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PURIM! 
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Sinagoga Mare, interior, Sinagoga Mare, interior, 
bima şi chivotbima şi chivot
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Eveniment de anvergură în viaţa politi-
că internaţională, ediţia a II-a a Conferinţei 
„Prietenii europeni ai Israelului” (EFI), 
asociaţie politică independentă, fondată 
de Parlamentul European în 2006, s-a 
desfăşurat între 5 – 8 februarie a.c., la 
Ierusalim. Din delegaţia Parlamentului 
României a făcut parte şi deputatul 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, preşedintele 
Federaţiei. Anvergura a fost dată de: ~  
participare (400 de parlamentari din 32 
de state europene); ~ discursuri notabile 
(preşedintele, primul ministru ai Statului 
Israel, Shimon Peres, respectiv, Benjamin 
Natanyahu, alţi oameni politici de rang 
înalt, gazde şi oaspeţi, dar şi somităţi ale 
vieţii economice şi fi nanciare israeliene, 
care au arătat că, în pofi da crizei mondia-
le, Israelul a încheiat pe profi t bilanţul eco-
nomic în anii trecuţi); ~ dezbateri vizând 
relaţiile Israel – Autoritatea Palestiniană, 
Israel – statele arabe vecine, probleme de 
mare interes nu numai pentru Israel, ci şi 
pentru democraţiile din întreaga lume, im-
plicit cele europene, pe fondul recentelor 
evenimente din Orientul Mijlociu (Tunisia, 
Egipt, Algeria). 

„S-a discutat mult despre solida-
rizarea parlamentelor europene cu 
Statul Israel pentru rezolvarea, pe cale 
paşnică, a complexelor probleme ale 
lumii contemporane. Ideea centrală a 
fost nevoia unui suport direct, moral şi 
politic în direcţia fi nalizării unui acord de 
pace între israelieni şi palestinieni”, a spus 
deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. „Da-
toria parlamentarilor europeni este de a 
recunoaşte valorile comune, care sunt ale 
Statului Israel şi ale Europei: dorinţa de 
pace, cultură, progres, comportamentul 
moral”, a subliniat domnia-sa. 

Foarte importante în luările de cuvânt 
şi în dezbateri au fost: ~ recunoaşterea 
existenţei şi suveranităţii Statului Israel 
modern, obţinută în urma unor eforturi 
milenare; ~ frontul comun Israel – Europa, 
dat fi ind valorile comune care le apropie. 
Pe lângă datele pe care domnia sa le-a 
pus la dispoziţia R.E., câteva „impresii 

la cald” despre Conferinţă au fost acor-
date în cadrul unei emisiuni, difuzate la 
scurt interval după reîntoarcerea sa în 
ţară, de Radio România Internaţional 
(RRI). Interviul (realizatoare – Simona 
Constantin, Ioana Niţescu) a demarat 
prin comentarii la recenta demisie a 
preşedintelui egiptean Hosni Mubarak, 
„eveniment de maximă importanţă pen-
tru Egipt, Orientul Mijlociu, dar şi pentru 
conjunctura socială, economică, politică 
în lume”, a apreciat deputatul F.C.E.R., 
argumentându-şi aserţiunea prin faptul 
că Egiptul are controlul asupra Canalului 
de Suez, deţine importante rezerve de 
petrol şi gaze, este o ţară cu circa 80 de 
milioane de locuitori. Cu optimismul care-l 
caracterizează, domnia sa şi-a exprimat 
speranţa că viaţa politică egipteană va 
merge înspre democratizare, deşi, în opi-
nia diverşilor comentatori politici, există 
trei direcţii posibile: 1. un stat laic, cu rolul 
preponderent al armatei în reformele care 
urmează, aşa cum a opinat intervievatul; 

2. presiunea extremiştilor musulmani 
pentru a infl uenţa viaţa politică într-o di-
recţie opusă; 3. o reeditare a ceea ce s-a 
petrecut în Iran, în urmă cu 18 ani; ceea 
ce ar însemna că Egiptul ar putea deveni 
un stat islamic fundamentalist. Dr. Aurel 
Vainer a făcut un scurt istoric al celor trei 
decenii în care a funcţionat un acord de 
pace cu Egiptul, în urma retrocedării, de 
către Israel, a Sinaiului, deşi Israelul a 
fost cel care a deschis acolo exploatările 
de petrol şi gaze, arătând că interesul 
Israelului este menţinerea, în continuare, 
a acestui acord. 

În fapt, Conferinţa ar fi  trebuit să se nu-

mească „Prietenii parlamentari europeni 
ai Israelului”, pentru că, din acest punct 
de vedere, a existat reprezentare şi re-
prezentativitate. Din partea României, au 
participat 16 delegaţi, între care, senatorii 
Teodor Meleşcanu, Varujan Vosganian, 
Verestoy Attila, Titus Corlăţeanu ş.a.; 
deputaţii – Sever Voinescu, Ibram Ius-
sein, Dorel Covaci ş.a. Unii nu au putut 
veni din cauza unui vot fi nal important în 
Parlamentul României. Participanţii au 
lucrat în sesiuni plenare, workshop-uri, 
s-au întâlnit cu parlamentari din Knesset, 
au luat parte şi la şedinţe în Parlamentul 
israelian. Ideea principală a fost existen-
ţa, în perspectivă, a două state, Israel şi 
Palestina, existenţă garantată de asigu-
rarea reciprocă a securităţii lor. Deputatul 
F.C.E.R. a avut ocazia să admire o dată 
mai mult vioiciunea intelectuală, spiri-
tul analitic şi vizionar ale preşedintelui 
israelian Shimon Peres, inteligenţa, 
pragmatismul primului ministru Benjamin 
Netanyahu. A fost reconfi rmată nevoia de 
sprijin a parlamentarilor europeni pentru 
Israel din perspectiva valorilor comune, 
Israelul fi ind un „bastion al democraţiei 

occidentale într-o zonă în care există 
concepţii diferite despre democraţie”. 
Reuniunea a fost un prilej de apro-
piere interumană între parlamentarii 

europeni din cele 32 de state partici-
pante atât în dezbateri cât şi în timpul 
programelor opţionale de vizitare a unor 
obiective istorice, religioase, culturale, 
ştiinţifi ce (Marea Galileei, Înălţimile Go-
lan, Grădinile Bahai din Haifa, Cetatea 
veche a Ierusalimului, Muzeul Israelului, 
Muzeul Ţării Bibliei, „Yad Vashem”, Marea 
Moartă, Massada, o biserică samariteană 
datată î.e.a., Institutul Weizman, Institutul 
Volcani, Intel, Shafdan Waste Treatment 
Plant – Mekorot ş.a.). Printre temele sem-
nifi cative supuse discuţiilor s-au numărat: 
~ lărgirea cooperării în planul dezvoltării 
agriculturii, tehnologiei, energiei securiza-
te  între Europa – Israel; ~ educaţie, as-
pecte pozitive şi negative ale socializării 
pe net; ~ emanciparea femeii; ~ modele 

F.C.E.R.

C O M U N I C A T 
D E  P R E S Ă

Preocupaţi în mod sincer şi real de 
progresul continuu al României, de par-
ticiparea sa la schimburile de valori ale 
democraţiei, în condiţii de respect reci-
proc şi de pace, ne-am luat îngăduinţa, 
împreună cu celelalte organizaţii ale 
evreilor din ţara noastră, de a solicita 
sprijin organizaţiilor evreieşti partenere 
din Europa şi Ambasadelor ţărilor eu-
ropene la Bucureşti pentru susţinerea 
aderării României la Spaţiul Schengen, 
încă în prima jumătate a anului 2011.

Alăturat, vă transmitem textul me-
sajului nostru, informându-vă că a fost 
expediat către Congresul Mondial Evre-
iesc, Congresul European Evreiesc, 
Consiliul Comunităţilor Evreieşti din Eu-
ropa şi la fi ecare organizaţie naţională 
evreiască din ţările europene. 

Preşedinte,
Dr. AUREL VAINER – Deputat

Excelenţa Voastră,
O problemă de majoră importanţă, 

pe linia progresului economico-social, 
a promovării şi consolidării democraţiei, 
a circulaţiei libere a mărfurilor, capitalu-
rilor şi a oamenilor, o constituie accesul 
României la Spaţiul Schengen. 

Din rapoartele ofi ciale ale organis-
melor în drept, România îndeplineşte 
toate criteriile şi condiţiile tehnice cerute 
de procesul de aderare la acest Spaţiu 
de mare însemnătate pe harta Europei.

Cunoscând bunele relaţii pe care le 
promovaţi şi ţinând seama de audienţa 
de care vă bucuraţi în Europa şi în 
lume, ne îngăduim să solicităm sprijinul 
dumneavoastră, de bune ofi cii, pentru 
adoptarea unei decizii favorabile privind 
intrarea României în Spaţiul Schengen, 
încă în prima jumătate a anului 2011.

Vă adresăm, Excelenţă, mulţumiri 
sincere pentru demersurile pe care le 
veţi realiza în favoarea ţării noastre şi 
evident a evreilor care trăiesc şi mun-
cesc, în condiţii de libertate şi deplină 
egalitate, într-o Românie care înain-
tează pe drumul democraţiei şi al păcii. 

Primiţi, vă rog, expresia întregii 
noastre consideraţii.

Preşedinte,
Dr. AUREL VAINER - Deputat

I S R A E L  –  E U R O P A :  F R O N T  C O M U N ,  V A L O R I  C O M U N E
de absorbţie a imigranţilor; ~ terorism, 
respectiv: ameninţare globală, apărare şi 
dreptul la autoapărare al Israelului, peri-
colul procesului de înarmare a Iranului, 
implicarea Iranului în Liban (Hezbollah), 
Fâşia Gaza (Hamas) şi în Siria, nevoia 
de cooperare pentru apărare între Israel 
şi Autoritatea Palestiniană. În afara celor 
două discursuri sus-amintite, deputatului 
F.C.E.R. i s-au părut demne de reţinut 
alocuţiunile preşedintelui Knesset-ului, 
Reuven Rivlin, preşedintelui EFI, Gunnar 
Hökmark, preşedintelui Comisiei Europe-
ne, José Manuel Baroso, guvernatorului 
Băncii Israelului, prof. univ. dr. Stanley 
Fischer ş.a. Atât din datele furnizate revis-
tei cât şi din interviul pentru RRI, a reieşit 
că şi această ediţie a Conferinţei a fost 
un succes, mai ales, prin faptul că, într-un 
moment-cheie pentru viitoarele evoluţii 
din Orientul Mijlociu, a fost reiterată voinţa 
de a face corp comun în faţa eventualelor 
pericole de ascensiune a radicalismului 
islamic. Îngrijorare şi speranţă, i-ar putea 
fi  subtitlul. 

IULIA DELEANU

Şimleu Silvaniei cultivă memoria Holocaustului 
şi parteneriatul cu un oraş israelian

În Şimleu Silvaniei, unde convieţuiesc 
15.000 de români, maghiari, romi şi slo-
vaci, nu mai trăieşte nici un evreu. Totuşi, 
în vechea sinagogă funcţionează Muzeul 
Holocaustului din Transilvania de Nord 
care păstrează şi memoria celor peste 
trei mii de evrei şimleuani, o comunitate 
prosperă, spulberată de Holocaust. 

În zilele de 26, 27 şi 28 ianuarie, în 
acest oraş sălăjean au avut loc mai multe 
evenimente organizate de Consiliul Local 
din Şimleu Silvaniei, Muzeul Holocaustu-
lui din Transilvania de Nord şi Asociaţia 
Hebraica din Nuşfalău, menite să evoce 
istoria tragică a evreimii locale şi să tra-
seze jaloanele înfrăţirii cu oraşul Petah 
Tikva din Israel. 

În ajunul Zilei Internaţionale de Co-
memorare a Holocaustului, la primăria 
din Şimleu Silvaniei,  a avut loc un prim 
moment de cunoaştere între delegaţia 
oraşului Petah Tikva şi consilierii locali. 
Parteneriatul a fost iniţiat de rabinul Zvika 
Kfi r, care, venind destul de des pe melea-
gurile sălăjene, a fost impresionat de Mu-
zeul Holocaustului din Şimleu Silvaniei şi 
s-a implicat în activităţile acestei instituţii. 
Primarul din Petah Tikva, care n-a putut 
participa, având probleme de sănătate, 
l-a delegat în locul său pe Shalom Kotler, 
directorul administrativ al primăriei, care 
a exprimat disponibilitatea oraşului său, 
deja înfrăţit cu Bacăul, să demareze re-
laţia de parteneriat cu Şimleu Silvaniei. 
Primarul Spetimiu Ţurcaş a arătat că, 
deşi Şimleu Silvaniei este mult mai mic 
decât Petah Tikva, are ce oferi pe tărâm 
cultural şi sportiv, însă şi mai importante 
sunt cunoaşterea reciprocă, asumarea 
trecutului şi clădirea unui viitor comun 
şi curat.

La evenimentele comemorative din 

27 ianuarie au participat E.S. Dan Ben 
Eliezer – ambasadorul Israelului în Ro-
mânia, deputatul dr. Aurel Vainer, pre-
şedintele F.C.E.R., ofi cialităţi judeţene şi 
orăşeneşti. 

Rugăciunile înălţate de rabinii Zvika 
Kfi r, din Israel, şi Abraham Ehrenfeld, din 
România, au reverberat sub bolţile vechii 
sinagogi, ai cărei pereţi sunt tapetaţi cu 
fotografi i refl ectând prezenţa vieţii evre-
ieşti tihnite dinainte de război, precum şi 
scene cumplite din ghetouri, lagăre de 
concentrare, lagăre de muncă şi marşuri 
al morţii. Aharon Schechter, din Petah 
Tikva, a rostit un Kadiş, pentru rudele 
sale pierite în Transnistria. De altfel, din 
delegaţia israeliană au făcut parte şi alţi 
supravieţuitori ai lagărelor naziste, origi-
nari din Ungaria şi România.

Alexander Hecht, din New York, este 
originar din Nuşfalău, iar părinţii săi sunt 
supravieţuitori ai Holocaustului. Alexan-
der Hecht, medic stomatolog, este pre-
şedintele Jewish Architectural Heritage 
Foundation din America care, împreună 
cu Asociaţia Hebraica din Nuşfalău, şi-a 
asumat salvarea Sinagogii din Şimleu 
Silvaniei, care risca să fi e transformată 
în discotecă. Astăzi instituţia condusă de 
tânărul director Daniel Stejeran derulează 
o serie de proiecte (tabere, cursuri pentru 
profesori, concursuri şi publicare de cărţi) 
menite să înveţe generaţia tânără des-
pre ce a fost Holocustul şi cum poate fi  
stăvilită repetarea unei astfel de tragedii. 
Comemorarea a continuat la Cehei, în 
locul unde în vara anului 1944 a funcţionat 
unul dintre cele mai cumplite ghetouri. 

După amiază, sala de consiliu a pri-
măriei a găzduit o masă rotundă la care 
istorici şi cercetători au dezbătut diferite 
aspecte ale istoriei Holocaustului şi 

problematica predării sale în şcoli. Sim-
pozionul a fost precedat de un moment 
impresionant în care s-au aprins şase 
lumânări în memoria celor şase milioane 
de evrei pieriţi în Holocaust, urmat de un 
intermezzo de cântece idiş, interpretate 
de Kati Kővári şi Ári Nagy Sándor, din 
Oradea. Au rostit alocuţiuni E.S. Dan 
Ben Eliezer, dr. Aurel Vainer, deputat şi 
preşedinte al F.C.E.R., Septimiu Ţurcaş, 
primarul din Şimleu Silvaniei, Alexandru 
Végh, prefectul de Sălaj, Tiberiu Marc, 
preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj 
şi alte personalităţi locale. 

Cu aceeaşi ocazie, la Primărie a fost 
expus un panou cu desenele Botaynei 
Halabi, o profesoară druză din Daliat el 
Carmel, care predă istoria Holocaustului 
cu instrumentele artei.

În 28 ianuarie, la şedinţa Consiliului 
Local din Şimleu Silvaniei a fost semnat 
protocolul de înfrăţire cu oraşul Petah 
Tikva.

ANDREA GHIŢĂ

Deputat dr. AUREL VAINER, 
preşedintele F.C.E.R., – participant 
la Conferinţa „Prietenii europeni ai 
Israelului”, ediţia a II-a, Ierusalim, 

5 – 7 februarie 2011
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necazurilor: umorul evreiesc. Revista s-a 
născut din dorinţa mea de a cunoaşte 
membrii comunităţii, problemele lor, cum 
pot fi  ajutaţi. La început, revista, care se 
chema „Şalom”, a apărut în trei pagini şi 
un tiraj mic. Apoi ni s-a alăturat un bun 
profesionist, Bogdan Negoiţă. Revista 
şi-a schimbat numele în „Menora”, are 
mai multe pagini, o grafi că nouă, şi-a 
mărit tirajul, e transmisă pe e-mail şi pe 
site-ul comunităţii: www.focsani.jewish.
ro. Revista tipărită se distribuie membri-
lor comunităţii, simpatizanţilor, bibliotecii 
judeţene, şcolilor şi liceelor din judeţul 
Vrancea.

– Viaţă religioasă, asistenţă medicală?
– Avem minian aproape de fi ecare 

dată de Şabat. După ce ofi ciantul de cult 
a trecut Dincolo, mă ocup eu de ceremo-
niile religioase, sărbători. Un doctor şi o 
asistentă medicală acordă consultaţii de 
două ori pe săptămână. În caz de forţă 
majoră, doctorul vine acasă. 

– Ce-nseamnă familia pentru dum-
neavoastră?

– Îmi dă echilibru sufl etesc, armonie. 
Aşa au fost pentru mine părinţii – oameni 
care s-au iubit şi sprijinit unul pe celălalt 
54 de ani şi-acum odihnesc unul lângă 
altul la locurile lor de veci. Tata mi-a in-
sufl at cinstea, mama – munca şi amândoi 
- dragostea pentru familie. Sunt fericit 
c-am găsit-o pe Harieta, care mi-a dăruit 
un fi u, Andy Silviu. Îmi va fi  alături până 
şi după 120 de ani. 

– Când sunteţi/ suntem mai aproape 
de Dumnezeu?

– În momente de cumpănă.
– Cum vă raportaţi la suferinţele 

altora?
– Le vin cât pot în ajutor gândindu-mă 

că şi alţii au făcut-o pentru mine.
– Ce vă ghidează în munca de preşe-

dinte de comunitate?
– Lucrul în echipă, respectul pentru 

ceilalţi, o inimă deschisă.
– Ce vă doriţi să faceţi în clipele de 

răgaz?
– Să fi u cu familia, cu prietenii.
– Când are valoare bucuria?
– Când pregăteşti pământul, sădeşti, 

ai grijă de răsad, culegi rodul şi iar şi iar… 
– Viitorul vieţii evreieşti în România?
– Putem fi  optimişti, dacă vom şti să 

atragem oameni de valoare înspre comu-
nitate, pe tineri, să ne păstrăm tradiţiile.

– E greu sau uşor să fi i preşedintele 
unei comunităţi mici, azi, în România?

– Nici, nici. Îţi trebuie multă inventivi-
tate, voinţă de a atrage oamenii – evrei şi 
neevrei – sub aceeaşi cupolă sinergică. 
Îţi trebuie pasiune şi putere de muncă. 

*
Sunt lucruri pe care Mircea Rond nu le 

spune, dar i le simt: curajul de a înfrunta 
viaţa, puterea de a-şi crea puncte de 
sprijin, recapitularea zilnică a motivelor 
de a-şi face datoria aşa cum o înţelege 
el, fi indcă a iubi e pentru totdeauna.

IULIA DELEANU

În cea din urmă duminică a lunii iulie, pe faleza de la Dunăre – ne afl am 
tot grupul la un seminar pentru generaţia de mijloc, la Galaţi –, preşe-
dintele Comunităţii focşănene, Mircea Rond, a început să povestească 
despre sine. Era în cuvintele lui o consistenţă care depăşea conversaţia 
de circumstanţă; vorbea despre Dunăre ca despre o cunoştinţă veche 
şi dragă, readucând la suprafaţă realităţi selective: părinţii, bunicii, 

şil-ul din Tulcea, acolo unde L-a simţit prima oară pe Dumnezeu, 
legendele locurilor unde a copilărit. Avea capacitatea de a plasticiza 
cu spontaneitate şi iuţeală toate încercările şi bucuriile ce i-au fost 

hărăzite. Trecea fi resc şi simplu de la familie la comunitate. Poate nu-i 
potrivit verbul a trece, pentru că exista o comuniune între ele. „Eu am 
făcut armata la Braşov şi l-am apucat pe fostul preşedinte al comunităţii de 
acolo, Sami Leibovici, Dumnezeu să-l aibă în pază!. Eram în cor, cu ceilalţi 

tineri din cor făceam Oneg Şabat, excursii în împrejurimi, mergeam împreună la 
fi lme. Şi domnu’ Leibovici ne zicea: «Mă, băieţi, aveţi grijă să nu dispară idişkeit-ul 
din viaţa voastră!» Şi-aşa am cunoscut-o pe Harieta, nevastă-mea. Mi-a spus cineva 
că ştie-n Odobeşti o familie de evrei cumsecade. «Merită să mergi să faci cunoştinţă 
cu fi ica lor», m-a îndemnat. Şi m-am dus. Mi-a plăcut, m-am hotărât repede. «Asta 
e!», mi-am zis, şi-am făcut nunta. Aşa am ajuns să mă stabilesc la Focşani. Adevărat, 
este o comunitate mică, da’ dacă vrei să faci ceva, dacă deschizi larg uşa sinagogii, 
dacă te apropii de oameni, de tineri, mai ales, unii aproape că nici nu ştiu ce-i aia 
evreu, şi-ntreabă, tu le răspunzi, încet-încet ajungi la înţelegere, la prietenie chiar”. 
L-am revăzut pe Mircea Rond când comunitatea din Braşov a împlinit 200 de ani de 
la atestare, şi ne-a dus să ne-arate sinagoga veche, parte din tinereţea lui. Am fost 
cu el şi cu Harieta la simpozioane de istoria iudaismului la Sinaia, Cristian – azi, 
Centrul de Recreere şi Instruire „Be Yahad”. Ne-am întâlnit de sărbătorile de toamnă 
la Templul Coral şi Sinagoga Mare din Bucureşti. Erau în vizită la băiat, că-ntre timp, 
fi ul lor, Andy Silviu Rond, a terminat facultatea şi-a găsit serviciu în Capitală. Anul 
trecut, în Hanuchiadă, pe-un viscol teribil, Mircea a organizat un spectacol de toată 
cinstea, susţinut de copii de la o şcoală din Focşani, veniţi cu profesori de-ai lor. 
Eram înfrigurată. Harieta şi-a scos pufoaica de pe ea şi mi-a dat-o să mă-ncălzesc. 
Pe urmă ne-a încălzit pe toţi cu-n top (oală) cu varenichis  şi vin de casă… Am fost 
la etaj şi-am văzut expoziţia permanentă despre Holocaust, sărbători evreieşti, Ziua 
Naţională a Israelului, cu desene făcute de elevi. Reînnod, acum, „faţă-n faţă”, fi rul 
discuţiei începute în urmă cu vreo cinci-şase ani pe malul Dunării.

– De când con-
duceţi comunitatea?

– De zece ani. 
După căsător ie, 
când am venit aici, 
nu prea se făcea 
mare lucru. Sigur, 
erau oameni puţini, 
dar motivul principal 
era altul: preşedin-
tele era suferind. 

Am fost propus şi ales secretar, apoi – 
preşedinte.

– Mentori?
– Am avut norocul să întâlnesc dascăli 

extraordinari. Primul a fost regretatul pre-
şedinte al comunităţii braşovene, Sami 
Leibovici z.l. De la el am învăţat tot ce 
ştiu. Dar - la timpuri noi, idei noi. Adică 
am aplicat totul la situaţia din Focşani şi 
la mentalităţile actuale. Al doilea – fostul 
secretar general şi preşedinte interimar 
al F.C.E.R., av. Iulian Sorin, care m-a în-
văţat corectitudinea şi munca în echipă. 
Al treilea – fostul consilier în probleme de 
educaţie iudaică, israelianul originar din 
România, Ilan Ben Arie. De la el am învă-
ţat cum să muncesc cu copiii şi bătrânii. 

– O schiţă de istorie a comunităţii?
– Documentele atestă că, înainte de 

1691, trăia pe aceste locuri un orândar 
evreu. Avea casă, pământ şi povarnă 
(distilerie de rachiu). În 1698 este amin-
tită existenţa unei sinagogi. Între 1792 – 
1812, Vodă Şuţu avea drept staroste un 
evreu învăţat, pe nume David. Din 1800 
datează un act doveditor al unui schimb 
de proprietăţi între comunitate, care deţi-
nea două pogoane de vie la Odobeşti, şi 
Mânăstirea Mera, care avea un teren în 
strada Concordia, unde a fost construită, 
în 1827, o sinagogă. În 1860 existau 60 
de familii evreieşti de rit aşkenazit. Din 
cotizaţii benevole se făcea asistenţă 
socială, se întreţineau spitalul şi cimitirul 
evreiesc. Existau două sinagogi şi patru 
profesori. Evreii erau croitori, argintari, 
alămari, vopsitori, ceasornicari, comer-
cianţi, implicaţi în industrie. În 1854 se 
ridică o nouă sinagogă, distrusă, câţiva 

ani mai târziu, de un cutremur puternic. 
Pe acelaşi loc avea să fi e ridicat, în 1896, 
un templu, fl ancat de două sinagogi ale 
breslaşilor. Peste trei ani avea să fi e 
inaugurată baia publică. În total, comu-
nitatea număra atunci şase sinagogi. 
În 1899, populaţia evreiască reprezintă 
25% din totalul locuitorilor din oraş. În 

a doua jumătate a veacului al XIX-lea 
s-a deschis prima şcoală israelită. Foc-
şanii devin un centru al sionismului est 
european, gazdă, în 1881, a primului 
Congres Sionist din lume, înaintea celui 
de la Basel. Preşedinte de onoare este 
Rabinul Moshe Halevi Golding. În 1924, 
comunitatea avea şapte sinagogi, cinci 
şcoli, o grădiniţă, un liceu. În ajunul celui 
de-al doilea război mondial, trăiau la 
Focşani 5439 evrei, erau 12 sinagogi şi 
7 cimitire în tot judeţul. În 1943, existau 
două instituţii de binefacere, un azil, o 

cu preşedintele Comunităţii Evreilor din Focşani, MIRCEA ROND
„Nu vârsta contează, ci sprijinul adus comunităţii“

cantină, un dispensar. Activau persona-
lităţi rabinice renumite ca dr. Iacob Nacht 
şi Solomon Schechter. Aliaua masivă 
de după război (1949 – 1950 – 1951) a 
înjumătăţit populaţia evreiască, care va 
continua să se diminueze atât prin Alia 
cât şi din cauze biologice. În prezent, 
împreună cu obştile arondate – Odobeşti, 
Mărăşeşti, Buzău, Râmnicu-Sărat, Vidra, 
Panciu, Adjud, Câmpeneasca, Greşu, 
Năruja – comunitatea numără 170 de 
membri: 70 evrei, restul cu ascendenţă 
evreiască. Există trei sinagogi funcţionale 
– la Focşani, Odobeşti, Buzău – şi patru 
cimitire funcţionale: în Odobeşti, Focşani, 
Buzău, Râmnicu-Sărat. 

– Menţinerea vieţii evreieşti, acum?
– Prin inventivitate: ~ propuneri de 

noi programe care să atragă toate seg-
mentele de vârstă: seminarii, excursii, 
aniversări, lansări şi discuţii despre cărţi, 
vizionări de fi lme ş.a.

– Există problema vârstei?
– Nu vârsta contează, ci gradul de 

implicare, sprijinul adus comunităţii. 
– Ce se-ntâmplă cu sinagogile şi cimi-

tirele comunităţii şi ale obştilor arondate? 
– Cu sprijinul unor sponsori, am mai 

reuşit să reparăm ceva la Sinagoga din 
Focşani. Din Sinagoga de la Râmnicu 
Sărat am făcut un mic muzeu şi loc de 
întâlniri culturale cu elevii. Dar Sinago-
ga din Odobeşti stă să cadă din cauza 
infi ltraţiilor de apă. Templul din Buzău e 
o ruină. Administratorii celor 12 cimitire 
(Focşani şi obşti) se străduiesc să le 
menţină în stare bună. 

– Autorităţile locale vă sprijină?
– Întotdeauna, când am apelat. 
– Relaţii interetnice? 
– Suntem implicaţi în multe evenimen-

te comune. Două exemple: ~ lansarea 
unei cărţi de bucate specifi ce fi ecărei 
minorităţi trăitoare în Focşani; ~ o familie 
olandeză, Harry şi Joska Locht, au dis-

tribuit Tanah-uri şi pachete cu alimente 
evreilor nevoiaşi din 25 de comunităţi, 
între care ne-au inclus.

– Ce rol joacă revista „Menora” , pe 
care o editaţi, în viaţa intra şi extraco-
munitară?

– Este o modalitate de legătură cu 
obştea-mamă a evreilor originari din Foc-
şani, unii devenind colaboratori ai ei. Este 
un reper informaţional pentru orice cititor 
– evreu sau nu – privind personalităţi, me-
dicină popularizată, istorie, tradiţii, sfaturi 
practice. Răspunde nevoii de a da cu tifl a 
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Purim este cea mai populară 
sărbătoare, încă din vechime, fi ind 
întâmpinată cu mult fast, acolo unde 
evreii aveau condiţii mai bune, dar 
se bucurau şi cei săraci. Bal, măşti, 
humăntaşen (de la Haman Tasche), 
vin şi mult umor. Sărbătoarea a apărut 
la început în Persia, în timpul primei 
Diaspore, apoi la Babilon şi în Pa-
lestina. Se spune că la început a fost 
sărbătoarea, iar apoi a fost întocmită 
Cartea Esterei. La începutul secolului 
XIX, în Europa exista deja o tradiţie 
a Teatrului Purim, cu Purim-lied şi 
Ahaşveroş-spiel. Ajunul Purimului este 
pe 13 Adar, anul acesta la 27 februarie, 
când enoriaşii vin la Sinagoga Mare (în 
Bucureşti), ca şi la sinagogile din ţară, 
în toată Diaspora şi, mai ales, în Ereţ 
Israel. Cuvântul PURIM derivă dintr-un 
cuvânt persan, care înseamnă „sorţi”, 
pentru că Haman, atotputernicul vizir al 
regelui persan Ahasverus, a hotărât prin 
aruncarea unor zaruri ca data de 14 Adar 
să fi e data masacrării tuturor evreilor din 
Persia. Motivul era, aparent, lipsa de res-
pect a lui Mordehai, un dregător evreu la 
Curtea regală, faţă de Haman; în realitate, 
bănuim că exista dorinţa de deposedare 

a evreilor de averile lor. Estera, soţia re-
gelui, care era evreică, îşi tăinuia originea 
şi nu practica religia strămoşilor (însuşi 
numele provine de la o zeitate păgână, 
Iştar), dezvăluie regelui planul lui Haman. 
Regele semnase deja edictul, astfel că 
singurul lucru pe care îl mai putea face 
era să-i prevină pe evrei, prin intermediul 
lui Mordehai, cu promisiunea că nu va 
interveni, în cazul că evreii se vor apăra. 
Astfel, evreii s-au salvat de la un Shoah, 
care ar fi  echivalat cu Shoahul din secolul 
XX al erei noastre, mult mai sălbatic. Ha-
man, care şi azi simbolizează pe duşmanii 

evreilor, a fost spânzurat, pentru 
că a complotat contra regelui. 
Cuvântul Mordehai, etimologic se 
traduce prin „luptător”, iar Purimul 
este o ocazie ca evreii să se bucu-
re de victoria lor, spre deosebire 
de comemorările din cursul anului. 
Pe 13 Adar este Postul Esterei, iar 
pe 14 este masa festivă. Cu data 
de 15 Adar se încheie sprbătoa-
rea, iar această dată se numeşte 
Şuşan Purim, de la numele cetăţii 
persane, Susa.

