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Noaptea de 9 spre 10 noiembrie 
1938 rămâne în istorie sub denumirea 
de Noaptea de Cristal şi este data la 
care a început prigoana antievreiască, 
dezlănţuită de nazişti.

Ea le-a părut atunci supravieţuitorilor 
o culme a barbariei şi i-a determinat, pe 
cei care au putut, să plece din Germania 
şi să nu mai dorească niciodată să revi-
nă. Istoria avea să arate însă că era un 
palid preludiu al anilor care s-au terminat 
cu uciderea a şase milioane de evrei în 
lagărele de exterminare hitleriste.

Practic, pretextând „mânia poporului” 
faţă de uciderea secretarului Legaţiei 
germane de la Paris (Ernst von Rath), de 
către un evreu polonez, Goebbels scria 
în jurnalul său: „Dacă am putea slobozi 
acum mânia populară!”. 

Ceea ce s-a reuşit, după ce Hitler 
a aprobat verbal pogromul, iar şeful 
Siguranţei, Reinhard Heydrich, a inter-
zis pompierilor şi poliţiei să intervină. 
Recomandarea a fost că „era imperativ 

să curgă sânge evreiesc” în noaptea 
respectivă, iar proprietăţile evreieşti să 
fie „devastate, nu dărâmate”, în timp ce 
sinagogile puteau fi incendiate.

Asta s-a şi făcut. Istoricii moderni 
spun că aproximativ 400 de evrei au 
fost ucişi în Germania, peste 30.000 
au fost arestaţi şi internaţi la Dachau, 
Buchenwald şi Sachsenhausen, 1000 
de sinagogi au fost arse şi peste 7500 
de magazine şi alte proprietăţi evreieşti 
au fost devastate şi jefuite.

E de prisos să înşiruim alte cifre, 
suferinţa evreilor germani e imposibil de 
zugrăvit în numere. O întrebare, însă, se 
impune: care ar fi fost cursul următorilor 
ani dacă marile puteri democratice ar fi 
intervenit de acum, fără să mai aştepte 
invadarea Poloniei de către Hitler, la 1 
septembrie 1939?

Cu siguranţă, nu ar mai fi fost zeci 
de milioane de vieţi pierdute în război, şi 
nici şase milioane de evrei exterminaţi în 
lagăre.     (A.M.)

HAG HANUCA 
SAMEAH ! PAG. 6

Cartea evreiască la Gaudeamus
F.C.E.R. şi Radio România au organizat, la Gaudeamus, a doua ediţie a Salonului 

de Carte Evreiască IUDAICA. Editura Hasefer a avut un stand bogat şi a lansat trei 
cărţi apreciate de cititori: De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi – Leon Volovici; Eseuri de 
filozofie evreiască – Esther Starobinsky-Şafran; Mihail Sebastian. Mirajul francez – 
Geo Şerban. Detalii în numărul viitor.

77 de ani  
de la  

Noaptea  
de Cristal
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Agenda deputatului ºi preºedintelui F.C.E.R.
O trecere în revistă, făcută detaşat, 

asupra principalelor teme din agenda 
preşedintelui F.C.E.R., deputat dr. 
Aurel Vainer, pe parcursul lunii curen-
te, reconfirmă diversitatea, bogăţia, 
amplitudinea evenimentelor interne 
şi internaţionale în care este implicat. 
Unele subiecte sunt reflectate pe larg 
în acest număr al revistei Realitatea 
Evreiască: • moderarea Zilelor „Mihail 
Sebastian” şi a simpozionului consa-
crat comemorării unui an de la stin-
gerea din viaţă a primului redactor şef 
al R.E., Dorel Dorian z.l.; • intervenţia 
la Colocviul „50 de ani de la Nostra 
Aetate”, organizat de Facultatea de 
Teologie Romano-Catolică din Bucu-
reşti; • conducerea recentei întruniri 
a Comitetului Director al F.C.E.R.; • 
discursul la înmormântarea lui Aurel 
Storin z.l.; • trimiterea la Ambasada 
Franţei din Bucureşti a unui mesaj de 
condoleanţe pentru victimele atenta-
tului terorist de la Paris. Altele, cum 
sunt recomandările de carte la Târgul 
Internaţional Gaudeamus – Carte de 
învăţătură, ediţia a XXII-a, urmează 
să fie detaliate în numărul viitor al 
revistei. Dar sunt şi repere inedite 
privind: • reuniunea conducerii de la 
Fundaţia „Caritatea”; • aprecierile şi 
respectul de care domnia sa se bucu-
ră în rândul clasei politice româneşti, 
misiunilor diplomatice acreditate în 
România, altor minorităţi naţionale din 
ţara noastră, mediilor de afaceri, unor 
personalităţi israeliene originare din 
România: • întâlnirea cu preşedintele 
României, Klaus Iohannis, privitoare 
la formarea noului guvern; • primirea, 
împreună cu colegii din Grupul Par-
lamentar al Minorităţilor Naţionale 
(GPMN) a primului ministru, atunci 
desemnat, Dacian Cioloş; • votul, în 
plenul Parlamentului, pentru învesti-
tura noului guvern; • participări prin 
reprezentare şi directe: • comemo-
rarea unui centenar de la încheierea 
armistiţiului din primul război mondial; 
• evenimentul interetnic Alfabetul 
convieţuirii, organizat de Uniunea 
Armenilor din România (UAR) şi Uni-
unea Elenilor din România (UER); • 
prezenţa la adunarea de doliu în faţa 
Ambasadei Franţei în România în 
memoria victimelor atentatului tero-
rist din Paris şi întrevederea cu E.S. 
François Saint-Paul, ambasadorul 
Franţei la Bucureşti; • participarea la 
aniversările a 25 de ani de la înfiinţa-
rea Camerei de Comerţ şi Industrie 
România – Israel (CCIRI) şi a 20 de 
ani de la crearea Uniunilor Camere-
lor de Comerţ şi Industrie Bilaterale 
(UCCIB); • întâlnirea, în Israel, cu 
generalul Itzhak Ben Iacob şi vizita 
la sediul F.C.E.R. a prof. univ. dr. Ilan 
Ron – Tel Aviv. În pregătire, implicarea 
în: • evenimentul literar-muzical Şir 
Haşirim, la Templul Coral din Bucu-
reşti; • Hanuchiada 5776; • acţiunile 
interetnice şi interconfesionale Lumi-
na care ne uneşte, la Universitatea 
Titu Maiorescu şi Zilele patrimoniului 
biblic iudeo-creştin, la Facultatea de 
Teologie Romano-Catolică din Ca-
pitală; • intervenţii la lansarea cărţii 
America de peste pogrom de Cătălin 
Mihuleac şi comemorarea a 75 de ani 
de la asasinarea lui Nicolae Iorga, 
organizate de Primăria Municipiului 
Bârlad, în colaborare cu Societatea 
de Ştiinţe Istorice – Filiala Bârlad.

Dezbaterile de la conducerea 
Fundaţiei „Caritatea”, Fundaţie la 
care F.C.E.R. este co-fondator, s-au 
focalizat asupra modului de punere 
în practică a Memorandum-ului de 
înţelegere privind alocarea fondurilor 
Fundaţiei „Caritatea” în perioada 
2014-2016, Federaţia urmând să ob-
ţină alocările stabilite astfel încât să 
poată desfăşura în continuare lucrări 
destinate prezervării patrimoniului 
cultural, de cult şi comunitare: lucrări 
de reabilitare la Sinagoga din Hârlău, 

Sinagoga Mare din Iaşi, Sinagoga 
Merarilor din Iaşi, Templul „Unirea 
Sfântă” din Bucureşti, Sinagoga din 
Alba Iulia. Pe agenda discuţiilor au 
figurat ca subiecte speciale Rapor-
tul preliminar al F.C.E.R. referitor la 
efectuarea lucrărilor de reabilitare 
a împrejmuirilor unui număr mare 
de cimitire evreieşti din toată ţara 
şi Informarea privind dezbaterea şi 
adoptarea în Parlamentul României 
a unui proiect de Lege pentru com-
pletarea şi modificarea legislaţiei 
referitoare la retrocedarea bunurilor 
comunitare. S-au dezbătut, de ase-
menea, modalităţi de colaborare între 
Fundaţia „Caritatea” şi AMIR, precum 
şi măsuri de întreprins pentru realiza-
rea auditului la fiecare din alocările 
stabilite de Fundaţia „Caritatea”. Alte 
teme supuse discuţiilor: măsuri pentru 
aplicarea prevederilor Memorandum-
ului pentru 2016; analiza concluziilor 
consultanţei pentru activităţile Fun-
daţiei „Caritatea”; punerea în aplicare 
a măsurilor favorabile procesului de 
restituire a bunurilor comunitare în 
noua legislaţie.

Dr. Aurel Vainer a făcut parte din 
delegaţia de cinci reprezentanţi ai 
GPMN care a participat la cele două 
runde de consultări cu formaţiunile 
politice parlamentare ale preşedin-
telui României, Klaus Iohannis, în 
vederea constituirii unui nou guvern. 
Deputatul F.C.E.R. a avut un punct 
de vedere comun cu ceilalţi colegi, 
exprimat de liderul GPMN, Varujan 
Pambuccian. Domnia sa a făcut şi 
un comentariu propriu: noul guvern 
să ţină seama de timpul scurt până 
la viitoarele alegeri, inclusiv de po-
sibilităţile de aplicare a noii legislaţii 
electorale pentru cetăţenii din ţară 
şi pentru cei din afara ei, care să-şi 
poată exercita votul prin corespon-
denţă. Preşedintele României, Klaus 
Iohannis, a apreciat în mod deosebit 
convorbirile cu reprezentanţii GPMN, 
considerând că sunt un factor de 
stabilitate care doreşte cu adevărat 
prosperitatea ţării.

Înainte de expunerea programului 
de guvernare şi de solicitare a votului 
de susţinere în Parlament, primul 
ministru, atunci desemnat, Dacian 
Cioloş a făcut o scurtă vizită la GPMN. 
Din discuţiile purtate cu membrii 
Grupului s-au putut înţelege mai bine 
obiectivele programului, fiecare dintre 
reprezentanţii minorităţilor naţionale 
din România având posibilitatea să-
şi exprime propriul punct de vedere. 
Preşedintele F.C.E.R., deputat dr. 
Aurel Vainer, a subliniat importanţa 
susţinerii, în continuare, a acţiunilor 
de cult şi culturale ale Federaţiei, 
mai ales a programului de reabilitare 
a patrimoniului de cult mozaic, şi cu 
sprijinul guvernului, precum şi al auto-
rităţilor locale. Domnia sa a subliniat că 
opiniile „străzii” trebuie bine analizate 
şi reflectate în măsurile care se vor 
lua. GPMN şi-a declarat totalul sprijin 
pentru desfăşurarea activităţilor noului 
guvern. Votul deputatului etniei noas-
tre a fost în favoarea guvernului Cioloş.

Imediat după tragediile de la Clubul 
Colectiv din Capitală şi atentatele te-
roriste din Paris, preşedintele F.C.E.R. 
a transmis mesaje de solidaritate cu 
familiile greu încercate de pierderea 
celor dragi şi cu ţara prietenă Franţa. 
Împreună cu ing. Paul Schwartz, vi-
cepreşedintele F.C.E.R şi preşedinte 
C.E.B., dr. Aurel Vainer a participat la 
adunarea de doliu din faţa Ambasa-
dei Franţei. Dr. Aurel Vainer a avut o 
scurtă întrevedere cu E.S. François 
Saint-Paul, ambasadorul Franţei la 
Bucureşti, exprimându-şi sentimente 
de mâhnire şi compasiune. Din par-
tea F.C.E.R. şi C.E.B. a fost depusă 
o jerbă de flori şi a fost păstrat un 
moment de 
reculegere. 

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 19)

Benjamin Netanyahu la Washington
50 de miliarde de dolari pentru securitatea Israelului

După o perioadă de tensiuni şi neînţele-
geri, premierul israelian Benjamin Netanya-
hu a efectuat o vizită la Washington, unde 
s-a întâlnit cu preşedintele Barack Obama. 
A fost un fel de vizită de ”împăcare” şi se 
pare că una reuşită, deoarece premierul 
israelian a declarat că a fost una dintre cele 
mai bune, cu un dialog fără confruntări şi 
fără schimburi dure de cuvinte, aşa cum s-a 
întâmplat înainte şi imediat după semnarea 
de către SUA şi alte state occidentale a 
acordului de dezarmare nucleară cu Iranul.

Pus în faţa faptului împlinit – de fapt 
nu în totalitate, deoarece 
nici Teheranul nici Washin-
gtonul nu au ratificat încă 
documentul –, Netanyahu a 
propus şi Obama a fost de 
acord să se ia toate măsurile 
pentru ca Iranul să respecte 
toate condiţiile cuprinse în 
acord. De aceea, ambele 
părţi vor urmări cu mare atenţie evoluţiile 
din această ţară. Deoarece preşedintele 
american a promis, imediat după semnare, 
că prioritatea SUA va fi garantarea securi-
tăţii Israelului, obiectivul principal, esenţial 
al convorbirilor israeliano-americane a fost 
conturarea unui nou acord de ajutor militar. 
Semnat, de obicei, pentru o perioadă de 
10 ani, vechiul acord urmează să expire în 
2017  dar, de această dată, s-a stabilit să 
se înceapă deja elaborarea celui nou. De 
aceea, experţii din cele două ţări vor începe 
să lucreze în scurt timp. În condiţiile în care 
situaţia din Orientul Mijlociu s-a modificat 
radical faţă de 2007, Israelul a cerut – şi 
Statele Unite au fost de acord – sporirea 
ajutorului militar. Dacă la ora actuală  aces-
ta este de trei miliarde de dolari anual, deci 
30 de miliarde pe 10 ani, noul acord va 
prevedea 4,5-5 miliarde de dolari anual, 
deci 50 de miliarde pe 10 ani. Cum, sub ce 
formă se va concretiza, vor stabili experţii.

Abordând problema Siriei, premierul 
israelian a declarat că, deşi neimplicat în 
războiul de acolo, Israelul militează pentru 
prevenirea eventualelor atacuri împotriva 
sa de pe teritoriul sirian şi îşi rezervă dreptul 
de a reacţiona, dacă se va întâmpla aşa 
ceva. Înaintea vizitei, în presa americană 
se specula că Obama va încerca să afle 
ce a discutat Netanyahu cu preşedintele 
Putin despre Siria, în timpul recentei sale 
vizite la Moscova. Probabil că a făcut-o, 
dar în cadrul conferinţei de presă cei doi 
nu au abordat acest subiect. Netanyahu 

a reiterat ideea existenţei 
a două state – israelian 
şi palestinian – în spa-
ţiul Orientului Mijlociu şi 
şi-a exprimat speranţa 
în reluarea convorbirilor 
de pace israeliano-pa-
lestinene, ambele părţi 
manifestându-şi regretul 

că acest lucru  nu se va mai întâmpla în 
timpul preşedinţiei lui Obama, aşa cum şi-
ar fi dorit acesta, deoarece mandatul său 
expiră în ianuarie 2017. În acest context, 
Obama şi-a exprimat părerea de rău faţă 
de valul de violenţe declanşate de fanatici 
palestinieni  în Ierusalim şi alte oraşe isra-
eliene, împotriva populaţiei civile israeliene.

Analiştii politici au observat că, în do-
rinţa de a găsi un teren comun de discuţii, 
au fost evitate subiecte sensibile, cum ar fi 
construcţiile de colonii israeliene în teritori-
ile palestiniene sau numirea lui Ran Baraz  
ca purtător de cuvânt al primului ministru,  
care pe pagina lui de Facebook a avut 
exprimări nediplomatice faţă de preşedin-
tele Obama şi alte oficialităţi americane. 
Oricum, au arătat analiştii, s-au făcut primii 
paşi către ”dezgheţul” relaţiilor bilaterale, 
ceea ce va fi în avantajul ambelor părţi.

EVA GALAMBOS

Întristare ºi indignare 
faþã de atentatele de la Paris
Într-un mesaj adresat  E.S. François 

Saint-Paul, ambasadorul Franţei în Ro-
mânia, preşedintele Federaţiei Comu-
nităţilor Evreieşti din România, dr. Aurel 
Vainer, deputat, îşi exprimă „indignarea şi 
întristarea” faţă de atentatele de la Paris. 
Reproducem integral acest mesaj: 

“Am aflat cu deosebită întristare şi 
indignare vestea privind evenimentele 
tragice din Paris – Oraşul Luminilor.

 Din nou, poporul francez a dat o jert-
fă umană nevinovată. Oameni care nu 
aveau vină, aflaţi împreună cu familia sau 
prietenii din simpla dorinţă omenească de 
a împărtăşi momente frumoase din viaţă, 
au devenit ţinta unor terorişti însetaţi de 
sânge, care i-au ucis mişeleşte în locurile 
alese pentru aceste atentate barbare. 

 Aflând datele de ultimă oră, că numă-
rul celor care şi-au pierdut viaţa în urma 
acestor asalturi teroriste depăşeşte 120 

de persoane, inclusiv doi cetăţeni români, 
alături de peste 350 de răniţi, sunt profund 
mâhnit şi revoltat.

 Vă asigur, Excelenţa Voastră, că evre-
ii din Bucureşti şi din toată ţara, precum 
şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România, sunt alături de poporul francez 
în acest timp de jale şi durere, ştiind atât 
de bine cât de mult preţuieşte fiecare 
fiinţă umană.

 Ne exprimăm sentimentele de profun-
dă compasiune şi regretele noastre faţă 
de aceste evenimente zguduitoare, care 
au avut loc la Paris, cauzate de terorişti 
care nu dau linişte lumii, provocând răni 
care nu vor putea fi vindecate niciodată.”

Al dumneavoastră sincer,
Dr. AUREL VAINER 

Deputat
Preşedinte al Federaţiei  

Comunităţilor Evreieşti din România

Mesajul de solidaritate al F.C.E.R. 
cu victimele actelor teroriste din Israel 

va fi transmis familiilor victimelor
Într-un mesaj adresat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, preşedintelui 

Aurel Vainer, ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, E.S. Tamar Samash, şi-a expri-
mat „recunoştinţa profundă faţă de scrisoarea de susţinere adresată Israelului” de către 
Comitetul Director al Federaţiei, mesaj pe care l-am prezentat în numărul precedent al 
publicaţiei noastre.

Înaltul diplomat aminteşte eforturile depuse de autorităţile de la Ierusalim  pentru 
restabilirea păcii şi a calmului şi afirmă că Israelul rămâne ferm „în decizia de a restabili 
securitatea – cât de curând posibil –, nu numai împotriva acestor atacuri teroriste, ci şi a 
instigărilor la aceste atacuri, antrenate de o distorsionare completă a politicilor noastre”.

În finalul scrisorii sale, E.S. Tamar Samash promite că mesajul de condoleanţe adresat 
de F.C.E.R. familiilor victimelor „este apreciat în mod deosebit şi le va fi făcut cunoscut” 
acestora. Ambasadorul subliniază că „una dintre cele mai profunde valori ale noastre o 
constituie solidaritatea dumneavoastră constantă faţă de Ereţ Israel, indiferent de vre-
murile prospere sau dificile pe care statul le traversează – o solidaritate în măsură să 
reflecte puntea solidă construită între israelieni şi comunităţile evreieşti din România”.
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Noul preşedinte al Comunităţii evreilor brăileni, Nadia Ustinescu, 
şi-a descoperit de timpuriu vocaţia: să-şi pună la lucru forţa blândă, 
dar teribil de eficace, în stare să dea putere oamenilor în suferinţă. 
O forţă cu multe nume: unul dintre ele – aşteptarea activă a lui 
Mesia sau faptele bune; drumul ei în viaţă. De altfel, ajutorarea 
vârstnicilor, cu inerentele probleme de sănătate, a fost una din 

priorităţile programului prezentat în faţa alegătorilor, după ce, 
timp de patru ani, ca vicepreşedinte al Comunităţii, l-a sprijinit 
pe David Iancu Segal să facă faţă unei misiuni din ce în ce mai 

anevoioase pentru sănătatea lui. 

cu preşedintele C.E. Brăila, NADIA USTINESCU  

– Ce v-a determinat să-i sprijiniţi direct 
pe membrii comunităţii?

– Eram asistentă medicală la spitalul 
din oraş, când domnu’ David, preşedintele 
comunităţii, acum, după ce s-a retras din 
activitate – preşedinte de onoare -, venea 
la mine şi mă ruga: “cineva din comuni-
tate a fost internat, ajutaţi-l!” Chiar dacă 
nu puteam să-l ajut cât mi-aş fi dorit, mă 
străduiam să-l fac să simtă că nu e singur.

– Ce le-aţi spus oamenilor la întrunire, 
înainte de vot?

– Că nu-i deloc uşor să fii preşedinte 
de comunitate. Dacă vor considera că 
nu-s omul potrivit, mă voi dedica mai mult 
familiei: mama, mătuşa, băieţii mei. Dacă 
ei cred că sunt capabilă să-i reprezint, mă 
voi strădui să fiu demnă de încrederea lor.

– Concret?
– Îmi voi mobiliza forţele astfel încât 

oricine trece pragul Templului Coral brăi-
lean, vechi de peste 150 de ani, să încer-
ce o stare de bine. Voi avea grijă de cele 
două cimitire evreieşti din oraş, prilej cu 
care am mulţumit conducerii Federaţiei, 
care ne-a ajutat să reamenajăm gardul 
cimitirului vechi. Un cimitir devastat de 
trupele germane în timpul celor două răz-
boaie mondiale. Pietrele tombale rămase 
au fost aduse în cimitirul actual. De Ziua 
comemorativă a Holocaustului în Româ-
nia, la memorialul din cimitirul în funcţiune 
au fost rostite discursuri, depuse coroane 
de flori din partea Jandarmeriei, auto-
rităţilor locale, comunităţii. Intenţionez 
să fac demersuri la autorităţi ca cimitirul 

şi templul să fie declarate monumente 
istorice. Cred în resursele de vitalitate 
ale comunităţii. Dovadă – corul, unde-şi 
unesc vocile toate generaţiile: copii, pă-
rinţi, bunici. Un cor cu care ne mândrim. 
În privinţa asistenţei sociale, sunt, ca să 
zic aşa, la mine acasă. Dar nu doar eu. 
Colaborez zi de zi cu colegele care merg 
acasă la asistaţi. Dacă cineva nu se simte 
bine, nu se pune o clipă problema că se 
stă peste program, că e zi liberă. Totu-i 
să reuşim să intervenim la timp. Şi atunci 
bucuria celor ajutaţi e bucuria noastră. 
Asistaţii îmi sunt mai mult decât prieteni. 
Sunt familia mea lărgită.

– O prognoză în colaborarea cu 
echipa?

– Sper că va fi alături de mine. Sper 
că mă va înţelege. Că, împreună, vom 
crea lucruri bune, vom construi ceea ce 
oamenii din comunitate şi conducerea 
Federaţiei aşteaptă de la noi.

IULIA DELEANU 

La Centrul de Studii Israeliene din 
cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice 
şi Administrative a avut loc, pe 14 octom-
brie, conferinţa cu tema „Transformarea 
politicii israeliene. Decăderea formaţi-
unilor dominante de centru-stânga şi 
ascensiunea partidelor de dreapta şi a 
celor religioase”, susţinută de profesorul 
universitar israelian dr. Dan Korn. Eveni-
mentul a fost organizat de prof. univ. dr. 
Liviu Rotman şi dr. Ildiko Galeru.

Titlul conferinţei circumscrie un su-
biect aparţinând prin excelenţă domeniu-
lui ştiinţelor politice – aspect relevat de 
Liviu Rotman. Dan Korn a oferit niveluri 
diferite de acces la cunoaştere, fără se-
gregarea publicului (format din profesori, 
studenţi, foşti masteranzi). În încercarea 
de a face înţelese mecanismele politice 
prin studierea istoriei, Dan Korn a urmă-
rit procesul de transformare a societăţii 
israeliene, traseul ideologic nefiind ca-
racterizat de alternanţa stânga-dreapta, 
ci de o evoluţie (în prezent ireversibilă) 
a identităţii politice. La sfârşitul secolului 
al XIX-lea se cristalizează ideea sionistă, 
apanaj al gândirii evreieşti europene, 
care privilegiază tipul evreului profund 
secular. Dacă, în perioada care succedă 
proclamării statului evreu, modelul politic 
de centru-stânga s-a pliat pe necesităţile 
evreilor din Diaspora de a trăi distinct în 
Israel – kibuţul fiind o formă de organiza-
re exponenţială pentru promovarea păcii 
şi a egalităţii –, în mai puţin de 30 de ani 
mişcarea de dreapta îşi câştigă autorita-
tea şi pe fondul greşelilor reprezentanţilor 
situaţi pe poziţia adversă. 

Astfel, Dan Korn identifică trei erori 
majore care au dus la subminarea eşafo-
dajului de centru-stânga. Prima ar fi cliva-
jul dintre evreii aşkenazi şi evreii sefarzi, 
aceştia din urmă având un tratament de 
cetăţeni de categoria a doua, împiedicaţi 

să îşi decidă propriii lideri. A doua greşea-
lă este lipsa unor politici de absorbţie a 
milioanelor de imigranţi din ţările Uniunii 
Sovietice, unde nu îşi puteau practica 
religia; partidele de centru-stânga nu au 
putut oferi soluţii (tiparul de gândire fiind 
unul non-religios), ceea ce a însemnat 
o breşă în plus pentru formaţiunile de 
dreapta. Un al treilea motiv care explică 
depăşirea modelului de stânga ţine de 
ceea ce în literatura istorică de speciali-
tate s-ar numi „copleşire numerică” (din 
partea tinerelor generaţii provenite din 
familii ultraortodoxe, în detrimentul celor 
din familii non-religioase). 

Dr. Dan Korn atrage atenţia şi asupra 
tensiunilor multiple care şi-au făcut loc în 
interiorul Israelului. Profesorul conchide 
printr-o pledoarie pentru reducerea con-
flictelor menţionate anterior, conlucrarea 
în scopul dezvoltării economice şi atenu-
ării tensiunilor interne.

Drd. CLAUDIA CÎŢĂ

Despre identitatea politică a Israelului

„Bucuria celor ajutaţi e bucuria noastră”

Trei noi prieteni 
ai Comunităţii Evreilor din România
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 

România a organizat, în zilele de 26 şi 27 
octombrie, în cadrul Bibliotecii Templului 
Coral „Rabin dr. M. A. Halevy”, un sim-
pozion de acordare a Medaliei „Prieten 
al Comunităţii Evreilor din România”. 
Laureaţii au fost Cristian Diaconescu, 
care a ocupat, între altele, funcţiile de 
ministru de Externe şi şef al Cancelariei 
Prezidenţiale, actualmente prim-vicepre-
şedinte al PMP, ambasadorul Mihnea 
Constantinescu şi Călin Popescu-Tări-
ceanu, preşedintele Senatului României. 
Medaliile au fost acordate în prezenţa 
Comitetului Director al Federaţiei Comu-
nităţilor Evreieşti din România, prezidat 
de preşedintele F.C.E.R., deputat dr. 
Aurel Vainer. 

Cristian Diaconescu a fost întâmpinat 
de o delegaţie a F.C.E.R., alături de care 
a vizitat Templul Coral recent inaugurat, 
fiindu-i expuse cele mai importante mo-
mente, începând cu inaugurarea sa în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
personalităţile care au contribuit, cei mai 
importanţi rabini care au slujit, precum şi 
evoluţia de după tragicele evenimente ale 
Holocaustului. După această vizită, reu-
niunea a avut loc în Biblioteca Templului 
Coral, el fiind primit de Comitetul Director 
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România. 

Cristian Diaconescu a mulţumit pentru 
acordarea acestei medalii şi a evocat 
momente importante pentru România, 
la care a participat în calitate de diplo-
mat. Unul dintre acestea este Conferinţa 

OSCE de la Viena cu privire la antise-
mitism. “Fac referire la acel eveniment, 
deoarece are o anumită semnificaţie. 
Vreau să vă mulţumesc şi în numele 
românilor care  ştiu, şi în numele celor 
care nu ştiu că, dacă dumneavoastră nu 
puneaţi umărul pentru aducerea acestei 
ţări în lumea civilizată, acest lucru nici as-
tăzi nu s-ar fi întâmplat. […] Prin sprijinul 
dvs., eu, ca secretar de stat dintr-o ţară 
cu foarte multe dificultăţi de a fi înţeleasă 
de comunitatea internaţională, cu ajutorul 
dvs., m-am văzut cu preşedintele Comi-
tetului Helsinki, cu Rudolph Giuliani şi 
cu alte personalităţi, încercând să explic 
că, în privinţa României, nu era vorba de 
o atitudine, ci de derapaje de limbaj, de 
lipsă de cultură şi de înţelegere faţă de 
ceea ce a însemnat comunitatea evre-
iască şi ceea ce au însemnat suferinţele 
acestei comunităţi. [...] Holocaustul tre-
buia menţionat, subliniat, asumat, pentru 
a nu se repeta”. Vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, şi la utilitatea Legii 217/2015, 
afirmând că românii devin ei înşişi ţinte 
ale xenofobiei şi mesajului radical în anu-
mite zone şi contexte socio-politice, iar 
o astfel de lege creează premisele unui 
cadru stabil, de normalitate în România. 
Cristian Diaconescu a mai precizat că 
semnarea unui acord între Administraţia 
Prezidenţială şi Institutul pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wiesel” 
doreşte să îndemne la un „anumit tip de 
atitudine”. „Respectul faţă de comunitatea 
dvs. şi respectul faţă de ceea ce dvs. fa-
ceţi, presupune în primul rând înţelegere 

şi capacitatea de a duce mai departe.”
Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul 

Schwartz a dat citire brevetului de acor-
dare a Medaliei „Prieten al Comunităţii 
Evreieşti din România”. 

Preşedintele F.C.E.R. dr. Aurel Vainer, 
deputat, a mulţumit vorbitorului, apreciind 
relaţia foarte bună cu laureatul. “Deşi 
suntem foarte puţini, avem şi o misiune 
istorică, să ne păstrăm istoria noastră. [...] 
Prin cunoaştere obţinem recunoaştere. 
[...] Am convingerea că a fi împreună, 
alături, în momente diferite, cu astfel de 
persoane, este un lucru foarte important.” 

Silviu Vexler, consilier al preşedintelui 
F.C.E.R. a precizat şi el că a avut o relaţie 
deosebit de bună cu Cristian Diaconescu, 
acesta fiind mereu receptiv la nevoile 
comunităţii evreieşti. De asemenea, el a 
subliniat că buna relaţie dintre România 
şi Congresul Evreiesc European i se da-
torează în mare parte lui. 

Dr. Alexandru Elias i-a mulţumit pentru 
activitatea din cadrul Conferinţei de la 
Viena. 

José Iacobescu, preşedintele Foru-
mului B’nai B’rith România, i-a mulţumit 
pentru deschiderea şi sprijinul oferit pe 
plan diplomatic, evidenţiind bunele relaţii 
dintre Ministerul de Externe şi organizaţia 
pe care o repezintă.

Al doilea moment a constat în acor-
darea Medaliei „Prieten al Comunităţii 
Evreieşti din România” ambasadorului 
Mihnea Constantinescu. Brevetul a fost 
citit de vicepreşedintele F.C.E.R., ing. 
Paul Schwartz. Preşedintele F.C.E.R., dr. 

Aurel Vainer i-a mulţumit pentru deosebita 
colaborare, pentru deschiderea şi mani-
era în care a tratat problemele ridicate 
de comunitatea evreiască din România. 

Ambasadorul Mihnea Constantinescu 
a mulţumit pentru distincţia acordată şi 
a afirmat că se simte onorat să se afle 
alături de Cristian Diaconescu. Vorbito-
rul s-a referit la importanţa deschiderii, 
cunoaşterii şi recunoaşterii contribuţiei 
etniei evreieşti la dezvoltarea României. 
“Cred că această iniţiativă de a edita un 
volum cu contribuţia membrilor etniei 
evreieşti din România la construcţia şi la 
evoluţia societăţii româneşti este extrem 
de importantă. Este important ca tot mai 
mulţi elevi şi studenţi să cunoască aceste 
contribuţii pe care membrii comunităţii 
evreieşti din România le-au adus la mo-
dernizarea statului român. De asemenea, 
aş vrea să mă refer la îndemnul pe care 
preşedintele Aurel Vainer îl transmite, cu 
subtilitate, liderilor politici din România, 
de a înţelege nu doar nevoile comunităţii 
evreieşti din România, dar şi avantajele 
pe care aceste punţi de dialog şi conlu-
crare pot să le aducă pentru binele Ro-
mâniei”. Cu acelaşi prilej, vorbitorul s-a 
referit la obiectivele pe care şi le-a stabilit 
România odată cu preluarea preşedinţiei 
I.H.R.A. El a precizat că ţara noastră îşi 
propune realizarea de acţiuni dedicate 
memoriei victimelor Holocaustului şi de 
protejare şi punere în valoare a meritelor 
evreieşti. 

DAN DRUŢĂ
(Continuare în pag. 25)

Cristian Diaconescu

Dr. Dan Korn

Mihnea Constantinescu Călin Popescu-Tăriceanu
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În perspectivã,  
un „Festival Mihail Sebastian”
La şaptezeci de ani după decesul tra-

gic al scriitorului, călcat de un camion pe o 
stradă din centrul Bucureştiului, în 29 mai 
1945, preşedintele Federaţiei Comunităţi-
lor Evreieşti din România, dr. Aurel Vainer, 
deputat, moderatorul sesiunii inaugurale 
a „Zilelor Sebastian”, a evocat momentul 
când în liceul evreiesc ”Cultura” din capi-
tală – unde Mihail Sebastian era profesor 
de literatură iar vorbitorul era elev – s-a 
răspândit vestea morţii dascălului atât de 
iubit de elevi. Aurel Vainer şi-a amintit de 
asemenea că piesa „Steaua fără nume” 
fusese jucată sub semnătura anonimă 
Victor Mincu (deoarece evreul Sebastian 
avea interdicţie să apară la teatrele româ-
neşti), cu o distribuţie strălucitoare: Nora 
Piacentini, Radu Beligan, Mircea Şeptilici.

„Mihail Sebastian a devenit foarte cu-
noscut şi discutat în societate în special 
după publicarea Jurnalului, unde autorul 
a fost de o sinceritate totală, iar multor 
români nu le-a convenit ceea ce au citit 
în respectivele pagini”, a mai comentat 
Aurel Vainer.

Preşedintele F.C.E.R. şi-a mai amintit 
demersurile care au precedat prima ediţie 
a „Zilelor Sebastian”, când primarul Bră-
ilei, Aurel Simionescu, a venit la sediul 
C.E. din municipiu pentru a discuta cu 
delegaţia F.C.E.R., decizându-se atunci şi 
amplasarea unui monument al scriitorului 
în Piaţa Poligon, unde vor fi realizate sta-
tui ale celor mai importante personalităţi 
brăilene. Dr. Aurel Vainer a explicat că 
proiectul referitor la statuia lui Sebastian 
nu a fost încă finalizat, deoarece persistă 
două probleme: prima – dacă bustul lui 
Iosif Hechter poate fi amplasat lângă cel 
al lui Nae Ionescu, mentorul lui Sebastian 
şi descoperitorul acestuia, dar şi o figură 
marcantă a Mişcării Legionare; a doua – 
dacă executarea unui bust al unui evreu, 
în cazul în speţă Mihail Sebastian, ar 
contraveni sau nu normelor mozaice, de 
la care F.C.E.R. nu se poate abate.

În finalul intervenţiei sale, preşedin-
tele F.C.E.R. şi-a manifestat dorinţa ca 

actualul eveniment să se dezvolte şi să 
se transforme într-un „Festival Mihail 
Sebastian”, iar la Brăila să ia naştere o 
Asociaţie „Prietenii lui Mihail Sebastian”. 
De asemenea, i-a sfătuit pe brăileni „să 
iasă în faţă” cu personalităţi ca Hariclea 
Darclée, Maria Filotti, Mihail Sebastian 
şi alţii.

O lecþie  
de sensibilitate  
ºi profunzime,  
pe care meritã  

sã ne-o asumãm
„Un mare prieten şi un oaspete deo-

sebit”. Cu aceste cuvinte l-a caracterizat 
Aurel Vainer pe secretarul de stat de 
la Departamentul pentru Culte, Victor 
Opaschi. Cu modestie, acesta a spus că 
nu este un oaspete special, ci un prieten 
şi un partener al comunităţii evreieşti din 
România. „Nu pot să vă ajut să ieşiţi din 
dilema dvs., dar pot să amintesc că Mihail 
Sebastian a fost ateu”, a spus Opaschi, 
subliniind pasiunea scriitorului pentru Du-
năre, fluviul fiind pentru acesta „orizontul 
matricial şi zarea visată neîncetat”. „Îm-
părăteasca mea Dunăre”, o mai numea 
scriitorul, care adăuga: „Aş vrea să cu-
nosc, bunăoară, legiuirea antisemită care 
ar putea anula, în conştiinţa mea, faptul 
irevocabil de a mă fi născut la Dunăre şi 
de a iubi acest ţinut”.

Victor Opaschi a subliniat că Sebasti-
an a fost şi poet, iar dintre poeziile sale, 
prea rar citate, vorbitorul a evidenţiat 
câteva versuri grăitoare care exprimă 
dragostea literatului pentru meleagurile 
natale: „Desfăşură-se ceasul înalt, unic 
egal/Şi fie uniform prin locurile-aceste,/În-
doaie-se cu linişti de apă lângă mal/Spre 
seară, când nu ştii ce e şi ce nu este”.

În final, vorbitorul a îndemnat auditoriul 
să îl reţină pe Mihail Sebastian ca pe o 
„personalitate artistică de mare calibru, 
care şi-a dedicat opera exprimării celor 
mai sublime caracteristici ale identităţii 
iudaice, dar şi româneşti. Opera sa fiinţea-
ză deasupra tipologiilor şi este o lecţie de 
sensibilitate şi profunzime, pe care, fără 
îndoială, merită să ne-o asumăm cu toţii”.

Multiculturalitatea ºi convieþuirea 
paºnicã între 12 etnii,  

argumente în favoarea Brãilei
Dr. ing. Aurel Simionescu, primarul 

Brăilei, şi-a amintit că un partener evreu 
îi spusese odată că nu are voie să piardă. 
„Îl parafrazez şi vă spun acum că nu aveţi 
voie să pierdeţi ocazia de a amplasa un 
bust al lui Mihail Sebastian la Brăila”, a 
spus edilul, care a mai adus ca argument 
pentru plasarea statuii publicistului în Pia-
ţa Poligon faptul că, după o jumătate de 

secol, istoria este percepută şi judecată 
altfel decât în vâltoarea evenimentelor, 
iar valorile pe care le avem trebuie să fie 
onorate cum se cuvine. Edilul a subliniat 
că printre argumentele Brăilei în compe-
tiţia pentru statutul de Capitală Culturală 
Europeană se numără multiculturalitatea 
oraşului şi modul în care cele 12 etnii (una 
dintre ele fiind evreii) au conlocuit în pace. 
„Noi sperăm să crească aceste comunităţi 
pentru că, dincolo de globalizare, rămân 
modalităţile de a ne păstra tradiţiile, care 
vin din vremuri imemoriale”.

Primarul a urat participanţilor „bună 
revenire la Brăila”, unde, concomitent cu 
„Zilele Sebastian”, se desfăşura un târg 
de carte (la care a fost prezentă şi Editura 
Hasefer – n.red.). „Ne bucurăm că putem 
să îl rememorăm pe Mihail Sebastian, ne 
bucurăm să avem scriitori tineri şi mai în 
vârstă, un târg de carte, care ne aduc în 
memorie o zonă culturală, de efervescen-
ţă creatoare pe care nu o avem foarte des 
şi nici peste tot, iar eu, ca primar, sunt 
foarte mândru că putem să facem aceste 
lucruri”, a spus dr. ing. Aurel Simionescu.

Toamna, la Brãila,  
salcâmii înfloresc  
odatã cu revenirea  
lui Sebastian acasã

Noul preşedinte al Comunităţii Evreilor 
din Brăila, Nadia Ustinescu, a luat cuvân-
tul la sesiunea inaugurală a celei de-a 
treia ediţii a „Zilelor Mihail Sebastian”, la 
numai cinci zile după ce a fost aleasă în 
fruntea evreilor brăileni. „Cum s-a hotărât, 
aşa e bine, dar cât va fi în viaţă David 
Segal Iancu, el va fi preşedintele nostru”, 
a spus cu modestie Nadia Ustinescu, 
fostă vicepreşedintă a Comunităţii, ale 
cărei probleme le cunoştea îndeaproape 
şi înainte de recentele alegeri. Ea a mul-
ţumit şi celor care veghează cu discreţie 
şi competenţă la securitatea şi protecţia 
membrilor Comunităţii Evreilor din Brăila.

„Venind spre sediul Muzeului, unde a 
avut loc deschiderea Zilelor Sebastian, 
mi s-a părut că am văzut o floare într-un 
salcâm. Credeam că numai eu ştiam că 
Sebastian a revenit la Brăila, dar deja ştia 
toată lumea. Împărtăşesc cu dvs. emoţia 
întoarcerii lui Sebastian şi îmi doresc să 
putem să ne bucurăm împreună mulţi ani 
de un eveniment din ce în ce mai bogat”.

Pasiunea scriitorului  
pentru muzicã va fi onoratã  
pe scena teatrului brãilean

Directorul Teatrului „Maria Filotti” din 
Brăila, Lucian Sabados, şi-a amintit de 
emoţia cu care au fost pregătite prima şi 
cea de-a doua ediţie a „Zilelor Mihail Se-
bastian”, de amplasarea plăcii comemora-
tive în foaierul teatrului şi de constituirea 
unui punct documentar despre scriitorul 
brăilean.

Vorbitorul a subliniat că, înainte 
de cea de-a treia ediţie, s-au înche-
iat lucrările extrem de complexe de 
restaurare a Sălii Mari a teatrului, iar 
stagiunea a fost deschisă cu piesa lui 
Sebastian „Jocul de-a vacanţa”, în re-
gia lui Erwin Şimşensohn. „Sunt foarte 
împăcat sufleteşte că am reuşit să îmi 
ţin promisiunea legată de spectacol, 
iar pentru anul viitor putem încerca să 
aducem pe scena Teatrului Maria Filotti 
o reprezentaţie cu un concert, sau o 
operă-concert, poate Flautul fermecat. 
Din programul respectivului concert nu 
va putea lipsi Mica serenadă, una din 
piesele menţionate în Jocul de-a va-
canţa. De anul viitor trebuie să putem 
acorda locul cuvenit acestei uriaşe 
iubiri pe care Mihail Sebastian a pur-
tat-o muzicii de calitate, eventual cu un 
program în care să fie cântat Mozart”.

Despre Erwin Şimşensohn, directorul 
teatrului brăilean a spus că este un „regi-
zor foarte interesant”. ”Mi-am dat seama 
că nu se putea un gest mai frumos de 
recunoştinţă faţă de opera dramatică a lui 
Mihail Sebastian, decât acest spectacol”.

Medalie în memoria  
regilor Carol I ºi Ferdinand

„Locul lui Mihail Sebastian este tea-
trul, dar nu numai. Brăila are nevoie de 
mai multe monumente, iar pentru a face 
o statuie acestei glorii literare se pot 
propune mai multe locuri din oraş”, a 
spus directorul Muzeului Brăilei „Carol 
I”, prof.univ. dr. Ionel Cândea, care s-a 
declarat „unul dintre cei mai înfocaţi fani 
ai lui Mihail Sebastian”. „I-am ascultat 
întâi piesele la emisiunile de teatru ra-
diofonic, apoi i-am văzut spectacolele 
şi abia târziu, târziu de tot, am aflat că 
Mihail Sebastian era evreu”, a declarat 
Ionel Cândea.

Vorbitorul a amintit că sediul Muzeului 
se află în fostul Hotel Francez, construit 
la sfârşitul secolului XIX, descris de N. 
Iorga ca fiind unul dintre „palatele” Bră-
ilei. La hotel au fost oaspeţi principele 
Ferdinand, principesa Maria, care au 
revenit ulterior ca rege şi regină. „Re-
gele Ferdinand este nu numai întregitor 
de ţară, dar şi regele cel loial”.Regele 
Ferdinand era născut pe 24 august, la o 
zi diferenţă de ziua Muzeului Brăilei (23 
august, dar în anul 1881). În cinstea lui 
Ferdinand, la 150 de ani de la naştere, 
muzeul brăilean a bătut o medalie come-
morativă, având pe avers efigia regelui 

Ediţia a III-a,  
Brăila 23-25 octombrie„ Z i l e l e  M i h a i l  S e b a s t i a n ”

În oraºul natal al scriitorului, 
discutând despre  

„UN OM dE LA dUNăRE” 
Pentru al treilea an, F.C.E.R. l-a 

„readus” pe Mihail Sebastian (Iosif 
Hechter) în oraşul său natal, Brăila, 
în cadrul manifestării intitulate ”Zilele 
Mihail Sebastian”, dedicată persona-
lităţii acestui scriitor, dramaturg, jur-
nalist şi poet. Între 23-25 octombrie, 
evenimentul a reunit zeci de oameni 
de cultură din comunităţile evreieşti 
din România, membri ai conducerii 
Federaţiei, lideri şi reprezentanţi ai 
autorităţilor locale, intelectuali ro-
mâni şi evrei, uniţi de dorinţa de a 
nu lăsa să se aştearnă praful uitării 
peste opera lui Sebastian.

Robert Schorr, şeful Oficiului 
Cultură, Artă, Ştiinţă al F.C.E.R., a 
deschis cea de-a treia ediţie a eve-
nimentului arătând că, de la un an la 
altul, programul s-a îmbogăţit şi s-a 
diversificat. Manifestarea a fost orga-
nizată de F.C.E.R. şi C.E. din Brăila, în 
colaborare cu Muzeul Brăilei „Carol 
I”, Teatrul „Maria Filotti” şi Primăria 
Muncipiului Brăila, cu sprijinul Minis-
terului Culturii.

La reuşita manifestării au mai 
contribuit  Janina Ilie,  Silvian Horn, 
directorul de Cabinet al preşedintelui 
Federaţiei,  Andreea Varodin,  mem-
brii corului Hazamir şi ai formaţiei 
Bucharest Klezmer Band .   În cadrul 
spectacolului de la Brăila,  melodia 
„A idişe mame” a fost dedicată Nadiei 
Ustinescu, nou aleasă preşedinte al 
C.E. Brăila, şi mamei sale, ambele 
fiind extrem de emoţionate.

(Continuare în pag. 5)

De la stânga la dreapta: Lucian Sabados, Aurel Vainer, Victor 
Opaschi, Nadia Ustinescu, Aurel Simionescu şi Ionel Cândea

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

ALEXANDRU MARINESCU 
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„ Z i l e l e  M i h a i l  S e b a s t i a n ”
întregitor al Româ-
niei, iar pe revers, 

faţada clădirii care adăposteşte muzeul, 
efigia lui Carol I, stema judeţului şi cea 
a Muzeului Brăilei.

Medalia le-a fost oferită secretarului 
de stat Victor Opaschi, preşedintelui Au-
rel Vainer, primarului Aurel Simionescu, 
preşedintei Nadia Ustinescu şi directorului 
Lucian Sabados.

”Jurnalul”  –  
o sursã de inspiraþie  

pentru regizori
Cea de-a doua zi, bogată în evenimen-

te, a debutat cu masa rotundă ”Influenţa 
Jurnalului asupra regizorilor români”. A 
fost un dialog între Lucian Sabados, di-
rectorul Teatrului ”Maria Filotti” din Brăila, 
şi regizorul Erwin Şimşensohn, care a 
pus de-acum în scenă două creaţii ale 
lui Sebastian: ”Steaua fără nume”, la 
Târgu-Mureş, şi ”Jocul de-a vacanţa”, 
la Brăila. Lucian Sabados a subliniat că 
pentru un regizor este foarte important să 
se documenteze chiar dacă este vorba 
de un autor cunoscut, dar cunoaşterea 
operei lui nu se epuizează. Odată cu 
trecerea timpului, viziunea asupra operei 
este alta, mai ales dacă,  aşa cum s-a 
întâmplat în cazul lui Sebastian, sursa 
de inspiraţie este ”Jurnalul”. Vorbitorul, la 
rândul său regizor, i-a mulţumit lui Erwin 
pentru spectacolul foarte frumos de la 
Brăila, arătând că a ţinut cont de spiritul lui 
Sebastian şi a scos în evidenţă aspectul 
moral al piesei. ”De la acest spectacol  
lumea pleacă încărcată de energie, se 
revalorizează sentimentul de prietenie, 
adevărul. Spectacolul lui Erwin are un aer 
de acurateţe, duioşie, sănătate morală şi 
prospeţime”, a afirmat Lucian Sabados.

Erwin Şimşensohn a recunoscut că 
i-a trebuit mult curaj ca să regizeze ”Jo-
cul de-a vacanţa” la Brăila, oraşul natal 
al lui Sebastian, cunoscând dragostea 
brăilenilor pentru scriitor. A mărturisit că a 
avut mari emoţii dar, între timp, a montat 
şi la Târgu-Mureş o piesă de Sebastian, 
”Steaua fără nume”, aşa că nu a venit 
lipsit de experienţă. 

