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Cu prilejul Noului
An Evreiesc 5770,
adresam cititorilor
şi prietenilor noştri
cele mai calde urari
de bine, de sanatate
şi de fericire.
Revista „Realitatea
Evreiasca“

Anul 5769 se încheie,
începe Noul An Evreiesc

ROŞ
HAŞANA
HAG SAMEAH !
Mesajul Marelui Rabin
Menachem Hacohen
Începutul unui nou an este, de asemenea, şi sfârşitul
anului care tocmai a trecut. În tradiţia populară evreiască, există o urare de Anul Nou care marchează atât
sfârşitul vechiului an, cât şi începutul celui nou: „Fie ca
un an, cu blestemele lui, să se termine! Fie ca un alt
an, cu binecuvântările lui, să înceapă!” Această urare
tradiţională este preluată şi în ritualul sinagogal, sub
forma unui imn special, recitat la debutul sărbătorii.
Un an este o perioada lungă, în care există zile de
lumină şi bucurie, alături de zile de tristeţe şi umbră.
Pentru individ şi comunitate, deopotrivă, există perioade
de succes şi împlinire şi perioade de eşec şi dezamăgire. Pentru ceea ce este bun şi frumos în viaţa noastră,
pentru momentele de vârf şi realizări, sperăm şi ne
rugăm să merităm să ne bucurăm de ele în Anul Nou:
„Fie ca un an, cu binecuvântările lui, să înceapă!”. Iar
pentru aspectele negative, pentru întuneric şi dezamăgiri, avem datoria, ca indivizi şi comunitate, să facem
o autoanaliză atentă, pentru a nu repeta greşelile care
le-au provocat: „Fie ca un an, cu blestemele lui, să se
termine!”
Desigur, fiecare an trebuie evaluat aparte. Întotdeauna există momente mai vesele şi mai triste, la nivel
comunitar şi individual, deopotrivă. De fiecare dată când
suferim, de fiecare dată când terorismul, antisemitismul,
violenţa sau negaţionismul îşi arată faţa cea urâtă, privim către Dumnezeu şi ne rugăm să îi călăuzească pe
toţi oamenii lumii către bine şi bună înţelegere, către
asumarea trecutului şi dorinţa de a avea un viitor normal
pentru generaţia noastră şi următoarele.
(continuarea în pag. 8)

MESAJUL preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer
La schimbarea de An, obişnuim,
conform milenarei tradiţii mozaice
(iudaice), să recurgem la un bilanţ
multidimensional, dar în special
sufletesc, la cunoscutul Heşbon
Hanefeş. În fond, este vorba de a
ne raporta la propria persoană, sau
la colectivitatea umană căreia îi
aparţinem prin naşterea într-o casă
evreiască, cu tot ce are caracteristic. Mai cu seamă, avem credinţa
în DUMNEZEUL nostru unic, în
ATOTPUTERNICUL care este
mereu la datorie în a ne observa
existenţa fizică şi spirituală, în a ne
decide mersul vieţii noastre – de la
naştere, la întoarcerea în ţărână,
atunci când ne soseşte sorocul.
Desigur, nu îmi asum, în acest
Mesaj, rolul de a analiza propria
mea existenţă sau a fiecărui membru al Comunităţilor Evreieşti din
România, a raporturilor noastre
sufleteşti cu Dumnezeu. Este datoria fiecăruia să procedeze aşa
cum se cuvine, în compania cărţilor
noastre sfinte, în cadrul benefic şi
minunat al Sinagogii, împreună
cu surorile şi fraţii noştri cu care
împărtăşim viaţa iudaică.
Evident, de pe poziţia pe care
mă aflu, începând cu luna septembrie 2005, atunci când participanţii
la Congres m-au ales, împreună

cu ceilalţi confraţi, în Consiliul de
Conducere al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, îmi
revine rolul să prezint, într-o privire
de ansamblu, tabloul de sinteză al
înfăptuirilor noastre din anul 5769,
care se încheie.
Aşadar, ce a fost mai relevant
în anul care se scurge spre finalul
său ?
Cu implicarea directă a Cancelariei Rabinice, a rabinilor noştri,
a cantorilor şi oficianţilor de cult,
a maşghiah-ilor s-a desfăşurat
viaţa de Cult mozaic, în cele 38 de
comunităţi şi 26 de obşti evreieşti,
trăitoare pe cuprinsul României.
În afară de serviciile divine
zilnice, de mare cinste şi atenţie
s-au bucurat tradiţionalele sărbători: Roş Haşana,Iom Kipur, Sucot,
Simhat Tora, Hanuca, Purim, Pesah, Şavuot şi altele.
Pentru asigurarea continuităţii
practicilor noastre mozaice, s-au

Aşa cum cititorii noştri
s-au obişnuit, în luna
august, „Realitatea
Evreiască” se află în
vacanţă. Numărul următor
al revistei va apărea în ziua
de 30 septembrie 2009.

desfăşurat cursurile de Talmud
Tora, dar şi ceremoniile de Brit
Mila, Bar Miţva, de Hatuna. Din
păcate, acestea nu au fost prea
numeroase, deşi de 2 ani de zile
funcţionează Programul Maazal
– Tov.
Pe planul prezentării moştenirii
noastre iudaice, ne-am îngrijit – nu
cu mari succese – de cele 88 de
sinagogi şi 821 de cimitire evreieşti
de pe tot cuprinsul ţării.
Nu pot trece, însă, cu vederea
marele dureri şi pierderi materiale
şi spirituale provocate de cele 3
vandalizări de morminte evreieşti
din Cimitirul Giurgiului (Bucureşti),
din cimitirele din Botoşani şi, foarte
recent, din Ploieşti.
Este incredibil, dar adevărat,
acum în anul care a trecut, la o
distanţă de aproape şapte decenii
de la Holocaust.
(continuarea în pag. 8)

Începând cu acest număr
urmăriţi în revista noastră
CRONICA ECONOMICĂ
susţinută de
TEODOR BRATEŞ,
„Pe ce se duc banii…”
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Agenda deputatului
F.C.E.R. în Parlamentul
României
În peroada iunie-iulie, a.c., deputatul
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a participat la lucrările în plen ale Camerei Deputaţilor, în care au
fost dezbătute probleme importante, cum au
fost ridicarea imunităţii parlamentare a deputatului Adrian Năstase, precum şi Proiectul de
lege privind modificarea Legii 26 referitoare la
Registrul Comerţului, la care domnia-sa a fost
coautor. Propunerea de modificare se referea
la revenirea Registrului Comerţului la Camera
de Comerţ (o promisiune electorală a dr. A.
Vainer). Fiind o lege organică, avea nevoie de
două treimi din voturile celor două Camere, dar
numărul necesar nu a fost întrunit. Proiectul de
lege urmează să fie supus din nou votului în
viitoarea sesiune parlamentară
Dr. A. Vainer a luat parte la dezbaterile în
plenul Senatului a propunerii sale de amendament la Ordonanţa 105 privind majorarea
indemnizaţiilor persoanelor cuprinse în Legea
189 la nivelul beneficiarilor Legii 118. Deşi Proiectul a primit un raport nefavorabil din partea
Comisiei de finanţe, s-a recunoscut dreptul
beneficiarilor Legii 189, respingerea fiind determinată de lipsa de fonduri. Dr. A. Vainer a
explicat necesitatea modificării Ordonanţei,
cerând ca sumele să fie cuprinse în bugetul
din 2010. Guvernul şi-a argumentat poziţia
prin lipsa de resurse şi numărul mare al celor
îndreptăţiţi – peste 100.000 de persoane, aici
incluzându-se nu numai evrei ci şi refugiaţi
din Basarabia, Cadrilater şi Ardealul de Nord.
S-a decis retrimiterea Proiectului la Comisia
de finanţe, urmând să se rediscute în plenul
Senatului, în septembrie. S-au solicitat de
la guvern date explicative privind beneficiarii
Ordonanţei, nivelul indemnizaţiilor plătite în
2009 şi impactul financiar al majorărilor din
2010. Ţinând cont de atmosfera în care s-au
desfăşurat discuţiile - reprezentanţii tuturor
partidelor pronunţându-se în favoarea solicitării
de modificare a Ordonanţei - sunt şanse pentru
un vot favorabil în sesiunea din toamnă.
Ca vicepreşedinte al Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare a Camerei
Deputaţilor, deputatul F.C.E.R. se pregăteşte
pentru primirea la Comisie a unei delegaţii
parlamentare din Republica China, ca răspuns
la vizita făcută de partea română.
Dr. A. Vainer s-a deplasat la Tulcea, unde
a participat la deschiderea Festivalului de film
interetnic. Vorbind cu acest prilej, el a propus
organizarea şi a altor manifestări interetnice la
care va participa şi F.C.E.R. Preşedintele Federaţiei s-a întâlnit şi cu conducerea Comunităţii
din Tulcea cu care a încercat să găsească o
soluţie viabilă pentru refacerea sau cel puţin
consolidarea sinagogii din localitate. S-a efectuat şi o vizită la cele două cimitire.

Poziţie fermă în
combaterea extremismului
Dr. A. Vainer a acordat mai multe interviuri în mass-media cu privire la vandalizarea
cimitirului din Ploieşti. Referitor la acest subiect, în numele F.C.E.R., al cărei preşedinte
este, dr. A. Vainer a redactat un comunicat de
presă în care se arată că este vorba de „a
treia profanare a unui cimitir evreiesc, după
cele din Bucureşti şi Botoşani”, acestea
fiind gesturi „total reprobabile din punctul
de vedere al credinţei în Dumnezeu. Este
greu de imaginat că aceste vandalizări ale
cimitirelor evreieşti să fi fost comise doar
din motive de teribilism. În realitate, ele se
înscriu într-un şir de manifestări cu caracter antisemit”, se subliniază în comunicatul
de presă. „F.C.E.R., se arată în continuare,
lansează un apel autorităţilor publice de a
acţiona cu fermitate şi operativitate, pentru
identificarea persoanelor vinovate şi pentru deschiderea acţiunilor de procedură
penală”.
Într-un alt comunicat de presă al preşedintelui F.C.E.R. se atrage atenţia că „în contextul
unor manifestări tot mai semnificative de
intoleranţă şi violenţe, ...este necesară atragerea societăţii civile, alături de autorităţi,
care să exprime un punct de vedere ferm
privind aceste manifestări”. (E.G.)

Praga

Conferinţa internaţională „Holocaustul
şi restituirea proprietăţilor evreieşti”

Între 26-30 iunie a.c., la Praga a
avut loc manifestarea „Holocaust Era
Assets Conference”, care a dezbătut
situaţia restituirii proprietăţilor private
şi comunitare, luate de la evrei în
perioada celui de-al doilea război
mondial, dar şi în cea comunistă. Continuare a conferinţei internaţionale de
la Washington, la manifestarea de la
Praga au participat reprezentanţi din
49 de ţări, numeroase ONG-uri, mari
organizaţii evreieşti internaţionale,
oameni politici, personalităţi evreieşti
cunoscute ca Elie Wiesel, laureat al
Premiului Nobel pentru Pace, Simone
Veil (Franţa, fost ministru) din partea
fundaţiei „Şoah”, prof. univ. Yehuda
Bauer (Israel). România a fost prezentă cu o importantă delegaţie, condusă
de dr.Bogdan Aurescu, secretar de
stat la MAE, dr. Aurel Vainer, deputat şi preşedintele F.C.E.R., dr. Irina
Cajal Marin, din partea MAE, Daniel
Anghel, director la Autoritatea de
Restituire, Samuel Izsak, director la
Fundaţia „Caritatea” şi alţii. În cadrul
unei adunări publice, dr.Aurel Vainer
a prezentat, pe baza „Declaraţiei de
la Terezin”, adoptată la încheierea
reuniunii, principalele idei şi concluzii
şi importanţa acestora pentru procesul
de restituire care se desfăşoară în România. În cadrul lucrărilor, a subliniat
el, toţi participanţii au scos în evidenţă
tragedia Holocaustului, suferinţele

evreilor şi soarta grea a supravieţuitorilor, cărora trebuie să li se asigure
condiţii de viaţă decente. Obligaţia
statelor în care trăiesc aceştia este
de a avea grijă de ei, prin programe
de asistenţă socială şi medicală şi
alte măsuri. Această preocupare a
reprezentat noutatea conferinţei,
care nu s-a mai limitat la problema
restituirii bunurilor. De asemenea, în
cadrul conferinţei s-a vorbit şi despre
necesitatea educaţiei privind Holocaustul, pentru a păstra în memoria
noilor generaţii ceea ce s-a întâmplat
cu evreii şi pentru ca astfel de lucruri
să nu se mai repete. Referindu-se la
situaţia din România, preşedintele
F.C.E.R. a arătat că s-au recunoscut
unele progrese făcute de ţara noastră
în domeniul restituţiei dar că, în pofida
unei legislaţii destul de bune, procesul întâmpină numeroase obstacole.
Acest fapt a fost recunoscut şi de
Daniel Anghel, directorul Autorităţii
de Restituire. La rândul său, Samuel
Izsak, directorul Fundaţiei ”Caritatea”,
a prezentat situaţia în domeniu (doar
câteva zeci de bunuri comunitare
restituite din cele 2000 cerute) şi
s-a referit la dificultăţile întâmpinate,
cauzate de lipsa unor documente de
proprietate, la obstacolele puse în
calea accesului la arhive, la lentoarea
proceselor în tribunale etc.
Numeroşi vorbitori - dr. Irina Ca-

DECIZII

ale Comitetului Director al F.C.E.R. cu privire
la revista „Realitatea Evreiască”, Editura „Hasefer”,
C.S.I.E.R. şi reorganizarea Comisiei consultative
privind antisemitismul
În urma analizei făcute pentru
cele trei compartimente de cultură
ale F.C.E.R., în cadrul a două şedinţe
ale Comitetului Director, au fost luate
decizii vizând cunoaşterea mai bună şi
eficientizarea activităţii acestora.
- În ceea ce priveşte „Realitatea
Evreiască”, s-a cerut acordarea unui
spaţiu mai mare vieţii comunităţilor,
menţinerea echilibrului revistei, introducerea unor elemente necesare cunoaşterii religiei mozaice, menţinerea
paginilor în limbile engleză şi ebraică
şi sporirea numărului de pagini de la
16 la 20. S-a decis, de asemenea, o
nouă analiză a conţinutului revistei
după şase luni.
- În ceea ce priveşte Editura „Hasefer”, s-a cerut prezentarea unor informări clare privind realizările editurii
până în prezent, propuneri până la
sfârşitul anului 2009 şi în perspectivă
privind numărul titlurilor, tiraje, vânzări, gratuităţi şi măsuri de eliminare
a stocurilor; îmbunătăţirea sistemului
de difuzare; adoptarea unor măsuri de
reducere a cheltuielilor administrative;
o întâlnire cu cititorii pentru a stabili un
echilibru cu privire la tematicile editurii;
organizarea unei întâlniri de lucru a
preşedintelui F.C.E.R., dr. A Vainer, dr.
Ing, José Blum, şeful Departamentului
de Cultură, şi Ştefan Iureş, redactorul-şef al Editurii „Hasefer”, pentru
stabilirea unui program de răspândire
mai bună a cărţilor editate.

- În ceea ce priveşte Centrul pentru
Studierea Istoriei Evreilor din România
(C.S.I.E.R.), s-a solicitat prezentarea
concretă a problemelor existente în
acest sector, analizarea problemelor
de personal, în raport cu necesităţile
şi posibilităţile financiare, cu program
de lucru stabilit pentru fiecare angajat în parte, asigurarea integrităţii
arhivelor C.S.I.E.R. şi inventarierea
arhivei pe fonduri; transferarea actelor
de proprietate asupra patrimoniului
F.C.E.R. Oficiului Juridic, în forma lor
originală.
În ceea ce priveşte activitatea
Comisiei consultative privind antisemitismul şi negaţionismul, discutată
la şedinţa Comitetului Director din
10.07.a.c., s-a decis reorganizarea
acesteia şi îmbunătăţirea activităţii ei,
inclusiv alegerea unui nou preşedinte.
De asemenea, s-a acceptat propunerea organizării unui forum de combatere a antisemitismului cu atragerea
unor personalităţi din societatea civilă
românească. După vandalizarea cimitirului din Ploieşti – al treilea în ultimele
şase luni după Bucureşti şi Botoşani,
F.C.E.R. va înainta o plângere Procuraturii generale şi altor organisme de
stat pentru a se face lumină în toate
cele trei cazuri, respectiv a se stabili în
ce măsură se poate vorbi de o acţiune
bine planificată, cu caracter antisemit,
desfăşurată în mod organizat.
EVA GALAMBOS

jal Marin, dr.Liviu Beris, preşedintele
A.E.R.V.H., dr.Alexandru Florian, director executiv al Institutului „Elie Wiesel”,
av. C. Vişinescu, ing. José Iacobescu,
preşedintele B’nai B’rith România, Hary
Eliad, director al TES, ing. Iancu Ţucărman, M. Brateş, C. Benone - s-au referit
la necesitatea activităţii de educaţie sub
multiple forme şi a elaborării unei strategii
mai ferme, a unor acţiuni concrete din
partea F.C.E.R. în domeniul restituirilor.
Prof.univ. dr. Liviu Rotman, directorul
C.S.I.E.R., a subliniat că problema restituirilor nu este exclusiv evreiască, buna
sa desfăşurare este un semn al solidităţii
statului de drept. El a promis sprijin în
ceea ce priveşte punerea la punct a arhivelor care se află la Centrul de Istorie,
un ajutor important pentru stabilirea apartenenţei unor bunuri evreieşti. Ing. Paul
Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R., a
clarificat unele probleme legate de restituirea bunurilor, informând că există mult
mai multe proprietăţi comunitare decât
cele 2000 revendicate de F.C.E.R. Pe de
altă parte, în ceea ce priveşte proprietăţile
particulare, mulţi evrei plecaţi din România au renunţat să le revendice.
În încheiere, dr. A. Vainer a declarat
că membrii comunităţii vor fi informaţi de
toate acţiunile importante.

Prea Fericitului Părinte
Daniel - Arhiepiscop al
Bucureştilor, Mitropolit al
Munteniei şi Dobrogei,
Locţiitor al Tronului Cezareei
Capadociei
Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române

Cu deosebită căldură şi înaltă
consideraţie, la aniversarea zilei Dumneavoastră de naştere, călăuzit de
sentimente ce îndeamnă la colaborare
şi bună convieţuire a Cultului Mozaic cu
Biserica Ortodoxă Română, în folosul
comun al păcii şi binelui tuturor celor
care vieţuiesc în România, am onoarea
şi bucuria să vă adresez
LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI!
Vă asigur, Prea Fericite Părinte Patriarh DANIEL, de respect şi admiraţie
din partea mea şi a membrilor comunităţilor evreieşti din România, pentru
îndemnurile la colaborare şi bună convieţuire între oameni, indiferent de etnie
şi credinţă religioasă.
Îngăduiţi-mi, Prea Fericite Părinte
Patriarh Daniel, să vă mulţumesc, din
nou, pentru înţelegerea faţă de noi şi
faţă de problemele vieţii comunitare
evreieşti, în care patrimoniul de cult
mozaic ocupă un loc central.
Fie ca Sfântul şi Bunul nostru Dumnezeu Unic să vă ocrotească şi să vă
sprijine în îndeplinirea, cu înţelepciune
şi în deplină sănătate, a nobilei şi înaltei
dumnevoastre misiuni.
Dr. Aurel Vainer
preşedintele F.C.E.R.

Diplomaţi israelieni,
în vizită în România
În cadrul unui turneu european, doi
diplomaţi israelieni, Ilan Sztulman, director adjunct al Departamentului de Politici
Publice din cadrul Ministerului israelian
de Externe, şi Meir Shlomo, consilier de
strategie în cadrul aceluiaşi departament,
au efectuat o vizită în România. Ei au ţinut
prelegeri şi au participat la workshop-uri
la Ministerul român al Afacerilor Externe
şi la Institutul Diplomatic Român, temele
dezbătute referindu-se la probleme şi
strategii ale diplomaţiei şi politicii publice
din Israel. Cei doi diplomaţi au răspuns
apoi la numeroasele întrebări puse de
participanţi şi au explicat poziţia Israelului în contextul internaţional. S-a decis
stabilirea unor relaţii de colaborare cu
MAE român.
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IOSIF DAVID
D este de aproape
un deceniu preşedintele Comunităţii evreilor din Botoşani. Un
om cu statură atletică, zâmbet
deschis şi o bunătate ce se citeşte în ochi, calitate care s-a
confirmat în timpul discuţiilor
noastre. A recunoscut că
cea mai mare bucurie a lui
este când cei din comunitate
sunt mulţumiţi.

Aurel Storin: Stimate domnule preşedinte Iosif David,suntem onoraţi să fiţi
oaspetele nostru în redacţia „Realităţii
Evreieşti”. Ştim că pentru dv., drumul nu
a fost uşor de la Botoşani la Bucureşti, pe
strada Popa Nan 70, şi vă asigurăm că
efortul dv. se bucură de preţuirea noastră.
V-am invitat la un interviu faţă-n faţă şi,
cu acest prilej, vă prezint pe redactorii
noştri, Eva Galambos, Boris Marian Mehr
şi, dacă-mi permiteţi, pe redactorul şef,
Aurel Storin. Ne interesează să aflăm
cât mai mult despre comunitatea al cărei
preşedinte sunteţi, o comunitate cu un trecut glorios care se bucură de un prestigiu
binemeritat. În primul rând, vrem să întrebăm câţi membri are comunitatea dv.?
Iosif David: 93 de membri, comparativ
cu 22.000 câţi erau în 1940.
Eva Galambos: De când sunteţi preşedintele acestei comunităţi?
I.D. În 1999 am fost câteva luni numit
provizoriu, apoi în 2000 am fost ales, iar
ultima oară am fost reales în 2008.
A.S. Vă rugăm să ne spuneţi câte ceva
despre dv. Aveţi alură de sportiv şi poate
cititorii noştri ar vrea să ştie ce-aţi făcut
înainte de a deveni preşedinte.
I.D. Toată viaţa mea am lucrat în
domeniul sportului. Am fost sportiv de
performanţă, am jucat baschet, handbal,
tenis de masă, iar din 1961 până în 1999
am fost preşedintele Clubului „Voinţa” din
Botoşani. Am fost şi antrenor de baschet
şi handbal şi arbitru de baschet în divizia
A. În momentul în care am fost ales preşedinte al Comunităţii, nu am mai putut

3

Invitat: IOSIF DAVID, preşedintele
Comunităţii evreilor din Botoşani
îndeplini funcţia şi la „Voinţa”, aşa că
am renunţat, dar mi-am păstrat prieteniile, relaţiile.
Boris Marian Mehr: Vorbiţi-ne
puţin despre activitatea comunităţii,
preocupările ei cele mai importante.
I.D. Principalul meu obiectiv a fost
şi este să-i mulţumesc pe enoriaşi. Eu
m-am apropiat treptat de comunitate,
cam în perioada în care s-a îmbolnăvit
fostul preşedinte, Iosif Tiller. După ce s-a
stins din viaţă, veneam să dau o mână de
ajutor . O făceam neoficial, benevol, până
când conducerea Federaţiei a aflat că eu
mă ocupam de comunitate. Deşi iniţial nu
am vrut, până la urmă m-au convins să
accept funcţia de preşedinte. Printre primele lucruri pe care le-am făcut a fost să
aranjez sediul comunităţii, să-l reînnoiesc,
să-l modernizez, cu fonduri de la sponsori,
de la evrei botoşăneni din străinătate,
de la oficialităţi ale oraşului cu care am
relaţii excelente.Dar cea mai importantă
preocupare a mea a fost să-i cunosc pe
enoriaşi, mai ales să aflu necazurile lor.
Am început să stau de vorbă cu ei, miam făcut o evidenţă cu fiecare în parte,
care sunt asistaţi şi care nu, starea lor de
sănătate şi după o lună, două, am început
să le dau telefoane, să văd cum se simt,
ce fac. Fiind vorba de mulţi oameni în
vârstă, am deschis un cabinet medical
foarte bine dotat, cu medic de două ori
pe săptămână şi cine nu poate veni este
vizitat acasă. Cum cunosc mulţi medici
de la spitalul din Botoşani, cu cei care au
nevoie, mă duc eu la spital, vorbesc cu
doctorii. Faptul că au primit ajutor, i-a făcut
şi pe alţi evrei, care până atunci erau mai
retraşi, să vină spre comunitate.
E.G.Cum sunt relaţiile dv. cu autorităţile locale? Nu pot uita când, la o
sărbătoare de Hanuca, primarul a vorbit
despre recunoştinţa populaţiei faţă de
evreii care au susţinut Botoşaniul. El a
promis atunci că va reface vechile clădiri
evreieşti din centru.
I.D. Relaţiile sunt foarte bune. Primăria
m-a ajutat să renovez sinagoga, alături de
Federaţie, mi-a dat fonduri să repar acoperişul. Nu mă refuză când am nevoie de
ceva. Dar la refacerea sinagogii m-a ajutat
şi Joint-ul. Când Israel Sabag, directorul
Joint, a venit la Botoşani, unde vrea să
deschidă un nou centru comunitar evreiesc, mi-a spus că mă va sprijini fiindcă
vede că sunt gospodar. Am pus mochetă,
o perdea nouă, frumoasă la Aron Kodeş,

primită de la un prieten israelian. Acum
sinagoga este foarte frumoasă. Aici organizez toate sărbătorile mari la care
sunt invitate autorităţile oraşului cărora le
face plăcere să vină. În ceea ce priveşte
viitorul Centru Comunitar, i-am spus lui
Israel Sabag că noi avem un parteneriat
cu Muzeul de istorie şi cu Biblioteca municipală, organizăm foarte des manifestări
cu tematică iudaică, avem parteneriat cu
trei-patru şcoli la care ţinem conferinţe,
dl. ing. Gustav Finkel, oficiantul nostru
de cult, se duce la elevi şi le vorbeşte.
În ceea ce priveşte restaurarea centrului
vechi al oraşului, unde s-au aflat magazinele evreilor, lucrările au început.
A.S. Aţi vorbit de sinagogă. Aveţi minian în fiecare zi?
I.D. Nu în fiecare zi, dar avem minian
(16-18 bărbaţi) vineri seara, sâmbătă
dimineaţa şi sâmbătă seara. În plus,
mergem şi în alte localităţi unde nu există un număr suficient de bărbaţi pentru
minian, de pildă la Dorohoi, la Siret.
Respectăm toate sărbătorile religioase,
organizăm mese de Hanuca, Purim şi
Pesah, cu mâncăruri tradiţionale pregătite
de doamnele din comunitate, la care vin
aproximativ 60-70 de oameni. Oamenii
sunt mulţumiţi, îmi spun că a fost ca la
o nuntă. Tot ceea ce am vrut eu să fac
a fost ca enoriaşii să vină cu plăcere la
comunitate, să-i atrag, să aibă unde şi cui
să-şi spună păsurile.
A.S. Cum arată cimitirul evreiesc din
Botoşani?
I.D. Am în administrare şapte cimitire:
Frumuşica, Suliţa, Săveni, Bucecea, Ştefăneşti şi două în Botoşani. Erau localităţi
odinioară cu mulţi evrei. Nu vreau să mă
laud, dar cimitirele arată bine. Cimitirul
de la Săveni este un model, cel de la

