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La Bucureşti
a fost
inaugurat
Memorialul Holocaustului

Marele Rabin
Menachem
Hacohen:
„Ceremonia de astăzi vorbeşte, pe
de o parte, despre Holocaustul poporului
evreu, în care a fost ucisă o treime din
membrii săi. De asemenea, întoarcerea
acestor Suluri de Tora în sinagogile din
România simbolizează renaştere şi reconstrucţie, căci, în ciuda tuturor celor
întâmplate în urmă cu 60 de ani, poporul
lui Israel trăieşte şi este prezent”.

Foto: Sergiu Iczkovits

Traian
Băsescu,
preşedintele
României:
„A evoca tragedia Holocaustului este întotdeauna
cutremurător. Nimic nu poate
fi mai absurd, mai inuman,
mai iraţional, decât suferinţa
şi moartea celor care au fost
prigoniţi, deportaţi şi ucişi
pentru că erau evrei sau
romi. Niciodată respectul
nostru, al celor care trăim
astăzi în societăţi libere şi
democratice, nu se va putea
ridica la înălţimea şi intensitatea suferinţei şi a nevinovăţiei lor.”

Elie Wiesel,
laureat al
Premiului Nobel
pentru Pace:
„Peste tot, cu
puţine excepţii, umanitatea
a fost călcată
în picioare. Şi
liderii politici ai
dumneavoastră
au avut curajul
să recunoască
aceasta. Acest
monument este
una din expresiile concrete ale
acestei recunoaşteri. El aduce onoare
naţiunii dumneavoastră.”
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Agenda deputatului F.C.E.R.
în Parlamentul României
Participarea la reinaugurarea Sinagogii Peitavas
din Riga (Letonia), la al 19-lea Forum Economic Internaţional de la Krzynica (Polonia), vizitarea împreună
cu reprezentanţi ai altor culte religioase din România
a unor instituţii europene din Bruxelles, prezenţa la
Conferinţa Comisiei Economice Generale a Dimensiunii Parlamentare a Iniţiativei Central Europene de la
Zagreb (Croaţia), primirea, alături de alţi parlamentari,
a preşedintelui Senatului iordanian, Zaid Al-Rifai,
în vizită în România – iată câteva repere importante din agenda preşedintelui F.C.E.R., deputat dr.
Aurel Vainer. Au făcut parte din delegaţii preşedintele
A.E.R.V.H., dr. Liviu Beris (Krzynica), vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, Prim Rabinul Şlomo
Sorin Rosen (Bruxelles).
Referindu-se la reinaugurarea Sinagogii din Riga,
dr. Aurel Vainer a accentuat asupra supravieţuirii care
poate fi şi renaştere. Sinagoga, singura care a scăpat
de distrugere în timpul ocupaţiei naziste, şi-a recăpătat
strălucirea de altă dată. Participarea „la vârf” a oficialităţilor statului a avut putere de simbol: recunoştinţa
pentru aportul evreilor letoni la dezvoltarea Letoniei
moderne. Sinteza făcută de deputatul F.C.E.R. la dezbaterea cu tema „Situaţia evreilor din Europa Centrală
şi de Est”, s-a bucurat de real interes. Recepţia oferită
de ambasadorul Israelului în Letonia a oferit un bun
prilej de strângere a relaţiilor intercomunitare. Printre
dezbaterile care i-au reţinut atenţia la Forumul de la
Krzynica au fost: testamentul Papei Ioan Paul al II-lea
şi Europa Centrală şi de Est în perioada postcriză. Simpozionul „Criza economică şi financiară – extremism
şi antisemitism”, iniţiat şi organizat de F.C.E.R., a fost
moderat de consilierul prezidenţial Iulian Fota. Dr.
Aurel Vainer şi dr. Liviu Beris au susţinut o comunicare,
centrată pe comparaţia între criza anilor 1929 – 1933
şi cea actuală, arătând că istoria nu se repetă, dat fiind
schimbările majore din societatea umană survenite în
decursul acestui interval de timp, dar că nu avem voie
să ignorăm pericolele neoextremismului reactivat în
Europa, S.U.A. şi în alte colţuri ale lumii. La un alt simpozion, „Diversitatea religioasă – bogăţie culturală sau
sursă de disensiuni politice?”, dr. Aurel Vainer a avut
o comunicare cu acelaşi titlu, arătând că toate religiile
au ca principiu de bază iubirea de pace, diversitatea
religioasă este sursă de bogăţie culturală, dar în funcţie
de condiţii socio-economice, poate genera şi puseuri de
extremism politic şi antisemitism. Vizitarea instituţiilor
europene de la Bruxelles a însemnat: ~ un nou prilej de
întâlnire cu lideri ai unor culte din România; ~ o nouă
etapă în dezvoltarea relaţiilor interreligioase; ~ o mai
mare conştientizare a rolului pe care religiile sunt chemate să-l joace în cadrul U.E. Dezbaterile Conferinţei
de la Zagreb s-au concentrat asupra căutării de soluţii
pentru folosirea resurselor existente la nivel regional,
pentru o mai bună organizare administrativă şi crearea
unei legislaţii internaţionale care să regleze disfuncţionalităţi existente pe piaţa mondială. A fost adoptată o
Declaraţie Finală a Conferinţei, care pledează pentru
intensificarea dialogului între grupul de state central şi
est-europene participante. La întâlnirea cu preşedintele
Senatului iordanian, deputatul F.C.E.R. a evocat vizita
domniei sale la Amman, în 2008, ca membru al unui
grup parlamentar militând în favoarea păcii în Orientul
Apropiat, primirea la regele Abdulah al II-lea, faptul că
reprezintă populaţia evreiască în Parlamentul României, dar şi pe cei 23.000 de votanţi, evrei şi neevrei, din
întreaga ţară. „Suntem o mică-mare comunitate, care
are un cuvânt de spus în lumea contemporană” – a
conchis. (IULIA DELEANU)

Distincţie
Preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, a fost
distins cu Diploma Asociaţiei
Diplomaţilor Şcolii Superioare de
Război, din partea unei delegaţii
ONG din Sao Paolo, în semn
de gratitudine pentru adâncirea
relaţiilor româno-braziliene.

Mesaje de Anul Nou adresate F.C.E.R.
Cu prilejul Anului Nou iudaic, F.C.E.R. a primit urări
de bine din partea reprezentanţilor unor insitituţii centrale, politice şi culturale. Astfel, au transmis mesaje
de felicitare Laszlo Borbely, membru al Comisiei
de Politică Externă a Camerei Deputaţilor, Adrian
Lemeni, Secretar de stat pentru Culte, Gheorghe Dobre, Secretar General adjunct la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţelor, Maria Ţoghină, PreşedinteDirector General al Societăţii Radio România, acad.
Sabina Ispas, Insititutul de Etnografie şi Folclor “C.
Brăiloiu” al Academiei Române.

MESAJE CĂTRE COMUNITĂŢILE EVREIEŞTI DIN DIASPORA
cu ocazia Anului Nou Evreiesc (Roş Haşana) 5770
Din partea Preşedintelui Statului Israel, E.S. Shimon Peres

Sperăm că Noul An va fi marcat
de împlinirea aspiraţiilor noastre: să
avem pace, mai multă siguranţă, să
promovăm creşterea economică, să
asigurăm viitorul poporului evreu şi să
întărim legăturile dintre Israel şi fraţii
noştri din Diaspora.
Oportunitatea de a ajunge la pace
este aproape şi trebuie fructificată,
chiar şi dacă va trebui să facem concesii dureroase. Poziţia inflexibilă a lumii
arabe, de a spune ”Nu” negocierilor,
”Nu” recunoaşterii Statului Israel şi
„Nu” păcii, a fost înlocuită în prezent cu
un ”Da” de trei ori, la Iniţiativa Saudită.
Comunitatea internaţională doreşte să
susţină eforturile noastre de înaintare
a procesului de pace şi sunt sigur că,
datorită eforturilor noastre concertate,
viziunea unei păci extinse poate fi realizată. Acest lucru va crea stabilitate,
linişte, securitate şi prosperitate pentru
copiii noştri şi ai lor, care vor veni.
Armele nucleare, dacă întră în
posesia fundamentaliştilor extremişti,
reprezintă un pericol pentru întreaga
omenire, nu numai pentru Israel. Este
nevoie de o poziţie largă şi fermă a
comunităţii internaţionale, împotriva

Iranului. Mă rog ca această teribilă
ameninţare să fie îndepărtată din
faţa întregii omeniri şi ca lumea să
se bucure de o nouă eră de pace şi
securitate.
Economia Israelului arată primele
semne de revenire din criza economică
mondială. Indicii macro-economici sunt
promiţători, şi aceştia reflectă numărul
mai mare de investiţii. Industria hi-tech
îşi revine şi companiile la început de
drum se dezvoltă rapid. Este un moment în care oportunităţile trebuie folosite. Este un moment în care trebuie
să se investească în Israel, în domenii
precum energia alternativă, producţia
de apă, infrastructura internă de securitate, instrumente educaţionale şi
de învăţare sau în industria celulelor
stem. Acest lucru constituie viitorul şi
depinde de noi cum va fi.
Este vital să construim legături cu
fraţii noştri din Diaspora, bazate pe
fundamente solide de parteneriat şi
educaţie. Într-adevăr, rolul educaţiei
evreieşti în Diaspora nu poate fi supraestimat. Reprezintă efectiv părţile
componente ale podurilor ce leagă
comunităţile evreieşti din străinătate

şi Israel. De asemenea, reprezită termenii angajamentului dintre tânăra generaţie evreiască şi poporul nostru, ca
trepte ale unei mai mari conştientizări
a semnificaţiei relaţiilor dintre Israel şi
Diaspora. Va servi la păstrarea bogatei
noastre moşteniri şi a tradiţiilor.
Spiritul de parteneriat va fi dezvoltat
în fiecare domeniu al relaţiilor dintre
Israel şi Diaspora. Avem înainte schimbări dramatice, care subliniază din nou
necesitatea de a fi uniţi în momente
de încercare, responsabili unul pentru
celălalt, aşa cum dictează Profeţii. Întradevăr, ameninţarea bunăstării comunităţilor evreieşti din lume înseamnă,
de fapt, o ameninţare pentru Israel,
iar soarta evreimii din Diaspora este
în inima Israelului.
Dragi prieteni, la începutul acestui
An Nou, doresc să transmit urările
mele de bine tuturor evreilor din Diaspora, în speranţa că va fi un an cu
bucurii şi veşti bune pentru toţi.
Să ne rugăm pentru întoarcerea
acasă în siguranţă a ostaticilor şi a
soldaţilor dispăruţi.
Shana Tova U’Metukah
SHIMON PERES

Salutul Primului Ministru Benjamin Netanyahu
Dragi prieteni,
În timp ce comunităţile din întreaga
lume sărbătoresc Roş Haşana 5770,
doresc să vă urez tuturor Şana Tova
din Ierusalim, capitala eternă şi nedivizată a Statului Israel şi a poporului
evreu.
Roş Haşana ne oferă tuturor nu
numai posibilitatea de a mai adăuga
un an la viaţa noastră, ci şi de a ne
concentra asupra speranţelor şi rugăciunilor pentru anul ce va veni.
S-au schimbat multe în ultimul an.
Nu mai târziu de anul trecut, civilii din
Israel erau atacaţi în mod continuu cu
rachete de către Hamas, organizaţie
teroristă susţinută de Iran, şi economia
noastră, asemenea multor altora din
întreaga lume, se îndrepta către o
recesiune severă. În ziua de azi, locuitorii din sud se bucură de o perioadă
de calm pe care nu au mai simţit-o de
mulţi ani, iar economia a început să
arate semne de revenire.
Deşi au trecut doar cinci luni din
mandat, guvernul nostru de unitate
naţională a realizat deja o largă coaliţie
economică pentru guvernare, afaceri
şi muncă, cu scopul de a aproba un
buget fără precedent, pe doi ani, şi o

reformă funciară istorică. Astfel, vom
spori semnificativ creşterea economică în anii ce vor veni.
Dar mai sunt multe de făcut.
Trebuie să continuăm să asigurăm
securitatea noastră naţională, în faţa
ameninţărilor serioase cărora încă
mai trebuie să le facem faţă. Trebuie
să revenim la o creştere economică
robustă, să îmbunătăţim educaţia din
şcolile noastre şi să reducem criminalitatea. De asemenea, trebuie să înaintăm cu un proces de pace responsabil,
cu scopul de a realiza o pace istorică
alături de vecinii noştri.
Mai presus de orice, trebuie să
rămânem uniţi. Guvernul nostru de
unitate naţională este expresia largului consens ce există în această
ţară. Deşi unitatea naţională este
întotdeauna o valoare importantă,
în perioade cu multe provocări este
indispensabilă. De aceea, în anii ce
vor urma, în timp ce vom lucra pentru
realizarea ambiţioaselor noastre scopuri, voi face tot ce îmi stă în putere
pentru ca poporul să fie unit.
Această unitate este necesară atât
în interiorul, cât şi în afara Israelului.
Legăturile dintre Israel şi comunităţile

„Am consemnat pentru
dumneavoastră”
Din deciziile Comitetului
Director al F.C.E.R. din 25
septembrie 2009:
- transferarea pietrelor
tombale aduse de la Odesa
şi din fostul cimitir evreiesc
din str.Sevastopol la Memorialul Holocaustului din
România;
- validarea alegerilor pentru conducerea Comunităţii
Evreilor Reşiţa, sub rezerva
funcţionării d-lui Ivan Schnabel, ca preşedinte interimar;
- organizarea, de Sucot,
a unei seri pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale
din România;
- redactarea şi conţinutul
Proiectului de Regulament
de funcţionare a Comitetului
Interorganizaţional de combatere a antisemitismului;
- Declararea drept “PERSONA NON GRATA” a lui Eli
Caufman. Comitetul Director
va redacta un comunicat de

presă faţă de poziţia acestuia;
Alte probleme discutate:
- s-a luat nota de informările privind “Evreii într-o
lume în schimbare” de la
Riga, august 2009, precum
şi “Sărbătorirea unui secol
de existenţă a Sinagogii
Centrale din Sofia, septembrie 2009;
- Comitetul Director apreciază pozitiv activitatea noii
conduceri a C.E.B., precum
şi desfăşurarea evenimentului jubiliar “150 de ani de la
naşterea scriitorului Şalom
Alechem”, care s-a încadrat
în prevederile acordului cu
Asociaţia Comunităţlor Evreieşti din Moldova.
Pe ordinea de zi au figurat
32 de probleme.
Ing. NILU ARONOVICI
Membru al Comitetului
Director al F.C.E.R.

evreieşti din Diaspora reprezintă o extraordinară sursă de putere, iar eu voi
lucra pentru întărirea acestor legături
în anii ce vor veni.
Vă doresc tuturor să fiţi înscrişi în
Cartea Vieţii, şi fie ca poporul nostru
să se bucure de un an în siguranţă,
prosperitate şi pace.
Cu stimă,
BENJAMIN NETANYAHU

E.S. David Oren: Relaţii
excelente cu România

Într-o scurtă alocuţiune, cu prilejul recepţiei de Anul Nou, E.S. David
Oren, ambasadorul Statului Israel la
Bucureşti, a subliniat excelentele relaţii dintre Statul evreu şi România,
pe care speră să le dezvolte în continuare. În context, E.S. a menţionat
vizita preşedintelui Traian Băsescu
în Israel. David Oren a salutat călduros prezenţa în rândurile invitaţilor
a noului ambasador al S.U.A., E.S.
Mark Gitenstein. La recepţie au
participat conducerea şi membri ai
F.C.E.R., precum şi personalităţi
politice şi reprezentanţi ai vieţii culturale româneşti. (E.G.)

REPARAŢII

Persoanele persecutate
din motive etnice
între 1940 şi 1945
ar putea primi 200 de lei lunar

Persoanele persecutate din motive etnice de către
regimurile instaurate în România, de la 6 septembrie
1940 până la 6 martie 1945, ar putea să primească o
indemnizaţie dublată, de la 100 la 200 de lei, începând
cu luna decembrie 2010, potrivit unei legi adoptate
la Senat, deputaţii fiind for decizional. Senatorii au
adoptat, cu amendamente propuse de Comisia pentru
muncă, familie şi protecţie socială, o propunere legislativă pentru modificarea ordonanţei 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România, cu începere
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din
motive etnice. Iniţiatori ai acestei propuneri legislative
sunt trei deputaţi aparţinând Grupului minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, Miron Ignat, Niculae
Mircovici şi Aurel Vainer. Iniţiativa legislativă, care are
caracter ordinar, urmează să fie dezbătută de Camera
Deputaţilor, care este Cameră decizională. Guvernul
informase Parlamentul că majorarea indemnizaţiilor
la nivelul celor acordate persoanelor persecutate din
motive politice, respectiv 200 de lei pentru fiecare an
de persecuţie, potrivit estimărilor, în condiţiile anului
2009, ar fi determinat influenţe financiare lunare suplimentare de circa 34,95 milioane de lei. (MEDIAFAX)
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Într-o atmosferă solemnă şi sobră, la Bucureşti a fost inaugurat

MEMORIALUL HOLOCAUSTULUI
8 octombrie 2009, ajunul Zilei Holocaustului, va rămâne în memoria
populaţiei evreieşti din România şi nu
numai. A fost ziua în care a asistat la
realizarea unui deziderat vechi şi justificat , un monument dedicat memoriei
sutelor de mii de evrei din România
care şi-au pierdut viaţa în anii celui
de-al doilea război mondial, în deportări, lagăre de concentrare, în camere
de gazare sau asasinaţi, în Transnistria sau la Auschwitz, pentru simplul
motiv că au fost evrei. Au fost condamnaţi de un regim profascist şi pronazist
care a dus o politică de discriminare
faţă de evrei şi a luat măsuri al căror
ultim obiectiv era epurarea etnică prin
nimicirea comunităţii evreieşti. Memorialul înseamnă şi primii paşi de reconsiderare a istoriei din partea României,
conştientizarea faptului că Holocaustul
românesc nu este o problemă a evreilor
ci un capitol al istoriei României, dar şi
a Europei. Este vorba şi de asumarea
trecutului de către autorităţile române,
aşa cum au recunoscut trei preşedinţi
ai României post-decembriste - Ion
Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian
Băsescu - însuşindu-şi concluziile şi
recomandările Comisiei internaţionale „Elie Wiesel” privind Holocaustul
românesc. Ridicarea unui monument
care să evoce tragedia evreilor români
a fost una dintre recomandări.

Preşedintele Traian Băsescu,
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
sculptorul Peter Jacoby

Marele Rabin MENACHEM HACOHEN:
“Poporul lui Israel trăieşte”
Cu un Sul de Tora în braţe, Marele
Rabin Menachem Hacohen şi-a rostit
alocuţiunea, tradusă în româneşte de
Prim Rabin S. Rosen.
“….Momentul la care asistăm astăzi
este unul plin de simbolism, pe de-o
parte ceremonia inaugurării Monumentului ce comemorează sutele de mii de
evrei, cetăţeni dedicaţi ai României,
care au contribuit la cultura, economia,
bunăstarea şi prosperitatea ei, precum
şi miile de cetăţenii de etnie romă, ucişi
în perioada Holocaustului. Iar, de cealaltă
parte, sărbătoarea aducerii în România a
12 Suluri de Tora, destinate sinagogilor

Momente emoţionante
Momente solemne şi emoţionante au marcat ceremoniile dedicate inaugurării Memorialului, ridicarea căruia a durat trei ani
(practic patru luni, după tergiversări de peste doi ani din partea
diferitelor autorităţi). Au ţinut să participe la acest eveniment cei
trei preşedinţi ai României democratice, primarul Bucureştiului,
dr. Sorin Oprescu, Marele Rabin Menachem Hacohen, miniştri,
reprezentanţi ai partidelor politice, cultelor, ai Corpului diplomatic,
printre care ambasadorii Statului Israel, ai SUA, Rusiei, Suediei,
Franţei, militari, conducerea F.C.E.R. şi C.E.B., Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen,
reprezentanţi ai altor organizaţii evreieşti şi membri ai Comunităţii evreieşti, conducerea şi membrii Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România,
reprezentanţi ai comunităţii rome şi supravieţuitori evrei şi romi ai Holocaustului.Au
fost de faţă şi o parte dintre membrii americani ai „Comisiei Wiesel” (Rabinul Andrew
Baker, de la American Jewish Committee, Paul Shapiro şi Radu Ioanid, de la Muzeul
Holocaustului din Washington), Sarah Bloomfield, directorul Muzeului Holocaustului
din Washington, un numeros public.
După intonarea Imnului de stat al României şi a melodiei “Etz Chayim” (”Copacul
vieţii”), pe platforma de lângă monument au fost aduse 12 Suluri de Tora, purtate de
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, vicepreşedintele, ing. Paul Schwartz, secretarul general, ing. A. Kupferberg, preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, preşedintele
B’nai B’rith România, ing. José Iacobescu, ing. José Blum, şeful Departamentului
artă, cultură şi ştiinţă, ec.Atilla Gulyas, directorul D.A.S.M., Israel Sabagh, directorul Joint pentru România, ing. Tiberiu Roth, preşedintele Organizaţiei Sioniste din
România şi al Comunităţii braşovene, ing. Henric Solomon, preşedintele Comunităţii
din Piatra Neamţ, Hari Vigdar, preşedintele Comunităţii din Bacău, şi Iosif David,
preşedintele Comunităţii din Botoşani. Actriţa Maia Morgenstern, care a prezentat
diferitele momente ale ceremoniei, a explicat semnificaţia acestor Suluri de Tora,
revenite din Israel refăcute, după ce au fost distruse în timpul rebeliunii legionare.
Ele vor fi redate comunităţilor, simbolizând permanenţa poporului evreu. Prezentarea
Sulurilor a fost însoţită de interpretarea Imnului de stat al Israelului de către cantorul Zeev Shulman, din Riga. De asemenea, corul de copii al Şcolii “Lauder-Reut” a
interpretat melodii evreieşti.
Semnificaţia Memorialului a fost evocată de Marele Rabin Menachem Hacohen,
de preşedintele României, Traian Băsescu, de Liviu Beris, preşedintele A.E.R.V.H.,
supravieţuitor al Holocaustului, şi de Dumitru Trancă, supravieţuitor, reprezentant al
comunităţii romilor. Sarah Bloomfield, directorul Muzeului Holocaustului din Washington, a transmis mesajul lui Elie Wiesel.

Foto: Alexandru Câlţia

din ţară. În tradiţia iudaică, comemorăm
amintirea celor dispăruţi prin scrierea,
spre pomenirea lor, a unor Suluri de Tora,
pe care le sfinţim şi le aducem într-o
atmosferă sărbătorească la sinagogă.
În tradiţia popoarelor, nu contenim să-i
amintim pe eroi şi pe cei sfinţi, pe cei
drepţi prin ridicare de monumente în
amintirea lor în parcuri, pieţe şi locuri
centrale.
Astăzi, noi facem aceste două lucruri
ca şi cum ar fi unul singur. Ceremonia de
inaugurare a Monumentului Holocaustului şi ceremonia de reîntoarcere a celor
12 Suluri de Tora, care au aparţinut unor
sinagogi din România, distruse şi ai căror
enoriaşi au pierit în Holocaust. Părţi din
aceste douăsprezece Suluri de Tora au
fost adunate şi duse la Ierusalim, unde au
fost puse laolaltă, reînnoite, recondiţionate şi reparate spre a fi aduse astăzi să-şi
găsească din nou sălaşul în sinagogi
ale comunităţilor evreieşti din România.
Ceremonia dublă de astăzi vorbeşte, pe
de o parte, despre Holocaustul poporului
evreu, în care a fost ucisă o treime din
membrii săi. De asemenea, întoarcerea
acestor Suluri de Tora în sinagogile din
România simbolizează renaştere şi reconstrucţie, căci în ciuda tuturor celor
întâmplate în urmă cu 60 de ani, poporul
lui Israel trăieşte şi este prezent
Domnule Preşedinte, stimaţi invitaţi, în
Şabat-ul următor poporul evreu reîncepe
citirea Torei de la pericopa “Bereşit” din
Cartea Genezei, în care se povesteşte
despre crearea lumii în şase zile şi crearea omului, a lui Adam şi a Evei, făcuţi
din praful pământului, după asemănarea
lui Dumnezeu. Tora ne povesteşte: Şi
Adam a cunoscut-o pe Eva, soţia sa, şi
ea a rămas însărcinată şi l-a născut pe

Cain. Apoi, l-a născut şi pe fratele său,
Abel, şi s-a întâmplat când ei erau pe
câmp şi Cain s-a ridicat asupra fratelui
său, Abel, şi l-a omorât. Povestea nu
ne explică de ce şi pentru ce l-a ucis
Cain pe fratele său, Abel, însă învăţăm
un lucru important: primul copil născut
pe lume, Cain, îl ucide pe fratele său,
Abel, fără niciun motiv, iar după această
crimă cumplită Dumnezeu îl întreabă pe
ucigaşul Cain: “Unde este Abel, fratele
tău? Şi a răspuns Cain: Nu ştiu, sunt eu,
oare, păzitorul fratelui meu”? Conform
cuvintelor lui Dumnezeu, din Cartea
Genezei, învăţăm că acela care varsă
sângele unui om, mâna unui om îi va
vărsa sângele, deoarece omul a fost
creat după asemănarea lui Dumnezeu.
Şi totuşi, Dumnezeu nu l-a pedepsit pe
Cain cu pedeapsa capitală pentru crima
sa, aşa cum el însuşi stabilise. De ce i-a
pus doar un semn în frunte şi i-a hărăzit
să fie rătăcitor pe pământ? De ce nu i-a
aplicat, oare, Dumnezeu lui Cain pedeapsa cu moartea? Pentru a arăta omenirii
că, în lumea pe care Dumnezeu a creat-o,
există şi bine şi rău.
Obligaţia oamenilor, a tuturor, este să
descopere răul din instinctul omului, să
scoată la iveală semnul de pe fruntea lui
Cain şi să lupte cu acesta, înainte ca el
să poată înclina balanţa către facerea de
rău. Aceasta este ceea ce trebuie să ne
aducem aminte şi să învăţăm, că răul are
mai multe feţe. Uneori, el este întruchipat
în Amalec, altădată este vorba despre
naţionalism, uneori răul este deghizat în
apărătorul celor slabi, alteori el se arată
sub formă de rasism, xenofobie, fascism,
comunism totalitar sau, în zilele noastre,
sub ameninţarea fanaticilor religioşi sau
teroriştilor. Însă întotdeauna răul se ascunde în spatele unei feţe inocente, a
unei feţe care neagă crima şi Holocaustul
şi care parcă vorbeşte cu cuvintele aparent nevinovate ale lui Cain: “Nu ştiu. Sunt
eu oare păzitorul fratelui meu?”
Aceasta este provocarea ceremoniei
şi simbolurilor de astăzi, să ne asumăm,
în generaţia noastră şi peste generaţii,
obligaţia de a nu închide ochii şi de a nu
da mână liberă fenomenelor extremiste,
antisemite, rasiste şi intolerante faţă de
celălalt, faţă de cel diferit. Fie ca această
ceremonie ce are loc în timpul Sărbătorii
de Sucot, timpul bucuriei noastre, să
continue să simbolizeze pentru poporul
evreu şi pentru întreaga lume că poporul
lui Israel trăieşte, poporul lui Israel trăieşte şi este prezent! Ascultă Israel, Domnul
Dumnezeul nostru este unul”.

Preşedintele TRAIAN BĂSESCU: “Statul român şi societatea
românească îşi reafirmă hotărârea de a asuma trecutul”
Inaugurăm Memorialul Victimelor Holocaustului, expresie a cinstirii memoriei
membrilor comunităţii evreieşti şi ai comunităţii roma, victime ale persecuţiilor
sistematice şi ale ideologiei urii din timpul
celui de-al doilea război mondial.
A evoca tragedia Holocaustului este
întotdeauna cutremurător. Nimic nu poate
fi mai absurd, mai inuman, mai iraţional
decât suferinţa şi moartea celor care au
fost prigoniţi, deportaţi şi ucişi pentru că
erau evrei sau romi. Niciodată respectul nostru, al celor care trăim astăzi în
societăţi libere şi democratice, nu se va
putea ridica la înălţimea şi intensitatea
suferinţei şi a nevinovăţiei lor. Între anii
1940 şi 1944, responsabilitatea a aparţinut conducerii statului român, lui Ion
Antonescu, ca de altfel tuturor celor care
au tăcut şi nu s-au împotrivit abuzurilor şi
crimelor împotriva comunităţii evreieşti şi
a comunităţii romă. Este o crimă care nu
poate fi vreodată uitată sau minimalizată,
pentru că memoria victimelor şi a supravieţuitorilor Holocaustului ne aduce în faţa
conştiinţei responsabilitatea de a cunoaşte, de a asuma şi de a transmite adevărul
istoric. Amintindu-ne de cei deportaţi, de
cei forţaţi să-şi părăsească ţara, de cei

deposedaţi de bunurile lor, de drepturile
lor fundamentale, ne facem un necesar
examen de conştiinţă. Astăzi, cu prilejul
inaugurării Memorialului Victimelor Holocaustului din România, statul român şi
societatea românească îşi reafirmă hotărârea de a asuma trecutul, de a recupera
memoria istorică în spiritul adevărului şi
în deplin respect faţă de valorile libertăţii
şi ale democraţiei.
Memorialul Victimelor Holocaustului,
ridicat în capitală de sculptorul Peter
Jacobi, este răspunsul matur al societăţii
româneşti la urgenţa recuperării memoriei
şi a privirii critice, lucide asupra trecutului.
Avem datoria de a cinsti memoria celor
care au murit în număr cutremurător în
pogromurile de la Dorohoi şi Galaţi din
iunie 1940, Bucureşti, ianuarie 1941, şi
Iaşi, 1941, a evreilor din Basarabia şi
Bucovina, precum şi a romilor deportaţi
în Transnistria, a evreilor din nord-vestul României, deportaţi la Auschwitz, în
1944, de către autorităţile maghiare de
ocupaţie. Avem datoria de a le păstra vie
memoria şi responsabilitatea de acţiona
împotriva oricărei manifestări xenofobe
şi antisemite.
(Continuare în pag. 4)
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(Urmare în pag. 4)
O rugăciune evreiască spune “Să ne
amintim”, aşa cum sugerează şi coloana
Memorialului. Să ne amintim, pentru a-i
cinsti pe cei care au murit nevinovaţi. Să
ne amintim, pentru a spune copiilor şi
nepoţilor noştri tragedia Holocaustului.
Să ne amintim, pentru a nu se mai repeta niciodată. Să ne amintim, pentru ca
umanitatea să nu mai renunţe niciodată
la propria-i umanitate, să nu mai decadă
prin violenţă, persecuţii şi crime.
Doresc să aduc astăzi omagiul, în numele statului român, victimelor Holocaustului, evrei şi romi, şi supravieţuitorilor
Holocaustului. Mulţumesc tuturor celor
care au făcut posibilă realizarea monumentului, una din recomandările Comisiei
internaţionale pentru studierea Holocaustului din România, prezidată de domnul
Elie Wiesel. Sunt convins că, în acord cu
recomandările Comisiei, România va dezvolta în continuare programe formative şi
de cercetare a istoriei Holocaustului, aşa
cum a inaugurat Institutul Naţional “Elie
Wiesel” pentru Studierea Holocaustului
din România şi a lansat un manual de istorie a evreilor pentru elevii din liceu. Graţie
contribuţiei tuturor celor care participă la
acest proces, România îşi exprimă astăzi
cu demnitate conştiinţa propriei responsabilităţi în faţa istoriei. Vă mulţumesc.

LIVIU BERIS: “Holocaustul
nu-i priveşte numai pe
evrei ci este o parte
a istoriei României”.
“Mi-a fost dat să trăiesc cei mai frumoşi
ani… când spirala răului era în plină
expansiune în Europa şi în lume, când
antisemitismul, ura şi discriminările de tot
felul au ajuns să fie dominante iar fărădelegea a ajuns să fie lege… Holocaustul

nu-i priveşte numai pe evrei, Holocaustul
este o parte a istoriei României, aşa cum
este parte a istoriei Europei primei jumătăţi a secolului trecut… Acum 68 de ani…
convoaiele alcătuite de evreii care au
supravieţuit execuţiilor sumare ce au avut
loc după intrarea trupelor în Basarabia şi
Bucovina de nord, în iulie-august 1941,
mărşăluiau ca să fie trecuţi “dincolo”...
Cine rămânea în urmă, era împuşcat...
Deposedaţi de bunuri, deposedaţi de
drepturi, dar mai ales de dreptul la viaţă,
evreii înaintau spre o destinaţie necunoscută care a primit şi o nouă denumire
- Transnistria. Politica de exterminare era
pusă în aplicare. Zeci şi sute de mii de
oameni condamnaţi la moarte…doar că
s-au născut din părinţi evrei. Ce-i drept,
în Holocaust, sub guvernul Antonescu,
nu s-au folosit camere de gazare. Dar s-a
murit de glonţ, de foame, de frig, de mizerie şi de boli contagioase (pentru a căror
apariţie au fost “create toate condiţiile”),
prin asfixiere în vagoane de marfă închise
etanş (“trenurile morţii” de la Iaşi), prin
incendiere şi aruncarea în aer a unor magazii pline de evrei (Odesa). Dar trebuie
să recunoaştem: s-a murit şi din răutatea
unor oameni... În acest tablou sumbru…
au existat şi oameni de omenie. Au fost
dintre cei puţini care, în bezna nopţii care
s-a lăsat, au crezut în lumină şi, cu riscul
propriei vieţi, au salvat viaţa semenilor lor.
În memoria supravieţuitorilor care au mai
rămas, Holocaustul mai este aici cu toată
povara sa... În memoria victimelor acestei
crude realităţi, a fost ridicat Memorialul
a cărui inaugurare are loc acum. Piatră
de mormânt pentru cei fără morminte,
Memorialul se va adresa şi tuturor celor
dornici de cunoaştere… Nu este vorba
numai să scoatem la iveală adevărul
asupra trecutului dar să şi arătăm cum
aceleaşi mecanisme acţionează şi acum
în diferite societăţi.”

DUMITRU TRANCĂ:
„În Transnistria
am trăit un timp amar”
„...Am fost duşi pe jos în Transnistria,
dar nu toţi au ajuns acolo, iar când am
ajuns, ni s-a luat tot. Am trăit în condiţii de
nesuportat, fără mâncare, fără băutură,
în clădirile unui colhoz care nici geamuri
nu mai avea… Între 1942-1944, am trăit
un timp amar. Copiii mureau pe capete.
Din familia noastră de şase persoane nu
am rămas decât eu şi sora mea. Când, în
1944, am fost trimişi acasă pe jos, mulţi
au murit pe drum, nici 10 la sută dintre
cei plecaţi nu s-au întors… Când ne-au
trimis în Transnistria, nu s-a ţinut cont că
dintre ţigani, mulţi luptau pe front. Acum,
ne bucurăm că şi noi suntem trecuţi printre victimele Holocaustului, că nu toată
lumea ştie că şi romii au fost deportaţi în
Transnistria…”

ELIE WIESEL:
Monumentul – un apel
la demnitatea memoriei
„…Mai mult decât orice, monumentul
reprezintă un apel la demnitatea memoriei. Dacă ar dispărea inamicul, în ciuda
înfrângerii sale militare, ar învinge în

războiul său contra victimelor... Aici, în
această ţară minunată şi în Transnistria,
sub regimul criminal al lui Antonescu,
aliat al Berlinului, sute de mii de evrei au
suferit persecuţii şi asasinate în pogromuri
sângeroase... Peste tot, cu puţine excepţii, umanitatea a fost călcată în picioare.
Şi liderii politici ai dv. au avut curajul să
recunoască aceasta, acceptând concluziile comisiei internaţionale a istoricilor.
Şi acest monument este una din expresiile concrete ale acestei recunoaşteri. El
adunce onoare naţiunii dv...”
După terminarea cuvântărilor, preşedintele Traian Băsescu, împreună cu cei
doi supravieţuitori ai Holocaustului, Liviu
Beris şi Dumitru Trancă, au dezvelit placa
memorială de pe monument. A fost adusă
de asemenea o urnă în care se află pământ de pe mormintele comune din Podu
Iloaiei şi Târgu Frumos, ale victimelor
pogromului de la Iaşi şi ale „trenurilor morţii”. În memoria lor şi a celorlalte victime,
Marele Rabin Menachem Hacohen a rostit
un kadiş. Urna a fost depusă în monument
de către preşedintele Traian Băsescu.
Actriţa Maia Morgenstern, împreună cu
cantorul Zeev Shulman, au interpretat
cântecul “Es brent” (Arde).
După încheierea ceremoniilor,
preşedintele României, împreună cu alţi
oaspeţi, au vizitat Memorialul.
EVA GALAMBOS

Primire la preşedintele Traian Băsescu
La 8 octombrie a.c., înaintea ceremoniei de decorare, preşedintele Traian Băsescu
a primit un grup de personalităţi evreieşti din S.U.A., Europa, Israel, lideri comunitari
din ţară, conducători ai I.N.S.H.R.: Allie Ash, Ellen Ash, Sarah Bloomfield, Rabinul
Andrew Baker, Sam Devinki, Deborah Feinstein, Ronald Feinstein, conf. univ. dr.
Alexandru Florian, Marele Rabin Menachem Hacohen, dr. Radu Ioanid, prof. univ.
dr. Mihail Ionescu, Pincu Kaiserman, Moshe Kantor, Amy Kaslow, Betsy Pinkert,
Nadia Sicara, Paul Shapiro, Mary Stahl, Erwin Şimşensohn, Jordan Tannenbaum,
dr. Aurel Vainer.

