.C.E.R. promovează cetăţenia activă
Prezenţi la Conferinţa Naţională „2011 – Anul European al Voluntariatului”

Într-o lume care îşi regândeşte valorile 
morale, pentru a conferi stabilitate demo-
craţiei reale, voluntariatul devine o com-
ponentă fundamentală a societăţii civile.

Sub sloganul „Fii voluntar! Implică-te!”, 
Clubul Rotary Bucureşti, în parteneriat cu 
Senatul României - Comisia pentru egali-
tatea de şanse şi Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România au organizat, în 
ziua de 18 octombrie a.c., la Palatul Par-
lamentului, Conferinţa Naţională cu tema: 
„2011 – Anul European al Voluntariatului″.

Evenimentul a avut o participare de 
excepţie, iar intervenţiile, prezentările şi 
discuţiile au fost pe masură. Prin introdu-
cerea făcută, ca moderator al primei părţi 
a Conferinţei, dr. Aurel Vainer - preşedinte 
al F.C.E.R. şi deputat în Parlamentul Ro-
mâniei, a trecut în revistă istoricul volun-
tariatului în România şi a făcut o succintă 
prezentare a legislaţiei care stă la baza 
activităţilor de voluntariat. 

Deosebit de interesant şi incitant a 
fost cuvântul prof. univ. Nunzio Galantino 
(Universitatea din Napoli, Italia) care a 
vorbit despre valorile voluntariatului în 
dezvoltarea societăţii civile. 

Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu (Universi-
tatea de Artă şi Design din Cluj), guver-
nator Rotary International Districtul 2241 
- România şi Republica Moldova, a vorbit 
despre implicarea Rotary în activităţi de 
voluntariat. Interesante şi pline de conţinut, 
ca modele de bune practici, au fost proi-
ectele prezentate de dl Adrian Neil Şerb 
(preşedinte al Clubului Rotary Bucureşti), 
dna senator Mihaela Popa - vicepreşedinte 
al Comisiei pentru Egalitatea de Şanse, 
dl. Vladimir Simon (coordonator - Anul 
European al Voluntariatului în România, 
Centrul de Cercetare şi Consultanţă în 
Domeniul Culturii - Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional), dna Doina Ofelia 
Melinte (preşedinte al Autorităţii Naţionale 
pentru Sport şi Tineret) şi, nu în ultimul 
rând, de dr. Raed Arafat, subsecretar de 
Stat la Ministerul Sănătăţii (coordonator 
SMURD şi ambasador al Anului European 
al Voluntariatului).

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 

România a venit cu o echipă multidisci-
plinară: dna Janina Ilie a vorbit despre 
activitatea de voluntariat, individuală sau 
de grup, despre serviciul adus şi ataşa-
mentul faţă de aproapele tău, valori şi 
activităţi care se regăsesc în proiectele de 
voluntariat ale F.C.E.R. 

Dl. Silvian Horn a prezentat programul 
„Adoptă un Bunic!” şi felul în care activi-
tăţile din componenţa acestui proiect se 
desfăşoară la Căminul pentru Persoane 
Vârstnice „Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses 
Rosen”. Ca benefi ciar şi susţinător moral 
al proiectului amintit, dl. Pompiliu Sterian, 
rezident al Căminului, a vorbit despre 
beneficiile muncii voluntarilor, despre 
legăturile interumane care se stabilesc 
şi necesitatea dialogului între generaţii. 
De câteva ori, discursul dlui Sterian a 
fost întrerupt de aplauzele celor prezenţi. 
Dnele Carmen Ioviţu şi Mihaela Cuniţă 
au prezentat Radio Shalom România, un 
proiect realizat de voluntari în cadrul JCC 
Bucureşti. 

La târgul de oferte de voluntariat – 
Expo Voluntar – F.C.E.R. a avut ce prezen-
ta – pliantul realizat cu ocazia deschiderii 
Anului European al Voluntariatului (unde 
am fost prezenţi), postere promoţionale, 
CD-uri care promovează cele mai intere-
sante proiecte realizate şi puse în practică 
de D.A.S.M. şi JCC. 

F.C.E.R. s-a prezentat la această con-
ferinţă nu doar în calitate de partener în 
organizare, dar mai ales ca o entitate care 
susţine real voluntariatul, ca o componen-
tă necesară şi utilă în dezvoltarea unor 
comunităţi sănătoase şi puternice alături 
de necesitatea colaborării la identifi carea 
de soluţii pentru provocările întâlnite în 
conturarea destinului nostru comun.

Dincolo de orice, am stabilit legături şi 
vom derula proiecte în viitor cu organizaţii 
şi instituţii care sunt implicate în activităţi 
de voluntariat. 

Noi, oamenii, avem puterea de a 
schimba. Pentru asta, ne implicăm !

JANINA ILIE
CARMEN IOVIŢU

2  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 372-373 (1172-1173) - 1 - 30 noiembrie 2011

Agenda preşedintelui şi deputatului F.C.E.R.
Agenda bogată în evenimente interne şi internaţionale a preşedintelui şi deputatului 

F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, îi confi rmă încă o dată prezenţa în viaţa socială, culturală 
românească, contactul cu originarii din România stabiliţi în Israel, aprecierea la cele 
mai înalte nivele în viaţa politică a ţării. 

Faptul de a fi  fost moderator la două evenimente culturale importante – aniversa-
rea profesorului univ. dr. Paul Cornea, la împlinirea a 88 de ani de viaţă şi lansarea 
la JCC a noii cărţi scrise de Carol Feldman, „A doua primăvară” – au fost prilejuri de 
evidenţiere a activităţii literare de limbă română din Israel şi a contribuţiei actuale a 
evreilor români la cultura românească. Revista noastră publică în acest număr ample 
reportaje dedicate remarcabilului universitar, istoric, teoretician, comparatist literar 
Paul Cornea şi reputatului scriitor, actor şi publicist Carol Feldman. Moderatorul a 
accentuat sprijinul profesorului Paul Cornea acordat conducerii F.C.E.R. în soluţio-
narea unor probleme de dialog cu factori culturali români şi a făcut o retrospectivă a 
activităţii actoriceşti şi literare a lui Carol Feldman. Un alt eveniment cultural important, 
onorat de dr. Aurel Vainer şi de preşedintele C.E. Oradea, ing. Felix Koppelmann, a 
fost Conferinţa Internaţională „Contribuţia evreilor români la dezvoltarea urbană în 
Europa Centrală”. Manifestarea a fost organizată de Universităţile din Oradea, Cluj, 
Montpellier – Facultăţile de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţele Politice şi Ştiinţele 
Comunicării, Centrele de Iudaistică de pe lângă Universităţile sus-amintite, F.C.E.R., 
C.E. Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor şi Asociaţia Culturală „Crişana”. O implicare spe-
cială în organizare a avut-o prof.univ.dr. Antonio Faur - Departamentul de Istorie al 
Universităţii orădene. În cadrul comunicării, realizată în colaborare directă, deosebit 
de preţioasă, cu arh. Lucia Apostol - F.C.E.R., dr. Aurel Vainer a menţionat contribuţia 
unor personalităţi evreo-române la dezvoltarea arhitecturii româneşti. 

Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a marcat vizita în România, la Buhuşi, a Admorului 
Curţii Rabinice din Buhuşi, cu sediul la Bnei Brak, Iaacov Friedman, a Marelui Hasid 
Asher König, a Rabinului A. Kaufman, directorul Centrului hasidic din Bnei Brak - Israel, 
împreună cu o sută de hasidim. A fost un eveniment special în viaţa noastră religioasă. 
Dr. Aurel Vainer a fost însoţit de Rabinul Rafael Shaffer, directorul Cancelariei Rabinice, 
Edy Kupferberg, directorul Centrului Iudaic pentru Editură şi Publicistică, Alexandru 
Marinescu, şeful Cancelariei Preşedintelui F.C.E.R., ec. Silvian Horn, operator media, 
Silviu Vexler. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de Rabinul de Moldova, Şlomo Tobias, de 
preşedinţii C.E. Iaşi şi C.E. Bacău, ing. Abraham Ghiltman şi ing. Hary Vigdar. Oaspeţii, 
salutaţi de Rabinul Rafael Shaffer, s-au rugat la mormintele strămoşilor din Cimitirul 
Evreiesc din Buhuşi şi Cimitirul Evreiesc de la Paşcani. Preşedintele şi deputatul 
F.C.E.R. a mulţumit conducerii Curţii Rabinice din Buhuşi, cu sediul în Bnai Brak, pen-
tru  grija faţă de  păstrarea patrimoniului sacru evreiesc din România. Între oaspeţi şi 
gazde a avut loc un schimb tradiţional de daruri. Admorul din Buhuşi a primit din partea 
conducerii F.C.E.R. albumul „Sinagoga în România” şi Luah-ul 5772. A fost evocată 
vizita de acum trei ani la Curtea Rabinică din Buhuşi de la Bnei Brak a preşedintelui 
şi deputatului F.C.E.R. Atmosfera întâlnirii a fost prietenească.

 Dr. Aurel Vainer a participat la adunarea festivă de la Parlamentul României, dineul 
ofi cial de la Banca Naţională a României, concertul de gală de la Opera Naţională 
Română, ca şi la întâlnirea de la Palatul „Elisabeta“, ocazionată de atribuirea titlului 
de Cetăţean de Onoare al oralşului Kromieriz, din partea Ambasadei Republicii Cehe, 
organizate în onoarea Majestăţii Sale Regele Mihai I, la împlinirea a 90 de ani. Felici-
tându-l, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a evidenţiat rolul Regelui Mihai I în actul de 
la 23 august 1944, salvator pentru evreii români rămaşi în viaţă în anii Holocaustului. 
Au fost reconfi rmate bunele relaţii şi respectul reciproc între F.C.E.R. şi Casa Regală.

 Dr. Aurel Vainer a participat la sărbătorirea zilei de naştere – 60 de ani - a pre-
şedintelui României, Traian Băsescu, la Vila Lac 1, unde s-a întâlnit cu şeful statului 
român, cu primul ministru, cu membri ai Guvernului ş.a. 

 Deputatul F.C.E.R. a participat la întrunirile săptămânale ale Grupului Parlamentar 
al Minorităţilor Naţionale, unde s-a dezbătut poziţia Grupului faţă de: • programarea 
alegerilor locale concomitent cu cele parlamentare; • structura şi componenţa nume-
rică a membrilor Parlamentului României; • organizarea teritorială a României ş.a. 
Deputatul F.C.E.R. a prezentat rapoarte la Comisia de Politică Economică, Reformă 
şi Privatizare, a luat parte la lucrările plenului, inclusiv la votul fi nal pentru diferite legi 
adoptate în Camera Deputaţilor. 

 La invitaţia Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, a vizitat ţara natală o 
delegaţie formată din personalităţi ale vieţii socio-culturale ale israelienilor originari din 
România. Oaspeţii au făcut o vizită conducerii F.C.E.R., fi ind primită, la sediul DASM, 
de vicepreşedintele Federaţiei, ing. Paul Schwartz, care le-a urat bun venit şi a făcut 
o succintă prezentare a vieţii evreieşti, azi, în România. 

 Deputatul F.C.E.R. a transmis salutul Parlamentului României ca participant la 
Masa Rotundă, în Israel, cu tema „Primatul emigraţiei din România – 130 de ani de la 
fondarea localităţii Roş Pina”. Domnia sa a subliniat preocupările comune ale A.M.I.R., 
F.C.E.R., Fundaţiei „Caritatea” pentru edifi carea Muzeului Originarilor din România de 
la Roş Pina. Au fost susţinute comunicări din partea A.M.I.R. – Miha Harish, Primăriei 
din Roş Pina – Avihud Paski, I.C.R. – Tel Aviv, director – dr. Gina Pană, Colegiul Aca-
demic „Tel Hai” - prof. Haim Goren, Universitatea Tel Aviv – dr. Raphael Vago, CSIER 
- dr. Lya Benjamin, dr. Hary Kuller, INSHR – director general dr. Alexandru Florian, 
Muzeul Holocaustului din Washington – dr. Radu Ioanid. Lucrările au fost moderate 
de preşedintele Comitetului de Organizare a Muzeului Evreilor Originari din România 
de la Roş Pina, Richard Armon, şi dr. Raphael Vago. Ambasadorul României în Isra-
el, E.S. Eduard Iosiper, a oferit o recepţie la Herzlia Pituah în onoarea oaspeţilor din 
România şi ICR – Tel Aviv. 

 La Petach Ticva, preşedintele F.C.E.R. şi preşedintele C.E. Oradea au participat 
la o reuniune informală cu membrii Comitetului Director al Fundaţiei „Caritatea”. Au 
fost discutate: • introducerea unor modifi cări în Statutul Fundaţiei privind solicitarea 
de sprijin fi nanciar pentru organizarea, la Focşani şi Bucureşti, a Conferinţei Internaţi-
onale „Primul Congres Sionist Focşani – 1881”; • programul de sponsorizări de către 
Fundaţie a unor activităţi ale F.C.E.R. în 2011 şi 2012.

 Deputatul F.C.E.R. a făcut parte din delegaţia parlamentară participantă la Reuni-
unea Adunării Parlamentare a Iniţiativei Central-Europene (AP - ICE), de la Belgrad, 
între 9 – 11 noiembrie a.c. La sesiunea de deschidere au vorbit preşedintele Adunării 
Parlamentare a Republicii Serbia (APRS), Slavica Djukic-Dejanovic; preşedintele Co-
misiei pentru Politică Externă a APRS, Dragoljub Micunovic; preşedintele Dimensiunii 
Parlamentare (DP) a ICE, Ivan Jovanovic; secretarul general adjunct al DP – ICE, 
Zoran Jovanovic. Concluziile Reuniunii au fost rezumate de ministrul sârb al Afacerilor 
Externe, Vuk Jeremic. La dezbateri, care s-au axat asupra perspectivelor de dezvoltare 
ale ICE, deputatul F.C.E.R. a avut două intervenţii privitoare la: • stabilitatea economi-
că şi fi nanciară a fi ecărei ţări - cerinţă de prin ordin; • încurajarea dezvoltării relaţiilor 
dintre minorităţile naţionale. Punctele de vedere expuse de domnia sa s-au regăsit 
în Declaraţia fi nală a AP – ICE, în care este subliniată importanţa perspectivei oferite 
Europei de regiunea Balcanilor de Vest care contribuie la: • menţinerea, îmbunătăţirea, 
şi promovarea unei politici de stabilitate, respect al drepturilor umane, sprijin acordat 
modalităţilor de expresie şi protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale; • cooperarea 
între minorităţi naţionale, având ca scop dezvoltarea economică a regiunii. Preşedintele 
APRS şi preşedintele DP – ICE au oferit un dineu participanţilor la reuniune.

IULIA DELEANU
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şi Joint. Cred că asistenţa socială trebu-
ie să fi e o constantă în preocupări, dat 
fi ind creşterea permanentă a numărului 
celor care au nevoie de sprijin material, 
medical, moral. 

– Ca şi cum nu ar fi  destule greutăţi, 
aş vrea să vă întreb ce alte difi cultăţi mai 
aveţi?

– Lupta cu mentalitatea unora dintre 
membrii comunităţii, obişnuiţi să conside-
re că trebuie numai să primească de la 
comunitate, nu să şi dea; cu mentalitatea 

unora dintre angajaţi, care se complac 
în conduita lui „merge şi-aşa”; lupta cu 
birocraţia. Dar sunt un luptător şi cred 
că o strategie efi cace este analiza, im-
pulsionarea, exemplul personal: de pildă, 
participarea la serviciile religioase din 
sinagogă. Sunt şi probleme pentru care 
mă sfătuiesc cu conducerea F.C.E.R.

– Ce vă ajută în toate aceste bătălii?
– Experienţa. În adolescenţă, am lu-

crat voluntar la Ateneul Popular din Huşi; 
am locuit, o vreme, acolo. Răspundeam 
de sala de şah şi de sala de lectură. V-am 
povestit cum m-am rodat pe şantierul din 
Hunedoara, unde am început prin a con-
duce trei echipe de muncitori şi am sfârşit 
prin a fi  şef de şantier; cum am organizat 
şi condus sectoare importante la Fabrica 
de Tricotaje „Moldova”. Pe urmă - cultul 
muncii deprins de la părinţi. Pentru felul 
în care a muncit ca director de policlini-
că şi spital la Huşi, tata a primit „Meritul 
sanitar”. Mă mai ajută modele unor lideri 
comunitari cum ar fi  preşedintele nostru 
de onoare, ing. Pincu Kaiserman, pre-
şedintele Comunităţii orădene, ing. Felix 
Koppelmann, preşedintele Federaţiei, dr. 
Aurel Vainer, pe care-l admir pentru forţa 
de muncă şi stăpânirea de sine.

– Vă confruntaţi cu acţiuni publice 
antisemite? 

– Din fericire, nu, deşi zvâcniri spo-
radice se mai ivesc. Aşa a fost, de pildă, 
pancarta cu slogan negaţionist, afi şată 
de antisemiţi, când a fost comemorat 
pogromul de acum 70 de ani. Dar poliţia 
a intervenit rapid. În general, pot spune 
că avem mulţi prieteni ai comunităţii, 
că suntem în bune relaţii cu autorităţile 
locale, care ne-au ajutat şi ne ajută de 
câte ori le solicităm. 

– În ce măsură ecumenismul poate 
contracara ura, violenţa?

– Într-o măsură apreciabilă. Ecume-
nismul adânceşte în conştiinţa fi ecăruia 
faptul că toţi avem acelaşi Dumnezeu. 
Comunitatea evreiască ieşeană are bune 
relaţii cu Mitropolitul Moldovei, Î.P.S. Te-
ofan, cu Arhiepiscopul romano-catolic, 
Monseniorul Gherghel, cu reprezentanţi 
ai Bisericii Adventiste. Înalţi ierarhi par-
ticipă la sărbătorile noastre. La Biserica 
„Filocalia”, un supravieţuitor al Holocaus-
tului, Leizer Finkelstein, a vorbit despre 
suferinţele îndurate. Urmarea? Mulţi creş-
tini au venit la comemorarea pogromului 
din toată inima, nu din complezenţă. 

– „Ios, main şteitolă Ios!”. Cântecul 
spune mult despre ceea a însemnat Iaşiul 
pentru evreii români şi est-europeni: un 
oraş încărcat de istorie evreiască. 

– Aşa e. Nu sunt istoric, literat ori so-
ciolog. Sunt un om al cifrelor, al faptelor. 
Am să le las pe ele să vorbească, atât 
cât să dea o idee despre istoria comuni-
tăţii, care începe la mijlocul secolului al 
XV-lea. Evrei din Ucraina, Rusia, Polonia 
s-au aşezat în aceste locuri în vremuri de 
prigoană şi au fost bine primiţi. La înce-
putul războiului, locuiau la Iaşi 50 000 de 

evrei. Erau răspândiţi în diverse cartiere, 
dar trăiau concentraţi în Păcurari, Târgu 
Cucului, Podu’ Roş. Unii, puţini la număr, 
erau bancheri, industriaşi, mari negustori. 
Alţii - medici, avocaţi, profesori. Cei mai 
mulţi însă erau meseriaşi. În special, 
croitori, tinichigii… Câte turle de biserici 
nu poartă „semnătura” unor tinichigii 
evrei! Un loc central îl ocupa educaţia. 
Existau 13 şcoli evreieşti: o grădiniţă, 
şapte şcoli pentru băieţi, patru – pentru 
fete, o ieşiva. Se ştie că, în perioada 
legislaţiei rasiale, evreii au fost excluşi 
din învăţământul de stat. Personal, am 
fost elev la Şcoala „Junimea nr. 1”, care 
se mai chema „Betty şi Moritz Wachtel”, 
după numele donatorilor din banii cărora 
a fost ridicată clădirea. Am făcut acolo 
numai clasa I-a, fi indcă şcoala a fost 
rechiziţionată de armata germană. O altă 
constantă: asistenţa socială. Erau evrei 
cerşetori, evrei fără adăpost… Pentru ei 
s-a înfi inţat Societatea „Erras Arnim”, o 
pensiune unde găseau o mâncare caldă 
şi-un loc de dormit. Comunitatea avea or-
felinate, trei aziluri pentru bătrâni, un fond 
pentru înzestrarea fetelor sărace când se 
măritau, policlinica „Iubirea de oameni”, 
cu consultaţii şi tratament gratuite, două 
spitale – Spitalul Israelit şi Spitalul „Dr. 
Leon Ghelerter”, Hevra Kadişa, cimitire. 
Meseriaşii au înfi inţat „Societatea Frater-
nă Israelită din Păcurari”, au cumpărat 
şi amenajat un azil pentru bătrâni. La 
Iaşi au funcţionat, până în 1941, 131 de 
sinagogi şi case de rugăciune. Cea mai 
veche din ţară, Sinagoga Mare, are 370 
de ani. Până în preajma anului 1939, 
comunitatea avea 61 de rabini, numeroşi 
intelectuali, artişti…

– Şi azi? 
– Avem şi azi personalităţi cu care ne 

mândrim: Silviu Sanie, Odette Kaufman 
Blumenfeld, Andrei Hoişie, Ivan Gottli-
eb, Hugo Rosman, Şeli Schwartz, A. 
Schwartz ş.a. 

– Există comunicare între generaţii?
– Şi da şi nu. Deşi pe moment tinerii 

îţi resping un sfat, crezând că ei ştiu totul, 
că tu eşti „depăşit”, apoi îl analizează şi, 
chiar dacă nu recunosc, îl pun în aplicare. 
Sunt convins că, odată cu trecerea tim-
pului, înţelegerea între generaţii creşte. 

– Cum vi-i amintiţi pe părinţi?
– În timpul războiului, când avea un 

iurţat, mama mergea cu bunătăţi la un 
azil. Mă lua cu ea. Erau ani grei. Văd şi 
acum cu ochii minţii mâini de bătrâni întin-
zându-se să primească mâncare, de frică 
să nu fi e „săriţi”. Despre tata, oamenii 
spuneau că-şi pot potrivi ceasul, când se 
ducea la serviciu. Când eram în ultimele 
clase de liceu, tata mă lua cu el la spital, 
în dorinţa de a-mi stârni interesul pentru 
medicină. Suferinţele oamenilor m-au 
afectat într-atât încât mi-am dat seama 
că n-am s-o pot practica. Părinţii m-au 
ocrotit, mi-au fost sprijin la greu, m-au 
educat să fi u om. 

– Ce vă place să faceţi în clipe de 
răgaz?

– Să ascult muzică bună – asta nu 
depinde de gen -, să joc şah, să citesc 
e-mail-uri, să văd un fi lm bun, să citesc 
o carte bună, să urmăresc concursuri de 
cultură generală. 

– Ce vă bucură?
– Când vine cineva la comunitate care 

n-a mai fost demult, din ţară sau de peste 
hotare, şi mă felicită pentru ceea ce văd. 
Când pot să fi u de folos, să alin o suferin-
ţă. Mă bucură reuşitele nepoţelului meu.

– Spuneaţi la începutul dialogului 
nostru că unul din momentele care v-au 
marcat a fost alegerea ca preşedinte al 
Comunităţii. De ce?

– Când am ieşit în curtea Comunităţii 
– după ce-am fost felicitat de alegători şi 
contracandidaţi – i-am spus soţiei: „Simt 
o răspundere care-mi apasă umerii ca o 
povară mare”. Nu ştiu dacă m-a aprobat 
sau nu, dar uneori îmi reproşează că 
„m-am însurat cu comunitatea”, că nu mai 
am timp şi pentru casă. Îi dau dreptate, 
dar încerc să-mi ţin făgăduiala făcută mie 
însumi: să fac din comunitatea ieşeană 
un loc unde oamenii să vină cu plăcere, 
să se simtă bine, să aştepte cu nerăbdare 
să se revadă acolo.

IULIA DELEANU

 Când am intrat în sediul, proaspăt renovat, al Comunităţii ieşene – era cu puţin înainte de co-
memorarea pogromului de acum 70 de ani – am simţit o mână de gospodar priceput, exigent cu 
sine şi cu ceilalţi. Preşedintele Comunităţii ieşene, ing. Abraham Ghiltman, a venit să lucreze „la 
comunitate”, în urmă cu 15 ani, angajat să găsească documente care să ateste, pentru a putea fi  
revendicate, proprietăţile comunitare confi scate între 1940 – 1944 şi în anii totalitarismului. 
„Am descoperit, atunci, multe lucruri din istoria Comunităţii Evreilor din Iaşi şi din istoria 

propriei mele familii”, îşi aminteşte domnu’ Ghiltman. „Aşa am afl at că pe placa omagială 
pe care erau trecute numele epitropilor Spitalului de copii „Dr. Leon Ghelerter” fi gura şi 
numele unuia dintre bunicii mei, Leivi Eissner”. Preşedintele Abraham Ghiltman a absolvit 

facultatea de Electrotehnică din Iaşi. A fost repartizat inginer la o întreprindere de construcţii 
siderurgice din Hunedoara. A fost inginer de şantier, apoi a devenit şef de şantier. Când tatăl lui 
s-a sfârşit, şi-a adus mama la Hunedoara, să locuiască împreună. Dar ea n-a reuşit să se adapteze 

într-un „oraş străin”. Atunci s-a hotărât să ceară transfer la Fabrica de Tricotaje „Moldova” din Iaşi, dar 
era atât de apreciat încât nu i-a fost aprobat transferul şi a trebuit să plece prin demisie. La Fabrica de 
Tricotaje a organizat şi condus toată activitatea mecano-energetică, întreţinerea şi reparaţia clădirilor, 
utilajelor, instalaţiilor, lucrări de investiţii: fi e în regie proprie, fi e cu constructori din exterior. I-a de-
dicat 30 de ani de viaţă, până la pensionare. Când actualul preşedinte de onoare al Comunităţii ieşene, 
ing. Pincu Kaiserman, s-a retras, pe considerente de vârstă, din funcţia executivă, Abraham Ghiltman 
a fost ales succesor. „Multe momente m-au marcat în viaţă”, povesteşte. „Acesta a fost unul dintre ele”.

– O retrospec-
tivă?

– Mi-am propus 
reorganizarea şi 
modernizarea se-
diului Comunităţii, 
astfel încât activi-
tatea asistenţilor 
sociali şi cabinetul 
medical să funcţi-
oneze separat de 

celelalte compartimente, să creez condiţii 
propice asistaţilor care vin să-şi spună 
necazurile şi celor care au nevoie de me-
dic. Am reuşit. Am dorit să renovez res-
taurantul ritual, şi l-am renovat. Am făcut 
igienizare, am cumpărat o plită nouă; cea 
veche avea 27 de ani, era foarte uzată 
şi avea consum ridicat de gaz metan. 
La 22 iulie a.c. am organizat un Oneg 
Şabat, unde participanţii s-au simţit bine 
şi-au dorit revină. Asta-i şi dorinţa mea: 
să avem cât mai mulţi oameni care să 
prânzească acolo. Cu sprijinul profeso-
rului Silviu Sanie, am amenajat un muzeu 
al comunităţii, inaugurat, ca preambul 
al comemorării pogromului, în prezenţa 
conducerii F.C.E.R., a Joint-ului, a auto-
rităţilor locale. Mă bucur că în Realitatea 
Evreiască s-a scris despre inaugurarea 
restaurantului, dar socotesc că şi muzeul 
ar merita interes. Trebuie spus că tot ce 
am obţinut, n-aş fi  putut realiza fără spri-
jinul conducerii F.C.E.R, al preşedintelui 
dr. Aurel Vainer, al directorului CAPI, ing. 
Rudy Marcovici, al directorului economic, 
ec. Ovidiu Bănescu, al directorului Joint 
pentru România, Israel Sabag, al unor 
sponsori. 

– Care consideraţi că ar fi  problemele 
urgente?

– Restaurarea exterioarelor, a anexe-
lor de la parter ale restaurantului ritual, 
amenajarea unui birou pentru rabinul 
cu sediu la Iaşi, dar care va sluji toate 
comunităţile din Moldova. Lucrările 
sunt în curs de execuţie. E imperioasă 
terminarea lucrărilor la Sinagoga Mare, 
pentru care vom continua să intervenim 
la Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, refacerea Sinagogii Merarilor, 
unde intenţionăm să amenajăm un centru 
iudaic multifuncţional, un punct muzeistic 
al Holocaustului. 

– Cum vă descurcaţi în condiţiile unui 
buget de austeritate? 

– Există o vorbă populară care spune: 
”să te-ntinzi cât ţi-e plapuma”, de care 
caut să ţin cont. Săptămânal analizez si-
tuaţia fi nanciară, ţinând o evidenţă strictă 
astfel încât să mă încadrez în buget. Sunt 
foarte zgârcit cu banii comunităţii. Pentru 
organizarea sărbătorilor încerc să găsesc 
sponsori, tocmai pentru a nu depăşi chel-
tuielile propuse. Încă o dată mulţumesc 
pentru ajutorul primit din partea F.C.E.R. 

Interviu cu ing. Abraham Ghiltman, preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi
„UN LOC ÎN CARE OAMENII SĂ SE SIMTĂ BINE”
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PERICOPA VAIEŢE (Geneza 28: 10 -32: 3) 
Se citeşte sâmbătă, 3 decembrie 2011 
Iaacov, după sfatul mamei sale Rivka, ce se temea 

de răzbunarea lui Esav, îşi părăseşte casa şi caută re-
fugiu la Lavan, fratele mamei. Acolo el o vede pe Rahel, 
fi ica lui Lavan, venind la fântână să adape oile, şi s-a 
îndrăgostit de ea . 

 După obiceiul acelor vremuri, el a trebuit să-i plă-
tească lui Lavan pentru ea. Neavând bani, s-a angajat 
să lucreze la el să-i păstorească oile şapte ani pentru a 
o primi pe Rahel. Lavan însă, în loc să o dea pe Rahel, 
i-a dat-o pe Lea, sora ei cea mare, scuzându-se că aşa 
e obiceiul la ei: să n-o dai pe cea mică înainte de a o 
da pe cea mare. Ca să nu o facă pe Lea de ruşine, el 
a acceptat-o ca soţie şi s-a angajat să lucreze la Lavan 
încă şapte ani pentru Rahel. 

Domnul, văzând că Iaacov o iubeşte pe Rahel mai 
mult decât pe Lea, i-a dat lui Lea copii: Reuven, Simon, 
Levi şi Iehuda. Văzând că nu are copii, i-a dat Rahel 
lui Iaacov pe roaba ei Bilha, aşa cum bunica ei Sara 
i-a dat-o lui Avraham pe roaba ei Hagar. De la ea s-au 
născut Dan şi Naftali. Văzând asta, şi Lea i-a dat-o pe 
roaba ei Zilpa, de la care s-au născut Gad şi Aşer. Apoi 
i-a născut Lea pe Isahar şi pe Zvulun şi Rahel pe Iosef. 

Deşi Iaacov a vrut să se întoarcă acasă, Lavan nu 
l-a lăsat. El a fost nevoit să continue să lucreze la Lavan 
şi acesta l-a înşelat de zeci de ori cu plata. Nevăzând 
altă soluţie, a fost nevoit Iaacov să-şi ia soţiile, copiii şi 
averea drept câştigată şi să plece pe ascuns. Rahel, fără 
ca Iaacov să ştie, a furat idolii lui Lavan .   

Lavan, auzind că Iaacov a plecat pe ascuns, a fugit 
după el. Când l-a găsit, l-a certat: de ce a plecat pe 
ascuns, de ce i-a furat fetele, copiii şi oile şi şi-a căutat 
idolii. Atunci s-a înfuriat Iaacov şi i-a spus: „Ce ţi-am făcut 
rău că ai fugit după mine ca după un hoţ? Tot ce am cu 
mine a fost câştigat cinstit.” 

Înţelepţii noştri spun: Omul se cunoaşte la pahar, la 
buzunar şi la furie. A primi o nedreptate în tăcere nu este 
deloc uşor. Mult mai greu este a vorbi din furie, fără a 
pierde liniştea sufl etească.

PERICOPA VAIŞLAH (Geneza 32: 4 -36: 43) 
Se citeşte sâmbătă, 10 decembrie 2011 
Iaacov se pregăteşte pentru întîlnirea cu Esav. Ca 

să-l împace, el îi pregăteşte soli cu belşug de plocoane, 
capre, oi, cămile,măgari şi vite. În acea noapte vine la el 
un înger şi se luptă cu el toată noaptea până ce Iaacov 
îl învinge. Îngerul învins îl binecuvântează şi îi schimbă 
numele din Iaacov, care înseamnă slăbiciune şi ocoliş, 
în Israel, care înseamnă putere şi stăpânire. 

Solii îl întâlnesc pe Esav, îi dau plocoanele şi Iaacov i 
se închină. Pentru un moment el uită ura pe care i-o pur-
ta, îl îmbrăţişează şi îl sărută. Apoi ei se despart în pace. 

Pe drum, Rahel naşte un băiat dar moare la naştere. 
Iaacov îl numeşte Beniamin. Pe Rahel ,Iaacov o îngroa-
pă lângă drum. Până astăzi, mormântul ei este un loc 
de pelerinaj şi de rugăciune. 

Ca popor, noi am arătat în cursul istoriei că avem atât 

răbdarea şi înţelepciunea lui Iaacov cât şi puterea de 
luptă a lui Israel. Dilema ce care ne confruntăm deseori 
este de a găsi care dintre aceste două căi este cea 
potrivită în fi ecare situaţie în parte. 

 
PERICOPA VAIEŞEV (Geneza 37: 1 -40: 23)
Se citeşte sâmbătă, 17 decembrie 2011
Succesul, care atrage ura şi invidia semenilor, adu-

când astfel suferinţă, este sensul Pericopei VAIEŞEV, 
care mai arată şi că înţeleptul cântăreşte de două ori 
înainte de a rosti o vorbă, pentru a nu atrage asupră-i 
pizma semenilor săi, care adesea par a fi  persoanele 
cele mai apropiate.

Iosef, cel mai iubit fi u al lui Iaacov, în vârstă de 17 ani, 
este singurul dintre fraţii săi care are o cămaşă vărgată, 
ceea ce trezeşte invidia şi ura fraţilor săi. 

Tânărul are un vis, în care se făcea că era împreună 
cu fraţii săi şi legau snopi, dar snopul său era singurul 
care se ridica, iar cei adunaţi de fraţii săi se închinau 
snopului său. Ura fraţilor săi se înteţeşte atunci când 
Iaacov le povesteşte acest vis. Apoi, Iosef visează că 
Soarele, Luna şi 11 stele i se închină. El le povesteşte 
fraţilor săi şi acest vis, întăridu-le şi mai mult ura. 

Fraţii pleacă cu turmele la păşune şi Iaacov îl trimite 
pe Iosef la fraţii săi, care se decid să-l omoare. Ca să-l 
salveze, Reuven le propune acestora să-l arunce pe 
Iosef într-o groapă. Iehuda îl scoate din groapă şi îl 
vinde ca sclav negustorilor dintr-o caravană care îl duc 
pe tânărul evreu în Egipt. 

Aici, el este cumpărat de ministrul Potifar. În casa 
demnitarului, Iosef avansează foarte repede, pâna ce 
devine superintendent. Fiind suspectat, pe nedrept, 
că ar fi  avut o legătură cu soţia lui Potifar, Iosef ajunge 
în temniţă. Chiar şi în temniţă, Iosef are succes. Când 
Faraonul îi aruncă pe paharnic şi pe pitar în închisoare, 
Iosef îi slujeşte. Cei doi nu reuşesc să înţeleagă tâlcul 
propriilor vise, dar Iosef le tălmăceşte că peste trei zile 
paharnicul îşi va recăpăta  funcţia, iar pitarul va fi  spân-
zurat. Aşa s-a şi întâmplat. Pitarul a fost spânzurat, iar 
paharnicul a fost iertat şi şi-a recăpătat funcţia, dar el a 
uitat de Iosef, care îi făcuse un bine.

Aşa este şi viaţa evreului. Are perioade de ascen-
siune meteorică, dar şi căderi nedrepte şi neaşteptate. 
Citirea acestor pericope ne dă, pe de o parte, puterea 
sufl etească să nu fi m îngâmfaţi în momentele de succes, 
iar pe de altă parte, să nu ne pierdem speranţa nici în 
cele mai disperate clipe. 

PERICOPA MIKEŢ (Geneza 41: 1 -43: 17)
Se citeşte sâmbătă, 24 decembrie 2011
Doi ani mai târziu, Faraonul a avut două vise. În primul 

vis, din Nil ies şapte vaci grase şi după ele şapte vaci 
slabe. Vacile slabe le-au înghiţit pe cele grase, dar au 
rămas slabe. În al doilea, din Nil ies şapte spice pline şi 
după ele şapte spice uscate. Spicele uscate le-au înghiţit 
pe cele pline. Nici Faraonul, nici sfetnicii săi n-au înţeles 
sensul acestor vise.

Atunci şi-a amintit paharnicul de Iosef. Iosef a fost 

adus în grabă la Faraon şi i-a tălmăcit visele. Prin ele 
Faraonul a fost avertizat că vor veni şapte ani de bogă-
ţie şi după ei şapte ani de foamete. El propune să se 
păstreze recolta anilor cei buni pentru anii de foamete. 
Impresionat de înţelepciunea sa, Faraonul îl numeşte 
pe Iosef vicerege.

Când au venit anii de foamete şi toate popoarele 
au venit în Egipt să cumpere grâne, au venit printre ei 
şi fraţii lui Iosef. Numai Beniamin a rămas cu Iaacov, 
deoarece Iaacov îl iubea foarte mult şi se temea să nu 
i se întâmple ceva pe drum. 

Când au ajuns fraţii săi în Egipt, Iosef i-a recunoscut, 
dar ei nu l-au recunoscut pe el. Iosef i-a acuzat că sunt 
spioni, dar ei i-au spus ca nu sunt spioni, ci sunt toţi fraţi 
şi că mai au un frate mai mic, care a rămas acasă. Iosef 
le-a spus că atâta timp cât nu îl vor aduce şi pe fratele 
cel mic, ei nu vor mai putea cumpăra grâne.

Iaacov n-a fost de acord să-l trimită pe Beniamin 
dar, văzând că nu mai au mâncare, a înţeles că nu are 
încotro şi a acceptat să-l trimită împreună cu fraţii săi. 
Văzându-l pe Beniamin, fratele său după mamă, Iosef 
le-a vândut grâne dar şi-a ascuns cupa în sacul lui Be-
niamin. Apoi i-a acuzat pe fraţi că i-au furat cupa, le-a 
făcut percheziţie şi, într-adevăr, s-a găsit cupa în sacul 
lui Beniamin. Ca pedeapsă pentru acest „furt” Iosef l-a 
reţinut pe Beniamin ca sclav.

Cei zece fraţi au văzut o serie de fapte aparent lip-
site de orice raţiune. Numai noi, ca spectatori, ştim că 
egipteanul cel rău este de fapt Iosef. Aşa e şi în viaţa 
noastră. Ne întâlnim cu evenimente în care nu vedem nici 
o raţiune. Numai cei credincioşi ştiu că toate sunt făcute 
de o mână ascunsă, că toate sunt spre binele nostru. 

PERICOPA VAIGAŞ (Geneza 43: 18 -47:27)
Se citeşte sâmbătă, 31 decembrie 2011
Iehuda nu mai suportă răutatea şi lipsa de raţiune a 

egipteanului cel rău şi i se adresează cu câteva întrebări. 
Cea mai grea din ele este: „Dacă într-adevăr crezi că 
Beniamin e hoţ, ce nevoie ai de un sclav hoţ?” Ştiind 
cât e Iaacov de legat sufl eteşte de Beniamin, Iehuda 
propune ca el însuşi să rămână sclav în locul acestuia.

Văzând cât au luat fraţii la inimă durerea lui Iaacov, 
Iosef a decis să-şi dezvăluie identitatea. Fraţii s-au spe-
riat, dar Iosef i-a liniştit, spunându-le că nu e supărat pe 
ei pentru că îl vânduseră ca sclav, înţelegând că totul a 
fost spre bine, dat fi ind că din cei şapte ani de foamete 
au trecut numai doi, urmând încă cinci. Iar acum, fi ind 
vicerege în Egipt, el avea posibilitatea să asigure exis-
tenţa întregii sale familii.

El şi-a chemat întreaga familie în Egipt şi le-a asigurat 
existenţa în anii de foamete.

Ani de foamete aprigă au venit în Egipt. Numai Fara-
onul avea grâne în hambarele pregătite de Iosef. Pentru 
o pâine, oamenii au dat toţi banii şi toate vitele pe care 
le aveau. Apoi şi-au vândut pământul şi s-au vândut ca 
sclavi pentru o pâine. Deşi erau sclavi ai Faraonului, Iosef 
i-a lăsat să trăiască în libertate. Ei erau numai obligaţi 
să dea faraonului o zecime din recoltă. 

