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A G E N D A  PA R L A M E N TA R
Particip ri la reuniuni interna ionale, interven ii în comisii i în plen în Came-

ra Deputa ilor (CD), uneori, i în plenul reunit – Camera Deputa ilor i Senat -, 
întâlniri cu oameni dintre cei care l-au votat în 2008 i cu colegi parlamentari în 
teritoriu, participan i la serb rile de Hanuca, primirea unor parlamentari din Kne-
sset, participarea la dezbaterea “Valori cre tine în politic ”, ini iat  de Grupul 
Ecumenic de Rug ciune din Parlamentul României – iat  principalele puncte 
de reper din activitatea de parlamentar a deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.

Deputatul nostru a f cut parte din delega ia român  a Ini iativei Central 
Europene – Dimensiunea Parlamentar  (ICE – DP), care a avut loc la Budva 
/ Becici, în Muntenegru (26 – 27 noiembrie 2010), reunind 16 state apar inând
acestei p r i a Europei, reprezentan i ai Parlamentului European, Adun rii Par-
lamentare a Consiliului Europei i Consiliului Cooper rii Regionale. Delega ia
român  a fost format  din senatorii Vasile Pintilie, Mih i  G in , deputa ii
Raluca Turcan, dr. Aurel Vainer, Edler Andras György, i doi secretari, R zvan
T nase i Daniel Dulca, din partea Senatului i, respectiv, a Camerei Deputa-
ilor. La reuniunea Comisiei Permanente, prezidat  de pre edintele în exerci iu
al ICE – DP, Miodrag Vicovic, printre cei ale i membri ai Subcomisiei pentru 
rela ia cu organiza iile parlamentare interna ionale i regionale, s-a num rat
i dr. Aurel Vainer, din partea delega iei române. Comisia general  pentru 

probleme economice a fost prezidat  de senatorul Vasile Pintilie i a avut ca 
tem  de dezbatere „Cooperarea transfrontalier  – un instrument-cheie pentru 
cre terea economic  în spa iul ICE”. Deputatul F.C.E.R. a men ionat c  ar fi
util  instituirea unui schimb de informa ii cu privire la rezultatele economice 
înregistrate de statele membre ICE – DP, precum i a unui schimb de bune 
practici, care s  poat fi  fructifi cate, la nivel legislativ, în cadrul parlamentelor 
na ionale. În afar  de pre edintele i vicepre edintele ICE – DP, la sesiuni au 
participat mini trii muntenegreni ai Afacerilor Externe i ai Integr rii Europene, 
Milan Rocen i Gordana Durovic, consilierul pentru afaceri politice, delega ia
UE în Muntenegru, Clive Rumbold. Printre vorbitori s-a remarcat deputatul dr. 
Aurel Vainer, care a propus cooperarea transfrontalier  a României în format 
trilateral, argumentând cu faptul c  trilateralele constituie o form fl exibil  de 
cooperare subregional , i manifestându- i disponibilitatea de a identifi ca noi 
modalit i de cooperare. Deputatul F.C.E.R. a eviden iat succesul trilateralelor 
din anii trecu i, din care au f cut parte al turi de România, Ungaria-Serbia, 
Italia-Serbia, Ucraina-Republica Moldova, Bulgaria-Serbia în domeniile: ~ mai 
bunei gestion ri a controalelor la frontiere; ~ mai strânsei colabor ri economice; 
~ asigur rii unei zone mai puternice de stabilitate i securitate; ~ realiz rii unor 
proiecte de infrastructur  în domeniul transportului; ~ combaterii mai efi ciente a 
crimei organizate .a. Reuniunea s-a încheiat cu o Declara ie Final , transmis
Reuniunii efi lor de guverne din statele membre ale ICE – DP. 

Participând regulat la lucr rile Comisiei de Politic  Economic , Reform i
Privatizare, dr. Aurel Vainer a avut interven ii la numeroase proiecte supuse 
avizului Comisiei sau în dezbaterile pentru întocmirea Raportului de prezentare 
în Camera Deputa ilor (CD). Câteva interven ii demne de re inut: ~ modifi c ri
la codul fi scal, precum reducerea cotei unice de impozitare pe venit de la 16%, 
cât e în prezent, la 10%, în viitor; ~ în noua cot  de impozit pe venit din 2011 
s  se in  seama de rezultatele efective ale situa iei economico-fi nanciare a 
României din 2010, amendament adoptat de Comisie; ~ avizarea proiectului 
de lege privind îmbun t irea situa iei de contractare de lucr ri i servicii din 
fondurile publice, interven ie sus inut i în plenul CD, pentru acordarea unui 
vot favorabil legii sus-amintite din partea Grupului Parlamentar al Minorit ilor
Na ionale (GPMN), pe considerentul c  aceast  lege va contribui la fl uidizarea 
proceselor economice i la mai buna absorb ie a fondurilor europene. Depu-
tatul F.C.E.R. s-a implicat i în dezbaterile privind facilitarea redres rii situa iei
economico-fi nanciare în unit ile autorit ilor publice locale care au difi cult i
în efectuarea pl ilor.

Dr. Aurel Vainer a avut o serie de interven ii în plenul CD i în plenul reunit 
al CD i Senat. Câteva exemple. De Ziua interna ional  de lupt  împotriva 
fascismului i antisemitismului, apreciind faptul c  România are legisla ie care 
sanc ioneaz  manifest rile xenofobe, rasiste, antisemite, dar c  e nevoie ca 
ea s fi e îmbun t it  pentru a fi i aplicat . La dezbaterea Proiectului de Lege 
privind reglementarea situa iei juridice a unor imobile situate în Jude ul Ia i,
deputatul F.C.E.R. a propus deschiderea unui aeroport interna ional la Ia i,
care ar facilita mult fl uxurile din afar  spre nordul Moldovei, spre Moldova. 

Cu prilejul Hanuchiadei 5771, r spunzând concomitent atribu iilor de pre e-
dinte al Federa iei i de deputat, dr. Aurel Vainer s-a întâlnit cu mul i dintre cei 
care l-au votat în 2008, din Bucure ti, Ploie ti, Br ila, Gala i, Tecuci, Foc ani,
Bârlad, Ia i, Boto ani, Suceava, R d u i, ca i cu colegi din Parlament i
autorit i locale care au r spuns invita iilor la festivit ile de Hanuca. Domnia 
sa a apreciat în mod special sprijinul constant acordat de autorit i comuni-
t ilor evreie ti din respectivele ora e, dar i rolul pre edin ilor de comunit i
în implicarea acestora pentru continua îmbun t ire a rela iilor de colaborare. 

La 9 noiembrie a.c., deputatul nostru s-a întâlnit cu un grup de membri ai 
Knesset-ului, care au f cut o vizit  de schimb de experien  în România i au 
avut convorbiri cu pre edintele Comisiei de Afaceri Externe a Senatului, Titus 
Corl ean. Un loc special în program l-a avut vizita delega iei de parlamentari 
israelieni la sediul F.C.E.R., înso it  de E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul 
Israelului în România, unde, în prezen a pre edintelui i a vicepre edintelui Fe-
dera iei, dr. Aurel Vainer i ing. Paul Schwartz, a avut loc un schimb de informa ii 
privind activitatea F.C.E.R., pe de o parte, i a Knesset-ului, pe de alt  parte. 
Delega ia a vizitat Centrul Comunitar Evreiesc din Bucure ti i conducerea 
F.C.E.R. a oferit un dejun în onoarea oaspe ilor. La dejun au participat E.S. Dan 
Ben-Eliezer, doamna Hedva Ben-Eliezer, membri ai Comitetului Director, lideri 
ai BBR, INSHR – EW, colii „Lauder”, efi  ai unor institu ii culturale din cadrul 
F.C.E.R., parlamentari, reprezentan i ai Prim riei Generale. Cu acest prilej a 
avut loc un dialog interactiv pe diverse teme ale lumii evreie ti contemporane, 
moderat de dr. Aurel Vainer. În calitate de membru al Grupului Parlamentar de 
Prietenie România – Israel, deputatul nostru a formulat mai multe posibilit i
de înt rire a raporturilor de colaborare între Parlamentul României i Knesset.

La întâlnirea Grupului Ecumenic de Rug ciune din Parlamentul României, la 
care a luat parte deputatul nostru, derulat  sub înaltul patronaj al pre edintelui
CD, Roberta Alma Anastase, având tema de dezbatere mai sus-citat , au fost 
peste 150 de participan i, oameni politici, parlamentari din peste 20 de state 
din Europa, Asia i America, oameni de cultur , reprezentan i ai diverselor 
religii .a. Dup  micul dejun cu rug ciune i dezbatere, seara a avut loc un 
program artistic. (I.D.)

Excelen ei Sale, Domnul Shimon Peres
Pre edintele Statului Israel

Stimate Domnule Pre edinte,
Afl ându-ne în drumurile spre cele 38 de 

Comunit i Evreie ti din România, potrivit 
Programului Hanukiada 5771, am afl at cu 
profund  mâhnire i triste e vestea tragic  a 
incendiilor din jurul Muntelui Carmel. 

Excelen a Voastr , dorim s  transmitem în 
numele Conducerii Federa iei Comunit ilor
Evreie ti din România expresia sim mintelor
noastre de compasiune, dar i de solidaritate 
fr easc  cu Poporul Israel, cu Statul evreilor, 
ren scut acum 62 de ani, dup  o lupt  înde-
lungat i plin  de obstacole.

V  asigur m, Stimate Domnule Pre edin-
te Shimon Peres, c  evreii din România de 

ast zi nutresc cele mai puternice sentimente 
fa  de Statul Israel, fa  de eforturile continue 
i atât de îndârjite ale cet enilor israelieni, 

îndreptate spre progresul continuu al rii 
Sfi nte, pilonul trainic al existen ei noastre 
multimilenare, speran a în progres i pace 
atât  în Israel cât i în lume.

Fie ca bunul Dumnezeu s  dea putere 
poporului Israel pentru a dep i situa ia grea 
creat  în urma incendiilor din zona Haifa. 

În numele Conducerii F.C.E.R i al tuturor 
evreilor din România,

Cu înalt  stim i deosebit  considera ie,
Dr. AUREL VAINER - Deputat

Pre edinte F.C.E.R.
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Hanuca 5771: Sinagoga Mare din Bucure ti

De Hanuca – prima lumân ric  aprins  la 
Sinagoga Mare din Bucure ti -, am surprins 
atmosfera de reg sire sufl eteasc , reunind, 
într-o tradi ie care ne este drag , evrei 
bucure teni i prietenii lor. Al turi de lideri 
ai F.C.E.R., fo ti i actuali, lideri ai C.E.B., 
A.E.R.V.H., A.C.P.R.I., BBR, JCC, Habad – 
Lyubavitch, colii „Lauder”, Asocia iei pentru 
Pacea Religiilor au participat reprezentan i ai 
Guvernului, înal i ierarhi, diploma i, saluta i
de pre edintele C.E.B., Erwin im ensohn,
moderatorul serii. Sinagoga plin , în pofi da 
poleiului, a fost o extraordinar  dovad  de 
„spirit comunitar”, remarca Prim Rabinul lo-
mo Sorin Rosen, în cuvântarea sa. „Când vor-
bim de Hanuca, vorbim de victorie militar i
spiritual … Într-o perioad  în care elenismul 
impus de Antiohus Epifanes periclita îns i
fi in a noastr  na ional , au existat oameni 
f r  fric , însufl e i i de credin a în Dumnezeu 
Unicul, care au luptat pentru ap rarea iden-
tit ii iudaice, i au învins“, a spus vorbitorul. 

Hanuca este o „pagin  important  de is-
torie a evreilor, petrecut  acum 2172 de ani”, 
afi rma pre edintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer.
„Important  - pentru c  victoria împotriva 
opresorilor se realizeaz  cu for e proprii i cu 
ajutorul lui Dumnezeu: candela cu ulei curat, 
în Templul de la Ierusalim, eliberat de Iehuda 
Macabeul, a ars opt zile în loc de una singur ,
cum ar fi  fost fi resc”. S rb toarea reînnoirii 
are conota ii actuale i în ob tea noastr . Cu 
sprijinul Guvernului României, a fost renova-
t  recent Sinagoga din Roman. Cu ajutorul 
Comisiei pentru Mo tenirea American  în 
Str in tate, au fost reinaugurate cele 131 de 
morminte profanate acum doi ani, la Cimitirul 
Giurgiului. Printr-o fericit  coinciden , anul 
acesta, am s rb torit în aceea i zi, 1 Decem-
brie, aprinderea primei lumân rele de Hanuca 
5771 i Ziua Na ional  a României. Evreii 
români au f cut jertfa suprem  pe câmpul de 
b t lie în r zboaiele de independen i de 
reîntregire ale României;1877, 1913, primul 
r zboi mondial, a ar tat pre edintele F.C.E.R.

„Hanuca este simbolul voin ei poporului 
evreu de a tr i liber în ara sa”, a spus E.S. 
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în 
România.

   „Întâmpin m luminile Hanuc i cu lumi-
n ”, a afi rmat pre edintele BBR, ing. José 
Iacobescu; „lumina înv turii, a împrietenirii 
- punte pe care B’nai B’rith o întinde spre 
întreaga umanitate”. 

   Prima lumân ric  de Hanuca, în Capita-
l , a fost aprins  de copii de la Talmud Tora i
de cunoscuta pictori Medi Dinu, în vârst  de 
102 ani, rezident  la C minul „Rosen”. Clipuri 
despre Hanuca, corul, condus de Bogdan Lif-
in, vestind lumii veselie, lini te, solemnitate; 

trata ia cu sovganiot; dreidl-urile împodobind 
sinagoga au înveselit cu culorile Hanuc i cerul 
sufl etelor noastre. 

*
Hanuca a fost s rb torit i la C minul

„Rosen“, la Funda ia Habad i la coala 
„Lauder Reut“.

Pite ti
La Pite ti, Prim Cantorul Iosif Adler a bine-

cuvântat i aprins cea de-a opta lumân ric
de Hanuca Dup  ce a transmis salutul pre-
edintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, prof. dr. 

arh. Tiberiu Benedek a accentuat asupra celor 
dou  minuni celebrate de Hanuca: ~ opai ul
de ulei curat care a ars opt zile în loc de una 
singur , cât era fi resc, în Templul eliberat din 
Ierusalim; ~  victoria celor pu ini împotriva 
celor mul i, a celor slab înarma i împotriva 
unei armate puternice, fi indc  de partea lor 
era voin a de libertate, de ap rare a identit ii
na ionale, a monoteismului. Nemuritoarele 
cântece de Hanuca, intonate de Prim Cantorul 
Iosif Adler, au însufl e it inimile, stare de spirit 
întregit  de trata ia ospitalierelor gazde: pre-
edintele Comunit ii, ing. Aurel Davidovici,

secretara Comunit ii, Teodora Davidovici.

Craiova
Reprezentan i ai Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne, ai Bisericii Romano-Catolice, ai Bi-
sericii Baptiste, universitari, arti ti, jurnali ti
din presa local i central  au participat la 
S rb toarea Luminilor, al turi de enoria i
craioveni i evrei veni i din ob tile învecinate. 

Continuare în pagina 3
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H A N U C H I A D A  5 7 7 1
Sinagoga Mare, arhiplin , având unul 

din cele mai fastuoase Aron Kode -uri din 
ar , i-a primit oaspe ii împodobit  cum 

se cuvine, gra ie str daniilor celor care 
gospod resc comunitatea: pre edintele
prof. univ. dr. Corneliu Sabetay, vicepre-
edintele Francisc (Feri) Abraham. Acesta 

din urm  – chiar în condi ii fi zice difi cile. 
„Aproape fi ecare s rb toare evreiasc
este o pagin  din istoria poporului nostru, 
pr znuind un miracol prin care poporul lui 
Israel a reu it s  dep easc  toate ob-
stacolele, s  mearg  mai departe i s - i
p streze identitatea”. A fost numitorul co-
mun, eviden iat de pre edintele Comuni-
t ii craiovene, evocând evenimentele de 
acum mai bine de 2000 de ani. „S-a vorbit 
despre s rb toarea luminii i a eliber rii”,
a spus prof. univ. dr. arh. Tiberiu Benedek,
salutând adunarea în numele pre e-
dintelui F.C.E.R., „dar Hanuca este i o 
s rb toare a solidarit ii. Prezen a în sal
a ofi cialit ilor, a prietenilor no tri neevrei 
dove te c  ecumenismul i bunele rela ii
interetnice sunt reale. Hanuca ne face 
aten i c  suntem înconjura i de minuni 
ale Divinit ii: de la fi rul de iarb  la om”. 
Reluând ideea solidarit ii, prof. univ. dr. 
Corneliu Sabetay s-a referit la dezastrul 
recent – incendiul de propor ii din Haifa 
-, la faptul c  Israelul a primit ajutor din 
partea multor ri ale lumii, inclusiv Ro-
mânia. Binecuvântarea, aprinderea celei 
de-a opta lumân ri, cântecele intonate de 
Prim Cantorul Iosif Adler, fi lmul israelian la 
retroproiector, darurile de Hanuca primite 
de copii i tineri, bogata trata ie au vorbit 
despre miracolul de Hanuca, acum, în 
Craiova.

IULIA DELEANU 

Ploie ti
A doua lumânare de Hanuca a fost 

aprins  la Ploie ti, în prezen a unei de-
lega ii formate din E.S. Dan Ben-Eliezer, 
ambasadorul Statului Israel în România, 
dr. Aurel Vainer, pre edintele F.C.E.R, dr. 
Irina Cajal Marin, subsecretar de stat la 
Ministerul Culturii i Patrimoniului Na ional, 
ing. Rudy Marcovici, director al CAPI, Erwin 

im ensohn, pre edinte al Comunit ii 
Evreilor din Bucure ti i ec. Silvian Horn, 
ef al Cabinetului pre edintelui F.C.E.R. In 

fa a unei audien e numeroase, dna Adela 
Herdan, pre edinte al Comunit ii Evreilor 
din Ploie ti, a abordat diferite teme de 
istorie iudaic , precum i elemente de sim-
bolism ale s rb torii de Hanuca. Unicitatea 
în Europa a programului “Hanuchiada” 
desf urat de F.C.E.R. a fost explicat
de dr. Aurel Vainer, al turi de un sumar al 
activit ii Federa iei din ultima perioad i
frumoase ur ri adresate membrilor comu-
nit ii i prietenilor ei. Prin recitalul extraor-
dinar sus inut de corul de copii al Liceului 
de Art  “Carmen Sylva” lumina i bucuria 
s rb torii de Hanuka au putut p trunde în 
inima tuturor celor prezen i.

Br ila
Prima zi a S rb torii Luminii în Comu-

nitatea Evreilor din Br ila a început cu un 
“Baruch Haba” i un zâmbet sincer, adresat 
de membrii comunit ii delega iei format
din E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul 
Statului Israel în România, dr. Aurel Vainer, 
pre edintele F.C.E.R., Prim Rabin lomo
Sorin Rosen, Erwin im ensohn, pre e-
dintele Comunit ii Evreilor Bucure ti, i
numero i al i invita i. Un moment special a 
fost aprinderea primei lumân ri de Hanuca 
de c tre Lior Daniel Cazacu, un tân r care 
în urm  cu 12 ani a avut Brit Mila în aceea i
sinagog . Vizibil emo ionat de frumoasa 
primire, ambasadorul Statului Israel a vor-
bit despre originea sa româneasc  dar i
despre hot rârea sa de a îmbun t i coo-
perarea în toate domeniile dintre cele dou
state. “Hanuca - Festivalul Luminilor, care 
dureaz  opt zile, celebreaz  victoria luminii 
asupra întunericului, riposta unui popor 
mic, dar demn, în fa a opresorului, atunci 

când i se refuz  dreptul la existen  spiri-
tual i na ional ”, spunea dr. Aurel Vainer 
în cuvântarea sa. Domnia sa a continuat 
expunerea prezentând semnifi ca ia altor 
elemente ale minunii de Hanuca: izbânda 
Macabeilor, purifi carea Templului, vasul cu 
untdelemn pentru o zi care a ars opt zile. 

Gala i
Nu de multe ori apare ocazia de a 

vedea un pre edinte care dirijeaz  nu 
doar activitatea Comunit ii ci i corul ei, 
respectiv ing. Sorin Blumer. La festivitate 
au participat i “vârfurile” autorit ilor locale, 
din care amintim: pre edintele Consiliului 
Jude ean Gala i, dl. Eugen Chebac, vi-
ceprimarul Municipiului Gala i dl. Mircea 
R zvan Cristea, deputat Mircea Toader, 
liderul Grupului Parlamentar al PDL în Ca-
mera Deputa ilor. In cuvânt rile adresate 
membrilor Comunit ii, cu to ii au apreciat 
buna colaborare în toate proiectele desf -
urate precum i respectul fa  de tradi ia

iudaic i importan a popula iei evreie ti
în dezvoltarea municipiului. “În amintirea 
acestei minuni, se aprind, progresiv, cele 
opt lumân rele ale Hanukiei. Hanuca este 
o pagin  de istorie na ional i univer-
sal  iar luminile ei au darul s  împr tie
întunericul prejudec ilor, calomniilor, 
nega ionismului”, spunea dl. dr. Aurel Va-
iner, pre edintele F.C.E.R. la începutul 
cuvânt rii sale. Domnia Sa i-a exprimat 
dorin a ca în anul urm tor, festivitatea de 
Hanuca s  se desf oare în Sinagoga 
din localitate, apreciind în mod special 
eforturile deosebite depuse de dl. Blu-
mer în buna administrare a comunit ii
i a activit ilor ei. 

Tecuci
Într-o atmosfer  de s rb toare i bu-

curie, pre edintele Comunit ii, dl. Iancu 
Aizic, este bucuros de numero ii oaspe i
i enoria i care redau via  istoriei de aici. 

Vizita E.S. Dan Ben-Eliezer a fost prima 
întâlnire a comunit ii cu un ambasador, 
enoria ii primind c lduros mesajul de prie-
tenie, sprijin i încurajare al Domniei Sale. 
Poate ca o mic  minune de Hanuca pentru 
cei prezen i, curentul electric s-a întrerupt 
fi x în momentul în care, aprinzând lumân -
rica din Hanukia, Prim Rabinul lomo Sorin 
Rosen i Alesia Rozelina Aizic, în vârst  de 
cinci ani, au rostit binecuvânt rile, lumina 
ei inundând întreaga sinagog . M rturisind 
aprecierea deosebit  pentru reu itele micii 
comunit i din Tecuci, dr. Aurel Vainer a 
purtat un dialog cu participan ii la festivitate 
despre importan a tradi iilor de Hanuca : 
“La fi nalul rebeliunii Macabeilor (164 i.e.a.), 
în Ierusalim începe ac iunea de purifi care a 
Templului i se descoper , într-un ungher, 
un vas cu untdelemn sc pat de profanare. 
În loc s  dureze o singur  zi, puterea sa 
de a arde i a lumina dureaz  opt zile”. 
Al turi de comunitate s-a afl at i dl. Eduard 
Finkelstein, primarul Municipiului Tecuci, 
precum i numero i reprezentan i ai auto-
rit ilor locale.

Foc ani
A doua lumânare de Hanuca a prins 

via  într-o comunitate mic , dar plin  de 
via , într-o sinagog  b trân , dar plin
de tineri i veselie. Iar în centrul lor – dl. 
Mircea Rond, pre edintele Comunit ii 
Evreilor din Foc ani. Dup  aprinderea 
lumân rii i rostirea binecuvânt rilor, 
membrii comunit ii au avut ocazia s  îm-
p rt easc  amintiri i pove ti cu E.S. Dan 
Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel, 
ascultând mesajul de prietenie adresat de 
Domnia Sa. Pre edintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, a remarcat activitatea deosebit i
foarte interesant  a Comunit ii Evreilor din 
Foc ani, purtând un dialog despre religie, 
monoteism i tradi iile iudaice. Festivitatea 
s-a încheiat cu un scurt recital de muzic
evreiasc  al unui cor local, completat de 
cântecele intonate de grupul vocal al de-
lega iei Conducerii F.C.E.R.

Bârlad
Laz r Croitoru, pre edintele comu-

nit ii, i-a primit pe oaspe i i delega ia 
F.C.E.R. Melodiile interpretate de tinerii 
cori ti din Bucure ti au f cut ca Sinagoga 
i enoria ii s  resimt  bucuria luminii de 

Hanuca. E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasa-
dorul Statului Israel, a reiterat hot rârea
sa de a m ri apropierea dintre comunit i
i Ambasada Statului Israel, promi ând 

sprijinul s u direct pentru ac iuni culturale 
i de cunoa tere a culturii israeliene. Dr. 

Aurel Vainer, pre edintele F.C.E.R., a 
vorbit despre colaborarea deosebit  dintre 
comunit i i F.C.E.R., precum i despre 
memoria i limba iudaic  - puncte centrale 
ale iudaismului.

Ia i
Al turi de numeroase ofi cialit i (Con-

stantin Simirad, pre edintele Consiliului 
Jude ean Ia i, Dragomir Tomaseschi, 
prefect, Marius Spânu, deputat, Wilhelm 
Danc , rectorul Institutului de Teologie din 
Ia i, reprezentan i ai cultelor i minorit ilor 
na ionale), Abraham Ghiltman, pre e-

dintele Comunit ii, a deschis programul 
festiv. În dialogul cu participan ii i membrii 
Comunit ii Evreilor din Ia i, E.S. Dan Ben-
Eliezer a vorbit despre dezastrul provocat 
în Israel de incendiul din jurul Muntelui 
Carmel i eforturile depuse pentru a preve-
ni pagubele ulterioare, a evocat amintirile 
i tradi iile frumoase transmise de familie 

despre România i a reafi rmat dorin a ca 
statul român s  dezvolte în continuare 
colaborarea cu Israelul, realizând astfel 
i o punte între tinerele genera ii din cele 

dou  state. Constantin Simirad a retr it
pe scena Teatrului “Luceaf rul” amintirile 
din copil rie, al turi de colegi i prieteni 
evrei, evocând personalit i evreie ti care 
au infl uen at istoria ie ean . În cuvântul 
dr. Aurel Vainer, participan ii la festivitate 
au redescoperit al turi de domnia sa isto-
ricul, tradi ia, morala s rb torii de Hanuca 
precum i unele pove ti pline de tâlc. Din 
frumosul program nu au lipsit recitalul de 
muzic  klezmer i idi  al Corului Comunit -
ii, condus de Rudolf Rosenberg, precum i
recit ri de poezii semnate de Ion Pribeagu 
i Lic  Bluthal.

Boto ani
De i a început cu un moment trist, de 

reculegere pentru cet enii israelieni care 
au pierit în urma focului de la Muntele 
Carmel, discursul pre edintele Comuni-
t ii Evreilor din Boto ani, David Iosif, i
întreaga festivitate de Hanuca au fost pline 
de speran i de încredere. Lumânarea 
de Hanuca fost aprins  cu binecuvânt ri
i în acordurile vesele ale forma iei de 

muzic  klezmer, condus  de Avi Finkel. 
Pre edintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a vorbit despre importan a s rb torii de 
Hanuca în redescoperirea drumurilor per-
sonale, simbolismul Sinagogii din Boto ani 
i a rememorat momente dureroase ale 

Holocaustului care s-au desf urat aici. 
Erwin im ensohn, pre edintele Comu-
nit ii Evreilor din Bucure ti, i-a exprimat 
bucuria de a fi  din nou în Boto ani, purtând 
un dialog despre pilonii iudaismului. Copiii 
au primit Hanukageld iar festivitatea a fost 

încheiat  cu cântece tradi ionale.

R d u i
Sala de conferin e a Hotelului “Gerald” 

din R d u i p rea complet transforma-
t : Suvganiot, Hanukageld, felicit ri i
bun t i… iar în mijlocul ei, zâmbind i
bucuros de oaspe i ca-ntotdeauna, dl. Igo 
Koffl er, pre edintele Comunit ii. Cu inima 
deschis , dr. Aurel Vainer a vorbit despre 
progresele f cute la restaurarea Sinagogii 
din R d u i, istoria evreilor locali i des-
chiderea F.C.E.R. c tre colaborare i par-
teneriate externe. Domnul Aurel Ol rean,
primarul Municipiului R d u i, a men ionat
aprecierea i apropierea autorit ilor locale 
fa  de cultura iudaic i importan a evre-
ilor pentru localitate – atât în trecut cât i
în prezent.

