
21-23 ianuarie 1941

E.S. David Oren, ambasadorul Statului Israel:

„Dorinţa noastră –  
să continuăm  

procesul de 
pace”

De la bun început, vreau să 
vă mulţumesc că sunteţi aici, 
şi să-mi exprim aprecierea 
deosebită pentru solidaritatea 

manifestată faţă de Israel şi poporul evreu. Voi începe cu ultimele 
ştiri, respectiv decizia guvernului israelian de a declara o încetare 
unilaterală a focului între noi şi toţi factorii din Fâşia Gaza. Am 
ajuns la concluzia că majoritatea obiectivelor noastre a fost rea-
lizată. Am reuşit să dăm lovituri dure Hamas-ului, să distrugem 
infrastructura sa militară, un număr mare de rachete, o parte 
din liderii extremişti au fost ucişi şi multe din tunelurile folosite 
pentru contrabanda cu arme aduse din Iran- desfiinţate. 

Am dobândit legitimitate internaţională 
pentru poziţia noastră 

În plus faţă de realizările militare, am reuşit să dobândim 
legitimitate internaţională. Atât poziţia cât şi scopurile noastre 
sunt susţinute, respectiv faptul că orice aranjament de încetare 
a focului să prevadă stoparea lansării rachetelor Hamas pe te-
ritoriul Israelului şi cea a contrabandei cu arme. A fost încheiat 
un acord între Egipt, S.U.A. şi U.E. vizând punerea la punct a 
unui mecanism care să ducă la încetarea acestei contrabande, 
Statele Unite angajându-se să intercepteze în aer, pe mare şi 
pe uscat transporturile de armament 
provenind din Iran. 

Nevoia  
de principii

Am ezitat îndelung în privinţa titlu-
lui pe care l-ar îndreptăţi acest succint 
cursiv. Mă gândisem, mai întâi, la... 
nevoia de ordine. Am preferat, mai apoi, 
nevoia de certitudini şi nevo ia de logi-
ca. Iată cum am ajuns să mă gândesc , 
prin surprinzătoa re, poate, conexiuni şi 
interferenţe mentale, la nevoia de Wald. 
Spaţiul nu-mi îngăduie să ex plic convin-
gător de ce nu-l uit, de ce-l iubesc şi azi, 
de ce mă obsedează şi-mi lipseşte. El scria 
mereu în paginile revistei noastre, ca şi 
în paginile de mult uitatei reviste Ideea, 
imagi nată tot de el. Scria Wald, îmi amin-
tesc, după 1990, că am ajuns într-o nouă 
epocă, el o spera fericită, şi o intitulase 
“vremea individualităţii”. Mai scria Wald: 
„[...] după ce colectivismul totalitar şi 
civilizaţia imaginii au dezindividualizat 
persoana umană până la singurătatea 
şi incomunicabilitatea trăirii în masă, a 
ve nit vremea individualităţii, singura 
capabilă de creaţie, singura în stare să îi 
transforme experienţele originale în idei 
înnoi toare. De aici, importanţa crescândă 
pe care o recapătă cuvântul rostit şi scris 
în faţa fluxului vertiginos al imaginilor”. 
Scria Wald – cine nu-şi aminteşte?! – 
într-o admirabilă limbă română, pe care 
i-o recunoşteau toţi lingviştii, până şi doi 
admiratori de substanţă ai lui Wald: Pleşu 
şi Liiceanu. Wald nu mai e. Abia ne mai 
amintim despre el, despre acel admirabil 
logician care ne-a mărturisit într-o zi că 
limba romană este matria lui. Pen tru că 
toţi avem o patrie pe care-o iubim, dar şi 
o matrie pe care, câteodată, o uităm

S-a dus Wald... S-au dus în mai puţin 
de-o lună şi alte două mari personalităţi ale 
lumii noastre româno-evreieşti: Haralamb 
Zin că şi Toma Hirth.

În ce ordine de idei, aş putea fi întrebat, 
v-aţi amintit de Zincă? Pentru că îl preţu-
iam foarte mult, pentru că îi preţuiam, ca 
şi lui Simenon, fluxul parcă nesfârşit de 
romane poli ţiste, care nu ne amuză, doar, 
nu ne pasionează, doar, ci ne invi tă, final, 
să şi medităm, fără scăpare, la ordinea şi 
dezordinea vieţii, la logică şi la inevitabil... 
Şi aveam să învăţ de la el că moartea vine 
cîteodată şi pe bandă de magnetofon. Ca 
să nu ui tăm nici sugestia lui Wald despre 
fluxul vertiginos al noilor teh nici şi al ima-
ginilor pe care le dezlănţuie.

DOREL DORIAN

Continuare în pag. 2
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„Deschiderea spre  
oameni este o calitate, 

o cerinţă esenţială 
pentru drumul în viaţă”

REMEMORARE  
DIN UNGHI  

CONTEMPORAN

ANGlIA – Conferinţa 
limmud un festin 
al învăţăturii şi al 
familiei evreieşti

Continuare în pag. 6
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GAZA 2009 – FII SOlIDAR CU ISRAElUl !

Masada nu va mai 
cădea niciodată!

În 1927, un poet de origine poloneză, Isaac 
Lamdam, a scris un poem, superb, intitulat Ma-
sada, în care binecunoscuta fortăreaţă devenea 
locul de convergenţă al supravieţuitorilor tutu-
ror tragediilor trăite de evrei. Masada, simbol 
al pământului lui Israel şi o ultimă speranţă, 
„dar care nu o să mai cadă niciodată”.

Jurământul prestat în prezent de către ti-
nerii luptători israelieni citează şi acest celebru 
vers al lui Lamdam. Ascultând discursul coe-
rent, excepţional argumentat şi privind figura 
dârză a Excelenţei Sale David Oren, ambasado-
rul statului Israel în România, am avut, poate 
pentru prima oară, certitudinea că, în ciuda 
tuturor îngrijorărilor, legitime, fireşte, privind 
situaţia extrem de complicată a Israelului în 
aceste momente, a chipurilor noi pe care le 
ia, azi, antisemitismul, „cea mai veche ură” 
(după expresia istoricului Robert Wistrich), 
statul născut pentru a deveni refugiul suveran 
al oricărui evreu aflat în primejdie, oriunde în 
lume, va fi în măsură să îndeplinească sarcinile 
pe care noile circumstanţe le plasează asupra 
sa, rămânând să reprezinte, în continuare, 
singura garanţie fizică şi morală a faptului că 
un alt Holocaust nu se va mai putea produce 
niciodată.

NU, tERORISMUlUI !
Mesajul Societăţii Culturale  

Româno-Israeliene din Cluj-Napoca
Având în vedere intervenţia armatei israeliene în Gaza, ecoul internaţional 

şi nevoia de corectitudine a informaţiilor, Societatea Culturală Româno-
Israeliană resimte ca o datorie intelectuală, morală şi umană să declare:

- în cadrul eforturilor Israelului şi ale comunităţii mondiale de a se asigura 
palestinienilor spaţiul unui viitor stat, Fâşia Gaza a fost trecută sub control 
palestinian de către guvernul Ariel Sharon. În locul unei aşteptate dezvoltări a 
Fâşiei Gaza, în beneficiul locuitorilor săi, am asistat în ultimii ani la instalarea 
la putere, inclusiv prin violenţă, a organizaţiei teroriste Hamas, care a atacat 
o altă organizaţie palestiniană, Al Fatah;

- ulterior, Hamas s-a angajat în atacarea Statului Israel, lansând rachete 
asupra localităţilor statului evreu. Dreptul Statului Israel la existenţă nestân-
jenită, la apărarea propriilor cetăţeni, nu se poate lăsa şi nu trebuie lăsat la 
îndemâna grupurilor care au ca profesie terorismul;

- în această situaţie, armata Israelului a intervenit în Gaza, începând cu 
27 decembrie 2008, pentru a distruge infrastructura de atacuri a teroriştilor 
Hamas-ului. Aşa cum au subliniat, cu deplină responsabilitate, conducătorii 
S.U.A., Germaniei, Franţei şi ai multor altor ţări, ceea ce face Hamas-ul este 
iresponsabil şi impardonabil şi nu poate stârni, pentru o minte lucidă şi un 
om responsabil, decât repulsie şi revoltă;

- războaiele sunt regretabile, iar pierderile de vieţi omeneşti nu pot fi 
compensate, dar terorismul a devenit un pericol major pentru oameni, iar 
tolerarea terorismului astăzi nu face decât să pregătească războaiele şi morţii 
viitorului; indiferent de sentimentele provocate de pierderile de vieţi omeneşti 
şi de efectele războiului, este raţional şi responsabil ca cei care se pronunţă 
să ia în seamă cauzele care au dus la război şi să stabilească cu acurateţe cine 
poartă vinovăţia;

- în mod evident, terorismul nu este soluţie nicăieri, nici în Orientul Apro-
piat, iar statele existente, recunoscute de comunitatea mondială, trebuie să se 
poată bucura de securitate neştirbită. Contribuţia culturală a popoarelor se 
cuvine preţuită şi respectată, Israelul şi moştenirea culturală a statului evreu 
fiind unul dintre bunurile cele mai de preţ ale omenirii. Soarta Israelului 
este răspunderea evreilor, dar şi a lumii iudeo-creştine şi a creştinătăţii, a 
umanităţii lumii civilizate.
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ARGUMENt PENtRU 
CUltURA MEMORIEI

Continuare în pag. 2

Întrebări, răspunsuri, 
comuniuni

Un important eveniment- 
dezbatere cu privire la in-

tervenţia israeliană în 
Gaza s-a desfăşurat, 
la 18 ianuarie a.c. la 

Centrul Comunitar 
Evreiesc, în organiza-
rea J.C.C. şi F.C.E.R. 
şi cu participarea 
ambasadorului Sta-
tului Israel, a unor 

cunoscuţi jurnalişti 
de politică externă şi 
analişti politici (Nestor 

Rateş, Bogdan Chireac, 
prof.univ. Zoe Petre, consilier preziden-
ţial Iulian Fota, Martin Salamon, redac-
tor-şef al cotidianului „Uj Magyar Szo”, 
Iosif Klein Medeşan, „România liberă”).  
Într-un dialog interactiv cu aceştia, publicul 
a avut posibilitatea să-şi prezinte punctul de 
vedere, să pună întrebări, să capete un răspuns 
la problemele legate de subiect. Sala arhiplină, 
academicieni, personalităţi ale vieţii politice 
şi culturale, foşti ambasadori ai României în 
Israel, cetăţeni israelieni a fost dovada clară a 
interesului faţă de această problemă, solidari-
tatea faţă de cauza Israelului. (E.G.) 

(Pe larg despre eveniment, în pag. 5)

tU BIŞVAt 
Un cântec arhi-cunoscut de Tu Bişvat, un cântec 

care a fermecat multe inimi de copii şi a atras zâmbete la 
orice vârstă, începe cu următoarele versete: „Haşkedia 
porachat / Veşemeş paz orahat, / Ţiporim meroş kol 
gag / Mevasrot et bo he’hag.” În traducere: „Migdalul 
înfloreşte / şi un soare auriu străluceşte, / Păsări de pe 
toate acoperişurile / Vestesc sosirea sărbătorii.”

Tu Bişvat, a 15-a zi a lunii Şvat, Hag Lailanot – Săr-
bătoarea Pomilor. O ocazie unică de a celebra primăvara, 
reînnoirea, reînvierea naturii... Însă dacă privim afară, dacă ne 
uităm la ploile târzii, ba chiar la ninsorile pe care în anumite locuri încă le aştep-
tăm, numai primăvară nu este... E frig, păsările nu se arată, soarele nu străluceşte, 
ci se ascunde în nori... Şi, totuşi, este sărbătoare. Iar în Israel înfloreş- te migdalul 
zilele acestea...

Tu Bişvat este o sărbătoare complicată. O celebrăm cu trupul aici, fiecare în locul unde 
trăieşte, însă cu sufletul în Israel. Căci acolo înfloreşte migdalul, acolo începe primăvara! 
Şi mă gândesc de câtă primăvară este nevoie acum în Israel... 

În Kabala, Tu Bişvat vorbeşte despre patru lumi, despre patru moduri de a înţelege şi a 
interacţiona cu universul din jurul nostru: Aţilut (Supremaţia), Bria (Creaţia), Ieţira (For-
marea) şi Asia (Facerea). De la spiritualitatea pură şi până la materia pură – fiecare dintre 
aceste lumi este de fapt o invitaţie pentru fiecare dintre noi de a ne reconecta cu valorile în 
care credem. Aţilut ne vorbeşte despre reconectarea cu Divinitatea. Bria ne spune că avem 
în jurul nostru atâtea lucruri speciale, unele pe lângă care trecem, din păcate, nepăsători, 
ignorându-le sau nesocotindu-le importanţa. Ieţira ne dă o lecţie despre cum să venim mai 
aproape de noi înşine şi de conştiinţa noastră, şi ne vorbeşte despre propria noastră creaţie, 
ca oameni, şi de ceea ce avem ca misiune în lumea în care trăim. Iar Asia ne aduce aminte 
de faptul că am venit pe lume pentru a face ceva şi de a lăsa ceva după noi, nu doar pentru 
a folosi ceea ce avem şi ne-a fost dat.