Frumuşica a fost refăcut cu sprijinul unor
sponsori. Probleme avem cu botoşănenii
noştri plecaţi în Israel care, când vin să
viziteze cimitirul sau sinagoga, nu vor să
doneze nici suma minimă de intrare, de
cinci lei.
B.M.M. Cine vă sunt colaboratori
apropiaţi?
I.D. Ţin neapărat să menţionaţi că am
un colectiv foarte bun fără de care nu aş
fi putut realiza nimic din ce v-am spus.
În primul rând, Mariana Goldenberg,
secretara Comunităţii şi responsabilă cu
asistenţa socială, Gustav Finkel şi Meyer
Solomon, oficianţii noştri de cult, contabilul Anton Mihai. Orice fac, discut cu ei.
A.S. Am văzut că aveţi relaţii foarte
bune cu instituţiile statului. Cum sunt
relaţiile cu Federaţia?
I.D. Excelente, şi nu mă refer numai la
sprijinul financiar. Pot discuta orice problemă cu preşedintele Federaţiei sau cu
alţi membri ai conducerii, mi se dau sfaturi
bune. Eu nu-mi depăşesc atribuţiile, iau
hotărâri împreună cu ei şi-i informez mai
întâi, cum a fost şi cazul cu vandalizarea
cimitirului.
E.G. În ce stadiu se află cercetările
privind evenimentul trist de la cimitir?
I.D. Poliţia a făcut ancheta, i-a găsit
pe făptaşi, nişte copii, s-a făcut dosarul
care s-a înaintat instanţei. Nu am văzut
inscripţii cu caracter antisemit. Au fost
răsturnate 24 de pietre funerare. Aşteptăm să se pronunţe instanţa. Eu voi cere
ca părinţii să plătească daunele.
A.S. Vreau să vă mai pun o întrebare
despre o problemă care ne interesează
mult. La Botoşani se citeşte „Realitatea
Evreiască”? Am dori şi ca dv să numiţi pe
cineva corespondent, care să ne informeze despre acţiunile cele mai interesante
din Botoşani.
I.D. Se citeşte şi se caută revista. Mai
mult, lumea spune că acum avem mai
multe de citit, că revista s-a schimbat
mult. Avem şi mai multe abonamente.
Şi, ca o încheiere, o dorinţă de-a noastră. Am vrea ca mai multe persoane din
Bucureşti, de la Federaţie, de la Rabinat
să vină la Botoşani, să stea de vorbă cu
membrii comunităţii. Ne-ar face o mare
bucurie.
foto: M. Tunsoiu

COMEMORAREA POGROMULUI DE LA IAŞI DIN 1941

68 de ani de la „Duminica aceea”…

Duminică, 28 iunie 2009, în Cimitirul
Evreiesc de pe colina Păcurari din Iaşi,
s-au adunat membrii Comunităţii Evreilor
din Iaşi, reprezentanţii autorităţilor locale,
ai mediului academic şi universitar, ai
altor comunităţi etnice din oraş, colegi,
prieteni şi vecini ai evreilor ieşeni pentru a
comemora victimele Pogromului de la Iaşi
şi ale “Trenurilor morţii”, la împlinirea a 68
de ani de la sângerosul masacru.
“An de an populaţia evreiască a
Iaşiului îşi comemorează martirii căzuţi
victimă bestialităţii şi neomeniei din acel
sfârşit de iunie 1941, an de tristă amintire
şi pentru populaţia majoritară, căreia i
s-au răpit teritorii şi din rândul căreia a
curs din belşug sângele a sute de mii de
tineri ostaşi români”, a spus preşedintele
Comunităţii ieşene, ing. Pincu Kaiserman,
în deschiderea adunării comemorative.În
continuare, el a subliniat că „scopul acestei comemorări este de a aduce un omagiu, prin neuitare, martirilor şi oamenilor
de mare omenie care au încercat să-i salveze cu preţul propriilor lor vieţi şi totodată

de a menţine vie conştiinţa generaţiilor
actuale, pentru a face imposibilă repetarea ororilor întâmplate atunci la Iaşi.”
Prim cantorul Iosif Adler a citit Psalmi şi
a intonat rugăciuni în memoria victimelor.
Au evocat evenimentul tragic preotul
paroh Iosif Dorcu, din partea Episcopiei
Romano – Catolice din Iaşi, Constantin Simirad, preşedintele Consiliului Judeţean
Iaşi („... Fiecare ieşean trebuie să regrete
ceea ce s-a întâmplat în 1941“), Gabriel
Grigore, viceprimarul Municipiului Iaşi
(„Pogromul de la Iaşi, din iunie 1941, nu
poate fi ignorat şi nu trebuie uitat“), poetul
şi ziaristul Adi Cristi, directorul Grupului
de Presă „24 ore”, prof. univ. Dumitru
Rădăuceanu, scriitorul Valeriu Stanciu,
preşedintele Asociaţiei Scriitorilor din
Iaşi, Gita Navari, preşedinta Comunităţii
italiene, supravieţuitori ai „Trenurilor Morţii”, Leizer Finchelstein şi Marcel Fişel.
Academicianul Constantin Romanescu,
martor în adolescenţa sa al Pogromului
de la Dorohoi din vara anului 1940, a
propus construirea, la intrarea în oraşul

Iaşi înspre şoseaua Păcurari, a unui
monument sub forma unei mari săgeţi
îndreptate spre cer.
„Am încă în gând bocetele văduvelor
pogromului, bocete pe care le-am auzit în
copilărie“, a spus profesoara Irina Gorgos,
fiica judecătoarei Veronica Zosin - Gorgos, cea care, în zilele premergătoare
Pogromului, înfruntând pericolele, a mers
din casă în casă şi i-a avertizat pe mulţi
evrei ieşeni de pericolul unor represiuni
împotriva lor, sfătuindu-i să se ascundă
iar pe unii dintre ei, vecini şi colegi, i-a
adăpostit chiar ea, salvându-i astfel de
la moarte.
În încheiere, a luat cuvântul secretarul
general al F.C.E.R., Albert Kupferberg
care şi-a exprimat deosebita onoare de
a mulţumi autorităţilor locale pentru asumarea responsabilităţii pentru Pogromul
din 1941. De asemenea, a arătat că este
de neînţeles atitudinea celor care neagă
Holocaustul din România, ignorând astfel
memoria victimelor.In numele conducerii
F.C.E.R. a transmis evreilor ieşeni un me-

saj de solidaritate la trista comemorare.
La Monumentul şi la gropile comune
din Cimitirul ieşean Păcurari s-au depus
coroane de flori din partea Prefecturii
Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Primăriei
Municipiului şi a Consiliului local Iaşi,
a F.C.E.R. şi a Comunităţii Evreilor din
Iaşi.
În memoria victimelor, prim cantorul
I.Adler a rostit rugăciunile El Maale Rahamin şi Kadiş iar ing.Abraham Ghiltman,
secretarul comunităţii ieşene, a citit
traducerea în limba română a rugăciunii
Kadiş.
Membrii Comunităţii ieşene, reprezentanţii F.C.E.R. şi ai autorităţilor locale au
participat şi la ceremoniile comemorative
ce au avut loc în aceeaşi zi la monumentele şi gropile comune din Cimitirele
evreieşti din oraşele Podu Iloaiei şi Târgu
Frumos, unde sunt înmormântate victimele „Trenurilor Morţii”. Şi acolo s-au rostit
rugăciuni, s-au depus coroane şi s-au
aprins lumânări spre veşnică neuitare.
MARTHA EŞANU
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C O M U N I TAT I
Un exemplu: Sinagoga şi cimitirul din Buhuşi complet renovate

Din iniţiativa Admorului din Buhuşi,
Rabi David Mendel Friedman, şi cu ajutorul dlui Asher Koenig, reprezentantul
adepţilor din Buhuşi, stabiliţi azi în Israel
la Bnei Brack , a fost semnată o înţelegere între F.C.E.R. şi cei amintiţi, pentru
a face tot ce e posibil ca sinagoga şi
cimitirul să fie renovate.
S-a lucrat peste doi ani ca sinagoga,
care avea podeaua complet stricată,
pereţii cu tencuiala căzută, cimitirul cu

TIMIŞOARA

plantaţii de câţiva metri să poată fi aduse
la o stare onorabilă.
Dl Asher Koenig venise de zeci de ori
la Buhuşi să verifice avansarea lucrărilor.
Sinagoga a fost complet renovată şi la
cimitir, unde există şi un cavou cu cinci
morminte ale marilor Admori din Buhuşi,
a fost complet refăcut şi plantaţiile tăiate
la rădăcini.
Adepţii Admorului din Buhuşi s-au
obligat a face în fiecare an acest lucru.

Mărturie despre Infern

Doamna Elly Gross Berkovits este o supravieţuitoare a Holocaustului care şi-a
făcut o adevărată misiune de credinţă din a-şi spune dureroasa poveste personală
tuturor celor interesaţi. Tragedia familiei ei, trecerea prin ghettou, sosirea la Auschwitz-Birkenau, suferinţa şi umilinţele, contactul cotidian cu moartea sunt povestite
cu luciditate şi fără urmă de încrâncenare.
Prin amabilitatea profesoarei timişorene Simona Anca Bigher, născută, la fel
ca invitata zilei, la Şimleul Silvaniei, şi a lui Daniel Stejărean, director al Muzeului
Holocaustului din Transilvania de Nord, timişorenii au putut auzi mărturia acestei
doamne, cu o voinţă şi o forţă nebănuite atunci când o zăreşti prima oară. La reuşita
evenimentului şi-au dat concursul Casa de Cultură a Municipiului şi al Asociaţiei Agora
Unit. Motivul întâlnirii l-a prilejuit lansarea volumului „Elka şi povestea ei într-o lume
schimbătoare”, o carte despre un copil destinată altor copii dar şi maturilor. Elka, alterego-ul autoarei, trăieşte normalitatea în mijlocul unei lumi anormale. Ea încearcă să
nu se schimbe, atunci când universul ei restrâns se prăbuşeşte sub greutatea unor
vremuri inexplicabile. Andreea Varga a vorbit despre sensibilitatea acestei fetiţe, de
felul în care acest volum surprinde vocea unui copil într-o lume debusolată.
Locuind azi în Statele Unite, doamna Elly Gross susţine conferinţe şi dialoghează
cu cei tineri, pentru ca aceştia să cunoască din cea mai sigură sursă tragedia evreilor
europeni. Ea a militat recent pentru acordarea titlului de „Drept între Popoare”, de
către Institutul Yad Vashem, domnului Alexandru Cherecheş, care a ajutat familii de
evrei în timpul Holocaustului. Poetă şi prozatoare, Elly Gross este una dintre vocile
cele mai realiste şi mai puternice din România care şi-au spus istoria personală în
mărturiile care au fost filmate de fundaţia Spilberg.
LUCIANA FRIEDMANN

Manifeste antirome
şi antisemite, lansate
de o organizaţie iredentistă maghiară

SFÂNTU
GHEORGHE

Tocmai în zilele în care la Sfântu
Gheorghe a fost comemorată memoria
evreilor deportaţi şi ucişi în lagărul de
exterminare Auschwitz-Birkenau şi a fost
inaugurat un impresionant monument
pe care au fost înscrise numele victimelor din judeţ care şi-au pierdut viaţa în
Holocaust, locuitorii oraşului au găsit în
cutiile lor poştale manifeste care incitau
la ură împotriva romilor şi evreilor. Autorii
manifestului vorbesc în numele „Mişcării
de tineret a celor 64 de comitate”, o organizaţie maghiară cu caracter iredentist,
cu sediul în Ungaria. Redactat în limba
maghiară, textul începe cu îndemnul
„Stop! Crimelor ţigăneşti, evreilor care
ne cumpără pământurile, politicienilor
marionetă”, apoi continuă cu prezentarea
aşa-zisului „pericol ţigănesc” în bazinul
carpatic. Se atrage de asemenea atenţia
că „trăim într-o societate condusă de forţe
evreieşti tenebroase care vor să ne cumpere cât mai ieftin pământurile. Ei stau
în spatele acelor politicieni unguri care
ne promit de 20 de ani autonomia dar nu
fac nimic pentru ea...” Autorii manifestului îndeamnă apoi la acţiune: „În aceste
condiţii, Mişcarea de tineret a celor 64 de
comitate vă cheamă la luptă deschisă. A
venit timpul să punem capăt proliferării
demografice a ţiganilor, căci aceasta este

groparul societăţii europene seculare. A
venit timpul să gonim oastea politicienilor
aserviţi masonilor şi să ne luăm în mână
soarta!”. Manifestul face apel la tineri să
se înscrie în filiala judeţeană a organizaţiei celor 64 de comitate.
Reprezentanţi din Ungaria ai organizaţiei iredentiste (unul dintre vicepreşedinţi
este din Oradea) organizează de mai multe luni campanii de propagandă în Ardeal
şi încearcă să obţină autorizaţie de funcţionare. Se pare că sub numele de „Oastea
Sfântului Ladislau” ar fi obţinut înscrierea
la judecătoria din Odorheiul Secuiesc,
deşi, potrivit unor informaţii, în proiectul de
statut ar figura şi „respingerea Tratatului
de pace de la Versailles”. (E.G.)

Marţi, 16 iunie, a fost la Buhuşi un
eveniment ce merită a fi menţionat.
Au fost prezenţi ing. Paul Schwartz,
vicepreşedinte F.C.E.R., Prim Rabinul
Şlomo Rosen, arh. Theodor Benedek,
ing. Rudy Marcovici, dr. Hary Kuller
(absolvent al Ieşivei Buhuşi), dl. Wieder,
preşedintele Com. Bacău iar din Israel
dl. Asher Koenig, dl. Baruch Tercatin cu
fiul, Shafrir, Rabinul Solomon, dr. Bruno
Tercatin (Milano) şi alţii.
Primarul oraşului Buhuşi a onorat
festivitatea cu prezenţa sa.
Fiecare în discursul său a menţionat
importanţa ca această acţiune a Admorului David Mendel Friedman trebuie luată
ca exemplu de către Curţile rabinice din
Vaslui, Ştefăneşti, Vijnita, Sighet, Satu
Mare, Oradea, Braşov şi altele ca şi ei
să întreţină cimitirele şi sinagogile din
oraşele respective.
După festivitate s-a mers la cimitir,
unde, într-o atmosferă sobră, la cavoul
Rabinilor Admori, Rabinul Solomon, din
Israel, a rostit EL MALE RAHAMIM în
memoria celor pieriţi în Holocaust.
B. TERCATIN

CRAIOVA

Comemorarea
Zilei Eroilor
De Ziua Eroilor (25.05.a.c.), la Cimitirul Evreiesc din Craiova s-a oficiat o
slujbă religioasă dedicată militarilor evrei
români căzuţi în Războiul de independenţă şi în Războiul pentru reîntregirea ţării
din 1916-1918, precum şi militarilor evrei
sovietici căzuţi în cel de-al doilea război
mondial, îngropaţi în acest cimitir. Au
participat conducerea şi membrii comunităţii evreieşti craiovene, reprezentanţi
ai autorităţilor centrale şi locale, invitaţi.
O unitate militară a Scorpionilor Roşii a
Armatei române a prezentat onorul şi a
defilat în faţa mormintelor. Ceremonialul
religios a fost ţinut de Ştefan Ardeleanu
iar preşedintele Comunităţii, prof.univ.
dr. Corneliu Sabetay, a vorbit despre
importanţa contribuţiei militarilor evrei
români din Craiova în războiul de independenţă şi în primul război mondial. Au
fost depuse coroane de flori din partea
Primăriei, Consiliului judeţean, Prefecturii
Dolj, Garnizoanei Craiova şi Comunităţii
evreieşti.
Corespondenţă din Craiova

„Din cimitirul de la Podu Iloaiei
nu au fost sustrase oseminte”
Atât preşedintele F.C.E.R., dr. A. Vainer, cât şi preşedintele Comunităţii ieşene, ing.
P. Kaiserman, au dezminţit, în declaraţii date posturilor de radio „România Actualităţi”
şi „Radio Iaşi”, afirmaţiile apărute mai întâi în presa română, apoi în cea americană şi
israeliană, cu privire la faptul că studenţi de la Universitatea de Medicină din Iaşi ar fi
achiziţionat oase şi cranii provenite din Cimitirul evreiesc de la Podu Iloaiei. Cercetările
poliţiei şi ale Comunităţii evreieşti au indicat că mormintele sunt în starea lor iniţială şi,
oricum, ar fi fost imposibilă ridicarea lespezilor care acoperă aceste gropi comune. În
plus, rectorul Universităţii de Medicină din Iaşi a precizat că, de foarte multă vreme,
nu se mai folosesc pentru studiu oase adevărate ci mulaje din plastic.

CLUJ

O expoziţie
ca o victorie
Medalion
Egon Marc Lövith,
la Muzeul de Artă
În 21 mai, maestrul
Egon Marc Lövith a împlinit 86 de ani. Tradiţionalul “La mulţi ani !” a
răsunat în Palatul Bánffy,
care găzduieşte Muzeul
de Artă din Cluj. La vernisajul expoziţiei omagiale a participat un
public numeros, confraţi artişti, critici de
artă, prieteni.
După cum a arătat în alocuţiunea
introductivă dr. Alexandra Rus, curatorul
expoziţiei, exponatele - sculpturi în metal
şi în lemn şi desene aflate în patrimoniul
instituţiei, unele expuse în premieră sunt relevante pentru tematica şi stilul
proprii artistului. Lucrările Maternitate,
Focul, Holocaust şi portretele lui Bach
şi Brâncuşi sunt realizate în maniera
inconfundabilă prin care Egon Marc
Lővith a devenit unul dintre marii inovatori ai sculpturii ardelene din veacul
XX. În paralel, au fost proiectate filme
documentare despre viaţa şi opera lui
Egon Marc Lővith .
Maestrul, îmbrăcat elegant, a ascultat
cu atenţie elogiile, a strâns mâini, a surâs
şi a schimbat impresii, cu relaxarea artistului obişnuit cu astfel de evenimente.
Firesc, dacă ne gândim că e cea de a
şaptea expoziţie personală organizată de
Muzeul de Artă din Cluj, incredibil, dacă
ne gândim că de peste doi ani maestrul
se luptă cu sechelele unui atac vascular
cerebral care i-a afectat memoria.
Anul trecut, i-am promis că la viitoarea aniversare i se va organiza o expoziţie. Voiam să dau un sens existenţei
sale anoste de la Casa de bătrâni deşi
nu bănuiam cum avea să prindă contur
acest proiect. Speram, totuşi, să câştig
susţinători pentru realizarea lui. Ideea a
fost îmbrăţişată de profesorul Ladislau
Gyémánt, directorul Institutului de Studii
Iudaice „Moshe Carmilly” de la Universitatea Babeş-Bolyai (care a contribuit şi
financiar), de dr. Alexandra Rus, criticul
de artă care a vegheat asupra tuturor
expoziţiilor maestrului Lővith şi a scris o
monografie despre opera sa, de Studioul
Teritorial TVR Cluj care a pus la dispoziţie
filmele despre artist, proiectate în timpul
evenimentului. Cuvântul decisiv l-a avut
plasticianul Călin Stegerean, directorul
Muzeului de Artă din Cluj, care a reuşit
să facă loc expoziţiei Medalion Egon
Marc Lővith într-un program expoziţional
foarte aglomerat, stabilit cu un an înainte.
Şi n-a fixat-o la o dată oarecare ci în 21
mai, ziua de naştere a artistului.
În cele două ore cât a durat vernisajul,
maestrul a întinerit cu zece ani. Bătrânul
cu scăpări de memorie, cu privirea tristă
şi pierdută, a devenit sprinten în mişcări
şi în spirit, a dat autografe, simţindu-se
în elementul său.
A doua zi, am răsfoit cu înfrigurare
presa clujeană şi am urmărit jurnalele de
ştiri. Expoziţia Medalion Lővith a căpătat
locul cuvenit în relatările acestora. Maestrul revenise în centrul atenţiei. Am vorbit
la telefon cu el şi mi-a spus: „Trebuie să
discutăm serios, nu pot trăi fără proiecte”.
Speranţele nu sunt deşarte atâta timp
cât, la iniţiativa şi prin susţinerea Mariei
Roth, şefa Catedrei de asistenţă socială
de la Universitate şi veche prietenă a
maestrului, plasticiana şi art-terapeuta
Agnes Forró îl vizitează pe artist şi modelează alături de el. Şi atunci cum să
nu cred că Expoziţia Medalion Lővith,
deschisă la Muzeul de Artă din Cluj, a
fost o victorie? O victorie repurtată de
maestrul de 86 de ani asupra bolii, singurătăţii şi uitării.
ANDREA GHIŢĂ
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Dr. Yves Pallade la B’nai B’rith

Eveniment de excepţie la ultima reuniune a forumului B’nai B’rith România
– prelegerea ţinută de dr.Yves Pallade,
directorul FAN ( Foreign Affairs Network), organismul BB Europa, creat
cu trei ani în urmă pentru apărarea
intereselor evreimii, combaterea antisemitismului în lume şi susţinerea
Israelului. Da, FAN şi BB fac politică,
pentru evrei şi pentru Israel, a subliniat foarte hotărât vorbitorul, care
a prezentat structura, obiectivele şi
activitatea FAN, despre care se poate
spune că este un lobby evreiesc. Deşi
înfiinţat nu de mult, membrii FAN (cu
excepţia lui Pallade, toţi voluntari) sunt
apreciaţi, consultaţi, invitaţi la diferite
evenimente, iar glasul lor se aude din
ce în ce mai răspicat pe scena politică
europeană şi internaţională. Ei participă la congrese, conferinţe, dezbateri
parlamentare cu subiecte legate de
fenomenul antisemitismului, sunt consultaţi de oameni politici, membrii unor
guverne, pentru formularea unor luări
de poziţie, programe în domeniul amintit. Pe de altă parte, FAN participă la
identificarea şi demascarea oamenilor
politici antisemiţi, stimulează campanii
împotriva antisemitismului sau pentru

susţinerea Israelului, popularizează
evenimente cărora nu li s-a acordat
suficientă importanţă. Activitatea FAN
se desfăşoară de foarte multe ori în
colaborare cu alte ONG-uri implicate
în apărarea drepturilor omului, în lupta
împotriva discriminărilor de orice fel, a
xenofobiei şi a rasismului.
În acest context, dr. Yves Pallade
a descris pe larg campania FAN cu
privire la conferinţa Durban II de la
Geneva, a explicat diferitele etape
ale activităţii organizaţiei, obiectivele
pe termen scurt şi lung, măsurile
luate. El a arătat că eforturile FAN
au fost coordonate cu cele ale altor
organizaţii şi s-au înscris în cadrul
general al conferinţei cu multiple
aspecte legate de drepturile omului.
Străduinţele şi lobby-ul efectuat de
FAN s-au concentrat mai ales în direcţia formulărilor documentului final,
precum şi în convingerea unor state de
a boicota, parţial sau total, conferinţa.
El a apreciat că rezoluţia finală a fost
mai bună decât cea de la Durban I, dar
nu este loc de relaxare deoarece antisemitismul şi ura împotriva Israelului
persistă. Apariţia lui Ahmadinejad la
tribuna ONU şi cuvântarea lui, în care

a reluat teza negării Holocaustului, nu
au determinat decât un boicot parţial
al participanţilor. Din păcate, Vestul nu
ia în serios ameninţările Iranului împotriva Israelului şi nu a impus sancţiuni
economice suficient de puternice. FAN
va trebui în continuare să ia o poziţie
fermă împotriva Iranului. Un lobby politic evreiesc este mai necesar şi mai
important ca oricând. În context, el a
apreciat poziţia României la reuniunea
de la Geneva.
După ce dr. Nasty Vlădoiu, preşedintele FAN România, a prezentat
rolul şi activitatea acestuia pe plan
local, dr.Yves Pallade a răspuns la
întrebările participanţilor legate de
Iran, poziţia preşedintelui Obama
privind problema Orientului Mijlociu
şi o eventuală similitudine cu poziţia
împăciuitoristă a Occidentului faţă de
Hitler, a explicat anumite demersuri
legate de conferinţa Durban II, precum
şi diferitele abordări ale unor ONG-uri
în această problemă. În încheiere, atât
dr. A. Vainer, preşedintele F.C.E.R.,
cât şi ing. José Iacobescu, preşedintele BB România, au apreciat prestaţia
excelentă a dr-ului Yves Pallade şi l-au
invitat să revină în ţara noastră.
x
BB România a fost vizitat de dr.
Tiberiu Berlad, membru în conducerea
Lojei Frankfurt Schonstadt. În cadrul
unei întâlniri cu membrii Comitetului
director al BB, s-a făcut un schimb de
experienţă şi s-au schiţat liniile unei
colaborări viitoare. (E.G.)

Reuniune B B... pe Dunăre
Ultima reuniune a Forumului BB,
lărgită, cu mulţi invitaţi, prieteni şi
simpatizanţi ai Forumului nostru, s-a
desfăşurat într-un cadru deosebit de
pitoresc. Continuând tradiţia de-acum
de patru ani a excursiilor de vară, neam mutat de la munte la...Dunăre,
care, din păcate, nu mai este albastră,
dar e frumoasă şi aşa...Plecând de
la Brăila, am făcut o plimbare de trei
ore pe un vas cu tot confortul, inclusiv
aer condiţionat, sub razele unui soare
puternic dar îmblânzit de briză, dar şi
cu miros...de mici, serviţi de inimosul
preşedinte al Comunităţii brăilene, S.J.

David şi echipa sa, care s-a îngrijit de
musafiri din toate punctele de vedere,
aducând cu el chiar şi un medic. A
urmat apoi un dejun pescăresc la un
restaurant, de asemenea aşezat pe un
ponton, cu ciorbă de peşte şi somn la
grătar, toate excelente. Atmosfera a
fost chiar foarte caldă....şi din cauza
orelor de prânz dar şi a bunei dispoziţii a excursioniştilor. Ceea ce ne-a
bucurat foarte mult a fost prezenţa
tinerilor, mulţi la număr, care participă
cu modestie la principala menire a
BB – ajutorarea bătrânilor. A fost de
faţă „formaţiunea” Silviu Horn, cei care
aduc bucurie locatarilor şi locatarelor
Căminului Rosen, dar nu numai lor, şi
profităm de ocazie să le mulţumim şi
pentru grija pe care au manifestat-o
faţă de colega noastră, Iulia Deleanu,
internată la spital. Imagini inedite de
la această reuniune: preşedintele
F.C.E.R., dr.Aurel Vainer, bronzânduse pe puntea vasului ...în şort (zău,
că-i stătea bine!), preşedintele BB, ing.
José Iacobescu, alură de sportiv cu
tricou în dungi şi şepcuţă, dr.Irina Cajal
cu o minunată pălărie neagră (de-altfel, multe doamne şi-au arborat pălă-

rii de toate
culorile şi
formele.
Mie mi-au
plăcut pălăriuţa roşie a
lui Sidi Lăzărescu şi
cea neagră,
împrumutată, a Victoriţei Demayo,
dar şi sombrero-ul, purtat cu multă
graţie...de această dată de un bărbat, dr. Hary Kuller). Ne-a onorat cu
prezenţa, din păcate pentru el cu
întârziere (a pierdut vaporul), şi preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn.
Toată lumea s-a simţit bine, nu am
auzit nici un cârcotaş. Organizarea a
fost perfectă, ca întotdeauna, familia
Bercu a avut grijă de noi, de această
dată să nu murim de sete. A fost un
final foarte bun al primei jumătăţi de an
de activitate a B’nai B’rith. Să sperăm
că şi partea a doua va fi la fel.
Reporter cu nasul roşu... din cauza
soarelui,
EVA GALAMBOS

Noul ambasador american în România va participa la
inaugurarea Memorialului Holocaustului
La 4 iulie a.c., Statele Unite ale
Americii şi-au marcat Ziua Naţională,
respectiv 233 de ani de la Declaraţia
de Independenţă. În cele peste două
secole, din cele 13 colonii, populate
de oameni harnici şi curajoşi, dar
despre care puţină lume auzise, Statele Unite au devenit prima putere
mondială. Principiile din Declaraţia de
Independenţă, germenii democraţiei,
sunt respectate cu stricteţe şi astăzi,
Statele Unite fiind un exemplu a ceea
ce înseamnă un stat democratic. Primii evrei, refugiaţi din faţa inchiziţiei
spaniole, au fost primiţi cu bunăvoinţă
pe pământ american. Astăzi, populaţia
evreiască din SUA reprezintă aproape
echivalentul celei din Israel.