Într-o lume în care sclavia era regulă, Iosef a fost 
primul care a înţeles că ea nu este efi cientă şi că numai 
un om liber munceşte cu hărnicie. 

I U D A I C A

REFLECŢII BIBLICE

O  F L A C Ă R Ă  C A R E  N U  S E  S T I N G E
Când Moşe Rabeinu păstorea  turmele 

lui Itro în pustiul Sinai, el a văzut o tufă 
care ardea, ardea şi nu se consuma. 
Moşe s-a hotărât să se abată din drum 
special pentru a vedea acest miracol. 
Văzându-i purtarea, Domnul l-a strigat, 
iar Moşe I-a răspuns: „Aici sunt”. (Exodus 
3, 1-3).

O fl acără care arde şi nu se consumă 
este o minune, dar nu este una uşor de 
observat. Cel ce se uită la ea numai o 
clipă, nu vede nimic. Numai o privire înde-
lungată şi atentă dezvăluie că se întâmplă 
ceva ce desfi de legile naturii.  

Pentru Moşe acesta a fost un fel de 
examen. Dacă n-ar fi  fost atent la ce se 
întâmpla sub ochii lui, dacă n-ar fi  obser-
vat că se întâmpla ceva deosebit, dacă 
nu ar fi  avut curiozitatea să se abată din 
drum ca să vadă mai bine, el nu ar fi  fost 
vrednic să-şi conducă poporul. Un alt 
conducător ar fi  fost poate ales şi cursul 
istoriei ar fi  fost diferit.

Acest examen, o dată trecut, consti-
tuie o încurajare. A conduce un popor, şi 
mai ales un popor ca al nostru, necesită 

puteri sufl eteşti supraomeneşti. Această 
tufă care arde şi nu se consumă  e de fapt 
o parabolă prin care Domnul îi spune lui 
Moşe: nici puterea ta sufl etească, pe care 
o crezi mică, nu se va consuma, deşi  te 
vei folosi de ea.

Acesta este şi sensul miracolului de 
Hanuca, sărbătoare în care revine sim-
bolul fl ăcării care arde şi nu îşi consumă 
combustibilul, deci nu se stinge niciodată.

Dacă de Hanuca sensul minunii ar 
fi  fost numai să fi e destul  ulei pentru 
aprinderea luminilor din Templu, ar fi  fost 
sufi cient un miracol mult mai simplu: să 
se găsească sufi cient ulei pur pentru opt 
zile. Această fl acără, care nu s-a stins, 

simbolizează spiritul nostru, iar uleiul care 
nu arde este puterea de a-l menţine. Prin 
miracolul de Hanuca, Domnul ne-a spus şi 
ne mai spune încă şi astăzi: chiar dacă nu 
ştiţi cum veţi păstra în voi fl acăra divină, 
nu vă temeţi! Voi face miracole şi vă voi 
da puterea s-o păstraţi!

Astăzi, dintr-o perspectivă  de mai 
mult de două milenii, putem aprecia cât 
de importantă este pentru noi această 
încurajare, dat fi ind că în toţi aceşti ani am 
fost ţinta unui continuu „asediu” cultural. 
Popoarele din jur au făcut colosale eforturi  
să ne asimileze în crezul şi cultura lor, 
să stingă în noi fl acăra divină. Acesta a 
fost, de multe ori, şi scopul unor prigoniri 
ori acte de ameninţare, menite să ne 
determine să ne schimbăm crezul, ceea 
ce nu s-a reuşit.    

Au fost şi timpuri grele, în care fl acă-
ra părea a nu se mai vedea. Nici chiar 
atunci însă, ea nu s-a stins, ci a fost doar 
ascunsă de ochii celor din afară, tocmai 
pentru a putea fi  păstrată vie până la 
trecerea urgiilor. 

Am Israel hai!

Produse caşer 
în România

Următoarele produse sunt conside-
rate caşer, întrucât nu au fost găsite ele-
mente care să demonstreze contrariul:

Produse de panifi caţie de la fi rma 
Pajura (nu sunt Pat Israel) şi anume: 

- Pâine albă
- Pâine albă feliată
- Pâine multicerealieră
Produsele lactate de la fi rma Lact 

Giurgiu (nu sunt Halav Israel):
- Lapte proaspăt
- Lapte bătut
- Sana
- Iaurt
- Kefi r
- Smântână de consum
- Smântână pentru frişcă
- Brânză cu smântână Făgăraş
- Brânză proaspătă de vaci
- Caş de vacă
- Caşcaval Rucăr
- Caşcaval Dalia 
- Telemea de vacă
- Brânză topită
- Brânză de burduf
- Crema de unt
Notă: Această listă nu reprezintă un 

certifi cat de caşrut, ci o recomandare.
Pentru informaţii suplimentare: 

e-mail rav.shaffer@jewishfed.ro.

Pagină realizată de 
Rabin RAFAEL SHAFFER
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LA MULŢI 
ANI, 

DILETTA!
A c e a s t a 

este cea mai 
recentă foto-
grafi e a Dilettei 
Busto, care la 
18 decembrie 
împlineşte pa-
tru ani. Dilet-
ta, fi ica Silviei 
Bercu şi a lui 
Mauro Busto, 
locu ieşte la 
Roma. Bunicii 
ei sunt Elena 
şi Jean Bercu. 
Îi urăm La mulţi 
ani!, cu sănă-
tate şi bucurii, 
împreună cu 
părinţii şi bu-
nicii. Ad Mea 
Veesrim!

14 noiembrie 2011 - 10 ani de la plecarea spre cele veşnice a lui Zigu Ornea

„Sunt un evreu din Frumuşica, iar patria mea 
este literatura română”

Am mai citat cuvintele din titlu şi cu alte ocazii. 
Ele aparţin regretatului Zigu Ornea, editor, critic, is-
toric literar, publicist de mare talent şi cu un orizont 
cultural impresionant. Şi-a afi rmat apartenenţa 
într-un interviu cu ceva ani înainte de a ne părăsi, 
la 14 noiembrie 2001. Împlinise la 27 august vârsta 
de 71 de ani. Academia Română nu a putut să-i 
ofere fotoliul meritat, pe motiv că depăşise vârsta, 
iar înainte de 1989 nici nu se putea pune în discu-
ţie o candidatură a sa. Originea evreiască, lipsa 
evidentă de entuziasm faţă de regimul comunist, 
au fost argumente în defavoarea sa, ca şi în cazul 
altor intelectuali, unii cu origine „nesănătoasă”, 
alţii - cu diverse „pete” la dosar. 

A absolvit Facultatea de Filozofi e din Bucureşti, 
a fost numit redactor la ESPLA (Editura de Litera-
tură), iar în 1959 a fost trecut la „munca de jos”, 

fi ind numit corector la aceeaşi editură, desigur, din motive politice. 
Erudiţia sa era deja recunoscută. S-a bucurat de aprecierea şi prietenia lui G. 

Călinescu, Tudor Vianu, Mihai Ralea. A fost coleg şi prieten cu Matei Călinescu, Ga-
briel Dimisianu, Radu Cosaşu, Andrei Pleşu, Ion Ianoşi, Al. Săndulescu. A publicat 
numeroase articole în „Gazeta literară”, iar debutul editorial a avut loc în 1969 cu 
„Junimismul”. După 1989 a devenit director la Editura Minerva, apoi la Hasefer, pe 
care a condus-o cu dăruire, competenţă până în ultimele sale zile. L-am cunoscut 
personal. Era un om delicat, dar ferm în convingeri, riguros în tot ce făcea şi afi rma. 
Scrisul său este şi acum cuceritor. În numeroasele lucrări publicate s-a ocupat de 
ţărănism, poporanism, semănătorism, de personalităţi culturale precum Titu Maiores-
cu, C. Dobrogeanu-Gherea, C. Stere. Volumul „Medalioane de istorie literară”, apărut 
postum în 2004, la Editura Hasefer, este impresionant prin bogăţia de informaţii şi 
idei. A deţinut rubrici permanente la revistele ”România literară” şi „ Dilema”. O carte 
memorabilă rămâne ”Anii treizeci. Extrema dreaptă”.

Este un nume care nu trebuie uitat. Scrierile sale reprezintă contribuţii de referinţă 
în istoria literară românească.

B. MEHR

Am făcut câteva vizite la Clubul de zi al 
JCC şi am solicitat unor prieteni de vârsta 
mea şi… mai mari să-mi împărtăşească 
din amintirile lor de viaţă.Până acum am 
primit două răspunsuri, pe care le voi 
relata pe scurt.

ZIGU TAUBERG
S-a născut la Podu Iloaiei, în anul 

1927. Tatăl - Leib, mama - Mariem-Frima, 
mulţi copii, sărăcie. Dar respectau şi iu-
beau tradiţia iudaică. În 1930 s-au stabilit 
la Bucureşti, tatăl fi ind şomer mai mulţi 
ani. În afară de Zigu, ceilalţi fraţi, surori 
nu au avut posibilitatea să facă studii. 
Cu umor, Zigu afi rmă că a ajuns un bun 
alergător datorită bătăuşilor care voiau 
să-l „aranjeze” pe micul „jidan”. În anii 
1940-1946 a învăţat la Liceul Cultura B, 
din strada Mircea Vodă. În anii războiului 
a efectuat muncă obligatorie, cu umilinţele 
de rigoare. A absolvit Facultatea de Mate-

matică şi Fizică la Bucureşti, iar în 1952 
a devenit profesor de liceu. Şi astăzi mai 
există oameni care îl admiră pe inimosul 
lor profesor. A avut diverse funcţii de răs-
pundere în învăţământ. A doua pasiune, 
care după pensionare a devenit principala 
preocupare, este poezia. A scris şi scrie 
astropoezie, cu care s-a afi rmat şi în re-
viste de răspândire internaţională. Scrie 
şi poezie de calitate, pe diverse teme. 
Conduce cu abnegaţie Salonul Literar 
R.E.-JCC. Noi îl respectăm şi îl iubim 
pentru bunătatea sa funciară.

AUREL IANOVICI
Este unul dintre puţinii specialişti în 

tehnică militară, în grad de colonel (în 
rezervă), de origine evreiască. Dome-
niul - tancuri. Şi acum se interesează de 
evoluţia acestei tehnici, admiră dotarea 
Israelului, tancurile Mercava fi ind printre 
cele mai performante din lume.

 S-a născut pe malul Ozanei „cea fru-
mos curgătoare”, cum scria clasicul Ion 
Creangă. Tatăl - tâmplarul Moise Ştrul, 
mama- croitoreasa Fani. A avut fraţi; unul 
a murit în Războiul de Independenţă al 
Israelului. A fost martor al atrocităţilor 
făptuite de legionari în timpul Pogromului 
de la Bucureşti. Unii nu vor să creadă. Alt 
frate a fost într-un lagăr de muncă, o soră 
a fost deţinută politic. În timpul războiului 
a învăţat la Şcoala „Iacob şi Carolina 
Loebel”, unde l-a avut profesor pe învă-
ţatul dr. Meyr Beck. Puţini ştiu că Aurel 
Ianovici a fost implicat într-o anchetă 
pentru complot anti-ceauşist, deşi primise 
ordine şi medalii. Este invitat astăzi la 
mai toate festivităţile legate de trecutul 
armatei române şi de istoria recentă a 
Israelului.

Un om modest, cu un trecut strălucit. 
Mă simt onorat că-l cunosc.

BORIS MARIAN

COPIII

P o v e s t i r i  d e  l a  c i t i t o r i

realitatii evreiesti
Poveşti din „lădiţa cu necazuri”

Înclin să cred că 
mai sunt destui citi-
tori care, în pauza din 
lectura invadatoarelor 
romane suedeze se-
mi-poliţiste, atât de la 
modă în ultima vreme, 
se întorc spre raftul 

din bibliotecă în care tronează cărţile 
lui Bernard Malamud. Şi care scot de 
acolo acea „Ladă fermecată” în care 
scriitorul american de origine rusă şi de 
esenţă iudaică a îngrămădit comorile 
unui talent purtând amprenta celor trei 
identităţi etnice pe care le deţine. Am 
făcut-o şi eu, abordând cu 
plăcere această proză scrisă 
aparent pentru copii, dar par-
că mai curând pentru bunici, 
atât de înduioşător şi inocent 
lirică, de cumsecade şi plină 
de suferinţă neputincioasă 
este lumea newyorkeză în 
care scriitorul ne poartă cu 
dânsul. Şi nu trebuie să 
mergem prea departe în 
timp: anii 1960, anii tinereţii 
multora dintre noi, europeni 
care sufereau încă de pe 
urma rănilor lăsate de cel 
de-al doilea război mondial 
şi-şi imaginau că îndepărtata 
Americă este Edenul supremei prosperi-
tăţi. Malamud ne potoleşte însă iluziile şi 
ne pofteşte în Bronxul italiano-evreiesc 
ca să descoperim că „Lada fermecată” 
este de fapt o „Lădiţă cu necazuri”, cea 
care l-a însoţit mereu, cocârjându-i 
spinarea, pe evreul hăituit de-a lungul 
istoriei.

Lumea lui Malamud este acea cali-
cime care abia îşi câştigă cenţii pentru 
pâinea zilnică şi ceaşca de ceai rusesc, 
cizmari cârpăcind cu fl ecuri pantofi i ve-
cinilor, o lume a negustorilor faliţi, des-
chizându-şi prin demisoluri întunecate 
câte o prăvălioară în care nu intră mai 
nimeni, a unor scriitoraşi rataţi care-şi 
ard disperaţi în pubelă manuscrisele 
respinse de edituri sau a unor vădane 
tinere care preferă să moară decât să 
se predea amorului nelegalizat. Şi mai 
ales o lume a unor bătrâni însinguraţi, 
săraci, gata să fi e aruncaţi în stradă de 
proprietari cărpănoşi şi burtoşi – sigur, 
şi ei evrei: frate, frate, dar banul e ban! 
O lume pe care o cunoaştem şi din 
târgurile moldoveneşti în care mulţi am 
copilărit. Numai că Malamud, care e 
născut în America şi scrie în engleză, 
nu cunoaşte acea atmosferă evreiască 
de un pitoresc unic. Peste personajele 
sale plutesc deja acele „americanisme” 
care vor domina curând viaţa imigran-
ţilor evrei veniţi din Estul european, 
scuturându-şi încet-încet complexele şi 
umilinţele şi scoţând la iveală forţa lor de 
supravieţuitori. Bărbaţii din povestirile 
sale vor toţi să se însoare şi sunt gata la 

tot soiul de 
„fapte vite-
jeşti” pentru 
a o obţine 
pe aleasa inimii. Sobel, fl ăcău tomnatic 
dar om citit, om cu mâini şi sufl et de aur, 
acceptă să ucenicească ani de zile în 
ale cizmăriei, doar-doar va obţine mâna 
fi icei patronului. „Zi de zi, timp de cinci 
ani, a stat pe scăunelul său de lucru, 
tăind petice şi bătând încălţările pe 
calapod, aşteptând ca fata să crească, 
să se transforme în femeie, neputând 
să-şi uşureze povara inimii, necunos-
când nimic altceva în afara disperării“ 

(„Primii şapte ani”). Leo Finkle, 
învăţăcel în cele sfi nte, se ho-
tărăşte să-şi ridice, în sfârşit, 
de pe carte ochii înroşiţi de 
studiu şi să-şi caute nevastă; 
dar de unde s-o găsească? 
Apelează la Salzman, peţitorul 
cam fără spor, „veşnic jerpelit 
şi mirosind a peşte de trăsnea, 
cu ceva dinţi lipsă şi afl at în 
veşnică agitaţie”, care avea în 
posesie o „Ladă fermecată”. 
Acolo aşteptau miresele: în 
pozele roase de atâta pipăit 
ineficient. Care să fie bună 
pentru un viitor rabin? Cea cu 
şcoală şi cu slujbă bună e prea 

coaptă, cea frumuşică e văduvă, cea 
tânără e şchioapă. Într-un târziu, Leo 
Finkle gâseşte în fundul lădiţei o poză la 
minut, cu marginile zdrenţuite, din care 
îl priveşte, cu ochi mari, trişti, o tânără 
subţirică, fragedă, sprijinită de un felinar. 
Un zvâcnet de inimă îl vesteşte pe viito-
rul rabin că şi-a găsit aleasa: „Ea este”, 
îi comunică el peţitorului, dar acesta urlă 
îngrozit: „Nu se poate, nu e potrivită 
pentru dumneavoastră”. Şi adaugă: „E 
Stela, fetiţa mea, o păcătoasă, dar e 
sufl etul meu, care ar trebui să ardă în 
fl ăcările iadului”… Cine se poate însă 
împotrivi loviturii de trăsnet a marilor 
iubiri? Acolo, lângă felinar, pe trotuarul 
pe care fata îşi face de obicei meseria, 
are loc şi „vederea” între viitorii miri. În 
timp ce după colţ, Salzman, agentul 
matrimonial stil evreo-ruso-american al 
anilor 1950, înalţă rugăciuni pentru su-
fl etele celor morţi, cerând iertare Celui 
de sus pentru fostele păcate ale fetei 
lui, purifi cată prin dragostea viitorului 
rabin. Frumos. Lacrimogen. Telenovelă 
„avant la lettre”.

Cine crede că o asemenea poveste 
nu mai poate exista în hiper-moderni-
zata Americă, unde internetul a înlocuit 
de mult peţitorii cu perciuni, să facă o 
scurtă călătorie prin Brooklynul de as-
tăzi al evreilor religioşi. Se va întoarce 
cu amintirea unei lădiţe pline de farmece 
şi a unor poveşti despre care „de n-ar 
fi , nu s-ar mai povesti”…

SANDA FAUR

Profesiunea
de a citi
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VALORILE IUDAISMULUI ÎN VIAŢA B’NAI B’RITH
În Statutul B’nai B’rith, din 1843, cea dintâi asociaţie 

militând pentru drepturile omului, înainte cu douăzeci 
de ani de la înfi inţarea Crucii Roşii, fi gurau: • apărarea 
valorilor iudaice celor mai înalte pentru binele umanităţii; 
• ridicarea nivelului moral şi intelectual al coreligionarilor 
mozaici; • promovarea principiilor celor mai pure ale 
fi lantropiei, onoarei şi patriotismului evreieşti; • încura-
jarea ştiinţelor şi a artelor; • ajutorarea celor în nevoie; 
• grija pentru bolnavi; • ajutorarea victimelor persecuţiilor 
antievreieşti; • protecţia şi sprijinul acordate văduvelor şi 
orfanilor conform principiilor umanismului. 

Am enumerat aceste principii ale organizaţiei, în 
vigoare şi azi, pentru că tema dezbătută la recenta reu-
niune a B’nai B’rith România (BBR) a fost “B’nai B’rith şi 
valorile iudaice” şi pentru că unii participanţi la discuţii au 
pus problema raporturilor între coordonatele de funcţio-
nare ale B’nai B’rith şi valorile despre care ne-au vorbit 
Rabinul Rafael Shaffer şi dr. Hary Kuller. În spiritul acestor 
principii a şi debutat întrunirea: prin apelul adresat mem-
brilor BBR de directorul DASM, ec. Attila Gulyas, privind 
situaţia bolnavilor psihic internaţi la Căminul “Rosen”, 
singuri pe lume, incapabili să ia o decizie în ceea ce-i 
priveşte, inclusiv – internarea într-un spital. Ei au nevoie 
de un tutore care, potrivit legii, să-şi asume această răs-
pundere. Directorul DASM a solicitat celor prezenţi să le 
vină în ajutor, luându-şi asupră-le misiunea de a-şi asu-
ma – benevol - calitatea de tutore. Una din preocupările 
actuale ale B’nai B’rith este şi atragerea tinerei generaţii 
în activităţile organizaţiei, drept pentru care B’nai B’rith 
Europa (BBE) organizează anual un Forum al tineretului 

la care participă şi delegaţi ai BBR. Printre cei care vor fi  
prezenţi anul acesta la Forumul de la Berlin, din partea 
BBR, se afl ă şi un laureat: George Veiner, căruia urmează 
să i se înmâneze Premiul „Simone şi Ralph Hoffman”. Un 
prim răspuns al preşedintelui BBR, ing. José Iacobescu, 
la solicitarea directorului DASM: constituirea unei comisii 
BBR care să se ocupe de Căminul „Rosen”. O altă pro-
blemă ridicată de preşedinte a fost aceea a absenţelor 
nemotivate la întruniri. 

În altă ordine de idei, ing. José Iacobescu a dat citire 
unui interviu, apărut pe site-ul BBE, acordat de unul 
dintre preşedinţii de onoare ai BBR, Erika van Gelder, în 
care elemente biografi ce - cu accent pe legătura cu ţara 
natală, România, unde a copilărit, a studiat, şi-a format 
personalitatea -, se împletesc cu activitatea ei remarcabi-
lă în BBE. Printre altele, trebuie menţionat faptul că Erika 
van Gelder a fost iniţiatoarea Zilei Europene a Culturii 
Iudaice, premieră în România anului 2000. Rabinul Ra-
fael Shaffer, originar, ca şi Erika, din Arad, a evidenţiat, 
în preambul, dubla sa formaţie de cărturar, universală şi 
iudaică. Plecând de la pericopa săptămânii, Noah, rabinul 
Schaffer a arătat că motivul potopului a fost corupţia. 
Noah nu a fost corupt, dar nici n-a acţionat împotriva 
corupţiei concetăţenilor săi, de aceea se spune că el 
a fost un ţadik „în generaţia sa”. O altă idee desprinsă 
din pericopă a fost binefacerea. Noah a avut grijă de 
animalele din Arcă, le-a dăruit hrană, apă, salvându-le şi 
salvându-se. De unde axioma: cel mai mare benefi ciar 
al Binelui este cel care îl face. Dr. Hary Kuller a pus în 
valoare legătura între rabinat şi B’nai B’rith amintind că 

Rabinul dr. Meir Beck şi Şef Rabinul Iacob Niemirower au 
fost şi conducători ai BBR. Valorile iudaismului sunt enu-
merate de fi ecare dată când aprindem Menora: lumină, 
pace, frăţietate, fi lantropie, justiţie, armonie, mulţumire 
către Cel Atotputernic, Creatorul lumii. Vorbitorul a defi nit 
nuanţele a două concepte „aproape suprapuse”: etica şi 
morala. Etica este conduita umană, morala – punerea ei 
în practică. Sintezele lui Hilel privind etica iudaică, iubeşte 
pe aproapele tău ca pe tine însuţi şi ce ţie nu-ţi place, 
altuia nu face îşi găsesc rădăcina în Cele Zece Porunci, 
studiul învăţăturii iudaice şi aplicarea ei: binefacerea. 
Zahor – amintirea părinţilor a strămoşilor –, respectul faţă 
de om, împărtăşirea cunoştinţelor, preocuparea constan-
tă pentru lăcaşurile noastre sacre, alte importante valori 
iudaice – au fost menţionate de dr. Aurel Vainer. Com-
baterea extremismului, indiferent de etnie (Boris Marian 
Mehr), îngrijirea cimitirelor evreieşti (Sara Wexler), nevoia 
de a afl a mai mult despre refl ectarea în Statutul B’nai 
B’rith a ideilor fundamentale din iudaism (dr. Alexandru 
Elias), atenţia acordată de C.E.B. cimitirelor evreieşti şi, 
totodată, difi cultăţile enorme în împlinirea acestei datorii 
sacre (prof. Veronica Bârlădeanu), răspunderea fi ecărui 
evreu pentru celălalt – principiu din care s-a născut B’nai 
B’rith (dr. Liviu Beris), solidaritatea evreiască, dar şi dis-
continuităţile ei (Ţicu Goldstein), probleme de atitudine 
faţă de neevrei (ing. Anette Vainer) au fost tot atâtea teme 
de discuţie. Preşedintele BBR a mulţumit participanţilor la 
dezbateri, reliefând necesitatea de a conştientiza valorile 
ai căror moştenitori suntem.

IULIA DELEANU

Cronica B’nai B’rith

Dr. ŞTRUL MOISA,  din Beer Sheba, Profesor Onorifi c 
al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi

- Când aţi plecat din ţară ? 
-  La 14 iunie 1977.
- Aveţi funcţia de inginer-şef de depar-

tament. In mediul universitar românesc nu 
există această funcţie. Ce presupune ea 
ca dom  eniu de activitate într-o facultate  
de inginerie ?

- Inginerul-şef al unui departament 
universitar de inginerie  este ceea ce 
reprezintă inginerul-şef într-o unitate 
productivă. De facto, şi într-o universi-
tate tehnică există producţie: materia 
prima este studentul, iar produsul fi nal 
îl reprezintă inginerul; însă inginerul de 
calitate! Pentru pregătirea inginerului de 
calitate, un element important îl reprezintă 
laboratoarele de specialitate cu studenţii 
din anii de studiu II, III şi IV (mă refer la 
anii în care laboratoarele de specialitate 
sunt realizate în departament). Acest 
aspect include pregătirea programului de 
utilare, realizarea de noi teme de labora-
tor cu studenţii, în funcţie de cerinţele şi 
dinamica pieţei de lucru, proiectarea de 
mecanisme şi dispozitive pentru auto-
dotare, etc. 

Suplimentar, există şi un program 
obligatoriu de cercetare - aspect ce 
diferenţiază o universitate tehnică de 
un colegiu tehnic - aspect care contri-
buie, printre altele, la clasifi carea unei 
universităţi. Inginerul-şef de departament 

are o participare activă în 
cadrul programului depar-
tamental de cercetare, indi-
vidual sau în cadrul unui co-
lectiv.   Realizarea de experti-
ze şi consultaţii tehnice pen-
tru benefi ciari externi – din 
care se realizează încasări 
pentru bugetul departamen-
tal - cade de asemenea în 
sarcina inginerului-şef de 
departament. 

- Universitatea din Ne-
ghev a fost o idee a lui Ben 
Gurion, pentru dezvoltarea 
acestei regiuni  deşertice. 
Este interesant că ea are 

un Departament de Ingineria Materialelor. 
Care e scopul lui?

- Aş compara domeniul Ştiinţa şi In-
gineria Materialelor cu forma unei sticle 
clasice, caracterizată prin strangulare-
micşorare de secţiune în zona gâtului. 
Oricât de mare ar fi  capacitatea recipien-
tului respectiv, deversarea lichidului e 
încetinită în zona strangulată, creându-se 
o anumită “presiune” în zona cu secţiune 
micşorată. Şi care ar fi  soluţia? Răspuns: 
lărgirea de secţiune în zona gâtului, res-
pectiv micşorarea “presiunii”. S-a putut 
ajunge în spaţiul cosmic doar în momentul 
în care s-a putut lărgi respectiva strangu-
lare, respectiv doar atunci când au putut 
fi  realizate materiale care să răspundă, 
printre altele, condiţiilor speciale de 
părăsire/revenire în atmosferă.

Sau un alt exemplu: în orice unitate 
industrială care se respectă, trebuie să 
existe un colectiv care se ocupă de noul 
produs ce trebuie pus pe piaţă. In atribu-
ţiile acestui colectiv intră nu numai  partea 
de design, ci şi materialele componente, 
care trebuie să răspundă anumitor per-
formanţe impuse din start.

Iar dacă luăm exemplul mărimii lămpi-
lor electronice ale primelor calculatoare, 
faţă de micro-chipurile mini-calculatoa-
relor moderne, vizavi de capacitatea de 

memorare, lărgirea gâtului a fost dată 
tot de specialiştii din domeniul Ştiinţa şi 
Ingineria Materialelor.

Şi ce facem cu materialele defi citare 
(galiu, indiu, cesiu, etc. etc.),  din ce în ce 
mai căutate pe piaţă, datorita multiplelor 
utilizari şi aplicaţii? Răspunsul pentru 
înlocuitorii acestor materiale va fi  dat tot 
de către cei ce lucreaza în acest domeniu.
Israelul este o ţară dinamică, ceea ce se 
traduce şi prin capacitatea de absorbţie 
a inginerilor ce se specializează în acest 
domeniu.

- Cartea dumneavoastră abordează 
o tematică tehnologică din domeniul 
metalurgiei, conţine descrieri ale unor 
metode de turnare antice etc. Pare a fi  
deci în afara preocupărilor dumneavoas-
tră cotidiene.

- Nefi ind o carte de specialitate pro-
priu-zisă, cartea “Biblia şi metalurgia” nu 
abordează doar o tematică tehnologică 
din domeniul metalurgiei. Ştiut fi ind fap-
tul că Biblia este prin excelenţă un text 
religios, în carte încerc să demonstrez 
că o disciplină ştiinţifi că, precum este 
metalurgia, nu numai că este prezentă 
în Biblie, ci şi că această prezenţă are o 
contribuţie majoră la frumuseţea şi inten-
sitatea mesajului biblic.

Din punct de vedere tehnologic, marea 
majoritate a artefactelor amintite în Biblie 
sunt realizate prin procedeul de turnare. 
Întâmplarea, sau poate neîntâmplător, a 
făcut ca o bună parte a activităţii mele să 
mă ocup de acest procedeu (proiectare, 
didactic, cercetare). La momentul în care 
am început să scriu cartea, întreaga 
experienţă acumulată în cei 44 de ani 
de activitate, combinată cu imaginaţie şi 
creativitate plus investigare bibliografi că 
din literatura de specialitate şi-au adus 
aportul.

Deci mai considerati cartea ca fi ind în 
afara preocuparilor mele cotidiene?

 Cititori, mai ales din România, au făcut 
o remarcă ce se poate sintetiza astfel: 
Citind cartea, printre rânduri se desprinde 
un mesaj profund: marile realizări de ordin 
metalurgic din perioada Vechiului Testa-
ment reprezintă momente din glorioasa 
istorie antică a poporului evreu, reprezintă 
o legătură evreiască între  antichitate şi 
actualitate, peste secole, cu Pământul 
Făgăduinţei. În ceea ce mă priveşte, nu 
aceasta mi-a fost intenţia când am scris 
cartea; însă nici nu consider respectiva 
remarcă drept incorectă!

Interviu consemnat de 
ANDREI BANC

La fi nele lunii octombrie, la Universitatea din Galaţi a avut loc ceremonia de înmâ-
nare a Diplomei de “Profesor Onorifi c” domnului dr.Strul  Moisa, de la Universitatea 
“Ben Gurion” din Neghev - Beer Sheba. În cadrul sedinţei Senatului Universitar, 
printre alte realizări ale dr. Strul Moisa, a fost reliefată originalitatea temei din cartea 
sa “Biblia şi metalurgia”, recent lansată, fi ind apreciat în special modul în care a fost 
realizată legătura între ştiinţă şi religie, drept factori care se completează reciproc. 
Acest titlu se adaugă celui acordat de Universitatea “Transilvania” din Braşov, în 
anul 2001. La Galaţi, domnul dr. Strul Moisa ne-a acordat un interviu.

Prezent la festivitate, ing. PAUL SCHWARTZ, vicepreşedinte al F.C.E.R., a subli-
niat contribuţia cercetătorilor proveniţi din Alia românească la dezvoltarea economiei 
Israelului, fapt cu care ne mândrim noi, cei de aici.

Angela Merkel- Premiul 
pentru Înţelegere 

şi Toleranţă al Muzeului 
Evreiesc de la Berlin
La cea de a X-a 

aniversare a Muzeului 
Evreiesc de la Berlin, 
unul dintre cele mai 
importante din Europa, 
cancelarului german 
Angela Merkel i s-a de-
cernat Premiul pentru 
Înţelegere şi Toleranţă. 
La ceremonie, directo-
rul muzeului, Michael Blumenthal, a ară-
tat: „Nu este de la sine înţeles ca cineva 
care a crescut în fosta RDG să fi e atât 
de puternic angajat faţă de evreimea din 
Germania cum este actualul cancelar.“ 

În cuvântul de răspuns, Angela Merkel 
a subliniat că întotdeauna comunitatea 
evreilor din Germania a fost şi este o 
parte a societăţii germane. În acelaşi 
timp, ea şi-a manifestat îngrijorarea 
faţă de extinderea antisemitismului în 
Europa. (E.G.)

Vizita unei 
delegaţii de rabini 

din Bnei Brak
O delegaţie, formată din 100 de rabini 

din Bnei Brak, a efectuat, la 30 octombrie 
a.c., o vizită la Bacău, cu prilejul iurţaitului 
Marelui Rabin Isruel Friedman, orginar 
din Sadragura. Delegaţia a fost condusă 
de Admorul Friedman din Bnei Brak (un 
descendent al marii familii rabinice din 
Buhuşi).

La Bacău, delegaţia a ofi ciat slujba 
de dimineaţă şi a vizitat şi Muzeul C.E. 
Bacău. 

Seara a avut loc, la Sinagoga din Bu-
huşi, o frumoasă întâlnire a delegaţiei de 
hasidimi cu delegaţia F.C.E.R. Bucureşti, 
în frunte cu preşedintele dr.Aurel Vainer, 
cu reprezentanţi ai C.E. Bacău (preşedin-
tele Hari Vigdar, ing. Brif Hainrich), ai C.E. 
Iaşi (preşedintele A. Ghiltman).

S-au ofi ciat slujbele de Minha şi de 
Maariv, după care a avut loc o masă 
rotundă, prezidată de dr. Aurel Vainer şi 
de Admorul Friedman.

Preşedintele Federaţiei a înmânat 
diplome şi medalii de “Prieten al Comu-
nităţii Evreieşti din România” Admorului 
Friedman şi Rabinului Asher Koenig.

Întâlnirea a decurs într-o atmosferă 
caldă, s-au cântat melodii rituale şi s-a 
dansat o horă hasidică. 
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Consiliul de Securitate 
al ONU nu sprijină declararea 

independenţei Palestinei
Potrivit unui raport al Comisiei de admiteri a Consiliului de Securi-

tate al ONU, Autoritatea Palestiniană nu a reuşit să obţină sprijinul a 
nouă membri ai Consiliului - numărul necesar pentru recunoaşterea 
calităţii de membru cu drepturi depline al ONU. Numai opt state au 
fost favorabile demersului lui Mahmud Abbas. În cazul în care s-ar 
supune votului Consiliului, Statele Unite nu vor mai trebui să-şi exer-
cite dreptul de veto deoarece iniţiativa este oricum sortită eşecului. 
Acum, palestinienii au mai multe opţiuni: să ceară votul Consiliului, 
să renunţe la vot sau să  se adreseze Adunării Generale. Aici ei ar 
avea câştig de cauză, dar ar fi  doar o victorie morală deoarece votul 
Adunării nu le garantează decât statut de observator. Pe de altă parte, 
Autoritatea Palestiniană ar putea continua demersurile în altă direcţie: 
cea de a cere calitatea de membru într-o serie de organizaţii interna-
ţionale, aşa cum a procedat în cazul UNESCO. Chiar dacă votul i-a 
fost favorabil (România a fost printre ţările care au votat împotrivă), 
consecinţele pe plan politic au fost dezastruoase atât pentru pales-
tinieni cât şi pentru agenţia internaţională. Statele Unite au declarat 
că refuză să mai fi nanţeze organizaţia şi nici o altă ţară, arabă sau 
nearabă, nu s-a grăbit să înlocuiască cele 60 de milioane de dolari, 
ceea ce, practic, duce la blocarea activităţii. Israelul , la rândul său, 
a luat o serie de măsuri drastice. A suspendat orice fel de activitate a 
UNESCO în Israel, refuză, cel puţin deocamdată, să transfere Auto-
rităţii Palestiniene  taxele  vamale şi alte taxe pe care le colectează 
pentru palestinieni iar guvernul Netanyahu şi-a dat acceptul pentru 
construirea a 2000 de apartamente în Ierusalimul de est, pe care o 
îngheţase în speranţa relansării negocierilor de pace. Astfel, Statele 
Unite - respectiv preşedintele Obama, care se pregăteşte pentru un 
al doilea mandat - nu vor putea demara o nouă rundă de negocieri  
şi soluţionarea problemei israeliano-palestiniene se amână din nou,  
cel puţin până după alegerile prezidenţiale americane. Prin gestul său 
unilateral de a merge în faţa Adunării Generale a ONU şi a Consiliului 
de Securitate, Mahmud Abbas nu a câştigat nimic, declararea statului 
palestinian rămânând în continuare doar în faza de proiect.

Se intensfi că ameninţarea iraniană
Raportul Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA) a 

confi rmat ceea ce Israelul a declarat de mult, dar Occidentul nu a vrut 
să înţeleagă. Iranul este foarte aproape de a-şi fabrica, se pare că nu 
una, ci patru bombe atomice. Israelul se simte cel mai ameninţat, dar 
multe forţe politice şi din comunitatea de informaţii din ţară avertizează 
împotriva unor măsuri pripite. Deşi unele surse vorbesc de un atac 
israelian care va avea loc de Crăciun, guvernul ştie că nu Israelul 
singur trebuie să scoată castanele din foc, cu consecinţe imprevizibile, 
dar oricum dramatice, pentru toată lumea. Ameninţarea iraniană are 
drept ţintă Occidentul, astfel că măsurile necesare trebuie să fi e co-
lective, coordonate şi energice. Poate că datele furnizate de raportul 
AIEA vor trezi în sfârşit la realitate şi Europa care, până acum, din 
varii interese, nu a vrut să-şi înăsprească măsurile împotriva acestui 
stat fundamentalist care reprezintă o reală ameninţare la stabilitatea 
şi securitatea lumii. Un război cu Iranul nu s-ar limita la teritoriul Isra-
elului ci ar afecta atât statele europene, cât şi de pe alte continente. 
Iar dacă Iranul va îndrăzni să-şi folosească noile arme ( să sperăm că 
scopul este doar descurajarea), catastrofa va cuprinde întregul glob.

EVA GALAMBOS

Ambasadorul Dan Ben Eliezer vizitează 
Complexul Educaţional Lauder-Reut 

Întâlnire la Sinagoga „Catedrala Baal Şem Tov” din Piatra Neamţ
Sinagoga „Catedrala Baal Şem Tov” 

de la Piatra Neamţ, construită în 1766 
pe baza unui hrisov domnesc emis de 
Grigore Alexandru Ghica, reinaugurată 
în 2009, a fost gazda unei întâlniri între o 
delegaţie a Federaţiei Comunităţilor Evre-
ieşti din România (F.C.E.R.), condusă de 
preşedintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer, 
conducerea Comunităţii locale, repre-
zentată de preşedintele interimar Duţu 
Leibovici, şi membrii comunităţii nemţene.

Subiectul întrunirii, desfăşurate în ulti-
ma zi a lunii octombrie, a fost necesitatea 
organizării cât mai rapid şi transparent a 
alegerilor pentru conducerea Comunităţii 

locale, postul de preşedinte rămânând 
vacant prin trecerea la cele veşnice a lui 
Hary Solomon z.l.

„Am venit pentru că îmi este foarte 
dragă comunitatea dvs”, a spus dr. Aurel 
Vainer, care a explicat acest ataşament 
prin faptul că este deputat de Neamţ, 
unde a şi obţinut cele mai multe voturi 
în campania electorală. Un alt motiv al 
afecţiunii pentru Neamţ este şi faptul că 
„în Moldova, tradiţia Cultului mozaic este 
continuată, deşi numărul evreilor din 
zonă scade mereu”, a spus preşedintele 
F.C.E.R.

Îndemnul exprimat de dr. Aurel Vai-

ner a fost ca alegerile „să se desfăşoare 
democratic, cu vot secret, pe baza unui 
regulament stabilit transparent. Numai 
o comunitate cu o conducere aleasă 
democratic de evreii din zonă va avea 
puterea de a renova Sinagoga Leipziger, 
de a readuce în stare de funcţionare 
cimitirul evreiesc din localitate, de a 
asigura asistenţa socială şi medicală. La 
Bucureşti, unde comunitatea este mult 
mai numeroasă, peste 1000 de evrei au 
stat la coadă pentru a-şi exprima votul în 
mod liber şi secret, a amintit preşedinte-
le F.C.E.R., care i-a  rugat pe evreii din 
Neamţ să îşi stabilească un Regulament 
pentru alegeri, eventual pe modelul celui 
din Capitală, astfel încât alegerile să poa-
tă avea loc la începutul lunii decembrie. 
„Suntem puţini, dar să fi m cinstiţi cu noi 
înşine, ca să putem merge mai departe”, 
a mai spus dr. Aurel Vainer.

Preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Iaşi şi-a îndemnat conaţionalii din Piatra 
Neamţ să aleagă pe cineva capabil să 
aducă un sufl u nou în comunitate, să vrea 
să ridice nivelul acesteia. Un sfat înţelept 
a fost ca evreii din Neamţ „să nu se separe 
de restul locuitorilor. La Iaşi încercăm să 
ţinem legătura cu celelalte culte din oraş. 
Avem colaborări interetnice, îi chemăm la 
sărbătorile şi activităţile noastre, iar ei ne 
cheamă la ale lor. Să arătăm că nu sun-
tem inferiori nimănui şi, în multe privinţe, 

putem fi  superiori”, a mai spus Abraham 
Ghiltman.

