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HAG
PESAH

SAMEAH!

I N  M E M O R I A M

A v .  I u l i a n  S o r i n
13 martie 1926 – 23 martie 2013

Cu profundă durere, Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România anunţă încetarea din viaţă, 
după o grea suferinţă, în ziua de 23.03.2013, a 
avocatului Iulian Sorin z.l., secretar general în 
anii 1991-2004, preşedinte interimar al Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România, în anii 2004-
2005.

În semn de recunoaştere a meritelor sale ca lider 
al evreilor din România, a fost decorat cu Ordinul 
“Meritul Cultural” în Grad de Comandor.

Ceremonia de înhumare a avut loc luni  
25.03.2013, ora 12, la Cimitirul Evreiesc Filantropia, 
Bd. Ion Mihalache nr. 91, din Bucureşti, Sector I.

ÎI VOM PĂSTRA VEŞNICĂ AMINTIRE ŞI 
RECUNOŞTINŢĂ! (Vezi pag. 4-5)

MESAJE DE PESAH 5773
Dr. AUREL VAINER, deputat, 

preşedintele F.C.E.R.
Pesah, sărbătoarea eliberării noastre din Miţraim, 

are un caracter profund educativ. Hagada şel Pesah, 
carte de istorie despre naşterea poporului evreu, ni se 
adresează tuturor, dar, cu precădere, copiilor, tinerilor. 
Şi, faptul că, atâţia câţi sunt, tinerii noştri îşi manifestă 
dorinţa de a trăi ca evrei, dovedeşte forţa de revigorare 
a comunităţii noastre. Participarea lor, dar şi a eno-
riaşilor din toate generaţiile, la serile comunitare de 
Seder sunt chezăşia continuităţii, expresia demnităţii 
şi a integrităţii obştii evreilor români. 

Puterea de a fi  rezistat a strămoşilor noştri, con-
fruntaţi cu situaţii de mare cumpănă – în spate, armata 
faraonului, în faţă, Marea Roşie – şi a le fi  depăşit, ne 
dă, astăzi, tăria de a riposta unor provocări negaţio-
niste, cum a fost cea a lui Vladimir Iliescu, care, sub 
cupola Academiei Române, cu ocazia lansării a două 
volume din „Enciclopedia regimului comunist”, a negat 
Holocaustul în România. Am solicitat preşedintelui 
Academiei, prof. univ. dr. acad. Ionel Haiduc, de a se 
desolidariza de asemenea afi rmaţii, apelând la legis-
laţia românească în vigoare, respectiv, Legea 107/ 
2006, care defi neşte Holocaustul. Proteste similare 
au venit din partea preşedintelui Asociaţiei Victimelor 
Holocaustului în România, dr. Liviu Beris, ca şi din par-
tea unor reprezentanţi de marcă – oameni de cultură, 
politologi, oameni de afaceri din România. 

Rabin RAFAEL SHAFFER
Pesah se numeşte Hag Haviv – Sărbătoarea Pri-

măverii. Soarele zâmbeşte din nou. Ieşim din casă, 
vedem  cum tot ce este în jur se reîntoarce la viaţă. 
Ieşim din izolarea pe care ne-a impus-o iarna. Întâlnim 
oameni. Chiar fără să vrem, sufl etul se umple de spe-
ranţă. Ne amintim de primăvara arabă, de primăvara 
de la Praga, de primăvara ieşirii din Egipt!

*
Pesah se numeşte şi Zman Herutenu – Ziua Liber-

tăţii. Din robia Egiptului am ieşit. Din robia comunistă 
am ieşit. Suntem oare liberi? Da, dar nu în întregime. 
Un stăpân ne-a mai rămas. El se ascunde adânc în 
fi ecare din noi – dorinţa de a fi  pe plac tuturor celor 
din jur, teama de fi  noi înşine. 

Cum ne eliberăm de acest ultim dar foarte puternic 
tiran? O revoluţie, în acest caz, nu ajută. Numai cei 
care îşi recunosc pe deplin atât propria lor valoare 
cât şi valoarea poporului căruia îi aparţin nu mai au 
reţineri în a-şi afi rma identitatea. Până la urmă, în 
mod paradoxal, ei se bucură de cel mai mare respect. 
Mahatma Gandhi, care s-a prezentat în faţa Parlamen-
tului Britanic îmbrăcat în hainele sale tradiţionale, este 
poate cel mai cunoscut exemplu.

(Continuare în pag. 8)

(Continuare în pag. 8)

Relatări privind sărbătorirea 
Pesah, în numărul viitor al R.E.

HAG PESAH SAMEAH!
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AGENDA DEPUTATULUI ŞI PREŞEDINTELUI F.C.E.R.
Succinta retrospectivă a principalelor repere 

din agenda deputatului şi preşedintelui F.C.E.R. dă 
măsura amplitudinii şi diversităţii activităţilor domniei 
sale. Este vorba de: • demersul pentru majorarea 
compensaţiilor la care au dreptul benefi ciarii Legii 189; 
• intervenţia la dezbaterile din Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, privind introducerea 
unui impozit pe monopolul privat în sectorul energiei 
electrice şi al gazelor; • solicitarea unei audienţe la 
ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, pe 
tema perfecţionării şi dezvoltării învăţământului preu-
niversitar despre istoria Holocaustului în România; • 
participarea la o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai 
Consiliului Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
din România în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării 
mediului de afaceri din România; • protestul faţă de 
discursul de negare a Holocaustului în România al lui 
Vladimir Iliescu ţinut la Academia Română; • partici-
parea la ceremonia de decorare de către preşedin-
tele României, Traian Băsescu, a unor personalităţi 
evreieşti din România, Marea Britanie, SUA, Israel; • 
onorarea decoraţilor printr-o masă festivă, oferită de 
F.C.E.R., la Centrul Comunitar Evreiesc din Capitală; • 
întâlnirea, la Biblioteca „Dr. Alexandru Şafran”, cu Ma-
rele Rabin Eliakym Schlesinger, preşedintele Comisiei 
pentru prezervarea cimitirelor evreieşti din Europa; • 
contactele cu conducerea WJRO şi a Fundaţiei „Ca-
ritatea” pentru sporirea contribuţiei lor la reabilitarea 
patrimoniului F.C.E.R., îmbunătăţirea asistenţei soci-
ale, dezvoltarea educaţiei iudaice. 

La şedinţa de vot fi nal privind Legea 189, deputatul 
F.C.E.R. a obţinut retrimiterea la Camera Deputaţilor a 
propunerii de modifi care a acesteia: respectiv, majora-
rea compensaţiilor pentru persecutaţii pe criterii etnice 
între anii 1940 - 1944. A fost fi xat un termen de 4 săp-
tămâni pentru analizarea propunerii şi un nou raport 
al Comisiei. Deputatul Aurel Vainer a făcut demersuri 
la preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială cu un amendament vizând aplicarea Legii 
propuse de la 1 ianuarie 2014, din bugetul acelui an. 
Totodată, a solicitat date la zi privind numărul, structura 
şi nivelul compensaţiilor primite de benefi ciari în anul 
2012. Comisia va examina propunerea cât de curând. 

La dezbaterile din cadrul Comisiei de politică eco-
nomică, reformă şi privatizare pe tema introducerii 
unui impozit pe monopolul privat care funcţionează 
în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale, dr. 
Aurel Vainer a argumentat că impozitul nu trebuie să 
afecteze preţul pentru consumatorul fi nal.

Participând la întâlnirea periodică de lucru a Gru-
pului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (GPMN), 
în prezenţa unor importanţi reprezentanţi guvernamen-
tali, deputatul F.C.E.R. a solicitat ministrului Educaţiei 
Naţionale, Remus Pricopie, o audienţă specială pentru 
a prezenta şi discuta propuneri de îmbunătăţire a în-
văţământului din şcoli privind studierea Holocaustului 
din România. La iniţiativa domniei sale, a fost constituit 
un grup de lucru care să elaboreze propuneri concrete 
pentru a fi  prezentate la această audienţă. Din Grupul 
de lucru fac parte lideri ai Federaţiei, Institutului Na-
ţional de Studiere a Holocaustului în România „Elie 
Wiesel”, Asociaţiei Evreilor din România Victime ale 
Holocaustului, profesorul sibian Mihai Frâncu, director 
de şcoală, dedicat răspândirii cunoştinţelor despre 
istoria Holocaustului. 

La o întâlnire cu conducerea Consiliului Naţional 
pentru IMM-uri, deputatul F.C.E.R. a avut o intervenţie 
privind susţinerea de către parlamentari necesară 
pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România. 

Dr. Aurel Vainer a participat la şedinţa de plen a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, în care s-a votat, din 
nou, Statutul Parlamentarului în România, în concor-
danţă cu cerinţele Curţii Constituţionale. A fost prezent, 
în mod regulat, la lucrările Comisiei de politică econo-
mică, reformă şi privatizare, la reuniunile GPMN ş.a.

Preşedintele F.C.E.R. a combătut ferm discursul 
de negare a Holocaustului în România rostit de Vla-
dimir Iliescu la Academia Română printr-o scrisoare 
adresată preşedintelui Academiei, acad. Ionel Haiduc, 
semnată împreună cu dr. Liviu Beris, preşedintele 
AERVH. În răspunsul adresat preşedinţilor F.C.E.R. 
şi AERVH, acad. Ionel Haiduc a arătat că Academia 
Română se desolidarizează de afi rmaţiile lui Vladimir 
Iliescu, exprimându-şi, totodată, dorinţa de a continua 
buna colaborare a Academiei cu F.C.E.R. Preşedinţii 
F.C.E.R. şi AERVH au solicitat o audienţă la E.S. 
Andreas von Mettenheim, ambasadorul Germaniei 
în România, unde au fost primiţi cu multă bunăvoinţă 
şi au fost asiguraţi că va fi  trimis un raport pe acest 
subiect către Ministerul german al Afacerilor Externe. 
La scurt timp, a fost primită comunicarea Universităţii 
din Aachen înştiinţând că Vladimir Iliescu a fost exclus 
din rândul conferenţiarilor ei voluntari.

Dr. Aurel Vainer a participat la ceremonia de deco-
rare, la 18 martie a.c., de către preşedintele României, 
Traian Băsescu, a unor personalităţi evreieşti din 

România, Marea Britanie, SUA şi Israel – numele lor 
este publicat în revistă –, care s-au distins prin păstra-
rea memoriei Holocaustului şi ca mesageri ai culturii 
româneşti în străinătate. „Cei pe care i-am decorat 
astăzi – a spus preşedintele Traian Băsescu – sunt 
lideri ai comunităţii, sunt oameni care s-au implicat 
în mod egal în susţinerea cauzei comunităţii, dar şi 
în susţinerea României. […] Ceremonia […] este un 
simbol al respectului meu pentru o comunitate care 
a ştiut să ierte”. În numele celor decoraţi, a mulţumit 
Marele Rabin Eliakym Schlesinger, preşedintele Co-
misiei pentru prezervarea cimitirelor evreieşti în Eu-
ropa. La ceremonie au participat un număr important 
de ambasadori, deputaţi în Parlamentul României, 
personalităţi culturale, ştiinţifi ce, membri ai conducerii 
F.C.E.R. Din partea Academiei Oamenilor de Ştiinţă 
au fost prezenţi preşedintele acesteia, acad. gral (r) 
Virgil Cândea, prof. univ. dr. Anghel Stanciu, deputat dr. 
Aurel Vainer. Evenimentul a fost mediatizat apreciativ. 
Meritoriu - aportul consilierului preşedintelui F.C.E.R., 
Silviu Vexler, în realizarea acţiunii. 

În dimineaţa aceleiaşi zile, a avut loc, la Biblioteca 
„Dr. Alexandru Şafran”, o întâlnire a Marelui Rabin 
Eliakym Schlesinger cu conducerea F.C.E.R. Dr. Aurel 
Vainer a prezentat: • un scurt istoric al comunităţii evre-
ieşti din România; • rolul şi locul ei în societatea româ-
nească actuală; • colaborările cu Joint-ul, Congresul 
Mondial Evreiesc, Congresul Evreiesc European, alte 
organizaţii evreieşti internaţionale. Vicepreşedintele 
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, directorul Cancelariei 
Rabinice, Edi Kupferberg, directorul CAPI, ing. Rudy 
Marcovici, preşedintele Fundaţiei „Caritatea”, Samuel 
Iszak, au expus aspecte ale activităţii F.C.E.R. privind: 
• combaterea antisemitismului şi negaţionismului; • 
asistenţa socială şi medicală; • prezervarea patrimo-
niului sacru evreiesc în România. La întâlnire au par-
ticipat, de asemenea, secretarul general al F.C.E.R., 
ing. Albert Kupferberg, şi directorul economic, ec. 
Ovidiu Bănescu. 

În aceeaşi seară, la masa festivă oferită de F.C.E.R. 
în cinstea decoraţilor, au vorbit atât participanţi pentru 
prima oară la asemenea festivităţi – precum directorul 
Teatrului Naţional din Craiova, Mircea Cornişteanu -, 
dar şi decoraţi: fondatorul Operei de Stat din Iaşi, 
Marcel Fischer, regizorul Andrei Călăraşu, amândoi 
– supravieţuitori din Trenurile Morţii. Vorbitorii au evi-
denţiat aspecte memorabile din activitatea teatrală, 
muzicală, cinematografi că din România. Cei decoraţi 
şi-au exprimat marea satisfacţie de a fi  trăit asemenea 
momente importante din viaţa lor, ca şi sentimentul de 
frăţietate comunitară la această masă festivă, la care 
a contribuit şi apreciatul potpuriu de cântece în idiş şi 
ebraică susţinut de Bogdan Lifşin.

În urma informaţiilor despre unele modifi cări privind 
reprezentarea WJRO în Consiliul Director şi în Adu-
narea Generală a Fundaţiei „Caritatea”, transmise de 
preşedintele WJRO, Steve Schweger, a contactelor cu 
domnia sa, cu directorul general al Fundaţiei „Carita-
tea”, Samuel Iszak, precum şi cu noul vicepreşedinte, 
Nachliel Disson, s-a convenit o viitoare reuniune a 
Consiliului Director al Fundaţiei, la Bucureşti. Tema 
centrală – dezbaterea şi aprobarea propunerilor de 
direcţionare de fonduri din partea Fundaţiei către 
F.C.E.R. şi benefi ciarii din Israel. O întrunire de mare 
importanţă, întrucât, pe baza deciziilor adoptate, va 
fi  posibilă consolidarea şi reabilitarea patrimoniului 
F.C.E.R., iniţierea şi aplicarea unor programe variate 
de asistenţă socială şi medicală, educaţie iudaică, cult 
mozaic în România. Trebuie menţionat că, pe baza 
deciziilor luate de Adunarea Generală a Fundaţiei 
„Caritatea”, din 3 decembrie 2012, s-au reluat lucrările 
ample de reabilitare, modernizare şi repunere în func-
ţiune a Templului Meseriaşilor din Galaţi, a Templului 
Coral din Bucureşti, a Sinagogii din Tulcea, singura 
„în picioare” din această zonă a României. 

În cadrul Programului „Bereshit”, ediţia a 7-a, de 
la Cluj – participare: 400 de membri ai comunităţilor 
evreieşti din România, au conferenţiat patru lectori de 
la Universitatea Bar Ilan - Israel, punând accent pe 
semnifi caţiile sărbătorii de Pesah. Participant la eveni-
ment – organizatori au fost F.C.E.R. şi Joint – dr. Aurel 
Vainer a fost impresionat de varietatea conţinutului şi 
prezentării grafi ce a Hagadei, în timp. Moderator al 
uneia din sesiunile „Limmud”, preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, l-a invitat pe prof. univ. dr. preot Ioan 
Chirilă, preşedintele Senatului Universităţii „Babeş 
Bolyai” din Cluj, care a impresionat publicul prin pro-
funzimea cunoştinţelor despre Biblie şi Talmud.

Preşedintele F.C.E.R. va participa la lansarea 
monografi ei „Istoria comunităţii evreieşti din Hârlău”, 
scrisă de reputatul istoric originar din acest oraş, prof. 
univ. dr. Carol Iancu, de la Universitatea din Montpel-
lier, prilej cu care va anunţa începerea lucrărilor de 
restaurare a Sinagogii din Hârlău, valoros monument 
arhitectonic şi istoric.

IULIA DELEANU

M E S A J E  D E  P E S A H
Cu prilejul sărbătorii de Pesah au fost adresate evreilor 

din România şi Conducerii F.C.E.R. noi mesaje de felicitare:

Preşedintele României Traian Băsescu
Am deosebita plăcere de a vă transmite salutul meu căldu-

ros cu prilejul sărbătorii tradiţionale Pesah. Această celebrare, 
dedicată libertăţii şi bucuriei, este totodată o meditaţie asupra 
istoriei şi a spiritualităţii iudaice.

Pentru fi ecare popor există un moment fondator înscris în 
identitatea sa, ale cărui semnifi caţii reverberează de-a lungul 
generaţiilor. Pentru poporul evreu, Pesah este începutul unei 
tradiţii care poartă mesajul eliberării, un mesaj al renaşterii şi 
al speranţei într-un nou început.

Îmi exprim speranţa că Pesah 5773 vă va aduce în sufl et 
bucuria comuniunii, a înţelegerii, şi încrederea a tot ce puteţi 
face mai bun împreună, într-o comunitate care a ştiut să îşi 
păstreze vitalitatea şi ataşamentul faţă de România.

Admorul din Buhuşi Iacov Friedman (Israel):
Cu ocazia sărbătorilor de Paşte vă urăm Pesah Kasher Ve-

sameah, mulţi ani cu sănătate şi realizarea a tot ce întreprindeţi!

“Având calitatea de Depu-
tat în Parlamentul României, 
ca reprezentant al Minori-
tăţilor Naţionale, al evreilor, 
doresc, pe această cale, să vă 
aduc la cunoştinţă constatări 
recente de încălcare a pre-
vederilor Legii nr. 107/2006 
pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
31/2002 privind interzicerea 
organizaţiilor şi simbolurilor 
cu caracter fascist, rasist 
sau xenofob şi a promovării 
cultului persoanelor vinovate 
de săvârşirea unor infracţiuni 
contra păcii şi omenirii.

Deşi prin această regle-
mentare legislativă, cu un 
caracter reparatoriu şi pre-
ventiv, privind Holocaustul 
din România anilor 1940-44, 
în ultima vreme, în Bucureşti 
şi în unele localităţi din ţară, 
dar şi pe internet, apar şi se 
menţin mesaje care contravin 
fl agrant prevederilor acestei 
legi.

În mod concret, doresc să 
atrag atenţia asupra următoa-
relor stări de fapt :

• În Bucureşti, pe str. Iacob 
Negruzzi nr.22, Sector 1, fl u-
tură steagul legionar.

• În plus, există o fi rmă cu 
inscripţia “Mişcarea Legiona-
ră”, pe fondul verde, adică 
al culorii larg acceptate de 
această mişcare. Tot acolo 
sunt afi şate, pe panouri dis-
tincte, pe fond verde: «Garda 
de Fier, trecut - prezent - vii-
tor» şi «Legiunea în imagini».

• În Pasajul Universitate, 
din Bucureşti, sunt distribuite 
trecătorilor prospecte de pro-
movare a turismului în zona 
Municipiului Moreni, intitulate 
«REDESCOPERĂ FLACĂRA 
PETROLULUI», care poartă 
siglele Uniunii Europene, 
Guvernului României, Minis-
terului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului şi Instrumen-
te Structurale 2007-2013. 
Pe verso-ul prospectului, la 
obiectivele turistice «Resur-

sele naturale şi antropice din 
zonă / Locuri de vizitat», este 
menţionată Crucea Legio-
narilor.

Este evident că, în am-
bele cazuri, raportându-ne la 
prevederile Legii 107/2006 
este vorba de încălcarea art. 
2 lit. b) care stipulează “prin 
simboluri fasciste, rasiste 
sau xenofobe se înţelege: 
drapelele, emblemele, insig-
nele, uniformele, sloganurile, 
formulele de salut, precum şi 
orice alte asemenea însem-
ne, care promovează ideile, 
concepţiile sau doctrinele 
prevăzute la lit. a).

Întrucât la art. 7 din Legea 
107/2006 se prevede că “În 
cazul infracţiunilor prevăzute 
la art. 3-6 urmărirea penală 
se efectuează, în mod obli-
gatoriu, de către procuror,” 
solicităm, pe această cale, 
Ministerului Public să inter-
vină, cu urgenţă, pentru a 
înlătura situaţiile semnalate în 
prezenta Declaraţie Politică.

În plus, doresc să menţio-
nez şi faptul că, după cunoş-
tinţele mele, la nivelul Guver-
nului există preocupări pentru 
introducerea unor îmbunătă-
ţiri la Legea nr. 107/2006, prin 
care să se asigure înţelegerea 
cât mai exactă a unor preve-
deri, precum şi mai cu seamă 
creşterea aplicabilităţii legii în 
cazuri concrete de încălcare a 
acesteia.

Solicit, pe această cale, 
Parlamentarilor români, De-
putaţi şi Senatori, să dea curs 
în mod operativ, perfecţionării 
cadrului legal de combatere, 
în România, a xenofobiei, 
rasismului şi antisemitismului, 
a tot ce înseamnă învrăjbirea 
între cetăţeni.

Vă rog, Stimaţi Deputaţi, 
să primiţi această declaraţie 
politică, în care se regăseşte 
cerinţa expresă de aplicare, 
în fapt, a prevederilor unei 
legi adoptate de Parlamentul 
României.”

Declaraţie politică împotriva 
însemnelor naziste 

şi legionare din Bucureşti
Deputatul Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., a făcut o 

Declaraţie Politică referitoare la unele încălcări ale Legii nr. 
107/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernu-
lui nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor 
cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului 
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra 
păcii şi omenirii. Redăm, mai jos, conţinutul integral al aces-
tei Declaraţii, adresată Camerei Deputaţilor şi preşedintelui 
acesteia, Valeriu Zgonea:
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DIANA MEDAN : Care sunt principa-
lele repere din viaţa evreiască a Dejului 
de odinioară?

IOSIF FARKAŞ:  Suntem urmaşii une-
ia din cele mai mari comunităţi evreieşti 
din Transilvania, decimaţi şi pulverizaţi de 
marea dramă a poporului nostru, Holoca-
ustul. Comunitatea din Dej s-a constituit 
la sfârşitul secolului al XIX-lea, în baza 
unei aprobări a împăratului Franz Iosef 
care permitea mutarea în oraş a evreilor 
din comunele Urişor, Căşei, Cuzdrioara 
(n.r. – primii evrei din zonă avuseseră 
drept de şedere în zone rurale, oraşe mici 
etc.), pentru merite deosebite în dezvolta-
rea oraşului; printre acestea se număra, 
ca punct culminant, construirea marelui 
orologiu de către Wolf Bejnis Farkaş, cea-
sornicar evreu de pe aceste meleaguri, 
înmormântat în cimitirul din Ţfat, Israel. 
Creşterea demografi că s-a desăvârşit în 

jurul anului 1900, o dată cu migraţia ma-
sivă a evreilor din sudul Poloniei care au 
populat „Valea Codorului”, devenit curând 
cartierul majoritar al populaţiei evreieşti 

din Dej. Înaintea celui de-al Doilea Război 
Mondial, un recensământ menţionează 
că numai în municipiul Dej existau 4318 
evrei, care reprezentau 26 % din totalul 
locuitorilor oraşului. Diverse recensăminte 
atestă o importantă prezenţă evreiască în 

alte oraşe din jur precum Târgu-Lăpuş, 
Beclean, Gherla, fi ecare cu circa 1000 
de evrei, dar şi în orăşelele mai mici, 
ca Ileanda, Urişor. Şi în sate, inclusiv în 
cele mai izolate, montane, existau foarte 
multe obşti evreieşti. Numai în oraşul Dej 
funcţionau 14 sinagogi şi case de rugă-
ciune, dintre care a supravieţuit timpului 
doar una, Sinagoga Mare, construită să 
adăpostească 900 de enoriaşi. Aceasta 
se număra printre cele mai grandioase 
din Transilvania. Ne putem da seama cât 
de înfl oritoare era comunitatea şi după 
numărul şcolilor confesionale din oraş: 14 
hedere (n.r. – şcoli primare), 5 ieşivot-uri 
(n.r. – şcoli religioase superioare). De 
asemenea, existau multe cantine pentru 
nevoiaşi, inclusiv pentru tinerii evrei ce-şi 
satisfăceau stagiul militar, cămine de bă-
trâni şi orfelinate, numeroase organizaţii 
de tineret şi cluburi menite să dezvolte 
spiritul iudaic în rândul populaţiei evre-
ieşti, importante organizaţii sioniste, o 
mini-bancă evreiască, organizaţii meşte-
şugăreşti. În plus, primele şi cele mai im-
portante fabrici din oraş au fost înfi inţate 
de evrei. Liderii spirituali ai Dejului, dar 
şi ai întregii zone, au fost membrii dinas-
tiei rabinice Paneth, a cărei prezenţă în 
această regiune începe în 1848, la Urişor, 
şi continuă fără întrerupere până în 1944, 
când ultimul Mare Rabin din Dej, Iaakov 
Elimelech Paneth (z.l.), la 56 de ani, este 
deportat cu al treilea transport şi gazat la 
Auschwitz, împreună cu familia sa.

Ajungem, inevitabil , 
la momentul dureros 

al depor tărilor. . . 
Mii de lacrimi se întrevăd, parcă, 

în spatele datelor puse la dispoziţie 
de preşedintele CE Dej, Iosif Farkaş. 
Evreii din Transilvania de Nord, alipită 
Ungariei, au împărtăşit soarta tragică 
a evreimii maghiare din acele vremuri. 
Măsuri coercitive au început la Dej încă 
din 1941-1942. Marea deportare s-a 
produs însă în vara lui 1944, când evreii 
din Dej şi din împrejurimi au fost duşi 
în ghetoul din Pădurea Bungar. Au fost 
deportaţi 10.300 de evrei din Dej şi din 

întreaga regiune. Ghetoul din Pădurea 
Bungar era practic un loc împrejmuit sub 
cerul liber, fără apă, alimente, unde mulţi 
şi-au găsit sfârşitul. Unii au fost torturaţi 
cumplit, ca să dezvăluie dacă au ascuns 
ceva obiecte valoroase. Numeroşi evrei 
au fost ucişi şi azvârliţi în gropi comune, 
înainte ca trenurile insalubre să se pună 
în mişcare. Tineri, bătrâni, femei, copii 
– un convoi al suferinţei fi nale... Adevă-
rate vehicule ale morţii, aceste vagoane 
i-au dus, pe majoritatea, direct spre 
camerele de gazare de la Auschwitz.

D.M. : Ce înseamnă Dejul evreiesc, 
astăzi?

I.F.: Pentru eternizarea memoriei 
tuturor victimelor Holocaustului, supra-
vieţuitorii au iniţiat, iar sculptorul Izsak 
Martin a realizat Monumentul Deportaţi-
lor. Acesta a fost inaugurat în 1947, fi ind 
primul monument evreiesc de acest fel 
din ţară. Sperăm ca suferinţele milioa-
nelor de victime ale teribilului Holocaust 
să nu se repete niciodată. Organizăm, 
acum, întâlniri de sufl et şi ne plecăm 
cu pioşenie amintirii celor care nu mai 
sunt printre noi, jertfi ndu-se pe altarul 
credinţei iudaice. Un reper sau simbol 
turistic important din oraşul Dej este chiar 
Marea Sinagogă. Impozantul lăcaş a fost 
construit în numai doi ani, între 1907-
1909, prin contribuţii băneşti ale familiei 
rabinice Paneth şi ale altor 19 enoriaşi. 
Marea Sinagogă depune mărturie în faţa 
istoriei pentru comunitatea înfl oritoare 
de odinioară... Acum, comunitatea din 
Dej are doar 31 de membri... Majoritatea 
evreilor din zonă care au supravieţuit au 
plecat în Israel, SUA, Canada, Anglia. Din 
cei rămaşi în România, mulţi s-au stabilit 
în oraşele mai mari, plecând la studii sau 
în căutarea unui loc de muncă mai bun. 
Membrii comunităţii care mai locuiesc în 
Dej se reunesc mai ales cu prilejul mari-
lor sărbători evreieşti. Dejul evreiesc de 
astăzi este unul al memoriei... 

DIANA MEDAN

O lume apusă, a evreilor din Transilvania de altădată, reînvie pe par-
cursul discuţiei cu IOSIF FARKAŞ, preşedintele Comunităţii Evreieşti 
din Dej. Impresionează vitalitatea extraordinară în raport cu vârsta ve-
nerabilă. Cu o modestie ieşită din comun, refuză să vorbească despre 
propria persoană, despre realizările personale sau nepoţii israelieni, 
despre suferinţele propriei familii, îndurate în vremea Holocaustului, 

sau despre orice are legătură „cu sine”... Şi asta fi indcă Iosif Farkaş 
se vede pe sine, înainte de toate, ca reprezentant al comunităţii 
evreieşti, de ieri şi de azi, ca păstrător al memoriei evreieşti şi ca 

transmiţător de tradiţii către „cei tineri”, căci „chiar de mai sunt puţini 
pe-aici, ei sunt viitorul”...

C u  I O S I F  FA R K A Ş ,  p r e ş e d i n t e l e  C o m u n i t ă ţ i i  E v r e i l o r  d i n  D e j

Pare greu de crezut, dar există evrei 
europeni care zeci de ani nu au avut de-a 
face cu antisemitismul. Unul dintre ei este 
Şef Rabinul Commonwealth-ului, Lord 
Jonathan Sacks, care mărturisea, într-o 
alocuţiune rostită la conferinţa AIPAC 
(Comitetul American-Israelian pentru Afa-
ceri Publice), desfăşurată pe 13 martie, la 
Washington, că până acum 11 ani nu se 
confruntase niciodată cu o manifestare 
antisemită. Iar Şef Rabinul s-a născut pe 
8 martie 1948, adică are acum 65 de ani!

Lucrurile s-au schimbat cu 11 ani în 
urmă, când fi ica sa, studentă la o univer-
sitate britanică, a venit acasă în lacrimi, 
după ce luase parte la o adunare ce se 
anunţa a fi  antiglobalizare, dar a devenit 
rapid una antiamericană, apoi antiisraelia-
nă şi, în fi nal, antievreiască. „Tată, oamenii 
ăştia ne urăsc!”, a spus atunci fi ica Şef Ra-
binului, iar Lord Jonathan Sacks comenta, 
anul acesta, la Washington: „Această 
situaţie este una teribilă, dar asta este 
realitatea din Europa, în zilele noastre”. 

În ultima vreme, a spus Şef Rabinul, 
au fost din ce în ce mai multe manifestări 
antisemite, numărul acestora crescând în 
Franţa cu 58% într-un singur an, cu 30% 
în Belgia, iar în Danemarca, numărul lor 
s-a dublat în ultimii trei ani. „În Anglia, dar 
şi în Franţa şi Italia, suporterii unor echipe 

de fotbal au fost atacaţi nu pentru că ei ar 
fi  fost evrei, ci pentru că ţineau cu o echipă 
susţinută de mulţi evrei. Şi nu ştiu dacă aţi 
citit această ştire, dar săptămâna trecută, 
preşedintele Turciei, Erdogan, a denumit 
sionismul o crimă împotriva umanităţii.

Şi trebuie să vă spun că deviza sub 
care am crescut noi, să nu se mai repete 
niciodată, începe să se schimbe în se 
poate repeta oricând. Iar miezul acestei 
atitudini ostile este chiar ostilitatea faţă de 
Israel. Desigur, nu orice critică adresată Is-
raelului este o manifestare antisemită. Dar 
să nu interpretaţi greşit cele întâmplate.”

Jonathan Sacks dă şi explicaţia acestei 
ostilităţi: „În Evul Mediu, evreii erau urâţi 
din cauza religiei lor. În secolele XIX şi 
XX, din cauza rasei lor. Azi, sunt urâţi din 
cauza ţării lor. Motivele se schimbă, dar 
ura rămâne aceeaşi”. 

Şef Rabinul Commonwealth-ului a 
pus semnul egal între antisemitism şi 
antisionism în zilele noastre şi a solicitat 
comunităţilor evreieşti din întreaga Europă 
să difuzeze aceste informaţii, „pentru că 
trebuie să ne ridicăm şi să luptăm pentru 
ceea ce avem şi trebuie să şi câştigăm 
lupta”. Lord J. Sacks a continuat: „Există 
56 de state islamice, 125 de naţiuni ma-
joritar creştine, iar acum evreii vor şi ei să 
aibă propriul lor stat. Cum îndrăznesc?”

Şef Rabinul a mai amintit, ironic, că 
dimensiunile Israelului sunt egale cu cele 
ale Parcului Naţional Kruger, din Africa 
de Sud. „Cum îndrăznesc evreii să vrea 
un stat atât de mare? Oare nu ştiu evreii 
că rolul lor în istorie este să rămână 
împrăştiaţi, fără casa lor, fără apărare? 
Iar acum, mai vor şi un teritoriu să se 
poată apăra? Cum îndrăznesc? Prieteni, 
îndrăznim, pentru că suntem oameni. În-
drăznim, pentru că a ţi se refuza dreptul 
la autoapărare înseamnă să fi i tratat ca o 
fi inţă subumană”. 

Oare cât timp vor mai trebui evreii să 
se lupte pentru dreptul lor de a exista, s-a 
întrebat retoric Şef Rabinul, amintind că în 
Israel vezi şcoli, localităţi pline de tineri, 
unde cresc copii din familii cu probleme 
şi copii afl aţi în difi cultate, unde copiii 
etiopieni au făcut un salt peste secole, în 
Israel vezi spitale şi vezi „puterea iubirii 
de a transforma vieţile. La Haifa, Spita-
lul Rambam construieşte cel mai mare 
spital subteran din lume, un adăpost 
sigur împotriva bombelor şi a rachetelor, 
a armelor chimice şi biologice, aşa încât 
dacă duşmanii Israelului se vor decide să 
distrugă vieţi, noi să putem să continuăm 
să le salvăm”.

Centrul Medical Bar-Ilan tratează nu 
numai evrei, dar şi musulmani, creştini, 

druzi, „pentru că a fi  evreu înseamnă în 
Israel a iubi orice viaţă, pentru că orice 
viaţă este sacră. Vorbind de spitale, Şef 
Rabinul a mai amintit că spitalul Laniado, 
din Netanya a fost construit de Rabinul 
Klausenburger, un supravieţuitor de la 
Auschwitz, care şi-a pierdut în lagăr soţia 
şi 11 copii.

„Asta văd eu în Israel. Ori de câte ori 
merg în Israel şi mă afl u între israelieni, la-
ici sau religioşi, văd hotărârea de a împlini 
porunca lui Moshe Rabbenu Alege viaţa. 

Astăzi, lupta împotriva Israelului nu 
se mai duce numai împotriva Israelului. 
Astăzi, miza este supravieţuirea Israelului, 
care înseamnă însăşi libertatea. Nu vă 
înşelaţi, aceasta va fi  bătălia defi nitorie 
pentru secolul XXI: dorinţa obţinerii puterii 
prin violenţă, teroare, bombe, rachete, 
sau voinţa de a trăi cu spitalele, şcolile, 
libertăţile şi drepturile”, a spus, în fi nal, 
Şef Rabinul Lord Jonathan Sacks, care a 
mai subliniat că „Israelul este singura ţară 
din Orientul Mijlociu unde un palestinian 
poate veni la televiziunea naţională pentru 
a critica guvernul. O naţiune nu trebuie 
să fi e mare pentru a fi  măreaţă, nici nu 
trebuie să fi e bogată în resurse naturale 
pentru a prospera”.

ALEXANDRU MARINESCU

Şef Rabin Jonathan Sacks:  să nu se mai întâmple niciodată 
devine azi se poate repeta oricând
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 Lideri ai Federaţiei Comunităţilor Evre-
ieşti din România (F.C.E.R.), preşedinţi 
de comunităţi, conducerea Joint-ului, a 
Fundaţiei „Lauder” – România, a Institutului 
Naţional pentru Studierea Holocaustului în 
România, personalităţi ale vieţii sociale, cul-
turale din societatea românească, prieteni 
ai obştii noastre au venit să fi e alături de 
îndurerata familie, să-şi ia rămas bun de la 
av. Iulian Sorin z.l., care a făcut parte mulţi 
ani din conducerea Federaţiei, fi ind şi preşe-
dinte interimar în perioada 2004 – 2005. Un 
om admirat şi iubit. Inteligenţa remarcabilă, 
forţa de gândire şi de acţiune, îi erau dublate 
de omenie, exigenţa – de înţelegere, sufe-
rinţa cauzată de nedreptăţi – de puterea de 
a ierta. Fiecare vorbire la catafalc - acoperit 
de coroane şi buchete de fl ori - a ieşit din 
tipare; au fost confesiuni, schiţe de portret, 
mărturisiri de stări de spirit. 

„O mare pierdere pentru evreii din Ro-
mânia, o mare pierdere pentru ţară”, au fost 
primele cuvinte ale preşedintelui C.E.B., Er-
win Şimşensohn, care a deschis ceremonia. 
„Personalitatea domniei sale şi implicarea 
puternică în viaţa comunitară fac ca foarte 
mulţi dintre dumneavoastră să aibă de spus 
ceva dar, fi ind în ajun de Pesah, timpul nu 
ne-o permite. Federaţia şi Comunitatea 
bucureşteană vor înlesni aceasta tuturor 
celor care o doresc la comemorarea de 30 
de zile de la plecarea dintre noi”. 

„A fost un exemplu de om şi de condu-
cător de obşte”, l-a defi nit Rabinul Rafael 
Shaffer, care a adăugat că  „fi ecare a primit 
de la el un sfat, un cuvânt bun, un zâmbet. 
Casa lui era deschisă tuturor”. 

Vorbind în numele familiei, Mircea 
Daniuluc, ginerele celui decedat, a evocat 
dragostea de familie ce îl caracteriza pe 
Iulian Sorin,  exemplul pe care l-a dat ca om. 

„Drag prieten, dragă Iulian – i-a scris 
Marele Rabin Menachem Hacohen, fi-
indcă de Erev Pesah nu a putut veni, dar 
şi-a exprimat dorinţa de a fi prezent la 
Şloşim –, sunt sigur că mulţi dintre cei cu 
care te vei întâlni Dincolo vor spune: a venit 
un om demn şi drag”. 

Jurist strălucit, Iulian Sorin a îndeplinit, 
timp de 25 de ani, funcţii de răspundere în 
Departamentul Cultelor, încurajând bunele 
relaţii între culte, a fost sinteza mesajului 
transmis de Preafericitul Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, citit 
de Părintele Ioan Armaşu. 

„Sunt profund afectat de dispariţia dintre 
noi a avocatului Iulian Sorin, pe care în-
drăznesc să-l numesc prieten”, a mărturisit 
secretarul de stat la Secretariatul de Stat 
pentru Culte, Victor Opaschi, care a recu-
noscut că Iulian Sorin l-a ajutat într-unul 
din momentele grele din viaţa sa: „În 1982 
am fost trimis, în împrejurări nefericite, la 
Departamentul Cultelor. Tot ce-am învăţat i 
se datorează. Tot ce-am reuşit după 1989 
este legat de ceea ce am învăţat de la 
dânsul. În fi ecare an, pe 13 martie, ziua lui 
de naştere, îi telefonam să-l felicit. Nu uit 

promisiunea făcută cu ani în urmă, când 
mergeam împreună la concerte – aveam 
abonamente la Filarmonică – aceea de a 
se cânta Bolero-ul de Ravel la moartea lui”.

„Deschizător de drum, 
constructor, organizator”
 „Unul din lucrurile cele mai grele de 

realizat pentru un conducător al Federaţiei 
este de a strânge oamenii în jurul său. Av. 
Iulian Sorin a reuşit s-o facă”, a subliniat pre-
şedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. „Avea 
multe calităţi. A fost un deschizător de drum. 
A lucrat ca un constructor, deşi era avocat, 5 
ani ca director adjunct la fostul Cămin-spital 
Martin Băluş, 11 ani ca secretar general şi 
2 ani ca preşedinte interimar al Federaţiei. 
A organizat viaţa comunitară din România 
în perioada în care a răspuns de destinele 
ei. A participat la reînfi inţarea B’nai B’rith 
România, a fost membru fondator al Con-
siliului Minorităţilor Naţionale, al Fundaţiei 
„Caritatea”, al Fundaţiei „Lauder - România“, 
al Asociaţiei Culturale de Prietenie România 
- Israel, al Asociaţiei Evreilor din România 
Supravieţuitori ai Holocaustului, al Asoci-
aţiei pentru Pacea Religiilor din România. 
N-a fost doar cu numele, ci a contribuit la 
dezvoltarea lor. Era un orator excelent. Nu 
folosea cuvinte mari şi, totdeauna, îşi ar-
gumenta afi rmaţiile. Lui îi datorez prezenţa 
mea la conducerea Federaţiei. Am asistat 
la şedinţe de Comitet Director conduse de 
el. Asculta. Intervenea exact când era mo-
mentul. Am benefi ciat de sfaturile pe care 
le primeam de la el, dar stilurile noastre de 
muncă sunt diferite. N-aş vrea să transform 
acest moment de imensă durere într-o des-
părţire. Prin plecarea lui dintre noi, Federaţia 
şi societatea românească pierd un mare om. 
Îl rugăm ca, din Cer, sufl etul lui să se roage 
pentru fi ice, ginere, nepoţi şi strănepoţi, ca şi 
pentru comunitatea evreiască din România. 
Dumnezeu să-l odihnească”.   

Ing. Albert Kupferberg, secretar general 
al F.C.E.R., a evocat momentul în care a ve-
nit să lucreze la Federaţie, când, provenind 
din cu totul alt mediu, a fost primit cu braţele 
deschise de către Iulian Sorin, pe atunci se-
cretarul general al Federaţiei. El l-a învăţat 
să fi e util şi i-a îndrumat activitatea legată 
de comunităţi, l-a sfătuit cum să  apropie 
comunităţile de conducerea Federaţiei. 
Acum, a ajuns în postul în care Iulian Sorin 
a excelat şi reuşeşte să-şi îndeplinească 
bine sarcinile deoarece i-a urmat sfaturile. 
De aceea, chiar cu acest prilej trist, vrea să-i 
mulţumească pentru ajutor.

 „Un om de onoare”
În mesajul transmis de conducerea 

Joint, semnat de Alberto Senderey, direc-
torul Joint pentru Europa şi America latină, 
şi de Israel Sharli Sabag, directorul Joint 
pentru România, citit de Attila Gulyas, di-

rector al DASM, se arată că dispariţia lui 
Iulian Sorin „este o pierdere imensă pentru 
Comunitatea Evreiască din România… În 
calitatea lui de secretar general, deţinută 
peste un deceniu, a fost partenerul Joint în 
multe schimbări fundamentale... iar, ca pre-
şedinte interimar al F.C.E.R. a avut ocazia, 
forţa şi voinţa de a pune în practică multe 
dintre visurile sale în benefi ciul evreilor din 
România ....Avocat Iulian Sorin z.l. a fost un 
om de onoare, care şi-a respectat cuvântul 
şi a încercat să găsească vocea raţiunii şi 
a păcii în orice situaţie”, se subliniază în 
mesajul Joint, pe care îl publicăm integral.

Ing. José Iacobescu, preşedinte al BB 
România, a subliniat că av. Iulian Sorin a 
fost un reformator al B’nai B’rith România, 
un mentor: „M-a ajutat cu sfaturile lui, cu in-
teligenţa lui. Moartea lui a fost o veste-trăs-
net. Asemenea oameni n-ar trebui să plece 
din viaţă. Dumnezeu să-l aibă în paza Lui!” 

Tova Ben Nun Cherbis, preşedintele 
Fundaţiei „Lauder-România”, foarte emo-
ţionată, şi-a manifestat profundul regret 
faţă de pierderea lui Iulian Sorin, care 
i-a fost un om foarte apropiat, ca un tată, 
care a îndrumat-o şi a ajutat-o. I-a legat o 
prietenie deosebită, care s-a manifestat tot 
timpul vieţii.

Prof.Iancu Izidor, preşedintele Comu-
nităţii Evreilor din Dorohoi, a dorit să vor-
bească despre  omul Iulian Sorin z.l.  şi nu 
despre calitatea lui ofi cială. Au fost prieteni 
apropiaţi, s-au văzut adesea, au stat mult 
de vorbă şi poate spune că a lăsat în urma 
lui omenie. Iulian Sorin nu a făcut nici un 
fel de deosebire între oameni. „Cinste celui 
care adună în jurul său oameni de toate 
categoriile”, a apreciat Iancu Izidor. 

Ing. José Blum, consilier al preşedintelui 
F.C.E.R., a arătat că şi el se afl ă printre oa-
menii aduşi în Federaţie de Iulian Sorin. A 
fost cel care l-a format în activitatea pe care 
o îndeplineşte. De aceea, îi mulţumeşte 
celui decedat pentru tot ceea ce i-a oferit.

În mesajul trimis din partea Comunităţii 
Evreieşti din Braşov şi citit de José Blum, 
preşedintele ing. Tiberiu Roth l-a carac-
terizat drept „un om cu mintea limpede şi 
judecată chibzuită” care “nu se repezea 
când era de luat decizii, dar avea o fermitate 
izvorâtă din conştiinţa dreptăţii….Era un om 
inteligent, informat şi discret, un om valoros, 
dedicat obştii evreieşti”, se arată în mesajul 
publicat, ca şi restul cuvintelor îndurerate 
primite la Federaţie.

În mesajul Preşedinţei României, citit 
de Silviu Vexler, consilier al preşedintelui 
F.C.E.R., Cristian Diaconescu, consilier al 
preşedintelui Traian Băsescu, a transmis în 
numele şefului statului sincere condoleanţe 
pentru pierderea suferită de Comunitatea 
Evreilor din România.

Serviciul religios a fost ofi ciat de Rabinul 
Rafael Shaffer, Prim Cantorul Iosif Adler, 
preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn.

E. SUHOR
EVA GALAMBOS

„O MARE PIERDERE PENTRU EVREII DIN ROMÂNIA, 
O MARE PIERDERE PENTRU ŢARĂ”

Cuvinte îndurerate
Extrase din mesaje comemorative primite 

la redacţie până în clipa închiderii ediţiei:

F.C.E.R.: Av. Iulian Sorin a fost un 
eminent conducător

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia (F.C.E.R.) şi-a exprimat profunda durere 
resimţită la încetarea din viaţă, după o grea su-
ferinţă, în ziua de 23 martie 2013, a  av. Iulian 
Sorin Z.L., secretar general al F.C.E.R. în anii 
1991-2004, preşedinte interimar al Federaţiei 
în anii 2004 – 2005.

„Avocatul Iulian Sorin s-a remarcat ca un 
eminent conducător, promovând dezvoltarea 
vieţii comunitare evreieşti din România, în 
condiţii de largă deschidere spre societatea ro-
mânească, de adâncire a dialogului interetnic 
şi interreligios”, se arată în mesajul F.C.E.R., 
care subliniază, în continuare, că Iulian Sorin 
„a contribuit, în mod esenţial, la organizarea pe 
baze moderne a educaţiei iudaice şi a militat 
pentru perfecţionarea continuă a activităţii de 
asistenţă socială şi medicală destinată evreilor 
în nevoie”.

“În activitatea sa, un loc însemnat l-a 
ocupat prezervarea patrimoniului sacru evre-
iesc, precum şi organizarea şi funcţionarea 
serviciului de proprietăţi comunitare imobiliare. 
A participat în mod direct la reînfi inţarea Foru-
mului B’nai B’rith în România, iar ca membru 
fondator a acţionat pentru constituirea şi 
funcţionarea Consiliului Minorităţilor Naţionale, 
precum şi a fundaţiilor “Caritatea”, “Ronald S. 
Lauder România”, a Asociaţiei Culturale de Pri-
etenie România - Israel  şi a Asociaţiei Evreilor 
din România Victime ale Holocaustului.

A lucrat timp de 25 de ani la Departamen-
tul Cultelor, iar după pensionare a activat în 
importante funcţii de conducere din Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România.

În semn de recunoaştere a meritelor sale 
ca lider al evreilor din România, a fost deco-
rat cu Ordinul “Meritul Cultural”, în Grad de 
Comandor.

Pentru aportul său la apărarea identităţii 
şi demnităţii etniei noastre, la  combaterea 
manifestărilor antisemite, negaţioniste, an-
tiisraeliene, la recunoaşterea Drepţilor între 
Popoare români, la promovarea valorilor 
legate de integrarea României în lumea eu-
ro-atlantică, av. Iulian Sorin a fost deosebit 
de preţuit şi stimat de reprezentanţi de vârf 
ai societăţii româneşti, de lideri spirituali de 
toate confesiunile, de conducători ai marilor 
organizaţii evreieşti internaţionale.

În întreaga sa activitate a dovedit fi deli-
tate faţă de România şi a acţionat continuu 
pentru dezvoltarea relaţiilor cu Statul Israel, 
cu organizaţiile reprezentative ale evreilor din 
întreaga lume.

Adresăm familiei îndoliate sincere condo-
leanţe şi întreaga noastră compasiune.

Ceremonia de înhumare a avut loc pe 25 
martie, la Cimitirul Evreiesc Filantropia din 
Bucureşti. 

Fie ca Cel Atotputernic să-l aibă în paza Sa 
şi sufl etul lui să-şi găsească odihna veşnică”. 

Mesajul este semnat, în numele Consiliu-
lui de Conducere al Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România, de către preşedinte, dr. 
AUREL VAINER, vicepreşedinte,  ing. PAUL 
SCHWARTZ, şi secretar general, ing. ALBERT 
KUPFERBERG.