Suceava
O atmosfer  cald , familiar i prie-

tenoas  ne-a înconjurat din clipa când 
am trecut pragul Comunit ii Evreilor din 
Suceva. Intâmpina i de prof. Sorin Golda, 
pre edintele Comunit ii, am parcurs pe 

în elesul tuturor minunea de Hanuca. 
Aprinderea, cu zâmbetul pe buze, a 
lumân rii de c tre cea mai tân r  mem-
br  a comunit ii a fost urmat  de în-
mânarea tradi ional  de “Hanukageld”.
In cuvântarea adresat  participan ilor
la festivitate, pre edintele F.C.E.R. a 
apreciat rela ia deosebit de bun  cu 
autorit ile locale i sprijinul acordat de 
c tre acestea Comunit ii i Federa iei. 
Desigur, aceast  sear  frumoas  nu ar 
fi  fost complet  f r  bun t ile preg tite 
de doamnele de la Comunitate i cân-
tecele intonate de grupul vocal care a 
înso it delega ia Conducerii F.C.E.R.

Piatra Neam
Oseh shalom bimromav! Intr-o comu-

nitate mic , dar plin  de via , la Piatra 
Neam  lumina izvorât  din ce-a de asea
lumânare de Hanuca s-a îmbinat cu vocea 
i acordurile muzicale ale forma iei “Ma-

cabeii” din localitatea Dumbrava Ro ie. In 
cuvântul s u, ing. Harry Solomon, pre e-
dintele Comunit ii, a explicat enoria ilor
semnifi ca ia s rb torii de Hanuca i rolul ei 
în via a evreiasc . Ata amentul popula iei
evreie ti fa  de România i de Israel a fost 
reprezentat de rug ciunile rostite de Prim 
Rabinul lomo Sorin Rosen. Pre edintele
Comunit ii Evreilor din Bucure ti, Erwin 

im ensohn, originar din Piatra Neam , a 
rememorat, al turi de participan i, nume-
roase îmtâmpl ri de Hanuca din istorie i
copil ria sa. Reprezentantul Comunit ii
Elene a remarcat respectul fa  de credin-
a neclintit  a evreilor în Dumnezeul Unic 
de-a lungul mileniilor. Dovad  a aprecierii 
de care se bucur  Comunitatea în plan 
local a fost participarea viceprefectului 
jude ului Neam , a reprezentan ilor cultelor 
i minorit ilor na ionale precum i ai unor 

institu ii de cultur .

Bac u
Sinagoga renovat  din Bac u a fost 

în acest an arhiplin . C ldura tuturor par-
ticipan ilor a fost împlinit  de aprinderea 
celei de-a asea lumân rele de Hanuca 
de c tre adolescentul Eran Herman. Prim 
Rabinul lomo Sorin Rosen a vorbit despre 
semnifi ca ia s rb torii în contextul actual, 
mai ales despre importan a simbolului ales 
de Macabei, care au preferat s  alunge 
întunericul în locul obi nuitelor celebr ri
ale victoriei.  Al turi de Comunitate i de 
delega ia F.C.E.R. s-au afl at reprezentan i
ai Prim riei, Consiliului local i ai diferite-
lor organiza ii nonguvernamentale locale. 
Evenimentul s-a încheiat în acordurile 
muzicale tradi ionale ale corului comunit ii 
i  printr-o vizit  la Muzeul Evreilor din Ba-

c u “Dr. Alexandru afran”, afl at în incinta 
frumoasei sinagogi “Avram Arie Rosen”.

SILVIU VEXLER

Urmare din pagina 2
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Hanuca este important  nu numai 
pentru evrei ci i pentru celelalte dou
credin e monoteiste deoarece a salvat i
r d cinile cre tinismului i ale islamului, 
a ar tat în cuvântarea sa pre edintele 
Comunit ii, Alexandru Ausch. Vorbitorul 
a men ionat c  s rb toarea coincide i

cu un eveniment deosebit pentru comu-
nitate - refacerea fa adei sinagogii, astfel 
c  ea i-a recâ tigat m re ia din trecut. 
Mirela A man, membr  a Consiliului de 
conducere al F.C.E.R. i vicepre edin-
tele Comunit ii Evreilor din Bucure ti, 
a transmis ur rile conducerii Federa iei
i a vorbit despre semnifi ca ia s rb torii.

Dup  aprinderea celei de a patra lu-
mân ri, un grup vocal format din doi tineri, 
veni i în mod special la s rb toare, a in-
terpretat cântece tradi ionale de Hanuca.

Cluj-Napoca
La Sinagoga Deporta ilor din Cluj-

Napoca, pre edintele Comunit ii, Robert 
Schwartz, i-a salutat pe cei prezen i, atât 
pe enoria i cât i pe invita i - reprezentan-
tul Pre edin iei, în persoana lui Peter Eck-
stein-Kovacs i reprezentan i ai cultelor, ai 
administra iei centrale i locale,  consulul 
general al Ungariei. Potrivit vorbitorului, 
cel mai mare miracol al Hanuc i este 
faptul c , dup  atâtea suferin e, se mai 
g sesc evrei în sinagog . Emerich Ro-
nay, membru în conducerea comunit ii,
a subliniat destinul de pace al evreimii, 
eroismul i curajul poporului. A urmat apoi 
ceremonia aprinderii celei de a cincea 
lumân ri. În cuvântul s u, Edi Kupferberg,
eful Cancelariei Rabinice i membru al 

Consiliului de conducere al Federa iei, a 
explicat semnifi ca ia modalit ii de aprin-
dere a lumân rilor – în ordine cresc toa-
re, ceea ce ne îndeamn  s  privim spre 
prezent i la ceea ce va urma, o progresie 
spre ceva mai bun. Revolta Macabeilor, 
a relevat vorbitorul, s-a îndreptat i împo-
triva acelor evrei care tindeau s - i uite 
iudaitatea i se orientau c tre asimilism. 
Este i o aten ionare pentru prezent când 
mirajul multiculturalismului i al globali-
z rii determin  pierderea identit ii. E.S.
Mariana Stoica, fost ambasador al Ro-
mâniei în Israel i pre edintele Asocia iei
Culturale de Prietenie România-Israel, a 
ar tat c  în aceste momente solemne ne 
gândim la Statul Israel i la difi cult ile cu 
care se confrunt .

Corul Talmud-Tora al Comunit ii clu-
jene, dirijat de prof. Ecaterina Halmo ,
cu numero i soli ti cu voci minunate i
prestigioasa forma ie klezmer Mazel Tov
(solist Sulamita Socea) au interpretat 
un foarte bogat program de cântece de 
Hanuca.

Oradea
Sala de festivit i a JCC Oradea s-a 

dovedit a fi  neînc p toare în seara aprin-
derii celei de cincea lumân ri. În cuvântul 

de deschidere, pre edintele Comunit ii,
ing. Felix Koppelmann, i-a salutat pe 
enoria i i i-a prezentat pe invita i – de-
lega ia F.C.E.R., reprezentan ii cultelor, 
ai administra iei centrale i locale, al i
prieteni ai comunit ii. Dup  ceremonia 
aprinderii lumân rilor, la care au fost 
invita i s  participe E.S. Mariana Stoica,
episcopul greco-catolic Virgil Percea,

episcopul romano-catolic Bocskei Laszlo,
preotul vicar ortodox Radu Rus i vicepri-
marul dr.Gheorghe Carp, pre edintele a 
reamintit dezastrul care a cuprins Israelul, 
ar tând c  26 de ri, printre care i Ro-
mânia, au s rit în ajutorul statului evreu. În 
cuvântul s u, rabinul Abraham Ehrenfeld
a vorbit despre simbolismul Menorei i, în 
context, al focului, benefi c pentru oameni 
dac tiu s -l st pâneasc . Prin folosirea 
apei al turi de foc se realizeaz  un echi-
libru necesar pentru desf urarea vie ii.
Viceprimarul dr. Gheorghe Carp a adus un 
elogiu activit ii comunit ii evreie ti din 
Oradea i a pre edintelui s u i a scos 
în eviden  convie uirea cultelor din acest 
ora . Episcopul greco-catolic al Oradiei, 
Virgil Percea, i-a exprimat satisfac ia c
a putut participa la aprinderea lumân rilor. 
Episcopul Bocskey Laszlo a vorbit despre 
semnifi ca ia luminii la evrei i cre tini iar 
preotul vicar Radu Rus a transmis ur rile
de s rb tori i de bine ale Preasfi n itului
Sofronie, Episcopul Oradiei. Edi Kupfer-
berg a prezentat dilema aprinderii lumâ-
n rilor i semnifi ca ia sa pentru viitorul 
comunit ilor noastre. Mirela A man a 
transmis ur rile conducerii F.C.E.R. i ale 
pre edintelui, dr. A Vainer. E.S. Mariana
Stoica a ar tat c  în centrul acestei s rb -
tori stau copiii, viitorul oric rei comunit i.

În încheierea primei p r i a ceremo-
niilor, ing. Felix Koppelmann a transmis 
salutul prefectului Oradiei, precum i al 
Marelui Rabin Menachem Hacohen. Apoi 
cei prezen i au putut urm ri forma ia de 
dansuri a JCC, programul corului “Gyuri
Villany” i  un program al forma iei klezmer 
Hake et Klezmer Band, binecunoscut i
pentru succesele ob inute în str in tate,
solist Kati Kovari.

Sighet
Dup  ce i-a introdus pe invita i, ing. 

Hary Marcus, pre edintele Comunit ii 
din Sighet, a prezentat istoria Hanuc i,
explicând semnifi ca ia acestei s rb tori
i minunile ei. Doamna Eugenia Gogea,

primarul ora ului, s-a referit la lumin  ca 
aduc toare de ve ti bune pentru to i, i a 
mul umit pentru tot ce au f cut i fac evreii 
pentru ora . Lumân rile  pe care le aprin-
dem sunt o binecuvântare, o mul umire
iar de Hanuca simbolizeaz  cele dou
minuni – a spus rabinul Abraham Ehren-
feld. Pe de-alt  parte, victoria militar  a 
creat posibilitatea ca noi s  tr im ca evrei. 
Mul umind pentru primire, Mirela A man a 
subliniat c  Hanuca înseamn i înnoire 
iar, de peste 2000 de ani, ea simbolizea-
z  victoria luminii asupra întunericului. 
Vorbind în numele Asocia iei Culturale de 

Prietenie România-Israel, E.S.Mariana 
Stoica a apreciat eforturile comunit ii din 
Sighet pentru a- i men ine identitatea. S-a 
trecut apoi la aprinderea celei de a aptea 
lumân ri i s-a mai aprins înc  o lumânare 
în memoria celor care au c zut la datorie 
în Israel în timpul stingerii incendiului. 
Corul comunit ii a prezentat numeroase 
cântece de Hanuca.

Satu Mare
În fa a enoria ilor aduna i în Sinagoga 

mic , pre edintele Comunit ii s tm -
rene, av. Nicolae Decsei, i-a prezentat 
pe invita i. Rabinul A. Ehrenfeld a vorbit 
despre semnifi ca ia s rb torii. Menora, a 
spus el, este simbolul luminii care a fost 
stins  de du manii evreilor i reaprins
de evreii înving tori. Edi Kupferberg a 
men ionat cele dou mi voturi din cas
- mezuza care este un scut, o pav z  a 
casei, un sanctuar al divinit ii i Hanukia
care lumineaz  din exteriorul casei evre-
ie ti. Lumân rile aprinse îi simbolizeaz
pe cei drep i, de aceea trebuie s  ne com-
port m ca s fi m unul dintre ace ti oameni 
drep i, s  ne p str m azi identitatea în 
condi iile globaliz rii, a a cum str mo ii
no tri i-au p strat-o în fa a culturii elene. 
E.S. Mariana Stoica a legat s rb toarea
Hanuc i de situa ia din Israel, de satisfac-
ia c  nenorocirea care a cuprins ara a 

fost oprit i c  atât de multe ri au s rit
în ajutorul statului evreu. To i ce prezen i
s-au îndreptat spre curte, unde a fost 
aprins  cea de a aptea lumânare pe 
Hanukia afl at  în fa a Sinagogii.

EVA GALAMBOS

Tulcea
Luni,7 decembrie 2010,la sediul 

Comunit ii Evreilor din Tulcea, a fost 
s rb torit  a 6-a zi de Hanuca. A fost 
prezentat  semnifi ca ia istoric  a acestei 
s rb tori, au fost aprinse lumân rile, cu 
respectarea tradi iei.

Apoi, membri ai Comunit ii au vizio-
nat i un scurt fi lm referitor la s rb torirea
Hanuc i în diferite ri ale lumii.

FAIMBLAT SOLOMON
Pre edinte

Israel Sabag i Attila Gulyas: 
„Pirsum HaNes” în Banat 
Traseul de Hanuca parcurs de directo-

rul Joint România, Israel Sabag, i direc-
torul D.A.S.M., Attila Gulyas a debutat la 
Re i a, comunitate pu in numeroas  dar 
foarte primitoare, în care pre edintele 
Ivan Schabel i colaboratorii s i i-au 
a teptat oaspe ii cu bucate frumos aran-
jate i cu aten ie preg tite. Un grup de 14 
persoane din Timi oara a venit cu acest 
prilej s  le aduc  din cântul specifi c de 
Hanuca celor din aceast  comunitate. 

În dup -amiaza zilei de 1 Decembrie 

a avut loc la Timi oara aprinderea primei 
lumân ri de Hanuca, la Sinagoga din Io-
sefi n. Peste 300 de participan i au venit 
la acest eveniment. Micu ul Andrei Pârva
a aprins lumân rile de Hanuca. Pre e-
dinta Comunit ii Evreilor din Timi oara,
Luciana Friedmann, i-a întâmpinat pe 
oaspe ii din partea F.C.E.R. i Joint dar i
pe numero ii reprezentan i ai bisericilor i
ai autorit ilor locale, subliniind faptul c
lumina din sinagog  este accentuat  de 
num rul mare al celor prezen i c ci doar 
ei pot da via  acestei comunit i. „Ha-
nuca este o s rb toare special  c ci ne 
este comandat s  facem Pirsum HaNes.
În Israel aceste Hanukiot se afl  puse în 
ferestre pentru a sublinia faptul c  noi 
trebuie s fi m solidari, s  nu ne temem, 
indiferent câ i am fi  la num r, s  con ti-
entiz m Minunea“ – afi rma Israel Sabag. 

„Maoz Tzur”, „Mi ze hidlik”, „Mi yema-
lel”, „Sevivon” au fost doar câteva dintre 
melodiile interpretate de cori ti. În acest 
an la eveniment au fost prezen i pentru 
prima oar  membri ai Comunit ii evreie ti 
din Lugoj iar pre edintele acestei Comuni-
t i, Ivan Bloch, a subliniat emo ia acestei 
celebr ri comune. 

Aproape patru ore se fac între Timi-
oara i Petro ani, unde opt oameni au 

a teptat oaspe ii de Hanuca. Israel Sabag
a aprins cea de-a doua lumânare. 

La Arad, ceremonia de Hanuca a avut 
loc în cantina Comunit ii. Pre edintele
Comunit ii, Ionel Schlesinger, a salutat 
prezen a oaspe ilor locali – dorind un spe-
cial „La mul i ani!” Arhiepiscopului Timotei 
Seviciu, care i-a serbat ziua de na tere
– dar i celor veni i din partea F.C.E.R. i
Joint. Dup  ce directorul JDC a subliniat 
semnifi ca ia universal  a s rb torii de 
Hanuca, directorul DASM, Attila Gulyas, a 
avut o emo ionant  interven ie referitoare 
la popasul din ora ul s u natal. Al turi de 
reprezentan ii bisericilor, au fost de fa
reprezentan i ai administra iei centrale i
locale, numero i oaspe i.

Corul liceului de muzic  „Sabin Dr -
goi” a interpretat melodii tradi ionale de 
Hanuca, preg tite cu d ruire i talent. 

La Alba Iulia, oaspe ii au benefi ciat 
de o emo ionant  primire din partea co-
munit ii i a pre edintei sale, doamna 

Lia Borza. A fost o pl cut  întâlnire, în 
spiritul autentic al acestei s rb tori. La 
Sibiu, membrii comunit ii i oaspe ii au 
avut parte de un program cu dubl  valen
– aprinderea celei de-a treia lumân ri de 
Hanuca i celebrarea primirii abatului.

Aceste mini-Hanuchiade sunt adev -
rate daruri pentru comunit i i, cu cât 
ob tile în care se popose te sunt mai mici, 
cu atât darul este mai mare. Directorul 
Joint România realizeaz  în fi ecare an 
aceast  c l torie, o leg tur  nemijlocit
cu familia evreiasc , parte a programului 
s u anual care presupune numeroase 
activit i i contacte cu fi ecare comunitate.

LUCIANA FRIEDMANN
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– N-a existat în epoca interbelic  un 
iudaism „românesc” unitar, datorit  dife-
ren elor lingvistice i de mentalitate ale 
evreilor tr itori atunci în provinciile istorice 
ale României. România î i dublase supra-
fa a i popula ia, dar î i triplase popula ia
evreiasc : evreii din Transilvania  - de 
limb i cultur  maghiar ; din Bucovina 
– de limb i cultur  german i idi ; din 
Basarabia – de limb i cultur  rus  dar 
i idi i ebraic . Existau i diferen e de 

rit: neolog i ortodox… Dac  a existat 
un element de unitate, el a fost dat de 
egoistorie: „leg tura între istoria pe care 
am f cut-o i cea care ne-a f cut”, ca s
parafrazez afi rma ia lui Pierre Nora. Ceea 
ce ne-a unit a fost antisemitismul, vectorul 
na ionalismului, i sionismul, mi carea 
na ional  evreiasc . De altfel, scriind 
biografi a fostului ef Rabin al României 
între anii 1940 – 1947 i Mare Rabin al 
Genevei (1948-1998): Alexandru afran.
O via  de lupt , o raz  de lumin , comple-
tat  cu recentul volum Alexandru afran i

oahul neterminat în România Culegere 
de documente (1940-1944) i-am prezentat 
via a i opera în contextul muta iilor geo-
politice marcate de antisemitism, sionism 
i oah.

– Este istoricul un sensibilizator al 
opiniei publice?

– Adev ratul istoric are o misiune: nu 
numai de a transmite trecutul a a cum a 
fost, dar i de a pune în gard  oamenii 
asupra segmentelor nocive din trecut, care 
ar risca s  se repete, tiut fi ind c  popu-
lismul este prizat mai ales în momente de 
criz  economic .

– Ce crede i c  rezist  timpului din 
opera dvs.?

– E difi cil de a r spunde la o astfel de 
întrebare; pentru mine lucrarea de sintez
Evreii din România (1866-1919) de la ex-
cludere la emancipare, ajuns , acum, la a 
treia edi ie, ocup  un loc aparte.  O carte 
pe care am conceput-o din perspectiva de 
a acoperi destinul evreilor din România pe 
termen lung. Tot ce am scris dup  î i are 
aici originea.

– Un portret al evreit ii în secolul XXI?
– L-a  schi a printr-o butad . Din punct 

de vedere religios, oricine este n scut 
dintr-o mam  evreic  este evreu. Dar eu 
a  spune c  este evreu oricine va avea 
un nepot care s fi e evreu. Evreitatea va 
exista în m sura în care va fi  transmis .
Evreii secolului XXI, în contextul geo-
politic actual, au cred o tripl  misiune: 
~ combaterea antisemitismului, ceea ce 
m-a determinat s i scriu cartea Miturile
fondatoare ale antisemitismului, replic  la 
pampletul lui Garaudy, Miturile fondatoare 
ale politicii israeliene; ~ ap rarea valorilor 
iudaismului i ale Statului Israel; ~ anga-
jarea în dialogul emergent iudeo-cre tin.

– Extraordinarul progres tehnologic 
actual este sau nu utopic sub raportul 
comunicabilit ii?

Nu – din punctul de vedere al avan-
tajelor rapidit ii de informa ie. Da – din 
punctul de vedere al înstr in rii de sine.

*
Ultimele cuvinte ale profesorului Iancu 

m  duc cu gândul la cuvintele mamei: „Un 
copil cre te, un b trân…”, î i las  fraza 
neterminat , dar limpede. Ca s  nu fi m 
lua i de vârtejul i viteza zilei, ca roboti-
zarea s  nu ne domine, avem nevoie de 
r d cini: ele se g sesc în istoria milenar
a poporului evreu... 

IULIA DELEANU

   Care s fi  fost sentimentul încercat în fa a primului manual de istorie de colarul Carol Iancu - ast zi, istoric de re-
nume european -, la coala din Hârl u, tetl-ul moldovenesc unde a v zut lumina zilei? Se tie c , în anii aceia, în care 
dogma acoperea cu str nicie adev rul, când se ajungea la capitolul minorit i na ionale, se scria: maghiari, germani 

i al ii. Noi, evreii, eram trecu i la „ i al ii”. Cum i-ar fi  dorit s  fac  dreptate bunicului c zut la M r e ti, f r  s fi
avut cet enia român ! Tat lui, orfan de r zboi, care nu apucase s  înve e mai mult de dou  clase primare, pentru 
c  trebuia s  aduc  pâine în cas , s - i ajute mama i fra ii mai mici s  aib  din ce tr i! Se pare c  Fortuna i-a fost 

binevoitoare b ie elului de atunci. Fiindc  „b ie elul de atunci“, afl at acum în fa a mea, la Biblioteca „Dr. Alexandru 
afran” din Bucure ti, este un înving tor al vie ii: renumit profesor la Universitatea „Paul Valéry”  din Montpel-

lier, Doctor Honoris Causa al Universit ilor „Babe  Bolyai” din Cluj-Napoca i „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i,
cu numeroase premii în Fran a i Israel, peste 135 de lucr ri publicate – studii i c r i de istorie, purtând un interes 

v dit istoriei evreilor din România - , dar i comentarii de istorie literar , volume de poezie, cele din urm , ap rute sub 
semn tura Tristan Janco. Chiar dac  a avut ansa s  plece din „lag rul socialist” la 17 ani, s  cunoasc  în primii s i ani 
în Israel, experien a vie ii comunitare într-un kibu , s  studieze, apoi, la Universitatea Ebraic  din Ierusalim, s  capete 

o burs  din partea guvernului francez, pentru lucrarea de masterat „Charles Péguy socialist i pozi ia sa fa  de na ionalism”, s
fac  o remarcabil  carier  universitar  în Fran a, s - i dovedeasc  înzestr rile de excelent organizator, Carol Iancu a avut, în 
acela i timp, t ria de a- i urma steaua. De la mama lui, a deprins cântece idi ; de la spectacolele, primele din via a lui, v zute la 
Teatrul evreiesc din Ia i - iubirea pentru Goldfaden i alom Alehem; de la înv toarea Hilda Dumitrescu, de etnie german , i de 
la copiii din satele vecine – „dulcele grai moldovenesc”, în care îmi vorbe te i acum. i profesoara de francez , Elena Clos, fost
elev  a colii Notre Dame de Sion, avea s  joace un rol fast în existen a sa ulterioar . Odat  familia înscris  „pentru plecare”, nu 
mai contau meritele elevului Carol Iancu în admiterea la liceu. Era „pe lista neagr ”. Ce s  se fac ? „Der ghit r liih” – „trimisul 
cel bun” a fost o sor  din partea mamei, din Alba Iulia. Acolo a f cut primul an de liceu, locuind la familia m tu -sii, f r  a pomeni 
nimic la coal  despre „acte depuse”, transferându-se, în anul urm tor, la liceul de acas . Totu i, nu voia s  ri te bacalaureatul, 
pe care l-a „luat” cu brio la Liceul „Costache Negruzzi” din Ia i. Când a optat pentru istorie general , istoria evreilor, studii biblice, 
limba i literatura francez , pedagogie i psihologie la Universitatea Ebraic  din Ierusalim, Israelul tr ia rezultatul R zboiului de 

ase Zile, bucurându-se de respectul întregii lumi pentru reeditarea contemporan  a victoriei lui David în fa a lui Goliat. Aveau s -l
modeleze în acei ani profesorii Michel Confi no, Jacob Talmon, Yeho ua Prawer. Sigur, bursa primit  din partea guvernului francez 
însemna o oportunitate extraordinar , dar, în acela i timp, i o desp r ire de p rin i pentru un timp nedeterminat. Un moment de 
cump n , nu singurul, ca-n orice existen .

– Asemenea cli-
pe v-au condus spre 
credin , agnosti-
cism, epicureism?

– Am r mas un 
om credincios, chiar 
dac  nu întotdeauna 
practicant. La Hâr-
l u, mergeam cu p -
rin ii la sinagog  s
întâmpin m abatul, 

eram prezen i la toate s rb torile. Mi-a 
r mas aceast  bucurie. Unde se dez-
v luie mai adânc sufl etul evreiesc, dac
nu la sinagog ?! Ceea ce nu înseamn
închidere în noi în ine. Ani de zile am 
fost vicepre edintele Asocia iei Prietenilor 
„Jules Isaac”, militând pentru ecumenism, 
cu sediul la Aix-en-Provence, i am dorit 
ca Asocia ia de Prietenie Iudeo-Cre tin ,
din Montpellier, pe care o conduc în pre-
zent, s  poarte acela i nume, tiut fi ind 
c  Jules Isaac este autorul unei c r i de 
referin  la tem : „Isus Cristos i Israel”.  

– Cum raporta i lucrarea spiritului la 
precaritatea condi iei umane: iluzie, pali-
ativ, realitate?

– Cred c  r spunsul se afl  – din unghi 
colectiv – în îns i istoria poporului evreu. 
În pofi da vicisitudinilor – distrugerea pri-
mului i a celui de-al doilea Templu din 
Ierusalim, Inchizi ie, pogromuri, Shoah 
– perenitatea poporului evreu, prin lucra-
rea spiritului, nu poate fi  pus  la îndoial .
Personal, nu utilizez termenul Holocaust 
– ardere de tot a unei victime în scop de 
sacrifi ciu -, preferând cuvântul Shoah, ca-
taclism sau catastrof  în ebraic , în sensul 
politicii de nimicire a poporului evreu în 
Europa, de c tre Germania nazist i
colaboratorii ei. De unde - i unicitatea 
Shoah-ului. Chiar comemorarea anual  în 
Israel se nume te Iom Ha oa v’ Hagvura
-  Ziua Shoah-ului i a Eroismului, cu trimi-
tere la revoltele ghetourilor din Var ovia,
Vilnius, Riga .a.

– Ce a însemnat de la bun început 
Fran a tiin ifi c  (în specialitate), Fran a
literar , artistic ?

– Un ocean din care nu pot aduce la 
suprafa  decât pic turi. Profesorul Pierre 
Guiral, cu care mi-am dat doctoratul, 
îndemnându-m  s  aleg un subiect des-
pre comunitatea mea de origine. Marele 
Rabin prof. univ. dr. René Samuel Sirat, 
care mi-a încredin at un curs de istorie 
evreiasc  la Centrul universitar de studii 

iudaice de la Aix-Marseille. Prof. univ. dr. 
André Martel, pre edintele Universit ii 
din Montpellier, specialist în dimensiunea 
politic  a primului r zboi mondial i îm-
p r irea teritorial  a noii Europe, n scut
la Versailles. Noul coleg la Universitatea 
din acest important ora  din France Midi, 
Charles-Olivier Carbonel, împreun  cu 
care am organizat dou  mese rotunde, 
prima – consacrat  istoricului Jules 
Isaac, secunda – rela iilor franco-române. 
Prof. univ. dr. Gérard Nahon, care mi-a 
publicat primele articole în Revue des 
Etudes Juives. Poetul, prozatorul, editorul 
Charles Péguy, care s-a impus în lumea 
literelor franceze prin revista „Cahiers de 
la Quinzaine”, în care prietenul s u evreu 
Bernard Lazare (primul ap r tor al c pi-
tanului Alfred Dreyfus) a publicat în 1902 
studiul „Les Juifs de Roumanie”, scris în 
urma vizitei sale în România. Întâlnirea cu 
tablourile lui Eugène Delacroix…

– Zile frumoase din via a dvs?
– C s toria cu Danièlle, istoric i ea, di-

rectoare, în prezent, la Centrul Na ional de 
Cercet ri tiin ifi ce i conduc toarea echi-
pei de cercetare, „Nouvelle Galia Iudaica” 
care public  volume de documente privind 
istoria evreilor în Fran a din perioada 
medieval i modern . Na terea copiilor. 
B iatul, Michael, a absolvit Conservatorul, 
la vioar , i Facultatea de Istorie. Este 
directorul Institutului Universitar Eurome-
diteranean „Maimonide”, din Montpellier, 
i conferen iar dr. la Universitatea „Babe

Bolyai” din Cluj-Napoca. Fiica, Sarah, ab-
solvent  a Conservatorului din Montpellier 
i a Conservatorului Na ional Superior de 

Muzic  din Paris, laureat  a mai multor 
premii interna ionale, este ast zi, violon-
celist  solist  la Orchestra Na ional  „Le 
Capitole” din Toulouse.