Evreii din Piatra Neamţ care au fost 
prezenţi la sinagogă au fost de acord „că 
întâlnirea este binevenită” şi au făcut şi 
un „portret robot” al celui pe care şi l-ar 
dori în fruntea comunităţii: să fi e un om 
care să vină la sinagogă în mod curent, 
„nu numai atunci când sunt mese”, să se 
preocupe de binele evreilor din localitate 
şi de problemele lor. „Trebuie să fi e prie-
tenie între evrei, pentru că nu mai avem 
destul timp ca să ne împăcăm, dacă acum 
ne certăm”, a cerut Fritz Eibenschutz. Alţi 
vorbitori au subliniat că viitorul preşedinte 
trebuie să păstreze şi să valorifi ce patri-
moniul în folosul comunităţii şi să aibă 
dialog cu membrii comunităţii. De ase-
menea, viitorul preşedinte trebuie „să se 
înhame la treabă, dar şi să cultive relaţii 
bune cu DASM”. 

Membrii comunităţii nemţene au adre-
sat întrebări privind modul în care trebuie 
completate formularele pentru obţinerea 
compensaţiilor de la Claims Conference, 
dar şi cu autoritatea căreia trebuie să îi 
fi e adresat setul de documente, odată 
completate. De asemenea, participanţilor 
la întâlnire li s-a precizat că nu poate fi  
acceptat votul prin corespondenţă pentru 
alegerea conducerii comunităţii locale. 

ALEXANDRU MARINESCU

Excelenţa Sa Dan Ben Eliezer, ambasadorul 
Israelului la Bucureşti, a vizitat în numeroase 
rânduri Complexul Educaţional Lauder-Reut, cea 
mai recentă întâlnire cu elevii şi profesorii fi ind 
marcată de un moment emoţionant, respectiv 
eliberarea din captivitate a soldatului israelian 
Gilad Shalit, după cinci ani şi patru luni de pri-
zonierat în condiţii inumane şi de totală izolare. 
Ambasadorul Statului Israel a relatat pentru elevii 
noştri amplul demers diplomatic în urma căruia 
Gilad Shalit a fost redat familiei şi ţării sale. 
„Cu emoţia inerentă unui astfel de moment, am 
trăit şi noi, prin discursul domnului ambasador,  
tensiunea negocierilor, dilema morală pe care Is-
raelul a trebuit să o depăşească printr-o alegere 
difi cilă, pledoaria şi respectul pentru viaţa şi va-
lorile fundamentale ale umanităţii, uriaşa bucurie 
amestecată cu tristeţe a acestei decizii istorice şi, 
nu în ultimul rând, semnifi caţia acesteia pentru 
întreaga omenire. Imaginile care se derulau în 
fundal, emoţionante şi inedite, ne-au reamintit, 
încă o dată, că fi ecare viaţă este valoroasă, că 
fi ecare este fi ul, fratele, prietenul cuiva şi că va-
lorile morale sunt şi trebuie să fi e aceleaşi peste 
tot şi în orice moment, indiferent de nationalitate 
sau religie: respectul pentru viaţa, pentru liber-
tate,  pentru valorile fundamentale ale omului”, 
a spus Carmen Bejinaru, directorul pentru relaţii 
publice de la Complexul Lauder-Reut.

„Am putut observa, în timpul discursului dom-
nului ambasador, fi gurile concentrate ale elevilor 
şi ne-am dat seama că şi pentru ei această 

întâlnire a avut o 
importanţă deo-
sebită. Întrebările 
lor către Excelenţa 
Sa, pe cât de le-
gitime şi semnifi -
cative,  pe atât de 
delicate, în mod 
perfect explicabil 
dată fi ind conjunc-
tura excepţională 
a acestei decizii 
a Statului Israel,   
au dovedit maturi-
tate - în raţiune, în  
emoţie, în pregă-
tire. Ei au vrut să 
ştie când şi dacă 
este în regulă să 
negociezi cu tero-
riştii, cum şi dacă 
se justifi că preţul 
plătit în schimbul 
eliberării lui Gilad 
Shalit,  care a fost 
reacţia internaţi-
onală după elibe-

rarea lui, care este cursul negocierilor în cazuri 
similare, dacă există speranţe în încheierea  
procesului de pace în Orientul Mijlociu. Dom-
nul ambasador a răspuns deschis şi cald, cu 
o argumentaţie bogată  şi impecabilă, tuturor 
întrebărilor elevilor şi s-a declarat plăcut surprins 
de subiectele pe care le-au deschis elevii”, a 
completat profesoara de limba română Daniela 
Piţigoi. 

Pentru a marca evenimentul, Catedra de lim-
bă ebraică, în colaborare cu profesorii de muzică 
şi de arte,  au susţinut un program artistic special, 
care a punctat încărcătura emoţională a zilei.

Preşedintele Fundaţiei Ronald S. Lauder, 
Tova Ben Nun-Cherbis, a deschis întâlnirea cu 
un mesaj în care a subliniat cât de crucial este 
acest moment în defi nirea profi lului moral, al 
valorilor umane  pentru care luptă poporul isra-
elian. Tova Ben Nun-Cherbis  i-a îndemnat pe 
elevi să îşi amintească mereu numele şi motivele 
pentru care şcoala se numeste reut-prietenie şi 
i-a încurajat să se implice activ, fără rezerve, în 
dialogul cu ambasadorul Dan Ben Eliezer. La fi -
nalul întâlnirii, Tova Ben Nun-Cherbis  a mulţumit 
Excelenţei Sale pentru  prezenţa alături de elevi,  
pentru căldura cu care a răspuns întrebărilor lor 
şi a amintit din nou valorile pe care le poartă 
Complexul  Educaţional Lauder- Reut: prietenie, 
respect, speranţă.

CARMEN BEJINARU
DANIELA PIŢIGOI

Foto: Silviu VexlerFoto: Silviu Vexler



„Conferinţa «Primul Congres Sionist», o problemă de mândrie naţională”
Interviu cu dr. AUREL VAINER, deputat, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România

În cazul la care ne 
referim, la Focşani, 

şi apoi la Galaţi s-a desfăşurat în 1881 o 
manifestare de mare importanţă, cu pro-
funde semnifi caţii. Primul Congres Sionist 
din lume, pe care îl aniversăm în această 
conferinţă, care va avea loc la Focşani şi 
Bucureşti, în zilele de 27-29 noiembrie 
2011, organizată de Federaţia Comunită-
ţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) şi de 
Asociaţia Sionistă din România (A.S.R.), 
are o semnifi caţie care merită a fi  sublini-
ată. Participanţii la manifestarea de acum 
130 de ani, care proveneau în marea lor 
majoritate din vechiul Regat al României, 
au discutat problemele legate de reînteme-
ierea Statului Israel în Ţara Sfântă. 

Noi credem că nu exagerăm când 
spunem că la Focşani a avut loc primul 
congres sionist din lume, dar există o di-
ferenţă cantitativă şi calitativă în ceea ce 
priveşte participanţii care au fost prezenţi 
la Basel. Nu trebuie uitat însă că la Con-
gresul de la Basel, Samuel Pineles a avut 
un rol important în conducerea lucrărilor 
şi a fost ales în conducerea organizaţiei 
sioniste mondiale, creată în Elveţia. 

- De ce se organizează acum o Con-
ferinţă Internaţională privind Congresul 
de la Focşani?

- În primul rând, este vorba despre 
mândrie naţională. Desigur, toată mişcarea 
sionistă este una naţională, de renaştere 

a poporului evreu într-un stat al său, nu 
numai în diaspora. Nu ezit să spun că 
este un moment de întâietate al evreilor 
din România. Congresul din Focşani a 
fost primul de acest fel din istoria poporului 
evreu, care şi-a pus ca obiectiv crearea 
unui stat în Ereţ Israel.

Mai trebuie spus că, în urma acestui 
Congres Sionist, încă din 1882 evreii 
din România, în special de la Moineşti şi 
Focşani, au fost primii care au trecut la în-
fi inţarea de colonii agricole în Ţara Sfântă, 
la Roş Pina şi Zichron Iaakov. Ei au înţeles 
că viitorul poporului evreu trebuie gândit 
prin prisma unei apropieri fundamentale 
de pământ. 

- Aţi fost de curând la Roş Pina. Cum 
arată acum localitatea? Mai sunt acolo 
familii de evrei din România?

- Este o mică localitate înfl oritoare, în 
care mai sunt foarte puţini evrei originari 
din România, poate două-trei familii, dar 
primarul actual este de obârşie româneas-
că. Ce trebuie spus este că acolo condiţiile 
sunt foarte vitrege pentru agricultură. De 
aceea, primii colonişti din România din 
acea vreme s-au poticnit şi în ceea ce pri-
veşte cumpărarea de terenuri şi fi nanţarea 
unei agriculturi în condiţii atât de severe. 
Atunci au benefi ciat  de sprijinul baronului 
Rothschild, ceea ce dovedeşte că evreii 
din diaspora au putut atrage sprijinul 
unui evreu din Occident cu multă dare de 

mână. De altfel, acest membru al familiei 
Rothschild este înmormântat într-un parc 
din Zichron Iaakov.

- Să revenim la Focşani, la Congre-
sul din 1881. Ce anume i-a împins pe 
evreii din România să ia decizia de a 
trece la acest pionierat care era înte-
meierea de colonii agricole în Israel?

- Să remarcăm faptul că ei au avut o 
abordare pragmatică, nu una teoretică. 
Vrem să punem în evidenţă că evreii din 
România au abordat problemele sionis-
mului în acest mod pragmatic, de stabilire 
de colonii agricole, fără a fi  nevoiţi să 
fugă din calea unor pogromuri, jafuri şi 
aşa mai departe, cum se întâmpla cu cei 
din fostul Imperiu ţarist, care au ajuns în 
Ereţ Israel pentru că a trebuit să fugă din 
calea urgiilor. La noi exista o atitudine 
antisemită şi la sfârşitul secolului XIX şi 
începutul secolului XX, dar nu erau forme 
agresive ca în Imperiul ţarist. Deci, evreii 
români au plecat în Ereţ Israel pentru că 
aşa le-a dictat conştiinţa, ceea ce este un 
lucru extrem de important.

Trebuie să spunem că nici în Israelul 
zilelor noastre nu sunt mulţi cei care vor 
să recunoască această întâietate a evre-
ilor din România. Ca atare, este bine ca 
generaţiile tinere din Israel să cunoască 
adevărul istoric, motiv pentru care noi, 
puţinii evrei care am mai rămas azi în 
România, am decis să organizăm această 

Conferinţă Internaţională referitoare la Pri-
mul Congres Sionist de la Focşani.

Este prima aniversare pe care o mar-
căm, dar putem ca, în anii care urmează, 
să creăm noi momente în amintirea Con-
gresului atât de important de la Focşani, 
de la sfârşitul anului 1881.

Mai vrem să arătăm şi că evreii din 
România au avut astfel de preocupări şi că 
nu numai datorită Holocaustului a apărut 
această mişcare sionistă pentru crearea 
Statului Israel. Au fost oameni care s-au 
dedicat ideii de refacere a Ereţ Israel înain-
te ca aceste forme să ajungă la paroxism.

Trebuie adăugat că există multă bu-
năvoinţă din partea autorităţilor române 
pentru desfăşurarea acestei iniţiative. Este 
un eveniment evreiesc, dar este şi unul ro-
mânesc, pentru că evreimea din România 
este parte a poporului român.

De asemenea, se cuvine a sublinia că 
acest eveniment se desfăşoară în preaj-
ma primei şedinţe comune a guvernului 
român şi a celui israelian, care va avea 
loc în Israel. Vor lua parte mulţi miniştri 
importanţi, conduşi de premierul român, 
Emil Boc. Reuniunea a fost convenită cu 
prilejul vizitei întreprinse în această vară 
la Bucureşti de primul ministru israelian, 
Benjamin Netanyahu. Este o dovadă că 
relaţiile bilaterale se dezvoltă favorabil.

Interviu de 
ALEXANDRU MARINESCU

(Urmare din pag. 8)

Admorul Yacov Mendel Friedman, din 
dinastia rabinilor din Buhuşi, s-a afl at, îm-
preună cu Marele Hasid Asher Koenig şi cu 
100 de tineri hasidimi din Curtea Rabinică 
de la Bnei Brak, la sinagoga strămoşilor săi 
din micul târg moldovenesc. 

Vizita de câteva zile de la sfârşitul lunii 
octombrie a fost prilejuită de renovarea 
Sinagogii Admorilor din Buhuşi de către 
Admorul Friedman şi Curtea rabinică de la 
Bnei Brak. „Să vă răsplătească Dumnezeu 
pentru lucrul minunat pe care aţi izbutit să îl 
faceţi aici”, le-a spus oaspeţilor preşedintele 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia (F.C.E.R.), dr. Aurel Vainer, prezent 
la festivitatea reinaugurării lăcaşului de cult.

Dr. Aurel Vainer a remarcat cu bucurie 
că „rabinii din Buhuşi, binecunoscuţi în toată 
România, au urmaşi atât de credincioşi cum 
sunt cei de la Curtea rabinică a Admorului, 
situată actualmente în Israel, la Bnei Brak”. 
„Duceţi înainte învăţătura Torei şi a Talmu-

dului”, i-a îndemnat preşedintele F.C.E.R. 
pe Admor şi pe hasidimii care îl însoţeau.

Admorului Rabin Yacov Mendel Fried-
man şi rabinului Asher Koenig, Mare Hasid, 
le-au fost decernate de către F.C.E.R. 
medalii şi diplome de onoare de „Prieten 
al Comunităţii Evreieşti din România”, re-
cunoscându-se astfel meritele lor deosebite 
în promovarea hasidismului în România, 
contribuţia la renovarea Sinagogii Admorilor 
din Buhuşi şi eforturile permanente depuse 
pentru păstrarea patrimoniului evreiesc, 
precum şi pentru dezvoltarea legăturilor 
dintre Buhuşi şi hasidimii din întreaga lume.

Cu prilejul prezenţei sale în micul oraş 
moldovenesc unde strămoşii săi au păstorit 
începând din anul 1866, Admorul Rabin 
YACOV MENDEL FRIEDMAN a răspuns 
la câteva întrebări adresate de „Realitatea 
Evreiască”:

- Aţi revenit la Buhuşi după ce a fost 
restaurată Sinagoga din localitate. Sun-

teţi mulţumit de felul în care arată acum 
lăcaşul de cult?

- Slavă celui Atotputernic, Sinagoga ara-
tă minunat şi se simte sfi nţenia ce a domnit 
aici de secole. Eu mulţumesc Celui de Sus 
că a redat acestui lăcaş această atmosferă.

Puterea sfi nţeniei Admorilor care slu-
jeau şi veneau în acest lăcaş sfânt este 
simţită în orice colţişor şi suntem convinşi 
că şi din ceruri, ei sunt aici, alături de noi şi 
se roagă pentru poporul evreu.

Aici nu e numai trecutul, aici e viitorul, 
aici este prezentul poporului evreu care, 
prin binefacerile divinităţii, poate continua 
pe fundamentul trecutului, cu grijă pe calea 
viitorului.

- Aţi fost înconjurat de peste 100 de 
tineri, pe care i-aţi numit „legătura de 
viitor”. Cine sunt ei şi din ce ţări vin?

- Tinerii sunt legaţi de hasidismul din Bu-
huşi şi au venit din toate colţurile Israelului: 
Ierusalim, Bnei Brak, Modiin Elite, Ashdod, 

Tzfat, Beit Shemesh şi din mai multe ţări 
europene, printre care Belgia şi Anglia. 
Majoritatea tinerilor hasidimi sunt de origine 
română, dar sunt familii care locuiesc în 
Israel de şapte-opt generaţii.

- Ce impresie v-a făcut modul în 
care este menţinut Patrimoniul sfânt în 
România?

- Avem acum o ocazie unică de a mul-
ţumi F.C.E.R.-ului, în fruntea căreia este 
dr. Aurel Vainer, care investeşte cu mare 
putere şi devotament, cu inima sa caldă şi 
cu grijă ca locurile sfi nte să poată continua 
tradiţia părintească, cu lauda ca aceste 
locuri să fi e mândria evreilor din România 
şi, în general, a poporului evreu.

Îl binecuvântăm, cu sănătate şi tot ce-şi 
doreşte, să fi e capabil să continue binecu-
vântatele sale fapte.

AL. MARINESCU

Sinagoga de la Buhuşi, renovată de către hasizii din Bnei Brak
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Cred că este im-
portant să discutăm 

public despre sionism, un termen de-a 
dreptul demonizat din felurite interese şi 
de către cercuri foarte motivate de aceste 
interese, deşi sionismul întrupează cele 
mai autentice valori ale poporului evreu. 
Pe de altă parte, cred că e important să se 
conştientizeze în opinia publică evreiască 
din lume contribuţia semnifi cativă a miş-
cării sioniste din România. Întorcându-ne 
la evenimentul petrecut cu 130 de ani în 
urmă şi pe care îl aniversăm acum, ei bine, 
chiar dacă e uşor prezumţios să-l denumim 
„Primul Congres Sionist” (ca şi cum am su-
gera că a premers Congresului de la Basel, 
unde s-a pus de fapt temelia sionismului ca 
mişcare politică modernă), el rămâne pia-
tra de hotar a mişcării sioniste din România 
şi un moment remarcabil în istoria generală 
a sionismului. Dacă ideea regăsirii patriei 
pierdute, biblicul Ereţ Israel, n-a încetat 
niciodată de-a lungul secolelor de frustrări 
în Galut să anime sufl etele evreieşti, ceea 
ce s-a hotărât la Focşani şi apoi s-a înfăp-
tuit în scurt timp, a fost împlinirea practică 
a acestei idei. Primele aşezări evreieşti în 
Palestina, atunci sub stăpânire turcească, 
Roş Pina şi Zichron Iacov, au fost „conce-
pute” la Focşani! Premiera constă în faptul 
că organizatorii principali sunt F.C.E.R. şi 
A.S.R. Vreau să apreciez buna colaborare 

şi înţelegere cu echipa constituită special 
pentru pregătirea conferinţei.

 - Astăzi, după crearea Statului Israel, 
care sunt direcţiile de acţiune ale mişcării 
sioniste? 

- „Astăzi” suntem după 63 de ani de 
la proclamarea independenţei Statului 
Israel, după şapte războaie duse pentru 
menţinerea fi inţei şi independenţei sale, 
astăzi suntem la 63 de ani de cînd Ideea 
Sionistă ,considerată în epoca „congresu-
lui” de la Focşani, de majoritatea evreilor şi 
desigur a neevreilor, ca o utopie, a devenit 
o realitate. Multe din „ismele” constituite în 
ideologii mântuitoare, născute în acelaşi 
timp sau după intrarea în arena istoriei a 
sionismului, au dispărut (din păcate, nu 
fără urme), dar direcţiile de acţiune ale 
sionismului au rămas aceleaşi. Evident, 
datorită schimbărilor majore petrecute 
în istoria contemporană a evreilor, sunt 
anumite diferenţieri în formularea obiecti-
velor şi a direcţiilor de acţiune ale mişcării 
sioniste mondiale. Ele au fost definite 
în PROGRAME (Basel 1897, Ierusalim 
1951, Ierusalim 1968 şi Ierusalim 2004), 
aprobate în congresele omonime şi au în 
esenţă următoarele principii fundamenta-
le: UNITATEA (poporului evreu din Israel 
şi Diaspora), REÎNTOARCEREA (Alia 
în Israel), CONSOLIDAREA (Israel, stat 
evreiesc şi democratic), IDENTITATEA 

(păstrarea tradiţiilor, educaţie, cultură 
evreiască, limba ebraică), SOLIDARITATE 
(protecţia libertăţilor şi drepturilor evreilor 
în Israel şi în Diaspora). După cum vedeţi 
din succinta enumerare a obiectivelor 
mişcării sioniste, ele sunt de actualitate 
maximă şi reprezintă priorităţile existen-
ţiale ale poporului evreu. Cred că putem 
afi rma fără nici o rezervă că WZO (iniţialele 
denumirii engleze a Organizaţiei Sioniste 
Mondiale), împreună cu organizaţiile afi li-
ate (Sohnut, KKL, WIZO şi multe altele), 
este cea mai cuprinzătoare organizaţie a 
poporului evreu în zilele noastre.

- Care sunt obiectivele Asociaţiei Sio-
niste din România şi cum colaborează cu 
celelalte organizaţii evreieşti de la noi şi 
din străinătate ?

- Asociaţia Sionistă din România este 
membru cu drepturi depline a WZO din 
anul 2002, după parcurgerea unei proce-
duri extrem de riguroase şi complicate. 
Delegaţia noastră a participat la congrese-
le 34, 35 şi 36, care au loc la Ierusalim, la 
intervale de patru ani. Suntem reprezentaţi 
si în Consiliul General Sionist care coor-
donează activitatea WZO între congrese. 
Suntem activi şi în conducerea mişcării 
studenţeşti şi de tineret, prin Andrei Sch-
wartz (Timişoara). Am participat la felurite 
acţiuni sioniste în limita fondurilor noastre 
foarte modeste, cu cei câţiva voluntari din 

conducerea A.S.R. (Adrian Cuperman, 
Dana Marinescu, Sorin Blumer, Boris Mehr 
ş.a). Cultivăm relaţii de prietenie, colabo-
rare cu toată lumea care face ceva sau 
simte ceva pozitiv pentru poporul evreu. 
Nu ştiu, deci nu pot să spun în ce măsură 
am reuşit să determinăm aceeaşi atitudine 
faţă de A.S.R., dar sper că evreimea din 
România, care a avut totdeauna convingeri 
şi atitudini sioniste, şi le-a păstrat. Nu ne-
am propus activităţi spectaculoase, căci 
probabil că nu le-am fi  realizat dacă ni 
le-am fi  propus. Celor care m-au întrebat 
ce face Asociaţia Sionistă, le-am răspuns 
sincer: nu face, ci EXISTĂ. Cred că în 
condiţiile micii colectivităţi evreieşti din 
România, cu o vârstă medie bine trecută 
de prima tinereţe, nu trebuie exagerat cu 
”activismul”. S-ar putea să producă efecte 
inverse. Mai efi cient este să cooperăm în 
realizarea evenimentelor, nu neapărat mai 
multe şi mai zgomotoase, ci mai puţine şi 
mai profunde.

Cred că conferinţa ”Primul Congres 
Sionist – Focşani, 1881” ar putea fi  o în-
cercare reuşită în acest sens, o cooperare 
benefi că între multe şi diferite organizaţii 
evreieşti din România şi Israel.

Sper chiar să fi e.
- Vă mulţumim pentru interviu.

A consemnat EVA GALAMBOS

„România a adus o contribuţie semnifi cativă la istoria sionismului”
Interviu cu ing. TIBERIU ROTH, preşedintele Asociaţiei Sioniste din România

(Urmare din pag. 8)
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“ E x p e d i ţ i e ”  a r t i s t i c ă  î n  I s r a e l
Deşi sună mai mult palpitant decât 

ştiinţifi c, tocmai m-am întors dintr-o ”ex-
pediţie” artistică, la invitaţia Ministerului de 
Afaceri Externe israelian (prin intermediul 
Ambasadei Israelului din România şi în 
special cu sprijinul ataşatului cultural, 
dna Arezoo Hersel). Am avut onoarea să 
particip la această deplasare în interes 
de serviciu (cum ar suna titlul unui fi lm 
de Emir Kusturica) împreună cu alţi 25 de 
curatori, artişti, galerişti şi jurnalişti de artă 
din ţări de pe trei continente: SUA, India, 
Peru, Myanmar, Germania, Finlanda, Ru-
sia, Slovacia, Slovenia, Lituania, Estonia, 
Croaţia, Cipru, Cehia, Austria, România).

Ideea acestei scurte dar intense şederi 
a fost aceea de a promova arta tânăra is-
raeliană alături de  valorile binecunoscute 
ale culturii şi istoriei Israelului, iar eu, ca 
expert din partea Muzeului Naţional de 
Artă Contemporană şi singurul repre-
zentant al României în această acţiune 
culturală, am fost plăcut impresionată 
de deschiderea pe care Israelul o arată 

faţă de arta contemporană, printr-o con-
certată acţiune de înnoire a muzeelor: 
la Hertzlyia, Haifa şi Petach Tikva sunt 
trei muzee noi şi moderne, cu spaţii bine 
organizate, iar Tel Aviv-ul şi Ierusalimul 
s-au înnoit şi ele. Muzeul Israelului din 
Ierusalim ilustrează un proiect magistral 
care a fost fi nalizat acum un an, iar noua 
aripă a Muzeului  din Tel Aviv (Hertaşi Paul 
Amir Building) s-a deschis în 2 noiembrie 
2011, noi având privilegiul de a o vizita 
în avanpremieră. Sunt muzee de talie 
mondială, cu arhitectură avangardistă, 
folosind ultimele tendinţe în arta expunerii, 
cu colecţii ce subliniază identităţi colecti-
ve, identităţi intime şi identităţi naţionale. 
Acest program intens de cunoaştere de-
taliată a artei contemporane israeliene a 
cuprins şi numeroase galerii din Tel Aviv, 
Ierusalim şi Haifa, vizite în atelierele artiş-
tilor şi stabilirea unor contacte directe cu 
aceştia, lucru esenţial pentru promovarea 
artei noi în afara ţării. Astfel, am cunoscut 
o tânără artistă originară din România, 

Keren Yeala Golan, care a început un 
proiect la Bucureşti acum un an şi pe 
care o vom cunoaşte în decembrie când 
va reveni să termine fi lmările.

În concluzie, după o lungă serie de 
galerii, ateliere, muzee, vernisaje şi foar-
te puţină (chiar deloc) plimbare turistică 
prin oraş, am revenit cu impresia unei 
atmosfere efervescente, a unor întâlniri 
cu artişti de toate vârstele, experimentaţi,  
practicând o artă nu rareori nostalgică, 
privind înspre trecut, dar adăugând fi e o 
notă proaspă tă şi ingenuă, fi e o direcţie 
militant şi ironic-violentă. Oricare ar fi  
mesajul, susţinerea artei tinere, fondurile 
uriaşe alocate culturii îmi dau imaginea 
unei poveşti în care bagheta magică 
poate împlini practic orice vis, de la pro-
movarea tinerilor artişti pînă la construirea 
unui nou muzeu. Kol Hakavod!!

CARMEN IOVIŢU
Curator Muzeul Naţional de Artă 

Contemporană

„Este ceasul al doisprezecelea pentru înfi inţarea 
unui muzeu al spiritualităţii iudaice în România”

afi rmă TOMA GEORGE MAIORESCU, în interviul acordat „Realităţii Evreieşti”
Rep: Într-un alt interviu acordat „Re-

alităţii Evreieşti”, aţi afi rmat că fi ecare 
dintre noi este exact atât cât este urma 
paşilor rămaşi în urma sa. Să extrapolăm 
ideea la prezenţa evreilor în ţara noastră. 
V-aş ruga să ne spuneţi ce credeţi că 
se poate face pentru a lăsa o urmă cât 
mai palpabilă, având în vedere că de la 
800 000 de evrei înainte de război, astăzi 
am rămas numai câteva mii.

TGM: Evreii au ajuns pe aceste me-
leaguri binecuvântate la trei decenii după 
incendierea, năruirea şi trecerea Ierusa-
limului prin fi erul plugului. Coloane lungi 
de iudei, dintre care şi mulţi zeloţi, însoţiţi 
de legionarii romani, s-au îndreptat atunci 
către Roma, după care au fost încorpo-
raţi în legiuni şi cohorte. Dintre acestea, 
şi Legiunea a XIII-a Gemina a ajuns în 
spaţiul carpato-dunărean-pontic. Metope, 
monumente funerare şi monede ale acelui 
timp vorbesc despre prezenţa iudee, mai 
ales în Oltenia şi Banat. 

În 1938, numărul evreilor din România 
ajunge la un vârf de 800 000. Cum a fost 
atinsă această cifră impresionantă o spu-
ne o îndelungată şi neîntreruptă istorie a 
luptei dintre excludere şi integrare. 

Pentru a imprima o urmă cât mai 
pregnantă a acestei lupte permanente 
între excludere şi integrare cred că este 
necesar un complex muzeal, modulat pe 
regiuni, al valorilor create de prezenţa 
evreiască pe aceste meleaguri. 

Rep: Poate că formula unui complex 
muzeal al spiritualităţii iudaice ar reda mai 
fi del amprenta pe care a lăsat-o această 
luptă între excluderea şi integrarea evre-
ilor asupra culturii româneşti...

TGM: Poate că e mai bine formulat 
aşa. În tot cazul, eu sper că se va înfi inţa 
o structură care să constituie imaginea 
contribuţiei evreilor la progres, la cultura 
şi civilizaţia românească. 

Într-adevăr, nu este vorba de un singur 
muzeu, ci de a crea un complex dispersat, 
modulat în diferite spaţii, în afara unui 
muzeu central. Este nevoie de săli tema-
tice, printre care despre istoria evreilor 
din România, refl ectată în documente, 
fotografi i şi exponate, istoria sionismului, 
evreii români sub comunism, Holocaust, 
familia evreiască, sinagogile din Româ-
nia, viaţa comunitară şi, nu în ultimul rând, 
despre marile personalităţi culturale. Aici 
se includ scriitori, regizori, actori, artişti 
plastici, oameni de ştiinţă, economişti, 
lideri de opinie şi alţii. 

Rep: Asumându-vă rolul de muzeo-
log, pe cine aţi include în aceste săli  ale 
marilor personalităţi de origine evreiască 
din România?

TGM: Câteva exemple de asemenea 
personalităţi ar putea fi  Nicolae Cajal, 
Anatol Vieru, Wilhelm Filderman, Elie 

Wiesel, Felix Aderca, marii rabini, ca Ia-
cob Niemirower, Alexandru Şafran, Moses 
Rosen, Ernest Neumann. 

Oricum, ideea centrală a acestui com-
plex trebuie să fi e, aşa acum spuneam, 
confruntarea dintre excludere şi integrare, 
dintre antisemitism şi toleranţa fi losemită. 
În ciuda unor difi cultăţi aparent insurmon-
tabile, orizontul de cooperare se lărgeşte 
permanent, în folosul ambelor popoare.

 În acelaşi timp, solidaritatea interuma-
nă se dovedeşte a fi  o pavăză puternică 
a umanităţii.

Rep.: Să dea Dumnezeu să aveţi 
dreptate. Dar cum nivelul antisemitismului 
nu depinde de numărul evreilor rămaşi 
într-un anumit loc, într-un moment dat al 
istoriei, mai bine să ne întoarcem la ideea 
dvs despre muzeul sau centrul spiritua-
lităţii iudaice. Vă propun să abandonăm 
rolul de muzeolog şi să presupunem că 
sunteţi un vizitator. Ce anume aţi căuta 
să vedeţi?

TGM:  În primul rând, mi-aş dori o 
expunere interactivă. În momentul de faţă 
există un muzeu al istoriei evreieşti, dar 
aici nu există această expunere modernă, 
interactivă. El ar putea însă deveni cu 
uşurinţă baza de la care ar putea porni 
modulul central. 

Apoi, este importantă dispersarea 
geografică a modulelor. De pildă, mă 
gândesc că ar trebui reconstruit spaţiul 
unde au locuit şi trăit majoritatea evreilor 
din România, mai ales în Moldova şi Tran-
silvania de Nord. Ar trebui, cu alte cuvinte, 
reconstituit un stetl. Acest târguşor trebuie 
să aibe şil şi un heder în jurul Curţii rabini-
ce. Trebuie să nu lipsească nici birtul, în 
care să se audă muzică klezmer.

Rep: Unde ar putea fi  amplasate astfel 
de module?

TGM:  De pildă, modulul care conţine 
un stetl ar putea fi  amplasat la Cristian, 
unde există loc sau poate ar putea fi 
achiziţionat ceva spaţiu. Aici ar fi  un loc 
bun, pentru că ar putea fi  atraşi vizitatorii 
străini. Mă gândesc mai ales la turiştii 
americani de origine evreiască.

Un alt modul de succes ar putea fi , să 
spunem, atelierul avangarda. Aşa cum 
se ştie, avangarda s-a manifestat cu pre-
cădere în anii 1930 – 1940 ca o mişcare 
de înnoire a mijloacelor şi formelor de 
expresie artistică, mai ales în literatură 
şi artele plastice. Trebuie subliniat faptul 
că germenul avangardei a apărut în ate-
lierele artistice precum cel bucureştean, 
„Lăptăria lui Enache”, a lui Stephan Roll 
(Ghiţă Dinu), care îşi va găsi perechea 
în „Cabaretul Voltaire”, din Zürich. Co-
laborarea dintre scriitori şi pictori de pe 
malul Senei devine o permanenţă. Victor 
Brauner ilustrează cărţile lui Paul Eluard 
şi Aragon, M.H. Maxy are o legătură cu 

Marcel Duchamp. Tristan Tzara devine o 
stea de primă mărime în cercurile literare 
ale Parisului, Ilarie Voronca, Gherasim 
Luca, Păun, Isidor Isou, Marcel Iancu 
(poreclit Dada Iancu) vor crea în Israel 
primul sat al pictorilor. 

Scriitori evrei ca Max Blecher, Felix 
Aderca, Camil Baltazar, Ion Călugăru, 
B.Fodane, Aurel Baranga, Maria Banuş, 
Ury Benador vor ţine seama în creaţia lor 
literară de experimentul avangardist, de 
cultul formulelor insolite şi şocante.

Rep: Un astfel de muzeu înseamnă o 
avere pentru achiziţii, ca şi pentru sisteme 
de pază. Există fonduri?

TGM: Există deja tablouri de mare 
valoare, care nu au fost expuse din lipsă 
de sisteme de protecţie. Acum există 
mijloace performante de securizare şi 
această teamă ar trebui să cedeze pentru 
a ne putea permite să vedem o pinaco-
tecă de mare valoare. Acest modul, pe 
care l-am intitulat „atelierele avangardei“, 
benefi ciază de cea mai valoroasă arhivă, 
bibliotecă şi documentare a avangardei 
româneşti, realizată de Saşa Pană. Cred 
că ar putea exista formule de colaborare 
cu Vladimir Pană, care are această arhivă 
documentară. 

Pe de altă parte, pentru acest modul 
s-ar putea atrage fonduri europene. De 
asemenea, pentru stetl, ar putea fi  acce-
sate fonduri evreieşti internaţionale, pen-
tru că acest tip de târguşor a fost extrem 
de important şi acum nu mai există.

Rep.: Modulul cu acest stetl ar fi  un fel 
de Muzeul Satului?

TGM:  Da, dar cu diferenţa că şi acest 
modul trebuie să fi e interactiv. De pildă, la 
Curtea rabinică ar trebui să existe discuţii 
despre înţelepciunea rabinică. S-ar putea 
face şi mici fi lme documentare. 

Iar la atelierele avangardei trebuie să 
fi e un cenaclu care să ateste contempo-
raneitatea avangardei.

Un alt modul al complexului muzeal 
„excludere şi integrare” ar fi  o secvenţă 
reconstruită butaforic din „Calea Văcă-
reşti 1938”. Acest modul s-ar constitui 
dintr-un magazin de ”Băcănie şi delica-
tese”, o clădire cu locuinţă „de închiriat”, 
o baie rituală, o cafenea caşer unde să 
fi e difuzată permanent muzică uşoară de 
Ely Roman, Giroveanu şi alţi compozitori 
evrei ai epocii, o casă de rugăciuni în care 
pot fi  expuse obiecte de cult, Tora, cărţi 
de rugăciune etc.

Rep: Ce aţi pune în secţiunea rezer-
vată Holocaustului?

TGM: Treptat şi din ce în ce mai 
agresiv, începând din al treilea deceniu 
al secolului XX, antisemitismul latent al 
excluderii se transformă într-un antise-
mitism virulent, de stat. Antisemitismul 
militant cucereşte paginile presei, de la 

„Curentul” la „Sfarmă-piatră” şi „Porun-
ca vremii”. Sunt eliminaţi actorii evrei 
din teatre, avocaţii din  barouri, elevii şi 
dascălii evrei din şcoli şi universităţi, sunt 
eliminate şi semnăturile scriitorilor evrei 
din edituri şi biblioteci.

Politica ofi cială este pătrunsă de slo-
ganul „Jidanii la Palestina”, de cămăşile 
albastre ale lui A.C. Cuza, de pogromurile 
legionare, de locurile publice interzise 
evreilor prin anunţuri ca „Juden nicht 
erwunscht”. 

Nu apare, ca la Auschwitz, anunţul 
„Arbeit macht frei”, în schimb, în România 
încep detaşamentele de muncă forţată, 
deportările sub pază militară prin ţară 
şi deportările în lagăre de exterminare 
prin înfometare şi tifos în Transnistria 
(180 000 de evrei).

În acelaşi timp, acest modul trebuie să 
arate convingător şi rezistenţa împotriva 
intoleranţei, să sublinieze solidaritatea 
românilor, începând cu Regina mamă 
Elena, Agarici, primarul din Cernăuţi, 
Traian Popovici, până la grupurile de 
evrei trecuţi în România peste Carpaţi de 
antifascişti români.

Să nu uităm că există 60 de „Drepţi 
între Popoare”. 

Rep: Cu ce ar trebui să se încheie 
acest muzeu sau centru al spiritualităţii 
iudaice?

TGM: Cu o sală multifuncţională 
pentru reprezentaţii, filme, conferinţe, 
seminarii tematice. Aici ar putea avea 
loc şi susţinerea unor teze de masterat şi 
de doctorat pe teme ale istoriei şi culturii 
evreieşti din România.

Dar trebuie să înţelegem că este 
ultimul moment în care se poate realiza 
această iniţiativă. Populaţia evreiască din 
România nu va mai creşte ca număr. Tre-
buie început prin constituirea unei echipe 
de iniţiativă care să elaboreze proiecte, 
dar să facă şi achiziţii de obiecte care au 
aparţinut unor mari personalităţi, de la fo-
tografi i la documente de arhivă, mobilier, 
piane, partituri, pentru ca în momentul în 
care vor putea fi  deschise anumite modu-
le, să dispunem de exponate.

Timpul este cel mai mare inamic al 
acestui proiect. Nu mai avem timp, dacă 
vrem să lăsăm acea urmă care să ne 
reprezinte.

Interviu de 
ALEXANDRU MARINESCU
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P A U L  C O R N E A  l a  8 8  d e  a n i
Este fi ul lui Leon Constantin Luca, maistru tipo-

graf, şi al Olgăi. A urmat liceul în Bucureşti, la Liceul 
Evreiesc de Băieţi „Cultura”, unde îl are profesor 
pe dramaturgul şi eseistul Mihail Sebastian. Este 
licenţiat în Litere şi Filosofi e al Universităţii din 
Bucureşti în 1948, secţia Sociologie. Devine Doctor 
în Filologie în 1971. A deţinut funcţii importante, 
înainte de 1990, în Consiliul Culturii, în domeniul 
cinematografi ei, şi a fost cercetător la Institutul de 
Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”. După 1990, 
a devenit secretar de stat în Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi decan al Facultăţii de Litere între 1990 
şi 1993. Specialist în perioada pre-romantismului 
românesc şi a romantismului, teoretician literar cu 
interese în zona literaturii comparate şi a teoriei li-
terare, în prezent este profesor asociat la Facultatea 
de Litere din Universitatea Bucureşti şi unul dintre 
cei mai importanţi interpreţi ai fenomenului literar 
(critică, teoria şi istoria literaturii, comparatism). 

 Volume publicate: Studii de literatură română 
modernă, Editura pentru Literatură, 1962; Anton 

Pann, studiu monografi c, Editura pentru Literatu-
ră, 1964; De la Alecsandrescu la Eminescu, Editura 
pentru Literatură, 1966; Originile romantismului 
românesc, Editura Minerva, 1972; Oamenii începu-
tului de drum, Editura Cartea Românească, 1974; 
Conceptul de istorie literară în cultura românească, 
Editura Eminescu, 1978; Regula jocului. Versantul 
colectiv al literaturii, Editura Eminescu, 1980; I. He-
liade Radulescu interpretat de..., Editura Eminescu, 
1980; De la N. Filimon la G. Călinescu, 1982; Itinerar 
printre clasici, Editura Eminescu, 1984; Introducere 
în teoria lecturii, 1988 (volumul a fost tradus în limba 
italiană în 1993), ed. I, Editura Minerva, 1988; ed. a 
II-a, Editura Polirom, 1998; Aproapele şi departele, 
Editura Cartea Românească, 1990; Semnele vremii, 
Editura Eminescu, 1995;

 Volume coordonate sau în colaborare: Documente 
şi manuscrise literare, Editura Academiei Române, 
vol. I, 1967, vol. II şi III, 1969; Gândirea românească 
în epoca paşoptistă, în colaborare cu Mihai Zamfi r, 
Editura Minerva, 1969, ş.a.