„MEMORIA DĂ MĂSURA IGIENEI NOASTRE MORALE”
Sesiunea solemnă dedicată la Parlament Zilei Holocaustului în România
Ceea ce a impresionat la sesiunea solemnă dedicată
Zilei Holocaustului în România, la Camera Deputaţilor
din Parlamentul României, a fost calitatea intervenţiilor, semn al maturizării procesului de democratizare a
societăţii româneşti. Semnificativ, în acest sens, a fost
discursul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta
Anastase, despre datoria statului român de a-şi asuma
răspunderea faţă de cetăţenii români ucişi în Holocaust
pentru „singura vină de a se fi născut evrei sau romi”;
respectarea din partea conducerii statului român a concluziilor din Raportul final al Comisiei „Wiesel”; combaterea rasismului, antisemitismului, xenofobiei, a negării
Holocaustului – fenomene care se manifestă, azi, şi în
România. „Eu, personal, sunt un supravieţuitor al Holocaustului în România”, a spus preşedintele F.C.E.R.,
deputat dr. Aurel Vainer. „Au fost români care au ucis, dar
au fost şi români demni, care s-au manifestat în favoarea evreilor, au ajutat, au salvat vieţi evreieşti cu riscul
propriilor vieţi sau al poziţiei lor sociale. […] Pentru a
înţelege bine tragedia noastră nu trebuie să ne limităm la
deportările în Transnistria. […] Persecuţiile au început din
1938, odată cu regimurile profasciste venite la putere“.
Vorbitorul a mulţumit preşedinţilor României, Ion Iliescu,
Emil Constantinescu, Traian Băsescu, pentru asumarea
adevărului despre trecut, recunoaşterea Holocaustului în
România şi respectarea concluziilor Comisiei „Wiesel”.
„Mergeţi să vedeţi Memorialul Victimelor Holocaustului
în România, inaugurat azi”, a continuat domnia sa.
„Veţi simţi fiecare responsabilitatea istorică a acestei
recunoaşteri. Holocaust se poate întâmpla oricând
şi oriunde. Şi nu doar evreii pot fi victime”. Dr. Aurel
Vainer a făcut un apel la aplicarea legislaţiei existente
împotriva negaţioniştilor
Holocaustului, a manifestărilor antisemite, rasiste,
xenofobe. Domnia sa a
reamintit profanarea celor
131 de morminte din Cimitirul Evreiesc din Şos.
Giurgiului şi faptul că nici
până azi nu au fost aduşi
în faţa justiţiei adevăraţii
vinovaţi. Deputatul etniei
noastre a vorbit şi despre discriminarea între
alocaţiile mărite pentru
cei persecutaţi în anii
totalitarismului şi indemnizaţiile care nu s-au mărit

şi pentru cei ce au suferit pe criterii etnice în perioada
1940 – 1944. Domnia sa a apreciat faptul că, azi, se
predă istoria Holocaustului în şcolile româneşti, educaţia
fiind un element-cheie pentru ca Holocaustul să nu se
mai repete în România, în Europa, în lume.
Evocarea Holocaustului romilor a fost făcută de
deputatul Nicolae Păun, care a mulţumit Parlamentului României pentru organizarea sesiunii solemne şi
preşedintelui Traian Băsescu pentru decorarea unor
supravieţuitori ai Holocaustului. Totodată, vorbitorul a
ridicat problema discriminărilor de astăzi făcute romilor,
pe fondul actualei crize economice şi financiare. Exprimându-şi recunoştinţa pentru existenţa unui Monument
al Victimelor Holocaustului în România, vorbitorul a
arătat că nu declaraţiile ajută, ci faptele.
Ambasadorii Israelului şi S.U.A., E.S. David Oren şi
E.S. Marc Gitenstein, au pus accentul pe importanţa memoriei şi pe nevoia de curaj şi hotărâre în lupta împotriva
celor care neagă Holocaustul. Gral (r) prof. univ. dr. Mihail
Ionescu, directorul general al I.N.S.H.R., vicepreşedinte
al Comisiei „Wiesel”, a făcut un scurt istoric al cercetărilor întreprinse de Comisie pentru că „naţiunea română
trebuie să-şi cunoască trecutul, să identifice cauzele şi
vinovaţii”. Referindu-se la activitatea I.N.S.H.R., domnia
sa a trecut în revistă acţiuni întreprinse, proiecte, colaborări cu instituţii de profil din ţară şi străinătate, mesaje
de felicitări pentru recuperarea adevărului despre trecut
adresate I.N.S.H.R. de supravieţuitori ai Holocaustului
din ţară şi de peste hotare. Warren Miller, preşedinte
al „American Jewish Heritage of Abroad“, a salutat
faptul că, „azi, în România, se spune adevărul despre
Holocaust” şi a arătat cât de importantă este lupta împotriva negaţioniştilor.
Paul Shapiro, directorul
Centrului pentru Studii
Avansate despre Istoria
Holocaustului din cadrul
Muzeului Holocaustului
din Washington, a realizat un succint istoric al
Holocaustului evreilor
şi romilor din România.
„Tragedii individuale, ale
evreilor şi romilor, sunt
subsumate cifrelor şi toate vorbesc despre tragedia României sub regimul antonescian, care a
conlucrat cu Germania

nazistă. […] În România totalitaristă acest
subiect era tabu şi trebuie să recunoaştem că România mai plăteşte şi azi tribut
acelei dictaturi. Nu întâmplător, negaţionişti de azi ai
Holocaustului sunt foşti poeţi de curte ai lui Ceauşescu.
Dar adevărul nu poate fi falsificat la nesfârşit”. Ceremoniile de Ziua Holocaustului în România sunt, totodată,
un avertisment. „Este nevoie ca generaţiile viitorului să
trăiască într-o societate democrată, umanistă, tolerantă”,
a spus vorbitorul. După ce a apreciat faptul că statul
român respectă concluziile Comisiei „Wiesel”, Rabinul
Andrew Baker, directorul Departamentului de Politică
Externă al Congresului American Evreiesc, a tras un
semnal de alarmă privind resuscitarea rasismului, antisemitismului, xenofobiei în România, în Europa, în lume.
Domnul Theodor Paleologu, a apreciat că ignorarea şi
negarea crimei ucid victimele a doua oară. Comemorarea Holocaustului, inaugurarea Memorialului nu rezolvă
problema răului existent în natura umană, dar reprezintă
măsuri de reparare a memoriei victimelor. „Memoria dă
măsura igienei noastre morale”. E nevoie, însă, nu doar
să comemorăm, ci, mai ales, să luptăm împotriva celor
care doresc un nou Holocaust, a conchis domnia sa.
„Holocaustul a fost un cancer al istoriei”, l-a caracterizat
Sofia Nemeş, deputat P.S.D., reamintind rolul important
jucat de evreii români în cultura şi civilizaţia României
moderne şi accentuând asupra datoriei de onoare ce
revine poporului român pentru păstrarea amintirii celor
dispăruţi în cumplita tragedie de acum 68 de ani. Victor
Surdu, deputat P.S.D., a mărturisit un episod din istoria
propriei familii: riscându-şi poziţia socială, părinţii lui
au ascuns în casă evrei, salvându-i de la deportare.
Momentul comemorării include regret faţă de tragedia
evreilor şi a romilor, dar şi speranţă pentru un viitor mai
bun. „Holocaustul a fost episodul cel mai cumplit din
istoria umanităţii”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu,
deputat P.N.L, iar punerea în practică a recomandărilor
Comisiei „Wiesel” înseamnă atât un pas semnificativ în
asumarea responsabilităţii Holocaustului în România
cât şi o garanţie a consolidării democraţiei în România.
Momente pline de dramatism din istoria Holocaustului
în România au fost rememorate de Cristian Adomniţei,
deputat P.N.L., subliniind importanţa educaţiei pentru
ca asemenea orori să nu se mai repete. Joseph Köto,
deputat U.D.M.R., a vorbit despre pericolele ideologiilor extremiste şi despre maturizarea democraţiei în
societatea românească, manifestată şi prin sesiunea
comemorativă din Parlamentul ţării.
IULIA DELEANU

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 326-327 (1126-1127) - 17 septembrie - 31 octombrie 2009

Cercetări noi în studierea Holocaustului
Cu prilejul Zilei de 9 octombrie, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.) a organizat o sesiune
ştiinţifică. Cercetători, istorici, sociologi, profesori de istorie au încercat să
abordeze şi să analizeze aspecte noi legate de problema Holocaustului din
România. Lucrările s-au desfăşurat în prezenţa domnului Theodor Paleologu,
a consilierului prezidenţial Peter Eckstein Kovacs, a E.S. David Oren, ambasadorul Statului Israel, a membrilor conducerii Muzeului Holocaustului din
Washington, Sarah Bloomfield, Paul Shapiro şi Radu Ioanid.
La deschiderea sesiunii, gral. Mihail
Ionescu, directorul Institutului, dl. Theodor
Pale ologu, Sarah Bloomfield, directorul
Muzeului Holocaustului din Washington, şi
Alexandru Bălăşescu, director în Ministerul
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional,
au salutat inaugurarea Memorialului Holocaustului, subliniind importanţa acestuia,
rod al activităţii “Comisiei Wiesel”, care a
recomandat edificarea unui astfel de monument. De asemenea, au fost făcute aprecieri
şi asupra activităţii Institutului, scoţându-se
în evidenţă buna colaborare cu Muzeul
Holocaustului de la Washington.

O abordare mai nuanţată
a Pogromului de la Iaşi
Un nou punct de vedere a fost prezentat în lucrarea istoricului ieşean Adrian
Cioflâncă: “Pogromul de la Iaşi. Surse şi
interpretări”. Opinia lui privind implicarea
directă a lui Ion Antonescu în Pogrom diferă
oarecum de abordarea istoricului israelian
Jean Ancel (z.l. ) şi aceasta deoarece,
după moartea acestuia, au fost deschise
alte arhive. În cazul Ancel, a arătat cercetătorul, se poate vorbi de accentuarea intenţionalităţii pentru care există doar dovezi
circumstanţiale şi nu ordine directe pentru
înfăptuirea Pogromului, astfel că se poate
pune sub semnul întrebării existenţa unui
plan genocidal, bine pus la punct. Printre
factorii care au contribuit la declanşarea şi
desfăşurarea pogromului, susţine istoricul,
s-au aflat şi efectele războiului în rândul
populaţiei - psihoza semnalizărilor sau
asocierea comuniştilor cu evreii - dar este
clară şi implicarea autorităţilor.
Studiul cercetătoarei Cosmina Guşă
(I.N.S.H.R.-E.W.), “Construcţia memoriei
Pogromului de la Bucureşti (21-23 ianuarie
1941)în cadrul comunităţilor evreieşti”, a
analizat sursele care au contribuit la acest
demers, ca de pildă Jurnalele lui Mihail
Sebastian şi Emil Dorian, care nu se referă
numai la Pogrom ci la ansamblul măsurilor
antisemite şi efectele lor, mărturii (BruneaFox) sau articole din singurul ziar evreiesc
ce apărea, obligat să folosească un limbaj
alambicat. Memoriile despre Pogrom se
înmulţesc după 1944, contribuind la cunoaşterea tragediei evreilor din Bucureşti,
a arătat autoarea. Legată de Pogromul din
Bucureşti a fost şi comunicarea cercetătoarei Anca Ciuciu, de la C.S.I.E.R., “Fotografiile şi imaginea Pogromului de la Bucureşti”.
Descoperirea unor noi seturi de imagini,
care au completat pe cele deja cunoscute,
a determinat reevaluarea acestora din urmă
şi a permis cunoaşterea chiar a istoriilor din
spatele fotografiilor, a arătat autoarea, care
a subliniat impactul imaginilor asupra tinerilor care studiază istoria Holocaustului.
Profesorul Alexandru Mareş, din Bucureşti, s-a ocupat de politica de românizare
în cadrul clasei meşteşugăreşti, arătând că
dispariţia meşteşugarilor evrei ar fi dus la o
catastrofă economică.
Un interesant studiu de caz a fost prezentat de prof. Ana Bazac, de la Universitatea Politehnică din Bucureşti, “Persecuţia
rasială şi Holocaustul. Note filosofice pornind de la cazul Nina Façon”. Autoarea a făcut o tentativă de analiză psihologică asupra
dificultăţilor perceperii publice a suferinţelor
celor persecutaţi rasial, care nu au fost deportaţi sau nu au murit în Holocaust, arătând
că, în general, omul nu se poate transpune
în situaţia celuilalt, în acest context, în cea
de victimă a persecuţiilor.
Tezele aberante ale “creştinului” A.C.
Cuza au stârnit reacţii chiar şi din partea
clerului ortodox, a arătat, în comunicarea
“Dimensiunea religioasă a antisemitismului cuzist”, prof. Horia Bozdoghină, de la
Sibiu.
Laura Degeratu (I.N.S.H.R.-E.W.) a

dezvoltat un subiect care o preocupă mai
demult: “Regimul de muncă obligatorie al
evreilor din România. Studiu de caz: oraşele
de graniţă”. În acest context, autoarea s-a
referit la Galaţi. Teza pe care a susţinut-o
şi a ilustrat-o cu exemple este că, în aceste
localităţi, fiind zone de război, regimul de
muncă obligatorie a fost mult mai sever
decât în alte oraşe din România.
Toate prelegerile au fost urmate de
dezbateri.

Se poate vorbi de o rezistenţă
a comunităţii evreieşti în
perioada antonesciană?
Răspunsul cercetătoarei dr. Lya Benjamin a fost afirmativ dar a stârnit o serie de
dispute aprinse, fiindcă unii participanţi la
dezbatere au considerat că rezistenţa este
numai cea armată, de tipul celei din ghetoul Varşoviei. Opinia Lyei Benjamin a fost
mai nuanţată: ea a arătat că, în perioada
guvernării rasiste a lui Ion Antonescu, comunitatea evreiască a rezistat prin păstrarea
caracterului ei spiritual iudaic, a creat o
reţea de instituţii de cultură, de învăţământ
şi de viaţă spirituală, toate, coordonate de
Federaţia Comunităţilor Evreieşti, înfiinţată
în 1936, al cărei preşedinte a devenit în
1940 Wilhelm Filderman. În 1941, F.C.E.
a fost desfiinţată de guvernul fascist iar în
locul ei a fost creată o organizaţie-fantoşă,
Centrala Evreilor din România, subordonată
intereselor guvernului. Dar în România a
avut loc o acţiune unică în istoria ţărilor
europene care trăiau Holocaustul: a avut
loc o confruntare permanentă şi ireductibilă
cu guvernul prin memorii către Ion Antonescu, prin audienţe la mareşal, prin contacte
personale cu străini care puteau influenţa
politica oficială. A fost întreprinsă o campanie intensă pentru diminuarea efectelor
catastrofalei politici de deportări, pentru ajutorarea materială şi morală a celor deportaţi
sau aflaţi la muncă obligatorie. Sutele de
memorii depuse în acei ani constituie o cronică a Holocaustului în România. Nu erau
petiţii, a subliniat Lya Benjamin, nu cerşeau,
nu solicitau milă ci aveau caracter acuzator,
cereau respectarea legilor româneşti ca şi a
convenţiilor internaţionale. Erau memorii de
zeci de pagini, perfect documentate asupra
suferinţei evreilor. Reţinerea în Cernăuţi a
multor meseriaşi şi intelectuali evrei este
meritul lui Traian Popovici dar şi rezultatul
presiunilor F.C.E.R. Intervenţiile lui W. Filderman pe lângă numeroşi factori de opinie
a împiedicat, în final, deportarea evreilor
din Vechiul Regat şi Banat. O dispută furtunoasă a fost generată de dorinţa unor
istorici, printre care şi prof.Carol Iancu, de
a stabili rolul pozitiv jucat în acea perioadă
de Şef Rabinul României, Alexandru Şafran.
Probabil noua carte în curs de apariţie a
istoricului francez va aduce elemente noi şi
va clarifica rolul lui Alexandru Şafran, alături
de W. Filderman.
Revista “Adam”. Camelia Crăciun, de
la I.N.S.H.R.-E.W., a prezentat pe larg rolul
jucat de revista “Adam”, pe care a înfiinţat-o
şi a condus-o Isac Ludo, între 1929-1936,
şi al cărui directorat a fost preluat apoi de
Miron Grindea. Revista a fost un important
propagator al culturii evreieşti de la noi dar
a şi tradus importante opere din literatura
idiş europeană precum şi literatură română
în idiş.
Vorbind despre Holocaust şi umanism
în viziunea lui Elie Wiesel, dr. Hary Kuller a
subliniat faptul că celebrul fiu al comunităţii
din Sighet a văzut în Holocaust nu numai
eliminarea poporului evreu ci şi intenţia
de distrugere a iudaismului, depăşind
descrierea obişnuită a Holocaustului,
cantonată mai mult în factologie. Opera lui
Elie Wiesel este o abordare a Şoah-ului din
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Un act de conştiinţă, un gest de
gratitudine

Decorări la Cotroceni de Ziua Holocaustului în România
Ziua Holocaustului în România a
fost şi un prilej de cinstire, din partea
Preşedintelui României, a unor personalităţi din ţară şi străinătate, membri
în Comisia „Wiesel”, a meritelor unora
dintre liderii comunitari evrei, care au
contribuit la păstrarea vie a memoriei
victimelor Holocaustului, ca şi a unor
supravieţuitori romi ai Catastrofei. A fost
un act de conştiinţă, de responsabilitate
în faţa istoriei, un gest de gratitudine faţă
de cei care au activat pentru restabilirea

adevărului despre trecut. Este ceea ce
a reieşit din alocuţiunea preşedintelui
Traian Băsescu. În cuvântările rostite
de preşedintele F.C.E.R., deputat dr.
Aurel Vainer, şi de reprezentantul etniei
rome, Vasile Ionescu, a fost relevată importanţa acordată Zilei Holocaustului în
România de către conducerea statului şi
au fost adresate mulţumiri preşedintelui
Traian Băsescu pentru înaltele distincţii.
Ceremonia a fost urmată de o recepţie
în onoarea celor decoraţi. (I.D.)

Preşedintele României, Traian Băsescu:
„URGENŢA RECUPERĂRII MEMORIEI”
(Fragment din alocuţiunea rostită la ceremonia de decorare)
După 50 de ani de dictaturi succesive, România a început – o dată cu redobândirea libertăţii în decembrie 1989, un lung proces de recuperare a memoriei
istorice, în respectul valorilor morale şi politice definitorii pentru democraţie şi în
coordonatele unui continuu exerciţiu de onestitate. Foarte multă vreme, cetăţenilor României le-a fost prezentat trecutul recent în mod parţial şi fără o privire
critică necesară. Astăzi, într-o societate liberă şi democrată, avem datoria de a
cunoaşte istoria.
Tragedia Holocaustului în România este un capitol cutremurător al istoriei
recente, care ne aduce pe toţi în faţa urgenţei recuperării memoriei şi asumării
trecutului. Membrii comunităţii evreieşti şi ai comunităţii roma au fost victimele
persecuţiilor sistematice, deportărilor, urii ca politică de stat între anii 1940 şi
1944, în timpul regimului Ion Antonescu. Avem datoria de a ne aduce aminte de
suferinţele lor şi de a le cinsti memoria.
Comemorarea Zilei Holocaustului în România reprezintă dovada clară a asumării acestei datorii şi a respectului pe care România îl are pentru diversitate.

Personalităţi care au primit distincţii
~ Ordinul Naţional „Pentru Merit” în Grad
de Comandor – Rabinul Andrew Baker,
dr. Radu Ioanid, Daniel S. Mariashin,
Paul Shapiro, Marele Rabin Menachem
Hacohen.
~ Ordinul „Meritul Cultural” în Grad de
Comandor – prof. univ. dr. Randolph L.
Braham.
~ Ordinul „Meritul Cultural” în Grad de Ofiţer – dr. Hildrun Glass şi William Totok.
~ Ordinul „Meritul Cultural” în Grad de Cavaler – dr. Viorel Achim, dr. Lya Benjamin,
Adrian Mihai Cioflâncă, prof. univ. dr. Ioan
Ciupercă, lt. col. (r) Alexandru Elias, conf.
univ. dr. Alexandru Florian, dr. Mihai Dinu
Gheorghiu, gral. (r) prof. univ. dr. Mihail
E. Ionescu, Vasile Ionescu, prof. univ. dr.
Camelia Mihail Lungu, Irina Sanda Marin
Cajal, Victor Opaschi, prof. univ. dr. Ioan
Scurtu, prof. univ. dr. George Voicu.
~ Ordinul Naţional „Steaua României” în
Grad de Cavaler – dr. Aurel Vainer.
~ Ordinul „Meritul Agricol” în Grad de
Cavaler – ing. Nilu Aronovici, dr. ing. José
Blum.
~ Ordinul „Meritul Cultural” în Grad de Mare

Ofiţer – av. Iulian H. Sorin.
~ Ordinul „Meritul Cultural” în Grad de
Cavaler – Zvi Feine, Sharli Israel Sabag,
dr. Hary Kuller, prof. univ. dr. Tiberiu Benedek.
~ Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial” în
Grad de Cavaler – Alexandru Ausch, ing.
José Iacobescu, ing. Pincu Kaiserman, ing.
Felix Koppelmann, ing. Albert Kupferberg,
ing. Tiberiu Roth, ing. Ionel Schlesinger, ing.
Paul Schwartz, ing. Heinrich Solomon.
~ Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în
Grad de Cavaler – prof. Iancu Isidor.
~ Ordinul „Meritul Sanitar” în Grad de Cavaler – dr. Paul Sandu Costin.
~ Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a –
David Iosef.
~ Ordinul „Virtutea Militară” în Grad de
Cavaler, cu însemn pentru civili – David
Iancu Segal.
~ Crucea Naţională „Serviciu Credincios”
clasa a III-a – Justinian Badea, Marchidan
Berescu, Mihai Bratu, Marin Dumitru, Ion
Hangoleţ, Ion Iancu, Mihai Iorga, Melania
Marian, Maria Porogeanu, Alexandrina
Radu, Ion Stoica, Paulina Vasile.

punct de vedere cultural, de pe poziţia unui
neo-umanism iudaic. Iar Elie Wiesel crede
că mai important decât a ne plânge morţii
este să celebrăm viaţa.
După ce a studiat toate articolele scrise
de Mihail Sebastian (care publica cca. 500
pe an!), Alexandru Laszlo, de la Fundaţia
culturală „Amici”, din Cluj-Napoca, a demontat cu vervă şi argumente pertinente
afirmaţiile Martei Petreu, care l-a acuzat
pe Mihail Sebastian de activitate publicistică extremistă, profascistă. Reavoinţă şi
intepretare deliberat falsă a unor elemente
din biografia marelui dramaturg, a conchis
Alexandru Laszlo. Comunicarea prezentată
a fost o sinteză a unui volum ce va apărea
sub titlul „Marta Petreu despre Sebastian”.
Sondaj. Dr Alexandru Florian, director
executiv al I.N.S.H.R.-E.W., a comentat
un sondaj, efectuat la cererea Institutului în 2007 şi 2009, asupra gradului de
cunoaştere de către populaţia română a
Holocaustului. Între cei doi ani, gradul de
cunoaştere nu a crescut decât cu două
procente, menţinându-se la un nivel bun

dar nu satisfăcător: 69% în 2009.
Publicistica antisemită este liberă să
apară! Liviu Rotman, directorul Centrului
pentru Studiul Istoriei Evreilor, a făcut o interesantă, şi pasionată, analiză a modului în
care societatea românească contemporană
percepe Holocaustul. El a citat numeroase
exemple din anii 2007-2009 de apariţii de
carte legionară, inclusiv lucrări ale lui Ion
Moţa şi Horia Sima, de campanii de comemorare a lui Corneliu Zelea Codreanu, atât
în Bucureşti cât şi în alte oraşe. Dar ceea
ce este grav, o serie de instituţii bugetare,
finanţate din bani publici, cum ar fi Sala
Dalles, ARCUB, Muzeul de Istorie a Bucureştiului, pun la dispoziţie spaţiile lor pentru
manifestări legionare. Se pare, a spus Liviu
Rotman, că un recent protest adresat de
el primarului Capitalei, dr. Sorin Oprescu,
a avut ca rezultat interzicerea folosirii în
acest oraş a spaţiilor publice pentru acţiuni
extremiste.
EVA GALAMBOS
ANDREI BANC
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Semnificaţiile Memorialului,
văzute de un critic de artă
...Ansamblul monumental, operă a
sculptorului Peter Jacobi, se subsumează faţadelor arhitecturale din jur,
nedepăşind înălţimea acestora, dar
delimitează pregnant spaţiul prin verticalitatea coloanei şi coborârea sub
nivelul pavimentului a Memorialului
central. Sculpturile geometrice, cu forme
pure, minimaliste, cu suprafeţe lise ori
vibrate ritmic, structurează aerul din jur
şi îi conferă o masivitate statică, echilibrată, dincolo de tensiunea comprimată
în materialul durabil: fontă, fier, beton,
piatră.
Coloana timpului infinit marchează
locul pe verticală, fiind vizibilă din depărtare. Rotaţia modulilor înşiraţi succesiv
crează ritmicitate prin repetarea alternativă a suprafeţelor vibrate plastic. Cerebralitatea secvenţelor formale suprapuse
trimite la tempo-ul muzical, iar curgerea
ritmică a formelor geometrizate defineşte
semnificaţia spirituală şi transgresează
demarcaţiile temporale (trecut, prezent,
viitor) între tărâmurile vieţii de aici şi de
dincolo. Mesajul grav „Zachor” (Aminteşte-ţi), înscris cu litere ebraice pe coloană,
se adresează colectivităţii şi individului,
deopotrivă, prinşi în capcana unei istorii
de nerepetat.
Memorialul central este amplasat
uşor asimetric, pe platforma configurată
sculptural şi propune o temă de referinţă
în creaţia jacobiană, o altă lectură plastică a aceluiaşi sens al trecerii ireversibile
dincolo. Limbajul universal al geometriei
constructive asociază trăinicia materialului (beton, piatră, fier) cu efemerul
reversibil al naturii: aerul, lumina captată
printre bârne, apa de ploaie. Structura
arhitectonică subterană, monumentală
prin simplitatea volumului paralelipipedic,
impune omului trecător un traseu exterior
şi unul interior, de-a lungul cărora lumina
alternează cu umbrele date de plafonul
spart spre cer, prin bârne paralele, şi
de pereţii marcaţi de unghiuri drepte.
Semnificaţia timpului care se scurge întrun singur sens – delimitat prin etapele
opririlor spre a citi numele celor dispăruţi
– este amplificată de prezenţa unor pietre tombale desacralizate, amplasate în
încăperile laterale, un mesaj direct spre
reculegere în spaţiul funerar.
Un alt element al ansamblului,
Drumul fără de sfârşit, inserat discret
în paviment, evocă tot un parcurs tem-

poral, în secvenţe ritmice, pe un traseu
al liniilor paralele având drept punct de
convergenţă punctul de dincolo de zare.
Trimiterea la trenurile morţii este figurată
printr-o sublimare plastică extrem de
pregnantă în simplitatea şi puritatea ei.
Traseul exterior al ansamblului
prezintă, pe latura următoare, Roata
romilor, prin configurarea cercurilor
concentrice întretăiate. Suprapunerile
circulare, cu suprafeţe angulare sincopate sugerează o ritmică melodică
– simbolizand un timp al peregrinării şi
al arderii, cu conotaţii umane şi istorice
evidente.
Spre colţul platformei este amplasat
masivul Epitaf, un sarcofag paralelipipedic supradimensionat, având greutatea
materialelor componente: recipientul
este din fier, cu pereţii delimitaţi discret
de bordurile drepte suprapuse, iar conţinutul este alcătuit din bolovani masivi,
fasonaţi neregulat pe o singură latură,
pietrele alcătuind de data aceasta o
metaforă a morţii, evocând greutatea cadavrelor prăbuşite în gropile comune.
Ultima lucrare de pe traseul Memorialului este Steaua lui David, o sintagmă
spaţială a hexagonului ebraic, lizibilă prin
umbrele desenate pe paviment. Forma
tridimensională este construită prin juxtapunerea mai multor triunghiuri în planuri
oblice, un volum delimitat discontinuu dar
perfect echilibrat prin punctele de sprijin
oferite de suprafaţa–suport. Structura
deschisă modulează aerul din jur, captează diferenţiat lumina şi dispune un joc
secundar al umbrelor, evolutiv în timp, în
funcţie de traiectul razelor solare.
Ansamblul Memorialul Holocaustului, conceput de Peter Jacobi din
incintă, module sculpturale şi instalaţii,
configurează plastic locul rememorării
consecutive evenimentelor tragice colective, locul ca timp secvenţial – rezultat
din perceperea graduală a semnificaţiei
fiecăruia dintre elementele constitutive.
Ansamblul trebuie considerat deopotrivă
ca întreg, dar şi prin individualizarea
fiecăruia dintre elementele componente, ca o arhitectură de tip sculptural ce
va constitui, de acum încolo, un reper
artistic complex şi original, în contextul
monumentelor definitorii ale spaţiului
public al capitalei.
MIHAELA PROCA

„Tora ne învaţă să ne bucurăm
de sărbătorile noastre”
Decernarea distincţiilor „Dr. Alexandru Şafran”,
ediţia a II-a, Bucureşti, 6 octombrie 2009
Expresie a forţei regeneratoare a iudaismului, reafirmată semnificativ în preajma
Zilei Holocaustului în România, a veneraţiei
filiale (distincţiile au fost iniţiate de copiii
Şef Rabinului dr. Alexandru Şafran), decernarea medaliilor, brevetelor şi a Premiului
„Dr. Alexandru Şafran”, pe 2008, este pe
cale să „devină tradiţie”, remarca dr. ing.
José Blum, coordonatorul evenimentului.
Medaliile şi brevetele au fost un prinos de
recunoaştere: ~ a meritelor unor oameni
de acţiune (vicepreşedintele şi secretarul
general ai F.C.E.R., ing. Paul Schwartz şi
ing. Albert Kupferberg, preşedintele C.E.
Oradea, ing. Felix Koppelmann); ~ a devotamentului pentru slujirea mozaismului
(Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen, Rabinul
Abraham Ehrenfeld); ~ a contribuţiei la popularizarea iudaismului în România (scriitorul Ştefan Iureş, directorul Editurii Hasefer,
dr. Felicia Waldman, „sufletul” Centrului de
Iudaistică „Goldstein Goren” din Bucureşti,
prof. univ. dr. Vasile Morar, prof. Alexandru
Singer, ing. Baruch Tercatin, Lucian Zeev
Herşcovici, Şlomo Leibovici Laiş); ~ a receptivităţii umane (Irina Cajal); ~ a bunei
colaborări cu oficialităţi de stat (ministrul
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional,
Theodor Paleologu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Dragoş Benea).
Premiul „Dr. Alexandru Şafran” pe 2008
a răsplătit truda şi dăruirea pasionatului
de studii iudaice, ing. Baruch Tercatin, şi
a istoricului Lucian Zeev Herşcovici, ambii din Israel, pentru o carte de referinţă
privind istoria rabinatului în România:
„Prezenţe rabinice în perimetru românesc”.
Moderat de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, simpozionul a avut drept teme de
reflecţie: ~ conceptul de Pikuah Nefeş în
gândirea Şef Rabinului Şafran (prof. univ.
dr. Avinoam Şafran); ~ educaţia umanistă
din tată în fiu, studiu de caz – Alexandru
şi Theodor Paleologu (dr. Aurel Vainer);
~ pregătirea religioasă şi filozofică, lupta
Şef Rabinului Şafran pentru salvarea
comunităţii pe care o păstorea în anii
Holocaustului în România, rolul important
pe plan european, în anii exilului, în combaterea antisemitismului şi în adâncirea
ecumenismului (prof. univ. dr. Carol Iancu);
~ impresia covârşitoare lăsată de dr. Alexandru Şafran în ultimii lui ani, la Geneva
(realizator de emisiuni de televiziune, Ion

Bâtu); ~ calitatea de modelator spiritual a
Şef Rabinului Şafran, alături de un ilustru
slujitor al religiei creştine, Părintele Galeriu
(Dragoş Benea); ~ fidelitatea faţă de memoria părinţilor, modele de comportament
şi studiu (Theodor Paleologu); ~ perpetuarea memoriei Drepţilor între Popoare
(ambasadorul Franţei în România, E.S.
Henri Paul); ~ cinstirea părinţilor corelată
cu cinstirea Divinităţii (ing. Baruch Tercatin); ~ gratitudinea faţă de rabinii care au
făcut istoria spiritualităţii iudaice în România (Lucian Zeev Herşcovici); ~ importanţa
numelui în iudaism, profundele cunoştinţe
de Cabala ale doctorului Alexandru Şafran, continuitatea „lanţului rabinic care să
lumineze lumea evreiască” (Marele Rabin
Menachem Hacohen); ~ valoarea calităţii
de senator de drept a Şef Rabinului Şafran
şi donaţia pentru site-ul F.C.E.R. a unui
exemplar de ziar de acum 100 de ani, în
care sunt reflectate dezbaterile în Parlament asupra „problemei evreieşti” şi a altuia din „Gazeta Bucureştilor”, în care sunt
relatate faptele de vitejie în primul război
mondial ale voluntarului apatrid Leopold
Preminger, căruia i se acordă cetăţenia
română (av. Constantin Vişinescu). Poate,
o sinteză a acestui simpozion - ilustrare a
bucuriei spirituale, încrustată în zilele de
Sucot – au reprezentat-o cuvintele profesorului Avinoam Şafran: „Tora ne învaţă
să ne bucurăm de sărbătorile noastre”.
Ne-a onorat participarea ambasadorilor
Israelului şi Franţei, E.S. David Oren şi
E.S. Henri Paul, a ambasadorului Radu
Homescu, a preşedintelui de onoare a
A.O.C.E.R.M., Teodor Magder, a unor
personalităţi culturale de limbă română din
Israel, a liderilor C.E.B., a unor preşedinţi
de comunităţi din ţară. Renumitul cantor
Zeev Shulman, din Riga (Radu Captari la
orgă electronică), ne-a condus în lumea
fermecată a muzicii.
IULIA DELEANU

Ziua Holocaustului, marcată în comunităţi

Arad

Comemorarea s-a desfăşurat la cimitir, lângă Monumentul
Holocaustului. Urmaşii evreilor
omorâţi în perioada celui de-al
doilea război mondial s-au rugat
la mormintele înaintaşilor, iar
mai mulţi supravieţuitori, aflaţi în
perioada respectivă în Ardealul
de Nord, au evocat tragedia prin
care au trecut. La Centrul de
Iudaistică al Universităţii „Vasile
Goldiş”, studenţii au audiat o
conferinţă despre Holocaust,
ţinută de prof. Stelian Boia. Preşedintele Comunităţii, ing. Ionel
Schlesinger, a vorbit la postul
local TV despre importanţa Zilei
Holocaustului din România.

Tecuci
Manifestarea a fost organizată de comunitatea evreiască
împreună cu Casa de Cultură din
localitate. Intitulată „Ziua Holocaustului – o zi a durerii”, mai multe
personalităţi, printre care Liviu
Beris, preşedintele A.E.R.V.H.,
şi lector univ. dr. Arthur Tulus,
de la Universitatea „Dunărea
de Jos”, Galaţi, au vorbit despre
Holocaustul românesc. Cu acest
prilej s-a organizat un concurs

de eseuri literare pe tema Holocaustului.
IANCU AIZIC
Preşedintele Comunităţii

Oneşti
În organizarea Cercului pedagogic al profesorilor de istorie
din liceele municipiului, de Ziua
Holocaustului, la Biblioteca municipală „Radu Rosetti” a fost
prezentată o videoproiecţie comentată despre acest subiect.
Acţiunea a fost coordonată de
prof. Victor Ciochină. De asemenea, s-a organizat o expoziţie
de carte, care va fi deschisă în
întreagă lună octombrie.

Timişoara
Ziua Holocaustului în România a fost marcată la Timişoara
printr-un eveniment care a adus
împreună, în Sinagoga din Cetate, peste 200 de persoane dintre
care 150 de elevi de la şcoli şi
licee din oraş. Organizatorii,
Asociaţia Culturală Agora Unit,
Comunitatea Evreilor Timişoara
şi Societatea Filarmonică, cu
sprijinul Consiliului Judeţean Timiş şi a Muzeului Holocaustului
din Nordul Transilvaniei de la

Şimleul Silvaniei, au considerat
o datorie morală să rememoreze, într-un cadru festiv, tragedia
trăită de populaţia evreiască în
urmă cu peste 65 de ani.
Profesoara Simona Bigher
a organizat, împreună cu elevii Grupului Şcolar de Chimie
Alimentară, o expoziţie cuprinzând texte şi fotografii oferite de
doamna Elly Gross, supravieţuitoare a Holocaustului, deportată
din Şimleul Silvaniei. Cu această
ocazie, copiii invitaţi au aprins
cele şase lumânări ale amintirii
iar cantorul Efraim Neumann din
Israel a spus „El Maale Rahamim” in memoria celor ucişi.
Alexandra Răzvan Mihalcea,
preşedinta Societăţii Filarmonice, a evocat în deschidere dezumanizarea care a dus la cel mai
mare genocid al secolului XX.
Preşedintele comunităţii evreilor
din Timişoara, dr. Paul Costin a
citit mesajul preşedintelui Traian
Băsescu cu ocazia Zilei Holocaustului şi a evocat importantele
momente comemorative care
au avut loc la Bucureşti. Juristul
Paul Sterescu a descris ziua
cumplitei rebeliuni legionare
din Bucureştiul anului 1941.
Emoţionant a fost şi cuvântul
directoarei Grupului Şcolar de

Chimie Alimentară, Maria Elena Luca, referitor la nevoia de
prietenie şi cunoaştere reciprocă în epoca actuală. Luciana
Friedmann, care s-a ocupat
din partea comunităţii evreilor
de organizarea evenimentului,
afirma în cuvântul său că întâlnirea dintre ultima zi a Sucotului
şi Ziua Holocaustului este o
metaforă a nevoii de memorie
în Iudaism.
Versurile lui Paul Celan şi ale
doamnei Elly Gross, interpretate
de Olimpia Cirimpei, acompaniată de Jana Codreanu (orgă) şi
Donata Lemperman (vioară) şi
coloana sonoră a filmului „Lista
lui Schindler”, redată la vioară
de eleva Ştefania Gligor, au încheiat un program inedit pentru
elevi.

Constanţa
Comemorarea Holocaustului
s-a desfăşurat la Muzeul de Istorie şi Arheologie şi la bătrânul
sediu al Comunităţii Evreilor. La
Muzeu, sala a fost arhiplină cu tineri, elevi şi studenţi pentru care
Holocaustul reprezintă acum un
subiect de studiu, intelectuali şi
multe oficialităţi, personalităţi
importante ale urbei. La Comu-

nitate, evenimentul a avut pentru
fiecare un impact mai puternic, o
rezonanţă mai acută. Aproape
fiecare dintre cei prezenţi au
pierdut o rudă sau un cunoscut
în Holocaust.
La ambele manifestări, despre semnificaţia celei mai tragice
experienţe umane, au vorbit preşedintele comunităţii, prof.univ.
dr. Carol Friedmann şi prof. dr.
Stan Florin, directorul adjunct al
Muzeului Marinei. S-a conturat,
astfel, o atmosferă solemnă care
a contribuit puternic la o permanentă aducere în actualitate a
evenimentului, a dimensiunilor
sale tragice evocate în atâtea
rânduri. În special tinerele generaţii au nevoie să cunoască la
adevărata ei amploare groaznica nenorocire care riscă oricând
să se repete.
Au participat la comemorare
numeroşi prieteni ai Comunităţii
Evreilor din Constanţa, printre
care subprefectul judeţului, dr.
Mircea Iustian, inspectorul guvernamental Adrian Nicolaescu,
fost preşedinte al clubului „Rotary International“, district 2241
România-Republica Moldova,
avocat conf.univ. dr. Sorin Calafuss şi alţii.
Prof. NICOLAE SPIRESCU
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ROŞ HAŞANA, LA BUCUREŞTI…

Cum ne-am putea defini trăirile sufleteşti,
acum, la o retrospectivă a sărbătorilor de toamnă
5770? Poate, printr-o sinteză a împlinirilor, dar
şi a proiectelor, a nădejdilor pentru Noul An, aşa
cum le-a dat glas, la Sinagoga Mare, preşedintele
F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer. Printre dorinţele
cele mai puternice – aflarea adevăraţilor vinovaţi ai
profanărilor de cimitire evreieşti în Bucureşti şi în
ţară. Poate, prin nevoia de a fi demni de aşteptările
comunităţii în care activăm, de aşteptările părinţilor noştri, prin nevoia de a face Al Het, exprimate
de noul preşedinte al C.E.B., Erwin Şimşensohn.
Ne-au însoţit cu gândul, reafirmând indestructibila, necesara, eterna legătură Israel – Diaspora,
preşedintele Statului Israel, Shimon Peres, primul
ministru Benjamin Netanyahu (lecturi – preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn; secretarul general
al F.C.E.R., ing. Albert Kupferberg). Dar, în mod
sigur, am trăit sentimentul că „lui Dumnezeu Îi este
dor de noi”, spunea Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen. Îi e dor să facem să trăiască lăcaşurile Sale,
nu numai o dată, de Ziua Judecăţii. Două versete
psalmice, cu accente diferite, repetă semnificaţia
Zilei, ne-a incitat spiritual şi sufleteşte Eminenţa
Sa. Dumnezeu ne judecă cu dreptate şi cu milă;
Dumnezeu îşi face milostenie cu noi, fără menajamente, însă. Ne-a fost lăsată libertatea de a ne
explica singuri repetiţia cu inversare a celor două
idei. Putem opta pentru orice curent din iudaismul
contemporan, dar iudaism nu poate exista fără
respectarea legilor fundamentale, fără educaţie
iudaică, fără copii, a conchis Prim Rabinul Rosen.