Activitatea lui Iulian Sorin a însemnat 
mult pentru dialogul interinstituţional

CRISTIAN DIACONESCU, 
şeful Cancelariei prezidenţiale:

Am afl at cu profundă tristeţe vestea în-
cetării din viaţă a domnului av. Iulian Sorin, o 
personalitate remarcabilă a cărui activitate a 
însemnat mult pentru comunitatea evreiască 
din România şi pentru dialogul instituţional pe 
care l-am purtat în toţi aceşti ani. Doresc să 
vă transmit, în numele Preşedintelui României, 
domnul Traian Băsescu, sincere condoleanţe, 
dumneavoastră şi familiei îndurerate.

Iulian Sorin a promovat respectul şi 
înţelegerea între culte

DANIEL,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

„Am afl at cu tristeţe despre trecerea la 
cele veşnice a domnului avocat Iulian Sorin, 
membru marcant al Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România”, se arată în mesajul 

A v .  I U L I A N  S O R I N

(Continuare în pagin 5)
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Patriarhului Daniel, adresat Federaţiei Co-
munităţilor Evreieşti din România şi familiei 
regretatului avocat Iulian Sorin. 

„Jurist erudit, domnul Iulian Sorin a avut 
aproape 25 de ani funcţii de răspundere în 
cadrul Departamentului Cultelor, timp în care 
s-a îngrijit de promovarea unui climat de 
respect şi înţelegere reciprocă între diferitele 
culte religioase din România.

În aceste momente de întristare, adre-
săm con doleanţe familiei îndoliate şi ne 
rugăm lui Dum nezeu să odihnească sufl etul 
robului Său Iulian Sorin în corturile drepţilor 
şi în lumina vieţii veşnice”, se mai spune în 
mesaj.

Av. Iulian Sorin – prezenţă de top a 
vieţii culturale

IULIAN FOTA, 
consilier prezidenţial
Vă rog să primiţi cele mai sincere 

condoleanţe cauzate de dispariţia unei 
personalităţi remarcabile a Federaţiei Co-
munităţilor Evreieşti din România, domnul 
Iulian Sorin.

Avocatul Iulian Sorin s-a remarcat de-a 
lungul vieţii ca o prezenţă de top a vieţii 
culturale româneşti şi ca unul dintre arti-
zanii cooperării dintre Israel şi România. 
Trecerea sa în nefi inţă lasă un gol imens 
în inimile multor evrei şi români.

Nu putem păstra tăcerea când dispare 
un astfel de om

Marele Rabin MENACHEM HACOHEN
Legea iudaică nu ne permite să rostim 

discursuri Ia înmormântările ce au loc în 
ajunul unei sărbători, cu atât mai mult cu cât 
sărbătoarea este Pesah ul. Dar când dispare 
dintre noi un om ca av. lulian Sorin, nu putem 
să păstrăm tăcerea. Aşa încât, permiteţi-mi 
să spun doar câteva cuvinte...

Dragă prietene, dragă lulian,
Timp de 8 ani am lucrat împreună zi de 

zi şi am putut astfel să observ devotamentul 
şi dragostea pe care le purtai în sufl etul şi 
mintea ta pentru comunitatea evreiască din 
România.

Acum pleci în lumea adevărului, şi îngerii 
sunt cei care te vor întâmpina şi vor anunţa 
că a sosit un om demn, drept şi nobil.”Vino 
să ni te alături aici, în această lume a ade-
vărului”, vor spune ei.

Cum am spus, tradiţia noastră nu îmi 
permite să spun de această dată prea multe, 
dar după Pesah, când ne vom aduna din nou 
pentru o zi în memoria sa, atunci voi putea 
spune mult mai multe despre cel care a fost 
dragul meu prieten Iulian Sorin.

Odihneşte-te în pace!
Tuturor ne vor Iipsi înţelepciunea, vizi-

unea, prietenia ta. Tehe Nişmatha ţrura 
biţror hahaim.

Fie sufl etul tău legat în buchetul vieţii!

Iulian Sorin a contribuit la menţinerea 
iudaismului în timpurile cele mai grele

ROSY şi BARUCH TERCATIN:    
Am afl at cu mare durere trista veste 

despre încetarea din viaţă a unui bun 
prieten al meu şi al poporului evreu, av. 
Iulian Sorin, un om care a contribuit mult 
la menţinerea iudaismului în timpurile cele 
mai grele.

Iulian Sorin m-a încurajat mult  în ideea 
de a publica primul meu volum, o sinteză 
a articolelor Pericopa săptămânii. Ca ur-
mare, în anul 2000 am  publicat la editura 
Hasefer volumul „Din inteligenţa Torei şi a 
Hasidismului”, despre care av. Iulian Sorin 
spunea că „o asemenea carte lipseşte în 
România”.

Ne rugăm ca sufl etul său să se odih-
nească în LUMEA de VECI.

Iulian Sorin a fost un om de onoare
ALBERTO SENDEREY, 

director Joint pentru Europa şi America 
Latină 

şi ISRAEL SHARLI SABAG, 
director Joint România
Azi este o zi foarte tristă în care ne 

despărţim de un prieten, de un partener, 
care a fost, pentru mulţi, mulţi ani, avocatul 
Iulian Sorin z.l. (zihrono livraha). Regretăm 
profund ca nu îl vom mai avea alături de 

M o ş t e n i r e  s p i r i t u a l ă

Mi-e greu să scriu despre un om pe care 
l-am cunoscut timp de circa şase decenii. 
Mi-a fost vecin, m-a cunoscut pe când eram 
copil, discutam adeseori cele mai diverse 
chestiuni, era un om extrem de bine infor-
mat, de o luciditate şi o înţelepciune ieşite 
din comun. I-am cunoscut familia, soţia, 
care s-a stins în urmă cu ceva ani, fetele, 
care au plecat în Israel, motiv pentru care 
părintele lor a avut de suferit din partea 
unui regim infl exibil şi inuman. Un caracter 
de mare tărie, corectitudine şi exigent în 
cea mai înaltă măsură i-a adus respectul 
majorităţii membrilor obştii. Iubitor al cărţii, 
al culturii iudaice şi române, a susţinut 
activitatea F.C.E.R., a editurii Hasefer, a 
revistei ”Realitatea Evreiască”, unde m-a 
ajutat să mă angajez, după pensionarea 
mea. Îi port recunoştinţă pentru prietenia şi 
căldura sufl etească pe care mi le-a arătat. 

Când avocatul Iulian Sorin a împlinit 75 
de ani, prietenii săi au publicat un „mini-
album de familie, inspirat din viaţa marii 
sale familii evreieşti”. Răsfoind această 
publicaţie de sufl et, constatăm că prietenii 
avocatului au reuşit să-i schiţeze portretul, 
în mod laconic şi, totodată, atotcuprinzător.

Marele Rabin Menachem Hacohen se 
exprimă astfel: „Personalitatea dumnea-
voastră este o sinteză de mari calităţi, care 
v-au făcut un om al acţiunilor reuşite şi vă 
conferă un loc deosebit în societate, în ge-
neral, precum şi în comunitatea evreiască, 
în special. Un om de asemenea calităţi şi-a 
putut respecta propria condiţie iudaică şi a 
putut îndeplini simultan multiple misiuni cu 
acelaşi scop şi în aceeaşi direcţie – totul 
fi ind pus în slujba semenilor săi, pe care 
a ştiut şi ştie să-i ajute la nevoie în spiri-
tul iudaismului, cel care pune în centrul 
poruncilor Torei, după aprecierea lui Hilel, 
comandamentul «iubeşte pe aproapele tău 
ca pe tine însuţi» fi ind şi o miţva esenţială, 
de nobil umanism”. 

Academicianul Nicolae Cajal sublinia: 
”Avocatul Iulian Sorin este, de foarte multă 
vreme, apropiat de viaţa F.C.E.R.. Chiar 
atunci când importanta funcţie deţinută la 
Departamentul Cultelor nu-i permitea s-o 
evidenţieze public, a făcut-o din umbră, cu 

inteligenţă, tact, subtilitate. Am avut bucuria 
să colaborăm – sunt 15 ani de atunci – încă 
din primii ani ai implicării sale nemijlocite 
în problemele deloc uşoare ale Federaţiei. 
Când preşedintele F.C.E.R. al acelui timp, 
Şef Rabinul Rosen, a hotărât să-l aducă 
printre colaboratorii săi apropiaţi, a mizat pe 
talentul organizatoric, energia, mobilitatea 
spiritului, exigenţa, rigoarea, modestia şi 
sensibilitatea acestei veritabile «conştiinţe 
iudaice»”. 

Şef Rabinul dr. Moses Rosen a spus: 
„Domnul Iulian Sorin a fost vreo 20 de ani 
lucrător la Departamentul Cultelor şi ne-a 
ajutat enorm ca să putem publica în tot 
acest timp Revista Cultului Mozaic. A făcut-o 
în mod demn, onest şi ca om de cultură”.

Academicianul Răzvan Theodorescu 
scria în mesajul său: „Afl u cu bucurie că 
unul dintre stâlpii Comunităţilor Evreieşti din 
România, avocatul Iulian Sorin, împlineşte o 
frumoasă vârstă. Îl cunosc de multă vreme, 
îi apreciez activitatea, îi urez mulţi, mulţi ani 
de acum înainte!”. 

Noam Yaffe, directorul Departamentului 
de Emisiuni pentru Olim şi Europa de Est de 
la „Kol Israel”, după ce punea în evidenţă 
faptul că a colaborat direct cu avocatul Iulian 
Sorin „de circa un deceniu”, auzind „de el şi 
cunoscându-i activitatea cu mult înainte”, îşi 
aduce aminte: „ne-a apropiat un prieten co-
mun – regretatul Şef Rabin Moses Rosen”. 
Şi continuă: „Rezumând acest deceniu de 
colaborare rodnică, prima concluzie este că 
e foarte zgârcit la vorbă – adică acordă foar-
te puţine interviuri, şi ele – foarte precise, 
scurte şi la obiect. E un om obişnuit mai mult 
să tacă şi să facă. Dar în linişte, între patru 
ochi, departe de luminile refl ectoarelor, la o 
ceaşcă de cafea, ce convorbire interesantă 
şi înţeleaptă se derulează! Ce clarviziune, 
ce realism, ce analist politic se ascunde 
în el! Omul potrivit, la locul potrivit. Dragul 
meu, ce să mai lungesc vorba! Ştiu că nu-ţi 
plac vorbăreţii”.

Dr. Zvi Feine, reprezentantul de atunci 
şi ambasadorul de suflet al „Joint”-ului, 
spunea: „Comunitatea dumneavoastră şi 
organizaţia Joint sunt fericite să aibă un ase-
menea lider şi, respectiv, partener puternic, 

energic, extraordinar de dedicat muncii sale, 
capabil să conducă, să pună în practică cu 
discernământ toate activităţile Federaţiei. 
Înţelepciunea, gândirea limpede, hotărârea, 
competenţa, loialitatea şi devotamentul vă 
fac de nepreţuit pentru noi toţi. Salutăm, 
cu acest prilej, un mare conducător evreu”.

Marele Rabin al Genevei, dr. Alexandru 
Şafran, i-a adresat o caldă felicitare, din 
care cităm: „Vă adresez caldele mele felici-
tări şi sincerele mele urări de bine cu prilejul 
frumoasei dvs. aniversări. Dumnezeu să 
binecuvânteze importanta dvs. activitate, 
pe care o desfăşuraţi, cu devotament şi 
competenţă, în fruntea obştii evreieşti din 
ţară, în calitatea dvs. de secretar general 
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România. Primiţi, vă rog, mult stimate 
domnule avocat, o dată cu urările mele de 
Hag Sameah, expresiunea distinsei mele 
consideraţiuni”.

Înzestrările avocatului Iulian Sorin au 
fost apreciate şi de colegii reprezentanţi ai 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minori-
tăţilor naţionale din România. Varujan Pam-
buccian, preşedintele Grupului Parlamentar 
al Minorităţilor Naţionale din Parlamentul 
României, puncta: „ … de când ne cunoaş-
tem, Iulian Sorin a reprezentat pentru mine 
un reper de rigoare şi hotărâre în tot ceea 
ce a făcut. Ori de câte ori a fost nevoie de 
depăşirea unui moment delicat, Iulian Sorin 
a fost acolo, spunând întotdeauna lucruri 
simple şi corecte, care de multe ori scăpau 
celor din jur, datorită obişnuinţei noastre de 
a complica totul, până la absurd. Pentru tot 
ce a făcut şi face pentru noi, Iulian Sorin 
este un prieten de neînlocuit”. Klaus Fabri-
tius, vicepreşedintele Forumului Democrat 
al Germanilor din România, îl califi ca pe 
avocatul Iulian Sorin un prieten „de nădej-
de”, exprimându-şi dorinţa de a continua 
„aceeaşi bună colaborare din totdeauna şi 
în viitor, în Consiliul Minorităţilor naţionale, 
pentru a ţine aproape între comunităţile 
noastre”.

Fie-i amintirea binecuvântată!

BORIS MARIAN

Născut la 13 martie 1926, av. Iulian Sorin 
z.l., s-a stins din viaţă la doar câteva zile 
după ce a împlinit 87 de ani. A fost preşedin-
te interimar şi secretar general al F.C.E.R., 
lăsându-ne moştenire o operă socială: de 
la organizarea fostului Cămin-spital „Martin 
Băluş”, pornit de la zero, devenit a doua 
casă pentru cei care-l populau, la amprenta 
de neuitat în procesul de democratizare a 
vieţii comunitare şi de deschidere a obştii 
noastre spre societatea românească. Din 
cronica vremii – interviuri şi articole ale sale 
– reies: amplifi carea dialogului interetnic 
şi interreligios, construirea unei noi etape 
în relaţiile cu Aliaua română, cu Israelul, 
recuperarea spirituală a celor care, para-
frazând-o pe Nina Cassian, „chiar de vor 
fi  îngropaţi în străină ţărână/ tot învia-vor 
odată în cultura română”. Viaţă şi operă 
însumând capitole de istorie a României, 
capitole de istorie a evreilor români. O istorie 
plină de dramatism, cu repercusiuni adânci 
în actualitate. 

Prezent în paginile revistei „Realitatea 
Evreiască”, a luat atitudine împotriva negării 
Holocaustului, a atras atenţia asupra recru-
descenţei antisemitismului contemporan, 
uneori, cu ironie amară: în acelaşi cimitir 
- alei cu ostaşi evrei căzuţi în războaiele 
de independenţă şi reîntregire a ţării, alei 
cu victime ale pogromului de la Iaşi din 
1941. Şi, totodată, a exprimat elogii pentru 
Drepţi între Popoare. Au apărut şi schiţe de 
portret: mari lideri comunitari, mari artişti, 
mari creatori de şcoală în medicină, fi lologie 
ş.a. Gândirea umanistă este cheia în care 
sunt descifrate sensuri ale unor sărbători 
evreieşti, prezenţa Joint-ului în România. 
Aceeaşi viziune fundamentează meditaţii 
la Monumentele ostaşilor evrei eroi, făcând 
jertfa supremă fără să fi avut cetăţenia 
română.

Av. Iulian Sorin z.l. a participat la reînfi -
inţarea Forumului B’nai B’rith din România, 
care a primit numele de „Dr. Moses Rosen”. 

A făcut parte din conducerea Congresului 
Evreiesc European. A fost membru fondator 
al Consiliului Minorităţilor Naţionale de pe 
lângă Guvernul României, unde a deţinut 
funcţiile de secretar al Comitetului pentru 
Culte, Cultură şi Mass Media, preşedinte al 
Comisiei pentru restituirea bunurilor imobili-
are ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale. A fost membru fon-
dator al Fundaţiei „Caritatea”, al Fundaţiei 
„Ronald S. Lauder”, al Asociaţiei Evreilor din 
România Victime ale Holocaustului, precum 
şi al Asociaţiei pentru Pacea Religiilor din 
România. 

Pentru aportul său la apărarea identităţii 
şi demnităţii etniei noastre, la combaterea 
manifestărilor antisemite, negaţioniste, an-
tiisraeliene, la recunoaşterea Drepţilor între 
Popoare români, la promovarea valorilor 
legate de integrarea României în lumea eu-
ro-atlantică, av. Iulian Sorin a fost deosebit 
de preţuit şi stimat de reprezentanţi de vârf 
ai societăţii româneşti, de lideri spirituali de 
toate confesiunile, de conducători ai marilor 
organizaţii evreieşti internaţionale.

Anii copilăriei - prea repede frânte de 
sfârşitul prematur al tatălui, starea mate-
rială precară a familiei -, anii adolescenţei 
i-au fost marcaţi de ascensiunea extremei 
drepte, începutul războiului, Holocaust. A 
trăit pogromul din ianuarie 1941 de la Bucu-
reşti. A fost ridicat de pe stradă de legionari 
şi dus la Sinagoga „Malbim”, înţesată de 
evrei. A asistat la scene de coşmar: evrei 
maltrataţi, umiliţi, jefuiţi… A scăpat de la 
moarte printr-un miracol. Apoi au „venit” 
legislaţia rasială, românizarea, scoaterea 
evreilor din servicii… La 17 ani a fost luat 
la muncă obligatorie. Alte imagini şocante: 
bombardamentul din 7 mai 1944. Când 
România a întors armele împotriva Ger-
maniei naziste, tânărul s-a înrolat în Forţele 
de Luptă Patriotică participând, alături de 
armata română, la apărarea Capitalei. A 
crezut că, în lumea care se prefi gura, nu va 

mai exista ură, intoleranţă, violenţă. Pentru 
acest ideal şi-a sacrifi cat tinereţea, familia. 
A fost din nou lovit. De data asta, de cei pe 
care-i credea „ai lui”. Antisemitismul „roşu” 
avea formulele sale pentru a-i marginaliza 
pe „alogeni”: de la „grija faţă de componenta 
naţională” la „rude în străinătate”. Oameni 
ca el au fost printre primele victime ale unui 
totalitarism fără vreo legătură cu frumoasele 
teorii ale căror prizonieri deveniseră. I-au 
dat tărie să reziste responsabilitatea faţă 
de soţie şi copii, suportul moral oferit de 
soţie, Sira Sara Sorin z.l., care a ştiut să-l 
încurajeze, încurajându-se astfel pe sine. 
Dacă au existat bucurii, ele sunt copiii, 
nepoţii, strănepoţii, toţi – născuţi în Israel. 
Copiii au plecat în Israel de aproape 30 de 
ani. Sigur, părinţilor nu le-a venit uşor, dar 
ştiau că ei, copiii lor, vor fi  feriţi să treacă 
prin ceea ce evreii din Galut au avut prea 
adesea parte, cum sună zicala: „chiar dacă 
tu uiţi, câteodată, că eşti evreu, au alţii grijă 
să-ţi aducă aminte”.

A venit şi a plecat din această lume într-o 
lună gingaşă; sensibil a fost, precum ea. 
Ştia să zâmbească, plânsul îl păstra pentru 
sine. Nu onoruri şi discursuri, ci „Bolero”-ul 
de Ravel şi-l dorea la înmormântare.

IULIA DELEANU

U n  c a r a c t e r  d e  m a r e  t ă r i e  ş i  c o r e c t i t u d i n e

A  Î N C E T A T  D I N  V I A Ţ Ă

Cuvinte îndurerate
(Urmare din pagin 4)

(Continuare în pagin 16)
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D.D.: Cine sunteţi doamnă Aşman şi 
care este rolul dumneavoastră în viaţa 
comunităţii?

M.A.: Sunt în primul rând evreică, 
membru activ al acestei frumoase co-
munităţi de foarte mulţi ani. Am o familie 
evreiască cu care mă mândresc: soţul 
meu, care pe vremuri a fost Consilier 
al Şef-Rabinului Dr. Moses Rosen, este 
acum şef birou UCC la Apele Române 
iar fi ul meu este student în primul an, la 
Universitatea Oxford, din Marea Britanie. 
De profesie sunt inginer mecanic, iar 
ultimii 12 ani i-am dedicat comunităţii. 
Inainte de a deveni vicepreşedinte C.E.B., 
am fost unul dintre fondatorii Centrului 
Pedagogic al F.C.E.R., cel care a creat 
primele tabere educaţionale evreieşti din 
România. În cadrul Federaţiei mă ocup 
de relaţiile intercomunitare iar din 2009 
sunt vicepreşedinte al C.E. din Bucureşti.

D.D.: Care este rolul dumneavoas-

tră în această calitate şi care sunt prin-
cipalele proiecte de care v-aţi ocupat?

M.A.: De-a lungul ultimilor patru ani, 
am coordonat, alături de preşedintele 
Comunităţii o serie de proiecte: organi-
zarea evenimentelor în jurul sărbătorilor 
evreieşti, comemorarea Pogromului de la 
Bucureşti, aniversarea a 165 de ani de la 
inaugurarea Sinagogii Mari, realizarea ex-
poziţiei Contribuţia evreilor din România 
la dezvoltarea Israelului, vizitele de Purim 
acasă la membrii vârstnici, realizarea 
Jurnalului C.E.B. şi multe, multe altele

D.D.: Stiu că v-aţi ocupat în special 
de administrarea cimitirelor evreieşti 
din capitală. Ce înseamnă patrimoniul 
funerar pentru Comunitatea Evreilor 
din Bucureşti?

M.A.: Comunitatea Evreilor din Bu-
cureşti administrează un număr de trei 
cimitire: Giurgiului, Sefard şi Filantropia, 
având împreună aproape 30 hectare, 
zeci de kilometri de garduri, zeci de mii 
de monumente. Întreţinerea lor este o 
mare responsabilitate şi, în acelaşi timp, 
o datorie importantă atât a comunităţii cât 
şi a celor care vizitează locurile de înhu-
mare ale celor dragi. Cimitirul este numit 
în ivrit şi Beit Haim („casa vieţii“), ceea 
ce subliniază importanţa sa în tradiţie şi 
în Cultul mozaic.

D.D. Care este situaţia actuală a 
Cimitirului Giurgiului?

M.A. Cimitirul Giurgiului este cel mai 
mare cimitir evreiesc din Bucureşti, ultimul 
construit, deci este şi cel mai vizitat. Am 
reuşit, împreună cu preşedintele comu-
nităţii, Erwin Şimşensohn, să obţinem 
un sprijin extrem de important din partea 
Primăriei Sectorului 5 şi a primarului Ma-
rian Vanghelie pentru renovarea completă 
a clădirii administrative, construită acum 
aproape un secol. Pe lângă înlocuirea 

acoperişului, s-au refăcut instalaţia elec-
trică şi cea sanitară şi s-au mai introdus, o 
centrală modernă pe lemne şi o instalaţie 
solară pentru apă caldă. 

D.D.: Care sunt problemele cu care 
vă confruntaţi cel mai des?

M.A.: Multă lume trece cu vederea re-
alizările deoarece uneori, când vizitează 
monumentele celor dragi, se izbesc de o 
vegetaţie abundentă. Din păcate, ei uită 
că noi, comunitatea, asigurăm defrişarea 
aleilor principale, dar întreţinerea fi ecărui 
monument este responsabilitatea familiei, 
a rudelor celor decedaţi. Este adevărat, 
de asemenea, că, în ultimii ani, noi am 
defrişat cele trei cimitire aproape în în-
tregime, pentru că nu mai există rude ale 
decedaţilor, care să se achite de această 
îndatorire. Vara trecută am scos peste 
150 de camioane de reziduuri vegetale 
numai din cimitirul Giurgiului. În paralel, 
noi am efectuat lucrari de erbicidare a 
suprafeţelor pentru reducerea vegetaţiei.

D.D.: Ce se întâmplă când o familie 
pierde pe cineva drag?

M.A.: Ne ocupăm împreună cu Cance-
laria Rabinică de organizarea înmormân-
tărilor conform tuturor normelor tradiţiei 

iudaice. În iudaism, obiceiul înmormântării 
este legat de credinţa în învierea morţilor 
şi de concepţia conform căreia imaginea 
lui Dumnezeu este conţinută în om. Cor-
pul unei persoane care serveşte drept lo-
cuinţă pentru sufl etul Dumnezeiesc „este 
pus deoparte” cu onoare, în pământ, înve-
lit într-un giulgiu alb, asemenea obiectelor 
sfi nte. Noi , Comunitatea, ne facem dato-
ria de a sprijini familiile îndurerate cu tot 
ce e necesar, de la ridicarea decedatului 
până la realizarea monumentului.

D.D.: Ce planuri aveţi de viitor?
M.A.: In perioada următoare sper 

ca, alături de echipa comunitatii,să pot 
demara o serie de proiecte, în special le-
gate de o mai bună ajutorare a membrilor 
comunităţii care au nevoie ca noi să fi m 
mai aproape de ei. Aş dori să pot să mă 
implic, în continuare, în bunul mers al co-
munităţii şi voi sprijini orice iniţiativă care 
va contribui la o viaţă comunitară cu ade-
varat relevantă pentru cei aproape 3000 
de membri ai comunităţii bucureştene.

D.D.: Vă mulţumesc şi mult succes 
în tot ceea ce veţi întreprinde!

DAN DRUŢĂ

Bunăstarea comunităţii şi întregului patrimoniu depinde de fi ecare dintre noi
Interviu cu MIRELA AŞMAN, vicepreşedinte al Comunităţii Evreilor din Bucureşti

- Cunoşteai Federaţia?
- Sigur că da. Din copilărie, adolescen-

ţă, am petrecut aici mulţi ani de viaţă. Am 
făcut parte din organizaţia de tineret, am 
urmat cursurile de Talmud-Tora, ivrit, am 
cântat la cor, am fost în taberele organi-
zate pentru tineri. Întotdeauna am dorit să 
lucrez aici, alături de comunitate. Am avut 
prilejul să cunosc toate personalităţile 
importante din Federaţie – pe şef-rabinul 
Moses Rosen (z.l.), pe acad. Nicolae 
Cajal (z.l.), pe fostul secretar general al 
Federaţiei, apoi preşedintele interimar av. 
Iulian Sorin, aşa că, atunci când m-am 
angajat, după ani mulţi de activitate în 
altă parte, am venit într-un fel acasă. Totul 
mi-era familiar, templul, curtea, clădirile... 

Peri face parte dintr-o familie care 
a acordat importanţă educaţiei iudaice. 
„Chiar dacă părinţii mei n-au fost ultra-
religioşi, la noi acasă am avut parte de o 
viaţă evreiască autentică, s-au respectat 
tradiţiile, sărbătorile”.  Acest spirit, spune 
ea, l-a păstrat în continuare, şi în propria 
familie.

Munca de protocol, povesteşte Peri, 
este complexă, necesită o atenţie deo-
sebită, răbdare, cunoaşterea oamenilor, 
cunoştinţe de limbi străine (vorbeşte 
engleza, franceza şi înţelege şi ivrit), dat 
fi ind faptul că este în contact permanent 
cu personalităţi din lumea evreiască, 
românească şi internaţională. În atri-
buţiile ei intră menţinerea legăturilor cu 
organizaţiile evreieşti din străinătate, cu 

intelectiuali români, cu demnitari,  repre-
zentanţi ai statului. Cuvântul „protocol” 
înmănunchează o serie de domenii: relaţii 
internaţionale, relaţii cu media, organiza-
rea sărbătorilor, manifestărilor culturale,  
a plecărilor în străinătate, toate acestea 
necesitând numeroase demersuri, apoi 
pe plan intern - organizarea adunărilor 
generale şi reuniunilor Consiliului de Con-
ducere ale Federaţiei (asigurarea cazării, 
mesei, transportului unui număr mare de 
persoane), corespondenţă, organizarea 
deplasărilor în străinătate ale conducerii 
F.C.E.R. sau altor membri ai comunităţilor 
care pleacă în delegaţie. Pe de altă parte, 
tot în sarcina ei intră asigurarea permise-
lor de şedere a cetăţenilor israelieni care 
lucrează în cadrul Federaţiei – voluntari 
Joint, rabinii noştri sau directorul Joint. 
„Şi trebuie să vă spun că toate acestea 
necesită dosare voluminoase”, mi-a pre-
cizat ea.

- Este o muncă difi cilă şi de răspunde-
re, ai de-a face cu oameni, cu birocraţie. 
Ai întâmpinat difi cultăţi?

- În general, nu, singura problemă 
este cea a timpului. Am relaţii foarte bune 
peste tot, cei cu care colaborez în cele 
mai diferite locuri sunt săritori, mă ajută, 
se poartă frumos cu mine, dar şi eu mă 
port frumos cu ei. Dar dacă tot m-aţi în-
trebat de probleme, difi cultăţi, recunosc, 
am una: aş avea nevoie de un birou mai 
mare. Stăm cam înghesuiţi şi totuşi, este 
vorba de un birou de protocol. În afara 

faptului că am sute de documente pe care 
trebuie să le păstrez, acest loc trebuie să 
fi e reprezentativ pentru Federaţie.

Aş fi  dorit 
o mai mare colaborare 
în cadrul Comitetului

De patru ani, aşa cum am arătat şi 
la început, Peri Blănaru este secretara 
Comitetului Director al C.E.B. Am între-
bat-o ce a determinat-o să-şi depună 
candidatura.

„Am simţit nevoia să fac ceva pentru 
Comunitatea Bucureşti, cea mai mare 
comunitate din România şi să-mi folosesc 
experienţa profesională şi pentru organi-
zarea evenimentelor în cadrul comunităţii, 
aşa că mie mi-a revenit toată activitatea 
de protocol  în C.E.B.”

- Au trecut patru ani, suntem în preaj-
ma alegerilor. Cum ai aprecia activitatea 
Comitetului?

- S-au făcut nişte lucruri – şi în acest 
context, vreau să menţionez ajutorul oferit 
de Comitetul Bucureşti tinerelor familii 
care doreau să-şi trimită copiii la grădini-
ţele evreieşti, cu taxă, evenimente orga-
nizate împreună cu Federaţia sau JCC. 
Totuşi, consider că pentru o activitate mai 
fructoasă s-ar fi  impus în primul rând o mai 
mare colaborare în cadrul Comitetului, cu 
desemnarea precisă a atribuţiilor, pentru 
noi, cei trei – preşedinte, vicepreşedinte, 
secretar – şi ceilalţi şase membri. Ar fi  
fost de dorit consultări mai frecvente între 
noi,  deoarece nu ne-am văzut prea des 
în formaţiune completă. Aş fi  dorit, de 
asemenea o dinamică a managementului, 
cu un calendar bine stabilit, cu planuri, 
proiecte pentru activitate, într-un cuvânt o 
viziune de perspectivă. Ar fi  bine ca noul 
Comitet să aibă în vedere o muncă mai 
coerentă, cu fi nalizare, să aibă rezultate 
în toate domeniile, să-i bucure pe membrii 
comunităţii. Aş vrea ca noul Comitet să-i 
încurajeze pe toţi evreii să participe la 

activităţile noastre, să meargă spre cei 
care trăiesc în afara comunităţii şi să-i 
cheme alături de ei. Personal, doresc o 
viaţă comunitară unită ca o mare familie. 

Soţie, mamă şi bunică!
- Ştim cu toţii ce mândră eşti de familia 

ta...
- Da, este adevărat. Trăiesc de 39 de 

ani alături de soţul meu, suntem împreună 
şi la bine şi la rău. Avem o fi ică, Iuliana, 
care temporar şi-a întrerupt munca, de-
oarece îndeplineşte o altă atribuţie cu 
normă întreagă - de mămică a lui Albert, 
un băieţel tare simpatic (nu pentru că este 
nepotul nostru!), care în curând va avea 
şi o surioară. Vreau să vă spun că, la fel 
ca noi, Iuliana este o evreică autentică şi 
în acest spirit îl creşte şi pe Albert căruia, 
dacă ţineţi minte, i-am făcut şi Brit Mila, la 
Sinagoga Ieşua Tova. 

- În încheiere, ai vrea să transmiţi ceva 
cititorilor noştri?

- Se apropie marea noastră sărbă-
toare, de aceea doresc din sufl et tuturor 
Pesah Sameah, sănătate şi multe bucurii, 
să petrecem împreună aceste zile.

- Mulţumesc pentru interviu.

A consemnat EVA GALAMBOS

Ing. Peri Blănaru: ”Doresc o viaţă comunitară unită ca o mare familie”
Peri Blănaru este una dintre membrele cunoscute ale comunităţii din Bucureşti şi 

nu numai, pentru că, datorită specifi cului muncii sale, cunoaşte enorm de multă lume 
din toată ţara. O întâlnim la toate evenimentele, fi e sociale, fi e culturale, fi e legate de 
activităţile comunitare, ea făcând parte din cei puţini care, din spatele scenei, asigură 
bunul mers al acestor acţiuni. În ultimii ani am putut-o vedea în două ipostaze: ca 
şefă de protocol a F.C.E.R şi ca secretară aleasă a Comitetului Director al Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti. Lucrează în comunitate din anul 2000, de când a părăsit postul 
de ingineră (poate puţini ştiu că a avut în acest domeniu o frumoasă carieră, a ocupat 
funcţii de răspundere atât în producţie, cât şi în proiectare şi protocol.) Dar, şi acum o 
citez: „într-o zi m-am decis că vreau să lucrez la Federaţie, am venit aici şi în câteva 
zile am fost angajată. Întâmplător, era liber postul la protocol, aşa că am putut intra 
repede în pâine, având o experienţă în acest domeniu”.
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Aşa a caracterizat, în deschiderea 
lucrărilor, ministrul Educaţiei Naţiona-
le, dr. Remus Pricopie, cea de-a doua 
ediţie a Conferinţei internaţionale „2Day 
Ambassador”, exerciţiu de diplomaţie 
şi relaţii internaţionale pentru liceeni ai 
Complexului Şcolar Lauder-Reut şi de la 
12 prestigioase licee din Capitală, parti-
cipanţi la Conferinţă. Evenimentul a fost 
organizat de Fundaţia Ronald S. Lauder 
– România, preşedinte - Tova Ben Nun 
Cherbis,  sub auspiciile Parlamentului 
României – Camera Deputaţilor, care a 
fost gazda Conferinţei. Meritoriu – sprijinul 
Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Mi-
nisterului Educaţiei Naţionale, Ministerului 
Culturii, Primăriei Sectorului 3 al Capita-
lei, Inspectoratului Şcolar al Municipiului 
Bucureşti, Ambasadelor SUA, Israelului, 
Argentinei, Germaniei, Olandei, Cehiei, 
Africii de Sud în România, împreună cu 
Centrul Internaţional de Combatere a Te-
rorismului (ICT) şi Centrul Interdisciplinar 
(IDC) – Herzlyia, Israel. Anvergura parti-
cipării – miniştri, ambasadori, profesori 
universitari, moderatori fiind manager 
general al Money Channel TV, Daniel 
Apostol, politologul Emil Hurezeanu, prof. 
dr. Radu Dudău -  s-a datorat 
şi unei aniversări: 65 de ani de 
relaţii diplomatice neîntrerupte 
între România şi Israel, împliniţi 
anul acesta. Conferinţa a debutat 
prin vizitele elevilor participanţi 
la ambasadele sus-menţionate.

„Pentru că metoda mea de 
predare este povestea, a spus 
ministrul Remus Pricopie, am 
să vă spun o poveste: de ce 
sunt profesor. Eram în clasa a 
patra, când directorul m-a rugat 
să supraveghez elevii din clasa 
întâi. Cum să fac să fi e linişte în 
clasă? Am mers mai departe cu 
predarea abecedarului. Practic, 
viitorul meu s-a scris în acea zi şi, ulterior, 
s-a consolidat. Felicit Complexul Şcolar 
Lauder-Reut pentru această iniţiativă. 
Mulţumesc tuturor celor implicaţi în pro-
iect. […] Sunt fericit că această Catedră 
este condusă de prof. dr. Radu Dudău, 
expert în diplomaţie şi relaţii internaţiona-
le, domeniu pe care liceele din România 
încep să-l abordeze. […] Dacă ar fi  să caut 
un domn Trandafi r al zilelor noastre, cred 
că acesta ar fi  Tova Ben Nun Cherbis. 
Argumente sunt performanţele elevilor 
de la Şcoala Lauder-Reut, dar şi accen-
tul pus asupra cursurilor de diplomaţie 
şi relaţii internaţionale; ceva nou pentru 
mine. Ea a văzut o zonă de interes pentru 
formarea tinerelor generaţii pe care alţii 
n-au văzut-o”. 

Mulţumind ministrului Educaţiei Na-
ţionale, Tova Ben Nun Cherbis a arătat 
că elevii Liceului Lauder-Reut se bucură 
de o educaţie de elită, unică în mediile 
academice pre-universitare. „La aniversa-
rea a şapte ani de acreditare în studii de 
diplomaţie, relaţii internaţionale, business, 
media şi comunicare a liceului, dorim 
să creăm un program aniversar care să 
popularizeze studierea acestor domenii şi 
în alte licee”. Elevii de la Liceul Lauder-

Reut care optează pentru respectivele 
cursuri pleacă în călătorii de studiu la 
Parlamentul European de la Bruxel-
les, primesc certifi cate de absolvire în 
specialităţile sus-amintite. Vorbitoarea 
s-a referit la dezbaterea din prima zi a 
Conferinţei, de la Hotelul Marriot: comu-
nicările susţinute de dr. Jonathan Fine, 
cercetător la ICT, consilier la IDC, Ben 
Gladnikoff şi Alon Van Dam, cercetători la 
IDC-Herzlyia, discuţia interactivă. Au fost 
aduse mulţumiri pentru participare sub-
secretarului de stat în Ministerul Culturii, 
membru fondator al Fundaţiei „Lauder” – 
România, Irina Cajal; inspectorului şcolar 
general adjunct de la Inspectoratul Şcolar 
al Municipiului Bucureşti, Florin Lixandru; 
viceprimarului Sectorului 3 al Capitalei, 
Cristian Tudorache; inspectorului coordo-
nator al Inspectoratului Şcolar din cadrul 
aceluiaşi sector, Ioana Mihaela Neacşu. 
Viceprimarul Sectorului 3, Cristian Tudo-
rache, a evidenţiat accesul la informaţie, 
socializarea, activităţile extraşcolare ale 
Şcolii, asigurându-i conducerea de cola-
borare şi pe viitor. „În fi ecare an, Fundaţia 
Lauder - România, acordă zece burse ele-
vilor cu rezultate excelente din sectorul 3”, 

a arătat Tova Ben Nun Cherbis. 
Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul 

Schwartz, prezent la lucrările Conferinţei, 
a remarcat înaltul nivel de pregătire al 
elevilor de la Şcoala Lauder şi a apreciat 
talentul organizatoric al Tovei Ben Nun 
Cherbis, care a ştiut să-şi formeze o mi-
nunată echipă de colaboratori, să creeze 
programe extraşcolare de excepţie.

„SUNTEM CEEA CE FACEM”
Secretarul de stat în MAE, Bogdan Au-

rescu, a defi nit profesiunea de diplomat în 
accepţia sa: • „a face istorie pentru ţara ta; 
• „dreptul internaţional – armă inteligentă 
mai efi cientă, mai rapidă pentru binele 
naţional”; • a fi  diplomat nu înseamnă 
doar recepţii şi simpozioane, înseamnă 
multă pregătire, multă muncă, fără zile 
libere, dar şi satisfacţia de a acţiona spre 
binele ţării tale; • nu poţi fi  diplomat dacă 
nu cunoşti bine istoria; • istoria nu se re-
petă în termeni identici, dar sunt dosare 
care îşi pot trage rădăcina din trecut; • 
nu poţi rămâne ancorat în trecut, trebuie 
să evoluezi, trebuie să studiezi econo-
mie, ştiinţe politice, cât mai multe limbi 
străine, să ai memorie bună, să cunoşti 

fenomenologia relaţiilor internaţionale, 
dreptul internaţional, să ai capacitatea de 
a lucra în echipă”. O altă temă abordată 
a fost permanenta lucrare asupra sinelui. 
„Suntem ceea ce facem, ar trebui să vă fi e 
moto. […] Misiunea diplomatului este să 
depăşească momentele difi cile, care pot 
genera confl icte interstatale, să identifi ce 
interesul comun”. Vorbitorul a observat că 
evenimentul este primul care aniversează 

65 de ani de relaţii diplomatice 
neîntrerupte între România şi 
Israel. 

Discursul E.S. Dan Ben-Eli-
ezer, ambasadorul Israelului, 
a fost o veritabilă confesiune. 
„După liceu, armată, facultatea 
de ştiinţe politice, am fost cadet 
în Germania, am deschis o amba-
sadă a Israelului într-o insulă din 
Oceanul Pacifi c, am fost consilier 
pentru presă, cultură, comunitate 
evreiască la Los Angeles, director 
la  Departamentul pentru Dreptu-
rile Omului în Ministerul israelian 
al Afacerilor Externe, primul drept 
fi ind  acela de a-ţi apăra securita-

tea. Am intrat în contact cu probleme de 
interes global, ca trafi cul de fi inţe umane, 
am acumulat cunoştinţe în probleme 
culturale, economice. Am participat în 
delegaţii de negociere privind procesul de 
pace cu palestinienii. Am fost ambasador 
în Nepal, apoi – în Suedia, acum – în 
România. Aici am simţit că pot contribui 
mult la amplifi carea relaţiilor între Israel şi 
România datorită experienţei acumulate 
de-a lungul anilor. Cred că Israelul este 
un partener strategic - cultural, economic, 
militar - pentru România. Conferinţa vine 
în convergenţă cu propriile mele preo-
cupări de concentrare asupra formării 
intelectuale a tinerelor generaţii din cele 
două ţări”.

Consilierul directorului adjunct al 
Serviciului Român de Informaţii, Bogdan 
Prisăcaru, a făcut o retrospectivă a epocii 
postbelice până la momentul 1989 şi o 
trecere în revistă a problemelor ivite după 
1990, cărora UE şi NATO au fost silite să 
le facă faţă. NATO şi UE au fost create 
pentru a preîntâmpina dezastre de tipul 
celui de-al doilea război mondial. După 
această din urmă confl agraţie mondială, 
prosperitatea cetăţenilor vest-europeni 
s-a consolidat. În schimb, s-a instalat „răz-

boiul rece”, România fi ind, până în 1989, 
de cealaltă parte a Cortinei de Fier. Re-
spectiva perioadă a avut caracter bipolar: 
URSS -  SUA, marcând evoluţiile interne 
ale statelor din respectivele sfere de in-
fl uenţă. A fost o epocă de echilibru fi indcă 
datele erau cunoscute. Pentru NATO şi 
Pactul de la Varşovia exista convingerea 
că un război nuclear ar însemna distruge-
rea lumii. După 1990 a apărut o abordare 
teroristă de tip reţea: 11 septembrie 2001, 
„primăvara arabă”, „octombrie roşu”.  
Apar „inamicul din interior”, „confl ictele 
difuze”, „actorii non-statali”. Procedând 
la contracararea lor, atât NATO cât şi UE 
au trecut prin stadii succesive de lărgire. 
„Procesele de aderare a României la cele 
două organizaţii au fost proiectele noastre 
naţionale majore”. 

Cuvântarea ministrului Culturii, Con-
stantin Daniel Barbu, a fost un eseu 
despre modele existenţiale: cantonare 
sau căutare. Căutarea are trei repere 
spirituale: Ierusalim, Atena, Roma. Avra-
ham părăseşte casa tatălui său idolatru şi 
porneşte spre Ţara Făgăduinţei; porunca 
Dumnezeului Unic. Ulise călătoreşte: altă 
formă de căutare. Roma reprezintă o 
căutare inginerească: făurirea de şosele. 
Gara, luarea în stăpânire a spaţiului, şi 
muzeul, luarea în stăpânire a timpului, 
sunt instituţii fundamentale ale căutării. 
Tragediile secolului XX s-au născut din 
cantonare: rasă şi clasă. Căutarea începe 
prin disponibilitate faţă de Celălalt. 

Exerciţiile de dialog cu publicul au fost 
puse în ecuaţie de Ben Gladnikoff şi Alon 
Van Dam, elevii fi ind „antrenaţi” la orele 
de curs de prof. Amalia Sterescu. Practica 
în diplomaţie, cu exemplifi cări legate de 
istoria, economia statelor respective, rolul 
diplomatului în confl icte internaţionale au 
fost expuneri susţinute de E.S. Matthijs 
van Bonzel, ambasadorul Olandei, E.S. 
Pieter Andries Swanepoel, ambasadorul 
Africii de Sud, dr. Jonathan Fine. Toţi 
conferenţiarii au fost distinşi cu Diploma 
de Mentor Honoris Causa ai Fundaţiei 
Lauder. Au fost premiate trei dintre exerci-
ţiile elevilor de reprezentare a celor şapte 
ambasade vizitate. Directorul Liceului 
Lauder-Reut, Dan Şandru, a decernat di-
plome de participare la Conferinţă elevilor 
de la cele 12 licee bucureştene şi de la 
liceul pe care-l conduce.  

IULIA DELEANU

2 D A Y  A M B A S S A D O R  –  „ V I I T O R U L  S E  S C R I E  A S T Ă Z I ”

R e v i s t a  p r e s e i
Muzeul Holocaustului, construit la 

Siret cu o investiţie de 1,5 milioane 
de euro

Conducerea Muzeului Bucovinei a 
anunţat că în oraşul sucevean Siret va fi  
ridicat un Muzeu de Istorie, al cărui princi-
pal punct de atracţie va fi  un Memorial al 
Holocaustului. Iniţiatorii arată că Muzeul 
de la Siret va primi sprijin pe partea de 
documentare de la Yad Vashem.

„Acum Muzeul din Siret se afl ă într-o 
stare de degradare vizibilă. Este un muzeu 
mic care nu se bucură de o vizitare foarte 
importantă. Pe de altă parte, turismul ha-
sidic ajunge astăzi la Cernăuţi şi rar trece 
graniţa spre Siret în legătură, evident, cu 
cele două cimitire evreieşti de maximă 
importanţă pentru România. Puţini dintre 
cei care trec graniţa ajung şi prin muzeul 
nostru. Ne place sau nu ne place, în Bu-

covina trebuie să vorbim de Holocaust, 
pentru că, din cifre, peste 50.000 de evrei 
bucovineni nu s-au mai întors acasă după 
cel de-al Doilea Război Mondial. Practic, 
muzeul nu este foarte mare, însă curtea 
va fi  amenajată ca un Memorial al Holo-
caustului, o datorie morală pe care şi noi 
o avem”, a declarat Emil Ursu, directorul 
Muzeului Bucovinei.[…] („Adevărul”)

România antisemită în scrisori 
Volumul de scrisori, editat de Mihaela 

Gligor şi de Miriam Caloianu, Theodor 
Lavi în corespondenţă, cuprinde epistole 
trimise şi primite de acest autor interbelic, 
adept al sionismului, arestat între 1950 
şi 1957 şi emigrat în Israel după doi ani 
de la eliberarea lui. Activitatea lui intelec-
tuală a inclus colaborarea la mai multe 
publicaţii (precum Adam, Ştiri literare şi 

Ecoul evreiesc) şi cărţi tratând Istoria 
sionismului (1934) ori antologia Israel în 
lume: contribuţia evreilor în toate dome-
niile de activitate (1939). Bilanţul activi-
tăţii cărturăreşti interbelice a lui Theodor 
Löwenstein, cum se numea pe atunci, 
arată nu doar o afi rmare publică deplină şi 
diversifi cată pînă la începutul războiului, ci 
şi un climat permisiv, tolerant pe moment 
cu minoritatea etnoculturală evreiască, 
deocamdată nedeteriorat grav, chiar dacă 
nu lipsit de tensiuni şi evoluţii negative. 
Autorul a contribuit substanţial, alături de 
crezul lui sionist mai vechi, la expatrierea 
postbelică. („Observator cultural”)

Muzeul în care retrăieşti soarta 
evreilor

Într-o clădire din centrul Chişinăului 
vă întoarceţi cu câteva secole în urmă. O 

dată ce treci pragul muzeului din cadrul 
Centrului cultural KEDEM din Chişinău, 
afl i ce înseamnă să fi i evreu.

„Aici afl aţi totul despre un popor care 
a rezistat şi şi-a păstrat identitatea, chiar 
dacă nu avea un teritoriu şi era împrăştiat 
prin toată lumea. Nu avem documente 
ce demonstrează că evreii au fost aici de 
2.000 de ani, dar am adunat lucruri ce 
datează din perioada ţaristă“, spune Irina 
Şihova, directoarea muzeului.

Primele piese au fost adunate de Isi-
dor Pilat, prin anii ‘90 ai secolului trecut. 
Ulterior, colecţia a fost completată de alţi 
membri ai comunităţii, cu documente de 
arhivă, cărţi şi memorii, obiecte vechi, 
şi expusă la muzeul din subsolul fostei 
sinagogi.[…] („Adevărul”)

V. VALASUTEANU



8  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 402-403 (1202-1203) - 1 - 31 martie 2013

I U D A I C A

Câteva exemple: pre-
şedintele Fundaţiei pentru 

Democraţie, Cultură şi Libertate, Dragoş Şeu-
leanu; preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia, 
Cristian Pârvulescu; preşedintele Consiliului 
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii 
din România, prof. univ. dr. Ovidiu Niculescu; prof. 
univ. dr. Paul Dobrescu; scriitorul George Astalos. 
Şi, din nou, ca în urmă cu mii de ani, a biruit în-
credinţarea că, de partea noastră, este Justiţia. 
„Academia Română se disociază de afi rmaţiile 
domnului Vladimir Iliescu şi îşi exprimă regretul 
că acestea au fost făcute în spaţiul său”, a răs-
puns preşedintele Academiei Române, profesorul 
Ionel Haiduc. Faptul că nu suntem singuri în faţa 
denigratorilor noştri poate fi  argumentat prin: • 
numeroase acţiuni culturale – repere de dialog 
între evrei şi societatea românească civilă –, cum 
a fost recentul matineu de duminică, 17 februarie 
a.c., de la Centrul Comunitar Evreiesc din Capita-
lă, despre „Evreii din România”; • decernarea de 
Medalii şi Brevete „Prieten al Comunităţii Evreieşti 
din România” unor personalităţi de prim rang ale 
vieţii culturale, economice, ştiinţifi ce româneşti, 
care s-au remarcat prin împărtăşirea aceloraşi 
convingeri în valorile democraţiei, în combaterea 
antisemitismului, a negaţionismului. Oameni de 
bună credinţă de orice etnie sau confesiune au 
participat şi în acest an la Ziua Internaţională de 
Comemorare a Holocaustului şi la comemorarea 
victimelor pogromului legionar de la Bucureşti din 
21 – 23 ianuarie 1941. 