Ziua Naţională a Statelor Unite ne
aduce nouă, celor din România, un
nou ambasador în persoana Excelenţei Sale Mark Gitenstein. Evreu, cu
străbunici plecaţi la sfârşitul secolului
al XIX-lea din România, Gitenstein
este un cunoscut avocat, specializat
în activităţi de lobby, absolut legale
în Statele Unite. A fost unul dintre
susţinătorii candidaturii preşedintelui
Obama în Partidul Democrat şi l-a
sprijinit în campania sa electorală, fiind
şi un important donator. La recentele
audieri din cadrul Comisiei de politică
externă a Senatului american, ambasadorul desemnat al SUA în România
a declarat că printre priorităţile lui se
vor afla îmbunătăţirea mediului de

afaceri american în România
şi stimularea
schimburilor comerciale bilaterale, convingerea autorităţilor
române să investească mai mult în
combaterea corupţiei şi creşterea
transparenţei. Gitenstein şi-a manifestat aprecierea faţă de angajamentul
preşedintelui Traian Băsescu de a
eradica antisemitismul şi a pune capăt discriminării romilor. Domnia sa a
informat că „va fi onorat să fie de faţă
la inaugurarea, în această toamnă, a
Memorialului Holocaustului” din Bucureşti. (E.G.)

NU TE VOM UITA,
HAIM RIEMER!
Am aflat, cu tristeţe, o veste la care
mă aşteptam, într-un
fel, din categoria celor
pe care ne îndârjim să
le refuzăm, în pofida
lucidităţii şi evidenţei: că bunul Haim
Riemer, redactorulşef al „Revistei Cultului Mozaic” timp de
aproape 18 ani, ar fi
plecat dintre noi.
Unde a plecat?
La noi, la evrei, se
spune, de obicei, că fiecare dintre noi va pleca,
odată şi odată, „în lumea lui”. În lumea pe care şi-a
făurit-o el însuşi, pe când era în viaţă, în lumea de
obicei tăinuită a viselor şi aşteptărilor, a aspiraţiilor
sale, într-o lume în care i-ar putea regăsi pe cei
ce i-a iubit cel mai mult, singura lume în care s-ar
retrage, cu bucurie chiar...
Nu în Raiul cel mult promis, poate nici chiar
în Gan-Edenul din care am fost alungaţi... ci în
lumea pe care ne-am făurit-o noi înşine, prin vis
şi credinţă în Divinitate.
L-am cunoscut pe Haim Riemer la puţin timp
după „cutremurul cel mare”, în timpul căruia
clădirea Bibliotecii Federaţiei, în care se năştea
de două ori pe lună „Revista Cultului Mozaic”, se
prăbuşise... eram îngroziţi! Mult mai târziu, prin
1995, ne-am întâlnit să discutăm propunerea sa
(fusese mai întâi a lui Moses Rosen şi, mai apoi,
a lui Cajal) de a prelua revista care tocmai se
transforma în „Realitatea Evreiască”, de a prelua
conducerea ei după plecarea lui Riemer, ca nou
redactor-şef. I-am spus atunci că mă simt onorat,
că va fi o îndatorire frumoasă şi nobilă, că voi
încerca să fiu în stare să răspund aşteptărilor şi,
dacă va fi să izbutesc, mi-aş putea ierta, poate,
abia atunci, faptul că atâta amar de vreme, ani
la rând, n-am fost apropiat de revistă pe cât s-ar
fi cuvenit să fiu.
- Dar tocmai asta urmărim şi noi!, mi-a răspuns
Riemer, cu un surâs foarte blând. Să te poţi ierta,
mai întâi pe tine însuţi, şi, acceptând propunerea
noastră, să izbuteşti pe deplin.
- Dvs. de ce vă retrageţi, domnule Riemer?, am
încercat să-l iscodesc eu, cu oarecare sfială.
- Merg pe 80 de ani, îi împlinesc peste câteva
luni. Până atunci, vom sta umăr lângă umăr, îţi voi
răspunde la toate întrebările, chiar şi la cele pe
care vei fi prea mândru să mi le pui. Îţi voi transmite ştafeta... sunt de 18 ani la revistă. Peste alţi
18 vei face şi dumneata la fel.
- Dacă voi rezista...
- N-ai să ai încotro. Aşa e viaţa, Dorian...
Am preluat de la Riemer ştafeta, laolaltă cu
iubirea lui pentru o „realitate” de atâtea ori ingrată.
Mai trebuie, oare, să spun că merg acum, întocmai ca el odinioară, spre aceiaşi fatidici 80?!
L-am mai invitat, între timp, în România, l-am
vizitat, la rândul meu, în Israel, am schimbat
între noi gânduri şi rânduri, tristeţi şi boli, şi câte
amărăciuni, nu le mai număr...
În Israel, Riemer alerga pretutindeni, ţinea
conferinţe, încerca să transmită celorlalţi toate
câte le ştia. Şi, Doamne, câte mai ştia! Zece
vieţi nu i-ar fi fost de-ajuns să istorisească celor
ce-l ascultau câte adunase în sine, întrebări şi
răspunsuri, mereu alte întrebări, de zece ori mai
multe întrebări decât răspunsurile care nu-i erau,
aşa cum nu-i sunt nimănui îndestulătoare, când
crede că le are.
Acum, Riemer a plecat dintre noi, „în lumea
lui”, întâlnindu-se, poate, cu alţi gânditori, înţelepţi, cu alţi admirabili profesori de matematică
şi de ivrit, de filosofie şi de istoria presei... Câte
nu ştia Haim Riemer!
N-am sperat şi n-am izbutit să-l pot ajunge din
urmă vreodată. I-am rămas elev şi discipol (dacă
mă va primi, vreodată, când va veni rândul, „în
lumea lui” de vise şi de încleştări). Deocamdată,
m-am retras doar, întocmai cum o făcuse şi dânsul, la propria sa cerere, de la revista la care am
lucrat, la rândul meu, aproape 15 ani.
Ce să-ţi mai spun, Haim Riemer, de această
despărţire a mea de revistă, ca şi despre regăsirea pe care o presimt (nu o grăbesc, mai am
treburi!) dar care va veni. Va veni!
Cu bine, Haim Riemer. Aşteaptă-mă. Te îmbrăţişez, amintire frumoasă a celui ce mi-ai fost
şi dascăl, şi mentor, şi trist tovarăş de drum.
DOREL DORIAN

6

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 322-323 (1122-1123) - 1 - 31 iulie 2009

Ne-a luat vara prin surprindere!
E caniculă sau plouă. E timp de
piscină sau de stat la birou. Funcţionează aerul condiţionat sau doar visăm la el. Ne imaginăm că suntem pe
plajă, cu un cocktail exotic în mână,
sau chiar suntem. În oricare dintre
aceste ipostaze ne-am afla, nu putem
nega: vara este aici şi ne invită să
fim, măcar cu mintea, în vacanţă!
Ulei de plajă, costume de baie
colorate, mingi uşoare de apă, saltele
umflate cu năduf, toate acestea dar
şi multe altele compun un univers
estival în a cărui „lâncezeală” este
greu să nu ne afundăm...
Cele trei JCC-uri – Bucureşti,
Oradea şi Iaşi – au pregătit deci un
program adaptat necesităţilor unei
asemenea perioade.
Taberele ne duc, fizic, într-o zonă

de relaxare şi bună-dispoziţie. Dacă,
însă, nu avem posibilitatea să participăm la ele, vacanţa vine ea la noi
acasă. Mai precis în sediile JCC-urilor.
Programele de vacanţă pentru
copii sunt incitante. Atât la Oradea
cât şi la Bucureşti, micuţii se joacă,
învaţă, urmăresc filme, ies în excursii
de câteva ore. Atent supravegheaţi,
ei dau astfel un răgaz părinţilor măcar în orele de muncă.
Pentru cei mai mari există invitaţii
la piscină, participarea la petrecerile
şi spectacolele din Cafeneaua Blue
Lagoon, seri de sport.
După cele două tabere destinate
acestei grupe de vârstă, generaţia
„de aur” este invitată la noi programe, care fac apel la experienţa

JBUCURESTI
CC
,

Duminică, 30 august,
Macabiada JCC
Macabiada reprezintă cea mai prestigioasă întâlnire
sportivă evreiască. La câteva săptămâni de la ediţia 2009
a acestei competiţii, la care vin sportivi din întreaga lume,
reprezentanţii JCC Bucureşti s-au gândit să organizeze
o întâlnire sportivă pentru sportivi amatori şi profesionişti.
Dacă aveţi, deci, un talent în domeniul fotbalului, baschetului, tenisului, şahului, tablelor şi nu numai, sunteţi
aşteptaţi la sediul JCC! Vi se pregăteşte o zi de pomină,
cu premii şi surprize, în care spiritul competitiv este
recompensat. În aer liber, alături de prieteni, puteţi să
vă bucuraţi de variantă locală a acestei importante
competiţii, adevărată mândrie a Israelului şi Diasporei
evreieşti.

Un Oneg Şabat dedicat
cursanţilor fideli
O ceremonie specială de Oneg Şabat a avut loc la
JCC Bucureşti, după care toţi cei care au luat parte la
cursurile JCC au primit diplome din partea profesorilor
lor. Cunoştinţele lor îmbogăţite şi stăruinţa în legătura
cu JCC-ul au fost astfel apreciate.
Peste 130 de persoane au luat parte, la JCC Bucureşti, la o seară specială de Şabat. Dacă primirea
acestei mari sărbători săptămânale este mereu însoţită de o surpriză, de un eveniment, de o poveste, de
această dată protagonişti au fost chiar participanţii.
Cei care au absolvit cursurile JCC, arătându-şi astfel
prietenia şi fidelitatea faţă de aceste programe, au fost
recompensaţi cu diplome. Au fost expuse desenele
participanţilor şi s-a cântat în ebraică – o demonstraţie
a faptului că perioada petrecută la JCC chiar le-a fost
utilă participanţilor.

Programe estivale
pentru gusturi diverse
La 26 iulie, ora 20.30, în Cafeneaua Blue Lagoon,
muzica rusească, folclorul românesc şi cel ţigănesc
şi-au dat din nou întâlnire! S-a dansat şi s-a cântat
alături de oaspeţii acestei seri şi protagoniştii au
răspuns cererilor unui public care s-a dovedit mereu deosebit de călduros. Cafeneaua Blue Lagoon
funcţionează pe perioada verii, de luni până joi, între
orele 15.00-24.00 iar duminica între 11.00 şi 24.00.
Sâmbăta programul este de la 18.00 până la plecarea
ultimului client.
Şi JCC Fitness Center vă aşteaptă pe parcursul
întregii veri! Păstrarea formei fizice este o preocupare estivală, la care JCC este gata să răspundă
prompt. De duminică până joi, între orele 7.00 şi
23.00 şi vineri între 7.00 şi 18.00 sunteţi întâmpinaţi
cu drag în sălile bine dotate ale acestui centru.

participanţilor. Întâlnirea cu noul
preşedinte al C.E. Bucureşti, Erwin
Şimşensohn, este o ocazie de a
discuta despre cum va arăta această
comunitate în anul ce vine. Audierea
prezentărilor scriitorului Boris Marian
Mehr, referitor la scriitorii israelieni
de limba română şi la familia Peltz,
tată şi fiică, reprezintă de asemenea
după-amieze de mare interes pentru
participanţi.
La 16 august, voluntarii programului „adoptă un bunic” împreună
cu pensionarii, pe care îi consideră
de mult membri ai familiei, iau parte
la un picnic în curtea Căminului
„Amalia şi dr. Moses Rosen”. Prietenia care domneşte între generaţii îşi
găseşte astfel expresie.
Cei mai mici participanţi la progra-

me, cei între 5 şi 14 ani, sunt invitaţi
marţi, 11 august, ora 17.00 la „pijama party”. În aceeaşi zi, de la orele
18.30, va avea loc un spectacol cu
vedete surpriză.
Vara JCC-urilor este una care
abia începe! Surprizele se ţin lanţ şi
cine doreşte este aşteptat să vină cu
iniţiative interesante. Sub coordonarea directorului JDC pentru România,
Israel Sabag, echipa JCC Bucureşti,
formată din Shai Orni, Adrian
Gueron, Sanda Wolf, Iustina
Stoenescu, Elena Manea, Alexandra
Suciu, Otilia Drugu, Liliana Preda,
Marcela Golda, Lior Kaufman şi mulţi
alţi colaboratori şi voluntari, vă
aşteaptă cu inima deschisă sugestiile, iniţiativele şi observaţiile!

Curs pentru lideri … liceeni
Un grup de tineri voluntari, cu vârsta de 16-17 ani, au
luat parte la un curs de pregătire pentru organizarea şi
conducerea de programe. Liderii aflaţi la cea mai fragedă
vârstă au beneficiat de lecţii referitoare la coordonarea
de programe, valori iudaice, leadership. Ei şi-au şi început activitatea la taberele de la Cristian ca madrihimi,
fiind implicaţi în programele destinate tuturor vârstelor.
Cu entuziasmul şi ideile inovatoare pe care această
generaţie le aduce, liceenii care au luat parte la acest
proiect au posibilitatea să se implice într-o muncă de
voluntariat autentic. Prin programele sale, JCC readuce tinerii către această misiune, esenţială în alte părţi
ale lumii. A te implica în programe sociale, medicale
sau umanitare – fără a fi plătit! – este un gest natural,
cultivat din copilărie, în cele mai multe ţări. Acum şi în
comunitatea evreilor din România voluntariatul revine,
atestând faptul că solidaritatea umană este una dintre
valorile esenţiale ale poporului evreu.
La Cristian, cursanţii îşi pot exersa talentul organizatoric, trecând de la postura tradiţională de participanţi
la cea de membri ai unei echipe care încearcă să se

specializeze tot mai mult. Cei 12 tineri, din diverse oraşe
ale României, au avut parte de un program atestat de
Ministerul Educaţiei din Israel şi vor primi o diplomă ce
le va confirma cunoştinţele în domeniu.

Taberele de la Cristian, povestea merge
mai departe…
Deja au trecut patru tabere din ciclul pe care JCC îl
organizează la Cristian!
Cele două destinate pensionarilor, în organizarea
Sandei Wolf, s-au bucurat de receptivitate şi interes din
partea participanţilor la programele Centrului de Zi şi Bait
Ham. Tabăra de copii, condusă de Arina Orenstein, a luat
sfârşit la începutul lunii iulie. Numărul participanţilor din
acest an îl depăşeşte pe cel de anul trecut, capacitatea
vilei fiind depăşită la toate taberele. Tabăra de familii a
reunit 74 de persoane, copii şi părinţi, care au avut cu
toţii programe destinate grupei lor de vârstă.
Aerul de munte, excursiile, serile de Şabat, cu cuvinte
calde şi cântece tradiţionale, ceremonia de Havdalah
– toate, împreună, rămân amintiri ce nu se vor şterge,
poate, niciodată.
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Scriitorul G. Mosari – un adevărat “globe trotter”
foto E. Galambos

G.Mosari, scriitorul „aventurier” din Israel, cum l-a
denumit moderatorul întâlnirii, colegul său de breaslă,
Aurel Storin, şi-a prezentat la JCC cea de a treia ediţie,
completată, a volumului său, „Almanahul călătoriilor
mele”. Moderatorul a vorbit deosebit de călduros despre
această carte, scoţând în evidenţă varietatea subiectelor - autorul este un adevărat „globe trotter” care, poate
cu excepţia Australiei, a străbătut toate continentele -,
precum şi capacitatea de a găsi şi descrie specificul
fiecărui loc vizitat. La rândul său, G. Mosari a povestit

despre ţările în care a fost şi unele dintre „aventurile”
inerente în astfel de excursii. Apoi a răspuns la întrebările
puse de cei prezenţi care nu s-au referit numai la carte
ci şi la condiţia unui scriitor israelian de limbă română.
În acest context, vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul
Schwartz, a ridicat problema modalităţii de sprijinire a
acestei categorii de intelectuali şi a lansat un apel pentru
eforturi unite ale evreilor din România şi israelienilor
de origine română cu scopul de a face faţă multiplelor
situaţii dificile în care se găsesc. În final, actorul Mihai
Ciucă, de la T.E.S., a citit câteva pagini semnificative
din volumul scriitorului. (Între timp am aflat că principalul „vinovat” pentru aceste călătorii este soţia domnului
Mosari, care a ales ţările de destinaţie şi a organizat
toate drumurile. Propriu-zis, doamna a îndeplinit rolul
de muză a scriitorului).
Cu câteva zile în urmă, în prezenţa a numeroşi
prieteni, printre care un număr mare de personalităţi
din lumea teatrală, şi a reprezentanţilor Federaţiei, G.
Mosari şi-a lansat volumul şi la librăria Editurii „Sigma”,
care i-a publicat cartea, prezentată de Boris Singer,
directorul editurii. Librăria are o secţie specială pentru
cărţi ale scriitorilor români din Israel şi un stand cu cărţile
Editurii „Hasefer”. (E.G.)

Dialog despre asistenţa socială şi medicală
La data de 16 iulie, tânărul director al DASM, ec.
Attila Gulyas s-a întâlnit cu membrii „generaţiei de aur”,
care frecventează programele JCC Bucureşti. Problemele de asistenţă, nevoia de a ameliora calitatea serviciilor
şi de a le face cât mai specifice pentru fiecare persoană
au stat în centrul acestei discuţii. Participanţii au avut
posibilitatea, cu ocazia acestui dialog, să adreseze întrebări şi să îşi exprime opinia în legătură cu proiectele pe
care le coordonează DASM. Comunicarea cu beneficiarii
programului dar şi cu alţi membri ai comunităţii este una
dintre priorităţile DASM, care doreşte să acţioneze în
consonanţă cu nevoile beneficiarilor.

Szarvas – tabăra
copilăriei evreieşti

Bait Ham: Extremismul şi
antisemitismul la vecini

Ca o completare la „cele 80 de zile în jurul lumii
evreieşti” – cum au denumit organizatorii ciclul de tabere
de la Cristian – copiii şi adolescenţii evrei din România
participă şi în acest an la tabăra de la Szarvas. Întâlnirea
aceasta anuală a însemnat pentru mulţi copii primul contact cu valori iudaice şi asumarea cu mândrie a originii
lor. Instructori profesionişti pregătesc un program – cu
studiu de text, muzică, jocuri, piscină, călărie, etc. Cel
mai important beneficiu al perioadei petrecute în tabără
îl reprezintă, însă, prietenia internaţională care se creează acolo. Szarvas este un spaţiu autentic al dialogului
şi prieteniei, un centru de recreere activă pentru tinerii
care doresc să trăiască într-un mediu evreiesc, chiar
dacă acele comunităţi din care provin sunt împuţinate
numeric.

La întâlnirea din 9 iulie a.c. din cadrul Bait Ham a
fost dezbătut un subiect de actualitate: asaltul extremei
drepte din Ungaria. Publicista Eva Galambos a prezentat
ultimele evoluţii politice din ţara vecină, finalizate prin intrarea în Parlamentul European a formaţiunii „Jobbik”, un
partid de extremă dreaptă xenofob, antisemit şi antirom.
Au fost analizate cauzele care au determinat ascensiunea extremei drepte ungare, rădăcinile istorice, situaţia
evreilor din Ungaria, antisemitismul şi atitudinea partidelor politice şi societăţii civile faţă de acest fenomen.
Dezbaterea, foarte vie, s-a generalizat, extinzându-se
asupra antisemitismului şi în alte ţări, (inclusiv în România), situaţiei din Israel, pericolului iranian şi atitudinii
Statelor Unite. Participanţii au cerut prezentarea şi în
viitor a unor subiecte similare.

JORADEA
CC

Împreună înseamnă
mai bine!
Oneg Şabatul a devenit pentru Comunitatea evreilor
din Oradea un eveniment aşteptat şi pregătit cu minuţiozitate. Atunci când echipa JCC pregăteşte programul,
acesta este axat pe o temă anume iar participanţii o
cunosc în prealabil. Astfel, ei îşi pot aduce contribuţia,
pot să se implice în cunoştinţă de cauză în discuţii.
Pericopele săptămânii sunt tratate în conformitate cu
realitatea prezentă, paralelele între vremurile Tanahice
şi cele actuale fiind făcute prin intermediul lecturii.
Echipa JCC Oradea, coordonată de Cristian Ezri,
este şi un important motor al taberelor de la Cristian, din
acest an. Tabăra pentru familii, cea pentru copii şi cea
dedicată adolescenţilor se bucură de implicarea tinerilor
din această comunitate. Câţiva dintre ei au devenit deja
madrihimi cu un curs la activ, care sunt gata ca, în pofida
vârstei fragede, să-şi ia foarte în serios rolul de instructori. Programele pentru pensionari şi pentru vârsta medie
continuă, de asemenea, în forţă la JCC Oradea!
Participanţii nu se lasă „intimidaţi” de căldura de afară
şi continuă să vină la întâlniri. Dezbaterile, conferinţele,
jocurile de societate la care participă sunt o motivaţie
suficientă pentru a lăsa la o parte spaţiul de acasă şi a
veni în acest mediu primitor. Contribuţia preşedintelui
comunităţii, ing. Felix Koppelmann, la această permanentă activitate se simte tot timpul. Energicul preşedinte
orădean este mereu în mijlocul enoriaşilor, ştiindu-le
deopotrivă bucuriile şi problemele.
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OMAGIEREA SENIORILOR
Continuând o frumoasă iniţiativă ce a prins contur
cu câteva luni în urmă, Centrul de zi din cadrul JCCului Regional Iaşi şi Moldova a organizat sărbătorirea
“seniorilor” născuţi în luna iunie. Personajele principale
ale evenimentului aniversar, din 22 iunie 2009, au fost dr.
Penina Davidovici, prof.univ. dr. Steluţa Diamant, dr. Silvia Hoişie, M. Vigder, ing. Pincu Kaiserman, bibliotecar
Martin Bodingher şi cercetător Leon Eşanu, aparţinând
“Generaţiei de Aur” din comunitatea ieşeană.
În sala de festivităţi a Restaurantului Ritual din Iaşi,
frumos aranjată şi ornată, sărbătoriţii împreună cu rudele, prietenii şi colaboratorii lor, au fost întâmpinaţi cu
muzică tradiţională evreiască şi israeliană şi cu gustoase
preparate culinare. Secretarul Comunităţii Evreilor din
Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, a transmis tuturor sărbătoriţilor urări de multă sănătate şi bucurii alături de cei
dragi. Duetul alcătuit ad-hoc din talentaţii solişti ieşeni
Rudolf Rosenberg şi Albert Lozneanu a cântat “Mulţi
ani trăiască” dar şi “Lehaim, lehaim und freilăh zol mir
sein”, acompaniat fiind de întreaga asistenţă. Martha
Eşanu, coordonator programe “Generaţia de Aur”, a
oferit sărbătoriţilor flori şi daruri din partea JCC Iaşi şi
le-a urat tuturor să participe la multe astfel de agape şi în
anii viitori. Decanul de vârstă al sărbătoriţilor, ing. Pincu
Kaiserman, cel care, din cei 85 de ani prinşi în buchetul
vieţii chiar în ziua de 22 iunie, cca.17 ani i-a dedicat conducerii şi administrării Comunităţii Evreilor din Iaşi, a fost
omagiat şi felicitat în mod deosebit de cei prezenţi, de toţi
colaboratorii săi şi de conducerea JCC Iaşi. Emoţionat,
i-a felicitat la rândul său pe ceilalţi sărbătoriţi din iunie şi
a mulţumit tuturor pentru omagiile şi urările transmise.
De asemenea, şi-a arătat recunoştinţa faţă de soţia sa,
care i-a fost mereu alături, la bine şi la greu, de-a lungul
îndelungatei lor căsnicii şi împreună cu care se bucură
astăzi de succesele copiilor şi nepoţilor lor.
Doamna dr. Penina Davidovici a citit o poezie
deosebită, plină de sensibilitate, pe care a scris-o şi a
dedicat-o memoriei mamei ei.
Finalul sărbătoririi a aparţinut tortului care, prin gust
şi aspect, a constituit “încoronarea” întregii festivităţi.
Muzica, florile, buna dispoziţie şi preparatele culinare
gustoase au contribuit la succesul acestor sărbătoriri.
Tuturor sărbătoriţilor LA MULŢI ANI! şi AD MEA
VEESRIM!
Din motive obiective, trei dintre sărbătoriţi nu au putut
lua parte la întâlnirea festivă. Lor li s-au transmis ulterior
darurile şi felicitările.
MARTHA EŞANU

Un spirit cald
într-un mediu răcoros

Când asfaltul se înfierbântă şi nu mai ştii unde să
fugi de dogoarea de afară, JCC Iaşi reprezintă o soluţie
binevenită. În camerele răcoroase te aşteaptă un suc
rece, o melodie în surdină şi organizatori care sunt gata
să îţi ofere un program pe care tu îl doreşti...
Vineri seara – sub teii înfloriţi (nu e licenţă poetică
ci o realitate!) – persoane de toate vârstele iau parte la
Oneg Şabat. Grijile săptămânii rămân, pentru câteva
ore, în urmă, domneşte un autentic spirit de familie, de
sărbătoare. Se cântă împreună, în idiş şi ebraică, se
spun Brahot-urile peste bucatele gustoase. Ariela Shofar
îi încântă, de obicei, pe participanţi cu glasul său.
Aşa cum ne relatează Benjamina Ides Vladcovschi,
coordonator programe JCC Iaşi, în fiecare sâmbătă
tinerii din Iaşi, dar şi din alte oraşe din Moldova, îşi dau,
în mod deja tradiţional, întâlnire la JCC. „Dupa Havdala,
ei au posibilitatea să vadă un film, să înveţe dansuri
israeliene, să socializeze, să cânte, să facă sport, să
înveţe din tainele calculatorului sau chiar să-şi etaleze
talentele artistice”, ne scria ea.
Pagini realizate de LUCIANA FRIEDMANN
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Anul 5769 se încheie,
începe Noul An Evreiesc 5770
Mesajul Marelui Rabin Menachem Hacohen
(urmare din pag. 1)
În mod particular, în comunitatea noastră, am încercat şi anul acesta să menţinem şi să dezvoltăm pe
cât posibil viaţa iudaică, să contribuim la afirmarea
identităţii evreieşti şi să asigurăm nevoile materiale
şi spirituale ale evreilor ce vieţuiesc în România.
Federaţia Comunităţilor Evreieşti a trecut şi trece
printr-o perioadă dificilă, cu multe şi grele obstacole,
cu o criză economică resimţită tot mai acut şi cu
diminuare numerică a populaţiei evreieşti.
Însă, cu toate acestea, mergem înainte, muncim
şi sperăm... Avem servicii religioase zilnice în câteva
comunităţi mari, avem comunităţi care se reunesc
în jurul sinagogii şi programelor comunitare de
Şabat şi sărbători, funcţionează restaurante rituale
şi programe educaţionale ce încearcă să continue
tradiţiile acestei comunităţi străvechi. În fiecare vară
organizăm tabere menite a reuni tineri şi membri ai
generaţiei de mijloc sub semnul tradiţiilor iudaice. Se
lucrează în prezent şi este în fază finală de elaborare Sidurul complet tradus şi transliterat în română.
Echipa rabinică a sporit de asemenea şi s-a diversificat prin prezenţa în cadrul Cancelariei Rabinice
a Prim Rabinului Şlomo Sorin Rosen, a rabinilor Zvi
Kiselstein Chalamish şi Avraham Ehrenfeld, precum
şi a domnului Eduard Kupferberg, coordonatorul
Programului Naţional “Talmud Tora”.
Şi mai presus de toate acestea, menţionăm cu
mândrie activităţile culturale organizate de către
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România,
munca impresionantă a Editurii Hasefer, apariţia
cu regularitate a revistei „Realitatea Evreiască”,
publicarea Calendarului anual (Luah), activitatea
muzeelor, institutelor pentru cercetare istorică – pe

scurt, un an de binecuvântări cu adevărat.
În acelaşi timp, nu trebuie să ignorăm umbra
care pluteşte asupra noastră. Pe măsura trecerii
timpului, generaţia în vârstă se stinge. Mă refer, în
special, la cei cu experienţă în viaţa sinagogală,
având cunoştinţele necesare pentru a conduce
serviciile religioase şi a citi din Tora, cei care au
asigurat buna desfăşurare a vieţii sinagogale şi
menţinerea activităţilor religioase tradiţionale. Din
păcate, pentru aceşti oameni nu există înlocuitori.
Există astăzi un risc real ca, în comunităţile mici (şi
poate chiar şi în cele care nu sunt atât de mici), să
devină dificil sau chiar imposibil să menţinem chiar
şi puţina viaţă religioasă existentă în prezent. Dacă
doriţi şi ne puteţi ajuta pentru a menţine viu acest
aspect al vieţii comunitare, sunteţi cu toţii bineveniţi
în sinagogi şi în cadrul programelor comunitare!
La începutul Anului Nou, de Roş Haşana şi Iom
Kipur, ne vom ruga în faţa Creatorului Lumii. Înaintea
Lui vor veni, de asemenea, milioanele de suflete ale
evreilor care au fost ucişi pentru singurul motiv că
erau evrei şi care şi-au sacrificat viaţa pentru a slăvi
Numele Său. Ne rugăm ca meritele părinţilor noştri,
care şi-au dat viaţa pentru a asigura sfinţenia vieţii
evreieşti în generaţiile precedente, să ajungă înaintea Sa şi să ne rugăm să ni se dăruiască un an de
binecuvântări şi succes: „Fie ca un an, cu blestemele
lui, să se termine! Fie ca un an, cu binecuvântările
lui, să înceapă”.
Rugăciunile mele şi urările pentru fiecare dintre
dv. este să aveţi o „Ktiva va’hatima tova” (“Un înscris
şi o semnătură bună”) şi să fiţi binecuvântaţi cu
sănătate, viaţă lungă, fericire şi pace.