Mi-i amintesc pe fi ecare. Danièlle. Am 
cunoscut-o într-o diminea  în campusul 
universitar din Cluj, unde participam to i
la un simpozion interna ional organizat de 
Centrul de Studii Iudaice al Universit ii.
Michael. „O rupe” pe române te. L-am 
întâlnit cu tat l lui la sediul Federa iei. Sa-
rah. Profesorul Iancu îi spune princesse;
am fost împreun  cu ei la edi ia trecut
a Festivalului „Enescu”; Sarei, venit  cu 
Orchestra din Toulouse, i-a revenit solo-
ul pentru violoncel din concertul de Saint 
Saëns; în pauz , Sarah mi-a m rturisit c ,
înainte de Iom Kipur-ul care „b tea la u ”, 
va cânta „Kol Nidrei” de Bruch.

– i zile frumoase în profesiune? in
minte i azi discursul de recep ie când a i
primit titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universit ii din Cluj…

– Clipele acelea vor avea întotdeauna 
pentru mine gust de dulcea  de cire i
amare.

– Mmm…
– Ei, nu-i chiar a a!, ofteaz  profesorul. 

Discursul îl rosteam la dou  s pt mâni
dup  ce mama mea se sfâr ise. Memoriei 
mamei mele l-am dedicat.

– Fr mânt ri transformate-n poezie?
– Când m-am ocupat de Shoah  în 

România, sufeream lucrând. Sim eam 
nevoia s  fac i altceva decât s  m
limitez la deta area obligatorie oric rei 
cercet ri tiin ifi ce. A a am scris poemele 
Shoah-ului.

– Ce crede i c  are mai mare impact 
asupra sufl etului omenesc: istoria sau 
literatura?

– Ca istoric, a  spune istoria, pentru 
c -l fere te de riscurile erorii. Dar recu-
nosc c , prin art , respectiv, literatur ,
po i transmite adev rul altfel, cu ecouri 
mult mai puternice, emo ional vorbind, i
cu o mult mai larg  audien .

– Cum a i pune în ecua ie istoria evre-
ilor din România într-un manual de istorie 
a României?

– În România au coexistat de secole 
minorit i na ionale vechi, împ mântenite, 
între care i etnia evreiasc . Mai ales, 
în secolele XVIII i XIX dar i în primele 
decenii ale secolului al XX-lea, aceasta 
din urm  a avut un rol economic extrem 
de important în dezvoltarea României 
moderne. Iar intelectualitatea de origine 
evreiasc  are o pondere de neocolit în 
cultura român . Un exemplu, numai. Pa-
radoxal, g sim printre cei mai mari lingvi ti 
români, savan i de origin  evreiasc :
Gaster, ineanu, Tiktin, Byck, pân  la 
contemporana Lucia Wald. i un alt pa-
radox: foarte buna integrare în societatea 
româneasc  a evreilor, cu prec dere 
sefarzi, dar i a kenazi, veni i din Polonia 
i Rusia, chema i de domnitori i boieri 

români pentru a ajuta la dezvoltarea târ-
gurilor române ti, pe de-o parte; i, pe de 
alt  parte – România, una din ultimele ri
din Europa care acord  cet enie evreilor, 
abia dup  1919, când s-a încheiat primul 
r zboi mondial. 

– Ce s-a întâmplat cu iudaismul în Ro-
mânia între cele dou  r zboaie mondiale?

C u  p r o f .  u n i v .  C A R O L  I A N C U

„ T R I A  D E  A - I  U R M A  S T E A U A “
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Midianului”, f r
a adopta vreo re-
ligie sau alta, f r
a se afi lia vreunui 

cult sau altul. i toate acestea pentru c  variantele care 
i se oferiser  pân  atunci fuseser  false, fuseser  culturi 
idolatre, credin e în zei de piatr  sau metal fabrica i de 
oameni, fuseser  ceea ce Tora nume te avoda zara.
Itro fusese sincer cu el însu i i se dedicase adev rului.
Într-adev r, în lume existau mul i care auziser  de ie irea 
evreilor din Egipt. Îns  numai Itro a fost capabil s  as-
culte mesajul de dincolo de actul fi zic, acela de p r sire
a Egiptului. Existau mul i care auziser  de desp r irea
M rii. Itro a în eles îns i faptul c  aceast  desp r ire
de ape era mâna lui Dumnezeu, i ce însemna acest 
eveniment pentru evrei, i ce însemna el pentru omenire, 
în general. Pentru toate aceste calit i ale sale, pentru 
faptul c  era dedicat adev rului i deschis c tre Dumne-
zeu, Itro a primit onoarea ca pericopa în care sunt date 
Cele Zece Porunci, chintesen a Torei i dorin a cea mai 
„intim ” a lui Dumnezeu, s  îi poarte numele.

PERICOPA MI PATIM (Exodul 21:1 – 24:18)
[Se cite te sâmb t , 29 ianuarie 2011]
Pericopa Mi patim, pe care o citim în aceast  s p-

t mân , este o pericop  foarte neobi nuit  în Tora. Pe 
lâng  faptul c  ea con ine aproape o treime din poruncile 
Torei, f r  vreo ordine prea clar , pericopa Mi patim
începe într-un mod foarte straniu: „Ve’eile hami patim
a er tasim lifneihem!” ( i acestea sunt judec ile / legi-
le pe care s  le plasezi în fa a lor!). Dou  întreb ri se 
desprind din start: Cum adic  „ i acestea”?!? Ce alte 
porunci trebuiau plasate în fa a lor? i, totodat , în fa a
cui trebuie plasate aceste porunci? La prima intrebare,
Ra i ofer  un r spuns deosebit de simplu: conjunc ia
„ i” ne spune c  între pericopa Mi patim i pericopa 
anterioar , Itro, exist  o leg tur  strâns . În pericopa 
anterioar , evenimentul central este acela ca evreii stau 
laolalt  la Muntele Sinai i primesc Cele Zece Porunci i
Tora din gura lui Dumnezeu. Îns  Tora nu este numai 
un moment de revela ie! Dup  ce evreii au „plutit” în 
al nou lea cer, v zând sunete (da, da, v zând sunete 
– „roim et hakolot”, Exodul 20:15!), dup  ce experien a
mirifi c  a Sinaiului a încetat, poporul avea nevoie de ceva 
„tachles”, de lucruri concrete! A tr i o via  evreiasc
nu înseamn  a avea un moment de în l are spiritual
în via , ci înseamn  a tr i zi de zi în conformitate cu 
mesajul acelui moment. Iar pericopa Mi patim, cu le-
gile i concretiz rile ei, vine s  propov duiasc  exact 
aceast  „revenire cu picioarele pe p mânt”... A doua 
întrebare este de asemenea rezolvat  de c tre Ra i:
„lifneihem”, în fa a lor, a evreilor, i nu a celorlalte po-
poare ale acelor vremuri care, conform Midra ului, au 
respins înv turile Torei! Fiecare în lumea aceasta are 
o responsabilitate.Conform iudaismului, pentru evrei, 
aceast  responsabilitate implic  respectarea celor 613 
porunci divine. Pentru neevrei, responsabilitatea este 
dat  de cele 7 legi noahice, ce stabilesc un standard 
de moralitate i asigur  func ionarea normal  a oric rei
societ i. Iar marea încercare este aceea de a ne achita 
de responsabilit i i de a înv a s  tr im cu to ii în bun
în elegere, ca oameni de omenie...

PERICOPA VAERA (Exodul 6:2 – 9:35)
[Se cite te sâmb t , 1 ianuarie 2011]
Toat  lumea tie c  la masa tradi ional  de Seder, 

unul dintre obiceiuri este acela de a bea patru pahare 
cu vin. Ceea ce este mai pu in cunoscut îns  este faptul 
c  aceste patru pahare de vin î i au originea în pericopa 
Vaera, în versetele 6:6-7 din Exod, când Dumnezeu îi 
vorbe te lui Mo e astfel: „De aceea, vorbe te copiilor 
lui Israel: «Eu sunt Domnul i Eu v  voi scoate de sub 
greut ile Egiptului, v  voi salva din robia lor, v  voi 
r scump ra cu bra  întins i cu judec i mari. Eu v  voi 
lua la Mine ca popor i voi fi  Dumnezeul vostru. i ve i
ti c  Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru care v-am 

scos de sub povara Egiptului. V  voi duce în ara pe 
care am jurat-o lui Avraham, I hak i Iaacov i v-o voi 
da drept mo tenire – Eu sunt Domnul!».” Conform opi-
niei rabinului Bachya, cele patru exprim ri ale libert ii,
corespunz toare celor patru pahare cu vin, sunt: Veho-
eiti – Dumnezeu promite evreilor s  îi elibereze de sub 

povara Egiptului, chiar înainte de a p r si aceast ar .
Într-adev r, sclavia evreilor a luat sfâr it în luna Ti rei
(de Ro  Ha ana), iar evreii au ie it fi zic din ar  abia 
ase luni mai târziu, în luna Nisan (de Pesah). Vehi alti:

evreii vor p r si Egiptul fi zic, iar sclavia se va încheia 
defi nitiv. Vegaalti: A a dup  cum se arat i în Hagada, 
pedepsele asupra egiptenilor au fost de cinci ori mai 
aspre la Mare decât în toat  perioada urgiilor din Egipt. 
„R scump rarea” promis  de Dumnezeu se refer  în 
primul rând la „plata” pentru toate suferin ele provocate 
de egipteni evreilor, iar în al doilea rând la faptul c ,
dup  desp r irea M rii, amenin area egiptean  a fost 
complet i defi nitiv înl turat . Velakahti: exprimarea se 
refer  la Primirea Torei pe Muntele Sinai, moment în care 
eliber rii fi zice i-a fost ad ugat i o eliberare spiritual .
A fost momentul în care Dumnezeu a luat poporul evreu 
sub aripa Sa, în l ându-l defi nitiv la rangul de popor ales. 

PERICOPA BO (Exodul 10:1 – 13:16)
[Se cite te sâmb t , 8 ianuarie 2011]
Una din cele 613 porunci, amintit  într-o alt  perico-

p , în Cartea Devarim, spune c fi ecare evreu trebuie 
s  î i scrie propriul Sul de Tora. Dar Tora mai specifi c
o mi va, de data aceasta ceva mai neobi nuit i care 
se aplic  doar pentru un rege evreu: „Când va sta pe 
tronul regatului s u, acesta va scrie pentru sine DOU
copii ale Torei... acestea vor fi  al turi de el i va citi din 
ele în toate zilele vie ii sale, a a încât s  înve e s  aib
respect i team  pentru Cel Atotputernic i s  respecte 
poruncile Torei – a a încât s  nu devin  înfumurat fa
de supu ii sai...” [Deut. 17:18-20, traducerea urmând 
explica ia Talmudului i comentariul lui Ra i]. În esen ,
explica ia acestei porunci se rezum  la ego, la mândrie. 
Orice ac iune a unui conduc tor evreu trebuie s in
seama de bun starea poporului. În pericopa Bo, un 
lucru similar are loc, defi nind astfel diferen a dintre Fa-
raon i Mo e i de modul lor de a în elege urgiile ab tute

asupra Egiptului. Faraonul refuz  s  vad , refuz  s  ac-
cepte c  o for  mai mare (Dumnezeu) lucreaz  asupra 

rii Egiptului. În pericopa Bo, Faraonul nu recunoa te
suprema ia lui Dumnezeu pentru c  mândria lui este 
prea mare i îl orbe te. Prin contrast, un adev rat lider 
este prin defi ni ie supus voin ei lui Dumnezeu. În Psalmi, 
Regele David descrie secretul modestiei: „Zivhei Elokim 
ruah ni bara” – „sacrifi ciul pe care îl vrea Cel Atotputernic 
este acela ca omul s  aib  un sufl et modest”. Fie ca to i
liderii no tri, mari i mici, s  aud i s  asculte!

PERICOPA BE ALAH (Exodul 13:17 – 17:16)
[Se cite te sâmb t , 15 ianuarie 2011]
La îndemnul lui Dumnezeu, ne spune pericopa Be-

alah, Mo e a întins mâna peste mare seara. Iar Marea 
i-a desp r it apele la primele ore ale dimine ii. i în tot 

acest r stimp, un „vânt de la r s rit a sufl at toat  noap-
tea” [Exodul 14:15] Trei elemente sunt prezente în acest 
verset: vântul, „de la r s rit” i faptul c  a sufl at toat
noaptea. Iar întrebarea pe care ne-o punem este: De ce 
este nevoie de atâtea detalii? Ei bine, fi ecare din aceste 
elemente are rolul i misiunea sa. VÂNTULUI trebuia 
Dumnezeu s  îi „cear  iertare”: în pericopa Bo, vântul a 
adus l custele peste Egipt, pustiind tot, distrugând ceea 
ce mai era de distrus într-o ar  deja r v sit . Vântul, 
folosit atunci de c tre Dumnezeu pentru un scop util 
dar nu pl cut (din moment ce egiptenii, alte crea ii ale 
lui Dumnezeu, au avut de suferit), vântul a adar trebuia 
„r spl tit”, fi ind acum p rta  la una din cele mai mari 
minuni ale istoriei: exodul evreilor din Egipt. De ce „DE
LA R S RIT”? Pentru c , pân  ast zi, evreii cânt
în Hatikva (imnul Israelului) c ion-ul este la r s rit.
Pentru c , pân  azi, evreii se roag  cu fa a la mizrah
(r s rit). Pentru c  – fi losofi c vorbind – de la r s rit vine 
speran a i mântuirea... i, în fi nal, de ce A SUFLAT 
VÂNTUL TOAT  NOAPTEA? Pentru c  Dumnezeu a 
vrut ca ie irea evreilor din Egipt s fi e cât mai aproape 
de ordinea natural  a lumii. Dumnezeu a vrut ca ie irea
din Egipt s fi e natural  pentru a ne dovedi c  natura 
îns i este Crea ia Lui i c  Îi ascult  întotdeauna vrerea.

PERICOPA ITRO (Exodul 18:1 – 20:23)
[Se cite te sâmb t , 22 ianuarie 2011]
De ce se nume te pericopa de s pt mâna aceasta 

ITRO? Nu exist  în Tora o pericop  numit  Avraham, nici 
vreuna numita I hak, nici Iaacov, nici Iosef, nici Mo e...
Oare ce are atât de special Itro pentru a fi  onorat cu 
numele unei pericope? În primul verset al pericopei, 
Tora ne spune: „Itro, preotul Midianului, socrul lui Mo e,
a afl at tot ce f cuse Dumnezeu pentru Mo e i poporul 
S u Israel; a afl at c  Domnul scosese pe Israel din 
Egipt” [Exodul 18:1]. i care este meritul?!? R spunsul
este c  Itro era un c ut tor de adev r. El c l torise mult, 
v zuse i auzise multe, încercase în repetate rânduri i
în cele mai variate moduri s  î i g seasc  drumul spiri-
tual. i – cu toate acestea – el r m sese doar „preotul 

REFLEC II BIBLICE
de Prim Rabin 

LOMO SORIN ROSEN

IUDAICA

IN MEMORIAMBIBI CAJAL Z.L.
Fiecare sfâr it de an 

e tivit cu mâhnire pentru 
cei care au cunoscut-o i
îndr git-o pe aceea care 
era sufl etul Casei sale: 
doamna Bibi Cajal z.l.. 
Acum, numai portretul 
din sufragerie, opera 
lui Corneliu Baba, spre 
care-mi ridic privirea ori 
de câte ori intru, domin
înc perea, al turi de 
acela al lui Bubu. A a
era alintat de apropia i
extraordinarul creator 
de coal  de medicin
româneasc i terapeut 
social, fost pre edinte al 
Federa iei, acad. Nico-
lae Cajal, nume g sit de prima n scut
dintre nepoate, Cathrine, pentru bunicul 
ei. Ceea ce „spune” în sintez  tabloul 
- dincolo de tr s turi, pozi ia capului, a 
mâinilor,  rochia de culoare închis , cu 
guler i man ete din dantel  - , e noble-
ea de caracter a personajului. Doamna 

Bibi tia s  fac  pe fi ecare s  se simt
bine. Se sim ea ea jignit , dac tu erai 

jignit. Mâinile de artist
împrumutau p pu ilor 
lucrate de ea ceva din 
candoarea, puritatea, 
încrederea ei în oameni. 
Serile, înainte de culcare, 
m  uit la ursule ii d rui i
de ea, a eza i printre lu-
cru oarele dragi care-mi 
„p zesc” c r ile în bibli-
otec . „S - i poarte no-
roc!”, parc  i-aud glasul. 
Nu o dat , ascultând-o 
pe Irina, încerc senza ia
c-o aud pe mama ei. De 
la ambii p rin i, Irina a 
înv at c  a face bine 
este un privilegiu. De 

multe ori m  gândesc la poezia recitat  la 
desp r irea fi zic  de ei: „e greu s fi i Cajal 
dup  Cajal”! „Cred c  ei m  vegheaz  din 
Cer”, îmi zice ori de câte ori trece cu bine 
un obstacol. Doamna Bibi tia s  descuie 
sufl etele oamenilor pentru c  avea harul 
s  descopere f râma de bun tate care 
exist  în oricare dintre ei. Fie-i amintirea 
binecuvântat !

SIRA SARA SORIN Z.L.
O legend  midra ic

spune c  atunci când ros-
tim numele celor r ma i s
tr iasc  în noi, ecoul face 
s  vibreze harpa cereasc
a lui David. i, odat  cu su-
netele ei, sim im c ehina,
ocrotind orice c min evre-
iesc, continu  s - i întind
aripa asupra urma ilor. 
Dac  ar fi  tr it, Sira Sara 
Sorin z.l. ar fi  fost  acum 
str bunic . M  gândesc 
cum ar fi ar tat cu Tom
i Lior în bra e! Când am 

cunoscut-o, abia plecaser
copiii cu nepo ii în Israel i- i alina dorul 
vorbindu-mi de fi ecare, recomandându-
mi-i, pe rând, din  fotografi i, rememorând 
pauzele din sesiunile de examene ale 
fi icelor, Iusi i Mihaela: „beam o cafea, 
mergeam la Tic-Tac…”. Apoi, o întâlnire 
într-o vacan  la mare, împreun  cu so ul
ei, av. Iulian Sorin, fost secretar general 
i pre edinte interimar al Federa iei. 

Eram în dreptul Vilei Mira. Purta un taior 
albastru închis, care-o-mbr ca splendid. 
Era atâta dor de via -n ea i-atâta putere 
de a- i dep i suferin a! Oricât îi venea 
de greu, bucuria de a vedea un spectacol, 

de a fi  printre oameni – la 
T.E.S., la Teatrul Na ional,
la „T nase”, de a participa 
la Ziua Na ional  a Israelu-
lui era mai puternic  decât 
impasul fizic. O femeie 
curajoas ; un sprijin moral 
enorm pentru so ul ei în 
momente de cump n .
Cum s-a preg tit pentru 
nunta lui R ducu, acum cap 
de familie! Cu cât  grij i-a 
ales materialul i i-a lucrat 
rochia cea nou ! Copiii i
nepo ii erau toat  via a ei. 
Nu uit albumul, ar tat de

Iusi, acum ea îns i bunic , când Tom,
care la anu’ va merge la coal , abia 
venise pe lume. Asta s-a-ntâmplat la un 
an, dup  … Deschizând ultima pagin ,
am sim it o lovitur  în inim : ea era prins
acolo, cu întreaga familie; continua s
existe cât timp vor fi  cei c rora le dedi-
case propria-i existen . Fie ca sufl etul ei 
s  vegheze asupr -le!
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Specializarea
medicilor

Consulta ia la un medic specialist de spital nu e, 
evident, prilej de mare bucurie. Orele îndelungate de 
a teptare, consulta ia în sine, ideea c  vei afl a lucruri 
nepl cute, sentimentul acut de depersonalizare, de a fi
devenit un caz ca atâtea altele.

În cazul profesorului (corect – al profesoarei) dr. Anat 
Lowenstein, de la clinica oftalmologic  a spitalului Ihilov, 
situa ia e alta. Pacientul e primit cu bun voin i zâmbet 
pe buze. Ascultat i tratat cu deferen : pacient, dar nu 
numai – ci om. Ceea ce, în zilele noastre, e mult, foarte 
mult, nu-i a a?

A a a fost i de data aceasta, la ultimul consult. În 
cabinet, înc  o persoan  în halat alb. ”Doctori  la spe-
cializare la noi”, ne spune prof. Lowenstein. Curând ne 
l murim c  nu e ceea ce am crezut. Nu e de aici, din 
Israel, ci din România, de la clinica profesorului Monica 
Pop din Bucure ti, venit  aici pentru trei luni, la speciali-
zare. La terminarea stagiului se va întoarce la Bucure ti.
Îmbog it  cu cuno tin ele dobândite la noi.

Înc  un caz de colaborare fertil  româno-israelit .
Continuare, în alte circumstan e istorice, a contribu iei
aduse, timp de secole, de c tre medici evrei practicii 
i tiin ei medicale în România. Aport cu o vechime de 

peste 500 de ani, de la doctorul mil, medicul lui tefan
cel Mare. Intrat i el în istorie i legend , o dat  cu ilustrul 
s u pacient. M-am gândit la toate acestea i, f r  voie, 
mi-am amintit un episod petrecut la Bucure ti, în urm
cu peste 40 de ani.

În cadrul unei audien e la Emil Bodn ra , prim-
vicepre edintele Consiliului de Mini tri, rabinul Rosen î i
exprimase nemul umirea pentru faptul c  medicilor evrei 
doritori de plecare în Israel le este refuzat pa aportul.
„Noi, domnule rabin- ef, preg tim medici i ingineri pentru 
nevoile noastre, nicidecum pentru Israel“, i-a r spuns,
t ios, Bodn ra .

A ine medici evrei cu for a i împotriva voin ei lor 
era pe atunci politica ofi cial . Acum, situa ia e diferit .
Acum, medici din România sunt trimi i la noi, în Israel, 
la specializare.

A a e normal, a a e bine, a a trebuie s fi e.
VICTOR RUSU

Amintiri de la „Revista 
Cultului Mozaic”

Inainte de a p r si Româ-
nia mi-am luat r mas bun de 
la to i prietenii mei... sau mai 
bine zis de la o parte dintre ei. 
Printre ei se afl au, bineîn eles,
mul i compozitori care erau 
principalii mei colaboratori...
vorba zicerii: ”Românul e n s-
cut poet, iar evreul...compozi-

tor român”. Ca orice zical i aceasta era aproape de 
adev r.Cei mai cunoscu i, talenta i i prolifi ci compo-
zitori români de muzic  u oar  au fost evrei, spun au 
fost fi indc  ast zi muzica u oar  româneasc  este sub 
p mânt i la propriu i la fi gurat.S  ne gândim la Mi u
Iancu cu „Iubirea nu-i o glum ”, la Richard Stein cu 
„Sanie cu zurg l i”, la Aurel Giroveanu cu „În amurg”, 
la Edmond Deda cu „Of, inimioar !”, la Henry M lineanu 
cu „Hop i a a”, la Al. Mandy cu „N-a i v zut o fat ?”,
la Claude Romano – pe numele românesc George 
Zbârcea – cu „Ionel, Ionelule!” la Robert Flavian cu 
„Asta e vacan a!”, la Dan Mizrahy cu „S  mergem mai 
departe”, sau la mai tinerii i talenta ii Dan Creimerman 
i Nancy Brandes care au p r sit t râmul crea iei în fa-

voarea publicit ii.Nancy Brandes a p r sit i România.
Dup  câte îl tiu, cred c  acum h l duie te prin rile
musulmane încercând s  le vând  manele!!!

Cei care scriau texte, devenite celebre i r mase
pân  în ziua de azi cele mai bune, apar ineau tot etniei 
evreie ti: Eugen Mirea – tat l tuturor textierilor, Jack 
Fulga, Fred Firea, Aurel Felea, Sa a Georgescu i prie-
tenul Aurel Storin, scriitor, publicist i poet talentat care 
mai rezist i astazi pe t râmul „cuvintelor potrivite”.

Richard Stein – autorul celebrului cântec „Sanie cu 
zurg l i”, la desp r ire îmi spuse: ”Jack, am iubit i eu 

o fat  in tinere e... ar fi  trebuit s  ne c s torim, dar a 
venit r zboiul, eu m-am ascuns pe unde am putut pe 
ruta D r bani-Bucure ti ca s  scap de deportare, iar 
ea a plecat in Palestina... dup  r zboi destinele noas-
tre nu s-au mai întâlnit... eu am r mas în România i
am ajuns compozitor, ea a evoluat în Israel, a studiat 
biochimia i a ajuns acum mare ef  de laborator la 
cel mai renumit spital din Tel Aviv, spitalul Ichilov...In 
România o chema Delia Ifrim, în Israel nu tiu ce nume 
poart ...dar o g se ti tu... caut-o! E ti biochimist... e 
biochimist ... poate s  te ajute... drum bun prietene!“

Dan Mizrahy – celebrul pianist Gershwin – bun i
apropiat prieten, la ceas de r mas bun îmi recoman-
d : ”Dragul meu, am o sor  în Israel, o cheam  Mira 
i este medic, iar noi doi avem o veri oar  pe care 

o cheam  tot Mira – Mira L. – care este directoarea 
general  a policlinicilor particulare „Zamenhof”. Cum 
ajungi, contacteaz -le i este exclus s  nu te poat
ajuta. Dumnezeu cu tine i cu familia ta!“

De la ace ti doi buni prieteni care ast zi nu mai sunt 
printre noi, „Fie-le amintirea ve nic ”, am primit dou
rela ii ce mi-au rezolvat via a dup  cum ve i putea vedea 
în episoadele urm toare, îns  nu înainte ca eu s  înv
ivrit, înv  pe care l-am început chiar de a doua zi de 
diminea  în „ulpan”.

Ulpanul – adic coala de limb  – se afl a la etajul 
1 al hotelului unde locuiam.

Profesoara Miriam a intrat în clas i ne-a spus: 
”Bocher tov”. Unii au r spuns „Bocher tov” i a a am 
în eles c  aceasta înseamn  „Bun  diminea a”.

În Ere  Israel începea pentru mine i familia mea o 
nou i bun  diminea .

EUGEN ROTARU

O l e  H a d a  î n  I s r a e l (episodul 12)

Roman poli ist
sau radiografi e social ?

„S  nu pronun i: noapte”, î i
sf tuie te cititorul noul roman al lui 
Amos Oz (recent ap rut la Editura 
Humanitas-fi ction, în versiunea ro-

mâneasc  a Marlenei Brae ter). Este greu s  te refuzi 
chem rii spre lectura unei c r i de Oz, i nu numai din 
pricina ciud eniei unui asemenea titlu. Amos Oz este, 
o tim bine, o permanent  ispit , scrisul lui este mereu 
atractiv i surprinz tor. E i socotit, de altfel, cel mai 
important scriitor al momentului literar israelian, tradus 
fi ind în patruzeci de limbi, asemuit ca stilistic  lui Tolstoi 
i Faulkner i atingând intensitatea lui Dostoievski în 

radiografi erea sim mintelor i obsesia suferin elor 
omene ti. Amos Oz î i a teapt  deci Nobelul. Prea 
anfl amate complimentele? Oricum, pentru romanul s u
autobiografi c – Poveste despre dragoste 
i întuneric” le merit  pe deplin. 