Năzuinţa de a fi  demni de moştenirea de patri-
moniu sacru, primită de la înaintaşi, ne-a îndemnat 
să celebrăm 165 de ani de la fondarea Sinagogii 
Mari din Bucureşti, prilej cu care au fost decer-
nate Medalii jubiliare unor personalităţi ale obştii 
noastre şi unor prieteni ai evreilor din România. De 
asemenea, ne-am implicat, în continuare, în lucrări 
privind amplul proiect de consolidare constructi-
vă şi de reabilitare arhitectonică şi funcţională a 
Templului Coral, din Capitală, a Templului Meseri-
aşilor din Galaţi, a Sinagogii - Muzeu Memorial al 
Holocaustului din Transilvania de Nord din Şimleu 
Silvaniei ş.a. 

Suntem sprijiniţi de Joint şi prin intensa şi 
diversifi cata activitate a Centrelor Comunitare 
Evreieşti (JCC) din Capitală şi din ţară în menţi-
nerea şi dezvoltarea vieţii evreieşti din România 
prin atragerea tuturor segmentelor de vârstă spre 
viaţa comunitară, spre dezvoltarea interesului 
pentru educaţia iudaică. Mărturie stau Programele 
„Bereshit” - ediţia a 7-a a avut loc, recent, la Cluj, 
reunind 400 de participanţi din întreaga ţară – şi, 
mai nou, Programele „Keshet” – România, des-
făşurate în comunităţile din Arad, Bacău, Braşov, 
Brăila, Bucureşti, Cluj, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piatra 
Neamţ, Ploieşti, Satu Mare, Timişoara. 

Avem o viaţă culturală intensă: matinee dumi-
nicale la JCC - Bucureşti, medalioane de neuitare, 
cum au fost cele dedicate jurnalistului şi scriitorului 
Victor Bârlădeanu z.l., profesorului univ. dr. şi me-
morialistului Andrei Voinea ş.a., frumoasa prestaţie 
a realizatorilor de la postul de radio comunitar 
„Shalom”, participarea Editurii „Hasefer” la târguri 
de carte naţionale şi internaţionale - recent, editura 
a înregistrat un mare succes la Târgul Internaţional 

de Carte de la Ierusalim – dar şi lansări de carte 
„Hasefer”, la care se adaugă, în altă ordine de idei, 
expoziţii de răsunet, cum a fost cea a pictoriţei în 
vârstă de 104 ani, Medi Wexler Dinu, rezidentă la 
Căminul „Rosen”, aniversări ale unor iluştri cărtu-
rari, membri ai comunităţii noastre, care au împlinit 
80 de ani – nu demult i-am sărbătorit pe istoricii 
literari Henri Zalis şi prof. univ. dr. Ştefan Cazimir. 

Pentru ca pulsul vieţii noastre religioase să bată 
normal, am iniţiat şi organizat cursuri de instruire 
şi practică religioasă pentru ofi cianţii de cult din 
ţară. Grija pentru generaţia noastră de aur a dus 
la îmbunătăţirea sistemului de asistenţă socială 
şi medicală, la domiciliul asistaţilor şi în cămine, 
prin meritul DASM, la demararea şi fi nalizarea 
de către CAPI a lucrărilor la corpurile 4 şi 5 din 
Complexul „Martin Băluş”, la alcătuirea proiectului 
de reabilitare şi modernizare la Căminul „Amalia 
şi Şef Rabin dr. Moses Rosen” ş.a. S-a extins 
considerabil programul de ajutor gospodăresc 
pentru membri vârstnici ai comunităţilor evreieşti, 
cu ajutorul neprecupeţit al organizaţiei „Claims 
Conference”.

O problemă de mare importanţă este procesul 
de restituire a proprietăţilor comunitare evreieşti 
către Fundaţia „Caritatea”. A fost tema expunerii 
mele la Conferinţa Internaţională de la Praga 
„Restituirea proprietăţilor imobiliare”, la care au 
participat delegaţi din 28 de ţări, în încheierea 
căreia a fost adoptată „Declaraţia de la Praga” 
vizând urgentarea acestor restituiri. 

O zicală talmudică ne învaţă că „fără făină nu 
există studiu”. Iată de ce regenerarea spirituală 
reprezentată de eliberarea din robia egipteană 
devine, în zilele noastre, un program ambiţios de 
regenerare comunitară pe toate planurile, inclusiv, 
cel cultural, căruia i-am dedicat un paragraf aparte.

La 18 martie a.c. am trăit momente de bucu-
rie şi satisfacţie, prin participarea la ceremonia, 
de la Palatul Cotroceni, de decorare de către 
preşedintele României, Traian Băsescu, a unor 
proeminente personalităţi din lumea evreiască din 
România, Marea Britanie, SUA şi Israel, în semn 
de recunoaştere a vieţii şi activităţii lor de păstrare 
a memoriei Holocaustului, dar şi de promovare a 
culturii şi imaginii în lume a României. 

În fi ecare generaţie, avem datoria să retrăim, 
de Pesah, sentimentul eliberării din sclavie ca şi 
când noi înşine am fi  fost eliberaţi. Reuniţi în jurul 
meselor de Seder organizate în toate comunităţile 
din ţară, avem datoria de a pune în practică ver-
setul de mare forţă umanistă din Hagada: „Toţi cei 
fl ămânzi să vină să şadă la masa noastră”. După 
cum avem datoria să perpetuăm, în contempora-
neitate, exemplarul efort al lui Moşe Rabeinu de 
a scoate sclavia din mentalitatea semenilor noştri 
pentru a fi  apţi să primim Tablele Legii, aşa cum 
le-au primit strămoşii noştri, la poalele Muntelui 
Sinai; cod moral adresat nu numai poporului evreu, 
ci întregii umanităţi care doreşte să-şi respecte 
acest statut. 

În numele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România şi al meu personal, vă doresc sănătate, 
bucurii, împliniri. Pace în România, pace în Israel, 
pace în lume!

HAG PESAH SAMEAH!

(Urmare din pagina 1)

DR. AUREL VAINER, deputat, preşedintele F.C.E.R.
M E S A J E  D E  P E S A H  5 7 7 3

Pesah se numeşte şi 
Hag Hamaţot – Sărbătoa-

rea azimei. Azima, o pâine nedospită, este un sim-
bol al modestiei. Aluatul dospit pare a fi  mare, dar de 
fapt e plin cu aer. Aluatul nedospit nu ascunde nimic. 
Tot ce se vede din afară e plin de conţinut. Fără 
cuvinte, azima ne învaţă să ne arătăm aşa cum 
suntem, fără să ne lăudăm, fără să ne fălim, fără 
să exagerăm.

Cel ce se făleşte este de fapt robul celor din 
jur. El are nevoie de ei ca de aer de respirat. 
Aprecierea lor devine vitală şi nici un preţ nu este 
prea scump pentru ea. La nevoie, el e dispus să-şi 
mascheze identitatea pentru a le fi  pe plac.

Modestia, în sine, încă nu este libertate. Avem 
însă nevoie de ea pentru a fi  liberi. Când vom 
mânca Maţa în noaptea de Seder, când vom simţi 
gustul ei special, care ne va aduce aminte de anii 
fericiţi ai copilăriei, va fi   timpul cel mai potrivit să 

contemplăm cât de mare e meritul modestiei.
*

Masa de Seder este structurată ca un dialog. 
Copiii întreabă. Cel ce conduce Sederul răspun-
de. Din fragedă copilărie, copiii învaţă să pună 
o întrebare dar şi să asculte un răspuns. Acesta 
este pentru mulţi un prim exerciţiu în a trăi ca 
oameni liberi.

Ritualul mesei de Seder, în care sărbătorim 
eliberarea din robia Egiptului, are forma unui dia-
log. Dacă dorim să păstrăm această libertate tot 
anul, nu avem altă cale decât să continuăm acest 
dialog. Să participăm la activităţile din comunităţi, 
să ascultăm o părere şi să exprimăm o părere. Să-i 
respectăm pe cei care văd lucrurile  altfel decât 
le vedem noi. Cu toate divergenţele dintre noi, să 
rămânem uniţi!

Vă doresc tuturor  Hag Sameah veCaşer! 

R a b i n  R A F A E L  S H A F F E R
(Urmare din pagina 1)

I O M  H A A Ţ M A U T 
Independenţa Israelului nu poate fi  negată

Independenţa Statului Israel (sărbătorită de Iom Haaţmaut) este 
o realitate care, în ciuda reacţiilor violente ale unor lideri islamişti, 
începând din 1948 şi până astăzi, nu poate fi  negată ori anihilată. 
Un al doilea Holocaust nu va mai avea loc! Hitler a început cu evreii, 
handicapaţii, comuniştii şi a terminat el însuşi în bunkerul dintr-un 
Berlin bombardat apocaliptic. Istoria evreilor începe cu Abraham, cu 
Isaac, cu Iacob, apoi continuă cu Moise, cu regatul lui David, Solo-
mon, cu diasporele din Orient şi din toată lumea, spre a se revigora 
prin Statul pe care îl serbăm, în fi ecare an, toţi evreii din lume. Chiar 
dacă mai sunt fanatici religioşi care condiţionează existenţa Israelului 
de venirea lui Mesia, aşa cum spune un bun prieten al meu, Mesia a 
venit o dată cu proclamarea Independenţei. Weizmann, Ben Gurion, 
Golda Meir, ş.a. au contribuit imens în făurirea acestui vis devenit 
realitate. Nu trebuie uitaţi nici Ben Yehuda, cu reforma sa în limba 
ivrit, toţi oamenii de cultură, specialiştii, eroii prea puţin cunoscuţi 
care şi-au închinat viaţa sionismului şi existenţei Israelului. Cum să 
uităm noi, cei din Diaspora, Psalmul 137 – „De te voi uita, Ierusalime, 
uscat să-mi fi e braţul drept”! Nu numai Ierusalimul, oraşul celor trei 
religii, ci şi Israelul, aşa cum îl ştim de 65 de ani, cu graniţe mereu 
ameninţate de neîntreruptele confl icte provocate de cei care nu 
doresc o pace durabilă, vor fi  mereu în inima noastră. Am Israel Hai!

BORIS MARIAN MEHR

Iom Haşoah - Holocaustul 
şi rezistenţa 

comemorate împreună
Iom Haşoah (Ziua Mondială 

a Holocaustului şi a Rezistenţei 
Evreieşti – 19.04) –  în amin-
tirea celor 1200 de luptători, 
conduşi de legendarul Mordehai 
Anielewicz, care în lupta lor ar-
mată dusă în ghetoul Varşoviei 
împotriva trupelor S.S., potrivit 
raportului dat de generalul Juer-
gen Stroop, au rezistat asaltului 
nazist din aprilie până în mai 
1943, un total de 5 săptămâni.

Mordehai Anielewicz, liderul 
răscoalei din ghetoul Varşoviei, 
a fost ucis în bunkerul său de 
comandă la data de 18.05.1943.

Inspirat de actul de eroism al 
celor răsculaţi, scriitorul evreo-
german Wolf Rosenstock - născut 
şi trăit un timp în România, apoi 
în Germania, unde şi-a publicat 
întreaga operă sub pseudonimul 
W. Roxan - va scrie în lucrarea 
sa „(Kurz-) Betrachtungen über 
Jidden, Juden und Nichtjuden” 
(Aphorismen, Zwiebelzwerg 
Verlag, 1985): „Istoria recentă a 
poporului evreu cunoaşte două 
acte de bravură, care sunt unice 

în întreaga istorie a omenirii: în 
primul rând, răscoala din ghetoul 
Varşoviei, când o mână de evrei 
înfometaţi, fără ajutor rezistă 
timp de săptămâni unei bande 
de criminali hitlerişti de o mie 
de ori mai numeroasă, înarmată 
până în dinţi cu armele celei mai 
avansate tehnici. Rezistenţa în 
acest ghetou a fost, ca durată, 
mai mare decât cea a naţiunii 
franceze şi a mândrilor polonezi 
în faţa avalanşei teutone”. 

Cea de-a doua minune, evo-
cată de Ben-Gurion acum 65 
de ani, este desigur apariţia 
Israelului, care ţine piept dorinţei 
furibunde a unor fanatici din ţările 
înconjurătoare care, deşi deţin 
12.000.000 km2, nu acceptă rea-
şezarea israeliţilor pe un teritoriu 
minuscul de 20.000 km2. Desi-
gur, nu este vorba de o minune 
biblică, supranaturală, ci de o 
simplă minune a eroismului de 
care poate da dovadă un popor 
revenit în casa sa strămoşească. 
(H.K.)



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 402-403 (1202-1203) - 1 - 31 martie 2013  9

Dan Ben-Eliezer: 
Centrul - un nou mijloc 
de a cunoaşte Israelul

După ce prof. univ. Alina Bârgăoanu, 
rector ad-interim al SNSPA, şi prof.univ. 
Liliana Popescu, prorector, au prezentat 
obiectivele pe care le va urmări Centrul, a 
luat cuvântul ambasadorul Israelului, E.S. 
Dan Ben-Eliezer. Acesta şi-a manifestat 
satisfacţia pentru deschiderea Centrului, 
care va oferi prilejul cunoaşterii Israelului 
din multe puncte de vedere, a politicii 
sale de apărare dar şi a străduinţelor 
către realizarea păcii în regiune, cu ţările 
vecine. Datorită acestui Centru,  tinerii îşi 
vor cunoaşte reciproc ţările şi-şi vor face 
relaţii de prietenie, a declarat ambasado-
rul Statului Israel. 

La rândul său, E.S. Eduard Iosiper i-a 
felicitat pe toţi cei care au muncit pentru 
înfi inţarea Centrului, menţionând că nu a 
fost o sarcină uşoară. Iniţiativa demon-
strează relaţiile strânse dintre cele două 
ţări, raporturi care au o istorie de 65 de 
ani şi care se dezvoltă în toate domeniile, 
politic, economic, cultural, educaţional, in-
clusiv în domeniul  studierii Holocaustului. 
Centrul este foarte important şi necesar 
deoarece va furniza informaţii juste, care 
vor reprezenta mijloace de a combate 
încercările de delegitimizare a Israelului, 
a subliniat vorbitorul. 

E.S. Mihnea Constantinescu a salutat 
„dialogul dintre comunitatea diplomatică 
şi cea academică”, faptul că Centrul va 
putea educa elite noi şi i-a felicitat pe toţi 
care au contribuit la realizarea acestuia. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Va-
iner,  a subliniat capacitatea Centrului 
de a oferi informaţii corecte despre 
Israel, care este „un subiect extrem de 
interesant,  statul evreu fi ind o mărturie 
a democraţiei”. În calitate de deputat, a 
scos în evidenţă relaţiile bune dintre par-
lamentele şi parlamentarii celor două ţări, 
precum şi iniţiativa comună a F.C.E.R. şi a 
comunităţii românilor din Israel de a crea 
la Roş Pina un muzeu care să refl ecte is-
toria prezenţei evreilor români în această 
ţară. Conf. univ. Andrei Ţăranu, secretar 
ştiin ţifi c al Facultăţii de Ştiinţe Politice, a 
vorbit despre valoarea educativă a aces-
tui proiect iar prof.univ. dr. Liviu Rotman, 
directorul  Centrului, a enumerat aspec-
tele care se vor studia în cadrul Centrului 
şi vor contribui la cunoaşterea mai bună 
a Israelului, a dinamicii societăţii israeli-
ene. El a arătat că aici se vor aborda alte 
probleme decât cele din cadrul CSIER 
sau al Centrului pentru Orientul Mijlociu.

Societatea israeliană 
- un mozaic multicultural
Afirmaţia aparţine sociologului şi 

istoricului israelian Almog Oz,  de la 
Universitatea din Haifa, care a deschis 
prima sesiune a simpozionului, intitulată 
„Societatea israeliană şi Diaspora”. Acest 
mozaic de culturi, a arătat el, se explică 
prin prezenţa în Israel a imigranţilor evrei 
şi descendenţilor lor  din peste 100 de ţări, 
la care se adaugă şi populaţia neevreias-
că din ţară, în majoritate - arabi palesti-
nieni, dar şi druzi şi alte minorităţi. Toţi 
şi-au adus cu ei obiceiuri, tradiţii şi propria 
cultură, de aceea societatea israeliană 
nu este un monolit, iar tendinţa care se 

manifestă nu este cea a „melting pot”-ului 
american, ci a păstrării particularităţilor. 
Multiculturalismul care a decurs din acest 
amalgam a produs „o societate colorată 
şi vibrantă”, cu schimburi reciproce de 
valori, dar şi tensiuni şi confl icte, grupurile 
reprezentative diferenţiindu-se nu numai 
după ţări dar şi după credinţele religioase, 
a subliniat vorbitorul. 

Istoricul Raphael Vago, de la Univer-
sitatea din Tel Aviv, a abordat problema 
relaţiilor dintre Israel şi Diaspora. El a 
făcut o trecere în revistă a evoluţiei aces-
tor relaţii, a schimbărilor care intervin în 
funcţie de condiţiile istorice; de aceea ele 
îmbracă forme noi, care nu se aseamănă 
cu situaţia din urmă cu 65 de ani, la crea-
rea statului Israel. Este o relaţie dinamică, 
a apreciat conferenţiarul, de multe ori 

confl ictuală. Există un dialog permanent 
între Israel şi evreii din străinătate, fi eca-
re dintre părţi încercând să-şi formuleze 
propria identitate şi poziţia faţă de celălalt.

Pericolul folosirii 
în zonă a armelor 

de distrugere în masă
Eitan Barak,  de la Universitatea Ebrai-

că din Ierusalim, şi sociologul Dan Claudiu 
Degeratu au abordat diferitele aspecte 
ale problemei proliferării armelor de dis-
trugere în masă (ADM) şi perspectivele 
securităţii israeliene, în cadrul celei de 
a doua sesiuni. ”Probleme de securitate 
în Israel şi în regiune”, moderată de gen.
(r) Mihail Ionescu. E. Barak a arătat că  
o serie de ţări din Orient şi-au dezvoltat 
arsenalul de ADM, fi e sub forma armelor 
chimice sau a rachetelor balistice, dar 
ele nu au fost utilizate în războaiele lo-
cale. Dar acum pericolul este mult mai 
mare deoarece Iranul este pe cale de a 
fabrica arma nucleară. Aceste condiţii, a 
arătat vorbitorul, au obligat Israelul să-şi 
modifi ce strategia de apărare, elaborând 
doctrina Sharon-Begin. Această doctrină 
prevede că Israelul trebuie să prevină 
orice tentativă arabă de a obţine arma nu-
cleară, prin mijloace diplomatice, iar dacă 
acestea eşuează - prin mijloace militare. 
Este vorba de supravieţuirea Israelului, a 
subliniat E. Barak.

În prelegerea „Israelul în 2025. Sce-
narii regionale şi provocările profi lului 
strategic”, Dan Claudiu Degeratu a ana-
lizat metodele de evaluare a tendinţelor 
în domeniul securităţii care vor impune 

C E N T R U  D E  S T U D I I  I S R A E L I E N E 
L A  B U C U R E Ş T I

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA),  cu sprijinul Am-
basadei Israelului a creat primul Centru de Studii Israeliene la Bucureşti. Centrul a 
fost inaugurat în zilele de 20 şi 21 februarie a.c., printr-un simpozion la care au ţinut 
comunicări profesori universitari şi cercetători din România şi Israel. Inaugurarea a 
avut loc în prezenţa ambasadorului Israelului în România, E.S. Dan Ben-Eliezer, a 
ambasadorului român în Israel, E.S. Eduard Iosiper, a E.S. Mihnea Constantinescu, 
ambasador MAE, a preşedintelui F.C.E.R., dr.Aurel Vainer, deputat, a directorului 
noului Centru, prof. univ.dr. Liviu Rotman, şi a conducerii SNSPA.

Ministrul Educaţiei, prof. Remus Pricopie, a transmis un mesaj în care a salutat 
iniţiativa, a mulţumit ambasadorului Statului Israel, care a propus crearea Centrului, 
şi a subliniat importanţa realizării cât mai multor proiecte de cooperare internaţională 
în mediul academic.

agenda de securitate pentru Israel. Au 
fost prezentate şi alte scenariii din Ori-
entul Mijlociu, valoarea lor din punct de 
vedere militar şi de securitate pentru Is-
rael. Conferenţiarul a încercat să creeze, 
prin concentrarea diferitelor scenarii, un 
metascenariu prin care să se poată stabili 
o singură listă de provocări de securitate.

Relaţiile dintre arabi şi evrei
Lucrările simpozionului au continuat 

pe 21 februarie, sub titlul „Probleme 
contemporane în politica şi societatea 
israeliană”.

Prima sesiune, cu tema „Minoritatea 
arabă din Israel: Provocări şi oportuni-
tăţi”, moderată de conf. univ. dr. Madeea 
Axinciuc, de la Universitatea din Bucu-
reşti, a reunit două prelegeri susţinute de 
profesorii Itzhak Reiter, de la Academic 
Ashkelon College, şi Kussai Haj Yehia, 
din partea Beit Berl College.

Prelegerea profesorului Itzhak Reiter - 
“Israel şi minoritatea arabă – o relaţie de 
centralizare” a fost  un studiu al compor-
tamentului politic şi al relaţiilor dintre arabi 
şi evrei în contextul societăţii israeliene în 
perioada 1967-2009. Analiza s-a referit şi 
la posibilii factori de infl uenţă, la impactul 
confl ictelor externe asupra relaţiilor dintre 
cele două grupuri, precum şi  la o inedită 
realitate geopolitică, reprezentată de o 
naţiune majoritară, dar minoritară în plan 
regional, într-o zonă de maxim interes 
pentru marile puteri.

Domeniile de cercetare ale prof. 
Kussai Haj Yehia includ cultura arabă, 

evoluţia accesibilităţi la studii universitare 
a tinerilor arabi şi procesul de imigrare al 
studenţilor palestinieni pentru efectuarea 
studiilor superioare în ţările arabe, cu 
precădere în Regatul Iordaniei. Tema 
abordată de conferenţiar a fost “Accesul 
arabilor la studii universitare: motivaţii şi 
difi cultăţi”, care îşi propune cercetarea 
condiţiei studenţilor palestinieni şi accesul 
acestora în universităţile şi instituţiile de 
educaţie superioară israeliene. Prezenta-
rea profesorului Yehia a inclus, de aseme-
nea, statistici cu privire la alegerea unei 
specializări universitare, ca unic mijloc 
de a evolua în plan social şi economic, 
precum şi grafice care demonstrează 
tendinţa ascendentă a ratei de succes 
din rândul studenţilor palestinieni care, în 
afara oportunităţilor din ţările arabe, aleg 
cu precădere Israelul, ceea ce dovedeşte 
o politică de integrare efi cientă.

Cea de-a doua sesiune, intitulată 
“Interacţiuni între religioşi şi alte grupuri 
sociale în Israel”, moderată de conf. univ. 
dr. Liliana Popescu, a cuprins două teme 
interdisciplinare, susţinute de prof. Gadi 
Taub de la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim, prof. Nancy Hartvelt Kobrin şi 
dr. Madeea Axinciuc, de la Universitatea 
din Bucureşti.

Segmentul religios 
şi cel laic 

Prezentarea profesorului Gadi Taub, 
“Mişcarea aşezărilor religioase şi relaţia 
lor cu sionismul politic”, a dorit să scoată 
în evidenţă ce a reprezentat aşezarea 
grupurilor de evrei religioşi sionişti din teri-
toriile ce au intrat în componenţa Statului 

Israel după  războiul din 1967 şi relaţia de 
continuitate cu ideologia sionistă, propusă 
de Theodor Herzl. În opinia conferenţiaru-
lui, este un episod deosebit de important 
din istoria Statului Israel, care trebuie 
analizat şi pus în concordanţă cu doctrina 
sionistă originară promovată de Herzl şi 
mai apoi aplicată de David Ben-Gurion. 
El a conchis că este una dintre proble-
mele spinoase ale societăţii israeliene 
contemporane, constituind o provocare 
politică atât internă cât şi din perspectiva 
relaţiilor internaţionale.

Expunerea cercetătoarei dr. Nancy 
Hartvelt Kobrin, “Relaţii seculari-religioşi 
în Israel: un caz recent, evenimentele 
din Beit Shemesh”, s-a referit la analiza 
şi studierea situaţiilor confl ictuale etnice 
şi culturale şi a conturat un caz tipic de 
confl ict între populaţia laică şi cea religi-
oasă, petrecut în oraşul Beit Shemesh, 
în contextul unei societăţi israeliene cu o 
viaţă religioasă adesea polarizată.

Dr. Madeea Axinciuc a ţinut o prele-
gere cu titlul “Înţelegerea monoteismului 
din perspectiva lui José Faur: perspective 
israeliene asupra religiei şi dialogului 
interconfesional”. Au fost prezentate di-
ferite accepţiuni şi teorii interpretative ale 
rabinului José Faur,  profesor la Netanya 
Academic College, precum şi o analiză 
asupra hermeneuticii orizontului, termeni-
lor de „idol”, „idolatrie” şi noţiunii de „popor 
ales”, necesare în contextul unei din ce 
în ce mai intense reinterpretări actuale a 
noţiunilor religioase.

Ultima sesiune a conferinţei, “Edu-
caţie, construirea statului şi integrare”, 

moderată de prof. univ. dr. Liviu Rotman, 
a conţinut două prezentări ale prof. Gad 
Yair, Universitatea Ebraică din Ierusalim, 
şi cercet. drd. Adina Babeş, din partea 
Institutului Naţional pentru Studierea 
Holocaustului din România “Elie Wiesel”.

Prezentarea prof.Gad Yair, “Nu avem 
nevoie de alţi eroi: eroi şi rolul modelelor 
în Israel”, a avut ca temă evenimentele 
petrecute în vara anului 2012- declanşa-
rea amplelor acţiuni de protest ale studen-
ţilor, caracterizate de un apolitism general 
şi o agendă publică reală. Conferenţiarul 
s-a referit şi la dezbaterile publice, care 
pot genera soluţii reale şi viabile pentru 
problemele comunităţii, şi la principiile 
decizionale ale sferei politice, care uneori 
se afl ă în uşoară discrepanţă cu temele 
societăţii civile.

Drd. Adina Babeş  a prezentat comuni-
carea “Paradigmele integrării imigranţilor 
români în societatea israeliană: aspecte 
socio-politice”. Este unul dintre aspectele 
pe care autoarea le va trata în lucrarea 
de doctorat. Cercetarea sa este bazată pe 
documente interne de arhivă, precum şi 
pe mărturii directe ale olim hadaşimilor din 
România, care au interacţionat cu principii 
şi trăsături ale unui nou stat, unde aveau 
să descopere noi experienţe. 

Finalul conferinţei a fost marcat de 
scurte luări de cuvânt din partea Corpului 
academic al SNSPA, care va organiza 
un masterat de Studii Israeliene. Au fost 
adresate mulţumiri invitaţilor şi reprezen-
tantei Ambasadei Statului Israel, Arezoo 
Hershel,  care a reînnoit promisiunea de 
a coopera cu nou înfi inţatul Centru.

EVA GALAMBOS
DAN DRUŢĂ
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Din Israel, cu sufl etul spre România, 
pornesc an de an zeci de cărţi scrise în 
limba română. Autorii lor, care îşi datorea-
ză formaţia spirituală culturii române, sunt 
ambasadori culturali ai ţării de baştină. 
După ’90, am asistat şi asistăm la un sem-
nifi cativ proces de recuperare a acestora la 
literatura-mamă şi, totodată, de racordare a 
originarilor din România la tot ce înseamnă 
contemporaneitate culturală românească. 
Pe această şosea afectivă, cu circulaţie 
în dublu sens, Institutul Cultural Român 

(ICR) - Tel Aviv reprezintă un reper de mare 
merit. Cine urmăreşte Buletinul Institutului, 
îşi poate da uşor seama de tot ce înseamnă 
promovare a valorilor româneşti – muzica-
le, cinematografi ce, literare ş.a. – cu vizibilă 
receptivitate a publicului israelian originar 
din România. Iată de ce „Zilele Literaturii 
Israeliene de Limbă Română”, afl ate anul 
acesta la cea de-a treia ediţie, au fost orga-
nizate de directorul şi, respectiv, directorul 
adjunct al Institutului, dr. Gina Pană şi dr. 
Krisbay Bela, gazde ale evenimentului, 
în colaborare cu preşedintele Asociaţiei 
Scriitorilor Israelieni de Limbă Română 
(ASILR), G. Mosari, cu care am stat de 
vorbă telefonic.

– Ce a cuprins agenda reuniunii?
– O schiţă de portret colectiv al scri-

itorilor israelieni adânc legaţi de scrisul 
românesc, prezentată de Teşu Solomovici; 
. cărţi de limbă română editate în România 
şi Israel, autor – Dragoş Nelersa; . lansarea 
noii serii a revistei ASILR, „Izvoare”, cu un 
conţinut şi o prezentare grafi că remarca-
bile, care au entuziasmat-o pe exigenta 
pictoriţă şi publicistă Liana Saxone Horodi, 
dar nu numai pe ea.

– Câteva cuvinte despre concepţia 
revistei şi veşmântul ei.

– Prima parte a fost dedicată psalmistu-

lui laic şi trubadurului modern Shaul Carmel 
z.l., de la a cărui trecere în posteritate 
s-au împlinit doi ani. Partea a doua e un 
mozaic literar la care au colaborat 42 de 
scriitori din Israel şi România. Sub raport 
grafi c, se poate vorbi de o premieră: zece 
foi în culori. Revista a fost sponsorizată de 
Herta Pistiner, fosta parteneră de viaţă a 
regretatului Shaul Carmel. 

– Prezenţa dumneavoastră în program?
– Am citit câteva fragmente din revistă, 

am realizat o retrospectivă a anului literar 

2012: lansări, premieri şi am anunţat insti-
tuirea unui premiu în premieră: mă refer la 
sponsorizarea primită de la Ada Shaulov 
Engelberg pentru Premiul „Bercu Engel-
berg”, în memoria tatălui ei, fost profesor 
de istorie la Bacău şi în Israel, la Kiriat 
Moskin, publicist valoros şi autor de cuvinte 
încrucişate. De fapt, sunt două premii: unul 
pentru cea mai bună carte de proză sau 
poezie a anului scrisă în română, în valoare 
de 10 000 de şekeli, şi un premiu de debut 
în română, în valoare de 5 000 de şekeli. 

– Înţeleg că ASILR se afl ă într-o nouă 
etapă de existenţă.

– Faptul că Asociaţia a înregistrat în 
ultimii doi ani o sporire a numărului de 
membri, că nu sunt multe asociaţii literare 
israeliene care să se evidenţieze prin 
acordări de premii, că avem o colaborare 
excelentă cu conducerea ICR - Tel Aviv, că 
în România există un real interes pentru 
scriitorii israelieni de limbă română sunt, 
într-adevăr, motive de satisfacţie.

– Exemple ale acestui interes?
– Multe din cărţile noastre au apărut în 

edituri din Bucureşti şi Iaşi. Filiala ieşeană 
a Uniunii Scriitorilor a iniţiat seria Opera 
Omnia din creaţia unor scriitori israelieni de 
limbă română, sub îngrijirea criticului literar 
Valeriu Stancu. Până acum au apărut, la 
secţiunea proză, colecţii din scrierile Made-
leinei Davidsohn, Francescăi Stoleriu, ale 
lui Andrei  Strihan şi ale subsemnatului. La 
secţiunea  poezie, au fost tipărite poeme 
de Shaul Carmel, Solo Har, Solo Juster, 
Bianca Marcovici. Menţiuni speciale - Edi-
turile „24 de ore”, „Hasefer”, „Vremea” ş.a., 
în care apar cărţi ale noastre.

– Proiecte personale pe termen scurt 
şi mediu?

– O carte de miniaturi umoristice, oca-
zionată de apropiata mea aniversare de 80 
de ani, şi o carte de buzunar.

IULIA DELEANU  

Convorbire cu preşedintele 
ASILR, G. MOSARI

„Zilele literaturii israeliene de limbă română” la Tel Aviv

D A S M  v i n e  î n t o t d e a u n a  c u  n o u t ă ţ i
Convorbire cu ATTILA GULYAS, directorul Departamentului pentru Asistenţă Socială şi Medicală

De fi ecare dată când mă întâlnesc cu 
Attila Gulyas şi-l întreb ce mai este nou, 
îmi dă veşti bune. Cele 
mai multe se referă la 
încercările de a îmbu-
nătăţi viaţa vârstnicilor, 
material dar şi spiritu-
al, deoarece consideră 
că ambele elemente au 
valoare egală. După dis-
cuţia pe care am purtat-
o recent, pot împărtăşi 
cititorilor câteva dintre 
aceste veşti bune.

S-a prelungit 
data 

de depunere 
a cererilor 

pentru Claims
După cum se ştie, cererile pentru fon-

durile de la Claims Conference, oferite 
supravieţuitorilor perioadei Holocaustului, 
trebuiau să fi e depuse până în vara aces-
tui an. Dar, ne-a spus Attila Gulyas, vestea 
bună este că nu mai există dată-limită şi, 
în plus, CSIER dă adeverinţe pentru cei 
care nu au putut dovedi prin acte proprii 
persecuţiile la care au fost supuşi. DASM 
a făcut o investigaţie pentru a vedea dacă 
mai sunt persoane care, din diferite moti-
ve, nu au depus cereri, şi a fost identifi cat 
un număr de supravieţuitori - din Bucureşti 
şi comunităţile din provincie. De aseme-
nea, cu această ocazie, au fost găsiţi evrei 
care, deşi aveau dreptul, nu erau asistaţi, 

astfel că numărul lor a crescut cu 25.
Dar preocuparea permanentă a con-

ducerii DASM şi care s-a 
bucurat de un succes de-
osebit, a subliniat direc-
torul Departamentului, 
este programul de ajutor 
gospodăresc, iniţiat tot 
de Claims Conference, 
dar pus în aplicare de 
conducerea şi personalul 
Departamentului. Datori-
tă acestui program, nu-
mărul asistaţilor care se 
bucură de acest drept, 
cu două componente 
- îngrijirea medicală  şi 
ajutorul gospodăresc - a 
ajuns la aproape 800 şi, 
dacă acest număr nu 
este mai mare, este din 
cauza lipsei de personal. 

Cât de importantă este asistenţa medicală 
la domiciliu, care înseamnă infi rmieră, 
asistentă medicală, medic, medicamente, 
produse de îngrijire necesare, este de-
monstrat de faptul că numărul internărilor 
la Căminul “Rosen” s-a redus, fi ind înlocui-
te de îngrijirea acasă, situaţie preferată de 
persoanele în nevoie. În general, relaţia 
dintre personalul angajat pentru astfel 
de activităţi şi asistaţi este bună, dar, a 
arătat Attila Gulyas, au mai fost cazuri de 
neînţelegeri, de comportament neadecvat 
atât al personalului cât şi din partea celor 
îngrijiţi. Toate aspectele negative trebuie 
sesizate, dar facem apel şi la asistaţi şi le 
reamintim că nu trebuie să se ceară lucruri 
imposibile de la cei care îi îngrijesc, sfera 

lor de activitate fi ind destul de largă şi bine 
defi nită, a arătat directorul DASM, care a 
precizat că, în funcţie de posibilităţile de 
angajare, numărul de ore prestate pentru 
asistaţi va creşte.

Clubul de creaţie
 pentru vârstnici - o oază 
de cultură şi socializare
Despre inaugurarea clubului de cre-

aţie de la Căminul “Rosen”, realizat în 
colaborare cu Joint,  ca de altfel despre 
toate activităţile cu vârstnicii, inclusiv 
cele ale Căminului de zi, s-a scris pe 
larg în revista noastră, dar, încântată de 
idee, care se alătură altor iniţiative de 
stimulare intelectuală a vârstnicilor, nu 
m-am putut abţine să nu revin asupra 
subiectului. Attila mi-a arătat un album 
întreg cu fotografi i şi am văzut că s-a re-
uşit crearea unei atmosfere deosebite, cu 
mobilier retro, prezenţa acestuia evocând 
poate căminele proprii, din tinereţe, ale 
rezidenţilor. “Nu este un loc numai pen-
tru rezidenţii căminului, invităm şi evrei 
şi neevrei care locuiesc în zonă,  mi-a 
spus el, explicând şi că se depun eforturi 
pentru creşterea calităţii activităţii aici. De 
aceea, în această primăvară se va face 
un training cu personalul care se ocupă 
cu socializarea. Pentru aceasta vor veni 
specialişti din Israel care vor împărtăşi din 
experienţa lor. În ce priveşte centrele de 
zi, se are în vedere extinderea activităţii 
lor. Astfel, se preconizează organizarea de 
tabere şi la Borsec, nu numai la Cristian 
şi la Eforie. Legat de training, DASM va 

pune la dispoziţia asistenţilor sociali şi 
un manual de proceduri, elaborat în iulie 
2012, care reprezintă o bază foarte bună 
de profesionalizare.

Peste câţiva ani - 
un cămin pentru vârstnici 

la nivel european
Attila Gulyas mi-a vorbit despre cel mai 

drag proiect al DASM, al Federaţiei şi al 
Joint-ului, şi anume modernizarea Cămi-
nului “Rosen”.  A fost aprobat un proiect 
european de fi nanţare dar, potrivit legisla-
ţiei europene, el va fi  cofi nanţat de DASM, 
respectiv de F.C.E.R. Nu este vorba numai 
de consolidări, reparaţii, zugrăvit, ci de 
transformarea etajului doi (nefolosit) în 
spaţii moderne de tip occidental - aparta-
mente cu două camere, garsoniere sau 
camere single, fi ecare cu baie proprie. 
Înfăţişarea întregului complex va fi  alta, va 
fi  o clădire elegantă, departe de a evoca o 
casă de bătrâni aşa cum, din păcate, cu-
noaştem aceste aşezăminte în România. 
Sigur, mai sunt multe etape de parcurs 
până la fi nalizare, dar Attila Gulyas este 
de felul lui un optimist. Şi această calitate 
se adaugă celorlalte pe care le are - com-
pasiunea faţă de cei de care se ocupă şi 
o capacitate organizatorică deosebită. Iar  
cei care benefi ciază de felul de a fi  al direc-
torului îşi manifestă adesea sentimentele 
de satisfacţie. De fi ecare dată când am 
fost cu el la cămin,  am văzut cum toţi au 
vrut să fi e cât mai aproape de el şi să-l 
îmbrăţişeze…. 

EVA GALAMBOS
Un eveniment cultural deosebit

EXPOZIŢIA PICTORIŢEI LIANA SAXONE-HORODI LA EIN HOD
Sâmbătă, 16 martie, s-a deschis în sala 

mare a Galeriei din Ein Hod, satul artiştilor 
fondat în anul 1953 de Marcel Iancu în Israel, 
expoziţia cunoscutei pictoriţe originare din Ro-
mânia – Liana Saxone-Horodi. La vernisaj a 
fost prezent un public imens, cum nu s-a văzut 
de mult la asemenea evenimente. 

Expoziţia cuprinde 57 de tablouri unele din 
creaţia mai veche a artistei, dar cele mai multe 
opere recente. Remarcabile sunt peisajele, în 
special din Israel, dar şi din România, portre-
tele, dintre care se remarcă portretul dirijorului 
Zubin Mehta la pupitrul Filarmonicii şi două 
autoportrete, în special unul recent, foarte 
expresiv, precum şi naturile statice cu obiecte 
diferite, dintre care îl remarcăm pe cel intitulat 
„Căruţa cu dovleci”. Pe peretele central reţine 
atenţia tabloul „Dincolo de fereastră”, distins 

cu prestigiosul premiu „Herman Struck” al 
primăriei Municipiului Haifa pe anul 2004, şi 
două tablouri de mari dimensiuni – „Standul 
de covoare” şi „Camera unei artiste”, care se 
evidenţiază prin compoziţie şi colorit.

Criticul de artă dr. Dorel Schor scrie în 
legătură cu expoziţia: „Pictoriţa, care nu se 
încadrează într-un stil anume, exceptându-l 
pe cel personal, trece cu uşurinţă de la fi gu-
rativul cel mai realist, la unele pânze expresi-
oniste, în care culoarea fură spectacolul (...) 
Trecând cu uşurinţă de la amplele peisaje 
din natură la cele din aglomeraţia urbană, 
Liana Saxone-Horodi se simte la fel de bine 
şi în cadrul strâmt şi intim al interioarelor, pe 
care le populează cu minunate obiecte de 
artizanat” (”Expres Magazin”, nr. 255 din 11 
martie 2013). 

Au fost prezenţi la deschiderea expoziţiei 
E.S. Edward Iosiper, ambasadorul României 
în Israel, Bela Krisbai, directorul adjunct al ICR 
– Tel Aviv, Moshe Nagor şi Richard Armon, 
din conducerea A.M.I.R. (Organizaţia Unitară 
a Evreilor născuţi în România), G. Mosari, 
preşedintele Uniunii Scriitorilor Israelieni de 
Limba Română, cunoscuţi scriitori, publicişti şi 
artişti plastici, precum şi prieteni şi cunoscuţi 
ai familiei Horodi. Organizatorii manifestării 
au fost fi ii artistei, Shmuel şi Miron Horodi. 
O formaţie de klezmeri au delectat publicul 
cu melodii din folclorul evreiesc şi românesc.

Aranjarea tablourilor în expoziţie,  făcută 
sub îndrumarea directoarei Galeriei - Naomi 
Huss şi a grafi cienei Tami Sinar, contribuie 
la punerea în evidenţă a creaţiei pictoriţei. 
Expoziţia rămâne deschisă până în 21 aprilie.    
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“ C â n d  m u z e l e  v o r b e s c ,  a r m e l e  t a c  “Botoşani

C O M U N I T A T IP o v e s t e a 
u n e i  p o e t e

B r â n d u ş e  î n -
fl orite ca cearcănele 
grele/ Iar ochii tăi 
se -aseamănă cu 
ele:/ Sânt cenuşii ca 
toamna ce curge pes-
te lume… Aşa sunt 
ochii doamnei Éva 
Lendvay (Szemlér), 
ca în versurile poe-
ziei sale preferate 
(”Brânduşele”  de G. Appolinaire). Te priveşte cu ei, 
mari şi un zâmbet fi n, delicat i se unduieşte uneori 
pe faţă, mişcările mâinii cu care uneori îşi însoţeşte 
povestirea urmează fi resc această diafană armo-
nie ca într-un suav balet. Povestea sa a început 
la Braşov, pe 24 aprilie 1935, ca fi ică a poetului 
Szemlér Fėrenc şi a dr. Elisabeta Herskovits. O 
ascendenţă de care este foarte mândră, fi ind şi 
fi dela traducătoare a poeziilor tatălui său (Jegyek  
- “Semne“, a fost tradusă cu multă dragoste), unul 
dintre cei mai importanţi scriitori şi traducători 
transilvăneni maghiari (şi fi u de scriitor, la rândul 
său). Un talent literar iată, moştenit, astfel că, după 
studii liceale muzicale, a simţit că nu muzica era 
vocaţia ei, şi a studiat fi lologia la Cluj, lucrând apoi 
ca redactor la diferite reviste şi instituţii culturale. 
Printre ele – redacţia revistei clujene “Utunk“, 
săptămânalul braşovean “Uj Ido“, “Muvelodes“ şi 
ulterior la “Brassoi Lapok“. 

Debutează cu poezie în “Utunk“ (1958), 
fi ind prezentă cu versuri, traduceri, cronici tea-
trale, recenzii, schiţe şi reportaje în “Igaz Szo“, 
“Utunk“, “Elöre“, “Asfra“ ,“Convorbiri literare“, “Cro-
nica“ etc. Îmi spune ca a reuşit “să  navigheze peste 
neplăcerile cenzurii“, abordând subiecte pe care le 
numeşte “anodine“ care nu sensibilizau regimul, 
fi ind o apolitică toată viaţa. Acestea însemnau, 
în emisiunea în limba maghiară pe care o pre-
zenta săptămânal la Radiodifuziune: bătrâneţe, 
singurătate, poezie, prietenii literare. Acest ultim 
aspect al prieteniilor literare este extrem de amplu 
în viaţa doamnei Lendvay. Căci a avut relaţii de 
prietenie şi de colaborare pe plan literar cu mari 
nume din literatura română şi maghiară. Printre 
prietenii săi literari se afl ă Ana Blandiana (căreia îi 
traduce în maghiară volumul de versuri “Cel visat“ 
dar şi volumul de proză “Proiecte de  trecut“ pentru 
care primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor Maghiari, 
1991), Ileana Vulpescu (“Rămas bun“), Mircea 
Ciobanu (“Versuri“), Anghel Dumbrăveanu (“Iarna 
imperială“), Nina Cassian, Gabriela Adameşteanu, 
Mircea Ivănescu (care i-a dedicat o poezie), Florin 
Mugur, Ştefan Baciu, etc. Îşi doreşte publicarea 
unei culegeri de corespondenţă cu aceşti prieteni. 
Se consideră scriitoare bilingvă şi îmi spune că 
a urmărit tot timpul în cariera sa aprofundarea 
relaţiilor literare româno-maghiaro-germane. Astfel, 
publică în presă traduceri în limba română din poe-
zia lui Radnoti Miklos, Juhasz Gyula, Szabo Lorinc, 
Garai Gabor, Nemeş Nagy Agnes, Juhasz Ferenc. 
Îmi spune că nu agreează literatura contemporană, 
care este doar o jalnică “gâfâială“ faţă de literatura 
pe care a iubit-o şi a tradus-o. 

A publicat 11 volume de traduceri. Vorbeşte cu 
melancolie în glas de Rilke, de Sándor Petőfi  şi 
Ady Endre (poeţi preferaţi pe care i-a transpus în 
româneşte), de H. P. Bengescu (căreia i-a tradus 
“Concert din muzică de Bach“ şi “Drumul ascuns“), 
de Th. Mann, J. Austen, Tommaso di Lampedusa, 
de Imre Kertész (scriitor evreu, laureat al Premiului 
Nobel, a cărui viaţă a fost intersectată de suferinţa 
Auschwitz). În antologiile Kutak (Fântânile, 1981) şi 
Hazinaplo (Jurnal de casă, 1990) îşi adună trans-
puneri în limba maghiară din poezia română clasică 
şi contemporană. A publicat o carte de poeme 
în limba română “Umbra muntelui“ (Ed. Cartea 
Românească, 1984 şi şase volume de versuri în 
limba maghiară. Traduce, de asemenea, din limba 
germană; astfel, poema Siebenbürgische Elegie 
(Elegie transilvană) a lui Adolf Meschendorfer este 
cunoscută în limba maghiară datorită tălmăcirii ei. 
În 2010 a primit diploma de Cetăţean de Onoare 
al Municipiului Braşov. Este membră a Uniunii 
Scriitorilor din România din 1971 şi a Uniunii Scrii-
torilor Maghiari din 1996. Umbra muntelui ceaţa 
despică/tăind-o în conuri spre cer o ridică/şi apoi 
peste vale încet o aşterne. Zorile palide încep a 
se cerne... aşa sună glasul poetei Éva Lendvay...
În camera sa miroase a toporaşi, proaspăt culeşi 
din curtea căminului şi parcă aerul aici nu este la 
fel, e proaspăt, adânc, e aerul munţilor Braşovului, 
dragostea sa…

ANDREEA DAVIDOVICI

Astfel s-ar putea intitula manifestarea care a 
avut loc în data de 13 februarie 2013 la sediul 
Centrului Cultural Intercomunitar Botoşani, unde 
au răsunat acordurile muzicii klezmer şi romano. 
Organizatorul activităţii, ing. Gustav Finkel, a vorbit 
în deschidere despre începuturile muzicii klezmer 
şi despre infl uenţele muzicii autohtone asupra 
acestui gen.

Din partea Comunităţii Evreieşti din Botoşani 
au participat Avi Halevi, prof. Beatrisa Finkel, de 
la Colegiul Naţional “A.T. Laurian“, şi talentatul 
student Avi-Marc Finkel, care alături de Gh. Borcoi, 
preşedintele Partidei Romilor, a încântat auditoriul 
cu melodiile klezmer, romano şi ale altor minorităţi, 
interpretate la acordeon. La reuşita după-amiezei 
muzicale şi-au adus contribuţia componenţi ai unei 
formaţii de muzică romano (voce – Olaru Ema şi 
Olaru Andreea, de la Liceul Pedagogic, şi la tobe - 
Şerban Muscaliuc, de la Liceul de Artă). Publicul a 
aplaudat, entuziasmat de ritmurile muzicii precum 
şi de talentul tinerilor artişti. 

Au mai fost prezenţi prof. Constantin Hetriuc, 
director al Şcolii nr.11, prof. Aurora Filip şi doamna secre-
tară de la aceeaşi şcoală. 

Acţiunea a fost foarte plăcută şi a convins pe cei pre-
zenţi că arta poate depăşi orice obstacole în comunicare, 
estompând vicisitudinile istoriei şi ale vieţii cotidiene. (B.F.)