Cu acest prilej a citit integral ”Jurnalul” 
lui Sebastian şi şi-a dat seama că este un 
document extraordinar iar pentru un regi-
zor, o sursă de inspiraţie. Sebastian a ştiut 
foarte bine ce înseamnă teatrul, actorii, ce 
rol are un director de teatru. ”Jurnalul” a 
avut o influenţă puternică asupra lucrului 
cu actorii, el ţinând cont de observaţiile 
autorului de la repetiţii.

După terminarea dialogului, voci din 
public şi-au exprimat regretul că manifes-
tarea nu a fost concepută ca una interacti-
vă, de prezentare a opiniilor celor din sală.

   Documentarul Luciei Hossu Longin 
”Sebastian”, următorul punct din program, 
prinde „portretul artistului în tinereţe” afir-
mat rapid, care „lasă posterităţii” opera 
ştiută, mărturii despre profesor ale câ-
torva foşti elevi de la Liceul „Cultura B”; 
dramaturg – amintirile lui Radu Beligan, 
primul interpret al lui Miroiu din „Steaua 
fără nume”, sinuoasele relaţii cu colegii 
de generaţie şi magistrul Nae Ionescu – 
analiză sociologică de Andrei Oişteanu. 
Cineasta e ajutată de Arhiva av. Ioan 
Coman şi fundalul brăilean, bucureştean 
interbelic.

”Mirajul francez”
Ca la fiecare ediţie, şi în acest an istori-

cul literar Geo Şerban a pregătit un volum 
din scrierile lui Mihail Sebastian. Intitulată 
”Mirajul francez”, lucrarea este o colecţie 
de articole, eseuri, reportaje din perioada 
petrecută de scriitor la Paris. 

Prof. Ioan Munteanu a spus că ”Mira-
jul francez” este o ilustrare a rădăcinilor 
francofoniei lui Sebastian, care a început 
să se ocupe de literatura franceză încă de 
pe băncile liceului, când frecventa biblio-
teca publică de unde lua cărţi în franceză. 
Articolele scrise în anii petrecuţi la Paris îl 
califică pe Sebastian drept cel mai mare 

cunoscător al literaturii franceze, a subli-
niat vorbitorul.

Alexandru Marinescu, directorul edi-
turii ”Hasefer”, unde a apărut cartea, a 
arătat că este vorba de 50 de texte cu 
cele mai variate tematici – de la litera-
tură, călătorii, pictură şi oameni cu care 
s-a întâlnit. Dar, deşi tot ce a descris s-a 
întâmplat la Paris, Sebastian rămâne 
”un om de la Dunăre” oriunde s-ar duce, 
în scrierile lui fiind evocate apa, barca, 

păsările. Sebastian, a mai spus vorbitorul, 
reinterpretează tot ce e în jurul lui, tot ce 
vede în călătoriile sale se transformă în 
percepţie personală. 

Geo Şerban a arătat că a început 
dialogul cu Sebastian din 1957. Citind 
articolele acestuia din presă, a simţit o 
comuniune spirituală cu autorul, care are 
anvergura unui intelectual de cea mai în-
altă clasă.Sebastian voia să scrie o carte 
despre Paris şi spiritul francez pentru a da 
o replică tendinţei epocii care se încerca 
să se acrediteze superioritatea culturii 
germane în contextul cuceririi de teren 
de către ideologia nazistă. Poziţia lui a 
fost un gest intelectual de mare percuţie, 
în condiţiile de atunci din România, de 
confruntare a democraţiei cu dictatura, a 
subliniat vorbitorul.

„O conºtiinþã a lumii”

Deşi prof. dr. Viorel Cosma şi-a intitulat 
expozeul „Jocul de-a vacanţa, mai multe 
strategii”, a făcut mai mult, l-a poziţionat 
pe Sebastian în literatura epocii: datorită 
”Jurnalului”, Sebastian a ajuns un scriitor 
de rangul întâi, o conştiinţă a lumii şi a 
determinat schimbarea opticii despre 
opera lui. Este în curs de finalizare ediţia 
integrală a scrierilor lui, astfel că se va 
putea studia integral şi nu în fragmente 
ca până acum. Ca rafinament, Sebastian 
este mai profund decât Camil Petrescu, 
a apreciat vorbitorul. Sebastian este un 
scriitor european, cultivând ironia fină, 
neadaptaţii lui – la antipozii neadaptaţilor 
sămănătorişti. Temă dominatoare: „mi-
tul tinereţii”. Eroii – proiecţii ale sinelui: 
singurătate, iluzie/ luciditate, libertate de 
spirit. „Vacanţa” înseamnă spargere a 
automatismelor cu reflexele lor sociale, 
evadare din realitatea uniformizatoare. 

„Meloman în vremuri de restriºte”
Comunicarea cercetătorului Petruş 

Costea, de la Institutul de Istorie şi Teorie 
Literară „George Călinescu”, a fost axată 
pe câteva nuclee: 1. metamorfoze: accep-

tul de a scrie cronică muzicală sub pse-
udonim, în L’Indépendance Roumaine, 
din raţiuni de ordin pecuniar – bucurie de 
a merge săptămânal la concert; aprecieri 
timide – consideraţii avizate;  2. poziţio-
nări afective: aprehensiuni pentru Mozart 
– evadări dintr-un real din ce în ce mai 
apăsător. 3. comentarii de ordin moral: 
remuşcări de-a asculta muzică în timp 
ce evrei erau deportaţi; reflecţii despre 
nepăsarea faţă de război a publicului 

elegant de la Ateneu. O fină analiză a 
„experienţei de excludere” (din societatea 
românească în anii Holocaustului – n.r.), 
prin care „Sebastian devine altul”. Au fost 
prezentate şase volume din Opere funda-
mentale – Mihail Sebastian, îngrijite de 
Mihaela Constantinescu Potocea, Oana 
Safta şi Petruş Costea. 

Un european:  
”omul de la Dunãre”

Cea de-a treia zi a evenimentului a 
fost deschisă de prelegerea ministrului 
Culturii,  dr. Ionuţ Vulpescu, intitulat ”Un 
european: omul de la Dunăre”. Citit de dr. 
Irina Cajal, subsecretar de stat la Ministe-
rul Culturii, eseul are ca temă apartenenţa 
triplă a lui Sebastian la cultura română, 
iudaică şi europeană. Înainte de citirea 
textului, dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R., a făcut un scurt istoric al ”naş-
terii” acestei conferinţe. Vorbitorul i-a mul-
ţumit ministrului şi l-a invitat la viitoarele 
manifestări, mai ales că anul viitor ”Zilele 
Sebastian” se pot transforma în „Festiva-
lul Sebastian”, poate chiar sub patronajul 
Ministerului Culturii. 

Reproducem în continuare textul 
eseului:

Puţină lume a remarcat faptul că auto-
definiţia identitară a lui Mihail Sebastian, 
cea de „om de la Dunăre”, nu conţine o 
închidere într-o matrice spirituală autar-
hică. Dimpotrivă, ea indică o deschidere 
comprehensivă.

Deschiderea pe care o presupune 
formula „om de la Dunăre” nu este numai 
a gândirii lui Mihail Sebastian: ea este, 
concomitent, o caracteristică a spaţiului 
multicultural şi multietnic al Brăilei şi una 
a comunităţii evreieşti din România, în 
general.

La drept vorbind, Mihail Sebastian nici 
nu a plecat vreodată din Brăila natală, 
chiar dacă, după un bacalaureat spec-
taculos, şi-a urmat la Bucureşti maestrul 

spiritual, care îl descoperise. După cum 
nici nu a încetat vreodată să fie un evreu 
exemplar, chiar în sânul unei generaţii 
crescute de Nae Ionescu şi dedicată, în 
chip regretabil, naţionalismului spiritual şi 
extremismului politic. O formulă cum este 
aceea de „evreu improbabil”, propusă 
de o cercetare recentă asupra poziţiei 
identitare a lui Sebastian, mi se pare, în 
cel mai bun caz, o eroare. Ea provine din 
necunoaşterea caracteristicilor profunde 
ale spiritului iudaic, care mizează nu pe 
certitudini cu putere de dogmă, ci pe în-
trebări, pe permanenta sondare a limitelor 
cunoaşterii, pe îndoiala programatică, pe 
dialogul cu Dumnezeu şi cu lumea.

Această intersecţie a matricei brăilene 
cu îndoiala epistemologică evreiască l-a 
salvat, de fapt, pe Mihail Sebastian din 
marasmul spiritual al generaţiei sale. 
Şi l-a propulsat, postum, într-o postură 
de lider incontestabil şi de autor a cărui 
statură creşte, pe măsură ce opera sa 
este dezgropată din paginile publicaţiilor 
interbelice, este reeditată şi recitită de o 
pleiadă de critici şi cercetători. Sebastian 
nu este numai conştiinţa interbelicului 
românesc, pe care îl aşază, în cutremu-
rătorul său Jurnal, în rama unor observaţii 
morale pătrunzătoare. El este un mare 
scriitor, unul a cărui operă pare scrisă 
astăzi, al cărui stil, de o modernitate 
acută, nu a fost erodat de trecerea tim-
pului. Fărâmele din care părea că este 
alcătuită opera sa se îmbină acum într-o 
construcţie amplă, atât în sens moral, 
cât şi artistic.Dar să revin la deschidere. 
„Omul de la Dunăre” este o referinţă la 
care Sebastian recurge, ca la o soluţie 
salvatoare, între cele două tentaţii mor(t)
ale între care este prinsă (şi strivită de 
istorie) generaţia sa: extrema dreaptă, 
către care converg cele mai multe dintre 
vârfurile ei, şi extrema stângă, de care 
sunt atraşi alţi câţiva componenţi, şi ei 
remarcabili, ai generaţiei. „Omul de la 
Dunăre” e o sintagmă sinonimă cu uma-
nismul liberal de astăzi, desemnând un 
necesar relativism în ordine spirituală, 
moderaţie în cea politică şi consecvenţă 
în cea morală. Accentul pus pe elementul 
uman şi pe individualitate – într-o epocă 
de colectivism agresiv şi de aservire a 
individului de către stat – îl singularizează 
pe Mihail Sebastian. Îl singularizează sa-
lutar, căci aceste „ursitoare rele” ale 
gândirii totalitare penalizează cea mai 
mare parte din creaţiile interbelice ale 
colegilor săi de generaţie, de la Mircea 
Eliade la Constantin Noica şi de la Mircea 
Vulcănescu la Emil Cioran.

Am vorbit despre elementul brăilean 
din gândirea lui Sebastian. Toleranţa, 
respectul faţă de alteritate, înţelegerea 
culturală (iar nu strict etnică) a noţiunii 
de românitate dau o notă aparte luărilor 
de poziţie ale scriitorului. […] Noi înşine 
trebuie să rămânem fideli acestei com-
plexităţi spirituale, evitând să îl reducem 
pe Mihail Sebastian la ipostaze parţiale, 
unele chiar caricaturale, cum ar fi cea de 
„evreu de extremă dreapta” sau, din nou, 
de „evreu improbabil”.

Mihail Sebastian este, astfel, cu 
adevărat un discipol al lui Nae Ionescu, 
deşi nu împărtăşeşte multe dintre ideile 
profesorului său. Între cei doi se creează 
o relaţie de amor intellectualis care, ca 
orice mare iubire spirituală, depăşeşte cu 
mult diferenţele de opinie, oricât de sfâşi-
etoare. O dovedeşte chiar Jurnalul său, 
care consemnează într-un mod dramatic 
moartea lui Nae Ionescu şi reacţia uma-
nă impresionantă a discipolului, rămas 
nemângâiat, în pofida gravelor disensiuni 
dintre ei.

De asemenea, Sebastian este priete-
nul lui Eliade, cel puţin până la despărţirea 
fizică definitivă, pricinuită de plecarea 
ultimului în Occident, ca diplomat. Di-
sensiunile dintre ei sunt chiar mai grave 
decât cele dintre Mihail Sebastian şi Nae 
Ionescu, căci relaţia cu acesta din urmă 
era oarecum limitată de diferenţa de vâr-
stă şi de condiţie. 

(Continuare în pag. 20)

(Urmare din pag. 4)
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I U D A I C A
Hanuca, între istorie ºi tradiţie

Ce reprezintă sărbătoarea de Hanu-
ca? Răspunsul este: istorie şi tradiţie. 
Tradiţia s-a format pe baza evenimentului 
istoric, de-a lungul generaţiilor. Mai ales 
acum, când unii oameni încearcă să 
conteste istoria evreiască, dar pe de altă 
parte, cercetări arheologice recente au 
scos la iveală un palat din perioada regilor 
Haşmonei la Ierusalim, este important să 
ne referim la ea. Istoria nu poate fi con-
testată de nimeni, atunci când dovezile 
ies la iveală, fie ele literare, arhivistice 
sau arheologice. 

Hanuca se bazează pe victoria re-
ală a răscoalei conduse de Matitiyahu 
Haşmoneul şi fiii săi, fraţii Haşmonei sau 
Macabei. A urmat întemeierea Regatului 
haşmoneu. El a rezistat până la cucerirea 
romană a Ereţ Israelului.  Evenimentele, 
aşa cum s-au desfăşurat în decursul unui 
secol şi jumătate de istorie, sunt prezenta-
te în numeroase manuale, tratate şi studii, 
aşa cum au fost reconstituite de istorici pe 
baza izvoarelor. Există diferenţe de la un 
istoric la altul, în funcţie de cunoaşterea 
izvoarelor, de tendinţa istoricului respectiv 
şi de epoca în care a trăit acesta. Dar 
faptele în sine rămân aceleaşi. Răscoala 
Macabeilor a dus la sfinţirea Templului de 
la Ierusalim, la întemeierea unui regat 
iudeu independent, la trasarea unei faze 
noi în istoria evreiască multimilenară. 
Desigur, se pune întrebarea interpretării, 
a reanalizei istorice.

Dovezile arheologice, inclusiv cele 
identificate anul acesta, sunt importante. 
Ele arată situaţia materială in situ, modul 
în care au trăit, au construit şi au luptat 
oamenii din alte generaţii. Dar ele trebuie 
adăugate informaţiilor scrise pentru a 
putea fi utilizate la reconstituirea istoriei. 

Uneori m-am întrebat care este moti-
vul pentru care învăţaţii evrei din perioada 
codificării Bibliei ebraice, ca şi din perioa-
da Mişnei şi a Talmudului, au respins cele 
patru Cărţi ale Macabeilor.  Răspunsul 
este că tradiţia talmudică şi midraşică a 
văzut răscoala Macabeilor ca pe un război 
civil şi nu ca pe un război ”naţional”, de eli-
berare sau de apărare împotriva străinilor. 
Ea a preferat aspectul teologico-moral în 
faţa aspectului politico-militar. Era vorba 
despre lupta între evreii asimilaţi culturii 
elenistice şi cei devotaţi tradiţiei iudaice 
în mod necondiţionat. Chiar dacă  regele 
seleucid sirian Antiochus IV Epiphanes 
a vrut să fie zeificat şi să i se facă ”cultul 
regelui” în Templul de la Ierusalim, acest 
lucru nu s-ar fi putut întâmpla fără acor-
dul unui Mare Preot (Cohen Gadol). Nici 

obiceiurile elenistice, nici modul de viaţă 
elenistic nu ar fi putut fi răspândite la Ieru-
salim fără aprobarea aristocraţiei evreieşti 
din jurul Templului. Reacţia evreilor tradi-
ţionalişti, conduşi de un preot (Cohen) din 
afara acestei aristocraţii ierusalimitene a 
fost îndreptată împotriva acestor evrei 
asimilanţi. Nici în anul 175 î.e.a., când 
regele sirian Antiochus IV acorda cetă-
ţenie tuturor  locuitorilor regatului său 
care adoptau modelul de viaţă elen, nici 
după zece ani, în anul 165 î.e.a., când 
Matitiyahu Haşmoneul ucidea un evreu 
care aducea o jertfă aşa cum ceruse acel 
rege, data marcând începutul răscoalei, 
la Ierusalim nu era prezent niciun elen 
(respectiv grec real) şi chiar niciun sirian 
elenizat, ci numai evrei elenizaţi. Sau, 
cel puţin, niciun sirian elenizat nu era în 
măsură să ia decizii care să oblige cu 
ceva populaţia evreiască, ci numai liderii 
evrei elenizaţi şi elenizanţi. Deci răscoala 
nu are un caracter naţional, în nici un 
caz un caracter naţional modern, ci un 
caracter de luptă religioasă internă. Un 
război civil pentru păstrarea tradiţiei, pe 
de o parte, şi pentru respingerea ei, pe de 
alta. Mai mult decât atât. Istoria statului 
macabeu (ulterior devenit regat), cu toate 
problemele ei, nu a prezentat un interes 
special pentru evreii din generaţiile mai 
târzii. Dimpotrivă. Învăţaţii din perioada 
Mişnei şi a Talmudului au criticat faptul 
că Haşmoneii, care erau Cohanim (preoţi) 
s-au autoproclamat regi. Regii lui Israel 
puteau fi numai din casa lui David, din tri-
bul Yehuda, iar Haşmoneii erau Cohanim, 
deci din tribul Levi, destinaţi să fie preoţi 
şi nu regi. O frază adăugată rugăciunii 
de Şemone-Esre (cele 18 binecuvântări) 
în zilele de Hanuca afirmă mulţumirea 
evreilor că Dumnezeu este Cel care a 
câştigat victoria, a realizat minunea şi 
a făcut să fie câştigat războiul de către 
strămoşi, dând pe cei puternici în mâna 
celor slabi, pe cei mulţi în mâna celor 
puţini, pe cei necuraţi în mâna celor puri, 
pe cei păcătoşi în mâna celor drepţi, pe 
cei nelegiuiţi în mâna celor care se ocupă 
cu studiul Torei. Deci războiul şi victoria 
au fost ale lui Dumnezeu şi nu ale oa-
menilor. Această frază arată că a fost un 
război civil religios şi introduce prezenţa 
lui Dumnezeu în istoria evreiască: nu un 
război şi o victorie naţionale ale evreilor 
împotriva străinilor eleni sau sirieni eleni-
zaţi cuceritori şi oprimatori, ci un război 
şi o victorie a lui Dumnezeu împotriva 
evreilor care nu respectă comandamen-
tele divine, înfrângerea şi pedepsirea 

acestora pentru nerespectarea poruncilor 
Lui, fiind reînscăunaţi cei care le respectă.      

După acest război, considerat victoria 
lui Dumnezeu pentru poporul Lui, a urmat 
sfinţirea Templului de la Ierusalim: Dum-
nezeu Şi-a făcut o casă în mijlocul popo-
rului Său. Deci Sărbătoarea Luminii, a 
sfinţirii acestei case, este minunea uleiului 
sfânt care a ars opt zile deşi cantitatea de 
ulei păstrată era suficientă numai pentru o 
zi. De-a lungul generaţiilor, evreii au vorbit 
nu despre victoria în război ca despre 
un eveniment politic, ci despre lumină. 
Lumina era Lumina Torei, speranţa lor în 
Dumnezeu, credinţa că Dumnezeu îi va 
ajuta întotdeauna, aşa cum îi ajutase pe 
strămoşii lor. Data sărbătorii – 25 Kislev 
– pare a fi convenţională. Unii au pus-o în 
legătură cu sărbătoarea de Sucot, a cărei 
dată era transmisă cu întârziere în unele 

locuri îndepărtate geografic de Ierusalim. 
Alţii au pus-o în legătură cu solstiţiul de 
iarnă. Unii cercetători au afirmat legătura 
între Hanuca şi Crăciun, ambele având 
ca aspect principal Lumina Divină şi fiind 
celebrate în aceeaşi perioadă, adăugând 
chiar şi celebrarea zilei soarelui din mito-
logia romană (24 decembrie).

Dar când a devenit Hanuca o săr-
bătoare naţională evreiască, având un 
caracter politic? Răspunsul este odată cu 
apariţia mişcării sioniste. După pogromu-
rile din sudul Rusiei, cunoscute sub denu-
mirea HaSufoth beNeghev (1880-1881), 
tineretul evreu modernizant a început să 
nu mai vadă soluţia ”problemei evreieşti” 
prin integrare şi chiar prin asimilare, ci 

prin naţionalism evreiesc. Rădăcinile 
acestui naţionalism evreiesc au început 
să fie căutate în istoria veche a poporului 
evreu, dinainte de Diaspora (Galut). Era 
nevoie de o victorie naţională răsunătoa-
re, de o perioadă de glorie, ca în orice 
curent naţional romantic. Şi aceasta a 
fost victoria Macabeilor. Ea a căpătat o 
coloratură nouă: tinerii evrei naţionalişti 
au afirmat că poporul evreu a avut şi el 
o victorie, dar rabinii au înecat-o în ulei. 
Însă acum, ei încercau să o readucă la 
ceea ce a fost. Totuşi, nu o puteau rupe 
din context, din lanţul tradiţiei, devenită 
istorie ea însăşi. Aşa că elementul luminii, 
ca şi celebrarea tradiţională, incluzând re-
citarea rugăciunii  specifice de mulţumire 
pentru minunea făcută de Dumnezeu (Al 
HaNisim), a psalmilor de laudă (Halel), 
a cântecului Maoz Tzur în sinagogă, ca 

şi a binecuvântărilor recitate în familie la 
aprinderea lumânărelelor  în candelabrul 
în opt braţe, câte una în plus în fiecare 
seară, a rămas, dar fiind reunită cu aspec-
tul naţional modern. Se poate spune că 
astfel s-a format o nouă tradiţie, în mod 
treptat, ea fiind acceptată în special de 
evreii laici şi religioşi moderni, în Israel 
şi în afara lui, ca şi de instituţiile publice 
israeliene şi sioniste. Hanuca a devenit 
sărbătoare naţională, politică, pe lângă 
a fi tradiţională.

Ce voi face anul acesta de Hanuca? 
Desigur, sper că o voi celebra conform 
tradiţiei duble, evreiască de acasă şi 
israeliană contemporană!...

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Rabeinu Gherşom, Luminãtorul Diasporei  (1)
Timp de două milenii şi jumătate a trăit pe pământul 

Babiloniei o comunitate evreiască puternică. Începu-
turile ei datează de la distrugerea primului Templu de 
către Nabucodonosor. Existenţa ei a continuat până ce 
au ajuns valurile de ură stârnite de întemeierea Statului 
Israel. Ea a fost leagănul în care s-a cristalizat ritualul 
sinagogal pe care îl practicăm până astăzi. Din disputele 
înţelepţilor de pe acele meleaguri s-a înfiripat cel  mai 
măreţ edificiu al gândirii iudaice, baza de neclătinat a 
legii iudaice până în zilele noastre, Talmudul Babilonian. 
Din secolul III până în secolul XI ea a fost centrul spiritual 
şi politic al întregului neam.  

Un mare avantaj al acestui exil a fost limba, aramaica 
şi mai târziu araba. Apropiate fiind de limba ebraică, 
cărţile sacre scrise în limba ebraică,Tanah şi Mişna, au 
rămas accesibile până şi oamenilor de rând. 

În acei ani, deşi în exil, comunitatea evreiască s-a 
bucurat de o deplină autonomie juridică, economică şi 
culturală. Conducerea politică era asigurată de un exi-
larh (Reiş Galuta), iar conducerea spirituală, care avea 
un rol mai important, de conducătorul academiei (Roş 
ieşiva). După încheierea Talmudului, acesta trebuia să 
cunoască Talmudul pe de rost, să înţeleagă toate pa-
sajele dificile, să ştie să explice  aparentele contradicţii 
din acest text enorm, dar mai ales să dea verdicte în 
dilemele pe care realitatea le ridica, fără ca  Talmudul să 
se refere la ele în mod explicit. Pe lângă toate acestea, 
mulţi dintre ei mai erau şi filozofi sau chiar poeţi.

Cel mai proeminent din acest şir de conducători 
spirituali a fost Rav Hai Gaon, care s-a stins din viaţă în 
anul 1038, la venerabila vârstă de 99 de ani. A lăsat după 
el mulţi discipoli care au continuat să stea pe scaunul 
său, dar nici unul nu a mai fost o personalitate proe-
minentă. Ştafeta a fost preluată de discipolii săi veniţi 
de peste mări şi ţări, din Italia, Spania, Maroc şi chiar 
îndepărtata Franţă.  Unul dintre ei a fost un tânăr ager 
la minte născut la Metz, numit Gherşom ben Yehuda. 
După ce a învăţat tot ce se putea de la dascălii săi din 
Franţa, el a bătut drumul, împreună cu tânăra sa soţie, 
spre îndepărtata  Babilonie. Acolo a învăţat un număr 
de ani – nu avem date exacte – la ieşiva condusă de 
Rav Hai Gaon, după care s-a întors în ţara natală. El a 
fost primul dintre rabinii Europei care a luat decizii fără 
a mai consulta rabinii din Babilonia. Aceste  decizii, 
unele dintre ele chiar revoluţionare, au fost pietre de 
temelie pentru legislaţia evreiască aşkenază din tot 
Evul Mediu. La Mainz, unde s-a stabilit mai târziu, el a 
înfiinţat o ieşiva a cărei faimă a întrecut-o curând pe cea 
a Ieşivelor din Babilonia. Spre deosebire de evreii din 
Babilonia, care locuiau în preajma centrelor de studiu, 
evreii din Europa locuiau în comunităţi mici, legate între 
ele de drumuri pe care mişunau tâlharii, iar vămile erau 
la fiecare pas. Erau în comunităţi dascăli care ştiau să 
predea Talmudul, dar mulţi aveau doar cunoştinţe super-
ficiale sau chiar eronate. Pentru a-i ajuta să înţeleagă 
Talmudul, el a fost unul din cei care a inventat o nouă 

formă a literaturii sacre: comentariul. Până astăzi s-au 
păstrat comentariile lui doar asupra câtorva tratate din 
Talmud. Nu ştim dacă a scris şi alte comentarii, care pe 
parcurs s-au pierdut. Important este că forma de expri-
mare pe care a stabilit-o a fost folosită de mulţi dintre 
erudiţii medievali în frunte cu Raşi. Aceste comentarii au 
fost folosite fără întrerupere generaţie după generaţie 
pentru a înţelege Tora, Mişna şi Talmudul.

Faima însă şi-a câştigat-o prin edictele sale. Deşi 
avea o jurisdicţie restrânsă, edictele sale fiind acceptate 
de bunăvoie de contemporanii săi, au devenit obliga-
torii până în ziua de azi pentru toţi evreii aşkenazi. Cu 
timpul ele s-au propagat şi în mediul sefard, dar mai 
există până azi o mică minoritate de evrei sefarzi care 
nu le-a acceptat.                       

Cel mai cunoscut dintre aceste edicte a fost inter-
dicţia bigamiei. Deşi cazurile de bigamie de-a lungul 
istoriei evreilor au fost mai mult decât rare, interdicţia ei 
a schimbat radical şi spre bine modul în care percepem 
instituţia căsniciei. Un alt decret care a contribuit în 
acelaşi sens a fost interdicţia de a divorţa fără acordul 
soţiei. Nu ştim ce l-a îndemnat să adopte aceste decizii. 
Putem doar ghici că într-un mediu catolic, în care obli-
gaţia castităţii era reciprocă iar divorţul complet interzis, 
aceste practici, deşi până atunci acceptate, nu-şi mai 
aveau locul.    

(Va urma)
Rabin RAFAEL SHAFFER
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După întrevederile preşedintelui Klaus 
Iohannis cu partidele politice pe tema 
desemnării noului premier, şeful statului 
s-a consultat şi cu deputaţii care repre-
zintă minorităţile naţionale, precum şi cu 
delegaţi din partea societăţii civile şi a 
protestatarilor.

În ziua de 9 octombrie, dr. Aurel Va-
iner i-a informat pe membrii Comitetului 
Director că, în urma negocierilor din ca-
drul G.P.M.N., s-a decis că vor lua parte 
la discuţiile cu preşedintele Iohannis un 
număr de cinci deputaţi, între care şi 
preşedintele Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România.

Klaus Iohannis a subliniat că este gata 
să asculte orice propunere, iar liderul 
Grupului, Varujan Pambuccian, a declarat 
că G.P.M.N. sprijină punctul de vedere al 
Preşedinţiei, cu condiţia respectării Con-
stituţiei şi a Legii electorale. „Minorităţile 
nu sunt în favoarea alegerilor anticipate”, 
a spus liderul G.P.M.N., ci consideră că 
trebuie să se formeze un nou guvern, fie 
el unul de uniune naţională sau de tehno-
craţi. Reprezentanţii minorităţilor au mai 
arătat că viitorul executiv trebuie să aibă 
obiective clare şi un orizont de timp bine 
definit în care să acţioneze. 

Dr. Aurel Vainer a spus, în C.D., că 
situaţia este extrem de complexă, inclu-
siv în privinţa modalităţii de reprezentare 
parlamentară a minorităţilor, în cazul în 
care numărul total al parlamentarilor se 
va diminua. De asemenea, se ridică din 
nou subiectul impozitării activităţii cultelor 
religioase.

În aceste condiţi i , preşedintele 
F.C.E.R. a fost mandatat de către C.D., 
să se implice în continuare în susţinerea 
intereselor evreilor din România, precum 
şi a reprezentării adecvate a minorităţilor 
în Parlament. Preşedintele F.C.E.R. s-a 
angajat că va prezenta C.D. periodic 
activitatea sa parlamentară. 

Ştefan Cazimir a subliniat că, în opinia 
sa, varianta alegerilor anticipate nu va fi 

acceptată de parlamentari şi că preşe-
dintele trebuie să propună o soluţie, dat 
fiind că partidele politice şi-au declarat 
disponibilitatea de a analiza orice formulă. 

Directorul economic al F.C.E.R., Ovi-
diu Bănescu, şi-a exprimat îngrijorarea 
faţă de apariţia unor revendicări legate 
de statutul şi reprezentarea parlamentară 
a minorităţilor, faţă de o eventuală nouă 
abordare a problemelor cultelor, precum 
şi faţă de posibilitatea de a se beneficia 
în continuare de sprijin financiar pentru 
activităţile specifice Cultului Mozaic.

Un alt motiv de preocupare este fap-
tul că se apropie Congresul F.C.E.R. iar 
acum este nevoie de puterea de convin-
gere şi de abilitatea de care a dat dovadă 
Aurel Vainer. „Ce va fi, cine va fi, cine va 
prelua frâiele Federaţiei după Congres?”, 
s-a întrebat Ovidiu Bănescu.

Preşedintele C.E. Oradea, ing Felix 
Koppelmann, a spus că vina pentru corup-
ţie este una generală, fiind convins  că „în 
România democraţia este ireversibilă şi 
aşa trebuie să rămână”. În finalul interven-
ţiei sale, Felix Koppelmann şi-a reafirmat 
opţiunea pentru o nouă candidatură a lui 
Aurel Vainer la funcţia de preşedinte al 
F.C.E.R.

Un punct de vedere similar a fost 
susţinut de vicepreşedintele Federaţiei 
şi preşedintele C.E.B., Paul Schwartz, 
care a sprijinit propunerea pentru o nouă 
candidatură a lui Aurel Vainer la preşe-
dinţia Federaţiei şi a atras atenţia asupra 
necesităţii de a se rezolva urgent orice 
aspect ivit în viaţa comunităţii referitor la 
siguranţă şi pază împotriva incendiilor.

Dr. Alexandru Elias a spus că amâ-
narea schimbărilor ar prezenta un risc 
pentru viitor. El a afirmat că interesul co-
munităţii evreieşti este ca minorităţile să 
aibă o bună reprezentare parlamentară. 
„Am încredere în abilitatea preşedintelui 
Aurel Vainer”, a mai spus Alexandru Elias 
în finalul intervenţiei sale.

Un alt punct pe ordinea de zi a fost 

prezentarea de către preşedintele Fede-
raţiei a demersurilor sale pentru adopta-
rea legii retrocedării proprietăţilor care 
au aparţinut comunităţilor minorităţilor 
naţionale şi organizaţiilor religioase. „Pe 
baza unor propuneri făcute de Fundaţia 
Caritatea, am depus opt amendamente, 
care au fost însuşite ca fiind ale G.P.M.N. 
La Senat au fost adoptate trei dintre cele 
opt amendamente”, a informat preşedin-
tele F.C.E.R. Ulterior, în cadrul Comisiei 
Juridice de la Camera Deputaţilor, depu-
tatul Aurel Vainer a retras celelalte cinci 
amendamente, iar cele trei adoptate la 
Senat au fost votate şi la Camera De-
putaţilor. Deputatul minorităţii germane, 
Ovidiu Ganz, a reproşat faptul că rapor-
tul Comisiei Juridice a fost adus târziu, 
precum şi că G.P.M.N. şi liderul acestuia 
nu fuseseră informaţi de retragerea celor 
cinci amendamente, motiv pentru care a 
şi votat împotrivă. Raportul a fost aprobat 
aproape în unanimitate în plenul Camerei.

Cele trei amendamente se referă la 
solicitarea ca organele abilitate să ana-
lizeze cu prioritate cererile de restituire 

aparţinând supravieţuitorilor Holocaustu-
lui. Urmează să se stabilească şi modali-
tăţile de a dovedi această calitate, demers 
mai simplu în România, mai dificil pentru 
solicitanţii externi.

Al doilea amendament aprobat stabi-
leşte recunoaşterea tuturor proprietăţilor 
care au aparţinut unor asociaţii şi fun-
daţii, aşa cum este stipulat şi în Statutul 
F.C.E.R., motiv pentru care Aurel Vainer 
a mulţumit celor care au militat pentru 
introducerea acestei prevederi în Statut.

În sfârşit, o altă nouă reglementare 
prevede că toate donaţiile către statul 
român făcute de organizaţiile minorităţilor 
şi de către culte în timpul perioadei comu-
niste sunt considerate ca fiind abuzive. 

Restul amendamentelor ar fi fost 
imposibil de aprobat, a fost de părere 
preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu 
Zgonea.

Alte subiecte pe ordinea de zi a C.D. 
s-au referit la măsuri în domeniul pazei şi 
protecţiei împotriva incendiilor şi la muta-
rea sediului Muzeului de Istorie a Evreilor 
din România. (A.M.)

Dezbateri în Comitetul Director al F.C.E.R.
• Convorbirea G.P.M.N. cu preşedintele Iohannis
•   Legea privind retrocedarea proprietăţilor  

care au aparţinut minorităţilor naţionale

Acum jumătate de veac, Conciliul Vatican II publica 
Declaraţia Nostra Aetate – În vremurile noastre, în cinci 
puncte. Introducerea reamintea originea comună a tu-
turor oamenilor, copii ai aceluiaşi Dumnezeu, şi faptul 
că religiile au încercat să răspundă, fiecare în felul ei, 
întrebărilor omeneşti eterne. Punctele 2 şi 3 se refereau 
la relaţiile creştinismului cu hinduismul, budismul, isla-
mul. Punctul 4 era o premieră în relaţiile creştinismului 
cu mozaismul: Biserica Romano-Catolică respingea 
acuzaţia de deicid adusă evreilor, deplângând toate ma-
nifestările antisemite. Colocviul „Dialogul între Biserica 
Romano-Catolică şi Comunitatea Evreiască”, organizat 
de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ro-
mano-Catolică, Institutul Teologic Romano-Catolic, a 
marcat semicentenarul. 

 Papa Ioan al XXIII-lea, care a deschis lucrările 
Conciliului, în 1962, a cerut în trei rânduri Cardinalului 
Augustin Bea să revizuiască alineatul din Nostra Aetate 
care respingea deicidul, a arătat pr. prof. univ. dr. Wilhelm 
Dancă. Autorul moral, Jules Isaac, supravieţuitor al Ho-
locaustului, cercetător al cauzelor antisemitismului, l-a 
sfătuit pe Papa Pius al XII-lea, în 1949, să revizuiască 
textul rugăciunii din Vinerea Mare pascală privitoare la 
„evreii perfizi”. Papa Paul al VI-lea, care a închis Conciliul 
în 1965, a reanalizat textul până ce a considerat că se 
potriveşte Conciliului ecumenic.

Monseniorul Ioan Robu, arhiepiscop, mitropolit ro-
mano-catolic de Bucureşti, a subliniat că Nostra Aetate 
a recomandat dialogul în relaţiile dintre creştini şi evrei. 
Era vorba despre un dialog de înţelegere şi respect. De 
altfel, dialogul a existat la nivel local, şi în acest sens, 
domnia-sa a evocat excelentele relaţii pe care înaintea 
lui le-a avut mitropolitul Francisc Augustin cu şef-rabinul 
Moses Rosen, pe care le-a moştenit apoi el, preluând 
acest dialog de înţelegere şi respect. Monseniorul Ioan 
Robu a amintit de luarea lui de poziţie în conflictul lui 
Moses Rosen cu Vadim Tudor, el fiind singurul care a 
răspuns protestului şef-rabinului, şi a amintit sfaturile 
înţelepte pe care acesta i le-a dat în perioada comunistă. 
”Spiritul de respect şi cunoaştere reciprocă va continua 
şi mă bucur că sărbătorim acest eventiment, evrei şi 
catolici împreună”, şi-a încheiat discursul arhiepiscopul.

 Prin refuzul antisemitismului, Nostra Aetate a re-
prezentat o modificare esenţială a atitudinii Vaticanului, 
implicit faţă de sionism şi Statul Israel, renăscut după 
Holocaust, a opinat E.S. Tamar Samash, ambasadorul 
Israelului în România.

Rabinul Rafael Shaffer a atras atenţia că, în cadrul 
dialogului dintre catolici şi evrei, instituit de Nostra Ae-
tate, avem obligaţia să fim foarte atenţi la ce spunem 
şi cum spunem pentru a nu îl răni nici măcar involuntar 
pe celălalt. Dialogul poate conţine şi pericole, deoarece 
poate crea o gândire relativistă care nu se potriveşte 
religiilor revelaţioniste şi nu trebuie să-ţi pierzi credinţa. 
Deşi există nişte primejdii în cadrul dialogului, nu avem 
altă cale. Dacă nu se va desfăşura un dialog, se va crea 
un vid, a arătat rabinul F.C.E.R.

 Despre dialog interconfesional a vorbit preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer: participări ale clericilor la spec-
tacole de Hanuca; recunoaşterea lui Dumnezeu Unicul 
de toate religiile avrahamitice; micul dejun ecumenic de 
rugăciune la Parlament, domnia sa propunând să fie 
inclus şi mozaismul.

O rupturã beneficã  
în atitudinea Bisericii Catolice

În prelegerea sa, dr. Andrei Oişteanu a scos în 
evidenţă importanţa documentului, subliniind rolul în 
răspândirea antisemitismului al conceptelor de deicid 
şi infanticid, acuzaţii aduse evreilor timp de 2000 de 

ani. De aceea, eliminarea acestora are o importanţă 
deosebită. El şi-a manifestat regretul că această măsură 
a fost luată atât de târziu, o luare de poziţie în favoarea 
evreilor cu decenii sau secole mai devreme ar fi salvat 
multe vieţi omeneşti. Potrivit opiniei lui, Conciliul Vati-
can II şi Nostra Aetate au însemnat o ruptură benefică 
în concepţia Bisericii Catolice, care a dus la modificări 
mentalitare uriaşe. Acest proces, din păcate, nu s-a în-
tâmplat în cadrul Bisericii Ortodoxe. Vorbitorul a apreciat 
că Holocaustul, procesul Eichmann, atitudinile sociale 
democratice ca mişcările pentru drepturile civile din SUA, 
mişcarea hippy, cu prospeţimea sa, au schimbat lumea 
în anii ’60 şi au avut o reală influenţă asupra formulării 
şi elaborării documentului. În context, Andrei Oişteanu 
a vorbit despre rolul Papei Ioan al XXIII-lea, care în 
perioada Holocaustului a fost nunţiu papal şi i-a ajutat 
pe deportaţii evrei din Transnistria, organizând trenul 
orfanilor. Există organizaţii bisericeşti care se opun do-
cumentului Nostra Aetate , a mai spus el, exprimându-şi 
convingerea că Biserica Catolică nu va ceda, deoarece 
este un pas important la care catolicismul ţine.

Pornind de la cartea „Perfidi giudei, fratelli maggiori” 
de Şef-Rabinul Romei, Elio Toaff z.l., scrisă la un an 
după vizita Papei Ioan Paul al II-lea în Sinagoga Mare din 
Roma, prof. univ. dr. Francesca Băltăceanu, co-autoare a 
traducerii ei în română, apărută la Hasefer, a argumentat 
absurditatea antisemitismului creştin şi a vorbit despre 
instrumentele cu ajutorul cărora se promovează, mai 
ales în rândul tinerilor, bunele relaţii dintre catolicism şi 
evrei. Prof. univ. Monica Broşteanu a prezentat întâl-
nirea anuală de la mănăstirea carmelită din Stânceni, 
organizată sub semnul ecumenismului, fiind şi un loc de 
dialog iudeo-creştin.

Au mai luat cuvântul cercetătoarea Tereza Brânduşa 
Palade, care a amintit cazul Edith Stein. ÎPS Mesian, 
episcopul greco-catolic din Lugoj, a relevat excelentele 
relaţii pe care le are cu comunitatea evreiască de la Lugoj 
şi Timişoara, apreciind personalitatea regretatului rabin 
Ernest Neumann (z.l.).

Contextul în care apărea Nostra Aetate – 20 de ani 
de la sfârşitul războiului şi eliberarea Auschwitz-ului – a 
fost subliniat de directorul general al INSHR, dr. Ale-
xandru Florian. 

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

N O S T R A  A E TAT E ,  I E R I  Ş I  A Z I
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„La vest de est / La est de vest” a fost 
titlul sub care s-a desfăşurat cel de-al 
patrulea Festival Internaţional de Litera-
tură de la Timişoara. Proiectul, al cărui 
director este scriitorul timişorean Robert 
Şerban, a fost iniţiat în 2012 de o echipă 
formată din Oana Boca, Ioana Gruenwald 
şi Robert Şerban, cărora, un an mai târ-
ziu, li s-au alăturat şi Oana-Maria Doboşi, 
Raluca Selejan şi Marilena Branda. Ca şi 
anii trecuţi, din nou festivalul a reuşit să 
aducă nume de rezonanţă ale literaturii, 
întâlnirile cu Andrei Pleşu, Mircea Mihă-

ieş, György Dalos, Radka Denemarková, 
Ioan T. Morar, Marjana Gaponenko, Lidija 
Dimkovska, Miruna Vlada, Bogdan-Ale-
xandru Stănescu, Petru Ilieşu şi, nu în 
cele din urmă, scriitorul israelian Meir 
Shalev, tradus în aproape 30 de limbi, 
inclusiv în limba română. 

Meir Shalev, născut în 1948, este 
cunoscut publicului israelian, dar şi celui 
internaţional prin cele peste 30 de cărţi 
– ficţiune, eseistică şi volume pentru 
copii – cât şi pentru asidua activitate din 
televiziune, presa scrisă şi radio. Aparţi-
nând stângii israeliene, el pune adesea 
în discuţie evoluţia viitoare a Israelului, 
peste discursul referitor la nevoia de pace 
şi existenţă paşnică, dar separată a evre-
ilor, venind şi dezamăgirea referitoare la 
radicalismul palestinian şi la dificultatea 
găsirii unui limbaj al negocierii.

LUCIANA FRIEDMANN
Preşedinte C.E. Timişoara

Bar Miţva, eveniment rar ºi aşteptat!

Avangarda literarã românească 
sub condeiul exegetului-fizician

Scriitorul Meir Shalev la „FlLTM”

Timişoara
ComunitAti

O frumoasă aniversare –  
70 de ani alãturi la bine ºi la greu
De curând, Centrul de zi „Yahad” 

din Iaşi şi-a sărbătorit seniorii născuţi 
în lunile septembrie şi octombrie, într-o 
plăcută atmosferă de familie.

În această sărbătoare, am inclus şi 
frumoasa aniversare ai cărei protagonişti 
sunt Fani şi Izac Abramovici, doi dintre 
membrii actualei mici obşti evreieşti din 
Hârlău.

În urmă cu mulţi, mulţi ani, la înce-
put de august 1945, doi tineri născuţi 
şi crescuţi pe meleaguri moldovene, 
la Hârlău, îşi uneau destinele după ce 
supravieţuiseră suferinţelor războiului şi 
prigoanei antievreieşti din acele timpuri. 
Cu dragoste, înţelegere şi modestie 
Fani şi Izac Abramovici şi-au construit 
„o casă de piatră”, şi împreună, mână-n 
mână la greu şi la bine, au parcurs 70 
de ani de căsnicie. O căsnicie ce a avut 
şi are trăinicia diamantului şi totodată 
strălucirea lui. 

Cele şapte decenii petrecute împreu-
nă au fost pline de armonie, înţelegere şi 
bucurii. De bună seamă, aşa cum se în-
tâmplă mereu în viaţă, ei s-au confruntat 

cu necazuri şi lipsuri, dar le-au depăşit 
cu ajutorul copiilor, care-i înconjoară cu 
dragoste, afecţiune şi recunoştinţă.

În ultimii ani, ajutorul gospodăresc 
şi material primit din partea F.C.E.R.-
D.A.S.M. constituie un binevenit sprijin 
în îmbunătăţirea condiţiilor lor de viaţă 
îngreunate de vârsta înaintată şi de 
sănătatea tot mai precară. Fira şi Ida, 
dragele lor fiice, le-au dăruit doi nepoţi 
iubitori, şi bunicii şi-au transferat grija de 
la copii la nepoţi, stabiliţi acum în străi-
nătate şi cu care vorbesc des la telefon. 

După sărbătorirea în familie, alături 
de fiice şi gineri, şi familia „lărgită” a 
evreilor ieşeni i-a sărbătorit, urându-le 
ani buni împreună, cu sănătate şi veşti 
bune de la cei dragi. Cu gândul alături 
de ei şi cu regretul de a nu-i fi putut avea 
alături de noi la Iaşi, le-am transmis prin 
intermediul familiei Fira şi Filip Petraru, 
fiică şi ginere, urările noastre de bine. 
Fie ca bunul Dumnezeu să-i ajute să se 
bucure şi de strănepoţi. 

Ad Mea Veesrim!
MARTHA EŞANU

Iaşi

Solidaritate  
cu victimele 
incendiului  
din Capitală

În data de 31 octombrie, membri ai 
Comunităţii Evreilor Zalău-Sălaj s-au 
întâlnit pe platoul de marmură din cen-
trul oraşului pentru ritualul de Havdalah. 
Momentul a fost unul fericit, dar şi trist 
în acelaşi timp, din cauza incidentului 
întâmplat în Bucureşti la Clubul Colectiv. 

Din acest motiv, după stingerea lumâ-
nărilor de Havdalah, moment care s-a 
desfăşurat foarte discret, evreii din Zalău 
au aprins lumânări în memoria victimelor 
de la clubul bucureştean.

După terminarea ritualului de Havda-
lah, cei 30 de participanţi s-au reîntâlnit  
la sediul Comunităţii, unde au avut discuţii 
pe probleme comunitare.

Dan Has, preşedintele C.E. Zalău, a 
oficiat ritualul de Havdalah.

DAN HAS
Preşedinte C.E. Zalău

Zalău

„FILE DIN ISTORIA EVREIMII CLUJENE ”  la a IV-a ediţie
Cea de-a patra ediţie a Simpozionului internaţional File din 

istoria evreimii clujene a avut loc în zilele de 21 şi 22 octombrie 
2015,  în cadrul unui proiect mai amplu, intitulat Itinerare evre-
ieşti în spaţiu, timp şi spirit, realizat cu sprijinul Primăriei Clujului, 
al Consulatului General al Ungariei la Cluj şi în parteneriat cu 
Muzeul de Artă şi Institutul Francez din Cluj. 

În ton cu statutul Clujului de capitală culturală europeană, 
ediţia actuală a simpozionului internaţional File din istoria evre-
imii clujene s-a desfăşurat sub genericul Organizaţii de tineret 
în viaţa evreiască. Dacă unii dintre participanţi  au dezvoltat 
în expunerile lor teme generale care au influenţat mişcările şi 
organizaţiile de tineret evreieşti, precum sionismul şi alte „isme” 
(Andrei Marga, Michael Shafir, Liviu Rotman) şi contextul isto-
ric şi politic al apariţiei acestora (Ladislau Gyémánt), alţii s-au 
aplecat asupra prezentării pe larg a organizaţiilor de tineret 
şi activităţii lor, în diferite perioade istorice (Carol Iancu, Lya 
Benjamin, Attila Gidó, Grigore Buda). 

Cu prilejul simpozionului a fost lansat cel de-al treilea volum 
din seria File din istoria evreimii clujene, în versiune română şi 
maghiară, cuprinzând  comunicările prezentate la ediţia a III-a  
simpozionului, desfăşurată  în mai 2014. Originalitatea şi con-
sistenţa comunicărilor prezentate la ediţia actuală promit un al 
patrulea volum valoros,  din seria File din istoria evreimii clujene.