La sediul JCC, în organizarea 
F.C.E.R. (consilier dr. José Blum, 
doamna Sybil Binun) a avut loc 
sărbătorirea vârstei de 88 de ani a 
istoricului literar, profesor şi impor-
tant om de cultură, Paul Cornea. În 
deschidere, preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, deputat, a prezen-
tat pe scurt personalitatea celui 
sărbătorit, menţionând participarea 
a numeroşi oameni de cultură, 
personalităţi din societatea româ-
nească, invitaţi şi membri ai obştii 
evreieşti. A fost prezent şi Rabinul 
Rafael Schaffer. Chestiunea con-
troversată a vârstei lui Paul Cornea 

a fost rezolvată pe loc, domnia sa 
este născut la 3 noiembrie 1923, şi 
nu 1924, aşa cum greşit este men-
ţionat în unele dicţionare, biografi i, 
etc. Dr. Aurel Vainer a amintit de 
Liceul Cultura B, unde a învăţat 
Paul Cornea în anii prigoanei an-
tonesciene, când i-a fost profesor 
şi Mihail Sebastian. Cercetător la 
Institutul de Istorie a Literaturii „G. 
Călinescu”, profesor universitar 
cunoscut şi îndrăgit de studenţi, 
doctoranzi, Paul Cornea a avut 
mereu o atitudine tranşantă faţă 
de discriminările de orice natură, 
inclusiv în privinţa defi nirii în DEX 
a termenului „jidan”. 

În cuvântul său, Paul Cornea a 
cerut să nu se exagereze cu elogii-
le, să nu se vorbească mult despre 
persoana sa, deoarece doreşte să 
citească unele pagini din memoriile 
pe care le pregăteşte pentru publi-
care împreună cu Daniel Cristea 
Enache, Adriana Bittel, la Editura 
Polirom. 

Au luat cuvântul apoi prieteni şi 
admiratori ai sărbătoritului.

Acad. Solomon Marcus a men-
ţionat prima lucrare cu care şi-a 
început cariera Paul Cornea, 
pentru licenţă, despre Dimitrie 
Gusti. Era absolvent al Facultăţii 

de Sociologie, dar s-a dedicat lite-
raturii. Opera lui Paul Cornea este 
bogată pe plan ideatic. A lansat 
o serie de ipoteze care au incitat 
discuţii, el însuşi fi ind un polemist 
bine documentat. Portretele litera-
re realizate de Paul Cornea sunt 
memorabile. De asemenea a ştiut 
să stimuleze creativitatea colabo-
ratorilor, studenţilor. Din păcate, 
astăzi se citeşte prea puţin, elevii 
nu mai sunt preocupaţi de studiu, 
iar gândirea „inginerească”, în sen-
sul necreativ, a început să sufoce 
sistemul educaţional, învăţămân-
tul, sistematizarea excesivă înde-

părtează interesul tinerilor. 
Paul Cornea stăpâneşte arta 
seducţiei în faţa publicului, 
fi ind totodată un erudit. S-a 
născut între cărţi, iar fi ii săi – 
Octav Cornea, matematician 
(Canada), Andrei Cornea, 
cunoscut publicist, specialist 
în cultura antică greacă – îi 
urmează calea. De altfel, 
Arghezi l-a remarcat încă din 
1955, când a scris o tabletă în 
„Contemporanul” despre el. 

 Prof. univ. dr. Liviu Pa-
padima, decanul Facultăţii 
de Litere a Universităţii Bu-
cureşti, fost student şi doc-
torand al lui Paul Cornea, a 
menţionat spiritul viu, curio-
zitatea ştiinţifi că, darul de a 
asculta pe fi ecare cursant, 
echilibrul consecvent, răb-
darea de pedagog, dorinţa 
de a ajuta în activitate pe cei 
cu care venea în contact. Se 
pare că după Vianu, Paul 

Cornea a fost unul dintre cei mai 
apreciaţi profesori de literatură în 
Universitate. 

Prof. univ. dr. Ştefan Cazimir a 
pus în evidenţă valoarea studiilor 
de literatură comparată, ca şi a 
întregii sale opere, care s-a bucurat 
de elogii din partea unor colegi mai 
tineri, Eugen Negrici, Leon Volovici 
(Israel), Ion Bogdan Lefter. Fostul 
student Ştefan Cazimir a păstrat 
şi un caiet de notiţe, pe care l-a 
arătat publicului cu această ocazie 
sărbătorească. 

Prof. univ. dr. Mircea Anghe-
lescu apreciază, ca om de biblio-
tecă, dar şi om de cultură activ în 
presă, valoarea studiilor lui Paul 
Cornea, generozitatea sa, curajul 
şi verticalitatea sa în anii când un 
Miron Constantinescu încerca să-i 
„disciplineze” pe intelectuali. 

A urmat o lectură de circa ju-
mătate de oră a Memoriilor lui Paul 
Cornea, în lectura autorului. Vizita 
la Moscova, în 1949, cu ocazia 
Congresului tineretului comunist, 
dezamăgirile provocate de atmo-
sfera de neîncredere, urmărire 
poliţienească a oaspeţilor de peste 
hotare,interzicerea oricărei critici, 
deşi delegaţii italieni, în frunte cu 
Enrico Berlinguer, au încercat să 

se opună acestor practici, discursul 
semi-analfabetului mareşal Budi-
onnâi, falsa democraţie care se 
instaurase şi în România, începând 
cu alegerile falsifi cate din 1946, 
dar şi o amintire mai luminoasă, 
baletul în care strălucea Galina 
Ulanova, aceste aspecte au fost 
bine surprinse în paginile lecturate. 

Col. (r) Aurel Ianovici a sublini-
at curajul tânărului Paul Cornea, 
care a crezut iniţial într-o lume mai 
dreaptă, în umanism. L-a cunoscut 
din liceu, fi ind de aceeaşi vârstă. 

Ing. Iosif Cotnăreanu a vorbit 
despre prietenul Paul Cornea, 
despre darul său de a fi  apropiat 
de oameni.

Scriitorul Dorel Dorian, fost 
deputat, a vorbit elogios despre 
îndrumătorul său din tinereţe, Paul 
Cornea, despre atenţia pe care o 
acordă celor mai tineri şi astăzi. I-a 
amintit pe Mirodan şi pe Ion Mihă-
ileanu, cu care a conlucrat în anii 
iluziilor… pierdute. În propriile sale 
memorii, D. Dorian îl aminteşte 
adesea pe Paul Cornea. 

Prof. Veronica Bârlădeanu a 
spus că l-a cunoscut pe Paul Cor-
nea cu 67 de ani în urmă, când ea 
era elevă de 14 ani. L-a apreciat 
pe tot parcursul vieţii, până astăzi. 

Ing. Paul Schwartz, vicepreşe-
dinte al F.C.E.R., a apreciat poziţia 
critică a lui Paul Cornea faţă de un 
trecut iremediabil depăşit, împăr-
tăşind unele impresii dintr-o vizită 
făcută la Moscova.Sistemul sovie-
tic nu a adus bunăstarea promisă, 
condiţiile de trai nu corespundeau 
marilor promisiuni şi sloganurilor 
propagandistice, lecţia trecutului ar 
trebui să ne facă mai realişti, dar şi 
mai umani. Exemplul profesorului 
Cornea este edifi cator. 

Ţicu Goldstein, traducător şi 
publicist, a subliniat gradul de dez-
umanizare în relaţiile interumane, 
sub steagul partidului unic. ”Mai 
bine cu Partidul, decât singur” era 
un slogan astăzi greu de înţeles. 

Criticul literar Daniel Cristea 
Enache a apreciat modul de des-
făşurare a întâlnirii, caracterul des-
chis, prietenesc, iar despre Paul 
Cornea a spus că este unul dintre 
puţinii „despre care nimeni nu vor-
beşte de rău”, deşi în societatea 
română convulsiile, denigrările 
sunt încă în plină desfăşurare.

Editorul Teşu Solomovici a 
amintit că a fost student al lui Paul 
Cornea în anul al patrulea de facul-
tate, apreciind că numele acestuia 
se înscrie într-o galerie strălucită 
de lingvişti, istorici literari de origine 
evreiască, de la Jacques Byck la 
Ov. S. Crohmălniceanu, ş.a.

În încheiere, preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a mul-
ţumit vorbitorilor şi i-a urat lui Paul 
Cornea un călduros „La mulţi ani”.

BORIS MARIAN

“ŞI ALERGĂTORII VIEŢII 
ÎŞI PREDAU TORŢELE”

Discursul de recepţie al profesorului 
EUGEN SEGAL la Academia Română

Omagiindu-şi Maestrul, acad. 
Ilie Murgulescu, în Discursul de 
Recepţie la primirea în Academia 
Română, Discipolul Eugen Segal 
a readus în actualitate efi gia unui 
creator de şcoală, proiectând, 
din unghi contemporan, biografi a 
unui om în biografi a unei epoci 
şi răspunzând – cu mijloacele 
omului de ştiinţă, ale umanistului 
– la una din marile întrebări care 
frământă azi istorici, sociologi, 
societate civilă: cercetarea ro-
mânească – încotro?

Din copleşitorul curriculum 
vitae al profesorului Eugen Se-
gal răzbate împlinirea la superlativ a unei vocaţii. S-a vorbit 
mult, începând cu preşedintele Academiei Române, prof. 
univ. dr. Ionel Haiduc, despre prodigioasa activitate ştiinţifi că 
a celui intrat printre „nemuritori”. Au existat, însă, şi lucruri 
nerostite: anii de şcoală în „dulcele târg al Ieşilor” natali, 
cu bunicul, care mergea vineri seara la şil, cu tatăl, inginer 
agronom, adept al Haskalei. Eugen Segal, exmatriculat din 
liceu din „raţiuni” iraţionale, a trăit „duminica aceea” din vara 
lui ’41 - pogromul din Iaşi - şi anii imediat de după masacru: 
„Treceam zilnic spre casă pe strada Pădurii. Era acolo un 
zid care devenise roşu. Roşu de sânge. A trecut vara şi a 
venit toamna. Zidul era roşu. După zăpada acoperitoare a 
iernii, a venit primăvara. Zidul era tot roşu”. La 70 de ani 
distanţă, primirea ca membru titular a eminentului savant 
de origine evreiască în Academie a însemnat şi revenire la 
normal pentru societatea românească şi reparaţie morală 
pentru cicatricele sufl eteşti de-o viaţă ale celui, acum, onorat. 
Onoare răsfrântă asupra comunităţii căreia-i aparţine.

Discursul de Recepţie poate fi  un posibil punct de ple-
care pentru o monografi e „Ilie Murgulescu”. Magistrul său 
a fost un copil de la ţară, cu pasiunea cunoaşterii şi şansa 
de a fi  întâlnit dascăli şi oameni adevăraţi, de la învăţător la 
profesori de gimnaziu şi liceu din Craiova, apoi – profesori 
universitari din Cluj. „Şi alergătorii vieţii îşi predau torţele”, 
spune un poet latin. Iată cum, la propunerea profesorului 
Gheorghe Spacu, lui Ilie Murgulescu i se deschide o carieră 
universitară. Termină doctoratul „Magna cum laude”, obţine 
o bursă de studii la Institutul de Chimie Fizică din Leipzig. 
Reîntors în ţară, face carieră ştiinţifi că, dar şi administrativă. 
Este rector al Institutului Politehnic Timişoara, al Universităţii 
Bucureşti, ministru adjunct al Învăţământului, preşedinte al 
Comitetului pentru Învăţământul Superior, ministru al Învăţă-
mântului Superior, ministru al Învăţământului. Ca intelectual 
cu verticalitate, a avut de înfruntat obtuzitatea guvernanţilor 
de atunci şi a făcut-o curajos, ghidându-se în aprecieri după 
criterii valorice, nu după „dosarele” universitarilor şi „originea 
socială” a studenţilor. O „refl ecţie amară” a profesorului 
Murgulescu, legată de lipsa de fonduri a guvernului pentru 
o tentativă de reconstrucţie a Universităţii, dă de gândit 
prin actualitatea ei: „Atât guvernele burgheze cât şi cele 
socialiste nu aveau niciodată bani pentru dezvoltarea şi 
sprijinirea învăţământului şi cercetării”. După evenimentele 
din 1956, din Ungaria, Murgulescu este „eliberat din funcţie”, 
ca „vinovat” pentru starea de spirit a studenţimii române, şi 
rechemat în post abia în 1960. Din 1963, el devine preşedinte 
al Academiei Române. Centrul de Chimie Fizică, înfi inţat tot 
atunci, funcţionează sub egida Academiei, sub îndrumarea 
sa. Trecut, ulterior, în custodia altor instituţii, Centrul revine 
la Academie după 1990. Cursul său de chimie fi zică este 
şi azi reper pentru specialişti. „Lecţiile profesorului erau un 
exemplu de fl uenţă şi ordine”, a subliniat Discipolul. Rezultat 
al dezvoltării extraordinare a disciplinei în a doua jumătate 
a secolului XX, au fost cursurile de specializare. Aspecte de 
lucru cu studenţii şi colaboratorii, consideraţii despre lucrări, 
aniversarea a 80 de ani a Profesorului, sesiunea omagială 
la centenar, recunoaşterea internaţională, toate au condus 
la convingerea că „profesorul Murgulescu a fost un Spiru 
Haret al timpului său”. Cuvântul de Răspuns, rostit de acad. 
Marius Andruh, fost student şi colaborator al profesorului 
Eugen Segal, s-a constituit ca veritabil Laudatio. Au fost 
punctate: • găsirea drumului propriu în cercetare; • fonda-
rea şi dezvoltarea şcolii româneşti de chimie neizotermă; • 
contribuţii în diverse domenii ale chimiei; • aprecieri în me-
diul academic internaţional; • organizarea de simpozioane 
anuale de analiză termică la Secţia de Ştiinţe Chimice a Aca-
demiei Române; • participarea la Conferinţe Internaţionale 
de Analiză Termică; • acordarea titlului de Doctor Honoris 
Causa al Universităţilor din Timişoara şi Arad; • decernarea 
Ordinului Naţional „Steaua României“ în rang de Cavaler; • 
prezenţa, timp de jumătate de veac, în viaţa universitară şi, 
în ultimii douăzeci de ani, în Academia Română, ca membru 
corespondent. Titularizarea ca academician a profesorului 
Eugen Segal răspunde „prezent” aportului etniei noastre în 
cultura română.

IULIA DELEANU



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 372-373 (1172-1173) - 1 - 30 noiembrie 2011  11

La aniversarea a 
două decenii de activi-

tate a CCI România-Israel, preşedintele 
ei,conf. univ. dr. NASTY VLĂDOIU a 
fost decorat de preşedintele României cu 
„Meritul Industrial şi Comercial în Grad 
de Cavaler”. Cu acest prilej aniversar, dl 
Nasty Vlădoiu ne-a acordat un interviu. 

- Care este specifi cul activităţii unei 
Camere de comerţ?

- Avem câţiva piloni care susţin acti-
vitatea camerală a CCI România-Israel: 
misiuni economice, mese rotunde, semi-
narii, întâlniri B2B. Delegaţii de oameni 
de afaceri sosesc aici sau pleacă în Israel 
în fi ecare an. Noi suntem consecvenţi în 
aceste activităţi. Ne bucurăm şi de un 
sprijin solid atât din partea Camerei Na-
ţionale, a CCIB, precum şi a ministerului 
de resort . 

- Cum este văzută România de mediul 
de afaceri din Israel?

- În acest moment România se afl ă 
într-o scădere de imagine, datorită inter-

pretării rezultatelor din domeniul imobiliar. 
Din momentul în care investitorii au venit 
în România şi până au defi nitivat investi-
ţiile în domeniul imobiliar, au început să 
aibă anumite insatisfacţii... cauzate şi de 
criza economică. Dar pierderile generate 
de căderea preţurilor la case şi terenuri nu 
trebuie să umbrească imaginea afacerilor 
româno-israeliene. Perioada aceasta va 
fi  curând depăşită. Oamenii de afaceri 
serioşi continuă să lucreze în România 
cu succes, unii vor vedea că sunt şi alte 
business-uri profi tabile în care ar putea 
să investească. Noi de aceşti oameni 
de afaceri avem nevoie, nu neapărat de 
aceia care speculează la un moment dat 
o conjunctură favorabilă a unei pieţe... 
Eşecul unor oameni de afaceri israelieni 
în anumite sectoare lovite de criză nu 
trebuie să umbrească succesul altor isra-
elieni în sectoare cum ar fi  cele alimentar, 
high-tech, IT&C sau energie.

- Puteţi aproxima numărul firmelor 
israeliene din ţara noastră?

- Firme cu capital mixt în România 

sunt circa 6500. Nu putem spune însă 
că toate lucrează la capacitate. Dacă ar 
fi  să reunim toate fi rmele cu capital origi-
nar israelian care au investit în România, 
indirect sau prin offshore, cred că Israelul 
s-ar afl a undeva pe un loc 6 între ţările cu 
investiţii importante aici.

Oamenii de afaceri israelieni vor alege 
cu maximă atenţie domeniul de afaceri 
în care vor să investească, trebuie să fi e 
un domeniu profi tabil pe termen lung. Iar 
dacă nu identifi că rapid acest lucru, nu 
înseamnă că este neapărat vina mediului 
de afaceri românesc. Există o serie de 
domenii de business unde se câştigă 
foarte bine: IT, security, energie verde, 
unde creşterile sunt cu două cifre. Aici, 
la CCI România-Israel, noi încercăm să 
promovăm aceste tipuri de afaceri. În 
alte afaceri, în sectoare unde odinioară 
s-a speculat, câştigurile au fost mari, dar 
riscul a fost pe măsură.

- Ce sectoare vor fi  preferate de inves-
titorii israelieni în România?

- Cred, în continuare, că agricultura 

este ceva ce România are de oferit şi Is-
raelul are tehnologia şi know-how-ul capa-
bile să dezvolte acest domeniu. Românii 
sunt recunoscuţi pentru competenţele 
dezvoltate în software. În cercetare se 
cheltuiesc foarte mulţi bani, dar cerce-
tarea aplicată aduce banii înapoi... Se 
ştie că Israelul are capacităţi ridicate în 
R&D, iar rezultatele cercetării se vând cu 
succes pe pieţele occidentale. Ar trebui 
găsite forme de parteneriat, astfel încât 
să se treacă la valorificarea anumitor 
patente, lansarea de produse noi... “Israel 
High Tech” este o expoziţie care se ţine cu 
succes de 11 ani, un forum care aduce în 
România elemente de noutate şi interes 
în domenii de vârf. CCI România-Israel 
a fost partener al acestui forum. Zona 
fabricării de medicamente şi instrumentar 
medical nu trebuie uitată. Israelienii sunt 
performanţi în acest domeniu.Un alt do-
meniu de mare performanţă tehnologică 
israelian este cel al tratării apei.

ANDREI BANC

Noutăţi editoriale
• La editura Meteor Press a apărut 

volumul „Escrocherii din lumea banca-
ră”, de René Zeyer. În plină criză fi nan-
ciară mondială, confesiunea sinceră 
a unei persoane ce vine din interiorul 
sistemului fi nanciar-bancar este nu doar 
nespus de interesantă, ci şi extrem de 
binevenită. Pe tema – preţioasă – a 
industriei consultanţei din domeniul 
bancar s-a scris mult. Abordarea lui 
René Zeyer este surprinzător de atrac-
tivă, prin risipa de umor şi quiproquouri, 
ce reuşesc să deseneze lumea – prea 
puţin cunoscută şi foarte colorată – a 
fi nanţelor. Cartea de povestiri a lui René 
Zeyer constituie o adevărată psihogra-
mă a unei lumi economice tulburi, afl ată 
în derivă, scăpată de sub control.

• De curând, la Editura Herald, în 
colecţia „Metanoia”, a apărut volumul 
„Viziuni din lumea reală”, de Gurdji-
eff George Ivanovitch, în traducerea 
Gabrielei Nica.

• La Editura Humanitas, în colec-
ţia “Raftul Denisei”, a apărut volumul 
“Un bărbat intră în cameră”, de Nicole 
Krauss, în traducerea Dinei Litzica. 
Volumul a fost desemnat de ziarul “Los 
Angeles Times” drept „Cartea anului” în 
2003. În 2010 revista “The New Yorker” 
a inclus-o pe Nicole Krauss printre cei 
mai buni 20 de scriitori americani sub 
40 de ani. Romanele sale sunt traduse 
în peste 35 de limbi.

• La Editura RAO, în colecţia “Bibli-
oteca RAO”, a apărut volumul “Amoc 
obsedatul (Jucătorul de şah)”, de Stefan 
Zweig, în traducerea lui Eugen Relgis. 
Stefan Zweig a fost distins cu cel mai 
important premiu austriac de poezie, 
“Bauernfeld”, iar volumele sale au fost 
publicate în milioane de exemplare.

B.M.M.

Camera de Comerţ şi Industrie bilaterală a împlinit 20 de aniRomânia-
Israel

H U Ş I  -  o  c o m u n i t a t e  d e  p e s t e  3 5 0  d e  a n i
Evreii s-au stabilit 

în Târgul Huşilor în 
prima jumătate a se-
colului al XVII-lea, dar, 
din documentele găsi-
te în arhiva Episcopiei 
Huşi, rezultă că ne-
gustorii şi meseriaşii 
evrei erau stabiliţi pe 
aceste meleaguri în ju-
rul anului 1600. După 
catastiful întocmit de 
Episcopie la începutul 
anului 1606, în vatra 
târgului erau stabilite 
12 familii evreieşti, în-
sumând 52 de sufl ete, 
în majoritate negustori 
şi meşteşugari, care 
trebuiau să plătească 
Episcopiei o taxă de 
70 parale de fiecare 
casă.

Numărul evreilor a crescut şi mai mult 
în timpul domniilor fanariote, îndeosebi 
după Hrisovul Domnesc, dat de Domnul 
Moldovei, Constantin Mavrocordat, la 2 
aprilie 1747, prin care se acordau privilegii 
oamenilor străini, printre care şi evrei, de 
a se aşeza în ţară. Din „Istoria Episcopiei 
Huşilor”, scrisă de Episcopul Huşilor, Mel-
chisedec Ştefănescu, rezultă că în anul 
1747 în târg locuiau 212 familii evreieşti, 
în total 1142 de sufl ete. Vechimea evreilor 
din Huşi este dovedită şi de Cimitirul Vechi 
evreiesc din localitate, din strada Călăraşi 
nr.1, înfi inţat în anul 1680, pe un teren 
cumpărat de la Episcopia Huşilor, în satul 
Broşteni, care mai târziu a devenit carti-
erul oraşului Huşi. Zapisul între evrei şi 
episcopie s-a întocmit în 1676, dar a fost 
semnat de domnitor abia după doi ani, în 
1678. Cimitirul Vechi a funcţionat între anii 
1680-1880 şi are 860 de pietre funerare. 
Cimitirul în funcţiune din municipiul Huşi a 
fost înfi inţat în anul 1880, iar prima piatră 
tombală a fost ridicată în anul 1881.

La început au fost mai multe case de 
rugăciuni. Prima sinagogă a fost con-
struită în anul 1794, pe un teren atribuit 

de Episcopul Huşilor, 
Veniamin Costache. 
Sinagoga avea o ane-
xă în care a funcţionat 
prima şcoală israelită. 
Sinagogile Bet Ha-
midraş, construită în 
1810, Clausul Mare 
(1820), Blănari (1830) 
şi Pistilnic (1919) s-au 
autodemolat.Sinago-
ga Croitorilor, singura 
care funcţionează în 
oraş, a fost constru-
ită în 1835, pe locul 
unei case de rugăciuni 
care funcţiona din anul 
1715.

În anii 1880-1881 
s-a construit o şcoală 
israelită care avea ca 
anexe o cantină pentru 
săraci şi clădirea care 

adăpostea Biblioteca „Cultura”, care a fost 
autorizată de abia în anul 1904. Şcoala 
avea patru clase primare. Şcoala evre-
iască a funcţionat şi în perioada anilor 
1941-1944.

Tot în aceeaşi perioadă s-a construit 
şi au funcţionat atât o baie evreiască, la 
care aveau acces şi neevrei, fi ind singura 
baie din oraş până în anul 1941, cât şi un 
abator de păsări.

În anul 1881 s-a construit şi a început 
să funcţioneze Spitalul Evreiesc din Huşi, 
având 60 de paturi, deservind trei secţii, 
respectiv interne, chirurgie şi maternitate. 
Spitalul avea şi un laborator de analize. 
Spitalul a funcţionat până la 14 septem-
brie 1940, când s-a instaurat Statul Naţi-
onal Legionar, condus de către generalul 
Ion Antonescu.

Primul director al Spitalului Evreiesc 
din Huşi a fost dr. David Almoghen. Un 
timp a fost şi director al Spitalului Orăşe-
nesc, 1889-1894 (până la moartea sa).

În timpul Războiului pentru Indepen-
denţă, D. Almoghen a plecat ca voluntar 
pe front unde, în calitatea sa de medic, a 
salvat multe vieţi. De asemenea, a inven-

tat o brancardă pentru transportul răniţilor, 
utilizată atât de ambulanţele române, cât 
şi de cele ruseşti. Pentru aceasta a fost 
decorat cu Ordinele „Coroana României” 
şi „Steaua Independenţei”.

Pe baza datelor recensământului 
din 1899, dat publicităţii în anul 1904, în 
oraşul Huşi locuiau 4053 evrei şi în co-
munele din jur 1656, cei mai mulţi fi ind în 
comunele Răducăneni, Drânceni, Fălciu 
şi Hoceni.

În 1930 locuiau în oraş 2514 evrei, în 
Fălciu – 154, în Drânceni – 230 şi în Ră-
ducăneni – circa 1300. În 1942, cu prilejul 
recensământului populaţiei cu „sânge 
evreiesc” erau înscrise 2096 persoane. 
În anul 1947, în oraşul Huşi existau 2870 
de evrei.

Un rol important în organizarea obştii 
evreieşti şi a activităţilor religioase l-au 
avut rabinii. La începutul secolului al 
XVIII-lea, comunitatea evreilor din Huşi 
nu a avut un rabin stabil. Primul rabin, 
menţionat într-un document semnat de 
episcopul Veniamin Costache, a fost Levy 
Isac Segal. El a păstorit la Huşi între anii 
1762 şi 1796 şi l-a avut ca ajutor de rabin 
şi haham pe Iţhac Avraham. În anul 1776, 
el a organizat Hevrat Kedoşat şi a redac-
tat un regulament (Pinkas Hevra Kedoşa), 
fi ind unul din cele mai vechi din Moldova. 
În el se prevedea ajutor de înmormântare, 
de boală, ajutorarea văduvelor sărace şi 
a orfanilor, ajutorul de zestre pentru fete 
sărace şi alte forme de ajutor (acest Pin-
kas a fost studiat de istoricul Iosif Hara).

După moartea lui Levy Isac Segal, 
devine rabin Iţhac Abraham, care a funcţi-
onat în această calitate între 1796 şi 1810. 
Între 1810 şi 1836 a păstorit, ca rabin la 
Huşi, Burăh Ben Isruel, care a decedat 
şi a fost înmormântat în Cimitirul Vechi 
evreiesc din Huşi.

Între anii 1856-1880 a funcţionat ca 
rabin Efaim Segal, care a avut un rol 
foarte important în perioada luptei pentru 
alegerea lui Al.I. Cuza ca domn al Princi-
patelor Unite şi a asigurat sprijinul evreilor 
în această direcţie.

În anul 1888 este ales rabin Pinhas 
Ben Isruel, care funcţionează în această 
calitate până în anul 1900.

În recensământul populaţiei evreieşti 
din Huşi, din anul 1939, sunt menţionaţi 
patru rabini: Alther Beris, Richter Benja-
min, Rozenfeld Iţic şi Scheter Nase.

Comunitatea evreilor din Huşi numără 
în prezent 44 de membri, 15 evrei, 16 
persoane cu apartenenţă iudaică şi 13 
parteneri.

În decursul timpului cei mai însemnaţi 
preşedinţi ai Comunităţii Evreilor din Huşi 
au fost dr. David Almoghen, dr. Carp Azril, 
av. Daniel Segal (care mai târziu a deve-
nit preşedinte al Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti), dr. Oscar Steimberg, Iancu 
Nusem şi Iosub Leibovici.

IOSUB LEIBOVICI
HERA STEIMBERG

Norman Manea – 
laureat 

al Premiului 
pentru Literatură 

”Nelly Sachs”
Scriitorul Norman Manea este laure-

at al Premiului pentru Literatură ”Nelly 
Sachs” pe 2011. Premiul, în valoare de 
15 000 de euro, este acordat de oraşul 
Dortmund. Scriitorul îşi va prelua distinc-
ţia la 4 decembrie a.c. Ceremoniile se vor 
desfăşura în Sala de Consiliu a Primăriei 
oraşului.

Alţi laureaţi ai acestui premiu au fost 
Elias Canetti, Erich Fromm, Nadine Gor-
dimer, Christa Wolff, Per Olov Enquist şi 
Margaret Atwood. (E.G.)

Premiul ”M. Rudich” pe anul 2012
Centrul pentru cercetări despre evreii din România anunţă că primeşte înscrieri la 

concursul pentru Premiul ”M. Rudich” 2012, în domeniul Istoriei evreilor din România.
Premiul va fi  acordat pentru lucrări de cercetări publicate în ultimii doi ani sau care 

sunt acum complete şi pregătite pentru tipar.
Centrul acordă o atenţie specială lucrărilor care tratează persecuţia pentru acti-

vităţi sioniste în România, dar primeşte şi lucrări de cercetare privind toate celelalte 
domenii ale istoriei evreilor din România.

Valoarea premiului va fi  stabilită şi anunţată în curând.
Candidaţii trebuie să depună până pe 24 ianuarie un proiect detaliat de studiu şi 

un CV, inclusiv o listă a materialelor publicate. Mai sunt necesare două scrisori de 
recomandare, care trebuie trimise direct pe adresa Centrului.

Pentru alte detalii, cei interesaţi sunt rugaţi să se adreseze la:
Rudich Prize Committee, Center for Research on Romanian Jewry
Hebrew University
Rabin Building, Mount Scopus Building, Jerusalem, 91905.
Tel: 02-5881762, e-mail: rumjewry@vms.huji.ac.il
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JCC
BUCURESTI,

R e m i  f ă r ă  v â r s t ă 
Campionatul de remi al pensionarilor 

de la la JCC Bucureşti, iniţiat de Sanda 
Wolf, organizatoarea evenimentelor pen-
tru această grupă de vârstă, se bucură de 

mare succes! Spiritul competitiv s-a trezit 
în pensionarii pasionaţi de acest loc, care 
au dorit să îşi adjudece primele locuri.

Noi emisiuni la 
Radioul Comunitar „Şalom România”

Radio „Şalom România” promovează 
mesajul către comunitate al celor mai 
importante personalităţi ale Federaţiei şi 
Rabinatului dar şi emisiuni care ne ajută 
în diferite domenii, în viaţa personală sau 
profesională. Preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer şi Rabinul Rafael Schaffer 
au două emisiuni care se bucură dintru 
început de audienţă. Dacă liderul F.C.E.R. 
s-a referit la proiecte promovate şi eve-
nimente importante din viaţa evreilor 
din România, pe care le coordonează, 
Rabinul Schaffer a făcut o incursiune 

în iudaism, reuşind să transmită ascul-
tătorilor câteva dintre valorile esenţiale 
ale acestuia. Telefoanele şi întrebările 
de la ascultători nu s-au lăsat aşteptate! 
Întâlnirea radiofonică cu aceştia a fost un 
prilej de a comunica direct pe temele cele 
mai arzătoare pentru membrii comunităţii.

Pe de altă parte, invitaţia pe “Cana-
peaua psihologului”, care vine din partea 
doamnei Keren Rosner, încearcă să gă-
sească cheia secretă a sufl etului fi ecăruia 
şi să dea un confort şi o alinare celor care 
au nevoie.

Excursia copiilor în lumea poveştilor

P e n s i o n a r i  d e  p e  c e l e 
d o u ă  m a l u r i  a l e  P r u t u l u i

C o n c e r t  d e  g a l ă

Alături de coordonatoarea progra-
melor pentru copii, Helen Roitmann, 
copiii de la JCC Bucureşti pleacă peri-
odic împreună într-o călătorie în lumea 
povestirilor frumoase. Ei poposesc alături 

de personaje cunoscute sau se transpun 
în acestea. Copiii sărbătoresc împreună 
evenimentele calendarului evreiesc şi au 
parte de un mic univers plin de culoare 
şi zâmbete.

Tabăra de Sucot pentru pensionari, or-
ganizată în partenariat de JCC şi DASM, 
a adus în compania participanţilor din 
România şi 12 reprezentanţi ai „vârstei 
de aur” din Republica Moldova. A fost o 
experienţă inedită în care cei prezenţi au 

putut face schimb de impresii cu privire la 
activităţile pe care le abordează în cadrul 
centrelor. De asemenea, a fost o ocazie 
de cunoaştere în care s-au împărtăşit ex-
perienţele din perioada anilor de dictatură 
dar şi din anii care au urmat. 

Baritonul Vasile Martinoiu, în com-
pania elevilor săi, a fost protagonistul 
unei seri de gală care a adus împreună 
numeroşi amatori de muzică de calitate. 
Cunoscut în ţară şi peste hotare, artistul 
liric a cucerit mari scene europene de-a 
lungul carierei sale. Mulţi solişti de operă 

s-au format sub îndrumarea sa, acesta 
fi ind prilejul unei întâlniri emoţionante. Pu-
blicul îl cunoaşte din rolurile interpretate 
în numeroase opere şi acest eveniment 
a fost o plăcută reîntâlnire cu amintirea 
unor spectacole de anvergură.

Foto reportaj – „Zilele culturii iudaice“, realizat de SILVIU VEXLERFoto reportaj – „Zilele culturii iudaice“, realizat de SILVIU VEXLER
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Luna Sărbătorilor de Toamnă s-a 
încheiat şi a fost urmată de câteva pro-
grame importante. Împreună cu Centrul 
Cultural German din Timişoara, Comuni-
tatea Evreilor Timişoara şi JCC Timişoara  
au organizat o seară de muzică şi poezie. 
Evenimentul a fost marcat de comemora-
rea Kristalnacht, evenimentul dureros din 
istoria Europei care a însemnat practic de-
butul prigoanei naziste. Noaptea în care 
s-a dat foc unui mare număr de  sinagogi 
este una dintre paginile fără precedent ale 
istoriei evreieşti. Spectacolul, care a avut 
loc în Sala Festivă „Prim Rabin dr. Ernest 
Neumann”, s-a desfăşurat în limbile idiş, 
germană şi română. Prin programul “Pe 
urmele tale, Moshe”, actriţa Claudia 
Steiner, împreună cu violoncelistul Theo 
Bross şi pianistul Oliver Deutsch – doi 
muzicieni şi pedagogi de renume, pe care 
îi leagă o îndelungată prietenie muzicală 
– au prezentat o melodramă germano-
iudaică, cu numeroase texte şi cântece 
care oferă o imagine asupra culturii şi 
limbii iudaice din Europa de est a ultimelor 
decenii. A fost un spectacol dulce-amar, 
într-un ton care a amintit de asimilarea 
evreilor din Germania, care apoi au fost 
exterminaţi pentru singura vină de a se fi  
născut evrei. 

Doamna Verona Botiş, coordonatoa-
rea programelor pentru pensionari, i-a 
invitat pe cei ce aparţin „vârstei de aur” la 
o audiţie muzicală, însoţită de documen-
tate incursiuni în viaţa şi opera unor mari 
compozitori. A fost o adevărată delectare 
pentru cei ce au participat la program.

Eshet Hail, seminarul pentru 
doamne şi domnişoare

În perioada 9-13 noiembrie, 45 de 
doamne şi domnişoare au venit la Timi-
şoara ca să participe la primul seminar 
Eshet Hail, „O femeie de valoare”. Sub 
acest titlu, ele au putut audia conferinţe 
şi participa la dezbateri. După deschi-
derea, în care preşedinta  Comunităţii 
Evreilor din Timişoara şi organizatoarea 
acestui eveniment, Luciana Friedmann, a 
prezentat cuplul de oaspeţi, Morit şi Ilan 
Yinon, din Israel, a urmat prima discuţie 

referitoare la „Iubire şi intimitate în iuda-
ism”. Pornind de la câteva exemple din 
Tanah, s-a ajuns la ziua de azi, la epoca 
modernă, în care sentimentele sunt ree-
valuate într-un alt cadru comportamental. 
A urmat primul curs de artă evreiască al 
profesoarei Morit Yinon, care a arătat cum 
se croşeteaza Kippot şi se pictează Mezu-
zot, ambele daruri minunate pentru orice 
familie evreiască. Prima seară a fost una 
cu specifi c românesc, cu muzică populară 

şi bucate specifi ce, mici şi sarmale caşer 
pregătite de restaurantul ritual. Nu au 
lipsit nici carafele cu vin fi ert, nici merele 
coapte, care au completat atmosfera rus-
tică. De altfel, fi ecare zi a avut un specifi c 
culinar şi de atmosferă, israelian, grecesc 
sau italian. În cea de-a doua dimineaţă, 
participantele au fost invitate să cunoască 
procesul tehnologic foarte interesant de 
producere a vinului într-una dintre cele 
mai vechi şi cunoscute crame din Banat, 
la Recaş. ”Regina Şabat” a fost apoi 
analizată prin prisma faptului că este un 
dar pentru poporul evreu, un dar de care 
apoi a benefi cat întreaga umanitate, căci 
zilele de odihnă şi introspecţie din fi ecare 
săptămână înseamnă un nou început şi 
un semn de recunoştinţă pentru creaţia 
lui Dumnezeu.

Cabalat Şabat şi Oneg Şabat au adus 
împreună participantele cu membri ai co-
munităţii timişorene. Seara s-a încheiat cu 
o sesiune de mini-Limmud, susţinută de 
Morit şi Ilan Yinon, în care toţi participanţii 
s-au implicat în discuţia unor fragmente 

din Tanah.
Sâmbăta a debutat cu prezentarea 

unui model de celebrare a ritualului de 
Roş Hodeş de către Tina Sas, din comu-
nitatea timişoreană, care le-a invitat pe 
participante să se gândească la diferite 
începuturi, momente de reevaluare şi 
introspecţie în iudaism. A urmat o dezba-
tere despre feminism şi succes, în care, 
alături de Morit Yinon – care are şase 
copii dar şi o profesie – a fost prezentă 
şi Sabina Mihăică, redactor şef al ziarului 
„Adevărul” din Timişoara. Doamnele au 
avut posibilitatea să îşi exprime dorinţele 
şi ideile referitor la ceea ce înseamnă 
pentru ele reuşita şi liniştea sufl etească 
în existenţa cotidiană. 

Prof. dr. Marion Cohen a abordat 
subiectul ”Femeile sunt de pe Venus şi 
bărbaţii de pe Marte”, pornind de la titlul 
cunoscutei cărţi, şi a explicat mecanisme-
le psihologice primare prin care bărbaţii 
interpretează în mod diferit de femei me-
sajele verbale. 

Seara, după Havdala, a urmat concer-
tul de vioară susţinut de Gabriel Kolom-
par şi petrecerea ”cu schimb de roluri”. 
Distracţia s-a întins până tâziu în noapte!

Ultima zi a fost dedicată frumuseţii: 
s-au realizat Hanukiot pictate, iar doam-
nele au avut parte şi de o delectare es-
tetică prin intermediul demonstraţiei de 
machiaj profesionist.

Prezenţa directorului Joint pentru 
România, Israel Sabag, la fi nalul acestui 
program a fost un simbol al aprecierii 
contribuţiei doamnelor la viaţa comuni-
tară evreiască din România. Iniţiatorul şi 
susţinătorul acestui program le-a mulţumit 
oaspeţilor israelieni şi organizatorilor şi a 
anunţat următoarea ediţie. Aceasta  va 
avea loc în perioada celebrării Zilei de 8 
Martie, în regiunea Moldovei, în organi-
zarea unei echipe conduse de doamna 
Edith Şimşensohn.

Am primit 
de la prietenii 
revistei noas-
tre o serie de 
cărţi, şi ne 
face plăcere 
să le menţio-
năm aici, pe 
scurt, cu spe-
ranţa că timpul şi spaţiul ne vor permite, 
în viitor, să ne exprimăm mai pe larg.

ŞTEFAN FARCAŞ - ”Cântările Si-
onului” (Editura Dellart, Cluj-Napoca). 
La vârsta de 45 de ani, după o suferinţă 
fi zică îndurată cu stoicism, autorul s-a 
adresat lui Dumnezeu-Adonai, evocând 
Sionul. El scrie: „Ai fost dintr-o bucată/ 
aşa ai fost zidit/ de Cerescul Tată/ în 
Biblie citit” (poemul “Ierushalaim”). Vo-
lumul conţine poeme precum „Cântecul 
Deborei”, „ Steaua lui Iacob”, „Psalm 49”, 
„Pilda lui Iotam”, „Poemul Esterei”, ş.a.