MESAJUL preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer
(urmare din pag. 1)
Avem credinţa că Bunul Dumnezeu îi va pedepsi aşa cum se
cuvine pe vinovaţi şi va veghea
ca asemenea acte inumane să
nu se mai întâmple.
Asistenţa socială şi medicală
pentru membrii comunităţilor
noastre, mai cu seamă pentru
supravieţuitorii Holocaustului, a
continuat să se desfăşoare în
termeni rezonabili, cu notabile
îmbunătăţiri calitative.
Moştenirea noastră culturală,
artistică şi ştiinţifică, îmbogăţită
cu noi contribuţii ale evreilor de
astăzi, din ţară şi de peste hotare, s-a înscris cu noi realizări de
seamă.
Importante lucrări de referinţă
s-au elaborat de Centrul pentru
Studiul Istoriei Evreilor din România şi la prestigioasa Editură
,,Hasefer’’, din care amintesc:
,,Evreii în România’’, Albumul
Foto ,,Israel 60’’, ,,Personalităţi
Rabinice în perimetrul evreiesc’’,
,,Cântarea Cântărilor’’ şi alte
asemănătoare.
Mari strădanii s-au depus
pentru a prezenta şi valorifica
Patrimoniul Imobiliar al F.C.E.R.
– de cult şi economic, fiind în
curs ample lucrări de reabilitare la
Templul Coral din Bucureşti, la Sinagogile din Galaţi şi Iaşi. Un loc
aparte l-a ocupat reconstruirea
Sinagogii Bal Şem Tov din Piatra
Neamţ, care se va da curând în
funcţiune, ca un lăcaş de cult
permanent, după mai bine de 250
de ani de dăinuire, fiind cea mai în
vârstă Sinagogă din România şi
unica cu structură din lemn.
Legăturile noastre cu fraţii
evrei din lumea largă s-au amplificat, atât prin relaţii şi acţiuni
bilaterale, cât şi prin participarea
la evenimente evreieşti internaţionale.
Progrese însemnate s-au

obţinut din activităţile Centrelor
Comunitare din Bucureşti şi
Oradea, care s-au organizat şi
funcţionează într-un strâns Parteneriat F.C.E.R. – JOINT. De
altfel, în anul care se încheie, a
luat naştere şi Centrul Comunitar
din Iaşi.
Mult mai mult şi mai bine s-au
bucurat membrii Comunităţilor din
toată ţara – din diferitele segmente de vârstă – de condiţiile favorabile de instruire şi recreere de la
Cristian, Eforie Nord şi Borsec.
În comunităţile şi obştile evreieşti s-au realizat numeroase
activităţi cu generaţiile de mijloc
şi „de aur”.
Am avut, în anul 5769, şi alegeri pentru organele comunitare
de conducere, la Bucureşti, Arad,
Braşov, Botoşani, în cele mai multe cazuri încheiate cu promovări
de tineri, care au dobândit educaţie iudaică în anii 1995-2009.
De altfel, la locurile de muncă, din Federaţie şi Comunităţi,
activează tot mai mulţi tineri, ca o
garanţie a asigurării viitorului.
Pe planul vieţii politice, în
prima parte a anului 5769, evreii,
ca şi ceilalţi cetăţeni ai României,
au participat la alegerile parlamentare, reînnoind votul acordat
cu patru ani în urmă, ca semn al
recunoaşterii muncii depuse de
deputatul lor în cadenţa parlamentară anterioară.
Iată că Noul An Evreiesc 5770
are o bază bună de pornire, în
care vor conta mult înfăptuirile din
anul precedent, dar şi înscrierea
pe coordonatele ferme ale democraţiei şi transparenţei.
Să nu uităm, însă, că ne vom
confrunta, în continuare, cu dificultăţi financiare majore, generate de criza economico-financiară
internaţională. Cu atât mai mult,
este necesar să ne încordăm
energiile, priceperea, să fim raţi-

onali şi chibzuiţi în ceea ce vom
întreprinde.
Vom acorda, mai departe,
prioritate asistenţei sociale şi
medicale, dar şi activităţilor de
cult mozaic. Chiar dacă posibilităţile noastre materiale vor fi mai
reduse, trebuie să continuăm a
asigura prezervarea patrimoniului
de cult şi a valorifica mai bine şi
mai divers moştenirea iudaică,
religioasă, istorică, culturală,
artistică şi ştiinţifică.
În primăvara Noului An 5770,
va avea loc al II-lea Congres al
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România – eveniment cu
semnificaţie majoră pentru evreii
din ţara noastră, prilej cu care
se vor dezbate teme de mare
însemnătate pentru viitorul comunităţilor evreieşti din România şi,
bineînţeles, se vor adopta măsuri
în consecinţă.
Mulţumim în mod deosebit
Rabinatului, preşedinţilor de
Comunităţi, tuturor enoriaşilor. Întreaga noastră gratitudine
JOINT-ului, care respectă trecutul
şi priveşte spre viitor prin programe educative pentru copii şi
tineret, ca şi pentru faptul că am
putut beneficia de know how-ul
specific. Mulţumim cercetătorilor
de la centrele de studii iudaice
din capitală şi din ţară, care, prin
studiile lor, contribuie la mai buna
cunoaştere a iudaismului în rândurile studenţilor români.
În prag de An Nou 5770, de
Roş Haşana, ne rugăm bunului
Dumnezeu „să fim înscrişi în Cartea Vieţii’’, cu sănătate, putere de
muncă, bucurii.
Tuturor membrilor Obştii noastre, României, Israelului, întregii
lumi – un An Nou cu bunăstare
şi pace!
HAG SAMEAH !
PREŞEDINTELE F.C.E.R
Dr. Aurel Vainer

Dr. Aurel Vainer, preşedintele
F.C.E.R., despre „cazul Mazăre”
“Nu ne -a făcut plăcere să vedem pe ecranele unor televiziuni imagini, nu dintr-un film artistic, nu dintr-un film documentar,
ci de la o paradă de modă în care o oficialitate importantă apare
într-o uniformă a armatei germane, cea care a purtat acel război
mondial soldat cu milioane de victime. Nu doar evrei. Am fost
consternaţi de acest lucru. Ce mesaj transmite domnul Mazăre
pentru generaţiile mai tinere?”
După luările de poziţie şi comentariile apărute în presă,
legate de apariţia lui în uniforma armatei germane, primarul
Radu Mazăre şi-a cerut scuze public organizaţiilor evreieşti.
“După durerea pe care v-am pricinuit-o involuntar, simt în acest
moment nevoia de a merge în reculegere la unul dintre cele mai
sfinte locuri de omagiere a inocenţilor din acest popor, care au
suferit crunt în urma Holocaustului, pentru a aduce un omagiu
pios şi sincer”, a declarat el.

S-a stins faima
falnicelor vedete?!
Una după alta, „divele” ce păreau nemuritoare au dispărut
de pe micile noastre ecrane: Andreea, Teo, Mihaela. Atât de fatalmente scurtă să fie viaţa telesuccesului? Oricum, tabieturile
fanilor au fost zdruncinate. Nu mai au cu cine să-şi facă siesta
„Duminica în familie”. Să se bucure de „Surprizele” melodramatice de sâmbătă seara, cu un ochi lăcrimind şi cu celălalt
sclipind pofticios spre balerine. Nu mai pot măsura ochiometric
programele întru slăbire (sau invers!) ale lui Teo. Iubire dar
şi hulă: nu mai au oamenii ce comenta, ce contesta, pentru
ce se „ancontra”: stilul afectat şi toaletele prea dezgolitoare
ale Andreei. Aerele de hangiţă-patroană ale lui Teo. Limbariţa
încărcată de picanterii a Mihaelei. Ultimul subiect – dar cât de
gras! – a rămas felul în care s-au retras din scenă: o adevărată
radiografie a caracterelor, a forţei şi slăbiciunilor lor. Teo s-a
prelins pe lângă ziduri, umilă, neîncrezătoare în sine, bocind
pe orice umăr jurnalistic ieşit în cale. Andreea – raţională ca
întotdeauna - şi-a luat un lung concediu de maternitate şi o
slujbă mândră la Împărăţia carităţii globalizate – UNICEF. Sigur
că plecarea Mihaelei – cea mai recentă şi mai spectaculoasă
– a fost pe măsura temperamentului ei: retragere cu torţe, nu
alta, jocuri de artificii, paradă militară ecvestră. În prolog se
auziseră ecourile „sportului extrem” al iubirilor sale: un divorţ
cu scandal, un dulce amoraş adulterin, o bătaie cu poliţişti,
o ceartă rea cu colegii. Şi ce, au iubit-o mai puţin fanii? „Les
adieux” i-au fost organizate în chiar piaţa centrală a urbei
natale, Piatra Neamţ, care a acceptat-o, ba şi adorat-o, în
toate ipostazele ei patronimico-maritale - Ţiganu, Rădulescu,
Bănică, ba chiar şi Schwartzenberg, şi, la nevoie, şi Oţil. Aici,
timp de câteva bune ceasuri,schimbând 7-8 toalete de scenă, Mihaela Rădulescu a ţinut în
mâinile ei tot spectacolul, cu un
public care a rezistat, în picioare,
sub razele arzătoare ale soarelui,
făcând oraşului o exaltată şi patriotic-locală reclamă turistică, a
flatat – cu buzele unse cu miere
– autorităţile locale, artiştii locali,
gospodinele locale, moda locală, etc. Şi întrucât (cum bine se
ştie!!), îndeobşte ea nu primeşte
cadouri, de astă dată a anunţat
că va face totuşi pietrencelor o favoare: cine se va prezenta
cu dulceţuri făcute în casă din cireşe negre, cireşe albe, nuci
verzi, şerbeturi şi borcane cu zacuscă, etc. etc., va fi bine
primit. Vă daţi seama câte invidii a trezit plecând acasă cu
Porsche-ul personal încărcat cu atâtea delicii ecologice! Şi în
timp ce se schimbau declaraţiile de iubire veşnică între divă şi
urbea natală, pe burtiera micului ecran se scurgeau glasurile
telenaţiei, care o rugau, o implorau, precum în cunoscuta
arie de operetă: „Mai stai, mai stai, nu pleca, draga noastră
turturea... Monaco mai poate aştepta!”
Râdem noi, persiflăm, dar cu ce spectacole am rămas după
plecarea acestor profesioniste ale micului ecran? Cine să le
înlocuiască? Cum cine? Păi nu stăteau ei de mult la rând,
nu pândeau pe la colţuri marii noştri telemasculi, Macho unu
şi unu, aşteptând să se termine cu matriarhatul acesta întru
„entertainment”, să-şi reverse „umorul, carisma plus fineţea lor
de spirit? Ei bine, au irumpt în sfârşit în scenă şi au pus mâna
pe putere. Îi ştiţi, nu mă îndoiesc. V-aţi izbit desigur, nu o dată,
telecomanda de iscodirile hărţuitoare şi jenant indiscrete de la
„Happy hour”-ul protevist, de inundaţiile cu poveşti mizerabiliste şi personaje kitsch care au „Acces direct” la Antena 1, de
„Băieţii răi, dar buni” de la Antena 2, de hazul mârlănesc din
emisiunea păcătoasă a lui Capatos? Atâta trivială aplecare
spre jignire şi batjocură parcă nu s-a văzut niciodată la gura
femeilor (dacă le scoatem din discuţie pe cele cu certificate
medicale în problemă...). Până una-alta, respirăm puţin: multe
din emisiuni au intrat în vacanţă. Viitoarele vedete abia sunt
puse la copt. Să vedem ce „delicii-care-fac-audienţă” ni se
vor oferi în viitoarea stagiune.
SANDA FAUR

TELEOBIECTIV

TELEOBIECTIV
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CAMIL
BALTAZAR
19021977

MIHAIL
M
IHAIL SEBASTIAN
„Camil
C il Baltazar
B l
a povestit
i odată,
d ă cu entuziasmul
i
l şii cu excesull
prozei sale în veşnică tensiune, cât de veche este cunoştinţa
noastră Ceea ce ar fi putut mai greu să povestească – pentru
noastră.
că n-o ştie nici astăzi îndeajuns – este mai mult decât admiraţia, fervoarea tânărului amic din 1924 pentru o poezie care avea
atunci, de pe băncile liceului din Brăila, nu ştiu ce aureolă de
legendă. Baltazar nu era un scriitor şi nici un poet; era „poetul”
pur şi simplu. Vecerniile lui, care tocmai apăruseră, au fost
abecedarul meu de poezie... Înaintea tuturor, Camil Baltazar a
fost pentru mine „poetul”, iar poezia lui, poezia însăşi. Cine ştie
ce se cheamă o pasiune literară de colegian va înţelege câtă
intoleranţă, câtă violenţă, câtă agresivitate intră în apărarea ei.
N-am făcut moarte de om pentru nimic, cel puţin până în ziua
de azi, dar pentru poezia lui Baltazar e probabil că aş fi făcut,
ceea ce mi-ar fi dat dreptul să invoc în apărarea mea crezul de
legitimă apărare. Într-adevăr, poezia era lumina prin care citeam
pe atunci orice altă carte, era scutul pe care-l puneam înaintea
propriei mele simţiri. A nu-l fi citit pe Baltazar era un delict pe
care amicii mei îl plăteau prin ruperea relaţiilor, sancţiune la
dreptul vorbind insuficientă, căci decapitarea mi s-ar fi părut mai
nimerită.
Nu voi şti niciodată să spun, nu voi izbuti probabil niciodată
să-mi amintesc întocmai, cu ce emoţie aşteptam fiecare poem
publicat, ce febrilă sărbătoare era fiecare nou volum sosit în
oraşul meu. Flaute de mătase, carte primită cu răceală de multă
lume, inclusiv criticul Lovinescu, a fost pentru mine o bucurie
cu atât mai îndârjită cu cât era mai ameninţată. Nu cunoşteam
rezerve, nu voiam să-mi permit obiecţii. Totul trebuia primit cu
egală pasiune. Am avut o zi de mânie teribilă, zi de nesfârşită deprimare, când a apărut în „Gândirea” un articol-pamflet, semnat
Ion Darie, împotriva poeziei lui Baltazar. Articolul acela rămâne
şi astăzi, fără îndoială, rău şi injust. Pe atunci însă era o catastrofă. Am suferit ca de o gravă nedreptate personală.
Sunt în volumul lui Camil Baltazar, apărut zilele acestea
(Întoarcerea poetului la uneltele sale), două versuri ce rezumă
sentimentul meu de atunci faţă de poezia lui:
„Tu mă sui cu un cap mai departe de mine şi mai aproape de
moarte”.
Într-adevăr, citirea acelor poeme nu era o simplă lectură, ci
un fapt solemn, decisiv ca un amor sau ca o tragedie personală.
Era o „apropiere de moarte”.
Fiecare din noi a avut în adolescenţă o carte cu care a visat să
trăiască veşnic. Poezia lui Baltazar a fost pentru mine această
carte. Tot ce o înconjura – poetul, viaţa lui, cunoaşterea – mi se
părea a fi misterios şi inaccesibil, ca dincolo de un hotar. Când,
mai târziu, l-am cunoscut pe Camil Baltazar, când i-am primit
prima scrisoare, când i-am vorbit prima oară, am fost uluit ca în
faţa unui miracol împlinit...”

(„Reporter”, 9 mai 1934)

„Urmez un destin orfic”
„Actul organic şi definitiv, în care mă dărui integral, e acel
al clipei rare şi puţine în care singurătatea şi tristeţea din
mine se cristalizează în caratul dur al unei strofe...
Ştiu: urmez un destin orfic şi simplu, tot astfel cum ştiu
că singura mea clipă de viabilitate reală şi când existenţa
mea îşi află o raţiune, o justificare şi un sens, e atunci când
degetele mele se încleştează să rupă din înaltele strune
accentul singular al Cântecului. Îmi accept soarta şi mă
plec ei. În ceasurile de joc ale inteligenţii iubesc valorile
spiritului, recea şi lucida lor procesiune livrescă, salutarul
duş al analizei şi al conştientei căutări de sine. Dar marele
meu meeting de taină şi sfinţenie, singurul ceas în care
vibrez la rara şi unica tensiune, e atunci când îmbrăcat
în toate odăjdiile rituale ale oficierii, îmi tai, copilăreşte şi
pentru plăcerea mea, vinele subţiri, să curgă pe foaia albă
vinul de rubin lăcrimat al poeziei”.
(Note dintr-un caiet intim – „România literară” 5 sept.1932)
Selecţia textelor din paginile 9-12: GEO ŞERBAN
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E. LOVINESCU
utuse copilul Leopold Goldstein trăi
pe maidane provinciale şi dormi prin
„
vagoanele de vite ale staţiilor de triaj,
putuse boli invadat de toate mizeriile fiziologice ale lipsei de hrană, de lumină, de apă
rece şi a promiscuităţii sexuale şi morale, el
păşea totuşi dârz pe covoare şi privea cu
suficienţă compătimitoare tablourile de pe
păreţi [...] Nevoind să arate vreo recunoştinţă faţă de tot ce se făcea pentru dânsul,
proclama lipsa de obligaţie a artistului ca o
lege; necruţând pe nimeni dintre cei din jur
şi abia primit la „Sburătorul”, îşi manifesta
indignări ce mascau rău somaţiunea. Departe de a fi fost arbitrar şi absurd, el se arăta,
în realitate, cu un gust precis şi cu o cultură
poetică, artistică, aş putea spune destul de
organizată [...]

P

Armonie planetară
Logodnă-n seara cu luceferi grei
de muzicală unduire;
crai nou pecetluind polei
pe-mbrăţişarea noastră fără umbrire.
În miez de noapte liniştea fu dangăt pur
de harfe şi desăvârşiri astrale,
cînd stelele rotiră împrejur
adâncă despletire de petale.
Când sufletu-ţi mi s-a deschis
şi mîna ta a prelungit smerenii.
Şi trupul fu un paradis
în care porumbei cântară denii.
Ridic acuma mânile şi le-mpreun
din nou în catedrala albăstrie,
cu amintirea mânilor să sun
aceleaşi ceruri de înaltă bucurie.
Să fii aşa cum seara ceea mi te-a-nchis
în gravă armonie de planete
să fie amintirea-ne un paradis
cu clopote de învieri încete.
Şi tu să creşti în cercuri mari, undinde
pe larguri de singurătăţi;
ci trecerea-ţi să fie sborul lin de
eternitate în eternităţi...
(Poeme vechi şi noi)

Moştenind de la zarafi ancestrali o balanţă
cu terezii de preciziune, el putea delimita
până la fracţiuni de miime valoarea cantitativă a talentului fiecăruia şi, pentru lipsa unei
miimi, intolerant, talmudic, ar fi vrut să înalţe
spânzurători pe pieţele Capitalei [...] L-am
susţinut cu insistenţă, nu din prietenia care
închide ochii, ci probabil din recunoaşterea
în literatura lui a expresiei formulei mele poetice, întrucât, ca şi orice cititor, în artă criticul
se caută pe sine şi nu e satisfăcut decât
când se găseşte. Figuraţia, muzicalitatea
cu reveniri de cantilenă, elementul sugestiv,
tonalitatea medie, elegiacă, învinsă de „jale”
şi „duioşie” moldovenească, conveneau şi
formulei simboliste în genere, dar şi temperamentului meu elegiac, contemplativ, esenţial
moldovenesc”.
(Memorii,II, 1932)

Elegia
cea mai smerită
Glasul tău cu plâns de mesteceni mă recheamă,
întoarce-m-aş dar nu mai ştiu drumul înapoi, mamă.
Somnul tău prisos dă stelarelor potire,
nu mai am paşi spre dumnezeiasca împăciuire.
Şi cum să-mi întorc iar sufletul spre liniştita icoană,
când s-a sângerat cu atât noroi vechea rană.
Cum să mă pot iar spre tine duce,
când nu-mi mai stai pe suflet iluminată cruce.
Întoarce-m-aş totuşi atât de îngereşte,
să simt cum în preajma mea preajma ta creşte,
cum uşoară în mine toată te necuprinzi;
cum uşoare şi-abia pâlpâinde candeli aprinzi.
Întoarce-m-aş mamă, întoarce-m-aş, dar
închiţitu-l-a nămolul, copilărescul nenufar.
zădară soarele tău cercuri cereşti trimete,
tot mai departe sunt sufletele noastre, tot mai încete.
Eu lin spre somnul cu sicriu albastru mă voi duce,
purtîndu-te în mine neagră cruce,
tu vei avea cerul cu mesteceni mereu albi şi înalt;
şi-aşa stinge-ne-om singuri, despărţiţi unul de celălalt...
(Poeme vechi şi noi)

POMPILIU CONSTANTINESCU
iric printr-o fervoare continuă, muzical prin structură, este exemplul cel mai caracteristic din poezia contemporană în care tehnica este o prelungire organică
„
a spiritului. Poezia domnului Baltazar n-are obscurităţi, nu este dominată de o
disciplină a inteligenţii vădite fiindcă se satisface într-o vrajă a sugestiei. Poetul cântă
fiindcă lirica este pentru el o eliberare şi o narcoză. Regăsindu-se într-o transă muzicală,
poezia se realizează prin extaz. În această hipnoză, care este şi o supremă beatitudine,
poetul se dispersează pe unde muzicale, pe tensiuni de puritate, într-o mistică adorare a
simţirii.[...] poetul se realizează prin melodie, printr-o comuniune paradisiacă a conştiinţei,
împletindu-se cu un fum de tămâie în care mireasma şi cenuşa se purifică prin ardere”.

L

(„Vremea”, 1934)

Camil Baltazar văzut de
MILIŢA PĂTRAŞCU

A treia elegie mamei
Ating ţărâna de pe afânata groapă,
aici dormi în pulbere ca-ntr-o curgere de ape.
N-ai nici piatră, să-ţi acopere-nălbitele oseminte,
cum ai râvnit,
şi-ntre toate mormintele arătoase,
al tău e proaspăt, de parcă ieri ai murit.
Caut vorbe ca marmure, să-ţi ridic, vie,
o catedrală, acum când te nărui ca lemnul din sicrie.
Cu cât am trăit în preajmă-ţi mai în neştire,
cu atât îţi creşti seva mai bogată în amintire.
Măsur ce mă desparte de-naltul
tău urcuş, peste o viaţă de câine;
am fost, dragă mamă, atât de străini unul de altul,
când îţi cătam inima ca pe-o dulce pâine.
Şi totuşi mă legănai cu-o brumă de doină,
de câte ori m-adormeai în Brăila de ceaţă şi moină
Şi toate sunetele de fluier popular
le-am de la tine-n dar,
trecute prin sângele-jar
al plânsului cu tragic şuier,
când mi le cântai cu amar.
Ce blestem ne uni plămada
să ne fie tainul sfada,
şi-o viaţă-ntreagă laolaltă să nu vieţuim,
şi să te regăsesc abia aici, în ţintirim ?
Şi-acum precât e ţărâna mai adâncă vamă,
creşti mai trainic în mine, mamă,
cu puteri prisosind din tărâmul de viaţă
ce nu şi-a găsit o-mplinire şi-o agonisită.
Te văd în moarte, ca prin ochianul
din inelul minunat,
ce îţi arată sus, în amintire ridicat,
Ierusalimul transfigurat
al sufletului purificat,
ce transpare din propria-i nebuloasă –
cu cât în viaţă mai obscur, cu-atît zarea-i mai
luminoasă.
Cobori în somnul meu între vis şi trezie
sub chipul singurei mângâieri:
când în toiul nopţii de iarnă,
sau al caldei veri,
pătureai cuvertura
pe plodul ce nu-şi aminteşte
să-i fi atins vreodată gura.
Aluneci într-un păienjeniş de argint viu,
icoana ta se rotunjeşte caldă, deodată,
de parcă, postum, din sicriu,
îmi dărui pâinea inimii, în viaţă refuzată.
(Poeme vechi şi noi)
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Ester
În tot Israel jale şi trei zile post.
Ester cu jale capul ei a-ncenuşat.
Iar când trei zile isprăvite – au fost,
cu mir şi cu uleiuri trupu-i a spălat.
Şi-şi puse ei podoaba de safire
pe fruntea ce trei zile-n cer urcase
şi cu lacrimi mari spălase
treptele templului în rugi de izbăvire.
Ochii mai albaştri în pleoapele plânse; trudnice
mai albe mâinile cari în lumină s-au rugat;
cu trupul sprijinit de slujnice,
Ester, pragul împăratului a călcat.