BORIS MEHR

eliberarea din închisoare. După binecuvântarea „hago-
mel”, erau jertfi te cantităţi mari de alimente care trebuiau 
consumate în aceeaşi zi, ceea ce presupunea împărţirea 
bucuriei cu alţii. Dar binecuvântarea „hagomel” poate fi  
rostită în multe alte împrejurări, de unde – perenitatea. 
Printre alte îndatoriri, cohen-ul avea obligaţia ca, în fi e-
care dimineaţă, să cureţe cenuşa rămasă pe altar. Prima 
lopată se depunea lângă altar, fi ind absorbită miraculos. 
Restul era transportat în afara Templului. Nu murdărirea 
veşmintelor, ci murdărirea conştiinţei are importanţă; ori-
ce muncă e demnă de respect. Sunt posibile interpretări 
ale acestei îndatoriri. Şi jertfa pentru iertarea unui păcat 
şi jertfa de mulţumire se făcea în acelaşi loc. Aceasta - 
pentru respectarea legii iudaice, potrivit căreia a ruşina 
un om în public este ca şi cum i-ai vărsa sângele. Faptul 
că traducerea literală a cuvântului lehitpalel – rugăciune 
înseamnă introspecţie, vine în convergenţă cu ideea de 
lăcaş al lui Dumnezeu în sufl etele noastre.

PERICOPA ŞMINI (Leviticul 9.1. – 11.47)
Se citeşte sâmbătă, 26 martie 2011
Este marcată inaugurarea Mişkan-ului şi reiterată 

învestirea lui Aharon şi a fi ilor săi cu ofi cierea serviciu-
lui divin şi a ceremonialului de sacrifi care. Doi fi i ai lui 
Aharon, Nadav şi Avihu, aduc „foc străin” înaintea lui 
Dumnezeu şi plătesc fapta cu viaţa. Este dată legea 
caşrut-ului. Interpretări: respectarea caşrut-ului - afi r-
mare a credinţei, test pentru stăpânire de sine, expresie 
religioasă a medicinii preventive, mai ales, în condiţiile 
climaterice din Israel şi de tehnologie în antichitate. Nu 
cumva, toate la un loc? Interpretări legate de moartea lui 
Nadav şi Avihu: ~ nerespectarea vestimentaţiei adecvate 
unui cohen gadol; ~ intrarea în Sfânta Sfi ntelor – apana-
jul exclusiv al lui cohen gadol; ~ starea de ebrietate; ~ 
focul luat dintr-un loc profan; ~ aducerea unui sacrifi ciu 
neporuncit de Dumnezeu; ~ desconsiderarea poruncii 
de căsătorie şi procreare dată de Dumnezeu; ~ setea 
exacerbată de putere; ~ existenţa suspiciunii, invidiei, 
rivalităţii, mai mult sau mai puţin voalate, între ei. Unele 
interpretări au explicaţii ţinând, astăzi, de „protecţia 
muncii”, altele sunt de ordin moral. Întreg învelişul este 
religios. (R.E.)

PERICOPA PEKUDEI (Exodul, 35.1 – 38.2 şi 38.2 
– 40.38)

Se citeşte sâmbătă, 5 martie 2011
Se reînnoieşte porunca de păstrare a Şabat-ului. Be-

ţalel ben Uri ben Hur primeşte misiunea să construiască 
Mişkan-ul (Templul portabil). Se construieşte Mişkan-ul 
şi se realizează veşmintele pentru cohanim, conform 
poruncii lui Dumnezeu. Se inaugurează Mişkan-ul şi se 
face bilanţul cheltuielilor pentru toate materialele folosite. 
Pericopele Vaiakel şi Pekudei încheie Cartea a doua 
a Torei, Şmot. Repetarea faptelor este motivată prin 
aceea că Moşe, garant în faţa Divinităţii pentru poporul 
care a păcătuit prin construirea viţelului de aur, a reuşit 
în demersul său de iertare a celor vinovaţi, fi indcă, iată, 
acum poporul ridică o Casă lui Dumnezeu. În Midraş 
apare ideea „călătoriei pe verticală” a lui Dumnezeu. 
Respectiv - îndepărtare de oameni, în funcţie de păcate 
(nesocotirea interdicţiei de a gusta din Pomul Cunoaş-
terii; fratricidul; idolatria; omul autointitulat divinitate; 
desfi inţarea oricărui cod moral) şi re-apropiere, în funcţie 
de reîntoarcerea spre El (comportamentul lui Avraham; 
continuarea Învăţăturii de către Iţhak şi Iaacov; păstrarea 
valorilor iudaice de către Amram, tatăl lui Moşe; îndeplini-
rea voinţei lui Dumnezeu de către Moşe). Poporul evreu 
Îl readuce pe Dumnezeu în mijlocul lui prin construirea 
Mişkan-ului. Dumnezeu locuieşte, de atunci încolo, prin-
tre evrei în Casa Lui, dar Dumnezeu trăieşte pretutindeni. 
„Unde există Dumnezeu?”, întreabă un copil. „Acolo 
unde este lăsat să intre”, vine răspunsul Rabinului. Al-
tfel spus, Dumnezeu există în sufl etul omenesc, dacă 
omul Îl caută. Beţalel înseamnă, în ebraică, umbra lui 
Dumnezeu. Misiunea încredinţată de Dumnezeu acestui 
copil – Beţalel are 12 ani – este aceea de a-L însoţi şi a 
transmite, rându-i, cunoştinţele primite. Beţalel – artist 
şi profesor, confi rmare a aprioricului.

PERICOPA VAIKRA (Leviticul, 1.1 – 5.26)
Se citeşte sâmbătă, 12 martie 2011
Sunt specifi cate legile date de Dumnezeu evreilor 

privind jertfele şi sacrifi ciile aduse în Mişkan: Hukim, 
legi mai presus de înţelegerea umană, şi Mişpatim, legi 
de ordin social-politic, economic, etic. Jertfă înseamnă 
apreciere (traducerea din ebraică a cuvântului Korban); 
sacrifi ciu – renunţare la ceva. Sacrifi ciul este: ~ mod de 
adresare către Dumnezeu: rugăminte, dorinţă de iertare, 
nevoie de a-I mulţumi); ~ mod de aducere aminte (când 
Avraham este pe punctul de a-şi sacrifi ca fi ul, Dumnezeu 
îi trimite un berbec; marcarea momentului, din antichita-
te, în care jertfa de fi inţe omeneşti este înlocuită cu jertfa 
de animale). După distrugerea Templului din Ierusalim, 
sacrifi ciile cu animale au fost înlocuite cu rugăciunile, 
„jertfa buzelor”, ceea ce reprezintă o nouă treaptă în pro-
cesul de civilizare a omenirii, dar şi o referire la puterea 
cuvântului: a impulsiona, a întări, a provoca suferinţă, 
remuşcare, a face posibilă retrăirea, a o analiza critic etc. 
Ce este mai puternic: costul material - plata animalelor 
şi a transportului lor până la Templul din Ierusalim -, sau 
costul sufl etesc – dialogul cu Dumnezeu prin intermediul 
rugăciunii din rărunchi?

PERICOPA ŢAV (Leviticul 6.1. – 8.35)
Se citeşte sâmbătă, 19 martie 2011
Dumnezeu îi revelează lui Moşe legile referitoare 

la jertfele din Templu. Aharon şi fi ii săi sunt învestiţi cu 
îndeplinirea acestui ritual. Jertfi rea unui animal însemna 
şi conştientizarea unui păcat care trebuia ispăşit, păcatul 
fi ind „preluat” de animalul de sacrifi ciu, dar şi formă de 
mulţumire lui Dumnezeu pentru rezolvarea cu bine a unor 
situaţii grele de viaţă. Mulţumirea, exprimată prin binecu-
vântarea „hagomel”, rostită după prima citire a Torei în 
public, rămâne, oricând, în vigoare. Sunt exemplifi cate 
situaţii în care trebuie adusă binecuvântarea „hagomel”: 
~ traversarea cu bine a oceanului; ~ traversarea cu bine 
a deşertului; ~ însănătoşirea după o boală gravă; ~ 

REFLECŢII BIBLICE

IUDAICA
Abluţiune – spălarea mâinilor după 

trezire şi înainte de a servi masa
Adar – a 12-a lună din calendarul ebraic
Adon Olam – imn liturgic atribuit lui 

Solomon ibn Gabirol. 
Afi koman – desert sau ultima bucăţică 

de matzot care se mai consumă de 
Seder

Baal Habait – stăpânul casei (în idiş, 
balebos, de unde şi balabusta) 

Bamibdar – denumirea celei de a patra 
Cărţi a lui Moise

Bet Midraş - casa în-
văţăturii, se subînţe-
lege şi sinagoga

Cherubim- paznici ai Raiului, îngeri
Daf Yomi- pagina din Talmud care se 

citeşte zilnic
Darke Shalom – drumul păcii, al îm-

păcării
Devarim- a cincea Carte a lui Moise
Etrog- fruct specifi c din zona Israelului, 

se consumă de Sucot; se aseamănă 
cu gutuia

Etz Haim – Copacul Vieţii
Gabai- administrator (era şi trezorier, 

perceptor) al Sinagogii
Gehinom (Gheena) - locul unde erau 

sacrifi caţi copii, obicei barbar înainte 
de trecerea la monoteism, un loc al 
suferinţei, echivalent cu Iadul

Ghemara- cuvânt aramaic, numeşte a 
doua parte a Talmudului

Ghematria – utilizarea literelor pentru 
a nota cifrele

Gheniza- un loc din sinagogă unde se 
ascundeau cărţile sfi nte, pentru a le 
proteja (celebra Gheniza din Cairo)

Haftara sau haftora – concluzie la un 
pasaj din Profeţi
Halaha – legea iu-
daică

Halel – rugăciune
Halutz – avangarda, la plural, halutzim 

– pionieri pe Pământul Sfânt
Hametz – aluat cu drojdie, aliment inter-

zis înainte şi în timpul Pesahului
Hanuka – consacrare; este denumirea 

sărbătoririi victoriei Macabeilor
Heder - şcoală primară pentru copiii 

evrei
Hurban – distrugere; se referă la Templu
Iudaism – sistem de referinţă cultural, 

social şi religios (deci nu numai reli-
gios) 

B. MEIR

Breviar iudaic

PURIM – Sărbătoarea 
cea mai veselă a anului
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Evreii au memoria drept moştenire 
tradiţională. Generaţia celor din secolul 
XX a avut şansa să aibă, mai mult ca 
alte generaţii, două patrii. Acesta este şi 
cazul cunoscutului regizor de fi lm Andrei 
Călăraşu ( Bernard Gropper), născut la 30 
mai 1922, la Botoşani. A studiat medicina 
la Iaşi, apoi a urmat Conservatorul de Artă 
Dramatică. Viaţa sa a fost marcată de zile-
le „petrecute” în trenul morţii Iaşi-Călăraşi. 
Regizorul Alexandru Finţi a avut ideea 
să-i propună ca pseudonim Călăraşu, în 
memoria oraşului unde a ajuns teafăr, cu 
ajutorul Celui de Sus. Se afl a în 1948 la 
Bucureşti. Primul fi lm – primul succes: „Şi 
Ilie face sport”, cu marele Mircea Crişan, 
în 1955. În 1957 urmează „Vultur 101”, 
realizat sub aspect tehnic şi artistic fără 
reproş. Apoi, un succes de public, de nei-
gnorat: „Alo? Aţi greşit numărul!”, cu Iurie 
Darie, în 1958; „Portretul unui necunoscut” 
(1960), în 1962, „Vacanţă la mare”, ş.a.

Ajuns în Israel în anii ’60, contribuie 
la înfi inţarea unei televiziuni naţionale 
israeliene. Este unul dintre meritele sale 
esenţiale.

L-am cunoscut personal la Sinaia, 
unde poposeşte aproape anual. Nu poate 
uita ţara de unde a plecat, deşi păstrează 
în memorie imaginile infernului din iunie- 
iulie 1941 ( se vor împlini 70 de ani). 

TV israeliană a avut iniţiativa de a 
realiza, în colaborare cu TVR, un fi lm în 

care Andrei Călăraşu a fost povestitorul şi 
personajul central. 

Un umor debordant, un accent moldo-
venesc pe care nu l-a pierdut, o apropiere 
şi un interes pentru oameni, pentru tot ce 
vede în jur, fac din Gropper- Călăraşu un 
personaj de neuitat, pe lângă artistul pe 
care mulţi nu l-au uitat. Îi dorim viaţă lungă, 
alături de devotata sa soţie Olga (prietenii 
îi spun Coca). (B.M.)

realitatii evreiesti
COPIII

…şi a mai început o zi din 
viaţa de ole hadaş… La ora 9 
fi x,îmbrăcat ca de sărbătoare, 
mă afl am la sediul central al 
policlinicilor Zamenhof unde 
aveam întâlnire cu directoarea 
generală Mira L. verişoară 
primară a renumitului pianist 
Dan Mizrahi, prietenul meu 

din România,care mă recomandase călduros celebrei 
biochimiste din Israel.

Pe cealaltă biochimistă, recomandată de Rici Stein, o 
găsisem cu ajutorul unor oameni de bine, ştiam deja că 
o cheamă Dalia O. şi că este şefă la „banca de sânge” a 
celui mai mare spital din Tel Aviv, de tip Elias, cu numele 
de Ichilov, dar nu o putusem contacta, încă…

Sediul central al acestor laboratoare „Zamenhof” era 
foarte elegant şi impunător. Secretara de la intrare, că-
reia mă adresasem în limba engleză, dar mă comutase 
în franceză fi indcă era de origine marocană, mă privea 
întrebător, neştiind ce e cu mine aşa de dimineaţă la 

întâlnirea cu doamna Mira L. întrucât toată lumea ştia, 
în afară de mine, că distinsa doamnă nu apare la sediu 
înainte de ora prânzului. Ori era şefă, ori la loc comanda! 
Pe la 11 şi jumătate apăru şi doamna directoare gene-
rală… care mi se adresă în limba ivrit… i-am răspuns în 
româneşte… ea a continuat în ivrit… eu am schimbat-o 
în engleză, ea a continuat în ivrit, eu în franceză şi ea, 
în sfârşit, în româneşte, clar şi cuprinzător: ”Să vii la 
mine când vei vorbi ivrit… până atunci Lehitraot… cred 
că măcar asta ştii ce înseamnă!!!“ Şi dispăru în spatele 
unei uşi masive pe care, bineînţeles, scria mare numele 
ei şi funcţia supremă pe care o deţinea în acest loc. Ea 
era regina, iar eu nu puteam să fi u nici măcar un sclav 
de-al ei…

Nu-mi mai aduc aminte dacă am fost supărat, în-
tristat, revoltat sau deziluzionat, jignit, neapreciat sau 
respins fără a mi se recunoaşte meritele,nu-mi mai aduc 
bine aminte dacă atunci, în acel moment,am simţit ură, 
dispreţ, silă sau teamă, nici dacă am dorit răzbunare, 
revanşă, dreptate sau toate la un loc, dar viaţa mi-a 
dat ca răsplată un moment memorabil când, după ce 

O l e  H a d a ş  î n  I s r a e l  (episodul 14)

M o m i k  ş i  s e c r e t e l e  t r e c u t u l u i
Să vă recomand 

oare o carte de 700 
de pagini? La romanul 
„Vezi mai jos: dragos-
tea” mă gândeam, ro-
manul unui scriitor isra-
elian devenit celebru, 
David Grossman pe 
nume (roman apărut 

şi în traducere românească din ebra-
ică, la editura Niculescu). Dar se mai 
citesc în zilele noastre asemenea cărţi 
supradimensionate? - te poţi întreba cu 
un justifi cat scepticism. Tinerii sunt prea 
grăbiţi, vârstnicii – prea obosiţi, cine să 
mai aibă răbdarea unei asemenea lec-
turi ce pretinde neapărat stăruinţă? Ca 
să-şi ispitească cititorii, titlul atractiv şi 
oarecum comercial – „Vezi 
mai jos: dragostea” – în-
cearcă să-i subţieze silueta 
intelectuală, deşi semnă-
tura autorului rămâne o 
garanţie pentru calitatea şi 
gravitatea scriiturii. Numele 
de Grossman are, cum 
bine se ştie, rezonanţa 
unei reputaţii longevive în 
lumea literară: amintiţi-vă 
de acel Vasili Grossman, 
scriitorul rus-evreu care a 
dat de bucluc în Uniunea 
Sovietică, cu corespon-
denţele pe care le trimitea 
de pe fronturile celui de-al 
doilea război mondial. Nu 
se ştie sigur dacă talentele celor doi 
Grossmani sunt aninate pe crengile 
aceluiaşi arbore genealogic, dar scri-
itorul despre care vă vorbesc, David, 
este israelian (de provenienţă familială 
est-europeană), scrie în ebraică şi e 
considerat – la cei încă tineri 54 de ani 
ai săi – una din cele mai proeminente 
personalităţi ale literaturii israeliene, a 
cărui proză circulă în 40 de limbi ale 
lumii. A pornit spre literatură după solide 
studii de fi lozofi e şi pedagogie, face cu 
pasiune şi teatru, iar lumea pe care o 
frecventează inspiraţia şi harul său, din 
care îşi extrage subiectele, personajele 
şi obsesiile sale, este cu precădere cea 
a copiilor şi adolescenţilor. Ceea ce se 
întâmplă şi în volumul de faţă al cărui 
efect de supradimensionare (repet: 700 
de pagini!) vine de la faptul că Editura 
Niculescu a adunat pe teritoriile cărţii 
nu unul ci trei romane, fi ecare cu iden-
titatea şi povestirea sa proprie, legată 
de următoarea prin lanţurile istoriei tim-
pului nostru. Cărţile de vizită oferite de 
autor ne prezintă, fi ecare, alt personaj 
principal – Momik, Bruno, Wasserman, 
fi ecare fi ind urmărit de aceeaşi patimă 
– cea a scrisului. Nu se spune, doară, 
că evreii sunt un popor al cărţii?

Momik, spre o pildă. Un băieţaş de 
9 ani („şi trei luni”, precizează el de 
fi ecare dată, pentru a arăta cât se gră-
beşte el de tare să devină mare!). I se şi 
spune, de altfel, că e un „alter Kop” – o 

minte istea-
ţă, matură, 
cum ar veni: 
nu degea-
ba a ajuns 
vedeta cartierului Beit Mazmiol din 
Ierusalim, la puţină vreme după ce au 
plecat din Polonia anilor 1950 şi s-au 
instalat în Ţara Sfântă. Mama – mică 
şi rotofeie ca o pungă de făină de un 
kilogram, se vaită într-una, tata mare 
cât un urs căruia i s-a smuls belciugul 
din nas, stau împreună cât e ziua de 
lungă înghesuiţi într-un chioşc unde 
vând lozuri oamenilor care mai cred în 
noroc şi plâng de dorul acelui „acasă” 
pe care au fost siliţi să-l părăsească. 
Dar al cărui nume nu-i mai dau voie lui 

Momik să-l rostească. Nici 
limba să i-o mai folosească. 
Tot ce a rămas în urmă – şi 
mai ales teroarea, umilinţele 
şi spaimele trebuie uitate. 
„Acolo” a rămas doar „bes-
tia nazistă”, e tot ce are 
nevoie Momik să ştie. Cu-
vintele acelei limbi nu mai 
trebuie şoptite, amintirile 
din locurile natale, orăşelul 
şi poieniţa din preajma lui, 
păduricea şi lacul ei s-au 
transformat dintr-un paradis 
bucolic într-un infern; numai 
că spaimele durerii îndura-
te se sting adesea într-un 
dor fără margini. Tot acest 

amestec de secrete şi sentimente con-
tradictorii îl obsedează pe micul Momik. 
Cu fi rea lui scormonitoare şi educaţia lui 
detectivistică (făcută la şcoala lui „Emil 
şi detectivii”), cu setea lui de a înţelege 
neînţelesul, notându-şi mereu „des-
coperirile” în „caietul său de spionaj”, 
Momik socoteşte, adună, înmulţeşte, 
scade pe degetele pumnişorului său 
de matematician talentat, toate nume-
rele pe care le vede tatuate pe braţele 
vecinilor săi de bloc, pe care „bestia 
nazistă” i-a transfomat din oameni cu 
nume în simple numere. Încearcă să 
priceapă, ba chiar să şi înveţe limba-
jul bâiguit al acestor bătrânei lunatici 
care nu-şi regăsesc minţile, pacea şi 
liniştea. Povestea lui Grossman, scrisă 
concomitent în două registre – drama-
tic şi grotesc – se transformă într-un 
fel de roman poliţist pentru copii, din 
care transpare un trecut tragic şi de 
neînţeles. Toate de ce-urile lui Momik 
rămân fără răspuns; toate căutările 
sale – inutile: istoria nu ştie să răspundă 
absurdului. Ce se va întâmpla cu mintea 
prea obosită de atâtea întrebări a unui 
copil căruia i se ascunde adevărul, dar 
care se ambiţionează să se răfuiască 
personal cu trecutul? Finalul e lăsat 
deschis. Soarta lui Momik rămâne în 
mâinile noastre, ale cititorilor. În optimis-
mul (sau pesimismul) nostru…

SANDA FAUR

Profesiunea
de a citi

Copilul „Realităţii Evreieşti” de astăzi se numeşte David Hascal, locuieşte cu părinţii 
săi în Canada şi, în ziua de 9 martie, împlineşte 4 anişori.

Bunicul, Zvi Hascal, şef Ofi ciu administrativ al F.C.E.R., este foarte mândru de 
nepotul său.

vorbeam ivrit mai bine decât mulţi „sabri” şi eram un mic 
şef biochimist la spitalul Ichilov, fi ind o mică celebritate în 
domeniu, am reîntâlnit-o pe doamna directoare generală 
Mira L. la o nuntă. De data aceasta, în ivrit, doamna 
Mira a remarcat ce limbă frumoasă vorbesc şi mi-a 
făcut invitaţia de a mă angaja la policlinicile pe care le 
conduce. Replica mea a fost de zile mari… Aşteptasem 
clipa aceasta. Deci răspunsul meu, pregătit de atâta 
vreme, căzu ca un ciocan într-o grămadă de farfurii…
în faţa unei asisenţe numeroase, atentă la tot ceace 
se întâmpla: ”Doamnă directoare generală, policlinicile 
Zamenhof nu merită un biochimist ca mine! Ichilov este 
un spital mare, mai presus decât orice fel de policlinică.
Spre deosebire de dumneavoastră, ei au avut nevoie 
de un biochimist nu de un vorbitor de limbă ivrit. Acum îi 
au pe amândoi în persoana mea. Voi veni la policlinicile 
Zamenhof numai în locul dumneavoastră, după ce veţi 
ieşi la pensie. Până atunci… Lehitraot… cred că asta 
ştiţi exact ce înseamnă!“

Nu mai ştiu dacă am fost mulţumit, fericit, satisfăcut 
sau altfel spus, dar am făcut-o şi, vorba lui Goethe: ”Mai 
bine să îţi pară rău că ai făcut decât să-ţi pară rău că 
n-ai făcut!”

EUGEN ROTARU

Viaţa unui evreu între o patrie şi alta 

A n d r e i  C ă l ă r a ş u
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Scurt
2 (Scurt pe doi)

Au urcat pe scenă 
la”Globurile de Aur “!

 Natalie Portman (foto) a câştigat 
premiul pentru cea mai bună actriţă 
pentru rolul unei balerine în filmul 
«Lebăda neagră». Cel mai bun sce-
nariu a fost apreciat cel scris de 
Aaron Sorkin la fi lmul «Reţeaua de 
socializare» iar regizorul evreu danez 
Susanne Bier a obţinut premiul pentru 
cel mai bun fi lm străin cu «In a better 
world». Brad Falchuk, fi ul preşedintei 
Consiliului naţional de administraţie al 
spitalului Hadassah, Nancy Falchuk, 
a creat, produs şi scris scenariul şi 
a regizat fi lmul «Glee», care a primit 
«Globul de Aur» pentru cea mai bună 
comedie de televiziune. O prezenţă 
de prestigiu a fost cea a cronicarei 
de fi lm israeliene Judy Solomon (79 
de ani), care lucrează la publicaţia 
«OlamHa Isha» (Lumea femeilor) 
din Los Angeles şi este de 55 de ani 
membră a Asociaţiei presei străine din 
acest oraş, asociaţie care organizează 
ceremonia Globurilor de Aur.

Spionajul vest–german 
ştia unde se afl ă Eichmann

Documente secrete declasifi cate în 
Germania şi publicate de “Bild” arată 
că serviciiile de spionaj vest germane 
ştiau din 1952 că Eichmann se ascun-
dea în Argentina. În 1958, CIA le-a 
avertizat, la rândul ei, că mult căutatul 
criminal de război se afl a în Argentina.
În 1946, el fusese arestat de americani 
şi trimis în Statele Unite. Dar a izbutit 
sa evadeze în acelaşi an, a fugit în 
Austria şi de acolo în Italia şi Elveţia, 
unde a făcut rost de paşaport pe un 
nume fals, cu care a plecat în Argen-
tina. A trăit acolo ascuns 15 ani, până 
când a fost depistat de Mossad,adus 
clandestin în Israel şi judecat. A fost 
spânzurat în 1962. 

Evreii din Malaga
Cu 500 de ani în urmă, evreii spa-

nioli au fost alungaţi din ţară. Ca de 
atâtea ori în istoria poporului nostru, ei 
au revenit, mai numeroşi şi mai puter-
nici economic. În prezent, în regiunea 
Malaga sunt circa 40.000 iar în bo-
gata si celebra staţiune Marbella, deşi 
trăiesc numai 376 de familii, se afl ă cea 
de a treia sinagogă ca mărime din zona 
Malaga. În paranteză fi e spus,la numai 
45 km, în Gibraltar, la o populaţie totală 
de 27.000 de oameni câţi are colonia 
britanică, sunt cca 3.000 de evrei, care 
asigură funcţionarea a trei sinagogi).

Timp de două decenii Israelul a mobili-
zat capitaluri, private şi guvernamentale,în 
cercetarea civilă şi militară din domeniile 
electronicii de vârf şi al informaticii, ajun-
gând unul din liderii mondiali în aceste 
domenii. Acum,fără a renunţa la achiziţiile 
de cunoaştere din sectorul militar şi IT, 
atât guvernul cât şi capitalul privat au 
început să investească masiv în crearea 
şi dezvoltarea sectorului “energiilor cu-
rate”, unul din cele mai promiţătoare din 
punct de vedere economic în deceniile 
viitoare. Israelul afi rmă deschis că vrea să 
devină un lider mondial în acest domeniu. 
“Aceasta este o chestiune de securitate 
naţională”, afi rma Benjamin Netanyahu. 
Este vorba de pregătirea pentru lumea în 
care petrolul se va termina. În noiembrie 
anul trecut, guvernul a aprobat un plan de 
fi nanţare a cercetării de 600 de milioane 
de dolari pentru următorii 10 ani în sec-
torul energiilor curate.

În Israel, fi rma “Better Place” con-
struieşte prima reţea naţională din lume 
pentru schimbarea acumulatorilor în 
câteva zeci de secunde la automobilele 
electrice. Ea a fost invitată de China să îşi 
aplice expertiza în această uriaşă piaţă de 
desfacere pentru automobile. Peste 1.000 
de specialişti din toată lumea au fost în 

toamna anului trecut în Israel la o confe-
rinţă, pentru a studia experienţa celor de 
la “Better Place”, fi rmă care prognozează 
că în 2015 peste 50% din automobilele 
circulând în această ţară vor fi  electrice.

Pe un segment de 10 metri ai autostră-
zii de nord, “Innowattech“ experimentează 
un sistem de plăci aşezate sub asfalt care 
generează energie electrică la presiunea 
exercitată de trecerea automobilelor. Ea 
afi rmă că sistemul acesta poate genera 
energia necesară pentru 200 de locuinţe.

Israelul este deja cunoscut pentru 
sistemul de irigare cu picătura, unde 
este lider mondial, ca şi pentru centra-
lele sale solare casnice.În 2006 existau 
în ţară 120 de companii care activau îm 
sectorul energiilor curate.De atunci sunt 
infi inţate câte 120 anual. La fi nele anului 
trecut a fost dată în funcţiune o centrală 
solară de 2 megawaţi, care poate oferi 
energie pentru 500 de locuinţe. Guvernul 
a anunţat lansarea unui concurs pentru 
construirea în Neghev a unor centrale 
solare cu o capacitate de 60 MW. Iar o 
companie israeliană “Simens Solel Solar 
Sistems” va da în funcţiune anul acesta în 
deşertul Mojave din California o centrală 
solară cu panouri acoperind 3.000 ha.

Ambalajul ideal a fost inventat de prof. 

Aharon Gedanken de la Institutul de na-
notehnolgii şi materiale avansate din Isra-
el: o hârtie care sterilizează alimentele pe 
care le învelim în ea. Pur şi simplu omoară 
toate bacteriile care pot provoca deterio-
rarea cărnii, fructelor sau brânzeturilor şi a 
fost denumită de inventator „hârtia uciga-
şă”. Ea este impregnată cu nanoparticule 
de argint,un metal căruia din antichitate 
i se cunosc proprietăţile antibacteriene. 
Nanoparticulele au un diametru de 50.000 
de ori mai mic decât fi rul de păr uman şi 
sunt depuse cu ajutorul ultrasunetelor pe 
un gel ce acoperă hârtia. Ele sunt mai 
efi cace ca orice antibiotic şi pot distruge 
în trei ore chiar şi bacterii rezistente ca 
Esherichia coli sau S aureus.

E n e r g i i  c u r a t e

H â r t i a  u c i g a ş ă

ŞTIINŢA
ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
ŞI VIAŢA

Stuxnet, „virusul” 
informatic

Redactorul paginii ANDREI BANC

V i a ţ ă  f ă r ă  o x i g e n
Timp de 10 ani, 3.000 de cercetători din 80 de ţări au contribuit la un recensamânt 

al lumii submarine din Oceanul planetar. O operaţiune care a costat 370 de milioane 
de dolari. Cu această ocazie au fost descoperite 1.200 de specii noi. Cei trei mii de 
oceanografi  s-au întâlnit la Ierusalim pentru a face bilanţul acestei mari operaţiuni. 
Prof. Alex Keinan a subliniat că, dacă fi inţele terestre au fost studiate începând din 
timpul Renaşterii, oceanul şi viaţa de pe fundul lui (fi indcă există viaţă în întunericul 
veşnic şi la presiunile uriaşe de la 9-11.000 de metri adâncime) nu au început să fi e 
cercetate sistematic decât de un deceniu. Alături de specii noi de crabi, peşti, viermi, 
un italian a descoperit pe fundul Mediteranei, la sud de Creta, primul organism mul-
ticelular capabil să trăiască fără oxigen. 