MIHAIL GABRIEL BADEA – „Nu-
mele scris cu mărgele de sticlă- poeme 
cabalistice” (Editura Muzeul Literaturii 
Române) , ”Le premier kabaliste lyrique” 
(Editura Capitol – traducere în franceză 
de George Astaloş), „Cosmos” (Editura 
Granada). Autorul are cunoştinţe remar-
cabile în domeniul misticii iudaice şi al 
limbii ebraice. A mai publicat volume de 
inspiraţie cabalistică în ultimii ani. 

CONSTANTIN KAPITZA - ”Străin 
lângă vise” (Editura Granada), cu un 
moto din opera lui Stanislaw Jerzy Lec, 
scriitor evreu-polonez. Membru al mai 
multor cenacluri, printre care Salonul Li-
terar JCC, poetul se exprimă în metafore 
originale, pe fondul realităţii … imediate. 
Mai are la activ nouă volume de versuri. 

TANIA SAICIUC – „ Ca o scoică are-
na” (Editura Ex Libris Universalis) - poe-
me de rezonanţă nostalgică, de o mare 
sensibilitate şi expresivitate.Vom reveni.

CLAUDIA VOICULESCU –„ Sudul 
târziu” (Editura Vremea – Colecţia Po-
esis) - membră a Uniunii Scriitorilor din 
România, participantă la Salonul Literar 
JCC, a mai publicat o serie de volume 
apreciate de prestigioşi literaţi. Vom re-
veni asupra volumului menţionat. 

DAN CRISTIAN IORDACHE – „Abel 
şi eu” (Editura Brumar)- poet de mare 
talent, el a ales un titlu biblic, desigur, 
cu bună ştiinţă a semnifi caţiei jertfei celui 
care respecta puterea lui Dumnezeu. 

MIHAIL GRĂMESCU – „ Bal la pa-
lat- antologie de poezie contemporană” 
(Editura Granada) – printre autori, Tania 
Saiciuc, Ana Maria Ionescu, Benone 
Gavrilescu, Doina Chilargi, Zigmund 
Tauberg, Raluca Băceanu, Maria Nicu-
lescu, C. Kapitza, Mihail Grămescu, ş.a., 
membri ai Salonului Literar JCC, ai altor 
cenacluri. 

ELENA POPAZU SEFFER – „De 
ce?” (Editura Libra) - proză autobiogra-
fi că a unui om care s-a stabilit în Israel, 
după plecarea din România. 

Poştaş de serviciu
BORIS MARIANPagini realizate de 

LUCIANA FRIEDMANN

JCC 
Timisoara,

JCC 
Oradea

Bereshit 4 Braşov, 
autentic eveniment 

de educaţie 
evreiască!

Peste 400 de persoane sunt aştep-
tate, între 8 şi 11 decembrie, la Bereshit 
Braşov, un autentic eveniment de edu-
caţie evreiască, susţinut de patru pro-
fesori din mediul academic israelian. În 
completarea conferinţelor vor avea loc 
excursii, seri tematice speciale şi nume-
roase surprize pregătite de organizatori. 
Temele acestei ediţii sunt „Curentele 
din iudaism” şi „Hanuca”, Sărbătoarea 
Luminii, ce va urma la foarte puţin timp 
după Shabbaton Bereshit. 

POŞTA POŞTA 
REDACŢIEI!REDACŢIEI!

T u r n e e  d e  s u c c e s  î n  C a p i t a l ă !

Teatrul „Regina Maria” din Oradea a 
adus la Bucureşti recenta punere în sce-
nă a cunoscutei piese evreieşti „Scripca-
rul pe acoperiş”. Prin colaborarea trupei 

S ă r b ă t o r i  ş i  p r o g r a m e

bihorene cu Hakeshet Klezmer Band a 
rezultat un spectacol de valoare, în care 
muzica şi jocul protagoniştilor se îngemă-
nează în mod fericit.  Acelaşi Hakeshet 
Klezmer Band – format din muzicienii Ary 
Nagy Sandor, Vasile Iosif Trendler, Nico-
lae Levi, Andrei Saidler, Petru Boros, Ilie 
Pop, Ion Pântea  şi solista vocală Katalin 
Kovari – a dat un concert apreciat şi în-
delung aplaudat de publicul bucureştean! 
Artiştii orădeni consacră mult timp repe-
tiţiilor şi îmbogăţirii repertoriului oferind 
publicului muzică evreiască autentică. 

*
La Oradea a avut loc recent un tri-

plu eveniment fericit. Rabinul Abraham 
Ehrenfeld a ofi ciat, la 19 noiembrie, două 
Bar Miţva şi o Baat Miţva. Primirea în 
rândul “maturilor” a fetiţei Estera Csatari 
Malek şi a băieţilor Daniel Csaki şi Robert 
Barta a reprezentat un eveniment fericit 
pentru întreaga comunitate. Tineri şi 

vârstnici au venit să celebreze împreună 
un moment atât de important şi de rar în 
viaţa recentă a comunităţilor evreieşti din 
România. 

În curând va avea loc un Oneg Şabat 
pregătit în întregime de copiii comunităţii. 
Ei vor aranja masa, vor interpreta cânte-
cele şi vor rosti binecuvântările tradiţiona-
le. Este un exerciţiu de responsabilizare 
a tuturor generaţiilor implicate în viaţa 
comunitară.
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A apă-
rut recent 
la Editura 
H a s e f e r 

un volum ce cuprinde ”Eseuri despre 
iudaism. Mărturii de ieri şi de azi”, edi-
ţie îngrijită de Camelia Crăciun şi Leon 
Volovici. Eugen Relgis (1895, Iaşi-1987, 
Montevideo) a fost poet, prozator, eseist, 
publicist, militant politic pentru o „interna-
ţională a intelectualilor”, cunoscut în Ro-
mânia înainte de război, părăsind ţara în 
1947 , deşi era un om cu vederi de stânga, 
dar necomuniste. A fost remarcat de E. 
Lovinescu, G. Călinescu, Perpessicius. 
Prefaţa cărţii este semnată de istoricul 
israelian de limbă română, Leon Volovici.

 Să parcurgem itinerarul propus de 
Relgis. El consideră că Primul Război 
Mondial a fost „ o cumplită explozie a ma-
terialismului excesiv, acumulat în ultimele 
veacuri”. Speranţa este umanitarismul. 
”Eseurile” sale au fost scrise cu numai trei 
ani înainte de izbucnirea unui nou fl agel 
mondial cu un număr dublu de victime. 
„Dumnezeul Unic al evreului nu este decât 
propria lui conştiinţă universalizată”- astfel 
privea Relgis esenţa iudaismului. El por-
neşte de la umanitarismul biblic, de la pre-
cepte morale, care ne îndeamnă la pace 
şi armonie, apoi trece la exemplaritatea 
lui Moise. Consideră că Iisus este „un zeu 
umanizat”. Se opreşte la cazul lui Uriel da 
Costa care a căutat adevărul în ambele 

religii – mozaică 
şi creştină, apoi 
la Spinoza cu al 
său panteism. Va-
lorile permanen-
te ale iudaismului 
sunt cele morale. 
În capitolul „Iuda-
ism în acţiune”, 
Relgis se referă 
la cele trei căi pre-
conizate de Martin 
Buber – umanita-
rism, naţionalism 
şi conservatorism. 
Pe Theodor Herzl îl numeşte „un profet în 
redingotă”. Despre relaţiile evreo-arabe 
nu-şi făcea multe iluzii, citând chiar un 
proverb din folclorul arab: „Cine spune 
adevărul, să-şi pregătească un cal bun de 
fugă”. Autorul se considera „un cetăţean 
al lumii”, încercând să propună o armonie 
universală. Iluzii! Suntem departe de a fi  
„cetăţeni ai lumii”. Relgis se ocupă şi de 
antisemitism – „o boală veche”.

 În capitolul „Patru prieteni” el aduce în 
atenţia noastră pe A. Steuerman-Rodion, 
pe pictorul Rubin, pe Enric Furtună şi 
pe antologatorul de literatură universală 
Joseph Ishill (a adunat texte a 80 de au-
tori din diverse timpuri şi diverse ţări ale 
lumii). La capitolul „Notaţii“ citim despre 
iudaismul lui Marcel Proust, despre drama 
”Dybuk”, a lui Anski, revista ”Egalitatea”, 

a lui Moses Schwarzfeld, despre Lazăr 
Zin (pictorul). Prezintă interes „Mărturiile 
unui fecior de rabin”, „Strămoşul meu 
David Gugumanul”, adică evoluţia gândirii 
evreului ieşit din ghetou.

„Mărturiile de ieri şi de azi” sunt datate  
1962, adică la 26 de ani de la ”Eseuri”. 
Este o antologie din diverse articole 
şi cuvântări ale lui Relgis, adunate de 
admiratori şi cuprind confesiuni, evocări 
(Iosif Guttman, victimă a pogromului de la 
Bucureşti), despre Marcel Iancu, despre 
poeţi, despre fi losoful I. Brucăr, despre 
Eclesiast.

 În „Mărturiile” publicate în 1967 se 
adaugă o evocare a lui A. L. Zissu, despre 
exilaţi, despre noua generaţie, despre 
Jacques Pineles, pictorul David Lang. 
Cartea se încheie cu o evocare extinsă pe 
circa 80 de pagini despre Stefan Zweig, 
iar în Addenda citim un Memoriu către 
Consiliul General Evreiesc şi pentru toţi 
oamenii de bună credinţă. Dacă ar fi  să 
găsim un corespondent al lui Relgis în 
cultura universală, el ar fi  personajul lui 
Cervantes – Don Quijote. Internaţiona-
lismul său, diferit de chemarea marxis-
tă, politicianistă, este un semnal venit 
dintr-un viitor ipotetic, precum venirea 
extratereştrilor. Ceea ce nu înseamnă că 
Relgis nu era un analist lucid, însă fi rea 
sa de poet îl purta şi pe alte meleaguri, 
mai senine.

V i o l e t a  M i r o n  –  ” S u m ă  d e  u n u ”

O apariţie recentă la Editura Hasefer

„ E v r e i i  d i n  V r a n c e a 
î n  t i m p u l  H o l o c a u s t u l u i ”

Moshe Idel – “Fiul lui Dumnezeu şi mistica evreiască”

Apăru tă  la 
Editura Pămân-
tul, în 2009, pla-
cheta de versuri 
a Violetei Miron, 
membră a Uniu-
nii Scriitorilor şi 
a Uniunii Ziariş-
tilor Profesionişti 
reprezintă o mi-
croantologie din 

creaţia scriitoarei de-a lungul unei vieţi. 
Exigentă cu sine însăşi, autoarea se pre-
zintă cu poeme frumos şlefuite, ce păs-
trează prospeţimea „primelor iubiri”, dacă 
ar fi  să-l cităm pe Labiş. „Voi fi  atunci, în 
noapte/nimic din fi ecare, /câte ceva din 
toate/şi iarbă şi cărare/şi licărit de ape/şi 

somn lunar de fl oare/ şi pui viclean de şar-
pe/ cu trupul lung şi gol/ urcând pe piatra 
rece/ ce-n patru răni mai ţine/ crucifi cat de 
oameni/ acelaşi trist simbol”… O detaşare 
de cotidian, o asumare a suferinţei proprii 
şi a semenilor, acestea - exprimate într-o 
formă melodioasă, pur poetică. Pictura-
lul, ochiul sensibil la frumos nu lipsesc 
– „Puiul fl uturelui creşte/ mult mai mare 
decât ochiul/ ce-l priveşte îngrozit/ Puiul 
fl uturelui creşte/ şi polenul de pe aripi/ 
este gros ca praful lunii”… „Există o oră, 
albastră părere/ o oră concretă, rotundă 
şi veche/când lacrima primă pe-a doua o 
cere/ când totul e unic şi totuşi pereche”. 
Concluzia poemului – „moartea şi viaţa 
sunt pereche”. Perfect adevărat şi sub 
aspect artistic.

 Ne oprim şi la metaforele care înso-
ţesc fi ecare poem, precum – blană de foc, 
ochii de jad, aerul mov, plopii care fume-
gă, stelele se scufundă în acvarii, veghe 
albă ca aripa, ş.a. Un frumos poem de 
dragoste se încheie – „ca să te uit, trebuie 
să mor”. Apare personajul – alter ego, Co-
lombina, din tradiţia teatrului evomedian. 
Dorul de absolutul imposibil – „cât de triste 
sunt toate/ la jumătate”.

Farmecul poemelor, originalitatea 
gândirii poetice ne conving că avem în 
faţă un creator de frumos. Mulţumim, 
Violeta Miron!

C e n t r u l 
pentru Studi-
erea Istoriei 
Evrei lor din 
România ne 
dăruieşte un 
nou s tud iu , 
p u b l i c a t  l a 
Hasefer, cu o 

prefaţă de Liviu Rotman, directorul Cen-
trului. Autorul, Bogdan Constantin Dogaru 
nu se rezumă la spaţiul vrâncean, el face 
o amplă referire la contextul politic din 
România anilor 1938-1944. Revizuirea 

cetăţeniei, românizarea industriei, co-
merţului, ca metodă de marginalizare a 
„străinilor” (adică a evreilor), restricţiile 
privind aprovizionarea şi circulaţia evre-
ilor. Bine documentat, autorul trece în 
revistă nume de proprietari, oameni de 
afaceri, industriaşi, acte ofi ciale întocmite 
cu  scopul discriminării evreilor. Se dă ca 
exemplu şi izgonirea evreilor din Panciu, 
în noiembrie 1940.Urmează exproprierile, 
evacuările, obligarea evreilor de a presta 
munci în cadrul detaşamentelor, lagărelor, 

De asemenea, se aminteşte de activi-
tatea organizaţiilor evreieşti în apărarea 

drepturilor elementare, după abrogarea 
Constituţiei din 1923. În anexe se regă-
sesc: tabelul imobilelor rurale din Judeţul 
Putna ,tabelul cu familiile sinistraţilor din 
Panciu, aşezaţi în Focşani, tabelele cu cei 
evacuaţi, din diverse localităţi, cu persoa-
nele internate ca ostatici în iulie 1941, în 
Focşani, Odobeşti, cu evreii strămutaţi din 
Bucureşti în Vrancea, cu evreii din Odo-
beşti deportaţi în Transnistria, cu copiii  
evrei orfani repatriaţi din Transnistria, hărţi 
ale amplasării unor proprietăţi trecute în 
patrimoniul statului, schiţa ghetoului din 
Focşani, Adjud, ş.a.

Lucrarea este prima încercare de abordare a 
temei fi liaţiei divine. Volumul (apărut la Editura 
Polirom, premiat în 2007 cu National Jewish Book 
Award in Scholarship) analizează o categorie reli-
gioasă ce a precedat perceperea lui Isus ca Fiu al 
lui Dumnezeu, precum şi modul cum a fost îmbo-
găţită această categorie şi cum au apărut diferitele 
modele, uneori independent de formele specifi ce 
pe care ea le-a asumat în creştinism. Pornind de la 
ipoteza că teoria lui Filon a avut un impact asupra 
formelor de fi liaţie din creştinism, autorul discută 
o serie de texte medievale.

„Cu o erudiţie impresionantă şi o înţelegere 
pătrunzătoare, Moshe Idel a cercetat o dimensiune 
mult timp neglijată a misticismului. Mergând de la 

Biblie la Freud şi dincolo de el, opera monumentală 
a lui Idel analizează caracterul distinctiv al ideilor 
literaturii greceşti, precum şi relaţia lor cu perspec-
tiva creştină asupra lui Isus ca Fiu întrupat al lui 
Dumnezeu. Volumul lui Moshe Idel este un tur de 
forţă al istoriei intelectuale, o realizare importantă 
pentru dialogul interreligios” (Bernard McGinn).

„Se consideră tot mai mult că, în studiul misti-
cismului, Moshe Idel poate fi  comparat cu Gershom 
Scholem. Cartea sa despre conceptul de fi liaţie în 
Cabala este o îmbinare extraordinară de erudiţie 
şi ipoteze imaginative. Existenţa unui misticism 
intelectual este condiţionată de lectura lui Idel, 
indiferent de afi nităţile spirituale” (Harold Bloom).

Mesaje de felicitare adresate 
de preşedintele F.C.E.R., 

dr. AUREL VAINER, deputat:
Excelenţei Sale

Domnului TRAIAN BĂSESCU
Preşedintele României
Cu deosebit respect şi înaltă con-

sideraţie, cu prilejul aniversării, la 4 
noiembrie, a zilei Dumneavoastră de 
naştere, am onoarea de a vă adresa, în 
nume personal şi din partea membrilor 
comunităţilor evreieşti din România, 
urări călduroase de sănătate şi reuşite 
în tot ce întreprindeţi, în folosul poporului 
român, al tuturor cetăţenilor ţării.

Acestor urări de bine şi fericire ală-
turăm dorinţa noastră de a benefi cia, în 
continuare, de prestigioasa Dumnea-
voastră activitate pe plan politic, econo-
mic şi social, în afi rmarea potenţialului 
României pe arena complexă a vieţii 
internaţionale.

Stimate Domnule Preşedinte al Ro-
mâniei, îngăduiţi-mi, vă rog, să folosesc 
acest moment aniversar pentru a vă 
transmite gratitudinea noastră pentru 
atitudinea clară, fermă şi fără echivoc 
în legătură cu Holocaustul din România.

Ne exprimăm gratitudinea pentru 
înţelegerea şi simpatia faţă de membrii 
comunităţii evreilor din România.

Vă asigur din nou, Excelenţă, de 
disponibilitatea conducerii Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România 
în realizarea dialogului constructiv şi a 
colaborării necesare spre binele popo-
rului român.

La mulţi şi fericiţi ani!
Cu înaltă stimă şi consideraţie

Preşedinte
Dr. AUREL VAINER - Deputat

*

Majestăţii Sale
REGELE MIHAI I DE ROMÂNIA
În nume personal şi din partea mem-

brilor Comunităţii Evreieşti din România, 
am onoarea de a vă adresa, cu deosebit 
respect şi înaltă consideraţie, urări căl-
duroase de sănătate şi fericire, alături 
de cei dragi.

Ne exprimăm dorinţa de a benefi cia 
de continuarea excelentelor relaţii dintre 
Casa Regală a României şi Comunităţile 
Evreieşti, pentru dialog şi colaborare, în 
sprijinul şi spre binele României.

Vă asigur, Majestate, că evreii trăi-
tori azi în ţara noastră, dar şi cei de pe 
alte meleaguri, vă datorează mult, fi ind 
ştiut că fără Actul Dumneavoastră atât 
de curajos de la 23 August 1944 soarta 
evreilor din România putea fi  din cele 
mai dramatice, planul de trimitere în 
lagărul de concentrare şi exterminare 
de la Belzec aşteptând doar semnalul 
de pornire.

Îmi amintesc cu plăcere de şansa pe 
care mi-aţi acordat-o de a vă reîntâlni pe 
Dumneavoastră, Majestate, la Castelul 
Regal de la Săvârşin, când am avut 
deosebita onoare de a vă înmâna Me-
dalia „Prieten al Comunităţilor Evreilor 
din România”.

Cu bunăvoinţa Dumneavoastră, am 
avut atunci posibilitatea să realizăm 
un constructiv dialog, benefi c reciproc, 
privind tradiţia bunelor relaţii ale Co-
munităţii Evreilor din România cu Casa 
Regală de la Bucureşti.

Din nou, Majestate, vă asigur de în-
alta recunoştinţă a evreilor din România 
pentru ilustra Familie Regală, care a 
sprijinit şi sprijină dreptul la viaţă şi exer-
citarea drepturilor democratice de către 
membrii etniei noastre, purtătoare a unor 
vechi şi puternice tradiţii de convieţuire 
cu poporul român.

În fi nal, îmi îngădui, Majestate, să 
vă rog ca, în raport de programul Dum-
neavoastră, să ne acordaţi o audienţă, 
pentru a vă exprima din nou cele mai 
bune sentimente şi gânduri faţă de Dum-
neavoastră şi de Casa Regală.

La mulţi ani!
Preşedinte

Dr. AUREL VAINER

E u g e n  R e l g i s  –  i n t e r n a ţ i o n a l i s t u l

Grupaj realizat de 
BORIS MARIAN
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Dacă te uiţi la un cimitir din Israel şi la unul din Ro-
mânia, nu poţi să nu-ţi aminteşti, pentru a nu ştiu câta 
oară, proverbul care spune că Dumnezeu ne-a dat, dar 
nu vrea să ne bage şi în traistă!

În ţară, ştim cu toţii, trebuie să te lupţi cu tot felul de 
ierburi, ca să le opreşti să cotropească micul spaţiu al 
unui mormânt. În solul nisipos sau pietros al Israelului, 
dacă cineva vrea să sădească fl ori pe mormântul unei 
persoane dragi, trecută la cele veşnice, trebuie să care 
pământul cu sacul şi să plătească apoi o instalaţie de 
irigat. 

Şi lucrurile nu se mărginesc doar la aspectul unui 
cimitir. Dacă mergi cu trenul sau cu maşina prin Româ-
nia, vezi peste tot locuri lăsate în pârloagă. O călătorie 
prin Israel îţi arată că nici un petec de pământ nu e prea 
arid ca să fi e smuls naturii vitrege şi pus să producă. 

Degeaba avem un pământ care nu cere decât să 
rodească, degeaba ni se spune că România ar putea 
hrăni 80 de milioane de oameni. Poate că vom scăpa 
însă de astfel de mustrări, pentru că, dacă te iei după 
unii specialişti, se pare că sudul României devine tot 
mai asemănător cu zonele deşertice din Israel. 

E nevoie să ajungem şi noi să cărăm pământul 
cu sacul pentru a putea planta nişte fl ori pe un mor-
mânt, ca să învăţăm să preţuim şi să muncim ceea ce 
avem? (A.M.)

Titlul ultimului roman al lui Carol Feldman, „ A doua 
primăvară”, lansat la un matineu duminical al F.C.E.R., 
se potriveşte autorului însuşi. Actor de prestigiu de limbă 
română, idiş şi ebraică, foarte cunoscut pe scenele din 
România şi Israel, Carol Feldman şi-a ales scrisul ca o 
manifestare a celei de a doua primăveri a carierei lui. În 
ultimii ani, l-am putut întâlni în paginile publicaţiilor de 
limba română din Israel, dar şi din România, precum şi 
ca autor de povestiri şi romane, cum sunt „Domnişoara”, 
„Maria” sau ultima sa creaţie, lansată la Tulcea, Iaşi şi aici 
la Bucureşti, toate bucurându-se de succes de public în 
ambele ţări. Multe dintre scrierile lui, a subliniat dr.Aurel 
Vainer, preşedintele F.C.E.R., moderatorul manifestării de 
la Bucureşti, au adus în faţa cititorilor mai puţin cunoscuta 
istorie a evreilor din Dobrogea, din Tulcea lui natală de 
care, chiar şi după atâţia ani de despărţire, îl leagă nişte 
afi nităţi puternice. Nu trebuie uitat nici faptul că scriitorul 
a devenit şi un idişist, a subliniat vorbitorul.

Romanul a fost prezentat pe larg de publicista şi 
scriitoarea Iulia Deleanu, colegă de breaslă a lui Carol 
Feldman. Potrivit ei, romanul reprezintă o investigaţie a 
realităţii israeliene, întreţesută cu multă măiestrie şi sensi-
bilitate cu istoria unei generaţii originare din România şi a 
descendenţilor ei până la nepoţi. Dar „A doua primăvară” 

descrie şi o frumoasă idilă a eroilor – el şi ea, care, la 
vârsta senectuţii, pierzându-şi fi ecare perechea, formează 
un cuplu legat prin puternice sentimente de prietenie, în-
ţelegere, ajutor spiritual. Cartea, a afi rmat Iulia Deleanu, 
scoate în evidenţă modul în care cele trei generaţii se 
raportează la ţara de origine, România, prin relaţii directe 
sau intermediate dar şi la Israel, tinerii găsindu-şi, mai uşor 
sau mai greu, locul în societatea israeliană.

În cuvântul său, Carol Feldman, după ce a mulţumit 
pentru cele spuse despre el, a subliniat că în creaţiile sale 
a vrut să arate cum evreii care au plecat din România, au 
părăsit un cămin dar au reuşit să-şi facă în Israel un alt 
cămin, fără să rupă legăturile cu ţara în care s-au născut. 
De asemenea, în acest ultim roman a vrut să scoată în 
evidenţă valoarea prieteniei, importanţa sa pentru om. 

Participanţii la discuţii – ing. I. Ţucărman, ing. J. Ia-
cobescu, preşedintele B’nai B’rith România, prof. Iancu 
Izidor, preşedintele Comunităţii din Dorohoi, au avut 
cuvinte de apreciere la adresa operei lui Carol Feldman. 
Hary Eliad, directorul TES, a arătat că Feldman este o 
pasăre rară în cultura idiş iar cărţile lui folosesc motive 
din mitologia evreiască, relaţiile interumane, iubirea, ura. 
Nu trebuie uitat nici că el face parte dintr-un cuplu de 
actori redutabili. Împreună cu soţia lui, Betty au repre-

zentat un important moment al teatrului idiş. Publicistul 
Teşu Solomovici a afi rmat că lumea pe care o refl ectă 
cărţile lui Carol Feldman este cea a ştetl-ului care se 
păstrează şi după emigrarea locuitorilor în Israel. Irina 
Cajal, Anette Vainer şi Eva Galambos, apreciind creaţia 
lui literară, i-au cerut scriitorului să se întoarcă pe scenă 
pentru a da satisfacţie tuturor celor care l-au cunoscut şi 
l-au iubit ca actor. Acest deziderat a venit şi ca urmare a 
performanţei actoriceşti a lui Carol Feldman. Spre bucuria 
participanţilor, el a prezentat, cu harul şi talentu-i caracte-
ristice, monologul „Tatăl cu cei trei fi i“, scris şi interpretat 
iniţial de actorul Shimon Dzigan, un apropiat al lui Carol 
Feldman. Un moment muzical, cu participarea violonistei 
Carmen Spack şi a pianistei Carmen Asfaludian, care au 
interpretat cu inspiraţie şi talent o sonată de Corelli, i-a 
încântat pe cei afl aţi în sală.

Carol Feldman şi-a lansat cartea şi la Iaşi, în cadrul 
unui matineu cultural, organizat de Editura 24 de ore, 
Comunitatea Evreilor şi JCC. Cu acest prilej, prof. univ. 
dr. Cătălin Bordeianu, directorul Bibliotecii Judeţene, i-a 
înmânat „Premiul pentru creaţie în proză”, acordat la 
Salonul Internaţional de Carte din acest oraş.

EVA GALAMBOS
MARTHA EŞANU

dus la cotidianul „Libertatea tineretului” 
organ al PSDR, al cărui membru, să nu 
uităm, era din 1937. L-a lăsat la redacţie 
şi a plecat. A doua zi articolul apărea ca 
un şoc pentru cititori, dar şi pentru Ştefan 
Voitec, preşedintele PSDR, care a venit 
la redacţie să îl cunoască pe autor.Dar 
nimeni nu ştia nimic despre el... Abia 
după 10 zile de căutări au dat de Benone 
şi l-au adus la preşedinte. Şi aşa Benone, 
la numai 27 de ani, a ajuns cel mai tânăr 
membru al Comitetului Central al PSDR: 
se anunţa o carieră fulgerătoare...

Astăzi este uşor, pare chiar fi resc, ca 
un deputat sau un primar să treacă de 
la un partid la altul, determinat nu atât 
de considerente politice cât de avantaje 
materiale. Pe vremea „partidului unic” 
acţiona însă principiul bolşevic ferm: 
„cine nu e cu noi, e împotriva noastră” iar 
Benone Constantin, în ciuda unei cariere 
excepţionale care se deschidea înaintea 
lui a refuzat clar să se înscrie la comunişti. 
El era „social-democrat” din partidul lui 
Ştefan Voitec. Voitec a trecut în 1947 la 
comunişti, Benone nu l-a urmat. I-a spus 
direct atunci lui Gheorghiu–Dej, cu care 
ajunsese să colaboreze, că el, în ciuda 
unifi cării partidelor, nu intră la comunişti. 
A fost o decizie ale cărei consecinţe l-au 
urmărit toată viaţa.

Cultura – bogăţia 
familiei Kalmanovici

Viaţa lui Benone Constantin (Kalma-
novici, la naştere) a început în comuna 
Păltiniş din judeţul Dorohoi, afl ată vis-a-
vis de satul Mămăliga, pe malul Prutului.
Benone era al 12-lea copil într-o familie 
de evrei, singura din comună ! Până la 
clasa a 6-a a învăţat acasă şi toamna se 
ducea la şcoală şi dădea examenele. Îl 
învăţau surorile mai mari, care au făcut 
liceul la oraş, dar toate s-au întors în 
comună. În familie se vorbea numai idiş. 

Oldies but goldiesOldies but goldies
Bătrânii noştri de aurBătrânii noştri de aur

„Cine nu e cu noi, 
e contra noastră”

Şi chiar aşa a şi fost. Pe vremea 
aceea, înainte ca să acapareze toată 
puterea politică, comuniştii se îngrijiseră 
să pună mâna pe economia României.
Se crease un Minister al Economiei 
condus de Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care cuprindea cam toate sectoarele in-
dustriei româneşti. Fiecare Departament 
corespundea unui minister actual. Unde 
era un şef de Departament comunist, 
şeful de Cabinet era social-democrat şi 
invers. Astfel a ajuns Benone Constantin 
mai întâi şef de Cabinet al Ministrului 
Muncii, Lotar Rădăceanu, şi apoi şeful de 
Cabinet al comunistului Marinescu Mera, 
la Silvicultură. Se întâlnea adesea cu 
Gh.Gheorghiu-Dej, cu Manea Mănescu, 
pe atunci şi el şef de Cabinet, cu Gh. Gas-
ton Marin, consilier al lui Gheorghiu Dej.
Devenise şi secretarul general-adjunct 
al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului 
Democrat Român). În 1948, la unifi carea 
PCR şi PSDR, Benone a refuzat să intre 
în noul Partid Comunist. L-a chemat Dej, 
care a încercat să îl convingă să lucreze 
mai departe împreună. Benone a refuzat 
categoric. Aşa că a fost dat afară de peste 
tot. S-a întors la facultate, a devenit ingi-
ner geolog şi, cu „tinicheaua” la dosar, 
a fost trimis pe cele mai grele şantiere, 
în zone izolate de munte. A cunoscut o 
ingineră geolog, pe Niculina, care trebuie 
să fi  fost uimitor de frumoasă fi indcă şi 
acum e frumoasă, după 50 de ani de 
căsnicie. Benone Constantin are brevete 
de invenţii, a făcut descoperiri importante 
de zăcăminte minerale dar în 90 de ani de 
viaţă se adună atâtea evenimente încât 
ne-ar trebui măcar o revistă întreagă ca 
să le povestim. Ne-am oprit la cele cu totul 
neobişnuite care au marcat tinereţea unui 
tânăr evreu afl at la o răspântie a istoriei.

ANDREI BANC

Kalmanovici tatăl era un om de mare 
cultură ebraică şi la vremea aceea, fapt 
remarcabil, în casă erau mii de cărţi.Tatăl 
era prieten cu boierul Pilat, cumnat cu Ion 
Brătianu. Acest acces al unui evreu sărac 
în conacul boieresc de 4 ha al familiei 
Pilat se datora culturii lui Kalmanovici, 
apreciată mult de aristocratul moldovean. 
Benone a plecat la gimnaziu, la Dorohoi, 
unde familia Neamţu, la care a locuit în 
gazdă, era vecină cu profesorul Gh. Du-
mitrescu, deputat social-democrat pentru 
judeţul Dorohoi. Astfel că, la 17 ani, Be-
none a intrat în politică, înscriindu-se în 
PSDR. A terminat apoi renumitul Liceu 
Naţional din Iaşi iar în 1939 a devenit 
student la Facultatea de Stiinţele Naturii 
şi Geologie din acest oraş. Unde nu a stat 
mult, fi indcă a fost dat afară din cauză că 
era evreu.

Trenul Morţii
La 29 iunie 1941, Benone Constantin 

s-a suit , împins de la spate cu patul puştii, 
într-un vagon al unuia din „Trenurile mor-
ţii”, cel care avea să  oprească după 8 ore 
la Podu Iloaiei. A fost o călătorie scurtă, 
dar din care puţini au scăpat cu viaţă. O 
călătorie care l-a marcat pentru totdeau-
na. După patru ani,odată cu prăbuşirea 
lui Antonescu, amintirile de groază, care 
nu se şterseseră din memoria lui, le-a 
aşternut pe hârtie. Cu articolul acesta s-a 

A supravieţuit “Trenului Morţii” şi a ajuns la 92 de ani

B E N O N E  C O N S T A N T I N 
– o viaţă determinată de principii politice puternice

Marginalii despre Vicu Mândra z.l.
Am în faţă o fotografi e veche a profesorului meu, Vicu 

Mândra z.l., tânăr, cu Tudor Arghezi, bătrân. Fotografi a 
însoţeşte „Amintiri, amintiri…” de Lucia Sturdza Bulandra, 
carte apărută la ESPLA, în 1960, în care cronicarul teatral 
Vicu Mândra este considerat drept unul dintre cei mai 
importanţi ai vremii. Cărturarul ar fi  împlinit anul acesta 85 
de ani. „Vorbea puţin şi cu tâlc”, scrie doamna Bulandra 
despre cronicarul „aşa cum trebuie: ajutor şi îndrumător”. 

Într-un articol „cu literă măruntă, ca să poată cuprinde 
cât mai multe” despre Jenică Constantinescu, pe care 
„modestia şi o sănătate foarte şubredă l-au împiedicat 
să culeagă aplauze, 
premii şi roluri impor-
tante”, Vicu Mândra 
depunea „o floare 
de preţuire”. O „fl oa-
re de preţuire” se 
cuvine şi celui care, 
prea repede „uitat”, 
s-a sfârşit cu aceeaşi 
discreţie şi demnitate 
remarcate de ilustra 
memorialistă. (I.D.)

D u m n e z e u  d ă ,  d a r  n u  b a g ă  î n  t r a i s t ă !

„ A  d o u a  p r i m ă v a r ă “  a  l u i  C a r o l  F e l d m a n
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Popas Popas 
în universul în universul 

unei pictoriţeunei pictoriţe
Expoziţia re-

cent  deschisă 
la Galeriile Tea-
trului „Centaur”, 
din Montreal, a 
Oanei Maria Ca-
jal,  - scriitoare şi 
pictoriţă, soţia lui 
Ştefan şi mama 
Annyei – intitula-
tă „În reflectorul 
morţii, viaţa scânteiază cu cele mai 
strălucitoare culori”, este însoţită de 
câteva note autobiografi ce, scrise cu 
multă sensibilitate, despre primul de-
sen, la 5 ani, prima expoziţie, la 9 ani, 
în casa de vară a bunicilor. Bunicul, 
fost primar la Balcic, era un obişnuit 
al evenimentelor culturale organizate 
în epocă de Regina Maria. 

Pasiunea pentru teatru a îndem-
nat-o spre profesiunea de critic teatral, 
fără a uita de dragostea dintâi, pictura. 
Presiunea dictaturii lui Ceauşescu, 
emigrarea în S.U.A., căsătoria cu 
Ştefan Cajal, stabilit la Montreal, ve-
nirea pe lume a Annyei, bucuria de a 
fi  mamă, apoi – o încercare dramatică, 
în care Oana a luptat cu moartea şi a 
învins-o, toate au fost transfi gurate 
artistic în această expoziţie. Faptul 
că locul ales pentru a o prezenta pu-
blicului a fost un teatru, este expresia 
a ceea ce teatrul înseamnă pentru ea: 
„loc în care oamenii re-trăiesc împre-
ună visuri, spaime, speranţe; loc în 
care oamenii descoperă, în refl ectorul 
morţii, viaţa scânteind în cele mai stră-
lucitoare culori”.   

Lauri pentru ANNYA CAJALLauri pentru ANNYA CAJAL
Annya Cajal a primit Premiul din 

acest an al Societăţii pentru Com-
baterea Maladiei Alzheimer, în urma 
cercetării despre “decodarea şi re-
compunerea de amintiri pe baza unei 
vieţi îndelungate” a pacienţilor bolnavi 
de maladia Alzheimer. În „Jurnalul 
Naţional” din 31 octombrie a.c., sub 
titlul „Surorile memoriei, păzitoarele 
amintirilor”, jurnalista Simona Lazăr 
face o schiţă de portret a adolescentei 
– a patra generaţie de medici din fa-
milia Cajal. Este vorba de străbunicul, 
prof. univ. dr. Marcu Cajal, creator al 
şcolii româneşti de pediatrie; bunicul, 
acad. Nicolae Cajal, care, alături de 
magistrul sau, Ştefan Nicolau, a pus 
bazele virusologiei în România; tatăl, 
Ştefan Cajal, renumit medic specialist 
în geriatrie la Montreal. Adolescenta, 
în vârstă de 18 ani, Annya Cajal a 
studiat reacţiile revederii a două surori 
internate la Infi rmeria „Notre Dame de 
Bon Secours” din Montreal, bolnave de 
Alzheimer, în vârstă de 90 şi, respec-
tiv, 106 ani, care - deşi sub acelaşi 
acoperământ, dar la etaje diferite -, 
nu s-au văzut de mulţi ani. Annya le-a 
înlesnit revederea şi a demonstrat 
că „fragmente de memorie revin în 
contextul unei familiarităţi vechi”. Tâ-
năra a devenit „o soră a memoriei lor, 
păstrătoarea unor imagini recucerite 
din abisul uitării”. (I.D.)

C o n c e r t e  l a  E r e v a n
În cursul lunii octombrie, pe scenele 

Capitalei armene au avut loc numeroase 
manifestări artistice, în cadrul unora evo-
luând şi muzicieni de origine evreiască 
sau dintre cei care promovează creaţia 
muzicală a acestui popor. Iată că luna 
octombrie a început cu un concert al 
Orchestrei de muzică klezmer din Rze-
szow, o localitate din sud-estul Poloniei, 
care s-a prezentat în sala multimedia a 
ultramodernului Centru al Artelor „Gerard 
L. Cafesjian”, dat în funcţiune la Erevan în 
noiembrie 2009, fi ind situat în spaţiul aşa-
numitei Cascade din inima oraşului. După 
cum se ştie, muzica klezmer este tradiţi-
onală pentru evreii din Europa centrală şi 
de răsărit, atrăgând un public numeros.

La 18 octombrie, în cadrul celei de-a 
XII-a ediţii a Festivalului Internaţional de 
Muzică „Perspective XXI” din Erevan, 
cunoscuta pianistă Elena Bashkirova, 
fi ica celebrului pianist Dmitri Bashkirov şi 
actuală soţie a mult apreciatului pianist 
şi dirijor Daniel Barenboim, a fost solista 
concertului Orchestrei Filarmonicii de Stat 
a Armeniei, interpretânnd Concertul nr. 4 
de Beethoven şi bucurâdu-se de un suc-
ces deosebit. Programul serii mai cuprin-
dea Simfonia I de Brahms, dirijorul serii 
fi ind tânărul muzician Edward Topchjan, 
director al Filarmonicii Armene, cunoscut 

şi la Bucureşti, cu prilejul concertului pe 
care l-a susţinut în 2006 cu Orchestra 
Naţională Radio.

Amintesc că atât Elena Bashkirova 
(fondatoare din 1998 a Festivalului In-
ternaţional al Muzicii de Cameră de la 
Ierusalim), cât şi Daniel Barenboim, ambii 
cetăţeni israelieni, au concertat recent în 
cadrul celei de-a XX-a ediţii a Festivalu-
lui Internaţional „George Enescu” de la 
Bucureşti.

De asemenea, legendarului violonist, 
violist şi dirijor de faimă mondială Pin-
chas Zukerman, deţinător a două premii 
Grammy, i s-a rezervat pe 26 octombrie 
o primire triumfală cu prilejul concertului 
susţinut în sala „Aram Haciaturyan” (ca şi 
precedentul), în cadrul aceluiaşi Festival 
„Perspective XXI” din Erevan. În timpul 
conferinţei de presă care a precedat 
concertul lui Pinchas Zukerman, acesta 
a vorbit foarte elogios despre faptul că 
a fost elev al ilustrului profesor armean 
Ivan Galamian la Colegiul Juilliard din 
New York. Amintesc că este vorba despre 
profesorul cu care s-au specializat nume-
roşi violonişti de renume, precum Itzhak 
Perlman, dar şi românii Eugen Sârbu şi 
Daniel Podlovski.