Un Mahzor abia ieşit de sub tipar, editat în condiţii
grafice remarcabile - în ebraică, cu transliterare şi
traducere în română - de Cancelaria Rabinică, în
colaborare cu C.E.B. şi F.C.E.R., ne aştepta, pe
pupitre, să-l deschidem pentru a înţelege desfăşurarea serviciului divin, oficiat de Prim Rabinul
Rosen, de Prim Cantorul Iosif Adler, de Corul
Sinagogii Mari, dirijat de Maximilian Kertesz. În
foaierul T.E.S., aproape toţi cei care au întâmpinat
Anul Nou la Sinagogă, au dat lehaim şi au cinstit
începutul lui 5770 cu bunătăţi tradiţionale.

…ŞI ÎN ŢARĂ
Conducerile fiecărei comunităţi şi obşti, oriunde mai există fie şi un mănunchi de evrei, s-au
străduit şi au reuşit să facă simţite cum se cuvine
sărbătorile. Membrii comunităţii au primit scrisori
de felicitare (Arad ş.a.), au ascultat C.D.-uri cu
muzică evreiască (Bacău), li s-au oferit daruri din
donaţii – alimente de primă necesitate, dulciuri,
bani, cărţi – donaţia Hasefer-ului - (Botoşani,
Dorohoi, Tecuci ş.a.), trataţii după serviciul divin
(pretutindeni, în comunităţi şi obşti), tradiţionale
seudot (Cluj, Dorohoi, Bacău, Timişoara, Oradea,
Galaţi ş.a.). La Piatra Neamţ a fost şi hanucat
habait – reinaugurarea Sinagogii din Lemn, recent
renovată. O problemă, totdeauna dificilă de sărbătorile de toamnă, insuficienţa oficianţilor de cult,
a fost soluţionată în multe comunităţi cu sprijinul
unor tineri de la Habad. Alte comunităţi au avut
oficianţi locali: Gustav Finkel, Solomon Mehr (Botoşani), Heinrich Brill, Marcel Weiselberg (Bacău),
Ozias Cojocaru (Dorohoi), Eli Miller (Braşov), Gilu
Iuftaru (Ploieşti); sau „împrumutaţi” din comunităţi
mai mult sau mai puţin apropiate: Suhar Goldstein
(Brăila), Isidor Iancu (de Roş Haşana, numai, la
Tg. Mureş). Unii oficianţi au venit din Israel (Avram
Shlevin - la Braşov, Efraim Neumann – la Timişoara), doi rabini din Ucraina (la Iaşi). La sărbătorile
de toamnă în comunitatea din Craiova au venit şi
membri „afiliaţi”; de la Orşova, de pildă.
E. SUHOR

O avalanşă de tineri la sărbătoarea de Sucot
Ca în fiecare an, enoriaşii au venit la Sinagoga
Mare, dar şi mai mulţi - la kiduş-ul din suca, să
întâmpine împreună una dintre puţinele sărbători vesele din calendarul ebraic – Sucot-ul sau
Sărbătoarea Corturilor. Au ţinut cont de spusele
Prim Rabinului Şlomo Sorin Rosen care, după
ceremoniile de vineri seara, i-a îndemnat pe cei
prezenţi să se bucure de faptul că evreii, deşi pe
drumul din robia egipteană spre libertate, către
Pământul Făgăduinţei, au trebuit să rătăcească
40 de ani în pustiu, nu au fost lăsaţi singuri, fără
adăpost, aflându-se în permanenţă în grija şi
sub protecţia lui Dumnezeu. Sucot-ul aminteşte
de acele vremuri, de faptul că evreii au locuit în
corturi, dar şi că toamna este perioada în care
ne bucurăm de roadele pământului. De aceea
simbolurile acestei sărbători sunt un fruct – etrogul şi trei feluri de crengi – lulav-ul (de palmier),
hadassim-ul (dafin) şi aravot-ul (salcie), împreună
reprezentând şi unitatea în diversitate a poporului
evreu. Fiind Ajun de Şabat şi Şabat, ele au lipsit,
urmând să fie folosite în celelalte zile, în schimb,
suca din curtea Sinagogii Mari a fost împodobită
cu tot ceea ce îţi oferă toamna- mere şi struguri,
flori şi frunze, alături de alte simboluri religioase,
păstrate pentru astfel de ocazii. Frumuseţea
deosebită a cortului-suca a fost remarcată şi de
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, care a
ţinut să transmită celor adunaţi la mese un mesaj

optimist, de speranţă. Domnia-sa a menţionat
întâlnirea reprezentanţilor cultelor din ţările U.E.
de la Bruxelles, la care a participat, împreună cu
Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen, şi unde a vorbit
despre tradiţiile iudaice ale comunităţii noastre.
Preşedintele F.C.E.R. i-a salutat şi pe oaspeţii
neevrei, invitaţi la masa de Sucot, subliniind că
prezenţa lor este o nouă dovadă a caracterului
deschis, neînchistat, al iudaismului.
Ceremonia religioasă şi partea oficială (scurtă)
terminate, toţi cei prezenţi au putut să se bucure
de felurile de mâncare deosebit de gustoase servite cu mare promptitudine (mulţumiri, harnicelor
fete de la restaurantul nostru ritual, precum şi celor
care au pregătit masa), de atmosfera destinsă şi
veselă, animatorul principal fiind nimeni altcineva
decât preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn.
Tinereţea lui şi promisiunea de a avea o cât mai
mare deschidere către organizaţiile evreieşti, colaborarea cu JCC-ul au determinat o adevărată
schimbare de “strucutură de vârstă” a participanţilor, cu o adevărată avalanşă de tineri. Pentru
aceasta nu putem decât să felicităm comitetul
nou ales al Comunităţii Bucureşti. Cuvinte de
laudă strădaniilor d-nei Victoriţa Demayo, precum
şi echipei conduse de veşnic tânărul Jean Bercu
pentru realizarea cortului-suca, admirat de toată
lumea.
EVA GALAMBOS

Întâlnire în Suca
Personalităţi din lumea academică, rabini,
diplomaţi au fost invitaţi, la 7 octombrie a.c., de
către conducerea F.C.E.R. şi C.E.B., la o seară
în Suca. Marele Rabin Menachem Hacohen şi

Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen au sintetizat
semnificaţiile şederii în Suca, accentuând asupra
importanţei de a fi de folos semenilor, făcând o
paralelă cu regnul vegetal. S-a vorbit, din partea
invitaţilor, despre prietenie, despre bucuria de a fi
împreună; oameni de diferite profesiuni şi condiţii
sociale. „Este una din cele mai frumoase Suca
din Europa, poate cea mai frumoasă!”, spuneau
unii oaspeţi. Motiv de mândrie pentru cei care au
construit-o, sub supervizarea lui Jean Bercu, dar şi
pentru obştea noastră. Întregind ambianţa, cantorul Zeev Shulman, din Riga, şi Prim Cantorul Iosif
Adler au interpretat frumoase cântece de Sucot.
Minunatele bucate au fost pregătite de o echipă
de meşteri culinari de la Bucătăria Căminului
„Rosen”, coordonată de David Liberman.
Coresp. JANINA ILIE

Iom Kipur – remuşcare,
zbucium, dorinţă de iertare
Aron Kodeş-ul deschis, scoaterea Sulurilor Sfinte, oameni de
vază purtându-le prin Sinagoga Mare. Printre ei – ambasadorul
S.U.A. în România, Excelenţa Sa Mark Henry Gitenstein. Sunt imagini de Erev Iom Kipur la Sinagoga Mare din Capitală, care continuă
să ne urmărească. Ca şi accentele unei melodii unice în an, Kol
Nidrei, răscolindu-ne sufletele. Prim Cantorul Iosif Adler şi Corul
Sinagogii Mari (dirijor – Maximilian Kertesz) au avut harul să facă
să tresară în noi fărâma de evreitate, să-l regăsim pe Dumnezeu
mărturisindu-ne greşelile cunoscute şi necunoscute, să facem Al
Het, purificându-ne prin zbucium şi remuşcare. Dar, în acelaşi timp,
ne-au ajutat să ne gândim la evenimente importante, aşteptându-ne
la începutul lui 5770: Ziua Holocaustului în România, decernarea
Premiilor „Alexandru Şafran”, lansarea recentului volum al prof. dr.
Andrei Marga, „Fraţii mai mari”, ş.a. Ele au fost punctate de preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer. „Ce înseamnă roşul şi
violetul care inundă cerul la sfârşitul zilei”?, şi-a întrebat discipolii
un rabin vestit. Răspunsul la îndemână a fost apusul. „Nu e apusul,
e pământul care se întoarce, într-o poveste dureroasă, frumoasă,
străveche”, a spus înţeleptul. A fost parabola-rondo în care Prim
Rabinul Şlomo Sorin Rosen şi-a închis meditaţia despre viaţă şi
moarte înainte de Izkor. Moartea poate fi sărut al lui Dumnezeu;
fulgerătoare, lentă, precedată de chin şi suferinţă. Există vreun
muritor care să-şi cunoască sfârşitul?! De aceea suntem datori să
trăim în orice moment pregătindu-ne pentru marea trecere, cum
a făcut-o unul dintre cei mai bogaţi şi mai influenţi evrei din epoca
împăratului Franz Iosif, baronul Rothschild. Într-una din încăperile
impozantului său palat, păstra sicriul şi pânza albă în care avea să
fie înmormântat; semn că, în faţa morţii, toţi suntem egali. La sfârşitul fiecărei zile, venea să-şi reamintească asta în acea încăpere
simplă. Lui îi datorează strămoşii noştri stabilirea în Ţara Sfântă la
începutul secolului trecut. Apoi, în Sinagoga arhiplină, nu s-a mai
auzit decât murmurul tremurat al vocilor spunând Izkor.
*
Pretutindeni, în comunităţi şi obşti, după Neila, la sfârşitul Zilei
Iertării, după postul de 25 de ore, enoriaşii au fost invitaţi la o seuda
tradiţională, fie la restaurante caşer, acolo unde ele există, fie în
incinta sinagogilor, unde au fost aduse preparate culinare caşer,
pregătite de gospodinele evreice din respectivele oraşe. Într-o corespondenţă primită de la Comunitatea din Bacău, Beno Bercovici
ne relatează despre modul „complicat, elegant, emoţionant“ în
care au oficiat serviciul divin Marcel Weiselberg şi Heinerich Brill
la Sinagoga Rosen, despre buna participare a enoriaşilor. „Membrii
Comitetului de conducere au organizat cele două mese festive – de
Roş Haşana şi de Iom Kipur – atât prin contribuţia enoriaşilor cât
şi a membrilor comunităţii“.

Erev Iom Kipur şi la Căminul ,,Rosen’’

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta”, sună a cincea poruncă
a Decalogului. Este ceea ce au împlinit voluntarii sociali (Silvian
Horn, Andy Rond – coordonatori; Janina Ilie – organizatoare, care
a pregătit cu mâna ei minunăţiile culinare) pentru căminişti; părinţii
noştri, bunicii noştri… Ne amintim de porunca aceasta cu atât mai
mult în ajunul zilei de Iom Kipur, aşa cum s-a întâmplat şi acum.
Au fost oaspeţi de onoare preşedintele B’nai B’rith România, José
Iacobescu, care a amintit de donaţiile de medicamente şi alimente
făcute de B’nai B’rith, preşedintele C.E.B. Erwin Şimşensohn, care
a mulţumit echipei de voluntari pentru iniţiativă şi punerea ei în
practică –, redactorul şef al „Realităţii Evreieşti”, dr. Aurel Storin,
cu soţia, preşedintele C.E.Focşani, Mircea Rond, cu soţia, Edith
Şimşensohn, membră în conducerea C.E.Piatra Neamţ. Trebuie
spus că Janina a fost sufletul acestui matineu muzical, urmat de
un bogat „bufet suedez”. Ea a obţinut sponsorizările, ea a adus, cu
ajutorul consilierului Bejan, de la Primăria Sectorului IV din Capitală,
taraful de lăutari din Clejani, care a adus un strop de seninătate în
ajunul Zilei Iertării. Roxana Gheorma a făcut să bată mai repede
inimile pensionarilor, redeveniţi tineri pentru o clipă. Valeria Arnăutu
a animat în asemenea măsură spiritele încât unii căminişti au horit
în ritmul cântecelor ei de viaţă lungă. „Mulţi ani trăiască!“ – i-a cântat
taraful din Clejani doamnei Medi Dinu, care, în curând, împlineşte
101 ani. Doamna Medi a dansat împreună alţi căminişti. Formaţia
de dansuri israeliene „Hora“ a fost încă un motiv de bucurie pentru
pensionarii Căminului. Mulţumiri pentru acest matineu duminical
directorului bucătăriei, David Liberman, responsabilei în probleme
culinare, Mihaela, responsabilei în probleme de ergoterapie şi
viaţă culturală, Rodica, asistentei sociale Simona; lui Sandu Câlţia
şi Laurenţiu Dubău pentru sonorizare. Desigur, totul a fost posibil
cu sprijinul conducerii F.C.E.R. şi cu dăruirea celor care veghează
asupra acelora pe care îi au în grijă; minunaţii oameni făcători de
bine, conduşi de Gaetano Perrotta. Pentru fiecare dintre ei – o
reverenţă de gând.
IULIA DELEANU
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Plaja activităţilor JCC se lărgeşte!
 Cursurile săptămânale ale Centrului Comunitar Evreiesc au fost reluate
dar, din această toamnă, ele au fost
multiplicate. Dacă în urmă cu doi ani,
atunci când a debutat activitatea JCC,
existau doar câteva cursuri, azi la cererea
participanţilor, ele răspund nevoilor celor
care iau parte. Limbile străine – atât de
necesare în orice activitate profesională
şi universitară – reprezintă opţiuni posibile pentru cei ce au apelat deja la cardul
de membru JCC dar şi pentru cei care
păşesc pentru prima oară peste pragul
acestei instituţii.
 Limba ebraică este predată pe
două niveluri, începători şi avansaţi. Luni
şi miercuri, de la 18.30 la 20.00, au loc
cursuri de limbă ebraică pentru avansaţi cu predare în limba română. Luni,
de la 20.00 la 21.00, începătorii întru
ebraica predată prin limba română sunt
invitaţi permanenţi ai JCC. Marţi şi joi,
între orele 18.30 şi 20.00, începătorii şi
avansaţii de la ebraica predată prin intermediul limbii engleze vin, cu regularitate,
la JCC.
Studierea unei limbi trebuie începută
devreme! Aşa spune teoria dar şi practica din Strada Popa Soare... Micuţii, cu
vârsta cuprinsă între 5 şi 12 ani, studiază
împreună ebraica în fiecare joi, de la
18.30 la 19.30.
Limba engleză este studiată atât de
copii cât şi de adulţi. Cei mici frecventează cursurile marţi, de la 17.00 la 19.00,
o oră cei începători şi o oră cei avansaţi.
Adulţii pot veni la cursuri miercuri, de la
18.00 la 19.30.
Un curs special, dar foarte util, sună
aşa: „Româna pentru israelieni cu predare în limba engleză”. Acesta este destinat
atât studenţilor care studiază în România,
cât şi oamenilor de afaceri care doresc

Al treilea an,
început cu
muzică şi dans!

Formaţia de dansuri Hora şi spectacolul susţinut de violonistul Mirel Reznic au
însoţit primul dintre programele de inaugurare a celui de-al treilea an de activitate
a JCC. Un moment cu totul în special, în
care publicul a putut să danseze alături
de cei de pe scenă, a fost însoţit de o voie
bună autentică. Arta muzicianului care
a adus melodii evreieşti cunoscute este
cunoscută la nivel internaţional.
Dansul şi muzica au fost prezente şi la
petrecerile JCC! Au existat seri speciale,
care au devenit de neuitat pentru unii, în
care bucuria de a fi împreună, în mijlocul acestei autentice familii, s-a făcut pe
deplin simţită.
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CC

să se integreze lingvistic în spaţiul românesc. Aceste cursuri au loc luni şi joi,
după-amiaza.
 În ceea ce priveşte dansul şi muzica, oferta este tentantă. Rikudei Am
– dansurile israeliene – au loc pe trei
niveluri de vârstă, pentru cei între 5 şi
11 ani, 12 şi 17 ani, respectiv 18-35 de
ani. Miercuri şi duminică după-amiaza,
muzica ritmată care conduce aceşti
paşi se face auzită în tot JCC-ul! Fie
ele tradiţionale hasidice, yemenite sau
hora, aceste dansuri evocă peregrinarea
evreiască în lume. Cursurile reprezintă un
exerciţiu fizic plăcut, însoţit de o încărcătură culturală. Prin frecventarea acestor
dansuri este posibil să accedeţi chiar în
formaţia de dansuri a comunităţii evreieşti
bucureştene, recunoscută pentru performanţele ei pe scenă.
„Street dance” este un gen agreat în
special de cei foarte tineri. Cei între 5 şi
17 ani, împărţiţi pe două grupe, pot urma
aceste cursuri în cadrul JCC, în zilele de
luni şi miercuri.
La polul opus al mişcării ritmate vine
dansul sportiv, cu o ofertă bogată pentru
toate grupele de vârstă şi pe diverse niveluri. Cei între 5 şi 12 ani sunt invitaţi la
cursuri de „ritm şi percuţie”, lecţii care îi

,

relaxează şi îi introduc în lumea bogată
şi diversă a muzicii.

tăţile extra-şcolare şi extra-profesionale
esenţiale.

 Artele decorative şi artele plastice
nu au fost nici ele omise din programul
JCC! Cei mici pot lua parte la cursuri de
„arts and crafts” iar toţi cei interesaţi să
desluşească secretele desenului şi cromaticii sunt invitaţi duminică, între 15.00
şi 17.00, la cursul de pictură.

 La cursul de calculatoare, desfăşurat marţi şi miercuri, se adaugă cursurile
de radio şi video şi lecţiile multimedia.
Încercând să răspundă unor hobby-uri
personale, aceste specializări deschid
chiar apetitul pentru anumite profesii ale
participanţilor.

 În domeniul artelor dramatice,
cursurile de actorie, pentru cei cu vârsta
cuprinsă între 12 şi 18 ani, au loc duminica de la ora 18.00 la 19.00. Organizatorii
speră ca din aceşti foarte tineri amatori
să fie selecţionaţi şi câţiva dintre profesioniştii de mâine!

 Un spaţiu al... iniţiaţilor este „clubul de bridge”. În fiecare miercuri, între
19.00 şi 20.30, cei pasionaţi de acest
joc se întâlnesc la JCC pentru o nouă
competiţie.

 Taikuando, pilates şi lecţiile de
autoapărare vin în completarea orelor
de fitness şi aerobic, deja clasice la JCC.
Pregătirea sportivă este una dintre activi-

LA MULŢI ANI, JCC!
Cum a adăugat Centrul Comunitar Evreiesc
(JCC) din Bucureşti un plus de bucurie sărbătorii de
Sucot? Cum au transformat trubaduri vestiţi români
(Nicu Alifantis) şi israelieni (David Broza), glasuri de
copii (cunoscutul cor „Bim Bam”, condus de Cristina
Kiss), graţioase dansatoare pe melodii israeliene
(„Hora”), momentul de muzică idiş, încărcat cu emoţie şi talent, al Maiei Morgenstern (acompaniată de
Radu Captari şi Octav Mardare) o seară de toamnă
predispusă, mai curând, nostalgiilor într-un spectacol
plin de energie, de optimism, care a fermecat sala
arhiplină a Naţionalului bucureştean? Răspunsuri
sunt multe: ni le-au oferit preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer; directorul Joint pentru România, Israel
Sabag; director adjunct al Joint pentru România, Shai
Orny (laitmotiv – excepţionalul parteneriat Joint –
F.C.E.R.). Sigur, nu puţin a însemnat prezentatoarea
– magiciană a spectacolului, Maia.
În pragul celui de-al treilea an de existenţă, au
fost proiectate imagini din lumea de zi cu zi a JCC,
acompaniate de „La mulţi ani!“ şi „Ad mea veesrim”!
spuse de toţi cei care-l iubesc: de la prichindei
la oameni din generaţia „de aur“, dar şi de întreg
staff-ul JCC-ului bucureştean.
În numărul următor vom reveni cu un amplu
material despre acest eveniment, despre proiectele
şi realizările JCC!
IULIA DELEANU

 Hugim – activităţile săptămânale
ale JCC – sunt destinate tuturor grupelor
de vârstă. Prin ele organizatorii îşi propun
să transforme acest spaţiu într-un loc
nu doar plăcut ci şi util pentru existenţa
noastră profesională.

Suca a fost construită chiar
de temporarii săi locuitori
Frumoasă şi veche tradiţie, ocazia în
care construim suca!
Realizată după reguli
care nu s-au schimbat de milenii şi nu se
vor schimba niciodată,
acest edificiu temporar,
care aminteşte de peregrinarea străbunilor
noştri, este realizat cu
voie bună şi autentică
plăcere. Dacă în ceea
ce priveşte edificarea
propriu-zisă şi plantele
tradiţionale, regulile
sunt foarte exacte, în
ceea ce priveşte podoabele şi aranjarea
cromatică, imaginaţia
poate să zburde slobodă! Aşa s-a şi întâmplat
în cazul Cortului realizat de participanţii la
programele JCC.

Anul Nou, celebrat în sânul comunităţii!
Seder Roş Haşana a adus în
sala mare a JCC peste 200 de
participanţi. Cu mere şi miere, dar
şi cu alte bucate tradiţionale care
ne urează, din punct de vedere
gastronomic, „Şana Tova!”, cei care
au luat parte la acest eveniment au
cântat şi s-au simţit bine împreună.
După ceremonia de la Sinagogă,
acesta este un moment special în
care familia în întregime celebrează – de această dată a fost vorba
despre familia lărgită a JCC.

În amintirea unei familii
marcate de eroism şi tragedie...
Dispariţia lui Ilan Ramon, primul astronaut israelian în spaţiu, în cadrul
misiunii navetei Columbia, în urmă cu şase ani, a adus multă tristeţe în
Israel dar şi în comunităţile evreieşti din întreaga lume. Considerat un
erou pentru curajul şi devotamentul său faţă de moştenirea sa spirituală
- ştim că a dus cu el desenul realizat de un copil ucis la Auschwitz - Ilan
Ramon a rămas în memoria colectivă. Moartea foarte tânărului său fiu,
Asaf, care s-a prăbuşit recent cu un F16 pe care îl pilota, a zguduit din
nou opinia publică israeliană.
Întru evocarea celor doi, JCC Bucureşti a realizat un colţ al amintirii.
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Centrul Ariel – un antidot
al crizei economice
În cadrul JCC Bucureşti, la iniţiativa
Joint, a luat fiinţă Centrul Ariel, un proiect care se adresează celor care sunt
în căutarea unui loc de muncă, celor
care doresc o schimbare pozitivă în viaţa
profesională dar şi companiilor care au
nevoie de angajaţi.
Site-ul www.ariel.jcc.ro şi panoul de
anunţuri actualizate zilnic vă aşteaptă
să vă faceţi cunoscuţi! În cadrul Centrului vor fi organizate cursuri de limbi
străine (engleză de specialitate, ebraica
modernă tehnică) şi cursuri de calculatoare, conform nevoilor participanţilor.
De asemenea, cei care solicită sprijinul
Centrului Ariel vor beneficia de consiliere
profesională pentru calificare şi recalificare şi vor avea posibilitatea să cunoască

persoane de referinţă din domeniul ce îi
interesează.
Ariel este cel care se angajează să realizeze contactul între angajator şi angajat, să găsească „alchimia profesională”
ideală pentru cei ce apelează la el.
Centrul răspunde prompt şi celor
ce doresc să iniţieze o afacere în care
au nevoie de parteneri sau celor ce
consideră că pot oferi semenilor lor din
rodul pasiunilor şi cunoştinţelor pe care
le posedă.
Coordonatorul proiectului este Mădălina Bălăceanu, cea care răspunde
din partea JCC-ului de implementarea
acestui program care deja a avut succes
în ţări afectate, în diferite perioade, de
criza economică.

Înainte de
Iom Kipur...

Prietenie, fără
numărul anilor

Şabatul de dinainte de Iom Kipur
se numeşte Şabat Teşuva. Această zi
este o parte importantă a perioadei în
care trebuie să accedem la o autentică
introspecţie, să ne cerem iertare pe trei
niveluri – de la Dumnezeu, de la semeni
şi de la noi înşine. Şabatul ce precede
Ziua Ispăşirii este unul al gândului bun
şi al analizei faptelor noastre. La evenimentele care au precedat sărbătoarea de
Iom Kipur a fost oaspete Şmuel Feifer
din Israel, care, alături de echipa JCC,
a alcătuit programe interesante pentru
participanţi.

Într-o luminoasă dimineaţă de duminică, tinerii de la JCC au pregătit o surpriză „generaţiei de aur”. O zi petrecută
împreună, în care s-au putut simţi bine
alături, dincolo de diferenţa de generaţie.
Au jucat ping-pong, cărţi, au cântat... În
primul rând s-a povestit. Reprezentanţii
celor două vârste au savurat această
întâlnire specială, pe care speră să o
repete şi în viitor.

Conferinţe pentru
generaţia a treia
În Cadrul ciclului de conferinţe organizate pentru generaţia a treia, Boris
Marian Mehr a susţinut trei comunicări:
“Familia Peltz, tatăl şi fiica”, “Poeţi israelieni de limba română” (august 2009)
şi “Prozatori israelieni de limbă română”
(octombrie 2009). Printre invitaţi s-a aflat
şi sora poetului Nicolae Labiş, profesoara
Margareta Labiş.

JCC
IASI
,

Deschiderea JCC Iaşi, la 15 septembrie a.c., o dată cu începerea anului
şcolar, a avut un caracter festiv. Aşa
cum ne relata Arina Orenstein, directorul JCC, programele pe care Centrul le
oferă participanţilor începând cu această
toamnă reprezintă o „colecţie“ care face
cinste echipei de acolo. Dar, ce se „va
purta”, concret, la Iaşi? În acest sezon
vor exista cursuri de Rikudei Am (dansuri
israeliene), cursuri de ivrit, engleză şi
calculatoare, petreceri tematice. Pentru
„vârsta de aur”, Centrul de zi a pregătit
activităţi deosebit de interesante, care
să îi motiveze pe participanţi să petreacă
mai mult timp în colectiv şi cât mai puţin
la domiciliul lor.
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Şabaton Elul, ediţia a doua

Cel de-al doilea Şabaton desfăşurat
la Oradea, la distanţă de un an faţă de
primul, a adus împreună peste 50 de
participanţi din 12 oraşe din România.
Din nou, luna evreiască Elul a fost cea în
care a avut loc acest eveniment, realizat
în colaborare, de Comunitatea Evreilor
Oradea şi JCC Oradea, cu sprijinul
F.C.E.R. şi Joint. Momentul a marcat,
de asemenea, deschiderea celui de-al
treilea an de activitate al Centrului Comunitar, primul născut în familia evreiască
din România.
Un sfârşit de săptămână dedicat
semnificaţiei Şabatului, Marilor Sărbători
din această perioadă, tinereţii şi păcii a
început mai devreme ca de obiciei, joi
după-amiaza. Sub motto-ul “Do the Jew”,
organizatorii i-au invitat pe participanţi
să-şi identifice trăsăturile morale care îi
definesc ca parte a poporului evreu.
Printre momentele speciale ale Şabatonului au fost unele dedicate învăţării
şi relaxării. În ceea ce priveşte educaţia, spre exemplu, oaspeţii comunităţii
orădene au fost invitaţi să analizeze
comandamente de ordin moral din Tora,
să înveţe sensurile lui Amen. Vizitarea
sinagogii Sion, monument architectonic
de referinţă al oraşului de pe Criş, a
însemnat un moment special al acestui
sfârşit de săptămână. Sinagoga, care
odinioară putea găzdui peste 1000 de
participanţi la serviciul religios, se află
azi într-o stare de avansată degradare
dar comunitatea speră în posibilitatea
reabilitării sale substanţiale.
Preşedintele Felix Koppelmann şi o
echipă, formată din Cristian Ezri, Andrei
Seidler, Vicki Rosenzveig, Ioana Canalas
şi Asher Pusztai, au pregătit un program
divers şi incitant pentru participanţi. În

compania învăţării, invitaţii au avut parte
de timp la piscină, de foc de tabără de un
program nocturn, pe echipe, în pădurea
de la Felix.
Ceremoniile de Kabalat şi Oneg Şabbat au fost conduse de Rabinul Abraham
Ehrenfeld şi la buna desfăşurare a acestui moment au luat parte oaspeţi dragi, ca
profesorul Shlomo Shoham, din Israel. De
altfel, în prefaţa Havdalah, acesta le-a
vorbit tinerilor despre importanţa de a da
valoare vieţii noastre, de a transforma anii
în experienţe valoroase, pline de Credinţă
şi de fapte bune.
Ziua următoare, în Sinagoga Sion,
Directorul JDC pentru România, Israel
Sabag, le-a vorbit celor prezenţi despre
nevoia de înţelegere şi pace în această perioadă importantă a calendarului
iudaic, dar şi în general, în fiecare zi a
existenţei noastre. Datorie morală faţă
de Dumnezeu, faţă de trecut şi faţă de
viitor, pacea este un deziderat care vine
către noi din cele mai vechi timpuri iar noi
nu trebuie să precupeţim nimic pentru a
o atinge.
Duminică, spectacolul „Idiş Experience” nu doar a umplut sala festivă a
JCC până la refuz dar a avut şi un public
entuziast, care a cântat împreună cu
protagoniştii în cursul show-ului. Actriţa
Maia Morgenstern, cu melodiile idiş pe
care le-a adus, în compania muzicianului
Radu Captari, a reuşit să transforme o
duminică obişnuită într-o zi festivă, cu
totul specială, ocazionată de debutul
celui de-al treilea an de activitate al JCC.
Alături de formaţia klezmer orădeană,
Maia Morgenstern i-a invitat pe cei peste
200 de participanţi la program să-şi aducă
aminte de melodiile de odinioară, cântate
în casele evreieşti de părinţi sau bunici.

O suca realizată de comunitate

„Colecţia
de toamnă-iarnă”
a programelor
JCC
Cu ocazia Roş Haşana, melodiile
tradiţionale au răsunat până târziu în
încăperea, devenită aglomerată, a JCC
iar la masă s-au servit tradiţionalele mere
acompaniate de miere, pentru un an plin
de sănătate şi dulceaţă.
După o zi de post şi rugăciune, la încheierea Zilei de Iom Kipur, participanţii
s-au întâlnit să discute despre ce îşi
propun în noul an.
Reuniunile de seară de la JCC au
devenit deja o plăcută obişnuinţă! Cu
aceste frecvente ocazii, într-un mediu
relaxant, alături de o muzică bună, cei
ce vizitează Centrul se simt cu adevărat
bine în compania prietenilor.

Directorul JCC Oradea, Andrei Seidler,
ne-a trimis o descriere a perioadei care a
premers sărbătoarea Sucot. Remarcăm
în cuvintele sale emoţia care însoţeşte
această activitate în care comunitatea
îşi arată forţa de coeziune. „În Oradea, la
JCC, a fost o perioadă plăcută de forfotă
deoarece membri generaţiei de mijloc, în
cadrul întâlnirilor regulate de marţi, s-au
apucat de construit o suca. Împărţiţi în
două grupe, bărbaţii au lucrat sub atenta supraveghere a Rabinului Ehrenfeld,
care dădea indicaţiile utile în vederea
respectării prescrierilor, iar doamnele
şi domnişoarele s-au organizat şi au
încropit o pizza vegetariană, în bucătăria

dotată cu cuptor special pentru acest
scop. La terminarea lucrului, împreună cu
preşedintele Comunităţii din Oradea, ing.
Felix T.Koppelmann, a fost întinsă masa
şi savurată pizza. Trebuie menţionat că
prin acest demers de a construi o suca în
curtea JCC, Oradea devine una din puţinele comunităţi unde vor fi două corturi.
Construit de membrii generaţiei de mijloc,
acesta a fost apoi împodobit de copiii
şi tinerii care au beneficiat de această
construcţie, organizând diferite activităţi
educative şi cursul de Talmud-Tora.”
Pagini realizate de
LUCIANA FRIEDMANN
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C O M U N I TAT I

Luah 5770

„Un calendar
pentru
Craiova Cimitirul Evreiesc - curăţat din dispoziţia Primăriei
În cadrul acţiunii “Craiova curată”, Primăria municipiului,
fiecare”
prin angajaţii Serviciului Public de Salubritate, a organizat
curăţirea Cimitirului Evreiesc. În trei zile, muncitorii, sprijiniţi
şi de enoriaşi ai comunităţii evreieşti, au cosit iarba, au distrus buruienile şi au strâns gunoaiele dintre morminte. Toate
cheltuielile au fost suportate de autorităţile locale. Acţiunea
a fost urmărită personal de primarul Municipiului Craiova,
Antonie Solomon, şi de directorul Serviciului Public de Salubritate, Sorin Ciobanu. Tot prin grija primarului Craiovei,
a fost asfaltată strada Horezului, unde se află Sinagoga şi
sediul Comunităţii.
Revista “Realitatea Evreiască” mulţumeşte pentru aceste
eforturi primarului Antonie Solomon, prefectului Florin Stancu

Bacău

Premii de excelenţă „Alexandru Şafran”

La 6 octombrie a.c., cu prilejul “Zilelor Bacăului 601”, fundaţia “Alexandru
Şafran” din Elveţia a decernat premii
de excelenţă elevilor de la Şcoala cu
clasele I – VIII „Dr. Alexandru Şafran”.
De asemenea, primarul municipiului
Bacău, Romeo Stavarache, şi preşedintele Comunităţii Evreilor din Bacău,
Hari Vigdar, au primit medalia şi brevetul „Dr. Alexandru Şafran”. În acest
context deosebit, s-a lansat şi proiectul
„Şcoala tinerilor ambasadori”, care
urmăreşte dezvoltarea unor acţiuni
cu caracter educaţional şi intercultural
între oraşele înfrăţite Bacău şi PetahTikva, Israel. Evenimentele de mai sus
vin în continuarea hotărârii adoptate în
şedinţa Consiliului Local al Municipiului
Bacău, din 29 septembrie 2009, când
consilierii locali au votat în unanimitate
schimbarea denumirii străzii „Calea
Oneşti” în strada „Dr. Alexandru Şafran”. Aceasta după ce, în 1997, Consiliul Local al Municipiului Bacău i-a
conferit lui Alexandru Şafran titlul de
“Cetăţean de Onoare” al Bacăului.
Aceste iniţiative, la care a participat
şi Casa Corpului Didactic (C.C.D.) din

Satu Mare

Bacău, constituie un omagiu al comunităţii băcăuane adus în memoria
unei mari personalităţi care s-a născut
aici.
La eveniment au participat prof.univ.
dr. Carol Iancu (Universitatea „Paul
Valéry”, Montpellier), prof. univ. dr.
Avinoam Şafran – fiul rabinului, şeful
Clinicii de Oftalmologie a Spitalului
Universitar din Geneva, prof. univ. dr.
Ester Starobinski-Şafran, fiica Marelui
Rabin, de la Facultatea de Filozofie a
Universităţii Geneva, şi soţul ei, juristul Joseph Starobinski, de la Curtea
de Justiţie din Geneva, precum şi
reprezentanţi ai Ambasadelor Elveţiei
şi Israelului la Bucureşti, ai Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România,
ai Comunităţii Evreieşti din Bacău şi,
bineînţeles, autorităţi publice locale şi
judeţene. De asemenea, la Şcoala cu
clasele I – VIII „Dr. Alexandru Şafran”,
Bacău, s-a organizat o sesiune de
comunicări: „Contribuţii ale personalităţilor din spaţiul românesc şi european la
progresul sistemelor de învăţământ”, la
care au participat profesori din mediul
preuniversitar şi academic din România

Seară de poezie

La Sinagoga din Satu Mare a avut
loc o seară de poezie din creaţiile poetului ungur Miklos Radnóti. Evenimentul, prilejuit de Anul Radnóti, la un secol
de la naşterea poetului, a fost organizat
de artistul sătmărean Istvan Szügyiczky. Poetul umanist Miklos Radnóti a

Iaşi

şi preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.
Prof. dr. CORNELIU SABETAY
preşedintele Comunităţii Evreieşti din Craiova

fost una dintre victimele Holocaustului,
fiind ucis cu bestialitate în noiembrie
1944 de către nyilaşişti, în timpul unui
marş forţat spre Austria.
Cu acest spectacol, Szügyiczky
a făcut un turneu prin mai multe ţări
europene.

şi din Republica Moldova.
„Prin acest nou şi amplu proiect
comunitar, C.C.D. urmăreşte în primul
rând organizarea unor evenimente
inedite în contextul în care Bacăul
sărbătoreşte 601 de ani de la prima
atestare documentară. Pentru noi a
devenit deja o bună tradiţie iniţierea şi
implementarea unor proiecte de acest
tip. Ca instituţie reprezentativă la nivel
local, judeţean şi naţional, implicarea
noastră în seria manifestărilor «Bacău 601» este atât o datorie, cât şi o
onoare”,a declarat prof. Gabriel Stan,
directorul C.C.D. Bacău.

Vizita unei delegaţii
de la Petah Tikva
În spiritul legăturilor de prietenie
dintre a oraşele înfrăţite Bacău şi Petah
Tikva, la 4 octombrie a.c., o delegaţie
de 30 de persoane, în frunte cu primarul acestei localităţi, a efectuat o
vizită la Bacău, în program fiind inclusă
şi o întâlnire cu membrii comunităţii
evreieşti din localitate. După un schimb
de informaţii şi discuţii, oaspeţii s-au
deplasat la Muzeul comunităţii, fiind
impresionaţi de bogăţia de documente şi exponate care atestă o viaţă
evreiască înfloritoare de-alungul timpului în acest oraş. Delegaţia a prezentat
şi un spectacol de muzică şi dansuri
israeliene.
HARI VIGDAR
Preşedintele Comunităţii

ZIUA EUROPEANĂ A CULTURII IUDAICE

Centrul Comunitar Evreiesc şi Comunitatea Evreilor din Iaşi au organizat
de Ziua Europeană a Culturii Iudaice
un matineu, ce a inaugurat ciclul de
manifestări intitulat “Interferenţe Culturale”, care îşi propune să sublinieze
contribuţiile evreilor români la viaţa
cultural-ştiinţifică a României dar şi
interferenţele culturale româno-iudaice.
Un prim pas, în acest sens, a fost făcut
în cadrul matineului prin prezentarea
primelor zece volume ale revistei
“Studia et Acta Historiae Iudeorum Romaniae “(SAHIR). Editată de Academia
Română,Filiala Iaşi , prin Institutul de
istorie “A.D.Xenopol “ şi Institutul de
Arheologie, şi de F.C.E.R., prin Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din
România, revista este coordonată de
prof.dr. Silviu Sanie şi prof.dr.Dumitru
Vitcu. Cele zece volume apărute până
acum conţin studii de demografie,
istorie politică, economică, de istorie
a culturii, de oglindire a luptei pentru
dobândirea drepturilor civice bazate
pe o largă documentare şi pe invocarea unor noi surse ce constituie o
contribuţie deosebit de valoroasă la
scrierea istoriei evreilor din România.
Prin expoziţia organizată în cadrul
“Interferenţelor Culturale“, am avut ocazia să o cunoaştem pe pictoriţa Sanda
Năforniţă şi să-i apreciem talentul.
Finalul „Interferenţelor Culturale“ a

aparţinut muzicii iar invitat de onoare a
fost profesorul Dorin Cernei, un binecunoscut cantautor ieşean. Pe lângă îndrăgitele cuplete şi evergreen-uri ce au
„electrizat” publicul spectator, talentatul
trubadur modern a acompaniat duetul
Albert Lozneanu-Rudolf Rosenberg
care a interpretat minunate melodii
tradiţionale evreieşti şi israeliene.