Prim Rabin Şlomo SoRIn RoSen
Continuare în pag. 6
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Dr. liviu Beris, 
preşedintele A.E.R.V.H.: 
Vorbesc în numele supravieţuitorilor Holocaustului, dar şi 

în numele acelora care nu au mai ajuns să vorbească. În numele 
lor, îmi exprim solidaritatea cu Statul Israel, stat în care şi-au 
găsit adăpost şi posibilitatea de a tinde spre o viaţă normală sute 
de mii de supravieţuitori. În numele lor, îmi exprim solidarita-
tea cu cei care, de fapt, luptă, nu numai pentru o viaţă paşnică 
a poporului israelian, ci şi pentru o viaţă normală, paşnică a 
poporului palestinian. Căci lupta combatanţilor israelieni este 
nu numai o luptă pentru Israel, ci şi pentru o viaţă demnă a 
poporului palestinian şi în acest sens îmi exprim solidaritatea cu 
acei oameni, supuşi unei educaţii medievale, a urii, care trebuie 
să scape şi să ajungă adevăraţi oameni ai secolului XXI.

Reprezentantul tineretului, 
Erwin Şimşensohn

Poziţia lui Erwin Şimşensohn, reprezentant al tineretului evreu din 
România, membru în Comitetul Director al F.C.E.R., a fost tranşantă, 
dură. A trecut în revistă cheltuielile mari făcute de Israel pentru retragerea 
din Gaza, miile de rachete lansate de Hamas în timpul aşa-zisului armis-
tiţiu, prizonieratul lui Gilad Şarit în Gaza ocupată de Hamas, pierderile 
de civili palestinieni folosite ca strategie pentru câştigarea războiului 
mediatic. A demonstrat cu date şi fapte că Hamas nu poate fi un partener 
de negociere. „Ca tânăr evreu, când, în aceste momente, întreaga mea 
fiinţă vibrează pentru Israel, nu ne putem permite luxul de a fi moderaţi. 
Vorbesc în nume personal: cred că armistiţiul unilateral încheiat de primul 
ministru Olmert este o greşeală majoră. În timpul discursului său, opt 
rachete ale Hamas au ajuns la Beer Sheva”, şi-a rezumat opinia.

Secretarul general 
al A.C.P.R.I.,  

prof. Veronica Bârlădeanu: 
„Dacă nu e pace sub măslini, nu e pace în lume, 

este unul din aforismele preferate de Asociaţia 
pe care o reprezint”, a arătat secretarul general al 
A.C.P.R.I., prof. Veronica Bârlădeanu, accentuând 
faptul că Asociaţia îşi promovează dorinţa de înţe-
legere interetnică şi interconfesională prin acţiuni 
culturale, că speranţa – azi, speranţa de pace - a 
ajutat poporul evreu să învingă toate vicisitudinile 
istoriei.

Mesajul Organizaţiei  
Sioniştilor din România

Un nou val de defăimare a Statului Evreu a inundat cana-
lele media din lume, dar mai ales din Europa, în ultimele trei 
săptămâni. Inclusiv în România, unele posturi de televiziune 
au contribuit la acest cor al acuzelor în numele unor principii 
respectabile ale umanismului, justiţiei, respectului faţă de 
semeni, ocrotirea copiilor, femeilor, a celor slabi. Ca de atâtea 
ori în decursul scurtei sale istorii, Israel este expus oprobriului 
public, blamat, învinovăţit în baza unor judecăţi sumare şi 
incorecte, ca de atâtea ori, poporul evreu în decursul lungii 
şi zbuciumatei sale istorii. Statul Israel şi poporul evreu nu 
pot fi disjuncte. Legătura dintre Israel şi poporul evreu este 
indestructibilă şi fundamentală.

Miezul problemei în Orientul Mijlociu, inclusiv al „proble-
mei Gaza“ este refuzul zgomotos sau tacit, şi vechi şi nou al 
acceptării acestei legături. Refuzul recunoaşterii tranşante a 
dreptului poporului evreu la un teritoriu de circa 20 de mii de 
kilometri pătraţi, care de peste 2000 de ani este menţionat în 
cea mai cunoscută şi mai comentată carte a omenirii ca Ţara 
lui Am Israel,Ţara poporului evreu…

Din 1948, în timp de 60 de ani, Israelul a purtat şapte răz-
boaie în care a fost atacat sau provocat de un număr de state 
arabe. După aceste războaie, pe care le-a câştigat, a făcut pace 
cu toţi cei care au acceptat să o negocieze…

Problemă creată prin manipulare şi interese străine - pro-
blema palestiniană este o problema umană complicată, dure-
roasă pentru victimele ei. Ea este în mare măsură rezultatul 
refuzului unei părţi însemnate a lumii arabe şi a lumii islamice 
de a accepta existenţa unui stat democratic, prosper, apărător 
al valorilor occidentale în spaţiul omogen al acestei părţi a 
lumii. Israelul a acceptat principiile acordurilor de la Oslo şi 
principiul coexistenţei a două state vecine şi colaboratoare, 
unul -evreiesc şi unul - palestinian.

Pentru ei, pentru cei care denigrează Israelul şi poporul 
evreu, pentru Hamas şi alţi terorişti şi pentru susţinătorii 
lor, aceste argumente nu sunt destule. Ei nu vor să accepte 
dreptul la existenţă al Israelului, ca stat democratic pentru 
poporul evreu. Acesta este miezul problemei şi misiunea 
noastră, oriunde am fi, este să acţionăm pentru schimbarea 
acestei atitudini.

În această misiune, toţi oamenii de bunăcredinţă - evrei şi 
neevrei - ar trebui să fie SIONIŞTI.

TIbERIu ROTh,  
preşedintele Organizaţiei Sioniştilor din România

Baruh haŞem
I-am ascultat în aceste zile pe Shimon Peres, preşedin-

tele Israelului, pe Olmert, premierul (fie şi controversat), pe 
ministrul Apărării. Am ascultat vocile unor soldaţi. Am citit 
articolele apărute în ziarele Israelului. Am urmărit declaraţiile 
unor israelieni şi ale unor evrei din întreaga lume. Israelul 
nu va fi învins şi nu poate fi învins niciodată! Apără o 
cauză sfântă: a existenţei paşnice şi a dreptului la viaţă. Mai 
mult ca oricând, am încredere în dorinţa lor desăvârşită de 
a fi şi de a dăinui. Am încredere în viitorul copiilor lor. Am 
încredere în Dumnezeul nostru, al tuturor. Vor să trăiască 
în pace. Vor să lupte, dacă va fi nevoie, pentru existenţa lor, 
demnă, multimilenară, hotărâtă de Dumnezeu. Victoria lor 
stăruie nu doar în puterea armelor, ci în conştiinţa dreptului 
însuşi la viaţă. Poate fi înfrânt Dumnezeu? Pot fi înfrânte legile 
normale ale firii?

Dacă nu, Israelul va dăinui etern!
DOREL DORIAN

Se poate cre-
de, în continuare, 

în promisiunile de protecţie venite din 
partea S.U.A., dar, în ultimă instanţă – şi 
eu asta am înţeles din spusele amba-
sadorului – un stat suveran trebuie să 
se ocupe singur de apărarea cetăţenilor 
săi.

Reproducând una dintre metaforele 
istoricului Paul Johnson, dacă, odi-
nioară, pentru a-l înfrunta pe Goliat, 
David avea nevoie de o praştie, acum, în 
zilele noastre, Israelul posedă mijloacele 
necesare pentru a provoca pagube in-
acceptabile oricărui agresor, indiferent 
cât de puternic ar fi acesta. Şi nu mă 
refer numai la mijloacele materiale. 
Puterea Israelului stă, acum mai mult 
decât oricând, în forţa morală a apă-
rătorilor săi.

I-am cunoscut. Mă aflam acolo, prin-
tre dânşii, pe vremea când Ariel Sharon 
decisese eliberarea Gazei. Efectuam o 
perioadă de voluntariat care a constituit, 
în ceea ce mă priveşte, o experienţă ex-
traordinară. Atât din punctul de vedere 
al ziaristei, dar, mai ales, dintr-o per-

spectivă strict umană. Am stat îndelung 
de vorbă cu fetele şi băieţii înrolaţi în 
armata israeliană, conştienţi de primej-
dia permanentă care le ameninţa vieţile, 
îndârjiţi, dar surâzători... Pot afirma fără 
nici cea mai mică rezervă că a fost pentru 
prima oară când am văzut, cu ochii mei, 
adevăratul patriotism. Fără vorbe 
goale, de paradă, copiii aceia renunţase-
ră – şi continuă să o facă – la propria lor 
adolescenţă (cea mai frumoasă perioadă 
din existenţa oricui!) şi, nu o dată, la 
viaţa lor, pentru a-şi apăra ţara atât de 
greu dobândită.

Treaba politicienilor e să facă politi-
că, iar a comentatorilor s-o comenteze. 
Se vorbeşte despre războiul mediatic, 
extrem de important, de bună seamă, 
dar, totuşi, un război „virtual”. Despre 
„antisemitismul de stânga” care, însă, 
nu e deloc nou. Noi sunt doar proporţiile 
pe care le-a luat de o bună bucată de vre-
me... Se vorbeşte despre opinia publică 
mondială, care nu înţelege (sau nu vrea 
să înţeleagă, mai exact), că Statul Israel 
se află (din nou!) în legitimă apărare 
şi nu puţini sunt aceia care se topesc 

de mila „bieţilor” terorişti, în numele 
unui pseudo-umanism care ignoră ires-
ponsabilitatea suicidară a militanţilor 
fundamentalişti.

Toţi comentăm... şi aproape toată 
lumea se joacă „de-a previziunile”... că 
– e un lucru ştiut – un plus de pesimism 
te poate face să pari mai inteligent, în 
propriii tăi ochi, dar mai cu seamă, în 
ai altora.

Ceea ce nu trebuie, însă, uitat este că 
unii, numai unii chiar luptă. Şi unii 
chiar mor! (Făcând o paranteză, mă în-
treb, retoric, desigur, ce anume i-a oprit 
pe tinerii din Galut care au opinii foarte 
ferme despre cum ar trebui purtat acest 
război, să se alăture celor de pe câmpu-
rile de bătaie?! Câtă vreme curajul de la 
distanţă, o fi sunând el frumos, dar nu 
poate convinge pe nimeni!).

Aşa cum spuneam, în aceia care 
luptă eu cred! Şi nu mă îndoiesc că, 
dincolo de orice confruntări mediatice 
ori poate şi de alte confruntări militare, 
până la urmă, vor institui pacea şi vor 
învinge!

neDeeA BURCĂ

MASADA NU VA MAI CĂDEA NICIODAtĂ!
Urmare din pag. 1

Liderii U.E. şi-au manifestat dorinţa 
de a participa la soluţionarea problemei 

traficului de arme. Poziţiile şi condiţiile noastre au căpătat 
legitimitate şi noi am demonstrat Hamas-ului şi altor grupări 
anarhiste, teroriste că nu este bine să provoace democraţiile.

Operaţiunile militare din Gaza au fost declanşate drept 
rezultat al eşuării tuturor canalelor diplomatice, în condiţiile 
în care, de opt ani, un milion de cetăţeni israelieni sunt ata-
caţi de rachete Hamas, fără nici o provocare, cu rachete din 
ce în ce mai sofisticate, aduse din Iran, la început cu o rază 
de acţiune doar de 10 km. , apoi de 20, 30 şi acum de 40 de 
km., care ating numeroase oraşe din 
sudul Israelului. Ne-am dat seama că un 
milion de cetăţeni israelieni sunt expuşi 
ameninţărilor acestor rachete, că ei nu 
au decât 15 secunde să se refugieze într-
un adăpost, să-şi salveze viaţa. Dacă nu 
au fost multe victime, aceasta se datorează faptului că am luat 
măsuri pentru a le proteja, am construit adăposturi, buncăre, 
am făcut exerciţii cu cetăţenii, am închis de luni de zile şcolile 
şi grădiniţele.