Satisf cut, probabil, c  i s-a stabilit 
judicios statura i statuia, socoate c
nu- i poate permite totu i s  stea pe loc 
i caut  întruna, în sine, în scrisul s u,

alte corzi, dorind s  arate mereu altul, 
mereu altfel. A a a i ap rut în acest 
roman „S  nu pronun i: noapte”, care-l 
transfer  din lumile pe care le frecven-
teaz  în mod obi nuit – pline de vitalitate 
i poft  de via  – într-un soi de zon  a 

crepusculului, în care personajele par a 
tr i amor ite iar experien a omeneasc
s  se târâie, cuprins  parc  de o anemie 
pernicioas . Personajele principale – Teo 
i Noa -, un cuplu copticel ca vârst  dar 

nehot rât s - i legalizeze vechea rela ie, 
locuiesc acum într-un or el nou-nou ,
ridicat la marginea de ertului israelian, un or el cu 
doar opt-nou  mii de locuitori. Scenografi a locului 
este îns  perfect i ultra-modern : or elul î i are 
centrul comercial cu vitrine str lucitoare i promenada, 
b ncile, colile i cinematografele, ba chiar i cimitirul 
propriu, fi ecare cop cel î i prime te apa din tubule ul
propriu, iar umbrele cl dirilor au fost astfel calculate 
ca s  protejeze plimb re ii de atacul agresivelor raze 
solare. Un or el-mostr . Un or el stilizat, ba parc
i sterilizat. La a c rui construc ie a lucrat i Teo, in-

ginerul acum sexagenar, b rbat înc  în plin  for i
s n tate împreun  cu partenera sa, Noa, profesoar
de literatur , cu cincisprezece ani mai tân r  ca el. Ei 
bine, cu ce- i ocup  existen a acest „vrednic urma ”
al pionerilor Ere  Israelului? Cu nimic. Vrednicia i s-a 
spulberat ca printr-un paradoxal miracol malefi c. Acest 
evreu israelian nu face decât s  zac  ceasuri întregi 
pr v lit într-un fotoliu, sco ând rar câte o vorb , intind
neîncetat i nemi cat întinderea moart  a de ertului.

i-a dorit, oare, Amos Oz s  sugereze c  genera ia de 
b rba i care a luptat pe fronturile Israelului i a construit 

acest stat modern, a ostenit peste poate? C  idealurile 
sale s-au dus s  doarm  pu in?

Ce i-a propus autorul alegându- i drept protagonist 
acest „b rbat cu o fa r neasc  lat i o expresie 
mereu b nuitoare, tuns sold e te i cu o musta
autoritar , ce- i ine ochiul pe jum tate închis de par-
c  ar urm ri concentrat un gândac”? Greu de în eles.

i chiar greu i antipatic de parcurs aceast  prim
treime a c r ii, pe care î i vine s  o la i, plictisit, din 
mân  (ca s  vede i cum pân i marile talente o pot 
„da în bar ” în c utarea cu orice pre  a originalit ii!).
Ca s  ne re in , totu i, pe teritoriile romanului, autorul 
se întoarce din drum i ne evoc  – pre  de un capitol 
– tinere ea aventuroas  a lui Teo, plin  de c l torii i
sejururi de munc  prin ri exotice, unde a gustat din 

picanteriile gastronomice locale dar i
din ispitele amoroase oferite, f r  a se 
zgârci la cantitate. Iubite? Câte i-au dorit 
poftele. Iubire? Doar o dat , atunci când 
a întâlnit-o, la Caracas, pe Noa, func i-
onar  la ambasada Israelului: era „de-a 
noastr ”, a r mas cu ea. i împreun
s-au întors acas . S-au stabilit la Tel 
Keidar, mica localitate stilizato-sterilizat
de care v-am pomenit. Ora ul în care nu 
se întâmpl  nimic, în versiune modern .
Plictisul îl invadeaz  pe Teo. Pare c
spiritul îi amor e te.

Pân  când, de sub crusta aceasta de 
toropeal , explodeaz  bomba: un elev 
din ultima clas  de liceu moare de la o 
supradoz  de droguri. Un tân r evreu 
delicat i atras de lectur , elevul preferat 
al profesoarei de literatur : Emanuel Or-

vieto, fi u al unui consilier militar ce lucreaz  în Nigeria, 
este g sit mort, aruncat într-o râp . A doua zi moare 
i m tu a sa celibatar , func ionar  la banc , care îl 

crescuse.
Începe oare un roman poli ist, care amestec  într-

un mojar al fi c iunii lâncezeala vie ii cu o investiga ie
detectivist ? Da de unde! Scandalul izbucne te; dar 
ce îi doare mai tare pe locuitorii micului ora  vanitos e 
faptul c  le-a fost compromis  imaginea. Prestan a le-a 
fost fe telit : cum adic , copii crescu i în casele noastre 
evreie ti, în cur enia moralei i religiei noastre, s  se 
lase contamina i de viciile moderne? Ce-au f cut – sau 
poate ce nu au f cut adul ii – ca s  se întâmple o ase-
menea nenorocire? Care este r spunderea noastr ?
Se întreab , cu con tiin a r scolit , Noa, cea care 
sim ise c  de fapt Emanuel era nefericit i pentru c  era 
indr gostit de ea, profesoara sa preferat ? Dar ce se 
poate face pentru a putea sp la i dezinfecta obrazul 
localit ii? Aceasta r mâne, de fapt, marea, amara i
vanitoasa întrebare a c r ii...

SANDA FAUR

Profesiunea
de a citi

Ace ti copii sunt Sophie i Max Obstfeld. Str bunicii
lor sunt Anu a i Io ca Brill, din Bac u. P rin ii Adina i
Joshua Obstfeld locuiesc la Washington, iar bunicii Lidia 
i Sergiu Vereanu locuiesc în Bucure ti.
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Pictura – una dintre 
marile fericiri ale vie ii mele

- D-n  Dinu, sunte i foarte modest  când vine vorba 
de crea ia dv. De ce?

- „Caut s  nu-mi mai fac iluzii ca s  nu am deziluzii, i
aici m  refer i la pictur . Speram ca s  existe genera ii
care s  ridice tacheta mai sus dar omenirea n-a ridicat-o 
dincolo de Leonardo da Vinci, ne spune cu regret artista.
Activitatea de pictor a fost una din marile fericiri ale vie ii
mele”, î i continu  m rturisirea. Partea nostim  este c
i-a ales “meseria” din întâmplare, de fapt deoarece... nu 
tia matematic . „Am dat examen la arhitectur  dup  ce 

am fost meditat  la matematic  de Saul Steinberg (cele-
brul grafi cian i caricaturist de la „New Yorker”). Degeaba”. 
La a doua încercare,  supraveghetorul s lii, un pictor care 
preda la Belle Arte, uitându-se peste lucrarea ei i-a spus: 
„feti o, n-ai ce s  cau i aici. Înscrie-te la Belle Arte i,
peste câ iva ani, vei fi  în locul meu”. I-a urmat sfatul 
i astfel i-a început cariera de pictori .

„Nu fac parte din nici o coal  de pictur . Nicio-
dat  nu am luat exemplul altor colege de a copia 
tablourile marilor mae tri”, mi-a r spuns la întrebarea 
despre curentele de pictur  care ar fi  infl uen at-o. A 
pictat mult, a avut expozi ii, o parte din crea iile sale 
au fost donate muzeelor (Constan a, Tulcea), multe 
dintre tablouri s-au pierdut în timpul r zboiului, unele 
au fost furate, altele - d ruite prietenilor care apoi, 
când au fost ruga i s  le împrumute pentru expozi ii,
au negat c  le aveau. Datorit  muncii neobosite 
a criticului de art  Luiza Barcan, a avut în ultimii 
ani câteva expozi ii i i s-a editat i un catalog cu 
lucr rile ei.

La masa umbrelor
A fost înconjurat  de mul i prieteni, personalit i

de excep ie ale interbelicului, reprezentan i ai avan-
gardei române ti i aici în primul rând se situeaz
regretatul ei so ,  ziaristul Gheorghe Dinu, cunoscut 
sub numele de tefan Roll, unul dintre promotorii 
acestui curent. “A fost un om aparent optimist, cu o 
minte foarte ascu it . Iubea oamenii, avea încredere 
în to i cei din jur, dar nu era un naiv, p stra întot-
deauna un semn de întrebare legat de ei. Nu a avut 
nici cea mai  mic  urm  de dispre  fa  de cineva. A 
r mas în el ideea c  to i avem ceva din sufl ul divin. 
Dac  am trecut prin epoca hitlerist  mai u or decât 
al ii, aceasta s-a datorat  faptului c  mi-a fost al turi”, 
ne poveste te ea.

- A i fost în Bucure ti în timpul pogromului?
- „Da i am afl at foarte repede ce s-a întâmplat, mai 

ales c   la coala Kreindler, unde eram în acea vreme 
profesoar  de desen, am avut colege care i-au pierdut 
membri de familie, unii dintre ei fi ind reg si i chiar la 
abator“. În cercul ei de prieteni s-au afl at Victor Brauner
(“l-am cunoscut împreun  cu sora mea la trandul de la 
cap tul C ii Victoriei i critica felul în care înotam”), Jules
Perahim, Sa a Pan i mul i al ii. “Pe lâng  ei, exista în 
jurul nostru i un cerc de comunarzi care sus ineau prin-
cipiile comuniste. Dar eu am avut prilejul s  citesc c r i
din Rusia sovietic , scrise în limba german i francez
care nu au mai fost reeditate i mi-am dat seama de multe 
aspecte critice ale acestui sistem. De aceea nu am sim it
nici un fel de identitate cu comunismul”. 

Pe Mihail Sebastian nu l-a v zut decât o singur  dat ,
nu l-a cunoscut dar, legat de familia lui, exist  o poveste 
interesant . Se pare c  str bunicul ei l-ar fi  salvat pe bu-
nicul lui Sebastian care a fost aruncat de mama lui într-o 
copaie în Dun re în timpul unui pogrom. Str bunicul l-a 
crescut împreun  cu copiii lui. “O prieten  de excep ie,
pe care am admirat-o nespus de mult, a fost Hedda 
Sterne Lindenberg. Un talent artistic deosebit, mai ales 
în sculptur , dar i o excelent  portretist , Hedda era 
fermec toare ca om. În timpul r zboiului, a reu it s  fug
în SUA unde a devenit un membru marcant al grupului 
de expresioni ti americani „Irascibilii”. Nu m-a uitat, nu 
demult chiar a trimis pe cineva din America s  m  vad ”,
î i aminte te pictori a.

Dagani ne-a povestit 
despre evadarea lui

 „Un alt bun prieten, dar acesta de dup  r zboi, a fost 
pictorul A. Dagani. Venea la noi adesea i ne povestea 
despre suferin ele din lag r i miraculoasa lui sc pare,
împreun  cu so ia. Mi-a f cut o mare pl cere s  rev d
tablourile lui în expozi ia pictorilor evrei de la Muzeul de 
Art  pe care am vizitat-o. Apreciez încercarea de a pre-
zenta publicului pictori evrei mai pu in cunoscu i ca, de 
pild , membrii colii de la Baia Mare”.

  Dar am admirat i alte personalit i care nu erau 
strâns legate de lumea artistic . Printre ei, pe primul loc 
se afl a Nae Ionescu. Mergeam la Universitate la confe-
rin ele lui, era un om fascinant, captivant, amuzant. La 
cursurile lui nu g seai loc s  te a ezi, lumea st tea pe 
holuri i-l asculta”, evoc  pictori a aceast  personalitate 

atât de controversat  a epocii. De asemenea, spune ea, 
l-a apreciat pe dr. Rainer, care i-a fost profesor de ana-
tomie la Belle Arte, i pe so ia lui. 

“Sunt multe lucruri importante pe care le descoperi mai 
târziu. De exemplu, un unchi de-al meu ne-a închiriat un 
apartament pe strada Plantelor. A trecut ceva timp pân
am afl at c  în acea cl dire a fost sanatoriul unde a murit 
Mihai Eminescu. Am depus eforturi ca s  se pun  acolo 
o plac  memorial ”.

- A i fost declarat  în var  Cet ean de Onoare al 
ora ului Râmnicu Vâlcea. De ce?

- Brezoi, localitatea unde m-am n scut, se afl  în ju-
de ul Vâlcea i consilierii s-au gândit s -mi fac  aceast
onoare. De altfel, este un loc minunat, cu peisaje superbe 
care m-au i inspirat.

- În ce m sur  evreitatea v-a infl uen at opera?
- Nu pot s  fac o leg tur  direct . Întotdeauna, oriunde 

am fost, am declarat c  sunt evreic . Familia mea nu a 
fost deosebit de religioas  dar se respectau marile s r-
b tori. Ceea ce mi-a r mas în memorie, au fost vorbele 
tat lui meu care au devenit pentru mine i un model de 
comportament: „s  nu uita i, dac  un cre tin face o crim ,
este vorba de persoana lui, dac  un evreu o face, sunt 
condamna i to i evreii”.

- Ve i încerca s  mai picta i?
- Acum când mi s-au creat condi ii i voi putea locui 

singur  într-o camer , voi încerca. S  vedem dac  voi 
i reu i.

În ceea ce ne prive te, îi dorim s  reu easc .
EVA GALAMBOS

La 102 ani, MEDI WEXLER DINU
se gânde te s  picteze din nou

Oldies but goldiesOldies but goldies
B trânii no tri de aur

Norman Manea
sau antidotul 

antisemitismului
Suntem poate mai pu in antisemi i decât vecinii 

no tri unguri, dar înc  mult prea antisemi i pentru a 
ne merita evreii. În aceast  prim var  am avut privi-
legiul s  o cunosc pe Hedi Fried, o supravie uitoare
din Sighet a Auschwitzului, c reia Editura Vremea i-a 
publicat trei c r i, dup  ce ele au fost deja traduse în 
mai multe limbi. Doamna Fried are 86 de ani, tr ie te
din 1945, de dup  eliberarea din lag r, la Stockholm 
i, de i limba sa matern  a fost maghiara, ca pentru 

majoritatea evreilor din nordul Transilvaniei, ea vor-
be te ast zi o român  mult mai curat  decât “românii 
verzi” de pe forumurile ziarelor. Hedi Fried este de 
forma ie psiholog i a conceput un ghid pentru pre-
darea Holocaustului în coli, considerând c  acesta 
este un pas necesar pentru ca o tragedie similar  s
nu mai fi e niciodat  posibil . Recrudescen a antise-
mitismului în Europa este urm rit  de ea deopotriv
cu ochiul specialistului i cu cel al supravie uitorului
i mi-a r mas întip rit în minte ceea ce a spus când a 

venit în România, dintr-o perspectiv  comparativ : în 
Ungaria nu ar avea curajul s  mearg  s - i lanseze 
o carte pentru c  acolo antisemitismul este mult mai 
accentuat ast zi.

i eu am încercat s  m  conving mult  vreme c
tr iesc într-o ar  în care xenofobia, dar mai ales an-
tisemitismul sunt fenomene izolate, care se hr nesc
din imagina ia i gândirea bolnav  a unui grup mic de 
oameni. Pân  când recent am publicat în “Evenimen-
tul zilei” un interviu cu Egon Balas, un alt fel de supra-
vie uitor din Transilvania al Holocaustului. Salvat de la 
deportare prin apartenen a în ilegalitate la organiza ia 
comunist  din Cluj, Egon Balas i-a pierdut întreaga 
familie în lagar. Dup  r zboi a ajuns în scurt timp în 
nomenclatur , lucrând ca diplomat, apoi ca ef al 
Direc iei Economice în Ministerul de Externe condus 
de Ana Pauker. A fost arestat ca apropiat al lui Sanyi 
Jakab, adjunctul ministrului de fi nan e Vasile Luca, i
a stat doi ani în închisoare f r  a fi  judecat, r stimp
în care i s-a n scut, f r  s  aib  dreptul s tie, cel 
de-al doilea copil. În închisoare, dar mai ales dup
eliberare a con tientizat erorile regimului i a început 
s  studieze matematica, sub îndrumarea lui Grigore 
Moisil. În scurt timp s-a dovedit a fi  “o minte sclipi-
toare”, receptat ca atare de revistele de specialitate 
din str inatate, care îi publicau cu interes lucr rile.
În 1967 a reu it s  plece din România împreun  cu 
familia i a devenit un reputat savant în Statele Unite, 
profesor la Universitatea Carnegie Mellon.

Interviul din “Evenimentul zilei” a dezl n uit pe 
forum o întreag  isterie legionaroid , devenit  deja 
regul  atunci când într-un articol apare cuvântul 
“evreu”. Pentru mine, nota specifi c  a constituit-o 
difi cultatea de a r spunde dezam girii lui Egon Ba-
las, care a plecat acum 43 de ani dintr-o Românie 
în care antisemitismul era uneori bine ascuns sub 
masca interna ionalismului proletar, alteori nedisi-
mulat i agresiv. Orice i-a fi  spus ar fi  fost un pse-
udo- argument i, în ultim  instan , o legitimare a 
fenomenului antisemitismului, care, iat , e cel pu in
la fel de prezent în societatea postdecembrist  ca i
în cea comunist .

Am sim it cumva ca o revan , ca o contrapon-
dere la neputin a mea o declara ie dat  în urm  cu 
câteva zile de scriitorul Norman Manea, un alt evreu 
din România cu care ar trebui s  ne mândrim. Anu-
me aceea c  e tratat în România “ca un rock star”. 
Aten ia cu care l-au înconjurat organizatorii vizitei 
sale în România i care are în mod fi resc - trebuie 
spus f r  ipocrizie i ofens  – ra iuni fi nanciare i de 
imagine, dar i aten ia celor care i-au descoperit cu 
pl cere c r ile ar trebui s  reprezinte normalitatea. 
Doar c  nici în cazul s u normalitatea nu merge 
pân  la cap t. Uniunea Scriitorilor se comport  ca i
cum nu ar exista, iar posibilitatea ca Norman Manea, 
devenit în Occident o adev rat  vedet  literar , s
ajung  membru al USR pare o glum  nes rat . Pe 
care o punem în paranteze pentru c  atitudinea cu 
pricina are ca resort doar invidia profesional i or-
goliul r nit ale unor colegi de breasl . Doar un Nobel 
i-ar mai îndulci, poate, pe scriitorii din România, i
asta din calculul c  s-ar produce un transfer de ca-
pital de imagine. i poate tot un Nobel câ tigat de 
un evreu pentru c r i scrise în române te ar face s
mai p leasc  antisemi ii din România. C  dovezile 
incontestabile ale Holocaustului românesc, în genul 
gropii comune din p durea Vulturi, recent descope-
rite, cred c  îi las  reci.

MIRELA CORL AN
(Din “Evenimentul zilei”, 25 noiembrie 2010)

Mignon , f r  un rid pe fa , vioaie, cu o privire ironic-trist i cu o memorie perfect , pictori a Medi Wexler 
Dinu, care în aceast  lun  a împlinit 102 ani, se raporteaz  la via  cu în elepciunea vârstei.

”Mi-a ajuns cât am tr it, dar resping ideea de a-mi pune cap t zilelor”, îmi r spunde la întrebarea standard 
dac  î i simte anii, i poveste te cazul unui prieten, medic cre tin, care a încercat s  caute în iudaism lini tea
sufl eteasc  a b trâne ii. Nu a reu it, s-a sinucis, afi rmând în scrisoarea de r mas bun c  simte c - i pierde me-
moria i nu vrea s  ajung  în acel stadiu. Este sceptic , v zând ce se întâmpl  în jurul nostru. „Înainte nu m
uitam la jurnalele de actualit i, dar aici, la c min, fi ind televizorul deschis tot timpul, urm resc f r  s  vreau 
evenimentele i m  îngrozesc de toat  anarhia”, constat  domnia-sa.

Foto: Eva GalambosFoto: Eva Galambos
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LANS RI LA HASEFER
Succesul Hasefer-ului i la acest 

Gaudeamus s-a datorat ofertei de carte 
bun , specifi cului ei, calit ii noilor apari ii
editoriale. Abia s-a deschis Târgul, c  la 
stand au i venit primii fi deli ai editurii. A nu 
se în elege prin aceasta obi nui ii casei, ci 
oameni interesa i de ceea ce public  ea, 
spune ing. Dan Wexler, distribuitor cu an-
trenament la atâtea prezen e remarcabile 
ale Hasefer-ului la Târguri interna ionale
de carte din ar i str in tate. Poten ialii
cititori c utau c r i despre Cabala, buc t -
ria evreiasc , dar, mai ales, „Enciclopedia 
iudaismului”. Hasefer-ul, afl at sub cupola 
Standului pentru Minorit ile Na ionale, 
sponsor – DRI, a lansat, în prezen a i
cu implicarea Ofi ciului F.C.E.R. Rela ii-
Cultur -Informatic , reprezentat de eful
s u, consilierul pre edintelui Federa iei,
dr. ing. José Blum, i a lui Sibylle Ben 
Nun, lans ri onorate de lideri F.C.E.R. i
C.E.B., avându-l ca moderator pe directo-
rul editurii, scriitorul tefan Iure , trei vo-
lume recente. Primul, „Sanctuar în inima 
mea” de Prim Rabin lomo Sorin Rosen,
a fost recomandat de dr. ing. José Blum;
recomandare având o tent  confesiv  (cei 
aproape zece ani de când îl cunoa te pe 
autor), bibliografi c  (comentarii ale Prim 
Rabinului la pericopele din Tora, ap rute
în R.E.), apreciativ  (prefa a c r ii, scris
de mentorul s u spiritual, Marele Rabin 

Menachem Hacohen). O carte profund ,
plin  de modernitate, în care este supus
cititorului problema raportului între p stra-
rea mo tenirii spirituale iudaice i epoca 
actual  hipertehnologizat , remarca te-
fan Iure . Dorin a Prim Rabinului Rosen,
care a mul umit vorbitorilor i publicului, 
a fost de „a da cuvântul cititorilor”, cartea 
fi ind menit  s  le stârneasc  opiniile, a 
lumina propriul lui mod de via , pornind 
de la un verset psalmic, cuvântul Dom-
nului – „sanctuar în inima sa”, care d
i titlul c r ii, de a încerca s  comunice 

cu semenii, succesul acestui demers 
traducându-se prin 250 000 de acces ri
pe site. „Întruparea unei na iuni” de Alain
Dieckhoff,  benefi ciind de coperta renu-
mitului grafi cian i caricaturist de evalet
Albert Poch, a pornit de la imperativul 
„unit ii de p mânt”, dup  2 000 de ani 
de Galut, amintea tefan Iure . Despre 
cartea - parte din iragul de ofrande aduse 
„f uritorilor” Israelului modern, a vorbit t l-
m citorul ei în român , icu Goldstein. O 
carte care nu ocole te nimic din „ghemul 
de contradic ii” din zorii acestei „întrup ri”, 
în principal, reprezentat de concep ia radi-
cal  a lui Jabotinsky i de cea diplomatic ,
apar inând lui Chaim Weizman i Ben Gu-
rion. Ideea central , de mare actualitate, 
a c r ii este g sirea unei solu ii prin care 
israelienii i palestinienii s  tr iasc , nu 

s  moar  împreun . Prezen a la Bucure ti 
a scriitoarei israeliene de limb  român ,
Madeleine Davidsohn, a oferit un plus de 
emo ie lans rii „Amuletei i a altor stranii 
povestiri”, volum recenzat nu demult în 
revista noastr . O carte scris  cu „fran-
che e i dezinvoltur ”, ecou al romanticilor 
germani din secolul XIX, observa tefan
Iure . Un elogiu la adresa autoarei a venit 
din partea lui Te u Solomovici, el însu i
scriitor i editor israelian de limb  român ,
cu stand la Gaudeamus, care a men ionat 
i aprecierea de care Madeleine Davi-

dsohn se bucur  în rândurile cititorilor 
de limb  român  din Israel, alegerea ei 
în conducerea ASILR fi ind o expresie a 

acestei pre uiri. O alt  interven ie a venit 
din partea doctori ei Liliana Gr dinaru,
coleg  de breasl , care a cunoscut-o la 
un congres al medicilor-scriitori, unde pre-
zen a autoarei s-a f cut, de asemenea, 
remarcat . Cuvântul prozatoarei, care a 
debutat cu un volum de poezie, a mers 
chiar înspre începuturile ei literare. Cum 
altfel aparentele coinciden e din existen a
cotidian  ar fi  condus-o la dorin a de a 
descifra misterul lor?! Lans ri de c r i
pe teme disparate, dar având un punct 
comun: evreitatea în ipostaz  religioas ,
socio-politic , comportamental .

IULIA DELEANU
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Luni, 13 decembrie a.c., în Sala „Beiteinu” („Matnas 
Hadar”) din Haifa, au fost decernate Premiile Ianculovici 
2010, ale Funda iei Ianculovici. Printre premia i s-a num -
rat i redactorul- ef al publica iei „Realitatea Evreiasc ”,

pentru „activitate fructuoas  legat  de cercetarea teatrului 
din România; crea ie literar  original  cu tematic  iudaic ;
important  activitate dedicat  comunit ii evreie ti”.

În loc de alte comentarii public m, cu acest prilej:

Decernarea
premiilor culturale 

Ianculovici,
pe anul 2010

“Funda ia cultural Haim i Sara Ianculovici”
a fost întemeiat  la Haifa în 1977, când Haim 
Ianculovici împreun  cu un grup de prieteni au 
hot rât s  creeze un fond pentru a descoperi, 
a cunoa te, a recunoa te i a încuraja autori i
creatori de origine român  sau descenden ii lor, 
pentru a ridica nivelul cultural”, spunea prof. dr. 
Izu Eibschitz la începutul festivit ii de decernare 
a Premiilor Funda iei pe anul 2010, într-o sal  ne-
înc p toare a Teatrului din Haifa pentru publicul 
venit din tot Israelul, România i alte ri ale lumii. 

De i ini ial premiile erau acordate în dome-
niile: Istoria evreiilor din România i tradi iile lor, 
Istoria Sionismului din România i Aliyaua româ-
neasc  spre Israel, datorit  restric iilor impuse la 
momentul cre rii Funda iei de regimul comunist, 
acestea au fost extinse: Contribu ia evreiilor din 
România la dezvoltarea Statului Israel, Holoca-
ustul i antisemitismul din România, literatur ,
jurnalism i arte.

În galeria de personalit i marcante, care au 
primit de-a lungul timpului acest premiu, a luat 
loc anul acesta, pentru întreaga activitate, i dr. 
Aurel Storin redactor ef al Revistei “Realitatea 
Evreiasc ”.

“Premiile Ianculovici sunt o mândrie recipro-
c , atât pentru cei din Israel cât i pentru noi, 
în România”, a men ionat dr. Aurel Vainer, pre-
edintele F.C.E.R. în cuvântul s u. Împ rt ind

amintiri despre familie i tetl-urile de alt dat
din Moldova, domnia sa a continuat dialogul cu 
participan ii, prezentând aspecte din activitatea 
FCER, adresând aprecieri pozitive la adresa 
Funda iei i a realiz rilor conducerii ei i speran a
sa ca laurea ii din acest an s  stârneasc  un 
nou val de interes pentru originarii din România: 
“Poporul evreu face mereu progrese, dar f r  s
uite m car o clip  cultura. Aceasta este valoarea 
special  a Premiilor Ianculovici”.

Prezent  la eveniment, dr. Irina Cajal Marin, 
subsecretar de stat în Ministerul Culturii i Pa-
trimoniului Na ional, a evocat în fa a publicului 
personalitatea acad. prof. dr. Nicolae Cajal, care 
în urm  cu 10 ani era laureat al acestui Premiu 
precum i admira ia fa  de Haim Ianculovici. 
Domnia sa a promis c  va acorda un sprijin direct 
pentru a realiza colabor ri cu Institutul Cultural 
Român i Prim ria din Haifa.