Miryam
Urcă-ţi, clar, pe harfă mâinile,
Glasul urcă-ţi-l în noapte, plin.
Păstoriţele au părăsit fântânile,
Pasul lor cu pasul lunii vine lin.

Mirat privi din jeţu-i de porfir
Negru-împărat la alba ei halucinare.
Şi-n timp ce-ndreaptă către ea mustrare,
ei dintre gene i-a picat o boabă de safir.

Vor danţa curând în preajma ta,
Danţ de lujere pe vânturi.
Trupul cânt într-ale harfei cânturi,
Ritmic şi rotund va coborî şi va urca.

Şi trupul care nu purtase
decât povara propriului său cer,
acum sub grea povară se încovoiase,
suind în plânset, plânsul neamului stingher.
Desferecând izvoare care nu au mai sunat
cu atâta desnădejde şi puhoaie
de munte, întreaga jale şi-a ţipat,
împăratului cerând inima să-i ogoaie.

Lasă-ţi greu pe harfă genele,
Ochii închişi pe calde strune,
Şi-or veni băciţele-n alenele
Legănări de vânt, pe dune.
Mâinile închise-apoi în cuiburi vor tăcea,
Ceru-o fi asemeni harfelor tăcute,
Şi fecioarele, în juru-ţi vor avea
Câte inime, atâtea alăute.

A strălucit o mână-n curcubee şi inele,
un glas cum soare după ploaie s-a aprins,
şi-un braţ spre-un mijloc moale s-a prelins,
Esterei să-i preschimbe lacrimile-n stele...

Sephora
Trupul puţin aplecat înainte
de povara capului cu ochii în grelele
pleoape,
grele de farmec şi mari în apele
cari tulbură vroind să binecuvânte.

Sulamita
În via care îşi suise
braţe lungi de viţe peste garduri
şi cu sânge de ciorchine se stropise,
aşteptatu-te-am în smirne şi în narduri.

Ai vorbit cu albastre desfăşurări,
a sunat prin tot trupul o vibrare:
şi-am ştiut că mângâind oricare din
mădulare,
capul ţi-l ating în desmierdări.

Neagră sunt dar ţâţele-amândouă,
crescute în fierbintele amarul gust,
rotunde-nfeciorescul lor olocaust,
aşteaptă mâinile-ţi ca dimineţi de rouă.
Şi trupul tău l-aştept cu umbra lungă,
trupu-mi umbra trupului tău să ţi-o ajungă.

Ai tăcut, o tăcere ovală
s-a lăsat pe-ngustele mâni,
şi-au fost ca-ntr-o biblică pastorală,
trupul fluier şi ochii blânde fântâni.

Neagră sunt şi pulpa mea de smoală,
şoldul cald caval şi umerii lăute,
m-aş da ţie, toată, goală,
fericită în ruşinea coastelor durute.

Ai legănat o linie a trupului în mers,
şi printr-o lumină de aer de munte
şi mare,
au trecut cu proaspăt şi limpede
vers,
înlăcrimaţi pe ape şi vânturi,
nenufare.
Cânţi pe vioară şi trec în subţirele
unde
ale mânilor şi ale glesnelor,
simetria luminilor profunde,
noptateca nedesluşire a besnelor.
Braţul şi mâna şi geana se-nchid
cum melodia în lemnul viorii,
când sufletul este în veac şi în
ceasuri limpid
şi creşte în aer cerul din trupul
Sephorii.

OVID S. CROHMĂLNICEANU
oetul care cântase pe Flaute de mătase (1924) suavităţi indicibile, îşi relevă în Biblice (1926) alte virtuţi
„
surprinzătoare...Există ceva comun între aceste
poezii ţâşnite dintr-un teritoriu de foc şi zăpezile versurilor
anterioare. O anume candoare nu încetează să le străbată
şi ea aparţine de astădată, neîndoios, umanităţii biblice.
Chiar şi sub dogoarea patimei trupeşti, omul se mişcă aici
necontenit în vecinătatea sacrului. Un suflu grav, primordial
îl urmăreşte, ridicându-i actele la o valoare exemplară în
bine şi în rău...
Senzualitatea se topeşte întâi în atmosfera biblică pastorală, de la care împrumută nevinovăţia firii...Impulsul erotic,
oricâtă ardoare cunoaşte, păstrează mereu aceeaşi castitate
naturistă.
În sfârşit, senzualitatea e înnobilată prin solemnitatea
limbajului biblic, preluat cu abilitate de discursul poetic...
Poet autentic, Baltazar îşi lasă imaginaţia aprinsă de episoadele biblice, ca apoi să croiască figurinelor sale o siluetă
simbolică”.

P

(„Revista Cultului Mozaic”, 15 septembrie 1986)

Camil Baltazar văzut de
MARCEL IANCU
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Rememorare

Cu I. Călugăru (1926)
Cu Ury Benador (1926)

Cu Cella Serghi (1937)
Cu Liviu Rebreanu (1932)

De-a dreapta lui Stan Golestan (în centru, 1934)

Cu Cicerone Theodorescu (1963)

Mulţumim Muzeului Naţional al Literaturii Române pentru permisiunea de a reproduce aceste fotografii

Ani de zile l-am ştiut doar din vedere pe Camil
Baltazar şi, fireşte, din lecturi. Probabil că îl vedeam,
la răstimpuri, pe culoarele imobilului din Ana Ipătescu
39, unde era sediul revistelor Uniunii Scriitorilor. Pe
urmă, după 1964, când intram în echipa redacţională
a „Secolului 20”, ocaziile de a-l întâlni s-au multiplicat.
Aveam redacţia la etajul Casei Scriitorilor, iar Camil
Baltazar arăta un interes constant pentru biblioteca de
la parter. Aşa că vrând-nevrând, drumurile noastre se
intersectau frecvent. S-ar fi găsit cine să mă prezinte
poetului. Dar aveam o secretă sfială. Las la o parte
că părea mereu zorit, ca şi cum cineva sta la colţul
străzii să-l aştepte. Impresia de permanentă grabă o
accentua şi felul său repezit de a vorbi. Răspundea
unuia şi altuia la bună-ziua din mers, fără a se opri.
Lăsa impresia că n-ar fi în dispoziţie de conversaţie
mai niciodată. Cam aşa stăteau lucrurile văzute din
afară. Însă eu rămâneam în expectativă, în ce-l priveşte pe Camil Baltazar, din alte pricini.
Mihail Sebastian era cauza. Şi anume, acea „aureolă de legendă”, pe care autorul Oraşului cu salcâmi
i-o atribuia, de pe când, elev de liceu la Brăila, nutrea
un fervent cult pentru harul poetului, de natură a inhiba intenţia oricărei apropieri de persoana propriu
zisă. „Camil Baltazar a fost pentru mine – susţinea
răspicat Sebastian – poetul, iar poezia lui, poezia
însăşi”. Tânărul emul era gata să proiecteze persoana celui admirat într-o ambianţă fabuloasă: „Tot ce
o înconjura – poetul, viaţa lui, cunoaşterea lui – mi
se părea a fi misterios şi inaccesibil, ca dincolo de
un hotar”. Epitetul acesta: „inaccesibil” m-a răvăşit
şi m-a lăsat cu teama că aş comite o impietate dacă
forţam trecerea...hotarului restrictiv, sugerat chiar de
admiratorul său de demult.
Fie, „hotar”, dacă aşa i-a plăcut lui Sebastian să
considere, dar în nici un caz barieră, nici urmă de
rezervă mentală, deloc răceală distantă. De altminteri,
când am cercetat mai de aproape relaţiile dintre Camil
Baltazar şi mai tânărul său concitadin aveam să constat între ei un flux consistent de umanitate. În scrisori
de o frenetică dezvăluire a sufletului puber, studentul
Mihail Sebastian lansa repetate apeluri S.O.S. către
scriitorul angrenat în vâltoarea literară bucureşteană,
implorându-i o mână providenţială care să-l scoată din
mocirla existenţei provinciale. Şi l-a scos! Excelentă
dovadă că poetul avea resurse de generozitate, nu se
baricada îndărătul începutului de notorietate. O fi avut
momente de scepticism, dar egoist nu era. Exemple
multiple de comunicativitate şi solidaritate urmau să
furnizeze restituirile din suita scrisorilor primite de la
Hortensia Papadat-Bengescu, G. Călinescu, Leon
Feraru, Lovinescu, Perpessicius, Rebreanu, Voronca,
grupate în volumul de documente publicat în 1965.
Unele dintre aceste scrisori aveau o vechime de peste
40 de ani. Numai simplul fapt de a le fi păstrat denotă
un adevărat cult din partea lui Camil Baltazar pentru
demnitatea scrisului şi a scriitorului. Încurajat de lectura volumului, care venea să dezmintă impresia iniţială
produsă de Camil Baltazar, de om permanent grăbit,
mai curând absent sau numai distrat, strict înfeudat
intereselor proprii, m-am decis să-i vorbesc. Evident,
ardeam de dorinţa să-l descos asupra bogatului său
palmares literar, implicat în miezul vieţii scriitoriceşti
într-una din perioadele ei cele mai prolifice. Activitatea
poetului de la „Tiparniţa literară” (1928-1931) sau „România literară” a lui Rebreanu (1932-1934) ilustrează
febrila dorinţă de a fi de folos confraţilor. Îi saluta cu
maxim entuziasm, la debutul lor, pe un poet ca Virgil
Gheorghiu sau prozatorul C.Fântâneru, după cum îl
admonesta pe F.Brunea-Fox că se lasă acaparat de
gazetărie în detrimentul potenţialului său scriitoricesc.
Se ştie că, la mijlocul anilor 30, Camil Baltazar a trecut printr-o suferinţă de durată. E consemnată într-o
scrisoare către Camil Petrescu. Cel puţin pe moment,
resursele sale de creaţie au intrat în declin. Deşi se
străduia să-şi redobândească suflul de altădată, a
întâmpinat dificultăţi de care da dovadă că e conştient până târziu, când se înfiripau dialogurile noastre
disparate. Un titlu de atunci sintetiza perfect aspiraţia
scriitorului: Întoarcerea poetului la uneltele sale. În
epoca de după război, a făcut eforturi susţinute de a
fi prezent, chiar cu concesii de conjunctură. Nici pe
moment, nici mai târziu, eforturile de „adaptare” nu
l-au ajutat cine ştie ce. Opera lui încă aşteaptă să
intre în vizorul cercetătorilor trecutului pentru a i se
circumscrie exact locul cuvenit în patrimoniul literar.
Este un loc proeminent, de vreme ce a fost o vreme
când critici de talia lui Lovinescu, Perpessicius, Călinescu îl aşezau, în preţuirea lor, pe coordonate din
succesiunea spirituală a lui Arghezi sau Bacovia.
GEO ŞERBAN
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I U D A I C A
Probleme ale identităţii
evreieşti (IV)

Profesorul Cassin a elaborat

„Cele Zece Porunci” ale epocii noastre
În 1987, la împlinirea unui veac
de la naşterea juristului, iniţiator al
„Declaraţiei Universale a drepturilor
omului”, René Cassin, rămăşiţele
sale pământeşti au fost reînhumate
în Panteonul din Paris, alături de
cele ale lui Voltaire, Rousseau,
Hugo, Zola, Jaurès, ş.a. Cuvintele
pe care le-am pus în titlu aparţin
lui François Mitterrand. Fondator
al organizaţiei UNESCO, Cassin a
fost indignat când unii membri s-au
opus includerii Israelului în această
organizaţie de cultură şi educaţie.
René-Samuel Cassin s-a născut
la 5 octombrie 1887, la Bayonne
(Franţa) şi a încetat din viaţă la 20
februarie 1976, la Paris, după o
viaţă îndelungată, dedicată binelui
obştesc. Mama sa purta numele
Dreyfus, nume răspândit printre
evreii aşkenazi. A studiat dreptul la
Universitatea din Aix-en-Provence,
unde şi-a luat şi doctoratul. A participat direct la războiul din 1914-1918,
apoi a fost cadru universitar, profesor la diverse universităţi, inclusiv la
cea din Paris, fiind totodată avocat,
consultant juridic în cele mai înalte

foruri. După o serie de premii şi distincţii (Crucea de Război, Legiunea
de Onoare, Premiul ONU, Goethe),
a primit Premiul Nobel pentru Pace
în 1968. Incă din 1914 a început
să publice lucrări despre dreptul
internaţional, dreptul succesoral, al
femeilor ş,a. In 1922 este preşedinte al Asociaţiei Foştilor Combatanţi
în războiul mondial, se ocupă de
îngrijirea şi educarea orfanilor de
război.
Între anii 1941-1943 a fost ministru al Justiţiei în guvernul din exil,
de la Londra, condus de generalul
De Gaulle. In acest timp, o parte din
familia sa a fost ucisă de hitlerişti.
După eliberare a fost ales membru al Consiliului Constituţional şi
apoi preşedinte al Comisiei pentru
drepturile omului, perioadă în care
elaboreaza Declaraţia Universală
(1948). A fost membru, preşedinte
de onoare a numeroase foruri ştiinţifice şi de drept internaţional. Din
1943 a fost şi preşedinte al Alianţei
Israelite Universale, fiind ulterior
ales şi preşedinte de onoare al Federaţiei Mondiale a Evreilor Sefarzi.

A întreprins o serie de acţiuni de armonizare a relaţiilor cu musulmanii
din Franţa şi ale Franţei cu ţările
musulmane. A publicat o serie de
cărţi, articole despre domeniul său
de activitate. Intr-un interviu cu jurnalistul român-evreu Carol Roman,
laureatul Premiului Nobel a spus
că a fost permanent preocupat de
raportul dintre drepturile şi libertăţile
omului şi pacea dintre naţiuni, raport
care şi astăzi este pus în discuţie la
fiecare conflict, într-o epocă a conflictelor. Printre altele, el a prevăzut
că situaţia din Africa de Sud este
rezolvabilă numai pe calea unui
dialog, ceea ce s-a adeverit. Viaţa
lui René Cassin poate fi asemuită,
prin generozitatea omului de cultură
şi politicianului – jurist, cu aceea a
marilor spirite din secolul XX: Gandhi, Ytzhak Rabin, ş.a. A fost unul
dintre înţelepţii vremii sale.
BORIS MARIAN

Breviar iudaic
AGUDAT ISRAEL – Organizaţia mondială
a evreilor religioşi nesionişti. Fondat în 1913 la Katoviţe,
a înscris între ţelurile sale soluţionarea tuturor problemelor evreieşti în spiritul Torei. Până la cel de-al doilea
război mondial, „Agudat Israel” a combătut sionismul şi
a negat dreptul instituţiilor naţionale din Ereţ Israel de
a-i reprezenta pe evreii localnici. În 1947, în preajma
fondării Statului Israel, s-a alăturat frontului unitar, format
din Sohnut ha Iehudit le Israel şi a trimis reprezentanţi în
„Moetet ha-Am”, a participat la alegeri şi a făcut parte din
coaliţii guvernamentale. Pe tărâm politic, se opune legilor
care nu sunt conforme cu cele religioase sau le contrazic.
De asemenea, sunt împotriva înrolării fetelor în armată.
„Agudat Israel” a obţinut un statut propriu în învăţământul
de stat pentru şcolile sale, care au o programă analitică
independentă.
AGUNA – (Heter Aguna) Nume generic purtat de
o soţie părăsită şi fără divorţ sau al cărei soţ a dispărut
fără urme. Recăsătorirea se acceptă în anumite condiţii.
Multe precepte rabinice legate de „aguna” prezintă interes
istoric deosebit. Vezi şi Heter Aguna.
AHDUT ha-AVODA – Asociaţia sionistă
fondată în 1919 la Petah Tika, în scopul unificării muncitorilor din Ereţ Israel. S-a alăturat mişcării „Poalei Tion”.
În 1920 Ahdut ha-Avoda s-a dedicat activităţii de pionierat

DIVREI TORA
Sâmbătă, 15 august 2009 (conform calendarului
internaţional) se citeşte pericopa REHE. Se binecuvântează luna ELUL. Se reaminteşte interdicţia consumului
de carne de porc,care are şi explicaţii medicale. Cei care
voiau să-i batjocorească pe evrei, în secolele anterioare,
voiau să-i oblige la consumul acesteia, mulţi evrei preferând să moară decât să încalce interdicţia. In Israel se
vinde şi carne de porc, dar în anumite locuri speciale,
de către neevrei.
Sâmbătă, 22 august 2009, se citeşte pericopa
ŞOFTIM (Judecătorii). Tora ne porunceşte „Tzedek,
tzedek tirtof”, adică „să urmăreşti dreptatea, numai
dreptatea”. Judecata trebuie să fie mereu dreaptă, fără
influenţe, mită, părtinire. Ambele părţi aflate în conflict
trebuie să fie ascultate, judecătorul va începe fără a
considera pe cineva vinovat. Indiferent de poziţia socială,
de posibilităţile bogatului de a veni cu avocaţi mai buni,
săracul trebuie să aibă parte de o judecată dreaptă.
Sâmbătă, 29 august 2009, se citeşte pericopa KI
TEŢE. Ea se referă la dreptul de moştenire. În vechime
evreii aveau mai multe femei, iar prin regulile stabilite se
făcea dreptate soţiilor şi fiilor lor, astfel ca şi cel neiubit
să-şi primească partea. Astăzi, pericopa trebuie înţeleasă doar ca o pildă, evreii având o singură soţie.

în regiunile agricole. În 1930 s-a unit cu „ha-Poal ha-Ţair”
şi a format partidul Mapai. În 1944, un grup de activişti
cu vederi de stânga a părăsit Mapai şi a refondat partidul
Ahdut ha-Avoda, care s-a unit în 1946 cu Poalei Tion
Smol şi, în 1948, cu ha-Somer ha-Tair, formând partidul
Mapam. În 1954, Ahdut ha-Avoda a rupt cu Mapam şi în
1968 s-a unit cu Mapai şi rafi, formând Miflaghet ha-Avoda
(Partidul Muncii), care împreună cu Mapam formează
blocul Maarah. Se numeşte şi Sia Beit. Vezi şi Poalei Tion
şi ha Poal Hatair.
AHIM MUSLEMIN – Organizaţie religioasă
a arabilor intoleranţi. Mişcare fondată în 1929, în Egipt,
a aderat la fascism în timpul celui de-al doilea război
mondial. După 1948 a fost interzisă în toate ţările arabe şi
membrii ei s-au risipit. Un mic grup activează ca mişcare
subterană în Egipt. Membrii acestei grupări au încercat
să-l asasineze în 1965 pe Nasser. Eşuarea atentatului a
dus la arestarea unui mare număr de egipteni, bănuiţi de
a face parte din această mişcare.
AHIM – Anasim Hasuvim Meod = Personalităţi importante
sau, după formularea obişnuită în engleză, V.I.P. = very
important person, prescurtarea obişnuită pentru indicaţia
prezenţei la o festivitate sau adunare a unor persoane
importante, fără obligaţia de a le numi.

REFLECŢII BIBLICE

de ing. BARUCH TERCATIN (în ebraică)
şi BORIS MEHR (în română)

Sâmbătă, 5 septembrie 2009, se citeşte pericopa KI TAVO, care se referă la înţelegerea făcută de
poporul evreu cu Divinitatea. Inaintea intrării în Ţara
Sfântă, poporul trebuie să îndeplinească obligaţiile pe
care şi le-a asumat. Cuvântul bareh (binecuvântat) este
repetat de şase ori, iar cuvântul aruh (blestemat) de 18
ori. In pericopă se aminteşte de muncile câmpului, de
viaţa la oraş.
Sâmbătă, 12 septembrie 2009, este ultima sărbătoare a anului iudaic, astfel că din zorii primei duminici
care urmează, până la IOM KIPUR, se vor rosti slihot
(iertări). Se citesc în acea sâmbătă pericopele NIŢAVIM
şi VAIELEH. Ne oprim la versetul „kol israel arevim ze
laze”, ceea ce înseamnă că fiecare evreu este responsabil unul pentru celălalt, pentru a se aminti că se apropie
ROŞ HAŞANA, când fiecare este înscris în Cartea Vieţii.
Trebuie să dovedim că merităm.
Sâmbătă 19 şi duminică 20 septembrie 2009,
este ROŞ HAŞANA. Seara se citeşte Bereşit 21, despre
naşterea lui Isaac, fiul lui Abraham şi al Sarei. A doua zi
se citeşte Bereşit 22, despre sacrificarea pregătită pentru
Isaac. Fiul vede pregătirile şi întreabă unde este mielul
de sacrificiu, iar Abraham îi răspunde că Dumnezeu va
arăta mielul.Este marea încercare pentru Abraham şi

Nemuritorul Kafka este evocat astfel, într-o prefaţă
semnată de Mircea Mihăieş, pentru o carte scrisă de
prietenul său, Leon Wieseltier, filozof postmodern care
se alătură categoriei evreului occidental, anticipată şi
descrisă de părintele literar al absurdului şi alienării, într-o
scrisoare către Milena: “Amândoi cunoaştem o grămadă
de exemplare de evrei occidentali; după câte ştiu, dintre
toţi, eu sunt cel mai tipic; adică, exagerând, n-am o clipă
de răgaz, nimic nu-mi este dat dinainte, trebuie să-mi obţin
totul, nu numai prezentul şi viitorul, ci şi trecutul, acest
lucru pe care fiecare om îl primeşte în parte gratuit; până
şi pe acesta eu trebuie să-l dobândesc. Iar aici e poate
cea mai grea treabă: dacă pământul se învârteşte spre
dreapta - nu ştiu dacă face aşa - eu trebuie să mă învârtesc spre stânga, ca să prind din urmă trecutul.” Iată descrisă magistral alienarea de două ori milenară a evreului,
nu numai occidental, care trebuie mereu să dovedească
faptul că nu e un Luftmensch. Trecutul primit de-a gata de
locuitorul contemporan al planetei evreul îl avea, până la
redobândirea ţării sale, doar pe hârtie - moştenise o Carte,
Biblia, „patria portativă” - un “testament” pe care unii ni-l
contestă, deşi se folosesc de el, în scopuri proprii.
Evreul a cunoscut cea mai îndelungată expatriere şi
alienare din istorie, reuşind totuşi, printr-un miraculos
paradox, să supravieţuiască, cu preţul binecunoscut. Persistenţa a fost pusă pe seama încăpăţânării, a incapacităţii
de asimilare totală a aversiunii mediului, dar, mai credibil,
datorită unei rădăcini perene. Ştim, de la Maharalul din
Praga (sec.XVI) şi, mai recent, de la Alexandru Şafran,
că rădăcinile noastre sunt în Cer - şi deci nepieritoare.
Iată însă că evreul modern, continuatorul “visătorilor din
ghettou”, îşi îndreaptă cocoaşa milenară şi îşi revendică
şi rădăcinile “telurice”, în rând cu toate naţiunile lumii.
Redobândind ţara sa, Israel, cu preţul a nenumărate
sacrificii, Cerul şi Pământul nu se mai contrazic. Această
operă de redobândire de sine a evreului, care a vrut să
fie nu doar cu sufletul ci şi cu trupul el însuşi, s-a săvârşit
prin revoluţia sionistă care ne-a redat demnitatea şi o
patrie sau o matrie, cum vreţi să-i spuneţi. Prin aceasta,
poporul evreu trecea de la statutul de obiect al unei istorii
sacre la acela de subiect al unei istorii profane. Dacă iudaismul este, înainte de toate, un teocentrism, sionismul
este un antropocentrism. La început, ortodoxia evreiască,
temându-se că îşi va pierde influenţa, s-a opus acestui
punct de vedere, apoi, mai ales la iniţiativa lui Rav Kook,
a renunţat la rigiditatea poziţiei de a aştepta vremurile
mesianice şi reunirea tuturor evreilor sub acelaşi acoperiş,
pentru proiecte mai realiste. Astfel, evreii s-au rupt de un
”iudaism abstract şi atrofiat care s-a acomodat cu exilul,
eternizându-l, pentru a recupera naţiunea evreiască“.
Evreul rătăcitor are, în sfârşit, un cămin, chiar dacă nu
e pe placul tuturor. Şi să nu uităm că de redobândirea
demnităţii noastre în faţa strâmbătăţii istorice beneficiază
astăzi evreii din toată lumea, chiar şi cei mai asimilaţi şi
antisionişti, fiindcă am demonstrat voinţa politică, nu doar
spirituală, înscriind astfel o pagină inedită în istoria lumii.
Renaşterea noastră e ireversibilă!
ŢICU GOLDSTEIN
Pericopa REHE
(Sâmbătă, 15 august 2009)
Pericopa ŞOFTIM
(Sâmbătă, 22 august 2009)
Pericopa KI TEŢE
(Sâmbătă, 29 august 2009)
Pericopa KI TAVO
(Sâmbătă, 5 septembrie 2009)
Pericopele NIŢAVIM şi VAIELEH
(Sâmbătă, 12 septembrie 2009)
ROŞ HAŞANA
(Sâmbătă 19 şi duminică 20 septembrie 2009)
Pericopa HAAZINU
(Sâmbătă, 26 septembrie 2009)
fiul său.
Sâmbătă, 26 septembrie 2009, este Şabat Şuva,
după cuvintele Şuva Israel (întoarce-te Israele, pocăieşte-te) din Aftara. Se citeşte pericopa HAAZINU, care
este un poem al lui Moşe adresat poporului şi Divinităţii
– aşa cum glasul său i-a fost ascultat în ceruri, aşa să
fie şi pe pământ. Este o sinteză a istoriei de până atunci
şi o previziune, din care rezultă că orice greşală trebuie ispăşită, după care urmează înţelegerea, întărirea
credinţei.
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”Cântarea Cântărilor”, la Editura Hasefer