În cadrul simpozionului a avut loc şi un eveniment realizat 
în parteneriat cu Institutul Francez din Cluj şi dedicat memoriei 
lui Robert Régnier, lector de franceză la Universitatea Ferenc 
József şi director al Centrului Cultural Francez din Cluj, în anii 
1943-1944, care a ascuns în incinta centrului cultural două evrei-
ce, salvându-le de la deportare. Cu această ocazie, profesorul 

Carol Iancu a prezentat o conferinţă despre diplomaţia franceză 
şi Shoah în Transilvania de Nord şi a fost proiectat în premieră 
filmul Pe urmele lui Robert Régnier, în Clujul zilelor noastre, 
produs de TVR Cluj (scenariu şi regia Andrea Ghiţă). Expoziţia 
de fotografie a tinerei artiste Hanna Vári, intitulată Acasă, care 
a reunit imagini din patria şi matria autoarei – România şi Israel 
– a fost cel de-al doilea program conex al simpozionului.

ANDREA GHIŢĂ

O ceremonie de Bar Miţva a reprezen-
tat prilej de mare bucurie pentru întreaga 
comunitate evreiască din Timişoara. 
Andrei, un băiat implicat din primii ani ai 
copilăriei în viaţa comunitară, „protago-
nist” al aprinderii lumânărilor de Hanuca şi 
actor la Purim, a devenit bărbat, conform 
tradiţiei iudaice. Tânărul de 13 ani a reuşit 
să îşi facă deosebit de mândră mama, dar 
şi bunicii, o importantă şi veche familie 
evreiască din Timişoara, cu seriozitatea 
care a însoţit pregătirea acestui moment 
solemn. Frumos împodobită de voluntari, 
Sinagoga din Iosefin a dobândit străluci-

rea sa de odinioară. Rabinul Zvika Kfir a 
oficiat frumoasa ceremonie, acompaniat 
cu emoţie de membrii comunităţii. După 
momentul de Alya la Tora, sute de bom-
boane l-au luat cu asalt pe Andrei, care 
a reuşit, totuşi, să îşi revină din emoţie 
şi să rostească în faţa Aron Hakodeş un 
cuvânt de mulţumire pentru cei alături de 
care a ajuns în pragul acestui eveniment. 

De la asemenea sărbătoare nu putea 
lipsi o delicioasă gustare în curtea Sina-
gogii, „vedeta” fiind un ciolent autentic, 
pregătit la foc lent, fără a manevra focul 
de Şabat, aşa cum tradiţia o cere.

Publicul timişorean, elevii, studenţii, 
intelectualii reuniţi la Uniunea Scriitorilor, 
dar şi cei ce au participat la Oneg Şabat 
au avut şansa să se întâlnească, recent, 
cu o personalitate pe care o putem numi 
renascentistă pentru diversitatea preo-
cupărilor sale. 

Profesor la Universitatea John Ho-
pkins din Statele Unite, Michael Fink-
enthal, plecat în anii tinereţii din Cluj-
Napoca, este o somitate în domeniul 
fizicii superioare. Cei care au venit să 
îl întâlnească au fost atraşi, însă, de o 
altă dimenisune a preocupărilor sale. 
Pasionat de literatură, cu precădere de 
cea română, domnia-sa a făcut cercetări 

amănunţite şi a scris numeroase lucrări 
despre avangarda literară românească. 
În seria recuperărilor sale se regăsesesc 
Barbu Zevedei, Solo Pals, Şestov, etc. 
Cunoscător al „textului şi contextului”, 
aşa cum singur mărturisea, domnia-sa 
este şi un excelent povestitor pe care cei 
prezenţi, indiferent de vârstă, l-au ascultat 
fascinaţi. După un alt fizician, cunoscut la 
Timişoara, Peter Freund, iată că din nou 
o personalitate importantă a ştiinţelor 
exacte găseşte o exprimare semnificati-
vă în domeniul literar. Logica fizicii pare 
să aducă o nouă expresie în literatură, 
în mod binevenit una mult mai concretă 
decât clasicele comentarii literare.

Preşedinţi de comunitãþi 
ºi obşti aniversaţi în decembrie

Unui preşedinte de comunitate pe cât 
de destoinic pe atât de modest, din spiţa 
celor care „tac şi fac” – Descsei Nicolae, 
Satu Mare; unui conducător de obşte 
ştiind să menţină viaţa evreiască acolo 
unde-s doar o mână de oameni – Bernard 
Weiner, Buzău; cuiva care a ştiut să apro-

pie minorităţile şi românii, creştinii şi evreii 
şi a redat splendoarea sinagogii, Ionel 
Schlesinger, Arad; lui Sorin Lucian Iones-
cu, care şi-a luat, nu de mult, asupră-şi 
o misiune grea, dar nobilă: restaurarea 
Sinagogii din Constanţa. Tuturor – La 
mulţi ani! şi Ad Mea Veesrim! (R.E.) 
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Alexandru Marinescu: Aţi avut şansa 
de a scăpa cu viaţă în acea noapte. Eraţi 
pentru prima oară în Colectiv?

Mihai Pope: Mai fusesem de trei ori. 
Nu mă simţeam confortabil acolo, eram 
ca într-o catacombă, dar am considerat că 
pentru Goodbye to Gravity merita să trec 
peste acest inconvenient. În seara aceea, 
am fost cu încă trei prieteni.

A.M.: Fiind acolo, i-aţi putut ajuta pe 
unii dintre cei răniţi. De fapt, ce aţi reuşit 
să faceţi?

M.P.: În clipele alea, instinctiv te gân-
deşti la tine. În primul moment, asta e tot 
ce îţi trece prin cap, să te salvezi, dacă 
ai viteza de reacţie necesară. Am urlat la 
prietenii mei să iasă, să fugă şi să nu se 
mai uite la nimic. Am ieşit printre primii 
din club şi apoi am încercat să deschid 
cea de-a doua uşă de acces, care era 
blocată şi probabil defectă. Ea a cedat 
sub forţa celor dinăuntru, care au tot 
împins în ea. 

A.M.: Ce a urmat?
M.P.: Am bănuit ce avea să se 

întâmple şi m-am tras în spatele unui 
camion. Straniu, întâi parcă aerul pleca 
de afară şi năvălea înăuntru. Apoi, focul 
a izbucnit în afara clubului şi a ars oa-
menii care rămăseseră blocaţi în uşă, 
unii peste alţii, formând o grămadă de 
aproape doi metri înălţime. Unii dintre ei 
au murit striviţi, nu arşi. Alţii au izbutit să 
iasă peste această piramidă umană şi 
au ajuns afară arzând, în flăcări. Foarte 
mulţi rămăseseră încă înăuntru. Toţi trei 
prietenii mei au scăpat, inclusiv fata cu 
care era unul dintre ei şi a ieşit împre-
ună cu mine. Unul dintre prietenii mei 
a fost prins în acea piramidă de trupuri 
şi a ieşit de sub ea, cu arsuri pe spate. 
Un altul a intrat, cu inconştienţă, în 
garderobă să îşi ia haina. Acolo a găsit 
nişte sticle de bere, şi le-a turnat în cap 
şi a ieşit fără arsuri, peste grămada de 
trupuri de la uşă. 

Apoi, incendiul a început să se stingă 
de la sine, pompierilor revenindu-le prac-
tic numai sarcina de a intra cu măşti de 
gaze şi tuburi de oxigen pentru a evacua 
persoanele aflate încă înăuntru. 

A.M.: Unii au afirmat că echipele de 
salvare au ajuns cam târziu. Care e pă-
rerea dvs.?

M.P.: Trebuie să ţinem seama de 
circumstanţe. Toţi sunau la 112, veneau 
zeci de echipaje, ambulanţe, pompieri, 
piaţeta era practic blocată. Dar şi dacă 
ar fi venit în cinci minute, rezultatul ar fi 
fost acelaşi. Nu li se poate reproşa ab-
solut nimic. Apoi, maşinile de pompieri 
sunt mari, pe străduţele de acces erau 
maşini parcate pe ambele părţi. Când au 
ajuns, pompierii nu mai aveau de luptat 
prea mult cu flăcările, ci cu atmosfera 
extrem de toxică. Nu sunt specialist, 
dar cred că buretele nu numai că nu era 
ignifugat, dar probabil fusese lipit cu o 
substanţă inflamabilă. Ceea ce s-a în-
tâmplat acolo este rezultatul combinaţiei 
între inconştienţă, prostie, incompetenţă 
şi lăcomie la patroni, la autorităţile care 
au avizat funcţionarea Clubului şi la 
firma care a furnizat artificiile. Ca să 
nu mai vorbim de crima acesteia din 
urmă, de a încerca să distrugă probele. 
Patronii s-au folosit de sistemul corupt 
pentru a-şi face un club când nu aveau 
banii necesari.

A.M.: Să revenim la întrebarea privind 
ajutorul pe care l-aţi putut da...

M.P.: Toţi cei care eram deja afară 
am încercat să îi evacuăm pe răniţi din 
grămada de trupuri, dar este foarte greu 

să gestionezi o situaţie cu persoane arse. 
Nu poţi nici măcar să arunci apă pe ele. 
Ideal este, dacă nu ştii, să nu intervii, dar 
uman nu e posibil aşa ceva. Gândiţi-vă 
că erau zeci de mâini întinse, implorând 
aer,  apă şi ajutor. Unii nu mai aveau voce, 
pentru că aveau coardele vocale arse. 
Alţii ieşeau goi sau desculţi din club, cu 
hainele şi carnea arse. Nu am putut ajuta 
decât la transportul răniţilor din locurile 
toxice către ambulanţe sau către locurile 
unde era personal de specialitate. I-am 
mai ajutat pe răniţi şi vorbindu-le. Cei te-
feri urlam unii la alţii să luăm una sau alta 
dintre persoane. Acolo era un carnagiu, 
călcam pe carne de oameni, aveam pielea 
unor oameni lipită de hainele noastre.

Au venit romii de peste drum, despre 
care unii au afirmat, făcându-şi păcate, că 
ar fi buzunărit pe cineva. Nu numai că nu 
au buzunărit pe nimeni, dar ne-au ajutat 
enorm, venind cu pături, cu care am cărat 
răniţii la maşini.

A.M.: Tragedia de la Colectiv a produs 
o emoţie generală pe care eu nu am mai 
văzut-o din zilele revoluţiei din ’89. Emoţie 
care a scos lumea în stradă, a dărâmat 
guvernul Ponta, a determinat demisia 
primarului Piedone. Cum se leagă infernul 
din 30 octombrie cu protestele de după?

M.P.: Am ieşit în stradă să schimbăm 
mentalităţile, nu un sistem. Furia este îm-
potriva noastră. Cine zice că dă cu piatra 

în sistem, ar trebui să îşi dea cu piatra în 
cap. Fiecare dintre noi suntem „sistemul” 
şi schimbarea trebuie să vină din noi, din 
atitudinea pe care o avem zi de zi, unul 
faţă de celălalt. Nu trebuie să schimbăm 
sistemul, trebuie să ne schimbăm pe noi, 
să ne responsabilizăm noi. Orice lider ar 
veni, va fi înghiţit. Oricine intră în sistem, 
devine parte a sistemului. Sistemul nu 
trebuie dat jos, ci trebuie făcut să funcţi-
oneze, cu oameni capabili şi responsabili. 
Noi, cei care alegem, trebuie să o facem 
într-un mod responsabil. La rândul lor, 
criteriile de promovare să fie schimbate. 
Angajaţii din sistemul public trebuie să 
aibă competenţa necesară şi responsa-
bilitatea propriei lor munci, inclusiv pentru 
că riscă să înfunde puşcăria. Angajările 
se fac azi din raţiuni politice şi nepotism, 
ceea ce face să prolifereze prostia. Lu-
crurile nu mai merg „şi aşa”.

A.M.: De fapt, cum aţi caracteriza 
ce s-a întâmplat în ultimele zile în Piaţa 
Universităţii?

(Continuare în pag. 25)

(Continuare în pag. 10)

ALX. MARINESCU

Israelul sare în ajutorul României dupã tragedia de la Clubul Colectiv
Medicul personal al lui Benjamin Netanyahu  
a trimis în România  medicamentul NexoBrid

Dr. Herman Bercowitz , medicul personal al premie-
rului  israelian Benjamin Netanyahu şi consul onorific al 
României în Israel, a solicitat şi a obţinut de la o firmă din 
Israel produsul revoluţionar NexoBrid, un medicament 
pentru îndepărtarea ţesuturilor moarte sau afectate la 
pacienţii cu arsuri severe, fără să fie nevoie de operaţie. 
Originar din România, unde are mulţi prieteni, doctorul 
Bercowitz a fost imediat informat despre situaţia din 
România de către ing. José Iacobescu, preşedintele 
Forumului B’nai B’rith România,  organizaţie al cărei 
obiectiv este ajutorarea oamenilor în nevoie, inclusiv în 
cazul unor catastrofe ca inundaţii, incendii, cutremure, 
precum şi de către familia Lavi, israelieni de origine 
română, prieteni ai medicului  şi apropiaţi de premierul 
israelian. Când a avut loc tragedia de la club, familia Lavi 
se afla în vizită în România.

Doctorul Bercowitz a fost întrebat de preşedintele 
B’nai B’rith România  despre posibilitatea de a-i trata 
pe răniţii români în spitalele din Israel, care au o mare 
experienţă în domeniu. Cum această cerere se poate 
rezolva doar prin dialog interguvernamental, dr. Ber-
kowitz, dorind să ofere cât mai urgent ajutor şi ştiind 
despre existenţa NexoBrid-ului, s-a adresat firmei 
producătoare, MediWound. Aceasta a oferit o spon-
sorizare, sub formă de ajutor umanitar, trimiţând într-o 
primă etapă medicamente pentru peste 100 de pacienţi, 
urmând ca şi în continuare să furnizeze produsul când 
stocurile vor fi epuizate. În plus, firma a trimis şi doi 
medici specialişti din Israel şi Italia pentru a ajuta la 
tratarea victimelor.  

Acest gest de solidaritate vine în completarea unui 
alt gest asemănător.Profesorul Zeev Rotstein, directo-
rul general al spitalului Tel HaShomer Sheba Medical 
Center, din zona Ramat Gan, a decis să acorde ajutor  
victimelor tragediei din Clubul Colectiv de la Bucureşti 
şi a trimis o echipă de medici care operează în diferite 

spitale din Bucureşti. Spitalul din Israel este gata să şi 
primească răniţi din România . 

Spitalul Tel HaShomer este unul dintre cele mai do-
tate din lume cu specialişti şi tehnică medicală pentru 
traumă şi post-traumă în caz de arsuri grave. Echipa 
de medici a ajuns de duminică în România, a operat în 
mai multe spitale din Bucureşti şi a adus medicamentul 
NexoBrid. Doctorul Yarom Shoham, membru al echipei, 
a declarat, la rândul său, că NexoBrid este un produs 
care înlocuieşte intervenţia chirurgicală pentru arsuri 
grave. ”Avem experienţă cu acest produs şi am venit să 
oferim NexoBrid şi ajutorul nostru în utilizarea sa. Este 
folosit acum în spital. Acesta permite tratarea mai multor 
pacienţi decât ar fi posibil cu intervenţii chirurgicale.

Ambasadoarea Statului Israel la Bucureºti – 
printre donatorii de sânge

Într-o postare pe internet, Ambasada Statului Israel 
în România a transmis un mesaj de condoleanţe după 
tragedia de la Clubul Colectiv.

„Ambasada Statului Israel în România îşi exprimă pro-
funda tristeţe cu referire la tragedia  din clubul bucureştean 
Colectiv, care a dus la pierderea a 27 de vieţi omeneşti şi 
rănirea a zeci de tineri”, se arăta în postare. „Sperăm ca 
supravieţuitorii acestei tragedii să aibă parte de o recupe-
rare rapidă şi uşoară”, se arată în încheierea mesajului. 

Ambasada a reamintit că autorităţile române recomandă 
donarea de sânge în zilele imediat următoare, esenţială 
pentru intervenţiile medicale iminente. 

Astfel că, a doua zi după tragedie, membri ai Ambasa-
dei Israelului la Bucureşti s-au prezentat la centrul pentru 
donare de sânge de la Spitalul Universitar de Urgenţă 
Bucureşti, pentru a răspunde apelului lansat de autorităţi, 
printre donatori numărându-se şi ambasadoarea Statului 
Israel, E.S Tamar Samash, care a donat sânge împreună 
cu ataşatul comercial al Ambasadei, Matan Şafran.

EVA GALAMBOS

F.C.E.R. – compasiune 
pentru victime

– Comunicat de presă –
Federaţia Comunităţilor Evreieşti 

din România – Cultul Mozaic (F.C.E.R.-
C.M.) îşi exprimă profunda durere 
faţă de pierderile de vieţi omeneşti şi 
solidaritatea cu toţi cei care trec prin 
grele suferinţe pricinuite de tragicul 
incendiu produs în noaptea de 30 spre 
31 octombrie la un club bucureştean. 

Din respect şi compasiune faţă de 
adânca tristeţe a familiilor şi apropia-
ţilor celor 27 de victime şi a celor 146 
de persoane rănite în incendiu (cifre 
valabile la data emiterii comunicatului 
– n.red.), F.C.E.R. suspendă toate ac-
tivităţile culturale programate în aceste 
zile şi transmite condo leanţe familiilor 
îndoliate.

Sperăm că toţi cei răniţi se vor în-
sănătoşi cât mai grabnic şi vor putea 
reveni în mijlocul familiilor şi al priete-
nilor. 
Consiliul de Conducere al F.C.E.R.

Preşedinte
Dr. AUREL VAINER

deputat

„Am ieşit în stradă să schimbăm mentalităţile, nu un sistem”
– a spus MIHAI POPE, un tânăr de 37 de ani, cruţat ca prin minune de flăcările 

care au mistuit Clubul Colectiv în seara de 30 octombrie 2015.

BBR caută să aducă alinare 
– Comunicat de presă –

B’nai B’rith România - Forumul „Dr. Moses Rosen” 
îşi exprimă compasiunea faţă de victimele tragediei 
de vineri, 30 octombrie a.c., de la Clubul Colectiv şi 
solidaritatea cu familiile acestora. Moartea şi suferinţa 
unor persoane sunt întotdeauna dureroase, cu atât mai 
mult când este vorba de tineri.  

B’nai B’rith România se alătură Federaţiei Comunită-
ţilor Evreieşti din România, altor organizaţii şi persoane 
care şi-au manifestat solidaritatea în aceste clipe grele, 
prin care trec familiile victimelor şi răniţii aflaţi în spitale, 
împreună cu întreaga societate românească.

Prin mijloacele sale şi în conformitate cu menirea 
sa, de ajutorare a celor în nevoie, indiferent de etnie, 
rasă, ţară, B’nai B’rith caută să aducă alinare în situaţiile 
dificile în care se găsesc persoanele în suferinţă. Şi 
de această dată, organizaţia a solicitat şi a obţinut din 
partea Israelului ajutoare umanitare, inclusiv sub formă 
de medicamente de ultimă generaţie, şi va face şi în 
continuare demersuri în această direcţie.

BB România  
Forumul „Dr. Moses Rosen” 

Comitetul Director 

Mihai Pope (stânga), după tragedia  
de la Clubul Colectiv
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Noi cercetări despre obezitate
Cu toate că percepţia generală despre 

sistemul imunitar este că principala sa 
menire este de a ne feri de boli, studii 
recente au indicat că el are şi rolul de a 
preveni sindromul metabolic al obezităţii. 
Cercetătorii Institutului Weizmann au des-
coperit această nouă proprietate studiind 

cazul unor cobai, lipsiţi de anumite celule 
ale sistemului imunitar, care au devenit 
supraponderali, în pofida unei diete 
normale. Acest subtip de celulă imună 
apără organismul de apariţia altor afec-
ţiuni frecvente, precum hipertensiunea 
arterială, diabetul sau un nivel ridicat al 
colesterolului. 

Noul studiu elaborat de savanţii de la 
Weizmann şi publicat recent a fost efectu-
at pe şoareci hrăniţi cu un regim alimentar 
regulat. Acesta a aratat că mecanismele 
imunologice pot juca un rol determinant 
în apariţia obezităţii şi celorlalte compo-
nente ale sindromului metabolic, fără ca 
organismul să fie alimentat cu grăsimi. 
Prof. Yair Reisner, coordonatorul cerce-
tării, s-a axat pe studierea cobailor lipsiţi 
de celulele dendritice, un fel de „celule 
de alertă” ale sistemului imunitar. Aceste 
constatări sugerează că celulele dendri-
tice reglementează activitatea altor celule 
de tip T şi că, prin păstrarea acestor celule 
sub control, se poate preveni apariţia unui 
astfel de sindrom metabolic. Studiul este 
deosebit de important deoarece oferă 
perspective pentru tratarea anumitor pre-
dispoziţii genetice ale omului spre acest 
gen de afecţiuni. 

Lupta împotriva 
antisemitismului

Nucleul întrunirii curente a membrilor 
BBR a fost marcarea a 10 ani de acti-
vitate a Institutului Naţional pentru Stu-
dierea Holocaustului în România „Elie 
Wiesel” (INSHR - EW). După un succint 
istoric al Institutului, de la înfiinţare până 
în prezent, conferenţiarul, directorul 
general al INSHR, prof. univ. dr. Alexan-
dru Florian, i-a prezentat componenţa 
şi direcţiile de cercetare. Vorbitorul a 
comparat starea de lucruri în România 
din 1990 până în 2004 cu situaţia creată 
după asumarea oficială a Holocaustului 
de către statul român, când istoria Ho-
locaustului a fost introdusă ca materie 
opţională în şcoli, prim pas spre norma-
lizarea vieţii sociale în democraţie, deşi 
„se poate face şi mai bine”. Manifestări 
legionare există, totuşi. Unele, chiar la 
nivel instituţional. Deşi avem legislaţie 
care interzice asemenea acţiuni, ea nu 
se aplică. Mai mult, Legea 217, prin care 
Mişcarea Legionară este inclusă printre 
organizaţiile fasciste, a fost categorisită 
de negaţionişti drept „antiromânească”, 
Institutul „Wiesel” denigrat, conducă-
torul ei – ameninţat cu moartea. Evrei 
sunt, azi, foarte puţini în ţară. Datoria 
societăţii civile este să lupte împotriva 
negaţioniştilor Holocaustului, alături de 
INSHR, MCA, F.C.E.R., pentru binele 
României. Opinie la care s-a alăturat dr. 
Andrei Schwartz. Dr. Al. Florian a fost 
felicitat de preşedintele BBR, ing. José 
Iacobescu, preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, vicepreşedintele F.C.E.R. 
şi preşedintele C.E.B., ing. Paul Sch-
wartz, subsecretarul de stat în Ministerul 
Culturii, Irina Cajal, fostul preşedinte 
C.E.B., ing. Osy Lazăr. Călin Coşaru, 
actualul preşedinte al CCRI, a semnalat 
audienţei că anul acesta se împlinesc 25 
de ani de la înfiinţarea Camerei şi a mul-
ţumit preşedintelui ei fondator ing. José 
Iacobescu, pentru fructuoasa iniţiativă.  
Ilie Alexandru, masterand la SNSPA, a 
fost primit în BBR. Conf. univ. dr. George 
Mircea Botescu a fost ales membru în 
Grupul de Sprijin al BBR. (I.D.)

Studii avansate 
despre activitatea creierului

S-a descoperit Mormântul Macabeilor?

Preocupãri de combatere a terorismului

“Cum funcţionează creierul?” este o 
întrebare aflată pe buzele multora. Tocmai 
de aceea, un grup de oameni de ştiinţă 
provenind din mai multe ţări – Israel, 
Ungaria, Spania, S.U.A., China, Marea 
Britanie – şi-au propus să afle acest lucru 
sau măcar să se apropie de răspuns. Ei 
au digitalizat o porţiune a neocortexului – 
cea mai mare parte a scoarţei cerebrale 
– unui cobai tânăr, ceea ce le-a oferit o 
primă imagine despre cum funcţionează 
creierul. Acest demers a avut loc în cadrul 
“Blue Brain Project”, un proiect multinaţi-
onal demarat de Uniunea Europeană. Cu 

ajutorul unei tehnologii ultraperformante, 
savanţii implicaţi în acest studiu au simulat 
mecanismul electric al ţesutului cerebral, 
care le-a oferit o perspectivă nouă faţă de 
rezultatele cercetărilor precedente. “Prin 
intermediul proiectului Blue Brain Project, 
creăm o reconstrucţie digitală a creierului, 
folosind simulări ale comportamentului 
electric cu ajutorul unor computere pentru 
a descoperi o varietate de 
stări cerebrale. Acest lucru 
ne permite să examinăm 
fenomenele din creierului 
într-un mediu pur digital şi 
să realizăm experimente 
de comportament, care an-
terior ar fi fost posibile doar 
utilizând ţesut biologic”, a 
declarat prof. Idan Segev, 
de la Universitatea Ebraică 
din Ierusalim. 

Acest proiect comple-
tează circa 20 de ani de 

cercetare în domeniu şi va putea oferi 
informaţii relevante despre cum funcţio-
nează cele aproximativ 30.000 de celule 
nervoase sau cele peste 40 de milioane 
de sinapse care asigură comunicarea 
dintre doi neuroni. Cercetarea are un 
potenţial medical de anvergură şi poate 
contribui în mod decisiv la tratarea unor 
maladii cerebrale. 

Autorităţile israeliene au anunţat posi-
bila descoperire a Mormântului Macabe-
ilor, o familie sacerdotală menţionată în 
Scrierile sfinte. Macabeii au fost înteme-
ietorii unei dinastii regale care a domnit 
în Iudeea antică între anii 167 - 37 î.e.n. 
Autoritatea israeliană pentru Antichităţi a 
anunţat că, începând cu luna septembrie, 
au fost demarate lucrările de excavare 
ale unei structuri antice, iar primele indicii 
descoperite se potrivesc descrierilor Mor-
mântului Macabeilor, cei care au preluat 
controlul Iudeii de sub stăpânirea sele-
ucidă. Mormântul, aflat într-o pădure,la 
vest de Ierusalim, în apropierea unei 
autostrăzi, este considerat de experţii 
israelieni drept o descoperire arheolo-
gică foarte importantă, iar 
o parte dintre ei îl atribuie 
Macabeilor. Amid Reem, 
coordonatorul proiectului, 
a afirmat că încă nu există 
dovezi concrete. “A fost 
mai degrabă vorba de un 
optimism al exploratorilor, 
decât de dovezi arheologi-
ce clare”, a apreciat el. 

Conform istoricului Io-
sephus Flavius, din secolul 
I, Mormântul Macabeilor 
era o structură înaltă, ce 
putea fi văzută de pe Marea 
Mediterană, prevăzută cu 

coloane de piatră şi decorată cu şapte 
piramide. Amid Reem a confirmat des-
coperirea a patru piloni groşi în acest sit, 
ceea ce presupune faptul că structura ar 
fi avut aproximativ cinci metri înălţime. De 
asemenea, dalele de piatră menţionate 
de arheologul francez Clermont-Ganneau 
în secolul XIX, dar care au dispărut din 
sit, ar fi putut constitui bazele celor şapte 
piramide, conform descrierii rămase de la 
istoricul evreu. În present, acest sit se află 
într-o pădure. Înainte de plantarea copaci-
lor, el ar fi fost vizibil de pe mare. Echipa 
de arheologi condusă de Amid Reem tre-
buie să continue săpăturile pentru a afla 
dacă aceste vestigii aparţin într-adevăr 
Mormântului vechilor Macabei.

O tehnică de profiling este analizată 
de oamenii de ştiinţă israelieni, iar în 
cazul în care rezultatele vor fi favorabile, 
ea ar putea identifica şi stopa potenţiali 
terorişti care ar deschide focul în incinta 
unor şcoli, universităţi şi altor instituţii de 
învăţământ. Cercetătorii consideră că ast-
fel ar putea reduce numărul victimelor sau 
chiar împiedica producerea atentatelor în 
şcoli. Doar în America, începând cu anul 
2010, 107 copii, adolescenţi şi studenţi 
şi-au pierdut viaţa în astfel de incidente 
teroriste. 

Un studiu recent publicat în “Foren-
sic Psychiatry” relevă faptul că analiza 
scrierilor unui individ cunoscut pentru 
comiterea unui astfel de atac indică o 
tulburare de comportament şi prezenţa 
unor elemente de narcisism. “Deşi consi-
derentele etice sunt inevitabile, ne putem 
imagina o situaţie în care părinţii oferă 

şcolii permisiunea de a analiza în anumite 
limite mesajele postate de tineri pe reţe-
lele lor de socializare”, afirmă prof. Yair 
Neumann, de la Institutul pentru Studii de 
Securitate al Universităţii Ben-Gurion din 
Neghev. El arată faptul că postările ar pu-
tea fi analizate de o echipă specializată, 
formată din psihologi şi psihiatri, care ar 
putea atenţiona cu privire la un potenţial 
pericol. Cercetătorul face parte dintr-o 
echipă mixtă care a cercetat mesajele 
postate de cei care au comis deja astfel 
de atentate. Toate cele peste 6.000 de 
postări au în comun o trăsătură narcisis-
tică şi vindicativă. Deşi acest instrument 
nu poate combate criminalitatea juvenilă, 
el poate deveni un instrument deosebit de 
util instituţiilor de profil, care ar putea pre-
veni asemenea atentate, prin consilierea 
celor depistaţi din timp ca având astfel de 
tulburări de comportament. 

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Acord  
de cooperare 
NASA – Israel

Recentul acord semnat între NASA 
şi Agenţia Spaţială Israeliană face po-
sibil ca, în jurul anului 2020, Israelul să 
trimită un astronaut în spaţiu. Cu ocazia 
celei de-a 66-a ediţii a Congresului Anual 
Astronautic Internaţional, care a avut loc 
la Ierusalim, pe 13 octombrie, Charles 
Bolden, din partea NASA, şi Menachem 
Kidron, directorul Agenţiei Spaţiale Israe-
liene, au semnat un acord de cooperare. 
„Pierderea lui Ilan Ramon a fost într-
adevăr o tragedie teribilă, peste care nu 
am trecut încă. Dar speranţa rămâne şi 
credem că se va întâmpla mai devreme 
sau mai târziu”, a declarat Kidron cu pri-
vire la o posibilă expediţie astronautică la 
care ar putea participa şi Israelul. Oficialul 
israelian a declarat că ţara sa cooperea-
ză cu S.U.A. în acest domeniu încă din 
anul 1996, iar acest nou acord este unul 
extins. El a subliniat că, în pofida lipsei 
vreunui astronaut israelian, explorarea 
planetei Marte cu ajutorul Curiosity a fost 
posibilă graţie tehnologiei israeliene. 

Printre potenţialele domenii de coope-
rare stipulate în acord se numără efectu-
area unor misiuni comune, schimburile de 
date ştiinţifice, comunicaţiile aerospaţiale 
ş.a. Despre probabilitatea trimiterii unui 
astronaut israelian în spaţiu, Kidron a 
afirmat că acest obiectiv a fost prins în 
acord şi ar putea fi îndeplinit după anul 
2018, când NASA va avea disponibil un 
nou vehicul aerospaţial care va transporta 
un echipaj în spaţiu. După finalizarea 
acestuia, instituţia va alege un astronaut, 
femeie sau bărbat, care cel mai probabil 
va efectua o misiune pe Staţia Spaţială 
Internaţională. 

Grupaj realizat de  DAN DRUŢĂ

CRONICA B.B.R.

Israelul, în ajutorul 
României

Israelienii ajutã rudele rãniþilor 
aduºi în þarã

Consulul României la Tel Aviv, Adrian 
Adam, s-a întâlnit cu familiile celor trei 
răniţi în incendiul din Clubul Colectiv, care 
au fost transportaţi în Israel,  i-a vizitat pe 
răniţi şi a luat legătura cu medicii care îi 
îngrijesc. Jurnalistul Dragoş Nelersa, di-
rectorul publicaţiei “Gazeta Românească” 
din Israel, a declarat pentru Agerpres că 
pe lângă sprijinul oferit de către Consu-
lat familiilor răniţilor, numeroşi români şi 
israelieni au mers la spital şi i-au vizitat 
pe membrii familiilor, oferindu-se să-i 
primească în casele lor pe toată perioada 
cât vor rămâne în Israel. 

Personalul Ambasadei României la 
Tel Aviv, în frunte cu E.S. doamna Am-
basador Andreea Păstârnac, i-au vizitat 
pe răniţii de la Clubul Colectiv internaţi 
în Israel, au discutat cu rudele şi medicii 
curanţi pentru a afla atât starea în care 
se află bolnavii, cât şi modul în care pot 
fi ajutaţi. 

Pentru a coordona aceste ajutoare, 
Ambasada a organizat o întâlnire cu 
reprezentanţi ai comunităţii israelienilor 
originari din România, lideri ai mediului 
asociativ, cât şi simpli cetăţeni, dar şi 
reprezentanţi ai presei de limbă română 
din Israel şi din România, ne-a informat 
Asociaţia Jurnaliştilor şi Oamenilor de 
Cultură de Limbă Română.

(Urmare din pag. 9)
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Contraste
I

Că sunt zile mai bune şi zile  
mai proaste,

Lumea-i plină de hoţi, de bancheri  
şi contraste...

A începe,-a sfârşi, a trăi, a muri,
Iar albul cu negrul stau de vorbă  

prin Gri...
Că sunt frunze mai verzi sau sunt flori 

mai albastre
Lumea-i plină de laşi, de eroi,  

de contraste...
Pământul şi Apa se despart într-un loc,
Lângă ţărmul bătut de blestem  

şi noroc...

II
Că sunt gânduri mai scurte şi întinderi 

mai vaste,
Lumea-i plină de zgomot, de tăceri  

şi contraste,
Lumea-i plină de lacrimi şi de grija  

de mâine,
Iar bogatele ţări nu au grâne şi pâine...
Primăverile trec, trec şi toamnele  

noastre,
Şi-orice anotimp poartă-un sac  

de contraste...
Peste cer, printre nori, lumina se-ngână,
Şi clipa, trecând, o mai rog să rămână...
Pierdut şi găsit,
Ascuns şi aflat,
Respins şi iubit,
Banal şi ciudat...
Urât şi frumos,
Murdar şi curat,
Presus şi prejos,
Sărac şi bogat...
  

III
Că adesea câştigă ideile proaste
E normal, într-o lume cu-atâtea  

contraste!
Ce e bun e prea scump, ce e rău  

nu-i frumos,
Admirăm Mercedesul şi mergem pe jos!
Că iubirile sunt vinovate sau caste
Este tot rezultatul atâtor contraste;
Şi aducem pe lume copii la noroc,
Că prea ni se stinge lumina la bloc!

IV
Că avem şi-o durere la cap  

sau în coaste,
E dovada că suntem bântuiţi  

de constraste!
Mai trăim câte-o clipă, mai murim  

o vecie,
Şi-ntre timp o istorie a lumii se scrie!
Mai avem uneori şi speranţele noastre,
Dar şi ele sunt pline de eterne contraste!
Ziua şi noaptea, politica şi sărăcia,
Şi foamea din care nu se satură  

nici democraţia!
Urât şi frumos,
Murdar şi curat,
Presus şi prejos,
Sărac şi bogat!

AUREL STORIN

O mare de oameni, o mare de flori! 
Flori, pentru cel care „a înnobilat tea-
trul românesc de revistă prin doctoratul 
despre el”, spunea Alexandru Arşinel la 
Cimitirul Sefard, despre Aurel Storin z.l. A 
îmbrăcat în cuvinte şlagăre nemuritoare, 
a iubit viaţa aristocratic şi boem, prea sen-
sibil ca pamfletarul din el să nu ricoşeze. 

Rămas bun i-au spus artişti-legendă 
de la teatrul de revistă 
„ConstantinTănase”, 
stele ale TES, oameni 
ai scrisului din Româ-
nia şi Israel. De altfel, 
Uniunea Scriitorilor 
din România şi Filiala 
Bucureşti - Drama-
turgie s-au numărat 
printre primele care 
au trimis condole-
anţe familiei şi co-
munităţii căreia i-a 
aparţinut: „Prin dis-
pariţia lui Aurel Sto-
rin, teatrul românesc 
suferă o dureroasă 
şi iremediabilă pier-
dere”. Au venit lideri 
ai F.C.E.R., C.E.B., 
BBR, JCC pentru ca 
soţia şi fiica lui să 
simtă că nu-s singure. 
„Ca adevărat fiu al lui 
Israel – observa pre-
şedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer – cel ple-
cat acum dintre noi îi 
punea întrebări incomode lui Dumnezeu, 
de la Iaacov citire, sfârşind prin a-şi ridica 
sufletul spre El cu suspin ogoit”.

„[…] Am avut şansa să fiu prieten 
de-o viaţă cu Aurel Storin, a spus Teşu 
Solomovici. […] Aveam acte depuse. Îmi 
vindeam biblioteca. Cu ce te pot ajuta?, 
m-a întrebat. Cu bani, i-am răspuns. A 
doua zi a plecat de la mine cu 11 volume 
din colecţia literară a lui Torouţiu. După 
mulţi ani, ne-am revăzut la el acasă. 
Colecţia – neatinsă. Am întrebat de ce. 
N-am cumpărat-o ca să-ţi dau bani, 
mi-a răspuns, ci fiindcă plecam şi eu 
puţin spre Ereţ Israel. Am avut bucuria 
să-i fiu părtaş la un spectacol al lui în 
Israel. I-am decernat titlul Om al anului 
la revista Maximum. […] Ne-am revăzut 
acum câteva săptămâni. Mi-a citit o po-
ezie - testament despre viaţa pe care a 
iubit-o şi care i-a dăruit iubiri, prietenii 
durabile, admiraţie”.

Despre recunoştinţă a vorbit preşedin-
tele BBR, José Iacobescu, pentru aportul 
la prima ediţie a „Podurilor Toleranţei”, 
când, cu sprijinul lui Storin, a fost organi-
zat un spectacol de revistă la „Tănase”. 
„Timpul s-a oprit pentru el, dar păstrăm 
scriitorul, gazetarul, criticul literar. Apare 
o clipă în care te întrebi: ce rămâne din-
tr-o viaţă? Amintirea e aproximativă. Ce 

rămâne după uitare e cea mai bună formă 
de memorizare”.

„Proiectasem împreună cu el, pentru 
emisiunea Pietrele vorbesc de la Radio 
Şalom, evocări a zece nume de compozi-
tori evrei-români, l-a evocat Iancu Ţucăr-
man. După primii doi, mi-a mărturisit că nu 
se simte bine şi că nu va putea continua. 
[…] A plecat să-i recite lui Dumnezeu 
poemul cu laitmotiv «De asta, Doamne, 
m-ai ales?». Dea Domnul să fie pace în 
Israel, pace în lume!”.

„De la un seminar organizat de Dorel 
Dorian, în care l-a propus pe Aurel Storin 
succesor la revistă, mi-a rămas o frază a 
lui Storin: «În sfârşit, sunt şi eu pe primul 
loc». În anii totalitarismului din România, 
evreii ocupau în organigrame locul doi. 
Pe primul, trebuia să fie un român etnic. 
O realitate pe care am trăit-o. N-a muncit 
cu mai puţină dăruire”, a spus ing. Paul 
Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R. şi 

preşedinte C.E.B.
„Îl cunosc de peste 50 de ani; mai mult 

de jumătate din istoria modernă a Teatru-
lui Tănase – a accentuat Alexandru Arşi-
nel. Ne-a fost platoşa care ne-a împiedicat 
să ajungem la vulgaritatea exagerată a 
celor care au murdărit comedia româ-
nească. Îi mulţumesc pentru da-ul spus 
ca membru în comisia care m-a angajat, 

cartea despre mine 
şi Stela, sprijinul dat 
când a fost şi n-a 
mai fost în teatru. 
Sprijin şi la propriu, 
acum trei ani, după 
o operaţie grea. Am 
spus: Întotdeauna 
Teatrul Tănase a 
trebuit să se sprijine 
pe un evreu.”

„[…] A fost atât 
de dotat artistic în-
cât nu poţi să-l uiţi 
– a rememorat pre-
şedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer. 
Ascultam şlagărele 
pe texte compuse 
de el. A conferenţi-
at de câteva ori la 
Centrul nostru Co-
munitar. Prima dată, 
el a recitat Poporul 
ales, apoi – Florin 
Piersic. M-a invitat 
la susţinerea tezei 
sale de doctorat 

despre teatrul de revistă, teză - unicat 
[…] Când a fost redactor şef la R.E., a 
primit prestigiosul Premiu Ianculovici în 
Israel. […] Era foarte mândru de fiica lui 
din Panama. Iubea oamenii. Punea suflet 
în tot ce făcea”.

 „[…] Poate cel mai important lucru pe 
care l-a făcut e faptul că ne-a descreţit 
frunţile. Şi dacă ne descreţim frunţile, e 
mai uşor să trăim în înţelegere, să fim 
uniţi”, a considerat rabinul Rafael Shaffer. 

 „Cât a fost de apreciat, văd din numele 
mari prezente aici”, a spus Adina Storin, 
după care a citit fragmente din ultimele lui 
poezii şi, integral, „Contraste”. A încheiat 
cu îndemnul său: „Pedalaţi”.

 „[…] Nu l-am mai prins în viaţă, dar 
amintirile rămân; amintiri speciale, care 
m-au marcat”, s-a confesat Diana Storin. 
„La revedere, tati!”.

Psalmii rostiţi în ebraică de rabinul 
Rafael Shaffer, traduşi în română de 
Emil Diamant, ne-au reamintit cât de mult 
avem nevoie „să învăţăm să preţuim zilele 
vieţilor noastre”.

IULIA DELEANU 

A marcat peste jumătate din istoria modernă a Teatrului Tănase

• S-a născut la 12 ianuarie 1937, în Bucureşti
• Absolvent al Facultăţii de Filologie, Universitatea 

Bucureşti, 1959
• 1959 - 2009, secretar literar la Teatrului de Revistă 

„Constantin Tănase” din Capitală
• 2009 - 2010, redactor şef al revistei „Realitatea 

Evreiască”
• Piese de teatru: 1965 – „O felie de lună”; 1973 

– „Bătrânul copil-minune”; 1984 – „Cu cine mă bat”; 
1993 – „Audienţă la regele David”

• Textier pentru spectacole ale Teatrului de Revistă 
„Constantin Tănase”

• Textier pentru spectacole de Purim la Centrul 
Cultural Evreiesc din Capitală, actualul Centru Comu-
nitar Evreiesc, şi pentru Teatrul Evreiesc de Stat din 
Bucureşti

• Poezie: 1988 – „Ore inexacte” (Editura Litera); 1993 – „Rondele de amor” – 
poezie satirică (Editura Libertatea); 2014 – „Ora inexactă” (Editura TipoMoldova, 
Colecţia Opera Omnia)

• 2007, doctor al Universităţii Bucureşti, Facultatea de litere, cu distincţia magna 
cum laudae

• Istoric al teatrului românesc de revistă: 1997 – „Farmecul discret al teatrului 
de revistă” (Editura Publipres); 2011 – „Teatrul românesc de revistă: istorie, di-
mensiuni, pericole, destine” (Editura Scrib); 2015 – „Stela Popescu şi Alexandru 
Arşinel. O pereche fără pereche” (Editura Allfa).

„Iar la finalul unor glume/  
O clipă-aş vrea să vă reţin…”

Îi plăcea să detoneze definiţii consa-
crate: eticheta de „umorist”, supranumele 
„cel mai longeviv secretar literar la «Tăna-
se»”. Deşi teatrul de revistă şi Aurel Storin 
z.l. erau una şi aceeaşi familie. Mă frapa 
memoria lui muzicală. Anii de studenţie: 
liniştea apelor de munte – Ricu Wald; 
armoniile din care tragicul era epurat 
de orice patetism – Tudor Vianu, Edgar 
Papu. Chiar întâlnirea providenţială cu 
Sandu Eliad, directorul şi regizorul teatru-
lui care avea să-i devină una din raţiunile 
de-a fi, o re-auzea: ciocănitul timid în uşă 
al tânărului de atunci; tonurile dialogului 
– primul convingător, secundul şovăielnic 
–, interpretate, involuntar, melancolic. 
„Umor! Cine nu produce umor? Oare viaţa 
nu e mai plină de umor decât orice situaţii 
imaginate de-un «umorist»?, se revolta. 
„Poate cineva să-mi spună unde începe 
umorul şi unde se sfârşeşte?!”. Şi, totuşi, 
vrând-nevrând, „responsabil” cu umorul 
era. Asta venea dintr-o adâncă tristeţe. 
Teatrul de revistă l-a învăţat ce-nseamnă 
să porţi „uriaşa povară de-a face să râdă 
singurul animal capabil de asta”. Să  fie 
umorul înrudit – lăsa să se-nţeleagă – cu 
„starea de spirit din totdeauna a poporului 

evreu”? Tot la „Tănase” a învăţat cum 
verva ascunde-n ea simţul primejdiei. „Pri-
mejdios e să nu crezi în nimic, primejdios 
e să crezi în ceva care nu merită”. Voia 
să spună, fără s-o concretizeze, că tre-
cutul se aseamănă neliniştitor de mult cu 
prezentul. Şi-l cita ironic pe Voltaire care, 
în 1760, declara: „Un lucru e sigur: nu se 
va mai folosi nicicând tortura în lumea 
civilizată a Europei”. Şi ce s-a întâmplat 
după două secole? Ce se-ntâmplă azi? 

Se refuza confesiunii prin persiflare. 
Ştia că omul are valoare doar în măsu-
ra în care slujeşte Puterea, roata vieţii 
este construcţia lumii, tinerele speranţe 
devin, cât te-ai şterge la ochi, expiraţi, 
cine încearcă să sfideze „mersul înainte 
al omenirii” e repede domesticit, cine-şi 
face iluzii dă faliment. Falitul se-ntoarce 
cuminte la maşina lui de tocat viaţa. Cât 
s-a bucurat când ne-am revăzut! – nu mai 
era la revistă – revedere-n care nu mai 
credea: inima lui fusese gata-gata s-o ia 
din loc. Pe urmă – trăsnetul… Un şir de 
glume, viaţa? „Iar la finalul unor glume/ 
O clipă-aş vrea să vă reţin,/ Cât o avem, 
cât mai există,/ Să-i spun adio, cel puţin”.

E. SUHOR 

Colegii din redacţia revistei „Realitatea Evreiască” sunt profund îndureraţi de 
dispariţia lui AUREL STORIN, sub a cărui conducere au avut onoarea de a lucra.

Condoleanţe familiei şi tuturor celor rămaşi mai săraci prin plecarea dintre noi 
a lui AUREL STORIN.

Să-i fie amintirea binecuvântată.

Aurel Storin (z.l.), în perioada în care era redactor şef al publicaţiei „Realitatea Evreiască”,  
înconjurat de o parte din redactorii revistei.

A U R E L  S T O R I N  a  t r e c u t  
l a  c e l e  v e ş n i c e
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Ceremonii la Templul Coral  
ºi la Cimitirul Giurgiului

După încheierea ceremoniilor reli-
gioase de la Templu, ţinute de rabinul 
Rafael Shaffer, a vorbit dr. Aurel Vainer, 
preşedintele F.C.E.R.

 Copiii lui Dorel Dorian z.l. merită 
onoare şi respect fiindcă, prin iarţait, 
onorează şi respectă una din cele mai 
sfinte Porunci ale Decalogului: „Cinsteşte 
pe tatăl tău şi pe mama ta”, s-a adresat 
preşedintele F.C.E.R. lui Mugur şi Danielei 
Dorian, stabiliţi în Franţa. În discurs, a îm-
binat amintiri personale legate de stilul lui 
oratoric – patetism, sentimentul că te afli 
„într-o piesă de teatru” – cu date bio-bibli-
ografice: anii de studenţie la Politehnica 
din Kiev, viaţa de inginer energetician pe 
şantiere din România, prezenţa masivă 
în presa şi apoi în literatura română. De-
vine unul dintre cei mai buni ziarişti de la 
Magazin şi Tehnium […], scrie piese de 
teatru. Din 1984, devine foarte activ în 
Federaţie. În1995 preia conducerea revis-
tei Realitatea Evreiască (R.E.), publicaţie 
de foarte bună calitate. Dintre Caietele 
Culturale ale R.E., vorbitorul a menţionat 
Caietul „Leni Caler”. Dintre suplimentele 
R.E. – pe cel consacrat lui Mihail Sebas-
tian. „Caracter puternic, Dorel Dorian a 
luptat până-n ultima clipă cu boala. Prin 
opera sa publicistică, literară, socială, se 
înscrie în galeria personalităţilor importan-
te ale vieţii evreieşti din România”. În cele 
două mandate de deputat în Parlamentul 
României (1996 - 2000, 2000 - 2004), a 
lăsat amintiri frumoase ca vicepreşedinte 
şi secretar al Comisiei de Politică Externă 
în Camera Deputaţilor. A contribuit la in-
trarea României în NATO. A obţinut, prin 
OUG 105/ 1999, compensaţii materiale 
pentru supravieţuitorii Holocaustului şi, 
prin OUG 31/ 2002, interzicerea prin lege 
a manifestărilor cu caracter fascist, anti-
semit, xenofob şi a cultului persoanelor 
vinovate de crime contra omenirii. 