 Cântând pe o vioară Guarnerius del 
Gesù „Dushkin” din 1742, celebrul mu-

zician a fost solistul Concertului de Max 
Bruch, fiind acompaniat de aceeaşi 
orchestră a Filarmonicii Armene, sub 
bagheta lui Edward Topchjan, programul 
începând cu uvertura la „Forţa destinului” 
de Verdi şi încheindu-se cu impresionanta 
Simfonie VI de Ceaikovski. Un adevărat 
regal muzical pentru melomanii din Ere-
van! Amintesc că Pinchas Zukerman a mai 
evoluat în Armenia şi la precedenta ediţie 
(martie 2010) a Festivalului „Perspective 
XXI”, când s-a bucurat de succes cu an-
samblul „Zukerman Chamber Players”.

Toţi aceşti muzicieni au fost ovaţionaţi 
îndelung şi cu căldură de către publicul 
din Erevan.

„EVREII ÎN ARMENIA – EVUL MEDIU”
Recent, editura „Lusabaţ” din Erevan a dat publicităţii, în limbile armeană, en-

gleză şi rusă, cea de-a doua ediţie a volumului „Evreii în Armenia – Evul Mediu”, 
ca rezultat al Simpozionului desfăşurat în zilele de 11-12 mai 2009 la Universitatea 
„Gitelik” din localitatea Yeghegnadzor, pentru a cinsti aşezarea medievală evreiască 
şi cimitirul, păstrate în regiunea Vayots Dzor, din provincia armeană Syunik. Această 
publicaţie a fost susţinută de către ONG-ul Comunitatea Evreilor din Armenia. Volumul 
cuprinde comunicările la acest simpozion.

Prefaţa este semnată de Î.P.S. Episcop Abraham Mkrtchyan, Primatul Diocezei 
provinciei Syunik, cel ce a descoperit cimitirul evreiesc medieval.

Următorul volum, intitulat „Evreii în Armenia”, va fi  consacrat perioadei moderne 
din istoria acestei comunităţi de pe pământ armean.

MADELEINE KARACAŞIAN

De vorbă cu profesorul MOSHE IDEL  Despre Cabala, Baal Şem-Tov şi… Madonna

- Domnule profesor, aş vrea să vă 
întreb ce v-a îndemnat să vă ocupaţi de 
mistica iudaică? Eu, din păcate, nu vă 
cunosc decât puţin dar, din ceea ce am 
văzut şi auzit chiar de la dumneavoastră, 
nu mi s-a părut că sunteţi o persoană cu 
înclinaţii mistice.

- Nu, nu sunt deloc. Au fost mai multe 
motive: întâmplarea, dar şi curiozitatea, 
plus profesorii mei de la Universitatea din 
Ierusalim care m-au încurajat. Nu a fost ni-
mic mistic şi nici vreo revelaţie. Am început 
să studiez fi losofi a şi apoi, din întâmplare, 
am alunecat către acest domeniu.

- Consideraţi Cabala un fenomen 
cultural? 

- Da, eu aşa o privesc, aşa a fost în 
perioada medievală şi consider că aşa este 
şi astăzi. Desigur, există şi aspectul mis-
tic, foarte important pentru mulţi oameni. 
Cabala are o mare vechime, chiar dacă 
primele scrieri au apărut abia în secolul XII, 
dar aceasta este doar platforma ei literară, 
ideile sunt mult mai vechi iar, după ce s-a 
început punerea lor pe hârtie, au intervenit 
multe schimbări. Aşa că problema când şi 
de ce a apărut explică doar anumite aspec-
te şi nu altele. Explică de ce au fost scrise 
dar nu evoluţia latentă, înceată. Cabala nu 
a fost o reacţie faţă de o situaţie difi cilă a 
evreilor; în secolul XII încă nu avuseseră 
loc pogromuri, prigoane, expulzări, evreii 
trăiau în condiţii decente. Tulburările au 
apărut mai târziu, în secolul XIV. Mai de-
grabă, au fost reacţii la nişte idei, ca acelea 
ale lui Maimonide.

- La ce lucraţi acum domnule profesor?
- Peste scurt timp îmi va apărea o car-

te, intitulată “Evreii lui Saturn”, în care mă 
ocup de teoria potrivit căreia evreii sunt 
dominaţi de planeta Saturn, sunt melanco-
lici dar şi geniali. Sunt clişee dominante în 
antichitate, care au evoluat mai târziu şi , 
în acest context, cred că cel mai important 

moment a fost apariţia sabateenilor, a lui 
Sabatay Zwi (sabatay în ebraică însem-
nând Saturn, echivalent cu Mesia). Era o 
explicaţie astrologică, se făcea legătura 
dintre astre şi oameni, dar în întreaga 
perioadă a Renaşterii astrologia era luată 
în serios. Sabatay Zwi a crezut în asta, a 
crezut că este Mesia dar şi alţii au crezut 
acest lucru. O altă lucrare pe care am 
început să o scriu, dar care va mai dura, 
se ocupă de Israel Baal Şem Tov. Ea va 
avea referiri la România, deoarece se 
presupune că, în peregrinările sale, el ar 
fi  ajuns şi în Moldova, poate la Bicaz. Nu 
am date certe dar aşa se pare. Un aspect 
interesant este faptul că într-un document 
se scrie că s-ar fi  născut în Valahia. Ştim 
că Valahia a însemnat Muntenia dar eu 
am găsit termenul de Valahia Mare folosit 
pentru Moldova în „Descrierea Moldovei” 
a lui Dimitrie Cantemir. Am scris vreo 700 
de pagini şi voi mai continua. O parte din 
lucrare a apărut deja în Israel, o parte - în 
America.

- Vorbiţi-mi puţin despre cercetările 
despre Cabala din Israel. Ştiu că centrul 
se afl ă la Safed.

- Aceasta a fost în secolul XVI, azi mai 
sunt doar câteva grupuri, dar sunt altfel de 
cabalişti. Se poate vorbi de o tradiţie, cam 
de 50 de ani, dar care a dispărut foarte 
repede, prin 1575. Acum cercetări despre 
Cabala se fac în toate universităţile din 
Israel şi se referă la toate orientările. Există 
o diversitate în domeniu.

- Legat de acest aspect, aş vrea să vă 
întreb cum explicaţi acest mare interes faţă 
de Cabala azi, într-o lume atât de scepti-
că? Oare oamenii caută în ea o salvare?

- Nu întotdeauna. Poate la un moment 
dat a fost aşa dar nu acum. Este altceva. 
Gândiţi-vă, acum 30-50 de ani erau do-
minante ideologii foarte puternice care cu 
timpul au dispărut. Bune, rele, ele au dat 

un sens vieţii. Oamenii au nevoie de un 
sens şi caută tot felul de direcţii, nu nu-
mai în Cabala. Să luăm cazul Israelului. A 
existat sionismul; la ora actuală, oamenii 
caută altceva. Nu că sionismul ar putea fi  
înlocuit cu Cabala, aşa cum nici comunis-
mul nu poate fi . Înainte cu o generaţie, erau 
evrei budişti, azi s-au lăsat de budism şi se 
orientează spre Cabala. Li se oferă ceva 
foarte simplu, popular şi, cu toate că este 
vorba de oameni foarte inteligenţi, ei sunt 
creduli şi aceasta mai ales în America. În 
Cabala li se promit nişte lucruri. De pildă, 
Madonnei i s-a promis nemurirea. Ea nu 
are mijloace să o realizeze şi atunci în-
cearcă prin Cabala. Dacă se poate, bine, 
dacă nu, nu!

- Aţi constatat în România o curiozitate 
faţă de Cabala?

- Da. Aţi văzut şi dumneavoastră, sala 
a fost plină şi aşa s-a întâmplat şi în alte 
dăţi, când am fost aici, atât la Bucureşti cât 
şi la Cluj sau Timişoara. De ce vine lumea? 
Nu prea pot să-mi explic. Poate unii n-au 
ce face, dar cert este că fi ecare îşi are 
motivele lui, nu întotdeauna legate direct 
de obiectul despre care vorbesc. Am stat 
de vorbă la Cluj cu studenţii şi am primit 
răspunsuri dintre cele mai ciudate. Pe de 
altă parte, chiar acum, într-un mail, Editura 
Hasefer mă informează că doreşte să-mi 
publice o nouă carte. Poate nu vă vine să 
credeţi, dar în România mi-au apărut 15 
cărţi, la diferite edituri. Pentru mine este 
un miracol. Când am plecat din ţară, în 
1963,se publicase o singură carte despre 
iudaism. N-aş fi  visat niciodată că situaţia 
se va schimba în aşa măsură. Este ceva cu 
totul neaşteptat, deoarece îmi dau seama 
că nu este vorba de un accident, ci de un 
proces continuu. Este o mare schimbare, 
o deschidere cu totul specială faţă de 
iudaism. Nu am văzut să se fi  tradus în ro-
mâneşte atât de multe cărţi în alte domenii, 
de pildă din fi losofi a indiană. Înseamnă că 
există un interes susţinut, nu este o modă, 
un moft, şi mă surprinde profund. Şi, ca 
încheiere, aş vrea să mai spun un lucru: 
îmi pare rău că nu am mai mult timp ca să 
scriu o istorie a Cabalei în România. Nici 
nu vă puteţi imagina câte cărţi au apărut 
aici despre acest subiect...

Modestia profesorului Idel, unul dintre 
cei mai mari experţi în Cabala la nivel 
mondial, s-a văzut şi în aceste cuvinte. 
Interesul faţă de lucrările lui se datorea-
ză prestigului şi renumelui său în acest 
domeniu. Noi sperăm că la următoarea 
vizită în România să ne împărtăşească 
şi alte “secrete” despre Cabala şi despre 
munca lui.

A consemnat EVA GALAMBOS

A-l asculta vorbind pe profesorul Moshe Idel este o încântare. Trec trei ore şi parcă 
ai vrea ca timpul să nu zboare atât de repede. Deşi tema – Cabala -, căci, bineînţe-
les, despre aceasta este vorba - este tratată cu seriozitate, documentat, explicat şi 
analizat, prelegerea este presărată cu observaţii ironice, glumeţe, de parcă cel care 
ne vorbeşte vrea să ne atragă atenţia că nu trebuie să luăm prea serios subiectul, 
nu trebuie să credem chiar tot ceea ce susţin cabaliştii, toate minunile, miracolele, 
magiile. Există o detaşare, o obiectivare în atitudinea profesorului Idel care permite o 
analiză ştiinţifi că, riguroasă, credibilă, cu privire la istoria şi raţiunea acestui fenomen 
cultural şi religios în aceeaşi măsură, la valoarea lui universală, la explicarea unei 
atitudini de viaţă care a ajutat multe comunităţi evreieşti să suprevieţuiască în condiţii 
extreme ale istoriei, să nu-şi piardă speranţa, să creadă că este posibilă o comunicare 
cu Dumnezeu. Cabala este, spre surprinderea chiar a profesorului Idel, care o priveşte 
cu o doză de scepticism, foarte răspândită în lume, există un interes crescut faţă de 
ea pretutindeni, inclusiv în România, unde domnia-sa a venit pentru a ţine un ciclu de 
conferinţe masteranzilor de la Studii religioase şi de la Cultură şi civilizaţie ebraică, 
din cadrul Universităţii Bucureşti. Cu acest prilej, profesorul Idel a avut amabilitatea 
să vorbească, pentru “Realitatea Evreiască”, despre propria activitate şi despre multe 
alte aspecte legate de Cabala.
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Rep:   O să trec direct la su-
biect, ca să nu vă reţin prea mult: 
Cum aţi ştiut că fenomenul pe 
care l-aţi observat atunci,în 1998, 
este cu adevărat important?

S.P.:  Setul de date pe care 
le colectasem era destul de pu-
ternic, de reprezentativ, pentru 
că studiasem 42 de supernove. 
Când am început să le punem 
în ordine pe harta cerului, ne-
am dat seama imediat că nu era 
ceea ce ne aşteptam cu toţii să 
fi e: sub nici o formă nu sugerau 
că expansiunea Universului se încetinea. 
Aparent, era exact pe dos, adică se acce-
lera! Dar problema cea mai mare nu era 
asta, ci calibrarea acelor date!!!... Şi-apoi 
verifi carea şi compararea lor, aşa încât 
primele presupuneri au fost că, odată 
calibrate, vom obţine şi rezultatele la care 
le aşteptam. Dar din ce calculam mai 
mult şi comparam datele mai mult între 
ele, cu atât mai mult ne dădeam seama 
că obţinusem rezultate bune. În cele din 
urmă, ne-a fost clar că aveam ceva cu 
totul surprinzător! 

 - Procesul acesta de prelucrare a 
depins foarte mult de tehnologia pe care 
o aveaţi atunci sau a fost muncă manuală, 
ca să zic aşa?

- La Începutul proiectului, am depins 
foarte mult de tehnologia camerelor 
CCD care au devenit accesibile prin anii 
’70 – ‘80. Apoi calculatoarele şi-au mărit 
viteza de procesare şi aşa s-au putut 
capta şi prelucra imagini mai mari şi în 
care să putem prinde măcar o sclipire 
de la o supernovă într-o fereastră de 
timp sufi cient de mare încât să poată fi  
observată în aceeaşi noapte în care se 
face şi înregistrarea datelor. Acestea au 
fost principalele inovaţii tehnologice, dar 
altfel, a fost vorba doar despre aspecte 
organizaţionale şi despre elaborare de 
strategii. Trebuia să găsim o strategie 
pentru a face lucrurile să meargă; după 
ce-am reuşit asta, lucrurile au început să 
curgă aproape de la sine. 

- Ce s-a întâmplat după aceea? 
- Ne-au trebuit cam patru luni ca să 

ne convingem că făcusem, într-adevăr, 
o descoperire! Iar după aceea, când am 
prezentat-o prima oară în public, la o 
mare universitate, cred că atunci a fost 

pentru prima dată cand am avut o reacţie 
emoţională, văzând cât de entuziasmaţi 
au fost ceilalţi fi zicieni la prezentarea 
rezultatelor noastre.Şi noi am ştiut că era 
un rezultat important dar cred că e o mare 
diferenţă între a şti asta şi a fi  martorul 
reacţiilor colegilor tăi de breaslă.  

- Când aţi ales să studiaţi supernovele, 
aţi ştiut de la început că acolo e răspunsul 
sau aţi avut un soi de intuiţie?

- Când am început proiectul, mi-a 
fost foarte clar că avem o oportunitate 
neobişnuită să folosim o măsurătoare 
simplă, practică, a supernovelor pentru 
a răspunde la întrebări fundamentale 
şi am crezut că încercam să afl ăm, de 
fapt, cât de mult este încetinită expan-
siunea Universului. Iar asta ne-a dus la 
o concluzie fundamentală, anume că, 
dacă se încetineşte sufi cient, ar însemna 
că trăim într-un univers care, într-o zi, se 
va prăbuşi, va imploda. Cam asta fusese 
predicţia noastră. Iar eu eram convins 
că era un proiect bun, care va urma să 
răspundă la o întrebare fundamentală prin 
măsurători practice.

- Ce a însemnat Proiectul “Super-
nova”?

- Proiectul “Supernova” a început cu 
un grup mic, doar două-trei persoane 
din echipa fostului meu conducător de 
doctorat, care este şi el profesor aici, la 
Berkeley. Lucra deja la subiectul ăsta şi 
folosea telescoape automate cu care spe-
ra să găsească supernove din imediata 
apropiere. Doi dintre noi ne-am dat seama 
că avem sufi ciente cunoştinţe încât să 
aplicăm ceea ce ştiam din studiul unor 
supernove mult, mult mai îndepărtate şi 
să folosim asta pentru a măsura rata de 
încetinire a expansiunii Universului. Aşa 
că ne-am separat, câţiva dintre noi, şi 

ŞTIINŢA
ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
ŞI VIAŢA

Acum ştim că… De 13 miliarde de ani Universul se dilată
am început să lucrăm independent , să 
ne dezvoltăm ideile şi, încetul cu încetul, 
alţi câţiva post-doctoranzi şi apoi câţiva 
studenţi ni s-au alăturat, şi-am pornit. 
Dar am ştiut de la început că va fi  un 
proiect difi cil, ne-am avertizat agenţiile 
fi nanţatoare că e un proiect care va dura 
trei ani (de fapt, a fost nevoie de patru 
sau cinci pînă ne-am dat seama cum vom 
folosi tehnica pe care o aveam şi, în fi nal, 
până am avut rezultatele fi nale, au trecut 
10 ani). A fost extraordinar, eram cu toţii 
foarte entuziasmaţi, deşi extenuaţi!... Şi 
cred că şi familiile noastre au fost extra-
ordinare pentru că ne-au susţinut foarte 
mult, mai ales în perioada în care stăteam 
zi şi noapte să găsim supernove şi să le 
urmărim. 

- Când şi unde i-aţi întâlnit pe ceilalţi 
laureaţi?

- A existat o competiţie acerbă între 
noi, între grupurile care se ocupau de 
asta. Dar chiar şi aşa, am colaborat unii 
cu alţii şi ne-am şi ajutat, în special atunci 
când unul dintre grupuri ştia de existenţa 
unei supernove dar nu o putea observa 
din cauza vremii nefavorabile şi nu voia 
să o piardă. Atunci, dacă se putea, făcea 
observaţiile celălalt grup.  Au fost, aşadar, 
situaţii în care ne-am ajutat mult unii pe 
alţii, deşi, repet,  între noi era o competiţie 
acerbă.

 - Şi dacă aţi fi  nevoit să explicaţi de 
ce este important să afl aţi de ce este 
accelerată expansiunea Universuilui, ce 
aţi spune ?

- Pentru că ar putea fi  primul indiciu 
cu privire la un domeniu al fizicii pe 
care, pînă acum, nu am avut ocazia să-l 
înţelegem prea bine. În plus, niciodată nu 
ştii ce poţi învăţa atunci când înveţi ceva  
fundamental despre fi zică. De fi ecare 
dată când am învăţat ceva fundamental 
despre fi zică am dobândit o capacitate 
mult mai mare de a rezolva probleme. 
Se pare că atunci când înţelegi fi zica, eşti 
capabil să descoperi noi căi de înţelegere 
a lumii. Dar nu există nici o garanţie că 
asta se întâmplă întotdeauna.Există, 
însă, în toate astea şi o valoare poetică, 
să spunem aşa. Pentru că e puţin ciudat 
că noi, fi inţe umane cu simţuri aşa de 
dezvoltate, n-am reuşit încă să înţelegem 
cum funcţionează Universul. Este ca o 
aventură la nivel mondial în care este 
implicată întreaga omenire, aceea de a 
înţelege lumea în care trăim. Iar acum 
avem posibilitatea de a face următorul 
mare pas!

Fragment din interviul luat 
de CORINA NEGREA

pentru Radio România Cultural. 
Din 1998, Corina Negrea acoperă şi 

Gala Premiilor Nobel de la Stockholm

Pagină realizată de ANDREI BANC

Scurt
2 (Scurt pe doi)

Michael Moldaver 
la  Curtea Supremă 

a Canadei
Primul ministru al Canadei, Ste-

phen Harper, i-a numit ca judecători 
la Curtea Supremă pe Michael Mol-
daver şi pe Andromache Karakatsami. 
Moldaver (63 de ani) este evreu, în 
prezent judecător la Curtea Supremă 
a Ontario (din 1995). El a absolvit 
Facultatea de Drept a Universităţii din 
Toronto cu Medalia de aur, în 1971. 
Moldaver este al patrulea judecător 
evreu al actualei componenţe a Curţii 
Supreme de Justiţie. Până în 1970, 
nici un evreu nu a fost numit în acest 
for.

66 000 km în jurul lumii 
pe bicicletă

Roei Sadan, un tânăr israelian, 
a parcurs 66 000 km pe bicicletă în 
jurul lumii în 1520 de zile, terminând 
călătoria acolo de unde a început-o: 
la Zidul Plângerii din Ierusalim. După 
cum a declarat cu umor Roei, această 
călătorie a fost mai grea pentru mama 
lui decât pentru el fi indcă rămânea 
săptămâni la rând fără veşti de la el. 
Traseul a pornit de la cel mai nordic 
punct din Alaska, apoi pe toată coasta 
de vest a continentului american,a 
traversat Atlanticul cu vaporul şi a 
încălecat iar bicicleta în cel mai su-
dic punct al Africii, ajungând până în 
Etiopia. A urmat o pauză de 14 zile în 
Israel după care a străbătut Europa 
pe ruta Spania – Istanbul, prin Turcia, 
în Uzbekistan, Tadjikistan, China, 
Australia.

Peste tot, pe bicicletă a fl uturat 
steagul Israelului.

Primul canal TV global 
de ştiri, evreiesc

A fost lansat primal Canal TV glo-
bal de ştiri evreiesc, care emite 24 
de ore zilnic, ”oferind o nouă viziune 
asupra evenimentelor curente”.

El a fost prezentat ca un canal 
independent, “care nu e legat de nici 
o naţiune, guvern sau partid politic”. 
Deviza lui este “să informeze opinia 
publică, să deschidă noi orizonturi” şi 
va transmite în opt limbi. Proprietarii 
lui JN1 sunt Igor Kolomoiski şi Vadim 
Rabinovici, preşedintele şi respectiv 
vice-preşedintele Uniunii Europene 
Evreieşti (EJU), organizaţie dedicată 
promovării vieţii evreieşti în Europa.Aclimatizat de dr. ing. COSTEL VÂNĂTORU

 Miraculosul castravete mexican

Castravetele mexican poate părea o 
plantă decorativă. Are proprietăţi curative, 
ce îl transformă într-o comoară pentru 
diabetici. El creşte lângă dovleceii-gigant 
şi tomatele multicolore în serele cercetă-
torilor din Buzău. Cel care l-a aclimatizat 
la noi în ţară, dr. ing. Costel Vânătoru, 
secretarul ştiinţifi c al Staţiunii din Buzău, a 
reuşit ca, după cercetări care durează de 
mai bine de 15 ani, să aclimatizeze câteva 
soiuri de legume cu forme nemaiîntâlnite. 
Castraveţi cu forme bizare, cu exterior 
ca al unui cameleon, cresc alături de cei 

care seamănă mai degrabă cu o grenadă 
decât cu o legumă, de roşia multicoloră, 
tomata cu puf ca al piersicilor sau cea cu 
formă de gogoşar, dovleacul care arată 
mai degrabă a ciupercă uriaşă de pădure 
sau giganticii dovleci, lungi de peste un 
metru şi jumătate. Castravetele mexican 
are acest aspect numai câteva zile, când 
e copt, altfel e verde ca şi rudele lui locale.
Iar când e copt, explodează la un capăt 
şi îşi împrăştie seminţele, aceasta fi ind 
strategia sa naturală de înmulţire. 

Seminţele au fost aduse la noi în ţară 
din China. De aceea plantei i se mai 
spune şi “castravetele amar chinezesc”. 
Chinezii îl usucă şi îl pisează mărunt, apoi 
îl capsulează. Capsulele lor se vând şi la 
noi în multe magazine Plafar sub denumi-
rea «Diabetico», un medicament efi cient 
în tratarea diabetului. Fructul proaspăt, 
care are o perioadă de vegetaţie lungă, 
(se coace în toamnă) este şi mai puter-
nic ca efect antiglicemic. La Buzău sunt 
numeroase soiuri de legume, zeci de 
soiuri, create de dr. ing. Costel Vânătoru şi 

colectivul său. Costel Vânătoru, pe lângă 
titlurile academice, mai are şi calitatea de 
preot, şi după amiezile, când pleacă din 
laborator, slujeşte la Episcopia Buzăului. 
Ca şi cel ce a creat genetica, călugărul 
ceh Mendel, el este şi genetician şi sluji-
tor al Domnului. Absolvent al Institutului 
Agronomic, Costel Vânătoru a urmat apoi 
Teologia după care şi-a dat doctoratul în 
genetică. El a creat peste 50 de soiuri 
de roşii, alte zeci de soiuri de legume, 
aclimatizate condiţiilor de secetă şi imune 
la dăunători.

Interviu cu SAUL PERLMUTTER, laureat Nobel pentru fi zică 2011

A murit Evelyn Lauder
A murit, în 

vârstă de 75 de 
ani, Evelyn Lau-
der, soţia lui Le-
onard Lauder. 
Refugiată încă 
din copilărie din 
Austria nazistă, 
Evelyn (Haus-
ner, pe atunci) 
a fost o militantă 
pentru depista-
rea cancerului 
de sân, donând 
ea însăşi şi adunând peste 350 de mili-
oane de dolari pentru cercetări în acest 
domeniu. Evelyn a fost diagnosticată 
cu cancer la sân în 1989 iar în 2007, 
a fost diagnosticată cu cancer ovarian. 
Pe lângă soţ, ea a lăsat în urmă doi fi i şi 
cinci nepoţi. Fie-i numele binecuvântat!
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Expoziţia Sami Briss, expoziţia anului 2011

Comunitatea Evreilor din Bucu-
reşti, cu sprijinul Joint, a lansat un 
interesant proiect cultural, de recu-
perare şi valorifi care a unor specta-
cole de teatru, afl ate în repertoriul 
teatrelor independente (underground) 
din Bucureşti. “’Hai, la Teatrul Hai“, 
(hai înseamnă viaţă, în ebraică) îşi 
propune trei categorii de programe”, 
ne-a declarat preşedintele C.E.B., 
Erwin Şimşensohn, el însuşi regizor, 
care a pornit la realizarea proiectului 
împreună cu un grup de tineri din 
Comunitatea Bucureşti. “Dorim să 
prezentăm spectacole fi e semnate 
de autori evrei, fi e care abordează 
tematică evreiască, fi e regizorii sau 
actorii sunt evrei. Este vorba, pe de 
o parte, de promovarea unor valori 
evreieşti, pe de altă parte, de dorinţa 
de a oferi publicului spectacole de 
calitate care şi-au confi rmat valoa-
rea de-alungul timpului, a subliniat 
preşedintele CEB. Ele vor avea loc 
la cafeneaua ‘Blue Lagoon’ a JCC, la 
început o dată pe lună, apoi, dacă ne 
dăm seama că stârneşte interes, o 

dată la două săptămâni. Cred că vom 
avea sufi cienţi susţinători din partea 
publicului”, a apreciat el.

 Cel puţin la primul spectacol, 
opinia lui s-a adeverit, toate locurile 
fi ind ocupate de tineri, dar nu numai. 
Pentru spectacolul inaugural, Erwin 
Şimşensohn a ales comedia “Ame-
rican Buffalo”, de foarte cunoscutul 
dramaturg american evreu, David 
Mamet. Piesa se joacă de multă vre-
me la Teatrul Act, dar reprezentaţia 
din seara zilei de 6 noiembrie a.c. a 
fost susţinută de studenţii (sau foştii 
studenţi) de la UATC, care fac parte 

acum din Teatrul Joint. În regia lui 
Florin Grigoraş, rolurile au fost inter-
pretare cu mult talent de Mircea Pos-
telnicu, Bogdan Nechifor şi Conrad 
Mihai Mericoffer.

 Spectacolul a fost precedat de un 
excelent concert de jazz al trio-ului 
Constantin Mirea, câştigătorul Marelui 
Premiu la Galele studenţeşti de jazz 
de la Sibiu din 2010, aplaudat şi bisat 
de public.

 Se poate afi rma, pe drept cuvânt, 
că acest proiect ambiţios a păşit cu 
dreptul. Sperăm că şi continuarea va 
fi  la fel. (E.G.)

C O M U N I T A T I

A N I V E R S Ă R I 
– noiembrie 2011 –

• JELENICI GABRIELA, secretară, s-a născut 
la 1 noiem brie 1935.

• GLANGHER SORIN, madrih (la Jimbolia), s-a născut 
la 4 noiembrie 1955.

• KOPPELMANN FELIX, preşedintele C.E. Oradea, 
s-a născut la 6 noiembrie 1945.

• FRIEDMAN CAROL, preşedintele C.E. Constanţa, 
s-a născut la 9 noiembrie 1937.

• BLENDEA RODICA ROXANDA, contabilă, s-a năs cut 
la 17 noiembrie 1951.

• ROND MIRCEA, preşedinte C.E. Focşani, s-a născut 
la 27 noiembrie 1955.

Sursa: Serviciul de protocol al F.C.E.R.

Hai, la Teatrul Hai!

Iaşi

Excursie în dar pentru 
seniorii Comunităţii clujene

În 5 octombrie, o superbă zi de vară indiană, 18 seniori ai Co-
munităţii evreieşti din Cluj s-au îmbarcat într-un microbuz cochet 
pentru a se bucura de excursia organizată pentru ei, din iniţiativa 
preşedintelui Robert Schwartz şi cu strădania asistentei sociale 
Roxana Duma. Pe drumul către pitoreasca  Vale a  Drăganului 
au vizitat castelul de la Ciucea - reşedinţă a poeţilor Ady Endre şi 
Octavian Goga.  Ajunşi la destinaţie, la barajul hidrocentralei Valea 
Drăganului, au luat o masă gustoasă la un motel a cărui grădină 
era populată cu ponei şi păuni. În drum spre casă au mai făcut 
două popasuri pentru a admira peisajele încântătoare din staţiunea 
Beliş-Fântânele şi de la lacul Tarniţa. Aerul tare de munte şi veselia 
le-au priit seniorilor clujeni, care au participat la excursia organizată 
de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, cu sprijinul fi nanciar 
al DASM şi contribuţia substanţială a Comunităţii clujene. 

ANDREA GHIŢĂ

Când va fi  urmat exemplul 
evreilor originari din Hârlău? 

Asociaţia Internaţională a Originarilor din 
Hârlău s-a întrunit, sub egida H.O.R. – Beer 
Sheva, pentru a discuta situaţia Obştii evreieşti 
din Hârlău şi necesitatea restaurării Sinagogii 
din oraş. În acest scop a ales un Comitet de 
coordonare pentru strângerea de fonduri. Au 
fost aleşi: preşedinte de onoare – Filip Faibiş, 
Beer Sheva, preşedinte – prof. univ. dr. Nathan 
Cohen, preşedintele H.O.R. Beer Sheva – Ne-
gev, vicepreşedinte – prof. univ. dr. Carol Iancu 
– Montpellier, trezorier – ing. Sorin Ciubotaru, 
Beer Sheva. Printre membrii fondatori s-au 
numărat originari hârlăoani din Israel, Canada, 
Italia. Evreii din România au fost reprezentaţi de 
responsabila Obştii din Hârlău, Şifra Corbici, şi 
de ing. Rudy Rothberg - Iaşi. Contul de ajutorare 
a fost deschis la Banca Masad 46/ 539 – Beer 
Sheva nr. 453250.

Pe când alţi israelieni, originari din alte oraşe 
din România, cu sinagogi afl ate în situaţii asemă-
nătoare, le vor urma exemplul? (I.D.) 

Expoziţia de pictură BRISS, găz duită, începând din 
11 octombrie, pe simezele Galeriilor DANA din Iaşi, 
prilejuieşte publicului descoperirea unui mare artist prezent 
în muzee şi colecţii reputate din întreaga lume.

Sami Briss, pictorul şi gravorul israelian de origine 
română care locuieşte şi lucrează în Franţa, s-a născut la 
Iaşi în anul 1930 şi a studiat la Şcoala de Arte Plastice din 
Bucureşti, avându-i ca maeştri pe pictorii Corneliu Baba 
şi Camil Ressu. În atelierul acestuia din urmă şi-a făcut 
şi ucenicia, învăţând multe despre meşteşugul penelului 
său. În anul 1959 a părăsit România şi s-a stabilit în Israel. 
Prima expoziţie individuală a deschis-o la Tel Aviv, în 1967. 
De atunci şi până astăzi au urmat 27 de expoziţii personale 
în Franţa, Israel, Olanda, Luxemburg, Germania, Canada, 
SUA etc. şi acum, şi în România natală. 

La vernisajul expoziţiei Briss, scriitorul Adi Cristi a 
vorbit despre întâlnirea sa cu pictorul, întâlnire ce a avut 
loc în toamna anului 2010, la o expoziţie găzduită de Sala 
Gordon din Tel Aviv.

„Tulburător este Sami Briss, ca om şi ca pictor, tul-
burătoare este întoarcerea sa, după 52 de ani, acasă 
pe plaiurile natale“ consideră Adi Cristi, care îi defi neşte 
pictura ca fi ind “poveste şi culoare“, totodată.

Criticul de artă Valentin Ciucă consideră această 
expoziţie ca un eveniment cu totul special, denumind-o 
„expoziţia anului 2011 la Iaşi“.

În catalogul expoziţiei Valentin Ciucă notează:
”Sami Briss, născut la Iaşi în anul 1930, a izbutit să 

confi gureze o carieră internaţională remarcabilă, amprenta 
sa stilistică asigurându-i cota valorică internaţională, dar 
şi un loc distinct prin viziune şi stil între cei care-şi dispută 
trofeele nemuririi“.

Preşedintele Filialei Iaşi a Uniunii Artiştilor Plastici din 
România, pictorul Constantin Tofan, i-a înmânat lui Sami 
Briss o Diplomă de Excelenţă pentru strălucita carieră 
internaţională exprimându-şi totodată întreaga apreciere 
pentru creaţiile sale originale ce ilustrează arta adevărată. 

Mulţumind lui Mihai Pascal şi Adi Cristi pentru că 
l-au readus în Iaşul copilăriei sale, pictorul Sami Briss a 
adresat un salut de bun găsit oraşului natal şi a arătat că 
acest salut este adresat în primul rând pentru ochi prin 
intermediul tablourilor expuse.

Omagiindu-l şi admirându-i creaţiile, ieşenii, cu multă 
căldură în glas şi gând, îi spun: ”Bun venit acasă, Sami 
Briss!”

MARTHA EŞANU

A l e g e r i  î n  c o m u n i t ă ţ i
H u ş i

În urma alegerilor, desfăşurate la 19 octombrie 
a.c., din noua conducere a Comunităţii fac parte: 
Hara Steimberg, preşedinte; Clim Costache, secre-
tar; Beatrice Axinte, membru.

Comisia de cenzori: Stela Munteanu.
P l o i e ş t i

Noua conducere a Comunităţii, aleasă la 19 
octombrie a.c. este formată din: Adela Herdan, 
preşedinte; Hortansa Săvulescu, secretar; Edith 
Konigsberg, membru; Alfred Berger, membru; Gilu 
Iuftaru, membru; Iancu Munteanu, membru; Sergiu 
Wolf, membru.

Comisia de cenzori: Felicia Moscovici; Toma 
Kassovitz.

B a c ă u
Pe data de 6 noiembrie 2011, la C.E. Bacău au 

avut loc alegerile pentru formarea noilor organis-
me de conducere. Din partea F.C.E.R. Bucureşti, 
a participat dl secretar general Albert Kupferberg.

Pentru posturile de preşedinte, respectiv secre-
tar- responsabil asistenţă, s-au înscris vechii titulari, 
dl preşedinte Vigdar Hari, respectiv dl ing. Butnaru 
Izu, votul confirmându-i în posturile respective 
pentru încă 4 ani.

Pentru componenţa noului Comitet de conduce-
re, în afară de preşedinte şi secretar, mai erau 5 lo-
curi disponibile, pentru care s-au înscris 9 candidaţi.

În deschiderea şedinţei, dl preşedinte Vigdar Hari 
a citit o dare de seamă asupra activităţii Comitetu-
lui în cei cinci ani scurşi de la ultimele alegeri, din 
noiembrie 2006.

Au urmat înscrierile la cuvânt.
S-a remarcat poziţia susţinută de dl Moscovici 

Avram, care a menţionat că a lucrat timp de 12 ani 
pentru C.E. Bacău şi acum este pensionat antici-
pat, din cauza unor probleme grave de sănătate 
(intervenţii pe cord deschis, patru by-passuri). Dl 
Moscovici a menţionat că benefi ciază, de 50 de lei 
pe lună, din partea F.C.E.R., ca ajutor pentru medi-
camente, în situaţia în care el cheltuieşte, numai pe 
medicamente, peste 300 de lei lunar. El a întrebat 
de ce unii asistaţi, de la alte categorii – nu F, cum 
este el,  benefi ciază de tot felul de ajutoare, inclusiv 
frigidere, maşini de spălat, iar el nu benefi ciază de 
nimic.

Domnul secretar general i-a răspuns că există 
fondurile de la Claims Conference, care sunt în mod 
obligatoriu destinate numai supravieţuitorilor Holo-
castului, dar că situaţii similare cu a d-lui Moscovici 
se mai întâlnesc şi în alte comunităţi, că problema 
este în studiu şi se vor găsi soluţii (şi pentru cei ce au 
nevoie de asistenţă şi sunt născuţi după anul 1945).

O altă luare de cuvânt remarcată a avut-o şi 
medicul comunităţii, dna dr. Veronica Maier, care 
s-a plâns că nu primeşte sufi cient sprijin pentru 
rezolvarea tuturor problemelor medicale cu care se 
confruntă membrii C.E. Bacău. Dl secretar general 
a dat asigurări că toate problemele ridicate vor fi  
comunicate şi analizate la Bucureşti şi se vor căuta 
soluţii pentru toate acestea.

HARI VIGDAR 
preşedintele C.E. Bacău

BRIF HAINRICH

O a m e n i  c u  s u f l e t
Într-o scrisoare adresată revistei, familia Brill 

din Bacău mulţumeşte lui Izu Butnaru, membru al 
conducerii Comunităţii, pentru grija pe care o poartă 
vârstnicilor. Este descris un gest plin de omenie al 
acestuia - Izu Butnaru venind în ajutorul acestei fami-
lii, luând-o cu maşina pentru a-şi alege şi a cumpăra 
obiecte de uz casnic, donaţie a DASM. Izu Butnaru 
împreună cu dr. Maier, se mai arată în scrisoare, 
se preocupă ca medicamentele şi alte produse să 
ajungă la timp la membrii comunităţii.

Comunitatea Evreilor 
din Bucureşti - 90

Aniversarea a 90 de ani de existenţă a Comu-
nităţii Evreilor din Bucureşti prilejuieşte o suită de 
manifestări culturale dedicate evenimentului pe 
parcursul întregului an. Mai multe despre acest 
proiect, despre evreii bucureşteni de ieri şi de azi, 
despre conducătorii acestei comunităţi – într-o 
convorbire cu actualul ei preşedinte, Erwin Şim-
şensohn, în numărul viitor al revistei. 
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JURNALUL C.E.B. – Salutăm 
reapariţia Jurnalului  Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti. Conţine cu 
precădere ştiri şi anunţuri legate de 
viaţa C.E.B., informaţii utile membrilor  
obştii bucureştene. Partea grafică 
este excelentă. Felicitări colectivului 
redacţional şi preşedintelui Erwin Şimşensohn 
pentru iniţiativa lăudabilă!

MENORA nr. 9, 2011 (Focşani) – Prin stră-
dania preşedintelui C.E. Focşani, Mircea Rond, 
a soţiei acestuia, Harieta Rond, a lui Negoiţă 
Teodor Bogdan, publicaţia ”Menora” de Focşani 
îşi menţine existenţa de câţiva ani buni. În acest 
număr citim ştiri externe, din Israel, ştiri locale 
(vrâncene). Despre evoluţia culturii idiş scrie 
Dan Virgil Druţă. De asemenea este interesant 
articolul despre istoria Lojii B’nai B’rith în perioada 
interbelică românească. Umor, sfaturi practice, 
medicale, ş.a. întregesc profilul unei reviste 
meritorii.

OBSERVATOR CULTURAL – Este reprodusă 
integral cuvântarea lui Radu Ioanid, director la 
Muzeul Holocaustului din Washington, în ziua 
de 11 octombrie a.c. cu ocazia Ceremoniei 
de la Memorialul Holocaustului din Bucureşti. 
Andrei Murariu semnează articolul „ 70 de ani 
de la masacrul din Odessa”. Carmen Muşat ia 
atitudine faţă de sloganurile pro-legionare lan-
sate de Mihai Neamţu, susţinut de omul politic 
Sebastian Lăzăroiu, iniţiatori ai unei noi mişcări 
„ Noua Republică”. Cezar Gheorghe scrie despre 
necesitatea introducerii în programa de învăţă-
mânt universitar a operelor fi losofi lor Derrida, 
Foucault, Deleuze.

APOSTROF (Cluj) – Este prezentată o lucrare 
documentară, semnată de Luiza Palanciuc şi Mi-
hai Şora, despre corespondenţa Fondane-Cioran.

DILEMA VECHE – Radu Cosaşu este prezent 
cu un elogiu pentru Mihai Şora. De asemenea, 
citim de acelaşi autor „ După 5772 de ani”, cu inte-
resante refl ecţii, inclusiv umor din tradiţia iudaică.

VIAŢA ROMÂNEASCĂ – Acad. Solomon 
Marcus analizează şi propune soluţii pentru 
ameliorarea situaţiei în învăţământul românesc.