Este important de ştiut că am fost atacaţi fără ca noi să 
atacăm, că din 2005, Israelul s-a retras complet din Fâşia 
Gaza. Deci nu este vorba, aşa cum susţin cei din Hamas, de un 
război împotriva ocupanţilor, ci pentru ocuparea Israelului. 
Nu există o dispută teritorială între Israel şi Hamas dar, con-
stituţia Hamas din 1988 prevede exterminarea israelienilor, 
ocuparea teritoriului nostru şi crearea acolo a unei entităţi 
islamice de la Marea Mediterană până în Iordania. Declarăm 
cu fermitate: nu-şi vor realiza acest obiectiv. Întrebăm ţările 
democratice europene şi din alte părţi ale lumii: dacă populaţia 
lor ar fi atacată de o ţară vecină pentru a o distruge, cât timp 
ar aştepta să reacţioneze?

Am început operaţiunile militare după ce pe teritoriul isra-
elian au fost lansate 8000 de rachete, iar în ajunul Crăciunului, 
pe 24 decembrie, într-o singură zi - 80. După epuizarea canale-
lor diplomatice, când a început acţiunea militară, Israelul şi-a 

asumat o sarcină suplimentară – de a provoca cât mai puţine 
daune populaţiei civile. Numai că, de multe ori, armata a fost 
în imposibilitate de a-i feri pe civili, în condiţiile în care Hamas 
şi-a plasat unităţile militare în zone populate şi i-au folosit 
pe civili ca scuturi umane. Se cunosc oare organizaţii care se 
declară religioase şi care să-şi ascundă armele în moschee, să 
tragă din şcoli şi case particulare iar liderii lor militari să se 
ascundă în spitale, pe care noi nu le-am bombardat? Ne-am 
asumat riscuri militare mari pentru a afecta cât mai puţin 
populaţia civilă. Armata israeliană este foarte puternică şi noi 
am fi putut termina operaţiunea militară foarte repede, prin 

bombardamentele aeriene, dar am dat 
dovadă de reţinere. Noi am avertizat po-
pulaţia civilă înainte de bombardamen-
te, prin fluturaşi şi SMS-uri rugând-o 
să-şi părăsească locuinţele. În fiecare zi 
am instituit trei ore de încetare a focului, 

pentru a lăsa să treacă ajutoarele umanitare, transporturi de 
alimente, medicamente şi combustibil. Am aflat că o parte 
dintre ele au fost confiscate de Hamas care, fie că le-a folosit, 
fie le-a vândut populaţiei.

În cuvântarea prim-ministrului Ehud Olmert, în care 
anunţa încetarea focului, domnia-sa şi-a exprimat părerea de 
rău pentru fiecare viaţă pierdută, inevitabilă într-un conflict. 
Israelul s-a angajat să ofere ajutor pentru a construi o infra-
structură mai bună populaţiei din Gaza şi să-i trateze pe răniţii 
palestinieni în spitalele din Israel.

Noi considerăm Gaza ca o parte a teritoriului palestinian, 
o parte a unei entităţi cu care dorim să trăim în pace. Vrem să 
ajungem cât mai repede la o înţelegere, bazată pe acordurile 
semnate de Israel şi Autoritatea Palestiniană în 2007, la Anna-
polis, care prevede coexistenţa celor două state: cel palestinian 
şi cel israelian. Dorinţa noastră este să continuăm procesul de 
pace care să se finalizeze, cât mai curând, cu un acord perma-
nent, în beneficiul poporului israelian, al poporului palestinian 
şi al popoarelor din întreaga regiune.

E.S. David Oren, ambasadorul Statului Israel:

„Dorinţa noastră –  
să continuăm procesul de pace”
Urmare din pag. 1

Prof. univ. dr. Zoe Petre: 

NU – mentalităţilor depăşite 
Mişcările islamiste radicale se diferenţiază de mişcările 

naţionaliste violente prin structura religioasă: dorinţa de a 
institui pe Pământ credinţa lor, a definit prof. univ. dr. Zoe 
Petre, natura conflictului din Gaza. Domnia sa a pledat pen-
tru o schimbare de mentalitate a democraţiilor lumii privind 
„luptătorii pentru libertate oprimaţi de o armată”. Hamas, 

care este agresor, câştigă războiul mediatic pentru că îm-
pinge în faţă o mulţime prezentată ca lipsită de apărare. „În 
acest moment, Israelul a câştigat un timp de răgaz. Trebuie 
folosit acest răgaz pentru a explica şi a educa opinia publică 
internaţională care sunt riscurile războiului cu insurgenţi”, 
a subliniat vorbitoarea.

Am încercat să evităm 
victimele civile

I N t E R V E N Ţ I I
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Evreii din România, solidari cu statul Israel

Bogdan Chireac:

Presa română  
s-a focalizat mai ales  
pe probleme  interne 

Comentariul analistului Bogdan Chireac a plecat de la 
starea de fapt în momentul derulării acţiunii de solidaritate 
cu Israelul, 18 ianuarie a.c.: ~ oprirea unilaterală a focului din 
partea Israelului; ~ la nici două ore, rachete împotriva Israe-
lului din partea Hamas. Domnia-sa a arătat pericolele luptei 
de gherilă pentru Israelul mai puţin experimentat în acest tip 
de război şi a trecut în revistă reacţia presei din România faţă 
de conflictul din Gaza. Şi anume, faptul că s-au vehiculat mult 
imagini cu „iadul” din Gaza, s-au evidenţiat acţiunile Româ-
niei de scoatere din Gaza a cetăţenilor palestinieni de origine 
română şi s-a vorbit mai puţin de suferinţele israelienilor de 
origine română şi ale celor care au legături cu România. „În 
afară de postul Realitatea TV, presa s-a focalizat mai mult pe 
probleme interne şi pe criza gazului şi mai puţin pe criza din 
Gaza”, a constatat vorbitorul. (I.D.)

Consilier prezidenţial Iulian Fota:

„Opinia publică  
trebuie educată”

Pornind de la experienţa personală trăită la Sderot, aflat de 
opt ani sub ameninţarea rachetelor,  pe care l-a vizitat cu ani în 
urmă, consilierul prezidenţial Iulian Fota a arătat că aceasta 
i-a dat posibilitatea să-şi dea seama cum trăiesc azi un milion 
de israelieni, lucru care nu este cunoscut nici în România, nici 
în Europa. De-aici decurge ideea responsabilităţii informării 
corecte asupra evenimentelor din Israel, mai ales ţinând cont 
de cei 60 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte dintre 
România şi Statul evreu şi  de ajutorul oferit de evreii din 
România şi  de israelieni în integrarea ţării noastre în NATO. 
În acest context, vorbitorul a atras atenţia asupra capcanei 
neştiinţei şi ignoranţei în relaţiile internaţionale, arătând că, 
abia după 1989, s-a început studierea acestora în ţara noastră 
şi a insistat asupra educaţiei în acest sens a opiniei publice. 
Aceasta mai ales deoarece în perioada globalizării, politica 
externă nu mai este apanajul statului, opinia publică având 
o influenţă substanţială. De aceea mass-media joacă un rol 
atât de important, dar, din păcate, sunt prea puţine persoane 
calificate în domeniul relaţiilor internaţionale. Mass-media 
a avut un rol important  în democratizarea României, dar 
s-au făcut şi greşeli. Ele nu au fost voite, ci datorate presiunii 
timpului şi a ratingului, în defavoarea obiectivităţii. Trebuie 
spus că în astfel de cazuri este posibil ca presa să câştige, dar 
ţara ar putea pierde. Referindu-se la Israel, domnia-sa a spus 
că este victima corectitudinii politice prost înţelese în care, 
ecuaţia ţară slabă-ţară puternică este în defavoarea  acesteia 
din urmă. Din această cauză, realizările Israelului, care şi-a 
menţinut o democraţie viabilă şi funcţională în cele mai grele 
condiţii, s-a modernizat şi s-a dezvoltat, nu sunt popularizate. 
În ceea ce priveşte conflictul actual, Iulian Fota a apreciat că 
nimeni nu este dispus să negocieze cu Hamas-ul, dacă acesta 
nu va recunoaşte statul evreu. (E.G.)

ISRAEl: REAlISMUl ÎNtRE  
OPtIMISM ŞI lUCIDItAtE PRUDENtĂ

Iosif Klein Medeşan:

„Un război al 
normalităţii împotriva 

anormalităţii”
„Războiul mediatic nu e nici pierdut, nici câştigat”, a afirmat 

Iosif Klein Medeşan, care s-a remarcat prin prestaţii jurnalistice 
de calitate la Europa Liberă şi care, în prezent, deţine respon-
sabilităţi importante la ziarul România Liberă. Domnia sa a 
caracterizat războiul purtat de Israel ca „război al normalităţii 
împotriva anormalităţii”, considerând că „purtătorii de cuvânt 
ai Israelului au fost mai articulaţi” în raport cu explicarea poziţi-
ei Israelului în războaiele precedente. Vorbitorul a atras atenţia 
asupra comentariilor făcute pe internet la articole apărute în 
presă, mai ales, asupra celor antisemite. (I.D.)

Martin Salamon, redactor şef „Uj Magyar Szö“:

Deformarea conflictului 
prin contabilizarea 

tendenţioasă a cifrelor
   Comentariul jurnalistului Martin Salamon s-a axat pe 

problema contabilizării cifrelor în prezentarea deformată în 
mass-media a conflictului din Gaza. Dacă pentru islamiştii ra-
dicali viaţa nu are valoare, drept urmare este folosită populaţia 
civilă ca scut uman, în iudaism există cultul vieţii, dovadă grija 
Statului Israel pentru cetăţenii săi. Pentru Israel, a mai spus 
domnia-sa, este mai importantă câştigarea războiului în sine 
decât a războiului mediatic. (I.D.)

P A C E A  –  
un pod prea îndepărtat,  

greu de cucerit
În timpul celui de-al doilea război din Liban, analişti politici 

şi militari israelieni, printre care un fost şef al Mossad-ului, 
ne-au spus nouă, membri ai unei Misiuni de solidaritate, că, 
pentru a-şi reface prestigiul şi capacitatea de acţiune, Israelul 
trebuie să obţină o victorie militară fără echivoc. Nu s-a în-
tâmplat atunci şi, din păcate, se pare că nici acum. Acordul de 
încetare a focului între Israel şi organizaţia radicală Hamas şi 
retragerea armatei israeliene din Gaza asigură o pace fragilă 
pentru israelieni, fapt demonstrat şi de încălcarea, chiar din 
prima zi, a celor convenite. Premierul Ehud Olmert a vorbit 
despre realizarea obiectivelor propuse de armată, dar obser-
vatori ai situaţiei din zonă, inclusiv israelieni, apreciază că 
Hamas, care s-a declarat victorios în acest război (aşa a fost 
apreciată retragerea forţelor militare israeliene), dispune de cel 
puţin 1000 de rachete, iar liderii săi au promis că-şi vor reface 
stocul, folosindu-se de tunelurile existente. Se pare că Iranul 
pregăteşte să ofere rachete Fajr cu rază lungă de acţiune, care 
ar putea atinge chiar Te Aviv-ul. 

 Desigur, numeroase ţări sunt implicate în negocieri care 
să asigure a încetare durabilă a focului şi să deschidă calea 
reluării negocierilor de pace între israelieni şi palestinieni. 
Problema este însă cu cine se va negocia de partea palestiniană. 
Nimeni nu recunoaşte ca partener Hamas-ul. Dar preşedintelui 
palestinian Mahmud Abbas i s-a terminat mandatul. Legal, el 
nu-i mai poate reprezenta pe palestinieni. Abbas a lansat un 
apel pentru reconcilierea cu Hamas şi organizarea de alegeri 
prezidenţiale şi legislative atât în Cisiordania cât şi în Gaza. 
Nu există certitudinea că el va câştiga un nou mandat, dar s-ar 
putea repeta şi scenariul de-acum trei ani, Abbas să devină 
preşedinte iar Hamas să domine parlamentul palestinian şi 
să formeze guvernul. A negocia numai cu un factor, aşa cum 
s-a procedat în trecut, s-a dovedit neproductiv.

 Presupunând însă că până la urmă s-ar găsi o forţă politică 
legitimă palestiniană care să se aşeze la masa negocierilor. Ce 
garanţii există că ea ar şi respecta acordurile semnate? În pri-
mul rând, există o neîncredere, aproape viscerală între părţi. În 
al doilea rând, ierarhia de valori a lumii musulmane este mult 
diferită de cea a Occidentului şi marile dificultăţi în ce priveşte 
transformarea Irakului într-o ţară democratică s-au datorat 
faptului că americanii nu au ţinut cont de ea. În al treilea 
rând, cum se poate asigura o pace durabilă între palestinieni 
şi israelieni când, de peste o jumătate de secol, noile generaţii 
din lumea arabă, şi aici nu mă refer numai la palestinieni, ci 
chiar la cei din ţări care recunosc Israelul, au fost educate în 
spiritul urii faţă de evrei şi al distrugerii Israelului. 