„Un alergãtor de cursã lungã”
Iulia Deleanu, colaboratoare apropiată 

a lui Dorel Dorian la revista cu titlu şi con-
ţinut nou, Realitatea Evreiască, a vorbit 
despre personalitatea complexă şi con-
tradictorie a acestuia. ”Era un romantic 
şi în acelaşi timp pragmatic. Dramaturgul 
din el îşi juca, vorbind, scene proprii de 
viaţă. Era obsedat de timpul care aleargă 
şi încerca să-l capteze prin scris. Era un 
alergător de cursă lungă, în ideea că la 
capăt va putea da «marea lovitură» a sa, 

scria în Jocul cu bile. Se gândea că avem 
fiecare «Secunda 58» care ne poate 
salva”, a spus Iulia Deleanu. Ea a arătat 
cum a reuşit Dorel Dorian z.l. să facă din-
tr-o revistă atemporală – Revista Cultului 
Mozaic – una de actualitate, cu accent pe 
cultură. A atras în jurul ei intelectualitatea 
evreiască şi românească, a făcut o revistă 
vie, de deghetoizare. A reuşit, de aseme-
nea, să recupereze la literatura-mamă 
scriitorii evrei români din Israel.

„Om de mare valoare”
„Dorel Dorian z.l. a marcat viaţa evre-

iască din România în perioada în care 
a condus revista Realitatea Evreiască, 
a fost membru în Comitetul Director al 
F.C.E.R., deputat timp de două man-
date în Parlamentul României”, a spus 
ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al 
F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B., în faţa 
monumentului lui Dorel şi al Nadiei Dorian 
z.l., la Cimitirul din Şos. Giurgiului. „A fost 
mare jurnalist, mare scriitor. Cărţile-i sunt 
solicitate în România, în Israel. Sper ca 
unele să fie reeditate. Apreciez mult ceea 
ce face dr. Hary Falic pentru păstrarea 
memoriei prietenului său. Vom face tot 
posibilul pentru posteritatea lui Dorel 
Dorian z.l.”

„L-am cunoscut de multă vreme pe 
Dorel Dorian. L-am apreciat. Înainte de a 
veni în colectivul revistei Realitatea Evre-
iască, mi-au apărut comentarii de politică 
externă în paginile ei”, a rememorat Eva 
Galambos. „Mi-am exprimat părerea de 
rău când a plecat dintre noi acest om de 
cultură, multilateral, dedicat trup şi suflet 
comunităţii evreilor şi, cu toate că de ani 
de zile nu mai era colegul nostru, nu l-am 
uitat. […] Însăşi denumirea publicaţiei 
Realitatea Evreiască a însemnat o deschi-
dere către lumea evreiască în ansamblul 
ei, nu numai către un segment […]. Pentru 
mine, a rămas în primul rând un excelent 
om de presă. […] Îi plăceau dezbaterile, 
îşi dădea seama că sunt sursele unor idei 
noi, originale”. 

„Lumea nu l-a uitat. S-a bucurat de tot 
respectul şi simpatia noastră. Plecarea 
sa a fost pentru mine o dublă lovitură”, 
a recunoscut preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer. „Două numere a trebuit să 
conduc revista. Nu mi-a fost uşor. A fost 
un om de mare valoare, unul dintre cei 
mai importanţi scriitori de SF. Dovadă – şi 
articolele de la Magazin. În anii aceia, cu 
greu puteam accede la ceea ce apărea 
în Occident. V-aş recomanda să-i citiţi 
Memoriile, „Preţul iluzionării”, iluzionare 
trăită de unii evrei încrezători în marxism, 

care a dus, însă, la totalitarism. M-am 
bucurat de prestigiul lui Dorel Dorian în 
Parlament”. 

Mulţumind celor prezenţi, Mugur Dori-
an a arătat că, pe lângă patos, îndârjire, 
părintele lui avea „o forţă de muncă ieşită 
din comun, sinceritate. Nadia Dorian n-a 
încercat să iasă în faţă. A fost o mare 
iubire”. 

Un fior de sacralitate: El Male Raha-
mim, în interpretarea prim-cantorului Iosif 
Adler şi Psalmi rostiţi de rabinul Rafael 
Shaffer.

MEDALION DOREL DORIAN 
Matineul cultural de la Centrul Comu-

nitar Evreiesc din Capitală a fost dedicat 
memoriei lui Dorel Dorian z.l., „personali-
tate româno-evree şi evreo-română, care 
şi-a pus inteligenţa, sufletul, condeiul în 
slujba literaturii şi-a artei, a revitalizării 
iudaismului în România”, spunea mo-
deratorul evocării, preşedintele Aurel 
Vainer. Evenimentul a fost organizat de 
F.C.E.R. prin Oficiul Cultură, Artă, Ştiinţă, 
reprezentat de Robert Schorr, cu sprijinul 
financiar al urmaşilor lui Dorel Dorian, 
Mugur şi Daniela, şi de prietenul său, dr. 
Heinrich Falic. În public – lideri laici şi 
spirituali ai F.C.E.R., lideri ai C.E.B., BBR, 
personalităţi ale vieţii culturale bucureş-
tene. Special pentru acest eveniment a 
venit în ţară unul dintre nepoţi, Antoine. 
Transmisia pe net a fost asigurată de con-
silierul personal al preşedintelui F.C.E.R., 
Silviu Vexler. 

O voce care se fãcea ascultatã
„A văzut lumina zilei în 1930, la Piatra 

Neamţ. Părinţii, Mendel şi Tonia Men-
delovici, i-au dat o educaţie evreiască”, 
rememora dr. Aurel Vainer. „Îşi amintea 
de bunicul lui, casap. Cândva, a fi casap 
era o meserie onorantă. Casapul nu era 
doar cel care aproviziona comunitatea 
cu carne caşer, dar şi un sfătuitor, un 
prieten al oamenilor din comunitate. 
Dorel Dorian s-a ilustrat în foarte multe 
domenii: publicistic, ingineresc, literar, 
socio-politic. A făcut din revista Realitatea 
Evreiască o publicaţie citită şi admirată 
de evrei şi neevrei. A format o echipă 
redacţională bine pregătită. Ca membru 
în Comitetul Director al Federaţiei, era 
o voce ascultată. Când s-a retras din 
activitate, fiindcă sănătatea nu i-a mai 
permis-o, l-a recomandat pe Aurel Storin, 
care, la scurt timp, s-a retras şi el. Astăzi, 
Realitatea Evreiască îşi continuă drumul 
frumos, plenar, aşa cum şi-a dorit Dorel 
Dorian. Firul a fost reluat de directorul 
Centrului Iudaic de Editură şi Publicistică, 
Alexandru Marinescu. Dorel Dorian a fost 
prezent în viaţa comunitară, în viaţa so-
cială şi, timp de două legislaturi, în viaţa 
parlamentară. A militat pentru drepturile 
evreilor care au suferit în anii Holoca-
ustului, obţinând OUG 105, pe care eu 
m-am zbătut şi am reuşit să o transform 
în Lege. A fost vicelider al GPMN. Atunci 
când ideea pe care-o susţinea cerea o 
mobilizare mai amplă, cuvintele lui Do-
rel Dorian erau de-un patetism ieşit din 
comun, ca la o piesă de teatru. Avea o 
mare forţă de implicare, prin care reuşea 
să-şi transmită mesajul. Discuţiile cu el, 
legate de Memorii, în perioada în care le 
elabora, erau atât de interesante încât 
numai lipsa de timp ne determina să le 
întrerupem. 

[…] După ce a debutat în presă, şi-a 
făcut studiile la Facultatea de Energetică 
a Politehnicii din Kiev. Când a revenit în 
ţară, a lucrat pe şantierul de la Paroşeni, 
dar şi pe alte şantiere. Din nou, s-a în-
dreptat spre jurnalistică. La publicaţiile 
de mare tiraj unde s-a afirmat, Magazin, 
Ştiinţă şi Tehnică, Tehnium, a reuşit să 
răspândească şi informaţii ştiinţifice din 
Occident, nu doar pe cele venind din fosta 
U.R.S.S. A iubit viaţa, a fost un bun fami-
list. Când a pierdut-o pe cea de-a doua 
soţie, Nadia, durerea lui a fost enormă. 

Dar, chiar în acest context, şi-a continuat 
munca până când i-a fost întreruptă de 
suferinţa fizică”.

„Sprijin moral, când medicina  
se dovedea neputincioasã”

 „Am avut privilegiul să fiu unul dintre 
prietenii lui, fiind colegi la Şcoala prima-
ră nr. 1 din Piatra Neamţ, apoi la Liceul 
Evreiesc, unde, pe nesimţite, s-a înfiripat 
prietenia noastră care a ţinut o viaţă”, a 
mărturisit dr. Heinrich Falic. „[…] Anii au 
trecut iar drumurile noastre s-au bifurcat, 
el, student la Institutul Politehnic din Kiev, 
eu, student la Facultatea de Medicină 
din Bucureşti. Reţin din acei ani întâlni-
rile noastre periodice în fiecare vacanţă, 
pe băncile grădinii publice din Piatra 
Neamţ, unde discuţiile, cel mai adesea 
profund contradictorii, ne înfierbântau, 
din cauza poziţiilor politico-ideologice 
diametral opuse, el fiind, după spusele 
sale, înregimentat politic cu vederi de 
stânga, iar eu un convins sionist din Ha-
şomer Haţair. Iată ce scrie despre acele 
vremuri în memoriile sale Dorel Dorian: 
«Au fost ani de acumulări tensionale, de 
experienţe semnificative, o stăruinţă într-o 
iluzionare persistentă. Am obligaţia mora-
lă, şi nu doar de scriitor, să-mi remeditez 
multe din notaţiile mele intermediare, 
mult tributare clipei şi naivităţilor la care 
am subscris involuntar prin remeditări şi, 
mai ales, prin reconsiderări, de desprin-
dere din erorile în care fusesem implicat; 
un început de dezmeticire». […] Debutul 
său publicistic îl face încă de pe băncile 
şcolii, căci atracţia şi aptitudinile sale 
pentru scris îl fac cunoscut prin colaborări 
la diferite reviste. Debutul literar în proză 
îl face în 1960, când obţine un răsunător 
succes cu piesa Dacă vei fi întrebat, […] 
ajungând pentru câţiva ani în prim-planul 
vieţii literare şi teatrale din România. Dorel 
Dorian este autorul multor cărţi. […] Eu, 
însă, mă voi opri asupra Memoriilor sale 
şi o să încep cu o dedicaţie scrisă pentru 
mine şi soţia mea: «Familiei Anişoara şi 
Harry, prieteni şi suflete sensibile de care 
mă simt legat printr-o conexiune afectivă; 
oameni în care cred, care s-au născut şi 
trăiesc pentru a întinde o mână de ajutor 
celor în nevoie […]Fii sănătos, Harry, fii 
înţeleaptă, Anişoara, fiţi fraţii mei şi răsu-
flul meu dinspre moarte spre viaţă. Ajută-
mă, Harry, cât mai suntem încă împreună 
şi încă mai avem un ideal, merită să ne 
zbatem pentru ceea ce a mai rămas curat 
în fiecare din noi». 

Dorel Dorian a fost o fire optimistă, 
tandră, şi-a iubit semenii şi oraşul în care 
s-a născut. Capitolul V din volumul I al 
Memoriilor sale este intitulat „Piatra, ora-
şul unei generaţii aproape pierdute; Piatra 
Neamţ – cea care va dăinui peste ani”. În 
consens cu acest capitol, îi citez gându-
rile din articolul Regăsire de sine: «[…] 
Dumnezeule Doamne, nu mă întristează 
faptul că suntem din ce în ce mai puţini, 
mă îngrijorează doar faptul că acea carte 
a neuitării pe care o visam şi o aşteptam 
de mult, ar putea să rămână nescrisă. Şi 
aş dori, în încheiere, să amintesc două 

La un an de la decesul scriitorului, dramaturgului, jurnalistului şi omului politic 
Dorel Dorian,în zilele de 6 şi 8 noiembrie a.c. F.C.E.R., la iniţiativa lui Mugur şi 
Daniela Dorian, fiul şi nora acestuia, a organizat o comemorare alcătuită dintr-un 
şir de evenimente. La Templul Coral, ca şi la cimitir, s-a ţinut slujba de iarţait, iar la 
Centrul Comunitar Evreiesc s-a desfăşurat un simpozion în cadrul căruia familia, 
prietenii şi colegii au evocat personalitatea celui care a fost, printre altele şi creatorul 
revistei “Realitatea Evreiască” şi autorul Legii 189, prin care statul român a acordat 
compensaţii supravieţuitorilor Holocaustului.

Un an de la decesul  
omului de litere D o r e l  D o r i a n

De la dreapta la stânga: Anette Vainer, Vasile Morar, Alexandru Mironov, Paul 
Schwartz, Aurel Vainer, Mugur Dorian, Heinrich Falic, Alexandru Marinescu
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nume, cele ale părinţilor mei […] Fiindcă 
nu se moare cu totul… Şi n-am fi fost, nu 
am fi, n-am însemna nimic fără ei… Izga-
dal». Ultimele sale gânduri, din volumul 
II, se îndreaptă spre copii şi nepoţi: «Îţi 
mulţumesc, dragă Mugur, bunul meu fiu, 
cu care de atâtea ori m-am contrazis, nu 
mai ţin minte pentru ce, şi ţie, draga mea 
Daniela, nepreţuita mea noră […] Şi vouă, 
dragi nepoţi, Andrei şi Antoine, fiţi demni 
şi puternici precum părinţii voştri […]». 

M-am străduit să fiu sprijin moral 
bunului meu prieten, când medicina se 
dovedea neputincioasă… A suferit cu 
demnitate. A fost un luptător. Şi-a făcut 
mod de viaţă din aforismul lui Hemingway: 
Omul poate fi distrus, dar nu înfrânt”.

Viaþa, valoare supremã  
prin dimensiunile ei morale

 „Pe Dorel Dorian îl ştiu de la 11 ani, 
de la Radio. […] Ne-am cunoscut neaş-
teptat. Fusesem amândoi invitaţi de la o 
emisiune TV. Cred că scriitorii noştri sunt 
indicatoarele valorilor noastre”, a afirmat 
prof. univ. dr. Vasile Morar. „După o oră 
şi jumătate, am vorbit ca şi când ne-am fi 
cunoscut de foarte mult timp. Acum un an 
şi jumătate primesc un telefon. Era Dorel 
Dorian. «Sunteţi liber?, mă-ntreabă. Pot 
să vin la dumneavoastră? Vin cu două 
volume». Am discutat cinci - şase ore 
împreună tot ce era în ele. «Vreau să-mi 
scrieţi un studiu introductiv la aceste două 
volume». Am acceptat. În timp, am înţeles 
că am spus foarte puţin faţă de ceea ce 
reprezintă ca valoare literară, umană. Va-
loarea supremă e viaţa. Nu în concreteţea 
ei, ci în sensurile ei morale. Dimensiunile 
etice sunt date de Porunca a V-a din De-
calog: Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta; 
şi de Porunca a VI-a: Să nu ucizi. Ce nu 
mi-a spus referitor la sensurile morale ale 
vieţii, am găsit în volume: Să nu fii indife-
rent. […] Dorel Dorian nu a spus niciodată 
că nu datorează nimic cuiva. Ştia cât de 
mult datorează celorlalţi. Mi-a vorbit de 
«Alzheimer istoric», referitor la lumea în 
care trăim, la pericolele foarte mari din 
această cauză. A mai avansat un concept 
care mi-a dat de gândit: ascultarea târzie. 
Toţi înţelegem ce sunt părinţii numai după 
ce ei nu mai sunt. Ce-am făcut în studiu: 
m-am străduit să fiu un fidel interpret, un 
mediator, pentru cititor, al gândurilor scri-
se alert de către un autor aflat într-un ceas 
al cumpenelor, sub presiunea urgenţelor 
existenţiale şi morale”. 

„Deşi sunteţi expert în etică – a adă-
ugat moderatorul – îmi pare bine că ne-
am întâlnit pe aceeaşi lungime de undă: 
Porunca a V-a din Decalog. Poate că în 
ea se află cheia supravieţuirii poporului 
evreu, intrat în anul 5776. Amintirea părin-
ţilor oferă secretul longevităţii unui popor. 
De acest sentiment sunt animaţi Mugur, 
Daniela Dorian, nepoţii lui”.

Un dascãl de ºtiinþã al naþiei
Prof. univ. dr. Alexandru Mironov a 

creionat profilul intelectual de anvergură 
al celui comemorat, afirmând că „ar fi 
nevoie de mii de pagini pentru a descrie 
implicarea în societate a celui care a fost 
Dorel Dorian”. El a subliniat o calitate pri-

mordială pe care acesta o poseda, aceea 
de excelent educator. „El a fost educatorul 
care nu doar predă lecţii la şcoală, ci are 
de spus către publicul larg marea poveste 
a întâmplărilor vieţii. Să ai posibilitatea să 
înţelegi misterele din molecula de ADN, 
să cunoşti legile termodinamicii, multă 
lume poate acest lucru, dar a şti să le şi 
povesteşti către publicul larg reprezintă 
o calitate rară”. Vorbitorul a mărturisit 
că a ajuns să îl cunoască pe autor ci-
tindu-i cartea Ficţiuni pentru revolver şi 
orchestră, despre care a afirmat că încă 
ar putea face carieră universitară. “Prin 
metafore, uneori patetic,el te putea face 
să înţelegi cum ticăie maşinăria lumii. 
[...] Dorel Dorian e unul dintre dascălii 
de ştiinţă ai naţiei”, a afirmat profesorul 
Mironov despre contribuţia sa la revista 
Magazin. “Pentru mine a fost un privilegiu 
faptul că l-am întâlnit pe Dorel Dorian”, a 
conchis el.

”Dorel Dorian a fost un om bun”
Ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele 

F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B., a arătat 
că l-a cunoscut pe Dorel Dorian mai întâi 
prin scrierile lui, care erau mai speciale. 
Personal, s-a întâlnit cu el după 1989 în 
cadrul C.E.B. şi al F.C.E.R. ”Fac o singură 
deosebire între oameni – oameni buni şi 
mai puţin buni, aceasta în funcţie de ce 
laşi în urma ta. Dorel Dorian a fost un om 
bun, a lăsat mult în urma lui. După Dorel 
Dorian au rămas o operă şi o familie, 
deci există o continuitate”, a spus Paul  
Schwartz. El a arătat că are o serie de 
cărţi ale lui Dorian cu dedicaţia autorului şi 
din acestea se vede talentul şi inteligenţa 
lui. Dorel Dorian făcea parte dintr-o ge-
neraţie ai cărei membri erau, pe vremea 
legionarilor şi regimului Antonescu, elevi, 
studenţi, liber profesionişti care au fost 
dispreţuiţi, bătuţi, daţi afară din servicii. 
Este, în consecinţă, explicabilă înclinaţia 
lor către mişcările de stânga, care promi-
teau egalitate în drepturi tuturor cetăţeni-
lor şi aici putem să includem şi orientarea 

spre stânga a lui Dorian. Mai târziu şi-a 
dat şi el seama că realităţile au fost altele. 
Referindu-se la starea socială modestă 
a familiei Dorian, vorbitorul a cerut să se 
depună eforturi ”pentru a desfiinţa mitul 
evreilor bogaţi”. A subliniat importanţa 
învăţăturii pentru evrei, care şi-au purtat 
cu ei în pribegie cunoştinţele. El a felicitat 
familia Dorian şi conducerea F.C.E.R. 
pentru această iniţiativă şi a mulţumit 
în mod special dr-ului Falic şi lui Robert 
Schorr pentru reuşita evenimentului.

Pe marginea celor spuse de ing. Paul 
Schwartz, preşedintele F.C.E.R. a subli-
niat că evreii trebuie să se mândrească 
şi cu oamenii bogaţi, care au fost mari 
constructori, mari filantropi şi că România 
are de ce să le mulţumească.

Un vulcan de energie
Alexandru Marinescu, director al 

editurii Hasefer şi redactor-şef al revistei 
R.E., a arătat că nu l-a cunoscut decât 
puţin pe Dorel Dorian dar, din cele câ-
teva întâlniri, şi-a dat seama că este un 
vulcan de energie. Vulcanul creează noi 
forme de relief iar el a creat Realitatea 
Evreiască. Avea o ambiţie uriaşă şi a 
îndemnat-o într-o convorbire în care o 
chema la revistă pe actualul secretar 
general de redacţie, Elena Marinescu, 
să vină ”să facem împreună cea mai 
bună revistă culturală din România”. 
Unii cititori cer mai multă cultură în re-
vistă, dar R.E. nu trebuie să cuprindă 
numai cultură, ci şi aspecte din viaţa 
Federaţiei, din cea a comunităţilor. Is-
toricul literar Geo Şerban, care datorită 
lui Dorel Dorian a devenit un important 
colaborator al R.E., a menţionat vorbi-
torul, a povestit într-un articol despre o 
altă realizare a lui Dorel Dorian: cum a 
scos împreună cu el Caietele Culturale 
şi Suplimentele literare ale R.E. (publi-
căm articolul integral mai jos).

Din toate acestea reies clar ambiţia 
şi energia lui Dorel Dorian. El a construit 
lucruri pe care noi mergem. Într-adevăr, a 
respectat porunca a XI-a: ”Să nu fim inde-
ferenţi”, şi-a încheiat cuvântul Alexandru 
Marinescu.

Ing. Anette Vainer a vorbit despre 
omenia care l-a caracterizat pe Dorel Do-
rian. Era o persoană care îşi dădea inima 
pentru toată lumea. Întregul lui comporta-
ment a demonstrat ce om minunat era, cu 
inimă deschisă. Chiar dacă la începutul 
cunoştinţei lor, a fost mai rezervată, după 
ce l-a cunoscut, s-a simţit faţă de el ca 
o soră, a înţeles ce fel de om era, cum 
s-a purtat, cum a suferit. Pierderea lui a 
însemnat o mare durere, a afirmat Anette 
Vainer, care a regretat dacă a fost vreo-
dată răutăcioasă cu Dorian, înainte de a-l 
fi cunoscut cum se cuvenea.

Educator, dascãl de moralã
Mugur Dorian şi-a exprimat convin-

gerea că tatăl său trebuie să fie foarte 
mulţumit să vadă semnul de respect care 

i-a fost adus prin organizarea acestui 
eveniment de către conducerea Federa-
ţiei Comunităţilor Evreieşti din România. 
Mulţumirile s-au îndreptat către prietenii 
lui Dorel Dorian şi cei care l-au cunoscut 
şi au dorit să ia cuvântul, iar în mod par-
ticular către soţia sa, Daniela Dorian, şi 
către dr. Heinrich Falic.

Trei sunt aspectele pe care Mugur Do-
rian a ţinut să le reliefeze, ţinând seama 
de discuţiile purtate în jurul personalităţii 
creatoare a tatălui său. Primul realizează 
portretul „educatorului însetat de uma-
nism”, al „dascălului de morală”, prin care 
a rămas în memoria afectivă a tuturor 
celor care i-au fost apropiaţi. Al doilea 
este în măsură să completeze imaginea 
celui care îşi construia realitatea ideilor 
prin literatură, viziune datorată „influenţei 
sufletului slav”. Un ultim punct al discuţiei 
aşează în prim-plan dimensiunea care l-a 
caracterizat plenar pe Dorel Dorian – spi-
ritul, ca motor care duce umanitatea către 
valoarea morală a Binelui.

Prieten adevãrat
Deputatul Varujan Pambuccian a afir-

mat că îi este foarte greu să vorbească 
la trecut despre Dorel Dorian, deoarece 
i-a fost un adevărat prieten, căruia îi 
destăinuia trăiri sufleteşti de intensitate. 
“Am fost prieteni în sensul acela foarte 
adevărat al cuvântului. Cred că noi fo-
losim cuvântul prieten foarte des, dar 
prieteni cu adevărat avem puţini. Dorel 
a fost un asemenea prieten, adică un 
om cu care am vorbit foarte des despre 
lucruri pe care de obicei le discuţi cu tine 
însuţi. A fost singurul om pe care l-am 
cunoscut în viaţă şi care a fost un scep-
tic-optimist; sceptic, pentru că înţelegea 
relativitatea şi mizeria lumii, optimist, 
pentru că avea întotdeauna în mintea 
lui un reper absolut după care se ghida, 
aproape newtonian”. 

Vorbitorul şi-a încheiat alocuţiunea re-
citând poezia “Pentru o mie de cântece”, 
de Nichita Stănescu: „Pentru o mie de 
cântece am fost născut/Nouăsutenouă-
zecişinouă sunt răguşite de cântecul, 
unul,/pentru care am fost născut./ Nu mă 
injumătăţiţi voi, timpuri!/S-ar putea, înalt 
cum este/ cântecul, unul,/să fie la urmă. 

Persoane din public, colaboratori sau 
apropiaţi ai lui Dorel Dorian au dorit să 
spună câteva cuvinte.

Prof. ZiguTauberg a afirmat că Dorel 
Dorian are un merit deosebit şi în crearea 
cenaclului literar din cadrul comunităţii 
evreieşti bucureştene, în anul 2001, şi 
care încă funcţionează. Dr. Lya Benjamin 
a subliniat faptul că Dorel Dorian ştia 
să încurajeze cercetătorii, fie ei aflaţi la 
început de drum sau care au dobândit 
deja experienţă. 

Calendaristic, numai cu două săptămâni înaintea mea 
venise pe lume Dorel Dorian. În acelaşi an, 1930. Astrologic, 
aparţineam aceleiaşi zodii: el la 6 mai, subsemnatul la 20 
mai. Pe când el era născut în plină constelaţie a Taurului, eu 
mă nimeream în preajma joncţiunii cu Gemenii. Lui, astrele 
îi hărăzeau înzestrări de răzbătător, fire a deciziilor duse la 
îndeplinire cu îndârjire, aşa cum îl şi arată acea fotografie din 
tinereţe, popularizată prin Dicţionarul General al Literaturii 
Române. Ştiam prea puţin unul de altul până ce s-a întâmplat 
să fim desemnaţi a reprezenta breasla scriitoricească la un 
târg de carte organizat de confraţii belgrădeni, în 1972. Trei 
sau patru zile petrecute atunci împreună, benefice dialogului, 
ne-au apropiat şi au anticipat, cum nici nu bănuiam, capitolul 
unei colaborări profesionale prolifice, peste ani. 

Două decenii şi ceva au mai trecut de la respectiva întâl-
nire şi Dorel Dorian mă invita la sediul redacţional al revistei 
„Realitatea Evreiască”, aflată sub conducerea sa, spre a-mi 
împărtăşi intenţia de a pune pe picioare o colecţie de Caiete 
culturale la elaborarea cărora considera că puteam să-i fiu de 
folos, datorită priceperii acumulate în domeniul istoriei litera-
re. Nici el n-a simţit că ar fi cazul să mă atragă cu promisiuni 
deşarte, nici eu n-am întârziat să înţeleg că oferta colegială 
îmi crea un spaţiu de iniţiative multiple.  De a doua zi, am 
trecut la treabă. Preocuparea primă a fost să propun o listă 
de personalităţi din trecut, exponenţiale pentru spiritualitatea 

iudaică, având rezonanţe chiar dincolo de perimetrul nostru 
intelectual. Conveneam să deschidem seria cu Paul Celan şi 
B. Fundoianu. Lucrurile au debutat într-o deplină libertate de 
alegere tematică, de structurare a sumarelor, de arhitectură a 
fiecărui volum, la care am putut convoca condeiele competente 
în materie. Conlucrarea cu şeful-redactor a decurs impulsi-
onată de entuziasmul său molipsitor. Astfel a fost posibil un 
ritm mulţumitor în succesiunea titlurilor, peste zece la număr, 
într-un interval mai mic faţă de cifra apariţiilor. Pentru o dreaptă 
apreciere, trebuie ţinut cont că unele volume au comasat spre 
500 de pagini (de ex. Sebastian sub vremi, idem culegerea 
omagială în memoria lui Nicolae Cajal) iar, când cererea pieţii 
a impus, s-au livrat două ediţii la mic interval (Amintirile actriţei 
Leny Caler). Dacă regimul finanţărilor n-a mai permis astfel 
de desfăşurări, Doral Dorian a „inventat” tipul Suplimentului 
de minimum 4 pagini incluse în corpul revistei (Camil Bal-
tazar, Eugen Relgis, Leon Volovici, fotograful Berman). Cu 
totul excepţional, la Centenarul naşterii lui Mihail Sebastian, 
„Realitatea Evreiască” a marcat momentul prin suplimente 
succesive în intervalul mai-octombrie 2007. Performanţa a 
fost pe măsura energiei şi ambiţiilor cu care Dorel Dorian a 
dat viaţă revistei, care îi cinsteşte memoria, la un an de când 
ne-a părăsit, lăsând în urmă o performanţă publicistică unicat.

GEO ŞERBAN

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS 

CLAUDIA CÎŢĂ 
DAN DRUŢĂ

(Continuare în pag. 25)

Ramă pentru un portret în doi
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Solidaritate  
ºi dorinţă 

de a depăşi 
durerea

Aşa cum ştim, programul de Havda-
lah în oraş a coincis cu zguduitoarea 
veste a tragediei de la Clubul Colectiv. 
Pentru comunitatea evreiască timişo-
reană s-a mai suprapus, ca o veste 
tristă, plecarea dintre noi a oficiantului 
de cult  Andrei Gidali. Pentru că evreii 
sunt un popor al supravieţurii şi tocmai 
pentru a marca cele două triste eve-
nimente, programul a fost totuşi ţinut. 
Fără cântece şi fără prea multă veselie. 
Cei peste 60 de membri ai comunităţii 
prezenţi au urmărit în linişte binecu-
vântările tradiţionale, rostite de Ervin 
Weinberger. Cu serenitate, Sinagoga 
din Cetate, cea care îşi aşteaptă reno-
varea, i-a străjuit, ca un vechi prieten, 
pe cei prezenţi.

Prima încăpere, cum intri în dreapta, 
în clădirea din strada Popa Soare, poate 
spune uşor povestea celor opt ani ai JCC 
Bucureşti. O cameră spaţioasă, ai cărei 
pereţi sunt căptuşiţi cu zeci de afişe, 
dovezi ale faptelor bune. Evenimente 
sociale, culturale ori educaţionale, pro-
iecte curajoase şi tot atâtea întâlniri cu şi 
pentru oamenii comunităţii. Toate au fost 
organizate de Centrul Comunitar Evreiesc 
din Bucureşti şi vor mai fi încă. 

”Am investit mult timp şi multă pasiune 
în tot ce s-a întâmplat aici, în aceşti opt 
ani. A fost o călătorie frumoasă şi cred că 
am crescut pe multe planuri. Comparând 
proiectele de la început cu ce facem 
acum, cu siguranţă vedem o evoluţie”, îmi 
spune Adrian Gueron, sorbind din, deja  
a doua, cafea, deşi nu e trecut de ora 
prânzului. Vorbeşte repede şi e atent la ce 
îl întreb. L-am întâlnit prima dată în urmă 
cu mai bine de patru ani, într-un proiect 
de succes al Centrului, Radio Shalom 
România. Un post de radio comunitar, 
singurul de acest gen din România, care 
are deja ascultători fideli şi realizatori de 
emisiuni cu experienţă. 

”Am să-ţi spun ceva care o să ţi se 

pară paradoxal”, continuă şeful JCC 
Bucureşti. ”Acum, după opt ani, ne este 
mai dificil să generăm evenimente decât 
ne era la început. Asta pentru că mereu 
avem provocarea de a aduce ceva nou. 
Vrem să ocolim rutina şi să venim tot 
timpul cu ceva interesant, adaptat la viaţa 
comunităţii de azi, la ce se întâmplă cre-
ativ în Bucureşti.” 

Am fost dintotdeauna curios să aflu 
care este relaţia emoţională a membrilor 
comunităţii evreieşti cu un astfel de Cen-
tru, cum ar defini ei într-un singur cuvânt 
această relaţie. L-am întrebat, desigur, şi 
pe Adrian Gueron. A trecut prin mai multe, 
egal de importante, până s-a oprit la cel 
de la începutul acestor rânduri: viitor. A 
mai spus prieteni, suflet, comunitate. JCC 
Bucureşti înseamnă în primul rând pro-
iecte cu impact major în viaţa comunităţii.

”Când vorbim de proiecte, nu pot să 
nu amintesc în primul rând programul Be-
reshit, realizat împreună cu JDC. Acesta 
este unul dintre lucrurile importante pe 
care le facem. Aducem educaţia evre-
iască în comunitate. Un alt proiect care 
a marcat Centrul este Corul Hazamir, în 
parteneriat cu C.E. Bucureşti, dar care 
are o istorie foarte serioasă în spate”, 
 continuă interlocutorul meu, uitându-se în 
acelaşi timp la afişele de pe pereţii biroului 
său şi amintindu-şi de fiecare eveniment 
în parte.

Cel mai mult, însă, Adrian mi-a vorbit 
despre tinerii comunităţii, în care are o 
foarte mare încredere şi despre care 
spune că sunt o prioritate pentru JCC 
Bucureşti. ”Ei sunt viitorul comunităţii, 
tocmai de aceea organizăm, de câte ori 
avem ocazia, activităţi de mentorat şi 
cursuri de leadership. Pentru ca ei să 
beneficieze de o educaţie şi o dezvol-
tare cât mai bună. Încercăm, desigur, 
să oferim programe pentru toţi membrii 
comunităţii, indiferent de vârstă. Vrem ca 
întâlnirile cu membrii comunităţii noastre 
să fie cât mai interesante, pentru fieca-
re în parte. Să oferim fiecăruia câte un 
motiv bun să vină spre noi. Când văd la 
un eveniment al nostru un membru al 
comunităţii care nu a mai participat de 
mult, mă bucur, mă simt sincer împlinit. 
Înseamnă că ne-am făcut treaba şi i-am 
trezit interesul”, îmi spune în încheiere 
Adrian Gueron.

Menţionăm că JCC Bucureşti pregă-
tise un program amplu de evenimente 
pentru a sărbători cei opt ani de existenţă, 
dar toate acestea au fost anulate din res-
pect pentru victimele tragicului incendiu 
din Clubul Colectiv din Capitală. Centrul 
Comunitar Evreiesc din Bucureşti şi-a 
exprimat în schimb solidaritatea cu fami-
liile şi răniţii aflaţi în spitale şi a adus un 
omagiu celor pieriţi.

JCC 
TIMISOARA,

JCC IASIJCC ORADEA

O p t  a n i  de  f a p t e  b u n e
”JCC Bucureşti înseamnă viitor”, spune ADRIAN GUERON, 

directorul Centrului Comunitar Evreiesc din Bucureşti

Seară 
armenească  

în comunitatea 
evreiascã

După serile sefardă, grecească, 
rusească şi indiană, a venit rândul unei 
seri armeneşti. Invitatul special, Armen 
Stepanyan, împreună cu Andreea Do-
bra şi Diana Dobra, au pregătit o foarte 
interesantă prezentare despre Armenia, 
ţară cu o veche şi bogată civilizaţie, care 
din vremuri biblice a avut confluenţe cu 
iudaismul. Rabinul Zvika Kfir a completat 
conferinţa, amintind de legăturile dintre 
evrei şi armeni, mai ales faptul că au fost 
victimele celor mai mari genociduri etnice 
din istorie. 

Rabinul Zvika, împreună cu Tina Sas 
şi Flavius Fekete, au contribuit şi la de-
săvârşirea unui bufet armenesc, realizat 
în cantina caşer, cu bucate caşer. 

Şi pentru că suntem în atmosferă de 
sărbătoare, amintim aici serile cu totul 
speciale de Kabbalat şi Oneg Shabat, 
celebrate de curând în Comunitatea 
Evreilor din Timişoara. 

Dirijorul şi compozitorul Ladislau Roth, 
Marjorie Stern, ataşatul cultural al Amba-
sadei SUA, împreună cu doi colegi de-ai 
săi, dr. Michael Finkenthal, fizician şi scri-
itor reputat, şi prof. dr. Robert Rappaport, 
o somitate în domeniul medicinei, sunt 
câteva dintre personalităţile de seamă 
care i-au onorat cu prezenţa pe evreii 
timişoreni.

Spaţiul viu al ideilor
JCC Iaşi a organizat, la mijlocul lunii octombrie, 

dezbaterea interactivă “Dilema Café – Nunta la evrei, 
tradiţii şi obiceiuri.” Directorul JCC Iaşi, Albert Loznea-
nu, a moderat această dezbatere, care s-a încheiat cu 
frumoase amintiri de la nunţile evreieşti de altădată, 
cei din sală povestind cu emoţie despre nunţile lor.  

Un eveniment care a stat sub tristeţea produsă de 
tragedia de la Colectiv a fost Havdala în oraş, care 
a avut loc pe 31 octombrie, la o zi după tragedia din 
clubul bucureştean. Evreii din Iaşi s-au strâns în faţa 
Sinagogii Mari, alături de câţiva studenţi israelieni. 
Ceremonia a debutat cu un moment de reculegere 
în memoria celor trecuţi în nefiinţă, după care preşe-
dintele C.E. Iaşi, Abraham Ghiltman, a rostit o alocu-
ţiune, exprimându-şi regretul pentru cele întâmplate 
la Bucureşti.

Activitate intensă  
în luna octombrie 

La iniţiativa preşedintelui C.E. din Debreţin, de Ziua Vârstnicului au 
participat 12 persoane de la Centrul de zi al C.E. din Oradea. Au fost 
vizitate cele două sinagogi recent renovate, după care au fost invitaţi 
la masa festivă în suca.

Tot în această lună a avut loc un Shabaton pentru tineret la Nuşfalău, 
dar şi evenimentul special Toamna orădeană.

Un eveniment plin de însemnătate a fost dezvelirea monumentului 
fetiţei de 11 ani, Eva Heimovici, ridicat în amintirea copiilor deportaţi 
în lagărele de exterminare de la Auschwitz, unde şi-au pierdut viaţa. 
Menţionăm că JCC Oradea organizează în continuare cursul de ivrit şi 
engleză pentru copii, ca şi cursul de dansuri israeliene. 

Le spunem la mulţi ani doamnelor Braun Vioara şi Steier Erzsebet, 
supravieţuitoare ale Holocaustului, care şi-au sărbătorit ziua de naştere 
în luna octombrie.

Keshet de  Ziua Mondială a  Studiului Iudaic

O nouã tradiţie, Campionatul de şah

O serie de conferinţe foarte interesante 
pe teme de real interes, în contextul eveni-
mentelor din Europa şi din lume, a avut loc 
la Centrul Comunitar Evreiesc din Bucu-
reşti, de Ziua Mondială a Studiului Iudaic.

Au fost invitaţi prof. dr. Mordechai 
Kedar, o somitate în mediul academic 
israelian, conf. dr. Liliana Popescu, pro-
rector S.N.S.P.A., Paul Ghiţiu, directorul 
Festivalului de Film Evreiesc (care a pre-
zentat o serie de scurtmetraje, în cadrul 
temei Zoom pe Israel) şi Shelly Hagler 
Livne, şef adjunct al Misiunii Diplomatice 
a Ambasadei Statului Israel la Bucureşti.

Temele principale au fost: de ce lumea 
musulmană refuză recunoaşterea Statu-
lui Israel; valul de imigranţi şi implicaţiile 
acestuia; de ce unii musulmani sunt îm-
potriva Occidentului; situaţia refugiaţilor 
– Europa în dilemă; experienţă israeli-
ană privind integrarea populaţiei arabe. 

Conferinţele s-au desfăşurat în paralel, 
iar audienţa a fost numeroasă la fiecare 
dintre ele.

Prima conferinţă a fost susţinută de 
profesorul Mordechai Kedar, specialist 
în literatura arabă şi cu o înaltă expertiză 
academică asupra populaţiei arabe isra-
eliene. El a lucrat peste 25 de ani în “IDF 
Military Intelligence” (Serviciul de Infor-
maţii al Armatei),  unde s-a specializat în 
grupuri islamice, discursul politic al ţărilor 
arabe şi mass-media arabă. Conferinţa a 
fost extrem de interesantă, dovadă fiind 
numărul mare de întrebări de la finalul 
expunerii.

Am profitat de ocazie şi l-am întrebat 
de ce nu asistăm la o mai mare implica-
re a intelectualilor musulmani, care să 
condamne în bloc multitudinea de acte 
teroriste, comise de islamiştii radicalizaţi. 
M. Kedar mi-a răspuns următoarele: ”In-

telectualii din lumea islamică se găsesc 
în cinci mari situaţii. De obicei, vorbim 
despre cineva care a învăţat în Vest, 
despre democraţie, despre modernism, 
despre drepturile omului, despre toate 
aceste lucruri bune în care noi  credem. 
Acesta este intelectualul. Atunci când se 
întoarce în ţara sa, pentru a o schimba, 
prima situaţie în care se află este de a fi 
înjunghiat în spate de islamiştii radicali. 
Dacă va critica guvernul, va fi băgat la 
închisoare. A treia situaţie este aceea în 
care tace şi nu critică pe nimeni. A patra 
opţiune este să fugă înapoi spre Vest, 
pentru că nu vrea nici să tacă, nici să fie 
înjunghiat, nici să facă închisoare. Ultima 
şi cea mai proastă situaţie a intelectualului 
este aceea în care se alătură guvernului 
pentru a primi un loc de muncă la Univer-
sitate sau într-o altă instituţie şi de acolo 
este obligat să laude sistemul.”

Concursul-Festival Interetnic de Şah, aşa cum l-au denumit 
cei de la JCC Bucureşti, a adunat în prima sa ediţie 40 de con-
curenţi, printre care reprezentanţi ai comunităţilor armeană, aro-
mână şi maghiară, în parteneriat cu Clubul de Şah “Apa Nova.”

Cu tot cu susţinători, au participat în jur de 80 de oameni. 
A fost o competiţie cât se poate de serioasă, cu un arbitru 

internaţional profesionist, reguli stricte şi câştigători premiaţi. 
Putem spune, cu încredere, că este vorba de un nou succes al 
Centrului Comunitar Evreiesc Bucureşti şi o nouă tradiţie, pen-
tru că se pregăteşte deja o a doua ediţie. Între timp, la Centrul 
Comunitar s-a înfiinţat şi un club de şah, la care sunteţi invitaţi 
să luaţi parte în fiecare vineri seara. 

Pagină realizată de GEORGE GÂLEA

JCC 
BUCURESTI,

,
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Salvarea lui Waldman
În iunie 1944 ne aflam în comuna 

Ozerzani, la 70 de kilometri de Colomeea 
(Ucraina). Eram la depozitul unităţii, când 
am auzit un vuiet foarte puternic. Am ieşit 
şi mi-a fost dat să văd cu uimire cum o 
mulţime de soldaţi nemţi, unguri şi români 
fugeau mâncând pământul către vest; unii 
cu arme, alţii fără, unii în uniformă, alţii 
doar în cămăşi. Eu eram singur, fără ca-
marazii din detaşamentul de muncă, dar şi 
fără militarii paznici, care plecaseră şi ei...

După fuga militarilor se lăsase liniştea 
peste sat, nu se mai arăta nici o fiinţă 
omenească, aşa că m-am decis să mă 
duc la casa unde eram încartiruit şi să 
plec, dar mai  înainte, mi-am pus într-o 
trăistuţă o pâine, o bucată de slănină, 
zahăr, o conservă de caş şi nişte ţigări (din 
raţia ofiţerilor). Am aflat de la proprietarul 
casei că fuga militarilor era cauzată de un 
atac al armatei sovietice. A doua zi mi-am 
luat cu mine traista cu provizii şi am luat-o 
la fugă, adăpostindu-mă printre tufele de 
cartofi, dar gloanţele au început să şuiere 
în jurul meu, aşa că m-am aruncat la pă-
mânt şi am început să mă târăsc. Aşa am 
reuşit să ajung la marginea pădurii, când 
am zărit doi soldaţi în uniformă maghiară, 
dar fără centuri, şi lângă ei un soldat în 
manta cenuşie, purtând arma la umăr. 
Era un soldat rus. El ne-a dus pe toţi trei 
într-un lagăr provizoriu pentru prizonieri.  
Acolo era un număr imens de prizonieri 
de toate neamurile, în uniforme şi fără 
centuri. Eu eram singurul civil. Ştiam că 

în zona luptelor mai fuseseră şi alte de-
taşamente de muncă şi speram să vină 
evreii de acolo, dar în zadar...

Într-o dimineaţă am zărit în curte un 
civil, un om abătut, aproape fără vlagă 
şi ud până la piele. După ce m-am uitat 
mai bine la el l-am recunoscut. Era Bumi 
Waldman, de la noi, din Gherla. Degea-
ba îi vorbeam, pentru că el tremura ca 
varga şi nu reuşea să scoată un cuvânt, 
respira greu şi abia se ţinea pe picioare. 
Trebuia să fac urgent ceva pentru a-l 
ajuta. Cu câteva ţigări „am:cumpărat” 
patru foi de cort şi am făcut un cort 
sub un copac. Şi, tot cu aceeaşi valută, 
am făcut rost şi de câteva pături. L-am 
dezbrăcat pe Waldman, l-am învelit în 
păturile uscate şi l-am culcat în cort. A 
adormit instantaneu şi a dormit şapte 
zile, cât am stat în acel lagăr. Se trezea 
doar cât să ia câteva linguri din supa 
dată de ruşi şi câteva îmbucături din 
rezerva mea din traistă, pe care am 
împărţit-o frăţeşte cu el. Eram îngrijorat 
că nu avea să reziste la marşul de 20 
de zile care a urmat, dar adunase atâta 
putere încât să facă faţă. Adevărul este 
că, în marşul cel lung, ne fuseseră de 
folos rezervele din traista mea: slănina, 
caşul şi zahărul pe care le drămuisem. 
Ne-au dus la Zaporoje, apoi într-un 
alt oraş. Am rămas împreună până la 
eliberare, în august 1948, şi am rămas 
prieteni devotaţi atâta timp cât el a mai 
trăit. Le spunea rudelor şi prietenilor că 
i-am salvat viaţa şi mi-a dat nenumărate 
dovezi ale ataşamentului său.

Mai târziu, Waldman a plecat în Ame-
rica, unde avea un frate. A început să 
lucreze într-o fabrică de prelucrat piei. Cu 
timpul a ajuns un om bogat, m-a invitat de 
două ori în vizită la el şi m-a plimbat prin 
multe locuri şi oraşe. Mereu îmi spunea 
că eu fusesem norocul lui, că-i salvasem 
viaţa.

Fapta mea bună a fost răsplătită 
de Waldman, după ce devenise un om 
înstărit, prin faptele de binefacere faţă 
de alţii: donaţii pentru supravieţuitorii 
Holocaustului, ajutorarea noilor imigranţi, 
mobilarea lăcaşelor de cult; după moartea 
sa, unica lui fiică a donat bani de zestre 
pentru fete nevoiaşe.

Maister Bumi a fost salvat  
ºi a plecat acasã

Am fost prizonier la ruşi. Venisem 
într-o seară de la cariera de piatră, unde 
lucrasem toată ziua şi mă duceam să-mi 
iau porţia de pâine şi supa de urzici. Am 
reuşit să-mi iau pâinea, dar m-a întâm-
pinat, cu lacrimi în ochi, cel mai bătrân 
dintre noi, care avea 51 de ani. El mi-a 
spus: “Eisikovits, te rog, în numele lui 
Dumnezeu, vezi ce mi s-a întâmplat. 
Eram selectat printre bolnavi ca să merg 
acasă – erau nemţi, unguri, români, doar 
eu singur evreu – şi, nu ştiu de ce, am fost 

scos din coloana bolnavilor pentru plecare 
la gară şi am fost trimis înapoi în lagăr. 
Te rog, ştiu că ştii ruseşte, ajută-mă, vezi 
ce se întâmplă.”

M-am dus imediat la clădirea pazei 
de la lagărul nostru. Bat în uşă destul 
de energic şi apare un locotenent ma-
jor. Îi spun, într-o rusească perfectă, ce 
doresc. Când am văzut că stă nemişcat, 
mut,  l-am întrebat dacă înţelege ruseşte, 
sigur, ceva mai apăsat. Tonul meu hotărât 
l-a derutat şi, la aceste vorbe, s-a retras 
şi a purtat o discuţie la telefon, destul de 
îndelungată. După convorbire, revine şi 
îmi deschide uşile ca eu să pot pleca, 
dar i-am răspuns că şi bătrânelul vine cu 
mine; i-a dat voie. Amândoi am ajuns în 
faţa colonelului comandant al lagărelor. Îl 
salut cuviincios, soldăţeşte, cum era firesc 
şi-l întreb dacă prizonierii bolnavi se duc 
acasă. Răspunsul lui a fost: “da, 300” şi 
îmi arată şi trei degete. “Dar pe acest om, 
cel mai în vârstă şi bolnav, de ce nu-l lăsaţi 
să plece? El nici nu a fost soldat, a fost 
luat de sovietici dintr-un lagăr al fasciştilor, 
pentru exterminarea evreilor. N-a căzut 
prizonier ca duşman cu arma în mână în 
URSS, el este evreu.”