Premiu pentru documentarul
„Nutzi Grunea,
viaţa în paşi de dans”
În perioada 23- 26 septembrie
2009, s-a desfăşurat la Călăraşi cea
de a XI-a ediţie a Festivalului naţional
de film “7 Arte” . Festivalul are ca principal obiectiv promovarea culturii prin
film. La ediţia din acest an în concurs
s-au înscris cca. 100 de scurt metraje
din care au fost selectate 38 pentru
competiţia finală.
Marele Premiu ”7 Arte” a fost acordat filmului „Fără mal“, realizat de
Samuel Visky, de la Universitatea Sapientia, din Cluj . Două dintre producţiile
prezentate de realizatorii de la TVR Iaşi
au fost remarcate de juriul festivalului şi
au fost distinse cu onorante premii. Astfel, la secţiunea „Making off”, premiul a
fost obţinut de Violeta Gorgos, regizor
artistic la TVR Iaşi, pentru producţia

„Nunta în Basarabia“. Tânăra realizatoare de la TVR Iaşi , Andreea Ştiliuc, a
obţinut premiul secţiunii „Documentar“
pentru filmul „Nutzi Grunea, viaţa în
paşi de dans“ - povestea unei coregrafe ieşene, ale cărei amintiri despre
teatrul de revistă de odinioară şi despre
teatrul evreiesc din România sunt încă
proaspete. Ea a acceptat, pentru prima
dată să-şi spună povestea în faţa unei
camere de luat vederi.
La spectacolele prezentate pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din Iaşi,
coregrafia nu a lipsit aproape din nici
un spectacol.De-a lungul existenţei
acestui teatru, Nutzi Grunea a realizat
coregrafia la peste 30 de spectacole şi
a instruit numeroşi tineri în arta dansului şi a baletului. Ea este deţinătoarea
unui imens tezaur de amintiri din acele
timpuri. În general, putem spune că
doamna Grunea reprezintă astăzi
istoria vie a teatrului evreiesc ieşean.
Deşi viaţa a împovărat-o cu multe
suferinţe fizice şi sufleteşti, ea şi-a
păstrat căldura unei inimi de copil şi o
tinereţe a spiritului, demne de admiraţia
celor din jur. Dornică să fie în pas cu
evenimentele culturale, doamna Nutzi
este mereu prezentă la toate activităţile
Centrului Comunitar Evreiesc din Iaşi.
Documentarul a surprins pe peliculă şi
o parte din aceste activităţi.
MARTHA EŞANU

Sub acest titlu, „Jurnalul
săptămânii” (nr.144 din 17 septembrie 2009) publică, sub semnătura lui Lucian
Zeev Herşcovici, o prezentare a Luah-ului 5770.
Autorul remarcă faptul că, faţă de calendarele
precedente, acesta este lărgit, cuprinzând 350
de pagini. În conţinut, arată el, se regăsesc
calendarul propriu-zis pe 5770, datini şi obiceiuri, rugăciunile importante, în limbile ebraică şi
română, evenimente din viaţa F.C.E.R. în anul
care a trecut, pagini literare, prezentări şi evocări,
numeroase ilustraţii. Lucian Zeev Herşcovici
scoate în evidenţă importanţa calendarului pentru
tânăra generaţie, care poate învăţa câte ceva
despre tradiţia iudaică, despre Tora dar şi despre
trecutul comunităţii româneşti. De asemenea,
se face legătura dintre evreii din România şi cei
stabiliţi în străinătate, inclusiv în Israel, care pot
afla informaţii interesante despre viaţa evreiască
din ţara lor natală. Se reproduc articole din „Realitatea Evreiască” despre viaţa F.C.E.R., evocări
şi necrologuri, o listă de cărţi ale Editurii Hasefer,
precum şi prezentări de cărţi pe teme iudaice,
apărute la alte edituri româneşti. Este apreciată
şi prezenţa poeţilor evrei din România şi Israel,
calendarul fiind „o adevărată antologie literară în
care abundă poeziile pe teme iudaice”.
Autorul recenziei nu uită să-i amintească pe
autorii acestui calendar, menţionând, în afara
scriitorului Dorel Dorian, redactorul calendarului, şi a ing. Baruch Tercatin, autorul capitolelor
religioase, şi pe alţi colaboratori (Nedeea Burcă,
Eva Galambos, Luciana Friedmann, Boris Mehr,
Zoltan Terner), precum şi pe consultanţii calendarului: Marele Rabin Menachem Hacohen şi
Prim-Rabinul Şlomo Sorin Rosen. (E.G.)

ŞALOM ALEHEM,

serbat de conaţionalii
din Chişinău

Organizat la iniţiativa
preşedintelui F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, împreună
cu Sectorul de cultură,
consilier dr. José Blum,
spectacolul „O cunună
în memoria lui Şalom
Alehem” a prilejuit nu
numai omagierea marelui
clasic al idişului, mame
luşn pentru puţini din câţi trăiesc în România,
dar şi o manifestare de reînfrăţire cu conaţionalii
noştri de peste Prut. A fost prezent E.S. Oren
David, Ambasador al Statului Israel, personalităţi
culturale, numeroşi membri ai obştii, prieteni ai
etniei noastre, reprezentanţi ai TVR. După câte
ştim, în Basarabia mai trăiesc circa 30.000 de
evrei (declaraţi), organizaţi într-un Congres al
Evreilor din Republica Moldova şi o Asociaţie a
Organizaţiilor şi Comunităţilor Evreieşti, al cărei
vicepreşedinte este venerabilul om de cultură,
bun cunoscător al literaturii idiş, române, ruse, cu
studii la Iaşi, Teodor Magder (86). Pe scena TES,
în seara zilei de 14 septembrie 2009, am putut
viziona un spectacol de rară frumuseţe, pregătit
încă din martie al acestui an, când s-au împlinit
15o de ani de la naşterea lui Şalom Alehem.
Programul a fost prezentat de oaspetele nostru,
Teodor Magder, iar actorii, muzicienii din Chişinău
au interpretat texte din marele clasic, din teatrul
lui Goldfaden, muzică idiş, muzică de la diverse
spectacole evreieşti. Şi-au dat concursul Sergo
Bengheldorf, la pian, Isac Farber, actor şi solist,
Boris Dubosarschi, violonist, Hana Glutnic, actriţă şi profesoară, Alexei Digore, solist de marcă
al Operei din Chişinău, Ion Josan, violoncelist,
Angela Pihuţ, solistă a Operei din Chişinău, toţi,
oameni de talent (i-am numit în ordinea apariţiei).
Am trăit timp de peste două ore în lumea lui Şalom Alehem, din veacul XIX, am fost emoţionaţi
(unii, am şi lăcrimat), amintindu-ne de părinţii,
bunicii noştri dragi. O lume dispărută, dar cultura
idiş există, cum spunea şi Teodor Magder. La
final, s-a cântat AM ISRAEL HAI, iar dr. Aurel
Vainer i-a salutat pe oaspeţi, le-a mulţumit şi ne-a
urat tuturor „Şana Tova”.
BORIS MARIAN MEHR
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Sesiune omagială Cajal – 90

„Pune în inima mea iubirea de ştiinţă
şi iubirea de făpturile sale”. Fragmentul
din Jurământul lui Maimonide a fost laitmotivul vorbitorilor la sesiunea omagială
dedicată marelui savant, om şi evreu român Nicolae Cajal z.l., care ar fi împlinit,
la 1 octombrie a.c., 90 de ani. Academia
Română, Institutul de Virusologie „Ştefan
S. Nicolau” şi Fundaţia „Nicolae Cajal”
l-au omagiat la Institutul pe care l-a
condus 30 de ani. Acad. Nicolae Cajal a
fost şi un om „de mare anvergură în viaţa
publică”, amintea directorul Institutului,
dr. Mihai Stoian, enumerând multiplele
instituţii academice, fundaţii, F.C.E.R.,
unde acad. Nicolae Cajal a fost preşedinte. „Nu sunt elevul lui Palade sau al lui
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„BUCURIA DE A FACE BINE CELORLALŢI”

Cajal, în sensul clasic al cuvântului, dar
cele două personalităţi m-au influenţat
într-o formă majoră”, a recunoscut acad.
Laurenţiu Popescu, preşedintele Secţiei
Medicale a Academiei Române, drept
introducere la lectura unei scrisori trimise
de un elev al Profesorului, la propriu;
conducător, în prezent, al unuia din cele
mai importante instituţii de cercetare din
S.U.A., dr. Ştefan Constantinescu. „Ne-a
învăţat să ne luăm soarta în mâini, să
facem proiecte originale”. „Reuşita lui
în plan omenesc era cel puţin la fel de
impozantă, de spectaculoasă, ca şi reuşita lui profesională”, scria Andrei Pleşu,
rector la New Europe College, în mesajul citit de dr. Monica Constantinescu.
Semnul distinct al inteligenţei lui consta
în „umor, echilibru, bunătatea inimii”.
„Pelerinajul” la 1 octombrie în Casa din
str. Anton Pann, „dublura sa senină”,
Bibi Cajal, „oaza” pe care o reprezentau
într-o lume „eminamente rea”, „onoarea
pe care Profesorul a făcut-o ţării”, au fost
evocate de acad. Răzvan Theodorescu.
„Cred că Profesorul a inventat a 614-a
poruncă în religia mozaică: deschiderea
evreilor spre lumea exterioară”, a opinat
preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel
Vainer. „A fost un dăltuitor de vieţi” l-a
definit prof. dr. Oswald Hörer. Moştenirea
Cajal înseamnă „adevărata cercetare

de laborator, înţelepciunea, inserţia internaţională”, a sintetizat prof. dr. Irinel
Popescu, preşedintele Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate. Despre valoarea operei ştiinţifice a Profesorului
a vorbit dr. Radu Iordăchel, directorul
Institutului „Cantacuzino”. Acad. Nicolae Cajal „a deschis o nouă etapă în
performanţele de laborator”, a spus dr.
Dorel Iordănescu, director al Fundaţiei
„Nicolae Cajal”. Jurnalista Carmen Dimitriu a evidenţiat marile înzestrări de
mediator ale Profesorului, vicepreşedinte
al Academiei Române după `90, şi rolul
important jucat în stabilirea regimului
minorităţilor naţionale în statul de drept.
S-a transmis tuturor din sală emoţia
Irinei Cajal, amintind anii din urmă petrecuţi cu tatăl ei, trandafirul roşu dăruit
în ultima lui săptămână de viaţă odată
cu testamentul verbal - „să nu renunţi
la cel mai mare dar al familiei Cajal, la
bucuria de a face bine celorlalţi” - şi a
chemat la unitate „marea comunitate a
cercetării româneşti”, pentru că „ştiinţa
românească poate juca un rol pe arena
internaţională”. „Casa Deschisă” din str.
Anton Pann şi în acest 1 octombrie – tradiţie perpetuată de fiica lui – a fost încă
un semn că nevoia de spiritul cajalian nu
şi-a pierdut intensitatea.
IULIA DELEANU

Inteligenţa profesorului Cajal
Dacă ar fi trăit, Nicolae Cajal ar fi
împlinit anul acesta nouăzeci de ani.
Simt nevoia să spun câteva cuvinte în
amintirea lui, deşi pot fi întrebat, pe bună
dreptate, în numele cărei competenţe pot
vorbi: n-am nimic de spus în materie de
virusologie, iar cu medicina în genere,
dincolo de faptul că sunt fiu de medic,
nu m-am intersectat niciodată decât în
postura, inconfortabilă, a pacientului.
L-am cunoscut însă pe Nicolae Cajal,
l-am întâlnit de nenumărate ori şi pot
depune mărturie că reuşita lui în plan
omenesc era cel puţin la fel de impozantă, de spectaculoasă ca şi reuşita
lui profesională. Şi una, şi cealaltă erau
rezultatul unei inteligenţe de o croială aparte. Inteligenţa e o virtute mai
răspândită decât credem îndeobşte.
Există şi destui proşti, există şi forme
de stupiditate inteligentă, dar există şi
inteligenţa propriu-zisă, prezentă în toate
meseriile şi în toate mediile umane. Chiar
şi în politică (oricât ar părea de ciudat).
Inteligenţa lui Nicolae Cajal avea însă o
calitate specială, un sunet distinct, greu

de întâlnit în viaţa curentă. Raritatea ei,
forţa ei de iradiere, reţeta ei irepetabilă se
explică – rapid spus – prin trei elemente
constitutive:
1. Umorul. Cel căruia prietenii îi
spuneau Nicuşor (sau Bubu) Cajal era
mereu sau ştia să pară mereu binedispus. Rareori am întâlnit un om cu o
umoare atât de constant tonică, atât de
surâzătoare. Era o plăcere să-l întâlneşti,
să te bucuri de anecdotele lui mereu
reîmprospătate, să profiţi de optimismul
lui încurajator. Inteligenţa poate fi acră,
plicticoasă, solemnă, abuziv critică, dăscălitoare. Inteligenţa doctorului Cajal era,
dimpotrivă, destinsă, binevoitoare, gata
să dizolve orice afectare în acidul benign
al unei glume.
2. Echilibrul. În multe cazuri, inteligenţa se manifestă ca o specie a
excesului: e „apucată“, părtinitoare,
inechitabilă. Favorizează o idee împotriva alteia, o tematică în dauna alteia,
o obsesie împotriva tuturor. Halucinată
de propria performanţă, egolatră, neîndurătoare, ea e gata să sacrifice totul

de dragul afirmării de sine. Inteligenţa
lui Nicolae Cajal avea însă clasicitatea
bunei măsuri: atenţia la celălalt, instinctul
comunitar, dozajul înţelept între profesiune şi familie, atenţia înţelegătoare pentru
opiniile şi destinele altora făceau parte
din farmecul lui inegalabil.
3. Bunătatea inimii. Era virtutea cea
mai preţioasă a profesorului Cajal. Şi
cea mai puţin prezentă în lumea de azi,
care pune prea uşor mintea deasupra
inimii. Împotriva inteligenţei glaciale,
distante, oarbă la patosul vieţii şi al oamenilor din jur, Nicolae Cajal propunea
şi ilustra inteligenţa simpatetică, spiritul
de întrajutorare, generozitatea. N-avea
nevoie de argumente pentru a face bine.
Şi nu aştepta răsplată sau recunoştinţă.
Mă consider, de aceea, norocos pentru
şansa de a-l fi cunoscut. Amintirea lui e,
pentru mine, ca şi pentru mulţi alţii, un
suport moral şi un prilej de bunăstare
interioară.
ANDREI PLEŞU
(Din “Adevărul” - 7 octombrie 2009)

Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”

Istorie cu un rabin

Am stat, pentru prima dată, faţă în faţă,
în iunie 1964. Şi unul, şi altul în situaţie
problematică.
Problema mea era că, exclus din partid şi din presă, vegetam de peste patru
ani ca slujbaş mărunt la un nenorocit de
birou raional ADAS fără vreo perspectivă
de a evada de acolo. Problema Rabinului
Rosen era că cei doi redactori ai revistei
„Cultul Mozaic” primiseră concomitent
paşaportul şi nu avea cine-i înlocui. Apariţia revistei era, deci, în primejdie, lucru
ce-l afecta cât se poate de mult. Era doar
vitrina în care-şi etala personalitatea, fără
ea activitatea sa risca să decurgă de-aici
înainte ca un film fără acompaniament
sonor...
Periplul meu de până atunci l-a deconcertat. Redacţia „Scânteii”, revista „Veac
nou”, acum ADAS... E oare acesta omul
de care are trebuinţă? Dar cum şi unde să
găsească pe cineva mai bun? Problemă.
Şi ce face un rabin când e confruntat cu o
problemă? Recurge la pericopa săptămânii. E exact ce a făcut Rabinul Rosen. „De
Bileam aţi auzit?” m-a întrebat. Auzisem,
fireşte. E personajul prezent în pericopa
ce se citea în săptămâna când avea loc
întâlnirea noastră. Profetul moabit, pe

care regele său îl trimite în
avangarda luptătorilor săi,
spre a blestema tabăra triburilor israelite, înaintea bătăliei.
Un fel de război al undelor, ca
să folosesc o expresie modernă. „Bine, a consimţit Rabinul.
Scrieţi un articol pe această
temă”. Două zile mai târziu
m-am înfiinţat cu articolul.
Peste ani, când relaţiile dintre
noi deveniseră şi de amiciţie,
Rabinul Rosen mi-a mărturisit
că, citind articolul, şi-a zis că da, acesta
e omul de care are nevoie.
Am preluat din mers treburile redacţiei.
Dar, în acest stadiu, prezenţa mea a fost
de foarte scurtă durată – o săptămână cu
totul. În cea de-a opta zi, am dat bir cu
fugiţii. De ce?
În seara zilei precedente, un necunoscut a sunat la uşa locuinţei mele. Un individ care s-a recomandat a fi de la Departamentul Cultelor venise să mă cunoască
şi să stea de vorbă cu mine. La început
în termeni nebuloşi apoi tot mai străveziu,
m-a avertizat asupra riscurilor ce mi le-am
asumat în noua mea situaţie.
„Dar noi suntem dispuşi să vă ajutăm,
a adăugat în încheiere, şi aşteptăm ca
şi dumneavoastră să ne ajutaţi pe noi...”

Era clar pentru mine: nu de la
Departamantul Cultelor venise
individul.
Am fost cuprins de panică.
Mă îngrozea ideea „ajutorului”
ce mi se oferea şi mi se solicita. Şi atunci, de frică, am lăsat
toate baltă, mi-am luat soţia şi
fetiţa şi am fugit din Bucureşti
la 600 km depărtare, la Vatra
Dornei. Într-un fel de concediu
constrâns.
Au fost trei săptămâni blestemate. Ziua umblam cuprins de frică şi
disperare, noapte de noapte aveam coşmaruri. Am revenit la Bucureşti mai sleit
şi mai descumpănit chiar decât plecasem.
Ce-i de făcut, încotro să-mi îndrept paşii?
M-a scos din dilemă Rabinul Rosen. A
pus secretara să mă cheme la el. „Te-au
speriat cei de la Securitate – mi-a spus
zâmbind. Dar să ştii că leac de frică nu
există. Rămâi cu noi, vezi-ţi de treabă”.
Niciodată, în decursul celor 14 ani care
au urmat, n-a mai fost vorba de acest
episod. Nu m-a întrebat, n-a fost curios
să ştie cum m-am descurcat, cum am
izbutit să mă descotorosesc de „ajutorul”
fratelui mai mare.
VICTOR RUSU
Israel

Pentru prima dată
în Bucureşti

Zilele culturii
israeliene

În organizarea Teatrului Odeon,
cu sprijinul Ambasadei Statului Israel,
în perioada 20-23 octombrie a.c., la
Bucureşti s-au desfăşurat Zilele culturii israeliene. Este pentru prima dată
când românii pot cunoaşte multiplele
aspecte ale culturii israeliene, a declarat ambasadorul Israelului, E.S. David
Oren. D-na Dorina Lazăr, directorul
Teatrului Odeon, a subliniat că demersul
se înscrie într-o iniţiativă de patru ani
a teatrului de a organiza evenimente
culturale multilaterale legate de o ţară,
până acum desfăşurându-se Zilele
culturii ungare, cehe, poloneze şi olandeze. Domnia sa a vorbit şi despre excelentele relaţii ale Teatrului Odeon cu
teatre din Israel şi a arătat că a invitat
la eveniment o serie de artişti israelieni
de origine română. Astfel, invitata de
onoare a Zilelor a fost actriţa Lya König
cu un „One Woman Show”, alături de
orchestra Emil Aybinder, artist originar
din Chişinău, şi prof. univ. Andrei Strihan, care a ţinut o conferinţă despre
teatrul israelian de astăzi. În program
au mai figurat o expoziţie de postere,
un spectacol de dans israelian, lansarea cărţii „Dramaturgi israelieni de azi”,
editată de Fundaţia „Camil Petrescu”,
şi spectacolul-lectură „Ziua Iertării”, de
Hanna Azoulay-Hasfari. Vom reveni în
numărul următor al revistei
EVA GALAMBOS

Scurt
2
(Scurt pe doi)

Universitatea Iudaică
din Heidelberg
La Heidelberg, celebru centru universitar german şi european, care în
anii nazismului a fost un centru ştiinţific
pro-nazist, există de 30 de ani, sărbătoriţi luna trecută, o Universitate Iudaică.
Majoritatea celor 150 de studenţi nu
sunt evrei. Cu sprijinul unor instituţii
universitare israeliene, aici se predau
cursuri unice în Europa, cum sunt:
Biblia, Talmudul şi literatura rabinică,
Istoria poporului evreu, Filosofia ebraică, Filologia ebraică, Arta evreiască,
Pedagogia religioasă evreiască.

O premieră…
Primul rabin din armata britanică
şi-a început serviciul. Rabbi Arnold
Saunders va oficia pentru cei 200 de
militari britanici din armata Regatului
Unit.
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ET E R N I TAT E A M A R E L U I
B O R I S
MARIAN: …
Una dintre cele
mai remarcabile
realizări editoriale, nu numai a
Editurii Hasefer,
dar şi a acestui
an pe piaţa cărţii – în neobosită
tranziţie – este,
fără-ndoială,
”Cântarea Cântărilor“, o antologie cuprinzând
16 variante în
limba română.
Ştiu, domnule
Radu Cârneci,
că, în 1973, aţi
editat la “Cartea
Românească” o
parafrază modernă la această bijuterie a literaturii biblice şi universale. Când şi cum aţi ajuns
la acest temerar pas în cariera dvs. de
poet şi traducător?
RADU CÂRNECI: Stimate Boris Marian, după cum ştii, cărţile, ca şi oamenii,
îşi au destinul lor – se nasc, înfloresc,
iar unele (puţine!) se eternizează drept
stele fixe, biruind veacurile. Este şi cazul
marelui poem ”Cântarea Cântărilor“ din
Vechiul Testament, care a rămas ca un
izvor veşnic dăruitor de inspiraţie pentru
poeţii lumii.
Prima întâlnire cu această comoară
lirică datează încă din timpul anilor liceali
la ”Regele Ferdinand“ din Rm. Sărat,
când profesorul de greacă şi latină, Dumitru Crăciun (bărbat luminos!, scria poezii
în limba lui Ovidiu) ne recomanda (unora
dintre elevi!) lecturi suplimentare, între
care şi ”Cântarea Cântărilor“ atribuită marelui rege-poet Solomon. Mult mai târziu,
prin 1966, am avut şansa participării la
un congres al Federaţiei Internaţionale
a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism
(F.I.J.E.T.) organizat în Israel, prilej
neaşteptat de a vedea Locurile Sfinte
– Ţara Făgăduinţei, cu multele sale minuni. Au fost zece zile extraordinare! Pe
urmele Profeţilor, Judecătorilor şi Regilor,
pe urmele poeţilor îndumnezeiţi, marele
David şi Solomon – înţeleptul… Et in Arcadia ego! Da, şi eu am fost în (mereu)
învinsul şi neînvinsul Ierusalim, dar şi la
Tel Aviv, dar şi la Haifa, dar şi… peste tot!
Aşa m-am încărcat de istoria unui popor
care, nu o dată, a marcat prin destinu-i
dramatic istoria omenirii. Da, această
călătorie a constituit pentru mine momentul de graţie când mi-a înmugurit ideea de
a rescrie, într-un registru modern, marele
poem ”Cântarea Cântărilor“, atribuit Regelui Solomon. Mai mult, această primă
călătorie în Ţara Bibliei mi-a rămas ca o
determinare pentru poezia de dragoste ce
mi-a împodobit anii mulţi – de atunci până
în clipa de faţă, când încă mai stărui la
esenţializarea acestei teme eterne…
B.M.: Cum aţi privit acest poem, în ce
limbă l-aţi mai citit şi analizat, ce frumuseţi
aţi mai desluşit?
R.C.: Prima lectură a Marelui Cânt (de
multe ori repetată!) a fost cea în traducerea preoţilor-profesori Gala Galaction
şi Vasile Radu într-o limbă română de
mare acurateţe şi desăvârşită curgere a
ritmului; este aici ştiinţa desluşirii exacte
a cărţilor vechi, dar şi redarea perfectă
a sensului în limba română, neştirbind
marea poezie a ,,Cântării’’.
Preţuind sincer acribia ştiinţifică a
traducerilor, strădania întru exactitatea
zicerii (vezi variantele: Petru Pavel Aron,
Patriarhul Nicodim, Ioan Alexandru şi
cea semnată de mitropolitul Bartolomeu
Anania, îmi exprim încă o dată admiraţia
pentru parafrazele şi diferitele interpretări
libere ale textului biblic, realizând creaţii
de aleasă valoare, în exprimare imnică ori
teatrală ca opere de sine stătătoare (vezi:
Heliade Rădulescu, Iuliu Dragomirescu,
Corneliu Moldovan, Marcel Romanescu,
Marcel Breslaşu, Dinu Ianculescu etc.).

Convorbire cu
Radu Cârneci
despre
Cântarea
Cântãrilor
în antologia
variantelor
româneşti

În 1972, când am predat Editurii ,,Cartea Românească’’ manuscrisul primei
ediţii a variantei mele, studiasem cam tot
ce se înfăptuise până atunci apropos de
“Cântarea Cântărilor“ în limba română.
Eram edificat şi foarte bogat sufleteşte. Citisem, de asemeni (notându-mi observaţii
şi aprecieri) celebra scriere “Cantique
des Cantiques“ (trad. de l’hebreu, Paris,
1860) a marelui iudaist Ernest Renan.
Traducerea academicianului francez
este însoţită de un studiu exhaustiv cu
privire la originea străvechiului poem,
la valoarea sa morală. Interpretarea lui
Renan este construită din opt capitole;
parafraza mea este zidită din şapte cânturi, ultimul re-instalându-i pe Adam şi
Eva în Paradisul Iubirii… Sigur, lecturile
mele au fost mult mai cuprinzătoare; îmi
amintesc de un studiu al Rabinului Malbim (Maier Leibuş), ”Dublu comentar la
Cântarea Cântărilor“ – Buc. 1860, ca şi de
studiul ”Originea păstorească a Cântării
Cântărilor“ (1916), semnat de Ovidiu
Densuşianu. De asemeni, m-a îmbogăţit
prin complexitate şi profunda analiză pe
text, studiul ”Lămuriri la cartea Cântarea
Cântărilor“ (1944) al Patriarhului Nicodim

ebraică (1977, cu o prefaţă excepţională semnată de acad. Zoe Dumitrescu
Buşulenga), cea aparţinând lui Petru
Creţia (Humanitas, 1995), ca şi cea a
mitropolitului Bartolomeu (Institutul Biblic, 2000), ambele din Septuaginta,
ambele de calitate superioară, cu alese
frumuseţi de expresie românească. Din
păcate, varianta Petru Creţia nu a intrat
în antologia noastră, întrucât “Humanitas“ ne-a refuzat solicitarea (drepturi de
autor, deh!). Din motive similare, acelaşi
refuz – prin tăcere – l-am avut de la ”Polirom“ privind ”Cântarea Cântărilor“ din
Biblia tradusă sub autoritatea domnului
Andrei Pleşu… Dar chiar şi aşa, fără cele
două variante contemporane, antologia
noastră se constituie ca un important
eveniment cultural, care pune într-o
lumină generoasă gândirea şi evoluţia
acestui gen poetic în literele române, ca
şi relaţia: „Cântarea Cântărilor“ – Poezia
de Iubire românească…
B.M.: … Aşa este; dar dacă aţi fi un
simplu cititor, care dintre variante vi s-ar
părea cea mai reuşită, excluzând desigur
varianta dvs., care vă este, totuşi, cea mai
apropiată de suflet?

Desen de Sabin Bălaşa

Munteanu, care, pentru preţuirea textelor
din Vechiul Testament, editarea şi propagarea acestora, a fost denumit Patriarhul
Bibliei…
B.M.: Văd că faceţi referiri mai ales la
variantele ”Cântării Cântărilor“ apărute
înainte de 1950; dar despre cele semnate
de Ioan Alexandru, Bartolomeu-Valeriu
Anania, Petru Creţia sau Dinu Ianculescu
ce ne puteţi spune?
R.C.: Mai întâi o precizare: între
apariţia variantei Patriarhului Nicodim
(în 1944) şi parafraza modernă semnată
de mine (în 1973) a fost un hiatus comunist de aproape trei decenii! Cine-ar
fi îndrăznit atunci să se gândească la
”Cântarea Cântărilor“? Dar eu am cutezat
şi am învins, dar cu câte greutăţi!, pe care
le-am subliniat în addenda. Revenind
la întrebarea de mai sus; da, cele trei
traduceri: cea a lui Ioan Alexandru, din

R.C.: Întrebare dificilă! Fiindcă fiecare dintre aceste “Cântări“ – traduceri,
interpretări, adaptări etc. – are valoarea
sa intrinsecă, tonul şi frumuseţile sale.
Ideea dăinuirii prin Iubire, a înveşnicirii
prin taina nunţii este comună tuturor
interpreţilor, dar câtă variaţie de la un
autor la altul, atât prin mijloacele de abordare, cât şi prin harul poetic al fiecăruia.
Astfel, admir ”aceste splendide pagini de
limbă românească“ ale episcopului de
Blaj, Petru Pavel Aron, cum le definea
acad. Eugen Simion, dar, la fel de mult
luminoase ale Patriarhului Nicodim, ca şi
pe cele bine lucrate în cuvintele cele mai
potrivite ale lui Valeriu Anania. Acestea,
cu privire la traducerile propriu-zise.
Dincolo de aceste traduceri, se aşează,
însă, celelalte interpretări, care probează,
pe lângă talentul şi îndrăzneala autorilor,
nebănuitele resurse poetice ale limbii

române, tainica putere de a cuprinde,
găzdui şi reda în adevărate prospeţimi ale
zicerii româneşti mari opere din poezia
universală.
B.M.: Numiţi, totuşi, dintre cei cuprinşi
în antologia dvs., pe cei mai importanţi,
care susţin prin contribuţia lor construcţia
monumentală a ediţiei de faţă.
R.C.: Mă opresc, mai întâi, la Ion Heliade Rădulescu, a cărui “Cântare“ (1869),
scrisă într-o limbă română voit italienizată
– a fost închinată nunţii Majestăţilor Lor
Carol I şi Elisabeta, având şi o valoare
documentar-istorică; I. H. Rădulescu –
scriitor şi traducător fecund, întemeitor
de genuri literare, luptător în plan socialpolitic, este considerat, pe drept cuvânt,
de către G. Călinescu, a doua mare
personalitate a literaturii române, după
Dimitrie Cantemir.
Stăpâni ai cuvântului inspirat, slujind
ideea Marii Iubiri, sunt, în continuare,
Corneliu Moldovan, Iuliu Dragomirescu,
Marcel Romanescu, Galaction, Marcel
Breslaşu, Valeriu Anania, Dinu Ianculescu. Fiecare în parte – şi toţi laolaltă – fac
din această ediţie maiestuoasă dovada
geniului poetic românesc, constituind,
în acelaşi timp, începutul emancipării
noastre în istoria culturii europene.
B.M.: Poet al iubirii, aţi rămas un devotat al Marelui Cânt, cercetând, studiind,
adunând şi zidind, până la urmă, acest
impunător OP. Ce credeţi despre originea
sa, este un poem de dragoste laic, oraţie
de nuntă, sau, aşa cum se susţine, ar fi
de inspiraţie divină?
R.C.: Este problema cea mai interesantă (controversată!) a Vechiului Testament. De sute de ani durează această
incitantă întrebare: este ea, ”Cântarea
Cântărilor“, de sorginte divină, este Iehova inspiratorul Marelui Cânt biblic, este
acesta legătura tainică dintre Creator şi
fiii lui Israel? Sau este, doar, numai un
cântec de dragoste omenească, incitant,
adeseori fierbinte, care cheamă şi uneşte
bărbatul cu femeia întru perpetuarea
vieţii!... Marii rabini susţin, teoretizând, de
sute de ani, originea divină a “Cântării“.
Între cei care susţin temeinic această teză
este Rabbi Aquiba, care (încă la sfârşitul sec. întâi e.n.) atrăgea cu hotărâre
atenţia şi interzicea ca această sfântă
poemă să fie cântată la nunţi ori alte
petreceri lumeşti, spunând: ”Cine va rosti
Cântarea Cântărilor cu voce vibrantă în
casa de ospăţ a nunţilor şi – în acest fel
– profanând-o – acela nu va avea parte
de lumea viitoare“.
Un pas mare în această idee îl face
Origene (185-254, Alexandria), mare
teolog şi exeget creştin, care analizează
în amănunt ”Cântarea Cântărilor“, vers
cu vers, cuvânt cu cuvânt, dându-i o interpretare alegorică, de mare profunzime
şi frumuseţe, cu îndelungi ecouri de-a
lungul timpului. Origene înţelege marea
poemă ca o dramă tainică a iubirii între
cuvânt şi sufletul omenesc.
Dintre foarte mulţii susţinători şi teoreticieni ai “Cântării“ ca fiind o creaţie
venită de Sus, mai notăm, doar, pe câţiva:
Hippolytus (sec. 3.e.n.), Grigore cel Mare,
important filosof creştin (540-604), Rupert
von Deutz (1070-1129), Bernard de Clairvaux (1090-1135) şi, mai aproape de noi,
marele poet creştin Paul Claudel, care
a scris despre acest minunat poem un
studiu excepţional, o carte de 529 pagini!
Aş încheia această succintă enumerare
cu Patriarhul Nicodim al României, un fervent susţinător şi apărător al ideii despre
care vorbim.
B.M.: După cât se ştie, cei care, dimpotrivă, susţin ideea că această “Cântare“ este o creaţie profană, sunt la fel de
numeroşi…
R.C.: Într-adevăr. De-a lungul timpului,
a fost o luptă perpetuă între aceste două
tabere. Aş numi şi dintre oponenţi doar
câţiva, şi încep cu Teodor de Mopsuestia (360-429) care a văzut în “Cântare“
doar oglindirea nunţii lui Solomon cu
(Continuare în pagina 13)
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POEM

O galerie a precursorilor

(Urmare din pagina 12)

Înainte de a veni
vremea studenţiei,
am fost un fel de
discipol al profesorului universitar
Alexandru Graur,
într-un colectiv din
cadrul secţiei culturale la Radio. Era
pe timpul vacanţei
mari din vara lui
1947, intrasem în
penultima clasă de
liceu şi, cu băieţi şi fete de vârste apropiate,
fusesem primit într-un colectiv constituit adhoc pentru a pregăti programele emisiunii
săptămânale „Ora şcoalei”. Colaboram,
însufleţiţi de acelaşi entuziasm juvenil, cu
Valentin Teodorian, viitorul solist de la Opera Română, cu Catrinel Oproiu, devenită
ulterior notorie prin comentariile de film şi
ca autoare dramatică. Alţii se ocupau de
„Ora copiilor”, de „Ora tineretului”, pentru
care erau angajaţi ai Radio-ului Victor Popa
şi Octav Pancu-Iaşi. De la un timp, şi Octavian Paler. Aveam relativ puţină atingere cu
ei, doar faptul că activam sub îndrumarea
aceleiaşi conduceri, în fruntea căreia se
afla profesorul Graur. În mod nemijlocit,
se ocupa de noi alt profesor, Naftuli David;
el ne citea materialele pentru emisiune şi
dădea viza de intrare pe post. Pentru buna
desfăşurare a emisiunilor propriu-zise, pentru a asigura o ţinută profesională corespunzătoare punerii lor în undă, se ocupau,
alternativ, regizorii Constantin Moruzan şi
Alexandru Zirra, vechi oameni de radio,
cu realizări de referinţă în cadrul „teatrului
radiofonic”. Dar, deasupra tuturor, veghea
Alexandru Graur, ca un mentor, de la care
aveam de învăţat virtuţile preciziei şi ordinei
în gândire şi exprimare. Instrucţiunile sale
ajungeau la noi prin subalterni, dar faptul
că-l întâlneam zilnic pe culoarul instituţiei
ne insufla încredere în autoritatea omului
de carte. Activitatea noastră redacţională
se petrecea în vechiul sediu din strada
General Berthelot, unde vrând-nevrând
ne ciocneam continuu unii de alţii, n-aveai
cum să te fereşti din calea şefilor, intram în
vizorul lor de mai multe ori pe zi. Pe Alexandru Graur îl vedeam, nezmintit, cărând o
servietă burduşită permanent. Arăta destul
de uzată, aproape răpciugoasă de cât o
plimba la Universitate, la Institutul lingvistic
al Academiei, pe la bilbiotecă şi unde mai
avea obligaţii didactice proprietarul ei. Pe
lângă volumele de trebuinţă imediată la
cursuri, presupuneam că era doldora de
fişe pentru marele Dicţionar academic, aflat
pe şantier. Probabil că dacă n-avea servieta încărcată până la refuz, profesorul se
simţea vitregit. Pe stradă, dacă-l întâlneam,
aproape că nu ne băga în seamă, doar
mormăia ceva, răspunzând chipurile la sa-

fiica Faraonului, deci o poezie erotică
profană. Mult mai târziu, Martin Luther,
în sec. al XVI-lea, consideră “Cântarea
Cântărilor“ un dialog între Regele Solomon şi statul său, iar Johann Gottfried
Herder susţine că marele poem este doar
o creaţie populară, expresie a candorii
şi nevinovăţiei. La începutul sec. XX,
Frantz Gunkel crede cu tărie într-o creaţie
profană, scrisă însă de o personalitate
cultă, rafinată.
La noi, I. H. Rădulescu, dar şi mulţi
ierarhi şi cercetători laici, susţin originea
divină a “Cântării“, Patriarhul Nicodim fiind
ultimul mare exeget în acest sens. Nu-l
pot uita însă pe prof. Al. Balaci, care, într-o cronică privind parafraza noastră (ed.
II, 1994), remarca – pe lângă frumuseţea
sănătoasă a textului, (aproape incitant!),
o stare de tainică, inefabilă comunicare
între Cer şi Pământ. Un îndemn către
starea esenţială, Iubirea!...
B.M.: Mulţumesc pentru această scurtă istorie privind drumul “Cântării“ în lume,
de-a lungul veacurilor. Maestre Radu
Cârneci, lumea culturală din România
vă cunoaşte atât ca poet şi traducător
de aleasă calitate, dar şi ca împlinitor
de alte fapte: la Bacău aţi înfiinţat, într-o
vreme neprielnică (1964), revista “Ateneu“, aţi organizat primul (mare) festival
literar-artistic închinat poetului Bacovia;
tot atunci, şi tot acolo, din iniţiativa dvs.,
s-a ridicat splendida statuie a Poetului
(1971); mai apoi, la Bucureşti, aţi realizat cunoscutele şi apreciatele antologii:
„Poezia Pădurii române“ (4 vol. – 1999),
”Sonete“ – Skakespeare – Voiculescu
(1996), „Mioriţa“ – în şapte limbi (română,
franceză, engleză, spaniolă, germană,
italiană, rusă – 1997), „Cinegetica“ (3 vol.
2003) şi – nu în ultimul rând – ”Arborele
memoriei“ (1997), cuprinzând creaţii ale
poeţilor de limbă română din Israel (texte în română şi engleză). Dintre poeţii
cuprinşi în această anthologie, cine vi s-a
părut mai apropiat sufleteşte de dvs., de
cei de aici, de ţara natală?
R.C.: Domnule Boris Marian, mi-ai
înşirat aproape toată hărnicia literară; îţi
mulţumesc. Cât priveşte preţuirea mea
pentru poeţii de limbă română din Israel,
aceasta se constituie ca o prelungire fastă
dinspre ”Cântarea Cântărilor“. ”Arborele
memoriei“ se distinge ca o sinteză spirituală a creaţiei colegilor evrei-români,
continuându-şi, în bună măsură, creaţia
începută sau debutată în România.
Aproape majoritatea trăiesc două stări
esenţiale: cea a dorului (românesc!) după
locurile unde s-au născut, după «primele
iubiri» şi faptele esenţiale împlinite aici,
şi cea a trăirii unui nou timp al constituirii
unei conştiinţe naţional-civice noi, slujind
idealului străvechi-evreiesc, prezervând
tradiţiile de neam într-un timp modern.
În acest sens, scriitorii evrei de limbă
română – asemenea altora de alte graiuri
(rusă, poloneză etc.) – amintesc, zguduitor, cu lacrimă uscată, de tragedia Holocaustului… Da, dezrădăcinaţi din pământul
de dor al Mioriţei, poeţii din antologia
”Arborele memoriei“ se înrădăcinează
acolo unde s-a născut ”Cântarea Cântărilor“ cea fără-de-moarte! Îi preţuiesc pe
toţi cu sinceritate. Cu puterea Cuvântului,
ei demonstrează apartenenţa la cultura
românească, însă ei aparţin, în aceeaşi
măsură, spaţiului cultural israelian. Se
realizează, astfel, un inedit şi valoros
metisaj cultural, atât de invocat şi explorat de marele poet-filosof Léopold Sédar
Senghor în ideea unei evoluţii superioare
a spiritualităţii lumii de azi şi de mâine…
B.M.: Apropos de vestitul Senghor,
pe care l-aţi aşezat în limba română în
câteva ediţii – alături de alţi mari creatori
de frumos: Srecko Kasovel – Slovenia,
Kahlil Gibran – Liban, Jacques Chessex
şi Mousse Boulanger – Elveţia, dar, mai
ales, Baudelaire, a cărui operă poetică
aţi dat-o în totalitate (pentru întâia oară)
culturii româneşti; toate acestea după ce,
în 1973, aţi dăruit iubitorilor de frumos din