 Din păcate, nimeni nu a găsit încă o soluţie viabilă la aceste 
şi multe alte probleme, care stau în calea eliminării tensiuni-
lor. Deocamdată, pacea în Orientul Mijlociu este un pod prea 
îndepărtat şi greu de cucerit.

EvA GALAMbOs

Ca orice evreu din Diaspora, care nu-şi uită originea, mă 
gândesc adesea la Israel, ţara în care am numeroase rude şi 
pe care am vizitat-o numai de două ori. Aş fi rămas acolo, dar 
diverse motive personale m-au împiedicat. De fapt, cineva 
trebuie să fie în Diaspora, să se gândească şi să fie, cel puţin 
moral, alături de încercatul popor israelian. Dacă aş fi avut 
vârsta de încorporare, cred că n-aş fi şovăit să lupt pentru sal-
varea unei ţări pe care cel puţin noi, evreii risipiţi prin lume, 
ar trebui s-o iubim ca pe lumina ochilor. În Israel nu este pace 
de şase decenii, poate chiar de un secol. De ce? Pentru că există 
şi acum interese de a se menţine o stare „de asediu”, un punct 
fierbinte, util unor lideri arabi, unor fanatici islamişti. În loc ca 
milioane de palestinieni, care în 1948 numărau sub un milion, 
să fie interesaţi în activităţi productive prin investiţii venite 
din ţările arabe bogate, această masă este întreţinută, deja la 
a treia generaţie cu bani, alimente şi, mult mai rău, cu arme. 
De unde vin armele? De peste tot. Nimeni nu ştie nimic, toţi 
ştiu câte ceva. Copii de patru ani învaţă să-i urască pe evrei, 
să-i considere duşmanii personali, ca şi duşmanii ai lui Allah. 
Unde s-a mai văzut aşa ceva? Nici Hitlerjugend în Germania 
nu încadra copii care abia dacă ar fi putut ţine o armă. Ne 
impresionează scena în care un Hitler, ajuns la capătul vieţii, 
priveşte cu ochi aproape orbiţi de disperare la tineri de 15-16 
ani. Era în martie 1945, la Berlin. Care este victoria pe care o 
visează Hamas ? De unde a apărut Hamas? Pe cine reprezintă 
Hamas? Cu ce drept pretinde Hamas să „elibereze” teritoriul 
pe care evrei, veniţi din toate colţurile lumii, dar cei mai mulţi 
dintr-o Europă maltratată de nazismul holocaustic şi apoi de 
stalinismul gulaghist, l-au transformat într-un stat democrat, 
economic avansat, cu o civilizaţie de tip europeano-american? 

Ce au făcut aceşti oameni care ştiu să arunce rachete, să se 
sinucidă cu explozibili ascunşi sub haine doar spre a ucide 
evrei israelieni, eventual şi străini veniţi la lucru, printre care 
şi români? Nimic, decât război, război de dragul războiului. 
Cum spunea Heidegger (un entuziast susţinător al nazismu-
lui, dar retras după trei ani de la venirea lui Hitler la putere): 
Răul ca voinţă de a face rău, voinţa de voinţă, adică o stare de 
anormalitate absolută.

 Dezbaterea de duminică, din sediul J.C.C., a fost cu totul 
specială: prezenţa şi cuvintele rostite de E.S. David Oren, am-
basador al Statului Israel, de preşedintele F.C.E.R. dr. Aurel 
Vainer, mesajele trimise de acad. prof. Andrei Marga, de ing. 
Tiberiu Roth, preşedintele Organizaţiei Sioniştilor din Româ-
nia, de E.S. Ambasador Mariana Stoica, acad. C. Bălăceanu 
Stolnici, ing. José Iacobescu, preşedintele Forumului B’nai 
B’rith România, de actriţa Maia Morgenstern, de jurnalişti, 
analişti politici cunoscuţi în mass media din România, de 
membri ai obştii evreilor din România, ne-au făcut  să înţele-
gem că Israelul nu este singur. Dacă unii nu iubesc pe evrei ori 
Statul Israel, este o chestiune care îi priveşte, ţine de educaţie 
şi cultură, dar fie ca bunul Dumnezeu, căruia i s-a adresat Prim 
Rabinul Şlomo Sorin Rosen, fie ca o lume care înţelege valorile 
civilizaţiei acestui secol să ajute la salvarea nu numai a evreilor, 
ci a umanităţii, de un terorism născut undeva în întunericul 
unor minţi pervertite ireversibil. Nu sunt nici pesimist, nici op-
timist la modul iresponsabil. Cred în puterea poporului evreu, 
care este poporul meu, ca şi în toţi oamenii de bună credinţă, 
cu credinţă într-un Bine Unic, Suprem. Cred cu tot sufletul şi 
cu mintea mea de om realist.

bORIs MARIAN

Întruniţi în ziua de 18 ianuarie 2009, la Centrul Comuni-
tar Evreiesc din Bucureşti, răspunzând invitaţiei Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România, evrei şi neevrei din 
Bucureşti au participat la Evenimentul - Dezbatere “Gaza 
2009”.

Beneficiind de informaţiile „la zi” prezentate de Ambasa-
dorul Statului Israel în România, Excelenţa Sa Oren David, de 
opiniile şi schimbul de idei realizat de prestigioşi analişti poli-
tici, comentatori şi jurnalişti, participanţii au luat la cunoştinţă 
elemente semnificative despre 
situaţia complexă şi complicată 
din Orientul Mijlociu, despre 
mersul operaţiunilor militare 
din Gaza, începute la 27 decem-
brie 2008, ca o acţiune fermă a 
Statului Israel, menită să apere 
viaţa propriilor cetăţeni, însăşi 
propria sa existenţă.

De îndată ce au început 
aces  te  acţ iuni  ale  armatei 
Isra e lului îndreptate împotriva forţelor Hamas din Gaza, 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, împreună cu 
Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului, 
B’nai B’rith România, Organizaţiei Sioniştilor din România, 
Asociaţia Culturală de Prietenie România-Israel şi Centrul pentru 
Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului, printr-un comu-
nicat comun de presă, au exprimat sentimente şi gânduri de 
îngrijorare faţă de evenimentele din zonă, dar şi de solidaritate 
fără echivoc cu Statul Israel, însoţite de speranţa că lucrurile 

vor evolua într-o direcţie bună.
Regretăm victimele de ambele părţi. Suntem conştienţi 

de suferinţa populaţiei palestiniene, datorate în primul rând 
folosirii copiilor, femeilor şi bătrânilor drept scuturi umane 
de către Hamas.

Nimeni nu poate nega însă dreptul Israelului de a-şi 
proteja cetăţenii care trăiesc de peste 7 ani sub ameninţarea 
aproape zilnică a bombardamentelor cu rachete, drept ina-
lienabil, la fel cu al oricărui alt stat suveran. În aceste condiţii 

şi momente grele, ne alăturăm 
comunităţilor evreieşti din în-
treaga lume şi suntem solidari 
cu guvernul israelian obligat sa 
adopte decizii dificile. Suntem 
alături de soldaţii israelieni care 
îşi pun viaţa în pericol pentru a 
asigura liniştea populaţiei israe-
liene. Ne exprimăm convingerea 
că efortul lor va crea un nou con-
text, care va permite relansarea 

procesului de pace şi de constituire a unui stat palestinian cu 
adevărat democratic, dornic să instaureze liniştea şi pacea în 
regiune.

În acest sens, ne bucură decizia de ultimă oră a Gu-
vernului israelian de încetare unilaterală a acţiunilor sale 
militare în Gaza ca încă o confirmare a dorinţei sale autentice 
de realizare a păcii.

Dr. AuREL vAINER,  
Preşedinte F.C.E.R., Deputat în Parlamentul României

În pagina 5, 
Eveniment-dezbatere despre războiul din Gaza

În pagina 6, 
Mesajul Forumului B’nai B’rith România

În pagina 6, 
Obama – Priorităţi ale politicii externe

Declaraţie adoptată  
la Evenimentul –  

Dezbatere „Gaza 2009“ ,  
din ziua de 18 ianuarie 2009



REMEMORARE  
DIN UNGHI CONtEMPORAN

21-23 ianuarie 1941

 Pogromul săvârşit de legionari, în 21 – 23 ianuarie 1941, la 
Bucureşti, comemorat în Sinagoga Mare, a fost o rememorare 
din unghi contemporan, un exerciţiu interactiv de neuitare. Au 
participat, alături de lideri F.C.E.R., C.E.B., B.B.R., A.E.R.V.H., 
A.C.P.R.I., numeroşi evrei bucureşteni, reprezentanţi ai ai Guver-
nului şi Parlamentului României, ai Patriarhiei, ai Ambasadelor 
S.U.A. şi Israelului. Adunarea comemorativă, deschisă de şeful 
Departamentului C.A.S. al F.C.E.R., dr. ing. José Blum, a fost un 
mod de a atrage atenţia, o dată mai mult, asupra datoriei opiniei 
publice de a lua poziţie faţă de negaţionişti, a datoriei autorităţilor 
de stat de a-i pedepsi, conform legislaţiei în vigoare. „În ce stadiu 
se află ancheta privind recenta profanare a mormintelor de la 
Cimitirul Evreiesc din Şos. Giurgiului?” – iată o întrebare pusă 
de publicistul Nicolae Lupu, care spune mult despre starea de 
spirit a populaţiei evreieşti actuale. Desigur, au venit răspunsuri 
avizate din partea preşedintelui şi vicepreşedintelui F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer şi ing. Paul Schwartz. Totuşi, problema există, 
fiindcă organizatorii faptei n-au fost prinşi. După cum există şi 
mesaje de solidaritate cu suferinţele evreilor români, cum a fost 
cel venit din partea secretarului de stat de la M.I.R.A., chestor 
general prof. univ. dr. Anghel Andreescu, citit de consilier dr. 
Radu Nicolae. Sunt, însă, şi fapte care dau de gândit. Chiar în 
momentul comemorării victimelor pogromului legionar, la Sala 
Dalles şi la Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, 
trei O.N.G.-uri de factură negaţionistă au organizat reuniuni de 
simpatie faţă de mişcarea legionară. A fost punctul de plecare 
al analizei întreprinse de dr. în sociologie Alexandru Florian, 
director executiv al I.N.S.H.R., asupra unei cărţi de mărturii ale 

legionarilor participanţi la rebeliune, recent apărută la Huma-
nitas. Titlul, „Ţara, legionarii, căpitanul”, e de natură să răsco-
lească sufletele supravieţuitorilor Holocaustului în România, a 
observat moderatorul comemorării, dr. Aurel Vainer. Evocarea 
pogromului, făcută de dr. Lya Benjamin, cu imagini ilustrative la 
retroproiector realizate de Dan Pintilie, a scos la iveală date ine-
dite despre reflectarea dramei în „Renaşterea Noastră”, singurul 
ziar evreiesc cu drept de apariţie în 1941, şi primul iahrzeit pen-
tru martiri. A existat şi o premieră: directorul Departamentului 
pentru Păstrarea şi Valorificarea Patrimoniului Sacru al F.C.E.R., 
ing. Rudy Marcovici, a prezentat proiectul de înălţare a unui 
memorial – loc de reculegere, dedicat victimelor pogromului, la 
Cimitirul Giurgiului. Centrul ceremoniei a fost rugăciunea pentru 
odihna kedoşim-ilor, chemată să vorbească atunci când „orice 
am spune, e prea firav”, opina Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen. 
El Male Rahamim şi Kadiş (rostite de Prim Rabin şi deserventul 
de cult Ghidu Bruchmaier) au făcut să treacă prin suflete un fior 
de sacralitate străveche. Cu acelaşi prilej, a fost lansată cartea, 
reeditată la Hasefer, „Slove de martiri”, antologie de texte ale lui 
Iancu şi Iosif Guttman, ucişi de legionari în Pădurea Jilava, tineri 
care ar fi putut ajunge vârfuri ale intelectualităţii contemporane, 
remarca redactorul de carte, Andrei Banc. Afirmaţie la care a 
subscris şi Ţicu Goldstein, laureat al Premiului „Dr. Alexandru 
Şafran”. Cutremurătoare – retrăirea filmului tragediei, emoţie 
transmisă sălii de prof. univ. dr. Hava Haas, sora lui Iancu şi 
Iosif. Unde poate duce manipularea opiniei publice, dacă tăcem 
sau dacă suntem indiferenţi? Întrebarea persistă.