Comandantul colonel n-a reacţionat în 
niciun fel. Văzând tăcerea comandantului,  
pe un ton foarte hotărât, l-am întrebat: 
“Poate nu-l lăsaţi acasă, tocmai fiindcă-i 
evreu? Vă rog, este posibil aşa ceva în 
URSS?”.

La un moment dat, comandantul îi face 
semn lui Maister Bumi să intre în eşalo-
nul de plecare la gară. Văzând rezultatul 
intervenţiei, după un “Spasibo balşoie”, 
(mulţumesc mult – lb. rusă), am salutat 
soldăţeşte, făcând  stânga împrejur, şi 
m-am dus înapoi în lagăr, la supa mea 
de urzici, pe care am găsit-o rece, dar 
acest lucru nu m-a supărat. Bucuria mea 
a fost că am salvat viaţa lui Maister Bumi. 
Dacă rămânea în lagăr, aşa bătrân şi 
bolnav cum era, sigur nu ar fi supravieţuit 
regimului de prizonier.

T A I N A  D I N  F O T O G R A F I E

M i h a i  E i s i k o v i t s :  A m i n t i r i  d i n  p r i z o n i e r a t
Mihai Eisikovits, care trăieşte la Baia Mare, este un supravieţuitor al Holocaustului. 

În timpul ocupaţiei horthyste a Transilvaniei de nord a fost dus la muncă obligatorie 
în Ucraina în condiţii inumane. În vara lui 1944, armata sovietică i-a alungat din zonă 
pe militarii armatei germane şi maghiare, o mare parte fiind luaţi prizonieri, printre 
care şi evreii din detaşamentele de muncă obligatorie, sovieticii considerându-i că 
fac parte tot din armata inamică. Mihai Eisikovits este scriitor şi grafician, a editat, 
printre altele, un album de excepţie din viaţa ţăranilor evrei din Maramureş precum 
şi memoriile. Vom reda în continuare fragmente din două povestiri din prizonieratul 
sovietic.

„Chiar dacă nu au existat camere de gazare la Iaşi, tot restul a fost acolo. Multe mii 
de evrei au pierit în nenumărate chipuri. Totul s-a întâmplat: teroarea, ameninţările, 
vagoanele sigilate, foametea, umilinţa, execuţiile publice”.

ELIE WIESEL
(Din Cuvânt înainte la „Pogromul de la Iaşi”)

De puţină vreme, bătrâna mea biblio-
tecă s-a îmbogăţit cu o carte deosebită. 
O carte cât o istorie, de o valoare senti-
mentală nepreţuită.

Volumul, editat în condiţii excepţiona-
le, o adevărată bijuterie grafică, poartă un 
titlu pe cât de simplu pe atât de tulburător 
prin forţa sa evocatoare, un titlu care-ţi 
străpunge inima şi conştiinţa precum lama 
unui pumnal: „Progromul de la Iaşi”. Tomul 
este datorat cunoscutului istoric Radu 
Ioanid şi poartă girul ilustrului militant 
al iudaismului contemporan, laureatul 
Premiului Nobel, Elie Wiesel, şi a prof. 
dr. Alexandru Florian, care prin „Cuvânt 
înainte” şi respectiv o remarcabilă „Intro-
ducere”, îl pregătesc sufleteşte pe cititor 
pentru grozăviile ce îi vor fi dezvăluite în 
paginile următoare.

Cartea se constituie într-un veritabil 
monument omagial închinat celor ce 
au căzut jertfă Al Kiduş Haşem (întru 
slava numelui lui Dumnezeu), în acele 
zile genocidale antievreieşti din Iaşii 
anului 1941. Bazată pe o amplă şi solidă 
documentare, în care au fost folosite 
declaraţiile supravieţuitorilor, documente 
oficiale, dar mai ales un impresionant fond 
fotografic, care reînvie ororile, cruzimile 
abominabile săvârşite împotriva evreilor 
ieşeni, „Pogromul de la Iaşi” poate fi con-
siderată o adevărată „Carte neagră”, care 
inventariază fapte de o sălbăticie rară şi 
care spulberă lamentabilele încercări ale 
negaţioniştilor şi revizioniştilor de a le 
îngropa sub lespedea uitării.

Trebuie să ai o structură psihică speci-
ală ca, după ce parcurgi paginile acestei 
lucrări, să rămâi cu mintea lucidă, să nu 
te prăbuşeşti în abisul deznădejdii. Citind 
textele şi urmărind cu o profundă emoţie 

imaginile ce mi se derulează privirii, ca 
nişte secvenţe decupate mai curând din-
tr-un film horror, instinctiv îmi duc mâinile 
la urechi. Am senzaţia uluitoare că, din 
fiecare rând tipărit, din fiecare fotografie, 
răzbate de departe, dintr-un trecut fără 
începuturi, din adâncurile mormintelor 
celor îngropaţi fără semn şi fără nume, ţi-
petele celor ucişi, care reverberează până 
în zilele noastre, ca un teribil şi disperat 
avertisment: „Oameni buni, treziţi-vă! Nu 
vă lăsaţi amăgiţi de aparenţe înşelătoare, 
cinice şi perfide!”

Mă opresc la pagina 113! Nu mă simt 
în stare să întorc fila. Fotografia care-i 
în faţa ochilor mă împietreşte. Are un 
impact devastator asupra mea. Simt că 
plâng. Dar pe obraz nu mi se prelinge 
nici o lacrimă. Dar eu plâng, totuşi! Se 
spune că uneori, din prea mare durere, 
omul plânge pe dinăuntru, în sine. Asta 
mi se întâmplă mie acum. Într-un prim 
plan, blestemata fotografie ne înfăţişează 
o imagine halucinantă, ca de sfârşit de 
timpuri şi de istorie: în dreapta ei, staţio-
nează vagoanele care au făcut parte din 
Trenul Morţii Iaşi-Călăraşi. Sub privirile 
vigilente ale poliţiştilor, doi oameni, doi 
nefericiţi, târăsc un cadavru, nişte oase 
descărnate. Unul din cei doi îl trage de 
ceea ce se poate bănui că a fost o mână, 
celălalt, de un picior. Îl târăsc ca pe un 
obiect oarecare, ca pe un sac cu lături 
pe care îl vor arunca într-una din gropile 
comune înşiruite în linie de fundal. În faţa 
acestei privelişti de infern, mi-am amintit 
de cuvintele lui Elie Wiesel, care într-una 
din scrierile sale, vorbeşte de o lege 
talmudică de un sublim umanism, care 
subliniază că respectarea demnităţii unui 
mort are prioritate asupra serviciului divin 

din cea mai sacră zi a anului. Ce ar mai fi 
de comentat aici? În loc de altă explicaţie, 
acestei incalificabile imagini i se alătură 
un citat din raportul locotenentului Aurel 
Triandaf, comandant al Trenului Morţii: 
„A doua oprire a trenului pentru debarcare 
de cadavre – raportează cu cinism loco-
tenentul – s-a făcut la Mirceşti, unde am 
lăsat 327 cadavre, ce au fost îngropate la 
marginea satului Iugani-Roman”. Rându-
rile acestea îmi jucau în faţa ochilor. Şocul 
a fost prea dur pentru mine. Imaginaţi-vă! 
Printre cei 327 morţi „lăsaţi” la Iugani, şi 
aruncaţi în gropile comune, s-a aflat şi 
tatăl meu! A fost pentru întâia oară când 
mă aflam în faţa acelui capăt de lume, 
sfinţit de morţii noştri.

Am închis cartea. Dar imaginea aceea 
cutremurătoare de la pagina 113 nu mi se 
ştergea din minte. Viermele îndoielii, al 
incertitudinii pusese stăpânire pe mine şi 
o întrebare gravă îmi biciuia mintea: dacă 
rămăşiţele acelea umane erau chiar ale 
tatălui meu?! Toată ziua m-am gândit la 
el. Mi-l aminteam din atâtea momente 

şi ipostaze, pline de bucurie, pe care mi 
le-a oferit în scurta sa viaţă. Mi-am amin-
tit mai ales de momentul acela cumplit, 
în care, sub o ploaie de gloanţe, ne-am 
despărţit pentru totdeauna. În noaptea 
care a urmat l-am visat. Era în faţa mea 
şi nu realizam dacă e vis sau realitate. Aş 
fi vrut să-l întreb de unde vine, ce i s-a 
întâmplat... Dar vocea îmi era moartă, 
buzele inerte, o senzaţie oribilă ca într-un  
coşmar paralizant. Apoi, în locul acelui 
chip atât de drag mie, a apărut fotografia 
de la pagina 113. Ca într-un straniu joc al 
memoriei, cele două imagini se succedau 
suprapunându-se, sporindu-mi neliniştea, 
incertitudinea ce mă chinuia.

M-am trezit scăldat de sudori reci şi cu 
aceeaşi stăruitoare, obsedantă îndoială, 
care-mi va fura liniştea până în cea din 
urmă clipă a vieţii: dacă acel trup fără 
formă, dacă acele rămăşiţe pământeşti 
aruncate în groapa comună din Iugani au 
fost chiar ale iubitului meu tată?

LEONARD ZĂICESCU
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având ca numitor 
comun „am fost 
alături de el pentru 
că l-am considerat 
bun, pe urmă mi-
am dat seama că 
nu era”. „Oamenii 
de spirit, cum este 
profesorul Cazimir, 
sunt moralişti disi-
mulaţi. Cartea lui 
este o importantă 
lecţie de morală”. 
Memoriile „foştilor” – comenta vorbitorul 
– sunt „un spectacol de laşitate, singura 
formă de a ne acomoda cu memorialistica 
înfloritoare şi justificativă fiind adoptarea 
perspectivei lui Ştefan Cazimir”. „Nu 
mi-am părăsit calitatea de istoric literar”, 
şi-a pus cartea în ecuaţie corectă autorul. 
Jurnale de călătorie în fosta U.R.S.S. – 
perioada inter şi postbelică – i-au oferit 
prilejul de a remarca: „minciuna are pi-
cioare scurte”. Spre exemplificare, a citat 
una din notele critice aparţinând lui Cezar 
Petrescu privind clădirile înalte ale Mos-
covei: „Toate aveau să ne servească, în 
răstimpul vizitei noastre, ca puncte de ori-
entare verticală în imensitatea orizontală 
a oraşului; deşi nu întotdeauna puncte 
de reper prea sigure, fiindcă nouă ne era 
uşor să le confundăm. Prea semănau una 
cu alta”. Din însemnările lui Demostene 
Botez reiese că sovieticii „imprimau sălilor 
de recepţie un lux orbitor, dar făceau eco-
nomie la volumul locuibil”. Cercetând re-
trospective ale propriilor experienţe trăite 
de foşti nomenclaturişti, s-a oprit asupra 
scrierilor lui Dumitru Popescu, care afirmă 
că „Ceauşescu crease un vid între el şi 
cei din imediata lui apropiere”. Afluxul de 
memorialistică din aceeaşi zonă denotă, 
în opinia sa, că autorii lor „nu erau oameni 
politici”. A existat şi o notă de imprevizibil, 
Ştefan Cazimir provocând mărturisirile lui 
Toma George Maiorescu, student bursier 
ai anilor 1950 în fosta U.R.S.S. Canoane-
le lansărilor au fost sparte de povestirile 
sale cu invalizi de război, „unii – pe tăblii 
cu patru roţi”, cerşind la uşile vagoanelor 
de tren; studenţi sovietici cumpărând, în 
preajma vacanţelor, alimente de bază 
să le ducă acasă; evitând să răspundă 
întrebării: de ce s-a sinucis Maiakovski; 
interdicţia, pentru soţiile având soţii de-
portaţi în lagăre, de a închiria camere 
studenţilor. 

O serată literară destinsă despre 
vremuri încrâncenate. Cât s-a învăţat 
din ele?

IULIA DELEANU

Dubla lansare a unor cărţi semnate de 
doi literaţi cu temelii solide în cultura ro-
mână, Toma George Maiorescu şi Ştefan 
Cazimir, la Librăria Sadoveanu, unul din-
tre lăcaşurile postbelice bucureştene cele 
mai încărcate de istorie a cărţii, revendicat 
azi de descendenţi ai foştilor proprietari 
de dinainte de război şi ameninţat cu des-
fiinţarea (anunţa directoarea Georgeta 
Munteanu), s-a vrut „cântec de lebădă” 
sau „rezistenţă prin cultură” pentru librăria 
în cauză? Poate şi una şi alta. Cert e că 
moderatorul lansărilor, directorul Editurii 
Palimpsest, Ion Cocora, nu exagera deloc 
când spunea că această „editură mică a 
scos cărţi importante, dintre care unele 
au luat Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România şi Premiul Academiei Române”. 

Cartea lui Toma George Maiorescu, 
intitulată „Sinucigaş 
plonjând într-un real 
imposibil”, cuprin-
de în prima parte 
poeme cu discurs 
modern, în cea de-a 
doua – poeme scur-
te, în care ironia 
filozofului ia înfăţi-
şarea unor „jocuri 
de copii”. Volumul 
este rezultatul „unei 
experienţe bogate 
de viaţă”, în care accentul cade pe me-
ditaţia „despre mersul omenirii în istorie”. 
O carte programatică şi, în acelaşi timp, 
plină de mister. Ilustraţiile, care aparţin 
fiicei poetului, Daniela Wanda Maiores-
cu Decca, pictoriţă stabilită în SUA, îi 
sporesc frumuseţea prin calităţi grafice 
speciale. 

Ştefan Cazimir  a fost numit „savantul 
pe care-l ştim cu toţii; plin de umor şi, 
fireşte, ştiinţă de carte”. Nici prezentatorii 
celor două volume n-au fost aleşi aleato-

riu. Argumente ale editorului: în volumul 
semnat de Toma George Maiorescu (un 
„poet singur printre poeţi”) Cleopatra 
Lorinţiu Ciocârlie a văzut un comentariu 
politic sui generis, scris de un poet care 
„se exprimă cutremurător”, pendulând 
între „durere, avertizare, panică, surâs”; 
„mărturie a unei culturi solide; lectură a 
evenimentelor actuale; capacitate im-
presionantă de integrare în prezent, cu 
rafinată tentă ludică”.  Şi o caracterizare 
despre artist şi concepţia lui de viaţă: 
„Toma George Maiorescu are o structură 
ideatică deosebită, nonconformistă, în 
care se întâlnesc ironie, gentileţe, demni-
tate, ecumenism”. N-au lipsit amintiri ale 
primelor impresii de la Uniunea Scriitori-
lor: „Un prinţ cu silueta subţire, ochi fas-
cinanţi, capacitate de a spune adevărul”. 
Aperitiv pentru potenţialii cititori – lectura 
câtorva poeme din actualul volum în 
interpretarea Doinei Ghiţescu, actriţă la 
Ansamblul „Ciocârlia”, şi a autorului în-
suşi. O carte scrisă-n straturi de estetică 
avangardistă, de la Tzara la Maiakovski, 
distilată-n retorte proprii; poeme lucrate 
cu pasiune, rigoare, acurateţe.

   O trecere în revistă a cărţilor lui Şte-
fan Cazimir îi prilejuia lui Cosmin Ciotloş 
observaţii despre ştiinţa condensării şi 
„ambiţia clarificărilor”, fie că e vorba de 
exegeza asupra operei lui Caragiale, 
fie de incursiuni în istoria recentă din 
„Alfabetul de tranziţie” şi volumul recent 
lansat, intitulat „La belle époque”. Acesta 
din urmă,  este o analiză a „unuia din feno-
menele cele mai apăsătoare ale secolului 
XX, comunismul”. Prima parte a cărţii este 
dedicată impresiilor de călătorie ale unor 
scriitori români şi francezi, simpatizanţi de 
stânga, în fosta U.R.S.S.: iluziilor cu care 
au venit, decepţiilor cu care au plecat. A 
doua parte – texte de memorialistică scri-
se de „foşti”, „oameni ai lui Ceauşescu”, 

Radu Cosaşu  
la 85 de ani

Radu Cosaşu (nume originar Oscar 
Rohrlich, n. 29 octombrie 1930, Bacău) 
este unul dintre cei mai apreciaţi autori 
români de nuvele, publicist redutabil şi, 
totodată, o personalitate controversată. 
Ca multor altor scriitori care au trecut 
prin două epoci, i s-au reproşat diverse 
ataşamente, dar talentul nu i-a fost 
ignorat. 

S-a născut într-o familie din mica 
b u r g h e z i e 
evreiască, fi-
ind fiul lui Isac 
Rohrlich, con-
tabil, şi al Me-
laniei (n. Was-
sermann). A 
început ca re-
porter la “Re-
vista elevilor” 
(1948-1949), 
unde a şi de-
butat în 1948, 
a cont inuat 
ca redactor la 
“Scânteia tineretului” (1949); a lucrat 
ca frezor la Uzinele Timpuri Noi (1950), 
dar a revenit ca redactor la “Scânteia 
tineretului” (1953-1956), de unde a fost 
concediat, după ce a lansat teoria “ade-
vărului integral” la Congresul Tinerilor 
Scriitori (1956), susţinând că literatura 
trebuie să înfăţişeze “adevărul integral” 
şi nu unul selectat tendenţios, după o 
logică propagandistică. A rămas fără 
loc de muncă mai bine de un deceniu. 

Colaborează la diverse reviste şi 
publică numeroase volume de nuvele 
sau romane (v. ciclul “Supravieţuiri”). 
După 1989, este co-fondator, alături de 
Andrei Pleşu, Tita Chiper şi Zigu Ornea, 
al revistei de cultură “Dilema” (astăzi, 
“Dilema veche”), dar colaborează şi la 
diverse alte publicaţii. A fost distins cu 
Premiul “Ion Creangă” al Academiei 
Române în 1975, Premiul Uniunii Scri-
itorilor (1971, 1989), Premiul Naţional 
pentru Literatură (2007), Premiul „Ghe-
orghe Crăciun” pentru Opera Omnia din 
partea revistei “Observator cultural”. 

Original cam în tot ce scrie, Radu 
Cosaşu şi-a impus şi două repere spe-
cifice: „Tratat de mătuşorologie” (despre 
viaţa din Israel, unde s-au stabilit o parte 
din rudele sale) şi “Supravieţuiri cu Os-
car” (dragostea sa pentru cinema). Fără 
a fi nici moralist, nici analist politic, Radu 
Cosaşu deţine un rar talent de umorist 
subtil, acut totodată, ceea ce îl face 
inimitabil şi îi asigură un loc în istoria 
literaturii române. 

BORIS MARIAN

TRECUTUL CARE NU TRECE
Dramatismul, dominant în recentul 

volum de poezie al Marthei Izsak „Nean-
tul luminos” (Editura Napoca Star, 2015) 
e dat de luciditatea celei conştiente de 
„nepăsarea pietrificată a veş-
niciei”, căci poeţii trăiesc cu 
mai multă acuitate sentimen-
tul efemeridei care suntem. 
Dureroase întrebări fără răs-
puns se ivesc, câteodată, din 
aparent spirit ludic. Există, în 
acelaşi timp, detaşarea, înde-
părtarea, născute din rodul a 
ceea ce numim „experienţă”. 
Din n puncte de vedere, să 
fie (aproape) fiecare viaţă un 
eşec? O întrebare subiacentă 
a întregului volum. Subconşti-
ent sau nu, toate constatările existenţiale 
cu semnul minus, remarcate de altfel şi 
de prefaţatorul cărţii, Iulian Boldea, sunt 
anulate prin creaţie. A scrie este în sine 
un act pozitiv. Poeta se autodefineşte ca 
ghem de contradicţii: „scâncet/ sălbatic 
descântec”. Trăieşte, uneori, momente 
de secătuire, salutând „copacul uscat/ 
ca pe un frate geamăn”. Se referă sar-
castic la neputinţa de schimbare a lumii, 
arătând spre „decorul proaspăt smuls de 

pe pereţi/ aruncat în containerele/ sub-
urbiilor urât mirositoare”. Ironia anulează 
strigătul de deznădejde pentru că timpul 
s-a subţiat şi-odată cu asta perspectiva: 

„punctul terminus/ nu ţi se 
pare mai interesant/ decât 
balul de sâmbătă seară”. Dar, 
scriindu-le, obidele se  prefac 
în altceva, pentru că în felul 
acesta poeta le domină, eli-
berându-se oarecum de ele. 

Obsesiile celei urmărite 
de trecutul care nu trece sunt 
unul din punctele de rezis-
tenţă ale volumului: zborul 
căpcăunului până la „groapa 
comună”; „litera” peste care 
a fost „ridicată barda”; „că-

lăii aducându-şi orga/ în incineratoare”; 
„hornurile cu miros de om”. Poate chiar 
titlul cărţii, „Neantul luminos”, să fie dat 
de conştiinţa de urmaşă a ucişilor în Ho-
locaust. O confirmă poemul în memoria 
bunicii, Izsak Ezster: „cine te-a blestemat/ 
s-ajungi morman/ de pietre funerare/…/în 
crăpăturile pământului viaţa explodează/ 
ici-acolo câte-o floare// unde eşti bunico/ 
sunt aici/ fetiţa mea scumpă”.

I.D.

CÂT A ÎNVÃÞAT LUMEA DE AZI 
DESPRE LUMEA DE IERI?

A fi sau a nu fi evreu? 

„Amintirile din Paradis” ale lui Radu Cârneci
Radu Cârneci este un nume de rezo-

nanţă în literatura română contemporană 
şi, totodată, un bun prieten al obştii noas-
tre. Născut la 14 februarie 1928, licenţiat 
în silvicultură, el a fondat în 1964, la 
Bacău, revista de literatură „Ateneu” şi a 
editat cinci volume ale „Poeziei pădurii”, 

în 1999, la editura proprie Orion. Revista 
noastră a scris de mai multe ori despre 
harul său de poet şi traducător, iar la Editura  
Hasefer a fost publicată o antologie cu 
16 traduceri 
din „Cântarea 
Cântăr i lor” . 

Sub acest titlu, Centrul de Studii Ebra-
ice al Universităţii Bucureşti, Facultatea 
de Litere, a editat culegerea comunicărilor 
prezentate în cadrul unei sesiuni ştiin-
ţifice desfăşurate în 2013, la Colegiuul 
”Noua Europă”. În perioada respectivă, 
lucrările au fost prezentate în paginile 
”Realităţii Evreieşti”. Volumul, care a 
apărut sub îngrijirea lui Andrei Cornea şi 
a Măriucăi Stanciu, s-a îmbogăţit şi cu 
alte contribuţii, cum este, de pildă,  studiul 
lui Andrei Oişteanu: ”Controverse între 
evrei, creştini şi musulmani; convertiri 
religioase şi dispute teologice publice 
în Europa medievală”. Autorul enumeră 
disputele cu cel mai mare răsunet din 
perioada analizată, desfăşurate atât în 
Europa de vest, cât şi în Europa centrală 
şi de est, unele între creştinism, iudaism 
şi islam, altele în cadrul creştinismului, 
între catolicism şi ortodoxism. De remar-
cat faimoasele dispute din Spania în faţa 
suveranilor spanioli, între rabini şi teologi 
creştini, mulţi dintre aceştia din urmă fiind 
evrei botezaţi, sau convertirea kazarilor 
la iudaism după o dispută între cele trei 
religii monoteiste, în faţa hanului kaza-
rilor. Mai puţin cunoscută, dar deosebit 
de interesantă este descrierea activităţii 
spirituale a călugărilor bizantini Metodiu 
şi Chiril,  care au pledat pentru introdu-
cerea în slujbele religioase a predicilor 
şi rugăciunilor în limba slavonă, vorbită 
pe teritoriile unde au fost trimişi cei doi, 
în locul limbii latine şi crearea de către 
ei  a alfabetului chirilic, acestea desfă-
şurându-se într-o perioadă în care nu se  

finalizase schisma între catolici şi  
ortodcşi.

Deşi au fost prezentate pe larg, merită 
a fi reamintite câteva dintre comunicări, 
ca de pildă ”Ieuna Sabbata” (Şabatul 
de post) în Roma antică”, de Andrei 
Cornea, despre imaginea deformată pe 
care romanii antici au prezentat-o des-
pre Şabat,  aceasta pentru a descuraja 
convertirea la iudaism, foarte  frecventă 
în Imperiul Roman  al secolului I al  erei 
noastre, sau articolul Anei Bărbulescu 
despre stabilirea de-alungul timpului, în 
perioadele tanaitică şi amoraică, de către 
şcolile rabinice a criteriilor după care se 
defineşte un evreu sau un eretic. Strâns 
legat de spaţiul românesc este studiul de 
excepţie ”Un Ierusalim din Transilvania: 
Povestea convertirii unitarienilor la iuda-
ism”, de Măriuca Stanciu. Deşi sabateenii 
nu s-au denumit evrei, cu toate că au pre-
luat o mare parte din învăţăturile iudaice, 
membrii acestui cult au fost pe punctul 
de a fi deportaţi în perioada ocupaţiei 
maghiare a Transilvaniei de nord în pe-
rioada celui de-al doilea război mondial. 
După terminarea războiului, aproape toţi 
sabateenii au emigrat în Israel, integrân-
du-se în  mozaism. Două alte studii au 
abordat o tematică mai puţin dezbătută la 
noi – convertirea la catolicism a filosofului 
Edith Stein, de origine evreiască. Deşi s-a 
călugărit, ea a fost deportată şi şi-a pier-
dut viaţa la Auschwitz. Problema pusă în 
dezbatere este măsura în care Stein şi-a 
păstrat sau nu rădăcinile iudaice. (Ronny 
Miron şi Tereza- Brînduşa Palade) (E.G.)

B.M.M.
(Continuare în pag. 25
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Recurenţa temei Holocaustului m-a 
obligat să scriu călăuzit de o conştienţă 
adâncă, plină de emoţie, dar mai cu sea-
mă să spun exact ceea ce gândesc.

Într-unul din romanele sale, cu titlul 
Gherla, scriitorul român basarabean Paul 
Goma se întreabă nedumerit: „...Dacă 
însăşi constatarea că nu mi-e frică e un 
semn că mi-e foarte, foarte frică?” [...]

*
*    *

Sub greutatea acestei frici am scris 
eseul care urmează, intenţia de renunţare 
fiind înlocuită de o teamă dătătoare de 
speranţe. Şi am insistat întru comitere...

Problema Holocaustului, adică jertfa 
arsă în întregime, nu poate fi discutată 
separat de ceea ce, în istoria noastră, de 
cel puţin 150 ani, s-a numit „chestiunea 
evreiască”.

Constituţia din 1866, dar şi dezbate-
rile anterioare, al căror artizan era Cezar 
Bolliac, închideau posibilitatea acordării 
cetăţeniei române evreilor, chiar dacă, în 
1878, Congresul de Pace de la Berlin a 
intervenit pentru schimbări amelioratoare. 
Să nu fim ipocriţi şi să recunoaştem că ac-
centele antisemite din perioadele 1866 şi 
1878-79 au consecinţe încă nerezolvate. 
Vă amintesc: în 1878, când marile puteri 
ne dădeau un fel de ultimatum, condiţio-
nând recunoaşterea independenţei noas-
tre de recunoaşterea cetăţeniei evreilor 
care trăiau pe teritoriul României, Mihai 
Eminescu însuşi, pe atunci redactor-zia-
rist la „Timpul”, considera că e de preferat 
să renunţăm la independenţă decât să 
acceptăm acest preţ, numit de el „uriaş”. 
Iar liberalul Ion Brătianu, încă din 1866, 
într-un discurs politic antisemit, perora 
fără să-i tremure glasul: „Evreii au devenit 
o plagă socială pentru România şi, când 
naţiunea este ameninţată, se deşteaptă 
şi devine nu intolerantă, ci prevăzătoare”.

Abia Constituţia din 1923 a remediat, 
parţial, situaţia „chestiunii evreieşti”, la 
modul în care mentalitatea a rămas în 
faza tradiţionalist-egoistă, iar rezolvările 
au depins de conjuncturi şi vremuri. Un 
exemplu de mentalitate şi atitudine con-
temporană se numeşte Corneliu Vadim 
Tudor; şi nu numai...

Şi, totuşi, cine sunt evreii, de vreme 
ce de câteva milenii bune sunt parte a 
istoriei lumii, istorie în care destui ar fi vrut 
să le uzurpe locul, menirea şi contribuţia. 
Am citit cu interes sporit, anul acesta, o 
carte a maghiarului Imre Tóth: „A fi evreu 
după Holocaust”. N-o s-o rezum, obiecti-
vele noastre fiind altele acum. Dar nişte 
„aburi” ieşiţi din conţinutul volumului cred 
că voi lăsa să plutească, fără însă să-i 
ghilimetez...

Se spune că patria evreilor era nică-
ieri, fiindcă ei erau pretutindeni. Dacă vi 
se pare paradoxală consideraţia, o să-l 
solicităm pe acad. Solomon Marcus, care 
printr-o consiliere sistematică, ne va ar-

gumenta adevărul că evreii şi iudaismul 
configurează un fenomen universal, ale 
cărui manifestări conţin paradoxuri pline 
de logică şi niciodată înfrângeri. Poate 
şi pentru că principiile morale iudaice 
nu sunt dogmatice, dar sunt ferme. De 
exemplu, evreul elenizat Saul din Tars 
(alias Sfântul Apostol Pavel) scria într-o 
scrisoare către corinteni: „Eu sunt evreu 
pentru evrei, eu sunt elen pentru eleni.” 
Dacă mesajul său este (şi este) universa-
list, e şi mai clar că şi altele – sacralitatea 
vieţii; ideea de dreptate; o zi specială de 
odihnă; igienă corporală şi alimentară; 
învăţătura de la cele mai fragede vârste; 
cosmopolitismul formal asumat şi de 
aceea aparent; poliglotismul; calitatea 
de mediatori, mai ales în comerţ şi între 
culturi; mobilitate, şi orizontală, şi verti-
cală – toate, aşadar, contribuie masiv la 
păstrarea coeziunii etnice, indiferent pe 
ce meridian se află evreul.

Cu toate imperfecţiunile legilor spe-
ciale sau organice, de-a lungul multor 
veacuri evreii trăitori în România au făcut, 
cum se spune, casă bună cu poporul, inte-
grarea fiind una naturală şi, până la urmă, 
omenească. Impresiile mele personale 
(şi-n cei 80 de ani s-au adunat câteva), 
povestirile bunicilor mei basarabeni, re-
latările părinţilor, legăturile personale cu 
colegi de facultate sau de catedră (când 
am lucrat în învăţământ), sunt suficiente 
pentru o imagine pe care mentalul meu 
– conştient întotdeauna – o păstrează 
despre vecinii, colegii, prietenii mei evrei, 
care, pe o scară a contingenţelor recipro-
ce, nu se aflau nici mai sus, nici mai jos 
faţă de comilitonii români. Mi-ar fi, altfel, 
jenă faţă de memoria lui Liviu Moscovici, 
plecat la cele veşnice, sau de prietenia lui 
Iancu Vexler, din Roman!

Bunicii mei materni din Basarabia au 
fost deportaţi în 1949 în Siberia. Tot într-
un fel de Holocaust, doar că n-au fost 
arşi, ci părăsiţi la marginea taigalei, în 
Kurganskaia oblasti. Din comuna Cotiu-
genii Mari, jud. Soroca, în 1941, 1946 şi 
1949, împreună cu gospodari români, au 
fost deportaţi – pedepsiţi adică – şi „gos-
podari” evrei. Cred că-i prima oară când 
numele lor este rostit dincoace de Prut: 
Vavel Nisezon, Bercu şi Dora Goldştein, 
Raisa Crati, iar lângă bunicii mei, Dumitru 
şi Ana Surugiu, Grigore şi Boris (fii), au 
făcut lungul drum al Siberiei consătenii 
lor evrei: Valve Cratştein, soţia Golda 
Cratştein şi copiii David şi Iozefina Crat-
ştein; apoi Abram Goldştein, soţia Voica 
şi copiii Maria, Sofia, Sulamis, ultimul fiind 
de-o vârstă cu mine. Ceea ce înseamnă 
că degradarea umană şi chinurile nu ţin 
seama de etnii, mai ales când oamenii-s 
sub vremi...

Că evreii s-au socotit cetăţeni ai 
acestei ţări, în care cei mai mulţi s-au 
născut, o dovedeşte literatura română 
clasică şi modernă, multe opere celebre 

având evrei ca eroi principali sau eroi 
importanţi în economia acţiunii, evrei. În 
mulţimea de personaje-simbol din obiceiul 
de iarnă „Vălăretul”, unul e numit tradiţio-
nal „Jidanul”, care, în funcţie de regiune, 
îndeplineşte şi rolul de „doctor”. În drama 
Apus de soare a lui B. Şt. Delavrancea, 
unul dintre cei trei medici ai lui Ştefan 
cel Mare este „Doctorul Şmil”. Nuvela O 
făclie de Paşte, a lui Caragiale, are drept 
erou central pe hangiul Leiba Zibal. Pe 
cârciumarul Avrum îl întâlnim în romanul 
Ion al lui Liviu Rebreanu. Şi tot Rebreanu 
dăltuieşte un chip de patriot, cu simţul 
datoriei împlinite, în persoana soldatului 
Iţic Ştrul, într-o celebră nuvelă. O po-
vestire a lui Mihail Sadoveanu e numită 
după eroina din acţiune, Haia Sanis, iar 
povestitorul acestor locuri, Virgil Caraivan, 
scrie Movila roşie, în care impresionează 
simplitatea traiului cotidian al unei familii 
de evrei.

În mai toate componentele ei, cultura 
română, de la 1848 până astăzi, nu poate 
fi tratată fără sublinierea contribuţiei la 
dezvoltarea şi, adesea, la originalitatea ei, 
a evreilor. Lingvistica, literatura, muzica, 
pictura, matematica, ştiinţele juridice, 
medicina, chimia, fizica, ştiinţele naturii, 
istoria, sportul, dar şi alte domenii care-
mi scapă, au reprezentanţi de anvergură, 
care onorează persoana, dar şi etnia 
căreia îi aparţine.

Intenţia mea nu este conturarea istori-
ei acestei contribuţii. E sarcina altora. Eu 
vreau să evidenţiez, interpretându-l, un fe-
nomen care, în funcţie de conjuncturi, s-a 
generalizat, justificarea acestuia nefiind, 
până acum, în atenţia mai nimănui. Cu 
suficiente excepţii, evreii s-au deghizat la 
nivelul onomasticii, renunţând conştient la 
numele real şi împrumutând altul cu formă 
şi tonalitate românească, nume care a 
impus definitiv personalitatea în domeniul 
respectiv. Exemplele sunt prea multe ca 
să le reamintim, dar, în sprijinul concluziei 
de interpretat, doar câteva nume vreau 

să amintesc. Celebrul dramaturg Aurel 
Baranga, ştie cineva că s-a născut Ariel 
Leibovici? Teatrologul Valentin Silvestru 
se numea Marcel Moscovici. Temutul 
critic literar Ovid S. Crohmălniceanu era 
Mony Cahn. Lucian Raicu era Bernard 
Leibovici. Pe prietenul meu Alexandru 
Mirodan, dramaturg, îl chema Thierer 
Saltman, iar pe „cunoscutul” Alexandru 
Toma - Solomon Moscovici. Deschizător 
de drumuri în lexicologie, savantul Lazăr 
Şăineanu (1859-1934) era de fapt Lazăr 
Schein. Constantin Dobrogeanu-Gherea 
nu era altul decât Solomon Katz, iar foarte 
cunoscutul Alexandru Graur renunţase, 
pentru ştiinţă, la Alfer Brauer. Amintindu-i 
doar pe savanţii Nicolae Cajal, medic viru-
solog, fost lider al Comunităţilor Evreieşti 
din România mulţi ani, pe matematicianul 
ieşean Adolf Haimovici sau pe acad. 
Solomon Marcus, excelent matematician 
şi perfect cunoscător şi analist al limbii 
române, despre care afirma recent că 
trebuie transformată în „mijloc de cultură”, 
dar gândindu-mă cu pioşenie şi la miile de 
evrei care şi-au manifestat pasiunea, vo-
caţia şi inteligenţa pentru propăşirea limbii 
române, mă întreb, cu folos, de ce foarte 
mulţi au renunţat la numele originar!?

Răspunsul trebuie bine cumpănit, 
putându-se uşor luneca în speculaţii 
primitive, când, de fapt, substratul poate 
fi prelucrat raţional, cu judiciozitate, în 
ajutorul adevărului. S-au integrat evreii 
în societatea românească? Fără îndoială. 
Cumva cu interese ascunse? În acest caz, 
n-ar fi rezonat atât de perfect cu întreaga 
cultură de limbă română şi n-ar fi depus 
atâtea strădanii pentru emanciparea ei şi 
ieşirea în lume. Cel mai modern curent 
artistico-literar românesc a fost „lansat” 
la Zürich, în 1916, de Tristan Tzara (alias 
Samy Rosenstock), născut la Moineşti-
Bacău în 1896. 

Prof. GRUIA NOVAC
(Continuare în pag. 25)

Semnificaþia „deghizării” onomastice 
a evreilor ºi legătura cu jertfa

Alocuţiune pronunţată la ceremonia comemorativă de la Bârlad

Comemorarea Holocaustului din România - octombrie 2015

Ceremoniile de co-
memorare a Zilei Holo-
caustului s-au desfăşu-

rat la Sinagogă. Au fost prezenţi  membri 
şi conducerea comunităţii, oficialităţi, 
reprezentanţi ai cultelor şi elevi  de la 
liceele “Şaguna” şi “Unirea” şi de la 
Şcoala generală nr.6. După cuvântul de 
întâmpinare rostit de Tiberiu Roth, pre-
şedintele Comunităţii Evreilor, şi rugă-
ciunea El Male Rahamin, au vorbit Mihai 
Mohaci, prefectul Braşovului, protopop 
Dan Benga şi inspectorul şcolar Sandor 

C. Gabriel. Corul de copii al comunităţii a 
interpretat Avinu Şebaşamaim iar elevii 
de la cele două licee şi de la şcoala 
generală au prezentat un program mu-
zical-artistic despre Holocaust. După 
încheierea ceremoniilor, participanţii 
au mers la Monumentul Holocaustului, 
unde au aprins lumânări.

NADIA VECSLER 
Secretar al C.E. Braşov

Marcarea Zilei Ho-
locaustului a început 

cu o slujbă la Sinagogă, unde rabinul 
Shraya Kav şi enoriaşii au rostit Kadiş 
pentru sufletele victimelor. Ceremoniile 
au continuat la Monumentul Holoca-
ustului, unde preşedintele Comunităţii 
Evreilor, ing. Felix Koppelmann, a vorbit 
despre semnificaţia  acestei  zile, despre 
deportarea  şi suferinţele evreilor români  
în  Transnistria, despre necesitatea com-
baterii în continuare a antisemitismului. 
Comemorarea a continuat la Centrul 
Comunitar Evreiesc.

Braşov

Oradea

Holocaustul evreilor din România oglindit în literatură
Ziua Naţională de Comemorare a 

Holocaustului din România a fost mar-
cată de Centrul de zi „Yachad” din Iaşi 
printr-un matineul cultural omagial cu 
tema „Holocaustul evreilor din România 
oglindit în literatură”, ce l-a avut ca invitat 
pe scriitorul Adi Cristi, directorul Casei 
Municipale de Cultură „Mihai Ursachi” 
din oraş. Evenimentul omagial a fost 
deschis de preşedintele Comunităţii 
Evreilor, ing. Abraham Ghiltman, care a 
rostit emoţionante cuvinte în memoria 
victimelor Holocaustului. Apoi oficiantul 
de cult, jurist Albert Lozneanu, a rostit o 
rugăciune de pomenire a celor ucişi în 
Holocaust iar supravieţuitorii Bianca Idel, 
Miriam Kaiserman, Carola Ofenberg, 
Ruti Moscovici, Ghizica Fernbac şi Ber-

nard Resch au aprins şase lumânări ca 
simbol al amintirii celor şase milioane de 
evrei victime ale Holocaustului.

Scriitorul Adi Cristi a recitat poezia 
„Holocaust cu sufletul la gură”, poezie 
ce i-a fost inspirată de trista ceremonie 
la care a luat parte:

„Oficiantul rostea rugăciunea:/ Un 
strigăt înălţat din durere / asemenea 
porumbelului / plecat să vestească / 
aprinderea lumânărilor./ Bianca, Miriam, 
Carola, Ruti, Ghizica, Bernard…/ tăceri 
din care flacăra desena / cele şase colţuri 
ale Stelei lui David./ Sub forma suflete-
lor / desprinse de trupurile batjocorite, / 
incinerate, strivite, sfârtecate, gazate / 
amintirile traversau păcatele lumii / cău-
tând prin toate ungherele / iertarea. /…”

Ing. Martha Eşanu a vorbit despre o 
serie de cărţi ce prezintă Holocaustul 
evreilor din România. Dintre acestea, 
volumul “Evrei, treceţi Nistrul” al mult 
regretatei Sonia Palty (z.l.), un zgu-
duitor document despre suferinţele 
îndurate în lagărele transnistrene, în 
lagărul de la Bogdanovka, denumit, 
foarte sugestiv, „un Auschwitz anto-
nescian”. 

Un alt roman prezentat a fost cel 
intitulat “Martiri anonimi din spatele fron-
tului”, o mărturie elocventă a celor trăite 
de autor, dr. Paul Leibovici, în anii grei 
ai celui de-al doilea război mondial, un 
volum autobiografic în care se regăseşte 
viaţa întregii generaţii de tineri evrei din 
România acelor ani. 

Scriitorul Adi Cristi a făcut o succintă 
prezentare a dr.-ului Paul Leibovici şi a 
palmaresului său literar. Totodată el a 
subliniat: „În scrierile lui Paul Leibovici, 
ca şi ale tuturor scriitorilor de limbă 
română din Israel, este redată suferinţa 
pe nedrept a poporului evreu, o durere 
ce trebuie păstrată în chip de platoşă 
de apărare”. 

Alături de toţi cei prezenţi la matineul 
omagial, jurnalistul Ion N. Oprea a “lăcri-
mat sufleteşte” cu gândul la milioanele 
de victime. Versurile poeziei “Holocaust”, 
pe care a compus-o în acel moment, 
le-a dedicat memoriei vinovaţilor fără 
vină, ucişi mişeleşte de torentul urii şi 
intoleranţei declanşat de fascism.

MARTHA EŞANU

Ceremonii în comunităţi
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Sã-i fie sufletul prins 
în buchetul vieţii

Înmormântarea lui Miro-Jean Mayer z.l. 
„L-am cunoscut pe fostul nostru coleg Miro-Jean 

Mayer z.l. acum circa 50 de ani, când a lucrat la fos-
tele Uzine 23 August”, a amintit ing. Paul Schwartz, 
vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte C.E.B., la 
catafalcul lui Miro-Jean Mayer din capela Cimitirului 
Sefard. „Ne-am revăzut acum 34 de ani, când era 
responsabil la depozitul de obiecte rămase de la 
decedaţi, aflat mai întâi p e strada Negustori, apoi pe 
strada Dunărea Albastră, actualul sediu al Fundaţiei 
Caritatea. Voiam să cumpăr un calorifer electric. 
Pe atunci nu exista asemenea marfă în magazine 
şi iernile nu primeam căldură. Calorifer electric nu 
avea, dar m-a ajutat să obţin un reşou. Era un evreu 
evlavios şi în acest spirit şi-a crescut copiii, stabiliţi 
azi în SUA, băiatul, rabinul Şlomo Mayer, fiind în 
prezent profesor universitar la un institut rabinic din 
America”. 

„Era un om cu simţul umorului”, a adăugat ofi-
ciantul de cult Adolf Fătu. „A plecat dintre noi un 
ţadic”, a opinat prim-cantorul Iosif Adler. „A menţinut 
iudaismul atât în familie, cât şi în comunitate. A venit 
la templu cât timp i-a permis sănătatea”. 

El Male Rahamim, în interpretarea prim-canto-
rului Iosif Adler, psalmi intonaţi de rabinul Rafael 
Shaffer s-au unit în ruga către Dumnezeu: „Sufletul 
să-i fie prins în buchetul vieţii”. (I.D.)

Întâlnire la Haifa 
a evreilor din Timişoara
Ìn 4 noiembrie, în sala Rappaport a Cinematecii din 

Haifa s-a desfăşurat conferinţa şi întâlnirea cu titlul “Evreii 
din Timişoara. Istorie şi cultură” sub egida I.C.R. (Institutul 
Cultural Român) de la Tel Aviv şi A.M.I.R. (Organizaţia 
Unitară a Evreilor originari din România în Israel). 

Printre participanţi s-au aflat foşti elevi ai liceelor is-
raelite din Timişoara, anticipând revederea cu cunoştinţe 
de demult. Istoricul dr. Raphael Vago, de la Universitatea 
Tel Aviv, i-a prezentat pe vorbitori, succint, pertinent şi cu 
căldură. 

Dita Gara, din partea organizaţiei A.M.I.R., şi Andreea 
Soare, de la ICR, au deschis adunarea. Într-o ebraică flu-
entă, ambasadoarea României, E.S. Andreea Păstârnac, 
a relevat aportul imens al evreilor români la economie şi 
cultură în România şi în Israel. Cooperarea fructuoasă 
dintre cele două ţări s-a manifestat, recent, prin ajutorul 
prompt dat de statul Israel la îngrijirea victimelor înfio-
rătorului incendiu de la Clubul Colectiv din Bucureşti, a 
menţionat cu recunoştinţă vorbitoarea. 

Membru în Knesset, secretar general al Partidului 
Muncii, ministrul industriei şi al comerţului (1992-1996), 
actualmente preşedinte A.M.I.R., Michael Harish a evocat 
cu emoţie copilăria petrecută la Timişoara, marcată de 
pedagogi ca Hugo Hershkovits şi Ezra Fleischer. Amintirea 
unui Kadiş în compania rabinului dr. Ernest Neumann în ci-
mitirul evreilor de pe Calea Lipovei l-a impresionat profund. 

Au urmat comunicările noastre complementare – cu 
intermezzo-uri muzicale oferite de tânărul violonist Gad 
Eckstein – prin care s-a conturat portretul comunităţii 
într-o perspectivă istorică şi culturală, cu o încercare de 
definire a mentalităţii şi a moravurilor sale. Prof. dr. Victor 
Neumann a prezentat istoria populaţiei evreieşti din Banat, 
cu accent pe contribuţiile evreilor în perioada interbelică. 
Ponderea comunităţii în economie şi cultură depăşea cu 
mult prezenţa ei numerică, a arătat istoricul.

Conf. dr. Smaranda Vultur a schiţat, spicuind exemple 
din mărturii, profilul moral al evreilor timişoreni pentru care 
valoarea supremă este omenia. Fiecare se simte răspun-
zător pentru celălalt şi doreşte să fie util pentru societate, 
spunea rabinul dr. Ernest Neumann, într-un interviu.

Prin istoria liceelor israelite (1919-1948) se poate 
demonstra, am arătat la rândul meu, cum însuşiri tipice 
comunităţii au fost puse în slujba realizării aspiraţiilor sale. 

Întemeierea liceelor exprima voinţa evreilor timişoreni de 
a se afirma ca minoritate naţională în mozaicul de etnii 
timişorene. Pentru a atinge acest obiectiv, au dat dovadă 
de fermitate şi flexibilitate, de idealism şi pragmatism. 
Filmul documentar “Timişoara iudaică. Liceele israelite”, 
pe care l-am realizat împreună cu Sorin Birstein, a fost 
primit de public cu entuziasm. 

Misiunea noastră, aşa cum a reieşit din ansamblul 
prezentărilor, este să păstrăm memoria trecutului. Micha 
Harish a vorbit despre Muzeul Evreilor Originari din Ro-
mânia din Rosh Pina. Victor Neumann, unul dintre cei mai 
prestigioşi istorici din România, a publicat cărţi şi studii 
despre istoria comunităţii evreilor din Banat, la care se 
alătură monografia “Evreii din Timişoara” de Tiberiu Schat-
teles. Dispunem de o bogată arhivă de istorie orală datorită 
Smarandei Vultur, autoarea volumelor „Memoria salvată” (I 
şi II) şi, mai recent, cu contribuţia mea, „Destine evreieşti 
la Timişoara”. Revista noastră online www.bjt2006.org este 
un mijloc de a arhiva documente, mărturii şi fotografii. Di-
gitalizarea registrului de evidenţă al cimitirului este în curs. 
Redactăm o lucrare despre evrei timişoreni, personalităţi 
de seamă. Comunitatea din Timişoara face eforturi să 
renoveze sinagogile. „Numai cine este însufleţit poate 
să însufleţească”, a spus tatăl meu, rabinul Neumann. În 
acest spirit s-a desfăşurat reuniunea de la Haifa. 

GETTA NEUMANN 

Gemologia, o profesie anticã, redescoperită în România
Diamantele au născut legende şi 

au trezit mereu fascinaţie. S-au aflat în 
mijlocul intrigilor, poveştilor de amor sau 
romanelor poliţiste. Multifaţetatele pietre 
preţioase au împodobit coroane şi au 
salvat dinastii. Diamantele sunt „cele mai 
bune prietene ale femeilor” şi adaugă 
carate farmecului masculin. Despre ele, 
dar şi despre ce însemnă gemologia am 
avut şansa să vorbim cu primii gemologi 
atestaţi din România, familia Giurgiu, care 
au înfiinţat singurul Centru Gemologic Ro-
mân şi care realizează, la Timişoara, uni-
cul curs acreditat din domeniu. La acestea 

se mai adaugă un prim muzeu, un site în 
care prezintă curiozităţi din domeniul ge-
mologiei (www.centrulgemologicroman.
ro) şi o recentă carte despre diamante, 
redactată de cei trei membri ai familiei.