S ă n ă t a t e a ,  m a i  p r e s u s  d e  t o a t e !
La 26 februarie s-a desfăşurat la Centrul de zi al Co-

munităţii Evreilor o dezbatere a problemelor de sănătate 
ce afectează mai ales vârsta a treia. Subiectul discuţiei 
- aspecte ale modifi cărilor ce apar în organism o dată cu 
înaintarea în vârstă, atât modifi cări biologice, fi ziologice, 
cât şi psihologice,  legate de longevitate. Au fost subliniaţi 
factorii de nutriţie care contribuie la  menţinerea sănătăţii. 
Au fost făcute utile recomandări cu privire la alimentaţia 
sănătoasă, diversifi cată, cu substanţe hrănitoare într-un 
volum mic, corespunzător unui aport caloric cât mai mic 
şi au fost enumerate alimentele ce fac parte din această 

categorie. S-a subliniat  importanta aportului  de calciu şi 
de vitamine, s-a vorbit despre diabetul zaharat, despre 
ce analize trebuie făcute periodic, toate acestea – pentru 
menţinerea sănătăţii.

Activitatea a fost susţinută de dr. Anca Gavris, directorul 
Centrului de Diabet.

Cei prezenţi au pus întrebări şi au apreciat calitatea 
acestei acţiuni informative.

ESTERA MENDEL 
secretara Comunităţii

• PAUL SCHWARTZ s-a născut la 
1 aprilie 1940 (vicepreşedinte F.C.E.R.)  

• CORNELIU SABETAY s-a născut la 
1 aprilie 1944 (preşedinte C.E. Craiova)

• TOVA BEN NUN CHERBIS s-a născut 
la 1 aprilie 1954 (preşedinta Fundaţiei 

Lauder Reut)

• MARINELA PETRE s-a născut la 
1 aprilie 1960 (Ajutor gospodăresc)

• AUREL DAVIDOVICI s-a născut la 
2 aprilie 1938 (preşedinte C.E. Piteşti)

• GETA SAVIN s-a născut la 2 aprilie 
1958 (Ajutor gospodăresc)

• CARMEN GAINA s-a născut la 2 aprilie 
1959 (Ajutor gospodăresc)

• CONSTANTIN CIOCEA s-a născut la 
3 aprilie 1945 (Oficiul administrativ, 

pază)  

• MARIN PAUN s-a născut la 4 aprilie 
1966 (Sector management mijloace de 

transport)

• DOBRE MOISESCU s-a născut la 
5 aprilie 1956 (Oficiul administrativ, 

pază)  

• IRINA MARIA CAMARASESCU s-a 
născut la 6 aprilie 1957 (C.A.P.I.)

• GILDA LORINTZ s-a născut la 6 aprilie 
1966 (fost preşedinte C.E. Deva)

• ROXANA DINU s-a născut la 7 aprilie 
1965 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• LUMINITA POPA s-a născut la 8 aprilie 
1976 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• ELENA BUCULEI s-a născut la 10 apri-
lie 1950 (Editura „Hasefer”)

• MIHAELA DRAGOMIR MARCHIDAN 
s-a născut la 10 aprilie 1952 (Cămin 

„Dr. Moses Rosen”)

• VASILE MATEI s-a născut la 10 aprilie 
1959 (Oficiul administrativ, pază)  

• LIVIU ROTMAN s-a născut la 11 aprilie 
1947 (director al C.S.I.E.R.)

• ZOICA PINTILIE s-a născut la 12 apri-
lie 1963 (Ajutor gospodăresc)

• VICTORITA SAVA s-a născut la 
12 apri lie 1982 (Cămin „Dr. Moses 

Rosen”)

• FANEL LARION s-a născut la 13 aprilie 
1952 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• CONSTANTIN CHIREA s-a născut la 
14 aprilie 1959 (Sector management 

mijloace de transport)

• MARIA DANA s-a născut la 15 aprilie 
1957 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• MIHAELA PALADE s-a născut la 
15 apri lie 1968 (Cămin „Dr. Moses 

Rosen”)

• CATALINA MONICA ANDREI s-a 
născut la 15 aprilie 1981 (Centrul de 

Ajutor Medical)

• IRINA CAJAL s-a născut la 16 aprilie 
1945 (subsecretar de stat – Ministerul 

Culturii)

• GHEORGHE ANDREI s-a născut la 
16 aprilie 1948 (Centrul de Ajutor 

Medical)

• MARIANA JANINA ILIE s-a născut la 
16 aprilie 1956 (Cabinet preşedinte)  

• CRISTINA NAE s-a născut la 17 aprilie 
1966 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• MARIN TOMA s-a născut la 17 aprilie 
1968 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)

• MARIA NECULAI s-a născut la 18 apri-
lie 1958 (Ajutor gospodăresc)

• MARINELA ANDREI s-a născut la 18 
aprilie 1979 (Complex alimentar „M. 

Băluş”)

• OLGA STANCESCU s-a născut la 
19 aprilie 1947 (C.A.P.I.)

• BEATRICE FLORETA HALER s-a 
născut la 19 aprilie 1950 (Oficiul juridic)

• SORIN BLUMER s-a născut la 
19 aprilie 1955 (preşedinte C.E. Galaţi)

• LILIANA ELENA PREDA s-a născut la 
19 aprilie 1975 (Centrul comunitar 

naţional evreiesc JCC)

• CONSTANTA BEINISCH s-a născut la 
20 aprilie 1950 (Centrul de Ajutor 

Medical)

• TEODORA ZAHEU s-a născut la 
21 aprilie 1968 (Ajutor gospodăresc)

• GEORGETA PITEA s-a născut la 
22 aprilie 1964 (Ajutor gospodăresc)

• ANDREI IORDACHE s-a născut la 
24 aprilie 1947 (Cămin „Dr. Moses 

Rosen”)

• DORINA HERIVAN s-a născut la 
25 aprilie 1934 (C.S.I.E.R.)

• IANFRED SILBERSTEIN s-a născut la 
25 aprilie 1950 (Consilier BNR)

• DESPINITA GAGEANU s-a născut la 
25 aprilie 1961 (Ajutor gospodăresc)

• IOANA DINESCU s-a născut la 
26 aprilie 1990 (Centrul comunitar 

naţional evreiesc JCC)

• CONSTANTIN ZANE s-a născut la 
27 aprilie 1954 (Salariat C.E.B.)

• LIVIU BONDAR s-a născut la 29 aprilie 
1955 (Salariat C.E.B.)

• MIHAELA TRIFU s-a născut la 29 
aprilie 1964 (Editura „Hasefer”)

• MIHAELA AURORA MOCANU s-a 
născut la 30 aprilie 1977 (Centrul de 

Ajutor Medical)

PERI BLĂNARU

La mulţi  ani,  sărbătoriţilor din luna aprilie!

C o n f e r i n ţ ă  d e d i c a t ă  H a l a h a 
l a  C e n t r u l  „ G o l d s t e i n  G o r e n ”

Între 18 şi 19 februarie, Centrul de Studii Ebraice „Gold-
stein Goren” din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii 
din Bucureşti a găzduit o importantă conferinţă, intitulată 
“Introduction to Jewish Law and Ethics”, susţinută de 
profesorul Barak S. Cohen, de la Universitatea Bar Ilan din 
Tel Aviv, şi moderată de conf. univ. dr. Felicia Waldman. 

Cu acest prilej, prof. Barak S. Cohen, o autoritate 
recunoscută în domeniul studiului literaturii rabinice şi Tal-
mudului Babilonian, a abordat problematica evoluţiei şi sis-
tematizării noţiunii de Halaha, precum şi aspectele etice ale 
unor response şi decizii rabinice cu privire la unele teme 
controversate, precum avortul. De asemenea, prof. Cohen 

a prezentat câteva aspecte inedite ale ultimei sale lucrări, 
intitulată “The Legal Methodology of Late Nehardean 
Sages in Sasanian Babylonia”, apărută în anul 2011 – 
o lucrare menită a realiza o analiză asupra metodologiei 
Halaha între secolele IV şi V din Babilonia, la care şi-au 
adus contribuţia binecunoscuţii cărturari denumiţi „amo-
raim” şi ale căror discuţii au fost incluse în Ghemara. Spre 
fi nalul sesiunilor, masteranzii Centrului de Studii Ebraice 
„Goldstein Goren” au avut ocazia să adreseze întrebări şi 
să discute pe această temă, în spiritul unui necesar dialog 
academic într-un domeniu realmente inedit. 

DAN DRUŢĂ

Cluj
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Comentarii 
sacre şi profane, 

muzică şi Seuda Purim

Purim 5773 a fost organizat la Re-
staurantul ritual, împodobit cu drag 
pentru crearea atmosferei specifi ce. De 
menţionat – aportul doamnei Şerban, al 
domnului Apreutesei, al familiei Guţă, 
al întregului colectiv de meşteri culinari, 
care au pregătit delicioase bunătăţi de 
Seuda Purim. Un cuvânt de salut – Hag 
Purim Sameah! - din partea conducerii 
C.E. Bacău a fost rostit de Izu Butnaru, 
dat fi ind că preşedintele Comunităţii, Hary 
Vigdar, a absentat din motive de sănătate. 
Ofi ciantul de cult a citit „Meghilat Ester”, 
după un Sul originar, aflat în dotarea 
Comunităţii, cu traducere şi comenta-
rii adecvate, menţionând importanţa 
cursurilor predate pe skype de Rabinul 
Raphael Shaffer şi citându-l privitor la o 
miţva: „Meghilat Ester” citită după un Sul 
originar. Ofi ciantul a rostit cele trei brahot 
de Purim şi a desluşit semnifi caţia celor 
patru miţvot ale sărbătorii. A fost prezentat 
eseul „Purim – un puzzle magic”, scris de 
Mihaela Moisei, din C.E. Roman. O sală 
plină – au participat 56 de membri ai co-
munităţii – a aplaudat cântecele pline de 
exuberanţă ale sărbătorii, interpretate de 
corul de tineret de la Talmud Tora; dirijor 
- Mariana Herman.

HAINRICH BRIF
corespondent 

Cea mai veselă 
sărbătoare

Evreii suceveni s-au adunat  în număr 
destul de mare, duminică, 24 februarie, la 
sediul Comunităţii evreilor pentru a sărbă-
tori împreună  cea mai veselă sărbătoare 
mozaică, Purimul.

După  rugăciune, la care au participat 
doar bărbaţii şi în timpul căreia s-a citit din 
Cartea Esterei, preşedintele Comunităţii, 
prof. Sorin Golda, a amintit în câteva 
cuvinte semnifi caţia sărbătorii, povestea 
Esterei, cea care în urmă cu peste 2300 
de ani era gata să-şi jertfească viaţa pen-
tru salvarea poporului evreu pe care l-a 
iubit mai mult decât propria-i viaţă. 

Masa festivă, pregătită ca în fi ecare 
an de câteva doamne din comunitate, a 
avut gustări  excelente, aşezate cu artă în 
farfurii, cât şi dulciuri din belşug: tradiţio-
nalele humântaşen şi mandeltaşe cu nucă 
şi dulceaţă de trandafi r, honichstrudell cu 
miere, nucă şi rahat, delicioase prăjituri 
cu cremă. 

Pentru că de Purim este carnaval, iar 
copiii sunt sufl etul petrecerilor, pentru 
prima dată, după foarte mulţi ani, doi copii 
de 4 ani, Amalia Blumenfeld  şi David Dey, 
îmbrăcaţi în rochie de prinţesă şi respectiv 
în costum de cavaler, au făcut deliciul 
tuturor, dansând şi jucându-se, aducând 
lumină în ochii sexagenarilor, septuage-

narilor şi octogenarilor evrei suceveni. Nu 
au fost uitate nici persoanele în vârstă 
care nu au putut fi  prezente şi cărora li 
s-au trimis acasă pachete cu dulciuri.

CURIC DANIEL
secretar C.E. Suceava

Bucurie, 
bună-dispoziţie, speranţă
Din când în când, paşii enoriaşilor din 

Comunitatea Evreilor din Botoşani se în-
dreaptă spre Centrul Cultural Intercomu-
nitar, clădire recent renovată şi mobilată 
cu cele necesare.

Aşa se explică faptul că duminică, 24 
februarie 2013, deşi o zi mohorâtă, dar 
cu semne vizibile de primăvară, paşii 
ne-au dus către sala Centrului, unde s-a 
sărbătorit Purim 5773.

A fost prezentă majoritatea membrilor 
comunităţii care au avut posibilitatea de a 
se revedea, de a depăna amintiri şi de a 
se bucura împreună de sărbătoare. Bucu-
ria le-a fost amplifi cată de prezenţa în sală 
a puţinilor copii din comunitatea noastră, 
copii veseli, frumoşi, jucăuşi şi inventivi, 
care au fost o adevărată desfătare pentru 
cei prezenţi.

S-au servit, pe lângă masa de prânz, 
tradiţionale dulciuri specifi ce, s-a ascultat 
Povestea Esterei şi muzica tradiţională a 
întreţinut buna-dispoziţie.

Atmosfera şi buna-dispoziţie au ani-
mat discuţiile ce au urmat pe tot parcur-
sul drumului de întoarcere spre casă, 
fi ecare participant nutrind speranţa că 
o nouă întâlnire nu se va lăsa prea mult 
aşteptată.

M. GOLDENBERG
secretar

Celebrare 
remarcabilă

Purimul, cea mai veche sărbătoare 
evreiască, a fost celebrat anulul acesta cu 
foarte mult fast şi la Comunitatea Evreilor 
din Tecuci. Antreul Sinagogii, împodobit 
ca de sărbătoare, a primit vizita unor in-

vitaţi de seamă. Întâlnirea a fost cu atât 
mai plăcută cu cât mesele au fost pline 
cu bunătăţi specifi ce acestei sărbători, din 
care nu au lipsit, bineînţeles, humântaşele 
şi honiklecheh-ul, toate pregătite cu multă 
minuţiozitate de gospodina noastră Aizic 
Roza. De fapt, toţi cei din conducerea 
F.C.E.R., care au trecut prin Tecuci, au re-
marcat acest lucru. Au participat numeroşi 
membri ai comunităţii dar şi membri sim-
patizanţi, în frunte cu nelipsita familie Tocu 
Mioara şi Iulian, care au sponsorizat cu 
plăcere multe evenimente ale comunităţii. 
De altfel, Iulian Tocu va primi pentru spri-
jinul acordat C.E. din Tecuci, Diploma şi 
Medalia “Prieten al Comunităţii Evreilor“. 

A mai fost prezent şi un alt remarcabil 
membru al Comunităţii noastre, domnul 
Henri Codeine, belgian, stabilit la Tecuci, 
recunoscut fotograf, care a executat nu-
meroase fotografi i din viaţa comunităţii, 
le-a înrămat şi ni le-a donat cu toată 
dragostea. Printre invitaţii de onoare a 
fost prezent la aceasta manifestare şi 
directorul postului Radio Tecuci, Cristian 
Pohrib, împreună cu soţia. Acum este 

stabilit la Tecuci, fi ind un “produs” al ce-
lebrei “Strada Mare”, unde a copilărit cu 
numeroşi prieteni evrei, alături de care a 
mâncat adevăratele humântaşen, acum 
readucandu-şi cu plăcere aminte de acele 
momente. 

Veritabilă 
sărbătoare

Purimul, marcat de calendarul iudaic 
în a 14-a zi a lunii Adar, a fost sărbătorit 
în Comunitatea Evreilor din Iaşi printr-o 
serbare ce a avut loc în ziua de 24 fe-
bruarie a.c. în sala “Mihai Eminescu” 
de la Grand Hotel Traian. Prezentând 
semnifi caţia sărbătorii, ing.Abraham Ghil-
tman, preşedintele Comunităţii ieşene, 
a arătat că tradiţia iudaică îi atribuie 
Esterei salvarea poporului evreu. Av. 
Albert Lozneanu, deservent de cult în 
cadrul comunităţii, a intonat rugăciuni şi 
binecuvântări tradiţionale. Plasat în preaj-
ma primăverii, Purimul este şi un omagiu 
adus femeii.

Frumoasa regină Ester a deschis ser-
barea de la Iaşi şi, minunată coincidenţă, 
ea a fost “întruchipată” de frumoasa Ester 
Avram care a recitat poezia “Cântec de 
Purim”. Amfi trionii serbării ieşene au fost 
tinerii Radana Steinbach şi Alex Muller 
care au prezentat întregul program ar-
tistic al serii, la care au participat copiii 
de la cursurile de Talmud-Tora, corul 
comunităţii ieşene şi talentaţii solişti- dr. 
Dana Creţu, ing. Uri Fernbac, av. Albert 
Lozneanu. Ei au transformat scena într-un 
veritabil podium de concert unde au fost 
interpretate cunoscute melodii tradiţionale 
evreieşti şi israeliene. Profesoara Tatiana 
Luchian (solo voce şi vioară) a încântat 
publicul cu antrenante melodii ruseşti, 
iar un grup de copii a dansat pe ritmul 
melodiilor interpretate de cor şi solişti. 
Formaţia Nigun a interpretat câteva melo-
dii selecţionate din muzica klezmer. Melo-
diile “Shalom Alechem” şi “Hava Naghila” 
i-au reunit pe interpreţi şi spectatori într-o 
horă a veseliei şi a prieteniei.

În fi nal, preşedintele Comunităţii, ing. 
Abraham Ghiltman, a mulţumit artiştilor 
pentru spectacolul prezentat şi ne-a invitat 
pe toţi la o cină cu bucate tradiţionale, 
preparate de colectivul restaurantului 
ritual din Iaşi. Au participat la sărbătoare 
şi reprezentanţi ai Mitropolitului Teofan 
şi ai Episcopului Gherghel, ai mediului 
academic şi cultural ieşean, ai presei, 
radioului şi televiziunii locale. 

 Menţionăm în acest context existenţa 
manuscrisului ebraic “Meghilat Ester Iaşi 
1673”, păstrat în Biblioteca Academiei 
Române. Manuscrisul, cu stema Moldovei 
pe el, a fost dăruit Mitropolitului Dosoftei 
de către rabinul Nathan Nata Hanover, 
predicator, cabalist, lexicograf şi croni-
car precum şi şef-rabin al Comunităţii 
Evreieşti din Iaşi în anii 1657-1673. 
Manus crisul a fost prezentat de acad. 
Cornelia Bodea în lucrarea “Valori de artă 
iudaică: Meghilat Ester Iaşi 1673”, editată 
la Iaşi în 2002.

MARTHA EŞANU

Tradiţie 
şi modernitate

Ca în fi ecare an, sărbătoarea de Pu-
rim 5773 a fost celebrată cum se cuvine 
în comunitatea noastră. Au participat 40 
de membri ai comunităţii, adică marea 
majoritate. Suntem o comunitate mică, e 
adevărat, dar activă, aşa cum s-a văzut 

şi cu acest prilej. Îmbinăm tradiţia cu mo-
dernitatea. Concret, ofi ciantul de cult Gilu 
Iuftaru a citit „Meghilat Ester”, iar trupa 
de dans „Rebel”, din care fac parte şi doi 
membri ai comunităţii noastre, a oferit 
publicului un spectacol cu muzică şi dans, 
aplaudat la scenă deschisă.

Coresp. ing. ADELA HERDAN
preşedintele C.E. Ploieşti

„Un puzzle magic”
Prin bunăvoinţa secretarului C.E. 

Bacău, Hainrich Brif, ne-a parvenit la 
redacţie corespondenţa Mihaelei Moisei, 
dintr-o comunitate învecinată: Roman - un 
interesant eseu despre „Cartea Esterei”, 
pornind de la naraţiunea lui Yehuda Ber, 
„Făuritorul de puzzle-uri”, din volumul 
„Puterea Cabalei”. Făuritorul de puzzle-uri 
este un bătrân a cărui supremă bucurie 
este să construiască imagini perfecte, 
apoi să le fragmenteze şi să ofere copiilor 
acest joc subtil pentru antrenamentul pu-
terii lor de judecată. Într-o zi, încântat de 
frumuseţea imaginii construite, bătrânul o 
dăruieşte ca atare unui copil. Acesta este 
dezamăgit. Unde e puzzle-ul? Bătrânul 
înţelege că „bucuria şi satisfacţia copiilor 
este să reconstruiască ei înşişi imaginea 
perfectă”. 

Avem de-a face, comentează Mihaela 
Moisei, cu „realitatea esenţială” - planul 
Divin şi „realitatea aparenţelor” – planul 
terestru. Din acest punct de vedere, „Car-
tea Esterei” este „un puzzle”, în a cărui 
realitate este esenţială fraza Divină: „Ţine 
minte ce ţi-a făcut ţie Amalek!”. Realitatea 
aparenţelor este încercarea lui Haman de 
exterminare a poporului evreu şi dejuca-
rea planurilor sale de către Mordehai şi 
Ester, soţia împăratului Ahaşveroş. Postul 
Esterei este „cheia magică pe care evreii 
trebuiau să o găsească pentru realizarea 
imaginii perfecte a puzzle-ului”. Mordehai 
reprezintă „victoria Binelui”, Ester – sim-
bolul “Justiţiei Divine”.  

PURIM 5773 în COMUNITATI
Bacău

Suceava

Ploieşti

Iaşi

Roman

Tecuci

Iaşi

Botoşani
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Sub semnul 
afi nităţilor 

elective
Nu mai ştiu limpede când a început 

prietenia noastră. Ştiu însă că sunt coleg 
de generaţie cu Ştefan Iureş, el fi ind mai 
„bătrân“ decât mine cu un an şi două 
săptămâni.

Va fi  fost întâlnirea de la Editura Cartea 
Românească sau „vina“ o poartă cronica 
mea din „Contemporanul“, la culegerea de 
eseuri Amatorul de sâmburi pe care Iureş 
a publicat-o la Cluj-Napoca, în 1983? O 
carte ideală pentru cei care gustă limbajul 
familiar cu devenirile, ispitele, metamorfo-
zele fanteziei.

Memoria nu mă ajută de-ajuns când e 
vorba de întoarceri în timp. Fapt este că la 
Cartea Românească veneam amândoi din 
diverse motive: el, să-l viziteze pe Florin 
Mugur, eu, la invitaţia lui Mircea Ciobanu, 
care – periodic – mă solicita să citesc 
pentru referat extern câte o proză dintre 
cele care urmau să-şi precizeze drumul.

După ce am scris, deosebit de căldu-
ros, despre Amatorul de sâmburi, salutând 
talentul eseistic al autorului, nu întâmplător 
apt să frecventeze tărâmul liric, cel al pro-
zei, cât şi spaţiul caleidoscopic (inclusiv, 
prin popasuri în zona criticii şi a S.F.-ului), 
a urmat, la mari intervaluri, seria noastră 
de apropieri. Până la un punct rare, dar 
importante.

Este greu de găsit o defi niţie la ceea 
ce înglobez sub această denominaţie. 
„Apropieri“ poate să fi e acolada a două 
spirite dornice să-şi cunoască proiecţiile. 
Mai poate să însemne infl uenţele datorate 
trăirilor comune, lecturilor, căutărilor în ma-
terie de necesarul echilibru între retorism 
declarativ şi convertiri circumstanţiale.

La nivelul nostru, străduinţa de a co-
munica s-a materializat, din nou, prin anul 
2007-2008, la iniţiativa mea de a-l reedita 
pe F. Aderca. Ştefan Iureş era, pe-atunci, 
directorul Editurii Hasefer, iar amândoi 
ţineam să tipărim  Femeia cu carnea 
albă, proză cu care Aderca se semnala, 
în 1927, ca pionier al dezvăluirilor erotice 
de prim-plan, respectiv printr-o partitură de 
temeritate senzuală încă puţin cultivată la 
noi, să nu spun chiar pasional-incitantă pe 
multiple planuri.

Numai că o societate (nu o numesc, 
deşi aşa s-ar cuveni) ne-a pus piedici sub 
cuvânt că acesteia îi revine dreptul exclu-
siv să aprobe reeditări la autori care nu 
au urmaşi direcţi sau în familia cărora nu 
au lăsat acte testamentare în baza cărora 
alţii pot recurge la recuperarea textului 
„proprietarilor“.

Cum Iureş era la curent cu activitatea 
mea de prefaţator al prozelor, biografi ilor 
şi interviurilor lui F. Aderca, muncă desfă-
şurată încă de la începutul anilor ’80, mi-a 
propus să scriu, spre a repara refuzul de 
care ne lovisem, un studiu consacrat me-
ritelor scriitorului F. Aderca, integrându-i 
reuşitele dar şi perspectivele controversate 
într-un întreg.

Aşa am putut să ne edifi căm reciproc 
asupra a ceea ce ne datorăm unul celuilalt. 
Aşa am realizat, cât mă priveşte, că Ştefan 
Iureş, la un nivel de exigenţă ferm, pe cât 
şi atent, deosebit de meticulos, privind 
punctele mele de vedere, a meritat să-i 
reţin atenţia şi să-i cultiv simpatia.

Cartea în discuţie a apărut în anul 
2010, cu doi ani înainte să se ivească la 
orizont semicentenarul morţii lui F. Aderca. 
Apariţia lucrării a venit în semn de omagiu 
adus memoriei celui mai valoros scriitor 
evreu din literatura română.

Cântăresc mereu rarisima însuşire pe 
care ne-o propune comuniunea literară. 
Probabil că, fără să-i precizăm dimensi-
unea, simţim împreună pe ce teren am 
păşit şi cât de personală este nevoia să 
ne împărtăşim intelectual, emoţional, des-
coperirile, incursiunile minţii, condensările 
sinelui nostru, concordanţele, dedublările. 
Cât mă priveşte, îi mai spun octogenarului 
Ştefan Iureş să-şi guverneze regatul cu 
ochii la iudaitatea sa şi cu inima la tihna 
pe care a dobândit-o.

HENRI ZALIS

Siluete

D e d i c a ţ i i  d e  l a  I L A R I E  V O R O N C A

Nici că se putea mai bun început pen-
tru şirul de scrisori destinate cititorilor „Re-
alităţii Evreieşti”, decât aceste lapidare 
însemnări prilejuite de cărţi afl ate în fon-
durile documentare conservate la sediul 
din str. Negustori al Bibliotecii „Alexandru 
Şafran”, de sub oblăduirea F.C.E.R.

Sunt un mănunchi de tipărituri, valo-
roase în sine, fi indcă au vechime, unele 
de peste 80 de ani, prime ediţii (numite 
de către bibliografi  „ediţii princeps”) care 
au alcătuit, titlu după titlu, o operă menită 
să-l impună pe Ilarie Voronca atenţiei 
cititorilor, ca poet, ca prozator şi proemi-
nent distribuitor de idei în mişcarea de 
avangardă românească.

Debutase în 1923 şi avea la activ cinci 
volume de versuri, cărora adăuga un al 
şaselea în 1930: Zodiac, într-un tiraj de 
300 exemplare (cum se precizează în 
caseta tehnică), iar dintre acestea, unul 
era special destinat „Bibliotecii Templului 
Coral din partea lui Ilarie Voronca”. Exem-
plarul ajuns până la noi, probabil trecut 
prin multe mâini, a rămas fără copertă şi 
e păcat, fi ind concepută de M.H. Maxy. 
Dar s-a păstrat, totuşi, 
o ilustraţie din interior, 
inspirată de motto-ul 
ales de poet (Apocalip-
sul 4,6,7, traducerea lui 
Gala Galaction). Se vede 
că Ilarie Voronca avea o 
consideraţie constantă 
pentru activitatea cultu-
rală cristalizată în jurul 
prestigiosului aşezământ 
sinagogal, fi indcă recidi-

va în 1934, trimiţând un volum publicat 
în limba franceză, Poèmes parmi les 
hommes, cu o însemnare autografă 
şi mai explicită: „Bibliotecii 
Templului Coral, în semn de 
profundă admiraţie pentru 
opera întreprinsă de această 
nobilă instituţie”. Numai peste 
un an, Ilarie Voronca, prezent 
în librăriile bucureştene cu un 
nou titlu: Patmos şi alte şase 
poeme, ajungea să totalizeze 
în contul său al zecelea volum 
de poezii. De data aceasta, 
avea grijă să dateze exem-
plarul oferit: 3 februarie 1935 
– „Donat de autor Bibliotecii 
Templului Coral în semn de 
omagiu şi de profundă în-
chinare pentru înaltul scop 
urmărit de această bibliotecă”. 
Trebuie remarcat că, deşi Vo-
ronca consuma mult timp, făcând naveta 
între Bucureşti şi Paris, unde avea să se 
şi stabilească în curând, era la curent cu 
iniţiativele Templului Coral de a organiza 
o activitate de tip academic, cu sesiuni de 
comunicări şi dezbateri, ulterior oglindite 
în propria publicaţie (mai multe informaţii 

vezi în vol. Întâlniri cu 
Marcel Iancu, Hasefer, 
2011). A fost o activitate 
prodigioasă şi numai vi-
cisitudinile istoriei au în-
trerupt-o. Actuala Biblio-
tecă „Alexandru Şafran” 
e în drept să revendice 
o tradiţie de înaltă ţinută 
intelectuală.

În virtutea prestigiului 
bine sedimentat, bibli-

oteca de odinioară, mutată în str. Ne-
gustori, a încorporat între timp diverse 
donaţii şi preluări de fonduri private de 

carte. Catalogul ei s-a 
îmbogăţit, probă chiar 
alte volume de Ilarie 
Voronca, parafate de 
înscrisul autorului. În or-
dine cronologică, seria 
lor e deschisă de ese-
urile grupate sub titlul 
Act de prezenţă (1932) 
exemplar dedicat: „Lui 
Ghiţă Ionescu, cu ve-
chile mele sentimente 
de dragoste”. La acea 
dată, Ghiţă Ionescu al-
cătuia un fel de tripletă 
– cu Alexandru Sahia 
şi Radu Popescu – co-
laborând în comun la 
„Facla”, la „Bluze albas-

tre” şi la „Cuvântul liber”. Însă, mai târziu 
va deveni un notoriu politolog în mediile 
universitare londoneze. Tot în 1932, Ilarie 
Voronca semna volumul de poeme Petre 
Schlemihl, din care un exemplar avea să 
ajungă sub ochii noştri cu următoarea de-
dicaţie: „Prietenului Victor Cioară aceste 
confesiuni ale unui nomad, în semn de 
deosebită simpatie şi afecţiune”. Cine 
ştie în ce împrejurări se va fi  constituit 
această relaţie amicală, nici un indiciu nu 
este că ar ţine de lumea literară cunos-
cută. Aşa cum era cazul cu Ury Benador, 
căruia îi destina, în vara lui 1935, Permis 
de séjour, cu încredinţarea „afecţiunii şi 
admiraţiei emoţionate”.

GEO ŞERBAN

M. H. Maxy – Ilustraţie la volu-
mul Zodiac de Ilarie Voronca

J. Perahim – Ilustraţie la 
volumul Petre Schlemihl 

de Ilarie Voronca

Scrisori din Bibliotecă

Revista „Realitatea Evreiască” – la 
venerabila cifră de 400 de numere, în 
circa 18 ani! La Biblioteca Şafran, un tort 
gigantic ne-a emoţionat pe toţi şi a marcat 
evenimentul. Preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, a făcut un scurt istoric al pre-
sei evreieşti din România, care a apărut 
cu peste 150 de ani în urmă, în diverse 
limbi: idiş, ebraică, română, franceză, 
germană, etc. A elogiat activitatea redac-
torului şef şi directorului Editurii Hasefer, 
Al. Marinescu, a amintit şi de contribuţia 
secretarei generale de redacţie, Elena 
Marinescu, afl ată pe baricade de peste 
15 ani, a lăudat spiritul de echipă din 
cadrul redacţiei ca şi venirea unor tineri 
jurnalişti talentaţi, cu puţin timp în urmă. 
A propus includerea unei pagini de idiş, 
cum era în Revista Cultului Mozaic, ca 
şi editarea unei reviste de cultură, cu 
apariţie trimestrială sau cu altă frecvenţă. 

Preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Iaşi, A. Ghiltman, care editează publicaţia 
„Prietenia”, a amintit de trecutul cultural al 
evreilor ieşeni, prima publicaţie în limba 
idiş, primul teatru idiş din lume, oraşul 
unde Naftali Imber a scris textul viitorului 
imn al Statului Israel, Hatikva. Consilierul 
cultural, dr. José Blum, a elogiat activita-
tea colectivului redacţional şi stilul de con-
ducere al redactorului şef. Eva Galambos, 
jurnalist cu vechi state în presa română, a 
apreciat faptul că venirea la conducerea 
revistei a unui specialist în domeniu, a 
unui om de presă, a fost cu totul benefi -
că, a salutat şi venirea unor tineri, viitorii 
moştenitori ai „Realităţii Evreieşti”. 

Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul 
Schwartz, a urat un „LA MULŢI ANI!” 

revistei, a pus în evi-
denţă modul cum se 
reflectă viaţa obştii 
evreieşti, activitatea 
Conducerii Federaţiei 
în paginile revistei. 

Redactorul şef Al. 
Marinescu a mulţu-
mit pentru aprecieri, 
a spus că atmosfera 
de lucru în cadrul re-
dacţiei este optimă, 
colaboratorii, colegii 
răspund cu pricepere 
şi efi cient cerinţelor apariţiei unei reviste 
de prestigiu. A lăudat comportamentul 
apropiat de redacţie al colaboratorului 
Gabi Ionescu, precum şi accelerarea 
ritmului de difuzare, care aduce revista 
mai rapid în mâinile cititorilor.

Al. Marinescu a subliniat că „un dirijor, 
oricât de bun ar fi , nu face doi bani fără or-
chestră” şi a precizat că echipa de la „Re-
alitatea Evreiască” este „una de virtuozi, 
solidari şi care împart responsabilitatea, 
fi ind singura în care activitatea de cap lim-
pede este realizată de toţi redactorii, ceea 
ce ridică nivelul şi acurateţea revistei.” 

Interesantă a fost şi intervenţia pr. 
prof. dr. E. Corniţescu, fost preşedinte 
al Asociaţiei Culturale de Prietenie Ro-
mânia-Israel, bun cunoscător al limbii şi 
tradiţiei ebraice. El a pledat pentru apro-
pierea dintre religii, a subliniat importanţa 
iudaismului în evoluţia concepţiei despre 
lume, faptul că lumina credinţei şi morala 
omului modern îşi au rădăcini în tradiţia 
Vechiului Testament, a Bibliei Ebraice şi 
a promis că va mai colabora cu contribu-

ţii proprii la conţinutul revistei. A făcut o 
paralelă între sărbătorile iudaice şi cele 
creştine. A fost amintit şi Victor Rusu, fost 
redactor şef, care a ştiut să colaboreze cu 
personalităţi din afara obştii. „Realitatea 
Evreiască” este o revistă în care cuvântul 
aduce lumină, nu beznă în sufl etul cititori-
lor, a apreciat prof. pr. Corniţescu.

Iulia Deleanu, redactor cu cel mai 
vechi stagiu în colectivul nostru, a trecut 
în revistă numele celor care au condus 
revista începând din 1956, când se 
numea Revista Cultului Mozaic, fiind 
înfi inţată şi condusă efectiv de fostul Şef 
Rabin dr. Moses Rosen, apoi – de Ezra 
Fleischer, Victor Rusu, Haim Riemer, de 
scriitorul Dorel Dorian, cu care revista şi-a 
schimbat denumirea, la iniţiativa fostului 
preşedinte al F.C.E.R., acad. Nicolae 
Cajal, şi de Aurel Storin, care a condus o 
scurtă perioadă revista. 

O atmosferă de prietenie ne-a creat 
cea mai bună dispoziţie tuturor partici-
panţilor, numeroşi şi generoşi, în ziua de 
21 martie a.c. 

BORIS MARIAN MEHR

S ă r b ă t o r i m  a l  4 0 0 - l e a  n u m ă r
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JCC BUCURESTI,

Purimşpil   pentru fiecare copil

C u r s  p e n t r u  v i i t o r

J u n g l e - P u r i m

A B C - u l  b u c ă t ă r i e i

U n  8  M a r t i e  s t r ă l u c i t o r

Engleza pentru prichindei 

Despre istoria bancară a Bucureştiului
Ianfred Silberstein a avut recent o întâlnire cu participanţii la programul Centrului 

de Zi al JCC Bucureşti. Pensionarii, cu o bogată experienţă, au avut prilejul să afl e 
mai mult despre istoria bancară a Bucureştiului. Întrebările nu s-au lăsat aşteptate, 
pentru că tema a răscolit amintiri legate de viaţa capitalei, înainte şi în perioada 
comunismului.

L i d e r i  a d o l e s c e n ţ i
Şi cei cu vârsta de 13-15 ani pot avea calităţi de lider! Acest lucru îl dovedeşte 

felul în care se implică, plini de seriozitate, cei care au urmat cursurile de Hadraha 
ale JCC Bucureşti. Ei organizează propriile programe şi dovedesc faptul că, atunci 
când li se oferă şansa de a-şi asuma o responsabilitate, nu dezamăgesc.

Invitatul copiilor la programul special 
dedicat lor a fost un clovn, care i-a încân-
tat cu programul pe care l-a pregătit, din 
care au făcut parte şi un concurs de măşti, 
cântece şi jocuri. Oaspetele i-a făcut să 
râdă şi să nu mai vrea să se despartă 

în această zi specială. Cu acelaşi prilej, 
micuţii au pregătit humântaşen, deslu-
şind de la această fragedă vârstă reţeta 
care are secrete chiar şi pentru multe 
gospodine.

Liderii tineri benefi ciază de un ade-
vărat colegiu care îi pregăteşte să fi e 
organizatori de tabere şi de programe, 
pe tot parcursul anului. JCC Bucureşti 
îşi propune să construiască o echipă tâ-
nără care să aibă cunoştinţele necesare 

pentru a-şi asuma responsabilitatea unor 
proiecte importante. Pentru profesori este 
esenţial ca participanţii să înveţe întreg 
ciclul de organizare, din faza incipientă 
la fi nalizarea acţiunii.

La JCC Bucureşti, marea petrecere 
dedicată acestei sărbători a îmbrăcat de 
această dată culorile... junglei! Partici-
panţii au fost invitaţi să se mascheze cât 
mai “exotic” cu putinţă şi să îşi etaleze 

talentele. Nu au lipsit Tarzanii, animalele 
specifi ce, personajele parcă venite direct 
din “epoca de piatră”. Importantă a fost 
bucuria care a însoţit acest moment!

Chef Peter, care îi răsfaţă cu bunătăţi 
pe cei care poposesc la Cafeneaua Blue 
Lagoon, şi-a continuat cursul de gătit. 

De această dată, el a dezvăluit reţeta 
umpluturilor marocane, care fac deliciul 
multor restaurante din Israel.

Ziua Femeii a fost sărbătorită de JCC 
Bucureşti cu fl ori, bijuterii şi dansuri pline 
de romantism. Femeia a fost în centrul 
acestei zile şi cele 80 de reprezentante 
ale sexului frumos au fost răsfăţate pentru 
o zi la JCC. Un 8 Martie plin de voie bună 

au pregătit organizatorii pentru doamne, 
care au putut simţi cu această ocazie că 
sunt importante pentru activitatea JCC în 
fi ecare zi şi nu doar în aceasta, care le 
oferă, de drept, calitatea de protagoniste. 

Copiii între 4 
şi 6 ani pot învă-
ţa engleza de la 
această vârstă 
fragedă la JCC 
Bucureşti, unde 
afl ă primele secre-
te ale pronunţiei 
în această limbă. 
Aşa cum şade bine 
la această vârstă, 
cântecele, poeziile 
şi jocul sunt calea 
prin care limba in-
ternaţională a co-
municării ajunge 
la cei mici.

Mare spectacol 
Sărbătoarea de Purim a fost marcată 

la Timişoara prin câteva evenimente de 
amploare. Marele spectacol de Purim, 
care a avut un public de peste 250 de per-
soane şi peste 50 de protagonişti, a avut 
loc, potrivit tradiţiei la Casa “Adam Mul-
ler Guttenbrunn”. După binecuvântarea 
rostită de ofi ciantul de cult Andrei Ghidali, 
preşedinta Comunităţii, dr. Luciana Fried-
mann, a salutat asistenţa, din care nu au 
lipsit ofi cialităţie oraşului şi reprezentanţi 
ai cultelor. Solist al Operei din Timişoara, 
Christian Rudic a oferit un fragment din 
“Scripcarul de acoperiş”, musical în care 
îl va întruchipa chiar pe Tevie. La început 
remarcăm, însă, mulţimea copiilor care 
au făcut specială această sărbătoare.Pe 
scenă au evoluat cei mici, pregătiţi de Ma-
rion Wiesel şi Olimpia Cirimpei.  Alexan-
dru Fischer, alături de corul timişorean, 
a pregătit o serie de melodii în ebraică şi 
idiş, care au ilustrat foarte bine această 
sărbătoare a veseliei. Fetele pregătite 
de Tina Sas au dansat pe melodii is-

raeliene iar surpriza serii a constituit-o 
reprezentaţia de tango a maturilor, dar 
şi a unor copii de doar patru ani. Paul 
Sterescu i-a încântat şi în acest an pe 
cei prezenţi cu glume evreieşti. Tiberiu 
Hornung şi Ervin Weinberger au avut un 
dialog umoristic. Din acelaşi spectacol nu 
a lipsit dansul ţigănesc şi nici tombola cu 
premii-surpriză. 

Petrecerea de Purim a fost o continu-
are fi rească a spectacolului, un cadru în 
care protagoniştii s-au relaxat şi a venit 
timpul distracţiei, muzicii şi dansului.

Tot de Purim, membri ai comunităţii 
evreieşti, coordonaţi de sufletista 
voluntară Ana Adrian, i-au vizitat pe acei 
vârstnici care nu au putut fi  prezenţi la 
programele din comunitate. 

JCC 
TIMISOARA,

Cea mai veselă 
sărbătoare 
evreiască

Directorul JCC Oradea, Andrei Sei-
dler, a răspuns rugăminţii noastre de a ne 
relata care au fost cele mai recente pro-
grame care au marcat viaţa JCC Oradea. 
Reproducem relatarea sa, pentru că ni se 
pare relevantă pentru viaţa evreiască din 
acest oraş. 

„Luna februarie a fost marcată de cea 
mai veselă sărbătoare evreiască, Purim. 
Premergător evenimentului, au fost orga-
nizate o serie de dezbateri privind actul 
eroic al Esterei, însemnătatea sărbătorii 
şi pregătiri. Toate acestea au fost încu-
nunate de marele eveniment, care s-a 
desfăşurat în JCC Oradea, de-a lungul 
întregii zile, fi ind asigurate activităţi re-
creativ-distractive pentru copii, educativ-
distractive pentru tineri, recreative pentru 
adulţi şi vârstnici. JCC Oradea a fost 
gazda pentru un grup de musafi ri veniţi 

de la Comunitatea din Satu-Mare, pentru 
a petrece această sărbătoare împreună. 

După ce toţi participanţii (peste 
100) au servit masa de prânz, a fost o 
scurtă pauză de relaxare şi pregătire a 
costumaţiei, după care a început marele 
bal de Purim. Şi-au dat concursul Corul 
Gyuri Vilan, trupa de dansuri israeliene 
Or Nrurim, grupul de copii Hashirey Ti-
kvah a cântat, au fost momente vesele 
cu improvizaţii hazlii, cu o priză deosebit 
de bună la publicul prezent, tombola, iar 
în fi nal publicul a fost răsplătit de câteva 
melodii deosebit de îndrăgite în interpre-
tarea Hakeshet Kltezmer Band.

Pe tot parcursul zilei, participanţii 
au putut consuma la discreţie prăjiturile 
specifice sărbătorii, prăjituri care prin 
intermediul tinerilor organizaţi în grupuri, 
au ajuns şi la cei care din diverse motive 
nu au putut fi  prezenţi la sărbătoare, cât 
şi la asistaţi.”

JCC 
ORADEA

Pagină realizată de
 LUCIANA FRIEDMANN
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BERESHIT Cluj: Sărbătoarea de Pesah, într-o perspectivă academică
Cea de-a şaptea ediţie a Programului 

Bereshit a depăşit, ca amploare şi conţi-
nut, orice aşteptări. De fapt, organizatorii 
au fost nevoiţi să oprească înscrierea 
participanţior atunci când s-a ajuns la 
400, fi ind peste capacitatea momentului. 
Seminarul, desfăşurat pentru prima oară 
la Cluj, a răspuns speranţelor celor care 
au manifestat nerăbdare între cele două 
ediţii recente. Program academic, de stu-
diere a conceptelor Iudaismului, această 
„universitate călătoare” este o reţetă cu 
un succes fără precedent în România, ea 
aducând profesori reputaţi din Israel, de la 
cele mai importante universităţi. Imaginea 
iniţială, foarte puternică, a fost a 400 de 
evrei din România ascultând împreună 
conferinţa despre “Cei Patru fi i din Ha-
gada” susţinută de Rabin dr. Dalia Marx. 
Nu este o greşeală: doamna este profesor 
universitar şi rabin, în cadrul curentului 
Reform al Iudaismului. De la aceasta, în 
calitatea sa de profesor, cât şi de la prof. 
dr. Rebeca Kneller, dr. Shmuel Faust, dr. 
Gabriel Barzilai, participanţii la program 
s-au putut apropia de Sărbătoarea de 
Pesah dintr-o perspectivă academică. Pe-
sah nu însemnă numai Sederul petrecut 
împreună - fi e acasă, fi e în comunitate – ci 
şi o sărbătoare telologică, istorică, literară 
şi sociologică. Calitatea morală profundă 
a acestei celebrări a fost relevată cu 
exemple interesante, ea fi ind o sărbătoare 
care aduce pentru prima oară în istoria 
omenirii valoarea fundamentală a libertăţii 
individuale a Credinţei. Pe de altă parte, 
este prima sărbătoare umanistă, în care 
sunt apreciate acele concepte iudaice 
profunde care consideră că omul se poate 
revolta împotriva autorităţii atunci când 
dreptul său la existenţă este împiedicat, în 
care femeia are un rol decisiv, etc. Toate 
aceste secvenţe şi multe altele au fost 
prezentate pe larg iar, prin intermediul 
traducătorilor, acestea au ajuns la publicul 
de limbă română. Hagada, istorisirea, 
„spunerea” care trebuie transmisă din 
generaţie în generaţie, a fost un laitmotiv 
adesea citat în cuprinsul conferinţelor. 

Cel care a iniţiat acest program în ţara 
noastră, directorul Joint România, Israel 
Sabag, a reuşit din nou, prin coordonarea 

unei echipe de profesionişti şi voluntari, 
să aducă un echilibru perfect între latura 
academică, cea socială şi practica vieţii 
religioase, prin întâmpinarea Şabatului şi 
intrarea într-o nouă săptămână. Cu aten-
ţie pentru fi ecare detaliu, pentru ca fi ecare 
oaspete să se simtă bine, domnia-sa a 
transformat, nu pentru prima oară, aceas-
tă întâlnire într-un eveniment memorabil. 
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
nu doar a îmbrăţişat dintru început acest 
program, devenind promotorul său, dar a 
fost şi unul dintre lectorii sesiunilor Limud, 
desfăşurate sâmbătă. 

Prezenţa ambasadorului Statului 
Israel, Excelenţa Sa Dan Ben-Eliezer, 
împreună cu soţia sa Hedva, a fost un 
semn al apropierii dintotdeauna a comu-
nităţii evreieşti din România faţă de Israel. 
Extrem de activ şi implicat în promovarea 
Israelului, dar şi în existenţa comunităţii 
evreieşti, diplomatul reprezintă un liant 
foarte important între cele două ţări. 
Reprezentantul Israelului în România a 
făcut şi o foarte interesantă prezentare a 
actualităţii israeliene de după recentele 
alegeri, în contextul general al evoluţiei 

politice din Orientul Mijlociu. 
Faptul că la Bereshit au fost prezenţi 

10 preşedinţi de comunităţi evreieşti a fost 
un model pentru membrii acestor comuni-
tăţi, fi ind clar că este un eveniment foarte 
important pentru toţi evreii din România.

Ca şi ediţia precedentă, aceasta a avut 
şi o componentă socială, cu atât mai im-
presionantă în situaţia în care la Cluj mai 
trăiesc supravieţuitori ai Holocaustului. 
Grupaţi de directorul DASM, Attila Gulyas, 
în echipe de câteva persoane şi conduşi 
de voluntari din cadrul comunităţii clujene, 
participanţii au vizitat câţiva asistaţi. A fost 

o impresionantă întâlnire între generaţii, 
care a dat o valoare emoţională specială 
acestei sesiuni.

A descrie această ediţie a Programului 
Bereshit nu se poate face fără a te referi 
la atmosfera specială – caldă, familială, 
cu un spirit evreiesc autentic – de Şa-
bat!, în primul rând pentru preşedintele 
Comunităţii, dr. Robert Schwartz, cât şi 
pentru Sergiu Suciu, cel care a coordonat 
organizarea locală din partea comunităţii 
clujene, a fost un moment de mare emo-
ţie. Acest lucru a fost împărtăşit de toţi cei 

prezenţi. Sinagoga, care odinioară a cu-
noscut drama celor deportaţi, a renăscut 
prin această asistenţă care a umplut cele 
două niveluri ale sale. Vocea minunată 
a lui Rav Shalom Levi dar şi rugăciunea 
pe care cantorul Sraia Kav a rostit-o cu 
un glas cald şi puternic au luminat acest 
edifi ciu. S-a dansat şi s-a cântat în Sina-
gogă, aşa ca în vremurile când aici era o 
mare şi prosperă comunitate evreiască.

Evenimentul a continuat în marele 
restaurant al Hotelului Napoca, unde 
amfi trionii – conduşi de Israel Sabag – 
i-au aşteptat pe toţi participanţii cu mese 
întinse, o atmosferă plăcută, cu melodii 
şi dansuri pentru fete şi băieţi separat, 
bucate delicioase.