IuLIA DELEANu
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 Dr. lya Benjamin: 
„Rezistenţă spirituală”

„ […] Prima ştire legată de pogrom, fără 
să fie vreo referire la eveniment, apare în 
ziarul Renaşterea Noastră în numărul din 
30 ianuarie. Se anunţă moartea lui Moise 
Orekovski”. Abia în „Cartea neagră” de 
Matatias Carp, aflăm împrejurările morţii: 
numele lui se află pe lista alcătuită de Insti-
tutul Medico-Legal, la poziţia 59: „evreu, 
funcţionar, găsit la abator”. În acelaşi nu-
măr – încă două anunţuri de deces: Leon 
Blimes - avocat, ofiţer în rezervă; Sigmund 
Collin – casierul C.E.B., veteran de război. 
În ziar nu s-a scris că Blimes a fost împuş-
cat la abator, Collin – în Pădurea Jilava. 
Abia în numărul din 7 februarie al ziarului 
se dau cifre ale victimelor pogromului (144 
de evrei morţi şi răniţi) şi se specifică: „Toţi 
evreii au murit asasinaţi de rebeli”. La 21 
februarie apare un articol despre Iancu şi 
Iosif Guttman, „Un cuvânt de pomenire” 
de Max Wurmbrand, în care sunt deplânse 
„împrejurările deosebit de tragice în care 
au căzut” şi „valoarea lor intrinsecă”, „spe-
ranţele ce se legau de viitorul lor”. Foarte 
expresivă – comparaţia făcută de Relgis 
între grupul statuar „Laokoon şi fiii lui” 
şi martiriul tatălui, Rabinul Zvi Guttman, 
scăpat miraculos cu viaţă, şi al celor doi fii 
ai săi, în scrisoarea la primul iahrzeit al lui 
Iosif. În numărul din 14 martie al ziarului 
apare un reportaj de la înmormântarea 
Sulurilor Sfinte distruse de legionari, ală-
turi de mormintele victimelor omeneşti. 
În aceeaşi după amiază, Hevra Kadişa a 
organizat, la Templul Coral, prima come-
morare în memoria martirilor comunităţii 
evreieşti bucureştene. Atmosfera de atunci 
este descrisă atât în ziar cât şi în „Memo-
riile” Şef Rabinului Şafran. Predica rostită 
atunci a fost intitulată „Ochii noştri plâng”. 
Ceea ce nu însemna că guvernul antonesci-
an avea să aibă o altă atitudine faţă evrei. 
Faptul este consemnat în şedinţa Consi-
liului de Miniştri din 3 februarie 1941: „să 
nu permiteţi evreilor să se obrăznicească, 
să creadă că guvernul s-a transformat în 
guvern de protectori pentru jidani în Ţara 
Românească”. Totuşi, „evreii au găsit o 
cale de a-şi comemora martirii, expresie a 
rezistenţei spirituale, o îmbinare a tradiţiei 
cu sentimente de adânc umanism.“

Dr. Alexandru Florian:  
legionarii – „eroi de  

mitologie modernă”?
Referindu-se la volumul de interviuri, 

selecţie din arhiva orală a S.R.R., „Ţara, 
legiunea, Căpitanul. Mişcarea legionară 
în documente de istorie orală”, de Mariana 
Conovici, Silvia Iliescu, Octavian Silives-
tru, directorul executiv al I.N.S.H.R., dr. 
Alexandru Florian, s-a oprit asupra Notei 
privind importanţa istoriei orale de a edu-
ca publicul „în sensul creării şi consolidării 
conştiinţei istorice”. „Aşteptările educa-

ţionale [în cazul tipăririi unei asemenea 
cărţi . n.r.] nu pot fi decât unele răsturnate: 
actorii unei organizaţii sau mişcări politice 
de extrema dreaptă vor apărea publicului 
ca eroi de mitologie modernă”, a subliniat 
vorbitorul. „Ce au urmărit să afle autorii 
volumului de interviuri? Dacă rebeliu-
nea a fost o lovitură de stat executată de 
Antonescu sau o iniţiativă a legionarilor? 
Întrebare ciudat formulată având în ve-
dere că şi unii şi alţii se aflau la putere. 
[…] Nici unul dintre intervievaţi nu-şi 
asumă vreo culpă”. Privitor la întrebarea 
dacă a fost sau nu pogrom, cercetătorul 
sintetizează răspunsul din depoziţia unui 
intervievat: „a intervenit gloata şi uite, 
acuma, Antonescu profită să compromită 
Mişcarea legionară”. Dr. Alexandru Flo-
rian se întreabă la rându-i: „Istoricii care 
au alcătuit acest volum nu au simţit nevoia 
măcar a unei note de subsol prin care să 
identifice populaţia civilă evreiască ucisă 
la rebeliune?” Cercetătorul analizează cum 
a fost percepută de un legionar rebeliunea 
în ţară: „În noaptea aceea, eu a trebuit să 
stau la primărie, să fac un tabel cu evreii 
care trebuiau să iasă a doua zi la curăţit. 
[…] Nu am aflat ce se întâmplă în Capitală, 
pentru că nu mai aveam curajul să ascult 
la Radio, ştiţi!?”. „Ce aduc nou istoriogra-
fic aceste interviuri? Cu ce completează 
cunoaşterea istorică despre rebeliune ase-
menea răspunsuri? Care este contribuţia la 
formarea conştiinţei istorice […]? Întrebări 
retorice? Nu, mai degrabă răspunsul este 
subînţeles”, a conchis vorbitorul. 

Secretar de stat, prof. univ. 
dr. Anghel Andreescu: 

„Amintirea evreilor  
martiri nu trebuie  

să fie un demers pentru  
o singură zi”

„[…] Înainte de toate, evreii sunt cei 
ce au înconjurat poporul român cu înţe-
lepciune proverbială, cu onestitate, dar 
şi cu generozitate în vremuri de restrişti. 
Evreii sunt, însă, şi cei ce în momente ne-
faste ale istoriei, au fost bătuţi, sfârtecaţi, 
omorâţi, fără nici o vină. […] Comunitatea 
evreilor a fost expusă unor mari încercări 
[în timpul pogromului – n.r.]. În timp ce 

Templul evreilor de rit spaniol din strada 
Negru Vodă, dar şi Sinagoga Beit Hami-
draş Vechi, din Calea Moşilor 78, cădeau 
pradă flăcărilor, alte patru temple şi sina-
gogi erau incendiate. În zilele de 21, 22, 23 
ianuarie 1941, au fost ucişi cu sânge rece nu 
mai puţin de 121 de evrei, „vina” lor fiind 
doar aceea că erau evrei. […] Amintirea 
evreilor martiri nu trebuie să fie un demers 
pentru o singură zi”.

Prof. univ. dr. Hava Haas: 
„Slovele sunt fraţii mei”
„[…] Eram cinci copii acasă. Iancu, 

Iosif, fraţii mei ucişi, Efraim, Iţhak şi eu. 
Iancu a absolvit Facultatea de Drept şi 
Filozofie. A fost asistent la Catedra de so-
ciologie condusă de Dimitrie Gusti. Iosif a 
intrat la Medicină. În perioada 1934 – 35, 
antisemitismul era în creştere. Iosif era 
bătut, batjocorit şi, de multe ori, chiar rănit 
cu bisturiul de disecţie de colegii lui antise-
miţi. Mi-l amintesc adus acasă, uneori, cu 
ambulanţa. N-a mai putut suporta situaţia 
şi a trecut la Litere şi Filozofie. A terminat 
facultatea cu lucrarea „Fenomenul mistic”, 
citită şi apreciată şi astăzi de specialişti. 
[…] A purtat o corespondenţă cu Romain 
Rolland, care i-a influenţat formarea sa 
intelectuală. În noaptea de 21 ianuarie 
1941, un grup de legionari au pătruns cu 
forţa în casa noastră. […] La întrebarea lui 
Iancu: „Ce doriţi de la noi?”, au răspuns 
că au venit să-i ia la sediu pentru intero-
gatoriu. Le-a propus să discute pe loc, ca 
între oameni. „Evreii nu sunt oameni şi 
trebuie nimiciţi”, au răspuns. Au început 
să-i lovească pe tata, pe Iancu şi pe Iosif cu 
bastoane şi bare de metal. Am văzut feţele 
lor însângerate. Sângele s-a împrăştiat pe 
pereţii camerei şi a rămas multă vreme 
lipit acolo. Am auzit gemetele lor. Am 
văzut cum, aproape fără cunoştinţă, au 
fost târâţi şi aruncaţi, apoi, în camionul 
pregătit în faţa casei. Camionul îşi avea 
destinaţia bine stabilită: Pădurea Jilava. 
[…] Tata, împreună cu Iancu şi Iosif au 
coborât strâns îmbrăţişaţi şi gloanţele 
ucigătoare au pătruns în corpurile fraţilor 
mei şi nu l-au străpuns pe tata. […] Tata s-a 
întors acasă – copac despuiat de crengi. Aş 
adăuga că i-au tăiat coroana. […] Slovele 
sunt fraţii mei. Cartea rămâne o veşnică 
mărturie a pregătirii unor străluciţi inte-
lectuali, stinşi atât de tragic”.

O supravieţuitoare a Holocaustului 
din România, la O.N.U.

   Cu ocazia Zilei internaţionale de comemorare a Holocaustului (27 ianuarie 
2009), la Organizaţia Naţiunilor Unite va lua cuvântul doamna Ruth Glasberg-
Gold, supravieţuitoare a Holocaustului din România. Ea va vorbi despre experienţa 
trăită de ea în Transnistria, în lagărul de la Bershad, şi despre eforturile ei de a face 
cunoscută suferinţa evreilor din România, deportaţi în Transnistria .

Dr. LyA bENjAMIN

Negaţionistul Ion Coja, transformat în hermeneut 
al Cărţii negre de Matatias Carp, a mai scornit, de ziua 
comemorativă a pogromului antievreiesc din Bucureşti 
(21-23.01.1941), o modalitate de a nega existenţa şi esen-
ţa acestei pagini tragice înscrise de legionari în istoria 
României acelor vremi. Respectiva „invenţie” – un fel 
de „Cod al lui Da Vinci” – revelată profesorului Coja a 
constituit substanţa unei lungi „prelegeri”, susţinute 
în faţa unui public de 30-40 de persoane adulte sau 
peste, adunate în după-amiaza zilei de 21 ianuarie a.c. 
la o conferinţă de presă desfăşurată, în chiar „buricul” 
târgului, la Muzeul oraşului Bucureşti.

Dedicat trup şi suflet negării Holocaustului din 
România, misionarul acestui „apostolat”, Ion Coja, a 
avut de luptat în toţi anii afirmării sale sociale (în speţă 
politice) cu mărturia cea mai apropiată de evenimente 
şi amplu documentată despre guvernarea legionară, 
pogromurile din Bucureşti, Iaşi, Basarabia, deportarea 
în Transnistria şi celelalte acte de prigoană subsumate 
Holocaustului din România: este vorba despre ampla 
lucrare în trei volume (Bucureşti 1947), intitulată Cartea 
Neagră şi datorată lui Matatias Carp. Arma folosită de 
Coja în combaterea susţinerilor acestui avizat autor, 
secretar general al Federaţiei Uniunii Comunităţilor 
Evreieşti din epocă, nu se baza pe niscaiva documente 
inedite, ci pe „sentimentul ruşinii (mai bine zis al neru-
şinării, n.n.) pentru faptul că autorul inventează aceste 
crime sau măcar le exagerează numai, cu bună ştiinţă, că 
adică minte”. Ca argumente, a contrario celor susţinute 
de Carp, se aduceau fie şuşoteli particulare în materie, 
auzite de la X sau Y, fie acte inventate de omenie în 
favoarea evreilor, ca de pildă cel al propriului său tată, 
dar neomologate încă, din păcate, de evrei ca aparţinând 
celor „Drepţi între Popoare”.