S. VEXLER
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C u v â n t u l  d r.  A u r e l  S t o r i n  l a  f e s t i v i t a t e a  d e c e r n r i i  p r e m i i l o r
Stimate Domnule 

Profesor Dr. Izu Eibschitz,
Stimate Domnule Pre edinte

Dr. Aurel Vainer,
Stimate Doamne,
Onora i Domni,
Fermec toare Domni oare...

V  mul umesc c  sunte i aici.
M  afl u emo ionat în fa a dumnea-

voastr . Vreau s  încep mul umind 

Profesorului Eibschitz, Pre edintele 
Funda iei Ianculovici, i Juriului, pentru 
premiul cu care au onorat pu in tatea
fi in ei mele.

De mai mult  vreme m  întreb: 
cine sunt eu? Am citit multe p reri 
interpretabile despre mine. Unii m-au 
f cut umorist. Declar c  nu sunt. Dac

umori tii adev ra i ar fi  ca mine, lumea 
ar muri de triste e. M  tem c  eu însumi 
sunt un om trist. Nu sunt un partener 
bun pentru exuberan . i nu-mi plac 
bancurile, cu toate c  le gust. Nu e un 
paradox, po i s  gu ti o mâncare i s
nu- i plac ... De altfel, uneori mi se pare 
c  triste ea este cea mai înalt  form  de 
umor... („O, ar  trist , plin  de umor...” 
scria Bacovia despre România. Mi se 
pare un vers genial.)

E drept c  am scris i câteva 
c r i, aproape un raft de biblio-
tec . Unii le-au primit în mod 
favorabil, al ii nu.

Dup  unele p reri, a fi  un 
autor de cântece. Adic  „tex-
tier”. Francezii se dovedesc 
mult mai duri cu ace ti creatori, 
numindu-i parolieri, adic  „f -
c tori de cuvinte”. Pentru mine, 
îndeletnicirea asta n-a fost o 
meserie, ci un hobby. Într-o 
via  care începe s  nu mai fi e 
pu in , am comis, f r  s  vreau, 
circa 400 de cântece, dar n-am 
f cut-o în mod serios. Pur i
simplu „m-am jucat pu in cu 
via a mea”, cum cânt  Aura Ur-
ziceanu într-un cântec ascultat 

recent, despre care aproape uitasem c
l-am scris eu. Mi se pare c  am scris i
unele texte bune. Dar ele nu s-au bucu-
rat de succes. În schimb, o banalitate 
f r  cusur, un cuvânt de ase litere, 
un fel de l l itur , primul meu text de 
cântec, „Lalele”, se tot cânt  cu succes 
de 50 de ani. Tot eu am scris i versurile 

cântecului „S  mori de dragoste r nit ”, 
care mi s-a spus c  a pl cut mult dar 
s-a cântat pu in i care a triumfat anii 
trecu i în sondajele române ti pentru 
„melodia secolului XX”. Sigur c  m-am 
bucurat, de i eu nu mai cred nici în 
triumfuri, nici în sondaje.

M-am b tut pe baricadele revistei 
române ti timp de 50 de ani. Uneori 
cu mici victorii, alteori cu grandioase 
înfrângeri. Nu sunt, cum cred unii, autor 
de revist . Eu n-am scris spectacolele 
genului, ci istoria lui. Mi-ar fi  pl cut, 
poate, s fi u autor de revist . Dar n-am 
destul talent pentru asta...

i a a s-a scurs timpul vie ii mele, 
pân  acum. Nu prea pricep cum e cu 
scurgerea timpului. Eu cred c  timpul 
nu se scurge. Timpul înainteaz . Nu-
mai noi, muritorii, ne scurgem, pu in 
câte pu in...

Ast zi, sunt convins c  unii dintre 
dumneavoastr  s-ar putea întreba, pe 
drept cuvânt, „oare cine-o fi sta, care 
nu recunoa te mai nimic din ce a f cut,
în domenii în care a f cut mai mult de-
cât al ii, i care declar , cu senin tate,
c  „s-a jucat pu in cu via a lui”? Cine-i 
jurnalistul sta care editeaz  la Bucu-
re ti „Realitatea Evreiasc ”, o publica ie 
care uneori ne place i alteori nu, c
doar nu suntem naivi, s  ne plac  tot 
timpul...

i eu sunt gata s  v  r spund cine 
sunt. Am nevoie de numai trei cuvinte. 
Doamnelor, domnilor, eu nu sunt decât 
„a pu eter iid”.

Dr. AUREL STORIN
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„Pirsum HaNes” – s  faci cunoscut
minunea – este un important comanda-
ment legat de S rb toarea de Hanuca. 
Acesta a fost semnul sub care JCC Bucu-
re ti, cu al s u coordonator Shay Orni, au 
decis s  celebreze s rb toarea. Pentru 
prima oar , lumân rile au fost aprinse în 
locuri publice, în spa ii cu circula ie inten-
s i cu numeroas  popula ie, unde gestul 
a trezit reac ii de surprindere i curiozitate. 
De-a lungul celor opt zile ale celebr rii, au 
avut loc 20 de asemenea evenimente, în 

care au fost împlica i de la cei mai mici 
dintre copii la cei ce apar in „vârstei de 
aur”. Un moment deosebit de emo io-
nant a fost cel de la C minul „Amalia i
dr. Moses Rosen”, unde vârstnicii s-au 
bucurat împreun  cu cei tineri de acest 
moment important în istoria evreilor dar 
i în istoria universal . Lumina care amin-

te te de Minunea petrecut  cu aproape 
2200 de ani în urm  a fost aprins  într-o 
coal  public  unde s-au oferit i daruri 

celor mici, într-o cafenea de pe Lipscani 
i la cafeneaua “Hard Rock”. Pe mari 

panouri din Bucure ti, trec torii au putut 
surprinde aceea i aprindere a lumân -
rilor de c tre evreii ce mai tr iesc azi în 
România. Aceste gesturi, obi nuite în 
Israel, sunt inedite în România, fi ind un 
semn de cunoa tere reciproc , esen ial
într-o societate care se bazeaz  pe res-
pect. Instalarea unui sfe nic imens cu opt 
bra e pe ghea a de la patinoar a fost de 
asemenea un moment inedit. Acolo, sub 
privirile întreb toare ale celor din jur, s-a 
aprins de asemenea una dintre lumân rile 
cresc toare ale acestor zile în care ne 
amintim de curajul i voin a Macabeilor 

dar i de minunea Candelei care i-a 
dep it misiunea fi zic , ajungând într-o 
dimensiune spiritual .

Nu se putea o Hanuca f r  muzic i
dans iar grupul „Hora” a avut i la aceast
celebrare un moment apreciat în program. 
În timp ce maturii au profi tat de momente-
le unice ale acestei reuniuni, copiii i-au
demonstrat talentele de mici buc tari, 
preg tind Levivot.

 Fiecare dup -amiaz  a celebr rii a 
fost înso it  de un moment special, de 

care au putut benefi cia nu doar bucu-
re tenii ci i oricine a avut acces la un 
computer, oriunde s-ar fi aflat. Radio 
JCC “Shalom România” a transmis aprin-
derea lumân rilor în direct. Cei ce au 
intrat pe site-ul JCC au putut i viziona 
acest moment. Copii, pensionari i tineri 
au transmis astfel i în locuri unde mai 
exist  azi doar foarte pu ini evrei acest 
important gest pe care îl repet m anual. 
Emo ionant  a fost i aprinderea lumâ-
n rilor în compania importantei delega ii
de la Chi in u, care a venit la JCC pentru 
acest eveniment. Nu întâmpl tor, Radu 
Captari, muzicianul atât de îndr git, a 
înso it cu melodiile sale reuniunea de 
sufl et. Radioul JCC transmite emisiuni 
i muzic  israelian i interna ional  de 

calitate, fi ind o companie pl cut  pe par-
cursul zilei. Radioul este i un spa iu de 
expresie pentru cei care doresc s  reali-
zeze emisiuni, motiv pentru care to i cei 
interesa i de acest domeniu sunt invita i
s  se exprime. 

Hanuca a însemnat pentru JCC Bu-
cure ti în acest an o s rb toare la care 
to i cei care au dorit s  cunoasc  valorile 

Iudaismului au avut acces, o celebrare a 
familiei – c ci vârstnici i copii s-au afl at 
împreun  - i un moment de mândrie 
autentic .

Ciorberia no. 2!
Arta culinar  este o expresie a iden-

tit ii noastre. Tocmai acestei ipostaze a 
personalit ii noastre se adreseaz  cea 

de-a doua edi ie a unui program care s-a 
bucurat de un deosebit succes. Supe i
ciorbe dintre cele mai diverse, dup  re ete 
tradi ionale sau, pur i simplu, inven ii 
gastronomice proprii se vor alinia pentru 
a fi  degustate la 16 ianuarie. Câ tig torii
vor primi premii pentru creativitate culina-
r i pentru felul în care duc mai departe 
tradi ia familial  sau cea din regiunea de 
unde provin.

JCC
BUCURESTI

Pentru prima oar

LUMINILE HANUKIEI
au str lucit în cele mai variate locuri din Capital

,
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cat acestei celebr ri 
care evoc  lumina în 
dubla sa semnifi ca ie,
fi zic i spiritual . La 
eveniment s-a inut i
Havdalah, desp r irea
de abat i intrarea 
într-o nou  s pt mân ,
o ceremonie care are 
lumina, din nou, printre 
simbolurile sale.

Participan ii au pre-
g tit bucate minunate, 
ceea ce a f cut cele-

Corul Comunit ii Evreilor din Timi-
oara, condus de Alexandru Fischer, nu 

a fost de mult timp atât de numeros ca 
la celebrarea din acest an de Hanuca. 
Peste 40 de tineri au luat loc în b ncile
special rezervate celor care interpreteaz
melodiile tradi ionale. Cei peste 300 de 
participan i prezen i la 
Sinagoga din Iosefi n s-au 
bucurat de un repertoriu 
preg tit câteva s pt mâni
la rând în cadrul JCC 
Timi oara. Frumos a fost 
c  la acest eveniment nu 
au lipsit copiii, care s-au 
bucurat de darurile oferite 
cu drag de directorul Joint 
România, Israel Sabag.

Hanuca a fost cele-
brat  la Timi oara i prin-
tr-o mare „Petrecere a 
luminii”, „Mesibat Haor”,
care a avut loc în sediul 
JCC. Totul a fost dedi-

JCC Timisoara

JCC
Iasi

JCC Oradea
,

,

Eee… Hoopaaa!… Machol Yahad 
be’Cristian 2010!

H a n u c a  s r b t o r i t
p r i n  e v e n i m e n t e  i n e d i t e

Celebrarea S rb torii de Hanuca a 
avut loc în acest an i la Oradea, în cele 
mai diverse medii, cu participan i de 
toate vârstele. Prima dintre ceremonii a 
avut loc, desigur, la Sinagog  sub coor-
donarea Rabinului Abraham Ehrenfeld, 
care, împreun  cu pre edintele acestei 
comunit i, ing. Felix Koppelmann au inut 
s  aprind  prima lumânare de Hanuca în 
prezen a a numero i participan i. Dac
cei mici s-au delectat pe muzica specifi c
acestei s rb tori la „petrecerea în pijama” 
i au jucat, împreun  cu ceilal i membri 

ai comunit ii la Casinoul improvizat cu 
acest prilej, cei mai în etate au avut parte 
de prezent ri serioase referitoare la acest 
subiect i de minunante suvganiot i
latkes, care au înso it s rb toarea. Cursu-
rile de Talmud Tora referitoare la aceast
celebrare nu au lipsit iar ceremonia de 
Oneg abat a reprezentat o s rb toare
cu dubl  semnifi ca ie, la care 
toate genera iile s-au putut 
bucura împreun .

Pre edintele Comunit ii 
Evreilor din Oradea, ing. Felix 
Koppelmann, a fost, a a cum 
ne-au m rturisit organizatorii 
din cadrul JCC, cel sub a c rui
egid  s-au desf urat toate 
evenimentele.

Din programele de Hanu-
ca nu puteau s  lipseasc ,
desigur, forma iile artistice 
ale comunit ii – Corul „Gyuri 
Vilan”, forma ia de dansuri 
„Or Neurim”, forma ia klezmer 
„Hakeshet” i mai tân rul cor 
pentru copii „Tikva”. Desigur, 

preg tirea programului a fost una dintre 
activit ile foarte importante ale ultimei 
perioade i rodul ei s-a putut vedea în 
aprecierea publicului. Fiind i Ro  Hode
în aceea i perioad , doamnele i dom-
ni oarele au avut parte i de un autentic 
„curs de frumuse e”.

Un moment descris cu mare emo ie de 
organizatoarea programelor pentru copii, 
Kati Kovari, a fost popasul la un centru 
de plasament din Oradea. Evenimentul 
aprinderii lumân rilor de Hanuca a fost 
deosebit în prezen a celor 80 de copii, 
care au primit cadouri constând în haine, 
juc rii i dulciuri. Bucuria sincer  a s rb -
torilor i a muzicii vesele i frumoase nu 
cunoa te, a a cum am putut constata i
cu acest prilej, vreo deosebire de etnie iar 

edaka, ajutorarea celor în nevoie, este 
un deziderat pe care nu trebuie vreodat
s  îl uit m.

Edi ia a doua denumit  „Yahad, Îm-
preun , Together, Zusammen”, cu un 
ambi ios program ce a oferit un alt tip de 
educa ie evreiasc i israelian , a reunit 
peste 60 de participan i din toat ara.

in s  men ionez faptul c , în acest 
an, organizatorul Jewish Community 
Center (JCC) a cooperat cu Comunitatea 
Evreilor din Bucure ti (C.E.B.), în special 
cu domnul pre edinte  Erwin im ensohn 
în vederea realiz rii acestui eveniment.

Înc  din primele minute, s-a creat o 
atmosfer  de familie, de i, atât coregrafi i 
cât i marea majoritate a participan ilor
erau obosi i de pe drum. Dar nimeni n-a 
stat locului, iar sala de mese a vilei a fost 
plin , transformat  provizoriu în sal  de 
dans i a r sunat de muzic  evreiasc .

Anul acesta, la fel ca anul trecut, 
Machol Yahad a avut loc la Centrul 
de Recreere din Cristian, în perioada 
11 – 14 noiembrie. Profesorii din acest 
an au fost Chen Shporen, unul din cei 
mai cunoscu i profesori din Israel, i Ga-
briela Buc ic , profesoara de dansuri 

israeliene i directoarea acestui proiect, 
din partea organizatorului, Jewish Com-
munity Center (JCC).

În cadrul deschiderii ofi ciale, primul 
care a luat cuvântul a fost Shay Orni, 
director JCC Bucure ti, el fi ind urmat de 
Diego Ornique, asistat de Zoia Schvartz-
man, reprezentan i JDC Europa i, nu în 
ultimul rând, de Israel Sabag, director 
JDC.

Machol Yahad a fost un mou mijloc 
de a înv a atât tradi ii legate de iudaism, 
cât i dansuri israeliene i nu numai. La 
acest seminar au luat parte reprezentan i
ai comunit ilor din toat ara: Bucure ti,
Oradea, Ia i, Timi oara, Bra ov, Cluj, Ba-
c u, Sighetu Marma iei, Deva i Alba-Iulia.

În fi nal, tot ce pot spune este c  sunt 
mândr  c  am f cut parte dintr-o echip
tân r i dinamic , dar i extrem de am-
bi ioas  în ceea ce prive te organizarea 
acestui seminar de dans. V  a tept m
i pe voi la anul, la a treia edi ie Machol 

Yahad.
ZADOINA MIHAELA

abaton pentru 
„vârsta de aur”
În perioada 19-21 octombrie, la Ia i

a avut loc primul abaton dedicat în ex-
clusivitate “vârstei de aur”. Evenimentul, 
organizat în colaborare de JCC Bucure ti, 
JCC Ia i i D.A.S.M., a reunit 54 de 
participan i din capital i trei ora e ale 
Moldovei – Ia i, Bac u i Piatra Neam .
Programul preg tit de coordonatoarea 
programelor pentru pensionari ale JCC 

Bucure ti, Sanda Wolf, i de coordona-
toarea JCC Ia i, Ina Vladcovschi, a debu-
tat cu un Oneg abat celebrat împreun
cu cei din comunitatea evreiasc  ie ean .
Duminica a avut loc o prezentare a co-
munit ii din Ia i  de c tre pre edintele
acesteia, Abraham Ghiltman, dup  care 
s-au vizitat obiectivele evreie ti ale Ia iu-
lui, între care obeliscul ridicat în memoria 
lui Avram Goldfaden, cel care a înfi in at
primul teatru de limb  idi  din lume, “La 
pomul verde”. Excursia la Castelul Sturza 
de la Micl u eni a f cut s  se lege noi 
prietenii între participan i.

Dintr-un program din capitala Moldo-
vei nu putea lipsi un popas la Monumentul 
Victimelor Holocaustului dar i la mormin-
tele eroilor din Primul R zboi Mondial, 
precum i la cimitirul evreiesc. 

Plimbarea prin Parcul Copou, la teiul 
lui Eminescu, a fost un moment de în-
cântare pentru cei veni i din afara Ia iului
i care au reg sit atmosfera livresc  în 

realitatea acestui spa iu.

M i n u n e a  H a n u c i

brarea i mai interesant !
Cu ocazia Hanuca, din partea Comu-

nit ii Evreie ti i a JCC au fost vizitate 
persoane vârstnice, c rora li s-a adus 
o mic  parte din frumuse ea acestei 
s rb tori.
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Moment aniversar la Clubul
Vârstei de Aur

Reuniunea s rb tori ilor “noiembri ti” ai 
Clubului Vârstei de Aur din Cluj a fost fi xat  în 
24 noiembrie, ziua în care doctorul Carol L wy,
unul dintre cei mai cunoscu i i aprecia i medici 
pediatri din Cluj, împlinea 85 de ani. S rb toritul 
le-a oferit colegilor de Club, cu o zi înainte de 
lansarea ofi cial , cea mai recent  carte a sa. 
Cel de al zecea volum scris în limba maghiar
i semnat cu pseudonimul literar Dániel Károly 

se intituleaz  „Átutazóban Kolozsváron”(În 
trecere prin Cluj). Cartea a fost prezentat  auditoriului de eseista Júlia Szilágyi, care 
este încredin at  c  va fi  o carte de succes, întrucât refl ect  experien a profesional ,
uman i social  a autorului. Întrebat ce a dorit s  transmit  cititorilor prin aceast  nou
carte, doctorul Carol L wy a r spuns: ” În primul rând umanism, un articol pe cale de 
dispari ie”. Reuniunea, organizat  cu d ruire de doamnele Estera Mendel, secretara 
Comunit ii i Elisabeta Kun, responsabila Clubului Vârstei de Aur, s-a încheiat cu o 
gustare, iar s rb tori ii au plecat acas  cu câte un fi r de garoaf . (A.G.)

ANIVERS RI - decembrie 2010

• DECSEI NICOLAE, pre edinte C.E. Satu Mare, s-a n scut la 5 decembrie 1941.
• A MAN MIRELA, ef Sector dezvoltare comunitar i proiecte de fi nan are, s-a n scut la 5 decembrie 1966.
• BENUN SYBILLE ARLETTE, de la Departamentul Cultur , s-a n scut la 6 decembrie 1937.
• WEINER GEORGE, referent de specialitate, Sector dezvoltare comunitar i proiecte de fi nan are, s-a n scut

la 6 decembrie 1979.
• HASCAL ZVY-KV, ef Sector administrativ i paz , s-a n scut la 7 decembrie 1935.
• IM ENSOHN ERVIN, pre edinte C.E. Bucure ti, s-a n scut la 9 decembrie 1979.
• B NESCU OVIDIU, director Departamentul management economic, financiar i administrativ, s-a n scut 

la 15 decembrie 1956.
• ROSENFELD PAUL LIVIU, documentarist, Centrul de Istorie, s-a n scut la 16 decembrie 1981.
• VERTE  MARIA, referent, Editura Hasefer, s-a n scut la 19 decembrie 1946.
• SCHLESINGER IONEL, pre edinte C.E. Arad, s-a n scut la 23 decembrie 1938.
• ABRAMOVICI TEFANIA s-a n scut la 25 decembrie 1981.
• BENEDEK TIBERIU, consilier al Pre edintelui, s-a n scut la 29 decembrie 1922.

C O M U N I T A T I
“ M o s e s  S t o r i e s ” -  o  p o v e s t e  d e  s u c c e s

Bucure ti

Poeta Eva Lendvay - „Cet ean
de Onoare“ al ora ului Bra ov

Locatari i conducerea  C minului “Amalia i Dr. 
Moses Rosen”, reprezentan i ai conducerii F.C.E.R., 
pre edintele Comunit ii Evreie ti din Bra ov i
mul i prieteni au venit, duminic , 21 noiembrie a.c., 
s  asiste la un moment solemn: acordarea titlului 
de Cet ean de Onoare al ora ului Bra ov poetei 
i traduc toarei Eva Lendvay, la împlinirea vârstei 

de 75 de ani. În urm  cu câteva zile Consiliul Local 
al municipiului de sub Tâmpa a aprobat propunerea 
ca poeta  s  primeasc  aceast  distinc ie, în semn 

de recunoa tere pentru întreaga ei activitate. Fiica 
poetului, romancierului i criticului literar Ferenc 
Szemler, Eva Lendvay s-a n scut la Bra ov i, 
în afara volumelor sale de poezii, prin traducerile 
scriitorilor maghiari în limba român i ale celor 
români în limba maghiar , a contribuit la cunoa te-
rea valorilor literare ale celor dou  popoare. Printre 
poe ii maghiari tradu i fi gureaz  Radnóti Miklós, 
Juhász Gyula, Szabó L rinc iar printre autorii ro-
mâni tradu i în maghiar  - Ana Blandiana,  Anghel 
Dumbr veanu, Hortensia Papadat – Bengescu. 
Pentru întreaga ei activitate, Eva Lendvay a primit 
diplome de excelen  din partea Uniunii Scriitorilor 
din Ungaria i din partea Asocia iei Jurnali tilor de 
Limb  Maghiar .

“Bra ovul, ora ul meu iubit, 
i-a întins bra ele spre mine”

Diploma de Cet ean de Onoare al ora ului Bra-
ov i-a fost înmânat  poetei de o delega ie format

din László Szente, consilier local, Tóásó Áron Zol-
tán, pre edintele executiv al fi lialei UDMR-Bra ov
i Bodrog Erzsébet, membr  a Asocia iei culturale 

“Apáczai Csere János”, delega ie prezentat  de ec. 
Atilla Gulyás, directorul D.A.S.M. În cuvântul s u
László Szente  a califi cat eforturile de decenii ale 
poetei drept o “activitate de nepre uit. Fiind repre-
zentanta tuturor culturilor din zon , ea a reu it s
lege patru comunit i – maghiar , român , german
i evreiasc ”, a subliniat el. N scut i crescut  în 

Transilvania, leag nul mai multor culturi unde oa-
menii au inut unii la al ii i s-au infl uen at reciproc, 
Eva Lendvay este o adev rat  reprezentant  a 
culturii ardelene care simbolizeaz  în elegerea din-
tre oameni, a ar tat ing. Tiberiu Roth. Pre edintele
Comunit ii bra ovene a mul umit Consiliului pentru 
acordarea acestei distinc ii. Ing. Albert Kupferberg,
secretarul general al F.C.E.R., a felicitat-o în numele 
Federa iei, manifestându- i satisfac ia c  distinc ia
a fost acordat  unei personalit i culturale apreciate 
atât în România cât i în Ungaria. Ziaristul Pompiliu
Sterian a subliniat c  onoarea se r sfrânge asupra 
întregului c min.  Tinerii voluntari, precum i mul i
prieteni au adresat cuvinte calde s rb toritei.

R spunzând ur rilor, poeta a rostit o adev rat
profesiune de credin  ora ului ei natal, “singura 
mea iubire adev rat ” , pe care o viseaz  în fi ecare 
noapte. Cu atât mai mare a fost surpriza i bucuria 
provocat  de aceast  distinc ie, ”semn c  Bra o-
vul, ora ul meu iubit i-a întins bra ele dup  mine, 
îmbr i ându-m ”, a spus Eva Lendvay, dedicând 
i o scurt  poezie, “Umbra muntelui”, “tuturor celor 

care mi-au f cut aceast  onoare, bra oveni prieteni, 
bra oveni colegi, bra oveni de toate categoriile, 
etniile i vârstele”.

EVA GALAMBOS

Cluj Napoca

Din via a C minului “Amalia i  Dr.  Moses Rosen”

Cu câ iva ani în urm , la Teatrul Na ional
s-a jucat cu mare succes piesa “A teptând
la Arlechin”. Ac iunea se petrecea într-un 
c min de actori vârstnici, unde existau toa-
te condi iile materiale. Dar cei ce st teau
acolo nu f ceau altceva decât  î i a teptau
sfâr itul...

Oare aceasta ar trebui s fi e soarta celor 
care sunt nevoi i s - i petreac  b trâne ea
în astfel de locuri? Ceea ce are loc la C mi-
nul „Amalia i dr. Moses Rosen” contrazice 
cele afi rmate anterior. Dup  ce conducerea 
D.A.S.M., Jointul, conducerea C minului au 
solu ionat foarte importantele probleme le-
gate de comoditatea i îngrijirea vârstnicilor, 
de  traiul lor în condi ii materiale decente, 
de câ iva ani preocuparea s-a mutat spre 
„sectorul sufl ete”. Multe programe care le 
umplu via a stau la dispozi ia reziden ilor, cu 
implicarea unui num r mare de persoane, 
fi e speciali ti, fi e voluntari. Vorbim aici de 
directorul c minului, G. Perrotta, de  psi-
hologul Ilie Zan i de Rodica Dumitrache,
„mama” tuturor celor de-acolo, dar i de 
voluntari ca Sa a Ionescu, Anette Vainer, Cella Avadic, 
Jeanine Ilie sau Eva u ui, de grupul de tineri de la F.C.E.R, 
de cei de la Bnai Brith i  de al i prieteni ai reziden ilor care 
vin s  le înveseleasc  via a. i lista nu este exhaustiv .

De câteva luni lor li s-a al turat un grup de tineri inimo i, 
arti ti i regizori de la „tangaProject”, o organiza ie care, 
dup  ce  s-a implicat în diferite programe pentru persoane 
defavorizate, a lansat aici proiectul „Vârsta a patra”. Sub 
conducerea regizorului David Schwartz, membrii grupului 
- Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, 
Sever Bârzan, Anca Benera, Diana Dulgheru, Paul Dunca, 
Lala Mi osniky – i-au “adoptat” pe  reziden ii c minului
“Rosen”, oferindu-le programe variate din care fi ecare, în 
func ie de gusturi, înclina ii i starea s n t tii, poate s - i
aleag  ce-i place. Dar proiectul cu cea mai mare rezonan-

i succes a fost ceea ce se cheam  “Moses Stories”, 
prezentarea unor episoade din via a celor care au ales s
participe la el i num rul lor este considerabil. Ei au fost 
ruga i s  scrie despre aceste evenimente care au fost citite 
apoi în cadrul clubului “Braille” de la D.A.S.M. (responsabil 
Andreea Davidovici). Preg tirile au durat trei luni, timp în 
care autorii , împreun  cu coordonatorii proiectului, i-au
elaborat, i-au scris, rescris, scurtat, stilizat textele. Au 
luat parte la aceast  edi ie opt persoane (dar în aceast

ini iativ  sunt antrena i peste 50 de participan i) i anume 
Pompiliu Sterian, Virginia Mih iescu, Sorin Steinberg, Ju-
dith Ardeleanu, Greta Eschenazy, Bertha Leibovici, Marius 
Arma u i Medi Dinu (moderator Tina Grinberg). Succesul 
a fost extraordinar. Este greu de descris tot ceea ce a 
sim it publicul care a umplut pân  la refuz sala, ascultând 
acele frânturi de via  ale autorilor, de multe ori împletite 
cu elemente de dram , chiar de tragedie, de descriere a 
unor rela ii interumane, a unor sentimente i tr iri dar i
de veselie i bucurie. Au fost mici bijuterii scriitorice ti,
lefuite cu migal , într-un stil sobru dar cu mari efecte asu-

pra sufl etului. Nu voi povesti con inutul celor prezentate, 
sper m c  le ve i putea auzi, dac  propunerea directorului 
D.A.S.M., Atilla Gulyas, se va realiza, la Teatrul Evreiesc. 
Singurul lucru pe care vreau s -l adaug este ceea ce a 
însemnat pentru reziden i acest proiect, a a cum ne-a 
subliniat foarte plastic d-na Judith Ardeleanu, la discu iile
care au urmat lecturii : “Nu dormeam nop i întregi i m
gândeam la fi ecare cuvânt pe care l-am scris – dac  e bine 
sau  nu, se potrive te sau nu, ce ar mai trebui s  fac..”. i
aceast  atitudine a fost caracteristic  tuturor celor  care 
s-au implicat. i atunci putem spune cu mâna pe inim :
reziden ii de la c minul “Rosen” mai au de a teptat înc
multe de la via . i înc  mult  vreme. 