P r e m i u l  E M E T - M o u s s a  Y o u d i m

Premiul EMET se decernează în Is-
rael începând din 2002, sub patronajul 
primului ministru, pentru realizări care au 
implicaţii largi în diferite domenii. El are 
valoarea de 1 milion de dolari iar cel pe 

2010 va fi  împărţit de 8 laureaţi. Printre ei 
se afl ă şi Moussa Youdim (70 de ani), care 
deţine peste 100 de brevete internaţionale 
în producerea de medicamente pentru 
boli neurologice.Totodată, Moussa în cele 
cinci decenii de activitate, a publicat 800 
de articole ştiinţifi ce, 45 de cărţi, a făcut 
parte din comitetul editorial a 44 de reviste 
ştiinţifi ce din lumea întreagă. Persan prin 
naştere, emigrat în Israel cu familia, la 

vârsta de 12 ani a fost trimis la liceu în 
Anglia,apoi a studiat medicina în Canada, 
la Universitatea MCGill până când tatăl 
lui a făcut o depresie din care nu putea fi  
scos cu medicamentele existente atunci. 
Acest eveniment a determinat viitorul lui 
Moussa, care s-a orientat spre medica-
mentele antidepresive. În vremea aceea 
exista unul singur: Iproniazid. După ab-
solvirea universităţii canadiene, Moussa 
Youdim a făcut studii post-doctorale la 
Londra şi a predat la Oxford şi la Collège 
de France. Deşi familia sa era stabilită 
pe atunci la Los Angeles, după o vizită 
în Israel a acceptat postul de şef al noii 

Catedre de farmaceutică, creată special 
pentru el la Tehnion. Aici el a creat me-
dicamente ce se folosesc acum în toată 
lumea pentru tratarea bolii Parkinson, 
cel mai cunoscut fi ind Azilec, cu vânzări 
anuale de 400 milioane de dolari. Un me-
dicament, care nu vindecă aceasta boală 
nevindecabilă, dar ameliorează mult 
starea pacienţilor. În colaborare cu alţi 
medici israelieni, Youdim a creat un medi-
cament contra bolii Alzheimer, care se afl ă 
acum în faza a doua de verifi care clinică, 
Ladostigil. Youdim a descoperit efectul 
dezastruos pe care îl are monoamin-oxi-
daza în metabolismul fi erului în creier şi 
în apariţia maladiei Alzheimer. Fierul afl at 
în cantitate excesivă în creier provoacă 
degenerarea şi îmbătrănirea acestui or-
gan. Moussa consideră că predispoziţia 
pentru depresie este un factor favorizant 
al bolii Alzheimer. De asemenea, Youdim 
a creat recent şi un medicament pentru 
tratarea sclerozei amyotrofi ce laterale, 
(maladia Lou Ghering, de care suferă 
celebrul astrofi zician Stephen Hawking). 
Are atâtea distincţii internaţionale şi a 
primit atâtea premii încât, declară el,nu îl 
preocupă primirea unui Nobel.

984 de centrifuge care lucrau în Iran 
pentru programul nuclear şi-au încetat 
rotaţiile şi s-au oprit aparent fără nici un 
motiv.În scurt timp Iranul a acuzat Israelul 
că a infectat cu un «virus» informatic, 
numit Stuxnet, sutele de centrifuge ce 
stăteau ca moarte. Statele Unite apre-
ciau că acest atac a întârziat programul 
nuclear al Iranului cu trei ani. Războiul 
cibernetic devenise o realitate…

Desigur, pentru orice se întâmplă ne-
gativ în Iran vinovat e Israelul. De data 
asta însă era adevărat şi recunoaşterea a 
venit din Statele Unite, care participaseră 
la punerea la punct a «virusului». După 
cum scrie “New York Times”, israelienii 
au instalat la Dimona câteva centrifuge 
identice cu cele pe care le folosesc irani-
enii la uzina de îmbogăţire a uraniului de 
la Natanz. Pe aceste centrifuge au testat 
Stuxnet până s-au convins de efectul lui 
şi apoi au paralizat cu el circa o cincime 
din utilajele iraniene. În acelaşi timp, doi 
specialişti iranieni care conduceau opera-
ţia de reparare informatică a centrifugelor 
au sărit în aer cu maşina, în cadrul unor 
atentate cu autori necunoscuţi. Trebuie 
spus că în 2008, Siemens, care vinde 
Iranului partea electronică a centrifugelor, 
a cooperat cu Laboratorul naţional din 
Idaho într-un proiect care viza protejarea 
acestor programe. Dar dacă ştii ce să 
protejezi, ştii şi cum să distrugi… De fapt, 
Stuxnet nu blochează funcţionarea utila-
jului ci îl scoate de sub controlul progra-
mului astfel că centrifuga se roteşte din ce 
în ce mai repede până se rupe în bucăţi.
Mai mult, programul învaţă repede care 
este regimul normal de lucru al centrifugei 
şi îi transmite dispecerului informaţii care 
arată că utilajul lucrează perfect în timp 
ce el se dezintegrează. Experţii care au 
examinat codul Stuxnet-ului cred ca el 
conţine “seminţe” pentru noi atacuri şi noi 
versiuni. Ziarul american menţionează că 
acest program a pornit încă din timpul 
administraţiei lui George Bush.

Peste 100 de brevete pentru 
medicamente neuropsihice
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„Lumea [văzută] prin ochiul acului”

Harry Beer, autorul volumului intitu-
lat „Lumea prin ochiul acului”, a văzut 
lumina zilei pe meleagurile mirifi ce ale 
„Ţării de Sus”.

El a debutat şi şi-a făcut ucenicia în  
ale publicisticii la cotidianul „Zori noi” 
din Suceava, după care ani buni a fost 
prezent în presa bucureşteană.

În anul 1969, ca urmare a unui con-
fl ict cu cenzura ceauşistă, i se interzice 
drep tul de semnătură, fi ind nevoit să 
pără sească România. Se stabileşte la 
Toronto, în Canada, şi în scurtă vreme 
îşi cucereşte o binemeritată reputaţie în 
rândul cititorilor români stabiliţi în „ţara 
frunzei de arţar”.

Şi astăzi, la venerabila vârstă de 
optzeci de ani, articolele sale - care sub 
pseudonimul Horia Ursu apar în „Obser-

vator”, cea mai importantă publicaţie de 
limbă română din Canada, - sunt aştep-
tate şi citite cu interes de 
românii din Canada şi nu 
numai.

„Lumea prin ochiul 
acului”, by Harry Beer, 
cu un „cuvânt înainte” în 
limba engleză, adună în 
capitolele sale o parte 
din eseurile şi crochiurile 
vremii din „Observator”-ul 
canadian.

Sub titluri ca: „Interviu 
cu mine însumi”, „Mare 
lucru-i să fi i om”, „Trist, dar 
adevărat”, „We are who 
we are...” Iunie 1941 – Iaşi 
(o evocare a pogromului), 
Harry Beer scrutează rea-
litatea cotidiană cu un ochi 

critic dar şi cu simpatie şi înţelegere faţă 
de natura umană.

Folosind ironia şi au-
toironia, scriitura lui Harry 
Beer, uneori de un comic 
suculent, se constituie 
într-o lucidă radiografi e a 
societăţii româneşti şi ca-
nadiene contemporane.

„Lumea prin ochiul 
acului” editată şi apărută 
din iniţiativa colegilor de 
redacţie şi prin grija fi ului 
său, Elan Beer, ca un 
omagiu adus autorului oc-
togenar, oferă cititorilor o 
lectură agreabilă, în stare 
să le stârnească zâmbetul 
şi să le înroureze ochii de 
lacrimi.

L. ZĂICESCU

Cronică 
de carte

– De mult voiam să te-ntreb, Sorine: 
tu eşti evreu?

– Sigur că da!
– De unde ştii?
– Ştiu de când eram copil. De la mama 

şi de la tata.
– Scrie undeva, ai vreun act ofi cial 

care să ateste că eşti evreu?
– Nu, nu scrie nicăieri.
– Dar atunci, când lucrai la „Europa 

Liberă”, la München, în fi şa ta întocmită 
de americani nu scria că eşti evreu?

– Ba da. Acolo scria. Dar n-avea nici 
o importanţă. În schimb, la Bucureşti, 
când lucram la ”Steagul Roşu”, nu scria 
nicăieri, dar era foarte important. Toată 
lumea ştia că sunt evreu. Nu ştiu cum 
făceau, dar parcă afl au unii de la alţii...

– Iartă-mă, Sorine, n-am vrut să te-
ntristez... Ai lucrat un sfert de secol în 
redacţia postului de radio „Europa Liberă” 
care transmitea de la München. Mulţi 
ascultători români îşi amintesc şi astăzi 
de radio-magazinul lui Sorin Cunea: avea 
informaţie, varietate şi umor. De fapt, 
cum se alcătuia, la ”Europa Liberă”, un 
radio-magazin?

– Ca peste tot, în orice redacţie din 
lume. Postul era abonat la marile agenţii 
de presă internaţionale. Exista un birou 
central, „Center News Room”, care aduna 
cele mai noi şi mai interesante ştiri, pe 
care le repartiza apoi departamentelor 
celor două posturi, „Radio Free Europe” şi 
„Radio Liberty”. Acesta din urmă transmi-
tea în toate limbile care se vorbeau în cele 
16 republici ale fostei Uniuni Sovietice. 
Eu primeam ştirile care erau imprimate 
pe hârtie bleu.

– De ce?
– Ca să poată fi  mai uşor identifi cate. 

Erau ştiri de „human interest”, tocmai 
bune pentru radio-magazin. Dar aveam 
la dispoziţie şi presa din România. Ci-
team „Scînteia” cu nesaţ şi cu mai mult 
interes decât o făceau, probabil, abonaţii 
ei din ţară. Foloseam ironia şi satira ba-
zându-mă pe faptele pe care le aveam 
la dispoziţie. Uneori, România se arăta, 
aşa cum scrisese Bacovia, „o ţară tristă, 
plină de umor”. Eu nu aveam decât să 
folosesc foiletonul satiric, epigrama şi 
chiar anecdota. Era, după sondajele co-
mandate de „Europa Liberă”, o emisiune 
foarte ascultată: ieşise, într-o vreme, pe 
locul întâi, înaintea programului politic!

– Şi ce reacţie a avut, atunci, directorul 
postului, Noël Bernard?

– Era uimit. Dar, în acelaşi timp, se şi 
bucura, pentru că radio-magazinul era 
un copil iubit al directorului. Valer Pop, 
administratorul postului, mi-a mărturisit 
mai târziu că-l auzise pe Noël Bernard 
vorbind despre cele două „creaţii” ale 
sale: „Radio-magazinul a fost creat pen-
tru Sorin Cunea, iar Sorin Cunea pentru 
radio-magazin!”

– Ai avut prilejul de a reprezenta ”Eu-
ropa Liberă” ca trimis special şi la unele 
evenimente internaţionale importante?

– Da, am avut. Dar eu culegeam de 
acolo mai mult ceea ce interesa emisiu-
nea mea... La Atena, de pildă, din dele-
gaţia „prezidenţială” română făcea parte 
şi ministrul de externe Corneliu Mănescu. 
Înaintea unui dejun, gazdele elene au ofe-
rit oaspeţilor un „drink” protocolar. Eu – cu 
ochii pe ei; Nicolae Ceauşescu a băut suc 
de roşii, iar Corneliu Mănescu – whisky. 
Apoi am relatat cum erau îmbrăcate şi ce 
ţinută aveau doamna Elena Ceauşescu 
şi doamna Mănescu. Descrierea mea nu 
era deloc favorabilă soţiei dictatorului. 
Nu ştiu dacă a fost numai o coincidenţă 
dar, după transmiterea reportajului de la 
Atena la ”Europa Liberă”, nici Corneliu 
Mănescu n-a mai fost ministru de externe 
şi nici soţia lui n-a mai apărut vreodată 

Ultimul interviu al lui SORIN CUNEA (z.l.):

« „ E u r o p a  L i b e r ă ”  –  a l i a t u l  u i t a t ” » …
Ziaristul Sorin Cunea, prieten de-o viaţă, m-a 

invitat în iulie 2005 la Bad Reichenhall, o minuna-
tă staţiune turistică din Bavaria, unde ne-am petre-
cut vacanţa în şuete, plimbări şi concerte simfoni-
ce. La Bad Reichenhall se auzea foarte rar limba 

germană, majoritatea turiştilor staţiunii foloseau, 
mai ales, limbile materne, româna şi ivritul. Într-o 
seară i-am povestit lui Sorin, cu un fel de umor 
amărui, cum îl ascultam, înainte de  89, la „Europa 
Liberă”, cu o pătură deasupra capului pentru ca 

vecinii mei să nu audă ce fel de post ascult eu.
Ne-am amuzat amândoi, apoi, pentru că înce-

puse ploaia, am intrat într-o cafenea, la o şuetă... 
Incet, încet, şueta s-a transformat într-un adevărat 
interviu neconvenţional.

prin preajma dictatoresei... Un prieten de 
la Bucureşti mi-a relatat mai târziu că vă-
zuse şi auzise cum doi tineri care au intrat 
în barul de zi „Katanga” de pe bulevardul 
Magheru s-au adresat barmanului cu un 
ton vădit ironic: „Pentru mine un whisky şi 
prietenul meu un... suc de roşii!” Băieţii, 
se pare, ascultaseră cu o seară înainte 
relatarea mea...

– Un tânăr fost coleg de la München a 
spus într-un interviu relativ recent acordat 
unei televiziuni din România că „Sorin 
Cunea l-a însoţit pe Nicolae Ceauşescu 
în 12 ţări occidentale”.

– E o prostie! Probabil că tinerelul era 
prea departe de gramatica limbii române. 
Cum adică, „l-am însoţit”? Nu l-am însoţit 
niciodată. Eu eram trimisul special al 
”Europei Libere”, ceea ce este cu totul 
altceva... Eu nu mi-am făcut altceva decât 
meseria de reporter. Şi pentru asta am 
mai comis uneori şi câte o „ilegalitate”. 
De pildă, la Viena, am vizitat cu o zi îna-
inte suita pe care urma să o ocupe şi am 
descris-o, cu lux de amănunte, pentru 
ascultătorii ”Europei Libere”. Am auzit că 

la Bucureşti a ieşit un oarecare scandal, 
probabil se temeau de bombe. Numai că 
nu eu, reporterul, ci altcineva era speci-
alist în punerea bombelor: generalul de 
paie Nicolae Pleşiţă, care-l instruise şi-l 
plătise pe Carlos Şacalul să pună bombe 
la sediul din München al ”Europei Libe-
re”. El este astăzi singurul care ar putea 
clarifi ca împrejurările, încă neelucidate, 

în care au fost ucişi cei trei directori ai 
postului, Noël Bernard, Vlad Georgescu, 
Mihai Cizmărescu, precum şi redactorul 
Emil Georgescu. L-am întâlnit pe acest 
general ridicol cu mai multe ocazii. Odată, 
la primăria din Viena, unde lui Ceauşescu 
îi fusese înmânată Cheia de Aur a oraşu-
lui; m-a invitat cu aroganţă („băi, Sorine!”, 
îmi spunea el, deşi eu mă adresam cu 
formula „domnule general”...) să fac o 
vizită în România. Seara, când i-am spus 
lui Noël Bernard de invitaţie, la capătul 
celălalt al fi rului s-a făcut linişte... Probabil 
că directorul meu şi-a închipuit că n-am 
dormit prea bine cu o seară înainte...

– Cum vă priveau pe voi, în vizitele 
ofi ciale, colegii din presa română?

– Cu un fel de reţinere, dar, în acelaşi 
timp, cu un fel de respect colegial. Oda-
tă, la Ankara, la primăria oraşului, i s-a 
oferit lui Ceauşescu „cheia” simbolică a 
capitalei turce. El a ţinut acolo un discurs 
pe care, deşi nu prezenta nici un interes 
pentru mine, l-am înregistrat, aproape 
automat, pe reportofonul meu. La sfâr-
şitul ceremoniei, trimisul special de la 

Agerpres era disperat: nu-i funcţionase 
reportofonul, astfel încât discursul „tova-
răşului” risca să se piardă în neant. L-am 
ajutat imediat pe colegul ajuns în pragul 
disperării şi i-am oferit mini-caseta mea, 
de pe care „discursul” a fost copiat şi a 
apărut a doua zi în toată presa română. 
Nimeni n-a bănuit, desigur, că acest lucru 
s-a putut întâmpla numai datorită unei 

surprinzătoare „colaborări” Agerpres – 
Europa Liberă!

– Conducătorii de atunci ai României 
ascultau „Europa Liberă”?

– Într-un fel, da. Îmi aduc aminte că, 
într-o seară, la o recepţie, un fost funcţio-
nar al Ministerului de Externe, afl at în post 
la o ambasadă din Occident şi cu care 
am fost coleg de redacţie la o publicaţie 
în România, mi-a mărturisit amical: „Tu 
ştii că Tovarăşul are la micul dejun, pe 
masă, textul comentariului tău de asea-
ră?” Probabil că aşa ne „ascultau” ei, la 
micul dejun...

– Cum a reacţionat „Europa Liberă” la 
evenimentele din decembrie  ‘89?

– A fost, ca de obicei, „pe fază”. 24 
de ore din 24. Păcat că Noël Bernard, 
acest gazetar extraordinar, n-a apucat 
să trăiască evenimentele. El a fost de-
votat cu trup şi sufl et libertăţii României 
şi a românilor şi a luptat pentru aceasta, 
fi ind ucis în tranşeele ”Europei Libere”. 
Poate că numele acestui român ar fi  avut 
dreptul la eternizare. Dar e păcat că nu 
s-a găsit nici o stradă din Bucureşti sau 
din România care să poarte, în eternitate, 
numele său. O merita pe deplin, pentru că 
milioane de români îi ascultau, cu sufl etul 
la gură, editorialele, în fi ecare sâmbătă, 
la ”Europa Liberă”...

– Ce face Sorin Cunea acum? Cum 
îşi petrece timpul, după atâtea decenii de 
activitate gazetărească, după ce a fost 
un globe-trotter al lumii, în apartamentul 
liniştit, înconjurat de un parc superb, din 
München? Acum, când lumea este atât 
de preocupată de Europa Unită, ţi-e dor 
de ”Europa Liberă”?

– Deşi am o vârstă care începe să nu 
mai fi e puţină, îmi continui activitatea. 
Sunt corespondentul în Germania al unui 
cotidian şi al unui săptămânal israelian de 
limbă română „Ultima oră” şi, respectiv, 
„Orient Expres”. Dar „Europa Liberă” a 
fost marea şansă a vieţii mele. Sigur că 
mi-e dor, pentru că acolo a fost tinereţea 
mea.  Şi, în acelaşi timp, nu pot să mă 
uit decât cu tristeţe că, încet, încet, con-
temporanii au cam început să uite ce rol 
important a avut cândva pentru români 
acest post de radio. Mă gândesc uneori 
că mulţi dintre cei care ne ascultau cu bu-
curie, cei pentru care emisiunile noastre 
erau o alinare, ne-au cam uitat. Nu pot să 
spun că am nostalgia „Europei Libere” de 
atunci. Dar mi se pare trist că acest post 
de radio, care a fost atâta amar de vreme 
aliatul românilor, este astăzi, din ce în ce 
mai mult, aliatul uitat...

Un interviu neconvenţional
consemnat de AUREL STORIN
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eritate. Meritorie – activitatea colectivului 
redacţional. 

Mai bună legătură jurnalişti, 
cititori, abonaţi şi abonamente

 O fericită coincidenţă: prima întâlnire 
a R.E. cu cititorii a fost şi ziua de naştere 
a unui vorbitor, Iacob Lanţet. Ad mea ve-
esrim! Mulţumind redactorului şef, dr. Au-
rel Storin, pentru modul în care-şi onorea-
ză cititorii, domnia sa a ridicat problema 
distribuţiei revistei, pusă de mulţi abonaţi 
care o apreciază. Personal, de-a lungul 
celor 22 de ani de când este încasator al 
C.E.B., Iacob Lanţet a făcut zeci şi zeci 
de abonamente şi a considerat oportună: 
~ lărgirea numărului de abonamente prin 
încasatori; ~ discuţiile cu asistaţii pentru 
mediatizarea, de la sursă, a problemelor 
lor; ~ mai buna legătură între colectivul 
redacţional şi cititori. Dr. Mariana Stoica 
a subliniat un aspect important legat de 
distribuţie: revista trebuie să pătrundă 
mai mult în societatea românească, în 
rândurile tinerilor, şi a propus în acest 
sens – abonamente în şcoli, în univer-
sităţi. Ar fi  binevenită o pagină socială 
în revistă, care să refl ecte viaţa de zi cu 
zi a evreilor, cu aceleaşi necazuri ca şi 
populaţia majoritară. Aceasta ar comba-
te prejudecata „evreii sunt bogaţi! Ce le 
pasă?”. O pagină dedicată vieţii artistice, 
ştiinţifi ce, economice, socio-politice isra-
eliene ar contribui la adâncirea relaţiilor 
România-Israel. Jurnalista Ioana Niţescu 
a evidenţiat faptul că Radio România 
Internaţional prezintă număr de număr 
Realitatea Evreiască. 

Eva Ţuţui, fostă colaboratoare a 
revistei şi redactor la Radio „Şalom” al 
JCC, a apreciat modalitatea în care se 
refl ectă în revistă activitatea Federaţiei 
şi diferitele evenimente organizate, cum 
a fost comemorarea Pogromului de la 
Bucureşti. Există în revistă o serie de 
articole interesante, cum ar fi  interviurile, 
a remarcat vorbitoarea. Totuşi, a spus 
ea, lipsesc materiale care să abordeze 
difi cilele probleme sociale cu care se 
confruntă populaţia din România, inclusiv 
o masă mare de evrei. 

În luarea sa de cuvânt, Arnold We-
isenberg a considerat că îi reprezintă 
pe cititorii obişnuiţi, el venind la această 
întâlnire după ce a citit afi şul. A apreciat 
forma revistei drept impecabilă, mai puţin 
conţinutul. În context, vorbitorul a cerut 
să se publice mai multe materiale despre 
românii care i-au ajutat pe evrei în timpul 
Holocaustului, despre evreii care au con-
tribuit la realizarea unor bunuri în folosul 
comunităţii, cum este spitalul „Caritas”, 
înfi inţat de mai mulţi medici evrei. De ase-
menea, a apreciat că este necesară şi o 
rubrică juridică, pentru a explica anumite 
legi, de pildă Legea 221/2009 care se 
referă la acordarea despăgubirilor morale 
şi materiale tuturor celor ce au suferit 
abuzuri in timpul regimului communist.

La sfârşitul întâlnirii, redactorul şef al 
revistei, dr. Aurel Storin, a mulţumit parti-
cipanţilor, afi rmând că în cadrul redacţiei 
se vor discuta toate propunerile şi, pentru 
a ilustra soarta evreimii, şi-a citit poezia 
“Pedalaţi”.

Luările de cuvânt au reliefat: ~ inte-
resul pentru teme care ţin azi capul de 
afi ş al presei internaţionale, cum sunt 
frământările din Orientul Mijlociu, viaţa 
israeliană, combaterea sub diverse forme 
a antisemitismului şi negaţionismului; ~ 
probleme privind distribuţia revistei, lărgi-
rea abonamentelor în rândurile populaţiei 
româneşti, mai ales, a tinerilor; ~ recep-
tarea R.E de către publicaţiile româneşti. 
Opinii de cititori, din păcate, „obişnuiţii 
casei”. Păreri care „stau în picioare”, 
altele nu. Toate - fertile pentru R.E.

Un gând de mulţumire gazdei - res-
ponsabila Clubului JCC pentru generaţia 
„de aur”, ing. Sanda Wolf, ea însăşi – su-
fl et de aur, plină de iniţiativă, energie, de-
dicaţie faţă de responsabilităţile asumate. 
Gând concretizat în 50 de exemplare din 
revista noastră, darul nostru oferit lunar 
membrilor Clubului.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

Duminică, 6 februarie a.c., la JCC Bucureşti a fost inaugu-
rat ciclul “Realitatea Evreiască în dialog cu cititorii”. 
Membrii redacţiei şi conducătorul ei, redactorul-şef dr. 
Aurel Storin, au fost curioşi să afl e opinia celor cărora li 

se adresează, cititorii, la aproape doi ani după ce au avut 
loc o serie de schimbări în forma şi conţinutul revistei. 
Sala a fost aproape plină cu cititori fi deli dar şi cola-

boratori ai revistei, inclusiv reprezentanţi ai conducerii 
F.C.E.R., vicepreşedintele ing.Paul Schwartz (cu precizarea 
că a venit în calitate de cititor) şi dr.ing. José Blum, consilier 

al preşedintelui Federaţiei. Au fost de faţă şi E.S. Mariana Stoica, 
fostă ambasadoare a ţării noastre în Israel, preşedinta Asociaţiei Cul-
turale de Prietenie România-Israel, ing. José Iacobescu, preşedintele 
B’nai B’rith, ing, Anette Vainer, una dintre cele mai fi dele cititoare 
ale revistei, şi multe alte personalităţi de marcă ale vieţii evreieşti, 
colegi din presa română. Un număr impresionant dintre cei prezenţi 
au luat cuvântul şi au venit cu critici şi sugestii care, după opinia lor, 
ar îmbunătăţi calitatea şi rolul acestei publicaţii evreieşti.

O lume colorată, 
nu numai în alb şi negru
În cuvântul său de deschidere, 

dr.Aurel Storin a mulţumit pentru pre-
zenţă, a anunţat că aceste întâlniri vor 
fi  trimestriale iar dorinţa redacţiei a fost 
să se găsească faţă-n faţă cu cititorii, să 
le asculte părerile. Ideea călăuzitoare 
pe care a avut-o când a preluat condu-
cerea revistei, a spus vorbitorul, a fost 
să apropie revista de cititor. De aceea a 
mărit litera folosită, a introdus policromia, 
caracteristică a presei moderne deoarece 
”lumea se prezintă colorat, nu în alb-ne-
gru, negru sau alb”, chiar dacă această 
măsură a însemnat creşterea preţului 
de cost al publicatiei. Referindu-se la 
o convorbire cu un coleg ziarist evreu, 
A.Storin a vorbit despre necesitatea 
„compromisului rezonabil, a înţelepciunii 
şi inteligenţei, care te ajută să cunoşti 
adevărurile în spatele evenimentelor”. 
În cadrul acestui dialog neconvenţional, 
a afi rmat redactorul şef, am dori să cu-
noaştem aşteptările cititorilor, să afl ăm ce 
fel de revistă ar dori să aibă. Au fost apoi 
prezentaţi membrii redacţiei.

Intervenţia Deliei Marc a constat 
într-un apel de sprijin din partea revistei 
pentru Asociaţia Restitutio Benjamin 
Fondane, condusă de prof. univ. dr. Mihai 
Şora şi Luiza Palanciuc, pentru ca strada 
Zmeu, din Iaşi, să se cheme strada Ben-
jamin Fondane, iar o placă memorială, pe 
unul din zidurile exterioare ale Universită-
ţii ieşene, să-i readucă numele în atenţia 
studenţilor, a trecătorilor. Revista ar putea 
publica periodic „o pastilă Fondane”, a 
opinat vorbitoarea. Redactorul şef, dr. 
Aurel Storin, a apreciat că primul ajutor 
poate fi  dat de Comunitatea Evreilor din 
Iaşi, afl ată în bune relaţii cu autorităţile 
locale. Declarându-se „fan” al Realităţii 
Evreieşti, Iancu Ţucărman a pus în va-
loare „urcuşul ei pe treptele măiestrite” de 
actualul redactor şef. Referindu-se la de-
claraţia făcută de dr. Aurel Storin, „ţinem 
la cititorii noştri”, vorbitorul a argumentat 
că şi reciproca este tot atât de adevărată: 
„noi, cititorii, ţinem din ce în ce mai mult la 
revistă”, motivându-şi aserţiunea prin „pa-
leta” tematică „largă”, în stare să satisfa-
că cele mai diverse gusturi. Vorbitorul a 
apreciat pagina realizată de Andrei Banc, 
„Ştiinţa şi viaţa”, pentru că reprezintă o 
continuare a realsemitismului promovat 
de fostul preşedinte al F.C.E.R., acad. Ni-
colae Cajal z.l.: evidenţierea contribuţiei 
evreilor la progresul umanităţii – replică 
de necontestat la denigrările antisemiţilor. 
Demn de reţinut - editorialul redactorului 
şef, „În apărarea lui Naty Meir”, pentru 
că, fără a-i diminua cu nimic faptele re-
probabile pentru care a fost condamnat 
la închisoare, nu este acceptată discrimi-
narea, în temniţă, pe criterii etnice. Şi - o 
propunere: prezentarea, din unghiul R.E., 

a situaţiei actuale din Orientul Mijlociu. 
Prof. Zigu Tauber, conducătorul Salonu-
lui literar al R.E. s-a plâns că în ultima 
perioadă activitatea Salonului nu şi-a 
găsit refl ectarea în revistă, în schimb, a 
fost transmisă la postul de radio „Şalom” 
al J.C.C. El şi-a exprimat speranţa că 
legătura dintre Salon şi R.E. va redeveni 
mai puternică, mai ales că în ceea ce-i 
priveşte pe membrii cenaclului, se poate 
vorbi de o adevărată colaborare între 
etnii.Ca unul dintre cei mai vechi cititori 
ai revistei, încă de pe vremea „Revistei 
Cultului Mozaic”, apreciază unele inovaţii 
introduse, ca de pildă pagina de umor 
sau integramele, şi-şi exprimă speranţa 
că revista va oglindi toate aspectele vieţii 
eveieşti.

R.E. trebuie să ia atitudine 
împotriva antisemitismului

Ing. Anette Vainer, care s-a declarat, 
la rândul ei, un „fan” al revistei, a atras 
atenţia asupra marii griji pe care trebuie 
să o aibă redactorii la alegerea unor teme 
deoarece calitatea de evreu nu justifi că 
o poziţie luată în favoarea lui, domnia-sa 
referindu-se la un editorial despre Naty 
Meir. Ţinând cont de lipsa lui de morali-
tate, un astfel de personaj nu trebuie să 
apară în revistă. Referindu-se la necesi-
tatea difuzării cât mai largi a publicaţiei, 
vorbitoarea a ridicat problema vânzării 
libere la chioşcuri şi a cerut găsirea unei 
soluţii .

Revista este citită din ce în ce mai 
mult, pentru că refl ectă cultura iudaică 
din ţară şi din lume, fapt pentru care 
preşedintele BBR, ing. José Iacobes-
cu, a avut aprecieri pentru colectivul 
redacţional şi redactorul şef. Totodată, 
vorbitorul a considerat că este nevoie 
de o atitudine ofensivă mai pronunţată 
împotriva atacurilor antisemite din pre-
zent. Cititorilor trebuie să li se aducă la 
cunoştinţă nu numai hotărârile în acest 
spirit ale Comitetului Director al F.C.E.R., 
dar să existe şi comentarii pe marginea 
deciziilor care privesc luarea de atitudine 
faţă de manifestările antisemite şi de ne-
gare a Holocaustului. Preşedintele BBR a 
amintit de Hotărârile de la Londra (2009) 
şi de la Ottawa, având ca obiect lupta 
împotriva acestor fenomene din ce în ce 
mai frecvente şi de mai mare violenţă, 
în prezent. Revista trebuie să fi e una din 
formele de apărare a etniei noastre în faţa 
ascensiunii antisemitismului, antiisraelis-
mului, negaţionismului, exprimând opinia 
combativă a F.C.E.R., C.E.B., BBR. Situ-
aţia din Orientul Mijlociu, astăzi, merită să 
stea în atenţia revistei. Reamintind faptul 
că anul 2011 are o rezonanţă comemora-
tivă specială (comemorarea a 70 de ani 
de la pogromurile din Bucureşti şi Iaşi, de 
la începutul deportărilor în Transnistria), 
dr. Lya Benjamin s-a oferit să publice în 

Un altfel de Faţă-n faţă!

R.E. în dialog cu cititorii
fi ecare număr al revistei relatări despre 
acţiuni de apărare a populaţiei evreieşti 
întreprinse de lideri ai Federaţiei. Vor-
bitoarea a avut obiecţii asupra relatării 
despre o reuniune BBR, în care nu s-au 
făcut comentarii asupra „cazului Miron 
Cristea”, pe nedrept onorat de BNR, care 
în perioada 1938 – 1939 a făcut o politică 
antievreiască. 