Chiar dacă Dan Giurgiu absolvea în 
2007 cursul de gemologie din Tel Aviv, 
în nomenclatorul meseriilor din România 
profesia intra doar în 2012. După un 
traseu lung şi anevoios în instanţe, cu o 

documentaţie substanţială, cei trei – Dan, 
împreună cu soţia, Amalia, şi fiul mai 
mare, David – deveneau primii gemologi 
acreditaţi şi primii profesori din ţara noas-
tră. Desigur, pentru a studia puteau merge 
la centre din Franţa, Belgia sau Olanda, 
dar prin ataşamentul de familie au exclus 
altă posibilitate decât Israelul. Dan Giurgiu 
a făcut cursul integral în ebraică, fiindu-i 
extrem de greu să stăpânească limbajul 
tehnic. Totuşi, s-a ambiţionat şi, fără să 
ştie ebraica la perfecţie, s-a străduit să 
afle tainele gemologiei în această limbă. 
Fiul, David, proaspăt student la Istorie, 
aduce beneficiul tinereţii, la cei 18 ani abia 
împliniţi. Moto-ul familiei este: „Two ge-
nerations, one love, one passion” (Două 
generaţii, o iubire, o pasiune) şi reflectă 
atât felul în care îşi desfăşoară activitatea 
în magazin cât şi cea din familie.

Cursanþii
Gemologul analizează şi evaluează, 

dar nu vinde şi nu cumpără. Aşa spune 
definiţia, dar şi un anume cod etic al 
acestei meserii. Până acum, au 50 de 
absolvenţi, atraşi de acea fascinaţie a 
diamantelor. Cine sunt ei? Mă gândesc, 
simplist, că sunt bijutieri... Greşit! Unul 
singur a venit din această profesie. 
Restul sunt avocaţi (cunoscuţi), medici, 
profesori, IT-işti, veniţi din pasiune dar şi 
din dorinţa de a cunoaşte o meserie încă 
rarisimă în România, independentă de 
limbă sau ţară. Mulţi sunt în jurul vârstei 
de 50 de ani şi sunt supra-calificaţi în 
propriile profesii.

Aşa cum ne spunea Dan Giurgiu, la 
fiecare sfârşit de săptămână, cursanţii, 
veniţi din diferite colţuri ale ţării, se îm-
bracă în halate imaculate şi, după ce iau 
notiţe, se aşează în faţa microscopului, 
spectometrului, reflectometrului, cântaru-
lui de carat, etc. Prind în pensete diaman-
te minuscule sau mai mari şi încearcă să 
le devoaleze misterele. Halatele albe nu 
sunt întâmplătoare. Lumina trebuie să se 

reflecte cât mai pur asupra diamantelor, 
fără să fie ştirbită de reflexia hainelor 
colorate.

Cititul în diamante
“Gemologia este printre puţinele 

meserii care îmbină ştiinţa şi arta”, afir-
mă timişoreanul care a readus această 
profesie în România. Pentru specialist, 
diamantele se deschid precum o carte. 
Privindu-le, poţi afla de unde au fost ex-
trase, naţia şi religia celui care a făcut-o 
şi laboratoarele unde au fost şlefuite. 
Pietrele preţioase „vorbesc” prin inclu-
ziunile pe care le au (sulf, nitrogen, fier, 
etc.), prin modul în care au fost tăiate, 
etc. După numărul de faţete sau extra-
faţete se poate vedea dacă şlefuitorul a 
fost chinez, indian sau evreu. Câteodată 
însă, o bijuterie cu diamant poate avea 
o valoare mult mai mare decât piatra în 
sine. Vechimea, montura şi lucrătura au 
valoare intrinsecă, despre care lumea 
ştie mai puţin. 

Doar 30% dintre diamantele extrase 
au calitatea de a se transforma în bijuterii. 
Restul rămân în industria medicală, elec-
tronică, aeronautică, mecanică. Dar chiar 
şi diamantele şlefuite pot avea rol terape-
utic. Tot mai mulţi clienţi vin să îşi monteze 
diamante pe partea interioară a dentiţiei, 
medicii recomandând această „terapie” 
pentru slăbit, diabet şi boli psihice.

Despre diamante  
(în câteva cuvinte)…

Ce am mai aflat dintr-o singură dis-
cuţie? Diamantele s-au fomat în sute 
de milioane de ani şi sunt din carbon 
pur. Briliantele sunt diamante cu tăietură 
briliant. Un diamant este evaluat în baza 
a 4 C - carat, culoare, claritate şi tăietură 
(cut). Acum se foloseşte tăietura rotundă, 
pe care a descoperit-o matematicia-
nul şi şlefuitorul evreu polonez Marcel  

Talkowsky. Cele mai valoroase diaman-
te, după culoare, sunt cele portocalii, 
urmate de roşu, roz şi albastru. Un carat 
reprezintă 0,25 g iar un diamant perfect 
de un carat costă aproximativ 18.000 de 
dolari. Ca şi oamenii, toate diamantele 
sunt diferite dar ele nu se pot devaloriza. 
Un diamant este dur, dar nu incasabil. 
Deci nu daţi cu ciocanul într-unul, căci 
veţi avea o surpriză. Un diamant se poate 
lipi cu silicon dar, desigur, nu va mai avea 
aceaşi valoare. Există şi diamante artifi-
ciale, create în laborator, dar sigur nu au 
valoarea celor naturale. 

Când voi privi de-acum un diamant 
într-o vitrină, parcă nu mă va mai lăsa la 
fel de rece ca până acum... După discuţia 
cu Dan Giurgiu, mă voi gândi poate la 
milioanele de ani prin care a trecut, la 
vulcanul din care a erupt, la mâinile care 
l-au cules şi la cele care l-au şlefuit. Mă va 
mişca nu valoarea sa de investiţie, ci felul 
incredibil în care poate reflecta lumina, 
râmânând, impasibil, o piatră...

LUCIANA FRIEDMANN

Exemplu demn de urmat
Constanta preocupare pentru buna întreţinere a 

cimitirelor evreieşti bucureştene din partea C.E.B. 
trebuie conjugată cu grija rudelor rămase în viaţă 
faţă de mormintele celor apropiaţi. Este ideea 
centrală desprinsă din cele spuse de şeful Oficiului 
Sacra, Alin Boingiu. Fapt ilustrat de donaţia făcută 
de Micheline Calmy-Rey, fostă preşedinte al Elveţi-
ei, noră a lui Rafael George Calmy z.l. Monumentul 
socrului a fost complet restaurat. Iar monumentele 
familiei Calmy, de asemenea o donaţie din partea 
rudei prin alianţă sus-amintite, sunt în curs de 
restaurare.
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Z i l e l e  C u l t u r i i  S e f a r d e  9-12 noiembrie 2015
Institutul Cervantes, împreună cu 

Ambasada Spaniei şi Centrul de Studii 
Israeliene „Goldstein-Goren”, Faculta-
tea de Ştiinţe Politice, Universitatea din 
Bucureşti, au organizat timp de patru 
zile o remarcabilă manifestare la sediul 
Institutului.

 Evreii sefarzi sunt încă numeroşi în 
lume, mai puţin în România de azi, deşi 
au constituit prima comunitate evreiască 
aici, în urmă cu cinci secole. Ei numără 
circa 2 milioane de suflete, în Israel circa 
700.000. Vorbesc ebraică, ladino, iudeo-
portugheză, iudeo-catalană, shuadit. 
Sunt iudaici de rit spaniol, care au emigrat 
la sfârşitul secolului al XV-lea din Spania 
şi Portugalia în nordul Africii, în Italia, în 
Orientul Apropiat, în Peninsula Balcanică 
şi în sudul României, ulterior şi în Anglia, 
Olanda şi America. Printre personalităţi 
istorice se numără : Maimonides, Baruch 
Spinoza, Jacques Derrida, Jacques Attali 
ş.a. Sefarzii au vorbit vreme de sute de 
ani limba ladino sau iudeo-spaniola, ba-
zată pe graiul castilian din Evul Mediu. 

Un monument de mare valoare is-
torică a fost Sinagoga din Constanţa, 
demolată în 1985. O carte de referinţă 
este scrisă de Felipe Torroba Bernaldo 
de Quirós, „Evreii spanioli” (traducere din 
limba spaniolă de Esdra Alhasid, Editura 
Hasefer, Bucureşti). Cristina Toma a 
prezentat la Centrul de Studii Ebraice, în 
urmă cu câţiva ani, un studiu documentat 
despre sefarzii din România. Nicolae Ior-
ga spunea că în Bucureşti se vorbeau 21 
de limbi, iar etnia evreilor sefarzi a fost 
cea care a impulsionat viaţa financiară 
a capitalei. 

În prima zi, am audiat câteva povestiri, 
citite de actorul Tache Florescu, din volu-
mul „Esmeralda” (Biblioteca APOSTROF, 
apărut în două ediţii, 2003, 2009,redactori 
Florin Manolescu, Gabriela Melinescu) al 
lui Alexandru Vona. 

Alexandru Vona, născut Alberto 
Henrique Samuel Bejar y Mayor (n. 3 
martie 1922, Bucureşti – d. 12 noiembrie 
2004, Neuilly), a fost un scriitor şi inginer 
româno-francez de origine evreiască 
sefardă, care a părăsit România în 1947. 
A mai publicat Versuri (Bucureşti, 1936), 
Ferestrele zidite (Bucureşti, 1993, 1997, 
2001, cu pagini traduse de Paul Celan 
încă din 1959),  Ferestre întredeschise 
(1997, coautor Ovidiu Constantinescu), 
Misterioasa dispariţie a oraşului din 
câmpie (2001).

După spectacolul-lectură menţionat a 
avut loc o masă rotundă la care au parti-
cipat: dr. Felicia Waldman, coordonator al 
Centrului de Studii Israeliene, moderator, 
arhitect Mihail Caffe; dr. Irina Cajal Marin, 
subsecretar de stat; cercetător dr. Anca 
Aurelia Ciuciu-Tudorancea; Anca Halfon 
Mircea, urmaşă a unei familii de sefarzi 
cunoscuţi în România şi în Europa de 
circa două secole. Arh.Mihail Caffe, 
cunoscut şi ca cercetător al arhitecturii 
începutului de secol XX, s-a referit la 
amintirile  din familia sa numeroasă şi ve-
che, la bucătăria sefarzilor din Bucureşti, 
obiceiuri, limbajul cosmopolit al sefarzilor 
balcanici etc. El a afirmat că evreii se-
farzi s-au adaptat cu uşurinţă în zonele 
controlate de Imperiul otoman şi datorită 
„bucătăriei turco-balcanice”, pe care 
aceştia şi-o apropriaseră în mod firesc. 

Dr. Irina Cajal Marin a vorbit despre 
distinşii săi predecesori: bunicul său, dr. 
Marcu Cajal (1885-1972), fondator al 
pediatriei în România, tatăl său, acad. dr. 
Nicolae Cajal (1919-2004), microbiolog 
de frunte, fost preşedinte al F.C.E.R. 

Dr. Anca Ciuciu Tudorancea, specia-
listă în istoria edificiilor evreieşti din Ca-
pitală, a prezentat monumente şi clădiri 
istorice din Bucureşti, ce au aparţinut 
sefarzilor – pe Calea Victoriei, Lipscani, 
Dudeşti,Văcăreşti. De asemenea, viaţa 

economică, financiară, culturală, cultică 
au fost domenii în care evreii sefarzi 
s-au implicat cu stăruinţă şi eficienţă. 
Magazine elegante, firme franţuzeşti, re-
staurante etc., azi dispărute, erau martorii 
prezenţei sefarzilor. 

Anca Halfon Mircea a vorbit despre 
predecesorii ei evocând amintiri din 
viaţa personală. Familia Halfon a fost 
reprezentată şi de doi bancheri cunos-
cuţi în secolul al XIX-lea: Avram Halfon 
(1800-1884), fost consul general al Im-
periului Otoman la Bucureşti, promotor al 
schimburilor bancare cu bănci europene; 
Solomon Halfon (1846-1913), fondator 
al Băncii Comerciale Române, iniţiator 
al primului împrumut bancar de stat în 
România ş.a. Ei au adus contribuţii impor-
tante, sub aspect financiar. Unii membri 
ai familiei Halfon au fost exterminaţi în 
lagărele naziste.

Dr. Felicia Waldman a făcut o amplă 
prezentare a istoriei sefarzilor din Ro-
mânia, punând accentul asupra famili-
ilor Halfon,Camondo şi Hillel. La Paris 
există un Muzeu al Donaţiilor Familiei 
Camondo, iar de numele familiilor Hillel şi 
Halfon se leagă începuturile unui sistem 
bancar naţional în spaţiu românesc, prin 
împurumuturile acordate după Unirea 
Principatelor (1859).

A doua zi a fost rezervată formaţiei 
de klezmeri a Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti, condusă de talentatul Bogdan 
Lifşin şi coordonată de Silvian Horn, şeful 
Cabinetului preşedintelui F.C.E.R. Invita-
ta de onoare, care a reuşit să electrizeze 
sala prin interpetarea unor cântece din 
folclorul idiş şi românesc, a fost marea 
actriţă Maia Morgenstern, directoare a 
TES. Formaţia de klezmeri a avut un 
repertoriu variat – idiş, ebraic, sefard – în 
componenţa ei fiind instrumentiştii Rodica 
Doija, Sorin Dobrotă, Sergiu Marin, Cris-
tian Dobromir, Bogdan Lifşin (la orgă şi 

acordeon), iar interprete vocale – Carmen 
Hana Ioviţu şi Geni Brenda. Concertul s-a 
bucurat de un succes meritat.

În a treia zi a fost vizionat filmul spa-
niol „El Ángel de Budapesta” (regia Luis 
Olivera, 2011), dedicat unui ”Drept al 
Popoarelor”, diplomatul spaniol Ángel 
Sanzo Briz, un salvator la fel de curajos, 
generos şi eficient ca şi celebrul Raoul 
Wallenberg. El a continuat să lucreze şi 
35 de ani după război. A salvat peste o 
mie de evrei, filmul fiind o reuşită excep-
ţională sub aspect artistic, ca şi istoric. 

Ultima zi, a patra, a fost rezervată 
inaugurării pe plan european a unei 
expoziţii sub titlul „Mai presus de dato-
rie”, expoziţie itinerantă care a poposit 
la început aici, în Bucureşti. Curatorul 
şi conferenţiarul din acea seară a fost 
istoricul José Antonio Lisbona, care a 
vorbit despre activitatea a doi ambasa-
dori ai Spaniei la Bucureşti, primul în anii 
1940-1943, contele José Rojas y Moreno, 
al doilea, marchizul Manuel Gomez Bar-
zanallana y Garcia, în anii 1943-1945. 
Dintre diplomaţii spanioli din timpul răz-
boiului, 18 persoane s-au ocupat – fără a 
fi încurajaţi sau însărcinaţi cu asemenea 
misiune – de salvarea a peste 8000 de 
evrei sefarzi, dar şi aşkenazi, inclusiv 
membri ai familiilor lor, plus spanioli care 
nu mai aveau acte etc. În România, prin 
relaţiile şi abilitatea diplomatică pe care 
au dovedit-o, cei doi ambasadori amintiţi 
au salvat 111 evrei şi 200 de spanioli 
cu identitate greu de stabilit, mareşalul 
Antonescu fiind pus uneori în faţa unor 
fapte împlinite. Au ajutat şi reprezentanţi 
ai Bisericii Catolice. Deşi dictator fascist, 
generalissimul Francisco Franco (se 
spune că avea şi origine evreiască) a fost 
împotriva exterminării evreilor, limitându-
se la adversarii săi politici, comuniştii şi 
social-democraţii. 

BORIS MARIAN

A sta de vorbã cu dumnezeu Unicul – o moştenire culturală 
În selecta librărie bucureşteană Hu-

manitas a fost lansată cartea de eseuri 
„Evreii şi cuvintele”, scrisă – spunea 
directorul general al „raftului” editorial 
ce-i poartă numele, Denisa Comănescu  
– „la patru mâini” celebre: Amos şi fiica 
lui, Fania Oz-Salzberger. Vorbitorii – 
selecţi şi ei: Andrei Oişteanu, Madeea 
Axinciuc, Andrei Cornea. Cartea face 
parte din eternele conversaţii cu Dum-
nezeu, „tatăl nostru, regele nostru”, de 
la încredinţare a fiinţei la dispută. Dispu-
tă care începe din Biblie, de la Iaacov, şi 
ajunge, deocamdată, până la Bashevis 
Singer. Deocamdată, fiindcă disputa e 
fără sfârşit, de unde şi rezistenţa în timp 
a unui popor mic şi, cu puţine excepţii 
statale până în secolul XX, fără altă 
„geografie” decât cea spirituală. Până 
la urmă nu contează atât credinţa cât 
atitudinea faţă de Dumnezeu. Cine 
intră într-o sinagogă, vede lejeritate de 
comportament atunci când se citeşte 
din Tora: părinţi care-şi plimbă pruncii 
în spaţiile dintre rânduri, copii care se 
joacă pe treptele care duc spre Bima… 
Chiar faptul că unul dintre numele si-
nagogii este Bet HaKnesset – Casă a 
Adunării – conduce spre sentimentul 
de familiaritate cu Dumnezeu. Şi evreii 
laici, cum se consideră autorii cărţii, tot 
la Dumnezeu se raportează. Fără El, 
care-ar mai fi obiectul emancipării lor 
„liber cugetătoare”? Cartea a benefi-
ciat de traducerea Ioanei Petridean şi 
„controlul ştiinţific” al conf. dr. Măriuca 
Stanciu. 

Cu aerul unei cozerii intelectuale – 
adevărul este că-n public puteau fi zăriţi 
mulţi oameni de carte bucureşteni –, 
Andrei Oişteanu a făcut o sinteză a fluc-
tuaţiilor de tratament al evreilor în ţările 
de adopţie şi a ambiţiei fiilor lui Israel de 
a primi „paşaport” pentru societatea din 
afara ghetoului, expres sau nu, precum 
şi o trecere în revistă a rolului evreilor în 
istoria umanităţii. După consideraţii de 
ordin stilistic – libertatea de expresie a 
tatălui, romancier, şi rigoarea fiicei, isto-

ric –, vorbitorul a marşat pe ceea ce dă 
rezistenţă „jocului” lor de idei: a fi evreu 
este „o opţiune culturală, nu etnică, nu 
rasială”. „Joc” continuat prin raporta-
rea iudaismului la modernitate: de la 

registru grav – 
pionieratul ară-
deanului Aron 
Corin, care în 
prima jumăta-
te a secolului 
t recut  găsea 
„clauze” pentru 
circulaţia cu ve-
hiculul de Şabat 
–, la anecdotica 
binevenită ori-
cărei prelegeri. 

Un reper de-
finitoriu pentru 

autori, în opinia Madeei Axinciuc, a fost 
identitatea de grup a evreilor israelieni: 
laici şi religioşi. Evreitatea israelienilor 
laici, căreia îi aparţin cei doi scriitori, 
este legată de „moştenirea culturală”. 
A fost un discurs aplicat pe text, cu in-

terpretări filologice ale unor cuvinte din 
ebraică, o pledoarie pentru creativitatea 
feminină, plecând de la personaje femi-
nine marcante în Biblie şi Midraş. Adu-
când argumente care ţin de un anume 
tip de sensibilitate, Madeea Axinciuc a 
avansat ideea potrivit căreia „Cântarea 
Cântărilor” ar fi fost scrisă de o femeie. 

Oprindu-se asupra unuia din cele 
mai incitante capitole ale cărţii, ”timp şi 
atemporalitate”, Andrei Cornea a distins 
timpul biblic – de la familie la popor – de 
timpul post-biblic, etern prin Tora, care 
permite, în atemporal, întâlnirea între 
Moşe şi Rabi Akiva; o parabolă talmu-
dică, arbitrată de Dumnezeu. „Geniul 
ebraic” permite „înaintarea în viitor 
stând cu faţa spre trecut”. Cartea este 
o „mare provocare”: aceea de „a vorbi 
cu Dumnezeu fără să crezi în El”. Abor-
darea Bibliei ca operă literară, mult timp 
„ignorată” sub acest aspect, a fost altă 
propunere interpretativă. Fragmente, în 
lectura Denisei Comănescu, au deschis 
apetitul de-a o citi.

IULIA DELEANU

Cine spune cã obştea noastrã 
n-are viitor?

Dacă o comunitate mică, cum e 
cea din Tecuci, a reuşit printre primele 
să aibă un sediu modern, 
sinagoga renovată, cimitirul 
bine îngrijit, în bună parte i 
se datorează preşedintelui 
ei, Iancu Aizic, autorul une-
ia din primele monografii 
comunitare din România, 
apărute cu sprijinul lui Go-
ren Goldstein z.l., tecucean 
şi el. Dar Iancu Aizic are 
cu se mândri şi-acasă. Se 
pare că nepoata, Rozali-
na Alesia Munteanu, i-a 
moştenit aplecarea spre 
frumos. La vârsta de zece ani a de-

butat cu o carte de poezii şi povestiri, 
„Imaginaţie de copil”, a fost premiată la 

ediţia a 45-a a Festivalului - 
concurs naţional de muzică 
uşoară „Constelaţia necu-
noscută”, grupa de vârstă 
9 - 11 ani. În cartea Alesiei, 
fiecare dintre cei crescuţi 
mai aproape de natură 
pot regăsi ceva din lumea 
propriei copilării; o copilărie 
ocrotită de iubirea părinţilor, 
a bunicilor, ferită de griji; o 
fărâmă de Paradis. În po-
fida celor care ne conjugă 
doar la trecut, Alesia este 

semn de viitor. (I.D.)

La ceremoniile de 
la Cimit i rul  Eroi lor 

Franţei şi Cimitirul Ostaşilor Germani pie-
riţi în primul război mondial, prilejuite de 
împlinirea unui centenar de la încheierea 
armistiţiului din primul război mondial, la 
care au vorbit E.S. François Saint-Paul, 
ambasadorul Franţei şi, respectiv, E.S. 
Werner Hans Lauk, ambasadorul Ger-
maniei la Bucureşti, ing. Paul Schwartz, 
vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte 
C.E.B., a depus în numele F.C.E.R. co-
roane de flori la monumentele ostaşilor 
căzuţi în prima conflagraţie mondială. 
Familia domniei sale a dat patru jertfe în 
acest război: trei unchi au murit pe front, al 
patrulea – la Spitalul Militar din Bucureşti.

Dr. Aurel Vainer a luat parte la un pro-
iect comun, iniţiat de UAR şi UER, pe tema 
bunei convieţuiri interminoritare şi între mi-
norităţile naţionale şi populaţia majoritară, 
sub genericul „Alfabetul convieţuirii”, de 
mare importanţă într-o ţară democratică 
şi multiculturală. Preşedintele F.C.E.R. a 
relevat imperativul mai bunei cunoaşteri şi 
re-cunoaşteri reciproce. Formaţia Bucha-
rest Klezmer Band, coordonată de Silvian 
Horn, a oferit un frumos program artistic, 
care s-a bucurat de mult succes. 

La festivităţile prilejuite de împlinirea a 
25 şi, respectiv, 20 de ani de la constituirea 
CCIRI şi UCCIB, preşedintele F.C.E.R. 
a rostit scurte alocuţiuni referitoare la 
viaţa Camerelor de Comerţ şi Industrie 
din România, sugerând unele direcţii de 
activitate pentru viitor. În semn de aleasă 
preţuire pentru activitatea domniei sale în 
acest domeniu i s-au atribuit două presti-
gioase medalii. 

La întâlnirea din Israel cu generalul 
(r) Itzhak Ben Iacob şi cu prof. univ. dr. 
Sanie, preşedintele Federaţiei le-a soli-
citat sprijin pentru dotarea cu aparatură 
medicală modernă a Centrului F.C.E.R. 
de Ajutor Medical.

Agenda deputatului 
ºi preºedintelui F.C.E.R.

(Urmare din pag. 2)
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Mircea Eliade 
şi Mihail Sebastian 

sunt prieteni şi colegi de generaţie, sunt 
„fraţi” care, la un moment dat, îşi împărtă-
şesc totul, binele şi răul deopotrivă. 

Răul, acest rău al secolului (extre-
mismul politic), îi desparte, însă, la un 
moment dat. Mai bine zis, îl înstrăinează 
pe Eliade, în primul rând de el însuşi, 
de natura sa funciarmente culturală, 
devotată ştiinţei şi cunoaşterii. Eliade 
se înstrăinează, dar Sebastian, „omul 
de la Dunăre”, posesor al unei străvechi 
culturi a toleranţei şi a respectului faţă de 
valoarea umană, continuă să fie custo-
dele amintirii unei mari prietenii şi, până 
la urmă, al amintirii adevăratului Mircea 
Eliade. Căci ceea ce rămâne valoros 
din creaţia interbelică a lui Eliade este 
[…] proza de calitate şi cercetările de 
indianistică. 

Savantul Eliade, tânărul cu întinse 
ambiţii culturale, nu ideologul legionar.

Nu numai toleranţa şi refuzul extre-
mismului îl individualizează pe Sebastian 
în cadrul generaţiei existenţialiste. Ci 
şi deschiderea. Mult timp am crezut că 
Mihail Sebastian este doar un foarte bun 
dramaturg şi romancier. Astăzi, ediţia criti-
că a operei sale ne convinge că Sebastian 
este şi unul dintre cei mai importanţi critici 
literari din interbelic – epocă bogată în 
critici de referinţă, de la E. Lovinescu la G. 
Ibrăileanu şi de la G. Călinescu la Şerban 
Cioculescu –, un mare critic dramatic şi 
unul dintre cei mai buni critici plastici pe 
care i-am avut vreodată. E un alt fel de 
enciclopedism decât cel al lui Mircea Eli-
ade. Unul de natură liberală, centrat pe 
factorul estetic, circumscris pornind din 
mai multe direcţii. Sebastian procedează 
invers decât o fac avangardiştii, care de-
construiesc arta din toate direcţiile, dar şi 
decât trăiriştii generaţiei sale, care o dizol-
vă în experienţă nemijlocită, în existenţă, 
negându-i, prin aceasta, esenţa.

Este, de altfel, un fin cunoscător al 
fenomenului modern în literatură, în plas-
tică şi în teatru. Şi un atât de ireductibil 
estet, încât, asistând la o reprezentaţie a 
Teatrului „Baraşeum”, în plină dictatură 
antonesciană, sub crunta legislaţie ra-
sială, nu salută miracolul unui spectacol 
de revistă, care să descreţească frunţile 
evreilor români. Nu. În Jurnal are cuvinte 
puţin măgulitoare faţă de respectiva re-
prezentaţie, cuvinte care nu trebuie inter-
pretate ca un semn de „asimilare” (căci el 
însuşi se afla sub interdicţie, într-o situaţie 
precară şi chiar periculoasă, datorită prie-
teniilor sale de stânga şi de dreapta), nici 
ca o „trădare” a propriei comunităţi. Ele 
sunt un semn al ireductibilităţii esteticului 
în personalitatea lui Mihail Sebastian. 
Nici măcar războiul, nici măcar legislaţia 

rasială şi începutul Holocaustului în Ro-
mânia nu îl puteau determina să renunţe 
a cere teatrului înălţime artistică. […] Este 
semnul unei aşezări spirituale sub zodia 
modernităţii şi a „Europei bune”.

Căci „omul de la Dunăre” este, în re-
alitate, un bun european. Într-o Românie 
tot mai sedusă de autarhism – căci ce 
altceva este acel orgolios „Prin noi înşine”, 
de după 1918? –, într-o generaţie care, pe 
urmele profesorului Nae Ionescu, predica 
„decuplarea de Europa”, Mihail Sebastian 
este unul dintre puţinii care îşi păstrează 
busola. Care continuă să creadă în cultura 
franceză, în cultura democratică occiden-
tală, în valorile toleranţei, moderaţiei şi 
cunoaşterii.

În acest sens, moartea sa absurdă 
(şi învăluită încă în incertitudini), imediat 
după încheierea războiului şi la începutul 
comunizării României, seamănă în mod 
straniu cu un sacrificiu. Cu un Eugen 
Ionescu deja în exil la Paris şi un Mihail 
Sebastian plecat într-o lume mai bună, 
luciditatea, măsura şi europenismul se 
retrag din viaţa noastră publică, făcând 
loc absurdului, extremismului de stânga şi 
spiritului asiatic al „socialismului tătăresc” 
(după formula lui Petru Dumitriu).

Avem în Mihail Sebastian o personali-
tate culturală de dimensiuni impunătoare 
şi o conştiinţă bună a României, într-o 
epocă impură şi convulsionată.

Omagiul lui Mihail Sebastian
”Stelele nu se întorc niciodată din dru-

mul lor” a fost un film-poem, realizat de 
artişti ai Teatrului ”Maria Filotti” din Brăila. 
A fost un omagiu adus lui Mihail Sebastian 
şi, cu toate că s-a intitulat documentar, a 
avut calităţile unui film artistic de o de-
osebită sensibilitate.  Scenariul şi regia 
au aparţinut Ancăi Cismaru, care a ales 
unele dintre cele mai frumoase texte din 
opera lui Sebastian. Citite de actorii Că-
tălina Nedelea şi Silviu Debu, ele au fost 
însoţite de imagini din Brăila scriitorului 

dar şi de viziunea unui cer plin de stele, 
ilustrând  titlul documentarului, de fapt un 
citat din ”Steaua fără nume”.  

Brăila interbelică, anii prigoanei, 
premiera pe aceeaşi scenă, în 1946, a 
„Stelei fără nume” – povestite de Mya 
Leontescu. În versiunea Maiei Morgen-
stern – un reportaj din „Mirajul francez” 
de Geo Şerban, având cheia în cuvintele 
spuse-n idiş de Şalom Aş la înmormânta-
rea lui Pascin. Mya Leontescu s-a oprit la 
semnul spiritual al libertăţii care dispare, 
din „Mozart şi Franţa”. Dorina Păunescu 
a jucat, cu trimiteri actuale, reportajul 
despre „cetatea universitară”: studenţi 
parizieni în propria cameră.

Tentaţia de a defini ca one man show 
spectacolul lui Nico Nitai, cu pasaje din 
„Jurnal”, din interviul cu Leni Caler, cân-
tând „Calea Văcăreşti”, „Ce-i al meu, al 
meu rămâne”, „Teatrul nostru evreiesc” 
– amintiri de la „Baraşeum” –, jucând 
personaje masculine din „Steaua…”, a 
fost alungată de duetul cu Dorit Nitai, fiica 
lui, regizoare israeliană, fermecătoare în 
rolul domnişoarei Cucu. Dr. Aurel Vainer a 
vorbit despre împliniri şi proiecte teatrale 
ale prietenului său, fost coleg de liceu.

Stare atemporalã de spirit
„Jocul de-a vacanţa”, în regia lui Erwin 

Şimşensohn, este piesa tânărului din care 
adolescentul n-a murit, om de spirit, poet 
detestând limitatul, cenuşiul vieţii-aşa-
cum-e, trăind în literatură ca-n elementul 
lui. O piesă – stare atemporală de spirit. 
Delicateţe, umor, lirism au fost puse în 
valoare de jocul omogen al unor tineri 
actori talentaţi, de la personaje episodice 
(Agnes) la protagonistă (Corina), identi-
ficându-se cu rolul. Teatrul „Maria Filotti” 
– reinaugurat cum se cuvenea.

Kabalat ªabat  
la Templul Coral din Brãila

Deoarece „Zilele Sebastian” au inclus 
şi Şabatul, o parte dintre spectatori s-au 
alăturat membrilor comunităţii evreilor din 
Brăila în marcarea începutului şi sfârşi-
tului zilei de primire a Reginei Şabat la 
Templul Coral.

 În comentariul rabinului Rafael Sha-
ffer la pericopa Leh leha, credinţa a fost 
definită ca mijloc de a găsi în Divinitate 
tăria de a depăşi încercările vieţii. Preşe-
dintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a vorbit 
despre „puterea fantastică a credinţei” 
chiar în cazul rabinului Shaffer, cu pregă-
tire ştiinţifică şi vocaţie rabinică, arătând 
că, potrivit definiţiei lui Einstein, religia 
fără ştiinţă şi ştiinţa fără religie nu sunt 
posibile. Serviciul divin a fost oficiat de 
prim-cantorul Iosif Adler.

 La ieşirea din Şabat, cermonia de 
Havdala a fost oficiată de rabinul Rafael 
Shaffer, prim-cantorul Iosif Adler, ofician-
tul Suhar Goldstein. Preşedintele C.E. 
Brăila, Nadia Ustinescu, a prezentat 
Corul Macabi şi Bucharest Klezmer Band 
(BKB), dirijor – Bogdan Lifşin. Dedicaţii 
muzicale: pentru Leonie Waldman-Eliad 
z.l.; Nadia Ustinescu şi mama ei; preşe-
dintele de onoare al Comunităţii, David 
Iancu Segal. Silvian Horn, coordonator al 
BKB, a mulţumit interpreţilor, dirijorului, lui 
Silviu Vexler, publicului brăilean, oaspeţi-
lor, preşedintelui F.C.E.R. 

„ Z i l e l e  M i h a i l  S e b a s t i a n ”
(Urmare din pag. 5)

COMUNICAT
Federaţia Comunităţilor  
Evreieşti din România –  
Cultul Mozaic şi Muzeul  

de Istorie a Evreilor  
din România  

”Dr. Moses Rosen” 
precizează:

Realizatorii proiectului ”Yiddishe 
Welt” declară că forma finală a expozi-
ţiei ”Yiddishe Welt”, găzduită de Muzeul 
de Istorie a Evreilor din România (între 
2 februarie şi iunie 2014), precum şi Ca-
talogul, în forma tiparită şi în cea online, 
nu au beneficiat de acordul ştiinţific final 
pentru publicare şi expunere al lect. 
univ. dr. Camelia Crăciun, chiar dacă 
numele domniei sale apare menţionat. 

Erorile de conţinut şi de formă apar-
ţin în totalitate celor care au redactat 
şi prelucrat materialul documentar pe 
care s-a bazat expoziţia. 

Se află în pregătire o variantă co-
rectată şi îmbunătăţită a Catalogului, 
care va fi disponibilă de la data de 10 
februarie 2016, urmând a fi dată publi-
cităţii după consultarea ştiinţifică a lect. 
univ. dr.  Camelia Crăciun.

Dr. AUREL VAINER
Preşedinte F.C.E.R.   
CARMEN DUMITRIU
Director al Muzeului de Istorie  

a Evreilor

Din nou, printre bucureşteni
Dezvelirea unui bust al acad. Nicolae Cajal z.l.

Acad. Nicolae Cajal z.l. rămâne un 
reper umanist pentru contemporani şi 
viitorime. Cu atât mai onorantă este mi-
siunea luată asupră-şi de fiica sa, Irina 
Cajal: păstrarea memoriei lui în posteri-
tate. Dezvelirea în Capitală a unui bust 
reprezentându-l s-a înscris în acelaşi 
spirit. În public – E.S. Tamar Samash, 
ambasador al Israelului în România, 
lideri ai F.C.E.R., C.E.B., BBR, JCC, ai 
Fundaţiei Lauder – România, academici-
eni, precum şi câteva zeci de persoane.

„[…] Prin grija Irinei, care, pe toate 
planurile, duce mai departe învăţămin-
tele primite de la părinţii ei, Nicolae şi 
Bibi Cajal, ni se oferă privirilor un mo-
del: modelul unui mare român printre 
evrei, al unui mare evreu printre români 
[…] Mi-aş dori o stradă care să-i poarte 
numele”, a sintetizat clipa acad. Răzvan 
Theodorescu. „Am avut şansa să lucrez, 
în Federaţie, cu academicianul Nicolae 
Cajal în ultimii lui ani de viaţă, a spus 
ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al 
F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B.. De-a 
lungul activităţii, am cunoscut multe 

personalităţi, dar n-am întâlnit pe nimeni 
de mai mare corectitudine, bunăvoinţă, 
răbdare. În fiecare zi, oameni de seamă 
din cele mai diverse domenii veneau 
să se consulte cu el în varii probleme. 
Întotdeauna primeau un sfat, o soluţie. 
Felicit Primăria Generală a Capitalei, 
Primăria Sectorului III, Administraţia 
Monumentelor pentru ridicarea acestui 
bust, care să-i păstreze memoria”. „[…] 
Prin aşezarea acestui monument aici, 
pe frontiera dintre oraşul vechi şi oraşul 
nou, Nicolae Cajal se întoarce alături de 
concetăţenii săi, alături de oraşul pe care 
l-a iubit, de Institutul de Virusologie pe 
care l-a slujit atâţia ani, unde, împreună 
cu profesorul Nicolau, a pus primele că-
rămizi”, a caracterizat evenimentul Irina 
Cajal. […] […] Mulţumesc artistului Cătă-
lin Munteanu, care a reuşit să recompună 
multe din sensurile personalităţii tatălui 
meu; tuturor celor care au făcut posibil 
acest lucru”. 

Secretarul de stat pentru Culte, Victor 
Opaschi, şi Irina Cajal au dezvelit bustul. 

(I.D.)

Preşedintele 
Knessetului 

apreciază 
contribuţia  
F.C.E.R.  

la succesul 
vizitei sale

După cum i-am informat pe cititorii 
noştri, preşedintele Knesset-ului, Yuli 
Yoel Edelstein, a efectuat în octombrie 
o vizită la Bucureşti, luând parte la mai 
multe evenimente.

Revenit în Israel, preşedintele 
Knesset-ului a adresat preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat, o 
scrisoare în care mulţumeşte pentru 
contribuţia F.C.E.R. la succesul vizitei 
sale în România.

Redăm mai jos textul integral al 
scrisorii:

Ierusalim, 21 octombrie 2015
Dr. AUREL VAINER - Deputat

Dragă Aurel,
Acum, după ce m-am întors la Ieru-

salim, aş dori să-mi exprim deosebita 
recunoştinţă pentru timpul pe care mi 
l-ai acordat şi efortul depus cu ocazia 
vizitei mele.

Întâlnirile cu dumneata şi cu liderii 
din România, impresionanta ceremonie 
de comemorare a Holocaustului, pre-
cum şi importantul discurs pe care l-ai 
ţinut cu acea ocazie, au demonstrat în 
mod clar contribuţia ta inestimabilă ca 
parlamentar, ca persoană cu influenţă 
şi legături în Parlamentul Român şi 
în comunitatea evreiască, pe care o 
reprezinţi cu distincţie de mai mulţi ani.

Această vizită a avut foarte mult suc-
ces, şi o parte însemnată din aceasta 
se datorează domniei tale. Îmi face o 
deosebită plăcere să menţionez acest 
lucru. 

Îţi doresc şi mai multe realizări şi 
sper să ne revedem.

Cu stimă,

YULI YOEL EDELSTEIn - MK
Preşedintele Knessetului
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Validarea unui 
autor polifonic

Cu posibi l i tăţ i 
acreditate în mai 
multe direcţii (proză 
pentru copii, teatru, reportajul-an-
chetă, evocări compatibile cu stu-
diul sadismului, portret amplificat 
al unui personaj emblematic: este 
vorba de „Moartea unui savant: N. 
Iorga“), iată, succint, modalităţile 
pe care le-a cultivat Mihai Stoian. I 
s-ar fi cuvenit mai multă atenţie din 
partea criticii literare fie şi pentru 
că, prin sensibilitate, insolit, rigoa-
re sociologică, inspiraţie a probat 
că nu ocoleşte temele grave, 
convulsive, de care umanitatea a 
fost silită să ia notă.

A scris despre „Îngerul morţii 
– dr. Mengele“ (1989), ştiind bine 
că evocă infernul Holocaustului. 
La fel, cu ani înaintea acestei 
provocări, s-a ocupat, dincolo 
de imediat, ca un reporter apt să 
iasă la drumul mare, de cumplitul 
sfârşit al lui Nicolae Iorga.

Aşadar, fără detalii pletorice, 
rezerv acestui literat, individu-
alitate iudaică de caracter bine 
conturat, rândurile ce urmează. 
Pun în discuţie o identitate din 
perspectiva experienţelor aduse în 
atenţie de dramatica lor prezenţă 
în conştiinţa fiecăruia.

Autorul nu a venit dezarmat pe 
teritoriul ziaristicii, în conexiunea 
ei cu dinamismul altor funcţiuni, 
spre a-şi satisface un capriciu. 
Mihai Stoian a fost, cum ne-am 
obişnuit să-i numim pe cei care au 
ştiinţa incursiunilor în zone mina-
te, „lansatori de adeziuni“. După 
studii la facultatea de psihologie 
şi pedagogie, a şlefuit registrul 
său de apetenţe. La aproape 40 
de ani debutează cu un volum 
de povestiri. Curând publică un 
scenariu ciudat, „Peştele de fon-
tă“, amestec de întâmplări, toate 
surprinzătoare.

Din sumarul acestui titlu cenzu-
ra va elimina un episod, tulburător 
inventar la întoarcerea puţinilor 
supravieţuitori evrei din „trenul 
morţii“, după Pogromul de la Iaşi, 
din vara lui 1940.

L-am cunoscut pe Mihai Stoian 
cu un prilej oarecare, când a dorit 
să facem, împreună, o fotografie. 
Propunerea nu m-a surprins. „E un 
gest de comuniune“, s-a explicat. 
Dacă mai există fotografia, ea a 
intrat într-un album sau a nimerit 
într-un sertar abandonat.

După ce a adaptat două poves-
tiri ale sale pentru ecran, a dat la 
iveală reportajul-bombă consacrat 
morţii lui N. Iorga, crimei oribile la 
adresa marelui om de ştiinţă şi de 
conştiinţă, făptuită de un comando 
legionar în pădurea de la Strejnic.

Crima nu a fost întâmplătoare. 
Au fost, iniţial, instigările la asa-
sinat, paralel cu avertismentele 
presei de extremă dreaptă sub 
sloganul „ne răzbunăm camara-
zii“.

Atacând subiectul, Mihai Sto-
ian mi-a mărturisit că i s-a întâm-
plat să plângă de furie şi durere. 
Scria, plângea de durere, plângea 
din nou, stârnit de aberaţia crimei.

Acel reportaj, în fapt cronica 
evenimentului propriu-zis, sună 
şi astăzi ca protestul intransigent 
la adresa actului comis cu sânge 
rece. Reţin gestul memorialistului 
evreu pus la dispoziţia istoriei 
naţionale. Are amploarea creaţiei 
legitime, de incontestabilă ma-
turitate. Răspunde unui act care 
întreţine intactă întreaga forţă 
de simbolizare pentru mişcările 
sufletului colectiv.

HENRI ZALIS

Siluete

Norman Manea la ”Zilele Filmului German” Bucureºti
În cadrul ”Zilelor Filmului German”, care 

s-a desfăşurat la Bucureşti între 16-22 oc-
tombrie a.c., a fost prezentată pelicula ”Le 
Beau Danger” (Pericolul frumos) a tânărului 
regizor german  René Frölke. Eroul acestui  
”experiment”, aşa cum l-a considerat regi-
zorul, este scriitorul Norman Manea. Pe 
parcursul filmului Norman Manea apare la 
locuinţa lui din SUA, în călătoriile făcute în 
diferite ţări, inclusiv în România, la târguri 
de carte. Este vorba de biografia scriitorului, 
de diferitele etape din viaţa lui, dar aceste 
lucruri nu le aflăm de la el; Manea vorbeşte 
foarte puţin în film. Regizorul a folosit o 
metodă mai puţin cinematografică, destul 
de statică: a inserat între imagini fragmente 
din lucrările scriitorului, textul  este proiectat 
pe un fundal alb sau cenuşiu şi citit cu voce 
tare de un actor. Fiind vorba de pasaje din 
romanele sau eseurile lui Norman Manea, 
fără o continuitate, viaţa lui apare cu mari 
întreruperi. 

Regizorul a explicat că a folosit o com-
binaţie de cuvinte rostite şi scrise, filmări  
pe 16 mm. şi în format digital, imagini alb-
negru şi color şi colaje de sunet.  Frölke l-a 
ales pe  Norman Manea deoarece, el însuşi 
provenind din fosta RDG, consideră că are  
o experienţă a comunismului comună cu 
a scriitorului şi că îl înţelege mai bine. El 
şi-a pus întrebarea dacă prin mijloacele 
alese pot fi transmise publicului amintirile 
şi experienţele exilului şi înstrăinării. Pen-

tru Frölke, acest film nu este propriu-zis o 
creaţie cinematografică ci un eseu.

Problema filmului  este că cel care nu 
cunoaşte viaţa lui Norman Manea – depor-
tarea în Transnistria în timpul celui de-al 

doilea război mondial, viaţa lui ca scriitor 
într-un mediu plin de restricţii, cauzele 
opţiunilor lui – nu poate să înţeleagă mul-

te dintre simbolurile din film. O secvenţă 
destul de lungă prezintă un cimitir evreiesc 
din Transnistria, unde au fost îngropate 
victimele deportărilor, fără să se dea nici o 
explicaţie de ce toţi cei îngropaţi acolo au 
murit în 1942 sau 1943. Abia în partea a 
doua a filmului Manea povesteşte ceva din 
viaţa lui, dar imaginile nu prea îl ajută pe 
spectator. Sunt numeroase subtilităţi, greu 
de descifrat, inclusiv titlul ”Le beau danger”, 
referire la un interviu al scriitorului francez 
Michel Foucault, care  a calificat în acest fel 
creaţia artistică, dar acest sens l-am putut 
afla numai după ce, în discuţiile de după 
proiecţia filmului, l-am întrebat pe regizor.

Este lăudabil că pelicula a fost inclusă 
în „Zilele Filmului German”. Norman Manea 
este un cunoscut scriitor român, figurează 
de ani de zile pe lista candidaţilor la premiul 
Nobel pentru literatură şi prezenţa lui, chiar 
într-un film-experiment, a fost o bucurie 
pentru spectatori. Nu ştim în ce măsură 
această formă de exprimare cinematografi-
că a fost şi pe placul celor care l-au vizionat 
la Berlin, unde a fost iniţial prezentat filmul. 
După cum a declarat Frölke,  la vizionare  
Norman Manea ar fi  fost  cam ”şocat” dar, 
a spus regizorul, un artist îşi are viziunea 
proprie, care nu întotdeauna se potriveşte 
cu gustul publicului. La realizarea filmului 
au contribuit Institutul Cultural Român şi 
Institutul ”Goethe” din Bucureşti. (E.G.)

U N  E P I L O G  M E M O R A B I L
Tony Judt, istoric şi profesor la New York 

University, a adăugat un epilog consacrat 
soartei evreilor europeni  în veacul XX, în 
încheierea magistralei sale cărţi Epoca 
postbelică. O istorie a Europei de după 
1945 (Polirom, 2008, trad. Geor-
giana Perlea, postfaţă Mircea 
Mihăieş, 800 pag.). Surprinză-
torul epilog mai are un subtitlu: 
Amintiri din casa morţilor. Dintre 
cele patru motto-uri, îl reţin pe cel 
mai apropiat de subiect, semnat 
de Saul Friedländer: „Toate lu-
crările despre evenimentele din 
această perioadă vor trebui con-
cepute sau analizate în raport cu 
evenimentele de la Auschwitz”. 
Iar epilogul începe cu un salt în-
drăzneţ în istorie, apăsător, dar şi 
edificator. „Pentru evrei, botezul, potrivit lui 
Heine, reprezenta biletul de intrare în Euro-
pa. Dar asta era în 1825, când admiterea 
în lumea modernă avea ca preţ renunţa-
rea la o moştenire evreiască apăsătoare, 
făcută din izolare şi discriminare. Astăzi, 
preţul admiterii în Europa s-a schimbat. 
Printr-o ironică modificare de situaţie, cei 
ce vor să devină cu adevărat europeni, în 
zorii secolului XXI, trebuie să-şi asume mai 
întâi o moştenire nouă şi mult mai apăsă-
toare. Această moştenire relevantă nu este 
botezul,  ci exterminarea. Pentru contem-
porani, biletul de intrare în Europa este 
recunoaşterea Holocaustului”. Urmează 
câteva exemple semnificative, de aderare, 

la care nici România nu este absentă, în 
următorii termeni: „Pentru a facilita intrarea 
ţării în UE, chiar şi Ion Iliescu a fost nevoit 
să recunoască spre sfârşitul mandatului 
ceea ce el şi colegii lui negaseră mult timp 

cu înverşunare… că România a 
avut şi ea un rol în exterminarea 
evreilor din Europa. Aşadar, pen-
tru o Europă democrată  negarea 
sau minimalizarea Holocaustului 
echivalează cu o excludere din 
discursul public civilizat”.  