MAGDALENA PORUMBARU

MAZAL TOV: 
Brit Mila 

la Bucure ti
La 15 decembrie a.c., în 

comunitatea evreiasc  bucu-
re tean  a avut loc un eveni-
ment rar i fericit: ceremonia 
de Brith Mila a lui Albert 
Berthold Szekely. P rin i – 
Iuliana i Barni Szekely,
bunici – Peri i Adrian Bl -
naru. Na  a fost pre edintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Ce-
remonia a avut loc la Templul 
Ie ua Tova. A ofi ciat Rabinul 
Naphtal i  Deutsch ,  con-
duc torul Fil ialei Habad 
Lyubavitsch din România.
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Memoriile unui 
poli ist evreu ortodox 

american
Timp de 25 de 

ani, Mordehai Dzi-
kansky i-a riscat 
zilnic via a ca poli-
ist criminalist i de 

informa ii, în cadrul 
Departamentului 
de Poli ie din New 
York. În fi ecare zi, 
cu excep ia sâm-
betei. Aceasta de-
oarece el a f cut 
parte dintre cei 
câ iva evrei orto-
doc i care au deve-
nit poli i ti activi. A 
început s  lucreze 
în 1983 i s-a pen-
sionat recent. Fiu al unui rabin din Brooklyn, a 
ajuns unul dintre cei mai preg ti i exper i în tero-
rism, fi ind trimis în Israel ca reprezentant al poli iei 
din New York. De curând i-au ap rut memoriile, 
intitulate “Un poli ist antiterorist. Poli istul evreu 
de la poli ia din New York care a str b tut lumea 
pentru a-i opri pe terori ti”.

A recuperat 
15 Suluri de Tora furate

“Nu m  consider un Jack Bauer evreu (eroul 
unui serial american). Singurul lucru pe care-l 
avem în comun este c  ambii suntem ofi eri care 
lupt m împotriva terori tilor”, a r spuns el la o 
întrebare. Pân  la atacurile din 11 septembrie 
2001, Dzikansky a fost membru în Departamentul 
de criminalistic . Era cunoscut în comunitatea 
evreiasc  din New York deoarece a f cut parte din 
a a-numita divizie NYPD Torah Task Force care 
s-a ocupat de recuperarea Sulurilor de Tora, fura-
te în zona New York-ului. Consider  solu ionarea
acestei probleme drept cea mai mare realizare a 
activit ii sale de poli ist. Au fost furate atunci (la 
începutul anilor ‘90) 15 Suluri de Tora cu podoa-
be de argint, valorând peste 200.000 de dolari. 
“Ca evreu credincios, sim eam c  am o obliga ie
moral  s  g sesc ho ii i Dumnezeu m-a ajutat”, 
a povestit el. Dar dup  atacul terorist din 2001, 
s-a implicat într-o activitate radical diferit . A f cut 
parte din Biroul de contraterorism al poli iei, creat 
de comandantul Raymond Kelly pentru a veni în 
sprijinul agen iilor federale.

I-a urm rit pe terori ti
pe tot globul

Noul Birou i-a trimis angaja ii în str in tate ca 
s  adune informa ii despre amenin rile teroriste. 
Dzikansky a fost trimis în Israel, care se confrunta 
atunci cu un val de atentate teroriste în cadrul 
celei de a doua Intifade. Vorbitor de limb  ebraic
i cu preg tire în strângerea de informa ii, el s-a 

al turat colegilor israelieni în activitatea lor de 
combatere a terorismului. A urm rit pistele care 
au dus la prevenirea unor atacuri poten iale împo-
triva SUA. Nu a fost u or s  te duci la fa a locului 
unde aveau loc atacurile sinuciga e. A fost greu 
pentru el dar mai difi cil  a fost adaptarea so iei
i a celor trei copii pe care i-a luat cu el în Israel. 

Dar chiar i Dzikansky a suferit ocuri psihice, 
îmboln vindu-se de PTSD – tulburare de stres 
posttraumatic, o boal  des întâlnit  la ofi erii de 
securitate implica i în astfel de activit i. “M-a 
terminat”, a recunoscut Dzikansky. “Israelienii 
sunt obi nui i. Pentru ei teroare este doar un 
cuvânt în vocabular”.Cu toate acestea, a devenit 
expert în terorism. A vizitat locurile unde au avut 
loc atentate teroriste, de la Moscova la Madrid i
pân  la Sharm al Sheik, unde s-a dus deghizat 
în turist ca s  nu provoace suspiciuni ofi cialit ilor 
egiptene. În Israel, unde a examinat la fa a locului 
confl ictul arabo-israelian, a reu it s  adune infor-
ma ii cu privire la poten ialele amenin ri teroriste 
din New York i chiar s  redacteze un manual 
pentru poli ia din New York despre cum trebuie 
s  abordeze terorismul.

“Destinul m-a ajutat s -i g sesc pe ho ii Sulu-
rilor de Tora i destinul m-a trimis i în Israel”, a 
recunoscut el. Poate de aceea a decis ca, dup
pensionare, s  r mân  în ara Sfânt . Consider
c  cea mai mare schimbare în poli ia din New York 
este c  din ea fac parte acum 40-50 de poli i ti
evrei ortodoc i. Probabil c  aici un rol l-a jucat i
exemplul s u personal. (E.G.)

UN CRITIC LITERAR EVREU DE TALIE INTERNA IONAL

M A R C E L  R E I C H  R A N I C K I

Poate c  nu m-a fi  gândit s  evoc 
originala personalitate creatoare a lui 
Marcel Reich Ranicki acum, dac  în 
anul acesta cel mai infl uent critic literar 
din Germania ultimelor decenii, i unul 
dintre cei mai valoro i intelectuali evrei 
ai Europei postbelice, n-ar fi  împlinit 
venerabila vârst  de 90 de ani.

Citisem interesanta sa autobiogra-
fi e “Via a mea”, tradus i publicat  de 
Editura Hasefer în 2004; în original ea 
v zuse lumina tiparului la M nchen 
în 1999. Am recitit-o cu pl cere în 
vara asta, când Marcel Reich Ranicki 
a fost s rb torit la Frankfurt, ora ul 
unde desf urase timp de peste dou
decenii o prodigioas  activitate. Întâm-
plarea a f cut s  m  afl u chiar atunci 
în ora ul de pe Main. Am putut astfel 
vizita expozi ia ce i-a fost consacrat
de c tre Muzeul Evreiesc din Fran-
kfurt în colaborare cu Institutul Fritz 
Bauman pentru studiul Holocaustului.

N scut în 1920 în Polonia, Mar-
cel Reich – numele Ranicki i-a fost 
ad ugat trei decenii mai târziu – avea 
doar nou  ani când familia s-a mutat 
la Berlin, de unde provenea mama sa. 
În casa p rinteasc  se vorbea limba 
german . Era deci fi resc ca, din cla-
sele inferioare de liceu, el s  citeasc
cu pl cere operele clasicilor germani. 
De i în cursul superior a fost atras i
de capodoperele literaturii universale, 
a citit cu prec dere c r ile scriitorilor 

germani ai secolului XX, Thomas 
Mann fi ind autorul s u preferat.

Dar regimul nazist, instaurat în 
Germania înc  din 1933, î i ar ta tot 
mai mult col ii. În 1938, curând dup
ce Marcel d duse bacalaureatul, în-
treaga familie Reich, dar i ceilal i evrei 
originari din Polonia au fost expulza i.
Ei nu reu iser  s  ob in  cet enia 
german .

Doi ani dup  ce fuseser i ei în-
chi i în ghetoul din Var ovia, înfi in at
de ocupan ii hitleri ti, p rin ii lui Marcel 
au fost inclu i într-unul din convoa-
iele de evrei trimise spre lag rul de 
exterminare Treblinka. Niciunul din ei 
nu avea s  se mai întoarc . Marcel 
i so ia sa Tosia au reu it s  fug  din 

ghetou i s  stea ascun i în casa unui 
muncitor polonez dintr-o suburbie var-
ovian  pân  la eliberarea ora ului.

Din 1950, Marcel Reich Ranicki se 
consacr  total literaturii i este angajat 
lector pentru literatur  german  la o 
mare editur  din Var ovia. Dar el voia 
s  devin  critic literar independent, 
dorea s - i publice recenziile i nu 
se putea împ ca deloc cu opreli tile
regimului comunist din Polonia acelor 
ani. De aceea, în 1958 se hot r te
s  se stabileasc  în Occident i, în 
timpul unei c l torii de studii în R.F.G., 
r mâne la Frankfurt, unde este urmat 
curând de so ia sa, afl at  în acea var
la o rud  din Londra.

Cariera de critic i istoric literar 
în continu  ascensiune a lui Reich 
Ranicki a fost inteligent oglindit  în 
expozi ia din Frankfurt prin articole 
tip rite, c r i, materiale audio i video. 
De-a lungul unui culoar, afl at lâng
intrare, erau plasate pe postamente 
un mare num r de c r i din biblioteca 
personal  a criticului, toate daruri cu 
dedica ii ale unor autori contemporani. 
Am citit cuvinte calde, prietene ti, 
semnate de Ingeborg Bachmann, la-
ureat  a Premiului Nobel, de Heinrich 
Böll, Siegfried Lenz i de mul i al i
scriitori germani; dar i de americanii 
Arthur Miller i John Updike. Unele din 
dedica ii exprimau mul umiri pentru 
sfaturi i îndemnuri primite. 

Între 1960 i 1973, Reich Ranicki a 
locuit la Hamburg i a fost criticul literar 
al ziarului “Die Zeit”. Tot la Hamburg 
a ini iat i a moderat timp de trei ani 
îndr gita emisiune radiofonic  “Cafe-
neaua literar ”. În 1973, a fost chemat 
la conducerea paginilor literare ale zia-
rului “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 
înfi in ând acolo rubrici noi, deosebit de 
interesante. În acest timp, el a predat 
i cursuri de literatur  german  la 

universit i americane, europene i
israeliene, fi ind numit Doctor Honoris 
Causa al acestor universit i. Dintre 
numeroasele sale lucr ri de critic
i istorie literar , in s  men ionez 

îndeosebi volumele “Evrei în literatura 
german ”, “Thomas Mann i ai s i”,
“Cazul Heine”.

Popularitatea lui M. Reich Ranicki 
atinge punctul culminant prin emisiu-
nea de televiziune “Quartetul literar”, 
transmis  din 1988 pân  în 2001. Ea 
l-a avut moderator, dar i participant 
permanent. Am vizionat la expozi ie
una din aceste emisiuni. Ea se dis-
tingea prin discu ii vii i controverse. 
Erau prezentate mai ales c r i ale unor 
autori germani, dar uneori i ale unor 
scriitori de pe alte meridiane. 

În lumea literar , Reich Ranicki era 
considerat un critic dur; dar era admi-
rat de mul i pentru înfl c rarea cu care 
l uda operele cu adev rat valoroase. 
Despre adversarii metodei sale, el 
spunea: “Ei nu vor i nu pot în elege
c  via a literar  f r  critic  e tot atât de 
neconceput ca via a parlamentar  f r
opozi ie”. În 2003, lui Reich Ranicki i-a 
fost decernat Ordinul german “Marea 
Cruce de Merit cu Stea”, iar un an 
mai târziu el a fost distins cu “Premiul 
Cultural European”.

Întrebat dac  se consider  polonez 
sau german, Marcel Reich Ranicki a 
r spuns: “Nu m  consider polonez i
nici german. Iubesc literatura germa-
n , dar m  simt i m  consider evreu”.

JOSETTE DAN MAIDANEK 

C E  E S T E  U N  E V R E U ?
În 1891, marele scriitor rus Lev Tolstoi a scris un text în care încerca s  r spund  la 
aceast  întrebare, pe care i-o punea retoric sie însu i.

„S  examin m aceast  creatur
liber  care a fost oprimat , c lcat  în 
picioare i care a fost urm rit ,ars i
înecat  de to i diriguitorii i toate na i-
unile dar care nu e ast zi mai pu in vie 
i prosper , în ciuda tuturor.

Un evreu e o fi in  sacr , care i-a
procurat focul etern din cer i cu el a 
iluminat p mîntul i pe cei care tr iesc
pe el.El este prim vara i sursa din 
care celelalte na iuni i-au inspirat 
religiile i credin ele.

Un evreu e un pionier al culturii.
Din timpuri imemoriale, ignoran a era 
imposibil  pe P mântul Sfânt,a a cum 
e ast zi în Europa civilizat . i s  nu 
uit m c  în momentul în care via a sau 
moartea unui om nu valora nimic, Rab-
bi Akiva s-a pronun at contra pedepsei 
cu moartea, care este acum conside-
rat  ca o pedeaps  acceptabil  în cea 
mai mare parte a rilor civilizate.

Un evreu e un pionier al Libert ii.
În timpurile primitive, când na iunile 
erau divizate în dou  clase, st pâni
i sclavi, Moise  a interzis men inerea

unei persoane în sclavie mai mult de 
ase ani.

Un evreu e un simbol al toleran ei
civile i religioase...

Un evreu e un simbol al eternit ii:
na iunea pe care nici uciderea nici 
tortura, nici focul, nici sabia civiliza iilor 
nu au putut s  o tearg  de  pe fa a
p mântului,na iunea care, prima, a 
anun at Cuvântul Domnului, na iunea
care a p strat profe ia de atât de mult 
timp i a transmis-o restului umani-
t ii, o asemenea na iune nu poate 
disp rea.

Un evreu e etern, el este încarna-
rea eternit ii.”

LEV TOLSTOI
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De 4000 de ani!
Poetul i publicistul Boris Marian (Mehr) 

ne ofer  acum spre lectur  o carte incitant :
Bazar oriental (II), subintitulat, De 4000 de ani

(Ed.Granada, 2010), ceea ce dubleaz  în ani obi nuitul “de dou  mii de ani”... fi indc
istoria noastr  e mai veche! 

Recunosc mai întâi o performan : ce curaj s  realizezi în numai 170 de pagini 
un dublu volet: Evreii în lume i Evreii din România. Cititorul, fi e 
c tie sau nu s  înoate în oceanul nostru evenimen ial, de la 
facerea lumii pân  în prezent, întâmpin  o bog ie informa ional
greu de asimilat, dac  îi lipse te prezumptivul bagaj aperceptiv, de 
istorie i cultur  evreiasc . Aproape fi ecare pagin  presupune o 
bibliotec , nu doar r sfoit , magicianul i dialecticianul poet ludic 
jucându-se cu secolele i mileniile, de la Abraham, p rintele po-
poarelor, i Moise, pân  la Martin Buber i Franz Rosenzweig. A
fi  preferat s  umble cu tr sura, prin erele istorice, dar nu, autorul 
le parcurge cu satelitul, a a cum omul gr bit r sfoie te un breviar 
sau se uit  pe net, îns  conexiunile iste e apar in poetului, travestit 
amatorice te în istoric, unul care îns  îmi aminte te de un Hendrik 
van Loon, dar f r  poze. Ce se pierde îns  în detalii, se câ tig
în amplitudine i sintez . Aici se simte chiar o mân  de maestru! De pild , cel pu in
o mie de ani pot fi  rezuma i la el într-o singur  fraz : ”Evreii au adus dou  elemente 
noi în civiliza ia lumii:credin a într-un singur Dumnezeu i renun area la jertfa uman ”,
cu alte cuvinte, renun area la idoli ( i la cultul personalit ii) i înlocuirea sacrifi cial
a omului cu un animal, o veritabil  revolu ie!

Demersul teologic i fi lozofi c al iudaismului este i el scurtcircuitat: Sefer Ietzira, 
Zoharul i Cabala (cu descenden a sa hasidic ), dup  c r ile Bibliei (ea îns i o 
bibliotec !), au îmbog it cultura lumii, dând nu numai fundamentele monoteismelor, 
ci i Cabalei cre tine. Philo, Maimonide, Spinoza, Mendelssohn, Franz Rosenzweig, 
Walter Benjamin (la care a  mai ad uga un Wittgenstein, Marcuse, Adorno, Lévinas 
i Derrida) au marcat cugetarea contemporan , ca s  nu mai vorbim de aportul lui 

Einstein ori Freud.
Boris Mehr trece de la general la particular, atunci când se refer  la evreimea 

român , îndeosebi în modernism, cu afi rm ri în universalitate: Tzara, Victor Brauner, 
Marcel Iancu, Jacques Harold, Perahim, Maxy, Fundoianu, Voronca, Celan, Sebastian 
i, în post-Holocaust, Norman Manea, cunoscu i azi în toat  lumea!

Autorul exploreaz i visul sionist al unui popor h ituit i bântuit de pogromuri i
ruguri, trecând prin oah-ul genocidar, nazisto-fascisto-antonesciano-legionar, pân
la reafi rmarea Statului evreu, pe temeiul teoretic al lui Herzl i pe geniul practic al 
pionierilor, în frunte cu Ben Gurion i Weizman. C min ref cut i performant, în numai 
câteva decenii, spre marea nemul umire a fundamentali tilor islamici. Evreii sunt din 
nou, paradoxal, victimele propriilor calit i, trezind nu pu ine invidii. Indrept it, Boris 
Marian se întreab  retoric: Când va disp rea antisemitismul? Încerc i eu un r spuns:
când va disp rea invidia!

ICU GOLDSTEIN

Un actor-memorialist al teatrului din România:

I o n  F o c a
Avem în 

fa  o trilo-
gie de istorie 

i  memorie 
a teatrului , 
scris  de un 
actor pe care, 
din p cate, 
nu-l cunoa -
tem: tr ie -
te la Pite ti. 
Câte valori 
nu sunt uita-
te doar din 
motivul c  nu locuiesc în buricul târgului numit Bucure ti? Radu Beligan, Ion Lucian 
îi scriu cu drag mul umiri, în amintirea unei vechi prietenii, este comparat cu istoricul 
Ioan Masoff, iar noi tim prea pu in despre acest d ruit om al teatrului. 

S-a n scut la 14 februarie 1925, în comuna Peceneaga, jude ul Tulcea, într-o fa-
milie numeroas . A absolvit liceul „Dimitrie Cantemir” din Bucure ti. A urmat cursurile 
la Academia Regal  de Muzic i Art  Dramatic , avându-i profesori pe neuita ii Ion 
Manolescu, V. Maximilian. Debuteaz  într-o pies  a lui M.R.Paraschivescu, în 1945, 
la Teatrul Na ional. Regia era semnat  de Tudor Mu atescu. Pân  în 1958, când se 
stabile te la Teatrul „Al.Davilla” din Pite ti, evolueaz  pe diverse scene ale teatrelor 
din capital i din provincie. A colaborat cu regizori precum Victor Ion Popa, Ion a-
highian, Sic  Alexandrescu, Horea Popescu, Radu Penciulescu, Valeriu Moisescu, 
.a., toat  „fl oarea cea vestit ” a teatrului românesc din ultimele decenii. În 60 de ani 

de carier  a interpretat peste 200 de roluri din repertoriul românesc i universal, fi ind 
distins de Academia Român  cu Diplom  de Merit. 

Volumele au ap rut la Ed. Paralela 45, cu titlul „Amintiri din teatru. Ghinionul meu 
a fost norocul meu”. Întâlnim nume cunoscute - G. Ciprian, Al. Mirodan, Zaharia 
Stancu, tefan Baciu, Liana Maxy , Dinu Ianculescu, Pavel Chihaia, Radu Aldules-
cu, Florin Piersic, Lucia Sturdza- Bulandra, G. Storin, George Vraca, I. Iancovescu, 
Alice Voinescu, N. Carandino, G. Calboreanu, Al. Kiri escu, Ion Finte teanu, Mihai 
Popescu, Silvia Dumitrescu-Timic , Al. Fin i, G.M. Zamfi rescu, N. Stroe, G. Ionescu-
Gion, Sorana Coroam - Stanca, mul i al ii (ar trebui s  facem un indice de nume). 
Fotografi i cu valoare documentar , comentarii, am nunte interesante, totul creaz
premiza unei elabor ri ample a istoriei teatrului din România, dup  mo tenirea l sat
de Ioan Masoff.

BARUCH MEIR

Simpozion tiin ific dedicat minorit ilor na ionale din România
În organizarea Universit ii „Lucian Bla-

ga” din Sibiu, a Facult ii de Istorie i Patri-
moniu „Nicolae Lupu” a avut loc în zilele de 
11-13 noiembrie a.c. cea de-a patra edi ie
a simpozionului cu tema „Partidele politice 
i minorit ile na ionale din România”. Au 

participat cercet tori i cadre didactice de 
la institute de cercetare i universit i din 
România, Germania, Republica Moldova, 
.a. Ca i la reuniunile anterioare, i de 

data aceasta s-au prezentat comunic ri
privind trecutul i prezentul unor minorit i
na ionale în contextul societ ii române ti.
Respectiv despre: maghiari, germani, sa i, 

vabi, ucrainieni, romi, etc. În ceea ce-i 
prive te pe evrei, au fost câteva comu-
nic ri importante care s-au referit atât la 
momente din istoria evreilor cât i la unele 
aspecte ale antisemitismului românesc. 
Este de men ionat c  lucr rile simpozi-
onului au fost deschise cu o expunere 
sus inut  de cercet torul  Hans Christian 
Maner (Germania) privind na ional-socia-
lismul i Holocaustul în memoria german .
Vorbitorul a concluzionat c  nu se poate 
trece peste unicitatea Holocaustului. Ce-i 
drept, i Gulagul a însemnat o crim  îm-
potriva umanit ii, dar uciderea milioanelor 

de oameni pentru unicul motiv de a fi  fost 
evrei este un caz unic în istoria omenirii.

Dintre comunic rile dedicate istoriei 
evreilor un interes deosebit îl prezint
cea sus inut  de cercet torul ie ean Liviu 
Br tescu, intitulat  semnifi cativ „Rezol-
varea problemei evreie ti în Principatele 
Române (1848-1866). Între voin  politic
i e ec social”. Spre deosebire de mul i al i

istorici care justifi c  decizia Parlamentului 
României privind includerea Articolului 7 în 
Constitu ia din 1866 despre neacordarea 
cet eniei române str inilor necre tini, cer-
cet torul Liviu Br tescu s-a raportat critic 
la aceast  hot râre. În viziunea domniei 
sale, refuzul de a acorda cet enie evreilor 
demonstra c  „cea mai mare parte a elitei 
politice române ti p rea s  nu realizeze c
printre obliga iile ei se afl a i asigurarea 
unui climat prielnic dezvolt rii tuturor et-
niilor ce locuiau în Nordul Dun rii”. Este o 
dovad , spunea vorbitorul în fi nal, c  „mul i
lideri politici ajun i în pozi ii decizionale se 
îndep rtau de spiritul epocii”.

Horia Bozdoghin , doctor în istorie, a 
vorbit despre dimensiunile rasiale i reli-
gioase ale antisemitismului lui Nicolae C. 
Paulescu. Comunicarea a suscitat o ade-

v rat  consternare în rândul participan ilor 
dat fi ind abera iile antisemite care au putut 
fi  debitate de acest presupus savant.

Discu ii aprinse a provocat, datorit
temei abordate, comunicarea sus inut
de Liviu Rotman despre minorit ile etnice 
în na ional-comunism. Este un merit al 
simpozionului impunerea unei atmosfere 
favorabile dezbaterilor. 

În comunicarea mea  am vorbit despre 
mi carea sionist  în România la sfâr itul
secolului al XIX-lea i începutul secolului 
al XX-lea.

Se cuvin mul umiri speciale doctorului 
Vasile Ciobanu, conf. univ. la Facultatea 
de Istorie i Patrimoniu, Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, i doctorului So-
rin Radu, conf. univ. la aceea i facultate, 
pentru ideea organiz rii unor astfel de re-
uniuni tiin ifi ce. Ele au menirea s  aduc
în circuitul tiin ifi c rolul i problematica 
minorit ilor na ionale în societatea româ-
neasc . Este de subliniat c  organizatorii 
au reu it s  publice volumul de comunic ri 
înainte de sesiune, astfel c  participan ii
au  prezentat doar interven ii  sub form
de  sinteze, r mânând timp pentru discu ii. 

LYA BENJAMIN

Cronic
de carte

Lansare de carte - 15 decembrie 2010

„F. Aderca - un destin în contrapunct”
La Biblioteca ” afran” din Bucure ti

a fost lansat  recenta carte a istoricului 
literar Henri Zalis: ”F. Aderca – un destin 
în contrapunct” (Editura Hasefer, 2010). 
Aderca este un subiect care a jalonat 
activitatea bogat  a autorului c r ii. Au 
participat numero i iubitori ai literaturii, 
iar prezentarea acestei lucr ri a fost sus-
inut  de prof.dr. tefan Cazimir, scriitorul 
tefan Iure , directorul Editurii Hasefer, 

prof. dr. Adrian Mihalache, critic i publi-
cist literar, dr. Aurel Vainer, pre edinte al 
F.C.E.R. Au luat cuvântul numero i al i
participan i. S-a discutat despre locul lui 
Aderca în cultura român , a fost amintit 
i Mihail Sebastian, contemporan cu 

Aderca, amândoi fi ind victime ale unor 
accidente fatale, despre elogiul adus lui 
Aderca de Octavian Goga, pentru expre-
sivitatea limbajului în proza i publicistica 

sa, elogiile lui Bogza, Vianu; a fost amintit 
i Marcel Proust, .a. Aderca a fost activ 

(în interbelic, pentru c  regimul comunist 
l-a marginalizat) în proz , publicistic ,
dramaturgie, poezie, un spirit bogat i
generos. Cenu a sa a fost risipit  în 
valurile M rii Negre de c tre so ia sa, 
Sanda Movil .

BORIS MARIAN

Doi israelieni primesc în premier

P r e m i u l  A c a d e m i e i  R o m â n e
În 16 decembrie a.c. au fost decernate 

Premiile Academiei Române pe 2008. Cu 
acest prilej au fost distin i cu Premiul „Hur-
muzaki” Baruch Tercatin i Lucian Zeev 
Her covici, din Israel, pentru lucrarea 
„Prezen e Rabinice în Perimetrul Româ-
nesc. Secolele XVI-XXI”. Aula Academiei 
a fost plin ,chiar neînc p toare pentru 
public.La parterul ei academicienii în plen, 
mul i îmbr ca i cu uniformele bleumarin cu 
broderii aurite.

Luând cuvântul, Baruch Tercatin a 
spus: ”În octombrie 2008, când a fost 
lansat volumul Prezen e Rabinice în Pe-
rimetrul Românesc. Secolele XVI-XXI la
Sinagoga Mare din Bucure ti, am început 
cuvântul meu cu versetul de slav  c tre
Cel Atotputernic: Seeheianu ve kimanu 
veigian lazman haze - L udat fi i Doamne, 
Dumnezeul Nostru, Regele universului, 
care ne-ai p strat via a i ne ai sus inut i
ne ai f cut s  ajungem vremea aceasta.

Ast zi, când sunt onorat cu Premiul 
Hurmuzaki al Academiei Române rostesc 
din nou acest verset cu bucurie: Seeheia-
nu ve Kimanu - Mul umesc celui Atotputer-
nic c  am ajuns la aceste momente fericite.

Aceast  zi, pentru colaboratorul meu, 
dl. dr. Lucian Zeev Her covici, este o zi 
de s rb toare. Suntem cet eni ai statu-
lui Israel, unde tr im i am sosit în mod 

special în România, ai c rei cet eni am 
r mas, fi indc  aici ne-am n scut, am stu-
diat i revenim mereu cu mult  dragoste.
Volumul nostru are un motto din profetul 
Isaia: Veaiu Eineha root et muoreha - i
ochii t i îi vor fi  v zut pe înv torii t i.