Intuind şi apoi probând că nu va ajunge prea departe 
cu acest „sentiment”, mai ales că zecile de tomuri de 
documente inven-
tariate de istorici 
reputaţi veneau 
să-l confirme şi 
să adâncească pe 
Matatias Carp, in-
ventivul Ion Coja, 
omul unei singure 
cărţi evreieşti – al 
Cărţii negre – iată 
că în conferinţa 
de presă amintită, 
numită simpozion, îşi schimbă vechea strategie falimen-
tară pe una nouă, derivată dintr-o nouă lecturare „me-
todică, cu creionul în mână, cu atenţia trează” ş.a.m.d., 
adică nesuperficială şi neadormită ca cea dinainte. De 
astă dată, a avut revelaţia că acest autor evreu vine 
în sprijinul „ipotezei” sale cum că, în ianuarie 1941, o 
bună parte din evenimentele cuprinse în ceea ce unii 
numesc azi „pogromul de la Bucureşti” sunt, de fapt, 
materializarea unei diversiuni la a cărei organizare şi 
desfăşurare lideri evrei importanţi, precum şi o parte 
dintre victime şi-au dat tot concursul. În sensul că: Ion 
Antonescu a provocat rebeliunea, instigat de evrei; în 
timpul rebeliunii, legionarii nu au atacat pe nimeni, ci 
au mărşăluit paşnic prin centrul Capitalei, scandând 
doar lozinci antimasonice; în cartierele evreieşti, au-
toghetoizate, datorită unei „bolnave tradiţii” specifice 
etniei, pagubele produse s-au datorat pegrei mahalalelor 
stârnite de înşişi liderii acestei minorităţi, dornici să 
producă o „convulsie” în urma căreia discordia dintre 
general şi legiune să ducă la un divorţ total.

Acesta a fost mesajul transmis de Ion Coja în confe-
rinţa de presă amintită şi larg difuzată apoi pe Internet, 
unde s-a conchis că: rebeliunea, zisă legionară, a fost 
opera conducerii evreieşti, care a dus astfel până la 
capăt acţiunea fundamental antiromânească... de a-i 
scoate pe legionari de la guvernare şi de a-i compromite 
prin crime care nu s-au produs niciodată, sau, de s-or fi 
săvârşit, nu legionarii le-au făptuit.

Este greu de imaginat că cele de mai sus au putut fi 
rostite – şi apoi larg difuzate prin Internet – de către 
un profesor universitar, în anul de graţie 2009 şi într-o 
ţară intrată în U.E. care condamnă negaţionismul, fie el 
izvorât dintr-un sentiment al „ruşinii”, fie al neruşinării 
cu care faptele descrise şi inventariate în Cartea neagră, 
ca şi în bogata bibliografie existentă în materie, pot fi 
escamotate.

Fiind adeptul necondiţionat al libertăţii de exprima-
re – şi al dialogului şi confruntării de opinii, promovat 
într-o democraţie reală – am considerat că până şi cu 
un Ion Coja s-ar putea realiza o dezbatere civilizată, 
sprijinită pe realităţi, motiv pentru care am acceptat în 
trecut să particip împreună cu domnia-sa la câteva talk-
show-uri televizate despre respectivele probleme.

După participarea la conferinţa de presă recentă, 
numită simpozion – deşi fără intervenţii sau drept la 
replică – dau dreptate tuturor acelora care, încă de la 
prima manifestare negaţionistă a lui Ion Coja, şi-au 
dat seama că nu ai ce discuta cu asemenea ticluitori 
şi impostori în domeniul istoriei, al umanisticii, mai 
general spus.

Am ţinut să relatez cele de mai sus pentru ca even-
tualii cititori ai textului de pe Internet, ca şi unii dintre 
participanţii din sală, neorbiţi de argumentele maes-
trului, să beneficieze de un drept la replică, neacordat 
la momentul respectiv.

Dacă „elevii” - despre care se spune că ei au dărâmat 
recent peste 100 de monumente evreieşti în cimitirul 
Giurgiului - au profanat doar lespezile, profesorul Ion 
Coja, prin negarea însăşi a existenţei în morminte a 
victimelor pogromului din Bucureşti, a urmărit totala 
neantizare a acestora.

hARy KuLLER

Între ruşinea 
şi neruşinea 

unui profesor 
universitar



UN REMARCABIl EVENIMENt EDItORIAl

O CARTE LA CARE  
vOM REvENI DEsEORI

Prezenţe rabinice în perimetrul românesc. 
Secolele XVI-XXI

De curând, Editura Hasefer (Bucureşti) 
a publicat impresionanta carte, semnată de 
Baruch Tercatin şi Lucian – Zeev Herşcovici 
Prezenţe rabinice în perimetrul româ-
nesc. Secolele XVI-XXI. (Bucureşti, 
2008, 736 p. cu ilustraţii), apariţie care 
se alătură celor mai importante lucrări de 
istorie a comunităţilor evreieşti din Româ-
nia şi care îmbogăţeşte bibliografia istorică 
a României. Autorii, buni cunoscători ai 
marilor opere ale iudaismului, împătimiţi 
cercetători ai fenomenului istoric, vrând să 
depăşească etapa unor studii analitice pe 
anumite etape sau opere, şi-au propus un 
proiect ambiţios : elaborarea unui dicţionar 
care să cuprindă, în măsura posibilităţilor, 
toate personalităţile rabinice care au ilus-
trat istoria comunităţilor evreieşti de pe 
teritoriul României de-a lungul secolelor 
XVI – XXI! Pornit la iniţiativa şi cu spriji-
nul preşedintelui F.C.E.R., dr.Aurel Vainer, 
volumul editat la Bucureşti s-a impus, chiar 
din primele zile de la apariţie, ca o operă de 
impresionantă valoare istorică şi documen-
tară, lucru menţionat de către mari rabini ai 
Israelului, de cercetători ai istoriei evreilor 
ca şi de personalităţile academice şi univer-
sitare de prim rang care au comentat cartea 
la impresionantele manifestări de lansare 
de la Bucureşti (în organizarea F.C.E.R,) şi 
Cluj (în organizarea Universităţii din oraş).
Dintre aceştia îl menţionăm pe acad. Răz-
van Teodorescu, istoric de mare prestigiu 
contemporan.

Apariţia acestui volum monumental este 
deosebită. Căci, pe de o parte, este vorba 
de o carte care, prin forţa şi intenţia sa, 
prezintă - aşa cum precizează Şef Rabinul 
Israel Meir Lau - „istoria evreimii din Ro-
mânia, a rabinilor şi a învăţaţilor ei, dintre 
care mulţi sunt cunoscuţi în întreaga lume 
evreiască, datorită scrierilor lor referitoare 
la Tora, înţelepciunii lor şi influenţei lor 
asupra generaţiilor, eternizîndu-le memoria 
cu onoare”. Pe de altă parte, este vorba de o 
lucrare ce deschide, aşa cum arată dr.Aurel 
Vainer, „căi noi de cercetare a importanţei 
şi evoluţiei gîndirii rabinice din România, 
parte a spiritualităţii religioase a evreilor 
din Europa” .

Rigoare ştiinţifică  
şi artă grafică

Cele două aspecte menţionate mai sus au 
implicat atât autorii cît şi colectivul editiorial 
într-o activitate tenace pe parcursul mai 
multor ani. Structura pe care şi-au propus-o 
Baruch Tercatin şi Lucian- Zeev Herşcovici 
corespunde scopului; conţinutul principal 
îl formează capitolul dedicat biografiei şi 
comentariilor asupra vieţii şi operei unui 
număr de 2000 (două mii!) de personalităţi 
rabinice şi învăţaţi din întregul teritoriu ro-
mânesc, capitol care impresionează prin cele 
peste 500 de pagini de carte format mare! 
O atenţie deosebită s-a dat şi eternizării 
memoriei acelor rabini care şi-au dat viaţa 
în Holocaust, existînd un capitol (vezi pag. 
697-709 din carte) intitulat „Izkor (Ţine 
minte)”, constituind poate o listă care se 
publică pentru prima dată !

Pentru a se cunoaşte şi atmosfera în care 
aceştia îşi desfăşurau activitatea rabinică, 
autorii au inclus în sumar un grupaj de 
fotografii ale unui număr de aproape 50 de 
mari sinagogi, unele - monumente istorice, 
altele impresionante prin arta arhitecturală, 
ştiind însă că în spatele acestor aspecte stă 
dăruirea marilor comunităţi evreieşti în 
realizarea unor lăcaşuri demne de măreţia 
iudaismului.

Un interes deosebit prezintă paginile 
introductive ( p.8-37) în care s-au grupat 
observaţiile şi comentariile la această lucrare 
inedită ale unor mari personalităţi ale vieţii 
religioase şi ştiinţifice din Israel şi România. 
Impresionante pagini sunt semnate de Şef-
Rabinul Israel Meir Lau, de Marele Rabin 
Menachem Hacohen (cu studiul „Dobân-
deşte-ţi un rabin. Esenţa funcţiei rabinului 
la poporul lui Israel”). Profesorul universitar 
dr. Andrei Marga apare cu studiul, de mare 
respiraţie, „ Rabi, halaha, kehila !”. Dr. Aurel 
Vainer, preşedintele F.C.E.R., este autorul 
unui studiu: „Avem nevoie de o carte despre 
rabinii din România” , care subliniază cerin-
ţele cercetării istorice contemporane.

Adoptarea formei de dicţionar pentru 
prezentarea celor 2000 de personalităţi rabi-
nice a impus însă şi un studiu introductiv de 

sinteză. Cititorii trebuie să fie familiarizaţi cu 
întreaga istorie a problemei, cu o cunoaştere 
a locului pe care îl ocupă întreaga mişcare 
rabinică în istoria comunităţilor evreieşti şi 
a întregii Românii. Astfel, s-a introdus în 
carte un amplu studiu (v. pg. 37-73) intitulat 
„Istorie evreiască, istorie rabinică. Aspecte 
din trecutul iudaismului şi al rabinatului în 
România”, o exegeză profundă, o sinteză 
necesară cu multiple referiri la istoria Ro-
mâniei şi a ţărilor învecinate.Cititorul are 
deci posibilitatea să cunoască momentul 
apariţiei rabinatului ca şi etapele organiză-
rii şi destinului comunităţilor evreieşti din 
România, care se confundă cu însăşi evoluţia 
rabinatului,ca instituţie necesară şi cu pro-
funde implicaţii în viaţa de zi cu zi. 

Realizarea acestui studiu porneşte de 
la ideea expusă în primele rânduri: „Istoria 
poporului evreu este nu numai istoria unui 
popor, ci şi istoria unei culturi, a unei civi-
lizaţii şi a unei religii : istoria iudaismului. 
De aceea, conducătorii lui 
Israel nu sînt numai oameni 
politici, ci şi persoane din do-
meniul spiritualităţii iudaice. 
Dar cine sînt aceşti condu-
cători spirituali ai lui Israel 
şi cum se manifestă funcţia 
lor? Răspunsul este: învăţaţii 
în domeniul Torei, rabinii. 
Rabinul a fost conducătorul 
spiritual al poporului, funcţie 
ce se regăseşte şi în societa-
tea contemporană.” (p.37)... 
Dezvoltarea acestei teze este 
benefică atât pentru autori, 
care şi-au delimitat spaţiile 
de cercetare, cît şi pentru ci-
titor, care are posibilitatea cunoaşterii unei 
adevărate SINTEZE de istorie generală ce 
se împleteşte cu istoria religiei, cu marile 
curente ale filosofiei care s-au evidenţiat de-a 
lungul secolelor.

Evident, asemenea proiecte impuneau 
şi o realizare editorială corespunzătoare.
Cititorul este bucuros să constate că Editura 
Hasefer (director: scriitorul Ştefan Iureş) a 
reuşit să alcătuiască o foarte bună echipă 
redacţională. Realizarea volumului (înce-
pând cu o redactare deosebit de atentă, cu 
o frumoasă copertă, cu o tehnoredactare 
deosebită, cu ilustraţii de valoare ş.a) este 
o dovadă de artă şi se alătură celor mai fru-
moase cărţi ale anului 2008 !

Un minunat elogiu adus 
rabinilor din România

Dicţionarul are menirea să faciliteze 
cunoaşterea vieţii şi activităţii rabinilor 
din România, să perpetueze amintirea 
acestora: autorii au dorit, şi doresc „să 
aprindă o candelă în amintirea rabinilor din 
România”(v.p.33), faptă care constituie şi o 
datorie de suflet dar şi o iubire profundă , un 
respect fără margini pentru această categorie 
de învăţaţi care au avut (şi au) o deosebită 
influenţă asupra vieţii evreilor.

Dicţionarul este organizat după struc-
tura unei asemenea lucrări clasice. Numele 
rabinilor sînt ordonate alfabetic, fiecărui 
personaj i se dedică un articol (unele chiar 
se transformă în studii ample!) care prezintă 
elemente biografice, studiile rabinice şi laice, 
funcţiile deţinute, opera scrisă, prezenţa în 
epocă, alte elemente distinctive. Fiecărei 
personalităţi i s-a dedicat deci o fişă de 
lectură după consultarea unei ample biblio-
grafii (v.p.709-735 ), bibliografie care a ţinut 
seama de marile monografii istorice apărute 
de-a lungul multor decenii, de revistele şi 
ziarele de epocă, de studiile şi culegerile an-
tologice semnate de marile personalităţi ra-
binice, de ecoul în diferite etape ale istoriei. 
Impresionează atenţia şi migala cu care au 
fost cercetate aceste izvoare, autorii reţinînd, 
de foarte multe ori, date inedite privind viaţa 
şi opera multor rabini din România.