Atenţie, la problemele 
sociale!

După ce a arătat că de-a lungul vremii 
revista a avut cititori dintre cei mai diverşi 
dr. Harry Kuller a cerut ca ea să refl ecte 
în cadrul unor analize realităţile sociale, 
problemele societăţii noastre actuale, 
atât legate de situaţia evreimii cât şi a 
a României. În paginile R.E. nu există 
astfel de materiale, în general F.C.E.R. 
nu discută despre politică, viaţă socială şi 
sunt necesare articole de analiză sociolo-
gică. Pe de altă parte, vorbitorul a cerut 
jurnaliştilor să redea mai fi del opiniile 
exprimate în cadrul unor mese rotunde, 
seminarii sau dezbateri şi nu părerea lor 
despre ceea ce s-a întâmplat. În cuvântul 
său, Ţicu Goldştein, colaborator al revis-
tei, a atras atenţia asupra numeroaselor 
manifestări antisemite care se găsesc pe 
forumurile de internet şi a cerut adoptarea 
de poziţii împotriva acestora. El a sugerat 
introducerea în revistă a rubricii „Tribuna 
cititorului” care ar crea posibilitatea expri-
mării unei diversităţi de păreri. În condiţiile 
evoluţiei evenimentelor din Orientul Mijlo-
ciu, Ţicu Goldstein s-a pronunţat pentru 
refl ectarea lor în revistă. Ar trebui luate 
măsuri ca „Realitatea Evreiască” să fi e 
citită cât mai mult în lumea românească, 
a opinat vorbitorul.

Răspunzând solicitării de sprijin 
pentru perpetuarea memoriei lui Fundo-
ianu – Fondane în contemporaneitate, 
vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul Sch-
wartz, a spus că, deşi relaţiile F.C.E.R. cu 
autorităţile de stat, inclusiv cu autorităţile 
ieşene, sunt excelente, din păcate, pro-
blema lipsei de fonduri creează difi cultăţi 
enorme în realizarea multor proiecte de 
acest gen. Cu toate acestea, domnia sa a 
promis că, în măsura posibilului, F.C.E.R. 
va ajuta Asociaţia Restitutio Fondane în 
demersurile sus-menţionate. Vorbitorul 
a atras atenţia asupra componenţei pu-
blicului: aceiaşi oameni participă la toate 
acţiunile Federaţiei. „Unde sunt tinerii, 
oamenii de vârstă medie, israelienii re-
zidenţi în România?”. Vicepreşedintele 
F.C.E.R. a observat că, în condiţiile 
diminuării drastice a populaţiei evreieşti, 
ar fi  binevenit ca evreii care vor să-şi ex-
prime opinia în legătură cu diverse teme 
privind iudaismul să scrie revistei spre a 
fi  mediatizate. Este regretabil faptul că, 
în afară de Radio România Actualităţi, nu 
apar nicăieri, în presa scrisă sau audio-
vizuală, ştiri referitoare la manifestări 
comemorative, aniversare, culturale 
organizate de F.C.E.R. O salutară iniţi-
ativă – transmiterea la o oră de vârf, pe 
canalul 1 al TVR a interviului realizat de 
Dragoş Ciocârlan cu membrii supravie-
ţuitori ai familiei Rabinului Guttman care 
au evocat pogromul legionar din ianuarie 
’41 si asasinarea celor doi fi i mai mari ai 
Rabinului. O propunere a sa: pe prima 
pagină să apară editurialul revistei, cu 
sublinierea că liderii F.C.E.R. nu cenzu-
rează revista. Referitor la tensiunile din 
Orientul Mijlociu şi la frământările socio-
politice internaţionale, vorbitorul a făcut 
o paralelă între prezent şi anii ’29 - ’39, 
exprimându-şi speranţa că liderii actuali 
ai lumii vor găsi o soluţie paşnică de 
ieşire din criza economică şi fi nanciară 
mondială. O altă temă de meditat: este 
presa efemeră sau nu? Deşi, la prima 
vedere s-ar părea că da, presa este una 
din sursele importante de cercetare pen-
tru istorici în orice domeniu. Oamenii de 
presă sunt cronicari ai vremii lor şi revista 
rămâne document important pentru post-
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pentru basculante de mare tonaj. Şi erau 
multe basculante, erau cu zecile, poate 
sute de camioane grele, fi indcă se cerea 
executarea digului într-un termen scurt. 

– Acest «se cerea», impersonal, era 
de fapt cererea lui Ceauşescu, care cum 
avea o idee voia să o şi vadă în piatră şi 
beton. Îmi amintesc bine acele «cereri».

– Ei, asta era pe atunci. Aşa că 
am construit 
un drum spe-
cial, în afara 
şoselei, nu-
m i t  a t u n c i 
«drumul pie-
trelor». Tra-
seul acestui 
drum şi  d i -
m e n s i o n a -
rea lui le-am 
s tab i l i t  eu . 
Aş vrea să 

menţionez aici că protejarea de va-
luri a digurilor s-a făcut prin stabilopozi 
prefabricaţi din beton, care se îmbinau 
între ei, pe principiul ciorchinilor. Era o 
invenţie românească datorită căreia s-a 
economist 40 % din betonul care ar fi  fost 
folosit în soluţia clasică. Cine merge pe 
litoral îi ştie foarte bine. În 1968, la darea 
în folosinţă a portului, am fost decorat 
prima oară cu «Ordinul Muncii».

– Domnule Brenner, în aceşti ani cred 
că, în afară de şantiere, aţi avut şi o viaţă 
personală ?

O dragoste ca în romane…
sau ca în fi lme?

-Sunt căsătorit acum cu Maria 
(Martha, cum îi spunem noi, în familie). 
Ne-am logodit acum 60 de ani dar nu 
ne-am căsătorit atunci, au fost motive 
fi nanciare, nu aveam unde locui, e com-
plicat să vă explic. Ea a plecat în alt oraş, 
s-a măritat acolo, eu m-am însurat cu 
altă femeie, cu care am un băiat, inginer 
informatician, lucrează la Toronto, la IBM. 
Ei bine, la un moment dat, eram în curs de 
divorţ cu prima soţie... şi atunci destinul 
a adus-o din nou în calea mea pe Maria. 
Ne-am revăzut cu totul întâmplător, ea 
mi-a spus că este în divorţ, eu... la fel, aşa 
că foarte curând am transformat logodna 
de demult în căsătorie. Suntem împreună 
de 35 de ani. În 1992 am fost împreună 
într-o lungă călătorie în Statele Unite. 
O călătorie particulară dar care a durat 
mult fi indcă aveam acolo mulţi prieteni, 
fi ecare m-a plimbat... ei bine, am ajuns 
şi în Las Vegas, unde am sărbătorit 15 
ani de căsătorie! Prietenii erau ca şi mine 
ingineri constructori şi m-au condus pe 
aeroporturi, am făcut sute de kilometri pe 
şosele, am fost în porturi şi mi-au explicat 
cum se construieşte acolo. La întoarcere 
am prezentat o comunicare despre me-
todele de construcţie din SUA, au asistat 
cca 100 de specialişti, a fost interesant. 

80 de tone lansate cu 
viteza unui monopost de F 1

Pe şosele, camioanele grele pot trece 
cu 40-50 de tone, greutate care este îm-
părţită de obicei pe cinci osii, fi ecare cu 
câte patru roţi. Masa camionului plus cea 
a încărcăturii lui se distribuie pe fi ecare 
roată, iar viteza nu depăşeşte 100 km pe 
oră, deci sarcina pe care o suportă şo-
seaua e mult mai larg distribuită decât în 
cazul unui avion lansat pe pista de beton. 
Fiindcă un avion de tipul celor care asigu-
ră cursele internaţionale are circa 80 de 
tone şi vine la aterizare cu 300-320 km pe 
oră. Vă daţi seama ce şoc înregistrează 
nu numai avionul, dar şi pista, când zeci 
de tone, sosind cu viteze ce depăşesc cea 
a unei maşini de Formula 1, izbesc solul 
distribuindu-şi masa pe numai opt roţi. 
Te şi miri că avionul nu se înfi ge în sol! 
Iar după această ciocnire cu pământul, 
uriaşa maşină continuă să gonească cu 
peste 200 km pe oră încetinind treptat. 
La decolare, zecile de tone ale avionului 
ajung la viteze cuprinse între 225 şi 320 
km pe oră, zeci de tone lansate peste 
viteza maşinilor de curse. De aceea la o 
pistă de aviaţie nu se pot face concesii 
nici în proiectare nici în construcţie fi indcă 
aici o groapă, o cocoaşă, o porţiune 
insufi cient calculată ca rezistenţă poate 
însemna o catastrofă. Într-o economie 
care făcea rabat la calitate în mai toate 
domeniile, şi «economiile» de pe şantiere 
erau şi o lozincă şi un prilej de furturi, 
Arthur Brenner a rămas implacabil un om 
al calităţii. A primit de două ori «Ordinul 
Muncii» Clasa a III-a pentru construirea 
Portului Constanţa şi Clasa a II-a pentru 
pista de la Otopeni. 

Adolescenţa, 
sub teroarea legionară

ANDREI BANC  – Totuşi, viaţa 
dumneavoastră nu a fost numai muncă, 
numai proiecte şi şantiere. Riscăm să vă 
prezentăm cititorilor noştri ca pe un om 
din pietriş şi beton…

ARTHUR BRENNER – Am avut 
o viaţă personală dificilă, mai ales în 
copilărie, fi indcă tatăl meu era singurul 
salariat din casă şi, deşi muncea mult, 
câştiga puţin. 

– Cum spune antologica cugetare 
evreiască:  «Cine munceşte nu are timp 
să câştige».

– Exact ! Era însă în casă o atmosferă 
de dragoste, o comuniune de sentimente 
şi idei. Din păcate, asta nu a durat mult, 
fi indcă tata s-a stins tănâr şi mama a 
trebuit să ne întreţină. M-am obişnuit de 
mic cu responsabili-
tatea pentru ceea ce 
faci şi pentru munca 
pe care trebuie să o 
depui şi pot spune cu 
mândrie, deşi poate nu 
pare mare lucru, că nu 
am întârziat niciodată 
la serviciu. A, ba nu! 
În timpul viscolului din 
1954, când nămeţii 
ajunseseră cât casa, 
am întârziat o dată. 

– Vai de mine! Aţi 
întârziat o dată! O dată 
doar… Cine crede că 
această autodisciplină 
e  un  f l eac  să  se 

gândescă la el însuşi… de câte ori a 
întârziat…

Dar să mai facem un pas în trecut … 
La vârsta pe care o aveţi înseamnă că 
v-au lovit din plin în adolescenţă anti-
semitismul de stat al legionarilor şi apoi 
războiul.

– Sigur că m-au lovit din plin. O zi 
memorabilă pentru mine a rămas 23 ia-
nuarie 1941. Oricum, o bar-miţva rămâne 
o zi memorabilă dar de data asta ea a 
rămas de neuitat din alte motive. Mer-
geam cu părinţii spre şil, îmbrăcaţi de 
sărbătoare, mergeam la un şil numit “Ilie 
Aizic“, la a cărui construire contribuise 
şi bunicul meu. Brusc, în dreptul nostru 
a oprit un camion cu legionari, care ne-
au obligat pe toţi să urcăm. Din fericire, 
dacă asta e o fericire… nu am fost duşi 
la Jilava, unde evreii au fost împuşcaţi, 
noi am scăpat numai cu înjurături şi bătăi. 
A urmat excluderea din liceele de stat, 
munca obligatorie… Dar am avut şansa 
să urmez liceul evreiesc, liceu oarecum 
ilegal dar tolerat de autorităţi. Cu multe sa-
crifi cii materiale, am izbutit să urmez apoi 
cursurile Facultăţii de Drumuri şi Poduri 
a Institutului de Construcţii din Bucureşti. 

Drumul pietrelor 
la Constanţa

– Şi de aici a început drumul dumnea-
voastră în viaţă…

– A fost o pistă de lansare mai mult 
decât un drum, deşi am construit la nevoie 
şi drumuri. Sub îndrumarea mea, aş spune 
integrală, fi indcă am fost şi şef de proiect 
şi şef de atelier, în anii 1960-1989 au fost 
proiectate la standarde internaţionale 
toate cele 16 aeroporturi civile din ţară, in-
clusiv cele trei internaţionale: Constanţa-
Kogălniceanu, Otopeni şi Timişoara. S-a 
lucrat la piste din beton şi ciment şi trebuie 
să vă spun că în toate aceste cazuri am 
fost şi detaşat luni la rând pe şantiere ca 
să urmăresc calitatea lucrărilor. A fost 
şi un prilej să concep diferite inovaţii şi 
invenţii, pentru care am primit brevete 
de la OSIM . 

– Spuneaţi că aţi construit şi drumuri…
– Da. Aş remarca «Drumul pietre-

lor», cum i s-a spus atunci, fi indcă pe el 
s-au adus mii de tone de pietre. Portul 
Constanţa a fost construit sub îndrumarea 
mea, ca şef de proiect şi şef de atelier. 
Au fost construite atunci toate danele din 
port precum şi toate drumurile interioare şi 
cele de acces. Pentru executarea digurilor 
de apărare au fost necesare, cum spu-
neam, mii de tone de pietre care au fost 
aduse de la Siutghiol, dislocându-se nişte 
stânci. Dar ca să cari pietroaiele astea era 
nevoie mai întâi să construieşti un drum 

43 de milioane de minute din viaţa lui ARTHUR BRENNER

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

Aţi  zburat cu avionul? 
Dacă aţi zburat, atunci de 

fi ecare dată aţi decolat şi aţi 
aterizat pe una din cele 16 piste 
ale aviaţiei civile din România, 
construite de ing. Arthur 
Brenner.

Fiindcă în ţara noastră s-a 
petrecut de-a lungul timpului un 
fenomen poate unic în analele 
aviaţiei civile din lume: toate 
pistele aeroporturilor civile au 
fost proiectate şi construite de 
un singur om, Arthur Brenner. 

Deschizător de drumuri 
şi la fi gurat

– Erau pe atunci peste tot stas-uri, 
normative, fără de care nu se făcea nici 
măcar un nasture. Or, dumneavostră 
înaintaţi pe teren gol, construiaţi cel mai 
adesea obiective economice în premieră. 
Cum vă descurcaţi fără aceste norme 
într-o lume în care totul era „normatizat”?

– Simplu: eu am făcut stas-urile pen-
tru construcţiile pe care le proiectam. Eu 
reglementam turnarea materialelor pe 
pistele de aviaţie, eu le elaboram pe cele 
pentru drumuri cu trafi c greu... Aşa cum 
maşinile înaintează şi lasă în urma lor şo-
seaua, eu înaintam în necunoscut pentru 
ceea ce se ştia în ţara noastră şi lăsam 
în urmă piste de aeroporturi şi teancuri 
de stas-uri. A fost o muncă de pionierat. 
Sigur că aceste normative le elaboram 
în conformitate cu cele internaţionale dar 
pe atunci constructorii de la noi nu aveau 
niciun reper ofi cial pentru construcţia de 
piste de aviaţie. În 1979 am alcătuit şi o 
„Monografi e a pistelor de aviaţie”, pentru 
care am primt o Diplomă specială. Era pri-
ma monografi e de acest fel din România. 
În cadrul Institutului de Proiectări pentru 
Transporturi auto, navale şi aeriene am 
elaborat documentaţia pentru transporturi 
agabaritice şi am fost şef de proiect, apoi 
de atelier, pentru lucrări de modernizare 
a peste o mie de kilometri de drumuri na-
ţionale şi judeţene, unde benefi ciarul era 
Direcţia Generală de Drumuri şi Poduri 
din Ministerul Transporturilor, condusă 
multă vreme de ing. Theodor Blumen-
feld, care a fost apoi, la pensie, secretar 
general al F.C.E.R. 

– Din tot ce aţi povestit se conturează 
o viaţă de muncă, de muncă şi iarăşi mun-
că. Nu aţi obosit niciodată? Nici acum?

– Nu, mi-a plăcut ce făceam. 
– Câţi ani aveţi?
– Am împlinit 83 de ani pe 27 ianuarie 

2011.
ANDREI BANC

ANIVERSĂRI
• SOLOMON HEINRICH, preşedinte C.E. 

Piatra Neamţ, membru în C.D. al F.C.E.R. 
s-a născut la 6 februarie 1936.

• WOLF SANDA, director JCC generaţia de 
mijloc, Centrul Comunitar Evreiesc, s-a 

născut la 9 februarie 1950.

• VERZEA CORNELIA, Sectorul financiar 
contabil, s-a născut la 9 februarie 1937.

•  BURĂH SEGAL, efor al Templului Coral şi 
al Sinagogii Mari din Bucureşti, s-a născut 

la 14 februarie 1914

• BLUM JOSÉ, consilier al preşedintelui, s-a 
născut la 15 februarie 1938.

• ROTH TIBERIU, preşedintele C.E. Braşov, 
s-a născut la 18 februarie 1935.

• MARCUS HARY, preşedinte C.E. Sighet, 
s-a născut la 18 februarie 1936.

• CULER HAIM, cercetător, Centrul de Istorie, 
s-a născut la 23 februarie 1929.

• TRUŢER IVAN, şef al sectorului de 
administrare a C.I.R., s-a născut la 23 

februarie 1952.

• BOZAS NADEA, informatician, Oficiul de 
informatizare, s-a născut la 28 februarie 

1950.

• AURICA ABRAMOVICI, D.A.S.M., s-a 
născut la 21 februarie 1963.

• FALIC HEINRIC, C.A.J.M., s-a născut la 6 
februarie 1930.

• HUGO MAYER, C.A.J.M., s-a născut la 21 
februarie 1924.

SIEGFRIED WOLF
Sursa: Serviciul Protocol al F.C.E.R.

M u l ţ u m i m  p e n t r u  s i m p a t i e , 
M i o a r a  C r e m e n e !

Un scurt e-mail, primit din străină-
tate, se adaugă aprecierilor făcute la 
întâlnirea revistei cu cititorii ei. Autorul 
– scriitoarea Mioara Cremene, care ne 
scrie din Franţa: „Am primit şi citit cu 
multă plăcere numărul din decembrie 
al revistei dvs. Am apreciat, citind, 
îmbinarea de tradiţie şi modernitate şi 
am regăsit prieteni vechi şi iscălituri de 
altădată. Vă felicit de asemenea pentru 
poziţia luată în problema Naty Meir. 
Mi-a adus aminte de o atitudine ase-
mănătoare luată pe vremuri de bunicul 
meu, cunoscutul gazetar B. Brăniş-
teanu. Cu multă simpatie, MIOARA 
CREMENE
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JCC
BUCURESTI,

O lună de „Radio Shalom România”
Recent Radio Shalom România a 

aniversat o lună de existenţă. A fost 
un moment de sărbătoare atât pentru 
ascultători cât şi pentru cei peste 50 de 
voluntari care s-au implicat în acest pro-
iect comunitar. Proiectul, iniţiat de Shai 
Orny, împreună cu echipa JCC, a reuşit 
să motiveze persoane de diverse profesii 
şi vârste să devină oameni de radio, să 
se exprime liber cu privire la pasiunile şi 
preocupările lor. În această perioadă au 
fost realizate 27 de emisiuni săptămânale 
şi au intervenit peste 100 de persoane în 
aceste ediţii. A existat muzică bună de 
pe întreg mapamondul dar, în special, 
muzică evreiască. Au fost invitate perso-
nalităţi dar s-au redat şi portrete ale unor 
oameni interesanţi, care nu au ieşit până 
acum la rampă. Radio Shalom este un 
mijloc de comunicare facil şi atrăgător, 

un glas care însoţeşte pe tot parcursul 
zilei ascultătorul. Mărturie stau reacţiile 
pozitive din ţară şi străinătate. Intervenţia 
Comunităţilor Evreieşti şi JCC Oradea şi 
Timişoara reprezintă o contribuţie impor-
tantă, care se materializează în două ore 
de emisie duminica după-amiază. Astfel 
radioul a devenit o mai recentă pasiune 
şi în aceste comunităţi.

Chiar şi cei mai mici dintre participanţii 
la programele JCC au dreptul la microfon. 
Melodiile şi părerile lor, la vârsta inocen-
ţei, sunt o adevărată delectare pentru toţi 
cei care îi ascultă.

Activitatea Radio Shalom România 
continuă şi glasurile devin tot mai sigure 
de sine, voluntarii se simt tot mai bine în 
noua lor postură, care le-a deschis o nouă 
cale de comunicare.

C u r s  p e n t r u  m a d r i h i m i
Cum se obţin abilităţile pentru orga-

nizarea unui program, pentru a atrage 
oamenii prin ceva care să îi intereseze 
şi în acelaşi timp să devină memorabil? 
Despre acest lucru au învăţat tinerii 
implicaţi în taberele de vară care au loc 
anual cât şi în toate proiectele care se or-
ganizează în cadrul programelor JCC. Au 

făcut împreună cu profesorii lor exerciţii 
privitoare la dinamica organizaţională şi 
la dinamica grupului, extrem de utile în 
cadrul activităţilor, indiferent de vârstele 
cărora se adresează. Au explorat împre-
ună şi calităţile liderului şi felul în care se 
obţine autoritatea autentică.

Copiii au plecat, pentru o zi, în... China!
Marcela Golda i-a aşteptat pe cei mai 

mici dintre participanţii la programele JCC 
cu un program inspirat de cultura şi arta 
culinară chineză. Cei mici au afl at poveşti, 
au ascultat muzică şi au mâncat bucate 

din îndepărtata ţara orientală. Ei au făcut 
împreună pălării chinezeşti şi au călătorit, 
prin intermediul madrihimilor, până în 
apropierea Marelui Zid. 

L e c ţ i e  c u l i n a r ă
Prima lecţie de bucătărie evreiască susţinută de Chef Peter s-a referit la savoarea 

şi deliciile culinare provenite din Maroc. Odinioară o comunitate evreiască numeroasă 
şi cu tradiţie, cei ce au format-o au dezvoltat o cultură unică, în care arta culinară 
avea un loc important. De această dată, participanţii au văzut cum se găteşte peştele 
în acea regiune, gustând din delicioasele bucate.

„La taifas“ cu o tânără pensionară
Marga Trifu s-a născut pe plaiuri 

moldoveneşti, unde şi-a trăit şi copilăria 
în mijlocul unei mici comunităţi evreieşti.

Fiind absolventă a Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti, a funcţionat ca 
economist. În urma căsătoriei a rezultat şi 
o fată, Luminiţa, alături de care îşi petrece 
acum anii veseli de tânără pensionară.

Acum patru ani, a început să se apro-
pie mai mult de comunitatea evreilor din 
Bucureşti şi a început să se implice în 
mod activ în multe din activităţile susţinute 
de JCC România.

La solicitarea lui Shai, a acceptat să 
realizeze o emisiune la primul post de ra-
dio evreiesc din România, Radio Shalom 
România, propunând ca titlu “La taifas”. 
Emisiunea este realizată împreună cu 
Mihaela Cunita. 

Întrebând-o pe Marga ce înseamnă 
emisiunea pentru ea, aceasta ne-a măr-
turisit: 

“Emisiunea îmi umple viaţa. Este 
foarte plăcut de a avea un motiv să caut 
subiecte interesante, să citesc lucruri 
mai puţin cunoscute, să afl u lucruri pe 
care nu le-am ştiut până acum, dar, mai 
presus de toate, să pot împărtăşi toate 
acestea tuturor celor care ne ascultă. 
Faptul că în cadrul emisiunii avem şi 
muzică, selecţionarea melodiilor este 
cea mai frumoasă parte a pregătirii ei. 
Selecţia o fac cu sufl etul şi cu dorinţa 
şi credinţa că piesele difuzate vor fi  pe 
placul tuturor ascultătorilor noştri. Odată 
cu melodiile transmise, aduc ascultătorilor 
vârstnici amintirile frumoase ale tinereţii 
lor şi celor tineri sper să le deschid gustul 
de a asculta muzică iidiş. În selecţia de 
melodii încerc să împletesc şi melodii 
din repertoriul israelian. De asemenea, 
caut ca în emisiune să aduc invitaţi care 
să poată transmite asultătorilor noştri 
crâmpeie din viaţa lor, dorinţele lor şi acti-
vităţile desfăşurate de aceştia în cadrul şi 
pentru comunitatea evreilor din România.  
Prin această emisiune doresc să aduc în 
conştiinţa oamenilor şi activitatea depusă 
de corul Yahad, unde ne dorim să fi e cât 
mai mulţi oameni din membrii comunităţii. 

Emisiunea de la radio mă apropie de 
prietenii mei de la Cluj, Timişoara, Oradea 
şi, nu în ultimul rând, din Israel. Sper din 
tot sufl etul ca ascultătorilor mei să le placă 
emisiunile realizate şi să le pot fi  alături 
încă mult timp de aici încolo.”
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JCC Oradea

JCC TIMISOARA,

P r e z e n t  ş i  m e m o r i e

C a m p i o n a t e  l o c a l e

V o l u n t a r i a t  r a d i o
Comunitatea Evreilor din Oradea şi 

JCC Oradea au avut un program susţinut 
în ultima perioadă. Atât adulţii cât şi cei 
mici, în ocazii speciale, au benefi ciat de 
cursurile de Talmud Tora susţinute de Ra-
binul Abraham Ehrenfeld, prin prezenţa 
căruia se menţine o viaţă religioasă evre-
iască activă în cadrul acestei comunităţi. 
Contribuţia sa la existenţa cotidiană a 
aceste obşti se resimte în participarea la 
serviciul sinagogal cât şi în cunoştinţele 
pe care copiii le dobândesc despre origi-
nile lor chiar din primii ani de viaţă. 

Un moment important la care Co-
munitatea Evreiască Orădeană a fost 
reprezentată recent s-a desfăşurat la 
Şimleu Silvaniei prin programul destinat 
memoriei Holocaustului, eveniment la 
care au fost preznţi atât Rabinul Ehren-

feld cât şi directorul JCC Oradea, Andrei 
Seidler. Cu acest prilej, participanţii au 
avut posibilitatea să audieze melodiile 
evreieşti interpretate de Katalin Kövari şi 
Ari Nagy Alexandru, care au pregătit un 
program special pentru acest eveniment. 

În momentul de faţă, activitatea JCC 
se concentrează asupra pregătirilor de 
Purim, perioadă în care vor avea loc mai 
multe activităţi destinate diferitelor grupe 
de vârstă. După Tu BiShvat, la care au 
participat peste 100 de persoane, în 
Sala Festivă a JCC, acesta este cel mai 
apropiat moment important din activitatea 
Centrului şi a comunităţii. 

Participarea la programul săptămânal 
al Radio Shalom România suscită tot mai 
mult atenţia celor tineri. Prezenţa lui Shai 
Orny la Oradea a făcut posibil ca fi ecare 

dintre voluntarii implicaţi să îşi facă un 
plan asupra temelor pe care doreşte să 
le abordeze în viitor. Scopul contribuţi-
ei JCC din localitate la acest program 
vizează implicarea a tot mai multe per-

soane – de toate vârstele – în activitatea 
radioului. 

La 27 Ianuarie, Ziua Internaţională a 
Memoriei Holocaustului, zi în care a fost 
eliberat Lagărul Morţii de la Auschwitz, a 
fost marcată la Timişoara 
printr-un mare eveniment 
organizat în colaborare de 
Centrul Cultural Francez 
din Timişoara, Comunitatea 
Evreilor din Timişoara şi 
JCC. Peste 150 de persoa-
ne au venit la acest eveni-
ment, sala mare a Centrului 
dovedindu-se neîncăpă-
toare. Evenimentul a fost 
deschis de preşedintele 
C.E.T., Luciana Friedmann, 
şi de directorul C.C.F., Eric 
Baude, care au vorbit fi-
ecare despre importanţa 
amintirii pentru generaţi-
ile actuale şi viitoare. Cu 
această ocazie, dna Verona Botiş, secre-
tar al C.E.T., a aprins cele şase lumânări 
ale memoriei iar ofi ciantul de cult Andrei 
Ghidali a spus rugăciunea pentru cei ucişi 
în urmă cu mai bine de şase decenii.

Actorul Radu Popescu a adus în faţa 
celor prezenţi un fragment impresionant 
din Jean Claude Grimberg iar Adriana 
Aaron a prezentat Muzeul de la Yad 

Vaşhem, un memorial esenţial pentru 
toţi israelienii, pentru evreii din întreaga 
lume dar şi pentru toţi cei ce consideră 

că omenirea nu trebuie să 
uite atrocităţile nazismului. 
Această zi comemorativă a 
fost dedicată în special celor 
peste 1.500.000 de copii 
care au pierit în Holocaust 
iar prezentarea fi lmului „Au 
revoir les enfants” a fost o 
alegere special destinată 
acestei ocazii.

Recent, participanţii la 
programele JCC au benefi -
ciat de întâlnirea deja tradi-
ţională cu dl Pavel Strausz, 
cel care surprinde în pro-
gramele sale lunare istoria 
evreiască, şi au avut ocazia 
să vorbească despre „Eco-

logie – de la ştiinţă la conştiinţă” cu lect.
dr. Laura Şmuleac, specialist în domeniul 
ingineriei mediului.

Participarea Timişoarei în programul 
Radio Shalom România a devenit o pasiu-
ne iar prezenţa lui Shai Orny la Timişoara 
a însemnat o clarifi care a metodelor prin 
care acesta poate fi  folosit pentru întărirea 
vieţii comunitare.

Comunitatea Evre-
iască din Timişoara 
are privilegiul de a 
avea ca membri pe 
unii dintre cei mai 
importanţi şahişti din 
România. Doi maeştri 
internaţionali, Ranko 
Szuhanek şi Mihai 
Grunberg, au devenit 
laureaţi ai Maccabia-
delor Mondiale şi Eu-
ropene şi au colecţio-
nat numeroase trofee 
interne şi internaţio-
nale. Mihai Grunberg 
este fiul reputatului 
antrenor de şah Sergiu Grunberg, fost 
preşedinte al Federaţiei Române de Şah 
şi antrenor al Lotului Olimpic Feminin.

Cei doi campioni vor fi amfitrionii 
competiţiei locale de şah iar cei ce se vor 
înscrie vor benefi cia de câte un simultan 
cu cei doi maeştri. Concursul  de şah 
urmează animatului campionat de ping-

pong, în cadrul căruia au fost înscrişi 16 
participanţi de toate vârstele. Săptămâna 
viitoare se va disputa fi nala cu public iar 
rezultatele sunt aşteptate cu înfrigurare.

În fi ecare sâmbătă seară, tinerii de 
la JCC Timişoara participă la meciuri de 
baschet. Pentru prima oară, două fete 
au avut curajul să se aventureze la joc 
cu băieţii! 

C e l e b r a r e a  p e n s i o n a r i l o r

V a l e n s t e i n  p a r t y

Peste 50 de pensionari au venit la 
celebrarea zilei de naştere a celor născuţi 
în această perioadă. Ei au avut parte de o 
după-amiază în compania teatrului, a da-
rurilor şi a numeroaselor suprize pregă tite 

de organizatori. Dulciurile oferite şi mu-
zica bună au făcut ca atmosfera şi buna 
dispoziţie să prevaleze asupra anilor.