REVISTA 22 – Se reia discuţia despre mişca-
rea „ Noua Republică” (centru-dreapta, cu semn 
de întrebare) a lui Mihai Neamţu. Ioana Moldo-
van semnează un articol referitor la minoritari şi 
majoritari.

Regizorul Alexandru Solomon a prezentat la 
Muzeul Naţional de Artă Contemporană cinci-
sprezece fi lme realizate de el.

CONTEMPORANUL- IDEEA EUROPEANĂ 
– Nicolae Breban semnează un  incitant articol 
intitulat „Boala resentimentului”, în care se referă 
la dictaturile secolul XX, inclusiv la antisemitism. 
Este semnalată o apariţie notabilă: ”Mai mult 
ca unu”, de Iosif Brodski, laureat cu Nobel în 
1987, care conţine interviuri, articole cu privire 
la destinul unui „evreu rus, devenit cetăţean 
american”. (B.M.)

O l i v e r  L u s t i g  l a  8 5  d e  a n i
Oliver Lustig a împlinit la 4 noiembrie 

a.c. vârsta de 85 de ani. Ad mea veesrim! 
Este un supravieţuitor al lagărului Birke-
nau-Auschwitz. Bazându-ne pe mărturiile 
sale, consemnăm câteva date şi momente 
care defi nesc incredibilul calvar al vieţii 
familiei sale.

“M-am născut în România, în satul Şoi-
meni, judeţul Cluj, în nordul Transilvaniei 
(teritoriu care, la sfârşitul lui august 1940, 
prin Dictatul de la Viena, a fost anexat 
Ungariei hortyste).

În zorii zilei de 3 mai 1944, în toate 
satele şi comunele de pe toate văile şi 
dealurile din nordul Transilvaniei, grupe 
de jandarmi horthyşti au izbit cu bocancii 
şi patul puştilor în uşile fi ecărei case în 
care locuiau evrei. În câteva minute, 
îmbrăcaţi sumar, evreii speriaţi, femeile 
plângând, îngrămădiţi într-o singură ca-
meră ascultau sentinţa. Şeful grupei de 
jandarmi – mai mult urlând decât rostind 
– ne-a declarat arestaţi, subliniind că 
cel care va face un pas fără aprobare, 
va fi  lichidat pe loc.... «Ca pe un câine 
îl voi împuşca». În zorii zilei următoare, 
în spate şi în brate cu toate bagajele, 
am urcat cu toţii în care trase de bivoli şi 

coloana înconjurată de jandarmi a pornit 
spre ghetoul din Cluj. 

La 6 Iunie, cu cel de al cincilea lot din 
ghetoul Cluj, întreaga noastră familie a 
fost deportată. Peste trei nopţi şi patru 
zile, la 9 iunie, trenul s-a oprit defi nitiv pe 
Rampa Morţii de la Birkenau-Auschwitz.

Eu, care nu împlinisem 18 ani, împreu-
nă cu fratele meu Emilian (16 ani) şi tatăl 
meu, Edmund (45 ani), am fost trimişi în 
lagărul de bărbaţi E, baraca 19. După 
câteva zile, tatăl meu a fost expediat la 
Mauthausen – ceea ce am afl at abia la 
câţiva ani după eliberare – de unde nu 
s-a mai întors. Fratele meu Emilian şi cu 
mine am fost mutaţi în baraca 21, aşa-
numitul Kinder Block (Baraca Copiilor). 
Sora mea cea mare, Eva, în vârstă de 
19 ani, a stat la Birkenau doar câteva 
săptămâni, în lagărul de femei C. După 
aceea, şi-a urmat calvarul prin K.Z. – urile: 
Kaiserwald, Dundaga, Stutthof, Glowen şi 
Malchov de unde a fost eliberată de trupe 
ale armatei americane.

La sfârşitul lui Septembrie 1944, eu 
şi fratele meu Emilian am fost trimişi în 
K.Z.-uri subordonate centralei Dachau, 
începând cu Kaufering 4, 9, iarăşi 4 şi 

terminând cu Landsberg. 
Cât timp am stat la Birkenau 
în lagărul E, la fel ca multe 
sute de mii de Häftlingi, nu 
am fost înregistrat. Când 
am intrat pe poarta lagă-
rului E, am fost număraţi şi 
numărul celor care am scă-
pat la prima selecţie a fost 
adăugat la totalul existent în 
acea zi în lagăr. 

Acum, în ziua sosirii în 
lagărul Kaufering 4 am fost, 
în sfârşit, din nou individua-
lizat: am devenit Häftlingul 
nr 112398 iar în registrul 
de evidenţă a fost trecută 
şi ţara din care am fost deportat. Am fost 
eliberat la 27 aprilie 1945.”

*
După întoarcerea din deportare, tână-

rul Lustig Oliver a recuperat, încă în acel 
an 1945, prin examenele date, ultima cla-
să de liceu pe care o pierduse (din cauza 
deportării) şi s-a înscris la Universitatea 
din Cluj, secţia Ştiinte economice. După 
absolvire, la câţiva ani a obţinut titlul de 
Doctor în ştiinte economice. Între timp, 

a devenit jurnalist militar. 
În prezent este la pensie, 
având gradul de general-
maior în retragere. Paralel 
cu îndeplinirea sarcinilor 
profesionale, întreg timpul 
disponibil l-a dăruit – îl dă-
ruieşte şi acum – evocării 
a ceea ce s-a întâmplat, 
după cum a subliniat şi 
prin titlul unui volum de-al 
său: „Atunci ... acolo .... la 
Auschwitz”.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. 
Continuă să scrie şi, mai 
ales, să se întâlnească 

frecvent cu tinerele generaţii dar şi cu 
cei ce se ocupă de educarea acestora, 
pentru a dezbate tematica datoriei noas-
tre şi a generaţiilor ce ne vor urma de a 
păstra mereu vie memoria milioanelor 
de victime nevinovate ale Holocaustului 
şi de a garanta imposibilitatea repetării 
acestei „tragedii unice, fără asemanare” 
în istoria omenirii.

Pt.conf. B.M.M.

Revista presei 
octombrie 2011

Top 3 din 30
O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

Noi vrem în Zona Euro!
Orice s-ar întâmpla, noi o ţinem 

pe-a noastră: vrem în Zona Euro în 
2015 şi pace bună! Nu ne interesează 
nici măcar dacă vom mai avea sau 
nu o Zonă Euro în care să intrăm, 
nici dacă îi trece cuiva prin cap să ne 
primească, noi batem cu pumnul în 
uşă, doar-doar s-o găsi cineva să ne 
deschidă.

Şi premierul Emil Boc, într-o re-
centă întâlnire ofi cială la Bucureşti, şi 
preşedintele Traian Băsescu, afl at de 
curând în vizită la Berlin, afi rmă sus şi 
tare: „România îşi păstrează obiectivul 
de aderare la Zona Euro în 2015!” 

Nouă nu ne pasă de zvonurile că 
Angela Merkel şi Nicolas Sarkozy ar 
discuta în secret despre o reformare 
a Zonei Euro, care să cuprindă numai 
economiile avansate, creându-se ast-
fel un „euro tare”.

Dacă aceste discuţii din spatele 
uşilor închise sunt deocamdată doar 
un zvon, este cert că ofi cialităţile UE 
au anunţat o stagnare economică anul 
acesta, o creştere economică a Zonei 
Euro de 0,5% în 2012 şi de 1,25% în 
2013, ceea ce va menţine şomajul la 
9,5%. Deci, nu prea ai de ce râvni să 
devii membru al Zonei Euro, alături 
de Grecia, Italia, Portugalia şi Spania. 
Însăşi Comisia Europeană avertizează 
că Zona Euro e ameninţată de trei mari 
pericole, şi anume datoriile suverane, 
fragilitatea sectorului fi nanciar şi în-
cetinirea ritmului comerţului mondial. 

Dar noi, nu şi nu! Fie bine, fi e rău, 
noi vrem acolo! Politicienii germani 
spun că România nu are ce căuta în 
Zona Euro din cauza corupţiei prea 
mari de la noi şi a justiţiei, considerată 
a nu fi  independentă. Stephan Mayer, 
expert în afaceri interne al Uniunii 
Creştin-Sociale, declară răspicat că 
lecţia crizei elene i-a învăţat pe toţi “că 
nu mai au dreptul să primească ţări în 
Zona Euro în mod prematur”.

Dacă ei nu ne vor, noi îi vrem, şi 
cu asta basta! Ne trântesc uşa în nas, 
năvălim pe geam, ca şi în cazul Zonei 
Schengen. Dar dacă în ultimul caz, 
dreptatea stă de partea noastră, în 
cel al Zonei Euro nu numai că acum 
nu avem de ce să râvnim să devenim 
membri, dar reuşita unui atare demers 
ne-ar pune într-o poziţie periculoasă, 
dacă economia nu ar fi pe deplin 
pregătită pentru acest pas ambiţios, 
ceea ce este cam greu de făcut până 
în 2015. 

Tot ce ar avea de făcut politicienii 
noştri ar fi  să aibă o strategie de dez-

voltare economică a ţării care să nu se 
mai schimbe de câte ori avem alegeri, 
să ajungem la performanţa economi-
că necesară pentru a deveni membri 
ai Zonei Euro, dar fără a ne face un 
obiectiv în sine din această aderare.

Întrebarea e dacă putem să ne atin-
gem un obiectiv pe termen lung fără să 
ne mâne străinii din spate!

Ajutor să fi e, dar cât 
de efi cient e el?

Anunţul lui Giorgios Papandreou 
că va face referendum să vadă dacă 
să accepte sau nu ajutorul comunitar 
a înnebunit pe toată lumea şi i-a fost 
fatal şi lui, fi ind nevoit să demisioneze 
urgent.

Auzind vestea referendumului, 
grecii au intrat în panică şi au retras 
aproximativ cinci miliarde de euro din 
bănci, speriaţi că, dacă ţara lor va ieşi 
din Zona Euro şi se va reveni la drah-
mă, li se vor devaloriza economiile.

Liderii occidentali au strâns şurubul 
şi au spus că nu dau cele opt miliarde 
de la FMI şi UE decât după ce ştiu 
rezultatul referendumului sau dacă 
acesta este retras. Şi a fost retras, iar 
în locul lui Papandreou a devenit pre-
mier economistul Lucas Papademos, 
fost guvernator al Băncii Centrale a 
Greciei şi vicepreşedinte al Băncii 
Centrale Europene. Un om care ştie 
că nu te joci nici cu banii, nici cu de-
claraţiile. Şi el a fost prevenit de liderii 
Germaniei şi Franţei că „acordarea 
următoarei tranşe de împrumut va 
avea loc numai când se vor întreprinde 
„măsuri decisive” în direcţia „punerii 
urgente în aplicare a angajamentelor” 
asumate de Grecia.

Dar când vorbeşti de atâtea miliar-
de, nu poţi să nu te întrebi cu ce s-au 
ales grecii în urma ajutorului occiden-
tal, iar răspunsul este oarecum surprin-
zător: este indiscutabil că, fără tranşele 
de ajutor încasate, Grecia ar fi  intrat 
în incapacitate necontrolată de plată. 
Tot atât de sigur, însă, este şi faptul 
că la începutul lui 2010, în momentul 
izbucnirii crizei elene, Grecia avea o 
datorie publică de 115% din PIB. La 
fi nele lui 2011, datoria publică a Gre-
ciei este estimată să ajungă la 160%, 
respectiv 350 de miliarde de euro. 
Adică o creştere a datoriei publice cu 
45%, într-un singur an în care Atena a 
primit ajutoare! După acordarea spriji-
nului convenit la fi nele lui octombrie la 
Bruxelles, inclusiv reducerea cu 50% a 
datoriilor Greciei, defi citul acestei ţări 

este prognozat să scadă progresiv la 
120%, dar asta va dura până în 2020. 
Cu alte cuvinte, după un deceniu de 
susţinere externă, Grecia va ajunge 
aproximativ la acelaşi nivel de datorie 
unde se găsea atunci când s-a de-
clanşat criza şi s-a spus că Atena era 
în pragul falimentului. Cu toate aceste 
ajutoare, singurul lucru care a crescut 
în economia Greciei au fost datoriile, 
nicidecum PIB-ul sau perfomanţa eco-
nomiei! Curat murdar, coane Fănică!

Ne bagă FMI 
pumnul în gură?

O teamă a îngheţat sufl etele unor 
politicieni la plecarea misiunii FMI de la 
Bucureşti, şi anume că austeritatea ar 
putea afecta cumva şi nivelul gâlcevei 
politice de pe malurile Dâmboviţei. 
Supărarea a plecat de la declaraţia 
lui Jeffrey Franks, şeful misiunii Fon-
dului pentru România, că „în ţările în 
care există mai multă gălăgie politică, 
încrederea este mai mică”.

Imediat, un europarlamentar român 
a sărit în apărarea democraţiei noastre 
originale: „Sper că domnul Franks nu 
înţelege prin gălăgie politică dezbate-
rea democratică”.

Un alt europarlamentar explică 
faptul că „gălăgia politică se numeşte 
democraţie şi este singura garanţie a 
existenţei unei economii libere”.

Ei bine, nu! Putem să ne liniştim, 
FMI nu va încerca să includă şi do-
meniul politic printre cele în care este 
necesară puţină austeritate! Vom 
putea să ne bucurăm în continuare 
de talk show-rile unde vorba nu costă 
nimic, de declaraţiile făcute la mânie 
şi care fac valuri zile în şir. Plăcerea 
noastră de a sta pe marginea şanţului 
şi de a toca pe toată lumea nu ne-o va 
lua FMI! Până aici! Acesta poate să ne 
închidă spitalele, să nu lase guvernul 
să ne mărească lefurile, dar să nu 
avem voie nici măcar să facem puţină 
gălăgie politică?! 

Nici o grijă! Avem voie să dezbatem 
politic orice problemă. De altfel, Jeffrey 
Franks a defi nit noţiunea de „gălăgie 
politică”: „Gălăgia politică este o ex-
presie pe care economiştii o folosesc 
atunci când apare incoerenţă în discur-
surile politice, ceea ce duce ulterior la 
slăbirea încrederii în economie”. 

De ce oare se bat unii  politicieni să 
apere „incoerenţa în discursurile politi-
ce” şi de ce confundă zisa incoerenţă 
cu democraţia, eu unul nu pricep. 

ALEXANDRU MARINESCU
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O poveste mediată de alte poveşti despre ALEXANDRU MIRODANSiluete
De câte ori am venit în Israel, simţeam, 

dintr-un impuls interior care se dezmorţea 
repede, că întâlnirea cu Al. Mirodan fi gu-
ra printre urgenţe. Ne ştiam „de-acasă”, 
încă de pe când, proaspăt redactor la 
„Gazeta literară”, Al. Mirodan, în calitatea 
lui de secretar general al revistei, m-a 
„adoptat”, ca să zic aşa. Părea chiar că 
mă aşteptase – atât de cald, de priete-
nos a fost cu mine, în puţinele ceasuri în 
care am comunicat numai noi doi, deşi el 
trecea atunci printr-o fază de înfrigurate 
aşteptări. Pândea telefonul, simţeam în 
el o tensiune pe care abia mai încolo mi-
am explicat-o. Avea în repetiţii piesa lui 
intitulată „Ziariştii”, la Teatrul Naţional, cu 
care debuta. Totuşi, deşi nu renunţa să-mi 
acorde atenţia cuiva care lua în primire un 
nou coleg, vedeam clar că asuma explicit 
nu doar calitatea gazdei cât, mai mult o 
frenezie, un fel de cordialitate nuanţată, 
deloc oarecare. Trebuie să spun că mie 
îmi pica bine gestul său, mă relaxa, oprea 
din mers piedici posibile, Mirodan ştiind 
bine cât cântărea, pentru noul venit, im-
pecabila lui protecţie.

Astfel că, ajuns în strada Zamenhof 15 
din centrul vechi al Tel Aviv-ului, ştiam că 
regăsesc un prieten, unul aparte. Imobi-
lul în care Mirodan îşi instalase revista, 
de-acum binecunoscută nu doar la ea 
acasă, „Minimum”, părea o oarecare vilă 
„standard”, dintre cele construite după ce 
debarcase primul val de emigranţi evrei 
goniţi din Europa de instalarea la putere 
a ciumei brune.

Aşadar intram, trecând din stradă spre 
parterul vilei, mirat că faimoasa publicaţie 
nu trepida de zumzet, acel sacru zum-
zet iscat de activităţi comunicaţionale, 
precum primirea colaboratorilor, sosirea 
poştei şi deschiderea plicurilor, discuţii cu 
patronul ş.a.m.d.

În fapt, pe micul coridor ce ducea spre 
un apartament alcătuit din două camere, o 
baie şi o debara, nu percepeam decât su-
nete fără amploare. Intram în prima încă-
pere, salutam civilizat, primeam răspunsul 
celor prezenţi, nu mai mult de 
trei, şi mai mereu rămâneam 
în aşteptarea micului semnal 
ce venea din a doua încăpere. 
Un amănunt: lui Mirodan i se 
anunţa prin uşa parţial închisă 
că a venit o cunoştinţă din Bu-
cureşti. Eventual vocea iniţială 
adăuga şi numele cunoştinţei, 
ca subiectul să fi e bine lămurit 
dintru început.

Mirodan striga, perfect avertizat: „să 
intre”, aşa că scenariul primea acceso-
riul de care aveam nevoie, acordul celui 
la care soseam, acord de fi delitate, de 
prietenie şi, desigur, de prestabilită co-
muniune.

Odaia lui Mirodan, de unde odată cu 
subiectele revistei plecau spre tipografi e, 
până în cele mai mici amănunte, „mate-
ria” cât şi fotografi i, reclame, titluri, mici 
rectifi cări, cuprindea un birou, al redacto-
rului-şef, pe partea opusă două scaune, 
teancuri de ziare strânse pe margini, la 
perete, ca şi cum cineva dezmembrase 
un aparat documentar sau dorea să-l 
reasambleze.

Mirodan, dincolo de enigma mobilei, 
cum spuneam redusă, ca birou de lucru, 
la minimul necesar, în fapt cotropit de do-
sare, tăieturi de presă, desene, caricaturi, 
mai ţinea în preajmă un obiect, telefonul. 
Îl ridica sacadat, niţel plictisit, temător 
să nu-l urgisească cu zvonuri, anunţuri 
nedorite fi indcă slobozea mai tot timpul 
comenzi pentru sortimente de hârtie şi 
bilete de expediţie. Totul, într-un amestec 
năucitor de termene, trasee geografi ce, 

neîmpăcări cu trimiteri la interese econo-
mice încâlcite.

Abia după ce acest tăvălug se potolea, 
puteam să-l văd pe amicul meu liniştindu-
se. Atunci îmi punea, ca şi în situaţiile 

anterioare, întrebarea devenită 
comună: „Ce mai e nou?”

Ştiam să confer răspun-
sului tot soiul de noutăţi din 
Bucureşti, de care Mirodan 
avea nevoie. Îl preocupa, pe 
multiple planuri, ce se petrecea 
în spaţiul cultural – literar „de-
acasă”. Erau chestiuni pe care 
dorea să le lămurească fi e şi 

pentru că era legat de premiere teatrale, 
de apariţii editoriale, vizionări de fi lme, de 
vernisaje, ca un om deloc abstras din re-
alitatea în care se manifestase plenar un 
bun număr de ani. Îmi cerea ştiri despre 
Radu Beligan, despre Radu Penciulescu, 
despre mai vârstnicii maeştri Camil Pe-
trescu, Geo Bogza, Iordan Chimet, D.R. 
Popescu, Laurenţiu Fulga. Punea sufl et în 
întrebări, se frământa dacă îi spuneam că 
fac eforturi să mai reeditez câte o proză 
de a lui Felix Aderca.

Mă întrerupea: „De ce merge aşa 
greu? Iar au început tendinţe de dubitaţie. 
De ce nu este bun Aderca? Credeam că 
ceasul lui Aderca bate acum amplifi cat, 
poate şi datorită câtorva tendinţe integra-
toare de bun augur.” Aşa mă învăluia cu 
întrebări şi observaţii.

Aveam să-l bucur pe Mirodan când 
i-am pus la poştă volumul meu consacrat 
vieţii şi operei lui Tudor Vianu. Biografi a 
acestuia, amplifi cată în corpul monografi -
ei cu diferite referiri documentare, fusese 
precedată de un studiu, ieşit la „Minerva” 
în 1993 şi premiat de Academia Română 
doi ani mai târziu. În 1997 ambele cărţi 
se afl au în posesia lui Mirodan, când afl u 

că în „Minimum” apărea o amplă cronică 
la cărţile mele, semnată de Elena Tacciu. 
Cunoscuta cronicară îmi rezerva un co-
mentariu deosebit de favorabil. Evident, 
gestul conta mult.

Am ajuns în penultima zi a lunii de-
cembrie 1997 în strada Zamenhof nr. 
15. Veneam să-i mulţumesc lui Mirodan, 
însoţit de o sticlă de şampanie. Patronul 
revistei era pus pe şotii. „La câţi se vor 
strânge în următoarele minute, propun 
să nu reprimăm setea celor prezenţi. Cei 
veniţi mai târziu să vină cu şampania lor”. 
Asta nu l-a împiedicat să dispună adju-
decarea, de la un magazin învecinat, a 
unui supliment de şampanie, ceasul fi ind 
sărbătoresc. 

Cum la fel de sărbătoresc, de inspirat, 
în formula atât de personală, mi se pare 
„Dicţionarul neconvenţional al scriitorilor 
evrei de limbă română”. De câte ori îl 
răsfoiesc (mai înainte l-am citit cu sen-
timentul că fi ecare volum reprezintă un 
eveniment), încerc senzaţia că Mirodan 
l-a întocmit ca şi cum trăise o aşteptare 
capitală. A topit în fi ecare pagină a celor 
trei volume (din păcate a ajuns abia la 
jumătatea alfabetului) visul unei utopii. Să 
altoieşti pe tulpina portretului cât mai mul-
te întâmplări grăitoare, nu e puţin lucru!

Spiritul său, pătruns de sensul artiza-
nal al fi ecărui cuvânt, reuşeşte să îmbine 
umorul cu privilegiul întoarcerii la lumina 
valorilor, metamorfozele cu durata, spon-
taneitatea cu vechimea iudaică.

Aş putea scoate la suprafaţă multe 
alte impresii din amintirile mele despre 
Al. Mirodan. Important rămâne omul, 
artistul, creatorul revistei „Minimum”, cel 
care revine în mintea noastră, pitoresc şi 
sentimental, ca un exemplar inspirator de  
perspective.

HENRI ZALIS

Misterul Omului

Om, mistică şi kabbala

Fiinţa umană nu poate fi  în mod exha-
ustiv cuprinsă prin examenul structurilor şi 
funcţiilor corporale. Individualitatea umană 
este mult mai complexă decât simpla 
morfologie şi dinamică somatică, structura 
de adâncime a corpului şi complexitatea 
nesfârşită a proceselor vitale, care nu 
reprezintă decât o latură a ei şi un punct 
de plecare pentru diferenţieri mult mai 
evoluate, de ordin spiritual. 

Indivitualitatea umană, alcătuită din 
infrastructura biologică şi realitatea spiritu-
ală, se prezintă ca un întreg. Diferenţierea 
noastră este pur metodologică, uşurând 
cercetarea; este o distincţie sprijinită pe 
date evolutive, de anatomie comparată şi 
antropologie.

Cu excepţia discuţiei pur teoretice 
asupra originilor, când distincţia între cele 
două realităţi (biologică şi spirituală) se 
poate face, studiul fi inţei omeneşti nu poate 
fi  decât unul unitar, prin acceptarea de la 
început a unităţii centrale a fi inţei, care 
vede cele două ordine ca fi ind la originea 

constituirii individualităţii omeneşti. 
Corpul uman este miraculosul instru-

ment al realizării noastre.
Îl putem privi, înainte de toate, ca pe un 

limbaj şi materia primă din care construim 
instrumentul pe care îl folosim şi recipientul 
în care operăm.

Dacă ne oprim doar la această triplă 
perspectivă, apare marele pericol de a 
reduce corpul la simplul rol de obiect. În 
calitatea sa de instrument, limbaj, materie 
primă, corpul este Omul, el însuşi defi nit ca 
întâlnire a corpului, a sufl etului şi a spiri-
tului. Inseparabilitatea dintre corp, sufl et, 
spirit există în fi ecare dintre noi. Această 
totalitate este specifi că atât corpului văzut 
ca întreg, cât şi fi ecăreia dintre părţile lui, 
de la cele mai mici la cele mai însemnate. 
În acelaşi fel, prelungind comparaţia, 
fi ecare Sephirot, deşi diferit de celelalte, 
conţine în sine totalitatea unităţii divine. 

“Participarea simultană a omului la 
două ordine de realităţi diferite, animale 
şi sociale, biologice şi spirituale, ca şi 

„La început, înaintea creării oricărei 
forme, El (Dumnezeu) era fără chip şi 
fără asemănare... Dar după ce a făcut 
Forma (supra-formală şi prototipică) 
Omului ceresc, ea I-a servit drept Car 
(suport al Imanenţei) în care El a coborât 
(din Transcendenţa Sa suprainteligibilă) 
pentru a fi  cunoscut...” (Zohar (Bo 42b).

Text inepuizabil, Cartea Zohar a fost 
concepută în scopul de a reliefa natura 
Autorului ei veşnic, Dumnezeul cel Viu, 
constructor al unei compoziţii în continuă 
schimbare, într-o manieră ce aminteşte de 
Le Livre a lui Mallarmé. Această viziune a 
textului zoharic aminteşte de cea a Torei, 
descris în termeni asemănători din punc-
tul de vedere al naturii sale dialectice: 
cuvinte ale Dumnezeului celui Viu. 

“Zoharul vorbeşte de Dumnezeu în 
esenţă, iar pe de altă parte, de Dumne-
zeu în Act. El consideră Fiinţa divină, mai 
întâi, ca fi ind ascunsă în Supra-Fiinţă, ca 
Mister în Mister sau cauza nonlucrătoare 
în absoluta Non-Cauză; este Principiul 
universal, în afara oricărui raport cu cre-
aţia- Principiu indeterminat, pe care nu 
l-am putea cunoaşte. Ca urmare, Zoharul 

Îl înfăţişează pe Dumnezeu în măsura 
în care El iradiază, în calitate de cauză 
activă, Arhetipurile sau fi gurile principale 
ale tuturor lucrurilor create, Arhetipuri care 
nu sunt altceva decât Unitatea invizibilă 
a Fiinţei Sale, dar care apar prin prisma 
sephirothică ca tot atâtea aspecte ale 
Sale.” (Leo Schaya, „Omul şi Absolutul 
după doctrina Kabbalei“, Bucureşti, He-
rald, 2006, p.149)

Textele sacre presupun aproape în-
totdeauna autori puternici: Dumnezeu, 
profeţii Săi, ţadiq-ul hasid. Autoritatea 
autorilor antici reprezintă în sine o garan-
ţie că textele canonice sunt în sine nişte 
forme superioare de inteligenţă, atestând 
înţelepciunea absolută. Cititorul religios 
abordează textele canonice având con-
ştiinţa că autorul deţine o indubitabilă 
superioritate faţă de interpret. Existenţa 
unei asemenea înţelepciuni superioare 
exclude din start posibilitatea ca un cititor 
inferior şi chiar o întreagă comunitate să 
fi e capabili a pătrunde textul în integrali-
tatea sensurilor sale. 

Conştiinţa bogăţiei limbajului, a fl ui-
dităţii şi ambiguităţilor lui, pe de o parte, 

presupunerea existenţei şi a activităţilor 
formelor de inteligenţă superioare şi 
chiar infi nite sau ale atributelor divine, 
care sunt entităţi logocentrice, pe de altă 
parte, servesc ca bază pentru proiecte 
interpretative în desfăşurare.

În Kabbala, cele două valenţe ale 
Arborelui din Bahir vor fi  traduse prin 
două imagini simbolice distincte: Arborele 
Vieţii şi Arborele Cunoaşterii. Arborele 
va fi  alcătuit din emanaţiile divine, prin 
care se manifestă puterea creatoare a lui 
Dumnezeu – cele zece Sephirot – şi ca-
nalele de legătură, adică literele şi numele 
divine – cele douăzeci şi două de litere 
ale alfabetului ebraic, care au servit la 
scrierea Torei. Pentru a împăca diferenţa 
numerică dintre cele două manifestări, 
s-a considerat că literele şi Sephirot-urile 
sunt confi guraţii diferite ale puterii divine şi 
nu pot fi  reduse la o identitate mecanică.

Conform lui Moshe Idel, simbolis-
mul mistic este mai puţin important în 
Kabbala extatică decît în cea fi losofi că. 
În cazul în care misticul pune accentul 
pe starea de conştienţă mistică, având 
ca scop obţinerea revelaţiei sau uniunii 

cu divinitatea, eventualele elemente de 
simbolistică identifi cabile în text sunt de 
natură alegorică.

Misticul extatic transformă literele 
termenilor biblici în alegorii psihologice şi 
fi zice, teosoful transformă termenii biblici 
în simboluri ale entităţilor superioare.

Totuşi, Idel nu uită să menţioneze că 
nu trebuie să facem o apropiere exclu-
sivistă între interpretarea alegorică şi 
fi losofi e sau să transformăm interpretarea 
simbolică în apanajul misticii, pentru că ar 
fi  o greşeală. Ar simplifi ca lucrurile în mod 
exagerat. În realitate, cele două aspecte 
sunt amestecate. Doar proporţiile diferă. 

Ca fi inţă unitară, adică constituit din 
trup şi sufl et, omul se exprimă prin semne, 
cuvinte, gesturi, simboluri. El percepe re-
alităţile spirituale prin semne şi simboluri 
materiale. Dante, în Paradisul (Cântul 4, 
versetele 42-46) afi rmă că intelectul nu 
poate să perceapă adevărata natură a lui 
Dumnezeu fără dimensiunea senzitivă, 
sau mintea poate să perceapă doar par-
tea senzitivă pe care intelectul poate să 
o elaboreze atunci aşa cum este. 

unitatea structurală a fi inţei umane, ne 
obligă să examinăm corelativ cele două 
laturi principale ale realităţii sale. Problema 
omului nu se poate examina decât prin 
recunoaşterea unităţii sale, care îmbină 
armonios infrastructura animalităţii cu viaţa 
spiritului.” (Ion Biberi, „Individualitate şi 
destin“, vol.II, Bucureşti, Fundaţia Regele 
Mihai I, 1945, p.8)

Există o strânsă relaţie între lumea cre-
ată şi Dumnezeu, creatorul ei. Prin urmare, 
El îi vorbeşte omului prin creaţia vizibilă, 
care este o refl exie, chiar dacă este limi-
tată, a perfecţiunii infi nite a lui Dumnezeu. 

Omul a fost creat după chipul lui Dum-
nezeu. Însuşi omul este simulacrul lui 
Dumnezeu. Aşadar, pentru a-L cunoaşte 
pe Dumnezeu, omul se are pe sine însuşi 
la dispoziţie: cunoscându-se mai mult pe 
sine însuşi în faptul de a fi  chip al lui Dum-
nezeu şi în acţiunea sa conform cu acest 
chip, îl cunoaşte mai mult pe Dumnezeu. 
Şi în acelaşi timp, este la fel de adevărat 
că şi cunoscându-L pe Dumnezeu în fi inţa 
sa şi în faptele sale, omul se cunoaşte mai 
mult şi pe sine însuşi. 

“Dumnezeu a creat lumea şi tot ceea 
ce există contemplând Omul de sus, care 
nu este altceva decât Unitatea infi nită a 
celor zece sephirothuri. El a creat totul 
după imaginea Omului, fi indcă a vrut să 
fi e preamărit prin Misterul Omului; El a 
vrut ca omul să fi e pretutindeni, sus şi jos, 
Expresia, Revelaţia şi Simbolul său; de 
asemenea, El i-a dat Omului de sus stăpâ-
nirea asupra întregii sale Emanaţii increate, 
iar omul de jos, cu toate că, acesta se afl a 
în starea sa de perfecţiune primară, stă-
pânirea asupra întregii manifestări create. 
Tot ceea ce există, aspiră, conştient sau 
nu, să se integreze în fi inţa universală şi 
divină a Omului, care leagă lumea cea 
mai de jos de Sinele suprem al tuturor 
lucrurilor; Dumnezeu a dat fi ecărui lucru, 
potrivit capacităţilor sale specifi ce, puterea 
de a se înălţa, prin transformări multiple, 
până la Forma integrală a Omului, care 
este Arhetipul tuturor Arhetipurilor: Fiinţa 
divină.” (Leo Schaya, „Omul şi Absolutul 
după doctrina Kabbalei“, Bucureşti, Herald, 
2006, p.149)

ANTOANETA PFEILLER

I n v i t a ţ i e  l a  d e z b a t e r i
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Huşi – A community older than 350
In this edition our review publishes 

a much documented article on Huşi 
Jews’ history, attested for 350 years. 
Shop owners and handicraftsmen were 
settled in Târgul Huşi around 1600, 
as noted in the Huşi Diocese Archive. 
“The History of Huşi Diocese” written by 
Huşi Bishop, Melchisedec Ştefănescu, 
mentions that 212 Jewish families lived 
in the area in 1747. The old cemetery 
functioned during 1680-1880. The active 
cemetery was founded in 1881. The 
fi rst synagogue dates from 1784. In an 
annex of the synagogue the fi rst Israelite 
school was inaugurated. Other three 

synagogues built at the beginning of the 
19th century were destroyed. The Tailors’ 
Synagogue, the only active one, was 
raised in 1835, on the location of a former 
praying house from 1715. An Israelite 
school, a canteen, a mikveh, a Jewish 
hospital functioned in the 19th century 
in this community. Dr. David Almoghen, 
director of the Volunteer Hospital during 
the Independence War, was decorated for 
the salvation of many lives on the front. 
The rabbis and the community presidents 
brought an important contribution to the 
community life. 

The Synagogue from Buhuşi 
renovated by the Bnei Brak Hassidim

The renovation of the Admorim 
Synagogue from Buhuşi by Admor Yaacov 
Mendel Friedman and the rabbinical court 
from Bnei Brak – Israel, became the 
occasion for the visit of the mentioned 
Admor, of Great Hassid Asher Koenig 
and of a hundred young hassidim in 
Buhuşi. Leaders of FJCR were present 
at the re-inauguration, and president, Dr. 
Aurel Vainer, praised “the wonderful thing” 
achieved by the project initiators and by 
those who implemented it. Medals and 
honor diplomas “Friends of the Romanian 

Jewish Communities” were awarded to 
Admor and to Great Hassid, for their 
contribution to the preservation of the 
sacred Jewish patrimony from Romania 
and to the development of the connections 
between the rabbinical court from Buhuşi 
and the hassidim from all over the world. 
On the occasion Admor Yaakov Mendel 
Friedman awarded an interview to our 
review, where he thanked FJCR president 
for his devotion to the preservation of the 
traditional Jewish heritage. 

The anniversary of 
the First Zionist Congress 

– „a matter of national pride“

Interview with dr. Aurel Vainer, FJCR president, M.P.

As Dr. Aurel Vainer, president of FJCR 
and member of the Parliament, mentioned 
in an interview to Jewish Reality, in 1881 
an important manifestation took place 
fi rst in Focşani and then in Galaţi. The 
participants to the first world Zionist 
Congress in Focşani came in majority 
from the old Kingdom of Romania. 
The celebration of the event organized 
by FJCR and the Zionist Association 

from Romania (ZAR) will take place on 
November 27-29, 2011 in Focşani and 
Bucharest. The reason for organizing this 
conference is “a matter of national pride. 
I don’t hesitate stating that this was a 
primacy matter for the Romanian Jews. 
The congress in Focşani was the fi rst of 
the kind in the history of the Jewish people, 
aiming at the foundation of a state in Eretz 
Israel. The Romanian Jews approached 

the Zionism issues 
in  a  pragmat ic 
manner, such as 
the  se t t l emen t 
o f  ag r i cu l t u ra l 
colonies, without 
being forced to 
run away f rom 
pogroms as the 
Jews f rom the 
former Russian 
Empire who arrived 
in Eretz Israel after 
running away from 
the persecutions. 
Thus the Romanian 
Jews left for Eretz 
Is rae l  because 
their conscience 
d i c t a t e d ,  a n d 
t h i s  i s  a  v e r y 
important issue”. 
FJCR president 
added that at the 
Congress in Basel, 
Samuel Pineles, 
t h e  l e a d e r  o f 
Focşani Congress, 
had an important 
role in guiding the 
discussions and 
was e lected in 
the leadership of 
the World Zionist 
O r g a n i z a t i o n 
c r e a t e d  i n 
Switzerland.

Praise for 
dr. Ştrul Moisa

In the end of October, at the University 
of Galaţi took place the ceremony of 
awarding the diploma of Honor Professor 
to Dr. Ştrul Moisa from Ben Gurion 
University - Beer Sheva, Neghev. In the 
reunion of the University Senate, the 
thematic originality of his book “The Bible 
and the Metallurgy”, recently released, 
was outlined beside other achievements; 
the particular way of connecting science 
with religion, as mutual completing 
factors, received a special appreciation. 
The present title represents an addition 
to the one awarding by Transylvania 
University from Braşov in 2001. Dr. Ştrul 
Moisa stated in the interview awarded to 
our review that he left the country in 1977 
and presented some of the researches he 
participated to in Beer Sheva. 

Romania brought a meaningful 
contribution to Zionism history 

In his interview Eng. Tiberiu Roth underlines the importance of the anniversary 
of 130 years from the Zionist Congress in Focşani and of the conference organized 
on the occasion on November 27-29, fi rst day in Focşani and the next two in 
Bucharest. The conference, as the president of the Zionist Association of Romania 
(ZAR) underlines, has some special meanings and brings also several novelties. 
For the fi rst time in the last 60 years in Romania an important public event regarding 
the Zionism, in Romania in particular, is organized. It is worth for the Jewish public 
opinion to become aware of the meaningful contribution of the Zionist movement in 
Romania. The Congress in Focşani represents the landmark of the Zionist movement 
in our country and a remarkable moment in the general history of the Zionism. 
The important decision in Focşani was the idea of the return to the old Zion, which 
became an implementation and a practical achievement in a short time. The fi rst 
Jewish settlements in Palestine, at the time under Turkish domination, Rosh Pina 
and Zichron Yaakov, were conceived in Focşani! The premiere: FJCR and ZAR 
are the main organizers. Even after 63 years from the proclamation of the State 
of Israel, as Tiberiu Roth said, the directions of action of the Zionism are still the 
same, with some differentiation in the formulation of the objectives and directions 
of activity. The fundamental principles of the Zionism, decided at the organization 
congresses are the unity of the Jewish people from Israel and from Diaspora, Allyiah 
in Israel, the consolidation of the state, the identity through the preservation of 
traditions, the education, the Jewish culture, the Hebrew language, the solidarity 
through the protection of the Jews’ freedom and rights in Israel and Diaspora, all 
these representing the existence priorities of the Jewish people. This is also the 
spirit of action of ZAR, a full member of the World Zionist Organization (WZO) since 
2002. We are also represented in the Zionist General Council which coordinates 
the WZO activity between congresses. We are active in the leadership of the youth 
and students’ movement through Andrei Schwartz (Timişoara). We participated to 
different Zionist actions in the limit of our small budget, with the few volunteers from 
the ZAR leadership. „We are nurturing the friendship and the collaboration with 
everybody who does or feels positively towards the Jewish people. In this context 
the conference‚ «The First Zionist Congress – Focşani, 1881» could become a 
successful attempt of the benefi c cooperation between many and different Jewish 
organizations from Romania and Israel”, concluded the president of ZAR. 

Interview with Eng. Tiberiu Roth, president of the Zionist Association of Romania
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It is the right 
time to found 

a Jewish 
Spirituality 

Museum 
in Romania

The interview awarded by Toma 
George Maiorescu, writer, to our review 
and published in this edition represents 
an appeal to recollection and non oblivion 
of the Romanian Jews’ history and of 
its remarkable personalities. In order to 
achieve this aim the writer proposes the 
foundation of a museum of the Jewish 
spirituality in Romania, with thematic halls, 
photos, documents, exhibits, regarding 
the community life and the history of 
Zionism, the Holocaust, the totalitarian 
regime, the cultural personalities. The 
main concept of this complex should be 
the confrontation between exclusion and 
integration, between anti-Semitism and 
good life together. In the same time Toma 
George Maiorescu proposes to build 
some modules which would reconstruct 
the Jewish shtetl, the avant-garde 
workshop, Calea Văcăreşti, etc. 



zicedid ze`ivnd
 

בסוף אוקטובר, באוניברסיטת גאלאץ, נערך טקס הענקת תעודה 
של ״פרופסור לשם כבוד״ לד״ר סטרול מויסה מאוניברסיטת בן 

גוריון שבנגב, באר שבע. נוסף על הישגים אחרים של ד״ר סטרול 
מויסה, הודגש בישיבת הסנאט של האוניברסיטה ספרו ״התנ״ך 

והמתכות״ שהושק בזמן האחרון. ההערכה היא במיוחד לגבי הזיקה 
בספר שבין מדע ודת כתחומים שמשלימים זה את זה. תואר זה 

מצטרף לתואר אחר שקיבל ד״ר סטרול מויסה מאוניברסיטת 
טרנסילבניה שבעיר בראשוב בשנת 2001. בריאיון שהעניק לכתבת 
מטעמנו, ד״ר סטרול מויסה סיפר שעזב את רומניה בשנת 1977 

וגם הציג כמה מבין המחקרים שהשתתף בהם במסגרת אוניברסיטת 
באר שבע. 