Editura Hasefer
a lansat la
Bookfest,
din iunie
a.c., un volum elegant, de valoare excepţională, „Cântarea Cântărilor”, în interpretarea-traducerea a 16 autori români, de la
1688 până astăzi. Antologia se datorează
strădaniei lui Radu Cârneci care are de 30
de ani, la activ, propria sa traducere. Realizatorii ediţiei sunt Done Stan (grafica), Alin
Croitoru (redactarea), Gh.Chiru şi Ioana
Patriche, partea tehnică. Cuvântul înainte
este semnat de poetul-prelat, Mitropolitul
Bartolomeu Valeriu Anania. „Eternitatea
marelui Cânt... prezenţă singulară şi stranie”, scrie prefaţatorul. Iudaismul a inclus
cu multă prudenţă acest desăvârşit poem
de dragoste în canonul religios, iar creştinismul a văzut în el o minunată metaforă
a iubirii dintre Isus şi Biserică. Indiferent
cine şi cum va interpreta poemul, el este o

bijuterie literară, un imn închinat celui mai
frumos sentiment omenesc, eterna iubire,
neîntinata iubire.
Diverse interpretări i-au dat Părinţii Bisericii creştine (de ex. Sf. Grigore de Nyssa),
literaţi precum Paul Claudel, iar la noi Petru
Creţia, Ioan Alexandru, în discuţie fiind izvoarele, inspiraţia care a dat naştere poemului,
atribuit Regelui Solomon. Important rămâne
mesajul şi nivelul artistic al acestei creaţii.
Primul tălmăcitor în română a fost stolnicul
Şerban Cantacuzino, autorul traducerii Bibliei de la Bucureşti (1688). „Sărută-mă de
la sărutările gurii lui” - începe „Cântarea”,
care cuprinde opt capitole; apoi Petru Pavel
Aron, în Biblia Vulgata (1760-1761), Samuil
Micu Clain, cu Biblia de la Blaj, Ion Heliade
Rădulescu, alţi şi alţi tălmăcitori, printre care
mai menţionăm pe Marcel Breslaşu (nume
pe nedrept dat uitării), Patriarhul Nicodim,
Mitropolitul Bartolomeu, prefaţatorul cărţii,
poetul de mare cultură (studiase la Heidelberg), regretatul Ioan Alexandru, poetul şi

actorul Dinu Ianculescu şi, desigur, Radu
Cârneci. Addenda alcătuită de antologator
este un util aparat
pentru a stabili locul
şi însemnătatea fiecărui traducător, paralele, sugestii, ecouri
în cultura laică. Vom
încheia cu un citat din
varianta Mitropolitului
Bartolomeu (foarte apropiată de aceea a lui
Ioan Alexandru) - „ Aleargă, dragul meu/ şi fii
asemeni/ cu-o căprioară sau un pui de cerb/
pe munţii de balsam”. Ceea ce a realizat
Radu Cârneci nu se poate evalua în câteva
fraze şi nici în valută, precum tablourile de
artă. Este o realizare inestimabilă, pentru
care îi mulţumim din suflet.
BORIS MARIAN

Fonoteca lui Avram Croitoru:
„Pe firul amintirilor”

Lansare la „Librăria Sadoveanu“

Ştefan Dimitriu:
„Lasă zilei scârba ei”
Criticul Roxana Sorescu, scriitorul Ştefan Dimitriu,
directoarea Editurii „Vremea”, Silvia Colfescu,
Sorin Roşca Stănescu, istoricul Florin Constantiniu

Voluminosul roman al lui Ştefan Dimitriu (65o de pagini),
cu titlul preluat din Evanghelii, o frescă a secolului XX, a
fost lansat la cea mai prestigioasă (şi centrală) librărie,
„Sadoveanu”, în ziua de 6 iulie a.c. Au participat numeroşi
oameni de cultură, ca şi membri ai obştii evreieşti, ing. Paul
Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R., ş.a. Au vorbit despre roman directoarea Editurii „Vremea”, Silvia Colfescu,
criticul literar Roxana Sorescu, jurnalistul Sorin Roşca Stănescu, acad. Florin Constantiniu, ing. Iancu Ţucărman şi dr.
Liviu Beris, supravieţuitori ai Holocaustului din România. A
fost evidenţiată latura alegorică, satirică, valoarea istorică
a cărţii, care este una dintre cele mai importante din ultimii
2o de ani. Au fost amintiţi Dimitrie Cantemir, Caragiale,
Iorga, Petre Pandrea, Marin Preda, Eugen Barbu, drept
repere pentru amploarea tratării evenimentului politic, dar
vorbitorii nu s-au referit la aspectul pentru care autorul s-a
pregătit în mod special: episodul tragediei evreilor. Numai
suprevieţuitorii - dr. Liviu Beris fiind şi preşedinte al Asociaţiei Evreilor Victime ale Holocaustului din România - au
adus în discuţie acest subiect. (B.M.M.)

Timp de câţiva ani, talentatul
jurnalist, colegul nostru de redacţie
Avram Croitoru, care se apropie cu o
aparentă linişte de opt decenii de viaţă (la 23 iulie 2010) a susţinut rubrica
„Fonoteca R.E.”, citită de numeroşi
prieteni ai revistei, printre admiratori
numărându-se şi imbatabilul autor
al „Dicţionarului neconvenţional”,
creatorul publicaţiei „Minimum” din
Israel, Alexandru Mirodan.
Avram Croitoru este un constructor de dialog, cum rar găseşti.
Editura Hasefer a avut frumoasa
iniţiativă de a publica în volum
aceste interviuri. Este vorba de 73
de personalităţi. Orice om este o
personalitate, dar fiecare - în felul
său. Ne face plăcere să reluăm
motto-ul – „Viaţa nu este cea pe
care ai trăit-o, ci aceea pe care ţi-o
aminteşti spre a o povesti” (Gabriel
Garcia Marquez). Partea grafică,
portretele aparţin cunoscutului artist
plastic A. Poch, care înnobilează
cartea. Dan Mizrahi cu „Rhapsody
in Blue” (Gershwin), Hero Lupescu
cu „Corul robilor”, Sandu Sticlaru cu
ale sale „roluri de bătrâni” (mai rar
ţăran român „autentic”), Sanda Faur,
colaboratoarea noastră de succes,
actriţa Dida Solomon, evocată de
fiul ei, Dumitru Calimachi, Edmond
Deda, plecat nu demult, dar intrat
uşor în uitare, pictoriţa Maria Constantin, sora poetei Veronica Porumbacu, ambele - fiice ale fruntaşului
sionist A. Schwefelberg, - maestrul

de şah Em. Reicher, urmaş de
rabini-învăţaţi,
dr. Mirjam Bercovici, medic
pediatru în hematologie, supravieţuitoare
a Transnistriei,
scriitorul Haralamb Zincă,
primul autor de
succes, după război, de romane
„poliţiste” („miliţieneşti”), vesel-romanticul Alexandru Mandy, suferind
în ultimii săi ani din cauza imposibilităţii de a ieşi din casă, folcloristul
Harry Brauner, fost deţinut politic,
fratele pictorului Victor Brauner, aici
evocat de soţia sa, Lena Constante,
deţinută şi ea de regimul comunist,
regizorul Biţu Fălticineanu, traducătoarea Antoaneta Ralian, Saşa
Pană, evocat de fiul său, graficianul
Albert Poch, jurista Ida Schotek,
Sonia Palty, poeţii Tania Lovinescu,
T.G. Maiorescu, Ştefan Iureş, Aurel
Storin, prozatorul Horia Aramă, istoricul literar Henri Zalis, sociologul
Hary Kuller, desigur preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, şi mulţi
alţii. Ne întrebăm: cine va avea iniţiativa să-i ia lui Avram Croitoru un
interviu? Are ce spune, sunt sigur.
Până atunci, Ad Mea Veesrim! în
cinstea zilei de naştere, 23 iulie. Cu
toată prietenia,
B. MARIAN

Carola Grindea (1917-2009)
Eminentă pianistă şi profesoară de pian,
neobosită animatoare a pedagogiei şi vieţii muzicale
la nivel internaţional, Carola Grindea s-a născut în
1917, la Piatra Neamţ, şi s-a stins din viaţă în vara
acestui an, la Londra - unde era stabilită din 1939,
împreună cu soţul ei, Miron Grindea, legendarul creator şi director al revistei literare ADAM (în engleză
şi franceză).
După absolvirea Conservatorului din Bucureşti,
Carola Grindea şi-a continuat studiile în Anglia, unde
a concertat în timpul războiului mondial (perioadă
în care a şi lucrat la BBC). A urmat o carieră
interpretativă şi pedagogică de excepţie. În 1978,
Carola Grindea a întemeiat Asociaţia Europeană
a Profesorilor de Pian (EPTA), pe care a condus-o
mulţi ani şi în cadrul căreia a lansat The Piano
Journal (1980), prima revistă europeană dedicată
exclusiv pianului. Revista a pătruns până în localităţi
îndepărtate din India, Pakistan şi Africa. EPTA are
acum peste 40 de ţări membre şi este afiliată la mari
asociaţii pianistice din Japonia, Hong Kong, America
Latină, Canada, Statele Unite.
Începând cu anii 1980, Carola Grindea a dezvoltat
o metodă originală de tehnică a interpretării, care
i-a adus faima mondială. Ea a fondat International Society for Study of Tension in Performance
(ISSTIP): Societatea Internaţională pentru Studiul

Tensiunii în Interpretare. Viziunea Carolei Grindea
se bazează pe ideea că o “comunicare muzicală
totală” nu poate avea loc decât atunci când atât
corpul cât şi mintea sunt libere de orice tensiune
negativă. Metoda, rafinată ani de-a rândul, i-a fost
inspirată, cum mărturisea pianista, de amintiri ale studiilor bucureştene, la care s-au adăugat experienţa
profesională considerabilă şi variate resurse multidisciplinare. Din 1981, ISSTIP a avut şi o Clinică
pentru Artele Interpretative, un centru interdisciplinar
în cadrul Colegiului de Muzică din Londra. Este un for
la care apelează muzicieni, dansatori, actori, sportivi,
persoane publice.
Carola Grindea a fost o apariţie frecventă în programe de radio şi televiziune în Marea Britanie şi în
lume, a predat cursuri de măiestrie în Anglia, ca şi
în SUA, Canada, Japonia, Australia, Israel, Islanda,
Rusia, în alte ţări europene. A fost prezentă la numeroase conferinţe internaţionale şi la congrese medicale, discutând aspecte ale tehnicii sale novatoare.
A plecat dintre noi o personalitate fermecătoare şi
generoasă, un spirit bogat, deschis, de o neobosită
devoţiune şi creativitate în profesiunea sa. Carola Grindea, omul unic, cu o memorie afectivă extraordinară
a ţării ei de naştere şi o cordială iubire de viaţă şi
de lume.
IOANA IERONIM

Un caz de solidaritate

„Copii, duşmani
ai poporului”
Cartea Lăcrămioarei Stoenescu
(Editura „Curtea Veche”) abordează
o tematică mai puţin cunoscută: anii
de suferinţă ai familiilor
deportaţilor români în
perioada de după 1948,
văzuţi prin ochii unui copil. Familia autoarei şi
alte zeci de familii din
Giurgiu au fost trimise în
domiciliu obligatoriu în nordul Moldovei, iar tatăl ei, fost pretor în judeţ
- de-altfel copil sărac, ajuns avocat
prin forţe proprii, fără să fie membru
al vreunui partid politic – a fost arestat şi închis fără judecată. Se poate
deduce din carte că toată acţiunea
a fost organizată pentru a oferi locuinţe personalului administrativ şi
muncitorilor care au construit Podul
Prieteniei. La terminarea lucrării,
ordinele de deportare au fost revocate, familiile s-au întors. În scurt
timp şi tatăl, niciodată condamnat,
a fost eliberat, dar din cauza funcţiei
avute, a fost supravegheat până la
moarte de Securitate. Majoritatea
celor deportaţi au reprezentat-o
refugiaţii din Basarabia sau oameni
cu o stare socială mai bună, foarte
puţini dintre ei cu adevărat bogaţi.
O mică parte o formau membrii unor
partide istorice, dar nu în funcţii de
conducere.
Tragedia fetiţei, declarată la
şcoala din comună „duşman al
poporului”, şi-a lăsat amprenta
pe întreaga ei viaţă, cu toate că a
reuşit să şi-o refacă. Mediul în care
a ajuns Lăcrămioara, împreună cu
mama şi bunica ei, a fost unul ostil.
Singurii care le-au oferit o mână de
ajutor, atât material cât şi sufletesc,
au fost evreii, a constatat autoarea. Era vorba de vecini, colegi
de muncă ai mamei, profesoare la
şcoala din comună sau din Fălticeni,
unde a ajuns mai târziu. Cu unii a
păstrat legătura multă vreme, şi-şi
aduce aminte de ei cu dragoste.
O întrebare o frământă tot timpul.
De ce evreii, şi nu românii, au fost
cei care au sărit în ajutorul lor, fără
să se teamă de consecinţe? Poate
fiindcă şi ei au trecut prin astfel de
situaţii? Lăcrămioara Stoenescu nu
găseşte explicaţia, dar însemnările
din carte despre prietenii evrei sunt
un omagiu adus omeniei manifestate fără a fi legată de naţionalitate,
limbă sau religie.
EVA GALAMBOS

Zece ani de la plecarea…
în „Ţara fetelor”
Poate că prea puţin o amintim şi o preţuim pe o mare poetă,
Maria Banuş. In ziua de 14 iulie 2009, la împlinirea a zece ani
de la plecarea sa, cum am spus în titlu, în.... ,,Ţara fetelor” (titlul
volumului, cu care a debutat în 1937, ultima reeditare, recentă,
la „Cartea Tango”, sub îngrijirea isoricului literar Geo Şerban),
ne-am întâlnit la Biblioteca F.C.E.R. şi am evocat, ne-am readus-o virtual în faţa noastră pe cea despre care Ştefan Iureş a
spus că era ca „o pâine caldă”, iar Toma George Maiorescu, că
„avea o sinceritate absolută”. Geo Şerban a subliniat că era un
om „care nu a trăit degeaba”, iar itinerarul ei poetic s-a încheiat
cu ”Fiesta”, cea mai tristă carte a poetei. Au vorbit, cu emoţie, şi Dorel Dorian,
Hary Kuller, vicepreşedintele F.C.E.R.
ing. Paul Schwartz,
Josette Dan Majdanek, Lya Benjamin.
Salonul literar RE
i-a dedicat a doua zi
o reuniune a sa. Se
aşteaptă publicarea
unui masiv volum de
jurnale şi corespondenţă. (B.M.)
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Don Cazimir
Acum nu mai ştiu câţi ani, când eu eram student, Profesorul de astăzi nu era decât un tânăr
asistent universitar, cu puţin mai în vârstă decât
studenţii săi. Ba chiar îmi aduc aminte că Florian
Grecea, pe atunci scriitor şi colonel, îl cam întrecea cu câţiva ani şi, poate că din această cauză,
vorbea despre el cu un diminutiv de simpatie, îi
spunea Cazy, ca unui prieten mai tânăr. Dar, fireşte, nu i se adresa niciodată cu acest diminutiv.
Pentru că Ştefan Cazimir era un spirit protocolar,
de o apropiere care nu lăsa loc nici unei fisuri de
familiaritate. El însuşi se adresa studenţilor într-un
fel care impunea respect. Avea umor, dar un umor
cu studii superioare. Era şi un fin degustător de
delicatese literare, un maniac al cuvântului exact
şi al corectitudinii gramaticale. Poate că toate
acestea l-au condus spre Caragiale...
Când mă gândesc la câte hectare de I.L.C. a
arat privirea lui Ştefan Cazimir, îmi vine să strig,
precum purul umanist Publius Terentius-Afer :
„Nimic din ce-i Caragiale nu-i este străin !”.
Şi, de fapt, Profesorul n-a făcut decât să-şi
plătească datoriile faţă de marele scriitor: Caragiale l-a făcut profesor,
Caragiale l-a făcut doctor
în ştiinţe, într-o susţinere
publică plină de peripeţii,
deşi teza de doctorat era
absolut remarcabilă. Şi
tot Caragiale l-a făcut
politician, preşedinte al
unui partid care se numea
Liber – Schimbist, pe care
alegătorii l-au votat fie
pentru că aveau simţul
umorului, fie pentru că au
înţeles că s-a dat „liber la schimbare”. Dar, pentru
Profesor, numai ideea de-a construi un partid pe
o schijă de replică din Caragiale şi merita un loc
în Parlament, pe care, de altfel, l-a şi obţinut.
După câtva timp, politicianul a transhumat,
dacă pot spune aşa, de la un partid de schije la
unul de obuze grele.
Când a fost reales în Parlament, Ştefan Cazimir era un profesor care se trezea în fiecare
zi foarte devreme, aşa cum fac toţi profesorii
din lume. Se trezea devreme pentru a prinde
troleibuzul care să-l ducă, fără întârziere, de la
staţia Armenească până la Palatul Parlamentului.
Imaginaţi-vă cum ar suna sintagma „un deputat
în troleibuz”... Şi totuşi, i s-ar putea reproşa Profesorului că, prin modestia şi simplitatea sa de
comportament, strica imaginea cu care ne-am
obişnuit, de bunăstare şi de aroganţă, a parlamentarului român.
El este însă un căpitan în rezervă, un causeur strălucit, documentat ca un Larousse şi plin
de umor ca o replică de Caragiale. Umorul nu-l
părăsea nici în intervenţiile parlamentare, atunci
când unii colegi, în lipsă de alte argumente, îi atrăgeau atenţia, la tribună, „e cazul să fim serioşi!”,
fără să ştie, dragii de ei, ceea ce Profesorul ştia
demult, că umorului nu i se opune seriozitatea,
ci lipsa de umor...
Autor al unor studii solide şi al unor cărţi care
se citesc cu delectare, poet subtil, pamfletar, parodist plin de vervă şi chiar epigramist ocazional,
Ştefan Cazimir se mişcă dezinvolt într-un univers
aglomerat pe care-l supune adesea observaţiei
sale necruţătoare şi politicoase.
În acestă lume dură şi greu de înţeles, gesturile Profesorului mi se par uneori atât de sublime
încât riscă să devină donquijoteşti ; nu pot să-mi
ascund regretul că în ziua de 14 octombrie 2002,
destinul m-a pironit la Bucureşti şi n-am putut urca
alături de Profesor colina Parlamentului canadian
de la Ottawa ca să-l pot asculta cu urechile mele
fredonând, de unul singur, imnul Comisiei juridice,
de disciplină şi imunităţi, imn al cărui autor este:
„La Cameră, comisii sunt destule / Ce treaba-şi
fac cu zel şi cu talent / Şi legi mereu aşteaptă
nesătule / De la onor Biroul Permanent”...
Acum câtva timp i-am destăinuit cuiva prin
imprudenţă intenţia de-a intitula acest portret subiectiv „Don Cazimir” şi bineînţeles că imprudenţa
mea a dat roade: „ce legături vezi dumneata între
Profesor şi acest titlu de curtoazie spaniol?”. Legături milenare. Dacă ar fi trăit cu câteva secole în
urmă, el, fiind evreu, ar fi fost izgonit din Spania.
„Don” înseamnă pentru mine recunoaşterea că
s-ar fi comis o greşeală şi că Spania a regretat
greşeala şi l-a reprimit. Astăzi Profesorul se
bucură de dreptul său de a fi „spaniol”. Dar, din
păcate, pentru mulţi din cei izgoniţi atunci, acest
drept a venit prea târziu...
AUREL STORIN

Jurnal
de @front

Secretul fericirii:

„Mănâncă, roagă-te, iubeşte”
Am în faţă câteva cărţi şi nu mă pot
hotărî pe care dintre ele să vă îndemn
a o citi: prejudecata că vara omul îşi
doreşte o lectură deconectantă funcţionează azi mai puternic ca oricând, aşa
că m-am aruncat grăbită pe o carte de
călătorii, sau mai curând i-aş spune un
jurnal de suflet dar nu despre „dolce-le
far niente” al vacanţelor. Se numeşte,
cam facil şi comercial: „Mănâncă,
roagă-te, iubeşte” şi e scrisă de o faimoasă jurnalistă americană, Elisabeth
Gilbert, într-un stil autobiografic de o
francheţe absolut cuceritoare, care a
făcut dintr-o povestire personală un
best-seller internaţional (cinci milioane de exemplare vândute în primele
săptămâni!). Bântuită de un neobosit
dor de ducă şi de o sete nepotolită de
cunoaştere, autoarea îşi ia un an de
odihnă sabatică şi porneşte într-un soi
de călătorie magică în căutarea unor
lumi şi culori exotice, dar mai ales a
descoperirii de sine, având un partener
de-a dreapta şi altul de-a stânga ei:
depresia şi singurătatea. Se simte încă
rănită de drama meschină a unui divorţ
scandalos şi a unei iubiri ratate, aşa că
îşi alege, pe suprafaţa terrei, trei puncte geografice în care speră să-şi afle
liniştea şi să regăsească gustul vieţii.
Toate trei îşi încep numele cu litera I:
Italia, India, Indonezia. Câte patru luni

de dăruit fiecărui popas. În
Italia vrea să înveţe limba
lui Dante, să-şi bucure
ochii cu minunăţiile artei
(la Florenţa, în faţa Domului, e gata să exclame
în idiş, şi ea, de prea multă
încântare, precum unchiul
David şi mătuşa Deborrah,
un „Oi vei” fericit!). Ba, să
şi mănânce, după placul
inimii, din toate deliciile
bucătăriei italiene (şi pune
pe ea „cele mai fericite 12
kilograme din viaţă”!). În
India, se va ruga, va face meditaţie
yoghină într-un „ashram” tibetan,
ducând o viaţă ascetică, de muncă
grea, dar cunoscând o sumedenie de

oameni fantastici, capabili
de revelaţii divine. Iar în
Indonezia se va împrieteni cu nişte vraci absolut
senzaţionali, şi, desigur,
va întâlni şi marea dragoste. Ce să vrem mai
mult? Avem de toate în
cartea aceasta: inteligenţă
sclipitoare, ton prietenos,
o sinceritate neobişnuită,
ironie tandră, compasiune, bogăţie de informaţii,
talent cu carul...
Eu ştiu ce mi-aş fi dorit,
totuşi, în plus: să fi scris eu asemenea
minunăţie de carte...
SANDA FAUR

UN GÂND DE TIŞA beAV
O
erupţie
de
lacrimi
Lavă
de
durere pură
Spală
pietrele de ură
de otravă
şi de patimi
Zidul

care de milenii
schimbă
vorbe de ocară
în
balsam
şi mirodenii
El
ce-a zămislit
O Ţară
a păstrat
Pământul sfânt
şi-a chemat

din risipire
cei legaţi
prin Jurământ
dominat
e de un gând
şi...
când nopţile
se lasă
mândrul Zid
se vede
Casă
SILVIU SANIE

O poveste senzaţională
În urmă cu ceva vreme, s-a pus o
placă memorială la Sinagoga evreiască din Academia Militară West Point,
academie militară de elită din SUA,
în memoria cuiva pe nume ”Haim Salomon”. În timpul vieţii sale, aceasta
însemnând în perioada proclamării
independenţei SUA, în anul 1776,
acest om a fost consilierul financiar şi
asistentul principal în probleme economice al lui George Washington, cel
care a fost primul preşedinte şi şeful
Armatei continentale a noilor State
Unite ale Americii.
În zilele reci ale iernii anului 1777,
soldaţii Armatei SUA au îngheţat de
frig din lipsa echipamentelor potrivite şi
au flămânzit datorită lipsei alimentelor.
Haim Salomon a convocat comunitatea
evreiască din SUA, care număra deja
câteva mii de familii, şi a trimis un apel
către evreii din Europa pentru a veni

Pe ce
se duc banii…
Între formulele care (mai)
au circulaţie, inclusiv în publicitatea autohtonă, se înscrie, neîndoios,
cea care ne anunţă că, pentru diverse
bunuri şi servicii, se practică „preţuri
accesibile”. Ce ecou poate avea o asemenea „nadă” pentru segmentele de
populaţie cu venituri sub cel mediu pe
întreaga economie? Răspunsul este
lesne de dat dacă ne gândim, bunăoară acum, în perioada vacanţelor, la
preţul unei camere cu două paturi pe o
singură noapte. În cel mai bun caz este
de 100 de lei (un milion de lei vechi).
La un venit mediu pe familie (pe ţară)
de circa 1.000 de lei, înseamnă că, în
zece zile, se cheltuiesc banii pe o lună
numai pentru cazare. Pentru drum şi
mâncare, alţi bani, altă distracţie. Dar,
în cazul celor peste două milioane de
familii cu venit de 600 de lei? Exemplele pot fi „extrase” din orice element
al vieţii cotidiene, în special din zona
alimentaţiei. Ce se poate cumpăra cu
echivalentul venitului respectiv?
Calculele aferente indică, în cazul
veniturilor mici şi chiar al celor medii,
doar posibilitatea de a supravieţui, la
limitele cele mai coborâte ale necesarului de bunuri şi servicii elementare.