Profesorul de exactitatea exprimării

ţara noastră ”Cântarea Cântărilor“; din ce
îndemnuri superioare aţi înfăptuit toate
acestea şi altele?
R.C.: De-a lungul vieţii mele literare
(culturale) am avut în vedere două principii pe care le-am urmărit cu stăruinţă;
primul: cultura unui popor se constituie
din creaţii autohtone şi creaţii valoroase
preluate din tezaurul altor naţii (ceea ce
confirmă traducerile mele); al doilea:
necesitatea de-a acoperi nişte goluri
existente încă în istoria noastră culturală,
ceea ce explică întocmirea şi editarea
marilor mele antologii – “Poezia Pădurii“,
“Mioriţa“, “Cinegetica“, “Sonetul românesc“, dar şi “Arborele memoriei“, dar şi
(mai ales!) “Cântarea Cântărilor“, despre
care discutăm…
B.M.: Ştiu că aţi vizitat în mai multe
rânduri Israelul, ”Ţara Făgăduinţei“, unde,
cu aproape trei milenii în urmă, s-a ivit
această capodoperă universală, cum o
definea prof. Zoe Dumitrescu Buşulenga. Cu ce impresii aţi rămas din aceste
călătorii culturale?
R.C.: La începutul convorbirii noastre
mi-am amintit cu emoţie de prima întâlnire
cu «Ţara Sfântă»; atunci, înainte cu un
an de Războiul de Şase zile (1967), cu
prilejul acelui Congres F.I.J.E.T., gazdele
s-au întrecut pe ele însele! Vizite la locurile istorice şi religioase (aici coexistă de
veacuri cele trei religii monoteiste: mozaică, creştină, musulmană). Am participat la
conferinţe de presă, simpozioane, primiri
la miniştri, primari şi la şeful Statului etc.,
etc. Am străbătut pustiul Bersheva, am
ajuns la Marea Roşie şi la apa Iordanului,
ne-am înclinat la Zidul Plângerii şi am
lăcrimat pe Drumul Calvarului, am admirat de visu ”Manuscrisele de la Marea
Moartă“ şi ne-am cutremurat în durere la
Memorialul Victimelor Holocaustului…
B.M.: Şi, mai târziu, spre timpul de
faţă?
R.C.: Am participat la o ediţie a marelui
Târg de Carte de la Ierusalim, unde am
re-prezentat publicului ediţia a doua a
„Cântării“. Am regăsit, cu admiraţie, o ţară
înnoită şi re-înnoită, cu o stare economică
de invidiat, cu un tineret puternic, un popor demn, stăpân pe soarta sa. Am acolo
prieteni, scriitori şi gazetari de calitate,
care mi s-au reconfirmat cu prilejul lansării
antologiei ”Arborele Memoriei“ (Tel Aviv –
1995); pe unii nu-i cunosc la chip, dar am
primit de la ei mesaje, felicitări, mulţumiri:
Luiza Carol, Andrei Fischof, Solo Har
Herescu, Bianca Marcovici, Noemi Pavel,
Eran Sela; alţii îmi sunt mai apropiaţi,
prieteni şi colaboratori, scriitori valoroşi
– Schaul Carmel, Tania Lovinescu, Solo
Juster, Vlad Solomon, Luiza Carol, Felix
Caroly (dar şi celor plecaţi în veşnicie:
Benedict Solomon şi Carol Isac), toţi de
aleasă simţire românească, cărora le
păstrez o neştearsă amintire…
B.M.: Maestre Radu Cârneci, mulţumindu-vă, din partea redacţiei, pentru
interesanta şi plăcuta convorbire pe care
am avut-o, îmi exprim, încă o dată, admiraţia pentru această ediţie impunătoare,
carte unică în istoria culturii româneşti!
R.C.: Da, îndelunga mea strădanie
s-a împlinit din iubire pentru Marea Iubire,
taină venind de foarte departe către un
departe fără sfârşit…
Reamintind permanenta-mi preocupare pentru unele din importantele împliniri
întru frumos ale poporului evreu, fac o
firească legătură cu ediţia de faţă, mărturie a năzuinţei noastre pentru izbânda
frumosului esenţial.
Este, acum, prilejul potrivit a exprima
sincere mulţumiri F.C.E.R. şi Editurii Hasefer, – directorului, poetul Ştefan Iureş
– pentru îmbrăţişarea ideii privind înfăptuirea acestui monument liric ce defineşte
împlinirea şi fiinţarea Lumii prin Iubire!
Aceleaşi colegiale mulţumiri, redacţiei
revistei “Realitatea Evreiască“.
Convorbire realizată de
BORIS MARIAN MEHR
Foto portret: DAN ER. GRIGORESCU

lutul nostru. Ne recunoştea, nu ne recunoştea ? Era, evident, absorbit în preocupările
sale curente, poate medita la articolul pe
care tocmai trebuia să-l ticluiască cu privire
la exactitatea exprimării orale dar mai ales
în scris. O asemenea rubrică permanentă
susţinea chiar în cadrul programelor de la
radio. Multă lume îi urmărea emisiunea.
Ascultătorii săi fideli apreciau claritatea
explicaţiilor, tonul sfătos folosit, cu un debit
molcom. Devenise populară vocea joasă,
parcă mereu răguşită, fără prea mari modulaţii ritmice, la limita monotoniei. Explica
ticăit amănuntele, însă evita cu succes să
nu cadă în pedantismul gramatical, al altui
predecesor al său în ce priveşte vorbirea
corectă. N-avea să treacă mult şi Alexandru
Graur va fi însărcinat să conducă o revistă
care s-a chemat „Cum vorbim”. După altă
trecere de ani, cercetând periodicele de
altădată, am dat peste chestiuni similare
discutate în popularul cotidian „Universul”
de către un expert vânător de „erori”, cum
se grăbea să le califice profesorul Timoleon
Pisani, deşi puteau fi doar abateri benigne
de la normele curente. Se vedea că era
un spirit instruit, cu o excelentă cultură
clasică, dar asupra limbajului viu, imediat,
făcea comentarii exagerat de limitative,
aplica nişte reţete rigide, ceea ce stârnea
animozitatea oamenilor de condei. Îi riposta
foarte tăios Şerban Cioculescu şi nu numai
el. Prin comparaţie, Alexandru Graur al
nostru făcea o figură superioară. Instruia
fără să lezeze bunul simţ. Efectul se vedea
în mulţimea scrisorilor de la cititori, care-şi
găseau spaţiu în fiece număr din „Cum vorbim”. Deşi aflată în centrul atenţiei publice,
revista a căzut victimă măsurilor draconice
luate de forurile ideologice după vestitele
intervenţii din 1952, sub semnătura lui
Stalin, în problemele limbii. Atunci a căzut
în disgraţie însuşi Alexandru Graur şi, deşi
va fi reabilitat la un moment dat, practic
umilinţa suferită i-a dat un aer de hăituit,
pe figură i s-a imprimat pecetea paralizantă
a prigonitului. Astfel, cărturarul de prima
mână ajunsese să caute a fi cât mai puţin
văzut, să se izoleze. Murea în 1988, dar
de fapt putea fi considerat dispărut din
atenţia publicului cu mult înainte. S-au făcut
serii de dicţionare literare şi toate au uitat
să pomenească, măcar, cât s-a străduit
Alexandru Graur să ferească limba – şi implicit literatura – de primejdiile alunecărilor
frecvente în vulgaritate.
Un gest reparator, binemeritat, a venit
din partea lui Alexandru Mirodan, prin
spaţiul consistent rezervat profesorului
de corectitudine gramaticală, în cel de al
treilea volum din fermecătoarea panoramă
critică Dicţionarul neconvenţional al scriitorilor evrei de limbă română (Tel Aviv, ed.
„Minimum”, 2008).
GEO ŞERBAN

Aplauze pentru Sara Iancu
Într-un interviu difuzat de Radio România Muzical, dirijorul Orchestrei Teatrului Capitole din Toulouse, Tugan Sokhiev,
remarca prestaţia artistică substanţială a
violoncelistei Sarah Iancu, cu rădăcini pe
linie paternă în România. (Este vorba de
fiica reputatului istoric Carol Iancu.) Am
stat de vorbă cu muziciana într-o pauză
de concert.
– Ce a însemnat pentru dvs. Festivalul
„Enescu”?
– Bucuria de a reveni în ţara tatălui
meu cu Orchestra din Toulouse; una din
cele mai bune din Europa.
– Aţi fost aplaudată pentru partea
solistică destinată violoncelului în Concertul nr. 2 pentru pian şi orchestră de
Brahms.
– A fost o onoare pentru mine faptul
de a mi se fi încredinţat un rol solistic
într-un concert, cu Nelson Freire la pian.
A fost, în acelaşi timp, o provocare şi o
perspectivă.
– Ce aţi făcut anul acesta de Iom
Kipur?
– Am cântat Kol Nidrei de Max Bruch
cu Orchestra din Toulouse.

*
Ascultând-o pe Sarah, laureată a
mai multor concursuri internaţionale de
violoncel, înţeleg de ce istoria şi muzica
sunt complementare în familia Iancu. Mă
gândesc şi la Michael, fratetele ei, redutabil istoric, dar şi pasionat violonist; la cântecele idiş, interpretate de ei în urmă cu
ani, când au cântat A idişe mame în Amfiteatrul „Odobescu”, al Facultăţii de Litere
din Bucureşti; la toate mamele evreice din
Diaspora, legănându-şi pruncii care s-au
prefăcut mai târziu în Dubnov, Dimont,
Menuhin, Haskil, Stern…
IULIA DELEANU
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I U D A I C A
Breviar iudaic
Al heit – rugă de pocăinţă, se rosteşte de cinci
ori, de Iom Kipur
Alia la Tora – chemarea la Tora, un semn de
cinstire a enoriaşului
Amalek – popor vrăjmaş israeliţilor, simbolizează
duşmanul evreilor
Ani Mirim – Credo, conform lui Maimonide
Arava –salcie, folosită de Sucot
Arbaa Minim- Cele patru plante folosite de Sucot
(chitră-etrog, palmier-lulav,mirt- hadas, salcie –
arava)
Aron Kodeş – Arca Sfântă, unde se ţin Sulurile
Torei
Acoperirea capului – obicei antic, dar rezervat
cândva numai preoţilor; în Evul Mediu s-a extins
la toţi membrii comunităţii
Abba – corespondentul aramaic de la ebraicul
Av (tată)
Baal Tefila – oficiant
Baal Teşuva – pocăit
Bait Rişon – primul Templu
Bar Miţva – Confirmarea, la vârsta de 13 ani, a
unui membru al obştii
Bicurim – fructe tradiţionale, trufandale
Cantor – Hazan, cântăreţ în sinagogă
Kol Nidrei – Toate rugăciunile, rugăciune însoţită
de cântec, pentru iertarea celor convertiţi cu forţa,
în speţă a maranilor
Kohelet – Eccleziastul, parte din Cartea Sfântă,
atribuită regelui Şlomo (Solomon)
Ladino – dialect castilian, cu adausuri france,
ebraice, turceşti
More Nevuhim – „Călăuza rătăciţilor”, cartea
scrisă de Maimonide, ca îndreptar pentru cei
puţin iniţiaţi
Peruşim – Farisei, gruparea celor mai severi servanţi ai Cultului mozaic, în sec. I. e.a., termenul
a devenit peiorativ prin falsificare
Şulhan – masă pe care se pun Sulurile sfinte
Talit – veşmânt folososit în timpul rugăciunii, are
patru colţuri, ţiţit
Tefilin – Cutii din piele care conţin patru capitole
din Tora şi care se fixează pe mână şi pe cap
Pt. Conf. B. MEHR
(Din „Enciclopedia Judaica”)

Un lexicon iudaic
din 1935
În anul 1935, când nu oricine putea
să prevadă apropiatele nenorociri ce
aveau să lovească evreimea europeană, apărea
la Bucureşti „Caietul nr. 1- Lexiconul Judaic”, noi
având în faţă un exemplar ce a aparţinut lui Ernest
Abason, mare matemician. Redacţia se afla pe Bd.
Dacia nr.16, redactori erau M.Watts, S.M. Littmann,
Sam Watts, Fr. Watts. Cuvântul înainte este semnat
de Şef Rabinul dr. I. Niemirower, apariţia este salutată printr-un text semnat de Sabetay Djaen, Şef
Rabinul Cultului israelit spaniol din România (acesta
evocă sefarzi de renume, precum Cilibi Moise, Hilel
Manoah, Halfon, Jacques Elias, Haim Bejerano,
devenit Mare Rabin al Turciei, Cohen–Lânaru,
Ivela, ş.a.). Dr. A.M. Beck citează dintr-un midraş
– „Sabia şi Cartea au fost făurite de Dumnezeu în
aceeaşi clipă”. Prof. dr. M.A.Halevy, ca iniţiator al
editării Lexiconului, este prezent cu un elogiu adus
realizatorilor. Dr. Alexandru Şafran, pe atunci Prim
Rabin al evreilor din Bacău, în vârstă de numai 24
de ani, aduce mulţumiri pentru această iniţiativă. Nu
ştim ce s-a întâmplat ce celelate caiete, dacă au mai
apărut. Despre Aaron se scriu cinci pagini, atât pe
baza Bibliei, cât şi din comentarii, evocări literare.
Urmează o serie de personalităţi cu acest nume
de-a lungul istoriei. Aflăm că Abadon înseamnă în
ebraică „ruină“, iar de aici s-a ajuns la numele unui
înger al morţii. Citim biografia matematicianului
Ernest Abason, a învăţatului din secolul XIII Abba
Mari, din Provence, cunoscut şi sub numele de Don
Astruc En Duran. Aflăm că numele arabizat al lui
Yehuda Halevi era Abdul Hasan. Ultimii doi sultani
ai Turciei, Abdul Medjid şi Abdul Hamid II, au avut
atitudini binevoitoare faţă de evrei. Filosoful francez
din secolul XI, Pierre Abelard, a scris cu înţelegere
faţă de evrei. Multe alte informaţii utile.
BORIS MEHR

PERICOPA VAIEIRA
Geneza 18:1 – 22:24
[Se citeşte sâmbătă, 7 noiembrie
2009]
În situaţii de criză, oamenii reacţionează diferit. Unii preiau iniţiativa, alţii
fug de responsabilitate. Unii preferă
să se descurce singuri, alţii cer ajutorul. Unii au credinţă că Dumnezeu
va interveni, alţii nu. Iar pericopa
săptămânii ne oferă două exemple
de astfel de reacţii, predându-ne
totodată şi o lecţie valoroasă despre
responsabilitate.
Pe unul din talerele balanţei se află
reacţia lui Avraham atunci când află de
la Dumnezeu că Sodoma, Gomora şi
alte trei oraşe urmează să fie distruse
pentru păcatele lor. “Avraham a venit
[înaintea lui Dumnezeu] şi a spus:
«Vei distruge Tu pe cei drepţi laolaltă cu cei nelegiuiţi? Poate că sunt
cincizeci de oameni drepţi în mijlocul
oraşului... Îl vei distruge totuşi şi nu îl
vei cruţa pentru meritul celor cincizeci
de oameni drepţi din mijlocul lui? Ar
fi un sacrilegiu pentru Tine să faci un
asemenea lucru, să aduci moartea
asupra celor drepţi alături de cei nelegiuiţi; iar cei drepţi vor fi precum cei
nelegiuiţi. Ar fi un sacrilegiu pentru
Tine! Judecătorul întregului pământ
nu va face dreptate?»”, ne spune Tora
în Geneza 18:23-25.
Mesajul lui Avraham este unul
simplu: Judecătorul şi actul de justiţie
trebuie să fie perfecte. Legea trebuie
să fie dreaptă, cei răi trebuie pedepsiţi,
iar cei buni să rămână nepedepsiţi.
Şi mai există şi problema credinţei şi
credibilităţii... Aşa după cum explica
Gur Arie, Avraham I-a spus lui Dumnezeu că, dacă oamenii drepţi vor fi
ucişi împreună cu cei nedrepţi, fără
discriminare, credinţa în Dumnezeu
şi în corectitudinea Sa vor fi pierdute
pentru totdeauna în ochii oamenilor.
La polul opus se află reacţia lui Hagar,
sclava Sarei, în faţa unei iminente
nenorociri. Într-o situaţie la fel de
problematică şi luptând de această
dată, nu pentru nişte necunoscuţi,
ci chiar pentru viaţa propriului copil,
Hagar eşuează lamentabil la capitolul
umanitate şi responsabilitate. Alături
de copilul său în deşert, fără apă de
băut, cu Işmael bolnav şi în pericol de
moarte, Hagar îşi aruncă fiul într-un
tufiş şi pleacă la câteva aruncături
de sageată (să zicem, câţiva kilometri) distanţă, plânge şi exclamă: “Să
nu văd moartea copilului!” [Geneza
21:16]. Deşi poate copilul are nevoie
de ajutor sau măcar consolare în clipele acelea grele, poate ultimele...
Dar, ne spune Tora, “Dumnezeu
a auzit glasul copilului...” [Geneza
21:17]. Nu glasul ei şi nu plânsul ei,
ci al copilului! Pentru că plânsul unei
mame care îşi abandonează copilul
în asemenea condiţii şi apoi plânge
(aşa cum, din păcate, se mai întâmplă
şi în zilele noastre) nu poate fi auzit
şi ascultat.
Două modele, două atitudini. Şi un
subiect de meditaţie pentru toţi…
PERICOPA HAIEI SARA
Geneza 23:1 – 25:18
[Se citeşte sâmbătă, 14 noiembrie
2009]
Atunci când Avraham cumpără un
loc de veci pentru soţia sa Sara, în
chiar debutul pericopei Haiei Sara, el
se identifică printr-o sintagmă ebraică
stranie: “gher toşav” (Geneza 23:4).
“Gher” înseamnă „străin”, iar “toşav”

înseamnă “localnic”. Cum poate oare
Avraham să folosească aceşti doi
termeni unul lângă celălalt? Pare un
oximoron!
Unul dintre cele mai simple răspunsuri la această întrebare este acela
că Avraham vorbeşte fiilor lui Het şi le
spune că a venit iniţial în comunitatea
lor ca străin, însă acum s-a stabilit printre ei şi a devenit localnic. O altă variantă, sugerată de către Midraş, explică
vorbele lui Avraham astfel: “Sunt gata
să mă comport ca un străin faţă de voi,
în sensul că voi plăti preţul complet
pentru pământul pe care îl cumpăr.
Dacă însă nu veţi dori să îmi vindeţi
acest pământ, voi uza de dreptul meu
de cetăţean şi de persoană care deţine
deja prin decret divin acest pământ.”
Unul dintre marii rabini ai vremurilor
moderne, Rabinul Yosef Dov Soloveitchik, vede lucrurile dintr-o altă
perspectivă. Pentru el, Avraham
defineşte de fapt statutul evreului în
cursul istoriei, trăind fără o ţară a sa,
mai mult printre străini. Indiferent de
cât de confortabil se va simţi, în final –
istoria a demonstrat-o, cel puţin până
în epoca modernă – evreul a fost în
multe perioade “un altul”, diferit, în
ochii celor din jur.
Va veni o zi, ne spune Talmudul,
când toate popoarele vor veni la Ierusalim, în Casa lui Dumnezeu, şi vor
cânta şi vor dansa împreună. Până
atunci însă, fiecare cu identitatea
noastră, fiecare cu obiceiurile şi tradiţiile noastre, împărţim această lume
şi suntem diferiţi. Suntem şi străini şi
localnici, şi siguri pe noi şi nesiguri, şi
important este să încercăm a vedea
cum să dialogăm, cum să vedem
scânteia de umanitate din fiecare
şi cum să ne simţim acasă, cât mai
acasă, oriunde am fi...
PERICOPA TOLDOT
Geneza 25:19 – 28:9
[Se citeşte sâmbătă, 21 noiembrie
2009]
“Sunt bătrân şi nu ştiu ziua în care
voi muri,” îi spune Iţhak fiului său în
versetul 27:2 din Geneza. Comentând
asupra acestei fraze şi dincolo de
multele alte explicaţii pe care le oferă
diverşi comentatori, Midraş-ul prezintă
o fascinantă apologie a necunoaşterii:
“Şapte lucruri îi sunt ascunse omului:
ziua în care va muri, ziua venirii lui Mesia, adevărul absolut într-o judecată,
cum îşi va câştiga pâinea, ce se află
în inima vecinului, ce poartă o femeie
în pântec şi când va cădea Statul cel
nelegiuit [la acea vreme, Roma].”
La fel, într-o altă pericopă, în capitolul 49 din Geneza, chiar înainte
de a muri, Iaacov îşi cheamă copiii
lângă patul său, promiţându-le că le
va împărtăşi “ceea ce se va întâmpla
la sfârşitul zilelor.” Când aceştia se
adună într-adevăr, Iaacov le oferă
fiecăruia câte o binecuvântare şi
le vorbeşte despre destinul şi rolul
fiecăruia dintre ei. Nimic însă nu
se pomeneşte despre ce se va
întâmpla “la sfârşitul zilelor”.
Rabinii Talmudului explică faptul că
Iaacov a dorit într-adevăr să le spună
fiilor săi momentul exact al venirii lui
Mesia. Însă, ne spun rabinii, “chiar
în acel moment Prezenţa Divină l-a
părăsit.” Iar Iaacov a înţeles că nu
trebuia să spună mai multe.
Necunoaşterea este uneori benefică – ne învaţă pericopa noastră…
Dacă am şti totul, lumea ar fi plictisitoare şi nu am mai fi oameni. Însă,

REFLECŢII BIBLICE
de Prim Rabin
ŞLOMO SORIN ROSEN

aproape întotdeauna, necunoaşterea
are şi o sămânţă de cunoaştere în
ea. “Eu sunt bătrân”, spune Iţhak. Nu
ştie când va muri, însă ştie că timpul
este scurt şi mai are destule lucruri
de făcut pe lumea asta. A cunoaşte
“bornele intermediare”, acele jaloane
pe care viaţa ni le pune înainte pentru a şti cam pe unde ne aflăm (chiar
dacă nu ştim totul) este un cadou de
la Dumnezeu pe care suntem datori
să îl folosim cu pricepere. Asemenea
lui Iţhak, suntem datori să ne utilizăm
timpul pentru a crea bine, pentru a
transmite bine, pentru a lăsa în urmă
bine, în legământ şi credinţă. Nu vom
afla niciodată totul, însă sunt atât de
multe de aflat ca parte din acel tot. Şi
merită categoric să încercăm!
PERICOPA VAIEŢE
Geneza 28:10 – 32:3
[Se citeşte sâmbătă, 28 noiembrie
2009]
Pentru pericopa Vaieţe, doar câteva cuvinte, pornind de la un episod
mai puţin cunoscut al Torei… În capitolul 29 din Geneza, Iaacov, plecat
de acasă de frica fratelui său care
doreşte să îl omoare, ajunge în Haran
şi se opreşte la o fântână, unde are
un foarte scurt dialog cu nişte păstori.
“Şi Iaacov le-a spus lor: «Fraţii mei,
de unde sunteţi voi?» Şi ei au spus:
«Suntem din Haran.» Şi el le-a spus
lor: «Il cunoaşteţi pe Lavan, fiul lui
Nahor?»Şi ei au spus: «Îl cunoaştem.»
Şi el le-a spus lor: «El este bine?» Şi
ei au spus: «Este bine.»
Desigur, dialogul este unul banal.
Însă interesant este că de fiecare dată
când Iaacov vorbeşte, Tora foloseşte
sintagma “şi el le-a spus LOR”, iar
atunci când păstorii îi răspund, Tora ne
spune “şi ei au spus” (fără a se preciza
cui exact îi sunt adresate cuvintele).
Mesajul este simplu: exista două
moduri în care putem vorbi:
- putem vorbi CU partenerul de discuţie (făcând mai mult decât să rostim
cuvinte) şi încercând să intrăm într-o
conversaţie, încercând să “ajungem”
la cel cu care vorbim, ascultându-i
părerea şi acordându-i respect;
- sau putem vorbi PRIN partenerul de discuţie, privind prin el şi
ascultându-ne doar pe noi înşine, ca
şi cum interlocutorul nostru nici nu ar
fi prezent.
Poate că în următoarea situaţie
de viaţă, la următorul dialog pe care
îl vom avea, ar fi bine să gândim la
aceste variante...

Mulţumiri adresate
F.C.E.R. de Academia
Română
Într-un mesaj transmis conducerii F.C.E.R., acad. Sabina Ispas,
directorul Institutului de Etnografie
şi Folclor „C.Brăiloiu” al Academiei
Române, mulţumeşte pentru gestul
făcut de Federaţie, de a dona materialele aflate în arhiva personală
a d-nei dr. Ghizela Suliţeanu (z.l.),
„una dintre cele mai cunoscute şi
apreciate specialiste din domeniul
etnomuzicologiei din cea de a doua
jumătate a sec. XX”, scrie acad.
Sabina Ispas.
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În loc de „Matrimoniale“

Să facem
cunoştinţă!

Printre cele mai mari probleme ale societăţii noastre
sunt înstrăinarea şi singurătatea. Pentru mulţi oameni - şi mai ales pentru o
femeie -, odată cu trecerea
anilor, sunt goluri din ce
în ce mai greu de umplut.
În România, nu prea există locuri în care oamenii
singuri, mai ales cei trecuţi
de o anumită vârstă, să se
întâlnească. Aşadar, ai 50
de ani, eşti singur, dar unde
să cauţi persoana potrivită,
unde ai putea să o întâlneşti?
Acasă, între patru pereţi? Pe
atât de impersonalul internet? În staţia de metrou? Pe
scurtul drum dintre maşină
şi poarta locului de muncă?
Şi de aceasta există prieteni.
Ce e rău în a le face cunoştinţă unor oameni singuri,
majori şi vaccinaţi? Pentru ei,
poate fi o şansă. Problemele
pot apărea din alte motive.De
pildă, avem un prieten care,
de 15 ani, regretă faptul de
a le fi făcut cunoştinţă unui
amic şi unei vecine. Astăzi,
mariajul merge prost, iar
el se simte vinovat pentru
funcţionarea proastă a cuplului, asumându-şi nefericirea
celor doi ca pe propriul eşec.
Nu este doar o atitudine nepotrivită, ci şi una arogantă.
Dacă respectivul mariaj ar fi
mers bine, probabil prietenul
nostru, din aceleaşi raţiuni, şi-ar fi asumat meritele.
Astfel eşuează, în general,
un demers bine intenţionat:
prin exagerarea rolului personal.
Cel care face cunoştinţă
nu este nici naş, nici garant
al stabilităţii, nici judecător,
nici psihoterapeut de cuplu.
E doar un om care încearcă
să-şi ajute prietenii. Restul e
treaba lor.
ELENA GEORGESCU
(Din „Evenimentul Zilei“
28 iulie 2009)

Profesiunea
de a citi

„Cu mănuşi”, doamnelor şi domnilor!

Cartea de bunăcuviinţă, oricum
i s-a spus de-a lungul vremii: ghid de conduită ori de „savoir vivre”, manual de bune
maniere sau cod de politeţe, a avut un destin
contradictoriu. Şi, până la urmă, de-a binelea
descurajant. Era seducătoare dar... mereu
abandonată. Chiar şi în zilele noastre, văzută
în vitrină sau pe rafturile librăriilor, emană o
chemare la care se rezistă cu greu. Omul şi-o
cumpără, o răsfoieşte în aceeaşi seară şi,
mulţumit de sine că are asemena impulsuri
de autoperfecţionare, o pune
binişor de-o parte: pentru „la
nevoie”, pentru „când o fi cazul”.
Bună şi pentru un dar de făcut
altcuiva. Acolo e uitată: i-a simţit
careva efectele educative, s-a
mai diluat mitocănia, a devenit
strada mai puţin agresivă, s-a
mai cizelat limbajul tabloidelor?
Să fim serioşi!
Dar nu depunem armele şi
nici iluziile. Editurile perseverează (e doar o marfă vandabilă!) şi
recidivează, Editura Humanitas
fiind cea care dă îndeobşte lovitura. Cum s-a întâmplat şi acum
cu acest „manual de atitudine”,
cum îşi caracterizează Mihaela Nicola cartea dumisale intitulată graţios „Cu mănuşi”.
Autoarea este, la drept vorbind, dumneaiei
însăşi un argument convingător al reuşitei.

Tânără femeie de afaceri cu succes. Conducând zona românească a unui important
holding internaţional de comunicare, relaţii
publice şi publicitate. Intrând în branşă cu un
certificat de profesor de maniere elegante,
obţinut la o universitate din Washington D.C.
Dar nu pentru că i-am crede pe americani
performeri în ale ştiinţei politeţurilor ne impresionează succesul cărţii ci pentru că este
realmente o carte înţeleaptă şi încântătoare:
fără vechile ifose snoabe şi fără actualele
fiţe mondene, fără eticheta rigidă a secolelor
trecute şi fără dezinhibarea lipsită de jenă a comportamentelor
actuale, fără cicăleli plictisitoare
ori iritări de dirigintă severă, pe
un ton prietenos de şuetă, care
evită cu grijă şi familiaritatea şi
stilul de catedră. Cu un umor fin
şi o ironie nemuşcătoare. În două
cuvinte: „Cu mănuşi”. Iar într-un
singur cuvânt, toate acestea se
numesc: talent. O carte distinsă
şi cultivată, foarte proaspătă, deşi
reaminteşte idei, sfaturi, reguli,
situaţii, păcate omeneşti spuse
şi răs-spuse: despre (ne)punctualitate şi (non)parolism – cusururi
din cele mai grele ale omului de
pe la noi – despre lene şi fuşereală, despre
bârfă şi intrigi, despre limbajul necuviincios
şi mâncatul urât, despre minciuna fatală dar
şi despre cea binefăcătoare, despre aro-

Pe ce se duc banii…
După ce, vreme de peste
un an şi jumătate, reprezentanţi ai producătorilor,
procesatorilor şi comercianţilor au dezbătut pe toate
feţele – sub privirea vigilentă
a demnitarilor din Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – proiectul Codului de bune
practici, iar textul cu pricina a fost adoptat de
Parlament, iată, controversele au reizbucnit
mai abitir decât în faza de început. S-au
constituit două tabere, care ne anunţă efecte
diametral opuse: una, că produsele vândute
în hypermarket-uri se vor ieftini cu 30 la sută,
iar cealaltă trage semnalul de alarmă în sensul unor scumpiri de neevitat.
Cu această sumară prezentare, facem o
legătură directă cu interesele de zi cu zi ale
cumpărătorilor. La ce trebuie să ne aşteptăm
de pe urma intrării în vigoare a Codului de
bune practici, devenit lege?
Un mare scriitor din secolul al XIX-lea
spunea că, pentru a nu avea deziluzii, nu
trebuie să ne facem iluzii. Este un sfat valabil
şi în cazul supus atenţiei cititorilor. Fără a

doi vorbitori au atras atenţia asupra importanţei interacţiunii dintre copii, părinţi şi
conducerea cursurilor. Feedback-ul părinţilor, a arătat Prim Rabinul Rosen, va ajuta
la îmbunătăţirea tematicii şi desfăşurării
acestor cursuri. Interesul prezentat de
diferitele categorii de vârstă este un semn
al nevoii resimţite de a cunoaşte tradiţiile,
istoria şi problemele iudaismului, prea
puţin cultivate în perioada comunistă, au
arătat cei doi vorbitori. Tematica prezentată, a arătat Edy Kupferberg, este elastică, organizatorii aşteptând sugestii din
partea celor interesaţi. Cursurile se vor
desfăşura la Sinagoga Mare, duminica la
ora 10. Printre temele pe lunile octombrie
şi noiembrie, pentru adulţi, figurează:
calendarul iudaic (18 oct.), iudaismul
modern şi ramificaţiile sale (în două părţi
- 25 oct. şi 1 nov.). Tanah-ul, prima carte
de istorie (două părţi - 15 şi 22 nov.). La
cursurile din 8 noiembrie va participa
un invitat-surpriză. Mai multe amănunte
pot fi obţinute pe site-urile dvartora.ro şi
dvartora@jewish.ro. După definitivarea
temelor, revista va publica programul pe
întreg anul al cursurilor pentru toate cele
trei categorii de cursanţi. (E.G.)

ganţa (şefilor) şi slugărnicia
obedientă (a subalternilor),
despre linguşeală şi injurii
etc. etc. etc. Despre tot ce
face adesea insuportabilă
viaţa socială, convieţuirea
între semeni. Nimic mai greu decât să găseşti
o tonalitate nouă la un adevăr vechi, care să
se potrivească zilei şi lumii în care trăieşti,
istoriei şi geografiei tale. Vi-o spun dintr-o
cât se poate de personală experienţă: am
publicat şi eu de-a lungul anilor câteva cărţi
„în problemă”, şi înainte de ’89, când „se purtau” tirajele de zeci de mii de exemplare, şi în
anii mai din urmă. Şi nu m-aş putea plânge că
au rămas nevândute (poate vă reamintiţi de
„Politeţea nu costă, dar rentează”, de al cărei
titlu mercantil – impus de editură! – m-am
ruşinat peste poate). Se pare că şi această
carte a fost însă rentabilă doar editurii, nu şi
autorului, iar cititorilor... chiar, le-o fi folosit la
ceva? Că semne bune nu s-au prea văzut. Să
sperăm că „manualul de atitudine” al doamnei
Mihaela Nicola va avea un destin mai bun.
Cu o autoare femeie de afaceri reuşite şi cu
un editor atât de rafinat şi sănătos-pragmatic ca doamna Denisa Comănescu, director
executiv al Editurii Humanitas fiction, putem
spera că politeţea va mai depăşi stadiul de...
fiction. Nu spuneam că e bine să nu ne pierdem niciodată speranţele?!
SANDA FAUR

„VÂNZĂTORII”DE ILUZII

avea posibilitatea să intrăm aici în intimitatea fenomenelor şi proceselor care au loc
pe piaţă (în sensul de producere, vânzare
şi cumpărare a bunurilor) este limpede că
nicio măsură de ordin administrativ nu poate
singură să determine reducerea preţurilor.
Acţionează ceea ce specialiştii numesc legea
cererii şi ofertei. Când sunt pe piaţă bunuri a
căror valoare depăşeşte capacitatea de cumpărare a populaţiei, toţi cei implicaţi în ofertă
sunt nevoiţi să ieftinească produsele. Când
se întâmplă invers, respectiv atunci când
valoarea bunurilor este sub banii pe care îi
are populaţia, intervin scumpirile.
Sigur, lucrurile nu sunt atât de simple când
avem de-a face cu rafturile magazinelor, în
special ale hypermarket-urilor. De fapt, ideea
întocmirii Codului de bune practici a pornit
tocmai de la situaţia acestora, respectiv de la
puterea lor de a stabili regulile prin adăugarea
a tot felul de taxe la bunurile primite pe filiera
producător-procesator. Adică, o putere de a
impune preţuri care să le aducă un profit cât
mai mare. Pot fi luate şi măsuri prevăzute
în Legea concurenţei, pentru a mai slăbi din
puterea hypermarket-urilor, dar rezolvarea

Teme incitante la cursurile
de Talmud-Tora

La Sinagoga Mare a avut loc, pe 11
octombrie a.c., deschiderea unei noi ediţii
a cursurilor de Talmud-Tora, organizate
de Cancelaria Rabinică în parteneriat cu
Comunitatea Evreilor din Bucureşti. Prim
Rabin Şlomo Sorin Rosen şi Edy Kupferberg, responsabilul cursurilor, au prezentat structura şi tematica (provizorie). Ca şi
anul trecut, vor fi organizate trei module
– pentru copii, adolescenţi şi adulţi. Cei
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serioasă, de fond, nu poate să fie decât cea la
care ne-am referit, o ofertă de bunuri cât mai
bogată, care să ducă la scăderea preţurilor.
Şi, pentru că tot ne-am ocupat de concurenţă,
trebuie spus că puterea hypermarket-urilor
nu poate fi înfruntată dacă nu există o reţea
largă de magazine de dimensiuni relativ mici,
amplasate – de regulă – cât mai aproape
de cumpărător. Este aşa numitul comerţ de
proximitate, aşa cum este practicat de minimagazinele de la parterul blocurilor. Or, nu
sunt puţine primăriile care nu numai că nu-i
sprijină pe aceşti mici comercianţi (care şi
ei îşi duc existenţa de la o zi la alta), ci îi şi
elimină, tot prin decizii administrative. Aşa că,
să nu ne facem iluzii. Codul de bune practici,
folositor, fără îndoială, nu va rezolva automat
problema care ne interesează pe toţi: asigurarea de produse cât mai multe, mai bune şi
mai ieftine. Trebuie ceva esenţial, şi anume o
economie puternică, sănătoasă, competitivă.
Uşor de spus, greu de făcut, dar, aşa cum
vedem în numeroase locuri din lume, posibil
de realizat. Fără iluzii, însă.
Dr. TEODOR BRATEŞ