Câteva date statistice rezu-
mă tragedia evreiască contem-
porană. „Din cei 126.000  de 
evrei scoşi din Austria, numai 
4500 au revenit după război. În 
Olanda, unde trăiau înainte de 
război 140.000 de evrei, au fost 

deportaţi 110.000 şi s-au întors mai puţin de 
5000. În Franţa, din cei 76.000  (majoritatea 
născuţi  pe pământ străin), mai puţin de 3% 
au supravieţuit. Spre est, cifrele sunt şi mai 
tragice...populaţia evreiască din Polonia 
a fost exterminată în proporţie de 97,5%. 
In Germania, din 600.000 de evrei au mai 
rămas 21.450”. Dar adevăratul scandal 
abia urmează. Din două motive. Mai întâi 
că „cei cei ce s-au întors nu au fost primiţi 
cu urale. Localnicii s-au arătat zgomotos şi 
chiar violent indispuşi de întoarcerea celor 
de pe urma cărora se aleseseră cu slujbe, 
locuinţe şi alte proprietăţi” ( într-o localitate 
din Polonia au fost chiar masacraţi, n.a.). În 
al doilea rând, au avut loc o sumedenie de 

„cosmetizări„ (ca să ne exprimăm eufemis-
tic), încercându-se camuflarea vinovaţilor şi 
vinovăţiilor, respectiv dorinţa de a suprima 
amintirile neconvenabile, ascunse sub preş 
zeci de ani. „Legile cu privire la evrei decre-
tate sub Pétain şi Laval au fost introduse 
fără nicio presiune din partea germană. 
„Merită de remarcat, observă autorul, că 
în Franţa abordarea mai onestă a istoriei a 
fost începută de istorici străini, nu de istorici 
francezi”. Au trecut mai multe decenii până 
la procesele unor colaboraţionişti precum 
Paul Touvier, Klaus Barbie, Bousquet, Mau-
rice Papon. „Sindromul Vichy” a durat multă 
vreme.  Abia după preşedinţii Pompidou, 
Giscard d’Estaing şi Mitterrand (fost func-
ţionar în regimul de la Vichy), sub Chirac 
(avea doar 11 ani în anii negri) au pornit 
procesele. În Germania, mulţi nazişti au 
scăpat de pedepse, profitând şi de războiul 
rece dintre marile puteri. Holocaustul era o 
povară greu de purtat. Franz Josef Strauss 
exprima deja public ideea că „un popor cu 
succese economice atât de remarcabile 
are dreptul să nu mai audă de Auschwitz”. 
Voci influente preferau să discute despre un 
alt „trecut ignorat”, bombardarea Dresdei, 
incendierea oraşului  Hamburg, scufunda-
rea unor vase cu refugiaţi germani. „Estul 
postbelic avea încă şi mai multe de „uitat”. 
Evreii erau mai numeroşi, aici participarea 
localnicilor voluntari sau  încadraţi în for-
maţiuni SS a fost notabilă. A pune totul pe 
seama nemţilor a fost o diversiune facilă. 
(Să ne amintim doar de Babi Iar). Nici 
balticii n-au fost mai prejos, iar, de când 
şi-au câştigat independenţa, nu au pus sub 
acuzare nici un criminal de război.Trăiesc 
şi acum liniştiţi şi cu pensii grase. Iată şi o 
notă interesantă referitoare la ţara noastră. 
„În România, deşi fostul preşedinte Ion 
Iliescu a recunoscut participarea ţării sale 
la Holocaust, Memorialul Victimelor Comu-
nismului şi al Rezistenţei, inaugurat în 1997 
(finanţat în parte de Consiliul Europei), nu 
reuşeşte să facă întotdeauna distincţia între 
victimele comemorate. De înţeles, poate. La 
urma urmei, o trăsătură specifică a experi-
enţei est-europene este şi aceea că autori 
ai atrocităţilor fasciste au putut să devină, 
şi chiar au devenit, frecvent şi cu o mare 
uşurinţă, victime ale comunismului. 

Am prezentat doar câteva aspecte ale 
unei analize detaliate, ce merită dezbătu-
te. Spre încheiere, Judt ne oferă un banc 
celebru, de pe vremuri. Un ascultător în-
treabă:  „Este posibil să prezicem viitorul?” 
Radio Erevan răspunde: „Ştim exact cum 
va fi viitorul. Problema e trecutul, care se 
schimbă întruna!”

ŢICU GOLDSTEIN

Decesul lui Yitzhak Navon, cel de-al 
cincilea preºedinte al Statului Israel
Yitzhak Navon, cel de-al cincilea pre-

şedinte al Israelului, a decedat la vârsta 
de 94 de ani. Descendent al unei familii 
de sefarzi, care s-a aşezat în Ţara Sfântă 
după alungarea evreilor din Spania, Navon  
„a fost unul dintre marii edificatori ai ţării. 
Şi-a dedicat viaţa acţiunilor publice în in-
teresul Israelului şi al poporului israelian”,  
a declarat premierul Benjamin Netanyahu.

Una dintre principalele direcţii ale acti-
vităţii lui Navon ca preşedinte al ţării, ales 
în 1978, la o vârstă relativ tânără, a fost  să 
acţioneze ca o punte între diferitele grupuri 
etnice din Israel, între  religioşi şi laici, 
sefarzi şi aşkenazi, dreapta şi stânga. A 
căutat să-i apropie pe israelieni şi pe  arabii 
israelieni.  Cunoscând bine limba arabă, 
a încercat să creeze legături între Israel 
şi vecinii săi arabi, mai ales cu Egiptul, pe 
care l-a şi vizitat în calitate de preşedinte, în 

1980. Înainte de a fi ales preşedinte,a fost 
viceprim-ministru şi  ministru al Educaţiei. 
”Rămâne în memoria noastră ca preşedin-
tele care a unit poporul evreu”, a apreciat 
premierul israelian. (E.G.)
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Preºedintele Rivlin: investiþiile în Ierusalimul  
de Est pot reduce tensiunile

La o întrunire despre căile de a instaura pacea în Israel, or-
ganizată de „Ha’aretz”, preşedintele Reuven Rivlin a propus ca 
atât guvernele de dreapta, cât şi cele de stânga, să îşi modifice 
politicile investiţionale pentru a reuşi să gestioneze problema 
vitală a păcii interne a Israelului. Oricine vede atât „valurile de 
ură şi teroare care mătură străzile noastre şi fanatismul islamic 
care trimite copii să ucidă copii”, cât şi faptul că momentul în 
care vor putea fi eliberaţi porumbeii păcii este destul de depar-
te. „Nu vom putea lăsa urmaşilor noştri pacea ca moştenire, 
dar putem măcar să le lăsăm drumurile deschise”, a declarat 
preşedintele israelian, conform comunicatului transmis de pur-
tătorul său de cuvânt. Vorbitorul a explicat că între evrei, arabi şi 
palestinieni trebuie construite cât mai rapid relaţii de încredere, 
bazate pe prosperitate. Stânga, în numele „paradigmei sepa-
rării”, şi dreapta, în numele „ideologiei Israelului Mare”, amână 
investiţiile şi uită că „arabii şi palestinienii sunt aici, în mijlocul 
nostru”, a afirmat Reuven Rivlin, iar „separarea nu îi va face 
să dispară, după cum nici Israelul Mare nu îi va putea înghiţi”. 

Soluţia propusă de preşedinte este o viaţă mai bună pentru 
locuitorii din zona volatilă a Ierusalimului de Est. „În numele 
separării, stânga a refuzat să investească în cartierele din 
Ierusalimul de Est, refuzând astfel să valorifice suveranitatea 
noastră asupra acelor locuri” şi să creeze condiţii de trai egale în 
partea de est şi cea de vest a oraşului. Iar partidele de dreapta 
nu au investit de teamă că măsura ar fi fost nepopulară în rândul 
propriului electorat, a spus preşedintele.

„Crede cineva, din dreapta sau stânga spectrului politic, 
că dacă mai mult de 70% dintre locuitorii părţii răsăritene a 
Ierusalimului trăiesc sub pragul sărăciei, aceasta promovează 
interesele Israelului sau nevoia de securitate a locuitorilor din 
vestul oraşului?”, a întrebat retoric Reuven Rivlin, care a sub-
liniat, în final, că evreii şi arabii, copii, tineri şi maturi, trăiesc 
acum împreună şi că „politica struţului” în numele unui viitor 
nesigur nu poate rezolva problemele prezentului.

Din păcate, însă, dorinţa preşedintelui Israelului de a construi 
punţi între palestinienii, arabii şi evreii din Israel nu modifică 
prezentul, în care evreii mor în urma actelor teroriste, iar Sta-
tul Israel este obligat, după cum spunea tot Reuven Rivlin, să 
îşi ducă viaţa „cu sabia în mână”. Iar investiţiile nu vor anihila 
prea curând violenţa teroriştilor. Dimpotrivă, însă, s-ar putea ca 
sărăcia în rândul palestinienilor din Ierusalimul de Est şi Cisior-
dania să crească, dacă UE îşi va pune în aplicare măsurile de 
etichetare diferită a produselor, care ar putea falimenta afaceri 
evreieşti din teritorii şi ar lăsa şomeri şi mai mulţi palestinieni. 

Economia României, între performanþe ºi pericole
Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) ne-a anunţat că 

România a avut în trimestrul al treilea cea mai mare creştere 
economică din UE (1,4%), urmată de Polonia şi Slovacia (ambele 
0,9%). Şi asta, în timp ce Zona Euro, în care ne dăm de ceasul 
morţii să intrăm, a crescut cu 0,3%. Iar perfomanţa noastră 
din iulie-septembrie nu e o întâmplare, pentru că şi pe 12 luni 
România e tot fruntaşă în UE, cu 3,6% creştere a produsului 
intern brut, clasându-se pe locul al doilea, după Cehia (4,3%).

Desigur, cel mai entuziast faţă de această ştire a fost pre-
mierul demisionar, dar bucuria sa ar trebui pusă în faţa altor 
cifre, despre care vom vorbi imediat şi care ne mai diminuează 
zâmbetul şi mândria. Până atunci, să spunem că şi la investiţii 
străine stăm bine, având 2,5 miliarde de euro în nouă luni, cu 
un miliard mai mult decât în acelaşi interval de anul trecut.

Ba, mai mult decât atât, şi FMI, care ne tot avertizează să nu 
creştem prea repede salariile, ne creditează cu creşteri frumoa-
se şi în 2015 (3,4%), şi în 2016 (3,9%), iar UE spune că vom 
creşte cu 3,5% anul acesta, cu 4,1% în 2016 şi cu 3,6% în 2017.

Şi atunci, unde e ameninţarea de care vorbeam mai sus? 
Ea există, şi este pe cât de reală, pe atât de greu de perceput, 
la prima vedere. Din punctul de vedere al pericolelor care ne 
pot paşte, România seamănă cu un alergător pe care picioa-
rele îl ajută să sprinteze frumos, dar plămânii nu îi permit să 
menţină ritmul.

Un prim semnal de alarmă vine tot de la Eurostat, care s-a 
apucat să calculeze câtă materie primă consumă statele mem-
bre UE pentru fiecare kilogram de marfă realizată, respectiv 
cât de eficiente sunt aceste economii. Şi aici, iar ajungem pe 
penultimul loc. Criza a determinat toate ţările să îşi drămuiască 
atent materiile prime şi energia, ceea ce a determinat o scă-
dere a cheltuielilor. În medie, în UE, la un kilogram de resurse 
consumate, câştigi 1,95 euro, cea mai mare productivitate a 
resurselor fiind în Luxemburg (3,94 euro/kg). Aproape toate 
ţările au scăzut consumurile de resurse în 2014 faţă de 2002, 
chiar cu 50% în cazul Spaniei, dar România consumă cu 62,3% 
mai mult şi câştigă cu 8,3% mai puţin în 2014 decât în 2002. 
Asta înseamnă că la o creştere a PIB-ului de 169,1%, avem 
o scădere a productivităţii resurselor de 1,5%, ceea ce, cum 
spuneam, ne mai diminuează zâmbetul şi încântarea.

La fel şi la raportul dintre productivitate şi salarii, cele din 
urmă crescând semnificativ mai mult, mai ales după ultimele 
decizii luate în Parlament de a spori lefurile medicilor, profeso-
rilor şi ale tuturor bugetarilor cu procente între 25% şi 10%. Nu 
e nimic rău să câştigăm mai mult, dar e rău să câştigăm mai 
mult decât producem, pentru că atunci raportul între nivelul de 
salarizare şi productivitate se va echilibra prin inflaţie.

În sfârşit, dar nu în cele din urmă, şi la discuţiile despre 
bugetul din 2016 se prefigurează o alocare de numai 0,5% 
din PIB pentru cercetare, ceea ce va însemna că produsele 
inteligente şi eficiente vor veni din import, iar noi vom exporta 
mărfuri cu valoare adăugată mai mică.

Drept care, economia românească gâfâie rău când aleargă. 

Cumpãrãturi de 13,31 miliarde de euro într-o singurã zi
Isprava s-a întâmplat în China, care în data de 11.11 săr-

bătoreşte, cum e lesne de ghicit din numerele amintite, Ziua 
Celibatarilor, reversul sărbătorii americane de Valentine Day.

Cel mai mare retailer online din China, Alibaba, care con-
trolează nu mai puţin de 90% din piaţa online chineză între 
persoane particulare, a izbutit să vândă pe internet în acea 
zi mărfuri de 13,31 miliarde euro. Ceea ce este grăitor, este 
că achiziţiile record de anul acesta au fost cu 60% mai mari 
decât cele de anul trecut, ceea ce demonstrează că, în ciuda 
reducerii avântului economic al ţării, chinezii au destui bani şi 
ca să îşi sărbătorească celibatul. Numărul consumatorilor care 
au cumpărat de 13,31 miliarde euro într-o zi a fost de ... 95 de 
milioane, adică de vreo cinci ori populaţia României!

Şi ca să ne facem o idee despre ce înseamnă când chi-
nezii se apucă de sărbătorit, să mai spunem că în Australia o 
companie de produse alimentare a trebuit să îşi ceară scuze 
clienţilor, deoarece pe 11 noiembrie nu a mai existat lapte praf 
pe rafturile respectivelor magazine, deoarece fusese cumpărat 
online de chinezii nesatisfăcuţi de calitatea laptelui din ţara lor!

Cei mai în vârstă îşi mai amintesc, poate, cum trăiau chinezii 
pe vremea lui Mao!

ALX. MARINESCU

Toate comunităţile 
evreieşti trec 

sub conducerea 
Centralei Evreilor
Desfiinţarea de către regimul Antonescu 

prin Decret-Lege a Federaţiei Uniunilor de 
Comunităţi Evreieşti în decembrie 1941 şi 
înfiinţarea Centralei Evreilor din România 
au fost evenimente definitorii în crearea 
unui nou statut juridic pentru Comunităţile 
evreieşti în contextul Holocaustului. Conform 
Regulamentului pentru or-
ganizarea şi funcţionarea 
Centralei Evreilor, publicat 
în „Monitorul Oficial” din 31 
ianuarie 1942, ”toate Co-
munităţile Evreieşti, toate 
organizaţiile evreieşti au 
trecut sub controlul şi conducerea Centralei 
Evreilor, care le reprezenta în faţa autorităţilor 
şi a instanţelor judecătoreşti. Aflându-se sub 
o totală subordonare faţă de Centrală, Co-
munităţile nu mai aveau dreptul să-şi aleagă 
conducerile. Ele erau numite sau revocate pe 
baza hotărârilor Centralei. În aceste condiţii, 
alegerile comunitare din Bucureşti stabilite, 
pe baza prevederilor statutare, pentru sfârşitul 
anului 1941, dar amânate din motive organi-
zatorice pentru începutul anului 1942, nu au 
mai avut loc. În „Gazeta Evreiască” din 18 
februarie 1942 apărea următorul comunicat: 
„Instalarea noului preşedinte al Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti a avut loc duminică, 
15 februarie, în sediul Comunităţii Evreieşti 
din Calea Dudeşti 24. În funcţia de preşedin-
te a fost numit domnul Lazăr Halberthal. In 
conducerea Comunităţii au mai fost numite 
următoarele persoane: dr. Alexandru Şafran, 
şef-rabin; W. Edelstein, secretar general; J. 
Salzman, şef al secţiei administrative; Alex 
Lazăr, şef al secţiei asistenţă; Felix Aderca, 
şef al bibliotecii; M. Croitoru, avocat , la 
serviciul contencios, S. Feyns la cult; dr. B. 
Şapira la serviciul de medicină preventivă; I. 
Navon la serviciul munca obligatorie; avocatul 
V. Solomon la secţia şcoli; I. Camil la secţia 
statistică; Th. Gavriloiu la serviciul stării civi-
le; M. Bresliska la serviciul culturii; D. Toma 
la serviciul educaţie fizică”. La şedinţa de 
instalare a noii conduceri au luat parte repre-
zentanţii Centralei: H. Streitman, preşedinte, 
dr. N. Gingold, secretar general, Willman, şef 
al secţiei presă şi editură. Din vechea con-
ducere a Comunităţii au participat Sigmund 
Goldfarb, fost preşedinte; Axenfeld, fost şef 
al serviciului administrativ; Sache Grunberg, 
fost preşedinte al secţiei cult. 

 Aşadar, desfiinţarea Federaţiei nu a în-
semnat şi desfiinţarea Comunităţilor. Ele s-au 
păstrat ca instituţii subordonate Centralei. Dar 
singurul organism recunoscut de autorităţile 
oficiale ca reprezentant al evreilor a fost Cen-
trala. Ea răspundea de organizarea evreilor 
în conformitate cu dispoziţiile guvernului. 
Astfel, Comunităţile din România, inclusiv 
Comunitatea Evreilor din Bucureşti, şi-au 
pierdut dreptul la autonomia garantată prin 
vechile legislaţii. Prin intermediul Centralei 
ele au fost subordonate politicii antievreieşti 
a regimului Antonescu. 

În acest context politic, misiunea condu-
cerii Comunităţii de a acţiona pentru apărarea 
intereselor vitale ale evreimii nu era deloc 
uşoară. Una dintre preocupările importantele 
ale conducerii a fost chemarea coreligionarilor 
la un comportament disciplinat, la supunere 
faţă de situaţia dată, mai ales în condiţiile 
războiului antisovietic. La 27 februarie, şef-
rabinul Şafran a convocat într-o şedinţă 
specială Sfatul Rabinic al Comunităţii Evreilor 
din Bucureşti. Au participat J. Goldstein, şeful 
Secţiei cultului la Centrală, L. Halberthal, pre-
şedintele Comunităţii. Scopul şedinţei a fost 
punerea în temă a rabinilor ca, în predicile lor, 
să ceară enoriaşilor să ducă o viaţă sobră, în 
respect faţă de legile ţării. Să repete în pre-
dici apelul pentru subscrierea la Împrumutul 
Reîntregirii. In general, liniile directoare ale 
programului de activitate adoptat de noua 
conducere au fost: introducerea disciplinei, 
a ordinii; împletirea experienţei bătrânilor cu 
energia tinereţii.

LYA BENJAMIN

C.S.I.E.R.
Din istoria 

C.E.B.
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Meyer Abraham Halevy, rabinul novator
Născut în primul an al secolului XX, 

dr. Meyer Abraham Halevy, rabin şi isto-
ric, originar din Piatra Neamţ, face parte 
din “eşalonul de excelenţă al poporului 
evreu”, fiind “o personalitate remarcabilă 
a intelectualităţii din România”. Aceste 
aprecieri au fost exprimate de binecunos-
cuţii istorici Lya Benjamin şi Hary Kuller, 
invitaţi la o emisiune a Radio Shalom.

Diplomele le-a obţinut la Paris, în 
1925, ca licenţiat atât al Seminarului 
Israelit al Franţei cât şi al Universităţii 
Sorbona. “Micuţul şi firavul” Meyer Abra-
ham, cel născut într-o zi de 4 aprilie 1900, 
ca fiu la rabinului Abraham Halevy şi al 
Simei Dascălu, descendentă a unei fa-
milii de rabini, avea să înceapă, mai întâi 
la Iaşi, o carieră exemplară, ca exeget al 
textelor religioase iudaice, ca rabin, ca 
istoric şi publicist, carieră care va conti-
nua apoi la Bucureşti şi se va încheia la 
Paris, unde în 1972 părăseşte această 
lume. Prin studiile sale, el ajunge la con-
cluzii incontestabile legate de existenţa 
comunităţii sefarde pe teritoriul României 
încă din 1550. 

Halevy este fondatorul literaturii is-
torice moderne a evreilor din România, 
pe baza unor documente apocrife. Într-o 

prelegere pe care dr. Halevy a susţi-
nut-o la Institutul Cultural al Templului 
Iudaic din Bucureşti, a desfiinţat prin 
contraargumente ştiinţifice, bazate pe 
studii proprii, teza marelui psihanalist 
Sigmund Freud, care contesta identi-
tatea evreiască a lui Moise. O lucrare 
prin care dr. Halevy îşi face şi mai bine 
cunoscută propria concepţie despre 
viaţă este “Monografia Templului Coral 
din Bucureşti”. Lucrarea l-a impesionat 
pe însuşi Patriarhul României de atunci, 
Miron Cristea, care îşi exprima regretul 
că Biserica Ortodoxă Română nu avea 
o astfel de monografie.

Foarte importantă este şi viziunea dr. 
Halevy asupra evreimii române în ceea 
ce priveşte teritoriul ocupat, evidenţiind 
o abordare unitară, prin care el se intere-
sează nu doar de evreii din Vechiul Regat 
ci şi de cei din provinciile care s-au alipit 
în 1918, formând România Mare, şi asta, 
cu mult înainte de Marea Unire. Lucrarea 
sa intitulată “Istoria comunităţilor evreieşti 
din Moldova şi Ţara Românească” este 
apreciată de istoricii români, inclusiv 
de Nicolae Iorga. Totodată, el este cel 
care are iniţiativa de a susţine ca în jurul 
Templului Coral să se înfiinţeze, în anii 

’20-’30, un institut cultural, o bibliotecă, 
un muzeu şi o arhivă, ceea ce nu se 
obişnuia, raportat la o instituţie de cult. 
Halevy înfiinţează la Iaşi, în 1925, re-
vista-anuar “Sinai”, care va apărea aici 
până în 1926, ca ulterior să reapară la 
Bucureşti, între anii 1936-1939, şi pe 
care o va conduce ca director, această 
revistă fiind una dintre cele mai docte 
reviste evreieşti din Europa. Publicaţia 
este poliglotă, găzduind articole în limba 
română, ebraică şi germană. A fost rabin 
al sinagogilor “Lupu Schwarz” şi “Reşit 
Daat” din Iaşi, apoi al comunităţii sefarde 
din Capitală, precum şi la Sinagoga Mare 
(1926-1935) şi la Templul Unirea Sfântă 
(1935-1940), iar în anii războiului, până 
în 1945, la Templul Coral. În timpul dicta-
turii militaro-fasciste a fost arestat în mai 
multe rânduri din cauza acţiunilor sale de 
ajutorare a unor deţinuţi politici. 

În ultimii ani de viaţă, destinul îl rea-
duce pe dr. Halevy în capitala Franţei, 
de astă dată în exil. Şi aici, ca şi în Ro-
mânia natală, îşi va continua activitatea 
ca rabin şi ca istoric.În 1963, dr. Halevy 
a fost numit profesor de istoria evreilor 
la Seminarul Israelit al Franţei. A lăsat o 
bogată moştenire iudaică. (B.M.M.)
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Decorul pictural al parcului Mogoşoaia 
toamna, unde-şi are sediul Centrul Cul-
tural al Palatelor Brâncoveneşti, a fost 
ales, cu discernământul estetic obişnuit, 
de pictoriţa Paula Ribariu, organizatoarea 
expoziţiei colective de pictură contempo-
rană „Spaţiul spiritual”, aflată la a 11-a 
ediţie, patronată de Ziarul neconvenţional. 
„Tot ceea ce există în artă este legat de 
exerciţiu spiritual”, opina curatorul expo-
ziţiei, Raluca Băloiu, la vernisaj. Spaţiul 
imaterial este investigat în tot atâtea 
concretizări plastice câte personalităţi îl 
sondează. Vizitatorii au intrat în comuniu-
ne cu „siluetele energetice” purtând citate 
din Cioran şi Noica ale Paulei Ribariu. 
Au recunoscut, tălmăcit prin mijlocirea 
tehnologiei prezente, ecouri din „dicteul 
automat” al avangardiştilor, în lucrările 

lui Constantin Abăluţă. Au primit infuzia 
metaforelor încărcate de bucuria vieţii 
din pictura lui Ştefan Pelmuş; o familie de 
pictori fecunzi, dovadă – lucrările Magda-
lenei şi ale lui Bogdan Pelmuş, ironizând 
nonconformismul. Au tresărit în faţa 

„peisajelor metafizice” ale 
Brânduşei Bontea. Iubitorii 
picturii flamande au reţinut 
tablourile Danielei Chirion. 
Chipurile din neolitic ale lui 
Lucian Ţăran au impus un 
orizont străvechi, arhetipal, 
constituindu-se într-un posi-
bil jurnal al omului. Remar-
cabilă – „simfonia de griuri” 
din pictura Irinei Florescu, 
prin „poetica faldurilor, a 
pliurilor”; o lume a îngându-
rărilor fantaste. 

Invitata de onoare a expoziţiei, Alma 
Redlinger, s-a evidenţiat prin prospeţime, 
experienţa artistică formată la şcoala lui 
Maxy, trecută prin tot ce a dat copleşitor 
pictura secolului XX. Respiră-n ele o in-
imitabilă putere de a face să vorbească 
lumina în sticla albă, verzuie, fumurie. Au-
toportretul cu lăcrămioare împrumută gri-
ului ceva din spiritul neconcesiv cu sine în 
faţa şevaletului. „Naturile” ei „moarte” sunt 
vii, sunt parte a fiinţei sale, cum sunt şi 
atelierul şi uneltele ei. Există pretutindeni 
o demnitate în faţa lumii contemporane, 
căreia nu-i întoarce spatele, dar ştie să-şi 
apere valorile-stea polară, care-i dau forţă 
şi echilibru. Avem nevoie să ne acceptăm 
unii pe alţii în infinita noastră diversitate: 
moto-ul expoziţiei. 

IULIA DELEANU 
1954 Israel – înfiinţarea unei noi or-

ganizaţii a evreilor originari din România: 
IRGUN IOTZEI ROMANIA (Comitetul 
evreilor români emigraţi în Israel), con-
dusă de Idov Cohen, preşedinte, inginer 
dr. Foca Hirs şi avocat Maier Segal, vi-
cepreşedinţi. Scopul iniţial al organizaţiei 

era „despăgubirea victi-
melor regimului nazist”.

Martie, Bucureşti 
– judecarea unui lot de 
32 de persoane, foşti 

membri ai organizaţiei „Haşomer Haţair”.
20 martie, Bucureşti – sosirea în 

România a diplomatului Zeev Argaman, 
noul însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Israelului.

23 martie, Bucureşti – Tribunalul Mili-
tar Teritorial Bucureşti a dispus trimiterea 
în judecată a unui lot format din 12 lideri 
ai mişcării sioniste din România.

31 martie, Bucureşti – după trei ani 
de detenţie, liderul sionist A. L. Zissu a 
fost condamnat de Tribunalul Militar la 
temniţă grea pe viaţă pentru „crime de 
înaltă trădare”. Intervenţiile Statului Israel 
şi ale unor evrei din S.U.A. au reuşit să-i 
obţină graţierea, Zissu părăsind ulterior 
România.

Aprilie - mai, Israel – presa israeliană 
(„Zmanim”, „Haboker”, „Herut”, „Hatzofe”, 
„Davar”) publică materiale despre con-
damnarea sioniştilor din R.P.R., conside-
rându-se că procesele sunt „o nouă verigă 
în campania de exterminare a rămăşiţelor 
de independenţă spirituală a colectivităţii 
evreieşti din R.P.R. şi a celor mai buni 
militanţi ai săi”. Se susţinea că „trebuie 
alarmate toate organizaţiile evreieşti din 
întreaga lume spre a lua poziţie contra 
acestor încălcări ale drepturilor omului”.

12 mai – directorul Departamentului 
Politic al Congresului Mondial Evreiesc, 
A. L. Easterman, a transmis o circulară 
către cele mai importante comunităţi 
evreieşti occidentale, în care solicita să se 
acţioneze în sprijinul victimelor proceselor 
sioniste din România. 

15 mai, Israel – desfăşurarea Con-
ferinţei naţionale a Ligii de prietenie 
România – Israel, cu participarea a 70 de 
delegaţi. Între altele, s-a hotărât procla-
marea lunii august ca „lună de prietenie 

cu R.P.R.”. 
23 mai, Tel Aviv – în semn de pro-

test faţă de condamnarea sioniştilor 
din R.P.R., la iniţiativa originarilor din 
România, a început o grevă a foamei, 
la care au participat 48 de persoane, 
organizându-se totodată un miting în faţa 
Sinagogii Mari, cu participarea a circa 700 
de persoane.

27 mai, Tel Aviv – la cererea minis-
trului israelian de Externe, greva foamei, 
iniţiată la 23 mai, a luat sfârşit prin or-
ganizarea unui amplu miting la care au 
participat circa 1.500 de persoane. A fost 
ascultat la megafoane mesajul transmis 
de Ben Gurion, care s-a solidarizat cu 
greviştii îndemnându-i să continue lupta. 
Greviştii au dat citire unui comunicat prin 
care au anunţat continuarea luptei prin 
alte mijloace până la eliberarea sioniştilor 
din România.

3 iunie, Bucureşti – guvernul român 
a înaintat guvernului israelian, prin legaţia 
sa din România, o notă în care a arătat 

că derularea „campaniei de calomnii îm-
potriva statului român”, duse de „unele 
organe de presă”, precum şi de către 
„anumite elemente din conducerea unor 
organizaţii politice din Israel”, este ne-
justificată. Se menţiona că „pedepsirea” 
de către organele justiţiei române a unor 
„elemente” s-a datorat 
vinovăţiei acestora de 
„spionaj împotriva sta-
tului român”. 

3 iulie, Israel – Ra-
dio Israel a transmis că mai mulţi condu-
cători ai sioniştilor români condamnaţi 
la închisoare au fost eliberaţi la sfârşitul 
lunii iunie, după ce fuseseră condamnaţi 
pentru diferite perioade, de la două luni 
până la 6 ani.

9 septembrie, Ierusalim – încheierea 
unui Acord Comercial şi a unui Acord de 
Plăţi între România şi Israel, în care era 
prevăzut un volum de mărfuri în valoare 
de 2.550.000 $ de fiecare parte. Vala-
bilitatea acordurilor era reînnoită anual, 
schimburile comerciale între cele două 
state desfăşurându-se potrivit clauzelor 
stabilite în fiecare an. 

Dr. FLORIN C. STAN

Continuăm trecerea în revistă a principalelor momente  
din istoria relaţiilor diplomatice româno-israeliene.

Relaþii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1954)

Festivalul Internaþional 
“Clara Haskil”,  

ediţia a II-a, la final
”Recent mi-am încheiat prima că-

lătorie în România, unde am susţinut 
două concerte în minunatul oraş Sibiu, 
în cadrul Festivalului Internaţional Clara 
Haskil. Am făcut şi o scurtă călătorie 
în capitala României, pentru a repeta 
cu Orchestra Simfonică Bucureşti dar, 
ţinând cont de teribila tragedie întâm-
plată aici, cu o seară înainte de sosirea 
mea, nu a fost cel mai potrivit moment 
pentru prima mea vizită. O ţară întregă 
era, vizibil, în şoc. Vreau să transmit 
mulţumiri Alinei Azario, un muzician 
excelent şi în acelaşi timp minunată 
gazdă a Festivalului Clara Haskil. Sper 
ca festivalul să crească în viitor şi reco-
mand tuturor colegilor mei muzicieni să 
urmărească acest eveniment muzical!”, 
a spus Alexander Schimpf, unul dintre 
cei mai importanţi pianişti contempo-
rani, la finalul celei de-a doua ediţii a 
Festivalului Internaţional Clara Haskil.

Singurul eveniment muzical interna-
ţional din România, dedicat memoriei 
celebrei pianiste Clara Haskil, acest 
festival a crescut natural de la prima la 
a doua ediţie. Unii dintre cei mai bine 
cotaţi muzicieni au susţinut concerte cu 
programe complexe la Sibiu, în perioa-
da 26 octombrie - 2 noiembrie. Între ei, 
Mauro Lo Conte, Volodymyr Lavrynen-
ko, Ştefan Tarara, Tiberiu Soare sau 
Cristian Budu dar şi Cvartetul Arcadia 
şi Orchestra Simfonică Bucureşti.

O întâlnire specială în cadrul fes-
tivalului a fost aceea a publicului cu 
actriţa Maia Morgenstern şi pianista 
Alina Azario, organizatoarea festivalu-
lui, la vizionarea spectacolului-lectură 
ce a avut la bază corespondenţa Clarei 
Haskil cu Dinu Lipatti.

 ”E un act de restituire istorică, 
morală, culturală. Cred că vom deveni 
mai bogaţi şi mai înţelepţi, cunoscând 
prin intermediul muzicii dar, de ce nu, 
pătrunzând, atât cât se îngăduie, în 
intimitatea ei, în corespondenţa cu un 
mare prieten, Dinu Lipatti. Poate că e 
înduioşător şi drept şi cinstit să-i cu-
noaştem şi altfel, în marea lor prietenie, 
în intimitate. Poate că şi în acest dialog, 
muzică, rostirea cuvântului, interpretare 
vom afla o dată în plus, cine şi cum a 
fost Clara Haskil. Noi avem nevoie să 
ştim cine a fost Clara Haskil.”, a spus 
pentru “Realitatea Evreiască” actriţa 
Maia Morgenstern.

În contextul tragediei din Clubul 
Colectiv, din 30 octombrie, soldat cu 
zeci de morţi şi numeroşi răniţi, Festi-
valul Internaţional “Clara Haskil” de la 
Sibiu şi-a modificat programul muzical, 
începând cu 31 octombrie, ziua imediat 
următoare incendiului.

GEORGE GÎLEA

V a s i l e  D u b  î n  t r e i  i p o s t a z e
La Centrul Comunitar Evreiesc, unde 

adesea artişti plastici evrei (şi neevrei) 
îşi prezintă creaţiile, a avut loc la 6 no-
iembrie a.c. un vernisaj, de această dată 
de caricaturi. Intitulată ”Iluminatoare prin 
relevanţă”, expoziţia a fost interesantă nu 
numai fiindcă acest gen de artă îţi trans-
mite un mesaj printr-o formă umoristică, 
poate mai uşor de înţeles dacă este reuşi-
tă, ci şi datorită autorului. El este de-acum 
cunoscut cititorilor revistei prin cartea lui 
pe care am prezentat-o chiar în numărul 
trecut al “Realităţii Evreieşti”. Este vorba 
despre Vasile Dub, preşedintele Comu-
nităţii Evreilor din Târgu-Mureş, despre 
care am putea spune că a apărut la acest 
eveniment în trei ipostaze: inginer, grafici-
an şi scriitor. Despre prima s-a vorbit mai 
puţin, doar în cadrul enumerării unor date 
biografice şi poate pentru a pune faţă-n 
faţă tehnicianul cu artistul, în contextul în 
care, aşa cum a subliniat  organizatoarea 
expoziţiei, Delia Marc, formaţia riguroasă 
de inginer l-a determinat să-şi găsească 
acest mod de exprimare. În schimb, ex-
poziţia, care a ocupat vreo trei pereţi ai 
holului Centrului Comunitar, a servit ca 
inspiraţie pentru Delia. Ea, împreună cu 
alte persoane – ca de pildă Adrian Gue-
ron, directorul JCC, sau Robert Schorr, 
de la Departamentul de Cultură, Artă şi 
Ştiinţă – au văzut câteva dintre caricaturile 

lui Vasile Dub şi s-au gândit că ele merită 
să fie cunoscute şi de alţii. O idee bine 
gândită, deoarece vernisajul a adunat un 
numeros public, interesat de acest gen de 
creaţie şi care a apreciat-o la adevărata 
sa valoare.

Delia Marc l-a prezentat pe autor, in-
sistând asupra celor trei ipostaze, a făcut 
o scurtă incursiune în istoria caricaturii, a 
scos în evidenţă ca o specificitate etnică 
umorul evreiesc, lansând ipoteza că 
poate din această cauză există o serie 
de cunoscuţi caricaturişti evrei sau pictori 
evrei care au inclus în creaţiile lor şi cari-
catura. A accentuat că este vorba despre 
o caricatură de calitate care, aşa cum se 
arată într-o explicaţie a genului, ”esenţia-
lizează într-o singură formă vizuală ceea 
ce nu poate fi rostit de numeroase cuvinte 

sau discursuri întregi”. Această definiţie 
se potriveşte foarte bine celor realizate 
de Vasile Dub, a arătat vorbitoarea, care 
a invitat publicul să se uite la caricaturi 
şi apoi, dacă sunt imagini mai greu de 
înţeles, să-i pună întrebări autorului. Nu 
am observat să se fi întâmplat aşa ceva, 
dar nu este de mirare deoarece, când a 
luat cuvântul şi şi-a prezentat metodele 
de creaţie, Vasile Dub a arătat că primul 
lui critic este soţia sa, Mariana, care, dacă 
are dubii, îl întreabă ce a vrut de fapt să 
spună şi în acest fel poate să modifice 
desenul.

Vasile Dub a fost prezentat şi în 
ipostaza de scriitor, prin organizarea şi 
a unei mini-lansări de carte şi anume a 
volumului ”Paratrăznete pe sinagogi?”. 
Semnatara acestui articol a vorbit mai 
mult despre personalitatea preşedintelui 
C.E., care îmbină armonios interesul faţă 
de iudaism, faţă de literatură şi faţă şi 
arta plastică, reuşind în acelaşi timp să-
şi desfăşoare foarte bine activitatea de 
lider al evreimii târgu-mureşene. Dat fiind 
faptul că, aşa cum am menţionat, recenzia 
cărţii a apărut  în R.E., vorbitoarea a făcut 
doar câteva observaţii despre tematica şi 
stilul autorului şi a îndemnat publicul să 
citească volumul.

EVA GALAMBOS

Noul număr al revistei “Menora”
Anunţăm apariţia celui mai recent număr al revistei online a Comunităţii Evreilor 

din Focşani, “Menora”. Publicaţia rezervă un spaţiu consistent  unui text bine docu-
mentat despre istoria evreilor din Odobeşti, semnat de Bogdan Constantin Dogaru. 
Mai putem citi o poveste incredibilă din al doilea război mondial, dar şi despre istoria 
cetăţii Dinogeţia, din seria oraşe dispărute din România.

Colectivul redacţiei “Menora” ne oferă şi câteva sugestii de călătorie din România, 
dar ne spune şi istoria Străzii Mari a Unirii, din Focşani. Nu lipsesc nici ştirile din 
Vrancea, Israel şi din lume, nici informaţiile utile din domeniul sănătăţii sau juridic. 
Paginile de umor, curiozităţi sau cele despre savanţii români şi evrei şi-au găsit, ca 
de fiecare dată, locul binemeritat.

Vă invităm, aşadar, la lectură! O revistă interesantă, pentru cititori curioşi. (G.G.)

Nevoia de a ne accepta unii pe alþii în infinita noastrã diversitate

Triptic de Ştefan Pelmuş
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J E W I S H  R E A L I T Y
“Mihail Sebastian days” in Brãila

Aurel Storin z .l .  left  his trace on more than half 
of modern histor y of Tănase Theater

The funeral of Aurel Storin z.l. in the Sephardic Cemetery in Bucharest

Israel offers to help Romania 
after the tragedy of the Collective Club

Commemorative 
event dedicated 

to Dorel Dorian z.l. 
in Bucharest

One year after the death of the 
journalist and writer Dorel Dorian z.l., 
with the support of his children, Mugur 
and Daniela Dorian, FJCR organized 
a commemorative event at the Choral 
Temple in Bucharest, at Giurgiului 
Cemetery and at the Jewish Community 
Center. After the Shahrit service, FJCR 
president Dr. Aurel Vainer said that “the 
children deserve to be honored and 
respected when through yaarzeit, they 
honor and respect one of the most sacred 
commandments of the Decalogue: 
Honor thy father and thy mother.” He 
presented a mix of personal memories 
with bio-bibliographic data. Iulia Deleanu 
has sketched his portrait, pointing the 
guidelines from the Jewish Reality 
review in his era. Eng. Paul Schwartz, 
FJCR vice-president and JCB president, 
proposed to Hasefer Publishing House 
the reprinting of some of the writings. Eva 
Galambos pointed the journalist’s merits. 
Dr. Aurel Vainer appreciated his science 
fiction literature and his prestige in the 
Parliament. Mugur Dorian – his working 
power and his sincerity.

The presentations of the symposium 
outlined: the merits of the one who 
dedicated his energy to the revitalization 
of the Judaism in Romania – Dr. Aurel 
Vainer, FJCR president; moments of a 
lifetime friendship – Dr. Harry Falic; the 
ethical model – Professor Vasile Morar; 
the magister model in understanding 
of the “world machinery” – Alexandru 
Mironov, writer; the posterity through work 
and family – Eng. Paul Schwartz; the 
editing of the Literary Booklets and of the 
Jewish Reality Supplements – Alexandru 
Marinescu, CIEP director; the unusual 
generosity – Eng. Annette Vainer; the 
exceptional friendship – Professor 
Varujan Pambuccian.

Mugur Dorian thanked the Federation, 
Dr. Harry Falic and Daniela for organizing 
the event. The interventions: professor 
Zigu Tauberg, Dr. Lya Benjamin, Adrian 
Ciontea, Irina Cajal, Harry Kuller. Iulia 
Deleanu received the “Dorel Dorian” 
Prize. Iancu Ţucărman provided the 
musical background for the in memoriam 
images. The children edited the “Dorel 
Dorian” booklet. 

In order to designate the new prime 
minister, President Klaus Johannis 
met with the political parties, five of 
the deputies representing the national 
minorities ( one being Dr. Aurel Vainer, 
president of FJCR ) and representatives 
of the civil society and protesters.

O n  N o v e m b e r  9 t h D r.  A u r e l 
Vainer informed the members of the 
Leadership Committee of FJCR about 
the negotiations unfolding, at the end of 
which Dacian Cioloş was designated as 
prime minister.

The leader of the Parliamentarian 
Group of National Minorities, Varujan 
Pambuccian, said that “the ethnic 
minorities are not in favor of early 
elections,” but that they need to form a 
government of technocrats. The national 
minorities’ representatives have stated 
that the future Executive must have clear 
objectives and well-defined time horizon 
in which to act.

Dr. Aurel Vainer said in the Committee 
meeting that the situation is extremely 
complex, including the problem of 
par l iamentary representat ion of 

minorities, in case the total number of MPs 
will diminish. In these circumstances, the 
FJCR President was mandated by the 
committee to engage further in supporting 
the interests of the Jews in Romania and 
the proper representation of minorities 
in Parliament. FJCR President pledged 
that he would present periodically his 
parliamentary activity.

Ovidiu Bănescu, economy director of 
FJCR, Eng. Felix Koppelmann, president 
of the Jewish Community from Oradea, 
and Paul Schwartz, vice-president of 
the Federation and president of JCB, 
advanced and supported the proposal 
for a new application of Aurel Vainer as 
president of the Federation.

Another point on the agenda was 
the presentation by the President of 
the Federation of his efforts for the 
promulgation of the property retrocedation 
law with regards to the properties of 
national minority communities and 
religious organizations, achieved by the 
adoptation three amendments. The first 
concerns the request that the competent 
authorities will take in consideration by 
priority the applications for repayment 
of Holocaust survivors. The second 
amendment approved states the 
recognition of all properties that belonged 
to associations and foundations. Finally, 
another new regulation states that all 
donations made by the Romanian ethnic 
minority and religious organizations 
during the communist era are considered 
abusive.

The 3rd  edition of “Mihail Sebastian 
Days” in Brăila was opened by Robert 
Schorr, the head of the Office for Culture, 
Art, Science, who invited the participants 
to speak at the inaugural meeting: 
President of FJCR Dr. Aurel Vainer, 
member of the Parliament, proposed the 
transformation of the event as “Mihail 
Sebastian Festival”; Victor Opaschi, State 
Secretary for Religious Affairs, paid a 
tribute to the Jew, “man of the Danube”; 
Aurel Simionescu, mayor,  insisted on 
placing a statue of Mihail Sebastian in 
Brăila and Nadia Ustinescu, president 
of the Jewish Community from Brăila, 
announced that David Segal, honorary 
president, will remain  president of the 
community for life. Lucian Sabados, 
theater “Maria Filotti” director, stressed 
the importance of presenting a Sebastian 
show every year and announced that 
next year they will organize a concert of 
music to illustrate Sebastian’s passion 
for this art. Professor Dr. Ionel Cândea, 
director of the History Museum of Brăila, 
awarded all speakers commemorative 
medals in honor of King Carol I and King 
Ferdinand, and reminded that the hotel 
where the Museum is located hosted King 
Ferdinand and Queen Mary as guests.

On the agenda: the dialogue Lucian 
Sabados - Erwin Şimşensohn on 
the influence of the “Journal” on the 
performance of the play „The Holiday 

Game”, the documentary “Sebastian” 
by Lucia Hossu Longin, the launch of 
the journalism volume from the French 
writer’s period, “French Mirage “ edited by 
Geo Şerban, published at “Hasefer”, “the 
Holiday Game” in the vision of Professor 
Dr. Viorel Cosma, the presentation about 
Sebastian “Melomaniac in times of 
restraint” provided by literary researcher 
Petrus Costea, with the presentation 
of six volumes of Fundamental works 
- Mihail Sebastian, the lecture of Ionuţ 
Vulpescu, Minister of Culture, read by 
Irina Cajal.

The Havdalah and Shabbat were 
greeted at the Coral Temple of the city, 
where the concert of the community choir 
and Klezmer Band from Bucharest took 
place. It is worth mentioning the artistic 
presence of Maia Morgenstern, Mya 
Liontescu, Dorin Păunescu, from TES, of 
Dorit and Nico Nitai from Theatre “Karov” 
Israel.

“The Hol iday Game “,  the re-
inauguration performance of the “Maria 
Filotti” Theater, directed by Erwin 
Şimşensohn, completed the 3rd edition 
of the event “Mihail Sebastian Days”.

 Legendary artists from “Constantin Tănase” Theater, stars of 
TES, writing people from Romania and Israel told farewell to the 
one who “ ennobled the musical theater through his doctorate 
about it,” Aurel Storin z.l. The Writers’ Union of Romania and 
Bucharest branch -theater were among the first who sent 
condolences to the family and community which he belonged to 
“through the disappearance of Aurel Storin, Romanian theater 
undergoes a painful and irreparable loss”. Leaders of FJCR, 
JCB, B’nai Brith, JCC arrived in order to not let alone the wife 
and the daughter. Teşu Solomovici evoked the love for life, the 
lasting friendships and the admiration surrounding him. Eng. 
José Iacobescu, president of B’nai Brith Romania, expressed 
his gratitude for the participation of Aurel Storin in the first 
edition of the “Tolerance Bridges”. Iancu Ţucărman reminded the 
unfinished project for Radio Shalom – “Ten names of Romanian 

Jewish composers”. Eng. Paul Schwartz, FJCR vice-president 
and JCB president, outlined the dedication to work.”I know him 
for more than 50 years; more than half of the modern history 
of Tănase Theater. He was the shield that protected us from 
reaching the extreme vulgarity of those who have stained the 
Romanian commedy”, said Alexandru Arşinel.  “He lectured at 
our Community Center. He was the first who recited the Chosen 
People…, and after him Florin Piersic. He invited me at the 
presentation of his doctoral thesis on the musical thater, an 
unique study […] While being chief editor of the Jewish Reality, he 
received the prestigious Ianculovici Prize, in Israel”, remembered 
Aurel Vainer, FJCR president. “He made us smile. And if we smile, 
it is easier to be united”, considered Rabbi Rafael Shaffer. Adina 
and Diana Storin thanked the audience and the speakers. Rabbi 
Rafael Shaffer and Emil Diamant led the religious service. 

The tragedy of Collective Club 
mobilized the international community, 
which has provided aid for rescuing the 
victims of the fire. The first country that has 
expressed its willingness to come to the 
aid of Romania, based on the experience 
in this area, was Israel. Immediately 
after the fire, Dr. Herman Bercowitz, the 
personal physician of Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu and honorary consul 
of Romania in Israel, has sought and 
obtained from an Israeli firm 
the revolutionary product 
NexoBrid, a medicine for 
removing dead or affected 
tissues in patients with 
severe burns, with no need 
for surgery. In a first stage, 
drugs were sent to over 
100 patients, as well as two 
specialists from Israel and 
Italy to help treat the victims.  

This solidarity gesture 
comes in completion to a 
similar gesture. Professor 
Zeev Rotstein, the general 
d i rector  of  the Sheba 
Hospital in Tel HaShomer 
Medical Center, in the area 
of Ramat Gan, has decided 

to grant aid to the victims of the tragedy 
in Collective Club in Bucharest and sent a 
team of doctors who operated in different 
hospitals in Bucharest. Two wounded 
persons were transported to hospitals in 
Israel. The Romanian community in Israel 
and the Romanian Embassy in Tel Aviv 
offered their help by assisting the families 
of the wounded brought to Israel. 