Havdalah a avut loc, sub ochii miraţi 
ai trecătorilor, în parcul din proximitatea 
Hotelului Napoca. Sutele de participanţi, 
cu lumânări aprinse în mână, au cântat 
împreună, sub coordonarea lui Israel 
Sabag, acele binecuvântări ale simţurilor 
noastre care au preceput Şabatul şi care 
fac diferenţa dintre această Zi-Regină 
şi restul săptămânii. Iar apoi, din nou la 
hotel, s-a dezlănţuit petrecerea hasidică... 
Chiar dacă venit pentru doar câteva ore, 
cu un foarte mare efort, Rav Shalom Levi 
a adus acele melodii vechi, frumoase, 
autentic evreieşti. Vocea sa a umplut din 
nou spaţiul, aşa cum doar el ştie să o 
facă. Ansamblul klezmer „Mazel Tov” – 
soţii Sulamita şi Vasile Socea, împreună 
cu colegii lor instrumentişti – au fost la 
mare înălţime, afl aţi acum şi în calitate 
de gazde, la Cluj. S-a dansat ore întregi 
pe melodiile pe care le-au interpretat, în 
timp ce directorul hotelului a oferit în dar 
un moment artistic autentic românesc.

Emoţionant a fost şi fi nalul acestui 
Bereshit, pe care cei mai mulţi doresc să 
îl vadă ca pe o anticipare a ediţiei viitoare. 
Cu această ocazie, cei prezenţi au putut fi  
recunoscători echipei care a făcut posibil 
acest eveniment. Cu toţii au fost îndelung 
aplaudaţi şi în mod special a fost apreciat 
efortul JCC, al directorului JCC Bucureşti, 
Shai Orny, care a lucrat împreună cu 
întreaga echipă a JCC la reuşita acestui 
eveniment. (L.F.)

A M  C O N S E M N A T  P E N T R U  D U M N E A V O A S T R Ă
La reuniunile din 18 şi 27 februarie, precum şi din 11 

martie a.c., Comitetul Director (CD) al F.C.E.R. a decis: 
. transmiterea integrală a raportului întocmit de Controlul 
Financiar Intern (CFI) către şeful contabil al CEB, Hermi 
Proch, pentru formularea de concluzii privind raportul şi 
de propuneri către membrii Comitetului de Conducere 
al CEB; • constituirea unui grup de lucru, format din 
directorul Cancelariei Rabinice, Edi Kupferberg, direc-
torul economic, ec. Ovidiu Bănescu, directorul DASM, 
ec. Attila Gulyas, şeful Ofi ciului Juridic, Beatrice Haler, 
şeful Biroului CFI, revizor contabil Ionel Horn, pentru 
redactarea unui material privind atribuţiile, măsurile, 
sancţiunile care pot fi  aplicate organelor de conducere 
alese la nivelul F.C.E.R. şi al comunităţilor; • discutarea 
la viitoarea reuniune a Consiliului de Conducere al 
F.C.E.R. a modifi cărilor propuse la regulamentul-cadru 
pentru alegerile conducerii CEB; • tematica dezbaterilor 
la reuniunea Consiliului de Conducere al F.C.E.R. din 
24 – 25 aprilie a.c., respectiv, rezultatele fi nanciar – con-
tabile ale F.C.E.R. pe 2012, codul de conduită, confl ictul 
de interese, alegerile conducerii CEB, regulamentul de 
atribuţii ale conducerii F.C.E.R.; • amenajarea spaţiu-
lui de la parterul fostului sediu al Editurii „Hasefer” şi 
întocmirea unui deviz de către CAPI; • prezentarea de 
către directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici, a atribuţiilor 
fi ecăruia dintre angajaţii CAPI, a unor materiale legate 
de vânzarea Sinagogii din Făgăraş şi deschiderea unui 
şantier pentru renovarea Sinagogii din Hârlău; • com-
pletarea unei informări despre auditul fi nanciar intern 
al CEB, care  urmează să fi e prezentată la următoarea 
reuniune a CD. Au fost stabilite: • pregătirea dosarului 
privind scutirea de TVA la importul de azimă pentru 
Pesah în vederea intervenţiei la ministrul de Finanţe; • 
prezentarea unei informări complete şi cuprinzătoare, 
întocmită de CAPI, privind stadiul lucrărilor de la Templul 
Coral şi resursele fi nanciare necesare; • mandatarea 
Comisiei de cercetare disciplinară a F.C.E.R. de a ana-
liza – înaintea deciziei de aplicare – raportul de audit 
fi nanciar de la CEB şi de a propune măsuri, potrivit regu-
lilor din Codul Muncii; • folosirea banilor din contul C.E. 
Constanţa doar cu semnătura reprezentanţilor F.C.E.R., 

realizarea de către CAPI a unui cadastru la Sinagoga 
din Constanţa şi trimiterea unei scrisori ultimative către 
această comunitate pentru trimiterea actelor în termen 
de trei zile; • prezentarea de către secretarul general al 
F.C.E.R., ing. Albert Kupferberg, a unei note cu propuneri 
pentru alegerile de conduceri şi prelungirea de mandate 
ale Comitetelor de Conducere ale C.E. Rădăuţi, Dorohoi, 
Craiova până la validarea rezultatelor alegerilor de noi 
Comitete de Conducere; • organizarea unei întâlniri pe 
tema prezentării suferinţelor îndurate de evrei în anii 
totalitarismului la Memorialul Victimelor Comunismului 
de la Sighet, cu participarea preşedintelui şi vicepreşe-
dintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer şi ing. Paul Schwartz, 
a consilierului în probleme culturale a preşedintelui Fe-
deraţiei, dr. ing. José Blum, a directorului CSIER, prof. 
univ. dr. Liviu Rotman. 

CD a aprobat: • contribuţiile băneşti pentru achizi-
ţionarea azimei şi făinei de azimă pentru Pesah 5773 
de către enoriaşi – 13 lei pentru un kilogram de azimă 
şi 6,50 lei pentru ½  kilogram de făină de azimă – şi 
de către cei care nu sunt membri ai comunităţii – 26 
lei pentru un kilogram de azimă şi 13 lei pentru ½  ki-
logram de făină de azimă; • adoptarea unui proiect de 
cod de conduită pentru liderii F.C.E.R. şi ai comunităţilor 
evreieşti, inclusiv – confl ictul de interese; • participarea 
Editurii „Hasefer” la Salonul de Carte „Bookfest” din 
Timişoara, organizat sub egida Federaţiei Editorilor din 
România, între 14 – 17 martie a.c., şi la Târgul Educa-
ţional de Carte „Transilvania” de la Târgu Mureş, ediţia 
a III-a, între 5 – 7 aprilie a.c.; • prezenţa la Reuniunea 
Internaţională pentru Combaterea Antisemitismului 
de la Ierusalim, între 28 – 31 mai a.c., a preşedintelui 
AERVH, dr. Liviu Beris; • ajutorul lunar de 400 lei, prin 
contribuţia F.C.E.R. şi Joint, acordat văduvei regretatului 
preşedinte de onoare al C.E. Iaşi, ing. Pincu Kaiserman 
z.l.; • vânzarea unui imobil din C.E. Rădăuţi, actul notarial 
incluzând menţiunea potrivit căreia cumpărătorul a luat la 
cunoştinţă că preia în totalitate contractele de închiriere 
existente la data cumpărării, cu toate clauzele cuprinse în 
acestea, taxele materiale şi taxa de timbru fi ind suportate 
de cumpărător; • urgentarea vânzării unui apartament 

din Calea Victoriei – Bucureşti; • prezentarea pe site-ul 
F.C.E.R. a Regulamentului de alegeri pentru condu-
cerea CEB, aprobat în unanimitate de CD, a actelor şi 
informaţiilor necesare pentru depunerea de candidaturi; 
• expunerea la viitoarea reuniune a Comitetului Director 
al Fundaţiei „Caritatea” a tabelului de utilizare, în 2013, 
a fondurilor şi a programului de lucru pentru reparaţii 
de sinagogi, cimitire şi clădiri; • participarea F.C.E.R. la 
Festivalul Internaţional de Film de la Bucureşti, ediţia a 
IX-a, organizat de Fundaţia „Charta”, între 4 – 21 aprilie 
a.c. şi organizarea unei mese festive la sediul DASM cu 
participarea organizatorilor, a invitaţilor la Festival, a re-
prezentanţilor Ambasadei Israelului, a liderilor F.C.E.R.; 
• acordarea Medaliei „Prieten al comunităţilor evreieşti 
din România” primarului Sectorului 5 al Capitalei, Mari-
an Vanghelie, directorului la Primăria aceluiaşi Sector, 
Bogdan Georgescu, managerului la Compania „Mak-
teslim”, Eliezer Frumerman, Institutului Naţional pentru 
Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”. CD a 
împuternicit preşedintele şi vicepreşedintele F.C.E.R, dr. 
Aurel Vainer şi ing. Paul Schwartz, şeful Ofi ciului Juridic, 
Beatrice Haler, şeful Biroului CFI, revizor contabil Ionel 
Horn să aplice rezultatele raportului de audit fi nanciar 
privind CEB. Au fost analizate: • solicitarea preşedintelui 
C.E. Dorohoi, prof. Iancu Isidor, de a participa la reuniu-
nile CD, hotărându-se invitarea sa în funcţie de agenda 
fi ecărei reuniuni; • organizarea unei reuniuni a Comisiei 
pentru Regulamentul de acordare a Medaliilor „Prieten 
al Comunităţilor Evreieşti din România”, hotărându-se 
menţinerea decernării lor potrivit Regulamentului alcătuit 
de Comisia sus menţionată, care-l va prezenta la urmă-
toarea reuniune a CD. S-a luat notă de: • succesul con-
certului cantoral din Bucureşti şi al emisiunilor postului 
de radio „Shalom”, recomandându-se mediatizarea lor 
în R.E.; • programele de ghiur din CEB şi C.E. Oradea, 
ca şi solicitarea de continuare a lor, în baza colaborării 
între F.C.E.R. şi C.E. Oradea. CD a mulţumit colectivului 
CAPI care monitorizează activitatea şantierului de la 
Templul Coral, termenul de fi nalizare a lucrărilor fi ind 
30 iulie 2014. (I.D.)
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De la un documentar cu tema Odessa - Teme 
Speciale te-ai fi  aşteptat la o prezentare obişnuită 
a evenimentelor privind cucerirea Odessei sau 
represaliile antievreieşti din 22-25 octombrie 1941. 
Filmul a fost prezentat în cadrul Festivalului de 
fi lm documentar dedicat drepturilor omului 11-
17.03.a.c. de regizorul şi scenaristul Florin Iepan 
la Muzeul Ţăranului Român într-o sală arhiplină, 
cvasitotalitatea publicului fi ind tineri. Cazul „Odes-
sa” implica toate acestea sau fi e şi numai eveni-
mentul special al aruncării în aer, la 22 octombrie 
1941, ora 17,45, a clădirii în care a fost instalat 
Comandamentul Militar Român. Se ştie că, după 
cucerirea Odessei, şeful acestui Comandament 
hotărâse instalarea sa în fosta clădire a N.K.V.D., 
deşi informaţiile minării acesteia s-au reînnoit în 
chiar ziua exploziei. Un raport al Comandamen-
tului Armatei a IV-a arăta că în urma exploziei au 
fost scoşi de sub dărămături 41 de morţi şi 39 de 
răniţi. O seamă de telegrame şi rapoarte, produse 
între 22-24 octombrie, informa Cabinetul Militar al 
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri despre toate 
cele petrecute în acest răstimp. Încă de la prima 
informare, generală şi fără precizări de detaliu 
cu privire la explozie, Mareşalul Ion Antonescu a 
ordonat represalii de o amploare fără precedent. 
Sunt cunoscute şi comentate în literatura de speci-
alitate. Câteva documente esenţiale în acest sens: 
Ordinul nr. 562 din 23.10., ora 12,30; Ordinul 3.161 
din 24.10 dispunând „executarea tuturor evreilor 
din Basarabia refugiaţi în Odessa”, ş.a.

Un interviu luat colonelului în rezervă Ovidiu 
Anca şi înregistrat pe casetă audio- video cu câţiva 
ani în urmă face trimitere la o telegramă primită de 
la Cabinetul Militar al Conducătorului în noaptea 
de 22/23 octombrie, imediat după miezul nopţii, 
prin care Mareşalul ordonă executarea a 22.500 
de evrei pentru explozia care a avut loc la Odessa. 
Mărturia este inedită, demnă de atenţie, deoarece 
aparţine şefului de Cabinet al generalului dispărut 
în explozie şi cel care rămâne cu aceeaşi funcţie 
pe lângă locţiitorul noului general care preia co-
manda. Acest mărturisitor, la vârsta de 86 de ani, 
relatează într-un interviu solicitat de el însuşi, că 
„nu vrea să intre în mormânt cu inima grea că n-a 
mărturisit acest adevăr” – el fi ind cel care a primit 
cablograma cu acel conţinut şi revoltat pe cei care 
astăzi, la televiziune, neagă genocidul la care el a 
fost de faţă. La întrebarea: „Aţi urmărit nemijlocit 
ce se petrecea graţie acestui ordin?” intervievatul a 
răspuns: „Da, deoarece ordinul de care v-am amin-
tit s-a aplicat întocmai, începând cu dimineaţa zilei 
următoare şi trecând pe diverse străzi i-am văzut 
pe cei spânzuraţi de felinare ca şi pe cei   mitraliaţi 
ori supuşi fl ăcărilor. M-a impresionat.“

Mărturisitorul a continuat să dea amănunte 
pentru o fi lmare de o oră şi jumătate şi o discuţie 
de şase ore. În documentarul lui Iepan sunt extrase  
răspunsurile esenţiale, alături de o suită de imagini 
relevante atât pentru starea de spirit a armatei din 
acel loc cât şi starea de spirit generală din acele 
vremuri. Imagini extrase din jurnale de epocă: mi-
tinguri legionare; parăzi militare; portretele oame-
nilor zilei; întâlnirea lui Ion Antonescu cu Hitler; Ion 
Antonescu pe front, însoţit de regele Mihai etc., etc. 
O vagă sugestie prin imaginea coloanei de evrei 
adunaţi în acele barăci şi blocuri destinate incendi-

erii împreună cu cei peste 20.000 de evrei „cazaţi” 
acolo (cazaţi, nu pentru a fi  gazaţi ci doar…..arşi 
de vii). Cu toate, fl ash-uri – sugerate doar pentru 
relevanţa şi pregnanţa lor, necum pentru conclu-
sivitate istorică în Tema Odessa. 

În schimb, o seamă de instantanee din vremuri 
mai recente – şi aici apare ineditul documentarului 
– concretizat într-o suită de imagini privind modul  
receptării „cazului Odessa” de către ofi cioşi şi 
ofi ciali din actualitatea noastră contradictorie şi 
derutantă adesea. Un scenariu care a entuziasmat 
sala de tineri prin grotescul celor surprinşi (probabil 
cu camera ascunsă) atunci când în studioul de 
televiziune în care Florin Iepan fusese programat 
să prezinte un supravieţuitor al acelui genocid 
antievreiesc a contramandat în favoarea unei 
alte emisiuni în care compăreau personaje care 
se opuneau desfăşurării emisiunii programate şi 
contractate. 

Florin Iepan pătrunde cu aparatul său de fi lmat 
în această zonă de reacţie contemporană la stră-
dania sa de a prezenta Tema Odessei, aşa cum 
mai poate fi  ea evocată „pe viu” după 70 de ani 
de când s-a petrecut aievea – wie es eigentlich 
gewesen, după cum ar spune marele istoric Ranke.

Documentat la faţa locului, scenaristul Iepan a 
găsit cu mare trudă un supravieţuitor – azi, poate, 
unicul scăpat din acel infern petrecut atunci şi 
acolo. Astăzi, un bătrân cu înfăţişare de rege Lear, 
ajuns la înţelepciunea personajului shakespearian 
şi care, în ciuda aventurii trăite la Bucureşti cu 
televiziunile locale – unde în ciuda aranjamentelor 
ferme făcute de regizor nu se izbuteşte decât….. 
o întâlnire particulară cu Mircea Dinescu, care se 
străduieşte, întocmai ca fi ica devotată a lui Lear, 
să-i dreagă gustul sălciu prin mijloace neaoşe 
acestui evreu trecut prin atâtea încercări ale vieţii şi 
ajuns la înţelepciunea ecleziastului, că „nimic nou 
sub soare”. Aparatul de fi lmat surprinde tragicomi-
cul suprapunerii emisiunii substitutive, personajele 
ei prezentate în documentar, imagisticii gândite de 
autor  pentru fi lmul său Odessa Teme Speciale. 
Turnura căpătată astfel de documentar se dove-
deşte un moment de inspiraţie şi de spontaneitate 
demn de toată lauda.

Dar România de azi, orice s-ar crede, nu sunt 
doar canalele de televiziune. Mai sunt şi atitudinile 
unor istorici şi creatori, în care l-aş cuprinde şi pe 
Florin Iepan, al cărui documentar va face, sper, 
o carieră naţională şi, de ce nu, internaţională. 
Reacţia tineretului din sala în care documentarul 
a fost prezentat s-a dovedit nu doar concluzivă, ci 
decisivă pentru starea de spirit a unui eşantion de 
tineri la mesajul umanist desprins din evocarea, 
atât de originală şi revelatoare, pentru o atitudine 
civică cu valenţe de sensibilizare faţă de genocidul 
petrecut la Odessa în acel tragic sfârşit de an 1941.

Recomandarea şi speranţa mea este ca acest 
documentar, pe care l-am caracterizat ca fi ind 
„cu totul altfel”, să atragă atenţia prin atitudinea 
conturată, prin mesajul transmis într-o manieră mo-
dernă categoriilor celor mai implicate în destinele 
neoumanismului care îşi face vad tot mai larg şi pe 
pământul în care convieţuiesc români şi atâtea alte 
minorităţi naţionale al căror trecut, fast or nefast, 
se cuvine a fi  cunoscut şi respectat.  

HARY KULLER

U n  d o c u m e n t a r  „ c u  t o t u l  a l t f e l ”

Istoria fi lmului documentar românesc postbe-
lic nu poate fi  scrisă fără Mirel Ilieşiu. Gazetarul, 
poetul, melomanul, umoristul, iubitorul de natură, 
de artă nu se puteau suda într-un aliaj mai potrivit. 
Ultimul lui fi lm, „Liniştea picturii”, are ceva premo-
nitoriu pentru propriul sfârşit, pe cât de brusc pe 
atât de prematur. Dacă ar fi  trăit, Mirel Ilieşiu ar fi  
împlinit 90 de ani. Eroul real al acestui din urmă fi lm 
este un tânăr pictor naiv din Banat, bolnav conge-
nital de inimă. Un om căruia îi e dat să cunoască 
drumul către moarte, pictura dându-i puterea de 
a-şi suporta gândul morţii apropiate. Părinţii, ţărani, 
conştienţi că fi ul lor n-avea mult de trăit, îi asigurau 
culori, pânze, cartoane… Coloana sonoră aleasă a 
fost „Anotimpurile” de Antonio Vivaldi. „Timp de 30 
şi ceva de ani, de când a realizat «Viscolul», unul 
din primele sale fi lme, până la ultimul, a făcut mult 
mai mult şi mai decisiv în studioul cinematografi c 
cel mai blestemat, amintea Radu Cosaşu – şi aici 
intervine nota explicativă a redactorului: acolo 
«propaganda de partid» era mai apăsătoare ca 
oriunde -, fi indcă era un obsedat de curăţenie 
morală, ideologică, artistică, fi indcă avea oroare 

de tot ce era şablon. 
Mirel Ilieşiu a inaugurat fi lmul de artă din Româ-

nia”. Aşa l-am şi cunoscut prin intermediul câtorva 
din fi lmele sale de artă: „Ritmuri potrivite”, pe ver-
suri de Arghezi, „Cântecele Renaşterii”, „Lumină şi 
piatră”, în care a folosit în chip de orgă stalactitele 
şi stalagmitele din Peştera Scărişoara, „În marea 
trecere”, după poemul cu acelaşi titlu de Blaga, 
având-o colaboratoare pe Miriam Răducanu şi pe 
coriştii de la „Madrigal”… Când „Revista Cultului Mo-
zaic”, devenită „Realitatea Evreiască”, s-a conectat 
la viaţa culturală românească, cineastul nu mai trăia. 

De la 14 ani, Mirel a fost nevoit să-şi câştige 
singur existenţa, a făcut muncă obligatorie în anii 
legislaţiei rasiale, imediat după ’44 s-a înrolat la 
„Forţele de apărare patriotică”, şi-a continuat stu-
diile liceale, a urmat cursuri de inginerie textilă, 
a fost atras de publicistică, şi-a descoperit, apoi, 
adevărata vocaţie: regia de fi lm documentar. Ştia 
să găsească expresii insolite unor realităţi aparent 
„banale”, observa Lidia Ilieşiu. Dar nu în asta con-
stă arta, indiferent de expresie? 

IULIA DELEANU

„ M i r e l  I l i e ş i u  a  i n a u g u r a t 
f i l m u l  d e  a r t ă  d i n  R o m â n i a ”

- Din istoria postbelică a fi lmului documentar românesc -

noi şi suntem convinşi că este o pierdere imensă pentru Comunitatea 
Evreiască din România să se despartă de această personalitate stră-
lucită, de această minte mereu tânără. Fiind pentru peste un deceniu 
secretar general al F.C.E.R., a fost partenerul Joint în multe schimbări 
fundamentale în cadrul acestei comunităţi. Îi suntem recunoscători pen-
tru toate faptele sale şi pentru felul în care a lucrat mereu împreuna cu 
Joint. După plecarea dintre noi a acad.dr. Nicolae Cajal z.l., a devenit 
preşedinte interimar al F.C.E.R. şi a avut, din nou, oportunitatea, forţa şi 
voinţa să pună în practică multe dintre visurile sale în benefi ciul evreilor 
din România. Azi ne alăturăm cu toată fi inţa noastră suferinţei familiei 
sale, pe care a iubit-o şi a onorat-o cu toată puterea sa. Gândul nostru 
merge către copiii, nepoţii şi strănepoţii săi pentru care a fost un model 
demn de urmat, ca pentru mulţi alţi tineri din preajma sa. Ştiind legătura 
caldă care i-a legat ca familie, indiferent de generaţie, Joint a încercat 
mereu să fi e alături de această familie unită. Avocat Iulian Sorin z.l. a 
fost un om de onoare, care şi-a respectat mereu cuvântul şi a încercat 
să găsească vocea raţiunii şi păcii în orice situaţie. În colaborarea sa cu 
Joint, am benefi ciat mereu de inteligenţa şi experienţa sa şi vocea sa o 
vom avea în memorie şi în viitor.

Dragă familie, fi e-i memoria binecuvântată, Zihrono Livraha! Vă rugăm 
să primiţi gândurile noastre, pline de durere dar şi pline de apreciere. Fie 
ca mereu să fi e onorată viaţa sa, care a fost în benefi ciul semenilor săi, 
în benefi ciul evreimii din România.

Iulian Sorin era un om cu mintea limpede şi judecată chibzuită
TIBERIU ROTH, 
preşedintele C.E. Braşov, preşedintele Asociaţiei Sioniste din 

România
Am afl at, cu o  tresărire dureroasă, că azi, 23 martie (12 Nisan 

5773), după o lungă şi demn suportată suferinţă, Iulian Sorin a părăsit 
această lume. 

L-am cunoscut cu 25 de ani în urmă, în anul 1988, la o recepţie 
dată de Rabinul. Am stat atunci de vorbă multe ore. Cred că de atunci 
s-a statornicit între noi un soi de relaţie de respect şi empatie.

Era un om cu mintea limpede şi judecată chibzuită. Nu se repezea 
când era de luat decizii, dar avea o fermitate izvorâtă din conştiinţa 
dreptăţii, atunci când le lua.

Era diplomat, vorbea cu măsură şi nu-şi dădea cu părerea în 
subiecte pe care nu le cunoştea. Era un om inteligent, informat şi 
discret. A ajuns relativ repede în graţiile Rabinului Rosen şi, de aici, 
în vârful ierarhiei F.C.E.R. Perioada cât a condus în mod direct sau 
indirect F.C.E.R. a fost fructuoasă şi benefi că, el contribuind cu price-
pere la iniţierea unor îmbunătăţiri structurale necesare după căderea 
dictaturii comuniste.

În ultimii 8 ani, deşi a păstrat legătura cu Comunitatea, boala, 
singurătatea, vârsta şi deziluziile legate în special de lipsa de recu-
noştinţă a multor persoane, în care a avut încredere şi pe care le-a 
ajutat, l-au măcinat şi l-au întristat.

A fost un om valoros, dedicat obştii evreieşti, şi vom simţi cu toţii 
lipsa înţelepciunii, echilibrului şi experienţei cu care ne-a obişnuit şi 
cu care ne-a susţinut cu generozitate.

În numele Comunităţii Evreilor din Braşov, în numele Asociaţiei 
Sioniste din România, în numele meu şi al soţiei mele, doresc să 
exprim familiei îndurerate condoleanţe şi să exprim durerea ce o 
resimţim la acest moment de tristă despărţire de cel care a fost omul 
şi evreul Iulian Sorin.

Cel Atotputernic să-l aibă în pază şi să-l odihnească în veşnicie.

Iulian Sorin a fost unul dintre ctitorii F.C.E.R.
Prof. dr. CORNELIU SABETAY, preşedintele C.E. Craiova: 
Sincere condoleanţe, la pierderea unuia din cei mai importanţi 

membri ai comunităţii evreilor din România, Iulian Sorin, şi sincere 
condoleanţe familiei şi întregii comunităţi.

Personalitate marcantă a vieţii cotidiene, a fost unul dintre ctitorii 
actualei Federaţii a Comunităţilor Evreieşti din România şi s-a implicat, 
alături de academician prof. dr. Nicolae Cajal, în toate problemele 
legate de viaţa evreiască.

Familist deosebit, soţ, tată şi bunic, s-a bucurat de aprecierea, 
nu numai a membrilor comunităţii noastre, ci şi a întregii colectivităţi 
din România, şi care i-au adresat întotdeauna cuvinte de mulţumire 
pentru colaborare.

Nu îl vom uita niciodată ca pe un adevărat prieten pentru Comu-
nitatea Evreilor din Craiova.

Iulian Sorin a fost un militant pentru drepturile omului
IVAN TRUŢER
A trecut în nefi inţă avocatul Iulian Sorin, personalitate marcantă 

a Comunităţii evreieşti din România. Membru fondator al Consiliului 
pentru Minorităţile Naţionale – 1993, preşedinte al Comisiei Juridice 
a CMN şi iniţiator şi susţinător al legislaţiei pentru retrocedarea bu-
nurilor comunitare.

A fost un militant pentru drepturile omului, deosebit de activ în 
Campania Europeană şi Naţională împotriva rasismului, intoleranţei, 
xenofobiei şi antisemitismului, iniţiată de Consiliul Europei.

A fost acela care a ţinut sus drapelul F.C.E.R., în toate călătoriile 
şi intervenţiile sale, până în îndepărtata Chină.

Prin întreaga sa activitate la F.C.E.R. şi CMN, a militat pentru o 
lume mai bună şi mai dreaptă, pentru ca toţi cei ce aparţin minorităţilor 
naţionale să se bucure de toate drepturile prevăzute în legislaţia în 
vigoare.

Cei ce au lucrat cu avocatul Iulian Sorin nu îl vor uita niciodată!

Pios omagiu familiei îndurerate
ION, STELA şi LUMINIŢA GEORGESCU
Cuvintele nu pot descrie durerea la despărţirea sufl etului de trup, 

mai ales când este vorba de fi inţa iubită. Atotputernicul să vă ajute, 
îndurerată familie, să depăşiţi momentul tragic la trecerea în nefi inţă 
a celui ce a fost av. Iulian Sorin, soţ, tată, bunic, străbunic, coleg de 
excepţie.

Dumnezeu să-l aibă în grija Sa.

C u v i n t e  î n d u r e r a t e
(Urmare din pagin 5)
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Evenimentul a avut loc în cadrul 
unei conferinţe de presă organizate 
de comitetul de decernare, repre-
zentat de preşedintele Universităţii 
din Tel Aviv, profesorul Joseph Klaf-
ter, şi de preşedintele Fundaţiei Dan 
David, profesorul Itamar Rabinovici. 
Ei au făcut publice numele celor 
care vor fi  laureaţi ai prestigiosului 
premiu, pentru contribuţia majoră 
la dezvoltarea unor domenii ştiinţi-
fi ce, culturale, tehnologice sau ale 
bunăstării sociale. 

Premiile sunt împărţite în trei 
mari categorii: Trecut, Prezent şi Vi-
itor. Filosoful francez Michel Serres 
şi Leon Wieseltier au fost nominali-

zaţi pentru domeniul cultural. Leon 
Wieseltier este un prestigios scrii-
tor, critic şi editor american, lucrând 
din 1983 pentru prestigioasa revistă 
The New Republic. Economista 
Esther Duflo şi fizicianul Alfred 
Sommer au fost nominalizaţi pentru 
dimensiunea Viitorului, ei aducând 
importante contribuţii pentru o 
lume mai bună şi raţi-
onală. Istoricul britanic 
Geoffrey Lloyd a fost 
nominalizat pentru fa-
cilitarea unei mai bune 
cunoaşteri a trecutului.

Ceremonia de de-
cernare va avea loc pe 
9 iunie, la Universitatea 
din Tel Aviv. Premiul a 
fost instituit încă din 
anul 2002 de Funda-
ţia Dan David, care 
poartă numele unui 
filantrop israelian de 
origine română, născut 

în Bucureşti, în 1929. Dan David s-a 
implicat încă de la vârsta de 16 ani 
în organizaţiile sioniste şi a făcut 
Alia în 1960, după o interesantă 
carieră de operator în Televiziunea 
Română. Avea să moară în anul 
2011, la Londra. Cu un an an mai 
devreme a înfi inţat fundaţia care îi 
poartă numele.

ŞTIINŢA
ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
ŞI VIAŢA

Israelul se alătură Human Brain Project

Aproape de vindecarea 
psoriazis-ului

Nominalizările pentru Premiul 
Dan David – ediţia 2013

Papa Francisc a avut relaţii 
bune cu evreii din Argentina

Jorge Mario Bergo-
glio, cardinalul argenti-
nian  devenit Papa Fran-
cisc, a avut relaţii bune 
cu evreii din Argentina, 
au declarat demnitari 
ai comunităţii evreieşti 
argentiniene, dar şi ai al-
tor organizaţii evreieşti. 
Astfel, în septembrie 
2007,  ca arhiepiscop 
de Buenos Aires, a par-
ticipat la slujba de Roş 
Haşana la Sinagoga 

Tikva Slihot. Rabinul David Rosen, director cu probleme-
le interconfesionale din cadrul AJC (Comitetul Evreiesc 
American),  a afi rmat că noul Papă este “un om blând, 
sensibil şi modest”. În Buenos Aires se ştia despre el 
că-şi găteşte singur şi răspunde personal la telefon. Şi-a 
manifestat deplina solidaritate cu comunitatea evreiască 
după bombardarea, în 1994, a Centrului comunitar evre-
iesc AMIA din capitala ţării, a precizat rabinul Rosen. În  
2005, arhiepiscopul Bergoglio a fost prima personalitate 
care a semnat o petiţie, cerând să se facă dreptate în cazul 
bombardării Centrului comunitar AMIA. El a semnat, de 
asemenea, documentul “85 de victime, 85 de semnături”, 
acesta făcând parte din marcarea a 11 ani de la bombar-
darea Centrului iar în 2010 a vizitat clădirea reconstruită 
şi a stat de vorbă cu liderii comunităţii evreieşti. Potrivit 
rabinului Rosen, prin alegerea lui ca Suveran Pontif s-a 
infi rmat teza că Benedict al XVI-lea ar fi  fost ultimul papă 
care a trăit în perioada Şoah-ului sau că nu va mai exista 
un alt papă care să aibă relaţii personale cu evreii. 

Israel Singer, fostul lider al Congresului Mondial Evre-
iesc, a colaborat cu arhiepiscopul Bergoglio la începutul 
anilor 2000 într-un program comun catolic-evreiesc, de 
distribuire a ajutoarelor pentru săraci în Buenos Aires, 
denumit “Ţedaka”, şi a fost impresionat de modestia lui. 
Arhiepiscopul a  scris prefaţa unei lucrări al cărei autor 
a fost rabinul Sergio Bergman, un deputat din Buenos 
Aires, şi s-a referit la el ca la “unul din învăţătorii mei”. În 
noiembrie anul trecut a fost gazda unui memorial dedicat 
“Nopţii de cristal”, împreună cu rabinul Alejandro Avruj de 
la congregaţia NCI-Emanuel World Masorti, eveniment 
organizat în Catedrala Metropolitană de la Buenos Aires. 
A colaborat şi cu Congresul Evreiesc din America Latină 
şi s-a întâlnit cu tineri evrei care participau la programul 
“Noile generaţii”. “Mulţi ani, Congresul Evreiesc din Ame-
rica Latină a avut relaţii strânse cu Jorge Bergoglio. Cu-
noaştem valoarea şi puterea lui şi suntem convinşi că va 
face o muncă extraordinară ca lider al Bisericii Catolice”, 
a declarat, publicaţiei on-line Jewish Telegraphic Agency 
(JTA), Claudio Epelman, directorul executiv al Congre-
sului Evreiesc din America Latină. Vizitând sinagoga din 
Buenos Aires, arhiepiscopul i-a numit pe evrei “fraţii mei 
mai vârstnici”.

După ce l-a felicitat în numele Uniunii comunităţilor 
evreilor din Italia, Renzo Gattegna, preşedintele Uniunii, 
şi-a exprimat în particular speranţa că dialogul dintre 
catolici şi evrei va fi  continuat cu aceeaşi intensitate ca în 
ultimii ani, cu liderii Bisericii Catolice.

În vârstă de 76 de ani, cardinalul argentinian Jorge Ma-
rio Bergoglio, membru al Ordinului Iezuiţilor, a devenit noul 
Papă, luându-şi numele de Francisc. El este primul Papă 
neeuropean de peste un mileniu. Alegerea lui de către 
Colegiul Cardinalilor ilustrează recunoaşterea deplasării  
şi întăririi catolicismului în America Latină, Brazilia şi Ar-
gentina fi ind ţările cu  cei mai numeroşi credincioşi catolici.

EVA GALAMBOS

Cercetătorii de la Univer-
sitatea Ben Gurion din Ne-
ghev, împreună cu specialiştii 
concernului medical Teva, au 
dezvoltat şi îmbunătăţit un 
posibil tratament pentru vinde-
carea Psoriazis-ului, care este 
o afecţiune dermatologică din 
ce în ce mai frecventă în zilele 
noastre. Dezvoltatorii acestui 
proiect deosebit de important 
sunt dr. Marianna Zaretsky şi 
profesorul Amir Aharoni, de la 
Universitatea Ben Gurion, îm-
preuna cu Yoek Kay şi Revital 
Etzioni, de la Teva. 

Ei au implementat o nouă 

metodă care constă în realiza-
rea unui receptor transgenic, 
capabil să vindece moleculele 
interleukine. Această nouă 
metodă îşi propune o rată 
de succes cu mult sporită în 
lupta împotriva acestei boli. 
„Am dezvoltat această nouă 
metodă tocmai pentru a trata 
pacienţi care nu răspund la 
orice alt tratament”, a afi rmat 
prof. Amir Aharoni. Potrivit unor 
statistici ale organizaţiilor mon-
diale de sănătate, peste 125 de 
milioane de oameni suferă de 
o formă de Psoriazis.

Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

Inaugurarea unui Institut 
Israelian la Washigton DC
Pe 28 februarie, în capitala Statelor Unite ale Americii a fost 

inagurat un centru de cercetare, denumit „Institutul Israel”, înfi in-
ţat sub egida Charles and Lynn Schusterman Family Foundation, 
care va susţine activitatea acestuia prin burse de studiu, cerce-
tare şi aprofundarea cunoştinţelor despre tot ceea ce înseamnă 
Israel şi întreaga moştenire culturală iudaică. 

Profesorul Itamar Rabinovici, fost ambasador al Statului 
Israel la Washington, va fi  preşedintele acestei noi instituţii. 
„Statul Israel reprezintă un centru intelectual, ştiinţifi c, artistic 
şi tehnologic. Dezvoltarea studiilor israeliene oferă posibilitatea 
unei conectări  a studenţilor, cercetătorilor şi artiştilor la viaţa şi 
cultura Israelului”, a afi rmat acesta. Menirea Institutului este de 
a organiza importante schimburi academice între Statul Israel 
şi alte ţări, precum şi sprijinirea organizării unor seminarii şi 
conferinţe pe această temă, cu scopul de a facilita cunoaşterea 
şi cultivarea relaţiilor dintre state şi susţinerea cercetării în acest 
nou domeniu.

Un grup de opt savanţi 
israelieni se va alătura unui 
grandios proiect iniţiat şi 
finanţat de Comisia Euro-
peană, intitulat Human Brain 
Project şi care va benefi cia 
de o fi nanţare de aproape 
două miliarde de euro pentru 
următorii zece ani. 

Proiectul are ca scop 
dezvoltarea unei tehnologii 

cât mai performante de studiere a mecanismelor de 
funcţionare ale creierului uman, încă una din marile 
necunoscute ale ştiinţei contemporane. Acest lucru 
se va realiza şi cu ajutorul unor computere ultraper-
fomante care vor simula activitatea creierului uman 
şi vor putea face posibilă decodarea limbajului său. 
Scopul fi nal este de natură medicală, putând conduce 

la o mai bună cunoaştere a maladiilor cerebrale şi im-
plicit la descoperirea unor noi tratamente. Grupul de 
cercetători israelieni va fi  condus de prof. Idan Segev, 
de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, şi prof. Yadin 
Dudai, de la Institutul Weizmann pentru Ştiinţă. Întregul 
proiect se va desfăşura în cadrul Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, Elveţia, sub conducerea 
lui Henry Markram, un fost absolvent al Institutului 
Weizmann. „Creierul uman este cea mai complexă şi 
uimitoare parte componentă a organismului şi suntem 
foarte departe de a-l înţelege. Într-un fel, suntem străini 
de propria noastră persoană”, a afi rmat el.

Participarea Statului Israel se bucură de sprijin la 
cel mai înalt nivel, fi ind cunoscută poziţia preşedintelui 
Shimon Peres, care susţine astfel de proiecte ştiinţifi -
ce, apreciind că, fără îndoială, ştiinţa israeliană se va 
afi rma ca lider în acest domeniu ştiinţifi c.

Conferinţă 
în memoria 

lui Ilan Ramon
Cea de-a opta ediţie a Conferinţei Inter-

naţionale Spaţiale „Ilan Ramon”, organizată 
cu sprijinul Ministerului Ştiinţei şi Tehnologiei, 
Agenţiei Spaţiale a Israelului şi Institutului 
Fischer, a avut loc la Herzlyia şi a reunit 
reprezentanţi ai unor prestigioase agenţii de 
profi l din lume. 

Această conferinţă, organizată anual în 
memoria astronautului israelian decedat în 
anul 2003 în urma exploziei navetei spaţiale 
Columbia, are menirea de a aborda provo-
cările contemporane ale astronauticii şi noile 
perspective pentru dezvoltarea acestui dome-
niu. În acest sens, a fost discutată şi posibi-
litatea pregătirilor necesare pentru trimiterea 
unui al doilea astronaut israelian cu ocazia 
următoarei misiuni comune NASA. Printre cei 
prezenţi s-au numărat Charles Boldon, din 
partea NASA, prof. Isaac ben Israel, directorul 
Agenţiei Spaţiale Israeliene, Jean-Jacques 
Dordain, din partea Agenţiei Spaţiale Euro-
pene, Sergei Saveliev, din partea Agenţiei 
Spaţiale a Federaţiei Ruse, precum şi alţi 
reprezentanţi şi specialişti. Prezenţa unor 
personalităţi de prim rang din domeniul as-
tronauticii a confi rmat rolul Statului Israel în 
dinamica cosmonauticii internaţionale. 

Statul Israel aparţine unui club exclusivist, 
format din 10 state care deţin tehnologii 
spaţiale complete. “Suntem o ţară mică, dar 
o putere în ceea ce priveşte cercetarea spa-
ţială”, a afi rmat ministrul Daniel Hershkowitz. 
Probabil cea mai importantă decizie care 
poate fi  dată publicităţii este aceea că NASA 
a decis reînnoirea colaborării cu Statul Isra-
el, acesta dispunând de logistica necesară 
antrenării unui nou astronaut. Industria as-
tronauticii israeliene este axată pe tehnologia 
sateliţilor de comunicaţii.

A N U N Ţ
Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului 

(A.E.R.V.H.) vă invită să vizitaţi site-ul www.survivors-ro-
mania.org unde puteţi viziona fi lmul “Holocaust sub guvernul 
Antonescu” precum şi documente recente despre Holocaust.

Totodată, este expusă galeria de tablouri realizate de 
artişti evrei care au trăit şi înfăţişat realităţile Holocaustului 
din România.

Invenţii şi inovaţii israeliene
APĂRARE (partea a II-a)
• Satelitul de recunoaştere TecSAR- dezvoltat şi con-

struit de Israel Aerospace Industries.
• Satelitul Tehnion, lansat în spaţiu în iulie 1998, este 

unul dintre cei mai mici sateliţi din lume. Are formă de cub cu 
laturile având o lungime de 45 cm. cântăreşte 48 kg. şi are 
un consum minim de energie. La început a fost un proiect 
studenţesc al Facultăţii de Inginerie Aerospaţială, supervizat 
de Haim Eshed şi iniţiat de Giora Shaviv, fostul director al 
Institutului de Cercetări Spaţiale Ascher şi de către Tehnion. 

• Radarul pentru pereţi - un radar special care utilizează 
banda ultralată şi permite utilizatorilor să vadă prin pereţi. 
A fost dezvoltat de societatea israeliană Camron. (E.G.) 
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Un eveniment remarcabil

Turneul Corului de cantori 
israelieni Zimrat ya

În perioada 3-7 martie, Fe-
deraţia Comunităţilor Evreieşti 
din România împreună cu C.E. 
din Braşov, Brăila, Piatra Neamţ, 
Iaşi şi Bucureşti, cu sprijinul JDC 
au organizat un turneu al Coru-
lui Zimratya care a concertat în 
comunităţile menţionate oferind 
publicului, format din evrei şi nee-
vrei, momente deosebit de plăcute, 
încântându-l cu binecunoscute 
acorduri ale muzicii tradiţionale şi 
religioase evreieşti. Corul Zimra-
tya, înfi inţat în anul 2007 de dr. 
Uri Aharon şi condus de dirijorul 
Yaacov Ringel, este alcătuit din 
28 de membri – cantori şi ofi cianţi 
de cult – provenind de la diverse 
sinagogi israeliene. În repertoriul 
formaţiei se afl ă melodii liturgice 
şi muzică tradiţională israeliană. 
Corul israelian a participat la 
spectacole realizate împreună cu 
Orchestra Simfonică a Israelului, la 
concerte cu cantori celebri şi alte 
reprezentaţii de prestigiu, la mani-
festări de la sinagogile importante 
din Ierusalim, Tel Aviv, Netania, 
Haifa, Dublin, precum şi un concert 
de gală de Ziua Internaţională a 
Holocaustului la Sinagoga de rit 
spaniol din Praga.

Comunitatea Evreilor din Bra-
şov a fost cea care a deschis seria 
acestor concerte pe 3 martie, la 
vechea sinagogă din strada Poarta 
Şchei, acolo unde au fost prezenţi 
atât membri ai comunităţii, dar şi 
apropiaţi neevrei, totalizând peste 
300 de persoane. Toţi aceştia s-au 
bucurat de diversitatea repertoriu-
lui şi interpretarea corului Zimrat-
ya. Concertul a durat aproximativ 
două ore, timp în care participanţii 
au rememorat versuri de suflet 
precum şi refrene religioase.

La Piatra Neamţ, evenimentul 
a avut loc pe 4 martie, la Sina-
goga „Baal Şem Tov”, care şi-a 
deschis porţile pentru toţi iubitorii 
de muzică, evrei şi neevrei, tineri 
şi bătrâni. Membrii comunităţii 
s-au arătat încântaţi de iniţiativă, 
apreciind că îşi doresc oricând un 
nou spectacol. „A fost un moment 
deosebit de frumos, foarte bine 
primit de membrii comunităţii, care 
s-au strâns la Sinagoga Baal Şem 
Tov pentru a participa la concertul 

formaţiei de cantori. Sperăm să fi m 
cât mai curând martori la un eveni-
ment similar”, a declarat secretarul 
Duţu Leibovici.

În seara zilei de 5 martie, Corul 
Zimratya a oferit membrilor Comu-
nităţii Evreilor din Iaşi şi prietenilor 
lor un concert de neuitat. În des-
chidere, după urările de bun venit 
rostite de ing. Abraham Ghiltman, 
preşedintele Comunităţii, organi-
zatorul turneului, Yaacov Ringel, 
a exprimat, în numele tuturor, 
“bucuria şi onoarea coriştilor de 
a se afl a şi a concerta în Iaşi”. 
Programul corului, ce a cuprins 
o serie de rugăciuni, din Mahzor, 
pentru Şabat, Roş Haşana şi Iom 
Kipur, cântece hasidice şi muzică 
tradiţională evreiască, a fost răs-
plătit cu îndelungatele aplauze ale 
publicului, semn al înaltei aprecieri 
de care s-au bucurat la Iaşi.

Pe 6 martie, Sinagoga din 
Brăila s-a dovedit a fi  neîncăpă-
toare pentru cei care au vrut să fi e 
prezenţi şi să asculte cântecele şi 
momentele liturgice oferite de corul 
Zimratya. Pe lângă membrii comu-
nităţii, au participat şi reprezentanţi 
din partea autorităţilor locale, 
Muzeului de Istorie al Brăilei şi 
Direcţiei Judeţene de Cultură, toţi 
exprimându-şi aprecierea pentru 
calitatea artistică a evenimentului.

La Sinagoga Mare din Bu-
cureşti, pe 7 martie a avut loc 
ultima reprezentaţie artistică din 
turneu, fi ind prezent un important 
număr de membri ai comunităţii 
bucureştene, apropiaţi ai acesteia, 
studenţi şi iubitori de frumos. Cu un 
repertoriu vast, cuprinzând muzică 
religioasă, idiş şi ebraică, membrii 
corului de cantori au încântat audi-
enţa, care a apreciat evenimentul 
drept unul deosebit şi necesar 
sufletului evreiesc. Spre final, 
dirijorul Yaacov Ringel a mulţumit 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România şi în mod deosebit 
deputatului dr. Aurel Vainer pentru 
prilejul oferit de a cunoaşte publicul 
din România, încheind spectacolul 
cu o tradiţională horă hasidică, ur-
mată de intonarea imnului Statului 
Israel. 

DAN DRUŢĂ

P o v e s t e a  u n e i  o r c h e s t r e  k l e z m e r  c a r e  a  c u c e r i t  A r g e n t i n aOradea

Pe toţi care am avut prilejul să o ascul-
tăm, ne-a cucerit orchestra “Keshet” din 
Oradea. Adevăraţi profesionişti, membrii 
orchestrei ne-au oferit întotdeauna o 
frumoasă muzică klezmer, interpretată 
la cel mai înalt nivel. Ultima dată i-am 
ascultat acum un an, la spectacolul de 
mare succes al Teatrului de stat din 
Oradea, “Scripcarul pe acoperiş”, venit 
în turneu la Bucureşti, unde orchestra a 
fost invitată să acopere partea muzicală.  
Ştiam şi despre succesul obţinut la fes-
tivalul klezmer din Argentina. De aceea, 
am fost curioasă să afl u ceva din istoria 
acestei formaţii.

“Orchestra s-a născut în 2005, la iniţia-
tiva regetatului dirijor al corului comunităţii 
orădene, Gyuri Villany. La început, am 
avut un rol,  ca să zic aşa, de acompani-
ament”, îmi povesteşte Andrei Seidler, di-
rectorul JCC Oradea şi unul dintre cei mai 
entuziaşti membri ai orchestrei, cu toate 
că, recunoaşte el, este singurul amator, 
restul sunt cu toţii profesionişti. “Prima 
noastră apariţie mai «de anvergură» a 
fost de Purim 2005, când a avut loc un 
spectacol la Teatrul Naţional din Oradea, 
în faţa unei săli arhipline. Nu a fost un 
spectacol independent al orchestrei ci 
am apărut împreună cu celelalte forma-
ţiuni artistice - corul, ansamblul de dans. 

Încetul cu încetul, ne-am dezvoltat. Dacă 
la început, orchestra a fost compusă din 
numai trei instrumentişti - clarinet, trom-
bon şi vioară - ea s-a extins. Dezvoltarea 
s-a oprit în clipa în care sufl etul corului 
nostru, dirijorul Gyuri Villany, a decedat, 
dar am decis să  ne continuăm activitatea 
cu ajutorul profesorului de pian Ari Nagy 
Sandor, un profesionist din toate punctele 
de vedere, care a preluat şi corul şi s-a 
ocupat  şi de orchestraţie. Este o per-
soană deosebit de talentată dar şi foarte 
exigentă. În 2006 am avut primul specta-
col independent ca  orchestră klezmer, la 
Teatrul din Oradea, în cadrul unui concert 
de klezmer-jazz evreiesc. În 2007 am 
participat la Euroiudaica de la Sibiu şi la 
Festivalul Pro-etnica de la Sighişoara. În 
2008 am primit o invitaţie să participăm la 
cel mai mare festival klezmer din lume, cel 
de la Ţfat, din Israel. Ne-am bucurat acolo 
de aprecieri atât din partea publicului cât 
şi a specialiştilor”. 