“O FEREASTRĂ DESCHISĂ SPRE VIITOR”
Întrunire B’nai B’rith România
la început de an 5770
În preambulul recentei întâlniri, preşedintele B’nai B’rith România (BBR),
José Iacobescu, a felicitat tinerii voluntari
sociali care au organizat ajunul de Iom
Kipur la Căminul “Rosen” iar Janina Ilie,
proiect-manager al F.C.E.R., care a avut
o importantă contribuţie la reuşita acţiunii,
a fost primită ca membră a Grupului de
Sprijin al BBR. Primul punct pe ordinea de
zi a fost informarea făcută de preşedintele
José Iacobescu despre lucrările şedinţei
Comitetului Executiv al B’nai B’rith Europa (BBE), de la Bruxelles, din 12–14
septembrie a.c.: ~ mai marea cooperare
între BBE şi B’nai B’rith International
(BBI); ~ crearea unei Comisii pentru
drepturile omului şi politică publică; ~ mai
puternica implicare a BBE în activitatea
U.E.; ~ existenţa unui singur Birou B.B.E.
– B.B.I. la Bruxelles; ~ sărbătorirea a 120
de ani de existenţă a BB Frankfurt, Lojă
înfrăţită cu BBR; ~ pregătirea alegerilor
pentru noua conducere a BBI, la 10 ianuarie 2010. Preşedinţii de onoare ai BBR,
Adrian Barbu şi Erika van Gelder, ne-au
promis sprijin în continuare. Ni s-a propus
înfrăţirea cu una din Lojile BB din Franţa;

propunere acceptată. Dr. Hary Kuller a
inaugurat ciclul unor dezbateri interactive pe teme iudaice. Tema discutată a
fost „Memoria părinţilor în cultura iudaică”. S-a pornit de la momentul în care
spunem Izkor de Iom Kipur. Cinstirea
memoriei părinţilor a fost considerată un
mod de apropiere de Dumnezeu (Otto
Adler); ~ faptul că cinstirea părinţilor este
una din cele mai importante porunci ale
Decalogului indică faptul că mozaismul
este o religie bazată pe etică (Aristide
Streja); ~ cinstirea memoriei părinţilor
este un mod de sanctificare a vieţii (Lya
Benjamin); ~ cinstirea memoriei părinţilor
este un comandament moral care poate
fi acceptat de toţi evreii, indiferent de
orientare religioasă (Al. Elias); ~ comandamentele sunt date pentru că nu sunt
în firea omului: cinstirea părinţilor, iubirea
aproapelui ş.a.; respectarea lor este o
formă de perfectibilitate a fiinţei umane
(Liviu Beris). „Consider întâlnirea de azi o
fereastră deschisă spre viitor”, a conchis
preşedintele José Iacobescu.
IULIA DELEANU
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„Fraţii mai mari” - Întâlniri cu iudaismul „Această carte este un cadou făcut
nouă, poporului evreu, de către un om
de mare cultură”, a spus dr. Aurel Vainer
în deschiderea manifestării prilejuite de
lansarea lucrării prof. dr. Andrei Marga,
rectorul Universităţii din Cluj–Napoca. O
idee pe care o subliniază preşedintele
F.C.E.R. în prefaţa volumului tipărit de
Editura „Hasefer”, scriind: „...eşti pur
şi simplu copleşit de suflul autentic
al veneraţiei, de respectul omului de
cultură pentru prima religie monoteistă
a lumii”. Într-adevăr, cartea cuprinde o
serie de studii, articole şi interviuri ale
acestui important filosof creştin, de talie
europeană, care este prof. dr. Andrei
Marga, în care autorul demonstrează
rolul religiei, filosofiei şi spiritului culturii
iudaice în formarea civilizaţiei europene, a cărei bază religioasă, creştinismul,
îşi are originea în gîndirea unui evreu,
Isus, şi în misionariatul unui grup de
primi creştini, care erau toţi evrei.
O idee subliniată încă din titlul cărţii,
împrumutat din celebrele cuvinte rostite
de Papa Ioan Paul al II-lea în 1986,
adresându-se evreilor: ”Voi sunteţi fraţii
noştri de predilecţie şi, într-un anumit
sens, se poate spune că voi sunteţi fraţii

noştri mai mari”.
Cartea cuprinde lucrări deja publicate,în ani diferiţi şi în împrejurări diverse.Această reunire a lor ne dă o imagine evidentă a umanismului lui Andrei
Marga, a dorinţei sale permanente de
a realiza o sinteză a gândirii iudaice cu
cea creştină, în scopul reunirii celor ce
practică cele două religii, pentru a face
să dispară ura şi neîncrederea, sădite
de milenii de neînţelegere a esenţei
unei filosofii religioase comune. Din studiile publicate în volum, cităm în acest
sens: „Isus în noile abordări creştine
şi iudaice”, „Iudaismul şi creştinismul,
rădăcini comune ale Europei”,”Tezaurul
iudaismului”, ”Întâlniri cu iudaismul”.
Foarte interesant este articolul „Despre
originile intelectuale ale statului Israel”,
în care Andrei Marga scrie: ”A identifica
originile intelectuale ale statului Israel
înseamnă... înţelegerea unor cotituri ale
istoriei lumii moderne”. „Desigur că statul Israel nu este doar consecinţa celui
de al II-lea Război Mondial şi a tragediei
incomparabile a Şoah-ului ci, înainte de
orice, reorganizarea poporului evreu pe
pământul său din vremurile biblice...
Unul din popoarele cele mai vechi şi cu
cele mai mari contribuţii la istoria lumii
civilizate îşi redobândea căminul istoric
după o uriaşă paranteză în timp şi avea
să uimească contemporaneitatea prin

Trăind în prezent,
cu ochii la viitor
Noua carte „De azi pe mâine”, a Rozaliei Bines, „Doamna
Electronică” - supranumită astfel de regretatul I. Schechter, în
prefaţa la una din cărţile ei de referinţă, „Tikşuv” – „Telematică
mobilă”, - se remarcă prin spectrul larg de teme ştiinţifice,
tratate pe înţelesul tuturor, prin vocaţia umanistă. Unul din
meritele principale ale cărţii - culegere de articole publicate
în presa israeliană de limbă română – este acela că reuşeşte
să transmită lectorului interesul autoarei trăind în prezent, cu ochii la viitor (incursiuni în cei 20 de ani de telefonie mobilă în Israel, consideraţii despre „iphone”,
celularul din cea mai nouă generaţie, simpozioane în Israel şi în România pe
teme de specialitate). Textele informative se întâlnesc cu cele interogative, pentru
că Rozalia Bines ştie să privească aversul şi reversul medaliei în lumea tot mai
tehnologizată, fie că e vorba de roboţi „prieteni sau rivali ai oamenilor”, fie - de
internet, care nu înseamnă numai „informaţie şi distracţie, dar şi înşelăciune şi jaf”.
„Notele de lectură” îi prilejuiesc: ~ rememorări ale propriei copilării şi adolescenţe
(„Balada târguşorului evreiesc” de Victor Rusu); ~ comentarii despre relaţiile Israel
– Germania în perioada postHolocaust („Pe marginea vulcanului”, de Amoz Oz);
~ frământări privind mult dorita pace în Orientul Mijlociu („Marea de peste noi”, de
prof. Amnon Rubinstein); ~ referiri la transfigurarea în artă a tragediei Holocaustului
(expoziţia de la Yeshiva University Museum din New York, a unuia dintre pictorii
reprezentativi ai primei generaţii de după Holocaust, Valentin Lustig, originar din
Cluj, care a pierdut la Auschwitz 55 de membri ai familiei); ~ observaţii despre
volumul de memorialistică al lui Bill Clinton („Viaţa mea”). „Impresiile de călătorie”
îi pun în valoare înzestrările de reporter, fie că e vorba evenimente culturale ale
comunităţii evreieşti din România, fie - de prezenţe comunitare evreieşti în trecutul
mai îndepărtat sau mai apropiat şi păstrarea memoriei lor în insule greceşti, Polonia
ş.a. În medalionul dedicat memoriei lui I. Schechter, la un an de la fulgerătoarea
lui trecere în Lumea-De-Dincolo, autoarea lasă să vorbească, mai elocvent decât
orice evocare, chiar texte scrise de importantul scriitor israelian de limbă română
şi un eseu de Andrei Strihan, „ Poetica satirei”. O carte - sinteză publicistică de
bună calitate a principalelor direcţii de interes ale autoarei: ştiinţă popularizată,
jurnal de lectură şi de călătorie. (I.D.)

anvergura pluralismului democratic
şi a performanţelor civilizatoare ale
noului stat”.
După lectura
cărţii lui Andrei
Marga, antisemitismul apare nu numai ca o abjecţie
morală dar şi ca
o abandonare a
religiei creştine şi a idealurilor umaniste
europene.
Trebuie să reamintim cititorilor că
profesorul Andrei Marga este nu numai
un filosof ci şi un om de acţiune. Volumul
include o serie de acte prin care el, ca
rector, înfiinţa în 1994, la Universitatea
din Cluj-Napoca, Institutul de cercetare
a istoriei şi culturii evreilor din România
„Dr. Moshe Carmilly” iar, ca ministru al
Educaţiei, introducea în 1999, în şcolile din România, învăţămîntul privind
Holocaustul iar în 2008 crea la ClujNapoca „Societatea culturală românoisraeliană”.
Lansarea cărţii a avut loc în cadrul
unui simpozion la care au luat parte
prof. dr.Avinoam Şafran, prof.dr. Carol
Iancu, prof. dr. Michael Safir, prof. dr.
Liviu Rotman.
ANDREI BANC

Francisca
Stoleru,
la cea de
a patra
carte
La Muzeul Literaturii Române, în faţa
unei săli pline, a avut loc lansarea celei
de a patra cărţi a scriitoarei israeliene
de origine română, Francisca Stoleru:
„Migdalul a înflorit a doua oară” (Editura
Libra). Romanul, care povesteşte viaţa a
două familii, una din România, cealaltă
din Rusia, emigrate în Israel, a fost prezentat de criticii literari Radu Voinescu şi
Dan Mircea Cuparu, precum şi de profesoara Mihaela Albu, autoarea postfeţei.
Cei trei au apreciat atât fundalul istoric al
romanului, firul intrigii cât şi calitatea de
povestitor a autoarei. Deşi se referă şi la
conflictul israeliano-palestinian, căruia îi
cad victimă eroi ai romanului, cartea nu
este scrisă cu încrâncenare, a arătat D.M.
Cuparu. Toţi trei prezentatorii au remarcat
frumoasa limbă română în care a fost
scris romanul, precum şi faptul că Francisca Stoleru, ca de-altfel şi alţi scriitori de
origine română din Israel, nu au pierdut
legătura cu ţara natală. (E.G.)

Recomandăm
cititorilor noştri
Q MOSHE IDEL: „Lanţuri vrăjite –Tehnici
şi ritualuri în mistica evreiască”, Ed. Hasefer, 2009, redactor Ştefan Iureş, coperta
A.Poch.
Ilustru specialist în studiul misticii, al
Cabalei, urmaş, dar şi critic al lui Gershom
Scholem, Moshe Idel este de mult cunoscut
publicului românesc prin lucrări editate la
editurile Humanitas, Hasefer, ş.a. Noua sa
carte este prefaţată de un prestigios om de
cultură american, Harold Bloom. Din cuprinsul acesteia reţinem: dilema iudaismului –
mistică-teologie, practici religioase, tehnici
ascendente, rituri descendente, tehnici lingvistice, ajungerea la Dumnezeu, Dumnezeu
înlăuntrul Numelui, Numele divine, hasidism
şi revelaţie, Tora în gândirea rabinică, întâlnirea lui Dumnezeu în rugăciune, rolul vocii
în mistica evreiască, literele ebraice versus
ideile platonice, despre culori în tehnica mistică, ş.a. O carte pentru pasionaţi de mistică
şi de istorie a religiilor.
Q LUCIAN RAICU: „Dincolo de literatură”
- Antologie şi comentarii, de Carmen Muşat,
Ed. Hasefer, 2008, redactor Alin Croitoru,
coperta Done Stan.
Q MARA ŞAPIRO: „În căutarea spiritului iudaic” – ediţie proprie, Ierusalim, 2004.
Memoriile unei femei care a cunoscut istoria
„pe viu”, de la entuziasmul comunistului ilegalist, la deportatul în Transnistria, apoi sub
regimul comunist, „o lume falsă” (cum scrie
autoarea), în final Alia, viaţa în Israel, de ole
hadaş, adaptarea. Un segment de viaţă, tipic
pentru un evreu al secolului XX.
Q ANTON şi ARIN CELARU: „Visătorii
din Helem”, Ed. Hasefer, 2009.
Din copilărie cunoşteam culegerea de
povestiri, devenite folclor evreiesc, despre
„proştii – înţelepţi” din celebrul Helem (de
fapt, ştetlul Chelm sau Chelmno, în Ucraina
de vest, temporar în Polonia). Îmi aminteam
de încercarea acestora de a prinde luna în
poloboc. Ceva din Anton Pann, din poveştile cu Păcală se regăseşte în acest ciclu
narativ al evreilor ghetoizaţi timp de secole.
Cunoscutul traducător din idiş, Anton Celaru,
împreună cu Arin, fiul său, inginer în SUA,
care a publicat la Ed. Hasefer alte două cărţi
cu comentarii orginale despre Talmud, au
alcătuit o antologie despre „oraşul fericitelor
candori”. „Ce este un om fără vise?”, întreba Einstein, şi răspunsul se regăseşte şi în
această fermecătoare carte despre naivii,
bravii helşemiţi, care numai proşti nu sunt.
Doar un om rău poate considera bunătatea
drept semn al prostiei.
Q I. SCHECHTER: „Schechterezada”Ed. Hasefer, 2009, redactor Stefan Iureş.
Antologia cu articolele regretatului umorist
şi pamfletar a fost alcătuită de profesorul israelian Andrei Strihan. Titlul, cu totul inspirat,
ca şi grafica volumului (Done Stan). Grupate
în şase capitole, textele schechteriene sunt
spumoase şi multe din ele, actuale. Nu degeaba scrie Andrei Strihan că acolo unde se
află, Schechter îl amuză pe Dumnezeu.
B.M.M.

Un autor controversat despre Războiul de Şase Zile
Obiectivitatea în istorie este o
condiţie, dar pentru cititor istoria
apare în mai multe culori. La Editura
Hasefer, a apărut o carte incitantă:
”1967 – anul care a transformat
Israelul şi Orientul Mijlociu”, de Tom
Segev. Autorul s-a născut la 1 martie
1945, deci face parte din generaţia
care a construit Statul. Este istoric şi
jurnalist, are rubrică la „Haaretz”, a
fost visiting profesor la diverse universităţi americane, inclusiv la cea
din California. Pentru criticile aduse politicii israeliene a
fost, la rândul său, criticat de oameni politici israelieni şi
chiar de Papa Benedict XVI. Opiniile lui se apropie de
cele ale unui Philip Roth, dar nu se suprapun în nici un
caz cu cele ale negaţionistului evreu Norman Finkelstein.
Cartea are, în ediţia română, peste 75o de pagini, plus
ilustraţii, o bogată bibliografie, note la fiecare capitol. Este
scrisă sub forma unui reportaj documentar, cu personaje
reale, mersul evenimentelor fiind împletit cu soarta unor
oameni apropiaţi. Cartea este tradusă de Carol Bines,
cu unele erori nesemnificative, de exprimare. Optica

autorului este aceea a politicienilor din generaţia de după
„făuritori”. Este uşor să critici ceea ce au făcu alţii înaintea
ta. Izolat pe plan local, puţin susţinut pe plan internaţional,
Israelul a avut permanent de înfruntat ostilităţi de tot felul.
Economia a progresat, totuşi, datorită eforturilor proprii,
sprijinului unor evrei din SUA, Germania, ş.a.In 1966
s-a manifestat o criză economică de supraproducţie.
Autorul critică unele şovăieli ale prim–ministrului Levi
Eshkol, urmaşul lui Ben Gurion. Se ştie, ţara era sfâşiată
de conflicte, contradicţii aşkenazim-sefardim, moderaţiultrareligioşi, dreapta politică-stânga, arabi proisraelieniantiisraelieni etc. Preşedintele Johnson nutrea simpatie
faţă de evrei şi, personal, faţă de Eshkol. S-au intensificat
acţiunile teroriste ale Al Fatah împotriva populaţiei civile
israeliene. În 1966, Zahalul a mobilizat primii soldaţi născuţi în Statul Israel, adică în 1948. Ygal Alon, unul dintre
cei ce vor conduce operaţiunile din Războiul de Şase Zile,
a exprimat clar regretul că, în 1948, Ierusalimul nu a fost
integral inclus în Noul Stat. Tensiunea creată de prezenţa
trupelor iordaniene, murdăria în care trăia populaţia din
Vechiul Oraş, unde locuiau palestinienii, creau nemulţumiri populaţiei Israelului. Begin şi Tabenkin, mai radicali,
cereau unificarea tuturor teritoriilor în care locuiau pales-

tinieni, în graniţele unui Israel extins. Sirienii au atacat
în câteva rânduri Israelul cu rachete, ripostele au urmat,
pe măsură. Pe de altă parte, Egiptul a cerut retragerea
forţelor ONU din Sinai, postate încă de la războiul din
1956. Atmosfera devenea tot mai încinsă, iar senzaţia că
se pregăteşte o încercuire a Statului Israel se accentua.
Se bănuia şi o manevră de culise, de inspiraţie moscovită,
ceea ce nu era deloc de ignorat. Egiptul a blocat canalul
Suez prin care vasele israeliene treceau libere în Marea
Roşie. Decizia de declanşare a operaţiunilor militare a
fost luată după numeroase consultări interne. Preşedintele Ezer Weizman a fost, tacit, de acord cu militarii care
erau convinşi că vor reuşi. Eshkol era evaziv. Singurul om
hotărât era Moshe Dayan şi istoria i-a dat dreptate. Ben
Gurion l-a susţinut. Iordania, sub presiunea ţărilor arabe
vecine, s-a declarat aliata acestora. La 5 iunie 1967, a
început atacul. A fost victoria care i-a creat Israelului mulţi
admiratori, dar şi duşmani neîmpăcaţi. Zidul Plângerii
revenea Oraşului Sfânt, cele două moschei ale Islamului
au fost neatinse. Dar nici azi pacea nu este prea aproape
de mult încercatul Ereţ Israel.
BORIS MARIAN
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Ţicu
Goldstein
80
„Ad mea
veesrim!“

POEME HAIKU
Diasporica
mă depărtez de mine
ca frunza de pom
Ceaşca de suflet
s-a prăbusit un munte
în zaţ de cafea
Ţii minte?
era zloată
dar noi pluteam!
Debusolat
un anotimp rătăcit
ca un copil cărarea...
Să nu mă treci
la...”Amintiri”ca frunza în ierbar!
Castane risipite
doar una
în Castan!
Virtual
eu sunt ecoul
oglinzii tale...
“Performanţa”
să urci scara lumii
fără trepte !
Între ferestre
paingu-şi face vatră
-Nu mai sunt singur!
Ursită
sunt iarba ta
sub talpa elefantului
Perplexitat
să rătăceşti drumul
spre tine însuţi!
Revine iarna
stau spânzurate
mândre magnolii
Pipăiam cerul
din priviri...Uneori
frunzăream norii
Vecinătate
peste gardul meu rupt
liliacul tău alb
În veghea nopţii
dă-mi clipa aia rară
să uit de mine!...
Ţicu Goldstein
mulţumeşte R.E. pentru
neuitare!
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ONORAREA PROFESORULUI ELIOT SOREL –
ONORAREA COMUNITĂŢII NOASTRE
Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului univ. dr. Eliot Sorel
„Gaudeamus igitur…”. Sufletele celor prezenţi
la decernarea, de către Universitatea de Medicină
şi Farmacie „Carol Davilla”, a titlului de Doctor
Honoris Causa profesorului Eliot Sorel, plecat
dintr-un stetl din Moldova de Sus să ducă faima
României în lume şi să facă onoare comunităţii
noastre evreieşti, în prezent, profesor de psihologie la Universitatea din Georgetown, preşedinte
al Asociaţiei Mondiale pentru Psihologie Socială
din Washington D.C., autor a importante lucrări
de specialitate şi, după `90, al multor proiecte de
colaborare ştiinţifică între S.U.A. şi România, - au
vibrat, ca întotdeauna, la auzul tulburătoarelor-solemne cuvinte. Au fost „de vină”,
poate, şi Ateneul Român arhiplin, şi muzica – Enescu, Brahms, Beethoven – în
interpretarea Orchestrei Medicilor din
Bucureşti (dirijor – Iosif Ion Prunner),
şi cuvintele sărbătoritului. Profesorul
Eliot Sorel a ales să fie medic psihiatru
pornind de la un concept iudaic şi
universal, în acelaşi timp, Tikun
Olam – Vindecarea Lumii. O
face de-o viaţă, fie în calitate de
preşedinte al Asociaţiei „SiMarc”,
fie lucrând la Centrul de Sănătate
din Marea Caraibilor ori consultant
al O.M.S., fie implicându-se în
realizarea Festivalului de folclor

de la Smithsonian, pentru a face cunoscută faţa
reală a României. Au fost doar câteva repere din
Laudatio rostit de prof. univ. dr. Dan Prelipceanu,
şeful Catedrei de Psihiatrie a Facultăţii de Medicină „Carol Davilla”. Un cerc s-a închis, a punctat
profesorul Eliot Sorel în discursul de recepţie,
amintind drumul spre consacrare început la Paris şi escala de acum, în drum spre ţara natală.
Profesorul şi-a omagiat Fălticenii natali, oraş în
care au văzut lumina zilei mulţi oameni de valoare – Sadoveanu, Irimescu, Cazaban, Birlic ş.a. -,
Carpaţii văzuţi în depărtare, continuare a Alpilor,
fiindcă România, cu „bogăţiile ei umane, naturale, culturale” este geografic şi spiritual parte
a Europei şi „prezenţa ei în U.E. – firească
recunoaştere”. Domnia sa a vorbit despre
„armonia interetnică” şi „spiritul ecumenic”
– realităţi ale lumii copilăriei şi adolescenţei din oraşul în care s-a format. Rectorul
Universităţii „Carol Davilla”, prof. univ. dr.
Florian Popa, a mulţumit Orchestrei,
care şi-a sărbătorit tot atunci 152 ani
de existenţă, dirijorului ei, şi, desigur,
profesorului Sorel, pentru contribuţia
sa la „alinierea comunităţii ştiinţifice
şi culturale româneşti în rândul
comunităţii ştiinţifice şi culturale
internaţionale”.
IULIA DELEANU

UN COMISAR EUROPEAN
PENTRU PROBLEMA ROMILOR
În cadrul conferinţei europene „Securitatea Romilor în Europa”, desfăşurată în zilele de 12-13
octombrie a.c. la Bucureşti, delegatul F.C.E.R., Ivan Truţer, a ţinut o alocuţiune privind problema
rasismului, discriminării naţionale şi etnice în Europa. Referindu-se la situaţia romilor, vorbitorul a
constatat că aceasta nu a fost şi nu este gestionată corespunzător de către UE, de aceea a propus
înfiinţarea unui post de comisar sau comisar adjunct care să se ocupe în exclusivitate de chestiunea romilor. „Cu mulţi ani în urmă, Consiliul Europei a organizat o campanie… împotriva rasismului,
xenofobiei, intoleranţei şi antisemitismului, care, din păcate, nu a avut rezultatele scontate şi… nici
reconsiderarea problematicii la Conferinţa europeană pe problematica migrării nu a dat decât rezultate
modeste”, a subliniat vorbitorul. În ceea ce priveşte antisemitismul, Ivan Truţer a arătat că acesta
„mai bântuie în Europa”, iar în România se manifestă mai ales din partea cercurilor de dreapta sau
sub forma negaţionismului, o altă formă de discriminare şi rasism. Domnia-sa a amintit şi eforturile
F.C.E.R. de a elimina orice formă de rasism, xenofobie şi antisemitism. (E.G.)

Justin Grad, 90!
Ţine-l, Doamne,
sănătos!
În puţine
vorbe – o vocaţie şi personificarea
candorii şi
eleganţei în
teatrul de animaţie. Cine
ar putea uita,
dintre spectatorii-copii
de acum trei
– patru decenii, ingenuitatea autentică a
vocii „Tigrişorului Petre”, a mişcării
dansante din „Cabaretissimo”, a
interpretării cu atâta ironie ludică
a doctorului Watson din „Mâna cu
cinci degete” sau a lui Aligru din
faimosul spectacol realizat de Margareta Niculescu după piesa Ninei
Cassian – spectacole jucate de sute
de ori la ŢĂNDĂRICĂ ori pe scene
de-a lungul şi de-a latul Europei.
Justin a avut elevi, a făcut din ei
artişti, le-a insuflat expresivitatea
gestului, a atitudinii, a sugestiei,
respectul pentru profesie.
A ştiut să iniţieze şi să formeze –
la cererea autorităţilor franceze – un
cerc de teatru de păpuşi în îndepărtatul Papeete, din Tahiti, unde a
lucrat timp de patru ani în deceniul
şapte al veacului trecut.
Nu-şi amintesc oare cu nostalgie
adulţii de azi – copii în anii ’60 – de
emisiunile de televiziune pentru cei
mici cu Aşchiuţă şi Daniela?
Dar pentru câte sute de alte
realizări artistice, pentru câtă caldă
şi durabilă prietenie nu-i suntem
mulţi datori lui Justin Grad, Justinel
al nostru, Grăduţ al nostru?
Îi cerem să ne mai bucure cu
existenţa lui încă mulţi, mulţi ani!
RADU VALTER

POŞTA REDACŢIEI!
Sorin Premisleaner, Sao Paulo, Brazilia.
Din fericire, faptele legate de aşa-zisul „furt de
oase” din Cimitirul evreiesc din Iaşi şi Podu
Iloaiei s-au dovedit a fi neadevărate; ele au fost
invenţiile unor ziarişti dornici de senzaţional.
S-au făcut cercetări minuţioase, atât de către
Poliţia ieşeană cât şi de Comunitatea din Iaşi
şi F.C.E.R., şi s-a demonstrat imposibilitatea
unor astfel de fapte. Preşedintele Comunităţii
din Iaşi, ing. Pincu Kaisermann, şi preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, au dezminţit, în
declaraţii date mass-mediei, cele susţinute în
legătură cu acest caz.
Finkel Avi Mark, Botoşani. Felicitări pentru calificarea ta în faza finală, din Israel, a
concursului pe teme biblice „Hidon Hatanah”.
Ne-ar fi interesat şi locul ocupat acolo. Ai
talent la scris, de aceea, ţi-am propune să
devii corespondentul din Botoşani al revistei
noastre, să ne informezi despre evenimentele
din comunitate. Ca dovadă a calităţilor tale
scriitoriceşti, publicăm câteva fragmente din
frumoasa ta scrisoare.
„Nici acum nu cred că tot ce am trăit în Ţara
Sfântă a fost aievea; toate impresiile culese
pe tărâmuri de vis au rămas puternice, de neşters, într-un colţ tainic al sufletului, alături de
crâmpeie de cântece învăţate sau deja ştiute
din familie... Aveam să cunosc o ţară de basm
în care orice colţişor este mărturie a trudei şi
abnegaţiei unui popor puternic, neclintit în faţa
vicisitudinilor istoriei şi a duşmanilor săi... Mai
presus de orice, a rămas sentimentul apartenenţei la acel grup de tineri, veniţi din lumea
întreagă. Ne cunoşteam parcă de când lumea,
în deşert sau la mare, pe culmi de munte sau
în mari aglomeraţii urbane, oriunde ne aflam,
simţeam că suntem o familie...”
Arthur Brenner, Bucureşti. Aveţi dreptate,
se poate scrie şi aşa... un poem în proză, de
aceea îl şi publicăm:
Să fim alături de el, cu inima şi punga

Timpul şi vitregiile vremurilor l-au degradat
Există din anul 1856
Monumental şi falnic
Perindându-se prin el câteva generaţii de
enoriaşi, oameni de rând
dar şi personalităţi mondiale
La altarul său au oficiat mari personalităţi
rabinice precum
A. Niemirower, Al. Şafran,
M. Rosen, M. Hacohen.
Uneori, aici s-au vărsat lacrimi amare,
alteori s-au desfăşurat
evenimente de bucurie, dar
întotdeauna rugi către Dumnezeu
Lăcaşul acesta sfânt trebuie să aibă viaţă
îndelungată.
Construcţia sa face parte din patrimoniul
valoros al obştii
mozaice din România
Ocrotit a fost de Dumnezeu dar şi noi să-l
ocrotim, îngrijindu-l
Reparaţia lui a început însă din lipsă de
fonduri a încetinit
Alături de el să fim în această perioadă
de criză financiară
Lăudabilă şi binecuvântată va fi acţiunea
celor ce vor face
donaţii pentru refacerea lui.
Betinio Diamant, din Mediaş, ne-a trimis
un fascicol din revista „Zeitschrift der SavignyStiftung fur Rechtgeschichte” care apare în
Germania şi care preia o prezentare de către
domnia-sa a revistei Baroului din Sibiu, „Fortuna”. Îl felicităm pentru acest efort.
Ana Leibovici, Piatra Neamţ. Pentru
Templul Coral depuneţi pe contul F.C.E.R. cu
specificaţia „ Pentru Templul Coral”. Numărul
de cont îl veţi găsi în caseta redacţională a
revistei. Dacă aveţi drum prin Bucureşti sau
vine d-l Hari Solomon, puteţi depune la caseria
Federaţiei, tot cu specificaţia „pentru Templul

Coral“. Pentru anunţuri de comemorare, sunaţi la centrala
F.C.E.R.- 0213155090
şi cereţi legătura cu d-na Elekes sau cu altcineva de la „Sacra”. Pentru informaţii legate
de cămin sunaţi la D.A.S.M. sau direct la dl
director Attila Gulyas -0742264990. Vă cerem
scuze pentru răspunsul întârziat dar în luna
august nu am apărut, iar în septembrie nu am
avut spaţiu pentru „Poşta redacţiei“.
G. Bruchmayer, Bucureşti. Atent observator al fenomenului cultural din Bucureşti,
dl. Bruchmayer ne-a trimis prezentarea a
trei filme documentare cu teme evreieşti,
care au rulat în Bucureşti. Primul, „De Bessarabia a Entre Rios”, povesteşte istoria mai
multor generaţii ale familiei Banchik–Bancic,
plecarea din Basarabia după pogromul de
la începutul secolului trecut, stabilirea în Argentina şi reuşita în crearea unei vieţi noi fără
să se fi uitat rădăcinile, în primul rând limba
idiş, ataşamentul faţă de noul stat evreu.
Celelalte două pelicule au fost prezentate
în cadrul festivalului „One World”, organizat
de Centrul Cultural Ceh. Un documentar
canadian descrie pogromul din Iaşi, aşa cum
a fost trăit de unul dintre membrii familiei
Iacobovici şi povestit fiului său, Simha, care
a făcut filmul, s-a întors la Iaşi, unde a pus
o placă comemorativă la locul unde a fost
Chestura poliţiei. Celălalt film, regizat de
Tamar Yarom, este dedicat fetelor-soldat din
Israel, cu problemele şi provocările pe care
le ridică pentru fete obligaţia de a servi sub
arme în această ţară care se confruntă în
permanenţă cu ameninţări. Mulţumim pentru
informaţii, cu rugămintea de a le redacta mai
concret şi mai scurt (n-am aflat, de pildă, titlul
acestor două documentare).
Poştaş de serviciu: EVA GALAMBOS
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Detectoare de
ameninţare
Iată o problemă esenţială a luptei
antiteroriste: cum ar putea fi detectată o
ameninţare înainte ca ea sa devină fapt ?
Un grup de specialişti israelieni au fondat
compania WeCu, tocmai pentru a crea
un program de detectare a ameninţării.
Psihologi şi ingineri au lucrat şase ani
pentru a dezvolta o tehnologie care poate
schimba viitorul sistemelor de securitate
din locurile publice. Noua tehnologie nu
urmăreşte detectarea prezenţei explozibililor asupra unei persoane ci modificarea
parametrilor ei fiziologici, produsă de starea de tensiune în care se află chiar şi cel
mai fanatic terorist sinucigaş. Scanarea
persoanelor dintr-un loc public se face în
mai puţin de un minut şi fără să fie nevoie
de senzori. Cum lucrează acest sistem?
”E secretul nostru” - răspunde unul din
inventatori. El precizează totuşi că WeCu
urmăreşte modificarea unor reacţii biometrice cum ar fi transpiraţia,mişcările
retinei şi creşterea anormală a pulsului.
Testele de până acum au dat un procent
de reuşită de 95 %, aşa că în cel mult trei
luni WeCu va fi comercializat, în special
pe piaţa americană.

Simpozion
aniversar
Academia
Română a
găzduit lucrările Simpozionului Internaţional Aniversar “Institutul
de Biologie şi
Patologie Celulară «Nicolae
Simionescu» la
30 de ani de
activitate”, cu
tema “De la biologia celulară la medicina
moleculară”,
institut condus
de acad. Maya
Simionescu (în imagine). Acad.Maya
Simionescu are contribuţii: la cercetarea
sistemului cardiovascular, a biologiei moleculare şi celulare, precum şi a patologiei
sistemului vascular. A publicat peste 350
de lucrări ştiinţifice în reviste internaţionale de prestigiu şi pentru 55 de capitole
în tratate şi monografii.

Emoţii, Umor, mult Râs şi puţin Plâns

La copiii preşcolari, râsul
poate apărea de 400 de ori
într-o zi...la adulţi, el apare
cam de 17 ori pe zi. Odată cu
vârsta devenim ”oameni serioşi”
şi asta, în detrimentul nostru,
fiindcă râsul are o valoare terapeutică incontestabilă. Cum spune un
cunoscut aforism: „ Nu încetăm să râdem
fiindcă îmbătrânim ci îmbătrânim fiindcă
încetăm să râdem”.
Cunoscutul neurolog, prof. dr. Jean
Askenazy, din Israel, a publicat la Editura
„Viaţa medicală românească” (redactor
Dan Lăzărescu) un nou volum, cu titlul
„Emoţii, Umor, Râs şi Plâns”. Lucrarea
este rodul a doi ani de redactare, al
consultării a peste 400 de cărţi trecute la
Bibliografie şi este urmaşa
unui articol, publicat acum
22 de ani, despre Râs, care
atestă o lungă preocupare
a neurologului pentru ceea
ce este de fapt un domeniu
de cercetare mult mai larg.
(Există, de altfel, şi o Societate internaţională pentru
studiul râsului!) Nu vă miraţi:
râsul are o mare valoare
terapeutică şi se cunosc
mii de cazuri în care râsul a
vindecat boli grave şi a ame-

Legenda
paharului zilnic
cu vin roşu...
Se spune că oamenii în vârstă pot preveni demenţa senilă şi maladia Alzheimer,
infarctul şi diabetul dacă beau seara un
pahar de vin roşu. Un studiu american ne
previne: această idee e valabilă dar numai pentru oamenii sănătoşi ! Dacă avem
boli cardiace sau alte afecţiuni cronice,
cura de vin poate mai mult să dăuneze
decât să ajute. O anchetă desfăşurată pe
28.000 de persoane, de peste 60 de ani,
a arătat că cele care consumau un pahar
de vin zilnic aveau
cu 45 % şanse mai
mari să nu facă un
infarct. La femei,
reducerea era de
numai 27%. Dar
studiile au arătat
că nu are sens
să ne apucăm
de băut, chiar şi
un pahar de alcool
pe zi, la o vârstă mijlocie,
fiindcă ar trebui mulţi ani de
pahare
cotidiene pentru ca să se
observe
un beneficiu. ”Dacă nu
aţi băut
până acum, nu începeţi
iar dacă
aţi început, aveţi grijă cât
de mult
beţi”, sună recomandarea
dr. Gary
Kennedy de la clinica
geriatrică a spitalului
Montefiore din New
York.Cu alte cuvinte,
u n
pahar pe zi este bun, la bătrâneţe, doar
dacă eraţi obişnuit cu mai multe pahare
pe zi, în tinereţe.

Un sistem unic de generare
a energiei electrice şi termice
La Kvutzat Yavne, în prezenţa preşedintelui Shimon Peres şi a unor miniştri,
a fost inaugurată o centrală energetică
solară, unică în lume ca tehnologie, creaţie a specialiştilor isrealieni. Circa 150
MWh de energie electrică şi 300 MWh
de energie termică anual vor fi livraţi de
cele 16 unităţi instalate acolo. Energia
electrică este produsă la un preţ de 0,08
dolari pe KWh, un cost competitiv cu cel
al centralelor pe combustibili fosili. Cheia
sistemului este un pachet de invenţii care
permit crearea centralei solare din folii de
celule fotovoltaice, turnate în proces con-

tinuu pe folii de plastic.Unitatea de bază
este un grup de 1200 oglinzi din plastic,
care focalizează radiaţia solară pe panouri fotovoltaice de 10 /10 cm, sporind
astfel eficacitatea acestora la peste 21 %
faţă de 12-15 % cât se obţine la celulele
fotovoltaice obişnuite. Pentru instalaţia
termică de apă caldă eficienţa ajunge la
75 %. Asemenea unităţi energetice, ce
captează energia soarelui, pot fi montate
individual în locuinţele private. Interesant
este că întregul sistem este reciclabil în
proporţie de 95 %. Principala piaţă externă va fi cea a Californiei.

liorat sensibil suferinţa fizică sau psihică
a unor bolnavi. Din cele 180 de pagini
ale cărţii, 90 sunt consacrate râsului şi
sunt împănate cu anecdote. Numai 30 de
pagini sunt dedicate Plânsului. (Plânsul
ne descarcă dar nu ne face chiar aşa
mult bine...).
Nu vă lăsaţi înşelaţi însă de cele scrise mai sus: nu e o carte umoristică, nu
e o lucrare de popularizare a ştiinţei, e
o lucrare foarte serioasă despre emoţii,
despre rolul creierului în declanşarea lor,
despre istoria descoperirii modului în care
creierul animal, şi în special cel uman,
transformă activităţi fiziologice în emoţii.
De altfel, în afară de titlul citat, cartea
mai are un subtitlu edificator : ”Principiile medicinei existenţialiste. Semiotica
vieţii banale”. Semnificativ
este faptul că lucrarea a fost
prezentată, la lansarea ei în
Aula Academiei Române, de
acad. Solomon Marcus, unul
din marii specialişti mondiali
în semiotică. (Şi nu numai în
matematică!). Iar supratitlul
cărţii la care ne referim este
„Catharsis I”, fiindcă, aşa cum
aflăm de pe coperta a IV-a,
ea este prima dintr-un ciclu
de cinci lucrări ce vor fi consacrate stării de catharsis pe

O armă discretă

care o întâlnim în „viaţa noastră banală”.
După cum observă Jean Askenazy în
prefaţa sa: „Este „paradoxală discrepanţa
dintre atenţia acordată de medicină descrierii bolilor cu care omul se întâlneşte
o dată sau de două ori în viaţă şi atenţia
acordată fenomenelor biologice ce au loc
de zeci de ori pe zi şi de mii de ori în viaţă.
Despre primele s-au scris mii de tratate,
care umplu sute de biblioteci, în timp ce
cărţile despre surâs, râs şi plâns sunt
rarităţi bibliografice”. Avem acum prilejul
să citim în limba română (de altfel, limba
maternă a autorului) o asemenea carte
rară, instructivă şi amuzantă.