Deja tradiţionala petrecere de Valen-
stein – o combinaţie amuzantă dedicată 
de organizatori membrilor comunităţii 
evreieşti - devine o celebrare aşteptată 
la JCC Bucureşti. Eli Nemţoiu, Carmen 
Iovitu şi Hila Neufeld i-au aşteptat pe 
participanţi cu numeroase competiţii 

pentru cupluri, cu muzică de dragoste şi 
cu posibilitatea ca ei înşişi să interpreteze 
aceste cântece de sufl et. Seara dedicată 
iubirii s-a desfăşurat în paralel cu progra-
mul pentru copii din sala în care aceştia 
se reunesc.
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Seminar de comunicare pentru tineret

„Cum să schimbăm imaginea Israelului”

Tineri evrei din Europa au sărbătorit Anul Nou la Bucureşti
Sute de tineri evrei din mai bine de 20 

de ţări s-au reunit la Bucureşti pentru a 
sărbători prima noapte din 2011 la Just 
One Shabbat, evenimentul anual organi-
zat de Centrul European pentru Studenţi 
Evrei (ECJS) de data aceasta în capitala 
ţării noastre, între 30 decembrie 2010 şi 
2 ianuarie 2011. 

Pentru majoritatea participanţilor, 
aceasta a fost prima vizită la Bucureşti 
şi o ocazie binevenită pentru Comunita-
tea Evreilor din Bucureşti să iniţieze un 
grup de tineri evrei din Europa în istoria 
evreimii române. Membri ai Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti au organizat un tur, 
al cărui principal punct de interes a fost 
moştenirea evreiască din Bucureşti. În 
cadrul acestui tur, grupul a avut posibilita-
tea de a vizita Memorialul Holocaustului, 
Muzeul de Istorie a Evreilor şi Sinagoga 
Mare. Participanţii au putut să exploreze 
astfel bogata moştenire culturală, lasată 
de comunitatea evreiască din Bucureşti 
de odinioară. 

Dana Vereanu s-a născut şi a crescut 
în Bucureşti: “Acesta a fost cel mai mare 
eveniment pentru tineri evrei care a avut 
vreodată loc în Bucureşti şi nu pot să 
spun decât că sunt fericită şi în acelaşi 
timp mândră că am ajutat la organiza-
rea lui. Am încercat să arătăm tuturor 
participanţilor care veniseră, majoritar, 
din ţări care au comunităţi evreieşti mai 
mari, cum e viaţa evreiască în Bucureşti”.

Evenimentul a început cu un tur al 
atracţiilor turistice ale Bucureştiului, care 
a inclus impresionantul Palat al Parlamen-
tului, cea mai mare clădire din Europa. 
Participanţii au fost uimiţi de frumuseţea 
şi de mărimea acesteia.

Dr. Michael Kiegel, decan al Progra-
mului de Educaţie Evreiască în cadrul 
Lauder Business School din Viena, 
şi-a încântat auditoriul cu o expunere 
interactivă şi provocatoare despre pro-
bleme evreieşti contemporane.

 Anul Nou ne-a prins în mijlocul unui 
Şabat cu totul special, sărbătorit în faţa 

focurilor de artificii de Anul Nou, din 
Bucureşti. Am avut parte de o atmosferă 
incredibilă, în mijlocul unui grup de tineri 
din toată Europa, pe care foarte curând 
am ajuns să-i numesc prietenii mei. Pe-
trecerea, cu ţinută obligatorie şi formaţie 
care cântă live, nu a lăsat nimănui 
altă opţiune decât să se distreze şi să 
petreacă toată noaptea. 

Ziua de duminică a fost consacrată 
vizitelor la Muzeul Memorial “George Ene-
scu”, găzduit de magnifi cul Palat Cantacu-
zino, şi la patinoarul din parcul Herăstrău, 
cel mai mare din Bucureşti, unde ne-am 
împrietenit cu mulţi bucureşteni.

“M-am distrat de minune! Cea mai 
importantă parte a evenimentului a fost 
seara de Şabat. A fost grozav că am putut 
să stau de vorbă cu tineri evrei din toată 
Europa, pe care nu i-aş fi  cunoscut, dacă 
nu aş fi  participat la acest eveniment. 
ECJS în Bucureşti a fost cel mai bun mod 
de a începe anul nou!”, ne-a spus Léna 
Habib, din Paris. 

Rabbi Zevi Ives, director executiv al 
ECJS, născut în Marea Britanie a apre-
ciat: “Cu fi ecare eveniment pe care îl 
organizez, sunt mândru să văd că ECJS 
implică din ce în ce mai mulţi tineri evrei 
din cât mai multe ţări. Unul din principa-
lele obiective ale ECJS este să-i aducă 
împreună pe aceşti tineri, în cadrul eveni-
mentelor organizate de noi, astfel încât la 
fi nalul lor să plece acasă cu o conştiinţă 
evreiască mai puternică şi cu o mai mare 
apreciere pentru comunitatea de care 
aparţin. “

ECJS este o organizaţie internaţională 
non-profi t, cu sediul principal în Bruxelles, 
Belgia, al cărei obiectiv este să creeze 
un grup compact de studenţi şi tineri 
profesionişti evrei, cu vârste cuprinse în-
tre 18 şi 35 de ani, care să conserve şi să 
unifi ce societatea europeană evreiască. 
Organizaţia susţine anual cinci evenimen-
te principale, precum şi diverse mese şi 
servicii religioase pentru Şabat sau alte 
sărbători. (A.C.)

“Pledoaria în favoarea cauzei israe-
liene” nu se epuizează în alternativa 
“vorbe bine ticluite ” versus “redarea cu 
acurateţe a evenimentelor din spaţiul 
de conflict”. Pe scurt, aceasta a fost 
concluzia conferinţei Israel Connect Eu-
rope, organizată de Federaţia Sionistă 
din Marea Britanie, la Amsterdam, în 
perioada 21-23 ianuarie 2011. În cadrul 
acestui program, am reprezentat Comu-
nitatea Evreilor din Bucureşti. În acest 
weekend, am învăţat alături de 30 de 
tineri profesionişti din diverse domenii, 
implicaţi în viaţa comunităţilor din care fac 
parte, din 17 ţări (Suedia, Marea Britanie, 
România, Israel, Bulgaria, Israel, Ungaria, 
Danemarca, Olanda, etc), selectaţi, ca şi 
mine, dintr-un grup de 100 de aplicanţi, 
pentru a face parte dintr-o echipă care 
va participa la cinci module de instruire 
intensivă.

Prima dintre aceste cinci - conferinţa 
de la Amsterdam - a vizat două aspecte 
esenţiale ale îndeplinirii cu succes a 
comunicării politice privind Israelul – mod-
elarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor despre 
Israel ca spaţiu economic – cultural – 
politic,precum şi îmbunătăţirea abilităţilor 
de comunicare ale participanţilor. 

Metodologia abordată nu s-a bazat 
pe articularea rudimentară a unor ar-
gumente pro-Israel sau anti-societatea 
palestiniană, ci s-au îndreptat mai mult 
spre înţelegerea detaliată şi mai aproape 
de adevărul istoric a motivelor profunde 
ale conflictului. Cât despre abilităţile 
de comunicare, un “periaj” mai atent al 
modului în care mesajul este perceput 
în genere a fost binevenit. Antrenarea 
capacităţii de comunicare s-a concretizat 
prin deschiderea unei noi perspective 
asupra înţelegerii diferitelor mesaje şi 
asupra modalităţii de a răspunde, indife-
rent dacă interlocutorii poartă o discuţie 

tête-à-tête sau în media – implicând un 
public mai amplu.

Primul invitat a fost Avi Issacharoff, ex-
pertul ”Ha’aretz” în problema confl ictului 
israeliano-palestinian . Ideile acoperite 
de expunerea sa au inclus istoria OEP 
(Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei), 
valorile tradiţionale ale societăţii palesti-
niene, conceptele culturale şi preceptele 
cele mai vehiculate, principalul fiind 
naţionalismul. Acumularea cunoştinţelor 
despre acest subiect a încurajat o nouă 
poziţie a susţinătorilor Israelului vizavi de 
alteritatea afl ată în confl ict – mai tolerantă, 
mai profesionistă în abordarea înţelegerii 
raţiunilor etnice şi religioase ale societăţii 
palestiniene. 

Al doilea seminar, susţinut de Kney-
Tal, ambasadorul Israelului la Haga, 
a tratat percepţiile asupra Israelului şi 
modul în care acestea variază, în funcţie 
de factori politico-economici. Principala 
problemă dezbatută în cadrul acestei a 
doua prelegeri a fost nevoia de trasare a 
unor direcţii noi în ce priveşte atitudinea 
profesioniştilor ce activează în problema 
comunicării poziţionării politice a Israe-
lului. Datorită unor abordări extreme, 
sau foarte slab nuanţate, multe relaţii 
diplomatice între ţări au fost deteriorate, 
consecinţa imediată fi ind bine cunoscu-
tele atitudini antisemite, antiisraeliene şi 
antisioniste , aşa cum se întâmplă, de 
pildă, şi în România. În cazul României, 
relaţiile diplomatice foarte prietenoase nu 
refl ectă în totalitate poziţia opiniei publice 
faţă de Israel. Ar fi  deosebit de util (fără să 
mai menţionez atributele de “provocator” 
sau “plăcut”) ca tinerii evrei din România 
să devină conştienţi de cât de important 
este ca imaginea Israelului în România să 
fi e popularizată şi îmbunătăţită.

Conferinţa de la Amsterdam a adus în 
discuţie abordarea comunicării dintr-un 

unghi diferit – anume cel al capacităţii de 
a asculta. Oricât de surprinzător ar părea, 
ascultarea, privită de obicei ca un proces 
pasiv, este primul pas către o serie de 
paşi corecţi, făcuţi în direcţia îmbunătăţirii 
imaginii Israelului în România sau în orice 
altă parte a lumii. 

Abordările tradiţionale ale mass-media 
cu privire la Israel depind în mare măsură 
şI de fi ecare dintre noi. Ascultarea activă 
presupune mult mai mult decât simpla 
înregistrare a unui mesaj. Există un număr 
de etape (reluarea mesajului, evitarea 
unor defi cienţe de ascultare, etc.) care, 
realizate corespunzător, asigură un 
demers corect şi efi cient în modelarea 
imaginii Israelului. 

Cel mai mare câştig acumulat în acest 
prim modul îl constituie capacitatea de 
detaşare de toate fi ltrele culturale sau 
sociale în care am fost învăţaţi să gândim. 
Astfel, mesajele pe care le primim vor fi  
decodate cu o cât mai mare acurateţe, 
iar acţiunile şi mesajele de răspuns să fi e 
create în concordanţă cu cele deja lan-
sate. În termeni mai simpli, ascultându-ne 
interlocutorul, chiar şi atunci când el este 
ostil subiectului despre care conversăm.

Aceste informaţii noi acumulate în tim-
pul modulului de training, pe care le-am 
prezentat în cel mai concis mod posibil, 
sunt, sper, cel puţin un stimulent. 

Un stimulent pentru a vă încuraja să 
vă puneţi măcar întrebarea: ce avem de 
făcut mai departe? E în mâinile noastre 
să schimbăm imaginea Israelului în 
România, aşa cum ştim noi. Pe forumuri 
de discuţii, în blogosferă, şi mai apoi în 
mediile mai infl uente. 

Gauw tot ziens!
Pe data viitoare,

ALEXANDRA CROITORU

Amsterdam Israelul în aşteptare
Deocamdată Israelul nu poate face 

altceva decât să aştepte, să spere şi să 
se roage, îşi încheia articolul un comen-
tator de pe site-ul american evreiesc 
JTA, Jewish Telegraphic Agency. În câ-
teva cuvinte, aceasta este deocamdată 
perspectiva israeliană, după cutremurul 
care a cuprins zona Africii de nord şi se 
continuă în Orientul Mijlociu, cu rezultate 
care cu greu pot fi  anticipate. Ceea ce s-a 
întâmplat în regiune ar putea da peste 
cap statu-quo-ul instalat după semnarea 
tratatelor de pace cu Egiptul şi Iordania, 
care, în pofi da celor două Intifade şi a 
atentatelor teroriste care le-au însoţit, au 
permis Israelului o dezvoltare fără prece-
dent în toate domeniile. De asemenea, au 
determinat şi o moderare a palestinienilor 
(din Cisiordania) şi mai multe încercări, 
din păcate eşuate, de negocieri cu Auto-
ritatea Palestiniană. În condiţiile în care 
în Egipt şi în Iordania regimurile existente 
au preferat de asemenea acest statu-quo, 
mai ales că pe plan intern aveau acceptul 
tacit al Statelor Unite, Uniunii Europene şi 
al altor jucători majori din zonă de menţi-
nere a unor regimuri autoritare (motivată 
de ţinerea în frâu a islamiştilor), nici Isra-
elul nu s-a străduit, mai ales în ultimii ani, 
să facă gesturi care să fi  dus la accele-
rarea procesului de pace. Este adevărat, 
pe o poziţie de respingere, de lipsă de 
concesii s-a situat şi partea palestiniană. 
Dar nu trebuie uitat că în Mahmud Abbas, 
Israelul avea un partener de negocieri, 
o persoană care era dispusă să stea de 
vorba cu statul evreu.

La ora actuală, multe dintre datele 
problemei s-au modifi cat iar altele pot 
să se modifi ce de pe o zi pe alta. Egiptul 
este un mare semn de întrebare. Până 
când militarii rămân la putere, vor respec-
ta - cel puţin aşa au declarat - acordurile 
internaţionale ale ţării, inclusiv cele cu 
Israelul. Dar pe termen lung, autoritatea 
militară va trebui să-şi ţină promisiunea 
de a organiza alegeri prezidenţiale, par-
lamentare, de a permite crearea unor 
partide politice. Şi nu trebuie să uităm un 
lucru. Alegerile libere nu sunt echivalente 
cu democraţia; exemplul istoric al venirii 
la putere a hitlerismului în Germania 
şi, mai recent, victoria Hamas în Gaza 
trebuie să fi e avertismente. La aceasta 
se adaugă pericolul islamismului, şi nu 
numai al Fraţilor Musulmani. Este ade-
vărat, în Egipt se conturează grupuri de 
tineri care se autoproclamă democraţi, 
vor reforme, schimbări. Dar mulţi dintre ei 
sunt credincioşi, frecventează moscheile 
şi pentru ei ideea egalităţii în drepturi, a 
libertărţii de organizare şi a cuvântului 
se îmbină perfect cu islamismul, iar isla-
mism înseamnă antiisraelism şi, în ultimă 
instanţă, respingerea Occidentului. Aşa 
trebuie cântărită democraţia arabă şi prin 
această prismă - văzute mişcările de vii-
tor. În Iordania, vecină cu Israelul , ţară de 
asemenea cu un regim autocrat, au fost 
înregistrate manifestări şi este vorba de o 
ţară în care peste 50 la sută din populaţie 
este de origine palestiniană. În ambele, 
potrivit unui recent sondaj, antipatia faţă 
de Israel depăşeşte 90 la sută. La rândul 
lor, palestinienii din Cisiordania îl contestă 
pe Abbas, care nu a permis nici un fel de 
demonstraţii antiMubarak sau în favoarea 
egiptenilor. Alegerile, amânate de multă 
vreme aici, vor avea loc probabil în sep-
tembrie şi nu se ştie cum se vor fi naliza.

Nu este de mirare că, în această in-
certitudine, lipsesc aproape cu desăvâr-
şire opinii, luări de poziţie ale membrilor 
guvernului israelian. Singurele aprecieri 
îi aparţin premierului Netanyahu, care a 
vorbit de opţiunile ce stau în faţa egipte-
nilor şi a atras atenţia asupra pericolului 
islamismului. Înrebarea este: ce-ar putea 
face acum Israelul? Dacă evoluţia din 
ţările vecine nu poate fi  infl uenţată, pe 
plan intern, în relaţiile cu palestinienii 
poate s-ar putea face nişte gesturi de 
bunăvoinţă, nişte concesii care să ducă 
la dezgheţul dialogului şi să-l salveze pe 
preşedintele Abbas.

EVA GALAMBOS
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Trecut 
şi actualitate 

în combaterea 
antisemitismului

Axul reuniunii BBR (28 ianuarie a.c.) a fost 
expunerea susţinută de dr. Lya Benjamin despre 
„Guvernul legionar antonescian şi pogromul de 
la Bucureşti”, concepută ca pagină din istoria 
Federaţiei Uniunilor Comunităţilor Evreieşti din 
România (F.U.C.E.R.), anul 2011 având impor-
tanţă specială atât sub raport comemorativ cât şi 
aniversar: 75 de ani de la înfi inţarea F.U.C.E.R., 
devenită F.C.E.R., în 1949. Vorbitoarea a arătat 
că prima comemorare de anvergură a pogromu-
lui legionar din ianuarie 1941, la 50 de ani de la 
tragicele evenimente, a fost organizată de Şef 
Rabinul dr. Moses Rosen z.l. A fost inaugurată 
expoziţia permanentă, la Sinagoga Mare, „Mar-
tiriul evreilor români”, ulterior, parte din Muzeul 
Holocaustului. S-a desfăşurat, de asemenea, 
un simpozion internaţional, cu participarea 
unor prestigioşi istorici israelieni şi români. Au 
fost evidenţiate evenimentele premergătoare 
pogromului: ~ înfi inţarea, prin decret regal, a 
statului naţional-legionar, în care Ion Antonescu 
este numit conducătorul statului şi Horia Sima – 
conducătorul mişcării legionare; ~ propaganda 
antievreiască (democraţia, considerată factor 
de „dezbinare a poporului” favorizând „puterea 
iudaică”; contestarea egalităţii între populaţia 
evreiască „venetică” şi românii etnici; evreii res-
ponsabili „pentru toate păcatele comise pe pă-
mânt”). F.U.C.E.R. a contraargumentat această 
propagandă pe baza documentelor, alegând „for-
ma petiţionară”, în sens de „memorandum”, pe 
bază de cunoştinţe istorice, sociologice, juridice. 
Strategia a fost pusă în aplicare de preşedintele 
organizaţiei, dr. Wilhelm Filderman, care avea 
experienţa participării la Conferinţa de pace de 
la Paris, la încheierea primului război mondial. În 
aceste petiţii erau puse în ecuaţie: ~ nocivitatea 
acţiunilor antievreieşti pentru întreaga societate 
românească; ~ participarea evreilor la războaiele 
de independenţă şi de reîntregire ale României; 
~ neconstituţionalitatea opresiunii evreilor. La 16 
decembrie 1941, F.U.C.E.R. este dizolvată şi, 
în locul ei, este înfi inţată Centrala Evreilor. Ac-
tivitatea F.U.C.E.R. continuă în clandestinitate. 

În luările de cuvânt, pe marginea expozeului, 
au fost punctate: ~ importanţa cunoaşterii ade-
vărului despre Holocaust în România, nevoia de 
unitate a tuturor forţelor democratice, acţiunea 
benefi că a postului de radio „Şalom” al JCC 
(preşedinţii executiv şi de onoare ai BBR, ing. 
José Iacobescu, şi, respectiv, Adrian Barbu); ~ 
lipsa de refl ectare în presa românească scrisă 
a comemorării, în acest an, a pogromului legi-
onar din Bucureşti; mediatizarea unei aserţiuni 
nefondate a Monicăi Lovinescu despre pericu-
lozitatea extremei stângi, dar nu şi a extremei 
drepte (Boris Marian Mehr); ~ îndoieli asupra 
efi cienţei petiţiilor F.U.C.E.R.; descrierea pogro-
murilor din Bucureşti şi Iaşi în proza lui Călinescu 
(Eva Galambos); ~ interdicţia conducătorilor 
fostei U.R.S.S. de a se scrie cuvântul „evrei” pe 
memorialele dedicate victimelor evreieşti ale 
nazismului pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice; 
exacerbarea naţionalismului în lume, inclusiv – 
România; negarea Holocaustului de către unii 
istorici (dr. Liviu Beris); ~ necesitatea educaţiei 
pe scară întinsă, pentru a se cunoaşte răul 
comis de Antonescu asupra poporului român: 
680 000 de ostaşi morţi în război; escaladarea 
antisemitismului pe fondul crizei economice şi 
fi nanciare mondiale (vicepreşedintele F.C.E.R., 
ing. Paul Schwartz); ~ atragerea în Consiliul de 
Combatere a Antisemitismului a unor specialişti 
neevrei de prestigiu; acordarea de către audio-
vizual a unui spaţiu mai larg pentru dezvăluiri 
privind asasinarea evreilor din Odessa, făcute de 
fostul comandant de acolo al trupelor române (dr. 
Hary Kuller); ~ 1938 - începutul Holocaustului 
în România (arh. Aristide Streja); ~ combaterea 
legionarismului în mediile populare şi în insti-
tuţiile teologice (prof. Veronica Bârlădeanu); 
~ recunoaşterea Holocaustului în România de 
către autorităţile de stat; relaţiile neîntrerupte 
România – Israel; importanţa întâlnirilor organi-
zate în şcoli cu supravieţuitori ai Holocaustului 
(dr. Alexandru Elias); ~ nevoia de integrare în 
viaţa românească; absenţa la reuniuni a tinerilor 
membri ai BBR (Sara Wexler). 

E. SUHOR

Cronica 
B’nai B’rith

”Maximum” nr. 4 Israel

Pentru cei care nu ştiu, menţionăm 
că revista israeliană de limbă română 
„Maximum” a apărut în 2010, după ce 
revista ”Minimum”, condusă de scrii-
torul Alexandru Mirodan, şi-a încetat 
apariţia, prin plecarea la cele veşnice a 
talentatului fondator. Teşu Solomovici, 
jurnalist cu vechi state, editor, autor al 
mai multor cărţi de istorie a evreilor din 
România, a avut curajul să preia ştafe-
ta, dar şi-a autoimpus o condiţie – să 
ajungă la nivelul revistei „Minimum”. 
Număr de număr, calitatea publicaţiei, 
la început trimestrială, cu perspectiva 
de a ajunge lunară, a ajuns să trezeas-
că interesul multor cititori din Israel, 
România, alte ţări. 

Vom parcurge numărul recent, 
oprindu-ne la ceea ce ni se pare mai 
relevant. „Politic, anul 2010 s-a încheiat 
în Ţara Sfântă dezastruos”, scrie edi-
torialistul. Pentru cunoscători, afi rmaţia 
nu pare exagerată, dacă ne gândim la 
tulburările din Egipt, la politica riscantă 
şi riscată a regimului de la Teheran, la 
criza economică pe plan mondial, ş.a. 
Civilizaţia noastră, a tuturor este în peri-
col. Tot editorialistul îşi pune întrebarea 
dacă instituţia prezidenţială, în forma 
actuală, de pură reprezentare, mai are 
o raţiune, după incidentul cu Moshe 
Katzav. Poate că sistemul american 
este mai efi cient? „Succesul reprezintă 
abilitatea de a trece de la un eşec la 
altul, fără a-ţi pierde entuziasmul”, spu-

nea Churchill, iar Einstein ne învăţa că 
„Universul şi Prostia sunt infi nite, deşi 
despre Univers nu se ştie sigur acest 
lucru”. Mai citim despre ultima iubire 
a lui Mihail Sebastian, o fată de 17 
ani, Nadia Mărculescu-Lacoste, care 
trăieşte la Paris. 

Teşu Solomovici a fost distins de 
Societatea Umoristică Păcală, al cărei 
preşedinte este regizorul Geo Saizes-
cu, premiul purtând numele lui Alexan-
dru Mirodan. Irina Cajal- Marin evocă o 
parte a propriei biografi i, plecarea din 
România în SUA, în 1986, şi revenirea 
după 1989. Mai semnează articole Au-
rel Storin, Radu Beligan, fi lantropul Dan 
David, Ion Caramitru (despre Regele 
Mihai), Andrei Pippidi (despre o clădire 
de pe str. Grigore Mora, proiectată de 
Marcel Iancu), Andrei Fischof (o sce-
netă). Este prezentată disputa în jurul 
emisiunii Eugeniei Vodă în care Ion 
Cristoiu a adus un elogiu fondatorului 
Mişcării Legionare, Zelea Codreanu. 
La rubrica Dicţionarul scriitorilor evrei- 
români, citim despre Al. Robot (sem-
nează Dumitru Micu), B.Marian scrie 
despre scriitorul ardelean Alexandru 
Anca, trăitor în Israel, despre poeta Bi-
anca Marcovici, Zoltan Terner despre I. 
Schechter (Schechtereziada), B. Elvin 
despre Babu Ursu, victimă a Securităţii, 
Cristian Teodorescu despre fi lologul 
Alexandru Graur. Un articol interesant – 
Cavalerii templieri, Ierusalimul şi Franc-

masoneria. Revista acordă, alături de 
Centrul Cultural Israeliano-Român din 
Tel Aviv, titluri ”Omul Anului 2010”; 
printre nominalizaţi: acad. Răzvan 
Theodorescu, Carol Iancu, Mircea Căr-
tărescu, Iosef Eugen Campus, dr. Aurel 
Vainer, preşedintele F.C.E.R., Zeev 
Schwartz, preşedintele HOR, Horaţiu 
Mălăiele, Radu Gabrea, Harry Eliad, 
Doina Meiseles, Sorin Roşca Stănescu, 
Dan Bitman, Nancy Brandes, dr. Gina 
Pană, directoarea ICR- Tel Aviv, Tova 
Ben Nun-Cherbis, ş.a. 

Succes, în continuare, revistei 
„Maximum”.

B.M.M.

LEHAIM!, unui conducător al iudaismului 
din România: av. IULIAN SORIN

„…Şi-am scris mii şi mii de rânduri”, sună un vers 
dintr-un şlagăr – eram să zic vechi - dar nu se-nvecheşte, 
dacă-ţi merge la inimă. De ce tocmai cuvintele astea-mi 
vin acum în minte? Poate, fi indcă-i aniversarea cuiva care 
„ştie” revista de pe vremea-n care eu „n-o ştiam”. Când am 
început să-i „relatez” spusele? Mai întâi, când era director 
la Departamentul Cultelor şi revista a „făcut” 25 de ani de 
la apariţie. Era în ’81, înainte de sărbătorile de toamnă. A 
vorbit în numele Departamentului şi-a declarat că revista 
e-o „stea de primă mărime în constelaţia revistelor de cult”, 
„o carte de vizită a iudaismului în România”. L-am reîn-
tâlnit, cinci – şase ani mai târziu, „tânăr pensionar”, venit 
de la Fabrica „Vulcan”, unde fusese 
consilier juridic principal, la Căminul 
„Băluş”, ca director administrativ. Isto-
ria „Băluş”-ului e-un capitol din propria-i 
viaţă; capitol frumos, capitol drag. M-a 
purtat prin camere, sufragerii heimiş – 
ca-n familie, prin bucătăriile de lapte 
şi de carne, bibliotecă, parcul cu alei 
asfaltate. Pe margini - verdeaţă, fl ori, 
ba chiar şi brazi la intrarea principală. 
Pe bănci, la soare, era-n iunie, înainte 
de Şavuot – Şvis, în idişul de-acasă -, 
bătrâne, bătrâni mângâiaţi de diminea-
ţa aceea dulce. Am vizitat sinagoga, 
am văzut şi-o expoziţie permanentă. 
Totul – conceput şi pus în operă de 
el; luat de la zero, că era şantier când 
a ajuns acolo. Tot la „Băluş”, ghidată 
de acelaşi amfitrion, i-am cunoscut 
pe Tia Peltz, Sergiu Săraru, Tania 
Lovinescu, Victor Bârlădeanu, invitaţi 
să ţină conferinţe asistaţilor, am făcut 
cunoştinţă cu picturi ale Margaretei 
Sterian, Silviei Armaşu… Şi iar am 
scris: ce-a fost, cum a fost, cine-a organizat… Pe urmă, 
când domnu’ Schechter a plecat la copii, în Israel, iar 
domnu’ Blumenfeld slăbise din puteri şi nu mai făcea, 
singur, faţă treburilor de secretar general al Federaţiei, 
Şef Rabinul Rosen s-a gândit că sărbătoritul de-acum e 
omul cel mai nimerit să-i fi e întâiul sfetnic. Şi i-a fost. Apoi 
- odată cu schimbarea greutăţilor de pe cântarul social, 
când antisemiţii tăcuţi deveniseră, brusc, gălăgioşi, iar 
Şef Rabinu’ trebuia să riposteze - , acelaşi om, care l-a 
ajutat în multe situaţii difi cile şi când era director la De-
partamentul Cultelor, i-a fost sprijin de mare preţ în bătălii 
în câmp deschis cu antisemiţii. Am „consemnat” din nou. 
A fost o perioadă – câteva luni, îmi pare, de la moartea 
Şef Rabinului Rosen până la preluarea frâielor Federaţiei 
de acad. Nicolae Cajal – în care sărbătoritul de astăzi a 
făcut în aşa fel încât să nu se simtă lipsa „păstorului”. Tot 
el i-a fost coechipier de nădejde următorului preşedinte al 
Federaţiei, acad. Nicolae Cajal, în marile reforme din viaţa 
F.C.E.R.: dezghetoizarea, democratizarea, vizitarea comu-
nităţilor nu doar în momente festive, reorganizarea tuturor 

serviciilor, cu precădere – Bunurile, modernizarea educaţiei 
iudaice prin înfi inţarea Centrului Pedagogic, a O.T.E.R. - 
dacă avem azi lideri comunitari tineri, asta se datorează 
schimbărilor de-atunci -, reînnoirea asistenţei sociale şi 
medicale, căutarea şi găsirea „generaţiei” deloc „pierdute” 
a celor de vârstă medie pentru a se implica în viaţa comu-
nitară, reformarea revistei devenită „Realitatea Evreiască”,  
înfi inţarea „Hasefer”-ului, canalizarea Centrului de Istorie 
spre contraofensiva, cu documente, în faţa negaţioniştilor. 
Tot el a fost coorganizator principal şi-n acţiuni colaterale: 
strângerea colaborării cu autorităţile de stat tradusă şi-n 
înfi inţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale, - F.C.E.R. a 

fost membru fondator -, conlucrarea 
cu celelalte organizaţii ale etniilor, 
intensifi carea acţiunilor ecumenice, re-
laţiile deschise cu Ambasada Israelului, 
Ambasada S.U.A., toate ambasadele, 
amplifi carea relaţiilor cu organizaţiile 
israelienilor originari din România, înfi -
inţarea Fundaţiei „Caritatea”, sprijinirea 
Sohnut-ului, reactivarea B’nai B’rith în 
România şi câte altele. Unele lucruri 
mi-or fi  scăpat, poate, altele-s necu-
noscute, încă, până le va veni ceasul 
să intre-n scenă. A fost membru şi 
secretar general al Fundaţiei „Lauder”, 
membru în Comitetul de Conducere al 
Congresului Evreiesc European. Uşa 
lui era permanent deschisă oamenilor, 
inclusiv, membrilor comunităţii bucu-
reştene. Când a împlinit 70 de ani, 
sărbătoritul s-a hotărât, a cliol - în fi ne, 
să crape-un deget uşa care dă înspre 
viaţa lui: şi-a apărut un interviu la „re-
vistă”. La 75 de ani, „revista” i-a dăruit 
un album cu-ndreptăţite elogii scrise 

de preşedintele F.C.E.R., acad. Nicolae Cajal, membrii 
Comitetul Director, Marele Rabin Menachem Hacohen, 
directorul „Joint” pentru România, dr. Zvi Feine, ministrul, 
de atunci, al Culturii şi Cultelor, acad. Răzvan Theodo-
rescu, preşedintele Grupului Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale, Varujan Pambuccian, voci importante din Aliaua 
română ş.a. Miezul cuprindea selecţii din rostirile sale 
despre „Joint”, omenie, „Israelul din sufl et”, Holocaust, 
negaţionism, necesitatea ripostei, o sinteză a confesiunii. 
Cine urcă scările spre primul etaj din sediul F.C.E.R. şi 
priveşte galeria de portrete ale preşedinţilor Federaţiei, 
îi descoperă fotografi a. Sărbătoritul a fost mandatat de 
Adunarea Generală din aprilie 2004 preşedinte interimar al 
Federaţiei, de la dispariţia fi zică a academicianului Nicolae 
Cajal până la primele alegeri democratice de după război, 
din septembrie 2005. Dedesubt, un nume: av. Iulian Sorin. 
O pagină de mare profunzime şi amplitudine din istoria 
conducătorilor  postbelici ai iudaismului din România. La 
mulţi ani, sănătate şi bucurii! Ad Mea Veesrim!