România - cea mai pură 
muzică klezmer

“În 2009, pe baza unei selecţii riguroa-
se, am fost invitaţi la cea de a doua ediţie 
a festivalului Klezfi esta din Argentina să 
reprezentăm România şi am cântat alături 

de cunoscute formaţii din Slovacia, Dane-
marca, Germania, Canada, Brazilia, SUA, 
Chile şi Argentina. A fost o atmosferă 
extraordinară, ne-am făcut prieteni, mai 
ales cu cei din Statele Unite. Un cunoscut 
jurnal de specialitate pe internet a afi rmat 
că România a prezentat cea mai pură 
muzică klezmer. Noi cântăm un gen de 
klezmer apropiat puţin şi de jazz iar pre-
zenţa lui Ari Nagy Sandor ne dă un elan 
deosebit”, spune Andrei Seidler. 

“De-atunci, am fost invitaţi la nume-
roase concerte şi festivaluri, atât din 
ţară cât şi din străinătate, evenimentul 
cel mai important fi ind invitarea noastră 
de a participa la Scripcarul pe acoperiş. 
Bineînţeles, participăm la toate eveni-
mentele din comunitate. Încercăm să 
creştem continuatori, de-acum există un 
cor şi o orchestră de copii, pregătiţi până 
acum de solista noastră Kati Kovary care, 
din păcate, ne va părăsi, dar am găsit o 
nouă cântăreaţă, Elizabeta Szabo, care 
a cântat împreună cu Kati la un concert 
al orchestrei în ianuarie, la Filarmonică.

Se depune o muncă extraordinară. 
Membrii orchestrei, în afara faptului că 
sunt profesionişti, sunt şi entuziaşti, mer-
gem în turnee, acolo unde suntem invitaţi  
şi unde există asigurate condiţiile. Nu este 
uşor, pentru deplasări avem nevoie de 
camion special pentru instrumente, pentru 
noi, hotel, etc. şi toate acestea costă. Co-
munităţile nu ne pot acoperi întotdeauna 
cheltuielile, de aceea, profi t de ocazie să 
adresez o rugăminte Federaţiei să acorde 
puţin mai multă atenţie orchestrei noastre. 
În fond, acolo unde apărem, reprezentăm 
evreimea din România, Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti”, a spus în încheiere 
Andrei Seidler.

MAGDALENA PORUMBARU

Orchestra de klezmer, cu unii interpreţi 
“deghizaţi“ de Purim

Cel de-al 33-lea guvern israelian 
se va concentra asupra problemelor 

economice şi sociale
După negocieri care au durat şase 

săptămâni, Benjamin Netanyahu a re-
uşit să formeze cel de-al 33-lea Guvern 
israelian. Câteva trăsături deosebesc 
acest Cabinet de toate celelalte din 
ultimele decenii. În primul rând, lip-
sesc partidele ultrareligioase, aliatele 
tradiţionale ale premierului Netanyahu, 
toate cele cinci formaţiuni membre ale 
noului guvern – Likud, Israel Beytenu, 
Ieş Atid, Hatnua şi Habayit Hayehu-
di – declarându-se laice, chiar dacă 
acesta din urmă este considerat de 
unii un partid sionist religios. În al 
doilea rând, s-au schimbat priorităţile 
guvernamentale, accentul punându-
se pe problemele sociale şi economice. Acest 
obiectiv a stat în centrul campaniei electorale 
a celor două formaţiuni noi, Ieş Atid al lui Yair 
Lapid şi Habayit Hayehudi al lui Naftali Bennet, 
cu care au şi câştigat în alegeri numeroase 
mandate. Deşi cele două formaţiuni au ideologii 
diferite, înaintea negocierilor pentru formarea 
noului Cabinet au reuşit să găsească un numitor 
comun şi să formeze o alianţă. În acest fel, au 
reuşit să convină cu Netanyahu câteva condiţii 
esenţiale - acordarea unui loc important unei 
politici care să oprească deteriorarea nivelului 
de trai al israelienilor, soluţionarea problemelor 
locative ale tinerilor şi desfi inţarea monopolului 
asupra terenurilor, deţinut de un cartel agresiv. 
Cel de-al doilea set de condiţii se referă la 
elaborarea şi impunerea unei legislaţii privind 
serviciul militar obligatoriu pentru tinerii religioşi 
care studiază în ieşivoturi. Această lege a deter-
minat partidele religioase Shas şi Iudaismul Unit 
al Torei să respingă propunerea lui Netanyahu 
de a participa în noul Cabinet, premierul dorind 
să formeze un guvern de uniune naţională, cu 
un evantai cât mai larg de partide. Tot Ieş Atid 
şi Habayit Hayehudi au condiţionat participarea 
lor de reducerea portofoliilor ministeriale, astfel 
că numărul miniştrilor este de numai 22, faţă 
de 28 cât era în mandatul trecut (aici părţile au 
făcut concesii, deoarece Lapid şi Bennet au dorit 
18 miniştri), şi opt miniştri adjuncţi. În schimb, 
premierul a respins numirea celor doi lideri ca 
vicepremieri. Pentru a preveni nemulţumirea co-
legilor lui de partid din Likud, Netanyahu a creat 
noi posturi de miniştri prin împărţirea unora dintre 
ele în două. El a reuşit să păstreze pentru alianţa 
sa, Likud-Beytenu, Ministerul de Externe (râvnit 
de Lapid) şi Ministerul Apărării, posturi-cheie în 
guvern. Portofoliul Externelor nu va fi  ocupat, 
el va fi  preluat provizoriu de premier care-l păs-
trează pentru Avigdor Liberman, liderul partidului 
Israel Beytenu, afl at într-un proces. Yair Lapid a 
primit Ministerul de Finanţe, un “cadou otrăvit” 

susţin analiştii, deoarece în sarcina lui va intra 
realizarea unui buget de austeritate, în condiţi-
ile în care Israelul se afl ă în criză economică. 
Naftali Bennet a devenit ministru al Economiei 
şi Comerţului iar Tzipi Livni, lidera noului partid 
Hatnua – ministru al Justiţiei, cu însărcinarea de 
a conduce negocierile cu palestinienii, compe-
tenţă contestată de Lapid şi Bennet.

În discursul său de prezentare în Knesset a 
noului guvern, Benjamin Netanyahu a enumerat 
între priorităţi relansarea negocierilor cu pales-
tinienii şi contracararea ameninţării iraniene, 
afi rmând că Israelul va fi  cel care va decide 
când trebuie acţionat împotriva Teheranului. Dar 
analiştii afi rmă că în ceea ce priveşte procesul de 
pace, vor fi  foarte greu de armonizat poziţiile în 
guvern. Tzipi Livni şi Yair Lapid se pronunţă cu 
fermitate pentru revenirea la masa negocierilor, 
în schimb, Bennet este considerat reprezentantul 
coloniştilor, care a şi declarat că nu va accepta 
îngheţarea construcţiilor în aşezările din Cisi-
ordania. El este susţinut şi de Israel Beytenu şi 
de mulţi miniştri Likud. De altfel, partea palesti-
niană nici nu a manifestat speranţe mari legate 
de intenţia noului guvern israelian în începerea 
negocierilor.

Totuşi lucrurile s-ar putea schimba în urma 
recentei vizite a preşedintelui Obama în Israel 
şi în teritoriile palestiniene,, prima vizită efec-
tuată de la alegerea sa ca preşedinte Atât în 
discursurile rostite precum şi în conferinţa de 
presă comună cu premierul Netanyahu, Oba-
ma şi-a manifestat susţinerea faţă de Israel în 
contextul ameninţări iraniene În acelaşi timp, el 
s-a pronunţat pentru menţinerea ideii celor două 
state –israelian şi palestinian care să coexiste în 
regiune şi a cerut părţilor să reia negocierile de 
pace. Reafi rmând dreptul Israelului de a avea 
un stat pe acest teritoriu, preşedintele american 
a atras atenţia şi asupra situaţiei palestinienilor 
“afl aţi sub ocupaţie” şi care ar avea de asemenea 
dreptul  la un stat.

EVA GALAMBOS

Yair Lapit Benjamin Netanyahu Naftali Bennet
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Volumul din seria „Arhitectură” 
din Analele Universităţii ”Spiru Ha-
ret” (anul 4 nr. 4 /2012 vol.1, Editura 
Fundaţiei ROMÂNIA DE MÂINE) se 
referă la comunităţile minorităţilor 
etnice – evrei, romi, germani, ş.a. 
Ne vom opri la comunităţile evreieşti.

Comunitatea din Petroşani este 
atestată documentar din anii 1788-
1792, iar juridic - din 1890. Trei 
sinagogi, case ale meşteşugarilor, 
magazine, fac parte din patrimoniul 
comunităţii. Se prezintă o 
listă cu liber-profesioniştii 
evrei din Petroşanii de 
dinainte de război: croi-
tori, negustori, bancheri, 
ş.a. Numeroase fotogra-
fii, inclusiv din Cimitirul 
evreiesc, oferă o impre-
sie de istorie neştearsă 
din memoria generaţiilor. 
Se mai dau biografi ile a 
două personalităţi: Oscar Roşeanu 
(Rosenfeld), violonist, fi zician, cadru 
universitar, şi Marius Rosenfeld, ju-
cător de tenis. 

Comunitatea din Piteşti este ates-
tată din 1834; în 1881 erau 1500 de 
evrei, circa 10% din totalul populaţiei. 
Activitatea comunitară a evreilor din 
Piteşti a fost intensă în secolele XIX-
XX, după Primul Război Mondial s-a 
construit o nouă sinagogă, importan-
tă şi ca monument arhitectural (stil 
maur). Au existat şi şcoli pentru copii, 
începând de la vârsta de 4 ani. Şi aici 
ni se oferă imagini ale clădirilor co-
munitare, ca şi din Cimitirul evreiesc, 
cu morminte monumentale. Dintre 
personalităţile menţionate în volum 
îi amintim pe scriitorul Iosif Netzler-
Trivale (1889-1916), Leopold (Lazăr) 
Schobel (1918-2003), fost supravie-
ţuitor al lagărului de la Auschwitz, 
Mauriciu Blank (1848-1939), de 
origine sefardă, bancher de renume 
(Banca Marmorosch-Blank).

Comunitatea din Craiova număra 
în 1786 doar 40 de membri, numărul 
cel mai mare, de 2891, fi ind înregis-
trat în 1899 (inclusiv comunele din 
Oltenia). La evoluţia vieţii comunitare 
au contribuit personalităţi de la fi nele 
secolului al XVIII-lea: Isac Benvenis-
ti, Elias Sabetay, Iacob Benvenisti, 
toţi - evrei sefarzi. Mai târziu s-au 
făcut remarcaţi oameni de diverse 
profesii, medici, bancheri, avocaţi, 
nume ca Eschenazy, Levi, Weiss, 
Singer, ş.a. , evrei aşkenazi, veniţi 
din nordul Moldovei sau din alte 
zone. Cultura, educaţia şcolară au 
fost preocupări prioritare ale evrei-
lor craioveni. La fel - construcţia de 
edifi cii: Sinagoga sefardă, Sinagoga 
aşkenază, Templul Coral, monu-
mentele din Cimitirul evreiesc, Casa 
Eschenazy, Casa Englezul, Casa 

Zwillinger, ş.a.
Comunitatea din Caracal a apărut 

la fi nele secolului XVIII, fi ind atestată 
în 1838. Centrul ei era Uliţa Târgului, 
care a fost distrusă de un incendiu 
în 1892. În 1912 trăiau în Caracal 
234 evrei. Printre personalităţile 
comunităţii se numărau negustori, 
producători de textile, de alimente, 
de obiecte de lux, etc. – Solomon 
Teitelbaum, Rubin, Moscu, Haschel, 
Benaroyo, Moscovici, Grunberg, 

Segal, Schwalb, ş.a. 
În 1905 s-a deschis un 
Sanctuar Confesional 
Mozaic, ca instituţie de 
cult şi cultură. Printre 
supravieţuitorii lagăre-
lor de exterminare din 
timpul Holocaustului era 
cunoscut Avram Bernat. 
După război o bună par-
te dintre evrei au plecat 

în Palestina. Viaţa comunitară era 
mai activă pe strada Olteniei, cartier 
evreiesc. Sinagoga principală a fost 
construită în 1902, cimitirul se afl ă pe 
strada Mihai Viteazul. Au fost cazuri 
de vandalizare a cimitirului. 

Evreii din Constanţa au predece-
sori din antichitate, din timpul colo-
nizărilor greceşti , inclusiv în cetatea 
Tomis, vechiul nume al oraşului. În 
anii 1806 -1812, în timpul războiului 
ruso-turc au venit evrei aşkenazi. În 
Primul Război Mondial au participat 
şi voluntari evrei dobrogeni. Legile 
rasiale din 1938-1944 au afectat 
viaţa comunităţii. Din Constanţa au 
plecat vase cu emigranţi – Darien, 
Struma (scufundat în februarie 
1942), Milka, Maritza, Belasitza, 
Kasbek, Bulbul, Mefkure (scufundat 
în august 1944), Morina. Au ajuns 
astfel în Palestina 4846 evrei. Evreii 
s-au implicat intens în viaţa economi-
că a Constanţei, a zonelor limitrofe, 
Delta Dunării, litoralul Mării Negre. 
Numeroase clădiri aparţineau unor 
negustori, oameni de afaceri evrei. 
Un monument arhitectural de seamă 
este Casa Alleon, utilizată astăzi 
de S.N. CFR. În Constanţa locuiau 
sute de evrei. În 1866 s-a înfi inţat 
Sinagoga sefardă, iar în 1872 - cea 
„poloneză”, adică a evreilor aşke-
nazi, veniţi în majoritate din Polonia. 
Noua sinagogă aşkenazită a fost 
numită Marea Sinagogă. Sinagoga 
sefardă a fost demolată în 1989, iar 
cea aşkenază este în stare de uzură 
avansată. Din ilustraţiile volumului 
afl ăm cum arătau cele două sinagogi 
în vremuri mai bune. 

Spre sfârşitul volumului este 
inclus un capitol despre Holocaust, 
semnat de lector dr. arhitect Vlad 
Mitric-Ciupe. 

BORIS MARIAN

Revista ”Menora”
Numărul doi pe acest an al revistei 

”Menora”, apărut în februarie în coordo-
narea preşedintelui Comunităţii Evreilor 
din Focşani, Mircea Rond, include 
articole pe diferite teme de interes ge-
neral, ştiri din ţară şi Israel, precum şi 
rubrica Info Club care are menirea de 
a-i pune în temă pe cititori cu ultimele 
evenimente comunitare, dintre care pot 
fi  amintite: Expoziţia de pictură “Purimul 
- cea mai veselă sărbătoare la evrei” 
sau ”Remember Angelica Rozeanu”, 
un eveniment dedicat omagierii multi-
plei campioane la tenis. De asemenea, 
rubrica Scrisori la redacţie prezintă un 
interesant articol bibliografi c trimis de 
Avram Faibis despre Vera Atkins, un 
remarcabil agent secret din timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial, născută 
într-o familie de evrei din Galaţi. Succes 
şi la cât mai multe ediţii!

D.D.

P r i m i r e a  l u i  N o r m a n  M a n e a 
c a  “ F e l l o w  o f  t h e  R o y a l  S o c i e t y  o f  L i t e r a t u r e ”
Revista RSL (Royal Society of Literature) din 

Londra publică, în ultimul său număr, la rubrica Eve-
nimente, relatarea festivităţii de primire ca Fellow a 
primului scriitor român. 

”Splendida clădire a Institutului Cultural Român 
din Belgrave Square a găzduit primirea lui Norman 
Manea ca Fellow of the Royal Society of Literature 
– primul scriitor român onorat de Societate. Preşe-
dintele Colin Thurbon a arătat că alegerea lui Manea 
este nu doar marca distincţiei sale literare, ci şi a 
staturii sale morale, iar Anne Chisholm, preşedin-
tele Consiliului, a adăugat că opera acestuia a fost 
tradusă în nu mai puţin de 20 de limbi. Paul Bailey 
şi-a adus propriul omagiu, recitând în româneşte un 
poem de Eminescu...

După ce a semnat în Cartea membrilor, Norman Manea a 
remarcat: “Sîntem nu doar produsul familiilor noastre, ci şi al 
cărţilor care ne-au format. Întâlnim în pagina tipărită interlocutori 
mai înţelepţi decât în aventurile cotidiene.” 

Evenimentul a celebrat şi traducerea în engleză a romanului 
Vizuina (The Lair) şi a colecţiei de eseuri A Cincea Imposibilitate 

(The Fifth Impossibility), precum şi republicarea a 
două volume precedente. Referindu-se la acestea, 
Candida Brazil, din parea Editurii Yale, a sugerat că 
pentru cei care încă nu cunosc opera lui Manea, vo-
lumul Fericirea obligatorie (Compulsory Happiness) 
ar fi  un excelent început. 

Norman Manea a citit apoi un fragment din The 
Lair, o discuţie extrem de amuzantă între un şofer de 
taxi şi un client fără bani. Întrebat despre traducători, 
el a spus: “De trăit, nu e uşor în nici o limbă.”

Revista publică în acelaşi număr, la rubrica “New 
Fellows” , şi o scurtă prezentare a scriitorului român: 
«Norman Manea este un scriitor superb - spunea 
Mario Vargas Llosa - care oferă o mărturie extraor-

dinară a unei vieţi bogate şi dramatice, sub una dintre cele mai 
groteşti şi feroce dictaturi». Născut în România, el a debutat în 
anii 1960 sub regimul Ceauşescu şi s-a exilat în 1986. «Aş vrea 
să mulţumesc Societăţii Regale de Literatură pentru primirea 
atât de prietenească a unei fantome balcanice. Asta arată că 
trăim într-o lume globalizată şi că nu suntem doar rezultatul 
biografi ei, ci şi al bibliografi ei noastre», a spus Norman Manea.

Analele Universităţii „Spiru Haret”

S e r i a  A R H I T E C T U R Ă

 Cu cărţile deschise la T.E.S.
Miercuri, 20 februarie, Teatrul Evreiesc de 

Stat a organizat un deosebit spectacol-lectură, 
dedicat Jurnalului ţinut de Victor Klemperer în 
perioada 1933-1945.

Făcând parte din amplul proiect 
intitulat „Cu cărţile deschise la 
T.E.S.”, acest spectacol şi-a pro-
pus evocarea lui Victor Klemperer 
(1881-1960). Acesta a fost un evreu 
german, jurnalist şi profesor de Lite-
ratură romanistică la Universitatea 
din Dresda, care prin intermediul 
scrierilor sale, adunate de-a lungul 
întregii perioade naziste, intitulate 
„Vreau să depun mărturie până la 
capăt”, Jurnale 1933-1945, a oferit 
posterităţii cel mai important docu-
ment de istorie vie, un model al unei literaturi 
de mărturie şi amintire. Ceea ce este cu totul 
deosebit este că manuscrisul, publicat în nu-
meroase limbi - ediţia în limba germană cuprin-
zând peste 2000 de pagini - a fost descoperit 
abia în 1995, în arhiva Bibliotecii Districtuale 
Saxone din Dresda.

Publicul spectator a fost introdus în orizon-
tul lecturii de traducătorul şi totodată secretarul 
literar al Teatrului Evreiesc de Stat, Alexandru 

Al. Şahighian, care a menţionat im-
portanţa acestui Jurnal, poate cel mai 
complet în contextul redării cât mai 
fi dele a acelei atmosfere, o mărturie 
de ansamblu, dar şi în detaliu, pe 
care Victor Klemperer a reuşit să o 
transmită posterităţii despre o sec-
venţă atât de neagră pentru istoria 
omenirii şi mai ales pentru destinul 
poporului evreu. 

Lectura a fost susţinută de ac-
triţa Maia Morgenstern, directoarea 
Teatrului Evreiesc de Stat, alături de 
actorii Luana Stoica, Mircea Drâmbă-

reanu şi Viorica Bantas, care au decodat pro-
funzimile unor sentimente adunate în paginile 
scrise, cu durere, speranţă, deziluzie şi, cel 
mai probabil, cu o înverşunată luciditate pagini 
în care autorul afi rma pe 10 decembrie 1940: 
“Tocmai detaliile schimbătoare ale cotidianului 
sunt lucrul cel mai important”. (D. DRUŢĂ)

Clubul Cărţii la Biblioteca “Şafran”
Într-o lume tot mai mecanizată, nu a pierit totuşi atmosfera inegalabilă a saloanelor literare 

de odinioară... Un grup de iubitori de cultură şi frumos participă constant la Clubul Cărţii, orga-
nizat lunar, sub egida B’nai B’rith, şi găzduit de Biblioteca „Dr. Alexandru Şafran” din Bucureşti. 
Printre participanţii cei mai activi se numără: Anette Vainer, dr. Lya Benjamin, dr. Hary Kuller, 
Eva Galambos, Iulia Deleanu, Eva Ţuţui, Iancu Ţucărman, Dita şi Camil Moscovici, dr. Elena 
Maxim, Cristina Toma. 

La întâlnirea din luna februarie, a fost analizată o lucrare deosebit de interesantă, apărută 
recent la Editura Hasefer: Evreii necredincioşi, fraţii noştri mai mari (Perfi di giudei, Fratelli 
maggiori) de Elio Toaff. Cartea a fost prezentată de dr. Elena Maxim, iar completări amănun-
ţite au fost aduse de dr. Hary Kuller. A fost dezbătut şi titlul controversat. Conform precizărilor 
editorilor, latinescul perfi dus nu avea neapărat sensul negativ din limbile moderne, ci însemna 
doar „cel care nu era creştin”. Fratelli maggiori este expresia folosită iniţial de Papa Ioan Paul 
al II-lea, cu ocazia vizitei sale istorice în Sinagoga din Roma, unde s-a îmbrăţişat cu Rabinul 
Toaff, la 13 aprilie 1986. Cartea are caracter autobiografi c, concentrându-se asupra perioadei 
care începe cu ascensiunea fascismului în Italia, continuând cu războiul, apoi cu reconstrucţia 
postbelică şi difi cultăţile aparte ale acestei perioade. 

Un alt punct din program a fost prezentarea eseului Personalităţi artistice şi problematica 
sinuciderii, de dr. Diana Medan. Acest moment a fost prilejuit de cartea analizată la întâlnirea 
precedentă, din luna ianuarie, ce fusese prezentată atunci de dr. Lya Benjamin: Lumea de ieri 
– amintirile unui european, de Stefan Zweig. Una din cele mai importante cărţi-document ale 
epocii noastre, lucrarea surprinde Viena şi Europa în timpul celor două mari Războaie Mondiale. 
Autorul, Stefan Zweig, s-a sinucis în 1942, la scurtă vreme după ce şi-a încheiat opera. (D.M.)

Locuri şi motive de întâlnire cu Editura Hasefer
În această perioadă, Editura Hasefer, parte 

a Centrului de Editură şi Publicistică al Fede-
raţiei Comunităţilor Evreieşti din România are 
deosebita plăcere de a vă invita să citiţi unele 
dintre cărţile care au adus prestigiul Editurii, dar 
şi cele mai noi apariţii, cu următoarele ocazii:

În perioada 4-5 aprilie 2013, Universitatea 
Bucureşti organizează Târgul Educaţiei, eve-
niment la care Editura Hasafer este invitată şi 
vă aşteaptă.

Pentru cititorii noştri din Ardeal, dar nu nu-
mai, avem două invitaţii:

1. Târgul Educaţional & Târgul de car-
te Transilvania, în perioada 5-7 aprilie, la 
Tg.Mureş şi cu siguranţă veţi găsi acolo titluri 
de interes la standul Editurii Hasefer.

2. Gaudeamus Cluj se va desfăşura în 
perioada 17-21 aprilie iar ca de obicei, Editura 
Hasefer este invitatul nelipsit al evenimentelor 

marca Gaudeamus. 
Un alt eveniment special la care vă invităm 

este lansarea volumului “Jurnalul unui paşnic 
războinic”, de Gabriel Gurman. Întâlnirea va 
avea loc la Biblioteca ”Alexandru Şafran” din 
Str. Negustori, nr. 5, pe 18 aprilie 2013.

Şi dacă mai era nevoie de încă un motiv 
pentru a vă convinge să ne vizitaţi în perioada 
următoare, vă anunţăm cele mai proaspete 
apariţii ale Editurii Hasefer: “Soarele de după 
curcubeu”, de Harry Bar-Shalom, şi “Eu reven-
dic”, de Moshe Liba.

Pe lângă acestea două, la momentul la care 
scriem acest articol, se afl ă în tipar lucrările: 
“Povesti ale evreilor”, de A. Weil, şi “Domnişoa-
ra”, de Carol Feldman, care vor ajunge în librării 
şi la târgurile de carte în cel mai scurt timp.

Vă aşteptăm cu drag!
 GEORGE GÎLEA
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Faptul comun cu-
noscut nu este, evi-
dent, predilecţia ga-

zetăriei. Prin vocaţie şi temperament, 
ziaristul este atras de insolit, de inedit. 
Dar, oare, numai ziaristul? Fireşte, nu 
numai el ci şi cititorul. Nu e nevoie să 
consultăm psihologi, e sufi cient să ne 
surprindem pe noi înşine în clipa în care 
îndeplinim ritualul diurn al lecturii ziarului, 
spre a ne convinge – dacă mai e nevoie 
– de acest lucru.

Iată de ce, la prima vedere, ar părea 
superfl uu să stăruim din nou asupra ata-
şamentului profund, de nedesfăcut, pe 
care-l vădesc cetăţenii evrei – oricare ar 
fi  meleagurile în care se găsesc acum – 
faţă de limba şi cultura românească, faţă 
de locurile unde au văzut lumina zilei. În 
această privinţă s-au spus şi s-au scris 
atâtea lucruri impresionante, încât s-ar 

părea că a reveni asupra subiectului în-
seamnă a te autocondamna la repetiţie. 
Şi dacă repetiţia este în mod sigur efi cace 
ca procedeu didactic, e la fel de sigur că 
ea este de evitat în gazetărie.

Dacă totuşi ne-am hotărât să scriem 
această însemnare e pentru că, în pre-
zenţa unor mărturii de o mare încărcătură 
afectivă, am simţit nevoia să împărtăşim 
cu cititorii emoţia pe care am încercat-o.

Prima mărturie este cuprinsă în scri-
soarea purtând timbre americane, ştam-
pila poştei din New-York şi semnătura 
Herşcu Natanson. „Nu uităm meleagurile 
unde ne-am născut – scrie d-sa - şi citim 
cu bucurie româneşte. De fi ecare dată 
când găsim în cutia poştală o revistă din 
ţară, atât pentru mine cât şi pentru fi ul 
meu e zi de sărbătoare”.

Al doilea document l-am afl at în pagi-
na de corespondenţă a revistei „Tribuna 

României”. Printre poemele primite de la 
cititorii de peste hotare, „rime în care vi-
brează profunde sentimente de afecţiune 
şi nostalgie pentru pământul natal”, cum 
le carecterizează redacţia, am dat şi de 
două poezii scrise de Virgil Ghelmegeanu 
din Iehuda - Israel. „Lipesc fruntea de-al 
patriei pământ / ducând pe aripi bătute de 
vânt / iubirea mea – pământul românesc”.

Şi iată şi al treilea document. E şi el 
cuprins într-o scrisoare, de data asta 
de la antipod, din îndepărtata Australie. 
Scrie preotul Dumitru Găină de la parohia 
ortodoxă română din Melbourne, despre 
felul cum românii de acolo au întâmpinat 
Anul Nou. După datina românească, au 
fost colinde şi colindători, clinchet de 
clopoţel, pluguşor şi urături. În noaptea 
care face legătura dintr-un an şi altul, 
când sentimentul acut al timpului ce 
trece îi face pe oameni sentimentali, 
150 de români dintr-un imens oraş de 
la capătul pământului au resimţit nevoia 
să fi e împreună, să întâmpine noul an 

S c r i s o r i . . .
Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic” româneşte. Relatând acest fapt, pre-

otul Găină scrie: „Trebuie să subliniez 
participarea a 24 de evrei, bărbaţi şi 
femei, născuţi în România şi care şi-au 
manifestat deschis dorinţa de a sprijini 
toate acţiunile noastre... Pentru ei, limba, 
cultura şi tradiţiile româneşti în care au 
fost crescuţi în România până mai de 
curând sunt o mândrie şi în acelaşi timp 
un motiv de a fi  împreună cu românii. 
Au fost şi vor fi  primiţi de comunitatea 
română cu toată dragostea”.

Împreună cu românii. Adică aseme-
nea înaintaşilor noştri, de la care am 
moştenit nu numai limba, credinţa şi tot 
ce alcătuieşte fi inţa noastră spirituală, ci 
şi dragostea pentru meleagurile de başti-
nă şi pentru oamenii săi. Împreună cu ro-
mânii. Continuând, adică, pe alt plan şi în 
alte circumstanţe o tradiţie multiseculară 
de convieţuire paşnică şi fertilă. Dând în 
modul cel mai fi resc curs simţămintelor 
pe care nici timpul, nici spaţiul nu le-au 
adus şi nu le vor aduce ştirbire.

VICTOR RUSU

Evreul FILDERMAN s-a manifestat 
în repetate rânduri ca un român

50 de ani de la încetarea sa din viaţă
Wilhelm 

F i lde rman 
s-a născut 
la 14 noiem-
brie 1882, la 
Bucureşti şi 
a  decedat 
la 28 apri-
lie 1963, la 
Paris. A fost 
preşedintele 
Federaţ ie i 
Uniunii Co-
munităţi lor 
din România 
(FUCE).

A absol-
vit Faculta-
tea de Drept 
( 1 9 0 9 )  ş i 
şi-a luat doc-

toratul în anul 1910, la Universitatea Sorbona 
(Paris). În Primul Război Mondial, Filderman 
a luptat ca ofi ţer în armata română, fi ind 
distins cu Ordinul Coroana României şi cu 
Virtutea Militară. A fost delegat la Conferinţa 
de Pace de la Paris din 1918, devenind apoi 
deputat în Parlamentul României. La 30 mai 
1943 a fost deportat de către regimul anto-
nescian în Transnistria, iar în timpul regimului 
comunist, în anul 1948, s-a exilat în vestul 
Europei şi a murit la Paris, în 1963.

Sub egida Fundaţiei Dr. W. Filderman, a 
apărut, în urmă cu circa zece ani, o lucrare în 
două volume, de un deosebit interes pentru 
cunoaşterea istoriei politice a României: ”Dr. 
Wilhelm Filderman - Un avocat al etniei sale. 
Un avocat al cauzei naţionale a României 
(articole, discursuri, memorii 1921-1948)”. 
De îngrijirea ediţiei s-au ocupat Teodor 
Wexler şi Michaela Popov. Cuvântul înainte 
aparţine academicianului prof. dr. Dan Berin-
dei care, în evocarea sa, spune că existenţa 
lui Wilhelm Filderman „a fost strâns legată de 
destinele poporului evreu, căruia îi aparţinea, 
dar şi de cele ale poporului român, cu ale 
cărui aspiraţii s-a identifi cat, într-o perioadă 
de ascensiune şi biruinţă naţională şi apoi în 
timpul dictaturilor de dreapta şi de stânga, 
cărora România le-a fost supusă... Evreul 
Filderman s-a manifestat în repetate rânduri 
ca român, a militat politic în cadrul Partidului 
Liberal. Deputat activ în viaţa publică a Ro-
mâniei, el a apărat-o ca pe patria sa, opu-
nându-se, între altele, revizionismului.“ A fost 
ales în Parlamentul României, pe listele PNL, 
organizaţia Bucureşti, fi ind al treilea pe listă, 
după Ionel Brătianu şi Vintilă Brătianu. Între 
anii 1929-1948 este preşedinte al Uniunilor 
Comunităţilor Evreieşti din România, devine 
o personalitate cunoscută pe plan european 
şi în viaţa politică românească. În anii răz-
boiului se opune din răsputeri deportării şi 
discriminărilor la care au fost supuşi evreii şi 
este deportat la 30 mai 1943 în Transnistria. 
În 1945 devine preşedinte al noului Consiliu 

Evreiesc, înfi inţat fără aprobarea ocupanţilor 
sovietici, este arestat din acest motiv, iar în 
ultima sa perioadă de viaţă, 1948-1963, tră-
ieşte în exil la Paris, în ţară fi ind condamnat 
la închisoare de Tribunalul Militar Bucureşti. 

Articolele, discursurile, memoriile pe care 
Filderman le-a lăsat moştenire posterităţii cu-
prind o gamă extrem de largă de preocupări, 
în domeniul politic, economic, în problema 
relaţiilor interetnice şi de defi nire a naţiona-
lităţii, în domeniul cultural, în viaţa socială 
a ţării, în administraţia de stat etc. Vom cita 
câteva fraze din cărţile publicate: „Sunt evrei 
buni şi evrei răi, după cum sunt români buni 
şi români răi, francezi buni şi francezi răi, 
etc.”. „Întreaga operă antisemită... sugerează 
poporului român că este izolat în lume, lipsit 
de conducători şi de prieteni în afară, care 
toţi sunt laşi, vânduţi, trădători... şi că evreii 
îl pot înghiţi, îl pot distruge”... „Aceste mijloa-
ce sunt potrivnice oricăror reguli de morală 
creştină sau de drept public... Dar interesul 
nu poate predomina nici dreptul, nici morala, 
fi indcă interesul fără drept şi fără morală este 
ilegal şi imoral. El este, în orice caz necreşti-
nesc” (n.n. - referitor la propaganda dusă de 
partidul înfi inţat de A.C. Cuza, Liga Apărării 
Naţional Creştine). „Ce fac evreii? Jacques 
Elias, prin testament lasă întreaga sa avere 
de sute de milioane de lei pentru cultura 
românească, Anton Gross lasă întreaga sa 
avere de circa treizeci de milioane pentru 
cultura românească.” „Un gând asasin sau 
exclusivist nu poate sta la baza renaşterii 
unui popor. Un popor se poate ridica numai 
prin propria muncă... Naţionalismul şi xeno-
fobia sunt două principii opuse - dacă cel 
dintâi formează şi consolidează statele, cel 
de al doilea le distruge”.

W. Filderman a supus unei critici necru-
ţătoare atât comunismul din Rusia, cât şi 
hitlerismul din Germania, pentru intoleranţa 
şi brutalitatea pe care aceste regimuri le-au 
impus în aceste ţări, ca şi pentru infl uenţa 
negativă pe care au avut-o în ţările vecine. 

La 29 ianuarie 1945, în publicaţia „Sem-
nalul”, Iuliu Maniu adresa elogii avocatului 
W. Filderman 
pentru cura-
jul şi abne-
gaţia cu care 
a combătut 
î n  c u r s u l 
v ie ţ i i  sa le 
orice formă 
de opresiu-
ne, conside-
rându- l  un 
exemplu şi 
pentru poli-
ticienii pro-
priului  său 
partid. 

BORIS 
MEHR

În semn de preţuire „pentru înalta 
ţinută morală şi profesională de care 
au dat dovadă de-a lungul întregii lor 
cariere, pentru contribuţia determinan-
tă pe care au avut-o în prezervarea 
moştenirii iudaice, precum şi pentru 
promovarea imaginii României în 
lume”, preşedintele Traian Băsescu 
a înmânat înalte distincţii ale statului 
român unor personalităţi evreieşti:  

Ordinul Naţional „Serviciul Credin-
cios”, în grad de Comandor - Marelui 
Rabin Elyakim Schlesinger, preşe-
dinte al Comisiei pentru Conservarea 
Cimitirelor Evreieşti din Europa (Re-
gatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei 
de Nord); 

Ordinul Naţional „Serviciul Credin-
cios”, în grad de Cavaler – domnului 
Marcel Fischer, fondator al Operei de 
Stat din Iaşi, şi doamnei Antoaneta 
Ralian, traducător şi publicist, fost 
redactor la Editura „Univers”; 

Ordinul „Meritul Cultural”, în grad 
de Comandor, Categoria D - „Arta 
spectacolului” – domnului Andrei Că-
lăraşu, regizor (Statul Israel), domnu-
lui Nicu (Niko) Nitai, actor, regizor şi 
traducător, director-fondator al Teatru-
lui „Karov” de la Tel-Aviv (Statul Israel); 

Ordinul „Meritul Cultural”, în grad 
de Comandor, Categoria E - „Patri-
moniul cultural naţional” – domnului 
Warren L. Miller, avocat, preşedinte 
al Comisiei pentru Conservarea Patri-
moniului Americii peste Hotare (Statele 
Unite ale Americii); 

Ordinul „Meritul Industrial şi Comer-
cial”, în grad de Cavaler – domnului 
Ovidiu Bănescu, economist, membru 
în Consiliul de Conducere şi în Comite-
tul director al Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România.

În alocuţiunea rostită după fes-
tivitatea de înmânare a distincţiilor, 
preşedintele Traian Băsescu a spus, 
între altele, că înaltele decoraţii ale 
statului român au fost decernate unor 
personalităţi care au menţinut vie o 
cultură a unei minorităţi „care, pentru 
România, înseamnă foarte mult. Sun-
tem o ţară care preţuieşte minorităţile, 
cărora le acordă toate condiţiile pentru 
a-şi păstra cultura, limba şi pentru a se 
manifesta, fără discriminare, în toate 
zonele de activitate”.

Şeful statului le-a mulţumit celor 
care au primit înaltele distincţii „pentru 
că sunt oameni care s-au implicat în 
susţinerea comunităţii, dar şi în susţi-
nerea României. Sunt oameni cărora 
doresc să le mulţumesc pentru ataşa-
mentul pe care îl au faţă de România. 
Sunt oameni care nu au făcut nimic 
altceva decât să fi e buni cetăţeni ai 
statului, corecţi susţinători ai acestuia.” 

În fi nal, Traian Băsescu a precizat 
că ceremonia a fost un simbol al res-
pectului său pentru „o comunitate care 
a ştiut să ierte”.

În numele celor care au fost onoraţi 
cu înaltele distincţii a mulţumit Marele 
Rabin Elyakim Schlesinger, care 
a arătat, între altele, că ordinele şi 
medaliile sunt un semn de apreciere 
pentru întreaga comunitate evreiască 
din România şi pentru preşedintele 
acesteia, dr. Aurel Vainer. Marele Ra-
bin a mai mulţumit personal lui Cristian 
Diaconescu şi lui Cătălin Predoiu. „Ru-
gaţi-vă Domnului pentru pacea cetăţii 
unde trăiţi, pentru că prin pacea ei, veţi 
avea şi pace”, a amintit Marele Rabin 
Elyakim Schlesinger cuvintele profe-
tului către evreii afl aţi în exil. (A.M.)

Traian Băsescu înmânează 
ordine şi medalii  pentru 

personalităţi  evreieşti 
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M o ş t e n i r e a  I a n c u  F i s c h e r
- 90 de ani de la naştere - 

Profesorul de fi lologie clasică Iancu 
Fischer face parte din constelaţia Şăi-
neanu, Gaster, Tiktin, Byck, Graur. Aso-
cierea nu e aleatorie. La o sumară privire 
asupra operei lăsate posterităţii – dacă 
ar fi  trăit, l-am fi  sărbătorit la cei 90 de 
ani – îi descoperim studii despre „Latina 
Dunăreană”,  „Morfologia istorică latină”, 
ediţii critice ale scrierilor lui Anton Pann, 
Grigore Alexandrescu, colaborări la „Isto-
ria limbii române”, „Istoria literaturii latine”, 
volume apărute în Editura Academiei, 
contribuţii la „Lexikon der romanistischen 
Linguistik”, lucrare publicată la Editura 
„Niemeyer” din Tübingen, sute de recenzii 

în reviste de specialitate. Poate, această 
aplecare spre examenul atent al textelor 
să fi  venit din străvechea pasiune pentru 
Cuvânt a înaintaşilor: cărturarii care au 
redactat Talmudul, comentatorii biblici şi 
talmudici din Evul Mediu european… Dar 
exista şi o fi liaţie intelectuală în familie: 
un văr primar din partea mamei, căzut pe 
frontul francez în Primul Război Mondial, 
autor al unei cărţi despre statutul juridic 
al evreilor în Imperiul Roman; un frate al 
mamei, Doctor în drept la Paris… Anii săi 
de formaţie sunt premergători războiului, 
Holocaustului. Se succed guverne care 
fac din antisemitism politică de stat, înce-
pând cu guvernul Goga-Cuza şi Gigurtu 
şi sfârşind cu statul naţional legionar, apoi 
dictatura lui Ion Antonescu. Profesorul 
Iancu Fischer a trăit pogromul de la Iaşi 
din vara lui 1941. A fost la un pas de a fi  
omorât în curtea Chesturii. 

După ce a suferit ca evreu, a suferit 
în anii totalitarismului pentru că n-avea 
„origine sănătoasă”. Mai exact, a fost dat 
afară din facultate din motive de „dosar”; 
se întâmpla între anii 1952 – 1959. Dar, în 
plan spiritual, a avut noroc. L-au modelat 
mari dascăli la Liceul Naţional şi – după 
excluderea evreilor din învăţământul de 
stat – la Liceul Evreiesc din Iaşi: profe-
sorii de fi lozofi e Siegfried Weinstein şi 
Valeriu Buţureanu, profesorul de latină 
Virgil Marineanu, fost asistent al lui Vasile 
Pârvan. Când a studiat fi lologia clasică la 
Bucureşti, i-a avut maeştri pe Alexandru 
Graur, Dionisie Pippidi, Jacques Byck, 
Aram Frenkian… O operă aşteptându-şi 
exegeţii. (I.D.)

U n  c a v a l e r  a l  c ă r ţ i i : 
H E N R I  Z A L I S

Adevăraţii, bunii oameni de cultură 
au ceva numai al lor: iubirea de frumos. 
Sintagma trebuie înţeleasă în ideea anti-
cului concept platonician despre adevăr, 
la care se accede pe calea binelui şi a 
frumosului. Aşadar, se poate pune un 
„aproximativ” semn de egalitate între 
adevăr şi frumos. Dacă la aceste tainice 
valenţe sufl eteşti, Creatorul mai adaugă, 
din inepuizabila-i bogăţie, stropul divin 
al talentului, vom avea de-a face cu 
personalităţi complexe ale literaturii, 
artei sau ştiinţei care vor contribui la per-
manenta împlinire şi înnoire a culturii şi 
civilizaţiei unui popor, a umanităţii, deci. 
Înţelegându-şi chemarea, cultivându-
şi-o printr-o strădanie adâncă, harul va 
înfl ori şi va rodi, dăruindu-se semenilor 
cu statornicia luminii. 

Henri Zalis – căruia îi dedic aceste 
rânduri, motivând că despre oamenii 
aleşi se poate scrie nu doar la aniver-
sară – face, fără îndoială, parte din 
binecuvântata tagmă a acestora, iar 
generaţia sa (care-i şi a noastră!) a dat 
literelor române o nouă deschidere a 
creaţiei în anii ’60 - ’70, faptele artistice 
ale acesteia egalând strălucirea celei 
dintre cele două războaie mondiale.

Născut în Bucureşti, la 21 mai 1932, 
din părinţi veniţi din Moldova, a absolvit 
Facultatea de Filologie în 1955 şi, tot 
aici, în 1972 obţine titlul de Doctor în 
„literatura comparată”.

Liric în fi inţa sa, Henri Zalis scrie 
poezie, proză eseistică, traduce din lite-
ratura francofonă şi nu numai, risipindu-
se cu hărnicie în permanente activităţi 
culturale în ţară dar şi în străinătate. 
Astfel, ţine prelegeri în Franţa (între 
1976-1986) la universităţile din Limoge, 
Nantes, Poitiers, Rouen, Montpellier; 
în Elveţia, la Lausanne (1979, 1980, 
1990); în Germania (între 1981-1989) 
la universităţile din Marburg şi Freiburg; 
în Italia (bursă Vega) la universităţile din 
Padova şi Catania (1986).

Cultura temeinică, harul vorbirii 
alese, originalitatea ideilor expuse au 
făcut din periplurile sale literare ade-
vărate servicii de ambasador al culturii 
române. De altfel, guvernul francez, 
apreciindu-i spiritul doct şi ataşamentul 
faţă de mişcarea francofonă, l-a distins 
cu „Les Palmes Académiques” în rang 
de Cavaler (1985).  La rându-i, Acade-
mia Română, secţia Filosofi e-Estetică, 
i-a acordat, zece ani mai târziu, premiul 
„Ion Petrovici” pentru volumul „Tudor 
Vianu”, eseu monografic - semn de 
adâncă preţuire şi admiraţie pentru 
marele său profesor. Se cuvine să mai 
notăm câteva titluri ale acestui excelent 
scriitor-cărturar, valoroasa contribuţie în 
genurile respective: „Gustave Flaubert”, 
studiu monografic (1968, reeditat în 
1979); „Aspecte şi structuri neoroman-
tice” (1971); „Sub semnul realului”, eseu 
despre naturalismul european (recenzat 

şi în Franţa, în „Les cahiers naturalistes” 
şi în  „La revue de litterature compa-
rée”, în anul 1980 şi, respectiv, 1982); 
„Estetica imperfecţiei” (1979); „Valori 
de referinţă în critica şi istoria literaturii 
româneşti” (1991). Mai amintim cu 
plăcere câte ceva din creaţia-i literară 
propriu-zisă, astfel: „Acoladă” (versuri, 
1980); „Mai aproape de amiază” (nu-
vele, 1981); „Până la capăt” (roman, 
1982); „Strălucirea cristalului” (roman, 
1994). Şi, în sfârşit, ca o preocupare 
specială, traducerile sale din marele 
scriitor elveţian Ch. Ferdinand Ramuz: 
„Aimé Pache, pictor din Vand”(1980); 
„Viaţa lui Samuel Belet” (1987); „Aline” 
şi „Jean Luc persecutatul” (1991); toate 
- romane de mare frumuseţe, apărute la 
Editura Univers.

Sigur, în cazul lui Henri Zalis (ca 
şi al altor scriitori, desigur!), pe lângă 
talentul, fără de care nimic nu se poate 
în arte, este vorba de o muncă îndârjită, 
de un program cultural ferm, urmărit şi 
înfăptuit zi de zi. Nezgomotos, dar de 
o demnitate de neclintit a demersurilor 
sale literare, vizând, în fi nal, îmbogăţirea 
patrimoniului nostru cultural şi impune-
rea în faţa lumii a spiritului românesc. 
Biblioteca, oaza lui de frumos şi bine, 
este, în acelaşi timp, cetatea în care 
guvernează adevărul şi unde acest 
Cavaler al scrisului se autodefi neşte 
exemplar.

La toate acestea trebuie adăugată 
exemplara-i calitate de prieten, fapt 
pentru care micul poem ce urmează i 
se dedică.   

Despre prietenie

Prietenia-i ca durerea:
de s-a topit, nu mai exişti!
dar de-o păstrezi, mai dulce-i decât 

              mierea, 
şi se-nsenină ochii trişti!

Ea e mai mult decât iubirea, 
e nobil sentiment în sus,
e preţuire dând putere
şi-nvingător, îi eşti supus!

Prietenia-i drept oglindă:
privindu-te, priveşti la cel
ce-n sufl et tainic te colindă:
el e în tine, tu în el!...

O fl acără-i Prietenia
tăcut arzând, purifi când,
îmbogăţindu-ţi armonia
de care cugetu-i fl ămând.

Păstrează, dar, ca o comoară
Prietenia – chip divin! –
şi inima-ţi va fi  uşoară
iar traiul îţi va fi  deplin.

                 Bucureşti, februarie 2013
RADU CÂRNECI

Umanist şi  filosof de mare orizont
Cu 150 de ani în urmă, la 31 martie 

1863 se stingea din viaţă, la numai 48 
de ani, unul dintre cei mai proeminenţi 
haskalieni din România, Iuliu Barasch. 
S-a născut la Brody, în Galiţia, la 17 iulie 
1815, a studiat iudaismul (Talmudul) şi 
apoi medicina, la Leipzig şi la Berlin. În 
1841 se stabileşte la Bucureşti, activea-
ză ca medic la Călăraşi, apoi este numit 
medic în judeţul Dolj, la Craiova, unde 
s-a ocupat de combatere holerei. Primul 
volum publicat a fost „Minunile naturii”. În 
1851 a fost numit profesor la Colegiul Sf. 
Sava din Bucureşti, apoi la Şcoala Mili-
tară, la şcolile de silvicultură, agricultură. 
Între anii 1855-1863 a redactat revista de 
ştiinţă popularizată „Isis”, care îşi schim-
bă titlul în „Natura”. În 1857 fondează, 
împreună cu Aron Ascher şi A. Vaimberg, 
prima publicaţie evreiască de limbă 
română „Israelitu Român”, cu pagini şi 

în limba franceză. A editat şi publicaţia 
„Ţăranul”. Scria curent în limbile română, 
germană, franceză, ebraică. A mai editat 
manuale  şcolare, contribuind direct la 
dezvoltarea învăţământului românesc. 
În 1858 a înfi inţat primul spital de copii 
din România, la Bucureşti. A colaborat la 
publicaţiile „Românul”, “Apărătorul”, „Re-
vista Carpaţilor”. A publicat, în trei volu-
me, „Istoria naturală” (zoologia, botanica, 
mineralogia). Înainte de Haşdeu, a fost 
printre primii enciclopedişti din România, 
alături de Moses Schwarzfeld. Este unul 
dintre susţinătorii legii metamorfozei 
speciilor. Avea, pe lângă rigoare ştiin-
ţifi că, şi talent de literat. Umanist de 
mare orizont, a jucat un rol important în 
emanciparea evreilor şi în cultura aces-
tei ţări. Ca medic, a colaborat cu Carol 
Davila şi Nicolae Kretzulescu, în cadrul 
Societăţii Ştiinţifi ce Medicale. În 1962 a 

înfi inţat Societatea de Cultură Israelită, 
care a contribuit la integrarea evreilor în 
viaţa culturală şi socială a României. A 
militat pentru modernizarea vieţii cultu-
ale a evreilor, a fost unul dintre iniţiatorii 
construirii Templului Coral din Bucureşti. 
Studiile sale fi losofi ce s-au păstrat în 22 
de volume de manuscris, primul fi ind 
editat la Viena, în 1856 (logică, meta-
fi zică, psihologie, etică, estetică, drept 
natural, fi losofi a religiei). S-a preocupat, 
ca om de ştiinţă, de ideea vieţii şi a morţii, 
afi rmând că „tot ce este trecător e nimic, 
dar nimic nu e mai peren decât ceea ce 
este trecător”. A fost supranumit un “Mo-
ses Mendelssohn al României“. Teatrul 
Evreiesc de Stat s-a numit Baraşeum, 
după numele lui.