Submarinele israeliene

Nimeni ( sau aproape nimeni !) nu ştie
unde se află în orice moment submarinele
israeliene, una din cele mai discrete arme
ale Zahalului, aşa-numita “Flotila 7”. Cele
trei submarine patrulează până la 100 km
în larg şi pot să se scufunde la peste 300
m. Sunt considerate cele mai perfecţionate din lume în categoria diesel-electric.
În ultimii 10 ani, numai cinci ziarişti au
fost admişi la bordul lor, dintre care trei
în septembrie. După cum scriu ei,aceste
nave de război au fost livrate acum zece
ani de un şantier german din Kiel, unde
au fost construite conform unor specificaţii
speciale israeliene. Ele poartă numele
“Dolphin”, “Leviathan” şi “Tekuma”. Experţi străini, neconfirmaţi de israelieni,
afirmă că submarinele pot lansa rachete
de croazieră echipate cu ogive nucleare.
Alte două sub-uri se află în construcţie.
După cum scriu ziariştii care l-au vizitat,
un asemenea submarin are 1700 t şi 60 m
lungime, cu trei punţi interioare. Funcţionarea lui este în întregime automatizată şi
computer-integrată, toată electronica fiind

creată şi produsă de companii israeliene
cunoscute, ca Elbit, Rada, IAI şi Tadiran.
Sub-urile sunt echipate cu sonare de
frecvenţă joasă şi pasivă, iar sistemul
de control al armamentului poate urmări
şi evalua un număr mare de ţinte. Cele
două periscoape au sisteme israeliene,
special create pentru submarine, care
oferă vedere pe timp de noapte şi vedere
în infraroşu iar tot ce vede căpitanul este
vizibil şi pe cele 20 de ecrane cu plasmă
din camera de comandă. După cum scrie
bine informatul “Jane Fighting Ships”,
submarinul poate lansa prin tuburile sale
de torpile comandouri de câte 8 înotători,
care ajung pe plaje neobservaţi. Autonomia submarinelor este de 4500 de mile
marine. Israelul nu a admis oficial că
deţine rachete de croazieră, deşi presa
britanică a afirmat că două submarine au
testat în anul 2000 astfel de rachete în
largul coastelor Sri Lankăi. Armamentul
oficial constă în 24 de rachete anti-nave,
de 650 mm şi 533 mm, şi alte arme submarine: rachete, torpile etc.

Israel: Premiul Nobel pentru chimie

Premiul Nobel pentru chimie pe 2009
a fost decernat biochimistei israeliene
Ada Yonath, profesor de biologie la Institutul Weizmann, din oraşul Rehovot.
Ea împarte acest premiu cu încă alţi doi
laureaţi, Venkatraman Ramakrishnan,
un cercetător indian care lucrează în
Anglia, la Cambridge, şi Thomas Steitz, de la Universitatea Yale, din SUA.
Comitetul Nobel şi-a explicat alegerea,
subliniind că laureata israeliană a realizat “harta detaliată a ribozomului,
care este uzina de proteine a celulei”.
Ada Yonath nu a devenit celebră peste
noapte.Ea este un savant recunoscut în
lumea ştiinţifică internaţională, distinsă
cu 23 premii şi o serie de titluri de Doctor
Honoris Causa. Ea a fost primul biolog
israelian care a trimis în spaţiu una dintre
cercetările sale, cu ajutorul unei navete
NASA. De-a lungul anilor a participat la
12 astfel de misiuni spaţiale. Lucrările
Adei Yonath au contribuit intens la dezvoltarea celor mai eficace antibiotice.
Ada Yonath s-a născut la Ierusalim, în anul
1939, pierzându-şi de foarte tânără tatăl.
Chiar dacă a fost nevoită să-şi întreţină
familia, ea şi-a continuat studiile, luându-şi
bacalaureatul la un liceu din Tel Aviv. După
ce şi-a îndeplinit serviciul militar, a studiat
chimia şi biofizica la Universitatea Ebraică
din Ierusalim. În anul 1968 şi-a luat docto-

ratul la Institutul Weizmann şi a urmat cursurile post-doctorale la universităţile Carnegie Mellon din Pittsburg şi MIT, ambele
în SUA. A fost director a numeroase instituţii de cercetare din Israel şi străinătate.
Ada Yonath a fost de asemenea onorată
cu Premiul Wolf, israelian. 38 dintre laureaţii acestuia au obţinut de-a lungul timpului
Premiul Nobel. Încercând să explice importanţa cercetărilor pe care le-a efectuat,
Ada Yonath a spus: “Fiecare celulă vie, fie
umană sau o bacterie, trebuie să funcţioneze. Să mănânce, să se construiască
pe ea însăşi, să se divizeze în două părţi
- acestea sunt condiţiile minime ale vieţii.
Instrucţiunile pentru funcţionarea celulelor
sunt conţinute în ADN. ADN-ul primeşte
instrucţiuni care se referă la secţiunile
din el şi care arată ce secţiuni trebuie
exprimate iar aceste instrucţiuni sunt
transferate fabricilor din celulă”.Yonath a
explicat că de cercetările ei pot beneficia
în viitor tratamentele cu antibiotice “ce
atacă procesul fabricării proteinelor care
se construiesc în microbi”. Laureata a
declarat că va oferi gratuit rezultatele
cercetărilor ei companiilor farmaceutice.
Ea şi-a exprimat convingerea că lumea
ştiinţifică va auzi curând de noua generaţie
de tineri cercetători israelieni.
Pagină realizată de ANDREI BANC
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(Septembrie şi octombrie 2009)
În CONTEMPORANUL-IDEEA
EUROPEANĂ, Nicolae Breban face o
evocare a perioadei comuniste, reflectată
în relaţiile interumane ale breslei scriitoriceşti. Sunt amintiţi Crohmălniceanu, Ornea, sub aspect pozitiv, Goma, Tudoran,
ca oameni nerecunoscători, alte personalităţi, precum
Ion Negoiţescu, etc. Aura Christi atacă dur diverse
personalităţi, editori, jurnalişti, precum Carmen Muşat,
Liiceanu, Mircea Mihăieş, N. Manolescu, Andrei Pleşu,
H.R. Patapievici; cam acide comentariile şi, uneori,
nejustificate. Marian Victor Buciu critică ... Istoria critică
a lui Manolescu, referitor la capitolul de poezie. Valery
Oişteanu (SUA) deplânge soarta avangardei, aflată „
sub norul amneziei”.
DILEMA VECHE vine cu întrebarea: Decade
presa în România? In aceeaşi publicaţie se afirmă:
„Comunismul este drumul lung şi anevoios de la
capitalism la capitalism”. Original. În numărul din 2
octombrie a.c. atenţionează asupra riscului unei atitudini prea îngăduitoare faţă de politica de înarmare
nucleară a Iranului, dialogul propus de preşedintele
SUA, Barack Obama, fiind calificat drept neeficient.
CAIETE SILVANE, publicaţie lunară, de ţinută
culturală, prezintă o evocare a anilor holocaustici,o
carte semnată de Elly Berkovits Gross (Ed. Silvania).
Meritoriu este interesul oamenilor de cultură sălăjeni
pentru soarta evreilor, astăzi în tot judeţul nemaifiind

decât un număr foarte redus de evrei.
OBSERVATORUL CULTURAL comentează pozitiv filmul lui Gabrea, „Călătoria lui Gruber”.
V.Tismăneanu ne aminteşte că se împlinesc 70 de
ani de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial,
provocat de agresivitatea Germaniei naziste şi complicitatea URSS, condusă de Stalin. Aflăm că Institutul
de Studiere a Holocaustului în România a înfiinţat o
publicaţie proprie, sub conducerea directorului, general Mihai Ionescu, prof. univ. dr.George Voicu,prof.
univ. dr. Alexandru Florian, dr. Lya Benjamin. Se mai
dezbate tema adevărului despre cele petrecute în
decembrie 1989. Disputa despre ataşamentul lui Sebastian la extremismul şi fascismul lui Nae Ionescu,
„descoperit” de Marta Petreu în mult discutata carte
apărută anul acesta, continuă. Intervin, în apărarea
scriitorului evreu Roxana Sorescu, Iulian Băicuş, în
O.C., Daniel Cristea Enache, în IDEI IN DIALOG,
P.Cernat şi alţii în Revista 22. Se împlinesc 7o de
ani de la moartea lui Sigmund Freud. În apariţia din
8 oct.a.c., statura moral-politică a fostului preşedinte
al Cehiei, scriitorul Vaclav Havel, este comparată cu
aceea a unor pretendenţi la funcţia prezidenţială în
România. Edgar Reichmann sare în sprijinul cărţii
Martei Petreu, „ Diavolul şi ucenicul său”, dar pledoaria
sa este neconcludentă şi uşor jenantă.
În ROMÂNIA LITERARĂ, Nadia Pandrea elogiază cartea lui Ştefan Dimitriu, „Lasă zilei scârba ei”,
lansată de Ed. Vremea. Gh. Grigurcu reia
tema din cartea lui V. Tismăneanu ”Perfectul
acrobat”, despre Leonte Răutu, numindu-l
Cameleonea.Un text discutabil este traducerea lui Leo Butnaru la un eseu al lui Igor
Irkevici, „Istoria frumuseţii sovietice”, pe
cât de opac şi neconvingător, pe atât de
ambiţios. În numerele din 2 şi 9 octombrie
a.c. comentează cartea lui Nietzsche „Cazul Wagner” (Humanitas, 2008). Se ştie că
între cei doi titani ai culturii a izbucnit un
violent conflict, neaplanat vreodată. Spre
deosebire de Wagner, Nietzsche nu a fost
antisemit, iar diferendul a pornit de la fanatismul germanic al lui Wagner. C.Trandafir
scrie despre Blecher, de la a cărui naştere
s-au împlinit o sută de ani. Regizorul şi
scriitorul israelian Zoltan Terner semnează
un interviu interesant cu unul dintre cei
mai prestigioşi prozatori ai momentului,
Alexandru Ecovoiu. Cosmin Ciotloş şi Alex
Stefănescu „desfiinţează”, pur şi simplu, doi
autori de valoare – Sebastian Reichmann,
poet parizian, originar din România, şi Shaul
Carmel, din Israel. Daniel Dragomirescu
aminteşte de GULAG şi de moartea poetului
Osip Mandelştam ( 70 de ani). Mircea Martin aduce un elogiu lui B.Fundoianu, la 65 de
ani de la moartea acestuia, la Auschwitz.
LETTRE INTERATIONALE (vara
2009) oferă un text inedit al lui Cioran, pagini autobiografice semnate de Ion Vianu,
texte de Silvya Plath, Adam Michnik ş.a.
Revista a ajuns la nr.70.
Semnalăm, cu bucurie colegială, apariţia periodicului „MENORA” din Focşani,
prin grija preşedintelui comunităţii, Mircea
Rond, şi a soţiei sale.
BORIS MARIAN

Viitorul este prezent

Firme israeliene, participante la
Expoziţia IndAgra de la Bucureşti

Reîntinerirea comunităţii la început de An Nou este un
sentiment tonifiant, aşa cum l-au simţit toţi cei prezenţi
la deschiderea Grădiniţei “Gan Eden” (director general –
Dalia Golda). O grădiniţă cu un staff care îmbină tinereţea
cu experienţa, modernitatea (lecţii de franceză, germană,
aikido, dans sportiv, teatru, modelaj) cu tradiţia (mâncare
caşer). „Adevăraţii lideri ai unei comunităţi sunt cei care
visează, care au viziuni, care au curajul şi nebunia de a le
pune în practică […]. Suntem mândri că avem în mijlocul
nostru oameni ca Dalia Golda şi credem că viitorul comunităţii stă în mâinile lor”, spunea preşedintele C.E.B., Erwin
Şimşensohn. Fiecare moment a fost încărcat de emoţie:
cuvântul de deschidere al Daliei Golda, prezentându-şi
echipa; o povestire a Rabinului Shlomo Carlebach, citită
de Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen, care a bătut Mezuza;
urările de bine rostite de vicepreşedintele F.C.E.R., ing.
Paul Schwartz, de directorul Joint-ului în România, Israel
Sabag; tăierea panglicii inaugurale făcută de copii; vizitarea
grădiniţei şi o primă gustare în „Gan Eden”; sunetul Şofarului (Prim Rabin Şlomo Sorin Rosen) şi bileţele cu dorinţele
fiecăruia (lideri ai F.C.E.R., ai A.C.P.R.I., ai C.E.B., ai Joint,
părinţi, copii, bunici, prieteni ai lor), bileţele lăsate în incintă
pentru a le vedea împlinite în „Grădina Raiului”. (I.D.)

11 firme israeliene, cu cele mai diferite profiluri (creşterea vitelor, sere, industrie alimentară,
irigaţii, pomicultură), au participat la ediţia de
toamnă a expoziţiei IndAgra, de la Bucureşti. Cu
acest prilej a fost organizat, în cadrul programului Shavit Romania, un forum româno-israelian
în domeniul afacerilor şi tehnologiei agricole.
Firmele româneşti au manifestat un mare interes, fiind cunoscute performanţele Israelului în
acest domeniu. Aşa cum au declarat Yifat Inbar,
secretar I al Ambasadei Israelului, responsabilă
cu probleme economice şi comerciale, şi Yitzhak
Kiriati, director la Institutul Israelian pentru Export
şi Cooperare Internaţională, această participare
israeliană a fost un prim pas către identificarea
intereselor comune, găsirea unor parteneri de
cooperare şi a surselor de finanţare. Printre cei
ce şi-au manifestat interesul s-a aflat şi Academia
Română care, prin Fundaţia „Patrimoniu” (preşedinte acad. Alexandru T. Bogdan) şi prin Centrul de
Biodiversitate, cooperează cu Israelul în probleme
de irigaţii, remediere a solurilor în zone de coastă,
biotehnologie şi probleme de mediu. (E.G.)

Deschiderea Grădiniţei “Gan Eden” la Bucureşti
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Bucureştii de ast’ vară,
Bucureştii de-altădată...
Cât a fost vara de lungă, televiziunile noastre şi-au
tratat publicul cu o indiferenţă totală: şi-au pus inspiraţia
în cui, au tras obloanele şi au plecat în vacanţe. Mai toţi
realizatorii deodată. Pe micul ecran au rămas să se scurgă doar vechituri, filme expirate, talkshow-uri îmbătrânite
în arţag, emisiuni de divertisment fermentate. Noroc de
abundenţa accidentelor rutiere de la ştiri şi de scandalurile
politico-mondene. Ca pentru a se trezi din somnolenţa
aceasta vacanţieră, posturile s-au repezit, asemeni unor
vulturi hoitari, pe spectacolele funerare, mâncând o pâine
bună de pe urma morţii şi înmormântărilor marilor artişti
decedaţi. Bietului Michael Jackson i s-a tot amânat şi
mutat îngropăciunea, lui Ion Dolănescu al nostru i s-au
făcut ceremonialuri cu hohote naţionale de plâns şi cozi la
catafalcul de la Ateneu. După care au izbucnit scandalurile
legate de moşteniri. Rar s-a putut vedea atâta lacomă hămeseală, atâta poftă cinică la telerealizatori de a-i provoca
pe fiii, fostele neveste ori amicii decedaţilor să se sfâşie
între ei. Zile şi zile de-a rândul, în cadrul emisiunilor lor de
prime time, Cătălin Măruţă (ProTV) şi Mădălin Ionescu
(Antena 1) s-au întrecut între ei care să ofere „exclusivităţi”
mai penibil – intime, să încingă mai tare ura între fraţi şi
curiozitatea joasă a „audienţei”. O ruşine!
Ce eveniment (şi ce personaj anume) putea să scuture
mai năstruşnic, mai senzaţional, parcă şi mai parodistic,
atmosfera aceasta mortuară?
Ţâşnind din telegarsoniera sa
din Magheru, nu ca din puşcă ci
ca dintr-o rachetă cosmică, Dan
Diaconescu a aterizat „În direct”
şi „Sută la sută adevărat” în bulevardul Preciziei nr. 3, unde OTVul său şi-a construit în mare taină
un studiou de dimensiuni şi ifose
hollywoodiene. În seara lansării,
s-a adunat în jurul clădirii tot
cartierul, plus floarea - mai mult sau mai puţin ofilită – a
divertismentului românesc. Douăzeci de minute au durat
jocurile festive de artificii şi lătrăturile speriate ale câinilor
din mahala. Dar pe platou nu au intrat decât aleşii, care
s-au pus pe cântat, jucat şi lansat iluzii: trei apartamente
şi trei maşini îi aşteaptă (şi oferta se împrospătează mereu) pe norocoşii care se înscriu la loteria lui Diaconescu.
După nici două zile, în „imperiul” mare cât o arenă de circ
s-au regăsit, în familie, „paranormalii” amici ai Elodiei,
care mai de care mai burlesc – profetic şi mai certăreţ. Şi
au reizbucnit păruielile şi fantasmagoriile preopinenţilor.
Cum să-şi schimbe stăpânul locului năravul (mai ales că
nici părul său de lup cărunt nu dă semne de dispariţie?!),
când prostia omenească îi aduce atâtea beneficii?!
Dar iată că şi Pro TV-ul – ambiţios nevoie mare - şi-a
pregătit intrarea în sezonul autumnal cu o „bombă artistică”.
Aruncată şi ea pe piaţă cu surle şi trâmbiţe, covor roşu şi
mare laudă de sine: Aniela, „primul-serial-de-epocă-românesc” (Bucureştii anilor 1918), menit să ne ţină blocaţi
Acasă cinci seri pe săptămână. O echipă de cineaşti, se
pare oameni de casă ai Pro TV-ului în materie de divertisment filmic (Iura Luncaşu – regizor, Simona Macovei –
scenarist, Radu Mada – costume, etc.) s-a pus pe treabă:
a adunat, cam la repezeală şi cu un soi de pricepere a
improvizaţiei artizanale, o sumă de povestioare romanţioase, cu amoruri interzise, trădări, gelozii, rivalităţi, lăcomii
în afaceri – mai toate absolut previzibile. Plus ofiţeraşi de
cavalerie, duduiţe învolănate, fete de măritat şi dame de
consumat, ciocoi vechi şi noi, boieri decăzuţi şi mitocani
parveniţi, ţărani de operetă, crâşmari şi prăvăliaşi, etc. etc.
Să remarcăm că se simţea destul de clar tinereţea echipei
şi inclutura ei în ale începutului de secol 20? Oricum, nu
se poate spune că nu s-a „documentat” totuşi şi că nu şi-a
reluat lectura clasică obligatorie în şcoală, ciupind de ici,
de colo, mai un Dinu Păturică, mai o suavă Adelă, mai un
personaj caragialian, mai o situaţie rebreniană, ba chiar şi
câte o urmaşă a Coanei Chiriţa în provincie. Ce e drept,
regizorul şi producătorul au ştiut pe ce se pot baza ca să
iasă ceva din lipsa de cheag şi de originalitate a poveştilor:
au sunat din goarnă şi au adunat cei mai preţioşi aliaţi cu
putinţă – actorii: 65 de staruri şi 150 de figuranţi. Puţine
nume mari au rămas fără un rol (sau măcar un rolişor) în
acest serial. Dar cine nu ştie că un regizor cu ghinion poate
duce la eşec şi spectacole jucate de talente remarcabile? În
serialul acesta chiar există personaje interpretate magistral
(şi nu le putem cita aici pentru că numai înşirarea numelor
ar ocupa tot spaţiul cuvenit elogierii lor). Specializat în seriale cu ţigani pitoreşti, exotici şi amuzanţi, regizorul Iura
Luncaşu s-a poticnit când a ajuns la boiereală. Iar lovitura
de graţie i-au dat-o costumele şi decorurile, de un prost
gust, un kitsch şi un provincialism dureros. Ca să nu mai
vorbim de proasta calitate a sonorului, care face de neînţeles prea multe din dialoguri... Gurile rele spun că bugetul
serialului a fost atât de important încât este ţinut secret.
Mă tem că prost obicei mai avem noi de a băga bani grei
în marfă proastă...
SANDA FAUR
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LIVIU MOSCOVICI (z.l.)

IN MEMORIAM
Am aflat cu profundă consternare şi
durere că LIVIU MOSCOVICI, bunul şi
dragul nostru prieten a trecut în veşnicie.
Ştiam că era bolnav, dar speram să-şi
poată relua activitatea.
Era mereu dornic să afle noutăţi din
Iaşi, oraşul în care s-a născut, în septembrie 1935. Aici a absolvit liceul şi apoi, în
anul 1957, Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
Dragostea pentru carte, pentru lectură
şi pentru cultură în general a moştenit-o
de la tatăl său, care conducea Anticariatul Eneida din Iaşi, unde mulţi ieşeni
găseau cărţile preferate. Tot din familie
a moştenit dragostea pentru tradiţiile
şi cultura poporului evreu, unchiul său,
doctorul Moise Held, fiind unul dintre cei
mai cunoscuţi scriitori de limbă idiş din
România. A fost un student foarte bun.
La terminarea facultăţii, s-a format în
profesia sa la Biblioteca judeţeană „Gh.
Asachi” din Iaşi, acumulând cunoştinţe
temeinice şi afirmându-se prin scrieri
în revistele de specialitate.Marele său
potenţial intelectual s-a reliefat şi s-a
perfecţionat în cei 40 de ani în care, în

cadrul acestei biblioteci, a fost sufletul, şi
de foarte multe ori şi creierul, majorităţii
iniţiativelor de cercetare şi dezvoltare a diverselor ramuri ale bibliologiei. Aici a pus
bazele cercului „Prietenii muzicii“, unde a
colaborat cu prof.univ.George Pascu şi cu
mulţi alţi muzicologi ieşeni şi unde zeci de
generaţii de elevi şi studenţi au învăţat, şi
mai învaţă încă şi astăzi, să îndrăgească
şi să aprecieze muzica simfonică.
De-a lungul anilor, el i-a ajutat pe toţi
cei ce aveau nevoie de o îndrumare şi un
sfat în probleme de bibliografie şi istorie
literară.
Liviu Moscovici a fost deosebit de
apreciat de conducerea bibliotecii, de
colaboratori şi de colegi pentru corectitudinea sa, pentru comportarea sa în
viaţa profesională şi personală, pentru
dragostea profundă pentru familie, pentru
alesele sale sentimente de prietenie şi
colegialitate. Competent şi conştiincios,
el ştia să se situeze deasupra greutăţilor
sau animozităţilor întâmplătoare şi cu un
zâmbet şi o vorbă bună crea o atmosferă
caldă, destinsă în jurul său.
După ce a făcut Alia în Israel, trecând

peste dificultăţile inerente clitării, Liviu
Moscovici şi-a continuat cercetările în domeniul istoriei şi criticii literare şi a devenit
publicist, susţinând o interesantă rubrică
săptămânală la ziarul „Viaţa noastră”.
În aceste momente grele, suntem alături de Gabi, devotata sa soţie, de Steluţa
şi Valeriu, iubiţii săi copii, de nepoţii lui
adoraţi şi de întreaga familie şi ne rugăm
ca Dumnezeu să-l odihnească în pace şi
să-i ocrotească pe toţi cei dragi lui.
Ne-a legat de Liviu şi de familia sa o
frumoasă prietenie de-o viaţă. Trecerea
sa în lumea umbrelor este o mare pierdere pentru familia sa, pentru prieteni şi
pentru presa de limbă română din Israel,
al cărui preţios colaborator era. Şi Comunitatea Evreilor din Iaşi este îndurerată de
această ireparabilă pierdere şi transmite
sincere condoleanţe familiei îndoliate.
Acum nu ne rămâne decât să-i cinstim
memoria, cu duioasă aducere aminte şi
respect.
El va rămâne mereu în inimile şi-n
gândurile noastre.
MARTHA şi LEON EŞANU

Remember Ada Brumaru

Nu te vom uita, Florin Dumitrache!

Ediţia din anul acesta a Festivalului „Enescu”
ar fi fost fără Ada Brumaru z.l., dacă, în zilele Festivalului, nu i-aş fi auzit glasul la Radio România
Muzical. Prezenţa ei spirituală plana deasupra
noastră şi rezona în suflete, comentându-i – chiar
dacă interpretările erau din ediţii anterioare - pe
Schubert şi Bartok, Berlioz şi Şostakovici, Schumann şi Rahmaninov cu aceeaşi trăire, înţelegere
profundă a marii muzici, cunoscute de multă vreme.
„Ada n-a murit de tot”, mi-a spus soţul ei, prof. univ.
dr. Matty Blumenfeld, întâlnit la scurtă vreme după
încheierea Festivalului. Acesta a şi fost sentimentul
căruia i-au dat glas prieteni (Remus Drăguşanu),
colegi de-o viaţă din Radio (Olga Grigorescu), în faţa
celor reuniţi la Cimitirul Evreiesc Sefard din Capitală:
academicieni, profesori universitari, lideri ai F.C.E.R.
şi C.E.B. Cuvintele lor făceau aproape să credem
că doamna Ada era cu noi, printre noi. Şi totuşi… „o
mare pierdere pentru cultura românească” erau cuvintele-lespede, din familia aceleiaşi pietre funerare,
inaugurată acum. „Eu n-am cunoscut-o, dar am citit
despre viaţa şi opera ei, mi-am dat seama cât de
implicată era în viaţa culturală românească”, a spus
preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn. Kadiş-ul
şi Psalmii, intonaţi de Adolf Fătu, aduceau – odată
cu vântul răscolind frunzişul copacilor – un fior de
sacralitate străveche.
IULIA DELEANU

A plecat dintre noi unul dintre primii tehno-redactori ai publicaţiei, apărută
în urmă cu 53-54 de ani, „Revista Cultului Mozaic”. A lucrat un timp cu unul
dintre primii redactori-şefi ai acestei publicaţii, publicistul de certă vocaţie
şi prozatorul care continuă, să scrie şi azi, în Israel trăind, l-am numit pe
Victor Rusu; a lucrat ani la rând cu Haim Riemer, iudaist de excepţie, lângă
care nu doar a învăţat ci şi-a confirmat vocaţia; s-a aflat printre noi şi după
preluarea revistei de către Dorel Dorian, sub noua ei titulatură: „Realitatea
Evreiască”. În tipografie, ca şi în redacţie, fiul unui mare avocat, Zalman,
era cunoscut de toţi sub numele de Florin Dumitrache, şi se cuvine să
mărturisesc ca un om care cunoşteam dinainte, din perioada în care Florin
(Zalman) Dumitrache lucrase la „Contemporanul” lui Ivaşcu şi, ulterior, la
publicaţiile editate în judeţul Ialomiţa, ca un pasionat al profesiei sale, un
om făcut pentru presă şi, în pofida anilor care se adunau, un temerar pentru a continua să rămână un om cu idei, un ferment, un pasionat într-ale
publicisticii. L-am vizitat cu câteva zile înainte de a fi plecat, definitiv, dintre
noi: „Cum mai merge revista?”. I-am răspuns, glumind: „Ne mai vedem noi,
cândva, şi pe fericitul tărâm unde nu apar publicaţii cu rubrica „Decese”.
Acolo, ne mai vedem noi de treabă...” Nu credeam că-l vom conduce aşa
de curând pe drumul „Giurgiului”. Ne-a mai rugat să n-o uităm niciodată şi
să avem grijă, atât cât ne stă în puteri, de minunata Ileana, care l-a ajutat să
reziste peste patru decenii. Şi l-a ajutat să-şi culeagă la calculator un ultim
volum de amintiri, remis în urmă cu câteva luni Editurii Hasefer... Câteva
rememorări foarte frumoase. Pe una a publicat-o, relativ recent, Mirodan;
vom alege şi noi, pentru o pagină mai puţin tristă, câteva din gândurile lui...
Nu te vom uita, dragul nostru Florin, chiar dacă paginile vechi ale publicaţiei
noastre sunt răsfoite rar. Inima şi memoria au alte legi, nescrise, alt calendar
şi alte consecvenţe... Frumoase!
DOREL DORIAN

@@ DECESE @@ COMEMORĂRI @@

• La 25 septembrie 2009 s-a stins din
viaţă LOTY RADIAN. Dumnezeu să te
odihnească în pacea pe care o meriţi,
iar noi, cei apropiaţi ţie, te vom pomeni
cu dragostea şi respectul pe care ţi le-ai
câştigat cu prisosinţă de-a lungul vieţii.
Hermina, Clara, Voicu, Osy şi Iduta.
• Un grup de prieteni anunţă cu tristeţe
că vineri, 4 septembrie 2009, a încetat
din viaţă poetul şi remarcabilul traducător
DIETER PAUL FUHRMANN. A fost un
fidel cititor al revistei „Realitatea Evreiască” şi a fost membru al Salonului literar al
acestei reviste. A lucrat la „Neuer Weg”,
Editura „Univers” şi la reviste româneşti
pentru străinătate. A tradus cu mult har în
limba germană diverşi poeţi şi, în special,
Eminescu. La 2 octombrie 2009, ar fi
împlinit 74 de ani.
• Cu profundă tristeţe, amintim că la 16
septembrie a.c. s-au împlinit 20 de ani

de la decesul dragului nostru profesor
universitar VASILE LUŞ RAUSSER (născut pe 6 iunie 1924, Burdujeni, Suceava),
fost redactor şef al revistei „Probleme
Economice”. Frate: Mircea Rausser,
copiii: Veronica şi Mihai, nepoţii: Rodica
şi Sorin
• Cu adâncă durere şi plină de tristeţe,
anunţ comemorarea a patru ani de la trecerea în nefiinţă a doamnei SCHWARTZ
SARA şi un an de la dispariţia celei care
a fost CARABA AGNETA. Cea care le-a
iubit şi îngrijit, Cati.
• Cu aceeaşi durere, soţia Irina, fiica
Livia, sora Eva, ginerele Sorin, şi celelalte
rude şi prieteni reamintesc că s-au scurs
nouă ani trişti de la trecerea în nefiinţă a
celui ce a fost prof. univ. dr. SOLOMON
VAIMBERG Z.L.
• Comemorăm cu adâncă tristeţe 15 ani
de la stingerea din viaţă a nepreţuitei

noastre mame şi bunici HIRSCH JENNY
(Botoşani). Fie-i memorie binecuvântată.
Rodica Idelovici fiică, Lucian Hirsch, fiu,
cu întreaga familie.
• 10 ani de când ne-a părăsit minunata
ZIZI GRÜNBAUM (născută Ancel în
Piatra Neamţ) adevărată prietenă atât
evreilor cât şi creştinilor. Cei care au cunoscut-o nu o vor uita. Familia Marcu.
Cu durere în suflet, anunţăm decesul
soţiei, mamei şi bunicii noastre SIMA
FELDSTEIN (SIMILICA AVRAM), VasluiBucureşti-Haifa, născută la 30 iulie 1923
şi înmormântată la 22 septembrie 2009.
Îndoliaţi: Jack, soţ, Edithe şi Filia, fiice,
Morel şi Mircea, gineri, Gefry, Tomer,
Silviu, Graţiela, Orit şi Nir, nepoţi.
Ca prieten şi rudă, sunt alături de
familiile Feldstein, Barad, în pierderea
grea suferită. Boris Mehr

Prof. Univ. TRUTZER TIBERIUS (MEIR) z.l.
(27 august 1921 – 18 septembrie 2009)

S-a născut la 27 august 1921, în localitatea Beliu, jud. Arad, într-o familie de intelectuali
evrei, fiind cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei.
A urmat cursurile Liceului Evreiesc din Arad, după care a plecat la Bucureşti, absolvind
Facultatea de Filosofie – secţia Pedagogie cu *MAGNA CUM LAUDAE*. A fost profesor la
Liceele evreieşti din Cluj şi Arad, după care este numit cadru didactic la Universitatea Bucureşti – Facultatea de Pedagogie. În 1960, în cadrul epurărilor de intelectuali evrei, este scos
din învăţământ, fiind numit şef de secţie la Institutul de Ştiinţe Pedagogice unde a lucrat până
la pensionare. A publicat manuale de pedagogie, lucrări de referinţă în istoria pedagogiei
europene şi româneşti, numeroase articole şi lucrări de specialitate. A pregătit mulţi ani doctoranzi la Academia de Pedagogie din Budapesta, al cărei membru a fost din anul 1962. A
fost membru consultant al Comisiei pentru ştiinţă a Consiliului Europei unde a elaborat o serie
de proiecte privind educaţia adulţilor. În 1949 s-a căsătorit cu Rosner Paraschiva, ziaristă la
Cluj, după care s-au stabilit la Bucureşti, fiind mulţi ani directorul Institutului de perfecţionare
a cadrelor didactice şi al centrelor de pregătire a profesorilor de la Predeal şi Braşov. A fost
un excepţional părinte pentru fiii lui – Ivan şi Victor, un iubitor bunic şi străbunic pentru nepoţii
Delia-Ana, Iris şi Tiberiu Alexandru şi pentru strănepoata Alexia–Nicoleta.
A fost un eminent militant antifascist, un luptător pentru pace şi o lume mai bună, fiind
decorat de mai multe ori cu ordine şi medalii ale Statului Român.
Va rămâne veşnic în amintirea celor care l-au cunoscut, iar familia Ivan, Alina Monica,
Delia-Ana şi Tiberiu Alexandru îşi pleacă fruntea în faţa celui care a fost un iubitor tată şi
bunic, TIBERIUS TRUTZER.

Cu aceeaşi durere în suflet,
neconsolaţi şi plini de tristeţe,
Jana soră, Iancu frate, Leonard
cumnat anunţă împlinirea a
nouă ani (la 29 noiembrie 2009)
de la decesul ing. LIVADARU
LEON. Nu-l vom uita niciodată
pe acest suflet nobil. Mulţumim
celor ce ne sunt alături.
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în
luna septembrie 2009: STEINDLER EGON (92 de ani, Cimitirul Giurgiului), BITEL MIHAIL
IOSIF (64 de ani, Cimitirul Sefard), TRUTZER TIBERIUS (89
de ani, Cimitirul Giurgiului).
Înhumaţi în cimitirele C. E. din
Timişoara în lunile august şi
septembrie 2009: WEISER
RELLY (97 de ani), ALEXIU
FRIED LIVIA (82 de ani), PLOIEŞTEANU ROZALIA (96 de
ani), GOLDSTEIN EMANOIL
(83 de ani).

ANIVERSĂRILE ŞI COMEMORĂRILE
LUNII OCTOMBRIE

La 1 octombrie a.c. s-au împlinit 90 de ani de la naşterea
•Academiei
(1919) eminentului savant NICOLAE CAJAL, membru al
Române, fost director al Institutului de Inframi-

crobiologie al Academiei, vicepreşedinte al acesteia (1990 –
1994). Autor al unui mare număr de lucrări de specialitate (cu
precădere virusologie), publicate în ţară şi peste hotare. I s-a
conferit titlul de Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi.
A fost, o perioadă, preşedinte al F.C.E.R., fiind foarte activ în
viaţa comunitară.
Reputata lingvistă LUCIA WALD împlineşte anul acesta 86
de ani (n. 1 octombrie 1923). Este autoarea unor lucrări
fundamentale în domeniul filologiei clasice şi al lingvisticii
generale. A fost profesor la Universitatea din Bucureşti.
La 1 octombrie 1933 a încetat din viaţă la Bucureşti folcloristul şi dialectologul MIHAIL CANIANU. Cea mai cunoscută
lucrare a sa este volumul Poezii populare, apărut la Iaşi, în
1888.
La 2 octombrie 1944 a fost ucis la Auschwitz poetul şi
eseistul BENIAMIN FUNDOIANU. A fost fondatorul primului
teatru românesc de avangardă. În 1923 s-a stabilit în Franţa,
semnând scrierile sale Benjamin Fondane.
La 5 octombrie 2000 a murit la Bucureşti prof. univ. dr.
SOLOMON VAIMBERG, specialist în domeniul slavisticii.
S-au împlinit 120 de ani de la naşterea (6 octombrie 1889) lui
ZALMAN ŞAZAR, fost preşedinte al Israelului (1963-1973).
Acum 80 de ani, la 7 octombrie 1929, s-a născut la Bucureşti
sociologul şi publicistul ŢICU GOLDSTEIN, colaborator al
revistei „Realitatea Evreiască”.
Acum 65 de ani, la 7 octombrie 1944, a avut loc
revolta deţinuţilor evrei din lagărul nazist de la
Birkenau.
La 7 octombrie 1938 s-a născut cineastul MARIN
KARMITZ, originar din România. A colaborat cu
regizorul Lucian Pintilie la realizarea unei versiuni
pentru Franţa a filmului Balanţa.
La 8 octombrie 1927 s-a născut la Craiova directorul
Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti HARRY
ELIAD. Este membru al Consiliului de Conducere al
F.C.E.R.
S-au împlinit, la 8 octombrie a.c., 100 de ani de la
moartea poetului NAFTALI HERZ IMBER, născut
în Galiţia. În timpul unei călătorii în România a scris, la
Iaşi, prima versiune a „Hatikvei”, care avea să devină
Imnul naţional al Israelului. În 1882, s-a stabilit în Ereţ
Israel, iar mai târziu în S.U.A.
La 9 octombrie 1991 a murit la Bucureşti diplomatul
ALEXANDRU LĂZĂREANU, fiul folcloristului Barbu
Lăzăreanu.
La 9 octombrie 1797 a murit la Viena talmudistul şi
cabalistul ELIAHU BEN ŞLOMO SALOMON,
născut în Polonia. La vârsta de 20 de ani i s-a acordat
titlul de gaon.
La 9 octombrie 1901 s-a născut la Bucureşti
scriitoarea SIDONIA TUDOR. O parte din scrierile
ei au fost publicate în volumul Firul Ariadnei.
La 10 octombrie 2006 a încetat din viaţă la Bucureşti
compozitorul ALEXANDRU MANDY, autorul unor melodii
devenite şlagăre ale muzicii uşoare româneşti. Este laureat al
multor ediţii ale Concursului naţional de muzică uşoară de la
Mamaia.
La 10 octombrie 1983, ITZHAK ŞAMIR a fost numit primministru al Israelului.
La 13 octombrie 1906 s-a născut la Podu Iloaiei publicistul
şi istoricul ITZIK KARA. Este laureat al Premiului Hurmuzachi
al Academiei Române pe anul 1991.
La 17 octombrie 1929 s-a născut al Cernăuţi ALBERT
ZIMBLER, fost profesor la liceele de elită din Craiova. A fost
deosebit de activ în comunitatea evreilor din acest oraş. A fost
profesor asociat la Centrul de Studii Iudaice al Universităţii
craiovene.
S-au împlinit, la 17 octombrie a.c., 85 de ani de la naşterea
cunoscutei artiste coregrafe MIRIAM RĂDUCANU.
La 17 octombrie 1923 s-a născut la Bucureşti cineastul
MIREL ILIEŞIU. A realizat aproape 150 de scurt metraje şi o
serie de filme de artă pentru televiziune. A obţinut diferite premii
la importante festivaluri de film.
La 18 octombrie 1907 s-a născut la Bucureşti scriitorul şi
publicistul MARIA ARTHUR ARSENE.
La 18 octombrie 1882 a apărut la Focşani primul număr al
publicaţiei evreieşti „Stindardul”, „organ pentru încurajarea
emigrării israeliţilor din România”.
La 20 octombrie 1924 s-a născut la Vaslui scriitorul
VALENTIN SILVESTRU, prozator, dramaturg, eseist,
cronicar dramatic.
La 23 octombrie s-au împlinit 85 de ani de la naşterea
scriitorului SERGIU FĂRCĂŞAN, prozator, dramaturg,
gazetar.
La 24 octombrie a.c. s-au împlinit 35 de ani de la încetarea
din viaţă a marelui violonist DAVID OISTRAH.
La 26 octombrie 1957 a murit în S.U.A. savanta biochimistă
GERTY CORI. În 1947 a primit, împreună cu soţul ei,
Premiul Nobel.
La 26 octombrie 1914 s-a născut JACKIE COOGAN,
„copilul-minune” al cinematografiei americane. A debutat la
vârsta de 3 ani, jucând apoi împreună cu Charlie Chaplin.
La 29 octombrie 1930 s-a născut la Bacău scriitorul şi
publicistul RADU COSAŞU.
La 30 octombrie 1924 s-a născut la Frankfurt pe Oder, traducătoarea ADA BRODSKY, stabilită în 1936 în Ereţ Israel.
La 30 octombrie 1888 s-a născut PAUL PINHAS LAZARUS,
fost rabin militant în Germania, în perioada 1916 – 1918.
La 31 octombrie 1920 s-a născut la Bucureşti filosoful
HENRI WALD, specialist în probleme de epistemologie,
gnoseologie şi logică.
PRECIZARE: Doamna dr. Mirjam Bercovici s-a născut la data
de 11 septembrie 1923.
SIEGFRIED WOLF
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RECTIFICARE: În cuprinsul interviului „Faţă-n faţă”,
cu d-na Adela Herdan, preşedinta Comunităţii Evreilor din
Ploieşti, publicat în R.E. din septembrie, numele fostului preşedinte Gilu Iuftaru a fost scris greşit. Ne cerem scuze.
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TRENUL DE
CRASNA – HUŞI
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vesel!