באותו גיליון, כתב עת שלנו מפרסם 
מאמר המבוסס על תיעוד רב של 
אותן תולדות קהילת יהודי הושי, 

שקיומה ידוע מלפני 350 שנה. סוחרים 
ובעלי מלאכה יהודיים התיישבו 
בעיירה הושי בשנת 1600 בערך, 

כפי שלומדים ממאמרים שבארכיון 
הכנסייה בהושי ומן הספר ״תולדות 

הכנסייה בהושי״, שכתב הארכיבישוף 
של הושי, מלכיצוק שטפנסקו. 

ממסמכים אלה עולה שבשנת 1747 
גרו בעיר זו 212 משפחות יהודיות. 

בית העלמין הישן פעל בשנים 1880-
1680. בית העלמין הנוכחי הוקם בשנת 
1881. בית הכנסת הראשון נבנה בשנת 
1794. בבניין שליד בית הכנסת הוקם 

בית ספר יהודי ראשון; שלושה בתי 
כנסת אחרים, שנבנו בתחילת המאה 
הי״ט, אכן נהרסו, ובית הכנסת של 
החייטים, היחיד הפעיל כעת, נבנה 

בשנת 1835 במקומו של בית תפילה 
משנת 1715. בית ספר יהודי ״ישראל״, 

מסעדה, בית תמחוי, מקווה טהרה, 
בית חולים יהודי, כל אלה פעלו 

בקהילה במאה הי״ט. ד״ר דוד אלמוגן, 
מנהל בית החולים, התנדב במלחמת 
העולם השנייה לצד כוחות רומניה, 

קיבל אות גבורה על הצלת חיי אדם 
רבים בחזית. 

ובל נשכח את התפקיד החשוב שהיה 
לרבני הקהילה ולראשיה. 

״בפוקשאן ולאחר מכן בגאלאץ 
התקיים בשנת 1881 אירוע חשוב 

ביותר״, מצהיר יו״ר הפדרציה, 
ד״ר אאורל ויינר, חבר הפרלמנט 

בריאיון שנתן לירחון שלנו.
החגיגות לציון 130 שנה לקונגרס 
הציוני העולמי הראשון, שנערך 

בשנת 1881, ייערכו ב27-29 
בנובמבר 2011 בכנס שארגנו 

הפדרציה של הקהילות היהודיות 
ברומניה וההסתדרות הציונית 

מרומניה. משתתפי הקונגרס הציוני 
הראשון והמשתתפים מפוקשאן, 
ברובם הגדול היו שייכים לחלק 

ברומניה הנקרא ראגאט. הקונגרס 
מפוקשאן היה הקונגרס הראשון 

של העם היהודי, אשר שם לו 

למטרה את הקמת מדינת ישראל. 
את רעיון הציונות העלו יהודי 

רומניה באופן פרגמאטי בקביעת 
יישובים חקלאיים, ולא מתוך 

שנאלצו לברוח מפוגרומים, גניבות 
ועוד, כפי שנהגו היהודים שברחו 

לארץ ישראל מאימת שלטון הצאר. 
היהודים מרומניה הגיעו לארץ 
ישראל כי מצפונם הכתיב להם 
זאת, וזו נקודה חשובה ביותר. 

עוד הוסיף יו״ר הפדרציה, 
שבקונגרס באזל היה לשמואל 

פינלס, מנהיג הקונגרס מפוקשאן,  
תפקיד חשוב בניהול הקונגרס והוא 

נבחר בהנהגת התנועה הציונית 
העולמית שנוסדה בשווייץ. 

שיקום בית הכנסת של אדמו״רי 
בוהוש על ידי האדמו״ר יעקב מנדל 

פרידמן ובני חצרו מבני ברק, ישראל, 
הייתה הזדמנות לביקורו של אותו 
אדמו״ר ושל החסיד הגדול, אשר 

קניג, ושל עוד מאה חסידים צעירים 
בבוהוש. בטקס החניכה השתתפו 

ראשי הפדרציה של הקהילות היהודיות 
ברומניה. יו״ר הפדרציה, ד״ר אאורל 

ויינר, בירך את המעשה הנפלא 
של יוזמי התוכנית ואת מבצעיה, 

לאדמו״ר ולחסיד הגדול הוענקו 
אותות כבוד ותעודת כבוד של ״ידיד 

הקהילה היהודית מרומניה״ על חלקם 
בשמירת המורשת הקדושה היהודית 
ברומניה ולמען פיתוח הקשרים בין 

החצר הרבנית של בוהוש ובין החצר 
החסידית מכל העולם. בהזדמנות זו, 
האדמו״ר יעקב מנדל פרידמן, העניק 
ריאיון לכתב העת שלנו ובו ברכות 

ליו״ר הפדרציה על נאמנותו לשמירת 
מורשת ישראל. 

בריאיון שהעניק הסופר תומא ג׳ורג׳ 
מאיורסקו לכתב העת שלנו הוא 

מדבר על חשיבות הנצחת תולדות 
יהודי רומניה והאישים שבלטו בה. 
למען השגת רעיון זה, הסופר מציע 

להקים מוזיאון בנושא הרוחניות 
היהודית ברומניה, ובו חדרי תצוגה 

לפי נושאים – תמונות, מסמכים 
ומוצגים – על החיים הקהילתיים, 

תולדות הציונות, שואה, משטר רודני, 
אישים בתחום התרבות. 

הרעיון המרכזי במוזיאון זה הוא  
למגר כל ניסיון של אנטישמיות 

ולעודד חיים בשיתוף פעולה. זאת 
ועוד, תומה ג׳ורג׳ מאיורסקו חושב 

לבנות דגם של השטעטל היהודי, בתי 
המלאכה המסורתיים והרחוב הידוע 

״קאליאה ואקארשט״ ועוד. 

ריאיון עם המהנדס טיבריו רוט – 
יו״ר הסתדרות הציונית ברומניה

במהלך הריאיון מדגיש המהנדס 
טיבריו רוט את חשיבות אירועי 
הכנס לציון 130 שנה לוועידה 

הציונית שנערכה בעיר פוקשאן, 
שיחולו בימים 27-29 בנובמבר 

שנה זו. הכנס יהיה ביום הראשון 
בעיר פוקשאן ובימים הבאים בעיר 

בוקרשט.
יו״ר ההסתדרות הציונית ברומניה 
ציין שלכנס יש כמה משמעויות: 
בפעם הראשונה בשישים השנים 
האחרונות מתארגן כנס כה גדול 
שהנושא המרכזי בו הוא הציונות 

ככלל וברומניה בפרט. כמו כן, 
חשוב להביא לתודעת הציבור 

היהודי בעולם את תרומתה 
המשמעותית של התנועה הציונית 
מרומניה. ועידת פוקשאן נשארת 

אבן פינה לתנועה הציונית 
ברומניה, ורגע חשוב בתולדות 

הציונות בכללה היה מילוי אחר 
רעיון החזרה לציון – היישובים 
הראשונים בארץ ישראל בימי 

השלטון התורכי, ראש פינה וזיכרון 
יעקב, היו מתוכננים בפוקשאן!.
בפעם בראשונה שאת הכנס 

מארגנים הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה וההסתדרות 

הציונית מרומניה. 
המהנדס טיבריו רוט אמר שאף 
על פי שעברו יותר מ-63 שנים 

מאז הקמתה של מדינת ישראל, 
כיווני הפעולה של הציונות נשארו 

אותם הכיוונים, עם הבדלים 

אחדים בקביעת היעדים ודוחות 
הפעילות. עקרונות היסוד של 

הציונות שנקבעו בקונגרסים של 
הארגון הם אחדות העם היהודי 
בישראל ובגולה, עלייה לארץ, 

חיזוק מדינת ישראל, זהות יהודית 
באמצעות שמירת המסורת, חינוך, 

תרבות יהודית, השפה העברית, 
אחדות בעזרת הגנה על זכויות 
היהודים בישראל ובגולה. כל 

אלה הם העדיפויות הקיומיות של 
העם היהודי. ברוח זו פועלת גם 

ההסתדרות הציונית מרומניה, שהיא 
בעלת זכויות מלאות בהסתדרות 
הציונית העולמית משנת 2002. 
״אנחנו מיוצגים גם במועצה 

הכללית הציונית שמתאמת את 
הפעילות של ההסתדרות הציונית 
העולמית בין הקונגרסים. אנחנו 

פעילים גם בהנהגת תנועת הנוער 
והסטודנטים באמצעותו של אנדריו 

שוורץ מטימישוארה. כן הצלחנו 
להשתתף עם כמה מתנדבים 
מהנהגת ההסתדרות הציונית 

מרומניה בפעילויות ציוניות, על 
אף המקורות הפיננסיים המוגבלים 

שעמדו לרשותנו. אנחנו שומרים 
על יחסי ידידות ושיתוף פעולה עם 
כל מי שעושה דבר-מה או מרגיש 

משהו חיובי כלפי העם היהודי. 
במסגרת זו, כנס הוועידה הציונית 
הראשונה, פוקשאני 1881 – יכול 
להיות ניסיון מוצלח של שיתוף 

פעולה לטובה בין ארגונים יהודיים 
רבים מרומניה ומישראל״, סיכם 
יו״ר ההסתדרות הציונית מרומניה.
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ANIVERSĂRILE ANIVERSĂRILE 
ŞI COMEMORĂRILE ŞI COMEMORĂRILE 
LUNII NOIEMBRIELUNII NOIEMBRIE

• La 2 noiembrie 1923 s-a născut 
prozatoarea LIANA MAXY, fiica 

pictorului M.H. Maxy. Este 
membră a Uniunii Scriitorilor 
Israelieni.

• La 2 noiembrie 1882 s-a născut 
la Praga scriitorul LEO 

PERUTZ. Este autorul romanului 
Podul de piatră. În 1938 a emigrat 
în Ereţ Israel.

• La 4 noiembrie 1904 s-a născut 
în Germania arhitectul şi 

scriitorul JULIUS POSSNER. A 
trăit o perioadă în Ereţ Israel.

• La 4 noiembrie 1847 a murit la 
Leipzig compozitorul şi dirijorul 

FELIX MENDELSSOHN 
BARTHOLDY.

• La 4 noiembrie 1934 s-a născut 
la Amsterdam poeta JUDITH 

HERZBERG. A primit cea mai 
înaltă distincţie olandeză pentru 
creaţie literară.

• La 4 noiembrie 1930 s-a născut 
la Iaşi scriitorul HORIA ARAMĂ. 

Un deosebit succes au 
obţinut povestirile sale 
ştiinţifico-fantastice.

• La 7 noiembrie 1944 a 
fost executată la 

Budapesta HANNA 
SZENES, din grupul de 
paraşutişti trimişi din Ereţ 
Israel în Europa pentru 
a-i ajuta pe evrei.

• La 7 noiembrie 1872 
s-a născut la Bucureşti 

filologul ION-AUREL 
CANDREA. A publicat 
numeroase studii de 
dialectologie, istorie a 
limbii, folclor.

• La 10 noiembrie 1932 
s-a născut istoricul şi 

criticul literar ŞTEFAN 
CAZIMIR. Este 
preşedintele Comisiei de 
etică şi mediere a 
F.C.E.R.

• La 11 noiembrie 1945 a 
murit la New York 

compozitorul JEROME 
DAVID KERN.

• La 11 noiembrie 1916 a murit la 
Zimnicea istoricul ION TRIVALE.

• La 17 noiembrie 1830 s-a 
născut în Galiţia dr. KARPEL 

LIPPE, militant al mişcării sioniste, 
fost deputat în Parlamentul de la 
Viena. A corespondat cu Th. Herzl 
şi a participat la Congresul Sionist 
de la Basel (1897).

• La 17 noiembrie 1990 a murit la 
Stanford (SUA) fizicianul 

ROBERT HOFSTADTER, laureat 
al Premiului Nobel.

• La 20 noiembrie 1894 a murit la 
Petersburg compozitorul 

ANTON RUBINSTEIN. A înfiinţat 
primul conservator din Rusia.

• La 20 noiembrie 1897 s-a 
născut la Viena scriitoarea 

VEZA CANETTI. A fost soţia 
scriitorului Elias Canetti, laureat 
al Premiului Nobel.

• La 22 noiembrie 1849 s-a 
născut în Boemia filosoful şi 

scriitorul FRITZ MAUTHNER. S-a 
ocupat de bazele metafizice ale 
limbajului.

• La 22 noiembrie 1909 s-a 
născut la Bucureşti compozitorul 

MIŞU IANCU.

• La 23 noiembrie 1920 s-a 
născut la Cernăuţi poetul PAUL 

CELAN (Paul Antschel). A 
supravieţuit Holocaustului. Primul 
lui volum de versuri este Nisipul 
din urne.

• La 25 noiembrie 1992 a murit la 
Moscova solistul Teatrului 

Balşoi MARK REIZEN.

• La 27 noiembrie 1996 a murit în 
urma unui accident criticul de 

teatru şi umoristul VALENTIN 
SILVESTRU.

• La 27 noiembrie 1914 a luat 
fiinţă organizaţia American 

Jewish Joint Distribution 
Committee.

• La 27 noiembrie 1874 s-a 
născut în Rusia CHAIM 

WEIZMANN. A fost primul 
preşedinte al Statului Israel.

SIEGFRIED WOLF

 DECESE  COMEMORĂRI 
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Irina - soţie, Livia - fi ică, Eva - 
soră, Sorin - ginere şi prietenii dragi 
anunţă cu tristeţe că s-au scurs 
unsprezece ani de la trecerea în 
nefi inţă a celui ce a fost prof. uni-
versitar dr. SOLOMON VAIMBERG.

Comemorăm şi ne sunt 
mereu în amintire bunii 
şi devotaţii noştri părinţi 
CLARA ŢUDIC, dr. ARON 
ŢUDIC (Bârlad). Nu vă 
vom uita niciodată!

Anunţăm cu durere decesul dr. 
BENO HOIŞIE, Iaşi, la 23 octombrie 
2011. Îi deplâng dispariţia dr. Silvia 
Hoişie – soţie, prof. dr. Andrei Hoişie – 
fi u şi soţia, prof. Magda Jeanrenaud, 
dr. Mirjam Bercovici – cumnată, prof. 
Simeon Ulubeanu, Emanuel Ulubeanu 
şi toţi cei ce l-au cunoscut.

• Cu părere de rău, vă anunţ că 
dna BAT SHEVA LEIBOVICI, soţia dr. 
Shlomo Leibovici Laish, a încetat din 
viaţă. Înmormântarea a avut loc du-
minică, 30 octombrie 2011, la cimitirul 
Kiriat Shaul Tel  Aviv. Baruch Tercatin  

• Colectivul revistei „Realitatea 
Evreiască” este alături de eminentul 
istoric israelian originar din România, 
Şlomo Leibovici Laiş, preşedintele 
A.C.M.E.O.R., în durerea provo-
cată de stingerea din viaţă a soţiei 
sale, BAT SHEVA LEIBOVICI Z.L. 
Dumnezeu s-o aibă în paza Sa!

Z i u a  H o l o c a u s t u l u i ,  m a r c a t ă  î n  c o m u n i t ă ţ i

L i v i u  C i u l e i  –  I n  m e m o r i a m

Bistriţa
Comemorarea Zilei Holocaustului s-a 

desfăşurat în ziua de 10 octombrie a.c. Cu 
acest prilej, la Monumentul Deportaţilor, 
amplasat în faţa Marii Sinagogi, au fost de-
puse coroane de fl ori din partea Comunităţii 

Evreilor, a Pri-
măriei munici-
piului, Prefec-
turii, Consiliului 
Judeţean şi a 
altor instituţii, 
precum şi din 
partea partide-
lor politice. Au 
fost rostite cu-
vântări care au 
scos în eviden-
ţă însemnăta-
tea acestei zile. 
Seara, în sala 
mare de con-

certe a Centrului Cultural Sinagogal, a avut 
loc un concert extraordinar în memoria celor 
dispăruţi, susţinut de orchestra Napocelli.

FREDI DIAC
Preşedintele Comunităţii

Huşi
Este în tradiţia elevilor şi profesorilor 

liceului “Cuza Vodă” din Huşi să organizeze 
o serie de activităţi pentru comemorarea 
Zilei Holocaustului în România. La începu-
tul lunii octombrie, elevii, îndrumaţi de prof. 
Costin Clit, au organizat o expoziţie cu tema 
“Combaterea discriminării şi promovarea 
respectului şi înţelegerii reciproce”.

La 11 octombrie 2011, peste 100 de elevi 
şi profesori s-au reunit în amfi teatrul liceu-
lui “Cuza Vodă” unde au comemorat Ziua 
Holocaustului în România. Temele puse în 
dezbaterea participanţilor au fost comba-
terea xenofobiei şi antisemitismului şi edu-
carea tinerei generaţii în spiritul promovării 

toleranţei şi bunei înţelegeri. Dezbaterea 
a fost moderată de prof. Costin Clit care a 
insistat asupra condiţiilor istorice din acel 
timp şi a suferinţelor pe care le-a îndurat 
populaţia evreiască. Prof. Hera Steimberg, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din Huşi, a 
prezentat o evoluţie a comunităţii evreilor din 
localitate şi contribuţia acesteia la dezvolta-
rea economică, socială, culturală şi politică a 
oraşului. Prof. Col. r. C. Gheorghiu a accen-
tuat importanţa educaţiei în spirit umanist a 
tinerei generaţii, pentru ca asemenea orori 
să nu se mai repete.

Însoţiţi de profesorii lor,elevii au vizitat 
Sinagoga “Croitorilor”. Prof. Steimberg a 
prezentat istoricul comunităţii şi al acestui 
edifi ciu de cult, personalităţi de seamă ale 
vieţii religioase şi laice din comunitatea 
evreiască.

Prof. HERA STEIMBERG
Preşedinte C.E Huşi

LEIBOVICI IOSUB

Pe 25 octombrie a 
plecat din această lume 
omul despre care se poate 
spune că a făcut istorie în 
teatrul românesc - Liviu 
Ciulei.

S-a născut la 7 iulie 
1923, la Bucureşti. A studi-
at la Conservatorul Regal 
de Muzică şi Teatru din 
Bucureşti, pe care l-a ab-
solvit în 1946, iar în 1949 
- Institutul de Arhitectură. 
Şi-a dedicat întreaga viaţă 
teatrului şi cinematografi ei 
ca actor, regizor, sceno-
graf şi arhitect.

A debutat la Teatrul Mic ca actor în 1945, iar 
ulterior s-a alăturat echipei de la Teatrul Muni-
cipal (devenit mai apoi ”Bulandra”), în 1957. 
În 1961 a devenit celebru pentru o punere în 
scenă total originală a piesei Cum vă place de 
Shakespeare. Între 1963 şi 1972 a fost director 
al Teatrului „Bulandra“, dar a mai montat şi în 
SUA, Canada şi Australia. 

Nemaiputând suporta regimul comunist, 
din partea căruia a avut foarte mult de suferit, 
a emigrat în 1980 în SUA, unde a fost numit 
director artistic al Teatrului ”Tyrone Guthrie” 
din Minneapolis, Minnesota,  iar în 1986 a fost 
numit profesor la  Columbia University şi New 
York University.

După 1989 a revenit în ţară, devenind Direc-
tor de Onoare  al Teatrului ”Bulandra”. 

A realizat scenografi a a 125 de spectacole.
Ca arhitect, în afara scenografi ei majorităţii 

pieselor pe care le-a regizat, Liviu Ciulei a 
contribuit la reconstrucţia auditoriului Teatrului 
”Bulandra”, precum şi a altor teatre.

A produs ca regizor, din păcate, prea puţine 
fi lme (Erupţia şi Valurile Dunării în 1959; în ace-
sta din urmă avea să debuteze Irina Petrescu, 
pe atunci studentă la Arhitectură).

C a p o d o p e r a  s a 
c i n e m a t o g r a f i c ă 
rămâne însă Pădurea 
Spânzuraţilor (1964), în 
care rolul principal l-a 
deţinut foarte tânărul, pe 
atunci, Victor Rebenciuc.

Se povesteşte că, în 
timpul fi lmărilor, Ciulei îi 
tot spunea directorului  
de imagine, Ovidiu Go-
logan, o glumă care s-a 
dovedit a fi  premonitorie: 
“Ai grijă, Gologane, cum 
iese scena asta, că vreau 
să iau premiu la Cannes”.  

Premiu pe care chiar l-a luat pentru acest fi lm, în 
1965, făcând astfel cunoscută în lume calitatea 
cinematografi ei româneşti. 

Liviu Ciulei a fost premiat la Galele Uniter din 
anii 1996 şi 2011 - Premiul de Excelenţă. Acelaşi 
premiu l-a primit şi din partea Cinematografi ei 
Române. 

A fost numit  Membru de Onoare al Ordinului 
Arhitecţilor în 2006.

Din cele mai renumite montări teatrale 
amintim: Cum vă place, de William Shakespe-
are (1961), O scrisoare pierdută, de Ion Luca 
Caragiale, Visul unei nopţi de vară (1991) şi 
Hamlet, de William Shakespeare (2000); iar din-
tre producţiile cinematografi ce: Valurile Dunării 
(1959), O scrisoare pierdută (1977) - fi lm TV, şi, 
evident, deja pomenitul şi premiatul  Pădurea 
Spânzuraţilor.

Liviu Ciulei a fost căsătorit cu actriţa Clody 
Berthola, care a fost prima  dragoste a vieţii lui, 
şi cu jurnalista Helga Reiter. Cu cea din urmă 
are un fi u, Thomas Ciulei, care i-a călcat pe 
urme tatălui din punct  de vedere profesional.

Prin plecarea lui Liviu Ciulei din această 
lume, cultura românească a rămas cumplit de 
săracă… 

NOEMI MARIAN

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna iulie 2011: NEDELEANU 
SEVER (87 de ani, Cimitirul Sefard), HERŞCOVICI ELENA (87 de 
ani, Cimitirul Filantropia), IONAS REBECA RENE (96 de ani, Cimi-
tirul Giurgiului), MANN LUDOVIC (97 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
BELOPOLSKY ROVENA THECLA (87 de ani, Cimitirul Giurgiului); 
şi în luna octombrie 2011: BROTTMAN HERSCU (75 de ani, Cimiti-
rul Giurgiului), NATHAN WEISTEIN (66 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
STRUJAN SORIN (87 de ani, Cimitirul Giurgiului), WEISSMAN ANA 
(98 de ani, Cimitirul Giurgiului), BECHERU ADRIAN (74 de ani, 
Cimitirul Giurgiului), ZISU LORA (91 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
ZALIS MARILENA (74 de ani, Cimitirul Giurgiului).

Înhumaţi în cimitirele C.E din ţară: BERCOVICI HEINRICH 
(Bacău), OBEADA ELENA (69 de ani, Lugoj).

La Iaşi a apărut 
revista “Prietenia“ 
Cu prilejul sărbătorilor de toamnă, 

ieşenii au avut o supriză: a apărut 
primul număr al revistei lunare 
”Prietenia” editată de Comunitatea 
locală. Iată un fragment din cuvântul 
înainte al preşedintelui, ing. Abraham 
Ghiltman.

“În oraşul Iaşi, în cadrul Comu-
nităţii Evreilor presa are o bogată 
tradiţie. Astfel, în Iaşi, în luna oc-
tombrie 1855 apărea primul ziar în 
limba idiş din lume, intitulat “Korot 
Haitim“, care în fi lele sale a răspândit 
printre evreii din toată Moldova idei 
moderne de emancipare, a militat 
pentru învăţământ laic şi cultură 
pentru cei mulţi. Ulterior au mai 
apărut aici şi alte publicaţii  ca: ”Ga-
zeta Româno-Evreiască” în martie 
1859; “Timpul” în februarie 1872; 
“Vocea apărătorului“ în septembrie 
1872; ”Revista israelită“ în mai 1874 
şi multe altele mai târziu, majori-
tatea militând şi pentru Alia în ţara 
strămoşilor noştri. Dar Comunitatea 
Evreilor din Iaşi nu a avut niciodată 
o publicaţie a ei, proprie. Din acest 
motiv, conducerea comunităţii s-a 
gândit la editarea unei reviste lunare 
care să prezinte aspecte din trecutul 
evreilor pe aceste meleaguri , să 
arate ce preocupări avem în prezent 
şi ce vrem să realizăm în viitor.”

Redactorul-şef al revistei, Mar-
tha Eşanu, a alcătuit un sumar ce 
cuprinde articole despre trecutul 
cultural al comunităţii ieşene, al 
activităţii studenţilor evrei, teme de 
fi losofi e iudaică etc. Avem acum o 
nouă revistă pentru evrei, apărută la 
Iaşi, iar diversitatea este totdeauna 
un stimulent pentru calitate. (A.B.)

• La 21 decembrie (6 
Tevet) se împlinesc 10 ani 
de la trecerea în nefi inţă a 
doctorului SCHROTTER 
AUREL, medic primar pe-
diatru, dedicat profesiei, fa-
miliei şi societăţii. Soţia, fi ul, 
nora şi nepotul îi păstrează 
neştearsă şi binecuvântată 
amintire.

Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România şi co-
lectivul revistei „Realitatea 
Evreiască” transmite sin-
cere condoleanţe domnului 
Jacques Bally şi familiei 
îndurerate pentru pierderea 
suferită prin dispariţia bunei 
lor MARIA BALLY, soţie şi 
mamă, un sufl et generos 
şi delicat. Dumnezeu să o 
aibă în grija Sa!
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Copilul, lepădat odată cu apa murdară
Cam asta riscăm să ni se întâmple şi, 

după cum spune şi vorba românească, 
nu este pentru prima oară când pruncul ar 
fi  aruncat afară din copaie odată cu apa 
murdară.

În relaţia României cu FMI au fost câte-
va puncte la care Guvernul nu a reuşit să îşi 
facă temele, chiar dacă la restul materiilor 
a luat premiul întâi cu coroniţă. Cea mai 
tare nucă pe care Executivul şi misiunea 
condusă de Jeffrey Franks au avut-o de 
spart, din 2009 pană acum, a fost cea a 
arieratelor, adică a facturilor întârziate la 
plată mai mult de 90 de zile. 

Nedorind să lase România fără banii 
de care avea nevoie ca de aer, Fondul 
Monetar a acordat nu mai puţin de... şase 
derogări ţării noastre pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor la capitolul privind eliminarea 
arieratelor. 

Ca un vis rău, şi la misiunea încheiată 
la începutul lui noiembrie, FMI şi UE au 
constatat că arieratele companiilor de 
stat nu au fost lichidate şi reprezintă încă 
aproximativ 20 de miliarde de lei, respectiv 
4% din produsul intern brut al României! 

În urma încheierii negocierilor cu autori-
tăţile române, FMI afi rmă că este necesar 
ca „investitorii să deţină pachete de control” 
la companiile de stat monitorizate şi propu-
se spre privatizare. Jeffrey Franks adaugă 
însă că nu este treaba lui să decidă cum 
se conduc companiile de stat. „Cred că 
guvernul şi conducătorii companiilor sunt 
responsabili de randamentul companiilor 
de stat”, spune şeful misiunii FMI pentru 
România, referindu-se la companii precum 
Oltchim, Cuprumin, CFR Marfă,  Electrica 
Serv, Electrica Furnizare, Elcen şi la cele 
două companii energetice din Oltenia şi 
Hunedoara. Dar tocmai în această listă 
e miezul problemei. După cum lesne se 
vede, majoritatea sunt fi rme de transporturi 
şi din energie.  

Pentru că nu au fost în stare să de-
termine funcţionarea efi cientă a acestor 
companii, autorităţile se văd acum în situ-
aţia de a le vinde. Atâta doar că România 
are experienţa privatizării unor companii 
energetice afl ate iniţial pe pierdere, de 
exemplu Petrom şi Rompetrol. De cinci-şa-
se ani se străduieşte Consiliul Concurenţei 
să dovedească dacă ridicarea preţurilor la 
combustibil este sau nu ilegală. Degeaba 
a încercat premierul să le arate obrazul 
companiilor petroliere care acţionează în 
România, atunci când preţurile au crescut 
într-un mod care părea a nu avea nici o 
legătură cu piaţa. Care va să zică, ştim din 
experienţă, pe de o parte, că renunţarea la 
controlul unor companii din sfera energiei şi 
a transporturilor nu duce la nimic bun. Pe 
de altă parte, dacă nu se pot elimina din 
buget găurile de zeci de miliarde date de 
„băieţii deştepţi”, executivul se decide să 

privatizeze respectivele 
companii, adică să treacă 
pierderile din bugetul de 
stat în cel al unor fi rme 
private. Aşa s-ar putea, în 2012, ca ariera-
tele să scadă cu 5-6 miliarde de lei.

Asta se cheamă, în termeni populari, 
să arunci copilul odată cu apa murdară din 
copaie. Jeffrey Franks a subliniat că „rea-
lizarea  unor reforme profunde la nivelul 
companiilor de stat este probabil cea mai 
importantă pentru guvern”, ceea ce e greu 
de contrazis. O gaură de 4% din PIB trebu-
ie cumva astupată şi România trebuie să 
scape de sistemul în care „băieţii deştepţi” 
din sectorul public şi din sectorul privat se 
bucură de profi turi nemeritate.  

A nu se înţelege că aş avea ceva îm-
potriva privatizării! Ba dimpotrivă! Numai 
că „reformă” nu înseamnă exclusiv tăiere, 
aşa cum s-a intrepretat în cazul pensiilor 
şi salariilor, nici numai vânzare, cum a fost 
în cazul întreprinderilor de stat. Dar echi-
librarea bugetului e mai uşor de făcut prin 
reducerea cheltuielilor decât prin creşterea 
veniturilor, şi atunci Executivul taie şi vinde 
tot ce apucă, numai să scape de cheltuieli. 

Această intervenţie în economie este 
una de urgenţă. După ce vindem gazele, 
petrolul, producţia şi distribuţia de energie 
electrică şi termică, transporturile feroviare 
şi cele cu metroul, cu ce se va mai asigura 
creşterea economică pe termen lung, dacă 
producătorii români vor trebui să plătească 
preţuri umfl ate la toate cele menţionate, 
cum sunt acum cele de la carburanţi?

Şi să nu uităm că nu FMI este cel care 
ne pune să aruncăm copilul odată cu apa 
murdară. Fondul ne spune că în sănătate 
trebuie asigurate „resurse sufi ciente de la 
buget şi din contribuţii sociale” pentru a 
asigura „nivelul dezirabil de servicii care 
să acopere nevoile”. Noi suntem cei care 
am ales să desfi inţăm spitalele, aducând 
serviciile la nivelul resurselor, în loc să 
facem invers, şi să găsim resurse pentru 
serviciile cerute de populaţie.

Tot FMI ne spune că „absorbţia fonduri-
lor europene este descurajantă”, şi o spune 
de multă vreme. Noi preferăm să păstrăm 
birocraţia neatinsă, să inventăm proceduri 
greoaie, numai să nu avem probleme la de-
contarea proiectelor. Şi aşa am ajuns acum 
să avem o rată de absorbţie „descurajantă” 
de 3,7% din totalul fondurilor europene la 
care aveam dreptul! 

Dacă ne uităm la cele de mai sus, 
vedem că aruncarea copilului din copaie 
odată cu apa murdară a devenit un fel de 
practică anticriză. Cât timp poate să mai 
treacă până ce vom începe să plângem 
după pruncul lepădat odată cu zoaiele?

Puţin! Foarte puţin!

ALEXANDRU MARINESCU

Aş spune că „Meş-
teşugul vieţii”, piesă jucată acum la 
„Bulandra“ (împreună cu „Requiem”) 
este pentru Levin ceea ce a reprezentat 
pentru opera lui Eugen Ionesco „Regele 
moare”. O expresie acută a obsesiei 
(timpurii, violente şi permanente) a fap-
tului că suntem fl ori trecătoare; că exis-
tenţa noastră e fi nită şi „cronometrată”. 
Chestiuni dintre cele mai sfâşietoare 
pentru Levin, care bolnav fi ind, ştia că 
nu o va mai duce mult (născut în 1943 
s-a stins în 1999).

*
Iona Popoh, din „Meşteşugul vieţii“ 

(text tradus de Moscu Alcalay şi Deni-
se Idel) a dormit, probabil toată viaţa, 
relativ liniştit. Nici pomeneală – la unul 
ca el, om sărac şi necultivat, cu banale 
refl exe primare şi gesturi elementare – 
să fi  fost tulburat vreodată de nelinişti 
metafi zice şi spaime existenţiale. Şi 
iată că tocmai acest modest şi amărât 
Popoh se trezeşte în mijlocul nopţii, 
ca zguduit de un coşmar. Se întreabă, 
pentru prima oară, ce sens a avut viaţa 
lui. Înţelege că a ratat totul, că nu a 
cunoscut fericirea şi nici alte raţiuni 
de a fi  mulţumitoare; că s-a afundat în 
rutină. Înţelege că „viaţa e o bombă cu 
ceas” (cum va cânta cu melancolică 
exasperare Ada Milea – la „Bulandra”), 
o bombă căreia îi aude „ticăitul” fatal. 
Se simte căzut într-o capcană (precum 
Iona în burta balenei); o marionetă – pe 
sforile trase de Moarte.

Om simplu, modest, umil, Iona nu 
ridică – cu reproş – ochii spre Creator. 
Îi coboară, în schimb, în penumbra 
nocturnă a căminului conjugal din care 
copiii au plecat de mult (spaţiu realist şi 
simbolic imaginat de scenografa Nina 
Brumuşilă), către Leviva. Soţia sa de 
mai bine de 30 de ani, care doarme 
buştean, neştiutoare, alături de el. 
O priveşte cu mirare, ca şi când ar fi  
ignorat prezenţa ei acolo. O cercetează 
cu silă ca pe un obiect ciudat sau ca 
pe o vietate străină, respingătoare. Se 
năpusteşte asupra ei, o trezeşte cu bru-
talitate, o insultă grosolan. Îi comunică 
decizia de a o părăsi, de a fugi. O face 
ţap ispăşitor pentru toate insatisfacţiile, 
neîmplinirile şi fulgurantele lui revelaţii. 
Vede în ea tentatorul demonic, iadul, 
care l-a momit prin forţa instinctelor, 
a sexualităţii şi prin farmecul rutinei 
vieţii de familie. O acuză pentru felul 
în care arată (Leviva nu mai e, desigur, 
tânără), pentru lipsa ei de fantezie, 
pentru orizontul ei limitat la copii, la 
soţ şi la... „scrumbie”). Ba, mai mult, o 
descalifi că pentru lipsa ei de chemare 

pentru frumos, artă, 
spiritualitate.

Evident, biata Le-
viva se arată la în-
ceput năucită. De la 
monosilabe defensive 
ea trece însă, treptat, 
la replici mai articula-
te, de bun simţ şi de 
revoltă. (A făcut toată viaţa ceea ce 
trebuia să facă o femeie ca ea, soţie 
şi mamă!).

Treptat, Popoh îşi va evoca geniul 
protector al Mamei, care l-ar putea ve-
ghea din Ceruri; îşi va aminti cu fi or de 
anii copilăriei în mijlocul naturii şi într-o 
lume ancestral iudaică (Levin însuşi era 
nepot de rabini hasidici din Polonia). 
Şi, mai ales, îşi va „actualiza”, plin de 
speranţă, un drum către Biserică, făcut 
în tovărăşia Tatălui său. Va intui cât de 
însemnate sunt memoria strămoşilor 
şi rădăcinile sufl eteşti – ca surse de 
identitate şi demnitate umană. Va ac-
cepta, oricum, că nimeni nu e vinovat 
şi că doar „viaţa are dreptate”. Şi Levin, 
jucându-se cu timpul, ni-i prezintă pe 
cei doi şi dincolo de mormânt.

*
Regizorul Felix Alexa are meritul de 

a dezvolta inspirat comicitatea situaţiei 
şi a dialogului. Se râde, mai ales în 
prima parte a montării, mult mai mult 
decât aş fi  bănuit că e posibil (după ce 
am citit în presă).

Un demers care fereşte spectacolul 
de monotonia tentelor apăsătoare şi 
care face din „Meşteşugul vieţii” un 
text atrăgător şi totodată profund. Şi 
mai importantă: capacitatea conver-
tirii scandalului conjugal şi a păruielii 
domestice în emoţionant şi revelator 
discurs despre condiţia umană, despre 
absurdul şi speranţele dansului vieţii şi 
al morţii.

Instrumentul principal al reuşitei: 
jocul actorilor, conduşi virtuoz, către 
compoziţii pe cât de atent elaborate şi 
executate, pe atât de „tuşante”. Dana 
Dogaru şi Răzvan Vasilescu dau o 
mare percutanţă situaţiilor, relaţiilor 
şi dialogului printr-o subtilă aluneca-
re din fi resc în absurd, din dramatic 
în grotesc, din autentic în kitsch, din 
cinism în lirism, din derizoriu în sobru 
patetism. O apariţie memorabilă este 
şi Dan Aştilean în „Gunkel”, vecinul 
inoportun, viclean, indiscret, insinuant. 
Ipostaza cea mai disperată a omului 
care, mereu singur, va sfârşi ca atare.

NATALIA STANCU 

Drumul 
spre teatru

„Meşteşugul vieţii” 
de Hanoch Levin
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Gândul 
scris

Z i u a  N a ţ i o n a l ă  a  R o m â n i e i :  a s p i r a ţ i i  ş i  î m p l i n i r i
Consfi nţită prin Constituţia  din 1991, Ziua Naţională 

a României este una dintre cele mai încărcate de sem-
nifi caţii din întreaga  istorie a ţării.

Dacă la Revoluţia Franceză s-a strigat „Libertate-
Egalitate-Fraternitate”, la Alba Iulia românii au strigat, 
pe 1 Decembrie 1918, „Noi vrem să ne unim cu ţara”. 
Dorinţa era, aşa cum se ştie, una veche, realizată, pentru 
puţin timp, sub Mihai Viteazul, la 1600. Unirea  români-
lor, adânc şi îndelung râvnită, avea să dea naştere unui 
stat naţional unitar abia la 1 Decembrie 1918, stat care 
dăinuie şi azi. 

De remarcat faptul că împlinirea acestui deziderat iz-
vorât din însăşi fi inţa naţională a românilor, uniţi de limba, 
cultura şi istoria lor, a însemnat adoptarea la Alba Iulia 
a unei Rezoluţii care va sta la baza viitoarei Constituţii, 

Rezoluţie care cuprinde prevederi democratice care şi-au 
păstrat valoarea şi în ziua de azi. Amintim numai câte-
va dintre acestea din care cităm liber: deplină libertate 
naţională pentru toate popoarele conlocuitoare; egală 
îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confesională 
pentru toate confesiunile din Stat; înfăptuirea desăvârşită 
a unui regim curat democratic pe toate terenele vieţii 
publice; votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, 
în mod proporţional, pentru ambele sexe în vîrstă de 21 
de ani la reprezentarea în comune, judeţe ori parlament; 
desăvârşită libertate de presă, asociere şi întrunire; li-
beră propagandă a tuturor gândurilor omeneşti; reforma 
agrară radicală. 

Multe dintre aceste deziderate s-au împlinit întru 
totul. Altele încă sunt perfectibile. Important este însă 

ca toţi cei care trăiesc în România să-şi amintească pe 
1 Decembrie că aceasta este o zi care trebuie întâmpina-
tă cu aceeaşi mândrie cu care alte popoare îşi serbează 
ziua naţională, că ea nu este pur şi simplu o zi liberă ci 
una în care doleanţele de veacuri au prins fi inţă, dar 
ele trebuie permanent păzite, respectate şi consolidate.

De 1 Decembrie nu îşi au locul dispute politice şi 
fl uierături la adunări populare festive, aşa cum am tot 
auzit în ultimii ani. Toate acestea încetează pentru o zi, 
fără ca democraţia să aibă de suferit. Este o zi în care 
trebuie doar să ne amintim vorbele lui Eminescu: „La 
trecutu-ţi mare, mare viitor!”.

N. MARINESCU