BORIS MARIAN

MÂNA DE TERAPEUT A UNEI SCRIITOARE
Sonia Palty – 85 de ani

Transnistria a pecetluit întreaga viaţă 
a ziaristei şi scriitoarei Sonia Palty. A fost 
printre primii supravieţuitori ai Transnis-
triei, găsind în sine forţa să rupă tăcerea 
asupra unui subiect despre care chiar şi 
israelienii originari din România ezitau, la 
ora aceea, să vorbească. „Evrei, treceţi 
Nistrul!” a apărut în 1980, la Tel Aviv; 
cartea a fost tradusă în ivrit, a fost publi-
cată în Germania şi Canada. Abia după 
1990, volumul a fost tipărit la Bucureşti. 
Talentatul om de condei este dublat de un 
om de atitudine faţă de orice încercări de 
negare a Holocaustului în România şi de 
reabilitare a lui Ion Antonescu, mai vechi 
sau mai noi. Există în ea, pe lângă vocaţia 
literară, o vocaţie de terapeut; terapeut 
al suferinţei umane şi terapeut social. 
Sau, mai curând, - o evidenţă a vaselor 
comunicante între cele două expresii ale 
personalităţii sale. Un episod emblematic 
în acest sens: primul contact cu durerea, 
devenit metaforă a punctului său de vede-
re privind rosturile literaturii: adolescenta 
infi rmieră curăţă şi bandajează mâinile 

însângerate de ţepii minusculi şi atât de 
dureroşi ai fl orii soarelui culese de deţinuţi 
de pe sute de hectare de pământ. Scrii-
toarea de mai târziu avea să procedeze 
la fel cu sufl etele cititorilor ei. Sonia Palty 
face cunoştinţă cu mirosul morţii la pro-
priu: mirosul venind dintr-un câmp în faţa 
căruia un panou avertiza: „teren minat”. 
Până unde merge voinţa făptuitorilor de 
a şterge urmele crimei în masă! „Au ve-
nit evrei din Odessa”, povesteau ţărani, 
martori oculari ai asasinatelor. „Mii. Nu se 
mai termina convoiul. Îi puneau să sape 
şanţuri şi apoi îi mitraliau. […] Veneau 
apoi cisterne şi vărsau pe ei apă tare. 
Ardeau. Mai ard încă”. Scriitoarea afl ă ce 
înseamnă moartea prin îngheţ, moartea 
prin înfometare… Sonia a supravieţuit, 
fi indcă a fost şi este o luptătoare, fi indcă 
n-a abdicat în faţa aproape iminenţei 
sfârşitului. Când credea că nu mai exis-
tă speranţă, tatăl ei pune o capsulă cu 
otravă în portvizit. Sonia refuză capsula. 

O inimă vitează care bate de 85 de ani. 
La mulţi ani, Sonia Palty! (I.D.)

C e n t e n a r  M a r c  C l a r i a n 
Mai întâi, l-am cunoscut pe Marc Clarian z.l. prin intermediul comentariilor necon-

formiste la texte iudaice sacre, când „Realitatea Evreiască”, cu tot ce implica această 
racordare la contemporaneitate a revistei, începea să-şi facă drum în lume. Cărturar 
de fi liaţie renascentistă, medic, specialist în vechiul drept românesc - autor de ediţii 
critice ale „Condicei Pravilniceasa”, „Codului Calimachi”, apărute în Editura Acade-
miei -, pasionat de lingvistică, împăcând aceste două discipline prin întocmirea unui 
„Dicţionar de îmbunătăţiri funciare”, apărut la Editura „Ceres”, Marc Clarian socotea 
că venise momentul – era prin ’96 - ’97 – să fi e adăugată la Tanah o a treia Carte a 
Cronicilor: „Sefer HaŞoah”. Aşa am reuşit să mă familiarizez mai bine cu universul 
preocupărilor sale pe o temă atât de infl amată, azi, când, nu demult, un profesor 
originar din România, stabilit la Aachen, nega cu seninătate Holocaustul în România 
chiar sub cupola Academiei Române. 

Marc Clarian ajunsese cu acest proiect îndrăzneţ al său la Simon Wiesenthal. Ce 
argument pro domo invoca la întâlnire? „Articolele de ziar, romanele, comunicările, 
toate sunt trecătoare; singurul loc păstrător pentru vecie al memoriei poporului nostru 
este Tanah-ul”. Proiectul s-a bucurat de receptivitate, cu atât mai mult cu cât Wie-
senthal tocmai scosese „Cartea Memoriei Evreieşti – Calendarul unei martirologii”, 
un calendar afectiv, unde, în dreptul fi ecăreia din cele 365 de zile din an, erau notate 
toate durerile din viaţa poporului evreu, petrecute în respectiva zi, de-a lungul celor 
două mii de ani de Diaspora. Unei lumi cum este cea a prezentului îi contrapune 
nevoia de etern. (E.S.) 

„Pro amicitia“
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Nu vom uita că aţi 
sângerat alături de noi

Erau cuvintele rostite la al treilea 
Congres al Uniunii Comunităţilor 
Israelite din Vechiul Regat, de către 
Constantin Banu, ministrul Cultelor 
în guvernul liberal. Erau cuvinte de 
îmbărbătare. Căci zilele desfăşurării Congresului 
(12-14 decembrie 1922) au coincis cu declanşarea 
unor agitaţii antisemite în mai toate centrele univer-
sitare din ţară. Era un „vifor năprasnic”, cum le-a 
numit Elly Berkovits, preşedintele Comunităţii Evre-
ilor din Bucureşti (C.E.B.) şi al Uniunii Comunităţilor 
Israelite din Vechiul Regat (U.C.I.) În acest climat, 
pentru liniştirea spiritelor, ministrul Cultelor amintea 
că „evreii înşişi au rezolvat chestiunea evreiască 
prin serviciile pe care le-au adus şi aduc ţării”. Erau 
cuvinte frumoase, comenta „Curierul Israelit”, dar 
care au rămas fără ecou. Nu întâmplător spunea 
dr. W. Filderman la Congres că „guvernul trebuie 
să întroneze legi, dar trebuie să şi vegheze ca să 
fi e respectate”. În ciuda atmosferei încărcate, din 
cauza acestor vremuri tulburi, a fost un Congres 
reuşit, cu multiple semnifi caţii. Dar de ce are sem-
nifi caţie pentru istoria C.E.B.-ului Congresul U.C.I. 
din Vechiul Regat? Ce legătură există între C.E.B. 
şi U.C.I.? Nu este pentru prima oară când, în cadrul 
acestei rubrici, abordăm importanţa C.E.B.-ului 
pentru viaţa comunitară din Vechiul Regat şi chiar 
din întreaga ţară. Evenimentele au demonstrat că 
în noul context politic al României moderne, după 
Primul Război Mondial, al înfăptuirii României 
Mari, al emancipării civice a evreilor, C.E.B.-ului 
nou creat i-a revenit misiunea să fundamenteze 
principiile vieţii comunitare moderne unitare în toată 
ţara. Aşadar, nu întâmplător, a fost convocat şi al 
treilea Congres al U.C.I. de către C.E.B. La ordinea 
de zi a Congresului era dezbaterea şi adoptarea 
anteproiectului de lege cu privire la organizarea 
comunităţilor israelite, votarea statutului U.C.I. şi 
organizarea, alături de Congresul U.C.I., a unui 
Congres al rabinilor din Vechiul Regat. La ambele 
congrese au participat delegaţi din 44 de comuni-
tăţi. Congresul U.C.I. a dezbătut timp de două zile 
articol cu articol – respectiv 49 de articole – din 
proiectul de lege. Dezbaterile au prilejuit reitera-
rea unor consideraţii privind caracterul, menirea 
şi tradiţia vieţii comunitare la evreii din diaspora. 
Rabinul Niemirower a insistat şi de astă dată asupra 
importanţei covârşitoare a şcolii, a învăţăturii în 
general în viaţa comunitară. „Învăţătura religioasă, 
dar şi cea laică, aduc lumină în viaţa evreilor. Cultul 
nu leagă pe om doar cu Dumnezeu – conchide 
rabinul – dar şi pe om cu om, şi timpul cu timp.” 
Adolf Magder, delegat din partea Uniunii Evreilor 
Pământeni, sublinia esenţa nepolitică a Comunităţii. 
„Ea nu duce nici politică sionistă, nici liberală sau 
ţărănistă, ci numai evreiască. Preocuparea trebuie 
să fi e crearea de instituţii folositoare evreilor.” Un 
subiect de discuţie l-a constituit art. 32, care stipula 
că nimeni nu poate fi  constrâns să lucreze în zilele 
de sărbătoare religioasă. Comentariile pe marginea 
articolului aveau în vedere situaţia meseriaşului 
evreu, care nu putea fi  obligat să lucreze în zilele 
de sâmbătă şi cu ocazia sărbătorilor religioase 
evreieşti. „Să luptăm ca această zi să fi e respectată 
pentru cei ce cred în ea.”, spunea rabinul Nie-
mirower. Congresul a adoptat şi Statutul Uniunii 
Comunităţilor Israelite. Conform art. 1, din unirea 
tuturor Comunităţilor evreieşti din Vechiul Regat 
s-a creat Uniunea Comunităţilor Evreieşti din 
Vechiul Regat. Scopul fi ind: „a studia şi a purta 
de grijă chestiunilor de cult, problemelor şcolare şi 
de asistenţă socială, având ca organe comunităţile 
evreieşti din ţară.” Congresul rabinilor a dezbătut 
articolele din anteproiectul de lege privitoare la 
organizarea Cultului Mozaic. S-a votat rezoluţia 
ca reprezentantul Cultului Mozaic în Senat să fi e 
şef-rabinul Comunităţii Evreilor din Bucureşti, el 
fi ind numit de guvern. La Congres s-a subliniat 
importanţa implicării rabinilor în viaţa Comunităţii. 
„Rabinii sunt ai Comunităţii - conchidea şef-rabinul 
dr. I.I. Niemirower. Trebuie să fi e o unire sfântă 
dintre Comunitate şi rabini.”

Ca o completare la discuţiile purtate şi la propu-
nerile votate, este de amintit că s-a acceptat pro-
punerea dr. Ionescu, director în ministerul Cultelor, 
ca limba ofi cială în Comunitate să fi e limba română 
„înţelegându-se de la sine că prin asta nu se exclude 
limba ebraică”. Aşadar, după cum scria în presa 
timpului, lucrările Congresului au fost spornice. 
Până acum a fost un caz unic în analele istoriei 
Comunităţii Evreieşti din România ca un congres 
evreiesc să discute împreună cu o autoritate ofi cială 
o lege fundamentală privind viaţa comunitară.

LYA BENJAMIN

Top 3 din 30
O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile
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Israelul, o putere energetică 
în Orientul Mijlociu 

Relaţiile Israelului cu Turcia, dar şi 
cu alte ţări importatoare de gaze din 
Orientul Mijlociu, ca de pildă Iordania, 
ar putea fi  reconsiderate în lumina 
începerii exploatării zăcămintelor de 
gaze naturale de pe platforma con-
tinentală a Israelului,  livrările prin 
Egipt dovedindu-se nesigure, fiind 
adesea întrerupte din cauza sabotării 
conductelor.

Gazele naturale israeliene ar pu-
tea modifi ca viziunea Ammanului şi a 
Ankarei asupra legăturilor bilaterale 
cu Ierusalimul, iar “Noble Energy’’ şi 
“Delek Energy’’, acţionarii companii-
lor care exploatează cele două mari 
câmpuri gazeifere din Israel, au son-
dat  deja potenţiali clienţi din Turcia şi 
Iordania, confruntaţi recent cu întreru-
perea alimentării cu gaze naturale din 
Egipt, în urma sabotajelor din Sinai. 
Deocamdată, discuţiile sunt într-un 
punct mort, aşteptându-se ca noul 
guvern israelian să decidă ce cantităţi 
sunt necesare pe piaţa internă şi cât 
rămâne disponibil pentru export. Anul 
trecut, un comitet de specialitate a re-
comandat ca Israelul să exporte până 
la 500 miliarde de metri cubi, păstrând 
o cantitate aproape egală pentru aco-
perirea nevoilor sale interne.

Tamar, cel mai mic dintre cele 
două câmpuri gazeifere majore din 
Israel, urmează să înceapă producţia 
în luna aprilie şi va contribui cu un 
punct procentual la creşterea PIB-
ului, prevăzută la 3,8% în acest an. 
Câmpul Leviathan, cea mai mare 
descoperire offshore de gaze a de-
ceniului trecut şi aproape de două 
ori  mai mare decât Tamar, va furniza 
el singur mai mult decât nevoile pieţei 
interne israeliene.

Se pune chiar problema construirii 
unor noi conducte submarine în Medi-
terana, pentru a livra gaze în Turcia, 
traseul trecând fi e prin Liban-Siria, fi e 

prin Cipru, alternativa fi ind lichefi erea 
gazelor şi transportul lor spre Grecia. 
Problema este mai mult politică, decât 
economică,  consideră şi Matthew 
Bryza, fost ambasador al SUA în 
Azerbaidjan: „Evident, niciuna nu va 
fi  uşoară dintr-o perspectivă politică. 
Dar o conductă spre Turcia are mai 
mult sens economic - inclusiv pentru 
gazul cipriot, recent descoperit - decât 
varianta gazului natural lichefi at şi o 
conductă spre Grecia”.

Sesam, deschide-te!
Dacă pentru premierul Victor 

Ponta, găsirea cheilor către spaţiul 
Schengen nu mai pare o prioritate, 
pentru că cei care le deţin le schimbă 
tot timpul ascunzătoarea, făcând din 
procesul de integrare un fel de joc 
de-a baba-oarba, în care noi suntem 
legaţi la ochi şi restul jucătorilor îşi 
găsesc mereu alte poziţii, preşedintele 
Traian Băsescu spune că ştie taina 
intrării în mult râvnita peşteră. „Iată 
care ar fi  planul de acţiune pentru a 
avea succes în Consiliul JAI (justiţie 
şi afaceri interne – n.red.) din decem-
brie”, a declarat şeful statului în faţa 
Parlamentului, preşedintele părând a 
nu avea nici o îndoială că desemnarea 
transparentă a unor şefi  potriviţi la Par-
chetul General şi DNA, demiterea din 
Guvern a miniştrilor cu dosare penale, 
elaborarea unui statut şi a unui cod 
de conduită a parlamentarilor, care 
să elimine privilegiile acestora faţă 
de cetăţenii de rând „vor fi  de natură 
a asigura eliminarea reticenţelor unor 
state membre şi ne vor netezi şanse-
le unei decizii pozitive de intrare în 
spaţiul Schengen înainte de sfârşitul 
anului”, afi rmă Traian Băsescu.

Trebuie însă remarcat că toate 
aceste puncte, care sunt departe de 
a întemeia  „convingerea” că Germa-
nia, Finlanda şi Olanda ar spune „da” 
de îndată ce Relu Fenechiu ar părăsi 
Executivul de la Bucureşti şi Morar ar 
deveni şeful Parchetului General, sunt 

tot atâtea puncte din programul politic 
al preşedintelui. Mai lipsea să adauge 
că respectivele ţări vor ca modifi carea 
Constituţiei să se facă ţinând cont de 
rezultatele referendumului din 2009 şi 
tacâmul ar fi  fost complet.

Poate că Traian Băsescu are 
dreptate, dar ar trebui să fi m convinşi 
că autorităţile celor trei state ştiu care 
este capitala României şi cine este 
Relu Fenechiu.

China îşi consolidează 
şansele de a deveni lider 

economic mondial
Pe lângă investiţiile masive în in-

frastructură şi înaltă tehnologie în SUA 
şi UE (să amintim doar că Lenovo, 
care a achiziţionat IBM în 2005, este 
acum al doilea producător mondial 
de PC-uri), pe lângă faptul că deţine 
cele mai mari rezerve de dolari din 
lume, China continuă o campanie de 
achiziţionare de resurse de materii 
prime în America de Sud şi Africa. 
Companiile petroliere chineze s-au 
extins semnifi cativ în întreaga lume în 
ultimii trei ani, ca parte a eforturilor de 
a asigura furnizarea de energie şi de a 
diversifi ca investiţiile peste hotare, iar 
băncile chineze şi-au unit eforturile cu 
fi rmele petroliere, investind în regiunile 
bogate în zăcăminte.

De curând, concernul energetic ita-
lian Eni SpA a vândut grupului China 
National Petroleum Corp (CNPC) o 
participaţie de 20% într-un zăcământ 
de gaze naturale din Mozambic (Afri-
ca). Tranzacţia a costat modica sumă 
de 4,21 miliarde de dolari şi este doar 
cea mai recentă din seria achiziţiilor 
externe ale companiilor din China în 
domeniul mineritului şi petrolului, în 
ţări precum Brazilia (important produ-
cător de petrol), Peru (care dispune 
de rezerve substanţiale de minereu 
de fi er) şi Argentina (producătoare de 
petrol şi soia). 

ALEXANDRU MARINESCU

Existenţa evreilor refl ectată 
în Monitorul Ofi cial al Regatului României (VI)

Un document de un deosebit interes afl ăm în Monitorul 
Ofi cial nr.43 de sâmbătă 27 Mai/8 iunie 1895 publicat de 
Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor – 
Direcţiunea statisticei generale a României. Este vorba de 
buletinul lunar al „mişcărei populaţiunii în oraşele României” 
cuprinzând situaţia casatoriilor, divorţurilor, a celor născuţi 
şi morţi, conform registrelor actelor de stare civilă aferen-
te lunii aprilie 1895, cu referire la oraşele nereşedinţe de 
judeţe. Din acest document se pot face constatări inclusiv 
asupra populaţiei evreieşti din astfel de oraşe. Elementul 
care oferă aceste informaţii este criteriul „după religiune”, 
în care se face referire la persoanele de religie mozaică, 
avute în vedere în respectivul buletin lunar. Din informaţiile 
privind căsătoriile consemnate se arată că au fost 10 de 
religie mozaică şi anume 4 la (Piatra) Neamţ şi câte 2 la 
Mihăileni, Panciu şi Târgu Frumos. În perioada ianuarie - 
martie 1895 sunt înscrise un număr de 67 de căsătorii ale 
celor de religie mozaică, ceea ce demonstrează că în luna 
aprilie numărul acestora fusese mult mai redus. Un alt crite-
riu consemnat în buletinul în cauză este „după statul căruia 
aparţin” respectivele persoane. Din acest punct de vedere 
sunt trei categorii: românii (cetăţeni), străini şi nesupuşi nici 
unei „protecţiuni”. Numărul evreilor deveniţi cetăţeni români 
era foarte mic, ţinând seama de modifi carea vestitului ar-
ticol 7 din Constituţia României prin Legea promulgată de 
Rege la 6 noiembrie şi publicată în Monitorul Ofi cial nr.255 
din 11 noiembrie 1879, în urma votului celor două Camere 
ale Parlamentului, ţinând seama de condiţia impunsă de 
Congresul de la Berlin din 1878, ceea ce duce la concluzia 
că majoritatea evreilor trebuie găsită în categoria „nesupuşi 
nici unei protecţiuni”, unde pentru luna aprilie este cifra 18, 
incluzând cele 10 arătate la rubrica religiei mozaice, iar 

pentru perioada ianuarie - martie cifra este 78, în care sunt 
incluse cele 67 de căsătorii ale celor de religie mozaică. În 
ceea ce priveşte divorţurile, se consemnează pentru luna 
aprilie 2 pentru cei de religie mozaică, respectiv câte 1 la 
Câmpina şi Panciu.

La rubrica de „născuţi vii” din 554 în luna aprilie şi, res-
pectiv, 1868 din perioada ianuarie – martie sunt băieţi 290 în 
aprilie, respectiv, 970 şi fete 624 în aprilie şi, respectiv, 898. 
De religie mozaică s-au născut în aprilie 77 semnalaţi în ora-
şele: Neamţ - 13, Herţa – 11, Mihăileni – 10, câte 9 la Hârlău 
şi Panciu, Tg.Ocna – 6, Tg.Frumos – 5, Odobeşti – 4, câte 
2 la Calafat, Olteniţa şi câte 1 la Alexandria, Chilia Veche, 
Corabia, Isaccea, Mahmudia şi Sulina. Aceştia sunt cuprinşi 
în numărul de 82 al celor „nesupuşi nici unei protecţiuni”.

La rubrica de morţi (fără cei născuţi morţi) afl ăm că 400 de 
persoane, dintre care 221 bărbaţi şi 179 femei sunt cuprinse 
în tabel. Tabelul utilizează diverse criterii: vârsta, religia, 
statul căruia aparţin, domiciliul, de unde afl ăm că 41 erau 
de religie mozaică şi că 49 aparţineau categoriei „nesupuşi 
unei protecţiuni”. În perioada ianuarie - martie sunt trecute 
108 persoane decedate, de religie mozaică.

Buletinul lunar se referă la 39 de oraşe din ţară şi con-
semnează excedentul de născuţi în raport de cei decedaţi, 
în care numărul celor de religie mozaică este de 36, iar al 
celor „nesupuşi unei protecţiuni” de 33, de unde rezultă că 
unii erau fi e cetăţeni români, fi e străini. La nivelul perioadei 
ianuarie - martie, excedentul populaţiei de religie mozaică 
este de 132 persoane şi al celor nesupuşi - de 130.

Acest buletin lunar are valoarea unui document istoric 
care refl ectă informaţii utile referitoare la existenţa evreilor 
din România acelei perioade.

IANFRED SILBERSTEIN 

A D  M E A  V E E S R I M ,  R E I Z I C A  S A N D O L A C H E !
De curând, am sărbătorit o doamnă dragă tuturor din 

comunitatea noastră: Reizica Sandolache, care a împlinit 
99 de ani. Înconjurată de prieteni şi prietene, conducerea 
C.E. Ploieşti şi membri ai comunităţii noastre, Reizica San-
dolache ştie să se bucure de viaţă, deşi a trecut prin multe 
şi grele încercări. I-am urat Ad Mea Veesrim!, cu drept de 

prelungire, sănătate şi viaţă dulce, simbolizată printr-un tort 
aniversar. Sperăm ca anul viitor să-i sărbătorim centenarul 
şi să fi e la fel de bucuroasă de prezenţa noastră în jurul 
ei. Încă o dată, la mulţi şi buni ani!

Corespondent ing. ADELA HERDAN
preşedintele C.E. Ploieşti
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Dezvelirea unei plăci comemorative a dr. Turnowsky Mór la Târgu-Mureş
Aveam vreo nouă ani când tata m-a dus în vizită la 

tanti Rozsika Turnowsky. Locuia într-o căsuţă cochetă 
pe strada Trébely. Era văduva unchiului lui tata, dr. 
Turnowsky Sándor, avocat, apoi  profesor universitar la 
Facultatea de Drept din Cluj. Tata mi-a spus că era fi ul 
faimosului medic Turnowsky Mór.

Au  trecut anii fără să-mi fi  pus prea multe întrebări în 
legătură cu adevăratele vlăstare nobile ale genealogiei 
mele. Sunt la fel de mândră de o mătuşă care a fost 
croitoreasă, de un văr al mamei, cantor la sinagoga din 
Făgăraş...

Numai că uneori, cei de dincolo ne caută.
Acum vreo şase ani m-am pomenit cu nişte rude din 

America. Ei au insistat să-i duc la Biblioteca Teleky pentru 
a se informa în legătură cu faimosul doctor Turnowsky 
Mór care este descoperitorul de fapt al Salvarsanului 
pentru care bunul său prieten dr. Ehrlich a luat Premiul 
Nobel.

Activitatea ilustrului medic mi-a devenit cunoscută 
datorită istoricului Mihai Spielmann. Îi mulţumesc din 
sufl et pentru ajutorul pe care mi l-a dat.

Când m-am hotărât să-i aşez o placă comemorativă 
doctorului Turnowsky Mór, nu ştiam că mă voi izbi de 
atâtea formalităţi. Acum câţiva ani am solicitat de la 
Primăria din Târgu-Mureş acordarea titlului de Cetăţean 
de Onoare post mortem pentru distinsul intelectual târ-
gu-mureşean.

Doctorul Turnowsky, în afara preocupărilor sale inte-
lectuale şi a obligaţiilor sale de medic al protipendadei, 
a fost şi medicul sărmanilor, al amărâţilor, cărora nu le 
cerea bani.

Le mulţumesc sponsorilor şi Comunităţii evreieşti din 
Târgu-Mureş pentru ajutorul acordat în demersurile care 
sunt, după părerea mea, prea stufoase şi costisitoare.
Dezvelirea plăcii comemorative a avut loc în imobilul 
situat pe strada Bernady nr. 2 (casa Haller), unde a 
domiciliat împreună cu familia.

Amintesc câteva repere din viaţa acestui remarcabil 
cetăţean, fi u al urbei. Dr. Turnowsky Mór (1859-1932) a 
fost primul medic evreu liber-profesionist în Târgu-Mureş. 
Şi-a făcut studiile liceale şi gimnaziale la Târgu-Mureş, a 
absolvit Facultatea de Medicină din Cluj, şi a continuat 

studiile la Praga şi Viena, unde a obţinut titlul de Doctor 
în ştiinţe medicale. A revenit în oraşul natal, unde şi-a 
deschis un cabinet particular. Ţine conferinţe, publică 
în reviste de specialitate şi nu numai, fi ind un susţinător 
al sănătăţii publice. 

Ia parte la activitatea unor asociaţii profesionale, 
în calitate de secretar al medicilor şi farmaciştilor din 
Târgu-Mureş, apoi devine medic primar al judeţului. 
După Primul Război Mondial se stabileşte u n timp la 
Budapesta. A publicat un mare număr de articole în 
revistele medicale ale vremii (la Târgu-Mureş, Buda-
pesta, Viena), la unele fi ind colaborator permanent 
(Wiener Medizinsche Wochenschrift şi Gyógyászat). A 
scris despre epilepsie, migrena infantilă, despre imitaţie, 
paralizia infantilă (Pseudo-paralysis dolorosa tranzitoria 
infantumBp,1909), despre limbajul muzicii (Die Musik als 
Sprache lines Sonder-Lebens betrachtet, Wien, Leipzig 
1928), etc.

Bibliografi a completă a scrierilor sale se găseşte la 
Biblioteca Teleky din Târgu-Mureş.

MARTHA IZSAK

D e s c o p e r i r e - ş o c 
a  i s t o r i c i l o r  H o l o c a u s t u l u i

Numărul lagărelor morţii a fost mult mai mare 
decât se credea până acum

În urmă cu 13 ani, la deschiderea unor 
arhive germane ţinute secrete de SUA, 
cercetătorii de la Muzeul Memorial al Ho-
locaustului din Washington au început să 
se documenteze cu privire la ghetourile, 
lagărele de muncă, de concentrare, fa-
bricile morţii pe care naziştii le-au înfi inţat 
în întreaga Europă. De la bun început a 
devenit evident că a existat un număr 
mai mare de lagăre decât se credea, dar 
acum, după fi nalizarea cercetărilor, chiar 
şi istoricii Holocaustului au suferit un şoc. 
Ei au descoperit că în perioda dominaţiei 
hitleriste 1933-1945, în întreaga Europă 
controlată de Germania, din Franţa şi 
până în Rusia şi în Germania însăşi au 
funcţionat 42.500 de ghetouri şi lagăre 
naziste, a relatat cotidianul american “The 
New York Times”. Rezultatele cercetărilor 

au fost prezentate la sfârşitul lui ianuarie 
la un forum academic organizat în cadrul 
Institutului Istoric German din Washin-
gton. Cifrele li s-au părut atât de uluitoare, 
încât participanţii au cerut repetarea lor.

Lagărele, descrise în documente, 
includ nu numai centrele de extermina-
re ci şi mii de lagăre de muncă forţată, 
lagăre pentru prizonierii de război, locuri 
denumite eufemistic “centre de îngrijire”, 
unde femeile însărcinate erau forţate să 
avorteze sau nou-născuţii erau omorâţi 
după naştere, precum şi bordeluri unde 
femeile erau obligate să întreţină relaţii 
sexuale cu militarii germani. În conştiinţa 
publică, Auschwitz şi câteva alte lagăre 
de concentrare au devenit simboluri ale 
maşinii de ucis naziste. La fel, ghetou-
rile au devenit asociate cu unul singur, 
ghetoul din Varşovia, cunoscut din ca-
uza revoltei din 1943. Dar acestea, au 
constatat recentele cercetări, reprezintă 
doar o fracţiune minusculă a întregii reţele 
germane.

Principalii responsabili ai proiectului, 
Geoffrey Megargee şi Martin Dean, au 
apreciat că între 15 şi 20 de milioane de 
persoane au murit sau au fost închise în 
aceste locuri, date care vor fi  cuprinse în 
mai multe volume ale unei enciclopedii. 
Până acum, Muzeul Holocaustului a 
publicat primele două şi va mai publica 
cinci până în 2025. Existenţa unor lagăre 
şi ghetouri locale a fost cunoscută până 

acum doar fragmentar, dar cercetătorii, 
folosind date de la 400 de colaboratori, au 
documentat pentru prima dată întreaga 
reţea, studiind locurile unde s-au afl at, 
cum erau conduse şi ce scop serveau. 
Mulţi supravieţuitori povestesc cum au 
fost închişi mai întâi în ghetouri, deportaţi 
la Auschwitz şi de acolo duşi în funcţie 
de nevoi în numeroase alte lagăre, fi ind 
mutaţi dintr-un lagăr în altul. Erau lagăre 
mai mici, auxiliarele altora mai mari şi 
nu au fost cunoscute decât de cei care 
ajungeau acolo.

Potrivit cercetătorilor, proiectul va 
elucida modalitatea în care s-au dezvoltat 
lagărele şi ghetourile. Încă din 1933, Hitler 
a înfi inţat 110 lagăre, destinate pentru 
10.000 de oponenţi politici şi alte per-
soane. O dată cu invadarea şi ocuparea 

statelor vecine din Europa, 
ghetourile şi lagărele au fost 
folosite pentru a-i închide şi 
a-i omorî nu numai pe evrei 
ci şi  pe homosexuali, romi, 
polonezi, ruşi şi multe alte 
grupuri entice din Europa de 
Est. Lagărele şi ghetourile 
aveau destinaţii, dimensiuni 
şi structuri diferite, în funcţie 
de necesităţile naziştilor, au 
constatat cercetătorii. Cea 
mai mare astfel de structură 
identifi cată a fost ghetoul din 

Varşovia, cu 500.000 de locuitori. Dar, 
de pildă, câteva zeci de prizonieri lucrau 
în unul dintre cele mai mici lagăre, la 
München Schwabing, din Germania. Erau 
trimişi aici mici grupuri de prizonieri, din 
Dachau. Erau biciuiţi şi obligaţi să lucreze 
în gospodăria unei patroane, o nazistă în-
focată, “sora Pia”. Îi curăţau casa, lucrau 
grădina şi chiar îi fabricau jucării.

Cercetătorii afi rmă că în anul 2000, 
când au început să cerceteze documen-
tele, au crezut că, potrivit estimărilor de 
după război, vor găsi aproximativ 7000 
de lagăre şi ghetouri naziste. Dar pe zi ce 
trecea, numărul creştea – ajungând mai 
întâi la 11.500, apoi la 20.000, 30.000 iar 
acum la 42.500. Erau 30.000 de lagăre 
de muncă forţată, 1150 de ghetouri evre-
ieşti, 980 de lagăre de concentrare, 1000 
de lagăre cu prizonieri de război, 500 de 
bordeluri cu sclave sexuale şi mii de alte 
lagăre folosite pentru eutanasierea bă-
trânilor, infi rmilor, pentru avorturi forţate, 
pentru “germanizarea” prizonierilor sau 
transportarea victimelor la centre de exe-
cuţie. Numai la Berlin au funcţionat 3000 
de lagăre şi aşa-numite case evreieşti, 
iar la Hamburg - 1300. Potrivit dr. Dean,   
descoperirile nu lasă nici un dubiu că 
mulţi cetăţeni germani trebuie să fi  afl at 
de existenţa numărului mare de lagăre 
naziste, deşi după război au pretins că 
nu ştiau nimic. 

EVA GALAMBOS

Universitatea din Aachen a încetat 
colaborarea cu Vladimir Iliescu

Într-o scrisoare semnată de ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Andreas von 
Mettenheim, adresată preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, diplomatul arată că „s-a 
ocupat de acest caz” şi informează Federaţia că „specialistul în istorie antică Iliescu a 
predat (la Universitatea din Aachen – n.red.), până în prezent, cursuri introductive de 
istoria Europei de Est (două ore pe săptămână). În urma incidentului de la Bucureşti 
(alocuţiunea lui Vladimir Iliescu la Academia Română – n. red.), Universitatea din 
Aachen a reziliat imediat colaborarea”.

De altfel, într-un alt document publicat pe site-ul Universităţii, aceasta informează 
că „imediat ce declaraţiile lui Vladimir Iliescu de la Academia Română au devenit 
cunoscute, RWTH Aachen a anulat contractul de predare al istoricului. Pentru o 
perioadă scurtă de timp, în 1985, profesorul, care acum are 87 de ani, a lucrat la 
Departamentul de Istorie Antică al RWTH Aachen. În 1993 a fost numit profesor pe 
lista suplimentară. În ultimii ani a ţinut prelegeri-studiu privind istoria Europei de Est, 
fără a fi  remunerat. Universitatea se disociază ferm şi clar de declaraţiile sale”.

În acelaşi articol, RWTH Aachen mai declară că afi rmaţiile lui Iliescu, conform 
cărora este o „minciună cosmică” să spui că a existat Holocaust în România, precum 
şi aceea că „evreii din Vechiul Regat au putut să trăiască o viaţă aproape normală”, 
cu siguranţă „nu au nici o bază în realitate”. (A.M.)

A c o r d  I n s t i t u t u l  „ E l i e  W i e s e l ”
–  M u z e u l  „ Ya d  V a s h e m ”

Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din 
România “Elie Wiesel” a sem-
nat la Ierusalim  un memoran-
dum de înţelegere şi cooperare 
cu  Muzeul Holocaustului “Yad 
Vashem”, prin care cele două 
instituţii vor colabora în ceea ce 
priveşte dezvoltarea de proiecte 
cultural-educaţionale şi de cer-
cetare, se arată într-un comu-
nicat de presă al Institutului din 
Bucureşti.

 Cele două instituţii au sem-
nat protocolul de colaborare 
pe o perioadă nedeterminată, pentru a 
consolida şi susţine proiectele celor două 
autorităţi atât în România cât şi în Israel. 
Acest parteneriat, se subliniază, repre-
zintă o ocazie şi totodată o foarte bună 
cale de a promova memoria victimelor 
Holocaustului şi specifi citatea tragediei 
evreilor din România.

Importanţa acestui eveniment constă 
în două aspecte. Primul, în faptul că de 
acum înainte vom avea o largă deschi-
dere în multiple domenii de activitate şi, 
al doilea, că la semnare au fost de faţă 
reprezentanţii Institutului Cultural Român 
de la Tel Aviv, ai Ambasadei României 
din Israel şi ai Ministerului de Externe 
din Israel.

realitatii evreiestiCOPIII Viaţă lungă 
şi bucurie!
EDEN DON 
D I A M A N T 
din Omer-
Beerşeva , 
Israel, este 
fiul lui SHI-
RA şi ORTAL 
DIAMANT şi 
strănepotul 
lui IULIAN 
SORIN z.l., 
fost secre-
tar general 
şi preşedinte 
interimar al 
F.C.E.R.
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Political statement against Nazi and 
legionnaire marks from Bucharest 

Bereshit Cluj:  Pessach, 
from an academic perspective
The seventh edition of Bereshit exceeded, in scope and content, any expectations. 

The seminar with 400 participants, held for the fi rst time in Cluj, responded to those 
who have expressed their high hopes between the two editions. The initiator of this 
program in our country, the Director of Joint Romania, Israel Sabag, has succeeded 
again, through the coordination of a team of professionals and volunteers to bring a 
perfect balance between the academic, social and religious life. Through the courses 
of the teachers, Rabbi Dr. Daia Marx, Professor Dr. Rebecca Kneller, Dr. Shmuel 
Faust, Dr. Gabriel Barzilai, the participants to the program were able to approach the 
Feast of Passover from a religious, literary and social perspective.

The presence of the ambassador of the State of Israel, H.E. Dan Ben-Eliezer, 
together with his wife, Hedva was always a sign of rapprochement of the Jewish 
community in Romania versus Israel. The fact that at the Bereshit were present 
10 presidents of the Jewish communities was a model for the members of these 
communities, making it clear that it is a very important event for all the Jews in 
Romania. President of FJCR, Dr. Aurel Vainer, not only embraced from the beginning 
this program, becoming the most important promoter of it, but he also was one of the 
lecturers at the Limud sessions held on Saturday. The atmosphere on Sabbath was 
altogether special and it was followed Saturday by the Havdalah and a wonderful 
Hassidic party.

Israeli Studies Centre in Bucharest

U n i v e r s i t y  o f  A a c h e n  h a d  c e a s e d  c o o p e r a t i o n 
w i t h  V l a d i m i r  I l i e s c u 

In a letter signed by the German ambassador in Bucharest, 
addressed to FJCR President, Dr. Aurel Vainer, the diplomat 
points out that “he was occupied by this case” and informs the 
Federation that  „the ancient history specialist Iliescu has taught  
(at the University of Aachen- editor’s note), so far, introductory 
courses in the history of Eastern Europe (two hours per week). 
Following the incident in Bucharest (Iliescu’s communication at 
the Romanian Academy- editor’s note), the University of Aachen 
has immediately ceased the collaboration”.

Moreover, in a document published on the University 
website, it is mentioned that “as soon as the declarations of 
Vladimir Iliescu at the Romanian Academy became known, 

RWTH Aachen has canceled the contract of teaching of the 
historian. For a short period of time, in 1985, the teacher, who 
is now 87 years old, worked at Departament. of ancient history 
of the RWTH Aachen. In 1993 he was appointed teacher on the 
additional list. In the recent years he held lectures-study on the 
history of Eastern Europe, without being paid. The University 
fi rmly and clearly dissociates itself from his statements.”

In the same article, RWTH Aachen states that Iliescu’s claims 
that it is a “cosmic lie” to say that there was a Holocaust in 
Romania, and that “the Jews of the Old Kingdom were able to 
live a life as close to normal” certainly “have no basis in reality”.

Aurel Vainer, Member of Parliament 
and F.J.C.R. president, has made a 
political statement about some violations 
of the Law 107/2006 prohibiting fascist, 
racist or xenophobic organizations 
and symbols and promoting the cult 
of persons guilty of committing crimes 

against peace and humanity. The Deputy 
pointed out that “although this legislative 
regulation, reparatory and preventive 
in nature, concerning the Holocaust in 
Romania 1940-1944 exists, lately, in 
Bucharest and in some localities of the 
country, but also on the internet, appear 
and are kept messages that seriously 
contravene the provisions of this law”.

Dr. Vainer gave several examples, 
such as the exhibition of the legionnaire 
fl ag on a building in Iacob Negruzzi Street, 
presentation boards with the evocation of 
the Iron Guard, the distribution in the 
University passage of a touristic leafl et 
for Moreni recommending visiting the 
legionnaire Cross. However, as Dr. Vainer 
showed, these violate the Law 107/2006. 
He has sought the intervention of the 
Public Ministry to eliminate the situations 
listed, as well as of the Parliament, 
aiming to improve Law 107 which aims 
at combating, in Romania, xenophobia, 
racism and anti-Semitism.

National School of Political and 
Administrative Studies (SNSPA), with 
the support of the Embassy of Israel, 
created the first Center for Israeli 
Studies in Bucharest. The Center was 
inaugurated on 20 and 21 February 2013, 
in a symposium at which professors 
and scientists from Romania and Israel 
had presentations. The inauguration 
took place in the presence of the Israeli 
ambassador in Romania, H.E. Dan Ben-
Eliezer, the Romanian Ambassador to 
Israel, H.E. Edward Iosiper, H.E. Mihnea 
Constantinescu, MFA ambassador, Dr. 
Aurel Vainer, FJCR president, Professor 
Liviu Rotman, director of the new Center, 
of SNSPA management. 

Professor Remus Pricopie, Minister 
of Education, sent a message in which 
he welcomed the initiative, thanked the 
ambassador of Israel who has proposed 
the creation of the Centre and stressed 

the importance of achieving as many 
projects of international cooperation in 
academia. The speakers, including the 
three ambassadors, have highlighted the 
importance of the establishment of this 
centre for a better knowledge of all aspects 
and issues related to Israel, in order to 
promote the continuous relationships of 
65 years between Romania and Israel. 
In the two days of the Symposium, 
Israeli and Romanian researchers have 
presented and debated themes as the 
Israeli multiculturalism, the security 
concerns in Israel and the region, the 
majority-minority relations between the 
Arab and the Jewish populations, the role 
of religious settlements in the West Bank, 
the relationship between religious and 
secular people, the inter-faith dialogue in 
Israel, issues facing young people and the 
ability of immigrants to adapt, specifi cally 
those from Romania.

Adv. Iulian Sorin, an outstanding personality of the 
Jewish life in Romania, passed away

H A G 
P E S S A C H 
S A M E A H !

Advocate Iulian Sorin died, after a heavy suffering, on 
March 23rd, 2013. He was Secretary general of FJCR (1991-
2004) and acting President (2004-2005).

Eminent leader, who has contributed to the development 
of the Jewish community life in Romania, to the organization 
on the basis of the modern Jewish education and he militated 
for the continuous improvement of the social and medical 
assistance within the Federation.

The preservation of the sacred Jewish heritage, as well as 
the organization and the functioning of the community’s real 
estate properties occupied a meaningful position in his activity. 

He participated directly in re-establishing the Forum 
B‘nai Brith in Romania, and as a founding member of the 
establishment he acted for the foundation of the Council of 
National Minorities, as well as the foundations of “Caritatea”, 
“Ronald S. Lauder Romania”, the Cultural Association of 
Friendship Romania-Israel and the Association of Romanian 
Jews victims of the Holocaust. He worked for 25 years in the 
Department of religious affairs.

Adv. Sorin was particularly cherished and esteemed for 
his contributions to the protection of the dignity and identity 
of our ethnicity, to the combat against the anti-Semitism, 
denying and anti-Israeli manifestations, for the recognition 
of the Righteous among the Nations, to the promotion of 
values related to Romania’s integration into the Euro-Atlantic 
world. 

Throughout his activity he has shown fi delity to Romania 
and always acted for the development of relations with the 
State of Israel, with the representative organizations of the 
Jews around the world. 

In recognition of his merits as a leader of the Jews of 
Romania, he was decorated with the order “The Cultural 
Merit”, in the rank of Commander. The burial ceremony was 

held on Monday, 25 March 2013, at the Jewish Cemetery 
“Philanthropy”.

May the Almighty keep him in His guard and his soul fi nd 
eternal rest.
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EVENIMENTE 
1933 
În Germania este ofi cializat 

Gestapo-ul, care va deveni prin-
cipalul instrument de implemen-
tare a „soluţiei fi nale” împotriva 
evreimii europene.

2.04. Cernăuţi. Autorităţile 
militare nu permit întruniri de 
protest împotriva exceselor an-
tisemite din Germania.

2.04. W. Filderman, pre-
şedinte al U.E.R., convoacă o 
reuniune a tuturor organizaţiilor 
evreieşti în vederea luării unei 
poziţii comune faţă de preluarea 
de către nazişti a conducerii 
Germaniei.

5.04. Întrunire de protest a 
populaţiei evreieşti din Capitală 
contra exceselor antisemite din 
Germania.

18.04. Acte de vandalism 
contra evreilor, provocate la 
Cernăuţi de huligani locali, au-
todeclaraţi hitlerişti.

1940 
Heinrich Himmler ordonă 

desemnarea Auschwitz-ului ca 
principal lagăr de concentrare 
pentru absorbirea unui mare 
număr de evrei europeni sortiţi 
nimicirii.

15.04. Conducerea Betar-
ului din România organizează 
câteva puncte de ahşara, în care 
betarişti selectaţi să-şi poată 
face în timpul verii pregătirea 
profesională şi militară pentru 
Palestina. 

15.04. Centrele de recalifi -
care existente (O.R.T., ş.a.) au 
fost etatizate. Efectivul de 2770 
cursanţi evrei sunt împiedicaţi, 
astfel, să se califi ce.

Cernăuţi. Constituirea Comi-
siei Centrale Sioniste din Buco-
vina: cu concursul organizaţiilor 
sioniste din România, preia 
parţial sarcini privind pregătirea 
pentru muncă a haluţimi-lor.

14.04. Adunarea Generală 
a Comunităţii Templului Coral 
a ratificat, cu unanimitate de 
voturi, alegerea dr. M. A. Halevy 
ca rabin şi predicator.

1949
25.04. Au avut loc în Israel 

primele alegeri pentru Knesset 
(parlament).

1961
11.04. A început la Ierusalim 

procesul criminalului de război 
nazist Adolf Eichmann.

ANIVERSĂRI
1847
10.04. S-a născut la Buda-

pesta Joseph Pulitzer, creatorul 
concernului de presă care îi 
poartă numele.

1859
8.04. S-a născut Husserl Ed-

mund Gustav Albrecht (m. 1931) 
– filosof evreu din Germania. 
Opera sa conturează direcţiile 
de evoluţie din sec. XX ale fe-
nomenologiei transcendentale, 
în acord cu care s-a şi convertit 
la protestantism.

1871
9.04. S-a născut Leon Blum, 

lider al sioniştilor francezi, fost 
prim-ministru al Franţei.

1904
22.04. J. Robert Oppenhei-

mer (m.1967) s-a născut într-o 
familie bogată cu vederi liberale 
din New York. Doctoratul în 
Germania (1927), profesor la 
Universitatea Berkeley - Cali-
fornia. A descoperit o reacţie 
intranucleară care îi poartă 
numele. A fost numit în 1943 
director al Proiectului Manhat-
tan pentru producerea primei 
bombe atomice la Los Alamos 
în New Mexico. După război, în 
1949, s-a opus fabricării bombei 
cu hidrogen. 

1913
10.04. S-a născut în Ger-

mania scriitorul Stefan Heym. 
În 1933 a părăsit Germania din 
cauza persecuţiilor naziste, în-
torcându-se în 1952.

22.04. S-a născut la Craiova 
caricaturistul şi grafi cianul Eugen 
Taru.

1914
10.04. S-a născut la Bucu-

reşti poeta Maria Banuş. A debu-
tat în 1928 în „Bilete de papagal”.

1940
18.04. S-a născut în SUA 

Joseph Goldstein, laureat al 
Premiului Nobel pentru medicină 
în anul 1985.

1942
24.04. S-a născut la Broo-

klyn actriţa şi cântăreaţa Barbra 
Streisand.

1947
24.04. S-a născut în SUA 

chimistul Roger Kornberg, distins 
în 2006 cu Premiul Nobel pen-
tru cercetările sale în domeniul 
geneticii.

1963
13.04. s-a născut la Baku 

şahistul Garri Kasparov. A fost 
campion al URSS şi campion 
mondial.

COMEMORĂRI
1917
27.04. A murit la Varşovia 

dr. Ludwig Lazarus Zamenhof, 
creatorul ESPERANTO.

1924
20.04. A decedat în Palestina 

Davicion Bally, veteran al Revo-
luţiei de la 1848 şi fruntaş al ob-
ştii evreilor sefarzi din România.

1933
16.04. A murit profesorul şi 

compozitorul A. Levy Ivela (n. 
16.04.1878), care a adus o con-
tribuţie importantă la dezvoltarea 
muzicii liturgice.

30.04. A decedat Bercovitz 
Ely (Bercovici Ilie, n. 1864). Ban-
cher, fi lantrop, om politic, ziarist, 
om de afaceri. A făcut parte din 
Comitetul Delegaţilor pentru 
elaborarea Legii cultelor. A mili-
tat pentru refacerea comunităţii 
evreieşti din Bucureşti, devenind 
primul ei preşedinte.

1955
15.04. A murit în SUA sa-

vantul Albert Einstein, laureat al 
Premiului Nobel, autorul teoriei 
relativităţii.

1956
21.04. Moare marele impre-

sar de teatru Mitty Golin (n. 1895, 
Focşani). Studii în Franţa unde 
s-a şi afirmat ca manager de 
spectacole, proprietar al unei săli 
numită „ABC”, devenită „templu” 
al music-hall-ului parizian şi pe 
scena căruia a fost lansată „La 
Mome Piaf”.

1958
25.04. A decedat Iosif Iser (n. 

1881), pictor şi grafi cian bucu-
reştean, specializat la Academia 
de Belle Arte din München, cu 
expoziţii în Bucureşti şi marile 
capitale ale lumii. 

1970
24.04. A murit la Paris poetul 

Paul Celan, născut la Cernăuţi.
1984
24.04. Marcel Iancu (n. Buc. 