O pagină de arta şi de
meseria divertismentului

Selecţionerer unic: OCTAVIAN SAVA
Din imitaţie de şarpe veritabil?... Mamă, doar ştii cât te
Una proaspătă de la Tel-Aviv iubesc!
Bine... plăteşte tot cu cardul meu!

La o masă de poker joacă înfierbântaţi patru prieteni.
Celularele lor sunt pe masă. Deodată, sună un telefon.
Rozenzweig răspunde:
– Aha... da, iubito!... Cum, eşti la cumpărături? Aha...
Ai găsit o pereche de cizme? Cât? 1999 de şekeli?.. Un
chilipir?...Nu-i cam scump chilipirul ăsta?....A, ai cardul
meu?... Bine, plăteşte cu el!
După câteva secunde sună din nou:
– Da,iubito!.. Cum? Şi o geantă de 2999 de şekeli?...

Dar nici n-a închis Rozenzweig bine că telefonul
sună iar:
– Da, dragă... Ceee? O geacă? 4999 de şekeli? Dar
ce are, scumpo, e de aur?.. Aha ! Se asortează şi e de
firmă, înţeleg!.. Eh, hai, ia-o şi pe asta, acum, da! Te
pup dulce!
După care, respectivul aruncă telefonul pe masă şi
strigă:
– Bă, al cui naiba e telefonul ăsta, fraţilor?

O, trenişor de Crasna – Huşi,
Locomotiva ta-i un samovar,
Iar tu, întreg, pari un tramcar,
O jucărie de păpuşi.
Când dai semnal că pleci, zâmbim cu toţii!
Când intri-n gară, pufăind, zâmbim...
Atât eşti de infim!
Te poate măsura un om cu cotul!
Ba, mi se pare,
Cât eşti de tren, ai încăpea cu totul
Într-un vagon mai mare (...)
Dar drumu-ţi şerpuieşte printre vii
Şi-i plin de cotituri şi de popasuri...
(De ce să ne mirăm când întârzii
Cu două, trei, şi patru ceasuri?)
Calvarul tău ai zice că-i etern,
Şi-l urci cât e de greu şi de arid;
În calea ta nici poduri nu s-aştern
Şi nici tuneluri nu ţi se deschid.
Dar când zdrobit de munci, eşti terminat
Şi-n nici un fel tu nu mai poţi sluji,
Laşi lăcrimânde şine argintii,
Vândut ca fier netrebnic la mezat.
Oho, dar pentru ce aşa de-amară
E nota care-o fluieri? Te grăbeşti?
Nu-ntârzii tu acum întâia oară!
Oricât ai să munceşti,
Tot surâzând
Te vor primi în gări şi tot zădară
Va fi întreaga-ţi muncă, până când
Te vei opri la cea din urmă gară!
Ei, nu mai fluiera aşa de jalnic –
Povestea ta e-a multora!
Dai zor ?
Te du, dar, sănătos...aleargă falnic...
... Poftiţi în vagonaşe, domnilor!
Din ”Stropi de soare”
de BARBU NEMŢEANU (1887-1918)

”...Şi Dumnezeu a creat umorul” (Extrase)
Guvernanţii ştiu să conducă bine ţara abia când ajung în
opoziţie.
După cum s-a constatat,
cei mai buni fii ai poporului s-au
purtat îngrozitor cu copiii lor.
Comunismul a fost o boală
contagioasă care s-a propagat cu
tancul.
Poezia e o armă. Mulţi poeţi
ne omoară cu poeziile lor.
Ehei, ce timpuri a apucat
Faust! Cine dracu mai dă vreun
ban pe sufletul tău?
Democraţia este puterea poporului. Demagogia – priceperea
de a pune mâna pe ea.
Socialismul în viitor va fi un
capitalism cu faţă umană.

Sfinxul este o fiinţă legendară. El reprezintă o femeie care
tace.
A divorţat de nevastă-sa,
crainică de televiziune, pentru că îi
spunea la ureche diferite lucruri cu
tonul cu care citea ”ultimele ştiri”.
De câte ori oamenii şi-au
câştigat libertatea, n-au ştiut ce să
facă cu ea!
Orice tablou fals este studiat cu mai multă atenţie decât
originalul.
”Ce-i în mână nu-i minciună”.
Şi dacă în mână ai un ziar?
Cu dragostea, trece timpul;
cu timpul, trece dragostea!
EDUARD JURIST
(1928-2004)

”A scris umor pentru copii, care înţeleg totul ca nişte oameni mari, şi umor pentru
adulţi, care, de fapt, sunt nişte copii cărora le-au rămas hainele prea mici.”

Gastronomica

Ciuperci umplute cu spanac

Ingrediente: 1,5 kg frunze de spanac, curăţate de codiţe şi bine spălate, 450 gr. ciuperci mari, spălate şi uscate, 3 linguriţe de unt, două cepe
mari mărunţite, un sfert de ceaşcă de smântână sau lapte, o jumătate
de ceaşcă de brânză topită, 6-8 linguriţe de parmezan ras, sare şi piper
pisat, praf de nucşoară.
Spanacul se fierbe în apă sărată aproximativ două minute, apoi se
strecoară cu apă rece şi se lasă la uscat, presând ca să se scurgă tot
lichidul. Se mixează sau se taie foarte mărunt cu un cuţit. Codiţele de
la ciuperci se taie şi se mărunţesc. Într-un vas se topesc două linguriţe
de unt, în care se pun ceapa şi codiţele de la ciuperci. Se lasă două
minute până se înmoaie. Se adaugă pireul de spanac, sare şi piper şi
se mai lasă în vas două minute. Se amestecă smântâna şi se lasă pe
foc până când spanacul o absoarbe. Compoziţia se pune într-un alt vas
ca să se răcească, se amestecă cu brânza topită şi cu patru linguriţe de
parmezan. Se mai adaugă sare, piper şi nucşoară, după gust.
În cuptorul încălzit la 180 de grade se pun ciupercile cu partea rotundă în jos într-un vas cu puţin ulei. Se presară deasupra sare şi piper.
Apoi se umple cu spanacul preparat şi se presară cu parmezanul care
a mai rămas. Ciupercile se ţin la cuptor aproximativ 10-15 minute. Se
servesc calde.

INTEGRAMĂ
Răpciune

Roată

Libere

În zbor!

de COSMIN MIUŢE

Antică
Verişor
Prenume
(foto)

La pământ
Privelişte
Unt...
ne-nceput
În sunet!
Icar

Zişi
În sate!
Nume
(foto)

În etaj!

Fără
conţinut
În test!

Infirmată

Jilavă

Dan
Tapalagă
Cat
A asculta

Moş
Resort
Pom
Ruxandra
Zamfir
Din nou
În cazare!
În tren!

Tiran
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JEWISH
In a sober and solemn ambiance

THE MEMORIAL OF THE HOLOCAUST
was inaugurated in Bucharest

October 8, 2009, the eve of the Holocaust Memorial Day, will always remain
in the memory o the Jews from Romania and not only. This was when we saw the
accomplishment of an older, justified wish: to have a monument dedicated to the
memory of the hundreds of thousands of Romanian Jews who lost their lives during
the Second World War, when they were deported to concentration camps and killed
in gas chambers or simply murdered in Transnistria or Auschwitz, for the sole
reason of being Jews. They were sentenced by a pro-fascist and pro-Nazi regime
which had a policy of discrimination against the Jews and the ultimate purpose of
their measures was ethnic cleansing by destroying the Jewish community. But the
Memorial is also a token of the first steps taken by Romania in order to reconsider
its history, an acknowledgement of the fact that the Romanian Holocaust is not a
problem of the Jews, but a whole chapter of Romanian and European history. The
Romanian authorities assumed their past and three presidents of Romania after
1989 acknowledged it, Ion Iliescu, Emil Constantinescu and Traian Băsescu, in the
conclusions and recommendations of the “Elie Wiesel” International Committee
for the Study of the Romanian Holocaust. The creation of a monument to remind
of the tragedy of the Romanian Jews was one of the recommendations.

Emotional moments
Solemn, touching moments marked
the ceremonies dedicated to the inauguration of the Memorial. Its erection lasted
three years (practically four months, after
various authorities dragged its creation
for more than two years). Three presidents of democratic Romania wanted to
attend this event, as well as the Mayor of
Bucharest, Dr. Sorin Oprescu, the Great
Rabbi Menachem Hacohen, ministers,
representatives of the political parties, of
religious groups, of the diplomatic corps,
among them, the Ambassadors of the
State of Israel, of the USA, of Russia,
of France, of Sweden, members of the
army, leaders of the Federation of Jewish
Communities of Romania (FEDROM)
and of the Jewish Community of Bucharest (JCB), , Prime Rabbi Shlomo Sorin
Rosen, representatives of other Jewish
organizations and members of the Jewish
community, the leadership and members
of the National Institute for the Study of
the Holocaust in Romania, representatives of the Roma community and Jewish
and Roma survivors of the Holocaust.
Some of the American members of the
“Wiesel Committee” were present (Rabbi
Andrew Baker from the American Jewish
Committee, Paul Shapiro and Radu Ioanid from the Holocaust Museum in Washington), Sarah Bloomfield, the director
of the Holocaust Museum in Washington,
as well as a numerous audience.

After the National Romanian Anthem
and the song “Etz Chayim”, “The Tree of
Life”, on the platform nearby the monument, 12 Torah Scrolls were brought by
FEDROM’s President, Dr. Aurel Vainer,
Vicepresident Eng. Paul Schwartz, the
Secretary General, Eng. A Kupferberg,
JCB’s President, Erwin Şimşensohn,
Bnai Brith Romania President, Eng. José
Iacobescu, Eng. José Blum, the chief
of the Department for Art, Culture and
Science, Ec. Atilla Gulyas, the Director of
the Medical and Social Assistance Dept.,
Israel Sabag, Joint Country Director for
Romania, Eng. Tiberiu Roth, President of
the Zionist Organization from Romania
and of the Jewish Community of Braşov,
Eng. Haineric Solomon, President of
the Jewish Community of Piatra Neamţ,
Hari Vigdar, President of the Community from Bacău and by Iosif David,
President of the Jewish Community of
Botoşani. Actress Maia Morgenstern,
who introduced the various moments of
the ceremony, explained the meaning
of the Torah Scrolls. They returned from
Israel after having been repaired, since
they had been destroyed during the
far-right uprising of the Second World
War known in Romanian history as the
“legionary rebellion”. They will be given
back to the communities, symbolizing
the permanence of the Jewish people.
The presence of the scrolls was marked
by cantor Zeev Shulman from Riga, who
sang the Israeli National Anthem. Also,

REALITY
THE AWARDING OF „DR. ALEXANDRU
SAFRAN” PRIZES, 2nd EDITION,
BUCHAREST
The „Dr. Alexandru Şafran” Prize,
2008, rewarded the
striving and dedication to the Jewish
studies of Eng. Baruch Tercatin and of
Lucian Zeev Herscovici, historian,
both from Israel, for
a work of reference
on the history of the
rabbinate in Romania: Rabbinical Presences in the Romanian Territory”.
The medals and
licenses represented the acknowledging of some community leaders’ merits – Eng. Paul Schwartz and Eng. Albert
Kupferberg, vicepresident and general secretary of F.J.C.R., Eng. Felix Koppelmann,
president of the Jewish Community from Oradea, of the Jewish religion servants in
Romania – Prime Rabbi Shlomo Sorin Rosen, Rabbi Abraham Ehrenfeld, of some
cultural personalities from Romania and Israel – Stefan Iures, Felicia Waldman,
Professor Vasile Morar, Professor Alexandru Singer, Eng. Baruch Tercatin, Lucian
Zeev Herscovici, Shlomo Leibovici Lais, Irina Cajal, Dragoş Benea, president of the
County Council Bacau.

the children choir of the “Lauder-Reut”
School sang Jewish songs.
The meaning of the Memorial was
evoked by Great Rabbi Menachem Hacohen, by the Romanian President, Traian
Băsescu, by Liviu Beris, the president of
the Association of Jews from Romania
– Victims of the Holocaust, as well as
by Dumitru Trancă, a survivor and representative of the Roma community. Sarah
Bloomfield, the Director of the Holocaust
Memorial Museum, sent Elie Wiesel’s
message.
After the speeches, President Traian
Băsescu, together with the two present
survivors of the Holocaust - Liviu Beris
and Dumitru Trancă – unveiled the memorial plaque of the monument. Also, an
urn with earth from the common graves
of the victims from Podu Iloaiei and Târgu
Frumos was brought. These were victims
of the pogrom from Iaşi and of the “death
trains”. In their memory, as well as for the
other victims, Great Rabbi Menachem
Hacohen said Kadish. The urn was placed

inside the monument by President Traian
Băsescu. Actress Maia Morgenstern
sang “Es Brent” (It is burning) together
with cantor Zeev Shulman.
After the ceremony, the Romanian
President, together with the other guests,
visited the Memorial. Mr. Theodor Paleologu was also present.
A special session was organized in the
Romanian parliament, dedicated to this
event, where dr. Aurel Vainer, the deputy
of the Jewish Community, underlined the
importance of this day.
On the occasion of the National Memorial Day of the Holocaust, President
Traian Băsescu decorated a series of
Jewish personalities from Romania, as
well as Romanian and American members of the “Wiesel Committee”. Among
the decorated persons was dr. Aurel
Vainer, president of FEDROM, rabbi
Andrew Baker (AJC), Dan Mariaschin,
Vice-president of B’nai B’rith International,
eng. José Iacobescu, president of Bnai
Brith Romania.

The meanings of the Memorial – as seen by the art critic Mihaela Proca
“...The Column of infinite
time marks the place on the
vertical, being visible from far
away... and... the sober message
“Zachor” (Remember), written in
Hebrew letters, on the column, is
addressed to the collectivity and
to the individual as well, since
they are caught in the trap of an
unrepeatable history.
The central Memorial is
placed in a slightly asymmetric

manner... and it symbolizes the
irreversible passage to the other
side. The monumental underground architectural structure
imposes an exterior and an interior path to the passer-by. Along
them, light alternates with shades created by the broken ceiling
with parallel girders, as well as
by the right angles of the walls.
The meaning of time which goes
in only one direction – separated

by the stages of the halts needed
to read the names of the departed – is enhanced by the presence of desecrated tombs stones
placed in the lateral rooms. This
is a direct message for recollection in a funerary area.
Another element of the complex is the Never Ending Road,
inserted in a discreet manner in
the pavement. The allusion to the
death trains is expressed through

a very strong plastic sublimation,
by its simplicity and purity.
The exterior path of the complex includes the Wheel of the
Roma People, on the other side.
The way in which it was made
represents a symbol of time
going by and of burning, having
obvious human and historical
connotations.
Near the corner of the platform, there is a massive Epitaph,

a parallelipipedic sarcophagus.
Its contains massive boulders,
shaped irregularly on one side.
This time, the stones create a
metaphor of death, evoking the
weight of the bodies which collapsed in the common grave.
The last item of the Memorial’s
path is David’s Star, a special
syntagma of the Hebrew hexagon, readable through the shades drawn on the pavement.”

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 326-327 (1126-1127) - 17 septembrie - 31 octombrie 2009

23

zicedid ze`ivnd
z

כ‘ח אלול תשס“ט -י‘ב חשון תש“ע

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

באווירה חגיגית וצנועה בבוקרשט חנכו את האנדרטה של השואה
 8באוקטובר  ,2009ערב יום השואה ברומניה ,ייזכר לאוכלוסייה היהודית .אבל
לא רק לה.
ביום הזה הושלם עוד שלב בטיפול בנושא כאוב – אנדרטה המוקדשת לזכרם
של מאות אלפים יהודים מרומניה ,שאיבדו את חייהם בשנים של מלחמת העולם
השנייה ,בשל הגליה ,מחנות עבודה ,חדרי הגזים או שנהרגו על קידוש השם
בטרנסניסטריה ובאושוויץ מעצם היותם יהודים.
האנדרטה גם מסמלת את הצעדים הראשונים לחידוש תולדות רומניה ולהכרה
שהשואה אינה רק בעיה של רומניה או של היהודים אלא פרק בתולדות רומניה
ואירופה .מדובר באחריות שהכירו בה שלושה מנשיאי רומניה – יון איליאסקו,
אמיל קונסטנטינסקו וטראיאן באססקו .כולם קיבלו את מסקנות ועדת ויזל,
ובהן המלצה להקים אנדרטה לזכר סבלם של יהודי רומניה.

רגעים מרגשים
רגעים חגיגיים ומרגשים ציינו את
אירועי חנוכת האנדרטה .באירוע
החשוב השתתפו שלושת הנשיאים
של רומניה הדמוקרטית ,ראש עיריית
בוקרשט ד“ר סורין אופרסקו ,הרב
הראשי מנחם הכהן ,שרים ,נציגי
המפלגות הפוליטיות ,נציגי הדתות
השונות ,נציגים דיפלומטיים ובהם
שגרירי ישראל ,ארצות-הברית ,רוסיה,
צרפת ושוודיה ,נציגי הצבא ,הנהגת
הפדרציה של יהודי רומניה ,ראשי
הקהילה היהודית מבוקרשט ,הרב שלמה
סורין רוזן ,נציגים של ארגונים יהודיים,
של קהילות יהודיות ,הנהגת המכון
הלאומי לחקר השואה ברומניה ,נציגי
קהילת הצוענים ,ניצולי שואה יהודים
וצוענים ,נכחו גם אחדים מחברי ”ועדת
ויזל“ – הרב אנדרה בקר מהנהלת
הג‘וינט בארצות-הברית ,שרה בלומפילד
מנהלת מוזיאון השואה בוושינגטון
ופאול שפירא וראדו יואניד ממוזיאון
השואה בוושינגטון ועוד ציבור גדול.
לאחר השמעת ההמנון הלאומי
של רומניה וניגון ”עץ החיים“ על
הפלטפורמה שליד האנדרטה ,הובאו 12
ספרי תורה .ספרי התורה נישאו בידי
יו“ר הפדרציה – ד“ר אאורל ויינר ,סגן
היו“ר – אינג‘ פאול שוורץ ,המזכ“ל –
אינג‘ אלברט קופפרברג ,יו“ר קהילת
בוקרשט – ארוין שמשנזון ,יו“ר בני
ברית רומניה  -אינג‘ ז‘וסה יאקובסקו,
מנהל מדור תרבות – ד“ר ז‘וסה בלום,
מנהל מחלקת סעד – אטילה גוליאס,
מנהל ג‘וינט רומניה – ישראל סבאג,
יו“ר תנועת הציונות ברומניה ויו“ר
קהילת בראשוב – אינג‘ טיבריו רוט,
יו“ר קהילת פיאטרה ניאמץ – אינג‘
הנריך סולומון ,יו“ר קהילת באקאו –
הרי ויגדר ,יו“ר קהילת בוטושאן – יוסף
דוד.
השחקנית מאיה מורגנשטרן הציגה

את תכנית האירוע והסבירה את
משמעות  12ספרי התורה שמקורם
ברומניה ונשלחו לבדיקה בישראל,
וכעת חזרו לקהילות שלהם ,אשר ניצלו
מהפוגרומים של הלגיונרים .חזרתם
לקהילות מסמנת את קיום עם ישראל
לעד.
את המנון מדינת ישראל ניגן החזן
זאב שולמן מריגה .מקהלת בית הספר
”לאודר רעות“ ניגנה שירים יהודיים.
על משמעות האנדרטה דיברו הרב
הראשי מנחם הכהן ,נשיא רומניה
טראיאן באססקו ,ניצול השואה ליביו
בריש – יו“ר ניצולי השואה ברומניה,
דימיטרי טראנקה ניצול גם הוא ונציג
קהילת הצוענים .שרה בלומפילד ,מנהלת

מוזיאון השואה ,העבירה איגרת שכתב
אלי ויזל.
הרב הראשי מנחם הכהן הראה
שמדובר בשני אירועים חשובים :חזרתם
לרומניה של  12ספרי התורה שהושחתו

משמעות יד הזיכרון ,האנדר־
טה ,לזכר השואה על פי מבקרת
האמנות מיכאלה סרוקא
 ...עמוד הזמן האינסופי מציין את
המקום על אנך היות שרואים אותו
מרחוק ...והמסר החמור ”זכור“ הכתוב
באותיות עבריות על העמוד ,פונה
לקהל וליחיד כאחד ,כאשר אלה נתפסו
במלכודת ההיסטוריה שאי אפשר לחזור
ממנה עוד.
החלק המרכזי של יד הזיכרון מוצג
בצורה מתועשת ...ומסמל את המעבר
הבלתי הפיך לעולם אחר ,שמעבר
לעולמנו ...המבנה האדריכלי התת-
קרקעי העצום כופה על כל עובר ושב
מסלול חיצוני ומסלול פנימי שלאורכם
מופיע האור לסירוגין ,עם צללי התקרה
הנשברת לכיוון השמים ,עשויה קורות
עץ מקבילות ,והקירות הם בזוויות
ישרות .סמליות הזמן העובר לכיוון אחד
בלבד – מוגבל בשלבים שמעכבים על
מנת לקרוא את שמותיהם של הנספים
– מוגדלת בעצם נוכחותן של מצבות
שנלקחו מבתי עלמין ,אותן שמו בחדרים
צדדיים המאפשרים למבקרים להתייחד
עם זכרם של הנספים .יסוד אחר של

יד הזיכרון הוא הדרך האינסופית
שנקבעה בצנעה ברצפה ,ההפניה
לרכבות המוות ,שקיבלה את עוצמתה
הודות לסובלימציה הפלאסטית הבולטת
בפשטותה ובטהרתה.
המסלול החיצוני של יד הזיכרון כולל
את גלגל הצוענים בצד הבא ,והאופן
שבו תוכנן מסמל את זמן הנדודים
והשרפה ,עם הקשרים אנושיים
והיסטוריים ברורים.
לקראת פינת הבסיס מוצגת כתובת-
מצבה ענקית ,ארון מתים בצורה של
יפד .תוכנה עשויה מאבנים
ליפ ּ ֶ
ראלֶ ּ
ּפ ַא ַ
ענקיות שנגזרו בצד אחד בלבד,
אבנים שכוללות מטאפורה של המוות,
המזכירות את כובד הגופות שנפלו אל
תוך בורות משותפים.
העבודה האחרונה שבמסלול יד הזיכרון
היא מגן דוד סינטאגְ ָמה חללית של
ההֶ ְכסגוֹן )משושה( העברי ,אותו אפשר
לקרוא באמצעות הצללים המצוירים על
הרצפה.

בזמן הפוגרומים ותוקנו בישראל,
וחנוכת האנדרטה של קרבנות השואה,
שמסמלת ניצחון החיים על המוות
ומהווה עדות לכך שעם ישראל חי.
בהרצאה לזכרם של היהודים והצוענים
שנספו בשואה ברומניה ,ציין הנשיא
טראיאן באססקו שמדינת רומניה

והחברה הרומנית מחדשות את הצהרתן
בדבר אחריותן על אירועי העבר.
ליביו בריש דיבר על הצורך לשמר

בזיכרוננו את אירועי השואה כדי למנוע
שואה נוספת.
דימיטרי טראנקה סיפר על מה שקרה
להם ,לצוענים ,בטרנסניסטריה.
לאחר גמר הטקס ,הנשיא טראיאן
באססקו ,הוא וניצולי השואה ליביו
בריש ודימיטרי טראנקה ,גילו את
לוח הזיכרון מעל האנדרטה .הנשיא
באססקו הטמין ברצפת האנדרטה
צנצנת ,ובה אדמה מהקברים
המשותפים של פוגרום יאסי ,מפודול
אילואיי ,טארגו פרומוס ,ושל ”רכבות
המוות“.
הרב הראשי מנחם הכהן אמר ”קדיש“.
השחקנית מאיה מורגנשטרן והחזן
”אס ְּברֶ נד“ – השיר
זאב שולמן שרו ֶ
המפורסם ”שריפה“.
הנשיא ושאר המוזמנים ביקרו בתוך
האנדרטה.
בפרלמנט הרומני התקיים דיון מיוחד
על יום השואה ברומניה .ד“ר אאורל
ויינר ,יו“ר הפדרציה וציר הפרלמנט,
דיבר על חשיבות היום הזה.
לרגל יום השואה ,הנשיא טראיאן
באססקו חילק אותות כבוד לאישים
שונים מרומניה ולחברי ועדת ויזל
מארצות-הברית .מקצת האישים
שהוכתרו :ד“ר אאורל ויינר – יו“ר
הפדרציה ,הרב אנדריי בקר – חבר
הג‘וינט ארצות-הברית ,ודן מריאסקין –
סגן יו“ר בני ברית העולמי ואחרים.

חלוקת פרסי ד“ר אלכסנדר שפרן
בפעם השנייה בבוקרשט

פרס ד“ר אלכסנדר שפרן לשנת  2008היה גמול לעמל ופרס לאלה העוסקים בחקר היהדות.
אינג‘ ברוך טרקטין וההיסטוריון לוציאן זאב הרשקוביץ ,שניהם מישראל ,זכו בפרס על
ספרם המונומנטאלי על תולדות הרבנות ברומניה ”נוכחות רבנית בשטח רומניה“.
אותות הצטיינות עם תעודות היו למעשה הוקרה למנהיגים קהילתיים :סגן יו“ר הפדרציה –
אינג‘ פאול שוורץ והמזכיר הכללי – אינג‘ אלברט קופפרברג ,יו“ר קהילת אוראדיה – אינג‘
פליקס קופלמן ,משרתי הדת הרב שלמה סורין רוזן והרב אברהם ארנפלד ,לאנשי תרבות
ברומניה שטפן יורש ,ד“ר פליציה וולדמן ,פרופ‘ ד“ר וסילה מורר ,פרופ‘ אלכסנדר זינגר,
אינג‘ ברוך טרקטין ,לוציאן זאב הרשקוביץ ,ד“ר שלמה לייבוביטש ליש ,ד“ר אירינה קז‘ל,
יו“ר מועצת העיר בקאו – דרגוש בהניה.
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„MISS DAISY ŞI ŞOFERUL EI”
Drumul
spre teatru

d e A l f r e d U h r y l a Te a t r u l E v r e i e s c d e S t a t

Premiera cu care a început stagiunea la
TES a fost „Miss Daisy şi şoferul ei” de Alfred
Uhry,
Uhr în regia lui Claudiu Goga. Spectacolul
(care
(car beneficiază de traducerea lui Alice Georgescu) porneşte de la o piesă din 1987.
Cea mai cunoscută scriere a lui Alfred
Uhry (care a văzut lumina zilei în 1936, într-o
familie de israeliţi germani) ne poartă, în prima
jumătate, a secolului trecut în oraşul natal al
scriitorului – Atlanta. Uhry pune în scenă întâlnirea surprinzătoare şi spectaculoasă dintre
văduva unui fabricant evreu bogat, Miss Daisy,
şi negrul Hoke (angajat de fiul său).
„Nu!” e primul cuvânt pe care-l rosteşte protagonista. E o
rezistenţă, un dezacord care se referă la imperativul de a nu-şi
mai conduce automobilul (tocmai provocase un accident de
proporţii) şi de a accepta în preajmă un străin. Este de fapt un
„nu!” care, aşa cum trădează starea de concentrare, nelinişte,
tensiune crispată (pe care Maia Morgenstern o transmite atât
de sugestiv eroinei), tinde, inconştient, să nege evidenţa; să
se opună ravagiilor vârstei, care, la 70 de ani, se fac simţite.
Numai că prezenţa şoferului (nici el un om tânăr!) respectuos
până la umilinţă, îndatoritor, jovial, mucalit şi de o generoasă
solicitudine – va deveni pentru „bătrâna doamnă” cât se poate
de benefică. Îi va atenua din singurătate. Va ecrana, oarecum
spaima de moarte.
Miss Daisy va beneficia de vitalitatea, optimismul, tonusul,
echilibrul şi omenia lui. Va redeveni, la rându-i, utilă pentru
neştiutorul de carte. Călătorind cu el, îşi va regăsi zilele fericite ale tinereţii, cu prima excursie către „ocean” şi gustul
apei sărate; cu bucuria sărbătorilor familiale. Îşi va deschide
sufletul. Va deveni un om cu adevărat liber, gata să-şi exprime
lipsa de prejudecăţi.
Aceasta ar fi „noima” cea mai substanţială şi „tuşantă” a
acestei istorii care pare un pur rod al imaginaţiei, dar care
prelucrează o situaţie reală, trăită chiar de bunica lui Uhry.
Acesta ar fi mesajul cel mai generos al acestei întâlniri
neaşteptate dintre două fiinţe despărţite de origine, rasă, religie, statut social, educaţie, experienţă istorică şi individuală,
mentalitate şi prejudecăţi. Un mesaj care se transmite nu o
dată cu simplitate şi emoţie, în abordarea regizorului Claudiu Goga şi a celor trei interpreţi, care-şi dovedesc „clasa”
şi dăruirea.
Spectacolul se distinge prin profesionalismul conturării
tipologiilor şi prin poezia atmosferei.
Montarea mi-a reţinut atenţia încă de la început prin
calitatea şi fina modernitate a imaginii scenice; prin felul în
care fructifica spaţiul de joc, prin bunul gust al ambianţei şi al
costumelor (scenografia: Ştefan Caragiu). Şi, mai ales, m-a
atras prin sugestia efectelor timpului asupra indivizilor ( cu o
înfăţişare total şi repetat remodelată).
Greul spectacolului stă însă pe umerii actorilor, îndrumaţi,
evident, de Claudiu Goga către un joc intens, de ţinută şi

bogăţie expresivă. (Se impunea totuşi o mai mare concentrare a materiei dramatice – reprezentaţia lăsând uneori o
senzaţie de monotonie şi repetare. Mai ales în finalul lungit
şi de Uhry – piesa trebuind să se termine, de fapt, la replica:
„Tu eşti singurul meu prieten”.)
Cei trei interpreţi, reuniţi într-o echipă bine sudată, propun
identităţi puternice, distincte şi chiar opuse. Un rol foarte bun
şi convingător, în toate ipostazele, susţine şi Mircea Drâmbăreanu – Boolie, fiu atent preocupat de starea mamei; patron
presat, precis în oferte.
În ceea ce îl priveşte pe interpretul lui Hoke (rol „gras” şi
atrăgător), nu e prima oară când Mircea Rusu îşi vădeşte
disponibilitatea şi verva în compoziţie; aici – una mai simpatică şi cuceritoare ca oricând. Actorul devine de nerecunoscut
nu doar prin mască, prin „greutatea” dată pozei onorabilităţii
şi încărcăturii autentice de omenie. Şi e mereu cuceritor în
ipostaza de vital mucalit, care triumfă în ritmuri de jazz, când
soarta pare a-i surâde.
Cât despre Maia Morgenstern – ea face în Miss Daisy un
adevărat tur de forţă, o creaţie de o notabilă complexitate,
executată cu convingere şi exemplară atenţie la fiecare detaliu. Evantaiul stărilor şi reacţiilor traversate e amplu. Iat-o,
la început, dezvăluind voinţa tenace, încăpăţânarea văduvei, suspiciunea faţă de cinstea şi sinceritatea „ălora”. Iat-o
mândră de ceea ce a realizat ca profesoară. Iată-i reflexele
sărăciei din tinereţe. Iat-o vibrând la amintiri fericite. Maia
trece impresionant de la sobra, distinsa şi eleganta „lady” la
bătrâna cu gesturi ezitante şi anevoioase şi la spectacolul
(care îţi strânge inima şi te crispează) al senilităţii şi decrepitudinii totale.
Am apreciat dominanta de gravitate şi dramă pe care
şi-a centrat Maia Morgenstern evoluţia. Şi sunt convinsă că
viitoarele reprezentaţii vor stimula un plus de diversificare
a unor momente, făcând loc mai multor accente de umor şi
ironie. Amplificarea zonei de comic a piesei este salutară şi
pentru întâlnirea cu orice public şi poate, mai ales, cu publicul-ţintă al TES.
NATALIA STANCU

100 de ani de existenţă a Sinagogii Centrale din Sofia

Secretarul General ing.Albert
Kupferberg şi Prim Rabin Şlomo
Sorin Rosen au participat, în perioada 9-11 septembrie, la manifestările
prilejuite de sărbătorirea a 100 de
ani de existenţă a Sinagogii Centrale din Sofia. Declarată monument
istoric,aceasta reprezintă una din
cele mai mari sinagogi de rit sefard
din Europa. A fost renovată în anul
2004, în prezent având un aspect,
atât exterior, cât mai ales interior,
deosebit. Manifestările prilejuite cu
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această ocazia au cuprins un concert
simfonic cu muzica unor compozitori
evrei (Felix Mendelssohn Bartholdy,
Gustav Mahler, Leonard Bernstein,
vernisajul expoziţiei „Istoria şi Tradiţiile
Evreilor din Bulgaria”, desfăşurat la
Muzeul Evreiesc din Sofia, amplasat
în cadrul Sinagogii, masa rotundă
cu tema: „Rolul Bisericii Ortodoxe
Bulgare în salvarea evreilor bulgari în
timpul celui de-al doilea război mondial
- model de toleranţă religioasă activă
şi de solidaritate civilă”, organizată de
Universitatea din Sofia.
La ceremonia oficială de aniversare a 100 ani de existenţă a Sinagogii
au participat aproximativ 800 de persoane, printre care Gheorghi Pârvanov, preşedintele Republicii Bulgaria.
Rabinul Aba Dunner a donat Sinagogii
o Tora din partea comunităţii din Rusia.
Au fost de faţă oficialităţi ale statului
bulgar, ale organizaţiilor evreieşti,
precum şi invitaţi din România, Serbia,
Kosovo, Macedonia, Bosnia-Herţegovina, Salonic, Istanbul. Discursul
oficial a fost ţinut de dl Robert Djerassi,
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preşedintele Consiliului Religios Israelit Central al Organizaţiei Evreilor din
Bulgaria. Au mai ţinut scurte alocuţiuni
reprezentanţi ai organizaţiilor evreieşti
internaţionale.
Preşedintele Republicii Bulgaria,
Gheorghi Pârvanov, i-a primit pe
reprezentanţii organizaţiilor evreieşti internaţionale - Moshe Cantor,
preşedintele Congresului European
Evreiesc, Alberto Senderey, director
JOINT pentru Europa şi America Latină, Rabinul Andrew Baker, directorul
cu relaţii internaţionale al Comitetului
Evreiesc American, şi Maxim Benvenisti, preşedintele Organizaţiei Evreilor
din Bulgaria De asemenea, în biroul
preşedintelui Benvenisti a avut loc
o întâlnire informală între Rabinul
Andrew Baker şi reprezentanţii comunităţilor evreieşti naţionale prezente
la manifestări. Tema discuţiilor a fost
monitorizarea fenomenelor antisemite.
Referitor la România, rabinul Baker a
fost interesat de situaţia Monumentului
Holocaustului, la inaugurarea căruia
vroia să participe.
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Se vede de la distanţă că titlul de mai jos, uşor
modificat, aparţine unei piese de Shakespeare. Sigur că cercetătorilor dramaturgiei shakespeariene
nu putea să le scape nuanţa de ironie cu care Marele
Will se adresa publicului său: dacă aşa vă place, aşa
vă scriu ! Cu subînţelesul, desigur, că „ceea ce vă
place vouă nu e obligatoriu să-mi placă şi mie”...
Nouă, la „Realitatea Evreiască”, ne plac şi cititorii
care nu ne plac pe noi. E dreptul lor să nu ne placă
şi noi îi privim cu acelaşi respect ca şi pe acei cititori
care parcurg revista noastră cu plăcere.
Unora nu le place policromia. Nouă, da. Viaţa
este, în felul ei, colorată, nu se poate trăi într-o
singură culoare. Unii cititori nu se arată încântaţi
de rubricile noastre. E dreptul lor. Alţii se arată dezamăgiţi chiar şi de unele rubrici care nu au apărut
niciodată în revistă. De pildă, un remarcabil poet de
limbă română din Israel s-a arătat oripilat de rubrica
noastră „Matrimoniale”. E drept că noi ne-am anunţat intenţia de a o publica (la cererea numeroşilor
cititori), dar această rubrică n-a apărut niciodată.
Probabil că aici a funcţionat şi fantezia poetului care
şi-a imaginat cum ar fi arătat această rubrică, dacă
s-ar fi arătat... Şi tocmai datorită preţuirii pe care o
purtăm acestui poet, ne-am decis să nu publicăm
rubrica „Matrimoniale”. Ne cerem iertare cititorilor, oameni singuri şi uneori
bătrâni, care şi-au dorit-o pentru a-şi
mai alina singurătatea. Dar respectul nostru
pentru imaginaţia şi generozitatea poeţilor
nu are limite. Pentru ele, îi sacrificăm pe cei
singuri şi trişti. Dar nu numai atât; noi respectăm şi alergiile poeţilor. Se pare că domnia-sa face alergie la cuvântul „estradă”.
Numai că acest cuvânt nu mai
există de peste patruzeci de ani
în realitatea şi în vocabularul
uzual al limbii române, cam
de atunci de când Poetul a
urcat în Israel, publicându-şi
cărţile de poezie în România. Sigur, pare de neînţeles
cum poţi fi alergic la ceva ce
nu există... Dar iată că se
poate şi noi respectăm tot
ce se poate.
Unui alt cititor nu-i plac
reţetele de bucătărie evreiască. Să mănânce probabil
că îi place, dar ce caută
reţetele de bucătărie într-o revistă de cultură? E
drept că acest cititor mănâncă în fiecare zi la o
cantină de asistenţă socială şi acolo are cine să se
ocupe de reţete...
Şi iată că noi îi dăm dreptate acestui cititor, îl
înţelegem pe deplin, dar vom continua să publicăm
reţete, pentru că acestea fac parte, într-un fel, din
civilizaţia omului contemporan. Cunoaştem numeroşi oameni de mare cultură care ştiu să preţuiască
virtuţile unei bucătării sofisticate. Şi mai ştiu că nu
există pe lume atâtea cantine sociale care să satisfacă toate gusturile contemporane ale evreilor...
Doamne, fă în aşa fel încât evreii să nu mai fie
nevoiţi să mănânce la cantină... Revista noastră
face doar începutul.
Nu vom conteni să ne exprimăm preţuirea şi
respectul pentru toţi cei care ne citesc. Chiar şi
pentru aceia care ne citesc fără simpatie... Poate
că aici este un paradox şi, uneori, am senzaţia că
paradoxul s-a născut evreu; nimic din ceea ce îi
place unui evreu nu le place celorlalţi evrei... Dar
aşa e lumea. Lumea e plină de paradoxuri. Mă
gândesc, de pildă, că cel mai glorios titlu mondial de
om al păcii poartă numele inventatorului dinamitei.
Cine nu visează la un Premiu Nobel? Numai că, în
timp ce unii visează, evreii muncesc pentru el şi-l
cuceresc. Nu ştiu, poate-o fi şi aici un paradox, dar
nu cred să fie numai atât.
Oricum, mă întorc la cititorii noştri, la cei cărora
le plăcem sau nu şi îi salut cu o îmbrăţişare de gând
bun, pe toţi, fără osebire, cu dragoste şi respect.
Vă place sau nu vă place, noi vă iubim, pentru că
sunteţi ai noştri.
Pe cei care ne citesc îi iubesc din toată inima.
Iar acelora care nu ne citesc le sunt profund
recunoscător.
AUREL STORIN
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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).