în ajutor cu contribuţii băneşti pentru
noul stat creat. Acţiunea s-a bucurat
de un asemenea succes, încât însuşi
George Washington a considerat că
este corect să menţioneze faptul că,
dacă nu ar fi existat acţiunea lui Haim
Salomon, “faţa istoriei ar fi fost cu
siguranţă diferită”, pentru că Armata
SUA nu ar fi putut rezista în timpul
războiului cu britanicii şi cu restul de
inamici ai SUA, care nu vroiau ca SUA
să existe.
În amintirea lui Haim Salomon şi a
ajutorului dat de poporul evreu la
crearea SUA în timpul războiului de
independenţă, Washington a ordonat
să se marcheze pentru totdeauna acţiunea aceasta într-un mod special.
Daca veţi lua bancnota de 1 dolar
şi veţi privi pe spatele ei, în dreapta,
veţi vedea că stelele de deasupra
vulturului desenat pe spatele bancno-

tei, sunt stele cu şase colţuri, cu alte
cuvinte, stele ale lui David. Şi încă
ceva, dacă veţi roti vulturul cu capul
în jos, veţi vedea că la baza lui se
găseşte configuraţia unei menore cu
şapte braţe, care este un simbol iudaic.
Aceste două simboluri au intrat pentru
totdeauna în imaginea bancnotei de
bază, conform ordinului specific dat de
preşedintele Washington, care a spus:
“Poporul american nu va uita niciodată ajutorul oferit de poporul evreu în
clipele cele mai importante ale creării
Statelor Unite ale Americii”.
Această poveste mi-a fost trimisă
din SUA de un prieten, înalt ofiţer în
Armata SUA, unul dintre conducătorii
comisiei publice care a fondat şi a
dezvoltat Sinagoga de la Academia
West Point.
OSHER YGAL

„Preţuri accesibile”
Fireşte, într-o societate caracterizată
prin triumful (sperăm temporar) al individualismului feroce, orice trimitere
la „preţuri accesibile” are ca subtext
îndemnul ca fiecare să se descurce
cum poate, inclusiv prin cele mai reprobabile mijloace. Când, însă, statisticile
oficiale indică existenţa, în România,
a circa patru milioane de semeni care
trăiesc la limita sărăciei, avem de-a
face cu o problemă socială extrem
de gravă, care – într-un fel sau altul
– afectează toată suflarea ţării. Astfel,
prevederea constituţională potrivit căreia statul este obligat „să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent” capătă
dimensiunile ei dramatice, chiar dacă
provoacă şi ironii îndreptăţite. Că doar
umorul nu trebuie să ne părăsească
nici în cele mai vitrege împrejurări.
Vrem, nu vrem, nu există stat pe
lumea aceasta care să nu fie obligat
să conceapă şi să aplice politici sociale legate de sursele de existenţă ale
cetăţenilor lui. Însăşi politica bugetară (atât de des evocată în prezent)
reprezintă modalitatea principală
de redistribuire a veniturilor statului,
astfel încât să fie sprijinite, într-un fel
sau altul, categoriile cele mai defavo-

rizate ale populaţiei. În acest punct,
ne reîntâlnim cu „preţurile accesibile”.
Fireşte, în condiţiile pieţei libere, nu
statul stabileşte preţurile în general,
ci doar parţial, în zone sensibile, cum
ar fi gazele naturale sau electricitatea
(aşa-numitele preţuri administrate),
însă poate determina elementele
unui trai decent, pe baza căruia să se
promoveze anumite politici sociale.
Ne referim aici la calcularea „coşului
mediu de consum”, bazat, evident,
pe preţuri. Or, de peste doi ani, se tot
lucrează la „alcătuirea” (conceptuală,
desigur) a respectivului “coş” şi nu se
văd rezultatele. Doar în momentul în
care vor fi identificate cheltuielile reale
echivalente ale unui asemenea „coş”,
se va putea vorbi despre aşezarea
politicilor sociale pe o bază raţională şi,
îndrăznim să spunem, ştiinţifică. Cam
aşa vine şi treaba cu „preţurile accesibile”. Pentru cine? Şi la ce nivel de
consum? În absenţa amintitului „coş”
(repetăm: teoretic, dar cu o utilitate
practică atât de mare), vom continua
să vorbim… discuţii. Cu „preţul” nerezolvării unor stringente cerinţe ale
supravieţuirii.
Dr. TEODOR BRATEŞ
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POŞTA REDACŢIEI!
AUREL BULZAN, din Ciucea,
jud.Cluj: Scrisoarea dv. ne-a făcut
o reală plăcere. Întotdeauna ne
bucură când descoperim câte un
prieten de-al etniei noastre. Redacţia a decis să vă trimită, începând
de luna viitoare, prin poştă, un
exemplar din revistă. Sperăm că
de la anul veţi avea posibilitatea să
faceţi abonament la poştă, avem
o înţelegere cu ea să ne treacă în
catalog. Vă transmitem numărul
centralei Federaţiei: 021/3155090,
cereţi Cancelaria Rabinică. Aşteptăm şi alte scrisori de la dv.
G. BRUCHMAYER Ca întotdeauna atent la evenimentele artistice, dl. Bruchmayer ne informează
despre recentul concert al violonistei Silvia Marcovici, plecată de
decenii din România dar care revine frecvent, împreună cu fiul său,
pianistul Aimo Pagin. Concertul
s-a desfăşurat la Ateneul Român,
acompaniaţi fiind de Orchestra
Naţională Radio. Corespondentul
nostru apreciază interpretarea
de către cei doi a Concertului în
re minor pentru vioară, pian şi
orchestră de Felix Mendelssohn
Bartholdy. „În seara concertu-

lui Mendelssohn, printre aplauze, printre ovaţii, s-a auzit
frecvent spus: „avem nevoie de Silvia Marcovici”…, ne relatează despre
atmosfera evenimentului G. Bruchmayer.
SILVIU POPA, din Bucureşti,
aminteşte că au trecut 65 de ani
de la bacalaureatul comercial, din
iulie 1944, de la liceul „Cultura”,
în condiţiile apropierii înfrângerii
hitlerismului. Alternativa ar fi fost
deportarea. „Destinele lumii în care
ne-a fost dat să trăim ne-au fost
favorabile iar noi, fetele şi băieţii de
la liceu, ne-am luat bacalaureatul…
Stimaţi colegi, oriunde vă veţi afla,
lehiam”, scrie Silviu Ianchelievici
Popa, comunicând şi numărul lui
de telefon: 040 (021)6877401
IDEL ISRAEL, din Iaşi. În
scrisoarea trimisă, dl. Idel Israel
apreciază apelul lansat de revistă
pentru repararea Templului Coral,
dar consideră că nu este suficient
să ne adresăm numai evreilor din
România ci „să antrenăm o masă

mare de prieteni ai poporului evreu
prin publicarea în presa locală şi
centrală a unor numere ale Romtelecom, prin intermediul cărora
oamenii să facă donaţii. Un
apel similar s-ar putea face
şi prin posturile de televiziune
Realitatea TV şi Antena 3”. Vă
mulţumim şi vom lua în considerare
posibilitatea unui astfel de demers.
În ceea ce priveşte extrasele trimise de dv, ne pare rău, nu publicăm
astfel de materiale.
CAROL MARCUSOHN, din
Bacău. „Constat cu bucurie că
atât forma grafică, dar mai ales
conţinutul revistei s-au transformat
în bine”. Vă mulţumim pentru frumoasele aprecieri la adresa R.E.
În ceea ce priveşte propunerea
dv – reportajul despre Muzeul din
Bacău (despre care s-a mai relatat,
dar cu ani în urmă), ne-ar bucura
dacă aţi scrie dv. sau cineva din
comunitate. Am avea nevoie de
un corespondent local. Din păcate,
chiar când ne deplasăm acolo, nu
putem sta decât câteva ore.
Poştaş de serviciu,
EVA GALAMBOS

Adio, Lena Boiangiu…
În seara zilei de 29 iunie 2009, s-a stins din
viață o mare jurnalistă, un
exemplu de abnegație și
talent, obiectivitate şi profesionalism: MAGDALENA
BOIANGIU. Ultimul articol
din „Dilema Veche” apăruse cu nouă zile înainte
şi, cu două săptămâni în
urmă, ultimul său comentariu în “Adevărul”. Ea a
luptat până la sfârşit şi a învins o boală care nu iartă,
dar poate fi ... umilită. De
o inteligență și un farmec
rar întâlnite, însoțite de
modestie și echilibru, a comentat de-a lungul carierei
sale spectacole de teatru,
viața socială şi evenimentele de politică externă. Era
mereu atentă și putea să surprindă esențialul în câteva
fraze limpezi precum cristalul. A colaborat la “Adevărul”, „Azi”, „Lumea”, „Scena”, „Teatrul”, a fost adesea
invitată la posturile de televiziune pentru a-şi exprima
opinia. A fost una dintre fondatoarele revistei “Dilema”,
apoi redactor-şef adjunct la “Dilema Veche”. Deși nu
a dorit să publice în volum lungul șir de articole sclipitoare, cineva ar trebui să i le adune. Spre învățare
pentru tinerii urmași.Fie-i numele bunecuvântat.
Familia, numeroşi prieteni, colegi şi-au luat rămas

bun de la ea, într-o ceremonie simplă dar emoţionantă. Dr. Aurel Vainer,
preşedintele F.C.E.R., a
caracterizat-o drept “un om
admirabil, cu disponibilitate la dialog, o persoană
deosebit de modestă, cu o
cultură impresionantă din
toate punctele de vedere,
care nu a vrut niciodată să
iasă în faţă. Prin dispariţia
sa, comunitatea evreilor a
pierdut un om de excepţie”, a spus preşedintele
F.C.E.R. Mircea Vasilescu,
redactor-şef la “Dilema Veche”, a vorbit despre Magdalena Boiangiu ca despre
o mare jurnalistă, care avea
o profundă dragoste de oameni. Ea a creat în bună
parte “Dilema Veche” şi a imprimat stilul care predomină în redacţie. Criticul de teatru Alice Georgescu
a citat opinia unor actori care, aflând de dispariţia ei,
s-au întrebat: “cum o să arate lumea teatrului fără
Lena”. Ing. José Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith
România, a vorbit despre contribuţia Magdalenei Boiangiu la activitatea organizaţiei, a spus că a iubit-o
pentru modestia şi inteligenţa ei şi i-a dorit să aibă o
viaţă bună dincolo, lângă Dumnezeu. (R.E.)

@@ DECESE @@ COMEMORĂRI @@
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna iulie 2009: CHIORESCU IOANA (49 de ani, Cimitirul Giurgiului),
NAIMAN MARCEL (85 de ani, Cimitirul Giurgiului), STIRBU ESTERA (75 de ani, Cimitirul Giurgiului),
MORGENSTERN IULIU (75 de ani, Cimitirul Giurgiului), LIDID MIRCEA (71 de ani, Cimitirul Giurgiului).
Înhumaţi în cimitirele din ţară: KLEN GHEORGHE (72 de ani, Sibiu).
Cu durere în suflet,
vreau să vă informez despre moartea, după o lungă
suferinţă, a profesorului
HAIM RIEMER. A fost înmormântat la 9 iulie a.c. la
Har Hamenuhot, Ierusalim,
în prezenţa familiei, rudelor şi prietenilor care au
apreciat în mod deosebit
personalitatea sa excepţională, contribuţia lui la
„Revista Cultului Mozaic”,
la educaţia iudaică şi întărirea moştenirii, culturii şi
valorilor iudaice.
Dr.Yosef Govrin,
fost ambasador al
Israelului în România

Se împlinesc 5 ani de la decesul soţului meu – ing. TEODOR
WEXLER. Cu acelaşi dor, aceeaşi
durere rămasă vie şi fără alinare, în
pofida trecerii timpului, îl readuc în
memoria celor care l-au cunoscut şi
apreciat. Soţia.
Pioasă şi dragă amintire lui
GHIZELA FAIBIŞ BANDEL la 20
de ani de la moartea sa. O plângem
mereu Ana şi Carol Leibovici – copii
ei (Piatra Neamţ). Iolanda şi Ady,
nepoţi, Orly şi Elad, strănepoţii din
Israel.
Cu aceeaşi nemăsurată durere
o readucem în amintire pe draga
noastră LORA BRUCMAIER pe
care nu o vom uita niciodată. Ana şi
Carol Leibovici cu copiii şi nepoţii.
În ziua de 5 august (15 Av) vor
fi 13 ani de când ADA ULUBEANU

(BERCOVICI) ne-a părăsit pentru
totdeauna. Dr. Miriam Bercovici,
Simeon şi Emanuel Ulubeanu.
Comemorăm şi ne sunt mereu
în amintire bunii şi devotaţii noştri
părinţi: CLARA ŢUDIC – doctor
ARON ŢUDIC (Bârlad). Nu vă vom
uita niciodată!
Comunitatea evreilor din Tg.
Mureş anunţă cu durere încetarea din viaţă, la 82 de ani, a lui
LUCIAN MEHLER, membru al
conducerii Comunităţii. Născut
în Bucovina, a venit în 1946 la
Sighişoara unde, timp de 22 de
ani, a fost preşedintele comunităţii evreilor. După ce s-a mutat
la Tg. Mureş, a luat parte la viaţa
religioasă iudaică. Dumnezeu să-l
odihnească.

ANIVERSĂRILE ŞI COMEMORĂRILE
LUNII IULIE

•

La 3 iulie 1883, s-a născut la
Praga scriitorul FRANZ
KAFKA.
La 3 iulie 1930, s-a născut
HERMAN GOLDENBERG,
vicepreşedinte C.E. din Brăila.
La 4 iulie 1923, s-a născut
scriitorul
HARALAMB
ZINCĂ.
La 4 iulie 1924, s-a născut
ISIA BUCA, secretară C.E.
Dorohoi.
La 4 iulie 1957, s-a născut
TANIA LAZĂR, secretară a
C.E. Focşani.
La 6 iulie 1937, s-a născut la
Ştefăneşti scriitorul SHAUL
CARMEL.
La 9 iulie 1938, s-a născut
VICTORIA
DEMAYO,
membră a Forumului B’nai B’rith
România.
La 9 iulie 1900, s-a născut la
Botoşani reputatul lingvist
ALEXANDRU GRAUR. A fost
membru al Academiei Române.
La 10 iulie 1957, s-a născut
RODICA RADIAN GORDON,
fostă ambasadoare a Israelului
în România.
La 10 iulie 1915, s-a născut
în Canada marele scriitor
SAUL BELLOW, distins cu
Premiul Nobel pentru literatură.
La 10 iulie 1924, s-a născut
RESCH BERNARD, secretar
al C.E. Iaşi.
La 11 iulie 1944, s-a născut
IANCU EIZIC, preşedintele
C.E. Tecuci.
La 12 iulie 1935, s-a născut
LAZĂR
CROITORU,
preşedintele C.E. Bârlad.
La 12 iulie 1943, s-a născut
la Bucureşti scriitorul RADU
F. ALEXANDRU.
La 13 iulie 1928, s-a născut
scriitorul ŞTEFAN BERCIU.
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La 14 iulie 1903, s-a
născut la San
Francisco
scriitorul
IRVING STONE.
La 14 iulie 1924, s-a
născut la Bucureşti
regizorul de film LUCIAN
BRATU.
La 17 iulie 1936, s-a
născut la Bucureşti
poetul
GEORGE
ALMOSNINO.
La 18 iulie 1936, s-a
născut
IOSIF
SINGER, secretar al
C.E. Lugoj
La 18 iulie 1930, s-a
născut la Alba Iulia
criticul literar şi publicistul
S. DAMIAN.
La 21 iulie 1926, s-a
născut FREDERIC
ROTH,
responsabil
Obştea Carei.
La 22 iulie 1957, s-a născut
FREDI DEAC, preşedintele
C.E. Bistriţa.
La 22 iulie 1940, s-a născut
la
Bucureşti
chimistul
ALEXANDRE REVCOLEVSCHI.
La 22 iulie 1929, s-a născut
av. IDA SCHOTEK.
La 23 iulie 1930, s-a născut
publicistul
AVRAM
CROITORU. Recent i-a apărut
volumul: Pe firul amintirilor.
La 24 iulie 1921, s-a născut
compozitorul FRED FIREA.
La 26 iulie 1932, s-a născut
la Ierusalim Marele Rabin
MENACHEM HACOHEN.
La 31 iulie 1953, s-a născut
PERI BLĂNARU. În prezent
îndeplineşte funcţiile de şef
protocol F.C.E.R. şi secretară a
C.E.B.
La 31 iulie 1935, s-a născut
OTTO
DEUTSCH,
preşedintele C.E. Sibiu.
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ANIVERSĂRILE ŞI COMEMORĂRILE
LUNII AUGUST

•

La 3 august 1940, a murit la
New York ZEEV (VLADIMIR)
JABOTINSKI,
ideolog
şi
conducător sionist, militant pentru
crearea unui stat evreiesc în
graniţele Israelului biblic. A
înfiinţat mişcarea de tineret
Betar.
La 4 august 1927, s-a născut
SOLOMON
FLORIAN,
redactor la revista „Realitatea
Evreiască”.
La 4 august 1938, s-a născut
EVA GALAMBOS, redactor
la revista „Realitatea Evreiască”
Acum 100 de ani, la 5 august
1909, s-a născut la Ploieşti
NINA FAÇON, fondatoarea şcolii
româneşti de italienistică.
La 8 august 1902, s-a născut
la Bucureşti scriitorul SAŞA
PANĂ,
teoretician
al
avangardismului interbelic. În
1928 editează revista „Unu”
La 9 august 1928, s-a născut
ing. OSY LAZĂR, fost
preşedinte al C.E.B.
La 9 august 1931, s-a născut
la Bucureşti TEODOR
WEXLER, specialist în probleme
de chimie industrială. A întemeiat
Fundaţia
„Dr.
Wilhelm
Filderman”.
La 9 august 1914, s-a născut
la Craiova compozitorul
ALEXANDRU MANDY.
La 10 august 1930, s-a
născut DAVID SEGAL
IANCU, preşedintele C.E. Brăila.
La 11 august 1919, s-a
născut la Hotin (Basarabia)
scriitorul de limbă idiş LEO
SCHADACH. În 1946 s-a stabilit
în Bucureşti, începând să
colaboreze la „Revista Cultului
Mozaic”.
La 11 august 1980 a murit
scriitorul ISAC PELTZ.
La 12 august 1900, a murit
la New York, primul campion
mondial de şah WILHELM
STEINITZ, născut la Praga.
La 15 august 1928, s-a
născut la Bucureşti MATY
BLUMENFELD, fost profesor la
Facultatea de aeronave.
La 16 august 1913, s-a
născut la Brest-Litovsk
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(Belarus) MENACHEM BEGIN.
În 1943 s-a stabilit în Ereţ Israel.
În 1977 a devenit prim-ministru al
Israelului, funcţie pe care a
deţinut-o şase ani.
La 18 august 1965, a început
la Frankfurt pe Main
pronunţarea sentinţelor în
procesul criminalilor de la
Auschwitz. Procesul a durat 183
de zile.
La 20 august 1978, s-a
născut ŞLOMO SORIN
ROSEN, învestit cu înalta funcţie
de Prim Rabin al României. A
absolvit o prestigioasă şcoală
rabinică de la New York.
La 21 august 1979, primii
turişti israelieni sosesc într-o
vizită turistică în Egipt, după
încheierea Tratatului de pace
dintre cele două ţări.
La 23 august 1926, s-a
născut actorul TEODOR
DANETTI.
La 23 august 1924, s-a
născut la Budapesta scriitorul
satiric EPHRAIM KISHON.
La 24 august 1927, s-a
născut la Moineşti criticul şi
eseistul B. ELVIN
La 25 august 1984, a murit
la Los Angeles scriitorul
TRUMAN CAPOTE, maestru al
romanului poliţist.
La 25 august 1936, s-a
născut
ing. SANDRA
SEGAL, membru supleant în
Consiliul de conducere al
F.C.E.R.
La 26 august 1899, s-a
născut la Berlin ERICH
COLLIN, considerat al doilea
tenor al ansamblului vocal
„Comedian Harmonists”. În 1938
a emigrat în S.U.A.
La 27 august 1930, s-a
născut la Frumuşica istoricul
literar ZIGU ORNEA.
Între 29 şi 31 august 1897, a
avut loc la Basel primul
congres mondial sionist. Cu
acest prilej a fost înfiinţată
Organizaţia Sionistă Mondială
(WZO).
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Lider în inovare şi construcţie de
armament aeropurtat
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La jumătatea lunii iunie, la Paris, pe
aerodromul Le Bourget, a avut loc cel de
al 48-lea Salon aviatic, la care au participat
şi 12 firme israeliene, pavilionul Israelului fiind una dintre vedetele expoziţiei.
Industria aerospaţială israeliană a ajuns
pe unul din primele locuri în lume datorită
permanentei inovări, impunându-se mai
ales în domeniul aparatelor fără pilot, telecomandate de la sol, aşa-numitele “drone”. Câteva exemple: elicopterul “Mule”,
destinat evacuării răniţilor de pe front;
avionul kamikadze, care atacă obiective
inamice şi explodează ca o bombă; şi dro-

na “Picador”, destinată operaţiilor navale şi
terestre - un elicopter de atac , fără pilot.
“Mule” poate transporta pe câmpul de
luptă muniţii şi evacua răniţii. El are o rază
de acţiune de 80 km, zboară la 3.660 m
înălţime şi transportă cu 160 km/h 317 kg.
“Picador”, elicopterul de atac fără pilot,
poate zbura 200 km şi transporta 180 kg
de bombe şi muniţie. Un alt exponat care
a atras atenţia specialiştilor a fost “Harop”
(foto), o dronă care explodează deasupra
ţintelor inamice, dar care faţă de rachete

are avantajul că este mult mai uşor manevrabilă. Ea poate pluti deasupra unei zone
din teritoriul inamic şi distruge lansatoare
de rachete, sisteme antiaeriene sau nave
inamice. E ca un vultur care planează şi
brusc intră în picaj asupra prăzii pe care
a detectat-o la sol. India a comandat deja
asemenea drone în valoare de 100 de
milioane de dolari.
“Namer” este numele noului transportor
blindat pentru trupele de uscat. El va fi
dotat cu “Pumnul de Fier”, cum e denumit
noul sistem de interceptare a rachetelor
antitanc, incluzând întreaga gamă de
rachete ruseşti aflate în dotarea armatei
siriene şi a Hezbollahului. “Pumnul de
Fier” e alcătuit dintr-un sistem optic pasiv şi un radar. In sutimi de secundă, el
detectează racheta lansată de inamic şi
o interceptează cu o rachetă proprie de
forma unui obuz, care o distruge pe cea
inamică în aer.

Nanopastile contra durerii

Inventatorul
telefonului mobil

Martin Cooper
Jumătate din populaţia lumii foloseşte telefoane mobile iar rata lor de
schimbare e atât de rapidă încât se
vând anual peste un miliard de aparate noi. Dumneavoastră ştiţi cine a
inventat telefonul mobil? În afară de
industrie şi de specialişti, nimeni nu
ştie. Creatorul acestei minuni tehnice, care a revoluţionat viaţa noastră,
este Martin Cooper, acum în vârstă
de 81 de ani. Deşi om bătrân, este
activ pe plan profesional - conduce
o firmă înfiinţată de el, „Array comp”,
care produce antene speciale de microunde - dar joacă şi tenis, schiază
şi face jogging. Martin Cooper s-a
născut în 1928, la Chicago, în familia
unor evrei emigraţi din Ucraina. Mama
era casnică iar tatăl a supravieţuit
crizei din anii 1929-1933 vânzând
diverse produse din poartă în poartă.
Pentru a-şi finanţa studiile la Institutul
pentru Tehnologie din Illinois ( pe care
l-a absolvit la „seral”), Martin a intrat
în armată, a ajuns în marină, pe un
distrugător, în timpul războiului din
Coreea, apoi a servit un an jumătate
pe un submarin. A început să lucreze
la Motorola în 1964 şi a ajuns, în timp,
să conducă Departamentul de cercetare al acestui gigant al electronicii. În
1973, a inventat telefonul mobil ( la
3 aprilie a efectuat prima convorbire
locală pe un asemenea telefon). Aparatul, lansat comercial abia în 1983,
cântărea 1 kg, avea o autonomie de
35 de minute şi costa 4.000 de dolari.
Evoluţia telefonului mobil o cunoaştem cu toţii: astăzi acest aparat este
şi terminal pentru Internet, şi portabil
pentru emisiuni de radio, jocuri video,
emisiuni TV, precum şi aparat foto. Iar
Motorola, care l-a lansat, a pierdut
locul dominant în industria „mobilelor” în favoarea lui Nokia şi a firmelor
japoneze. Martin Cooper a mai avut
şi alte idei geniale, printre care am
menţiona o modificare tehnologică
a cristalelor cu cuarţ care a dus al
apariţia ceasurilor electronice.

Osteoartrita este o boală degenerativă
larg răspândită în lume: ea se manifestă
prin erodarea cartilajului din încheieturi, mai
ales la şold. Numai în Statele Unite sunt 27
de milioane de bolnavi şi se estimează că
80% din populaţia lumii are această boală
după vârsta de 65 de ani, chiar dacă ea nu
se manifestă totdeauna în formă acută. E o
maladie dureroasă, chiar foarte dureroasă,
fiindcă oasele ajung să se frece unul de altul.
În mod normal, articulaţiile sunt acoperite
cu un cartilaj gros de doi milimetri, un ţesut
spongios umplut cu lichid sinovial, care asigură lubrifierea încheieturilor. Când acest
cartilaj dispare, frecarea os pe os blocheaza
articulaţia şi provoacă dureri mari. Cerce-

tători de la Tehnion au creat nanoparticule
cu grăsime, cu fosfolipide, care, injectate
în articulaţii, asigură lubrifierea acestora şi
astfel evită operaţia şi suspendă durerile.
Nu e numai o idee terapeutică nouă ci şi o
tehnologie originală care permite fabricarea
unor globule, de miliardimi de metru în diametru, care să poată fi încărcate cu liposomi.
În acelaşi timp, colectivul de biochimie,
condus de prof. Yechezkel Barenholtz, a
anunţat că a produs şi nanocapsule încărcate cu Doxil, prima nanoterapie din lume
autorizată în tratamentul cancerului de sân
şi de ovare. Aceste capsule asigură eliberarea lentă în organism a medicamentului
chimioterapeutic.

Orion pentru Google
Internetul rămâne un
domeniu în care tinerii
ingenioşi şi întreprinzători pot da “lovituri”
senzaţionale, unii devenind milionari sau
chiar miliardari. Printre
ei se află şi Ori Allon,
un israelian în vârstă
de 29 de ani care a
creat un supermotor
de căutare utilizabil pe
Google. Noul soft Orion
permite utilizatorilor de
pe Google să efectueze
o căutare de informaţii
ca nişte experţi, fără să fie experţi, un progres care - după
cum afirmă universitatea australiană unde a dezvoltat acest
program - “a revoluţionat” folosirea lui Google. Prin Orion se
obţin acum rezultate legate un numai de “cuvintele cheie” ci şi
de alte cuvinte legate de subiectul căutat. Orion procesează
termenii căutaţi şi asociază la ei noi linkuri, totul în câteva milisecunde. Ori Allon a creat programul Orion în 2005, când se
afla la doctorat la Universitatea New South Wales din Sydney.
Firma Google a cumpărat drepturile de difuzare ale softului,
licitând suma cu Yahoo şi Microsoft, şi l-a lansat internaţional,
pe 24 martie a.c. Google l-a angajat pe Ori Allon, care de trei
ani lucrează în California.

Contra hipertensiunii
Hipertensiunea poate afecta nu numai inima sau poate prefigura un atac cerebral, dar atacă şi rinichii. Multă vreme, limita
tensiunii normale era considerată 14/9 dar, în ultima vreme,
doctorii au coborât linia la 12/8. Profesoara Esther Paran, şefa
Departamentului de cardiologie de la Universitatea din Beer
Sheba, a descoperit că sucul concentrat de tomate are un efect
pozitiv asupra scăderii tensiunii. Carotenoidele, substanţe antioxidante naturale ce se găsesc în unele legume, au proprietatea
de a reduce tensiunea arterială, iar concentratul de tomate este
cel mai eficient antoxidant.El conţine în cantitate mare lycopen,
o substanţă folosită cu succes în tratarea cancerului de prostată şi care e cel mai puternic carotenoid. Ca urmare, în Israel
sunt produse şi vândute în farmacii câteva mărci de pastile cu
concentrat de tomate.
Pagină realizată de ANDREI BANC

Scurt
2
(Scurt pe doi)

•

100 de cantori din SUA, Canada,
mai multe ţări europene şi Israel au
participat la un turneu fără precedent
în Polonia. Ei au prezentat un concert
organizat la Opera din Varşovia şi în
locul unde s-a aflat ghetoul, în cadrul
unei ceremonii cu prilejul începerii
construcţiei noului Muzeu al Istoriei
Evreilor Polonezi. Cantorii au cântat
de asemenea şi la sinagoga Nozyk,
singura care nu a fost distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial.
Din acest grup au făcut parte şi doi fii
ai ultimului cantor al acestei sinagogi.
Turneul a mai cuprins participarea la
un serviciu memorial în fostul lagăr
de exterminare Auschwitz-Birkenau
şi două concerte la Cracovia.

•

În cadrul turneului ei mondial
“Sticky and Sweet”, pentru promovarea ultimului ei album, “Hard
Candy”, Madonna va da un concert
şi în Israel. Acesta va avea loc la 1
septembrie a.c., în parcul Hayarkon
din Tel Aviv. Este cel de-al doilea
concert al cântăreţei pop în Israel,
primul desfăşurându-se în urmă cu
16 ani, în 1993.

•

Dr. Mehdi Khazali, un internaut
iranian, oponent al preşedintelui Ahmadinejad, a fost arestat deoarece a
pretins că acesta ar avea strămoşi …
evrei. La începutul anului, Khazali a
semnalat pe site-ul său că preşedintele iranian şi-ar fi schimbat numele
de familie ca să-şi ascundă originea,
parţial evreiască, a relatat cotidianul
israelian “The Jerusalem Post”.