IULIA DELEANU 
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Demers pentru 
o monografi e: 

Comunitatea Evreilor 
din Bârlad

Carte despre „oameni, 
ani, viaţă”, aşa cum fi ecare 
o poartă cu sine, când anii 
se adună, „Strâmba” este 
şi un prim demers pentru 
o monografi e a comunităţii 
evreilor bârlădeni. Strâmba, 
centru al vieţii comercia-
le, demolată, ca multe alte 
străzi şi case pitoreşti, în anii 
sistematizărilor din perioada 
lui Ceauşescu, existând doar 
în amintirea celor născuţi 
înainte de război, este un 
reper în istoria comunităţii; ca şi strada Templelor, 
unde s-a născut autorul memoriilor. 

Câteva cuvinte despre Sergiu Brandea: născut 
la 1 august 1933, absolvent al Colegiului Naţional 
„Gheorghe Roşca Codreanu”, inginer în acelaşi oraş 
până în 1974, când face Alia, locuind, în prezent, la 
Herţlia. Este fratele actorului Jak Brandea, cunoscut 
iubitorilor de teatru de revistă din perioada interbelică 
(a jucat la „Cărăbuş”) şi celor care frecventau Bara-
şeumul, în anii legislaţiei rasiale. Cartea debutează 
cu descrierea hărţii sufl eteşti a Bârladului, referiri 
la ocupaţiile evreilor bârlădeni (negustori mărunţi şi 
meseriaşi, majoritatea), crâmpeie de acţiuni antise-
mite din ce în ce mai agresive, în preajma lui 1940 
şi după. Sunt schiţate crochiuri ale unor colegi de 
generaţie de toate etniile, prieteni, afi rmaţi în lite-
ratura şi publicistica română : Adrian Beldeanu, C. 
D. Zeletin, Lucian Raicu, I. Schechter, Virgil Duda, 
Ion N. Oprea, Dumitru (Dolfi ) Solomon. Din motive 
necunoscute, Iţolă Roimischer nu şi-a desăvârşit 
vocaţia. Un capitol care merită  aprofundat de is-
torici cuprinde descrierea celor şase sinagogi pe o 
singură stradă, de unde şi denumirea străzii, dând 
măsura vieţii evreieşti tradiţionale şi a populaţiei 
evreieşti masive, dar şi a altor sinagogi, pe străzi 
învecinate. Singura sinagogă scăpată de demolare 
şi rămasă în funcţiune, astăzi, datează din 1887. Ea 
poate fi  considerată „monument istoric, pentru stilul 
construcţiei şi picturile cu scene din Biblie decorând 
pereţii”, cu riscul deteriorării din cauza igrasiei, dacă 
nu se iau măsuri. Este punctat ecumenismul, altă 
caracteristică a vieţii comunitare, practicat şi de 
familia autorului. 

Mişcarea sionistă este foarte timpurie în rândul 
evreilor bârlădeni, fapt ce reiese, în primul rând, din 
numărul mare de publicaţii de factură sionistă datând 
de la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX: 
„Aurora sionistă săptămânală” (1899); „Daţi ajutor” 
(1900); „Junimea sionistă” (1910); „Bar Kochba” 
(1913) ş.a. Autorul şi colegi-prieteni fac parte din 
organizaţii sioniste foarte active înainte şi în timpul 
războiului („Haşomer Haţair”, „Betar”), desfi inţate 
prin 1948 – 1949. Există nu puţine pagini în care 
Sergiu Brandea face dovada unui talent literar neex-
ploatat: portrete de profesori; personaje excentrice 
ale târgului; „bâlciul bârlădean”… O carte - îndemn 
la conservarea personalităţii oraşului.

IULIA DELEANU

Cronică 
de carte

Un centenar lăsat pe altă dată...
A trecut centenarul naşterii lui 

Max Blecher de parcă nici nu ar fi  
fost. Expresie a secătuirii minimei 
atenţii pentru existenţa lui tragică, 
am uitat că scriitorul s-a născut la 8 
septembrie 1909, la Botoşani.

Clasat printre prozatorii inter-
belici pe o epură în afara oricăror 
scheme, s-a delimitat de distincţiile 
uzuale datorită corsetului de gips în 
care s-a văzut ţintuit. Când, precum 
se ştie, toate persoanele sensibile 
şi pe cât posibil normale cultivă 
pasiuni, tind la diverse modalităţi de 
afi rmare, Blecher, prin asta, iese din 
teritoriul strict pământean. De timpu-
riu, percepţia lumii devine refl exul 
unic al torturii morale şi fi ziologice. 
Pentru el va conta doar refugiul în 
literatură, încercarea să-şi învingă 
imobilismul pe un pat de spital.

Să spunem răspicat: tânărul în 
discuţie nu a fost un oarecare. A ple-
cat la Paris dornic să obţină diploma 
de medic. A trecut de primele colocvii 
şi examene când se îmbolnăveşte 
de tuberculoză osoasă. Înainte ca 
suferinţa să atingă cote crepuscu-
lare va fi  internat în sanatorii din 
Franţa, Elveţia şi România. Morbul 
lui Pott se opune rezolvării cu bine 
a maladiei. În fază terminală Blecher 
revine în ţară, la Roman, unde moa-
re la nici 29 de ani.

Înainte să piardă partida atât de 
nefericit l-au ajutat, în fel şi chip, 
Geo Bogza, Saşa Pană, Miron 
Grindea. Li s-a alăturat, nimbat de 
prima recunoaştere publicistică, 
Mihail Sebastian, cu care Blecher a 
corespondat susţinut.

În timpul şederii la Paris, Max 
Blecher a colaborat la reviste, oa-
recum extravagante (precum „Les 
feuilles inutiles”) iar paralel a trimis 
la tipar pagini de proză, traduceri, 
cronici plastice. Benefi ciari au fost 
periodice de calitate unanim recu-
noscută: „Adam”, „Bilete de papa-
gal”, „Azi”, „Viaţa românească”.

Întors în ţară, Blecher mai are 
doar doi ani până să-l răpună boa-
la. Deşi afectat de mersul grăbit al 
maladiei, scriitorul tipăreşte „Întâm-
plări din irealitatea imediată” (1936). 
Curând, după debutul editorial, vine 
cu a doua apariţie, „Inimi cicatriza-
te”. Postum, în 1971, ca exemplu al 
maximei tenacităţi, afl ăm că a izbutit 
să termine încă o proză, „Vizuina 
luminată”.

Recunoaştem în cele trei com-
poziţii manifestări de senzualitate 
posesivă. Fiecare, în registrul ei sim-

bolic, propune o viziune dramatică, 
efect al realului apăsător pe cât, în 
alternanţă cu felurite obsesii, dez-
văluie criza unui personaj disperat, 
umilit de handicapul fi zio-psihologic.

În urmă cu un deceniu i-am re-
citit cărţile. Uneori împrospătarea 
impresiilor are valoare de argument 
suplimentar. Max Blecher confi rmă 
primele judecăţi. Este acel artist 
evreu care, copleşit de trăiri grave, 
instaurează, mai presus de durere, 
întrebări, dezvăluiri, puterea de a nu 
se lamenta. Nici măcar literatura, ca 
teren de refugiu, nu acceptă uneori 
astfel de exteriorizări.

Scriu toate astea cu gândul la 
răspunsul pe care l-am dat unui pe-
riodic care mă invita să colaborez. 
Cei din redacţie mi-au dat libertatea 
să scriu despre ceea ce doream să 
ofer. Nu erau siguri că, pentru înce-
put, pledoaria mea pentru prozatorul 
smuls adversităţilor sale de ordin 
senzorial/psihic, toate dificultăţi 
greu de învins nu era de dorit să 
fi e altcineva mai aproape de gustul 
general. Oricum, asigurându-i o 
reputaţie continentală în ipoteza că 
ar fi  fost tradus în câteva limbi de 
mare circulaţie.

Mai spuneam atunci, fără să ezit 
o singură clipă, că m-a impresionat 
cruzimea cu care era percepută 
lumea în fazele ei succesive de 
alterare. Nu este o cruzime care pro-
fanează umanul dar este una gene-
rată de senzaţia în care intră, drept 
este, chinuit, pudoarea naratorului, 
frământările expuse de eroul său, 
Emanuel, internatul fără speranţă în 
sanatoriul de la Berck sur Mer. Cru-
zimea trăirilor consemnate nu are alt 
corespondent decât osmoza eului cu 
punerea sa în discuţie. Să fi e oare 
tributul iudaic adus instinctului de 
supravieţuire, instinct incendiat de 
o sexualitate neînfrânată?

Poate, dacă judecăm scrierea 
în limite metaforice, să-i stilizăm 
excesiv înţelesul estetic peste orice 
acută intransigenţă. Nu ştiu dacă nu 
există şi alt tip de interpretare. Sau 
dacă scrierea s-a limitat (în întregul 
narativ) la un subiect calm, liniştitor, 
nu în termenii aventurii existenţiale 
despre care am pomenit. Blecher 
ne propune altceva, în nici un caz 
nu dă expresie poematicului româ-
nesc. El ne poartă spre umanitatea 
în stare halucinatorie, pe un parcurs 
al înfrângerilor vitalului, întrerupte de 
mici acte compensatorii.

Mă întreb ce s-ar fi  întâmplat cu 

Max Blecher dacă Mihail Sebastian 
nu răspundea misivei-apel a lui Ble-
cher şi nu venea la Roman, oraşul 
în care se adăpostea muribundul. 
Ar mai fi  putut să înţeleagă toată 
grozăvia? Abia după acea vizită 
pricepe Sebastian până unde merge 
precaritatea materiei, complicitatea 
trupului cu pânda morţii, prezenţa 
ei nemiloasă în imediata vecinătate.

Aflăm, din spusele lui Mihail 
Sebastian, că în primăvara lui 1937 
Blecher, crezându-se în agonie, 
distruge 80 de pagini dintr-un roman 
abia început. Pierduse curajul să 
se descifreze pe sine! Încă o dată 
scriitorul descumpăneşte sub toate 
raporturile: infi rmitatea lui începe şi 
sfârşeşte în notă prevestitoare. În 
fond asta a fost existenţa lui Max 
Blecher, ceva iscat pretimpuriu, 
însă hipertrofi c, iar curând, urmat de 
sfârşitul extrem de grăbit, nedrept de 
grăbit pentru omul sensibil, modern, 
încă nepregătit să se împartă între 
emoţie şi moarte.

În decorul pe care abia l-am 
schiţat dependenţa lui Blecher de 
rezerva spitalicească în care stă 
recluzat surprinde tributul - mă re-
pet dar e vorba de un dramatism 
impus - silit să-l plătească tânărul 
oropsit de chiar lipsa oricărui orizont 
salvator. Nu a vrut să abandoneze 
lupta cu boala, dacă de luptă putea 
să fi e vorba. Nu-i rămânea decât 
să tânjească după o ipotetică ireală 
convalescenţă. Fiinţarea pe mai 
departe comportă amăgirea. Oare, 
la celălalt capăt, restabilirea nu 
avea în ea ceva agonie? Adevărata 
gradaţie existenţială vine, la Blecher, 
din radicalitatea nefericirii. Situaţia e 
fără ieşire.

M-am întrebat încă din titlul 
microeseului meu: Ce devine Max 
Blecher? Cred că acum vom avea 
surpriza să descoperim că, la mo-
dul retrospectiv, scriitorul romaşcan 
(Proust l-ar fi  numit, după normele 
sale, supramoldovean) iese din in-
fernul ultimei coborâri spre nefi inţă.

Presa literară, cea care contează 
în formarea opiniilor, tendinţelor, 
prima, pe urmă - editurile, au datoria 
să consacre acestui prozator atipic, 
de maladivă însă productivă origina-
litate, pagini de analiză generoasă. 
Un efort de mai bună cunoaştere se 
impune ca, sub revelaţia acesteia, 
să-l invocăm unitar, pe cât posibil, 
în abisala lui identitate.

HENRI ZALIS

UNDE SUNTEŢI?
Doamna

ROZA MARIA PITICAN,
plecată în Israel, 

din Galaţi între 1959 – 1960,
este căutată de 

MIHAELA ARA PICOŞ
din Galaţi, str. Brăilei nr. 181, bl. S2, ap. 5.

Cine este în măsură a da 
informaţii despre ea,

este rugat să telefoneze la
tel: 0236 410874; 0722706053 

Mihaela Picoş
sau să trimită e-mail pe adresa:

mihaelaara@yahoo.com

P

P r e m i u l  d e  e x c e l e n ţ ă 
„ B .  F u n d o i a n u  /  B e n j a m i n  F o n d a n e “

Programul RESTITUTIO BENJAMIN FONDANE, 
iniţiat şi coordonat de Luiza Palanciuc şi Mihai Şora, îşi 
propune punerea în circulaţie a patrimoniului intelectual 
şi moral lăsat de Benjamin Fondane. Începând cu anul 
2010, programul cuprinde şi decernarea unui premiu de 
excelenţă „B. Fundoianu/Benjamin Fondane“, prin care 
sunt recunoscute creativitatea, onestitatea intelectuală şi 

generozitatea unei personalităţi a culturii, publicisticii sau 
învăţământului. Premiul este acordat în luna noiembrie a 
fi ecărui an, cu prilejul Festivalului de poezie care are loc 
la Iaşi, prin străduinţa lui Emil Stratan şi sprijinul editurii 
Eis Art, al Galeriilor Eleusis, al Universităţii „Petre Andrei“ 
şi al Primăriei municipiului Iaşi.

În 2010, festivităţile de premiere au avut loc în zilele 
de 26 şi 27 noiembrie, în Aula Bibliotecii Centrale Univer-
sitare „Mihai Eminescu“ din Iaşi, iar laureatul este fi losoful 
Sorin Vieru.

B. Fundoianu / Benjamin Fondane s-a născut la Iaşi, în 
14 noiembrie 1898, într-o familie de intelectuali. Debutează 
cu poeme şi traduceri din limba idiş, în periodice româneşti 
şi evreieşti. Cărţile scrise şi publicate în limba română vor 
apărea sub acest pseudonim. În decembrie 1923, emigrează 
în Franţa, unde, câteva luni mai târziu, îl va întâlni pe Lev 
Şestov, fi losoful de origine rusă a cărui gândire îl va marca 
pentru totdeauna. În 1931, se căsătoreşte cu Geneviève Tis-
sier (1904-1954). Este o perioadă de intensă creativitate, în 
care autorul de origine română, devenit Benjamin Fondane, 
îşi concepe opera în limba franceză, doar parţial publicată în 
timpul vieţii. În martie 1944, ca urmare a unui denunţ, este 
arestat, împreună cu sora sa, Lina, şi închis în lagărul de la 
Drancy. Câţiva prieteni obţin eliberarea lui Fondane, care 
însă nu acceptă să părăsească lagărul fără Lina. La 30 mai 
1944, sunt deportaţi împreună la Auschwitz. Fondane va fi  
gazat în 2 sau 3 octombrie 1944.
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NEVOIA DE OBIECTIVITATE A ACTULUI CRITIC
„Noi perspective în istoriografi a evreilor din România”, volum colectiv, 
recent apărut în Editura Hasefer, culegere de comunicări prezentate în 
cadrul sesiunii aniversare a CSIER, din 14 – 16 noiembrie 2007 (30 de ani 
de la înfi inţare), a fost lansat la Centrul Comunitar Evreiesc, în prezenţa 
conducerii F.C.E.R., INSHR, BBR. A fost o lansare-dezbatere, cu momente 
tensionate, moderată de şeful Ofi ciului F.C.E.R. Relaţii-Cultură-Informatică, 
dr. ing. José Blum. Vorbitorul a subliniat varietatea tematică a lucrării, 
centrul de greutate - perioada Holocaustului în România, importanţa 
preocupărilor privind istoria evreilor din România pentru tinerii cercetători 
neevrei, masteranzi ai Centrelor de Studii Iudaice din Bucureşti şi din ţară, 
coautori ai volumului. În cuvântul său, coordonatorul volumului, prof. dr. 
Liviu Rotman (împreună cu Gabriela Vasilescu şi Camelia Crăciun) a schiţat 
modul de concepere al culegerii. Unele materiale prezentate la sesiune n-au 
fost predate, au fost adăugate altele noi, au fost incluse comunicări ale unor 
veterani şi tineri istorici, criteriile de selecţie fi ind seriozitatea, interpretarea 
obiectivă. N-au fost publicate ceea ce el a numit „contribuţii de protocol” la 
sesiunea aniversară. „Personal, nu sunt de acord cu toate punctele de vedere 
prezentate în volum”, a spus dr. Liviu Rotman, considerând însă că este 
binevenit acest mod mai larg de abordare a istoriografi ei, sincronizat cu 
schimbările în domeniu pe plan mondial.

O lansare – dezbatere la Centrul Comunitar Evreiesc

Istoria evreilor 
“s-a deghetoizat”

Dr. Elena Siupur, cercetător la Institu-
tul de Studii Sud-Est Europene, a subliniat 
că atât şcoala de istoriografi e evreiască, 
precum şi cea românească manifestă o 
tendinţă de înnoire tematică, de înnoire 
a perspectivelor, a metodologiei, că am-
bele istoriografi i tind să-şi lăgească sfera 
de cercetare la domenii noi din istoria 
socială, culturală, politică, din istoria 
mentalităţilor. Evreii au supravieţuit în 
condiţiile dispersării lor de 2000 de ani 
datorită rezistenţei la ameninţarea exte-
rioară a fi inţei lor spirituale şi a instinctului 
de creaţie. Lumea evreiască din România 
merită - şi trebuie – să fi e cunoscută. Car-
tea sugerează deschiderea a noi domenii 
de cercetare interdisciplinară, a subliniat 
vorbitoarea. Califi când lucrarea „o lectură 
fabuloasă” şi făcând observaţia că „istoria 
s-a deghetoizat”, mulţi cercetători români 
abordând teme de istorie evreiască, gen 
(r). Mihail Ionescu, directorul Institutului 
„Elie Wiesel”, s-a concentrat asupra a 
ceea lipseşte din carte. El a 
recomandat: - o cercetare 
mai aprofundată a contribuţiei 
evreilor români la mişcarea 
ideilor internaţionale (de pildă 
sionismul, hasidismul); - conti-
nuarea studiilor de genealogie 
şi identifi care a rădăcinilor; 
- problema stratifi cării soci-
ale în comunităţile evreieşti 
şi ideile politice ce decurg 
de-aici; - însemnătatea cultu-
rală a minorităţii evreieşti în 
societatea românească, subiect prezent 
în cercetare dar care merită dezvoltat; 
- problema identităţii comune evreieşti 
est-europene şi existenţa unor note co-
mune la comunităţile răsfi rate în spaţiul 
est-central-european; - descoperirea unor 
teritorii nedescifrate până acum, pe baza 
arhivelor CNSAS, de pildă perioada de la 
sfârşitul celui de-al doilea război mondial, 
anii ‘50 şi ’60 , manifestările antisioniste 
şi ostilitatea faţă de Israel. Dr. Andrei 
Oişteanu a făcut un istoric al epocilor 
CSIER: ~ contrapunct la „antisemitismul 
implicit” şi „explicit” din perioada ’77 - ’89; 
~ începutul publicării volumelor IMER; 
~ agitaţia negaţioniştilor în perioada 
’90 – 2004 şi replica CSIER, probând 
cu documente existenţa Holocaustului 
în România; ~ impactul pozitiv asupra 
autorităţilor de stat a Raportului „Wiesel”, 
cu aplicarea recomandărilor din Raport: 
recunoaşterea Holocaustului în România, 
înfi inţarea INSHR, legislaţia de interzi-
cere a manifestărilor publice antisemite, 
Memorialul Holocaustului, neintrarea în 
Parlament a partidelor de orientare ex-
trem naţionalistă, la alegerile din 2008, 
rolul societăţii româneşti. Concluzia: 
„putem recepta o stare de normalitate 
a societăţii civile româneşti”. Directorul 
executiv al INSHR, dr. Alexandru Florian, 
a constatat „naşterea grea” a cărţii, a 
menţionat faptele pozitive şi „petele ne-
gre” din istoria României reunite în volum, 
încurajarea cercetătorilor neevrei înspre 

studiul istoriei evreilor români. Vorbitorul 
a criticat discriminarea legislativă între cei 
care au suferit în perioada 1945 – 1989 
şi cei care au fost oprimaţi în perioada 
1940 – 1944, dat fi ind că supravieţuitorii 
Holocaustului şi urmaşi ai lor (soţ, soţie) 
au obţinut drepturi încadrate în altă lege, 
privind despăgubiri pentru invalizii de 
război. Un demers în vizor pentru INSHR, 
AERVH, deputatul F.C.E.R.

Întrebări şi răspunsuri
Dr.Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.: 

ce înseamnă expresia „imaginea leader-
ship-ului evreiesc de tip hagiografi c”, cum 
a ajuns, în textul lui Ovidiu Pecican, Teşu 
Solomovici alături de Paul Goma şi Ion 
Coja, consideraţi negaţionişti, şi de ce nu 
s-au publicat în volum şi luările de cuvânt 
din timpul sesiunii jubiliare a CSIER. Dr. 
L. Rotman a explicat că termenul ”de 
tip hagiografi c” se referă la prezentarea 
necritică a unei personalităţi, lucru neu-
tilizat în literatura ştiinţifi că.Prin anumite 
formulări asupra Holocaustului, Teşu 
Solomovici vine în întâmpinarea negaţi-

oniştior.Un volum cu o anumită 
temă şi un anumit mesaj este 
mai important decât o întreagă 
sesiune şi cu cuvântări. Dr. 
Lya Benjamin: cunoaşte Andrei 
Oişteanu şi celelalte volume de 
documente editate de CSIER 
între 1990-1998? Cel întrebat a 
arătat că le-a citit şi că se referă 
de multe ori la ele, dar a ţinut să 
menţioneze volumul în cauză, 
acesta fiind un proiect amplu 
şi fundamental care a început 

în 1986 când “însuşi cuvântul evreu era 
tabuizat”. La întrebarea lui Alexandru Sin-
ger, cu privire la necesitatea unei sinteze 
a istoriei evreilor din România, opinia lui 
Liviu Rotman a fost că ideea de sinteză 
este depăşită, fi ind utilă dar încorsetată, 
enunţ contrazis de gen.dr.Mihail Ionescu, 
care a apreciat că „trendul sintezelor nu 
este epuizat”. Eva Galambos: care este 
contribuţia societăţii civile româneşti 
la lupta împotriva antisemitismului? 
Dr.Andrei Oişteanu a arătat că între 
perioada postdecembristă imediată, în 
care străzi din diverse oraşe româneşti au 
purtat numele lui Ion Antonescu, au fost 
ridicate busturi pentru cinstirea aceluiaşi 
criminal de război, şi situaţia din prezent, 
în care nu mai există asemenea manifes-
tări ofi ciale antisemite, diferenţa este vizi-
bilă. Desigur, nici societatea românească, 
nici comunitatea evreiască nu vorbeşte 
pe o singură voce. Carol Moisescu:de ce 
Holocaustul în România nu are ca dată 
iniţială momentul 1938? Antisemitismul 
guvernărilor Gigurtu şi Goga-Cuza, din 
perioada 1937 – 1940, este inclus în Ra-
portul „Wiesel”. Dar consolidarea şi dez-
voltarea antisemitismului începe o dată cu 
proclamarea statului naţional-legionar în 
1940 , i-a răspuns dr. Alexandru Florian. 
Referitor la afi rmaţia acestuia din urmă 
cu privire la discriminarea legislativă, 
deputat dr. A. Vainer a arătat că evreii 
care au suferit în perioada Holocaustului 
primesc indemnizaţii. Legea privitoare 

la cei care au suferit în perioada 1945 
– 1989 se referă la deţinuţii politici. În 
această categorie nu intră supravieţuitorii 
Holocaustului, dar intră sioniştii care au 
primit sentinţe cu închisoarea. Deputatul 
F.C.E.R. va continua demersurile pentru 
egalizarea indemnizaţiilor supravieţuitori-
lor Holocaustului cu cele ale supravieţui-
torilor Gulagului. 

Centrul de istorie 
şi problema Şafran 

 Eseistul Ţicu Goldştein a reproşat 
CSIER că nu s-a preocupat de Alexan-
dru Şafran, care a intervenit în favoarea 
evreilor, subiectul fi ind abordat de alţii, 
inclusiv de prof. Carol Iancu. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, şi-a exprimat surpriza în legătură 
cu apariţia volumului, reproşând editorilor 
că Federaţia nu a fost anunţată şi nici con-
sultată cu privire la structura cărţii şi nu 
apare nici între contributori. O consultare 
ar fi  permis îmbogăţirea tematică. Titlul 
cărţii nu acoperă conţinutul, lipsesc te-
matici contemporane, de pildă nu se scrie 
despre suferinţele evreilor care vroiau să 
emigreze, o astfel de abordare ar putea 
servi drept contraargument pentru cei 
care-i acuză pe evrei că au adus comunis-
mul. Este o lucrare importantă, valoroasă, 
dar nu toate lucrările Centrului sunt la fel 
de valoroase. Dr. Aurel Vainer a arătat 
că, la ora actuală, istoria evreilor nu mai 
este exclusivitatea CSIER. Centrele de 
cercetări ale iudaismului de pe lângă uni-
versităţile din provincie abordează astfel 
de teme, de asemenea, numeroşi neevrei 
se ocupă de istoria evreilor, dovadă - o 
serie de cărţi prezentate în R.E. care ar 

merita discutate. Preşedintele F.C.E.R. a 
afi rmat că a propus o dezbatere în jurul 
activităţii lui Alexandru Şafran.

Carmen Dimitriu s-a pronunţat pentru 
înfiinţarea unui Centru de informare, 
pe lângă CSIER, pentru o mai bună 
conlucrare culturală interetnică. Prof. L. 
Zăicescu a considerat apariţia cărţii un 
eveniment, un câştig, mai ales că printre 
autori fi gurează şi neevrei. În acelaşi timp, 
a atras atenţia asupra responsabilităţii 
autorilor în ceea ce priveşte exactitatea 
faptelor deoarece erorile sunt exploatate 
de cei ce nu ne sunt prieteni. El a deplâns 
lipsa prezenţei societăţii civile româneşti 
în contextul problemelor evreieşti. 

Apreciind apariţia volumului drept o 
iniţiativă de excepţie, Teşu Solomovici 
şi-a exprimat în acelaşi timp “profunda 
dezolare faţă de modul cum a fost girată 
alcătuirea şi editarea acestei cărţi”, re-
proşându-i directorului CSIER, dr. Liviu 
Rotman, criticile formulate împotriva prof. 
Carol Iancu, precum şi poziţia adoptată 
în privinţa Rabinului Alexandru Şafran. 
Vorbitorul s-a întrebat cum de au permis 
dr. A Vainer, F.C.E.R., Editura Hasefer să 
se comită un “linşaj mediatic împotriva ac-
tivităţii de şase decenii a Marelui Rabin” şi 
a criticat articolul semnat de L. Rotman în 
„Observatorul Cultural” împotriva ultimului 
volum al lui Carol Iancu, legat tot de activi-
tatea Rabinului Şafran.Teşu Solomovici a 
califi cat drept „inacceptabil şi insuportabil” 
atacul împotriva persoanei lui şi a respins 
acuzaţia cuprinsă în articolul „Jean Ancel 
şi cealaltă istorie a României”, de Ovidiu 
Pecican, că „ar refuza să accepte adevă-
rul ororii Holocaustului”. El a denunţat de 
asemenea plasarea lui într-o „axă a răului, 
a contestării Holocaustului”, împreună cu 

Paul Goma şi Ion Coja. Aceasta în con-
diţiile în care el este un supravieţuitor al 
Holocaustului care a suferit toate rigorile 
legilor antievreieşti şi a scris mii de pagini 
despre Holocaust. Teşu Solomovici a 
afi rmat că va face toate diligenţele pentru 
ca acest volum să nu fi e lansat în Israel.

În vizor-recrudescenţa 
antisemitismului

Preşedintele AERVH, dr. Liviu Be-
ris, a vorbit despre infl uenţa concepţiei 
de grup asupra concepţiei individuale; 
atitudini antisemite ale unor intelectuali; 
lipsa de curaj a multor oameni de cultură 
români; excepţie - revistele 22 şi O.C.; 
inegalitatea în drepturi a supravieţuitorilor 
Holocaustului cu cele ale foştilor legionari, 
că, în ce-i priveşte pe ultimii, n-a existat 
problema crizei. Preşedintele B’nai B’rith, 
ing. José Iacobescu, a subliniat nevoia 
de consultare cu BBR în probleme de 
actualitate, dat fi indcă BBR face parte din 
nou creatul Consiliu de Combatere a An-
tisemitismului (CCA); existenţa în BBR a 
unui Grup de Sprijin compus din neevrei; 
importanţa consultării de către istorici a 
Arhivelor CNSAS.; Istoric dr. Lya Benja-
min i-a reproşat directorului CSIER că în 
introducerea volumului nu s-a referit la 
activitatea Centrului, deoarece „pentru a 
trasa viitorul trebuie cântărit trecutul”. Ea 
a respins afi rmaţia că Centrul nu s-a ocu-
pat de activitatea Şef Rabinului Şafran, 
dar a atras atenţia că, în cartea lui, Carol 
Iancu „distorsionează şi minimalizează 
activitatea F.C.E.R. Documentele de 
bază referitoare la acest aspect nu sunt 
în atenţia cercetătorului,” a subliniat Lya 
Benjamin. Nimeni nu denigrează perso-

nalitatea lui Şafran 
dar acest lucru tre-
buie discutat obiec-
tiv. Este important 
că apar cărţi despre 
istoria evreilor dar 
trebuie mare atenţie 
asupra felului în care 
este tratat acest su-
biect, a atras atenţia 
vorbitoarea. Etnoso-
ciolog dr.Hary Kuller 
a scos în evidenţă 

necesitatea unei abordări mai aprofunda-
te, din partea tinerilor cercetători, a temei 
Holocaustului, Ing. Iancu Ţucărman s-a 
referit la rolul societăţii civile, apreciind 
revista „22” care publică puncte de vedere 
în favoarea evreilor şi legate de Holoca-
ust. El a atras atenţia asupra necesităţii 
de a lua măsuri în faţa recrudescenţei 
antisemitismului. Ing. Paul Schwartz, 
vicepreşedintele F.C.E.R., a considerat 
că în volum ar fi  trebuit publicate şi lu-
ările de cuvânt de la sesiune şi a cerut 
o consultare mai mare cu conducerea 
Federaţiei. El a subliniat că an de an au 
crescut fondurile alocate Centrului de 
istorie şi şi-a manifestat scepticismul cu 
privire la elaborarea obiectivă a unei istorii 
a României, precum şi legat de activitatea 
societăţii civile. Paul Schwartz a apreciat 
importanţa volumului dezbătut, dar a 
opinat că trebuie făcut mai mult pentru 
ca acesta să aibă un impact asupra 
societăţii. 