- Cine sunt persoanele rabinice prezen-
tate în Dicţionar ?

Întocmirea listei de nume nu a fost uşoa-
ră. Atenţia lui Baruch Tercatin şi a lui Luci-
an-Zeev Herşcovici s-a îndreptat spre câteva 
categorii de persoane: în primul rând, somi-
tăţi rabinice, admori, comentatori ai Torei. 
Apoi au fost selectaţi o serie de predicatori, 
rabini de comunităţi şi sinagogi . Nu au fost 
uitaţi nici acei oameni cu studii rabinice , dar 
care nu au ocupat o funcţie şi nu au făcut o 
carieră rabinică. Aceştia din urmă au avut 

însă, de multe ori, o operă complementară 
unei opere reliogioase, au fost prezenţi în 
viaţa socială, au fost mari filantropi, au avut 
o influenţă religioasă deosebită. Autorii au 
inclus rabinii din toate provinciile româneşti 
– având în vedere graniţele din perioada 
interbelică, deoarece, cercetările ne arată 
că aceasta este perioada ”culmii spirituale 
în istoria iudaismului românesc”.

Autorii au hotărât să cuprindă perioada 
secolelor XVI - XXI, o perioada mare în is-
toria României şi care corespunde cu însăşi 
evoluţia comunităţilor evreieşti. Au fost 
menţionaţi şi rabini din perioada contem-
porană, care trăiesc alături de noi, precum şi 
rabini originari din România care trăiesc în 
alte ţări şi contribuie la menţinerea tradiţilor 
iudaismului românesc.

Articolele dedicate fiecărei personalităţi 
sunt structurate, aşa cum am arătat, după o 
schemă bine precizată, o sinteză a cercetării 
ştiinţifice. Pentru a dezvolta şi a completa 

informaţiile succinte, autorii 
au adoptat şi o metodologie 
inedită. Pe lângă informaţia 
ştiinţifică strictă au introdus, 
acolo unde a fost cazul, la mari 
personalităţi rabinice, cu ecou 
în epocă, amintiri personale 
sau ecouri ale operei rabini-
ce în creaţia unor scriitori şi 
publicişti . Sunt redate unele 
portrete literare şi articole din 
presă (vezi de exemplu articolul 
dedicat Marelui Rabin Alexan-
dru Şafran - p.518-530), semni-
ficative pentru realizarea unui 
tablou cât mai complet .

 Minunate sunt şi informa-
ţiile referitoare la curţile rabinice din Şte-
făneşti, Buhuşi, Paşcani, Adjud, Bucureşti, 
Sadagura s.a., ca şi cele referitoare la marile 
şcoli rabinice care au existat pe teritoriul 
României. Întâlneşti des numele unor familii 
în care tradiţia rabinică a avut o deosebită 
valoare. Generaţii întregi de rabini au purtat 
numele de Friedman, Frenkel, Hager, Tzirel-
zon, Teitelbaum ş.a., familii care au ridicat 
prestigiul rabinatului românesc, al comuni-
tăţilor pe care le-au slujit. Mari învăţaţi, din 
care cităm doar pe I.I. Niemirower, Moses 
Gaster, Alexandru Şafran ş.a. au intrat în 
galeria intelectualilor de seamă ai României, 
ai filosofiei religioase europene.

Există o trăsătură deosebită a acestei 
opere importante. Ea se referă la dispoziţia 
afectivă din care s-a născut această carte.
Ca să te hotărăşti să realizezi o asemenea 
întreprindere trebuie să fii, pe de o parte, 
bine pregătit intelectual, şi pe de altă parte, 
să iubeşti materia pe care studiezi şi o înfă-
ţişezi în Dicţionar. Autorii au demonstrat 
că au aceste disponibilităţi. Ei nu au pornit 
la drum fără a avea o pregătire corespun-
zătoare. Baruch Tercatin a mai publicat 
câteva volume deosebit de valoroase şi care 
au legătură cu tema tratată: „Din înţelep-
ciunea Torei şi a hasidismului”(2003), 
„Dicţionar de personaje biblice” (2007), 
”Pirkei Avot-Sfaturile înţelepţilor poporu-
luii evreu”(2004). Lucian -Zeev Herşcovici, 
care este cunoscut prin studiile sale de istorie 
a poporului evreu, îşi face un doctorat în 
domeniul istoriei evreilor din România, a 
prezentat importante comunicări ştiinţi-
fice la numeroase manifestări academice, 
congrese de istorie iuidaică, este prezent în 
sumarele multor reviste universitare şi ale 
institutelor de istorie.

Parcurgând volumul „Prezenţe rabinice 
în perimetrul românesc”, un Dicţionar ine-
dit şi aşteptat, ai senzaţia că eşti în faţă unei 
culegeri de studii de istorie a rabinatului 
şi de istorie a evreilor din România. Nu 
poţi să nu încerci sentimente de admiraţie 
pen tru cei care au propus, gândit şi realizat 
un asemenea proiect, de admiraţie pentru 
cultura solidă şi cunoştinţele pe care le au 
autorii, pentru modul de redactare a cărţii. 
În acelaşi timp, un sentiment de mândrie că 
marea comunitate a evreilor din România 
a putut să dea (şi dă) mari Rabini, mari 
gânditori şi filosofi, deosebiţi oameni care 
şi-au închinat întreaga viaţă slujirii religiei, 
menţinerii sentimentelor iudaice de-a lungul  
secolelor.

Baruch Tercatin şi Lucian-Zeev Herşco-
vici merită toată consideraţia pentru munca 
depusă, pentru realizarea unei lucrări cu 
adevărat monumentale ! 

LIvIu MOsCOvICI
(Din presa israeliană)
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Eveniment-
dezbatere despre 
războiul din Gaza

Manifestarea a fost deschisă de preşedintele 
F.C.E.R., deputatul dr.Aurel Vainer. Salutându-i pe 
participanţi, domnia-sa a calificat-o drept „un eve-
niment de excepţie”. El a precizat că s-a organizat 
acest eveniment deoarece „în condiţiile actuale, nu 
putem fi indiferenţi faţă de ceea ce se întâmplă în 
Israel”.  Va fi un schimb de opinii foarte deschis, iar 
cei prezenţi  vor putea să-şi exprime solidaritatea 
faţă de Ţara Sfântă, a declarat dr. A Vainer.

Pentru a cunoaşte mai bine situaţia reală, pre-
şe dintele Federaţiei l-a invitat să vorbească pe 
E.S.David Oren, ambasadorul Statului Israel. După 
rugăciunea rostită pentru statul Israel – pacea în 
lume se face în Orientul Mijlociu – de către Prim-
Rabin Şlomo Sorin Rosen, au urmat mesajele de 
solidaritate transmise din partea B’nai B’rith Româ-
nia, a AERVH, a Asociaţiei Sioniştilor din România, 
Asociaţiei culturale de prietenie România- Israel din 
Bucureşti, Societăţii Culturale Româno-Israeliene  
din Cluj-Napoca,  a lui Erwin Şimşensohn, în nu-
mele tineretului. Au ţinut să-şi exprime solidaritatea 
general Mihail Ionescu, directorul Institutului de 
Studiere a Holocaustului din România „Elie Wiesel” 
(trebuie combătute forţele politice care şi-au propus 
ştergerea Israelului de pe faţa pământului, idei 
prezente şi în programele organizaţiilor teroriste), 
actriţa Maia Morgenstern (ar trebui să se organi-
zeze o misiune de solidaritate artistică) şi acad. C. 
Bălăceanu Stolnici (în afara ideologiei, există şi idei 
meschine în spatele menţinerii conflictelor, câştigu-
rile din vânzările de armament).

Arma nucleară iraniană, 
coşmarul lumii de astăzi

Dezbaterile au fost moderate de cunoscutul 
ziarist Nestor Rateş. Numeroase aspecte legate 
de situaţia din Israel au fost clarificate de analiştii 
politici, în urma întrebărilor şi luărilor de poziţie 
ale participanţilor.  Un grup de întrebări s-a refe-
rit la rolul ambasadelor noastre din zonă pentru 
salvarea românilor din Gaza şi prezentarea acestei 
acţiuni în presă (amb. Radu Comşa), la experienţa 
Israelului în războiul terorist, strategia României 
în contextul luptei antiteroriste în condiţiile în 
care în ţara noastră trăiesc evrei, israelieni, arabi, 
palestinieni, şi la reacţia comunităţii internaţionale 
la imaginile prezentate despre acţiunea din Gaza 
(amb. Mariana Stoica), la pericolul ameninţării 
nucleare iraniene (poetul Grişa Ghergheli).În răs-
punsurile date, analistul Bogdan Chireac a arătat 
că modul de prezentare a acţiunii ambasadelor a 
fost exagerat. Israelul, a spus el, este cel mai mare 
expert în terorism, chiar şi Statele Unite se inspiră 
din experienţa Israelului în lupta antiteroristă. 
Problema fundamentală a perioadei actuale este 
ameninţarea iraniană, ţară care doreşte să aibă 
arma nucleară . Este coşmarul lumii de astăzi de-
oarece ar putea duce la un război la nivel global, a 
apreciat Bogdan Chireac. În acest context, Iulian 
Fota a subliniat că, în ultima perioadă, lumea a dus 
o lipsă de leadership, deoarece Statele Unite nu au 
mai avut nici o iniţiativă iar alte state au profitat 
de această situaţie. O dată cu venirea la Casa Albă 
a noului preşedinte, Barack Obama, lucrurile se vor 
schimba deoarece va fi instalată o nouă administra-
ţie, fără povara trecutului. În luarea sa de poziţie, 
Ţicu Goldstein a atras atenţia asupra pericolului 
islamizării Europei, cu accentul pe Franţa, şi a 
opinat că una din cauzele instabilităţii din Orientul 
Mijlociu este problema petrolului, iar în perspecti-
vă, cea demografică. Prof.univ. av. Nasty Vlădoiu 
a subliniat că Israelul este victima războiului mass-
media şi a apreciat că în presa din România sunt 
ziarişti prea puţin pregătiţi. El a sugerat că ar trebui 
să existe un program de responsabilizare socială în 
presă. Corneliu Chelbis (dublă  cetăţenie, română 
şi israeliană) a mulţumit mass-mediei române 
care, în marea ei parte, a prezentat în mod obiectiv 
evenimentele din Israel. De asemenea, a precizat 
că Israelul preferă să câştige războiul pe teren şi 
nu războiul mediatic, deoarece, în primul caz este 
vorba de apărarea vieţii cetăţenilor. Semnatara 
acestui articol şi-a manifestat pesimismul faţă de 
perspectiva instaurării în viitorul apropiat a păcii în 
regiune şi  a menţionat imposibilitatea negocierilor 
cu guvernul Hamas.

În răspunsurile  lor, analiştii politici au recunos-
cut că perspectivele păcii sunt îndepărtate (Bogdan 
Chireac), că orice partener care vrea să negocieze 
cu Israelul trebuie să recunoască existenţa statului 
evreu (Iulian Fota) iar Statele Unite, cu preşedin-
tele Obama, nu vor schimba politica faţă de Israel 
(Nestor Rateş).

În încheierea evenimentului, preşedintele 
F.C.E R., dr. Aurel Vainer, a dat citire Declaraţiei 
de solidaritate a Adunării, primită cu entuziasm de 
participanţi. Adunarea a fost urmărită live de peste 
900 de persoane pe site-ul special al Federaţiei, 
transmisie realizată de Silviu Wexler. 

EvA GALAMbOs
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De opt ani de zile, 
localităţi din sudul Is-

raelului sunt supuse unor tiruri de rachete 
trimise din Fâşia Gaza. Împotriva Israelului 
au fost organizate două intifade.

Mă întreb de ce? 
Am fost de zeci de ori in Israel... şi am 

văzut arabi colaborând în activităţi productive 
cu israelieni, producând bunuri sau servicii şi 
coexistând în cele mai paşnice conditii. 

Mă întreb ce s-a întâmplat, ce a generat 
isteria şi permanentele atacuri ale Hamas şi 
nu numai? 

Este clar că organizaţii teroriste precum 

Hamas, dar şi altele, au ca scop asumat, expli-
cit, anihilarea statului Israel folosind fonduri 
primite din Iran, Siria şi probabil şi din alte 
ţări arabe… . Nu Israelul, ci Hamasul a creat 
un laborator al terorismului cel mai otrăvit şi 
otrăvitor.

Este deosebit de trist faptul că pier atâţia 
oameni, dar consider că soluţia se află în lumea 
arabă,şi nu numai, la nivelul guvernelor şi a 
organizaţiilor politice şi religioase, care trebuie 
să lupte împotriva cursului iresponsabil, sinu-
cigaş al militantismului fundamentalist.