Anton Celaru – 90
Cu o oarecare întârziere îl felicităm pe prietenul nostru,
Anton Celaru, cel mai mare (aici va ridica din sprâncene)
traducător din idiş, la ora actuală, un om de o mare generozitate, asemănător la fire cu scriitorii de care s-a ocupat,
clasici şi contemporani, primul favorit fiind Isaac Bashevis
Singer, din care „a scos” şapte romane, în mare parte la
Editura Hasefer. Mi-a mărturisit că nu cunoştea foarte bine
idişul, până ce nu s-a apucat să ia rând cu rând tot ce era
mai bun în această literatură („La Lisabona într-o sâmbătă”
este o superbă antologie cu autori pe care nu-i cunoşteam,
din diverse ţări, SUA, fosta URSS, etc.). Uneori îi vine să
caute prin cameră, sub masă, pe fereastră cuvântul potrivit,
acea expresie care să ne aducă în lumea, deja dispărută
în mare măsură, a evreilor vorbitori de idiş. Este încântător
să citeşti ceva tradus de prietenul Anton Celaru. Eu i-am
spus că este mai mult scriitor decât traducător. „Dragă, eu
am fost jurnalist, dar nici asta nu mai fac”, mi-a răspuns,
cu nemărginită modestie. Este un om cuceritor. Ad mea
veesrim, maestre, dacă ne permiteţi.
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Sorin Vieru – 75
Il văd adesea pe stradă pe veşnic preocupatul Sorin Vieru
şi nu-mi pare a fi împlinit trei sferturi de veac. In 1986, în „Viaţa
Românească” el scria: „ Tot mai des mi se întâmplă să am întâlniri de gradul trei cu dl. Caragiale... Interesul meu este atât
sistematic, cât şi polemic”. De ce scria acest eseu (am citat din
primele rânduri) în acel an, nu ştim exact, dar bănuim. Filosoful
nu era printre adulatorii dictaturii ceauşiste şi nici ai socialismului
„cu faţă umană” (cum o fi fost celălalt socialism, dacă acesta
era insuportabil?).In 1990, la Ed. Humanitas apărea o carte,
„Riscul gândirii”, semnată de Terente Robert şi Sorin Vieru, prima carte în care filosoful se putea exprima liber. Prima lucrare
publicată datează din 1975, cu un titlu de specialitate, evident:
„ Axiomatizări şi modele ale sistemelor silogistice”. In 1997 a
mai publicat „Incercări de logică – studii fregeene”, titlu care, cu
toată modestia cuvântului „încercări”, ne depăşeşte. O surpriză
– „ Momentan” (versuri – 1991); regretăm că nu avem acest volum. A tradus din Gottlieb Frege (de unde şi logica „fregeeană”),
Platon („Parmenide”), R.Carnap, St. Koerne, ş.a. Născut la Iaşi,
în 1934, absolvent al Facultăţii de Filosofie, a obţinut doctoratul
în 1973, a făcut specializări la Heidelberg, New York, Moscova,
Helsinki, Bochum, a participat la diverse simpozioane, conferinţe
ştiinţifice. Fratele său a fost cunoscutul muzician Anatol Vieru, al
cărui fiu, Andrei Vieru, este deja un nume în arta interpretativă.
Are un singur defect – este prea discret, prea modest faţă de
puternica sa capacitate de a cuprinde ramuri greu accesibile ale
filosofiei moderne.
BORIS MARIAN

18

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 322-323 (1122-1123) - 1 - 31 iulie 2009

JEWISH REALITY

zicedid ze`ivnd

    ~  - z ~ ’- ’

Great Rabbi Menachem Hacohen’s      
  
message for Rosh Hashanah
[…] A year is a long period with days of
light and joy along with days of sadness and
shadow. There are periods of success and
fulſllment and periods of failure and disappointment for the individual and for the community as well!
[…] If we are going to make a report
for the Romanian Jewish communities we
should reach the conclusion that last year
was a successful one. We can mention with
great satisfaction the continuity of the Jewish and religious life in the communities, in
spite of the numerical decrease of the Jewish population.The number of Rabbies in our
communities and in the Rabbinical Ofſce is
growing. Together with Prime Rabbi, Shlomo
Sorin Rosen, there are also another two Rabbies: Zvi Kisselstein Chalamish and Avraham
Ehrenfeld. Mr. Eduard Kupferberg is a coordinator of Talmud-Torah National Programme.
And above all we are proudly mentioning
the cultural activities organized by F.J.C.R.,
the remarkable work of “Hasefer” Publishing
House, the regular publication of the “Jewish
Reality” review, the yearly publication of the

Calendar [Luah], the museums activities, the
historical research in the institutes – brieƀy, a
really blessed year.
[…] In the same time we shouldn’t ignore
the shadow above our heads. With the time
passing, the old generation disappears. I’m
particularly referring to those experienced in
the synagogue life of the communities, with
the necessary knowledge to lead the religious
service and to read the Torah, those who
were responsible with keeping the traditional
religious and synagogue activities.
[…] At the beginning of the New Year, on
Rosh Hashanah and Yom Kippur, we will pray
before the Creator of the world. Before him
will also come the millions souls of the Jews
murdered for the only reason that they were
Jews, and who sacriſced their life to praise
His name. We are praying the merits of our
parents who sacriſced their life in order to
ensure the holiness of the Jewish life in the
previous generations, to come before Him,
and we are praying for a blessed and fulſlling
year: “May the year with its curses end! May
the year with its blessings begin!”

The mesage of dr. Aurel Vainer,
president of F.J.C.R. for Rosh Hashanah
(excerpts)
With the change of the year we use according to our millenary Judaic tradition
to make a multidimensional, and particularly soul balance, the well-known Heshbon
Hanephesh...Therefore, what was most relevant for the year ƀowing to its end?
- With the direct implication of the Rabbinical Ofſce, of our rabbies, of our cantors
and prayers ofſciants, of the mashgiah, the
mosaic religious life could be organized in
the 38 communities and 26 small communities living in Romania [...]
- In our Judaic heritage presentation we
took care – not with great success – of the
88 synagogues and 821 Jewish cemeteries
in all Romania. I cannot omit also the great
pain and material and spiritual loss provoked
by the three vandalizations of Jewish graves
from Giurgiului cemetery (Bucharest), from
Botosani and very recently, from Ploiesti [...]
- The social and medical assistance for
the members of our communities, especially
for the Holocaust survivors, continued to take
place in reasonable conditions, with remarkable qualitative improvements [...]

- We made great efforts to present and
exploit the Real Estate Patrimony of F.J.C.R.
– religious and economical. At present rehabilitation work is done at the Choral Temple
from Bucharest, at the Synagogues from
Galati and Iassy. A special place was dedicated to the reconstruction of the Baal Shem
Tov Synagogue from Piatra Neamt [...]
- We obtained signiſcant progresses in
the activity of Community Centers from Bucharest and Oradea, that are organized and
function in a partnership F.J.C.R. – Joint. In
the year ending now a Community Center
was born in Iassy too [...]
- As for the political life, in the ſrst part of
the year 5769, the Jews, as all the Romanian
citizens, participated to the parliamentarian
elections, and renewed the vote they had
entrusted, as a sign of gratitude for their representative in the previous Parliament, four
years ago [...]
Thus the New Jewish Year 5770 enjoys a
good starting base. Still, let us not forget we
are going to continue to confront major ſnancial difſculties generated by the international
ſnancial and economical crisis [...]

Praga: ”Holocaust Era Assets
Conference”
On July 26 – 30 in Prague, the manifestation “Holocaust Era Assets Conference”
concerning the situation of the private and
communitarian assets conſscated from Jews
during the World War II and the communist
regime, took place. 49 countries, NGO’s,
Jewish international organizations, worldknown personalities participated to the event.
Romania was represented by a delegation led
by Dr. Bogdan Aurescu, State Secretary at the
Ministry of Foreign Affairs. Dr. Aurel Vainer,

member of the Parliament and president of
F.J.C.R. was a member of the delegation.
In a public reunion the Federation president
presented, based on the “Declaration from
Terezin”, that was adopted at the end of the
meeting, the main ideas and conclusions and
their importance for the restitution process
in Romania. He also outlined the fact that
in Prague the Holocaust survivors’ situation
was also discussed, as well as the need for
education in this ſeld.

Dr.Yves Pallade at B’nai B’rith
Dr. Yves Pallade, director of FAN (Foreign Affairs Network), the organism of B’nai
B’rith Europe dealing with defending the
Jews’ interests, with the ſght against antiSemitism in the world and with the support
for Israel, was the guest of the last reunion of

B’nai B’rith Romania. He presented the organization, the main objectives and the activity
of FAN. Dr. Yves Pallade largely described
the FAN campaign regarding the Durban II
conference from Geneva and the results obtained.

Îi anunįâm pe cititorii noĩtri câ, începând cu numârul viitor al revistei,
vom extinde spaįiul rezervat materialelor în ivrit ĩi în limba englezâ.
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ZAI FREIL|H!

Fii
vesel!

CRIZA ÎN EVOLUŢIE?
NU-I BAI, AVEM SOLUŢIE!

O pagină de arta şi
de meseria divertismentului

Glume

AFORISME

• Savanţii au ajuns la concluzia că cele mai multe
vitamine se găsesc în farmacie.
• Un om avea un papagal care înjura. Într-o zi, exasperat, îl închide în cameră. Nimic, papagalul rămâne
cu acelaşi obicei. Îl închide în şifonier. Şi mai rău. Atunci
îl închide în congelator. După un minut, papagalul tace.
Omul îl scoate din congelator.
Papagalul: Vă rog să acceptaţi scuzele mele pentru
neplăcerile provocate, vă asigur însă că nu se vor mai
repeta!
Omul rămâne fără cuvinte, nu-i vine să creadă.
Tot papagalul: Apropo... doar aşa, de curiozitate:
găina cu ce a greşit?
• O râmă către prietenul său:
Dacă nu te însori cu mine, mă arunc în faţa găinii!
• Doi ardeleni tăiau o bombă cu fierăstrăul. Vine al
treilea şi îi întreabă:
Mă, da’ dacă explodează?
Ceilalţi:
Apăi, nu-i bai, că mai avem una!
• Vine Ion acasă. Intră, dar în casă îl vede pe
Gheorghe.
Ce faci aici, Gheorghe?
Aştept autobuzul.
Ion iese. Dar îi vine în minte un gând: „De unde autobuzul la mine în casă?”. Se întoarce, dar Gheorghe nu
mai era. „Totuşi, a venit autobuzul” – se gândi Ion.

La 6 martie 1909 se năştea la Lvov (fost Lemberg)
STANISLAW JERZY LEC, unul dintre cei mai apreciaţi
autori de aforisme ai secolului XX, fiul baronului de
Tusch-Letz şi al Adelei Safrin, evreică. A studiat la Viena
şi la Lvov, a participat la diverse activităţi culturale şi
politice (era de orientare socialistă), fiind prieten cu Leon
Pasternak, văr al scriitorului Boris Pasternak. După cel
de-al doilea război mondial a plecat în Israel cu familia,
a revenit în Polonia, unde a fost persecutat, nu i s-au
publicat scrierile; dar la moartea sa, survenită la 7 mai
1966 a fost înmormântat cu onoruri, datorită faimei de
care se bucura în rândul intelectualităţii poloneze şi în
străinătate. Cităm o parte din aforismele sale.
- După fiecare colţ te aşteaptă o nouă direcţie.
- De obicei, ieşirea este acolo unde era cândva o
intrare.
- Într-un război de idei, mor de obicei oameni.
- Chiar şi un ochi de sticlă îşi poate vedea orbirea.
- Cu cine va trebui să mărităm Libertatea, ca să se
reproducă?
- Puteţi închide ochii în faţa realităţii, dar nu în faţa
memoriei.
- Optimiştii şi pesimiştii sunt în dezacord în privinţa
datei la care prevăd sfârşitul lumii.
- Şi Dumnezeu a vorbit în citate.

„Să-l ia naiba pe Churchill!”
Într-o zi, Winston Churchill urma să ţină un discurs la
radio. Se grăbea foarte tare deoarece, contrar obiceiului
lui, era în întârziere. A oprit un taxi şi i-a spus şoferului să-l
ducă de urgenţă la BBC.
- Îmi pare rău, i-a spus şoferul, trebuie să vă gasiţi o
altă maşină.
- De ce? l-a întrebat Churchill.
- De obicei, n-ar fi o problemă, îi răspunse şoferul,
scuzându-se, dar dl Churchill va vorbi la ora şase la
radio şi vreau să ajung acasă în timp ca să-l ascult.
Foarte flatat, Churchill a scos din portmoneu o bancnotă
de cinci lire şi i-a înmânat-o şoferului. Omul a luat-o foarte
satisfăcut şi i-a spus: “Urcaţi în maşină, domnule. Să-l ia
naiba pe Churchill!”

- MERGE, MERGE?
- SLAVĂ DOMNULUI, M-AM EXTINS!...
- Orientaţi-vă spre viitor, ne spun cei care ne fură
prezentul.
- În timp ce Protocoalele Înţelepţilor Sionului au fost
mereu falsificate, rapoartele proştilor au fost mereu
valabile.
- Nu se scufundă, este puternic ancorat de malul
disperării.
- Pe omul care şi-a ieşit din el trebuie să-l aşteptăm
să se întoarcă.

Integrama Realităţii…

Rubrică
R.E.
Rubrică
R.E.

Profesionişti
Aduce
somnul

COSMIN MIUŢE

Înconjur

În salt!

Drumuri

Castel

Ficat

Rubrică
R.E.

Asasinat

Din
oţel!

Tranşă

Largi

Unic
sens
Lumea din
centru!

Expus
Sufragiu

Număr

Măsliniu

Vârstă

Resort

Părtinitor

În pace!

Semnal de
pericol

Necredincios

A omite

Din plin!

Înălţat
Circuit
În prag!

Şolent pentru
zile călduroase

Gastronomica

Vă prezentăm o
reţetă de vară în care
şolentul clasic se prezintă sub formă de…
salată de fasole.
Ingrediente: o
ceaşcă de arpacaş,
2,5 ceşti de apă, o
ceapă mare feliată
sau o jumătate de
ceaşcă de ceapă
verde tăiată mărunt,
3-5 linguri de ulei de
măsline, 2,5 ceşti de
fasole roşie sau albă
fiartă sau două cutii de
fasole conservă (de
425 grame), trei ceşti
de carne de pasăre
sau curcan, fiartă şi
feliată, 1-3 linguri zeamă de
lămâie, două linguri de pătrunjel sau mărar, o lingură
de oregano, proaspete sau
uscate, tocate, 3-6 ouă fierte
tari, tăiate jumătăţi.
Se fierb 2,5 ceşti de apă
cu un praf de sare într-un vas
de tuci. Se adaugă arpacaşul,
se acoperă şi se fierbe la foc
mediu 40 de minute până
când se înmoaie. Se scoate,
se strecoară, se pune într-o
salatieră adâncă şi se lasă
să se răcească. Ceapa tăiată
se prăjeşte la foc mic în două

Formulă de
alungare

Din iubire!

Pregătit

În acte!
Înroşeşte
turnesolul
În Seul!

Armăsari
Sicrie

Arbore

Din eşec!

Mircea
Radu
Momentan

Corina
Chiriac

Cută

Prieten

A selecta

Pierdută

Idoli

Paul
Cornea
Silviu
Purcărete

Câmp

Legendă
A tălmăci

Cotidian

Enigmă

Însuşire

Dedesubt

În artă!

Haină
Radu
Cosaşu

În cuib!

linguri de ulei încins, 10 minute, până capătă o culoare
maronie. Se amestecă cu
arpacaşul. Dacă folosiţi ceapa verde, se pune ca atare
în arpacaş. Fasolea fiartă se
scurge şi împreună cu carnea
de pasăre se adaugă la arpacaş. Într-un vas separat se
prepară dressing-ul din ulei,
suc de lămâie, sare şi piper,
se asezonează după gust şi
se pune în salată. Se presară
verdeţurile. Se serveşte pe
foi de varză şi se ornează cu
jumătăţi de ouă fierte. (Din
„The Jerusalem Post”)

Pom
365 de zile
Reţinere

Săgetător
Anavi
Adam
Desţelenit

Din
pasăre!
Băutură

În vise!

Insucces

Planta

Ifose
Din
păun!

Căruţaş
Eusebiu
Ştefănescu
La
dreapta!
Adevărată
Simona
Sora

Venituri

El

Distanţat
Rubrică
R.E.
Jăratic

Răsărit

Depăşit

Cutele!

Al treilea

Perseverenţă
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Miracolul de a trăi

Montreal

„Hotelul dintre
lumi”
Drumul

spre teatru

Primul Festival
Internaţional
de Teatru Idiş

de Eric Emmanuel
Schmitt

Teatrul Mic şi Alice Barb
vă facilitează o nouă întâlnire cu cel mai
jucat dramaturg francez, prin „Hotelul
dintre lumi”. O piesă cu temă tragică,
înviorată, însă, de replicile spirituale ori
acid-ironice.
Schmitt imaginează, înaintea căderii
zarurilor, un loc de popas intermediar
între viaţă şi moarte. Se întâlnesc acolo, pe punctul de a-şi regăsi existenţa
„ticăloasă” sau, dimpotrivă, de a păşi în
„înfricoşatul neştiut de dincolo” – câţiva oameni foarte diferiţi: Preşedintele
Delbec, o femeie de serviciu, Marie, un
ziarist, Julien Portal, un astrolog şi tânăra
Laure, victime ale unor accidente, tentative de sinucidere sau boli care nu iartă.
Aproape toţi ignoră situaţia reală. Se cred
într-un hotel sau chiar într-un sanatoriu
de recuperare. Aşteaptă din ce în ce mai
intrigaţi explicaţii de la tăcuţii lor însoţitori
(îngerii Raphael şi Gabriel, sau Doctorulfemeie). Chiar şi mai lucidul Julien se
„agaţă de certitudinile sale negative”. Dar,
mai ales, Preşedintele acceptă cu greu
adevărul. Face caz de poziţia sa socială,
de averea, de puterea sa.
Schmitt ne provoacă râsul satirizând
„orbirea” în care trăim, obsedaţi de orgolii şi prejudecăţi, urmăriţi de complexe
meschine. Şi totodată, el ne aminteşte,
prin câteva momente de înfiorată poezie,
care sunt valorile autentice ale existenţei.
O face prin Astrolog, care refuză să mai
citească în stele şi donează, cu generozitate, inima pentru un transplant. O face
prin Laure, suava tânără grav bolnavă,
care, fermecându-i pe cei din jur, le
transmite miraculosul fiinţării în mijlocul
naturii care renaşte mereu, al măreţiei şi
frumuseţii spectacolului cosmic. Laure îi
învaţă să preţuiască fiecare clipă. Căci
dragostea conferă un sens plenar şi „face
până şi moartea mai suportabilă“.
În spectacolul lui Alice Barb (regia,
scenariul, ilustraţia muzicală), universul
imaginat de dramaturgul francez capătă
sugestii cosmice, se estetizează şi se
colorează într-un registru de romantism
modern (Decorul: Andrada Chiriac, Costume: Vladimir Tudorică, iar coregrafia:
Răzvan Mazilu).
Regizoarea valorifică inteligent textul
din unghiul comicului „orbirii”, întreţine
abil jocul surprizelor în zarea misterului.
Şi, mai ales, reverberează emoţional
cu sensibilitate revelaţiile sufleteşti. Toţi
interpreţii de la Mic sunt remarcabili –
începând cu Adriana Schiopu (Marie),
Mihai Dinvale (Astrologul Radjapour)
şi continuând cu Ovidiu Niculescu (Julien), Valentina Popa (Laure), Bogdan
Talaşman (Delbec) ori Liliana Pană.
Iar, alături de ei, Ana Bart, Traian Vlas,
Carmen Lupei.
NATALIA STANCIU

Lumină din Ţara Sfântă
În pictura lui Mihail Gavril nu se poate
ascunde nimeni. Nu se poate ascunde
ceva, nici cu picătura,nici cu rujul umbrei, dincolo de vraiştea semnelor şi a
culorilor, lumina face ordine, e singura
instanţă care adevereşte. Am ţinut să
spun aceste cuvinte, acum la început,
pentru a avea o uşă dechisă şi o pâine
de rupt în două între cele două credinţe.
Să ne fie foame Gavrile, vom avea de
ce să ne aducem aminte... Mihail Gavril
vine cu harul său din Bucovina şi poartă
cu el farmecul codrilor, dar şi severitatea
lor, în glasul lui se aud clopotele dulci
şi îndepărtate ale mânăstirilor. Este un
fel de preot, după înfăţişare, cu o privire
blândă, mai mult priveşte decât vorbeşte. Cred că nu mă înşel, în cazul picturii
lui lucrurile stau altfel : urmele vorbesc,
culorile se îngână, iar vântul ascuţit de
albastru ţine isonul.”Un premiu nu este
un fald de steag”, aşa vede lucrurile
Mihail Gavril. Şi totuşi, a cucerit multe
premii în decursul timpului,”omul trebuie
să bea şi din apa asta”, chiar dacă nu-i

este sete. Vă spun eu, dacă vreţi să mă
credeţi, nu e vorba de falsă modestie.
Această expoziţie, intitulată “La pas prin
Israel“, este găzduită de Centrul Cultural
Evreiesc din Bucureşti.Pentru cine nu a
fost în Israel şi priveşte aceste picturi, îşi
aduce aminte că a fost cândva acolo, dar
cine ştie când !? Nu contează, atunci, pe
atunci. În mai toate tablourile cu flori din
Israel, şi sunt multe, am observat ceva
impresionant, dincolo de frumuseţea
lor specifică, aceste flori degajă parcă o
anume mândrie, se înfăţişează şi rostesc
ceva despre starea locului, cu alte cuvinte, „ai grijă pe unde calci, pe aici urmele
nu se şterg niciodată.” Să fie vorba despre un anumit mesaj pe care pictorul l-a
desluşit şi nu a renunţat la el, să zicem
în toate, în toate tablourile despre flori.
Zidul Plângerii este un tablou care ne
ţine pe toţi cu faţa spre zid, oamenii par
nişte litere din marele alfabet al credinţei,
cartea se scrie în suflet şi se tipăreşte pe
zid. Preţul lacrimei este chiar rugăciunea.
În scorbura unui măslin uriaş Adam şi
Eva (o acuarelă neînchipuit de
frumoasă) fac dragoste, aduc
lumea pe lume.
GRIŞA GHERGHEI
În timp ce revista „Realitatea Evreiască” se pregătea pentru a intra la tipar, în Israel se
desfăşura cel de-al 26-lea Festival Internaţional al Filmului de la Ierusalim, cu participarea a
40 de ţări şi a 150 de filme.
A fost prezentat şi filmul românesc „Cea mai fericită fată din lume” (Regia: Radu Jude),
care s-a bucurat de un deosebit succes.
În numărul viitor al revistei vom publica un larg interviu cu actorul Vasile Muraru, despre
care presa israeliană scrie că „dovedeşte în acest rol complex (jucat în film) calităţi cinematografice excepţionale”. (A. ST.)
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La invitaţia organizatorilor, Teatrul
Evreiesc de Stat din Bucureşti (TES),
director Harry Eliad, a participat între
17 – 25 iunie 2009 în Canada la Primul
Festival Internaţional de Teatru Idiş
de la Montreal. Festivalul, care fără nici
o îndoială trebuie considerat ca fiind cea
mai amplă şi strălucită manifestare de
acest gen din ultimele două decenii, s-a
desfăşurat sub egida „Centrului Segal
pentru Artele Scenei“, cu prilejul aniversării a cincizeci de ani de existenţă a unei
instituţii culturale de renume, importantă
nu doar pentru comunitatea evreilor din
Montreal, şi anume „Dora Wasserman
Yiddish Theatre“.
Excelent organizat, cu o „arhitectură“
complexă şi bogată, Festivalul a cuprins
pe lângă spectacolele teatrale propriuzise – prezentate, în afară de TES, de
Yiddishspiel (Israel), Teatrul Naţional
Evreiesc din Varşovia, LufTeater (Franţa),
New Yiddish Rep (USA), precum şi de
trupe teatrale din Austria şi Australia – o
suită întreagă de alte evenimente cultural-artistice: un simpozion dedicat teatrului idiş, proiecţii de filme documentare
pe această temă (printre care, desigur, şi
filmul regizorului Radu Gabrea) precum
şi înregistrări filmate ale unor spectacole
care la vremea lor au înscris o dată în
istoria teatrului idiş; expoziţii de afişe
teatrale; concerte de muzică klezmer precum şi un concert de muzică de cameră
a unor compozitori evrei din Franţa, Italia
şi America de Nord; workshop-uri teatrale
etc. Pe linia unor mai vechi preocupări
ale sale, Harry Eliad a susţinut conferinţa
intitulată „Consideraţii asupra spectacologiei teatrului idiş – trecut şi viitor“.
Una din concluziile ce s-au desprins cu
claritate a fost necesitatea imperioasă a
colaborării cât mai susţinute între teatrele
idiş de pretutindeni pentru continuarea şi
dezvoltarea pe mai departe a teatrului şi
culturii idiş în condiţiile actuale ale unor
realităţi naţionale, interculturale şi globale
schimbate. În acest sens, din iniţiativa
directorului TES, la acest Festival s-a
semnat acordul de principiu între conducerile teatrelor idiş din Bucureşti, Varşovia
şi Tel Aviv de înfiinţare a „Uniunii Teatrelor
Idiş din Europa şi Israel“. Acordul prevede
schimburi artistice periodice extinse între
membrii Uniunii.
În cadrul Festivalului, TES a susţinut
patru reprezentaţii cu două din cele
mai recente producţii ale sale: drama
Dinastia Efros (regia: Elemér Kincses),
de un clasic al dramaturgiei idiş, Iacob
Gordin, şi Nuntă cu divorţ (regia: Dan
Tudor), o comedie muzicală după Şalom
Alehem. La prima reprezentaţie a asistat
şi ambasadoarea României în Canada,
Excelenţa Sa doamna Elena Ştefoi.
Ambele spectacole s-au bucurat de un
binemeritat succes. În Mirele Efros interpreta Leonie Waldman Eliad, şi-a pus tot
sufletul în acest spectacol...“ (Pat Donelly,
„Montreal Gazette“)
Într-una din după-amieze, TES a mai
prezentat şi un mic spectacol-montaj
de dramaturgie şi poezie românească
pentru comunitatea românească locală,
la sediul Consulatului României de la
Montreal. Spectacolul a fost primit cu
multă căldură.
Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei.
Abonamentele pentru cititorii din provincie se vor face
la comunităţile evreieşti din localitatea respectivă.
Pentru cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str.
Sfânta Vineri nr. 9-11, cod poştal 030202. Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate poştale fie pe
adresa F.C.E.R. – la oficiile poştale din localitate,
conform catalogului de presă poz. 19375 – pe cont
B.C.R. RO51RNCB0074011952750001 filiala sector
3, Bucureşti. Pentru EUROPA, un abonament pe un
an costă 45 de Euro (cu toate taxele incluse). Pentru
EXTRA EUROPA, un abonament pe un an costă 95
de dolari USA (cu toate taxele incluse).