În cuvântul de încheiere, dr. Liviu 
Rotman a apreciat: ~ colaborarea cu 
redactorul Hasefer-ului, Villy Auerbach; 
~ valoarea, nu etnicitatea, drept criteriu 
în selectarea coautorilor; ~ încurajarea 
tinerilor cercetători, pentru că „ei sunt 
viitorul”; a condamnat mitologizarea 
în istorie. Vorbitorul a exagerat prin: ~ 
răstălmăcirea sintagmei „consultare cu 
conducerea F.C.E.R.”, folosită de lideri 
ai Federaţiei, în discuţiile care au urmat 
prezentărilor, asimilând-o cu fosta cen-
zură; ~ compararea criticilor aduse cărţii 
cu fostele „şedinţe de demascare”. „Un 
intelectual îşi poate permite să-şi spună 
părerea”, a conchis dr. Rotman.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
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43 million minutes 
from Arthur 

Brenner’s life
All  the 16 airstr ips of the 

Romanian airports were designed 
and built by Arthur Brenner, twice 
distinguished with the “Order of 
Work”, 83 at present. In fact one of 
the distinctions was received after 
building the port of Constanta. IIs 
berths and sea wall were also built 
after his project. The modernization 
of 1000 kilometers of national and 
county driveways also bears his 
signature. In a poem sent to our 
offices Arthur Brenner, who also 
writes poetry after his retirement, 
speaks about the 43 million minutes 
of this life, most of them dedicated 
to his work. His youth was marked 
by fi nancial and material shortages, 
as adolescent he felt the impact of 
the Iron-guard terror and of the anti-
Semite legislation of Antonescu’s 
government. He has a son from his 
fi rst marriage, an IT engineer who 
lives in Toronto. With his second 
wife who is in fact his fi rst love, he 
reunited miraculously after a long 
break and he lives happily for 35 
years. He told us he never became 
tired because he enjoyed his work 
and was late at work only once: on 
the fi rst day of the blizzard from the 
1954 winter. 

YOUTH ACTIVITY REFLECTED IN 
THE “JEWISH REALITY” PAGES

In this edition we began to publish a new column dedicated to the youth 
activity. Alexandra Croitoru, in his article, “How We Are Changing Israel’s 
Image” reports on the international seminary on communication organized 
for young people in Amsterdam. It is a larger initiative of the Zionist 
Federation from Great Britain which aims to enrich the knowledge on Israel, 
the transmission modalities and to improve the youth communication 
abilities. The Amsterdam Conference brought in discussion the approach 
to communication from a different perspective, the capacity for listening 
and, as the author writes, outlining the fact that listening represents the 
fi rst step on the right way of improving the image of Israel. The article 
“Young Jews from Europe Celebrated the New Year in Bucharest” refl ects 
a successful meeting of young Jews from Romania with their brothers 
from different European countries, an event organized by the European 
Center for Jewish Students. The guests became acquainted with the 
Jewish heritage from Bucharest by visiting the Holocaust Memorial, the 
Museum of the Jews’ History and the Great Synagogue. The New Year 
arrived on Sabbath; therefore the atmosphere was indeed very special. 
Beside the traditional entertainment, the youngsters listened to a lecture 
of Dr. Michael Kiegel, Dean of the Jewish Education Program from the 
Lauder Business School from Vienna, on Jewish contemporary issues.

“It is not the age 
that counts, but 

the support brought 
to the community”

Face-to-face with Mircea Rond, president 
of the Focşani Jewish Community

In this edition the “Face-to-face” column has Mircea 
Rond, president of the Focşani Jewish Community as 
guest. All he reports in the interview underlines the 
fact that when you want to maintain the community 
life you can do it in spite of all: number decrease, old 
aged majority population, fi nancial problems. Mircea 
Rond has the merit of being a creative follower of his 
predecessors: he managed to build a united team, 
to apply the open gates strategy so that the younger 
generations would grow without the prejudice facilitating 
the revival of anti-Semitism and negationism. The 
president of the Focşani community knows the history 
of his community; he is a good manager preoccupied 
to maintain in good conditions the Jewish sacred 
patrimony. He loves his family, his community, has the 
friendship vocation, is open to the people’s suffering. 
The proof is his permanent care for the assisted 
persons, for every community member who asks for his 
help. And it is worth to remember: this small community 
has a successful review entitled “Menorah” with on-line 
distribution. The creativity, the passion, the optimism 
and the working force are, in his opinion, the traits of a 
good community president, particularly one of a small 
community. Mircea Rond has a gift, to communicate 
with youngsters middle aged and old age people, 
because “it is not the age that counts, but the support 
brought to the community”.

Israel-Europe: common 
front, common values
Dr. Aurel Vainer, president of F.J.C.R., 

member of the Parliament, participant to 
the Conference « European Friends of Israel», 

2nd edition, Jerusalem February 5-7, 
2011-02-19

The 2nd edition of the Conference « European Friends 
of Israel», a meaningful event of the international political 
life, took place in Jerusalem on February 5-7, 2011. The 
Romanian Parliament delegation included 16 participants, 
senators and members of the Chamber of Deputies, 
including Dr. Aurel Vainer, president of F.J.C.R. The 
high importance of the event was determined by the 
participation – 400 parliamentarians from 32 countries, by 
the remarkable speeches – President Shimon Peres, PM 
Benjamin Netanyahu, other political personalities, hosts and 
guests, as well as personalities of the Israeli economical 
and fi nancial life who outlined the positive Israeli economical 
balance of the last years, in spite of the crisis, and by the 
debates on the Israel-Palestinian Authority and Israel –the 
neighbor Arab countries relations, issues of great interest 
not only for Israel, but for the international democracy, 
including the European, after the recent events from the 
Middle East in Tunisia, Egypt, Algeria. The speeches and the 
debates underlined the acknowledgement and the respect 
for the modern Israel existence and sovereignity, gained 
after thousands of years, the common front Israel-Europe 
on the background of their common values. The perspective 
of two states existence, Israel and Palestine, warranted by 
the mutual insurance of their security was also mentioned 
in the discussions. From the data gathering, as well as 
from Dr. Vainer’s interview for Radio Romania International, 
this second edition of the Conference was successful, 
particularly through the reiteration of the common will to 
build a common front against the possibility of the ascending 
threat of the Islamic radicalism, in a key-moment for the 
future evolution of the Middle East. “Worry and Hope” might 
have been the under title of the Conference. 

In his interview Dr. Aurel Vainer who made commentaries 
on the Egypt events, expressed his hope that the Egyptian 
political life will develop in a democratic direction, though, 
according to some political analysts, the pressure of the 
Muslim extremists might increase, even to the point of 
a situation similar to that occurred in Iran 18 years ago, 
transforming Egypt in a fundamentalist Islamic state. For 
Israel, the necessity of maintaining the peace agreements 
with this country is crucial, said the Jewish community 
representative. 

J E W I S H  R E A L I T Y 
i n  d i a l o g u e  w i t h  i t s  r e a d e r s

On February 6th our review inaugurated the cycle 
“JEWISH REALITY in dialogue with its readers”, 
an initiative aiming to get the publication closer to 
the readers, who in this way have the possibility 
to express their opinions on the content, to bring 
their suggestions to improve its themes. We have to 
say that the participants fully used this opportunity, 
14 persons spoke and brought their own ideas in 
discussion. The majority of the speakers mentioned 
and appreciated the review quality, its improvements 
in content and shape. „Jewish Reality“ refl ects indeed 
the Jewish reality from Romania, the Federation and 
communities’ activity, publishes interesting articles 
(Eva Ţuţui), has a large thematic register, with 
special high consideration for the Science and Life 
page. Through the presentation here of the Jewish 
scientists’ contribution, the page becomes a concrete 
refl ection of the real-Semitism concept supported 
by the regretted academician Nicolae Cajal (Iancu 
Ţucărman). A good idea was also the publication of a 
humor page, of some crosswords (Z. Tauberg). Still, 
most of the ideas brought by the speakers focused 
on the thematic enrichment of the review. Thus, 
many of the participants asked for a richer refl ection 
and commentary on the Middle East situation, and 
for more information on the political, social, cultural 

and artistic life of Israel (Iancu Ţucărman, Jose 
Iacobescu, Dr. Mariana Stoica), for the presentation 
of some moments from the FJCR history and their 
strive for the Jews’ salvation during the Holocaust – 
(Dr. Lya Benjamin), for the analysis of the social and 
economical situation confronting Romania, including 
of the Jews (Dr. Hary Kuller, Eva Ţuţui), for the 
presentation of some simple Jews’ contribution to the 
achievement of some Jewish assets such as schools, 
hospitals and for a legal column (A. Weisenberg), 
for the refl ection of the Literary Salon (Z. Tauberg), 
for a reader’s column (Ţicu Goldstein). Several 
speakers underlined the necessity of a clear position 
of the review against the anti-Semite manifestations 
– (Jose Iacobescu, Anette Vainer, Paul Schwartz, 
vice-president of FJCR, Iancu Ţucărman). To fi nd the 
appropriate means to a deeper dissemination of the 
review in the Romanian society, beside the Jewish 
circles, represented a common aim mentioned by 
many of the speakers – Dr. Mariana Stoica, Iacob 
Laţet, as well as a more important presence of the 
younger generation in its pages. Dr. Aurel Storin, chief 
editor of the review and the participants considered 
this fi rst meeting successful and expressed their hope 
for the continuation of such events.

Foto: Mihai TunsoiuFoto: Mihai Tunsoiu
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Interiorul capelei de la „Filantropia” - prea des mi-a fost 
dat să mă afl u în asemenea locuri! -, bărbaţii de-o parte, 
femeile – de alta. La mijloc – sicriul şi coroanele de fl ori; 
de data aceasta – un savant, un degustător şi creator de 
Frumos, un om, aşa cum ar trebui să fi e oamenii - dar câţi 
îşi merită numele?! - , prof. univ. dr. Andrei Voinea z.l. Ce-
remonial, discursuri, dar şi cuvinte venind din inimă. „Am 
stat puţin cu Andrei înainte…”, îmi spune doamna Doina, 
soţia lui. Atât. Nu-şi exteriorizează suferinţa. Şi nici nu tre-
buie. Chipul profesorului mă urmăreşte, aşa cum îl ştiu: în 
cabinetul lui din Calea Călăraşi, unde era înainte Centrul de 
Ajutor Medical al Federaţiei, îmbrăcat în halat alb. Profesorul 
Voinea îşi onora neînchipuit de mult uniforma de medic. Îi 
revăd mental ochii cu pleoapele de jumătate închise; ochi 
care au văzut şi au suferit multe în această vale a cinismului 
şi a cruzimii, căruia el i-a opus, o viaţă, salutul oriental: cu 
mâna la frunte, la buze, la inimă. A înţeles de copil – bu-
nicul lui era agricultor din Jibău – că nu moartea, viaţa e o 
problemă. Bunicul ar fi  dorit ca fi ul lui să fi e rabin, dar el a 
ales medicina. Un gest hasidic? Un gest haskalian? Se pot 
împăca amândouă? Poate că se întâlnesc în misiunea de 
Tikun Olam, hărăzită poporului evreu, despre care amintea 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Să ajuţi, să-ţi reţii 
lacrimile, să încurajezi c-o glumă; aşa a înţeles profesorul 
Voinea să fi e performer în medicină: dublu laureat al Pre-
miului Academiei Române, autor a 12 manuale de ortopedie, 
reprezentant al României la congrese internaţionale... „Ar fi  
trebuit să fi e aici o gardă militară să-i dea onorul!”, spunea 
preşedintele BBR, ing. José Iacobescu; reverenţă de gând 
faţă de cel care, aproape până-n ultima clipă, a condus Co-
misia de sănătate a BBR. Profesorul Voinea nu concepea 

să fi i inactiv, chiar dacă „nu mai eşti în muncă”. Era – a avut 
ocazia s-o demonstreze – şi-un foarte bun organizator: a 
condus Spitalul CFR – 2, Spitalul de Urgenţă „Floreasca”, 
Centrul FCER de Ajutor Medical, mărturisea fostul director 
al DASM, ing. Nilu Aronovici. A sa violon d’Ingres era lite-
ratura. Mi-a vorbit despre asta într-o dimineaţă, la cabinet: 
cum a debutat în liceu la „Ţara visurilor noastre”, revistă 
orădeană, alături de Ovidiu Drimba, Mircea Maliţa… Cum 
poeziile sale au atras atenţia lui Iorga, în „Cuget clar”. Cum 
„ţara visurilor” lui s-a făcut ţăndări într-o singură noapte: toţi 
evreii de la sate au fost mânaţi spre ghetourile capitalelor 
de judeţ din Transilvania de Sud. Au urmat anii de muncă 
obligatorie, din care aveau să se nască, mult mai târziu, 
„Clepsidra cu bolovani”, carte scrisă împreună cu Kovacs 
Janos. O veche colaborare literară, cu roade binecunoscute, 
l-a legat de av. Constantin Vişinescu, maestru al Baroului, 
intelectual de spiţă aleasă, preşedinte de onoare al ACPRI. 
Dar nu despre asta a vorbit maestrul, ci despre felul în care 
a luptat profesorul cu împotrivirea a şase-şapte confraţi, 
înclinaţi să apeleze la soluţia chirurgicală, mai comodă, 
însemnând scurtarea piciorului unei paciente – soţia sa, 
doamna Vişinescu, – şi cum profesorul a învins. „El trăieşte, 
fi indcă un om moare numai când e uitat”. A confi rmat-o, în-
tr-o efuziune de afecţiune-admiraţie, şi Constantin Benone. 
Mă năpădeau clipe de încercări, în care profesorul Andrei 
Voinea şi doamna Doina mi-au fost aproape. „Cine doreşte 
să ia cuvântul?”, întreba ofi ciantul Avram Zilberman. Lumea 
mea se face tot mai mică. Rămân El Male Rahamim intonat 
de Prim Cantorul Iosif Adler, Psalmii recitaţi de Prim Rabinul 
Şlomo Sorin Rosen, bulgării de pământ proaspăt…

IULIA DELEANU

ANIVERSĂRILE ŞI ANIVERSĂRILE ŞI 
COMEMORĂRILE COMEMORĂRILE 
LUNII FEBRUARIELUNII FEBRUARIE

• La 1 februarie 1928 s-a născut OCTAVIAN SAVA, 
autorul unor reuşite programe de divertisment la 

TV.

• La 2 februarie 1827 s-a născut la Lvov cărturarul 
SALOMON BUBER.

• La 3 februarie 1807 se deschide la Paris Marele 
Sanhedrin, convocat de Napoleon. Era o 

consfătuire a reprezentanţilor comunităţilor evreieşti 
din Franţa.

• La 5 februarie 1878 s-a născut la Paris ANDRÉ 
GUSTAVE CITROËN, creatorul automobilului 

care îi poartă numele.

• La 6 februarie 1942 naziştii au exterminat evreii 
din ghetoul de la Riga.

• La 8 februarie 1868 s-a născut la Londra zoologul 
LIONEL WALTER ROTHSCHILD. A fost fiul 

fondatorului celebrei dinastii bancare.

• La 8 februarie 1882 s-a născut la Cannes scriitorul 
BERTHOLD AUERBACH.

• La 10 februarie 1880 a murit la Nîmes juristul şi 
omul politic ADOLPHE CREMIEUX. A făcut mari 

eforturi pentru ajutorarea evreilor din 
întreaga lume.

• La 11 februarie 1898 s-a născut la 
Budapesta fizicianul LEO SZILARD.

• La 12 februarie 1698 s-a născut în 
Germania JOSEF SÜSS OPPENHEIMER, 

finanţist şi „evreu de curte”.

• La 13 februarie 1918 s-a născut ELENA 
NEGREANU, actriţă, regizoare şi pictoriţă

• La 13 februarie 1837 a murit la Paris, pu-
bli cistul şi criticul literar LUDWIG BORNE.

• La 14 februarie 1902 s-a născut la Dorohoi 
scriitorul ION CĂLUGĂRU.

• La 14 februarie 1930 s-a născut scriitoarea 
FELICIA MOHR.

• La 15 februarie 1898 s-a născut la 
Bucureşti actriţa DIDA SOLOMON – 

CALLIMACHI. A debutat în 1922 la Teatrul 
Naţional din Bucureşti.

• La 15 februarie 1923 s-a născut la 
Bucureşti poetul, eseistul şi traducătorul 

PETRE SOLOMON.

• La 15 februarie 1933 s-a născut la Iaşi 
muzicologul IOSIF SAVA. A fost realizatorul 

unor apreciate emisiuni la TV şi Radio. 
Dintre acestea se remarcă „Seratele 
muzicale”. A publicat numeroase lucrări de 
specialitate.

• La 16 februarie 1891 s-a născut scriitorul EMIL 
DORIAN. A debutat la „Sburătorul” lui Lovinescu. 

A participat la bătălia de la Mărăşeşti.

• La 16 februarie 1932 s-a născut la Cernăuţi 
scriitorul AHARON APPELFELD. În 1946 s-a 

stabilit în Ereţ Israel. A fost distins cu diferite premii 
literare.

• La 16 februarie 1998 a murit la Londra scriitoarea 
MARTA GELLHORN.

• La 17 februarie 1913 s-a născut la Varşovia 
muzicianul RENÉ LEIBOWITZ. S-a impus ca 

dirijor, compozitor, pedagog şi istoric al muzicii.

• La 18 februarie 1933 s-a născut în Cehoslovacia 
regizorul MILOS FORMAN. A fost distins cu 

Premiul Oscar pentru filmul „Zbor deasupra unui 
cuib de cuci” (1975).

• La 19 februarie 1808 a murit DAVID EMANUEL, 
primul guvernator evreu din istoria S.U.A.

• La 19 februarie 1927 a murit criticul literar GEORG 
BRANDES, cu o influenţă decisivă asupra litera-

turii scandinave moderne.

• La 20 februarie 1982 a murit la Ierusalim scriitorul 
şi savantul GERSHOM SCHOLEM, născut la 

Berlin. A predat la Universitatea Ebraică.

• La 20 februarie 1967 a murit fizicianul ROBERT 
OPPENHEIMER. A elaborat studii fundamentale 

în domeniul fizicii nucleare.

• La 21 februarie 1677 a murit la Haga marele 
filosof BARUCH SPINOZA. Scrieri principale: 

Etica şi Tratatul teologico-politic. Spinoza considera 
că lumea este un sistem logic.

• La 22 februarie 2006 a murit la Heidelberg poeta 
HILDE DOMIN, născută la Köln

• La 22 februarie 1942 a murit în Brazilia (sinucidere 
împreună cu soţia) scriitorul STEFAN ZWEIG, 

născut la Viena.

• La 22 februarie 1857 s-a născut la Hamburg 
fizicianul HEINRICH HERTZ, descoperitorul 

undelor electromagnetice.

• La 23 februarie 1929 s-a născut sociologul şi 
istoricul HARRY KULLER.

• La 23 februarie 1996 a murit la New York 
colecţionarul de artă SERGE SABARSKY.

• La 23 februarie 1835 a murit la Zürich scriitoarea 
şi traducătoarea EMMA BRAUN, militantă a 

mişcării social-democrate din Austria.

• La 23 februarie 1835 s-a născut JULIUS VOGEL, 
primul premier evreu la Noii Zeelande.

• La 26 februarie 1882 a murit la Frankfurt pe Main 
pictorul MORITZ DANIEL OPPENHEIM. S-a 

remarcat prin portretele sale.

• La 27 februarie 1892 a murit la Breslau cantorul 
MORITZ DEUTSCH.

• La 28 februarie 1821 s-a născut în Elveţia actriţa 
ELISA RACHEL FELIX.

• La 28 februarie 1986 a murit la New York 
scriitoarea LAURA HOBSON.

SIEGFRIED WOLF
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DECESE  COMEMORĂRI 

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna ianuarie 2011: IANCU TEEA (77 de ani, 
Cimitirul Giurgiului); ABRAMOVICI LEOPOLD (87 de ani, Cimitirul Giurgiului); 
COVALENCO GERMAINE (87 de ani, Cimitirul Sefard); WEINTRAUB CHARLOTTE 
(88 de ani, Cimitirul Sefard); SCHECHTER IANCU (52 de ani, Cimitirul Giurgiului); 
SPRINGER ALEXANDER (89 de ani, Cimitirul Giurgiului); SCHECHTER LIUBA (91 
de ani, Cimitirul Giurgiului); MANOLIU HORTENSE (86 de ani, Cimitirul Giurgiului); 
HOLLINGER ALEXANDER (74 de ani, Cimitirul Giurgiului).

Înhumaţi în cimitirele din ţară: ABRAHAM ROBERT (73 de ani, Teiuş, jud. Alba)

Cu adâncă durere, vă amintim că la 9 fe-
bruarie 2011 (5 Adar Alef 5771) se împlinesc 
4 ani de la trecerea în nefi inţă a celui care a 
fost ing. ALTARESCU DAVID, fost preşedinte 
al comunităţii din Buhuşi, soţ, tată şi bunic 
nepreţuit. Amintirea sa va rămâne pentru 
totdeauna în inimile noastre. Soţia Sofi a, 
copiii Lucian şi Gheona, nepoţii Lior şi Deia.

FLORI DE GÂND PENTRU DAN MIZRAHI Z .L .
Îl ascultam deunăzi pe Dan Mizrahi 

în variaţiunile pentru pian şi orchestră I 
got rhythm, de Gershwin, la Radio Ro-
mânia Muzical. Îl simţeam prezent; cum 
prezent rămâne pentru atâţia elevi ai 
lui cărora le-a fost părinte spiritual. Eu 
nu mă prenumăr printre ei, dar am avut 
privilegiul să fac parte dintre musafi rii 
Casei Mizrahi, să-l ascult improvizând 
la pian pe teme propuse de oaspeţi. 
Era una din casele bucureştene, într-
un început de veac prea tehnologizat 
şi peste măsură de pragmatic, unde 
se făcea muzică bună, într-o tradiţie 
aproape dispărută. Amfi trionii – Cici 
şi Dan Mizrahi – ştiau să te facă să 
te simţi bine: cu discreţie, rafinată 

simplitate, delicateţe. Dar şi crâmpeie 
de viaţă publică mi se derulau în faţa 
pietrei funerare, inaugurate – cum a 
trecut anul! - într-o zi cu ger şi vânt la 
Cimitirul Sefard din Capitală: concerte 
la Muzeul „Enescu”, Ateneul Român, 
Centrul Comunitar Evreiesc, „Euroiu-
daica”, Festivalul de la Sibiu, lansarea 
memoriilor, apărute la Hasefer, „Aşa a 
fost…”, spectacole de Purim, unde de 
zeci de ani, era coautor la „partea mu-
zicală”. N-o făcea doar fi indcă „primea 
invitaţie”. O dată – eram la o lansare de 
album al său, „Melodii sefarde”, - a vor-
bit despre Cahal Grande, incendiat de 
legionari în pogromul din ianuarie ’41. 
O imagine despre cât de adânc trăia în 

el sentimentul evreităţii. Maţeiva a fost 
acoperită cu lumânări, fl ori din petale 
şi fl ori de gând (foşti elevi - prof. univ. 
dr. Carmen Stoianov, Irina Hoisescu; 
prieteni – Mia Capoianu; admiratori – 
Iancu Ţucărman; preşedintele CEB, 
Erwin Şimşensohn). Numitorul comun 
al participării la comemorare – lideri 
ai F.C.E.R., vârfuri ale vieţii muzicale, 
colaboratori, elevi, prieteni, împărtăşind 
restriştea Ceciliei Mizrahi, - a fost iubi-
rea, solidaritatea, sentimentul că dâra 
lăsată în urmă de Dan Mizrahi creşte în 
timp. Cei prezenţi au ascultat cu evlavie 
Psalmii, El Male Rahamim, psalmodiaţi 
de Prim Cantorul Iosif Adler, traducerea 
în română - ofi ciantul Ion Fătu. (I.D.)

„ P r o f e s o r u l  A n d r e i  V o i n e a  t r ă i e ş t e , 
f i i n d c ă  u n  o m  m o a r e  n u m a i  c â n d  e  u i t a t ”

Scenariu cunoscut

Un cimitir evreiesc din Ungaria, vandalizat 
aproape în totalitate
La sfârşitul lui ianuarie, cimitirul evreiesc din localitatea 

Marcal (vestul Ungariei) a fost vandalizat, 75 din 80 de mor-
minte fi ind distruse. Poliţia din judeţul Somogy a început cer-
cetările şi a ajuns la concluzia (oare unde am mai auzit astfel 
de lucruri?) că făptaşii sunt... trei adolescenţi, a informat 
agenţia ungară MTI. Cei trei tineri, în vârstă de 14-15 ani, au 
mărturisit că „le-a venit ideea aşa, deodată” şi au profanat 
mormintele „pentru a-şi demonstra forţa”. Pierderile mate-
riale se ridică la 1,5 milioane de forinţi (aproximativ 2000 
de euro). După ce şi-a exprimat consternarea, considerând 
gestul ruşinos, preşedintele Consiliului judeţean Somogy 
a promis sprijin pentru refacerea monumentelor. Premierul 
Viktor Orban şi-a manifestat de asemenea consternarea, 
afi rmând că este dureros că în noua epocă, ce se bazază pe 
respectarea demnităţii umane, se mai pot întâmpla atacuri 
antisemite, stârnite de ură. În schimb, Peter Feldmayer, 
preşedintele MAZSIHISZ (Federaţia Comunităţilor Evrei-
lor din Ungaria), consideră că instigarea la ură a extremei 
drepte ungare este tot mai activă iar lozincile extremiste, 
antievreieşti, formulate chiar în cadrul Parlamentului, „i-ar 
putea stârni pe unii să profaneze cimitirele israelite”.

Dealtfel, recent, premierul ungar a fost atenţionat în 
legătură cu intensifi carea antisemitismului din ţara sa de 
către Moshe Kantor, preşedintele Congresului Evreiesc 
European, în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu Orban 
la Bruxelles, cu prilejul Zilei Internaţionale a Holocaustului. 

Răspunsul pe care l-a primit a fost că antisemitismul din 
Ungaria nu este mai puternic decât în alte ţări europene. 
Din păcate, au constatat observatori ai situaţiei din Ungaria, 
fenomenul capătă forme din ce mai insidioase. Astfel, în 
ultima perioadă, în mass-media ungare de dreapta se duce 
o adevărată “vânătoare de vrăjitoare” împotriva unui grup de 
fi losofi  de orientare liberală, în mare parte evrei, printre care 
prestigioasa intelectuală Agnes Heller. Atacurile sunt atât de 
transparente încât  chiar oameni politici sau intelectuali de 
dreapta au apreciat că este vorba de antsemitism mascat.

EVA GALAMBOS

Făptaşii – trei adolescenţiFăptaşii – trei adolescenţi
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בירחון זה אנו מציגים מדור חדש שעניינו פעילות נוער. 
כך אלכסנדרה קרויטורו, במאמר ”איך לשנות את תדמיתה 
של ישראל“ מציגה דוחות על סמינר בין-לאומי לתקשורת, 

שארגנו צעירים באמסטרדם. מדובר ביוזמה רחבה יותר 
מטעם הפדרציה הציונית של בריטניה שמטרתה להעשיר 
את הידיעות על ישראל, ואשר אפשרה לצעירים להביע 
את דעותיהם. הסמינר באמסטרדם עסק בנושא ממבט 
שונה מהרגיל, מהכתוב ומהנשמע, ואלכסנדרה קרויטורו 

מדגישה שההקשבה הייתה דרוכה לגבי כל מה שנאמר על 
ישראל. במאמר ”צעירים יהודים באירופה חגגו שנה עברית 
חדשה בבוקרשט“ כותבים על הצלחת המפגש של צעירים 

יהודיים מרומניה עם עמיתים ממדינות שונות באירופה. את 
המפגש החברתי ארגן המרכז האירופי לסטודנטים יהודיים. 
האורחים התוודעו למורשת העברית באמצעות ביקור באתר 

ההנצחה לשואה בבוקרשט, במוזיאון להיסטוריה של עם 
ישראל ובבית הכנסת הגדול. השנה החדשה חלה בד-בבד 

עם כניסת השבת, ולכן האווירה הייתה מיוחדת. נוסף לטקס 
החג המסורתי, ד“ר מיכאל קיגל, דקאן בית הספר לחינוך 

עברי מטעם תוכנית לאודר ובית הספר לעסקים בווינה, 
הרצה באוזני הצעירים על בעיות יהודיות אקטואליות.

אירועים מרכזיים בפוליטיקה הבין-לאומית, הכנס השני של 
ועידת ”ידידי ישראל באירופה“, התקיים ב-8-5 בפברואר 
השנה, בירושלים. נציגים מטעם רומניה היו: משלחת של 
הפרלמנט הרומני בת 16 חברים, סנטורים וצירים, יו“ר 
הפדרציה וחבר הפרלמנט ד“ר אאורל ויינר. סך-הכול 

השתתפו בכנס 400 חברי פרלמנט מ-32 מדינות באירופה, 
נשיא מדינת ישראל, שמעון פרס, ראש ממשלת ישראל, 

בנימין נתניהו, ועוד אישים מהפוליטיקה והכלכלה של ישראל 
אשר הדגישו בנאומיהם את העובדה שעל אף המשברים 
בכלכלה העולמית, ישראל הגיעה לאיזון כלכלי ולהישגים 

כלכליים גדולים בסיכומה של שנה זו. כמו כן התקיים דיון 
בנושא יחסי ישראל והרשות הפלסטינית, ישראל ומדינות 

ערב שכנותיה, שהשפעתם אינה רק על ישראל אלא על כלל 
המדינות הדמוקרטיות ברחבי העולם, ולכן נציגי האיחוד 

האירופי, על רקע האירועים האחרונים במזרח התיכון 
(תוניסיה, מצרים, אלג‘יריה) הדגישו בנאומיהם את ההכרה 

בחשיבות קיומה וריבונותה של ישראל המודרנית, ושיש 

לעשות חזית משותפת ישראל – אירופה, בהתחשב בערכים 
המשותפים להן. כמו כן ציינו את חשיבות קיומן של שתי 

מדינות זו לצד זו, ישראל ופלסטין, מתוך התחייבות לשמור 
על ביטחונה של מדינת ישראל. 

בריאיון לרדיו רומניה הבין-לאומי אמר חבר הפרלמנט ד“ר 
אאורל ויינר שהכנס נחל הצלחה, בעיקר בשל העובדה כי 
אנו חווים רגעים היסטוריים שהשפעתם על ההתפתחויות 

העתידיות במזרח התיכון הם עדיין בגדר נעלם, והביע תקווה 
שלא תהיה סכנה לשלום הקיים עם מצרים עקב אפשרות 
עליית הרדיקליזם האסלאמי. כמו כן התייחס ד“ר אאורל 

ויינר לאירועים במצרים, והביע תקווה כי ההתפתחויות 
בפוליטיקה המצרית יהיו בכיוון הדמוקרטיה, אם כי קיים 

החשש, על פי פרשנים פוליטיים אחדים, שהאירועים 
האחרונים יגבירו את הלחץ על קיצונים מוסלמים ויובילו 

את מצרים להיות מדינת אסלאם פונדמנטליסטי כפי שקרה 
באיראן. לפיכך חשוב לישראל להחזיק ולהמשיך את כל 

הסכמי השלום עם מצרים.

ב-6 בפברואר שנה זו נחנכה באולם 
הג‘וינט בבוקרשט סדרה של ”הירחון 
שלנו בדיאלוג עם הקוראים“ – יוזמה 
שמאפשרת לקוראי הירחון להביע את 

דעתם על התכנים שבירחון ולהציע 
הצעות לשיפור בכל נושא. באירוע 
דיברו ארבעה-עשר קוראים וחלקו 
את דעתם על איכות הירחון, העלו 

הצעות לשיפור הן בתוכן והן בצורה. 
הם ציינו כי הירחון אכן משקף את 

המציאות היהודית ברומניה ואת 
עבודתן של הפדרציה והקהילות. הם 
דיברו בחשיבות מדור ”מדע וחיים“, 

שעורכת אווה צוצוי, שבו היא מראיינת 
מדענים יהודיים ומציגה את תרומתם. 