Enciclopedia noastr  red  via a a peste 
2500 de somit i rabinice care au tr it pe 
aceste meleaguri al turi de poporul român, 
în toate col urile rii. Sate i târgu oare
au devenit or ele sau chiar ora e odat
cu venirea Marilor Rabini Hasidici i, odat
cu ei, a mii de adep i din toate col urile rii
i chiar din str in tate.

Cine î i închipuie c  azi sunt în Israel, 
la New York, la Anvers sinagogi care poar-
t  numele de Pa cani, Buhu i, tef ne ti,
Oradea, Sighet! Avem str zi cu numele de 
Satu Mare la New York i în alte localit i,
toate în amintirea Cur ilor rabinice din Ro-
mânia. Domnule Pre edinte, v  rug m s
primi i expresia celei mai sincere recuno -
tin e pentru acest premiu, pe care ni l-a i
acordat cu generozitate. Noi îl primim ca 
o recunoa tere academic  a contribu iei
evreilor din România la dezvoltarea culturii 
române, a rolului pe care rabinii prezenta i
în aceast  enciclopedie, împreun  cu re-
prezentan ii celorlalte culte, l-au exercitat 
în cultura civic  a poporului român i în 
afi rmarea valorilor sale na ionale”.
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“Man Booker Prize”
“Man Booker Prize” este cel mai 

important premiu literar britanic.Anul 
acesta el a fost decernat lui Howard 
Jacobson pentru romanul “The Finkler 
Question” , al 11-lea roman al autorului.

Un cod de legi de acum 
3800 de ani

Dou  t bli e de lut de pe vremea 
patriarhului Abraham au fost descope-
rite în cadrul unor s p turi arheologice 
în nordul Israelului.Ele con in fragmen-
te dintr-un cod de legi scris în stilul i
limbajul Codului lui Hamurabi. Vechi de 
cca 3800 de ani,ele sunt imprimate în 
lut ars în alfabetul cuneiform. Tabletele 
au fost descoperite la Hazor, cunoscut 
în antichitate ca un centru de preg tire
a scribilor.

”Nabucco” la Massada
La Massada a fost organizat cel 

mai mare spectacol din istoria operei 
“Nabucco”: o distribu ie interna iona-
l , 3000 de fi guran i, care de lupt ,
c mile, solda i etc. pentru 30000 de 
spectatori.A fost construit un amfi teatru 
special, au fost instalate zeci de mii de 
scaune; o mare opera iune logistic .
Pentru anul viitor, se anun  montarea 
operei „Aida”.

Detectarea depresiei 
prin scris

O echip  multidisciplinar  de la 
Universitatea Ebraic  din Ierusalim, 
condus  de prof. Yait Neuman, a 
creat un program care poate detecta 
o persoan  afl at  în depresie exami-
nându-i un text scris pe calculator. 
Cercet torii au studiat sentimentele 
negative exprimate în texte de pe In-
ternet, scrise de 300000 de persoane. 
Softul astfel construit poate examina 
textele cuprinse în blogguri i identifi c ,
s  spunem, 1000 de autori afl a i în 
depresie avansat . Dintre ace tia îi 
diagnosticheaz  pe cei 100 cei mai 
deprima i i pe cei 100 cel mai pu in
afecta i. Programul de IT pus la punct 
de echipa prof. Yait Neuman nu e 
decât un sprijin pentru psihiatri, al c ror 
diagnostic îl poate îmbun t i dar nu îi 
poate înlocui pe medici.

Un alt soft creat la aceea i universi-
tate poate identifi ca sarcasmul din po-
sibile mesaje ironice scrise pe Internet. 
Cele dou  softuri sunt utilizabile numai 
în englez i pot permite detectarea 
celor cu tendin e suicidare numai prin 
analiza textelor scrise de ei.

Apari ii editoriale
În num rul viitor al revistei, vom 

publica pagini speciale consacrate 
urm toarelor c r i cu tematic  iudaic :
~ Francisc Schneider – „Copil rie sub 
trei cârmuiri (evenimente mozaice)”; 
~ Marosi Emeric Miki – „Pagini din 
istoria evreilor la Re i a”; ~ Antonia 
Faur – „Teodor Popoviciu, salvator de 
la moarte a sute de evrei”; ~ Volum 
colectiv – „Pro Memoria 1940 – 1945”, 
revista românilor persecuta i, refugia i,
expulza i sau deporta i din motive et-
nice; ~ Marius Ioan Grec – „Din istoria 
iudaismului”, culegere de studii; ~ 
Corneliu Cr ciun – „Contribu ii docu-
mentare la istoria evreilor din Bihor”; 
Ioan Corneanu, Lacrima Cornelia 
Teocan – „Evreii s tm reni, istorie 
i destin”; ~ „Studia Iudaica”, volum 

dedicat memoriei prof. univ. dr. Moshe
Carmilly z.l., fondatorul Centrului de 
Studii Iudaice din Cluj-Napoca; studii 
ap rute în 2010.

La 4 noiembrie a fost pus în vânzare 
de c tre Microsoft un joc între copii (sau 
adul i?!) i personaje virtuale de pe ecra-
nul TV numit «Kinect». E primul joc de 
acest fel în care personajul real joac  cu 
cele virtuale tenis, de pild , sau popice, 
f r  s  mai in  în mân  un senzor. În 
primele 10 zile au fost vândute 1 million de 
exemplare în toat  lumea i se estimeaz
c  pân  la fi nele anului 2010 se vor vinde 
alte 4 milioane .Ce nu tiu cump r torii

este faptul c  inima 
acestei performante 
aparaturi electronice , 
comercializat  de Mi-
crosoft, este o camer
sensibil  la mi care în 
3 D inventat  de fi rma 
israelian  PrimeSense, 
înfi in at  acum 5 ani. 
Camera detecteaz
mi c rile corpului omu-
lui i le opune mi c rile 
personajelor virtuale. 
Dup  cum declara 
Aviad Maizeles, fon-
datorul lui PrimeSense 
(care a pornit cu doar 

al i trei cercet tori- iar acum are 130), 
viitorul este al tehnologiilor care stabi-
lesc leg turi f r  interfa  între apara-
tura electronic i om. De remarcat c
Maizeles a fost în armat eful sec iei 
de cercetare-dezvoltare într-o unitate de 
elit  a spionajului.Dispozitivul israelian 
va face în curând desuete telecomenzile 
pentru TV, mausul de la PC sau ecranul 
“touch pad”.

Televizorul v  simte fi ecare mi care

TIIN A
TIIN A

I VIA A
I VIA A

Manevrând
c ruciorul numai 

cu respira ia!
Una din cele mai cumplite infi rmit i

pe care o poate avea un om este quadri-
plegia: paralizia bra elor i picioarelor. Cel 
mai adesea ea survine dup  accidente 
care rup coloana vertebral , ca în cazul 
actorului american Cristopher Reeves, 
iar uneori este urmarea unei boli degene-
rative, ca în cazul celebrului astrofi zician 
Stephen Hawking. Cei paraliza i izbutesc 
adesea s  se deplaseze în c rucioare 
rulante dac  au norocul s  poat  folosi 
m car un deget cu care s  apese butonul 
de comand  al unui calculator.

Dar dac  paralizia e total ? Ei bine, 
un grup de cercet tori de la Institutul 
Weizmann a reu it s  produc  o minune a 
electronicii: un c ru  care poate fi  ac ionat
cu ajutorul respira iei - inspirarea i expira-
rea aerului sunt transformate în comenzi 
electrice. Este o premier  mondial . În vii-
tor, acest sistem va putea fi  folosit ca o «a 
treia mân » de c tre pilo i i chirurgi.Cheia 
lui e un sistem de senzori care identifi c
schimb rile de presiune din interiorul na-
sului i le transform  în semnale electrice. 
Cei paraliza i total au izbutit s  comunice 
prima dat  cu rudele i medicii cu ajutorul 
unui computer. Noul sistem e relativ ieftin 
i st pânirea lui, au ar tat testele, se poate 

face în câteva zeci de minute.

Redactorul paginii ANDREI BANC

Test al sângelui pentru 

Diagnosticarea cancerului

Detector
de explozivi 
unic în lume

La începutul lunii noiembrie a ap rut
tirea c  al-Qaida a trimis unei sinagogi 

din Chicago cartu e de printer înc rcate
cu explozibil.Apoi au fost descoperite alte 
asemenea pachete în avioane cargo din 
Statele Unite; altele au circulat pe fi liera 
po tal  din Grecia, destinate unor am-
basade. La câteva zile dup  aceste eve-
nimente, la Universitatea din Tel Aviv un 
grup de cercet tori a anun at crearea unui 
detector de explozivi, bazat pe tehnologia 
nano, care poate sesiza de la distan a
de câteva zeci de metri o gam  larg
de substan e detonante. Detectorul e de 
mici dimensiuni, e portabil i detectarea 
e aproape instantanee. Cercet torii au 
folosit fi re nanometrice (1 nanometru= 1 
miliardime de metru) din silicon din care 
au esut un nanotranzistor supersenzitiv 
la varia iile câmpului electric înconjur tor. 
Firele sunt învelite cu o substan  care le 
face s  se îndoaie în prezen a explozivi-
lor, astfel c  se produce o modifi care a 
câmpului. Echipa de la Universitatea din 
Tel Aviv este cunoscut  ca un lider mon-
dial în detectoare cu senzori nanometrici, 
care pot ”sim i” i microbii antraxului, 
holerei i botulismului.

M e r s u l  p e  j o s  i  m e m o r i a

Cercet tori de la Tehnion au pus la punct un test al sângelui care permite diagnos-
ticarea unei game variate de boli, printre care i cancerul. Articolul despre aceast
realizare a fost publicat în „Analele Academiei Na ionale de tiin e din SUA”.

Spre deosebire de testele actuale care pot detecta doar prezen a celulelor cance-
roase în sânge, noul test e capabil s  diferen ieze numerosele tipuri de tumori maligne 
sau cele ale altor afec iuni. Inven ia israelian  se bazeaz  pe identifi carea, cu un 
spectrometru de mas , a miilor de peptide ce se afl  într-o mostr  de sânge, pepti-
dele acestea oferind informa ii vitale despre prezen a cancerului sau a altor afec iuni.

Merge i pe jos i ve i avea o memorie 
mai bun  la b trâne e ! Iat  concluzia unui 
amplu studiu publicat în revista “Neurolo-
gy”. Timp de 9 ani un grup de cercet tori a 
observat 299 de adul i de peste 65 de ani, 
s n to i, f când teste de memorie cu ei. 
Dup  înc  4 ani, ei au fost verifi ca i dac
prezint  semne de demen  senil . Con-
cluzia: cei care au f cut cu regularitate cel 
pu in 9,5 km pe jos pe s pt mân  (nu e 
mult, nu-i a a?) aveau un volum de ma-

terie cenu ie cerebral  mai mare iar cei 
care au mers pe jos chiar mai mult decât 
norma de mai sus î i reduseser  cu 50% 
riscurile de a avea probleme de memorie. 
În completare: cu câteva luni în urm , o 
echip  de medici de la Harvard a anun at
c  o anchet  asupra femeilor în vârst
dovedise c  acelea care merseser  mult 
pe jos în cursul vie ii aveau un risc cu 40% 
mai mic de a face infarct. 9,5 km pe jos 
pe s pt mân ! Vi se pare mult?

L e a c u r i  b i b l i c e
Uleiul de m sline

Acum 30 de ani, israelianul Saul Eger, 
pe atunci tân r fi ziolog, a fost diagnos-
ticat cu aritmie, o afec iune cardiac
incurabil , i i s-a spus c  nu mai are 
mult de tr it. Atunci, poveste te el, s-a 
inspirat din ceea ce scrie în Biblie despre 
uleiul de m sline i din lucrarea lui Assaf 
Harofeh (Assaf doctorul), un evreu din 
Mesopotamia, care a tr it în sec VI. tim
din Talmud c  uleiul de m sline e bun 
pentru memorie. Acolo scrie c  cei care 
îl consum  vor avea mintea clar  pâna 
la 70 de ani. Eger a început cu o linguri
de ulei, zilnic, iar dup ase luni a ajuns 
la opt linguri e pe zi. Aritmia i-a disp rut.
El a renun at la serviciul pe care îl avea 
într-un minister i a plantat 1.000 de 
m slini din care acum ob ine ulei rafi nat 
la rece i din acest ulei realizeaz  160 
de produse diferite. Împreun  cu prof. 
Isak Neeman de la Tehnion a creat un tip 
nou de margarin , bazat pe o tehnologie 
original , margarin  care poate fi  folosit
nu numai pentru g tit ci i pentru tratarea 
herpesului.

Cânepa i marijuana
Din cânep  se pot ob ine nu numai 

tradi ionalele fi bre textile ci i marijuana. 
Marijuana este considerat  drog dar tocmai 
calitatea asta o poate face util  în aplica ii 
medicale.Cu câteva decenii în urm ,în 
1964, un profesor de la Universitatea 
ebraic  , Rafael Mechoulam, a sintetizat 
un compus natural aflat în cânep , pe 
care de câ iva ani psihiatri canadieni care 
trateaz  veteranii din Irak îl folosesc pentru 
vindecarea stressului posttraumatic. Com-
pusul creat în Israel îi ajut  pe veterani s
uite experien ele, adesea teribile, tr ite în 
r zboi i s  doarm  bine. În octombrie, 500 
de medici din Israel i din alte 37 de ri au 
participat la un congres la Ierusalim pentru 
a se informa asupra acestui tratament. Me-
choulam a declarat c  înc  de acum 4000 
de ani evreii foloseau canabisul pentru 
tratarea diferitelor boli, ingredientele sale 
active dovedindu-se efi ciente în diebet, 
inclusiv cel de tip 1, i în artrita reumatoid ,
ambele - boli autoimune. Compusul cana-
binoid poate fi  util i în vindecarea unor 
infl ama ii i în reducerea osteoporozei.

Cel mai rezistent nanomaterial din lume
O miliardime dintr-un metru e un nanometru. i fízica i

tehnologiile moderne au ajuns s  lucreze cu structuri nanome-
trice invizibile nu numai cu ochiul liber dar i cu microscoapele 
obi nuite.Se produc acum veste antiglon  din materiale cu 
structuri nanometrice,implanturi medicale, piese pentru avia ie
i nave spa iale.Un grup de cercet tori israelieni a anun at 

crearea unui nou tip de material alc tuit din mici sfere de mi-
liardimi de metru,derivate din elemente organice simple ,dar la 

fel de rezistent ca o elul.Este prima oar  când a fost creat un 
material atât rezistent pornind de la dipeptide, molecule simple, 
care con in numai doi aminoacizi, dar care au proprietatea ca 
se pot asambla, ele însele, f r  nici o manipulare, în structuri 
rezistente cum e Kevlarul.O premier  mondial , bazat  pe 
cercet ri ce se desf oar  de 7 ani la Universitatea din Tel Aviv.



J E W I S H  R E A L I T Y
HANUKKAH CANDLES WERE LIGHTED IN ALL OUR COMMUNITIES

Bucharest
The first candle ceremony at the 

Great Synagogue of Bucharest gathered 
an important number of people, in spite 
of the cold weather and as Prime Rabbi 
Shlomo Sorin Rosen remarked, this was 
an extraordinary proof of “community 
spirit”. “When we speak about Hanukkah, 
we speak about the military and spiritual 
victory, about people believing in God the 

One, who fought to defend their Jewish 
identity and won”, said Dr. Aurel Vainer, 
president of F.J.C.R. “Hanukkah is the 
symbol of the Jewish people will to live 
free in its country”, said His Excellency 
Dan Ben-Eliezer. ambassador af the 
State of Israel in Romania Hannukkah 
was also celebrated at the “Amalia and 
Dr. Moses Rosen” Nursing Home, at the 
Habad Lubavitscher community and at 
the Lauder Reut School, where in parallel 
the candles of a Christmas tree were also 
lighted.

A delegation formed by Her Excellency 

Mariana Stoica, ex-amabassador of 
Romania in Israel, president of the Cultural 
Association of Friendship Romania –
Israel, Mirela A man, vice-president of the 
Jewish Community of Bucharest, and Edi 
Kupferberg, chief of the Rabbinical Offi ce, 
both members of the leadership council of 
F.J.C.R., arrived in several communities 
in Transylvania, with joyful messages 
for the holiday, in a solidarity spirit with 
the Jews who filled the synagogues. 

In Târgu Mure , besides 
the 4th candle kindling, 
president Alexandru Ausch 
mentioned an important 
event for the community 
– the renovation of the 
synagogue façade. At the 
Deportees Synagogue 
i n  C lu j -Napoca ,  t he 
president Robert Schwartz 
mentioned that the greatest 
miracle of Hanukkah is 
to still find Jews in the 
synagogue. In Oradea,
Her Execellency Mariana 
Stoica, the Greek-Catholic 
bishop Virgil Percea, the 
Romano-Catholic bishop 
Bocskei Laszlo, the vicar 
Orthodox pr iest  Radu 
Rus and vice-mayor Dr. 
Gheorghe Carp lighted 
the Hanukkah candles. 
The community president 
eng. Felix Koppelmann 
considered the fact a 
symbol of ecumenism, and 
Rabbi Abraham Ehrenfeld 
spoke about the Menorah 
symbolism. In Sighet eng.
Hary Marcus, president of 
the community, presented 
the Hanukkah history, and 
Rabbi Abraham Ehrenfeld 
explained the meaning of 
the holiday and its miracles. 

In Satu Mare he appreciated the winning 
Jews had turned on the light that their 
enemies had put off. The 7th candle was 
lighted on the Hanukkiah in front of the 
synagogue. In Pitesti the cantor Iosif 
Adler blessed and kindled the 8th candle 
and Professor Tiberiu Benedek underlined 
the two miracles celebrated on Hanukkah. 
In Craiova, Jews and not-Jews, friends 
of the community participated at the 
Light Holiday. Dr. Corneliu Sabetay, the 
president of the community, outlined the 
fact that “almost each Jewish holiday 
represents a page of our people history 

and celebrates a miracle through which 
Israel people managed to overcome the 
obstacles”. Professor Tiberiu Benedek 
also spoke about solidarity. In the 
synagogues from Bac u, Piatra Neam ,
and Br ila Prime Rabbi Shlomo Sorin 
Rosen said the Hanukkah blessings. In 
Piatra Neam  eng. Hary Solomon and 
Erwin im ensohn, president of the 
Bucharest community, spoke about the 
holiday meanings. In Suceava, after 
the candle lightening, Dr. Aurel Vainer, 
president of F.J.C.R., highly appreciated 
the good relationship with the local 
authorities and the support awarded to the 
local community and to F.J.C.R. He also 
shared his joy of being able to join again 
the Jews of Suceava and he presented 
several aspects of the F.J.C.R.  activity. 
In Br ila the ambassador of Israel spoke 
about his Romanian origin and shared 
his decision to improve the cooperation 
between the two countries in all the 
fi elds. He also spoke in Bârlad about the 
necessity to get the communities closer 
to Israel Embassy and promised to bring 
aid for the cultural projects. In R d u i,
Dr. Aurel Vainer presented the progress 
in the synagogue restoration. In Tecuci,
Prime Rabbi Shlomo Sorin Rosen and 
Alesia Roseline Aizic, aged 5, kindled 
the candles and the community members 
enjoyed the visit of the Israeli ambassador. 
Same enthusiasm was expressed in the 
synagogue of Foc ani in the presence of 
His Excellency Dan Ben-Eliezer. In Gala i
the members of the community and the 
delegation could see the president, eng. 
Sorin Blumer in double role: as president 
of the community and as the choir 
conductor. In Tulcea the public listened 

the explanations on the meaning of the 
event and saw a fi lm on the Hanukkah. 
In Ia i, Boto ani and Ploie ti the 
community members enjoyed the candle 
lightening and the presence of F.J.C.R. 
delegation and Israeli ambassador. 

The Hanukkah itinerary of Israel 
Sabag, director of Joint Romania and of 
Attila Gulyas, director of the Social and 
Medical Assitance Department of F.J.C.R., 
started in Re i a, where president Ivan 
Schabel and his collaborators waited for 
their guests with traditional food. A group 
of 14 persons arrived from Timi oara 
on the occasion in order to bring the 
traditional songs in this community. On 
December 1st afternoon in Timisoara
the 1st Hanukkah candle was lighted in 
the Iosefi n synagogue, in the presence 
of more than 300 participants. Luciana 
Friedmann, president of the Jewish 
community, underlined the fact that the 
synagogue light is enhanced by the 
great number of participants, because 
only they can enliven the community. In 
Petro ani, Israel Sabag lighted the 2nd

candle and Attila Gulyas sang the most 
beautiful songs. In Arad, the Hanukkah 
ceremony took place in the community 
restaurant where many guests joined the 
community members. Ionel Schlesinger, 
president of the community, saluted the 
presence of the local guests and the Joint 
director underlined the universal meaning 
of the Hanukkah holiday. In Alba Iulia the 
guests enjoyed a very warm reception of 
the community and of its president, Lia 
Borza. In Sibiu the community members 
and the guests enjoyed an interesting 
program, the lightening of the 3rd candle 
and the Shabbath celebration. 

To His Excellency,
Mr. Shimon Peres, President 

of the State of Israel
Dear Mr. President,
During our journey through the 38 Jewish Communities of 

Romania in the Hanuka Tour 5771 we have sadly heard the tragic 
news regarding the fi re in the Carmel Mountain region. 

Your Excellency, on behalf of the leadership of the Federation 
of the Jewish Communities from Romania we wish to express 
our compassion and brotherhood feelings of solidarity with the 
people of Israel, with the Jewish State, re-born 62 years ago, after 
a long struggle full of obstacles. We assure you, Mr. President, 
that Jews in Romania of the present have deepest feelings for the 
State of Israel, for the countinuous and steady efforts made by the 
Israeli citizens to the permanent progress of the Holy Land, the 
strongest pillar of our millenary existence, the hope for progress 
and peace in Israel and worldwide. May good God give strength 
to the people of Israel to overcome the diffi cult situation created 
by the fi res in Haifa region.

On behalf of F.J.C.R leadership and all the Jews from 
Romania,

With highest consideratioon and respect,
Dr. AUREL VAINER,

president of FEDROM, Member of the Parliament

Two Israeli received, for the fi rst time,
the Romanian Academy Prize

On December 16th the Romanian Academy awarded its prizes for 2008. Baruch Tercatin and Lucian 
Zeev Herscovici from Israel received the Hurmuzaki Prize for the work “Rabbinical Presences on the 
Romanian Perimeter, 16th -21st Centuries”. The Academy Aula was overcrowded by the public, on the 
ground fl oor all the academicians, many of them dressed up in the blue uniform with golden broidery. 
In his speech Baruch Tercatin said: “On October 2008 when the volume “Rabbinical Presences on the 
Romanian Perimeter, 16th -21st Centuries” was released at the Great Synagogue of Bucharest, I began 
my speech with the praising verse to Almighty: Seeheianu ve kimanu veigian lazman haze – Be praised 
our God almighty, king of the universe, who kept us alive and helped us and made us reach this time. 
Today when I’m honored with Hurmuzaki Prize of the Romanian Academy, I say again this verse with 
joy: Seehaianu ve Kimanu –thank you Almighty we’ve reached this time of joy. For my collaborator Dr. 
Lucian Zeev Herscovici this day is a holiday. We are citizens of the State of Israel, where we live and 
we arrived especially in Romania, whose citizens we remained, because here we were born, we studied 
and we always return with great joy. Our volume has a motto from Ishaiahu prophet: Vehaiu Eineha root 
et muoreha – and your eyes would have seen your teachers. Our Encyclopedia brings to life more than 
2500 rabbinical personalities who lived on this territory together with the Romanian people, all over the 
country. Villages and small communities became real cities once the Great Hassidic Rabbis arrived, and 
together with them, thousands of disciples from all the country and even from abroad. 

Who would imagine that there are in Israel, in New York, in Anvers synagogues bearing the name of 
Pa cani, Buhu i, tefane ti, Oradea, Sighet! We have streets with the name Satu Mare in New York and 
other cities, all in the memory of the Rabbinical courts from Romania. 

Mr. President, we ask you to receive the expression of our most sincere gratitude for the prize you 
generously offered us. We receive this award as an academical acknowledgement of Jews’ contribution to 
the development of the Romanian culture, of the role the rabbis presented in this encyclopedia, together 
with representatives of other religious denominations, had in the civic culture of the Romanian people 
and in the assertion of its national values. 
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Cimitirul de pe Bulevardul Ion Mihalache nr. 89-91 este 
cel mai vechi cimitir evreiesc din capital . Are o suprafa
de 10 hectare. Mi s-a spus c  înc  din anul 1835 începe 
existen a acestui loc de odihn  ve nic . La 20 iulie 1865 
a fost inaugurat cimitirul evreiesc „Filantropia”, organizat 
de Comunitatea Evreilor A kenazi. Intrarea în cimitir a fost 
recl dit  în anul 1934. Pe pere ii cl dirii administra iei pot 
fi  v zute pl ci de marmur  pe care scrie: „Vechea cl dire
s’a f cut în vremea tutorilor Solomon Hechter i Borbelly 
Wisner i a supraveghetorilor lor în anul 5642 de la zidi-
rea lumii (1882 e.n.)”. Pe alt  plac  citesc: „Restaurarea 
i modernizarea acestui cimitir distrus în parte de pe 

urma bombardamentelor aeriene i zidirea Mausoleului 
Marelui Sacerdot de Jacob Niemirower piatra nestemat
ce de-a pururi str luce te în ob tea noastr , s-a înf ptuit
din ini iativa „Societ ii Sacre” prin pre edintele ei Adolf 
Kästenbaum a reprezentan ilor institu iunilor evreie ti 
ajutat fi ind de... etc...”.

Trecând de cea de-a doua poart  din fi er forjat, apare 

în fa a mea capela foarte elegant , construit  din c r mid
ro ie aparent , având ornamente albe. În 1908 a fost ridi-
cat acest l ca  de înmormântare i binefacere a evreilor 
din Bucure ti, care a fost reparat radical dup  cutremurele 
din 1940 i 1977. Capela a fost construit  dup  proiectul 
arh. Leonida Negrescu (Leon Schwartz) din ini iativa i pe 
cheltuiala „Societ ii Sacre” (Radu Olteanu).

Cimitirul este surprinz tor de frumos cu alei foarte 
îngrijite, cu morminte din marmur  alb  sau neagr , mul-
te fl ori, verdea . Aici nici un gest, nici un om nu tulbur
lini tea celor deceda i.

În dreapta capelei Flac ra ve nic , instalat  pe un 
obelisc de forma stelei lui David, construit în anul 1934, 
vegheaz  somnul personalit ilor bucure tene: acad. Ni-
colae Cajal, Margareta Sterian, Dora Massini, Iosif Sava, 
Eugen Preda, Dina König, Dorin Varga, Moise Cilibi, Al-
fred Margul Sperber, Mihail Sebastian, Barbu Nem eanu,
Anatol Vieru, Tia Peltz, H. M lineanu, Zigu Ornea, Henry 
Wald i mul i al ii. Aici sunt înmormânta i evrei i din alte 
localit i din ar i chiar din str in tate.

În cimitir sunt înmormânta i 31 de evrei omorâ i în Bucu-
re ti, în timpul rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 1941.

Aleea din mijlocul cimitirului, care poart  numele lui 
Mihail Sebastian, duce la col ul evreilor eroi care au lup-
tat în armata român  în r zboiul de independen  (20 de 
morminte) i în primul r zboi mondial (168 de morminte), 
a c ror memorie este cinstit  de dou  obeliscuri ridicate 
de Societatea „Marpe Lenefes” („T m duirea”) i Funda-
ia „Dr. Iuliu Barasch” (Dinu Olteanu). Tot pe aleea Mihail 

Sebastian poate fi  v zut un mormânt modest, cu o piatr
alb , mic , pe care scrie: „Mauriciu Brociner, Director al 
Mare alului i Palatului Regal, secretarul M.S. Regina 
Elisabeta (Carmen Sylva), 18 iulie 1946.