1885) moare la Tel Aviv. Pictor 
şi arhitect, conducător al miş-
cării artistice de avangardă la 
Bucureşti, Zürich (ca protago-
nist al Cabaretului Voltaire) iar 
din 1941, după ce emigrează 
în Palestina, ca părinte al şcolii 
moderne de pictură din Israel. 

2000
28.04. A murit istoricul lite-

rar Ovid Crohmălniceanu, fost 
profesor la Universitatea din 
Bucureşti.

HARY KULLER

CALENDARUL LUNII 
APRILIE

Amintesc celor care l-au 
cunoscut că pe 18 martie 2013 
s-au împlinit 9 ani de când 
ne-a părăsit pentru totdeau-
na tatăl meu, NASCH EMIL, 
din Dej, judeţul Cluj. Un om 
deosebit, inteligent şi devotat 
celor apropiaţi. Îl vom purta 
veşnic în sufletele noastre. 
Lia - fi ică, Emil - ginere, Radu 
- nepot, Lucia - cumnată.

Cu aceeaşi dure-
re în suflet, amintim 
că au trecut cinci ani 
lungi de când prietena, 
sora, cumnata noastră 
LEIBOVICI BEATRICE 
(BRAHA – pentru citi-
torii revistei) a plecat pe 
drumul fără întoarcere. 
Un dureros, profund şi 
veşnic omagiu.

Între „zăpezile de altădată” şi 
„zăpezile de azi” trăite de mine 
la revistă există o oglindă retrovi-
zoare: Tania Lovinescu. Folosesc 
prezentul etern fi indcă Tania Lo-
vinescu z.l. n-a plecat de tot. Prin 
operă, dar pentru că şi-a făcut 
din viaţa socială, din viaţa comu-
nitară propria-i viaţă, ea intră în 
posteritate; continuă să fi e punct 
de referinţă atunci când e vorba 
să acţionăm pentru a ne apăra 
demnitatea, a spune adevărul, a 
ne face auzit glasul. În acest spirit 
a vorbit fostul preşedinte interimar 
şi secretar general al F.C.E.R., av. 
Iulian Sorin, la catafalcul ei, acope-
rit de fl ori şi coroane, de la Cimitirul 
Evreiesc din Şos. Giurgiului. 

Preşedintele F.C.E.R., deputat 
dr. Aurel Vainer, a încadrat per-
sonalitatea Taniei Lovinescu între 
oamenii de valoare pe care i-a 
dat obştea evreiască din Ploieşti: 
„Tania Lovinescu face parte dintr-o 
familie cu o contribuţie importantă 
în viaţa literară, socială, ştiinţifi că 
a societăţii româneşti. A fost o 
personalitate feminină care s-a 
implicat foarte serios în menţine-
rea stindardului vieţii evreieşti din 
România. A fost o mamă care a 
plămădit copii minunaţi. Am cu-
noscut-o pe Tania Lovinescu din 
scris, în Revista Cultului Mozaic, 
dar şi «pe viu», la ziua ei aniver-
sară, acum cinci-şase ani, într-un 
mediu intelectual evreiesc de 
calitate. Mă refer la Ştefan Iureş, 
fostul meu coleg de şcoală, pre-
zent la această întristată adunare 
spre a-i aduce un ultim omagiu, re-
gretatul Horia Aramă şi alţi oameni 
de litere. Vorbea mai des cu soţia 
mea la telefon. Spunea că a trăit 
ani frumoşi în comunitate. A fost 
consilier cultural al Şef Rabinului 
Rosen z.l., numărându-se printre 
intelectualii care au protestat pu-
blic în adunarea ţinută la Templul 
Coral împotriva «Saturnaliilor», 
carte scrisă de Corneliu Vadim 
Tudor, în care apărea un pam-
fl et antievreiesc. Îmi sugera că 
trebuie să fi u mult mai combativ 
în ceea ce priveşte manifestările 

antisemite de astăzi. Dar nu toate 
vremurile sunt la fel: atunci au 
fost unele condiţii, acum – altele. 
Îmi amintesc de Tania Lovinescu, 
observatoare atentă a vieţii soci-
ale, culturale actuale, deşi nu mai 
putea ieşi din casă. Prin tot ceea 
ce a făptuit în literatură, în viaţa 
socială, Tania Lovinescu rămâne 
o doamnă a culturii româneşti. 
Aminteam despre familia de inte-
lectuali de marcă ai Ploieştiului, 
de unde se trage. Mă refer la sora 
ei, av. Ida Schottek, magistrat de 
primă mână, de asemenea, cu 
multă dăruire faţă de comunitate;  
fost vicepreşedinte al C.E.B., fost 
vicepreşedinte al B’nai B’rith – Ro-
mânia (BBR). De la Ida Schottek 
am afl at că a fost pogrom şi la 
Ploieşti în anii Holocaustului, 
despre care a vorbit la radio, dar 
şi la Centrul Comunitar Evreiesc 
profesorul Neagu Djuvara. Fie 
ca sufletul Taniei Lovinescu să 
vegheze asupra copiilor ei, asupra 
comunităţii noastre!” 

Av. Iulian Sorin a vorbit în nu-
mele unei prietenii de 68 de ani  
- o viaţă de om. Şi e foarte difi cil 
să rezumi atâtea amintiri într-o 
cuvântare. O cuvântare fără pa-
tetism, sinceră, caldă, admirativă, 
fără să aibă, de fapt, caracter de 
discurs ci, mai curând de coloc-
viu. „În cei 68 de ani de când am 
cunoscut-o pe Tania Lovinescu, 
aş fi  avut multe de povestit. Dar 
mă limitez la lucruri care mi se par 
mai pregnante. Am afl at cu bucurie 
despre apariţiile ei editoriale şi am 
citit cu plăcere lucrările ei poetice 
şi nu numai. Poeziile ei au inspirat 
compozitori de prestigiu: Mălinea-
nu, Mandy, Mizrahi ş.a. De multe 
ori auzeam cu plăcere la radio 
melodii frumoase care, în fi nal, se 
anunţa că sunt compuse pe ver-
surile Taniei Lovinescu. S-a dăruit 
scrisului, s-a dăruit societăţii. S-a 
implicat cu toată fi inţa în vâltoarea 
vremurilor care au venit după răz-
boi, cu sinceritate, cu credinţă, cu 
puritate. A avut o viaţă nu tocmai 
liniştită. Una din cărţile ei, apărută 
în multe ediţii, tradusă în multe 

limbi, „Mă numesc Alzheimer”, s-a 
născut din experienţa dramatică 
în care şi-a pierdut soţul. Când a 
devenit publică suferinţa cauzată 
de această maladie a fostului 
preşedinte al SUA, Ronald Rea-
gan, Tania Lovinescu i-a trimis un 
exemplar soţiei lui Reagan, care 
i-a răspuns printr-o scrisoare de 
mulţumire. O carte a ei foarte cu-
rajoasă este „Aproapele meu”. În 
perioada în care am fost director 
adjunct la Căminul-spital „Martin 
Băluş”, invitam săptămânal, pen-
tru a înfrumuseţa viaţa rezidenţilor 
de acolo, scriitori, artişti plastici, 
compozitori, interpreţi de muzică 
uşoară. Tania Lovinescu era nelip-
sită. Era dorită de asistaţi. „Când 
mai vine?”, mă întrebau. Pe urmă, 
Tania a plecat în Israel. Am afl at 
că locuinţa ei era casă deschisă 
pentru scriitori, artişti. Aveau loc 
dezbateri pe teme culturale. Când 
s-a reîntors, o vizitam foarte des. 
Uneori, mergeam împreună la 
sora ei, Ida Schottek. Regret că 
necazurile o împiedică pe Ida 
Schottek să fi e de faţă în aceste 
momente. Tania era întotdeauna 
sufl etul întâlnirilor între prieteni. 
De când starea de sănătate i s-a 
deteriorat, o vizitam adesea aca-
să. În ultima vreme, nici la telefon 
nu mai putea vorbi. S-a chinuit 
mult până când Cel Atotputernic 
i-a curmat suferinţa. Dumnezeu 
s-o aibă în paza Lui! Sufl etul să-şi 
găsească pacea!”

Au venit s-o conducă pe ultimul 
drum, să fie alături de durerea 
încercată de copii, Irina şi Ira, li-
deri ai F.C.E.R. şi C.E.B., ai Şcolii 
Lauder–Reut, personalităţi cultu-
rale, reprezentanţi ai voluntarilor 
sociali din partea BBR şi AERVH, 
numeroşi prieteni. Serviciul divin a 
fost ofi ciat de preşedintele C.E.B., 
Erwin Şimşensohn, şi de Yehuda 
Livnat. Un sfârşit este şi un în-
ceput. Drumul Taniei Lovinescu 
în posteritate poate fi  viitor eseu 
despre trăirea întru Frumos şi 
Bine, depăşirea dramelor existen-
ţei personale prin atitudine civică.

IULIA DELEANU

DRUMUL ÎN POSTERITATE AL TANIEI LOVINESCU Z.L.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna februarie 
2013: CONSTANTIN HERMINNE (85 de ani, 
Cimitirul Giurgiului), CREMER ERNESTINA (89 
de ani, Cimitirul Giurgiului), MARCOVICI ELLA 
(91 de ani, Cimitirul Giurgiului), INESCU LIDIA 
(85 de ani, Cimitirul Sefard), CARP MILUCA 
(76 de ani, Cimitirul Giurgiului), MAURITIU 
ECATERINA (95 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
MENDEL FEIGA ENTA (90 de ani, Cimitirul 
Sefard), CAMIL SILVIU (82 de ani, Cimitirul 
Giurgiului), LUDMER ISIDOR (91 de ani, Ci-
mitirul Giurgiului), BARATZ ŞTEFANIA (62 de 
ani, Cimitirul Giurgiului).

Ne-a părăsit un om de mare umor şi bunătate

A l b e r t  P o c h  z . l .  ( 1 9 3 0 - 2 0 1 3 )
Ieşirea din scena vieţii a celui care a fost unul 

dintre cei mai de seamă caricaturişti din România, 
Albert Poch, s-a făcut cu modestia, demnitatea şi 
profunzimea care l-au caracterizat pe „Telu”, aşa 
cum îi spuneau prietenii.

Au fost prezenţi la ceremonia funebră fi ul artis-
tului, Daniel Poch, preşedintele F.C.E.R. – deputa-
tul Aurel Vainer, vicepreşedintele F.C.E.R. – Paul 
Schwartz, secretarul general F.C.E.R. – Albert 
Kupferberg, directorul Cancelariei Rabinice, Edi 
Kupferberg, vicepreşedintele C.E.B. – Mirela Aşman 
şi alţi câţiva prieteni şi oameni care l-au cunoscut. 

Înainte de a ne lua rămas bun pentru totdeauna 
de la Albert Poch, Aurel Vainer, de data aceasta în 
calitate de prieten de o viaţă al artistului, a transmis 
un gând familiei acestuia: 

“Ne-a părăsit un prieten drag, un om cu adevărat 
minunat. Era de o educaţie şi cultură pe care le în-
tâlnim rar, de o modestie în cel mai bun şi pur sens 
al cuvântului. A fost un artist foarte talentat care a 
lăsat urme importante în presa românească şi mai 

ales în revista Realitatea Evreiască.”
După ce ne-a împărtăşit câteva amintiri frumoase 

şi vechi cât o viaţă, care l-au legat de Albert Poch şi 
de familia acestuia, Aurel Vainer a încheiat spunând: 
“Dragă Telu, iartă-ne pentru ceea ce nu am făcut 
pentru tine. Sunt convins că în ceruri ţi se va face 
dreptate. Dumnezeu să te aibă în pază”.

L-am cunoscut personal, am fost o dată la el aca-
să, pe Ştirbey Vodă, casă pe care o merita cel puţin 
pentru că era şi este o valoare naţională – decanul 
caricaturiştilor români, unul dintre cei mai talentaţi şi 
apreciaţi, aici şi peste hotare. Bucuria de a-l întâlni 
la Editura Hasefer, la redacţia „Realităţii Evreieşti” 
mă face să nu pot crede că nu va mai veni să mă 
„injecteze” cu umorul său fortifi ant. Era un luptător, 
un macabeu al caricaturii politice şi de moravuri. A 
participat la mai toate expoziţiile din ultimii 20 de ani, 
vizitatorii se adunau în faţa lucrărilor sale, râdeau 
amuzaţi, îl admirau. A fost un colaborator mai mult 
decât necesar al editurii şi revistei noastre, inclu-
siv la editarea Caietelor (Continuare în pagina 27)

 DECESE  COMEMORĂRI 



26  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 402-403 (1202-1203) - 1 - 31 martie 2013

עו"ד יוליאן סורין ז"ל, אישיות 
חשובה בחיים היהודיים מרומניה 

הלך לעולמו

במכתב חתום על ידי שגריר גרמניה בבוקרשט, שמופנה 
אל יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, ד"ר 

אאורל ויינר, הדיפלומט מציין ש"עסק בנושא זה" ומודיע 
לפדרציה "שהמומחה להיסטוריה עתיקה איליאסקו לימד 
(באוניברסיטת אאקן – הערת המערכת) עד עתה שיעורי 

מבוא לתולדות אירופה המזרחית (שעתיים בשבוע). בעקבות 
האירוע שהיה בבוקרשט (נאומו של ולדימיר איליאסקו 

באקדמיה הרומנית – הערת המערכת) אוניברסיטת אאקן 
ביטלה מיד את שיתוף הפעולה". 

מסמך אחר שפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה 
מודיע שמיד לאחר פרסום הצהרותיו של איליאסקו, ר.ת.וו.ה. 
אאקן ביטלה את חוזה ההוראה של ההיסטוריון הנ"ל. אותו 

פרופסור, כעת בן 87, עבד במחלקה להיסטוריה עתיקה של 
ר.ת.וו.ה. אאקן תקופה קצרה בשנת 1985. בשנת 1993 הוא 
מונה פרופסור ברשימה נוספת. בשנים האחרונות העביר 

הרצאות מדעיות לגבי תולדותיה של אירופה המזרחית ללא 
קבלת תשלום. האוניברסיטה מתרחקת באופן ברור ונוקשה 

מהצהרותיו.
באותו מאמר, ר.וו.ת.ה. אאקן מוסיפה, שדבריו של איליאסקו 

שמדובר ב"שקר קוסמי" כשאומרים שהייתה שואה בקרב 
יהודי רומניה ודבריו ש"היהודים מן הממלכה הישנה יכלו 
לחיות חיים כמעט נורמאליים", לטענותיו אלה אין שום 

אחיזה במציאות.

אוניברסיטת ַאַאֶקן הפסיקה את שיתוף הפעולה עם 
ולדימיר איליאסקו

zicedid ze`ivnd
י"ט אדר תשע"ג  -  כ  ניסןתשע"ג כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

חבר הפרלמנט אאורל ויינר, יו"ר 
הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה, נתן הצהרה פומבית בנושא 
עבירות חוק אחדות, שבו עוסק החוק 
מס' 107/2006, בעניין איסור פעילותם 

של ארגונים והצגתם של סימנים בעלי 
אופי פאשיסטי, גזעני או של שנאת 

זרים, וכן בנוגע לאיסור פולחן האישיות 
של אישיים האשמים בפשעים נגד 

השלום ונגד האנושות. חבר הפרלמנט 
הדגיש "שאף על פי שקיים תקנון חוקי 

בעל אופי מתקן ומונע לגבי שואת 
יהודי רומניה בשנות 1944-1940, בזמן 

האחרון מופיעים בעיר בוקרשט ובערים 
אחרות שברומניה וכן גם באינטרנט 
מסרים המנוגדים בצורה גסה לחוק 

הנ"ל". ד"ר א' ויינר הביא דוגמאות 
רבות, ובהן הנפת הדגל הלגיונרי על 
בניין שברחוב יעקב נגרוצי, מסגרות-

תמונות עם תמונות לזכר פעילותו 
של "משמר הברזל", חלוקה במעבר 
האוניברסיטה של ידיעון-פרסומת 
בשביל העיר מורני, שבו ממליצים 

לבקר את הצלב הלגיונרי. כל אלה, 
אמר חבר הפרלמנט, הם הפרות חוק 

מס' 107/2006. הוא דרש את התערבותה 
של הממשלה על מנת לסלק את 

המקרים הנ"ל, ואת התערבות הפרלמנט 
על מנת להשלים את החוק 107, שיעדיו 
הם המאבק נגד שנאת-הזרים, הגזענות 

והאנטישמיות ברומניה.

עו"ד יוליאן סורין הלך לעולמו 
אחרי ייסורים ממושכים ב-23 במרץ 
2013. הוא היה מזכ"ל הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה בשנים 
2004-1991 ויו"ר זמני שלה בתקופת 

מעבר בשנים 2005-2004. 
עו"ד יוליאן סורין היה מנהיג דגול. 

הוא תרם לפיתוח החיים הקהילתיים 
היהודיים ברומניה להתארגנות החינוך 

היהודי על יסוד מודרני, והשתדל 
למען שיפורם המתמיד של שירותי 
הסעד והרפואה במסגרת הפדרציה, 
שמירת המורשת הקדושה היהודית 

ואירגונו ופעילותו של שירותי הבעלות 
של הנדל"ן הקהילתיים. כמו כן 

השתתף ישירות בהקמתו מחדש של 
הפורום "בני ברית" ברומניה, וכחבר 

מייסד פעל למען הקמתן והפעלתן 
של מועצת המיעוטים הלאומיים, 

של הקרנות "קאריטאס" ו"רונלד ס' 
לאודר רומניה", של "האגודה לידידות 
בין רומניה לבין ישראל" ושל "אגודת 
היהודים מרומניה קורבנות השואה". 

במשך 25 שנים עבד במחלקה לענייני 
דתות. עו"ד יוליאן סורין זכה להוקרה 
ולהערכה משום תרומתו להגנת זהותה 
וכבודה של העדה שלנו, בגלל מאבקו 
נגד האנטישמיות, נגד הכחשת השואה 

ונגד מדינת ישראל למען הכרתם 
של רומנים אחדים בתור "חסידי 

אומות העולם" ולמען קידום הערכים 
הקשורים בשילובה של רומניה בעולם 

האירו-אטלנטית. כסימן הוקרה של 
תרומתו כמנהיג של יהודי רומניה, 
הוכתר באות "מריטול קולטוראל" 

(הזכות לתרבות) בדרגת "קומאנדור". 

בכל פעילותו הוכיח נאמנות כלפי 
רומניה ופעל בתמידות לפיתוח 

היחסים שלה עם מדינת ישראל 
ועם הארגונים היהודיים המייצגים 

שבעולם כולו. 
הלוויה התקיימה ביום ב', 25 

במרץ 2013, בבית העלמין ע"ש 
"פילאנתרופיה" שבבוקרשט. יהי זכרו 

ברוך. 

הצהרה מדינית נגד סממנים נאציים 
ולגיונרים בבוקרשט

הצימאון לחינוך יהודי קיבל תמורה 
בתוכנית "בראשית" בעיר קלוז'

מרכז ללימודים ישראליים 
בבוקרשט

בית הספר הלאומי ללימוד מדעי 
המדינה ומנהל (ס.נ.ס.פ.א), בסיוע 

שגרירות ישראל, הקים את המרכז 
ללימודים ישראליים הראשון בבוקרשט. 

המרכז הנ"ל נחנך בימי 21-20 
בפברואר 2013 בכנס שבו נתנו הרצאות 

פרופסורים ואנשי-מחקר מרומניה 
ומישראל.

החניכה נערכה בנוכחות שגריר ישראל 
ברומניה, מר דן בן אליעזר; שגריר 

רומניה בישראל, מר אדוארד יוסיפר; 
שגריר משרד החוץ של רומניה, מר 

מיכניא קונסטאנטינסקו; יו"ר הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה, ד"ר 
אאורל ויינר, חבר הפרלמנט; מנהל 

המרכז החדש הנ"ל, פרופ' ליביו רוטמן; 
ראשי ס.נ.ס.פ.א.; שר החינוך, פרופ' 

רמוס פריקופיה, העביר מסר ובו בירך 
על היוזמה, הודה לשגריר ישראל על 

שהציע את הקמת המרכז הנ"ל והדגיש 

את החשיבות לממש כמה שיותר שיתופי 
פעולה בתחום האקדמי. הדוברים, 

ביניהם שלושת השגרירים, הדגישו את 
חשיבות הקמתו של המרכז הנ"ל למען 

הכרה טובה יותר של כל ההיבטים 
והבעיות הקשורות במדינת ישראל, 
למען קידום היחסים בין רומניה 

לישראל, יחסים הנמשכים 65 שנה ללא 
הפסקה. בשני ימי הכנס, אנשי מחקר 

ישראלים ורומנים הציגו ודנו בנושאים 
כמו ברב-תרבותיות הישראלית; בעיות 

הביטחון של ישראל ושל אזוריה; יחסים 
בין רוב לבין מיעוט, בין האוכלוסייה 
הערבית לבין באוכלוסייה היהודית; 

תפקידם של יישובים בעלי אופי דתי 
בגדה המערבית; היחסים בין דתיים 

וחילוניים; הדו-שיח הבין-דתי בישראל; 
הבעיות הניצבות בפני הצעירים; מצבם 
וכושר הסתגלותם של העולים החדשים 

והעובדים מרומניה. 

המהדורה השביעית של 
תוכנית "בראשית" עברה 

על כל הציפיות לגבי גודלה 
ותוכנה. הסמינר, שהתקיים 

בעיר קלוז' בהשתתפותם 
של כארבע-מאות איש, 

ענה על תקוותיהם של אלה 
שגילו חוסר סבלנות בין 

קודמו לבינו. יוזם התוכנית, 
ישראל סבג, מנכ"ל הג'וינט 

ברומניה, הצליח מחדש, 
דרך תיאום קבוצת אנשי 
מקצוע ומתנדבים, להביא 
לאיזון מושלם בין הצד 
האקדמי, הצד החברתי 
וקיום החיים הדתיים. 

ּה  באמצעות שיעורי הָרּבָ
ד"ר דאיה מארכס, פרופ' 
רבקה קנלר, ד"ר שמואל 

פאוסט וד"ר גבריאל 
ברזילאי המשתתפים 

בתוכנית יכלו להתקרב לחג הפסח 
ממבט דתי, ספרותי וחברתי. נוכחותם 

של שגריר ישראל ברומניה, מר דן 
בן-אליעזר ואשתו חדווה, סימן את 

הִקרבה מתמיד של הקהילה היהודית 
מרומניה לישראל. גם נוכחותם בתוכנית 

"בראשית" של עשרה ראשי קהילות 
יהודיות הייתה דוגמה לחברי הקהילות 

הללו, היות שזה אירוע חשוב לכל יהודי 
רומניה. יו"ר הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה, ד"ר אאורל ויינר, 
לא רק שחיבק תוכנית זאת מתחילתה 

והפך למקדם החשוב ביותר שלה, 
אלא היה גם אחד המרצים שבכינוסי 
"לימוד" שנערכו בשבת. אווירת השבת 

הייתה מיוחדת במינה. אחרי השבת 
נערכה הבדלה ולאחריה מסיבה חסידית 

נפלאה. 

H A G  P E S A H  S A M E A H !  
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Ingrediente: trei ceşti de jumătăţi de 
nucă, trei ceşti de zahăr, o jumătate de 
ceaşcă plus trei linguri de cacao, o jumă-
tate linguriţă sare, patru albuşuri la tem-
peratura camerei, o lingură zahăr vanilat. 

Preparare: se preîncălzeşte cuptorul, 
nucile se prăjesc aproximativ nouă minute 
şi apoi se sfărâmă în bucăţele mai mari. 
Se amestecă într-un vas zahărul, praful de 
cacao, sarea şi nucile. Se amestecă şi se 
bat albuşurile şi praful de vanilie, lăsând 
compoziţia mai  fl uidă. Se aşează o tavă 
tapetată cu hârtie de copt în raftul de sus 
al cuptorului preîncălzit, mai în faţă şi se 
pun  12 moviliţe din compoziţie. Se lasă în 
cuptor 14-16 minute până când partea de 
sus a moviliţelor devine lucioasă şi puţin 
crăpată, apoi se pune tava pe un raft mai 
jos  şi mai în spate, pentru a obţine o coa-
cere egală. Se scot prăjiturile cu hârtia de 
pergament şi se lasă să se răcească com-
plet. Se recomandă pentru Pesah. (E.G.)

Prăjituri cu ciocolată şi nucă, fără făină

ZAI FREIL|H!ZAI FREIL|H!
Fii vesel!Fii vesel!
O pagină de arta şi de 

meseria divertismentului
Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

Umoristul american Dan Greenburg este 
autorul unei cărţi cu acest titlu. Departe de 
a nega evidentele calităţi ale unei idishe 
mamme, Greenburg se opreşte asupra unor 
ticuri care, în revărsarea de dragoste faţă 
de odraslele lor, uneori au darul să inhibe 
spiritul de independenţă al tinerei generaţii. 
Cartea lui a cunoscut multe reeditări şi tra-
duceri în numeroase limbi. Am selectat doar 
câteva exemple din cele 10 lecţii ale acestui 
pretins manual. 

Filozofi a de bază

- Mami, Mami!
- Iar o catastrofă?
- Am câştigat la tombola organizată de 

F.S.J.U. un Renault Clio decapotabil!
- Decapotabil? Şi când o să trebuie să 

plătim asigurarea, spune-mi ce-o să ne 
rămână pentru mâncare?

CULPABILIZAŢI-L, totdeauna se alege 
ceva!

Regula de aur a unei mame evreice este 
ca să facă în aşa fel încât copilul s-o audă 
când suspină, cel puţin de două-trei ori pe 
zi. Chiar dacă nu ştiţi ce vă face să suferiţi, 
copilul d-voastră ştie. Vibraţia patetică a unui 
„Oi Oi Oi” sau a unui „Oi wei”, ori mai bine a 
amândurora, vor constitui punctul suprem al 
suspinului. Este expresia de bază a durerii. 
Exersaţi-o în faţa oglinzii de câteva ori pe zi. 

Cum să te relaxezi la plajă

De cu zori, prepari un coşuleţ cu pui 
rece, spanac, rostbeef, ştrudel, salată de 
cartofi , roşii, fructe, pâine cât mai multă, 
morcovi, ceai în termos, biscuiţi, brânză 
camembert,chipsuri, cornuleţe cu marmela-
dă, salată de ton, totul învelit în foi de staniol. 
Ajunşi la plajă, distribui raţii pentru fi ecare 
membru al familiei şi dacă aveţi norocul 
ca după această micuţă colaţiune să vă 
mai rămână timp, abandonaţi-vă plăcerilor 
plajei. Începeţi prin a recupera şi a netezi 
foile de staniol şi plasaţi-le pe un carton 
pentru a realiza un refl ector solar. Dispuneţi 
toate acestea pe genunchi: veţi fi  bronzată 
până sub bărbie şi chiar îndărătul urechilor. 
Ungeţi-vă cu ulei, verifi caţi dacă fi ecare şi-a 
aşezat cum trebuie ochelarii de soare pentru 
a-i proteja de cecitate, cu o bucăţică de jur-
nal pusă pe nas le veţi proteja acest organ, 
cu n-are importanţă ce improvizaţi o pălărie 
pentru a le proteja creierul. Fără a uita însă 
pantalonii lungi şi cămăşile cu manşete 
pentru a le proteja braţele şi picioarele de 
razele prea puternice ale soarelui, şi san-
dale pentru a le proteja tălpile de cioburile 
pe care nişte nesimţiţi le-au lăsat în nisip, 
după ce s-au îmbătat bine şi au spart sticlele 

în care au adus alcoolul atât de dăunător. 
În fi ne, adăugaţi şi o umbrelă mare care să 
protejeze totul.

Nu lăsaţi pe nimeni să se îmbăieze dacă 
nu au trecut patru ore după micul dejun. 
Interziceţi să rămână în apă până când li 
se învineţesc buzele. Impuneţi ca fi ecare la 
rândul său să iasă din apă după trei minute 
pentru a le verifi ca culoarea buzelor.

Strigaţi la ei să nu se îndepărteze prea 
departe în larg. Apa care ajunge până la 
talie e deja o nebunie: există riscul în fi ecare 
clipă de a aluneca sau de a te împiedica de 
o piatră şi de a te îneca.

Sub presiunea încurajărilor alor tăi, veţi 
termina prin a ceda tentaţiei şi veţi anunţa că 
mergeţi să înotaţi. Vă veţi arunca în ocean 
(până la glezne) şi veţi striga: „Mor, e prea 
rece”. Vă veţi săpuni jumătatea gambelor, 
vă veţi uda uşor cu câţiva stropi pe piept şi 
veţi exclama: „Ah, ce plăcere!” şi apoi vă 
veţi întoarce la hotel unde vă veţi regala cu 
un grog şi trei aspirine. Înainte de a adormi, 
veţi mai şopti: „Nu, nu am o sănătate atât de 
solidă pentru asemenea fantezie!”

Cum să pleci de-acasă pentru o invi-
taţie prevăzută la ora 20

19.55 - Aşteptaţi ca toţi ai tăi să fie 
gata de plecare, pentru a vă decide să vă 
îmbrăcaţi.

20.05 - Explicaţi că dacă nu sunteţi gata, 
este pentru că a trebuit întâi să-i ajutaţi pe 
toţi ceilalţi să se pregătească. 

20.40 - Cereţi fiului d-voastră să vă 
tragă fermoarul la spate, în timp ce spălaţi 
ultimele vase.

20.47 - Faceţi turul apartamentului pen-
tru a stinge toate luminile.

21.05 - Reveniţi pentru a lăsa câteva 
lumini aprinse ca să creadă hoţii că sunteţi 
acasă.

21.20 - Daţi afară pe toată lumea şi încu-
iaţi uşa răsucind cheia de două ori.

21.21 - Întoarceţi-vă repede pentru a 
verifi ca dacă robinetul de la baie e închis.

21.27 - Încuiaţi uşa cu dublă întoarcere 
de cheie şi urcaţi în maşină.

21.30 - Săriţi din automobil pentru a 
controla robinetele de la aragaz.

21.36 - Reveniţi alergând la maşină.
21.38 - Întrebaţi-vă dacă nu cumva aţi ui-

tat să răsuciţi cheia de la intrare de două ori.
21.40 - Întoarceţi-vă pentru a verifi ca 

uşa.
21.45 - Coborâţi din nou treptele scării, 

de astă dată fără grabă. Sprijiniţi-vă de capo-
ta maşinii, închideţi ochii, frecaţi-vă tâmplele 
şi spuneţi cu o voce joasă: „Ascultaţi-mă, 
copii. De ce să nu vă duceţi fără mine? 
Toate busculadele astea m-au îmbolnăvit. 
Eu rămân acasă”.

OCTAVIAN SAVA

Gastronomica

“ C U M  S Ă  D E V I I  O  M A M Ă  E V R E I C Ă ”

culturale şi a Luah-
urilor. Geo Şerban 

poate confi rma. Ca şi Dorel Dorian, Aurel 
Storin, ca şi actualul director, Al. Marinescu. 
A fost în situaţia de a pierde casa în favoarea 
urmaşilor ministrului de justiţie al guvernului 
Antonescu. În anii ’40, caricaturistul Albert 
Poch a fost alungat din casă prin ordinul unui 
ministru. Urmaşii acestuia îl somau în ultimii 
ani să evacueze locuinţa din Bucureşti.

Albert Poch a trăit, la vârsta de 11 ani, o 
dramă pe care cei mai mulţi au văzut-o doar în fi lme. Crescut în Babadag, judeţul 

Tulcea, a fost nevoit să fugă de acasă în 
timpul prigoanei împotriva evreilor din Ro-
mânia, pornită pe 9 iulie 1941. Holocaustul 
l-a lăsat fără un unchi şi fără o mătuşă. 
În ciuda acestor lovituri, Albert Poch şi-a 
păstrat căldura sufl etească şi umorul, care 
l-a făcut celebru.

Ne lasă desenele sale, pe care le vom 
privi ori de câte ori ne va fi  dor de el. Motiv 
pentru care reproducem din caricaturile, 
apărute de-a lungul anilor chiar în acest 
colţ de pagină al „Realităţii Evreieşti”. De 
asemenea, în amintirea sa, reproducem şi 
două coperţi gândite de Albert Poch.

Duminică, 10 martie, a avut loc la 
Radio Shalom o emisiune comemorativă 
dedicată lui Albert Poch, moderator fi ind 
Natan Neta. Au participat Daniel Poch, 
fi ul regretatului artist, şi avocat I. Costei. 
Am afl at multe amănunte interesante din 
viaţa celui dispărut, prietenia sa cu artişti 
ca Sabin Bălaşa, Piliuţă, ş.a.

Am reţinut două momente cu totul 
remarcabile, legate de procesul care i-a 
întristat ultimii ani de viaţă lui Poch. La 
una din şedinţele de la tribunal, o avoca-
tă a celor ce revendicau casa a afi rmat 
că actele sunt vizibile cu semnătura pe 
verso, la care Poch i-a explicat - în latină 
se spune per verso. Nu a existat replică. 
De asemenea, într-o caricatură din acea 
perioadă, Poch a înfăţişat un melc urcând 
treptele tribunalului. Paz nicul îl întreabă 
de ce plânge, iar mel cul răspunde: M-au 
chemat în instanţă ca să-mi ia casa! 

Un adevărat umorist, care ştia să facă 
haz de necaz!

B. MARIAN
G. GÎLEA

Andreea 
Esca

Prenume 
(foto)

Localitate

Margini de 
xilofon!

Mere!

Unică

INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIUŢE

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, WOODY ALLEN, MATCH POINT.

Creangă
Eternă

CrabÎn trafi c!

Ţiţei

Haină

Urmare

Teme!

Cerdac

Util pe 
extreme!

Cele din 
televizor!

Flori

Din 
strofe!

Ion Voicu

Nancy 
Wilson

Extrase 
din polen!

Catharine 
Young

Oscar (2013) 
cu fi lmul...

Stopat

Nume (foto)

Nota doi

Mioare

Epocă

Ceas

Trecute 
în ziar!

Ne-a părăsit un om de mare umor şi bunătate

Albert Poch z.l. (1930-2013)
(Urmare din pagina 25)

În scut!
Ventil 

Începutul 
şcolii! 

Reverie
În savană!

Etaj
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Marius Manole, 
un extraordinar erou gogolian

Pădurea ascunsă de copaci
Că sărăcia pare a se fi  lipit de noi, ca 

marca de scrisoare, nu mai e o taină pentru 
nimeni. Dar cum facem să ieşim la liman, 
asta rămâne un secret. Ca în basme, toată 
lumea încearcă să desluşească misterul şi 
nimeni nu îi dă de capăt. Nici politicienii, care 
le ştiu pe toate şi încă ceva pe deasupra, 
nici comentatorii, isteţi până la Dumnezeu, 
şi o palmă mai sus. 

Acum, Societatea Academică Română a 
descoperit că ne-ar merge mai bine fără FMI 
şi că un nou acord ne-ar face mai mult rău, 
decât bine. Este adevărat că precedentele 
acorduri cu Fondul nu au produs, în anumite 
sectoare, rezultatele aşteptate. Numai că 
acum, în 2013, chestiunea nu e atât dacă să 
mai încheiem un acord cu FMI sau nu, cât să 
depăşim mentalitatea de vasalitate faţă de 
Fond sau de UE, fără a căror supraveghere 
şi ameninţare cu sancţiuni reformele riscă 
să stagneze în România şi credibilitatea 
noastră internaţională să se prăbuşească. 
În 2009, fără sprijinul fi nanciar al FMI şi al 
UE, România nu ar fi  supravieţuit economic 
până la fi nele anului. Acum avem un alt tip 
de acord cu Fondul, unul de tip preventiv, 
pe care FMI nu are voie să îl încheie decât 
cu statele care nu au probleme economice, 
dar care doresc să se pună la adăpost de 
o eventuală înrăutăţire a situaţiei pe piaţa 
mondială. În baza acestui tratat, România 
nu primeşte bani decât dacă apar respec-
tivele conjuncturi defavorabile, deci - nu 
luăm împrumutul, nu avem datorii de plătit! 
A spune, în aceste condiţii, că „un nou acord 
ne dăunează” este nu numai o exagerare, 
dar înseamnă, cum spuneam, să nu vezi 
pădurea din pricina copacilor. 

Ceea ce este neapărat necesar acum 
este ca întâistătătorii naţiunii noastre să 
priceapă că nu acordul este dăunător, ci 
fi lozofi a economică a FMI este una falită, 
după cum recunosc chiar specialiştii renumi-
tei organizaţii fi nanciare, pentru că ea pune 
accentul pe îndreptarea dezechilibrelor 
exclusiv prin austeritate, nu prin creştere 
economică. Formula Fondului, aplicată fără 
succes pe termen mediu, este să se taie la 
sânge cheltuielile statului, deci să se reducă 
fondurile pentru sănătate, educaţie, pensii, 
salarii şi să fi e pompaţi cât mai mulţi bani în 
bănci, pentru a evita prăbuşirea acestora. 
Şi, din păcate, aceeaşi concepţie a fost 
adoptată şi de UE, în special sub presiunea 
cancelarului Merkel. Rezultatul este că pes-
te un sfert dintre greci şi tot atâţia spanioli 
au rămas fără un loc de muncă, iar în UE 

şomajul a urcat la 12,2%. Tot în Spania, 
vârsta de pensionare a crescut la 67 de ani, 
ceea ce se întâmplă şi în alte state membre 
UE, unde se aplică aceeaşi politică, deşi nu 
au cerut niciodată ajutorul FMI. Aşadar, nu 
un acord cu Fondul este cel care poate avea 
efecte negative asupra unei ţări, ci aplicarea 
unei politici care s-a dovedit a fi  eronată, fi e 
că este gândită la Washington, la Bruxelles 
sau la Berlin.

Un alt aspect al politicilor de tip FMI sau 
UE care îţi arată cât de tare te poţi lovi cu ca-
pul de un copac, pe care nu îl vezi din cauză 
că eşti cu ochii mijiţi să vezi pădurea, este 
tratamentul aplicat băncilor. De teamă că 
falimentul unei bănci mari ar putea antrena o 
adevărată avalanşă  în care ar pieri şi bănci, 
şi fi rme şi economiile populaţiei, atât UE cât 
şi SUA şi FMI au îndreptat mii de miliarde de 
euro sau dolari către salvarea instituţiilor fi -
nanciare.  Aşa au devenit băncile „prea mari 
pentru a mai fi  lăsate să cadă”, cum spunea 
laureatul Premiului Nobel pentru economie, 
J. Stiglitz. Rezultatul este că acum băncile 
salvate de la faliment cu bani publici acor-
dă prime enorme pentru propriii salariaţi şi 
dividende grase pentru acţionari, iar statele 
nu reuşesc să le mai ţină în frâu. De ce nu? 
Pentru că, tot din cauza austerităţii prost 
înţelese, statele însele au devenit acum 
principalii clienţi ai băncilor, iar acestea din 
urmă acordă din ce în ce mai puţine credite 
pentru fi rme şi populaţie, în special pentru 
fi rmele mici şi mijlocii, dau dobânzi mai 
mici decât infl aţia la depuneri şi preferă să 
trăiască din împrumuturile către stat.

Între timp, pe plan european, politica 
mioapă care te face să nu vezi pădurea de 
copaci are ca rezultat prelungirea recesiunii 
în zona euro, care se va contracta în acest 
an cu 0,3%, după un declin de 0,6% în 2012, 
iar recentul summit de la Bruxelles s-a în-
cheiat cu vorbe goale şi rezultate nule. „La 
întrebarea de unde provine creşterea eco-
nomică răspunsul este încrederea, creditul 
şi competitivitatea”, a afi rmat preşedintele 
Consiliului European, Herman van Rom-
puy. 

Cine în cine are încredere, cine cui 
acordă credite şi de unde vine competiti-
vitatea, care a scăzut în Franţa şi Italia, în 
ciuda fondurilor alocate în acest scop şi a 
austerităţii bugetare prelungite, nu a mai 
spus preşedintele Consiliului. Probabil, din 
aceeaşi defi cienţă care îi împiedică pe mulţi 
să vadă pădurea, ascunsă de atâţia copaci.

ALEXANDRU MARINESCU 

Mă bucur că distin-
sul meu confrate, criti-
cul Boris Marian Mehr, 
a făcut deja avanpre-
miera volumului poetei 
Bianca Marcovici, Po-
eme de pe cele două 
maluri ale sufl etului*, 
apărut recent în cadrul 
prestigioasei colecţii 
„Opera omnia”, a Edi-
turii Tipo Moldova din 
Iaşi. Atât autoarea, 

cât şi colecţia merită cu prisosinţă să 
discutăm despre ele: autoarea, pentru că 
este una dintre cele mai valoroase poete 
de limbă română din Israel, iar colecţia, 
pentru că îşi propune să contribuie activ 
la păstrarea legăturilor dintre literatura 
română din ţară şi cea din Ţara Sfântă.

Bianca Marcovici este o poetă care 
merită pe deplin un volum reprezentativ, 
care să strângă între copertele sale cele 

mai bune creaţii ale unei cariere lungi şi 
fructuoase. Asumându-şi difi cila condiţie 
de poet român afl at la mii de kilometri dis-
tanţă de România, scriitoarea 
a ales o cale grea de afi rma-
re, în care satisfacţiile din 
partea celor puţini aleşi caută 
să compenseze absenţa con-
tactului direct şi permanent cu 
publicul mare. Însă semnele 
de preţuire pentru poezia 
de calitate pe care o scrie 
Bianca Marcovici nu au fost 
puţine, cărţile şi prezenţa ei 
la diferite manifestări literare 
naţionale şi internaţionale din 
România fi ind mereu remarcate de public 
şi de critică.

Volumul de faţă adună, într-o selecţie 
riguroasă, 133 de poeme, din multele 
volume pe care autoarea le-a publicat 
la edituri din România şi din Israel. Titlul 
cuprinde exact şi sugestiv condiţia poe-

tei: de a fi  mereu prezentă nu pe unul, ci 
pe două maluri. Malurile pot fi  România 
şi Israel, dar şi speranţa (în splendidul 

poem domestic Arome) şi 
durerea (Auschwitz), comu-
nicarea umană (Tango), dar 
şi incomunicarea (Dresaj). 
Malurile pot fi  fi xe, repere ale 
existenţei, dar şi mobile, re-
pere ale visării. Ele defi nesc, 
de fapt, eul poetic mobil şi 
pulsatil al Biancăi Marcovici, 
creatoare care nu „şarmează” 
şi nu se ascunde în spatele 
retoricii, ci practică o poetică 
a francheţei şi autenticităţii. 

Aş cita, în acest sens, frumosul şi dure-
rosul poem Israelul tău s-a înfundat într-o 
gârlă: „Cafeaua mi-am făcut-o amară/ îmi 
amintesc sărutul de pe obraz când/ mi-am 
luat cu mine 70 de kilograme/ de bagaj 
confortabil/ sora mea mi-a adus linguriţe 
de plastic/ să am cu ce amesteca vidul 

Israelului lapte şi miere/ falsă./ Am strâns 
muntele Carmel în braţe/ până s-au făcut 
scrum amintirile/ nici măcar bună ziua/ 
nu se mai învaţă la şcoală să se spună/ 
e prea mult timp pierdut/ oricum se uită 
pe drum,/ pentru că aceste cuvinte sunt 
iresponsabile/ poate, mai apoi să-ţi bată 
cineva la uşă/ şi să te surprindă meste-
când gumă/ în oglindă.”

Dar poate că virtutea esenţială a poe-
tei nu este această pendulare, cvasi-sa-
crifi cială, între două maluri ale conştiinţei. 
Ci modul discret şi fi resc în care conştiinţa 
Biancăi Marcovici se transformă, în tex-
tul ei, în conştiinţă a fragilităţii condiţiei 
umane, în această epocă a tehnologiei, 
dar şi a intoleranţei, a comunicării, dar şi 
a individualismului agresiv. Poezia ei se 
transformă, atunci, în strigăt şi în semnal 
de alarmă.

RĂZVAN VONCU
* BIANCA MARCOVICI - Poeme de pe cele două 
maluri ale sufl etului, colecţia „Opera omnia”, Editura 
Tipo Moldova, Iaşi, 2012.

Poezia Biancăi Marcovici, în „Opera omnia”
Realitatea 

cărţii

Atunci când Gogol şi-a 
intitulat un lung monolog: 

„Însemnările unui nebun”, şi-a desemnat 
personajul din rândul maladiei. (Ba, afl ăm, 
„Poprişkin” a servit chiar şi medicilor pentru 
adâncirea simptomelor schizofreniei). Şi 
nu e de mirare că mulţi interpreţi de marcă 
(chiar dacă au insistat pe condiţionările 
sociale ale „alienării birocratice”), au con-
siderat marca patologicului ca esenţială.

Regizorul Felix Alexa şi interpretul 
său predilect Marius Manole descifrează 
„Însemnările unui nebun” ca pe o metaforă 
extrem de percutantă în contempora-
neitate şi în... „normalitate”; „în perfectă 
rezonanţă cu haosul lumii de azi, în care 
oamenii îşi pierd identităţile şi rătăcesc 
dezordonat prin labirintul vieţii”. Accentul 
se mută – fără a forţa prin nimic textul, prin 
„geniul” actorului aşadar – pe nebunie, 
ca evadare din realitate; gest imperios 
necesar şi, la limită, posibil salvator. O 
evadare din existenţa lipsită de orizont şi 
speranţă, din singurătate, marginalizare, 
izolare şi claustrare. („Mişcare” fi gurată şi 
de decorul suprarealist, inspirat, al Dianei 
Ruxandra Ion care descompune treptat 
pereţii, dezmărginind spaţiul, şi care su-
gerează – prin efecte optice – pulsiunile 
vieţii interioare). O fugă în imaginar prin 
care fi inţa nu reuşeşte să se despartă de 
poverile sufl etului ca de un lest. O alune-
care în absurd, ridicol şi tragic totodată, ba 
chiar în fantastic, din moment ce Poprişkin 
crede că înţelege ce îşi spun, ce vorbesc... 
animalele!

În acest registru de trăire, steaua 
care luminează cenuşiul existenţei cel 
mai intens (şi cu atât mai periculos!) este 
obsesia născândă a unei fete – fiinţa 
inaccesibilă. Şi, prin ea – licărirea unei 
speranţe de nimic justifi cate, iraţionale, a 
comunicării şi iubirii... nebunia, ca o ab-
senţă a cenzurii şi ca dispariţie a fricii este, 
totodată, o stare ce cheamă confesiunea 
de maximă sinceritate, făcută în deplina 
libertate...

„Simfonie fantastică şi emoţionantă, cu 
acorduri de umor negru” – „Însemnările 
unui nebun” îi sugerează lui Felix Alexa 
o subtilă îmbinare de text şi muzică, real 
şi imaginar. „Nebunul meu – afi rmă el – 
trăieşte în ritmurile demente ale propriei 
muzici interioare, cântată de un alter-ego 
ce «joacă» toate celelalte personaje”. 
Pentru aceasta regizorul a creat un dublu 

al lui Poprişkin, ape-
lând la rafi natul muzician 
Alexandru Bălănescu. 
Mărturisirea lui Poprişkin 
se transformă într-un duo cameral, vocea 
protagonistului primind replica (ecou, 
comentariu etc.) muzicii executate live 
la vioară.

Marius Manole face (în spectacolul de 
o oră şi patruzeci de minute de la ArCuB) 
o compoziţie de forţă, percutantă şi de o 
diversitate uluitoare. Ne câştigă din prima 
clipă când fi inţa sa fragilă stăpâneşte şi 
umple scena şi îşi începe fantastica şi 
insolita sa combustie.

Actorul e rând pe rând preocupat şi 
concentrat, căzut în sine şi gata să se 
exteriorizeze; închis şi neaşteptat de ex-
pansiv; tacit şi straniu de locvace; mereu 
sincer – când limpede, când luând-o rău 
razna. Fragil – devine puternic. Vulnera-
bil – sfi dează durerea şi deznădejdea. 
Un „biet om” – Poprişkin al lui Manole 
capătă neaşteptata grandoare prin ideal 
şi libertate. Un om mărunt şi oarecare ce 
devine un erou sublim şi ridicol al supra-
vieţuirii prin iluzie (ca un alt Don Quijote!) 
Şi mărturia lui, la început „albă”, capătă 
incandescenţa unui patetism (dintre cele 
mai moderne).

Ştiam de multă vreme că Marius 
Manole este un talent excepţional şi că a 
devenit Vedeta tinerei generaţii de spec-
tatori care vine la teatru anume pentru el 
(nu pentru autor, nu pentru regizor etc.). 
L-am admirat în misteriosul „Puck”, i-am 
apreciat eforturile de compoziţie în „Şarik” 
din „Inimă de câine”. M-a frapat moderni-
tatea jocului din Dostoievski sau din piesa 
fraţilor Presniakov. M-a încântat prezenţa 
sa în „Privighetoarea şi trandafi rul”. M-a 
uimit „Lopahin” din „Livada de vişini” (unde 
dă replica Maiei Morgenstern).

Cu o fi şă de creaţie extrem de bogată 
pentru vârsta sa, mereu uluitor prin ener-
gia şi intensitatea trăirilor, prin prezenţa-
efi gie, prin plasticitate şi mobilitate scenică 
– Marius Manole face din orice apariţie un 
tur de forţă şi o creaţie de neuitat.

La „Însemnările unui nebun” este prima 
oară când am văzut spectatori cu ochii în 
lacrimi. Şi şansa unei emoţii artistice atât 
de rare, de neobişnuite a făcut ca spec-
tacolul să se joace cu biletele vândute pe 
două luni înainte!

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru
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