Israel’s Embassy staff in Bucharest, 
headed  by  HE Tamar  Samash , 

Ambassador of the State of Israel, has 
also responded to the hospitals call for 
blood donation. In a message of solidarity, 
the Embassy expressed the compassion 
towards the victims and urged Romanians 
to donate blood.

FJCR and B’nai B’rith “Dr. Moses 
Rosen” sent messages of solidarity. 

Among the young people present at 
the club, who have offered their help 
to rescue their friends, was also Mihai 

Pope, a member of our 
community. In an interview 
published in the magazine, 
he described the moments 
of horror he experienced, 
that although he managed 
to get away without being 
hurt, he realized that he 
needed to go back and 
make everything possible 
to ease the situation of the 
victims. The tragedy, he 
said, deeply marked him. 
At the same time, he voiced 
the revolt against the lack 
of responsibility of those 
who, through carelessness 
and superficiality, let the 
tragedy happen.

D e b a t e s 
i n  F J C R 

L e a d e r s h i p 
C o m m i t t e e 
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„Am ieºit în stradă sã schimbăm 
mentalităţile, nu un sistem”

M.P.: O glumă. 
Frumos a fost doar 

marşul de marţi, 3 noiembrie, după care 
şi-a dat premierul Ponta demisia. A fost 
frumos pentru că a avut un rezultat, iar 
oamenii au ieşit cu sinceritate, cu furie 
pentru că au văzut că acest sistem corupt 
a ucis şi mai poate ucide.

Spun că este o glumă pentru că, de 
pildă, în timpul protestelor de miercuri, 
4 noiembrie, pe gardul de la Parlament 
s-a urcat un tip cu o pancartă pe care 
scria „Anarchy”. Omul avea o mutră care 
arăta clar că nu ştia ce scrie pe pancartă. 
Sâmbătă, pe 7 noiembrie, pe clădirea Uni-
versităţii se căţăraseră doi tipi din aceeaşi 
categorie. Sunt, evident, oameni plătiţi. 
Plătiţi să spargă gaşca. De ce să intri cu 
jandarmi şi cu scuturi şi să baţi oameni, 
când poţi să îi faci să plece din scârbă. 

Dar să spunem că şi noi suntem 
inconştienţi, cu toţii. Nu ne dăm seama 
la ce riscuri ne expunem atunci când 
mergem la club, la supermarket, la mall. 
Nu ne dăm seama că toţi suntem expuşi 
la ceea ce s-a întâmplat la Colectiv şi că 
argumente de genul „copilului meu nu i 
se poate întâmpla nimic pentru că nu e 
rocker” pierd esenţialul din vedere.

Şi o propunere: cadrele didactice ar 
trebui să fie instruite să acorde primul 
ajutor, pentru că şcolile prezintă multe 
riscuri, ca să nu mai vorbim de faptul că 
mii dintre ele nu au aviz ISU. În cazul unui 
accident, profesorii ar putea salva vieţi, 
dacă ar fi pregătiţi în acest sens.

A.M.: Apropo de „copilul meu”. Cum 
şi când aţi reuşit să luaţi legătura cu so-
ţia dvs., cu mama dvs. (colega noastră 
Sanda Wolf), ca să le spuneţi că sunteţi 
sănătos?

M.P.: Soţia mea ar fi trebuit să vină şi 
ea, pentru că era prietenă cu chitaristul 
Vlad Ţelea. Am coşmaruri în fiecare 
noapte când mă gândesc ce s-ar fi putut 
întâmpla dacă ar fi fost acolo. Ea e genul 
de om care se duce în faţă la concerte şi 
ar fi trebuit să mă duc să o iau de acolo. 
Aşa adorm în fiecare noapte, cu coşmarul 
că e acolo şi mă duc să o salvez. Deci, 
pe soţie am sunat-o imediat ce am ieşit 
şi i-am spus că a ars Clubul Colectiv şi 
că sunt bine, iar mama, pe care am vrut 
să o protejez, a aflat abia a doua zi, când 
m-a văzut la televizor, luându-mi-se un 
interviu.

Pe soţie am rugat-o să ia legătura 
şi cu fata cu care venise unul dintre 
prietenii mei şi să se convingă că e 
sănătoasă. Între timp, respectivul pri-
eten, uşor ars pe spate, se apucase 
să scoată arşii din grămada de la 
uşa clubului, pentru a-şi găsi iubita. 
Practic, smulgea torţe vii din foc, cu 
mâinile goale, căutându-şi prietena şi 
strigându-i numele până ce nu a mai 
avut voce. Împreună cu alţi trei băieţi, 
au scos vreo douăzeci de trupuri din 
foc. Am plecat cu toţii, el având arsuri 
chimice pe mâini, de la substanţele cu 
care se impregnaseră hainele celor 
căzuţi la uşa Clubului Colectiv.

(Urmare din pag. 9)

Dorind să le spri-
jine activitatea şi să 

le ofere vizibilitate, le-a publicat articolele 
propuse şi le-a luat interviuri în revista 
Realitatea Evreiască. Adrian Ciontea a 
propus, într-un apel la neuitare, să fie 
ridicate busturi ale personalităţilor care 
au marcat viaţa comunitară în România

Dr. ing. José Blum, consilier cultural 
al F.C.E.R., a arătat că a lucrat mulţi 
ani alături de Dorel Dorian şi că au 
realizat împreună multe evenimente. A 
fost o colaborare deosebită, a spus el, 
adăugând că resimte un profund regret 
la trecerea în nefiinţă a acestei perso-
nalităţi. De asemenea oameni are ne-
voie comunitatea, a declarat vorbitorul. 
Evocând o discuţie cu fostul preşedinte 
al României, Emil Constantinescu, care 
şi-a manifestat aprecierea faţă de el, 
dr. Irina Cajal, subsecretar de stat în 
Ministerul Culturii, a declarat că Dorel 
Dorian a fost o adevărată personalitate, 
un reper al vieţii culturale şi unul dintre 

oaspeţii frecvenţi ai părintelui său, 
acad. Nicolae Cajal z.l., întâlniri la care 
adesea participa şi fostul şef-rabin dr. 
Moses Rosen z.l.

Dr. Hary Kuller a ţinut să tragă o con-
cluzie la una dintre discuţiile pe care le-a 
purtat cu Dorel Dorian către sfârşitul vieţii 
acestuia. Centrul de interes îl constituia 
rolul jucat de Dorel Dorian în literatura 
SF, dublat de „virtuţile mistico-fantastice 
pe linia Cabalei evreieşti”. Aceste două 
aspecte ar deschide o direcţie fertilă cer-

cetătorilor în domeniul istoriei literaturii, a 
apreciat dr. H. Kuller.

Instituirea Premiului  
”Dorel Dorian” 

Pentru prima dată a fost acordat pre-
miul ”Dorel Dorian”, creat la iniţiativa şi 
cu sprijinul financiar al familiei Mugur şi 
Daniela Dorian, un premiu care ”acoperă 
diversitatea preocupărilor lui Dorel Dori-
an”, a arătat preşedintele F.C.E.R. Astfel 
că un juriu compus din patru persoane: 
dr. Aurel Vainer, prof.univ. dr. Cazimir Şte-
fan, Alexandru Marinescu, redactor-şef 
al Realităţii Evreieşti, director al editurii 
Hasefer, şi ing. Mugur Dorian – a decis 
să acorde premiul pentru ”opera omnia” 
publicistei Iulia Deleanu de la Realitatea 
Evreiască. Primind distincţia, Iulia Delea-
nu i-a mulţumit lui Mugur Dorian şi între-
gului juriu pentru onoarea care i s-a făcut.

În încheierea evenimentului, Iancu Ţu-
cărman, întotdeauna la înălţime, a propus 

auditoriului un omagiu muzical adus lui 
Dorel Dorian – pe fundalul derulării unui 
film conţinând repere bio-bibliografice 
–, ţinând seama de predilecţia acestuia 
pentru sonatele lui Schubert şi ale lui 
Chopin. Piesele au fost interpretate la 
pian de Teodora Ţepeş. Acompaniamen-
tul muzical a continuat prin executarea 
unui Kadiş şi a unei „Fantezii pastorale”, 
aparţinând compozitorului Francis Dopler, 
de către Alexandra Ioan (flaut) şi Valentin 
Melaniţchi (pian).

Un an de la decesul 
omului de litere Dorel Dorian

(Urmare din pag. 13)

Semnificaþia „deghizării” onomastice 
a evreilor ºi legătura cu jertfa

„Degh i za rea ” 
onomastică a evrei-

lor nu e o travestire, e supremul gest de 
apropiere de ţara în care s-au născut, de 
poporul pe care l-au înţeles, de cultura lui, 
căreia nu i-au putut trăda virtuţile. Repet: 
cultura română, în întregul ei, fără contri-
buţia evreilor ar da naştere unei dezbateri 
incomplete.

Şi-atunci, se naşte firesc şi dureros 
altă întrebare: cum de-au fost posibile 
atrocităţile, mai mari sau mai mici, în-
dreptate împotriva evreilor, în România, 
dar şi în alte ţări? Holocaustul pus la cale 
de Hitler şi acoliţii săi e de neimaginat: 
şase milioane de evrei exterminaţi, alte 
zeci de mii de victime civile. Poate fi uitat 
masacrul din Ucraina, din localitatea Babi 
Iar, în care Einsatzgruppen SS au ucis, în 
29-30 septembrie, 1941, 33.771 de evrei?

Există oare vreo motivaţie? Indiferent 
unde au fost răspândiţi în lume, evreii 
erau, încă de la vârstele cele mai mici, 
îndemnaţi să înveţe. Printre evrei nu exis-
tau analfabeţi. Educaţia moral-religioasă 
şi învăţătura au facilitat emanciparea lor, 
emancipare care, în împrejurări de con-
fuzie ideologico-politică şi de exacerbare 
a rasismului, le-a fost fatală. Un exemplu 
elocvent: în Germania de la începutul 
secolului XX, evreii însemnau un procent 
de sub 1% din totalul populaţiei. Chiar în 
asemenea situaţie statistică, profesorii 
universitari evrei se aflau într-un procent 

de 30%. Orgoliul german era înfruntat! 
Situaţia părea intolerabilă. Şi când, nu 
foarte târziu, nazismul a izbândit, nu-i 
de mirare că s-a născut chestiunea „dis-
trugerea evreilor o necesitate!” Aceasta, 
însă, nu e o motivaţie. E o analiză a unor 
realităţi astfel încât ceea ce s-a petrecut 
în România (pogromul de la Iaşi, trenul 
morţii Iaşi-Roman) sau în restul Europei, 
să nu se mai repete.

După războiul al doilea, în 19 sep-
tembrie 1946, la Zürich, într-un discurs 
care avea să stea la baza a ceea ce mai 
târziu se va numi Uniunea Europeană, 
Winston Churchill formula şi această 
întrebare, retorică şi istorică, pe care 
mulţi politicieni europeni ori o eludează, 
ori chiar n-o înţeleg: „Singura lecţie a 
istoriei este că omenirea e refractară la 
orice învăţătură?”.

O soluţie, deloc paleativă, ar putea 
fi luată în serios de Parlamentele lumii: 
punerea în practică a conceptului in-
telectualului de talie europeană, Horia 
Roman Patapievici, concept detaliat în 
cartea „Partea nevăzută decide totul”, din 
2015, şi care în esenţă înseamnă starea 
de conversaţie neîntreruptă, constând în 
formularea de cât mai multe întrebări şi 
renunţarea la concluzii.

Lumea să înveţe, să reînveţe dialogul 
practic, renunţând la demagogie şi frivo-
lităţi. Adică, să se deştepte.

(Urmare din pag. 17)

Trei noi prieteni ai Comunităţii 
Evreilor din România

Eduard Kupfer-
berg ,  d i rectoru l 

Cancelariei Rabinice, a afirmat că Ro-
mânia este un exemplu de bună practică, 
iar acest lucru se datorează şi contribuţiei 
celor doi medaliaţi. 

Marţi, 27 octombrie, preşedintele Se-
natului, Călin Popescu-Tăriceanu, a primit 
Medalia “Prieten al Comunităţii Evreieşti 
din România”. Cu această ocazie, el 
a vizitat Templul Coral, prilej cu care a 
aflat informaţii despre destinul comuni-
tăţii evreieşti bucureştene şi nu numai 
de la directorul Cancelariei Rabinice, 
Eduard Kupferberg. Brevetul a fost citit 
de vicepreşedintele ing. Paul Schwartz, 
în prezenţa membrilor Comitetului Direc-
tor. Evocând momente importante ale 
relaţiei de colaborare, dr. Aurel Vainer 
a relatat despre o întrevedere avută cu 
Călin Popescu-Tăriceanu în calitate de 
prim-ministru, în anul 2008, când s-a 
decis constituirea unui grup de lucru 
care să pregătească un program special 
pentru refacerea patrimoniului evreiesc 
din România. Mulţumindu-i preşedintelui 
F.C.E.R., preşedintele Senatului, Călin 

Popescu-Tăriceanu, a afirmat meritul 
comunităţii evreieşti la dezvoltarea Româ-
niei , prin contribuţia la diverse domenii 
de activitate, fapt care trebuie să fie făcut 
cunoscut. “Eu consider că este regretabil 
pentru România diminuarea comunităţii 
evreieşti, deoarece ea a avut o contribuţie 
remarcabilă în timp”. Vorbitorul s-a decla-
rat impresionat de modelul de dezvoltare 
israelian, prezentat în volumul “Povestea 
miracolului economic israelian. Naţiunea 
start-up”, de Dan Senor şi Saul Singer, 
apărută la editura Hasefer. „După ce am 
răsfoit cartea, am decis să o citesc de 
la cap la coadă, pe nerăsuflate. Pentru 
mine, cartea aceasta a fost un fel de şoc 
cultural. M-am gândit ce pot învăţa de aici, 
ce este util”. Vorbitorul şi-a reafirmat dis-
ponibilitatea şi întregul său sprijin pentru 
cooperarea cu F.C.E.R. “Vă mulţumesc 
pentru medalia acordată. Este onorant 
pentru mine şi, în continuare, dacă pot 
fi de folos pentru anumite proiecte ale 
comunităţii evreieşti din România, aveţi în 
mine un prieten şi un susţinător”, a spus 
Călin Popescu-Tăriceanu. 

(Urmare din pag. 3)

„Amintirile din Paradis” ale lui Radu Cârneci
Separat, a scos 
la Ed. Cartea Ro-

mânească o variantă proprie a aceleiaşi 
capodopere biblice,  ca şi antologia ”Arbo-
rele memoriei” cu poeţi israelieni de limbă 
română. A fost în relaţii amicale cu fostul 
preşedinte al Senegalului, poetul Leopold 
Sedar Senghor, a tradus din operele altor 
mari poeţi. 

Distins cu numeroase premii şi cu 
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofiţer, 
Radu Cârneci a publicat în această toam-
nă, la editura Nico din Tg. Mureş, volumul 
„Amintiri din Paradis”, care cuprinde in-
terviuri despre şi cu diverse personalităţi. 

Este Paradisul oamenilor de cultură, care 
se întâlnesc într-o lume comună, de vis şi 
iubire pentru umanitate. Sunt adevărate 
lecţii de cultură şi profesionalism, de la 
începuturile scriitoriceşti până azi: „A fi 
în durerea şi speranţa timpului tău este o 
datorie”…„Scriitorul nu termină niciodată 
a învăţa din viaţă”…„Prefer să fiu fericit 
prin bogăţia faptei mele spirituale”…„Am 
fost un căutător de frumuseţi adevăra-
te”…„Am unit abisul cu înaltul” ş.a. 

O carte pe care am parcurs-o cu drag, 
cu interes, ştiind că poetul mai are cel 
puţin trei proiecte editoriale. Îi dorim viaţă 
lungă şi rodnică.

(Urmare din pag. 16)
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Evrei nãscuþi  
în luna decembrie

Woody Allen (Allan Stewart Ko-
nigsberg) – actor comic, regizor, scriitor, 
născut la Brooklyn, New York (1 decem-
brie 1935). Circa 40 de filme, unele cu 
aspecte evreieşti: Everything you always 
wanted to know about sex (but were 
afraid to ask); Annie Hall; Zelig; Paris 
Manhattan.

Yitzhak (Isaac) HaLevi Herzog – ra-
bin, născut la Lomza, Polonia (3 decem-
brie 1888), stabilit cu familia în Anglia 
(1898). Şef-rabin al Irlandei (1921-1936). 
Şef-rabin aşkenaz al Palestinei şi al Sta-
tului Israel (1936-1959). Autor de lucrări 
halahice. Decedat la Ierusalim, 1959.

Ira Gershwin (Israel Gershowitz) – 
poet liric, autor de texte pentru cântece, 
influenţat de folclorul evreiesc şi de cel 
american. Născut la New York (6 de-
cembrie 1896), decedat la Beverly Hills, 
California, 1983.

Noam (Avram) Chomsky – filolog, 
filosof, activist politic, născut la Phila-
delphia (7 decembrie 1928), considerat 
părintele lingvisticii moderne. Autor a 
circa 100 de cărţi, printre care Logical 
structure in the linguistic theory. 

Fritz Haber – chimist, născut la Bres-
lau (Wroclaw, 9 decembrie 1868). Pre-
miul Nobel pentru chimie (1918), pentru 
descoperirea procesului de sintetizare 
a amoniacului din nitrogen şi hidrogen. 
Decedat la Basel, 1934. 

Yehuda Leib Maimon (Fischman) – 
rabin şi lider sionist, născut la Mărculeşti, 
(Basarabia 11 decembrie 1875), imi-
grat în Palestina (1913). Întemeietorul 
mişcării sioniste religioase Mizrahi 
(1902). Premiul Israel pentru literatură 
rabinică, 1958. Decedat la Ierusalim, 
1962.

Max Born – fizician, născut la 
Breslau (Wroclaw, 11 decembrie 1882). 
Profesor, Universitatea din Gottingen. 
Emigrat în Marea Britanie (1933), pro-
fesor la Universitatea din Edinburgh, 
1935-1952. Premiul Nobel pentru fizică, 
1954. Decedat la Gottingen, 1970.

Uziel (Uzi) Gal (Gotthard Glas) 
– militar israelian, născut la Weimar 
(Germania, 15 decembrie 1923), stabilit 
în kibuţul Iagur, Israel (1936). A proiectat 
puşca Uzi, adoptată de Armata de apă-
rare a Israelului (1951). Premiul pentru 
Securitatea Israelului, 1958. Decedat la 
Philadelphia, 2002.

Steven (Allan) Spielberg – producă-
tor, scenarist şi regizor de filme, născut 
la Cincinnati, Ohio (18 decembrie 1946), 
stabilit la Los Angeles. Printre filme, 
unele cu tematică evreiască şi israeliană: 
Schindler’s list; München; War horse.

Italo Svevo (pseudonimul lui Aron 
Ettore Schmitz) – scriitor, născut la 
Trieste (Italia, 19 decembrie 1861). 
Printre romane: Una vita; Senilita; La 
conscienza di Zeno. Decedat la Motta 
di Livenza, Italia, 1928.

Andrei Codrescu (Perlmutter) – 
scriitor, născut la Sibiu (20 decembrie 
1946), stabilit în SUA (1966). Volume de 
versuri şi proză în limba engleză, unele 
pe teme româneşti, printre care The 
hole in the flag; Road scholar. Premiul 
Ovidius, 2005.

Gali (Avigail) Atari – cântăreaţă 
israeliană, născută la Rehovot (29 
decembrie 1953) într-o familie origina-
ră din Yemen. Albume cu cântece, în 
15.000-30.000 exemplare. Premiul întâi 
la concursul Eurovision în anul 1979, cu 
cântecul Hallelujah. 

Avram Hershko (Hersko Ferenc) 
– biochimist, născut la Karcag, Ungaria 
(31 decembrie 1937), imigrat în Israel 
(1919). Profesor la Technion, Haifa. 
Premiul Nobel pentru chimie împreună 
cu Aaron Ciechanover şi Irwin Rose 
(2004), pentru descoperirea degradării 
proteinelor. 

Evrei decedaþi  
în luna decembrie

Romain Gary (Roman Kacew) – 
scriitor, născut la Vilnius (1914), stabilit 
în Franţa împreună cu mama sa (1928). 
Printre romane: Les racines du ciel; 

La vie devant moi. Premiul Goncourt 
de două ori (1956 şi 1975). Decedat la 
Paris, 2 decembrie 1980. 

Joseph Erlanger – fiziolog, născut 
la San Francisco (1874). Premiul Nobel 
pentru medicină (1944), împreună cu 
Herbert Spencer Gasser, pentru cerce-
tări şi descoperiri în domeniul neurolo-
giei. Decedat la St. Louis, Missouri, 5 
decembrie 1965.

Tristan (Paul) Bernard – roman-
cier şi dramaturg, născut la Besançon 
(Franţa, 1866). Piesele lui de teatru sunt 
reunite în opt volume, Theatre (1908-
1939). Deportat la Drancy, este eliberat 
după intervenţii ale prietenilor. Decedat 
la Paris, 7 decembrie 1947.

Clara Haskil – pianistă, născută la 
Bucureşti (1895), refugiată în Elveţia 
(1942). Cunoscută drept cea mai bună 
interpretă a muzicii lui Mozart. A cola-
borat cu George Enescu, Pablo Casals, 
Dinu Lipatti şi alţii. Decedată la Bruxel-
les, 7 decembrie 1960.

Mendele Moykher Sforim (Sholem 
Yankev Abramovici) – scriitor, născut 
la Minsk (1836), ”bunicul literaturii idiş”, 
unul dintre fondatorii literaturii idiş şi 
ebraice moderne. Printre romane: Fişke; 
Masoes Beniamin Haşlişy; Dos vinşfin-
gheril. Decedat la Odesa, 8 decembrie 
1917.

Jascha Haifetz – violonist, născut 
la Vilnius (1901), stabilit cu familia în 
SUA (1917). Unul dintre cei mai mari 
interpreţi din lume, considerat ”violonistul 
secolului XX”. Decedat la Los Angeles, 
10 decembrie 1987.

Walter Lippmann – scriitor, jurnalist, 
comentator politic, născut la New York 
(1889). A consacrat termenul ”Cold War” 
(război rece). Premiul Pulitzer de două 
ori (1958 şi 1962). Decedat la New York, 
14 decembrie 1974.

Kurt Tucholsky – scriitor, publicist 
de orientare antinazistă, umorist, născut 
la Berlin (1890), mutat la Paris (1924), 
stabilit în Suedia (1930). Unul dintre cei 
mai mari jurnalişti din ”Republica de la 
Weimar”. Decedat la Gothenburg, Sue-
dia, 21 decembrie 1935.

Haralamb Zincă (Hary Isac Zilber-
man) – scriitor, născut la Roman (1923). 
Autor a circa 50 de romane poliţiste şi 
cărţi-document. Premiul Uniunii Scrii-
torilor (1976). Decedat la Bucureşti, 24 
decembrie 2008.

Emmanuel Lévinas – filosof, născut 
la Kaunas (Lituania, 1906), stabilit în 
Franţa (1920). Preocupat de filosofia 
iudaismului, existenţialism, etică, onto-
logie. Printre lucrări: L’actualité de Mai-
monide; Quatre lectures talmudiques; 
Du sacre au saint. Decedat la Paris, 25 
decembrie 1995. 

Osip (Emilievici) Mandelştam – 
poet şi eseist, născut la Varşovia (1891). 
Unul dintre membrii şcolii poetice ac-
meiste. Lirică neoclasică în limba rusă. 
Deportat în perioada prigoanei staliniste, 
a murit într-un lagăr de tranzit de lângă 
Vladivostok, la 28 decembrie 1938.

Julian Tuwim – poet şi publicist, 
născut la Lodz (Polonia, 1894). Poezii 
lirice, poeme anti-manieriste despre 
viaţa urbană, poezii pentru copii. Premiul 
Academiei Poloneze de Literatură, 1935. 
Refugiat prin România (1939), stabilit în 
SUA (1942), revenit în Polonia (1946). 
Decedat la Zakopane, 27 decembrie 
1953.

Tullio Levi-Civita – matematician, 
născut la Padua (1873). Cunoscut pentru 
cercetări asupra calculului diferenţial ab-
solut. Profesor la Universitatea din Roma 
până la promulgarea legislaţiei antisemi-
te. Printre discipoli: Mendel Haimovici, 
Octav Onicescu, Gheorghe Vrânceanu. 
Decedat la Roma, 29 decembrie 1941. 

Julius Axelrod – biochimist, năs-
cut la New York (1912). Premiul Nobel 
pentru medicină, împreună cu Bernard 
Katz şi Ulf von Euler, pentru cercetări 
asupra metabolismului catecholaminei 
din creier, 1970. Decedat la Bethesda, 
Maryland, 29 decembrie 2004.

El (Lazăr Markovici) Lissitzky – de-
senator, pictor, sculptor, arhitect, născut 
la Pochinok (Rusia, 1890). Figură impor-
tantă a Avangardei ruse. Influenţat de 
stilurile Bauhaus şi constructivism. De-
cedat la Moscova, 30 decembrie 1941.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

FILE DE CALENDAR (DECEMBRIE)6 6

Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y
Înhumaţi în luna octombrie în 

cimitirele C.E.B.: GOLDSTEIN 
ZINELLA (84 de ani, Cimitirul 
Sefard), LEIBOVICI GHIZELA 
(85 de ani, Cimitirul Giurgiului)

Se împlinesc 40 de ani de la trecerea în ne-
fiinţă (18 Heşvan 5776) a scriitorului ARTHUR 
LEIBOVICI  (AVRUM BEN ARIE, MARIA 
ARSENE). Fie-i amintirea binecuvântată. Cu 
aceeaşi durere. Familia.

Comemorări la Templul Coral – 2 noiembrie 2015

Maria Arsene ºi Grişa Gherghei
După oficierea serviciului religios  de către rabinul Rafael Shaffer, au fost pomeniţi, 

printre alţii, prozatorul Maria Arsene (în prezenţa fiicei, Roza Brumfeld) şi poetul Grişa 
Gherghei (prezentă fiind văduva acestuia, Carmen Gherghei) .

Arthur Maria Arsene (Arthur Leibovici n. 18 octombrie 1907, Bucureşti – m. 23 oc-
tombrie 1975, Bucureşti) a colaborat înainte de război la publicaţiile antifasciste „Cuvântul 
liber” şi „Bluze albastre” cu pamflete şi povestiri ce vor forma conţinutul volumelor Iuda 
(1936), Camaradul Ştrul (1938) şi Nu sunt cu dreapta (1938). Cunoaşte închisoarea, 
unele cărţi îi sunt confiscate din tipografie, altele arse de legionari. După 1945 publică 
povestiri (Caiet de dictando, 1966), nuvele (Pasageri în noapte, 1966) şi romane (Hotel 
Ambasador, 1967; Los, 1968; O.K., 1971; Struma, 1972, ultimul fiind şi cel mai cunoscut).

Poetul care „a mers întotdeauna pe o roatã”
Grişa Gherghei (n. 30 noiembrie 1936, Galaţi – m. 28 octombrie 2014)) a debutat în 

1956, în paginile de cultură ale ziarului „Viaţa nouă” din oraşul natal Galaţi. În 1960 de-
vine membru fondator al revistei culturale „Pagini Dunărene” şi începe să publice versuri 
în reviste literare centrale, precum „Luceafărul”, „Contemporanul”, „Viaţa studenţească”. 
Debutează în volum în 1968, în „Colecţia Luceafărul” a Editurii pentru Literatură, cu „Nici 
o tangentă la inimă”. În perioada 1995-1996, a fost colaborator al ziarului „Ziua” şi a editat 
„Ziua Artelor”. În 2005 primeşte premiul „Opera Omnia”.

La comemorare, alături de Neta Natan s-au aflat colega sa Delia Marc şi jurnalista 
Carmen Gherghei, soţia poetului şi publicistului Grişa Gherghei.

„Grişa era frumos, înalt, voinic. Trebuie să ştiţi că am avut un soţ frumos!” Şi bun, un soţ 
care-i împărăşea toate gândurile şi-i citea poeziile, pentru a-i cunoaşte mai întâi ei părerea. 

Relativ la determinarea neabătută a lui Grişa Gherghei de a fi  curajos, indiferent de 
repercusiuni, Carmen ne spune că însuşi Grişa se definea, în confesiunile pe care i le 
făcea, astfel: „Carmen, toată lumea merge pe două sau pe patru roţi. Eu am mers, întot-
deauna, pe o roată”. 

El a rămas de neuitat pentru gestul de frondă pe care şi l-a asumat, ca membru al Uniunii 
Scriitorilor, în anul 1972, făcând greva foamei împotriva cenzurii comuniste. În legătură cu 
acest episod, Carmen rememorează ceea ce i-a povestit Grişa: „Uniunea Scriitorilor era 
gard în gard cu Ambasada URSS. Dar nici asta nu l-a oprit. El a avut iniţiativa de a face 
greva foamei şi i s-au mai alăturat doi colegi. Ca urmare a acestui gest nebunesc, între 
1972 şi 1979 Grişa a avut interdicţie de a mai publica”. 

Poetul „a mers pe o roată” până la capăt.
B.M.M.

Dureroasã despãrþire de Andrei Gidali z.l.
Comunitatea Evreilor din Timişoara a 

suferit recent o mare pierdere. Cel ce a 
oficiat, timp de 11 ani, la toate rugăciunile 
şi sărbătorile comunităţii, Andrei Gidali, a 
plecat rapid şi discret, aşa cum îi era firea, 
dintre cei vii. Existenţa lui a fost dedicată 
semenilor. Nu a pregetat nici atunci când 
sănătatea i-a fost deja şubredă a răspunde 
oricărei solicitări. Mereu cu o vorbă caldă 
şi un gând bun pentru rudele celor plecaţi, 
mereu amintind cu drag de cei dispăruţi la 
iarţait-uri, a ştiut să devină un prieten drag 
al tuturor. Energic şi plin de voinţă, a fost un 
adevărat lider religios. Binecuvântarea sa 
asupra copiilor comunităţii, la fiecare Oneg 

Şabat, o să lipsească şi rămâne o amintire 
caldă şi puternică.

La înhumarea sa, ţinută cu dăruire şi 
deosebită elocinţă de rabinul Zvika Kfir, 
au luat parte peste o sută de persoane. 
Vicarul Eparhial al Mitropoliei Timişoarei, 
preotul Ionel Popescu, a transmis gândul 
de îndurerată prietenie al Mitropolititului Ba-
natului, Ioan Selejan. Fiica lui Andrei Gidali, 
Ramona, a vorbit despre viaţa tatălui său, 
dedicată comunităţii. Toţi cei prezenţi au 
înţeles că este un moment când amintirea 
celui plecat trebuie menţinută prin continua-
rea vieţii religioase, printr-o viaţă comunitară 
vibrantă. (L.F.)

Drum bun printre stele, Horia!
Am citit cu nostalgie, în numărul din oc-

tombrie a.c. al „Realităţii Evreieşti”, succinta 
evocare dedicată lui Horia Aramă, care ar fi 
împlinit la 4 noiembrie 85 de ani. L-am cu-
noscut în 1957 (sunt 58 de ani de-atunci!), 
când lunganul timid care lucra la una din 
revistele pentru copii ale vremii, a adus 
la Editura Tineretului un volum de versuri 
pentru adolescenţi, al cărui redactor am 
fost numită – deşi avea să ne lege destul de 
curând o prietenie cu suişuri şi coborâşuri.

Socotesc că „Trilogia Utopiei” („Colecţi-
onarul de insule”, 1981; „Insulele fericite”, 
1986; „O insulă în spaţiu”, 1991) constituie 
o lucrare capitală a lui Horia Aramă. Într-un 
substanţial interviu pe care i l-a luat Avram 
Croitoru (Fonoteca, în „Realitatea Evreias-
că” din septembrie 2005), Horia deconspiră 
„cele două decenii şi jumătate de lecturi” 
concretizate în cele trei volume, apărute 
succesiv la editura Cartea Românească, 
toate redactate de Florin Mugur. N-ar fi 
drept să nu amintesc o reeditare a „Colec-
ţionarului de insule”, tipărită în 2006 la o 
mică editură – azi dispărută, cred – numită 
Aldo Press; sub îngrijirea atentă a lui Sorin 
Ştefănescu, au fost publicate aici un număr 
de cărţi SF şi fantastico-utopice, contând 
pentru promovarea acestor genuri la noi în 

ţară. Horia însuşi şi-a redactat ediţia a II-a 
din „Colecţionarul de insule”, definind-o ca 
„versiune prescurtată a volumului apărut 
la Cartea Românească şi precizând că „a 
socotit util să adauge în final câte un capitol 
din celelalte două volume ale ciclului”.

Înconjurată de cărţile lui (cu dedicaţii scă-
părătoare), pentru a pune pe hârtie această 
a doua mini-evocare a prietenului care-mi 
lipseşte şi astăzi, iau în mână şi răsfoiesc, 
cu înnoită emoţie, insolita confesiune auto-
biografică „Fiul risipitor nu se mai întoarce”, 
apărută (2004) la editura Hasefer şi redac-
tată de Ştefan Iureş, alt prieten devotat al lui 
Horia. În amintitul interviu datorat lui Avram 
Croitoru, Horia subliniază că „Fiul risipitor 
nu se mai întoarce s-a bucurat în Israel de 
o preţuire (...) fără precedent pentru mine 
şi rămân recunoscător celor care au făcut 
posibilă cunoaşterea volumului în Ţara 
Sfântă.”

Îmi caut cuvintele pentru a încheia. Ho-
ria era un tip atât de sobru, atât de reţinut! 
Mi-l imaginez bând cu mine un ceai negru, 
cum îi plăcea, şi povestindu-mi despre pro-
iectul unei viitoare călătorii; era un călător 
pasionat.

Drum bun printre stele, Horia!
HERTA SPUHN
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Întâlnire cu 
Joseph Brodsky
Povestea vieţii dramatice a lui Joseph 

Brodsky (născut la Leningrad-Petersburg 
în 1940 şi mort în 1996) începe prin 1964. Poetul boem 
şi contestatar îşi atrăsese deja laudele Anei Ahmatova (care îl considera 
şef al generaţiei sale), când a fost arestat şi judecat pentru „parazitism 
social”. Condamnat la 5 ani muncă silnică, este deportat într-un sat din 
Arhanghelsk. Va fi eliberat după 18 luni, la presiunea unor intelectuali 
cunoscuţi, printre care J. P. Sartre. Ajuns în SUA, este angajat la Uni-
versitatea din Michigan şi apoi la alte cinci instituţii similare (inclusiv la 
Columbia şi New York). Va continua, desigur, să scrie poeme, dar şi 
eseuri, definindu-se: „Sunt evreu, poet rus, eseist anglofon şi cetăţean 
american”.

Primeşte în 1987 Premiul Nobel pentru „opera sa atotcuprinzătoare, 
plină de o gândire lucidă şi de o poezie strălucitoare”.

Îi descoperim şi atracţia spre teatru prin „Marmură” (prima sa piesă, 
din 1989), jucată acum la „Bulandra” în traducerea Maiei Dinescu, regia 
lui Iuri Kordonski şi scenografia (şi ea plină de semne şi sensuri) a Ninei 
Brumuşila.  Deducem că Brodsky a avut mai ales vocaţia expunerii - 
dezbaterii de idei şi a reflecţiei pe (şi „prin”) mai multe „voci”. Aşa sunt 
şi partiturile eroilor din „Marmură”, aflaţi în detenţie din motive „nici de 
drept comun, nici politice”. Personaje figurând fiinţe foarte diferite ca 
nivel intelectual, temperament, apetenţe. Tullius - Victor Rebengiuc - este 
obsedat de... foame şi sex; Publius - Marian Râlea - filosofează despre 
tot şi despre toate. Îi leagă aceeaşi condiţie - recluziunea şi însingurarea 
într-un Turn (simbol al spaţiului închis, izolat, înalt, cu un aer rarefiat, dar 
pe o verticală spre cer, spre univers, spre înalt, spre spirit). Un spaţiu strict 
supravegheat (prin camere video, etc.) dar şi cu paradoxale „comunicări” 
cu exteriorul (prin „vocea” Pretorului, prin telefon, ascensor). O carceră 
de lux, e drept, din care nu lipsesc, cum vedem, mini-piscina, telefonul, 
celularul, statui de poeţi şi filosofi, aduşi chiar „la cerere”. (Busturile „nu 
cer de mâncare” şi sunt inofensive). Situaţia nu este de fapt una realistă 
ci construită. Primează semnificaţiile ei simbolice, metaforice, arhetipale. 
Primează forţa ei de generalizare în timp (sunt pomeniţi Tiberiu şi Cali-
gula, dar şi monştri din secolul XX) ca şi cea de generalizare în spaţiu. 
Brodsky dorind să antreneze în discuţie toate lecţiile (mereu uitate) ale 
Istoriei, mecanismelor sociale, sau ale moralei.

În haina eseului dialogat (şi nu prea „spectacular”) Brodsky tinde 
către un teatru de idei. Brodsky meditează la condiţia în lume a omului 
predestinat drumului spre moarte; la libertate şi la democraţie şi capca-
nele ei; la conexiunea tiranie-război-teroare. Dar şi la timpul care trece 
(mai nemilos decât spunea Horaţiu), care te devoră, ori la spaţiul „care 
îl cucereşte pe om”. Sunt invocate repetitiv pericolele mecanicizării şi 
uniformizării, ale alienării prin forţa manipulatoare a clişeelor, a doctri-
nelor ideologiilor.

Regăsim aici în primul rând, însă, un elogiu al resurselor creaţiei şi 
imaginaţiei de a depăşi atari limitări. Căci în „Marmură” triumfă pledoaria 
în favoarea  superiorităţii artei („Nu Cezarii fac istoria lumii ci lucrurile 
spuse de poeţi”). Doar poezia, dând sens vieţii, se dovedeşte „mai re-
zistentă ca arama”, eternă şi expresivă ca „marmura”.

Spectacolul în regia lui Iuri Kordonski (oaspete iubit la „Bulandra”) 
favorizează etalarea subtilă şi provocatoare a gândirii (nu o dată parado-
xale şi în răspăr cu accepţiile comune ale autorului). Îndrumaţi sagace, 
Victor Rebengiuc şi Marian Râlea (actori de clasă şi cu mare implicare 
în realităţile pe care le trăiesc) conferă vieţii lor scenice concreteţe şi 
plasticitate iar, schimbului de replici scânteietoare, autentică nelinişte şi 
reverberantă emoţie.                    NATALIA STANCU

iubire spirituală care întăreşte şi mai mult 
convingerea că relaţia formativă cu Nae 
Ionescu nu l-a transformat pe Sebastian 
într-un „evreu de dreapta”, ci, dimpotrivă, 
i-a fortificat opţiunea – care s-a limpezit şi 
mai mult la Paris – pentru valorile uma-
nismului liberal şi intelectual.

Apoi, ediţia – bogat comentată, adno-
tată şi ilustrată de Geo Şerban – ne resti-
tuie dimensiunea impresionantă a relaţiei 
spirituale a lui Mihail Sebastian cu feno-
menul francez. Pe care, de la Montaigne 
la André Breton, l-a cunoscut în detaliu, 
în toată amplitudinea lui. Paginile pe care 
le dedică spectacolului viu al Parisului, 
operei lui Proust sau culturii franceze 
clasice şi contemporane sunt printre cele 
mai profunde pe care le-a scris un străin. 
E în ele nu doar o afecţiune, ci o afinitate 
şi chiar o omologie de structură.

În aceste pagini, se străvede limpede 
omul de cultură cu convingeri democrati-
ce, căruia îi place diversitatea culturală a 
Parisului, toleranţa care face ca gânditori 
creştini să coexiste cu avangardişti atei, şi 

moderaţia care temperează excesele de 
care Bucureştii interbelici nu erau străini.

Totodată, apare limpede exprimată 
şi nostalgia sa, a „omului de la Dunăre” 
(cum se auto-defineşte undeva), pentru 
spaţiile deschise ale porturilor, pentru for-
fota şi circulaţia, deopotrivă a oamenilor 
şi a ideilor, din aceste locuri cosmopolite. 
Stând la Paris şi admirându-l, îl vede 
câteodată ca pe o insolită Brăilă natală, 
în care Sena şi micul port din partea de 
vest a oraşului joacă rol de succedanee 
de Dunăre.

Sunt de admirat devotamentul şi com-
petenţa cu care Geo Şerban s-a dedicat 
înfăţişării arhitecturii interioare a operei lui 
Mihail Sebastian, operă pe care autorul 
însuşi nu a avut timpul să o definitiveze. 

RĂZVAN VONCU
*Mihail Sebastian – Mirajul francez. Incursiuni, 

popasuri şi retuşuri pe o hartă redesenată de GEO 
ŞERBAN, Editura Hasefer, Bucureşti, 2015.

Am scris deja, în 
această pagină, des-
pre excepţionala edi-
ţie-manifest pe care 
Geo Şerban i-a de-
dicat-o lui Mihail Se-
bastian, în anul 2013. 
Intitulată, polemic, Di-
mensiunea Sebastian, 
ediţia punea nu numai 
problema reevaluării 
generale a poziţiei 
scriitorului în canonul 

istoric al literaturii noastre (ca unul dintre 
cei mai mari scriitori români ai secolului 
XX), ci şi pe cea a schimbării perspecti-
vei pe care o avem asupra operei sale. 
Sebastian nu este numai un dramaturg şi 
un prozator, ci şi un critic literar, plastic şi 
dramatic, un eseist şi un gazetar de clasă. 
De asemenea, nu este doar discipolul lui 
Nae Ionescu şi un intelectual evreu român 

cu convingeri de dreapta, ci, dimpotrivă, 
alături de Eugen Ionescu, este singurul 
autentic reprezentant al umanismului 
liberal, într-o generaţie atrasă în mod 
tragic de extreme.

Geo Şerban a continuat – şi tot la 
Editura Hasefer – pe calea deschisă 
de Dimensiunea Sebastian, şi apoi cu 
„9 convorbiri”, cu o nouă lucrare, care 
adaugă încă o faţetă portretului spiritual 
al acestui autor esenţial al interbelicului 
românesc. Mirajul francez* adună între 
coperte toate textele pe care Sebastian 
le-a dedicat fenomenului francez. Celui 
spiritual şi celui de civilizaţie, deopotrivă.

Este, mai întâi, un admirabil gest de 
pietate faţă de un proiect nefinalizat al 
scriitorului: acela de a da o carte despre 
Paris. Mihail Sebastian a locuit un timp 
la Paris, s-a bucurat de bibliotecile şi de 
civilizaţia acestei metropole şi, mai ales, 
s-a „căftănit” întru dragostea de Franţa. O 

F r a n ţ a  lu i  S e b a s t i a n
Realitatea 

cărţii

Cei trei iezi europeni şi lupul terorist
Atentatele de la Paris au arătat o Europă 

amintind de cei trei iezi cucuieţi, care se cre-
deau în siguranţă în spatele uşii ferecate până 
ce capra le-ar fi dat parola corectă, cea despre 
laptele din ţâţe şi mălăieşii din călcăieşi.

Ca şi în povestea lui Creangă, surpriza 
caprei, a se citi a autorităţilor franceze, în faţa 
teroriştilor a fost că lupul aflase parola. Devine, 
deci, legitimă întrebarea cum de a fost posibil, 
din nou, ca o mână de fanatici cu arme şi veste 
cu explozibili să reuşească să verse valuri de 
sânge, deşi sunt mult mai puţini decât poliţiştii, 
jandarmii şi soldaţii, deşi societatea are de 
partea ei tehnologia şi specialiştii.

Ineficienţa serviciilor de informaţii e doar 
vârful aisbergului. Terorişti de cetăţenie fran-
ceză, cunoscuţi serviciilor, având un dosar 
„S”, au izbutit, pentru a doua oară într-un an 
şi pentru a cincea oară în ultimii trei ani, să 
omoare concetăţeni francezi pentru că aceştia 
erau evrei, caricaturişti sau pentru că s-a în-
tâmplat să fie la momentul fatidic la un concert 
sau la o cafenea. Surse credibile au afirmat că 
francezii fuseseră preveniţi de către israelieni 
de iminenţa unui atentat, dar măsurile luate au 
fost doar întărirea pazei la anumite obiective, 
în loc de urmărirea posibililor terorişti, serviciile 
pretextând că nu aveau destui oameni pentru 
urmărirea tuturor suspecţilor cu fişă „S”. Astfel, 
Abdelhamid Abaaoud s-a plimbat pe sub nasul 
liniştit al celor care ar fi trebuit să îl controleze 
şi care îl credeau în Siria. „Allah le-a întunecat 
vederea şi am scăpat de toate serviciile lor de 
informaţii”, explica teroristul în publicaţia ISIS, 
„Dabiq”, citată de Agerpres.  

Dar cine şi câţi sunt „lupii răi” pe care trebuie 
să îi urmărească serviciile europene? Interpolul 
a identificat 5.800 de jihadişti străini, dintre cei 
25.000, care au aderat la grupări jihadiste în 
Siria şi Irak. Dacă ar fi fost monitorizaţi, probabil 
că teroriştii nu ar mai fi ucis 32.658 de oameni 
din toată lumea în 2014, o cifră aproape dublă 
faţă de numărul de victime ale terorismului 
în 2013 (18.111), ceea ce arată dezvoltarea 
acestui fenomen în lipsa unui răspuns adec-
vat al autorităţilor. La jihadiştii deja radicalizaţi 
se pot adăuga cetăţeni europeni oneşti sau 
imigranţi, cărora repsonsabilii ISIS le transmit, 
prin reţele de socializare şi internet, că „există 
arme şi maşini disponibile şi ţinte gata de a fi 
lovite. Există chiar şi otravă, aşadar otrăviţi 
apa şi hrana a cel puţin unuia dintre duşmanii 
lui Allah”.

Coordonarea serviciilor secrete şi solidari-
tatea europeană (şi nu numai) sunt subminate 
de iluzia că o naţiune poate sta pitită după uşa 
încuiată şi lupul rămâne afară. Motiv pentru 
care, propunerea comisarului european pentru 
afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, de a se 
înfiinţa o Agenţie Europeană de Informaţii a fost 

refuzată, ministrul german de interne decla-
rând că nu se poate renunţa „la suveranitatea 
noastră naţională”. Şi la nivel politic, viziunea 
Bruxelles-ului este una secesionistă, Jean-Cla-
ude Juncker, preşedintele Comisiei, precizând 
că va fi reanalizată structura europeană, astfel 
încât „un anumit grup de ţări să adopte toate 
sistemele politice, împreună, iar altele să se 
poziţioneze pe o orbită diferită faţă de nucleu”. 

Iluzia că izolarea poate proteja împotriva 
terorismului apare şi în SUA. La Washington, 
o majoritate suficient de puternică pentru a 
încurca un eventual veto prezidenţial, a votat 
în Congres pentru suspendarea deciziei de 
a primi refugiaţi irakieni şi sirieni. Candidatul 
republican la preşedinţie, Donald Trump, pro-
mite chiar să închidă unele moschei  şi să îi 
înregistreze pe musulmanii din America, ceea 
ce aminteşte de practicile naziste. 

Pe bătrânul continent apar politicieni de 
diverse culori care definesc Europa drept „casa 
europenilor, casa creştinilor” (Traian Băsescu), 
iar Franţa ca pe „un pământ cultural şi de 
multă vreme spiritual creştin”, unde francezii 
musulmani trebuie să accepte că „nu pot avea 
exact acelaşi rang cu religia catolică” (Marion 
Marechal Le Pen).

Ideea că migraţia creşte riscul de atentate şi 
perceperea refugiaţilor ca pe potenţiali terorişti 
duce la o ascensiune ameninţătoare a extremei 
drepte în Franţa şi Germania şi la aruncarea 
vinii pentru atentate în cârca evreilor. Minis-
trul de externe suedez, Margot Wallstrom, a 
explicat că vina pentru radicalizarea islamică 
o poartă evreii, care nu lasă palestinienilor 
nici o speranţă pentru viitor, determinându-i 
să recurgă la violenţă. Şi preşedintele Par-
tidului Socialist Olandez, Jan Marijnissen, a 
declarat că teroriştii apar din „mediul de cultură 
creat de conflictul israeliano-palestinian”. Iar 
participanţii la o demonstraţie anti-migraţie în 
Polonia au ars o imagine a unui evreu orto-
dox. Acest gen de reacţii aberante nu sunt o 
noutate, dacă ne amintim că şi după atentatul 
de la „Charlie Hebdo”, primarul Ankarei a ex-
plicat că Mosadul a pus la cale atentatul de la 
revista franceză pentru a crea islamofobie şi 
a submina recunoaşterea Palestinei de către 
statele membre UE.

Pe acest fundal, nu putem decât să ne mi-
răm că solidaritatea în faţa terorii mai există, 
dovadă că un grup de imami a cântat „Mar-
seilleza” în faţa sălii de concerte Bataclan, 
împreună cu supravieţuitorii atentatelor şi 
familiile victimelor.

Solidaritatea însă este singurul răspuns 
posibil la violenţe. Altfel, lupul va deschide din 
nou uşa, iar iezii ascunşi, care pe unde apucă, 
vor fi mâncaţi, pe rând.
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