בהצגת התרומה של אנשי מדע יהודיים, 
הדף בירחון מבליט את דעותיו של 

האקדמאי ניקולאי קאז‘אל (ע“י ינקו 
צוקרמן). רעיון מצוין היה לפרסם דפי 
הומור  ושירה (ז‘ טאוברג). הנואמים 

הביאו בדבריהם רעיונות לנושאים 
חדשים שיעשירו את הירחון. רבים 

מהקוראים התבקשו להביע את דעתם 
על המצב במזרח התיכון, וכן להוסיף 

מידע על המצב הפוליטי, חברתי, 
תרבותי, אמנותי הקורה בישראל (ינקו 
צוקרמן, ז‘וסה יאקובסקו, ד“ר מריאנה 
סטויקה). גם דיברו על מאבק הפדרציה 
למען הצלת יהודים בזמן השואה (ד“ר 

ליה בנימין). ד“ר הרי קולר ואווה צוצוי 
ניתחו את המצב החברתי ברומניה, 

והתייחסו למצבם של היהודים, ולבעיות 
החברתיות והכלכליות. כמו כן הציגו 

את תרומתם של יהודים פשוטים 
בהקמתם ואחזקתם של מוסדות יהודיים 

כגון בתי חולים ובתי ספר, דיברו 
על הוספת מדור משפטי מיוחד (א‘ 

וייסנברג) ומדור חדש שיסקר נושאים 
ספרותיים (ז‘ טאוברג) וגם הציעו 

במה לקורא (ציקו גולדשטיין). דוברים 
אחרים, המהנדסים חוזה יקובסקו, אנט 
ויינר, פאול שוורץ, וסגן יו“ר הפדרציה 

יעקוב צוקרמן הדגישו את הצורך 
שהירחון ינקוט עמדה נגד גילויים של 

אנטישמיות. 
ד“ר מריאנה סטויקה והכלכלן יעקב 

לנצט אמרו שעל הירחון למצוא 
דרכים לחדור עמוק יותר לתוך החברה 
הרומנית ולהשפיע בה ולא רק בקהילה 
היהודית. כמו כן הביע המהנדס פאול 
שוורץ את חשיבות הגברת מעורבות 

הנוער בירחון. ממשתתפי הכנס תמכו 
ברעיונות אלה.  

העורך הראשי של הירחון, ד“ר אאורל 
סטורין, והנוכחים בפגישה הראשונה 

הביעו תקווה להמשיך במפגשים בייחוד 
לנוכח הצלחת המפגש הראשון, שהניב 

רעיונות פוריים. 

פעילות הנוער משתקפת בירחון ריאליטיטאהפעילות הנוער משתקפת בירחון ריאליטיטאה 

”לא הגיל ”לא הגיל 
קובע, אלא קובע, אלא 
התמיכה של התמיכה של 

הקהילה“הקהילה“
(”פנים אל פנים“ עם יו“ר (”פנים אל פנים“ עם יו“ר 

הקהילה היהודית של הקהילה היהודית של 
פוקשאן, מירצ‘ה רונד)פוקשאן, מירצ‘ה רונד)

בגיליון זה, במדור ”פנים אל פנים“, 
של  היהודית  הקהילה  יו“ר  מתראיין 
הקהילה,  יו“ר  רונד.  מירצ‘ה  פוקשאן, 
מירצ‘ה רונד, הבהיר בריאיון, שכאשר 
אפשר  הקהילה  חיי  על  לשמור  רוצים 
לעשות זאת גם בתנאים קשים: ירידה 
במספר חברי הקהילה, התמודדות עם 
בעיות של אוכלוסיית הקשישים ובעיות 
ליישם  מצליח  רונד  מירצ‘ה  כלכליות. 
את מה שלמד ממוריו – להשיג חינוך 
מורים  צוות  להכשיר  מודרני,  יהודי 
לגדול  הצעירים  הדורות  את  שיחנכו 
כלשהי  מהשפעה  וחופשיים  משוחררים 
השואה  ושנות  האנטישמיות  ימי  של 
שידעו אבותיהם. יו“ר הקהילה היהודית 
מכיר היטב את ההיסטוריה של הקהילה 
היהודית בפוקשאן שהוא מוביל, וכמנהל 
המורשת  את  לשמר  דואג  הוא  טוב 
היהודית בקדושתה. הוא אוהב את חברי 
אחת,  משפחה  בהם  ורואה  הקהילה 
קשריו עם חברי הקהילה קרובים והוא 
הוא  ככזה  אחרים.  של  לסבלם  פתוח 
דואג לסייע לכל חבר בקהילה הפונה 
קטנה  קהילה  שזו  לציין  ראוי  לעזרה. 
”מנורה“,  המגזין  את  לאור  המוציאה 
להצלחה.  וזוכה  באינטרנט  המופץ 
היכולת  אופטימיות,  יצירתיות, תשוקה, 
לעבוד עם אנשים, הם לדעתו התכונות 
שצריך יו“ר טוב של הקהילה, לא כל 
רונד  מירצ‘ה  קטנה.  קהילה  יו“ר  שכן 
קבוצות  כל  עם  לתקשר  ביכולת  ניחן 
הגיל, כי לדבריו: ”לא הגיל קובע, אלא 

התמיכה של הקהילה.“

ישראל – אירופה: חזית 
משותפת, ערכים משותפים

הירחון ריאליטאטיה בדיאלוג עם הקוראים

zicedid ze`ivnd
כ‘ז שבט תשע“א- כ‘ד אדר א‘ תשע“א  כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

(יו“ר הפדרציה חבר הפרלמנט, ד“ר אאורל ויינר, השתתף בהרצאה בכנס 
”ידידי ישראל באירופה“, מהדורה שנייה, ירושלים, 5 עד 7 בפברואר 2011).

43 מיליון דקות 
של חייו של 
ארתור ברנר

את כל שישה-עשר מסלולי התעופה 
ברומניה בנה ארתור ברנר, בן ה-83, 

ועליהם זכה פעמיים באיתורים ”פקודת 
העבודה“. נדייק עוד ונאמר שאחד 
האיתורים ניתן לו על בניית שובר 

הגלים בנמל קונסטנצה. כאלף ק“מ של 
כבישים בדרכים הלאומיות והמחוזיות 
ברומניה הוא תכנן. לאחרונה התחיל 
לכתוב שירים ושלח למערכת הירחון 

שיר שבו הוא מדבר על 43 מיליון דקות 
של חייו, שאת מרביתם הקדיש לעבודה. 

בצעירותו סבל מהאנטישמיות 
ומהחוקים האנטישמיים שחוקקו בימי 

אנטונסקו. מנישואיו הראשונים יש 
לו בן, כיום מהנדס בטורונטו. עם 

אשתו השנייה, שהיא למעשה אהבתו 
הראשונה, הוא חי 35 שנה. מעולם לא 
היה עייף היות שאהב את עבודתו. רק 
פעם אחת בחייו איחר לעבודה: ביום 
הראשון של סופת השלגים של 1954.

Foto: Mihai TunsoiuFoto: Mihai Tunsoiu



Supă de pui cu dovleac, cartofi 
şi porumb

Ingrediente:1,5 kg. bucăţi de carne de pasăre, o ceapă mare feliată, 4 căţei de 
usturoi, două foi de dafi n, doi ardei iuţi, fără seminţe, tăiaţi jumătăţi, sare şi piper 
proaspăt râşnit, opt pahare cu apă, un dovleac de aproximativ 500 de grame, patru-
şase cartofi  fi erţi, tăiaţi în jumătăţi sau sferturi, doi morcovi feliaţi, două ţelini cu frunze 
cu tot, trei ştiuleţi de porumb (proaspeţi sau îngheţaţi),  o albitură cu frunze, tăiată în 
două, o jumătate de linguriţă de oregano, trei sau patru linguri de coriandru proaspăt 
sau pătrunjel, felii de lămâie pentru ornat.

Preparare: Carnea de pasăre se pune într-o oală mare pentru a lăsa loc şi zar-
zavaturilor. Se adaugă ceapa, usturoiul, foile de dafi n, ardeii iuţi, puţină sare şi apă 
cât să acopere ingredientele. Se fi erbe şi se ia spuma, apoi se lasă la foc mic o oră. 
Dovleacul se curăţă, se taie în cubuleţe, se pune în vas şi se adaugă  zarzavaturile. 
Dacă este cazul, se mai pune apă. Oala se acoperă  şi se fi erbe pe foc mic 20 de 
minute. La sfârşit se adaugă porumbul, tăiat in bucăţi dacă este proaspăt (dacă este 
congelat se pune întreg), oregano, piper negru şi se fi erbe încă 15 minute până când 
carnea şi zarzavaturile se înmoaie. Se pun foile de dafi n şi ardeiul iute. Se gustă şi 

se mai asezonează. Dacă 
este cazul, se mai degre-
sează. Se scoate pielea 
de pe bucăţile de pui, se 
curăţă de oase iar carnea 
se taie în cubuleţe. Dacă 
s-a folosit porumb conge-
lat, se taie în bucăţi mai 
mari. Atât carnea cât şi 
porumbul se pun înapoi 
în oală. Supa se serveşte 
fi erbinte, cu coriandru şi 
cu felii de lămâie. După 
gust, se poate servi şi cu 
garnitură de orez. (E.G.)

Gastronomica

ZAI FREIL|H!ZAI FREIL|H!
Fii vesel!Fii vesel!
O pagină de arta şi de 

meseria divertismentului

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, ŞTEFAN CAZIMIR

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

Sumă
Nume 
(foto)

Fragil
În frig!

În mapă!

Final de 
idee!

Flacără
Înspre

Identifi -
cată

Asia!

A extrage

Prenume 
(foto)

Sărbătoare 
iudaică

Indecisă

A reevalua
Crab

Horia 
Lovinescu

Erudit
Nul

Marc 
Chagall

INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIUŢE

24 de ore 

În dosar!

În picaj!

Situaţie

Evitări

În partaj!

Încăperi

În atomi!
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ALŢI PIETONI, ALŢI ŞOFERI...
Viscol de ianuarie peste urbea noastră 

natală. Într-un slalom anevoios, înaintez 
ocolind cu emoţie gropile căscate în 
asfaltul şoselei care vor să mă înghită. 
Ahaha! Victorie! 

Ştiu ce articol voi selecta pentru acest 
număr al revistei. După ce îl veţi citi şi dvs. 
sunt convins că veţi bănui că a fost scris 
de un bucureştean al zilelor noastre. Nu 
vă rămâne decât să ghiciţi autorul sau 
autorii.

”Pietonii reprezintă cea mai mare 
parte a omenirii.

Mai mult chiar, constituie crema ei. 
Pietonii au creat lumea. Ei au construit 
oraşele, au ridicat clădirile cu etaje peste 
etaje, au făcut instalaţiile de canalizare şi 
de alimentare cu apă, au pavat străzile 
şi le-au luminat cu becurile electrice. Ei 
au răspândit cultura în lumea întreagă, 
au inventat tiparul şi praful de puşcă, 
au făcut poduri peste râuri, au descifrat 
hieroglifele egiptene, au pus in circulaţie 
lama de ras, au desfi inţat comerţul cu 
sclavi si au stabilit că din boabele de soia 
se pot prepara o sută paisprezece feluri 
de mâncare gustoasă şi hrănitoare.

Şi când totul a fost gata, când planeta 
noastră a căpătat un aspect oarecum 

civilizat, au apărut automobiliştii.
Trebuie sa precizam, de altfel, că şi 

automobilul a fost inventat de pietoni. Dar 
automobiliştii au uitat asta numaidecât şi 
au început să-i strivească pe sărmanii 
pietoni blânzi şi inteligenţi. Străzile, create 
de pietoni, au trecut sub stăpânirea au-
tomobiliştilor. Partea carosabilă a devenit 
de două ori mai lată, iar trotuarele de două 
ori mai înguste, ajungând până la dimen-
siunea banderolelor de pe pachetele de 
tutun. Pietonii au început să se lipească, 
temători, de zidurile caselor.

În oraşele mari, pietonii duc o viaţă 
de martiri. S-a introdus pentru ei un fel 
de restricţie de ghetou în ce priveşte 
circulaţia. Nu li se îngăduie să traverseze 
decât la intersecţii, adică tocmai acolo 
unde circulaţia este mai intensă, unde 
fi rul de păr de care atârnă de obicei viaţa 
pietonului se poate rupe mai uşor decât 
oriunde. Etc.”

Ei, aţi ghicit cine a scris aceste rân-
duri?

Şi dacă nu mă credeţi, citiţi (tot!) Ilf şi 
Petrov, ”Viţelul de aur”, carte apărută în 
1931- la un ceai fi erbinte cu rom, în aştep-
tarea facturilor de la întreţinere, inventate 
tot de pietoni. Sau de automobilişti?

 Dimineaţa, în drum spre serviciu, un 
evreu vede în staţia de tramvai un domn 
bine făcut şi foarte bine îmbrăcat. Prezen-
ţa lui îl intrigă. Un domn astfel îmbrăcat nu 
se duce la serviciu la această oră a dimi-
neţii; dacă nu se duce, înseamnă că vine; 
de unde poate veni în zori de zi un domn 
astfel îmbrăcat decât de la o damă? Un 
domn bine vine de la o damă bine. La noi 
în cartier sunt trei dame bine: Nataşa, ca-
re-i însă plecată în excursie la Petersburg; 
Rashela, dar de la ea vin chiar eu; şi 
soţia mea. Soţia mea are trei amanţi: 
directorul ei (fi resc), directorul meu (nor-
mal) şi pe un oarecare domn Abramovici.
- Bună dimineaţa, domnule Abramovici! 

- Bună dimineaţa. Dar de unde mă cu-
noaşteţi? 

- Simplă deducţie.
*

Abramovici intră la Bank Leumi.
- Am nevoie de un credit de 10.000 de 

şekeli exact pentru o oră.
- Bine, dar pentru asta ne trebuie o 

garanţie.
- Iată cheile şi talonul maşinii mele, un 

Rolls Royce nou nouţ. E bine ca garanţie? 
- E bine! 
Abramovici bagă maşina în garajul 

băncii, ia cei 10.000 de şekeli şi pleacă. 
După o oră se întoarce şi aduce înapoi 
toţi banii.

- Nu vă supăraţi, dar trebuie să plătiţi 
o dobândă de 5 şekeli.

- Poftiţi  banii. Am făcut o afacere 
gro zavă.

-  Iertaţi-mă de indiscreţie, dar ce afa-
cere grozavă aţi putut face numai într-o 
oră, aducând şi creditul înapoi?

- Dar e simplu! Unde găseşti dumnea-
ta o parcare în mijlocul Tel-Avivului, doar 
pentru 5 şekeli?

*
Acum, când iarna încă îşi face de cap  

şi plătesc giga-caloria la giga-preţuri,  tân-
jesc după nopţile de vară şi-l răsfoiesc cu 
drag pe Barbu Nemţeanu

JAPONERII DE VARĂ 
Când dup-o zi de praf, de foc de vară,

De strigăte, trăsuri şi de tramvaie,
Mă-ntorc în solitara mea odaie,
Eu viaţa ca p-un câine-o las afară.
În linişte m-afund ca într-o baie,
Mă-nseninez, sunt bun, şi blând  sunt 

iară;
Zâmbind când lumea-n  noapte se-

        nfăşoară
M-aşez la geam în jeţul meu de paie.

Vecinii-au toţi ferestrele deschise. 
În negrele pătrate, ca prin vise,
Albesc scufi i cochete ca de  nea...

Din când în când, s-aude:  ” N o a p t e 
bună!” 

Un kimonou suspină: ”Vai, ce lună!” 
”Ce lună” - aprobă grav o pijama...

BANCURI PROASPETE CU ABRAMOVICI

– NOI, EVREII, AM ADUS PE 
LUME MONOTEISMUL, TOT 
NOI AM ADUS, DE FAPT, ŞI 
CREŞTINISMUL, AM FOST 
ÎNVINUIŢI CĂ AM ADUS 
CAPITALISMUL, ŞI, MAI NOU, 
CĂ AM ADUS COMUNISMUL, 
IAR TU, AVRAME, NU EŞTI ÎN 
STARE SĂ ADUCI O PÂINE!
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Nu s-a bucurat 
de receptarea meri-
tată monografia pe 
care Eugen Simion 
i-a consacrat-o lui Eu-
gen Ionescu*, chiar 
în anul centenarului. 
Şi e păcat, întrucât o 
reală cercetare asupra 
perioadei româneşti a 
marelui dramaturg nu 
aveam până acum, 
iar legăturile acesteia 
cu creaţia sa france-

ză sunt şi azi interpretate după surse 
fanteziste.

Spun că Tânărul Eugen Ionescu este 
o monografi e, deşi nu se ocupă (aparent) 
decât de literatura în limba română a lui 
Ionescu/ Ionesco. Miza ei, însă, tocmai 
aceasta este: de a demonstra că marea 
operă franceză a lui Eugène Ionesco era 

în parte confi gurată în percutanta litera-
tură scrisă în română de Eugen Ionescu. 
Demonstraţie reuşită, şi asta nu numai 
pentru că piesa-manifest a 
teatrului absurdului, Cântă-
reaţa cheală, e o rescriere 
în franceză, nu neapărat mai 
bună, a piesei scrise iniţial în 
româneşte, în 1943, Engle-
zeşte fără profesor. Eugen 
Simion a citit cu minuţiozitate 
tot ce a scris Eugen Ionescu 
în româneşte şi tot ceea ce 
face referire la perioada sa 
românească: articole, jurnal, 
corespondenţă. Inventarul 
este cât se poate de trans-
parent: toate obsesiile şi fan-
tasmele autorului, temele şi 
motivele literaturii sale, ideile 
şi sensibilitatea sa sunt deja confi gurate 
în momentul în care Eugen Ionescu pă-

răseşte limba română şi devine Eugène 
Ionesco. Confi gurate şi – aici rezidă me-
ritul cărţii lui Eugen Simion – exprimate 

în texte literare, pe care doar 
împrejurările (războiul, exilul) 
le-au privat de popularitatea la 
care erau îndreptăţite.

Vorbind de „tânărul Eugen 
Ionescu”, urmărindu-l în toate 
manifestările sale ca autor 
român, criticul trasează deci şi 
relieful celeilalte părţi a operei 
acestuia: cea franceză. Ele-
mentele fundamentale care o 
alcătuiesc – relaţia „sartriană” 
cu tatăl, „contestaţia contesta-
ţiei” ş.a. – sunt demult struc-
turate, în textele sale în limba 
română. Chiar dacă Eugen 
Simion trece prea uşor peste 

unele aspecte semnificative (originile 
evreieşti ale mamei, frecventarea Librăriei 

I o n e s c u  î n a i n t e  d e  I o n e s c o
Realitatea 

cărţii
Realitatea

O.K .!
Mi-e greu să-mi imaginez ce s-ar face 

americanii dacă, în limba şi în viaţa lor, 
n-ar exista expresia O.K.! Două litere cu 
care America a cucerit lumea, aproape 
fără nici un efort. O.K. este , de fapt, o 
prescurtare, specialitate get-beget ame-
ricană. Se pare că ar proveni din slang 
(argou) şi ar fi  apărut înainte de 1840, 
sub forma okey-dokey, care, pe scurt, 
ar fi  însemnat „e-n regulă!”.

Alţii cred că provine din „all correct”, 
scris greşit „oll korrect”. Pe vremea ma-
rilor gale de box din oraşele americane, 
O.K. se considera a fi  K.O. („knock-out”) 
citit, ca în ebraică, de la dreapta la 
stânga.

O altă legendă aduce binecunoscuta 
expresie în timpul războiului civil din 
America. Pe atunci, după fi ecare bătă-
lie, se afi şau listele cu morţi şi răniţi. Iar 
atunci când armata nu avea nici o pier-
dere se afi şa, ca un scor de izbândă, „0 
Killed” (zero ucişi), care a devenit O.K.

Asta este, oarecum, istoria. Dar is-
toria este ceva 
care nu se ter-
mină niciodată. 
După 1990 O.K. 
a ajuns în Ro-
mânia şi i-a cu-
cerit pe toţi prin 
simplitate şi bun 
gust. Tineretul 
Patriei a prelu-
at expresia ca 
pe un trofeu pe 
care-l fl utură oriunde şi în variante de 
neimaginat. O.K. a cucerit lumea fără să 
tragă nici măcar un foc de avertisment. 
Rar vei auzi, în reportajele televizate, o 
frază, măcar o singură frază, fără ingredi-
entul ei american. „Super O.K.!” ţipă sub-
ţire domnişoara dominată de încântare. 
„Foarte O.K.!” completează vecina ei de 
masă. „Destul de O.K.!” răspund tinerii 
domni mai cumpătaţi. „Aproape O.K.!” 
intervine personajul cinic şi exigent.

– Cât de O.K. vi s-a părut programul 
de club de astă seară, intitulat sugestiv 
„Silicoanele mării”?

– A fost cât de cât O.K. ...
Şi, uite-aşa, vorbim din ce în ce mai 

concentrat... Am devenit sclavii lui „O.K.” 
şi prea puţini dintre noi au destulă ima-
ginaţie şi spirit de observaţie pentru a 
asculta cum undeva, într-un colţ, plânge 
fără cuvinte, limba română...

Mă tem că nu prea e O.K. ...
AUREL STORIN

Născut la Paris în 1939, 
din părinţi evrei emigranţi 
din România, Jean Claude 

Grumberg pare „un clasic în viaţă”. A de-
butat în 1968 (după câteva tentative de 
actorie şi regie) şi a scris până azi peste 
40 de piese, care i-au adus mult râvnite 
premii Molière, SADC, sau recunoaşteri 
ale Academiei Franceze. S-a impus, de 
asemenea, ca scenarist de radio, TV şi 
fi lm – semnând de pildă chiar „Amen”, 
pelicula lui Costa Gavras după „Vicarul” 
lui Rolf Hochhuth.

Tragedia dentară, jucată acum la Tea-
trul Evreiesc de Stat în regia lui Felix Alexa 
(traducerea: Mya Liontescu) readuce în 
atenţie urgia Holocaustului şi consecinţele 
acestuia. O tragedie care l-a preocupat 
constant pe dramaturg (ai cărui părinte şi 
bunic au dispărut la Auschwitz). A rămas 
de referinţă trilogia sa, jucată între 1979 – 
1990: „Dreyfus”, „Atelierul”, „Zona liberă”, 
care evocă imagini din calvarul prigoanei, 
dar care lansează provocatoare întrebări 
privind specifi cul evreităţii şi ponderea 
valorilor identitare; teme înscrise – mereu 
problematic – în cercul mai larg al nevoii 
de toleranţă şi al dreptului la libertatea de 
conştiinţă individuală.

„Tragedia dentară” evocă experienţa 
de viaţă şi zbuciumul sufl etesc al unei 
familii evreieşti din Franţa cu începere din 
perioada ocupaţiei naziste. Lui Charles 
Spondek i se interzice exercitarea profe-
siei, i se ia cabinetul dentar. Pierderea cea 
mai mare – care o afectează enorm şi pe 
soţia sa, Clara: amputarea familiei. Mai 
întâi: moartea la Auschwitz a lui Jeanne, 
fi ica cea mare. Apoi întreruprerea oricărei 
legături cu Suzanne, trimisă (pe fi liera 
unei reţele de călugăriţe) în Zona Liberă. 
(Un traseu parcurs, pe cont propriu, şi de 
copilul Grumberg însoţit de mama sa!).

Trebuie spus că şi în acest punct al 
timpului epic autorul evocă tot o realitate 
documentară, care, aflu, a şi generat 
unele tensiuni între instituţiile catolice 
şi asociaţiile evreieşti. Recuperarea (de 
după război), cu greutate şi cu neaşteptate 
întârzieri, a unora dintre copii, a născut şi 
unele insinuări, ba chiar şi acuze de pro-
zelitism, de favorizare a pierderii identităţii 
şi religiei proprii (mai ales că unii, pentru 
a fi  salvaţi, fuseseră şi botezaţi!).

Într-o asemenea situaţie pare a se 
afl a şi protagonistul dramei lui Grumberg. 
Nereuşind să-şi contacteze fi ica, izbindu-
se de un zid al tăcerii, el poate gândi că 

aceasta este chiar ascunsă şi sechestrată. 
Se consideră minţit şi manipulat. Numai 
că drama lui reală e mult mai complexă. 
Suzanne chiar simte nevoia de izolare şi 
refl ecţie în singurătate. Consecinţă a trau-
matismelor şi şocurilor suferite, ea chiar 
apucă de bunăvoie pe altă cale, decide 
„să se îngroape de vie”, călugărindu-se în 
mânăstire. O convertire şi un abandon al 
propriei familii, greu de acceptat, chiar de 
către un evreu neortodox, un liber gândi-
tor, un ateu, cum se considera, înainte de 
tragedie, medicul Spondek.

Finalul acestei piese târzii a autorului, 
care a debutat cu o scriere dramatică 
intitulată ”Mâine, o fereastră”, pune opera 
din 2006 sub semnul unui omagiu adus 
întemeierii statului Israel. Ni-i prezintă pe 
soţii Spondek în faţa împăcării cu destinul; 
gata să găsească un liman naufragiului lor. 
Îi vedem pe drumul „întoarcerii acasă” pe 
vaporul care îi aduce către Ereţ Israel. O 
adevărată arcă – această navă însufl eţită 
de culorile, cântecele, limbile, tempera-
mentele unor „turişti” şi călători de toate 
rasele şi confesiunile. (Ca să nu insist pe 
cântecul mezinului auzit în preajma Tel 
Aviv-ului). Un climat aparte, necunoscut 
până atunci de eroi, care i-ar putea ajuta 
să ia viaţa de la început; o regăsire a Pă-
mântului Făgăduinţei sub semnul idealului 
convieţuirii şi al înţelegerii unor oameni 
foarte diferiţi.

Spectacolul, premieră absolută pe 
ţară, de la T.E.S., reţine şi impresionea-
ză prin personalitatea interpreţilor, prin 
modernitatea mijloacelor de expresie. 
Aspirând să depăşească cadrul mai îngust 
al vieţii de familie, regizorul Felix Alexa 
face apel, din nou, la imagini de epocă: 
secvenţe ale ororilor prigoanei rasiale, 
ale terorii fasciste, ale isteriei militariste, 
ale războiului devastator. (Concept video: 
Neil Coltafeanu). Raportarea dinamică la 
un arc spaţio-temporal relativ întins este 
asigurată prin panourile mobile ale deco-
rului semnat de Vladimir Turturică (costu-
me: Ioana Pashca). „Clasa” regizorului şi 
calitatea muncii lui cu interpreţii se refl ectă 
în fericitul dozaj în utilizarea registrelor, în 
variaţiile obţinute prin îmbinarea dramei 
cu ironia, a „relatării” cu dialogul. Dar şi 
prin jonglarea cu (pe) câteva tipuri de con-
venţie scenică, ori prin „adresa” la public.

Bine aleşi şi bine îndrumaţi, actorii 
adâncesc în chip fascinant stări şi reacţii 
potenţând: neliniştea aşteptării, dispera-
rea căutărilor, acuitatea unor întrebări fără 

răspuns. Împreună – ei 
comunică emoţionant dra-
ma unei comunităţi afl ate 
în restrişte.

Alexandru Finţi excelează într-un 
personaj de mare distincţie: un Charles 
Spondek sobru, închis în sine, însingurat 
în povara tăcerii şi refuzul lamentării. O 
fi inţă care rezistă din ce în ce mai greu 
dar cu nedezminţită demnitate angoasei 
înfruntării loviturilor istoriei şi destinului. 
Un protagonist de o nobilă infl exibilitate a 
principiilor de o viaţă. Un om capabil de 
accese de revoltă, dar şi de acţiune. Ac-
torul marchează fără ostentaţie, cea mai 
importantă calitate de a nuanţa, a viziunii 
acestei piese.

O regăsim cu plăcere pe Maia Morgen-
stern în „Clara”. O eroină puternică prin 
intensitatea trăirii dramatice şi puterea 
de a spera, prin nevoia şi capacitatea de 
a comunica şi a compasiona cu ceilalţi 
prin puterea de a trece peste experienţe 
extreme şi a întrezări speranţa, stări mai 
senine. Printr-un joc de fi n realism psiho-
logic, cu unele accente intens patetice, 
susţinute de vocea sa caldă şi gravă 
– actriţa susţine revelator metafora din 
titlul, neobişnuit, al piesei – pe care eu o 
asociez suferinţei smulgerii rădăcinilor, a 
desprinderii de rădăcini. Şi tot ea aduce 
în scenă, tulburător, un posibil nou tonus 
vital, de refacere a legăturilor cu „solul” 
patriei proprii.

Surpriza spectacolului o constituie – 
prin disponibilitate, vocaţie histrionică, haz 
şi aplomb – Tudor Aaron Istodor. El este, 
rând pe rând, naratorul când melancolic, 
când acid, copilul spontan, jucăuş şi năs-
truşnic (ipostaze în care se proiectează 
Jean Claude însuşi), când pacientul chi-
nuit de durerea de măsele şi spaima de 
freza dentară, când vărul atent observator 
al discrepanţelor de mentalitate din fa-
milie. O notabilă demonstraţie a vocaţiei 
compoziţiei şi a capacităţii de jonglare cu 
diverse partituri şi registre de joc!

Remarcabil se achită de cele patru 
roluri ce îi revin (enigmatica Suzanne, 
guraliva Mauricette, Corul ori infl exibila 
Maică Superioară, care, o vreme, poate 
apărea, în chip nedrept, ca o „samariteană 
a fărădelegii”), Anka Levana.

Nu pierdeţi acest spectacol în care 
drama face loc unei mai surâzătoare ac-
ceptări a paradoxurilor lumii şi vieţii, unei 
necesare raze de lumină.

NATALIA STANCU 

Preţul unui abonament pe un an este de 
30 lei. Abonamentele pentru cititorii din pro-
vincie se vor face la comunităţile evreieşti 
din localitatea respectivă. Pentru cei din 
Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta 
Vineri nr. 9 – 11, cod poştal 030202. Pentru 
EUROPA, un abonament pe un an costă 
45 de euro (cu toate taxele incluse). Pentru 
EXTRA EUROPA, un abonament costă 95 de 
dolari USA (cu toate taxele incluse). Pentru 
Israel, un abonament pe un an costă 40 de 
dolari USA.
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Hasefer şi a cercului suprarealist din jurul 
ei şi, mai ales, împrejurările în care scrii-
torul pleacă în Franţa, ca reprezentant al 
regimului Antonescu pe lângă guvernul 
de la Vichy), textele scotocite cu precizie 
chirurgicală susţin convingător demon-
straţia sa că „Eugen Ionescu datorează 
ceva (ceva esenţial – n.m./ R.V.) literaturii 
române”. Cel care trece la limba franceză 
nu este doar o promisiune literară, ci un 
scriitor format, al cărui univers românesc 
va fi  încorporat, în cea mai mare parte, 
în opera franceză. Până şi unele repere 
ale culturii universale pătrund în textele 
sale franceze însoţite de un context de re-
ceptare românesc, specifi c anilor ’30-’40.

Tânărul Eugen Ionescu este nu numai 
o monografi e solidă a marelui scriitor, ci 
şi o interogaţie serioasă asupra întregii 
literaturi interbelice, mai ales asupra 
„generaţiei lui Mircea Eliade”.

RĂZVAN VONCU
* EUGEN SIMION – Tânărul Eugen 

Ionescu, ediţie nouă, Editura Muzeul 
Literaturii Române, Bucureşti, 2009.

Jean Claude Grumberg şi a sa

„ T r a g e d i e  d e n t a r ă ”  d e  l a  T. E . S .