Importante fi guri ale culturii evreie ti odihnesc aici, în 
acest cimitir îngrijit, luminos, decent, f r  exager ri, i
asta în ciuda greut ilor fi nanciare pe care le întâmpin .

DUDU A OLIAN

ANIVERS RILE IANIVERS RILE I
COMEMOR RILECOMEMOR RILE 
LUNII DECEMBRIELUNII DECEMBRIE

•La 1 decembrie 1889 s-a n scut la Bucure ti
scriitorul ALEXANDRU DOMINIC (Reichmann). 

Lucr ri: Sonata umbrelor, Revolte i r stigniri, 
Clopote peste adâncuri.

•La 1 decembrie 1911 s-a n scut la Boto ani
scriitorul IERONIM ERBU. A debutat la revista 

„Discobolul”.

•La 1 decembrie 1973 a murit la Tel Aviv fostul 
prim-ministru al Israelului DAVID BEN-GURION. 

Este considerat p rintele statului evreu.

•La 3 decembrie 1940 a murit la Bucure ti dr. 
EMANOIL-ION MARCU. A urmat stagii de 

perfec ionare la Cambridge i Oxford. A colaborat la 
reviste de specialitate din ar i str in tate. A 
sus inut teza de doctorat cu tema „Contribu iuni la 
studiul silicatului de sodiu”.

•La 4 decembrie 1923 s-a n scut la Ia i prof. 
IANCU FISCHER, doctor în filologie clasic . A fost 

eful Catedrei de filologie clasic  de la Universitatea 
din Bucure ti. Autor a numeroase lucr ri de 
specialitate.

•La 6 decembrie 1991 a murit la Bucure ti
scriitorul i publicistul VLADIMIR COLIN. 

S-a afirmat ca autor de literatur  fantastic .

•La 8 decembrie 1928 s-a n scut scriitorul 
TOMA GEORGE MAIORESCU. A publicat 

peste 30 de volume. Este Doctor Honoris 
Causa al unor universit i de prestigiu.

•La 9 decembrie 1924 s-a n scut scriitoarea 
TANIA LOVINESCU. Dintre ultimele lucr ri

amintim Pagina rupt , ap rut  la Editura 
„Hasefer”.

•La 9 decembrie 1891 a murit la Odesa 
jurnalistul LEO PINSKER, unul din 

predecesorii sionismului. În lucr rile sale a 
pledat pentru întoarcerea poporului evreu în 
ara sa.

•La 10 decembrie 1891 s-a n scut la Berlin 
poeta NELLY SACHS. Poeziile sale sunt 

dedicate tragediei evreilor în timpul celui de-
al Doilea R zboi mondial. În 1966 a primit 
Premiul Nobel.

•La 10 decembrie 1868 s-a n scut la Ia i
PAUL WEISINGER, fost profesor 

universitar, autor al unor lucr ri de filosofie i
politic .

•La 13 decembrie 1797 s-a n scut la Dusseldorf 
unul din cei mai mari scriitori ai literaturii universale 

– HEINRICH HEINE. Din bogata sa crea ie 
men ion m fragmentul de nuvel  „Rabinul din 
Bacharah”, dedicat vie ii evreilor în Evul Mediu.

•La 13 decembrie 1204 a murit filosoful MAIMONIDE 
(Rabi Mo e ben Maimon), una din cele mai mari 

personalit i din istoria iudaismului.

•La 15 decembrie 1926 s-a n scut la Bucure ti
publicistul i traduc torul TUDOR STERIADE. A 

fost secretar literar la teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra”.

•La 17 decembrie 1928 s-a n scut la Bucure ti
scriitorul VICTOR BÂRL DEANU. Este autorul 

unor povestiri tiin ifico-fantastice, reportaje, piese 
de teatru, spectacole de estrad .

•La 17 decembrie 1880 s-a n scut la Odesa liderul 
sionist VLADIMIR JABOTINSKI. A militat pentru 

crearea unui stat evreiesc în Palestina liber . În 
1925 Vladimir Jabotinski a devenit pre edintele 
Uniunii Mondiale a Sioni tilor Revizioni ti. A murit în 
1940 la New York.

•La 21 decembrie 1958 a murit în California 
scriitorul LION FEUCHTWANGER. Este autorul 

unor lucr ri ca: Evreul Süss, Fra ii Oppenheim, 
Evreica din Toledo etc.

•La 23 decembrie 1930 s-a n scut la Babadag 
caricaturistul i graficianul ALBERT POCH. Multe 

din crea iile sale au fost expuse la saloane na ionale
i interna ionale.

•La 23 decembrie 1952 s-a n scut la Brooklyn 
actri a HELEN SCHNEIDER.

•La 24 decembrie 1868 s-a n scut în Prusia marele 
ahist EMANUEL LASKER. În 1894 a cucerit titlul 

mondial pe care l-a de inut pân  în 1921.

•La 25 decembrie 1998 a murit la Bucure ti 
orientalistul i istoriograful IDEL SEGAL.

•La 26 decembrie 1893 s-a n scut lâng  Minsk 
pictorul peisagist CHAIM SOUTINE.

•La 27 decembrie 1896 s-a n scut la Neckenheim 
pe Rin scriitorul CARL ZUCKMAYER, autorul 

romanului C pitanul de la Köpenick.

•La 27 decembrie 1847 s-a n scut la Lvov 
compozitorul MAX ETTINGER.

•La 31 decembrie 1904 s-a n scut la Odesa marele 
violonist NATHAN MILSTEIN.

•La 31 decembrie 1907 a murit la Köln doctorul 
ALBERT HOFFA, creatorul ortopediei moderne.

•La 31 decembrie 1908 s-a n scut SIMON 
WIESENTHAL, care a adus o mare contribu ie la 

descoperirea i judecarea unor criminali de r zboi
nazi ti.

SIEGFRIED WOLF

C
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DECESE COMEMOR RI

In memoriam Haralamb Zinc  (z.l.)
Pasiunea pentru lectur  mi-am format-o încercând s  dezleg crimele 

„comise” de tat l meu. Câ iva ani mai târziu, când am emis prima opinie mai 
elaborat  despre un nou roman de Haralamb Zinc , am fost r spl tit cu un 
volum dedicat mie i un autograf. Primul exemplar al fi ec rei apari ii editoriale îi 
apar inea mamei, iubita lui, sfetnica lui, singura femeie care avea mereu r spuns 
la fi ecare din îndoielile lui. Al doilea era pentru mine. Pân  mi-a c zut în mân
«Fiecare om cu clepsidra lui», un volum autobiografi c care mi-a dezv luit i
mie un Haralamb Zinc  necunoscut. Cartea m-a emo ionat pân  la lacrimi i
a fost una din pu inele care au avut loc în valiza exilului meu.

Când boala a început s -i fure gândurile tatei, imaginea clepsidrei din 
autobiografi a lui a devenit obsesiv  pentru mine. Din înaltul ceasului de nisip imaginar, un gr unte se pr bu ea în 
t cere c tre str fundurile timpului. Ne ag am cu disperare de gândurile sale sperând cu pasiune c  vor supravie ui.

În aceast  lun  Kislev, pe 27, se vor împlini doi ani de când clepsidra lui Isaac Zilberman i-a închieiat ciclul. 
Lumea lui Haralamb Zinc , îns , continu  s  ard  nemuritoare. Spiritul lui Hari a fost i a r mas mai puternic decât 
propriul s u destin.

ANDREI ZINC

În ziua de 31 decembrie 2010 se împlinesc doi ani de când so ul meu, MIRCEA ZALMAN, a fost înmormântat la 
Cimitirul Giurgiului. Îmi este în continuare prezent, prin tot ce a fost el în via a mea. Jana Gertler Zalman.

Înhuma i în cimitirele C.E.B. în luna noiembrie 2010: CAMER SURICA (84 de ani, Cimitirul Giurgiului), GRUDER
MAX EMANUEL (82 de ani, Cimitirul Giurgiului), DRAGHICI VIVIANE (73 de ani, Cimitirul Sefard), VISOIANU SORIN 
(89 de ani, Cimitirul Giurgiului).

Înhuma i în cimitirele C.E. din ar : ITALON ELENA (26.03.2007, Ploie ti), BRUCAR ADRIAN (24.06.2007, Ploie ti), 
GOLDENBERG CLARISA (08.07.2007, Ploie ti), TULEA IRENA (01.10.2007, Ploie ti), VAISMAN ANU A (23.12.2007, 
Ploie ti), WASERMAN SERGIU (10.01.2009, Ploie ti), VAISMAN REIZA (24.04.2009, Ploie ti), KIMERLING ABRA-
HAM (15.08.2009, Ploie ti), VERMONT MIREL (25.10.2009, Ploie ti), UNGUREANU D NU (25.11.2009, Ploie ti),
ARON LAZ R (14.04.2010, Ploie ti), WEISMAN BELLA (20.10.2010, Ploie ti) CALMIS RITA (07.07.2010, Tulcea).

Cu adânc  durere anun m trecerea nea teptat  în eter-
nitate a dragului nostru v r ISIDOR GOLDSTEIN (DODY).
Sufl et ales, om de vast  cultur , optimist, un so  de excep ie,
un mare familist, dar mai ales un bun evreu. A muncit pân
în ultima clip , a luptat pentru a supravie ui ca nimeni altul, 
dar mai ales nu a încetat s  spere i s  viseze! Noi, verii t i:
Roza, Leon Gic , Tina, Paulica, Paul Mare, Sorina i Pusa 
te vom ine minte cu o deosebit  dragoste! Suntem al turi
de draga noastr  veri oar  Vanda Regina în aceste clipe de 
mare durere. Fie ca sufl etul t u s  se odihneasc  în pace!

În luna Kislev s-au împlinit doi ani de când bunul 
nostru HARI-ISAAC ZILBERMAN s-a retras în 
nefi in . Devenit celebru cu pseudonimul s u literar 
HARALAMB ZINC , a d ruit bucuria lecturii unei 
multitudini de cititori, care îi p streaz  înc  vie me-
moria. Prietenii se nutresc în continuare cu roadele 
faptelor sale de bine, iar în sufl etul familiei, care îl 
adora, prezen a lui r mâne ve nic .

Stela, so ie; Andrei, fi u; Bitti, sor ; Bella-Caroli-
na, Sebastian, Vlad Caragiale, nepo i.

Cimitirul evreiesc „Filantropia”
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Sup  de linte ro ie
cu t i ei

Ingrediente: Dou  linguri de ulei de m sline, dou  cepe t iate m runt, trei morcovi 
t ia i cubule e, dou  ce ti de linte ro ie,  o crengu  de rozmarin (op ional), dou
linguri e de Vegeta sau  un cub Maggi de sup , 10 c ni de ap , sucul de la o jum tate
de l mâie, sare i piper, t i ei.

Preparare: Ceapa se c le te pân  cap t  o culoare aurie, se adaug  morcovii, 
care se c lesc dou  minute. Se pune lintea i se ine de asemenea câteva minute 
în ulei, se adaug  apa, Vegeta i rozmarinul. Se fi erbe aproximativ o or  pân  când 
morcovii i lintea devin moi. Se adaug  sarea, piperul, sucul de l mâie i t i eii, se 
face focul mic i se acoper  oala. Dup  zece minute, t i eii au fi ert i vor îngro a
supa. Dac  devine prea consistent , se mai adaug  ap . Cine vrea poate înmuia 
lintea cu o sear  înainte; atunci fi erberea va dura mai pu in. (E.G.)

Gastronomica

ZAI FREIL|H!ZAI FREIL|H!
Fii vesel!Fii vesel!
O pagin  de arta i de 

meseria divertismentului

Dezlegarea integramei din num rul trecut, pe raster, ALEXANDER HAUSVATER

Selec ioner unic: OCTAVIAN SAVA

Promp i

Felin

Fericit

L sat la 
urm !

În clauz !
Sprinteni

Actor
În paltin!În text! 

Epoc

Pom fruc-
tifer (pl.)

În vise!

ZeiLipsuri

Romanul
doi!

Tainici

Ziduri

P mânt

Mi catPrenume
(foto)

Tur

Troienit

Capete
de prag!

INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIU E

Rabinul i Papa

Bold

Culte!

C ru

Vârf
(8848 m)

Nume
(foto)

Solid

Flac r

- TOTUL E CU SUSUL ÎN JOS!
- DIN CONTR !!!

Papa Ioan Paul al II-lea a primit în Sala 
de recep ie a Vaticanului pe unul dintre li-
derii evreilor, pe Marele Rabin al Israelului, 
Meir Lau. Întâlnirea ofi cial  a avut loc într-o 
atmosfer  foarte c lduroas .

Relatarea l-a captivat pe Pap , care 
a devenit foarte emo ionat când rabinul 
a ad ugat:

Excelen a Voastr , dumneavoastr
era i tân rul preot cre tin de atunci...

Rabinul a povestit Papei un fapt care 
s-a petrecut cu mul i ani în urm , într-un 
mic ora  din nordul Europei.

Spre sfâr i tul 
celui de al doilea 
r zboi mondial, o 
cre tin  s-a adresat 
preotului din ora-
ul natal pentru un 

sfat: ea i so ul ei 
au  ascuns de ororile 
r zboiului un b ie el
evreu, ai c rui p -
rin i îl încredin aser
lor înainte de a fi 
trimi i în lag rul de 
exterminare.

Preotul i-a 
r spuns f r
s  ezite: ”E de 
datoria dum-
neavoas t r
s  îndeplini i
dorin a p rin-
ilor”.

C o p i l u l 
evreu a fost tri-
mis în tân rul 
stat, pe atunci 
în formare, i a 
crescut acolo. 

Iar copilul 
o r fan  e ram 
eu...

P rin ii b ie elului, care au disp rut în 
infernul declan at de nazi ti, doreau ca în 
viitor copilul lor s  ajung  în Eretz Israel. 

Femeia se afl a în fa a unei dileme i i-a 
cerut preotului s-o ajute. Pe de-o parte, 
dorea s  îndeplineasc  dorin a p rin ilor i
pe de alta ar fi  vrut s -l p streze.
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Dac  ar fi  s  reduc 
critica lui S. Damian 
la o singur  calitate 
eminent  (dintre mul-
tele pe care le are), 
aceasta ar fi  inteligen-
a. S. Damian tie s

pun  problemele i s
formuleze întreb rile 
apte a desface es tu-
ra textului, astfel încât 

acesta s  î i dezv luie urzeala interioar
i secretele. Iar cine tie s  pun  o între-

bare are deja, spunea un fi losof, jum tate
din r spuns.

Recentul s u volum, Nu to i copacii 
s-au în l at la cer*, reconfi rm  aceast
aser iune i ne ofer  spectacolul unui S. 
Damian afl at în mare verv , ce supune 
opera scriitorilor unor altfel de interoga ii
decât criticii obi nui i. De data asta, el 
caut , de-a lungul unor cariere literare 

majore în cultura noastr , punctul de 
ruptur  în care scriitorul fi e c  a ajuns 
într-un impas creator, fi e c  s-a rege-
nerat i s-a reinventat. Cei ale i pentru 
aceast  lectur  psiho-critic  sunt Marin 
Preda, Nicolae Breban, Mircea 
C rt rescu, Gabriel Liiceanu i
Andrei Ple u, precum i coala 
de la P ltini  în ansamblu. Ei 
sunt analiza i i diseca i în stu-
dii ample, c rora li se adaug ,
în Addenda, analize mai vechi, 
menite s  completeze traseul 
exegetic.

Înainte de toate, m  încân-
t prospe imea interesului de 
cunoa tere al lui S. Damian. 
La vârsta senectu ii, aureola i
de o carier  impresionant , al i
critici se refugiaz  în clasici sau 
î i scriu memoriile. S. Damian, în refugiul 
s u de la Heidelberg, continu  s  îi ci-

teasc  pe scritorii actuali din perspective 
total noi. Studiile sale asupra lui Mircea 
C rt rescu, Gabriel Liiceanu i Andrei 
Ple u sunt printre primele de anvergur
dedicate acestor scriitori. Abordarea lor, în 

acela i context cu ni te clasici 
ai literaturii contemporane, ca 
Preda i Breban, este menit
s  scoat  actul critic din zodia 
articolului de întâmpinare i
s  îl transforme într-un act de 
validare.

În al doilea rând, a  sublinia 
bun tatea inteligen ei lui S. 
Damian, pentru care actul critic 
nu e o disec ie rece, operat
pe un corp neînsufle it, ci o 
împreun -c l torie a criticului 
i cititorului, pe teritoriul viu al 

textului. Cordialitatea se împle-
te te cu pasiunea pentru jocul intelectual, 
gratuit prin excelen , al literaturii. 

Îns  actul critic, în sine, nu e deloc 
gratuit pentru S. Damian. El implic  o 
r spundere – deopotriv  moral i inte-
lectual  – i, de aceea, trebuie practicat 
cu cump nire i temperan . i aceste 
calit i le întâlnim în scrisul criticului, 
care tie s  abordeze i aspecte care 
nu îi plac, în structurile unei opere sau în 
cele ale existen ei unui autor (cazul cel 
mai spectaculos, cel al lui Marin Preda). 
De aceea, i critica lui place, seduce i
angajeaz , chiar când nu e ti neap rat
de acord cu ea.

Nu to i copacii s-au în l at la cer este
una dintre cele mai interesante apari ii 
ale anului 2010 în critica noastr . Din 
Heidelberg, S. Damian gânde te literatura 
român  mai profund decât mul i dintre noi.

R ZVAN VONCU
__* S. DAMIAN – Nu to i copacii s-au 

în l at la cer, Editura Contemporanul, 
Bucure ti, 2010.

În ap rarea lui Naty Meir...
Doamne, ce cuvinte grele am scris eu despre Naty Meir, 

când a aterizat la Bucure ti i s-a repezit s  intre în Circul 
politicii, ca un clown ridicol! Doamne, ce ru ine mi-a fost 
atunci c  cineva m-ar putea pune al turi de Naty Meir... 

A urmat apoi arogan a f r  seam n de a încerca s
candideze la Pre edin ia unei ri c reia nu-i cuno tea, cum 
se cuvine, nici poporul, nici istoria, nici tradi ia, nici limba...

A mai urmat apoi povestea aceea fantasmagoric , cea cu 
mo tenirea african , ceva de miliarde de dolari, i povestea 
cu periu ele de din i – cadouri electorale! – pentru ca aleg -
torii s -l voteze cu „gura curat ”...

i – colac peste pup z ! – a urmat fraternitatea cu Adrian 
– copilul Minune, o alian  de nedescris, cum nu se putea 
mai ridicol . Alian a s-a rupt, evident, printr-o escrocherie 
major  care l-a costat pe Naty o sentin  judec toreasc
dreapt i sever i unde l-a atras (nefericitul!) i pe fi ul lui, 
care l-a urmat în închisoare...

E drept c  un prieten al meu, neevreu, mi-a atras atunci 
aten ia c  – de i sentin a pare corect  – graba cu care s-a 
judecat cazul a p rut pu in cam suspect , acolo unde foarte 
grave abateri, cu daune de miliarde uneori, a teapt  ani 
întregi la por ile judec ii. Cunosc eu însumi un caz când 
F.C.E.R. a teapt  de ani de zile procesul cu importante da-
une morale, intentat unui notoriu antisemit, care folose te un 
adev rat limbaj holo-caustic. Acolo 
se mai a teapt . Dar procesul lui N. 
M. a mers repede.

Iar eu cred c i uitasem aceste 
tragice aventuri, când s-a întâmplat 
s  citesc într-un cotidian din România 
i, peste câteva zile, într-un s pt mâ-

nal din Israel, c , în celula în care se 
afl au, un de inut l-a b tut zdrav n pe 
Naty Meir, pentru simplu motiv c ...
nu-i pl cea. i nu-i pl cea pentru c
era antipatic... i evreu.

Aici mi s-a rupt fi lmul. Aici mi-a 
s rit and ra. Aici a început s  m  doar  capul.

Este ceva de neimaginat. Individul, probabil la fel de tic -
los ca Naty Meir, i-o fi  zis c  face el dreptate, acolo, în celul .

Numai c  dreptatea nu se face în celule, ci la Tribunal. 
i n-o fac tic lo ii, o fac judec torii. i dreptatea se face 

exclusiv dup  lege. Nu po i s  love ti pe cineva numai pentru 
vina c  este... altfel decât tine! Mai ales c , acolo, în celul ,
erau cam la fel...

Nu pot s  tac în clipa când un evreu, oriunde în lume, este 
admonestat i b tut pentru vina de a fi  evreu... Este o vin
pe care nu pot s  o accept pentru nimeni, evrei i neevrei, 
indiferent de na ia sub drapelul c reia s-au n scut.

De la un pumn pân  la o crim  nu e o distan  prea 
mare. De la o crim  la mii de crime e u or de alunecat. i,
din aproape în aproape, încet-încet, cine tie unde se poate 
ajunge... Data trecut  s-a ajuns departe.

M  ridic în ap rarea fra ilor mei nu pentru p catele pe 
care le-au comis, ci pentru dreptul lor de a tr i în demnitate, 
al turi de to i muritorii acestui p mânt, f r  învinuirea de a 
fi  evrei.

Nu mi-ai pl cut niciodat , Naty Meir!
i uite c  ast zi m  ridic în ap rarea ta...

Dr. AUREL STORIN

Evenimentul de vârf al Festivalului 
Na ional de Teatru, edi ia a 20-a, a fost, dup  mine, 
”Dibuk” al polonezului Krzysztof Warlikowski. Un 
artist de 48 de ani, elev i al lui Peter Brook, care a 
ajuns la noi pe aripile faimei dobândite la Avignon (în 
2004, chiar cu acest spectacol) i ale premiilor ob i-
nute la Paris, Moscova, Salonic; dar i prin ecourile 
scandalurilor stârnite de mont rile sale 
iconoclaste de la Teatrul ”Rozmaito ci”,
din Var ovia. Un regizor al lui Shakes-
peare i Euripide, al lui Hanoch Levin i
Sarah Kane, al lui B.M. Koltès i Tony 
Kushner, dar i al multor librete de ope-
r . Un creator preocupat f i  (dintr-o 
subiectivitate ce se vrea dep it !) de 
tr irile i sensibilitatea unor categorii 
(pân  mai ieri) excluse i marginalizate: 
homosexuali i travesti i, negri, femei. 

i – revenind la spectacolul nostru – 
un creator marcat de masacrul de la 
Yedwabne (comis de s tenii locului) i
obsedat (din unghiul „vinov iei i al ier-
t rii”) de supravie uitorii Holocaustului.

*
Oper  clasic  a literaturii idi , „Di-

buk”, de Szymon Anski, ne spune po-
vestea lui Hanan (înv cel al Kabalei) i cea a Leei. 
Cum unirea lor – cândva promis  – este împiedicat ,
din ra iuni materiale, de c tre tat l fetei, Hanan se si-
nucide. În noaptea nun ii sale cu un altul, Leea începe 
s  vorbeasc  cu glasul iubitului mort, posedat  de 
duhul acestuia. Tentativa înv a ilor chema i s  o „de-
demonizeze” va e ua i eroina va muri de disperare.

Este de observat c  motivul folcloric (cu izvoare 
în vechi c r i religioase) poate fi  „citit”, i la Anski, 
ca o istorie despre o via  brutal suprimat , care î i
cere dreptul de a fi  continuat ; ori ca una despre o 
nedreptate ce se cere reparat . Dar poate i mai 
pregnant  (în aceast  ”Romeo i Julieta” idi , cu 
volute fantastice) este credin a c  îndr gosti ii r mân
uni i în moarte, c  „Dragostea e mai tare ca moartea”.

Warlikowski î i propune s  reverbereze mult mai 
”real” ( i ”la zi”) metafora ”b trânei fantome idi ”. 
Scenariul s u (care î i integreaz i alte texte) extinde 
i actualizeaz  aria refl ec iei morale. O face contami-

nând legenda cu istoria recent , legat  de Holocaust. 
O face, corelând tema „duhului” care ajunge s  te 
bântuie cu o dorit  for  ren scut  a spiritului, a r -
d cinilor, care s-ar putea opune st rii de înstr inare
ce se instaleaz  în civiliza iile post-industriale.

Pentru aceasta, pe de o parte, spectacolul polonez 
prefa eaz  opera lui Anski cu unele dintre ”Povestirile
hasidice” ale lui Martin Buber. Aceste monoloage 
transmit peste ramp , cu tâlc i umor, nelini titoare
întreb ri despre c ile ce duc c tre Dumnezeu într-o 
lume în care Binele pare cople it de R u; despre 
tradi ie ca „izvor” al vie ii colective i individuale. i

nu în ultimul rând: despre omenie, 
altruism i generozitate – într-o lume 
a suferin ei, violen ei, a unor crize ce absolutizeaz
neantul, vidul existen ial.

Pe de alt  parte, dup  ce dezvolt  opera propriu-
zis  a lui Anski, scenariul mont rii poloneze apelea-
z  la cartea (în parte documentar ) a Hannei Krall:

„Dovezi de existen ”. Prin acest alt 
„Dibuk”, modern, puntea cu actuali-
tatea devine mai direct i arz toare.
Plonj m, prin m rturisirile lui Adam S., 
evreu polonez, om realizat material i
social în SUA, în mijlocul unor proble-
me de con tiin  contemporane - r ni
ce s-au redeschis în cea de-a doua 
genera ie de dup  Holocaust. Afl m
c  profesorul american a devenit i el 
insomniac din cauza unui ”Dibuk”. O 
stare de spirit, îns , lucid , organic ,
vie, de care nu ar dori s  se despart .
Este amintirea umbrelor celor disp ru i
în anii prigoanei rasiale. Un ”duh” care 
îi evoca „str mo ii” (cu bune, cu rele), 
copil ria, tradi ii familiale, cimitire i
sinagogi var oviene, în parte disp -
rute... Nu e vorba doar de mesagerul 

lui ”S  nu ui i!” Memoria pare a activa un tip de t rie
spiritual i moral , de solidaritate cu cei în nevoie i
suferin , o tr ire de cald  omenie.

O realitate a sufl etului – salvatoare, în fa a peri-
colelor izol rii, însingur rii, uniformiz rii existen ei,
înstr in rii de ceilal i i de lume!

Superb , reprezenta ia de la Bucure ti ne va r -
mâne mult  vreme în minte prin impactul cople itor al 
metaforelor sale vizuale i auditive. Am fost profund 
marcat  de atmosfera creat  prin spa iul scenic amplu 
i denudat de obiecte; sugestie a unei b i rituale, a 

unei ie iva, a unei case de rug ciune, cu locuri de 
transparen e i oglindiri, de purifi care i tranzi ie. Am 
fost atras  de proiec ia gigantic  (anima ie pe com-
puter) care propunea o invazie a oniricului exprimat
ca explozie a vegetalului i a unei zoologii fantastice 
(scenografi a: Malgorzata Szczesniak; light design: 
Felice Ross). Ne-am înc rcat de a tept ri dramatice, 
avertiza i de muzica amenin toare i stranie (com-
pozitor: Pawel Mykietyn).

Am tr it destine patetice i mai ales refl ec ii mo-
rale intense i emo ii artistice unice gra ie excelentei 
echipe actorice ti: Andrzey Chyra (Hanan i Adam), 
Stanislawa Cielinska – Eva Dalkowska, Magdalena 
Cielecka, Renate Jett, Marek Kalita, Jacek Ponied-
zialek etc. Ei au jucat, rând pe rând oameni banali, 
tzadici, rabini. Dar au fost, totodat  (accentuând 
discursul despre teatru în teatru al lui Warlikowski) 
actori – povestitori – comentatori, desf urând un lan
de ritualuri teatrale fascinante.

NATALIA STANCU

„Dibuk”-ul lui Warlikowski i
teatrul s u „ca o ran  vie”

Pre ul unui abonament pe un 
an este de 30 lei. Abonamentele 
pentru cititorii din provincie se vor 
face la comunit ile evreie ti din 
localitatea respectiv . Pentru cei 
din Bucure ti – la sediul F.C.E.R. 
din str. Sfânta Vineri nr. 9-11, cod 
po tal 030202.
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