Evreii din întreaga lume, aşa cum facem şi 
noi astăzi, aici, îşi manifestă solidaritatea cu 
eroicul popor israelian.

În calitatea pe care o am de preşedinte al 
B’nai B’rith România şi membru al Comitetu-
lui Executiv European doresc să subliniez că 
suntem solidari cu guvernul israelian, care a 
fost obligat să adopte decizia de a intra în Fâşia 

Gaza şi a curma rădăcinile terorismului. Consi-
derăm că Israelul acţionează pentru apărarea 
vieţii propriilor cetăţeni şi pentru a asigura 
pacea în această regiune greu încercată de 
conflicte armate. Credem, de asemeni, că tre-
buie oprită şi suferinţa populaţiei palestiniene 
în acest conflict, suferinţă pe care Hamasul o 
generează în permanenţă, aşa cum a generat şi 
luptele fratricide, în care au murit peste 2000 
de palestinieni, membri ai grupării Fatah.

Impreună cu Lojile înfrăţite din Unga-
ria, Bulgaria, Serbia si Germania, dar şi cu 
sprijinul B’nai B’rith Europa şi B’nai B’rith 
International vom acţiona pentru o mai bună 
cunoaştere a cauzelor acestui conflict de către 
populaţia ţărilor noastre şi pentru diminuarea 
unor reacţii antisemite generate de necunoaş-
tere….

jOsé IACObEsCu,  
preşedintele B’nai B’rith România

tU BIŞVAt
Şi asta mă duce 

iar cu gândul la Is-
rael, la Statul Israel şi la poporul lui Israel. 
Războaiele şi durerea prin care a trecut Is-
raelul în ultimele luni, prin care încă trece zi 
de zi, au nevoie de un final. Israelul are astăzi 
nevoie de noi, de conştiinţa şi acţiunea noas-
tră, de sprijinul nostru, are nevoie de un alt 
început, unul mai bun şi mai luminos. Avem 
nevoie cu toţii de fapt de soare şi de cântec 
de păsări, de copaci înfloriţi şi de strălucire, 
avem nevoie de primăvară în suflete şi de un 
strop de înţelepciune în plus – acum la în-
ceput de An Iudaic (căci Tu Bişvat este Anul 
Nou al Pomilor şi una din cele patru zile de 
“an nou” în calendarul evreiesc).

Prin mesajul său ecologist omniprezent 
sau vorbind prin intermediul Kabalei despre 
modul în care percepem lumea înconjură-
toare, ba chiar prin simpla celebrare a acestei 
zile cu gândul şi sufletul în Israel – Tu Bişvat 
ne oferă ocazia de a vedea cu ochii minţii, 
în miezul iernii, o primăvară pe care ne-o 
dorim cu toţii, în întreaga lume, de acum şi 
până la sfârşitul veacurilor.

Să ne dea Dumnezeu un An Nou al Po-
milor fericit, cu bucurii şi zâmbete, un an 
nou în care să ne aducem aminte că trebuie 
să apărăm şi să protejăm, să facem pace, să 
iubim şi să clădim, să luminăm şi să încălzim 
sufletele tuturor celor pe care îi întâlnim…

O primăvară frumoasă – cu migdali în 
floare şi cântece în suflet – vă doresc tuturor! 
Tu Bişvat Sameah!

Prim Rabin Şlomo SoRIn RoSen

Urmare din pag. 1
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Nevoia  
de principii

S-a dus şi Toma 
Hirth... bunul meu 

Toma Hirth, pictor, poet şi dramaturg — 
sper că-l voi mai putea face cunoscut citi-
torilor şi ca scriitor... fascinant creator de 
imagini fabu loase... Nu voi uita niciodată ta-
bloul lui, Portretul Regelui David, cântând 
1a harpă... nici acele tulburătoare imagini 
multi colore ale altor lumi, posibile şi pro-
babile, lumi în care credeam amândoi şi am 
încercat să le descriu în cuvinte - dar ce sunt 
cuvintele?! - în Ficţiuni pentru revolver şi 
orchestră. Mu zicienii şi bunii cântăreţi sunt 
favorizaţi de destin. Mă gândesc, prin altă 
asociaţie de idei, nu chiar de neînţeles, la 
fascinan ţii Doina Teodorovici şi Ion Aldea 
Teodorovici. De ce nu mai sunt? De ce se 
moare în lumea nostră? De ce-i uităm prea 
curând pe dispăruţi... şi pe Wald... pentru că 
trăim într-o vreme a individua lităţii? Bine 
că am ajuns s-o trăim... cu o tot mai intensă 
luciditate şi acribie.

Da, a murit şi Grigore Vieru. Vom publi-
ca aceste ultime rânduri pe “negativ”... nici 
ostentativ, nici strident, doar cu o imensă 
tristeţe. Nu i-am fost lui Vieru printre cei 
totdeauna şi mereu apropiaţi. Dar l-am iubit 
totdeauna. L-am preţuit şi l-am respectat 
totdeauna. Pentru că îşi iubea matria lui 
mereu vie, limba română şi patria lui, Ro-
mânia. Matria lui, care-i şi matria noastră, 
chiar dacă patriei noastre comune îi însoţim 
sufleteşte şi prin tradiţie patria noastră 
dintâi, dăruită lui Moise şi purta tă mereu în 
suflete prin legile dăruite de Dumnezeu. Nu 
vreau să fiu patetic, Wald n-a fost niciodată 
patetic, dar poezia lui Vieru ră mâne în mine 
chiar şi cu acea tulburătoare “milă” pentru... 
moarte, pentru că moartea, ne dezvăluia 
acest mare poet, e cea mai pedepsită de 
Dumnezeu: ea nu poate avea nici mamă, 
nici copii... Vieru, după moarte, are alături 
de dânsul întreaga noastră familie, a celor 
ce-l preţuiesc, îl vor duce mai departe şi 
vor demonstra posterităţii nemurirea prin 
artă.

(D.D.)
P.S.: Titlul final al cursivului mi l-a 

sugerat, pe lângă toate ale noastre tră-
iri, al căror oxigen salvator îl constituie 
tocmai principiile, titlul final, repet, mi l-a 
sugerat alegerea şi instalarea lui Obama 
ca Preşedinte al celei mai puternice ţări, 
dar şi al inimilor noastre. Nu voi uita unul 
din preceptele lui, la care subscriu: sunt 
gata să întind mâna oricui va înţelege 
să-şi descleşteze pumnul... Nu asta vrem 
şi noi, n-o afirmăm şi noi, salutând ar-
mistiţiul din Gaza? Ce vrem şi ce visăm? 
Încă de la prima distrugere a Templului, 
ce altceva decât Pacea şi stăruinţa, prin 
pace şi comuniuni spirituale ale marii 
civilizaţii iudeo-creştine, ale stăruinţei şi 
dăinuirii prin timp.

GAZA 2009 
SOlIDARItAtE 
CU ISRAElUl

OBAMA PREŞEDINTE

Priorităţi ale politicii externe

MESAjUl FORUMUlUI  
B’NAI B’RItH ROMâNIA
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Contemporanii noştri, prea puţin cunoscuţi

Un evreu pe cinste: BENIAMIN COtIGARU

În discursul său inaugural, 
rostit în faţa americanilor, noul 
preşedinte al SUA, Barack Obama, 
s-a concentrat în primul rând asu-
pra crizei economice mondiale şi 
asupra modalităţilor în care ar pu-
tea fi depăşite consecinţele aces-
teia. Au fost mai puţine referiri 
la politica externă, dar cele care 
s-au amintit denotă priorităţile 
noii Administraţii americane. Este 
vorba de Irak, Afganistan, Pakis-
tan şi Rusia. În ceea ce priveşte 
Orientul Mijlociu, acesta nu a fost 
nominalizat. Preşedintele a vorbit 

despre iniţierea de noi relaţii cu 
lumea musulmană, dar i-a averti-
zat pe cei care vor să se folosească 
de arma nucleară (referire voalată 
la Iran), pe terorişti şi a declarat 
că liderii care nu sunt în stare să 
ofere o viaţă bună cetăţenilor lor, 
să nu-i blameze pe americani. 
Barack Obama a subliniat că 
America va trebui să-şi recâştige 
rolul conducător în lume.

Analişti politici din Israel  spe-
ră că parteneriatul SUA-Israel va 
continua la aceeaşi cotă ca şi până 
acum. (e.G.)

La numai zece zile de la insta-
urarea noului preşedinte Barack 
Husein Obama la Casa Albă, 
întrebările privind politica pe 
care o va promova în diferitele 
sectoare ale vieţii social-econo-
mice şi politice ale SUA, dar mai 
ales în politica internaţională, 
continuă să rămână la ordinea 
majoră a zilei. Vă oferim în acest 
număr un prim răspuns privind 

– aşa cum anunţăm şi în titlul alăturat – câteva din opţiunile şi 
opiniile formulate imediat la instalarea sa. Va fi o rubrică perma-
nentă? Sperăm. Va fi deosebit de interesantă pentru cititorii revistei?  
Cu certidutine – DA! (D.D.)

Aceasta este doar o schiţă de portret. Nu 
mai este prietenul meu, Toma Hirth, care 
să-i facă un portret adevărat…! Ar fi meritat 
cu prisosinţă. S-a născut la Bucureşti, la 27 
noiembrie 1921, dar la vârsta de numai doi ani, 
familia s-a strămutat la Piatra Neamţ, aşa încât 
se poate considera pietrean. La 9 ani, era orfan 
de mamă, fiind deja marcat de lupta cu greută-
ţile vieţii. A urmat cursurile liceului comercial 
din localitatea de pe malurile Bistriţei. În 1941, 
Beniamin e luat ostatic de regimul lui Anto-
nescu şi încarcerat într-o sinagogă, împreună 
cu alţi patruzeci de coreligionari, câte unul de 
familie, timp de patru săptămâni, fără nici o 
justificare legală şi omenească. Urmează dife-
rite tabere de muncă forţată, patru ani scos din 
rândurile oamenilor liberi, ani pierduţi pentru 
studiu. După 23 august 1944, vine la Bucureşti, 
absolvă Politehnica şi devine inginer. 

Om cu convingeri de stânga, Beniamin se 
face remarcat în diferite foruri ale Partidului 
Social Democrat dar, într-o zi, fără să i se fi 
cerut acordul, se trezeşte… „comunist” („uni-
ficarea – o mare greşeală istorică!”). Începe 
răfuiala cu socialiştii, care refuzau deschis să 
fie oamenii de paie ai noii dictaturi. Beniamin 
e chemat la Miliţia Capitalei şi i se cere să-şi 
denunţe confraţii de partid. - „Buiumaş, bă-
iatul lui Ţipra (ştia deja din cine se trage!), 
bine ai venit! – De ce m-aţi chemat? – Sunt 
de la Securitate şi vreau să-mi spui care sunt 
socialiştii de dreapta! – Eu nu sunt turnător 
şi aşa ceva nu există! Social democraţii sunt 
prin excelenţă de stânga – Mai gândeşte-
te!” Beniamin a plecat, dar hărţuiala a mers 
mai departe. Cel ce l-a vizitat de câteva ori, 
la domiciliu, a fost în cele din urmă luat de 
guler şi aruncat în stradă. Nefiind, în repetate 

rânduri, „pe linie”, a fost criticat în Scânte-
ia. E amintit favorabil de dr. Gh. Brătescu 
în cartea sa de memorii „Nu a fost să fie” 
(Humanitas, 2003), ca un om şi jumătate, 
protector al studenţimii sărace. La Academia 
de Studii Economice, Beniamin Cotigaru 
ocupă funcţii la diferite Catedre şi se afirmă 
printr-o remarcabilă activitate în direcţia 
interdisciplinarităţii, mai ales acum, în epoca 
societăţii cunoaşterii şi a dezvoltării durabile. 
Coordonează numeroase lucrări şi proiecte 
care reclamă cooperarea celor mai diverse 
specialităţi; de aceea susţine interdiscipli-
narizarea ştiinţei.

Beniamin cere introducerea eticii în eco-
nomie, înaintea crizei actuale şi pune la dis-
poziţia profesorilor şi masteranzilor cartea lui 
Al. Şafran „Etica evreiască şi modernitatea”, 
pe care au şi citat-o şi comentat-o în diverse lu-
crări economice. Nu cunosc un cadru didactic  
evreu care să fi făcut atâta pentru răspândirea 
culturii iudaice în rândul colegilor universi-
tari şi al studenţilor. Marele Rabin Şafran l-a 
felicitat în câteva ocazii publicistice, într-un 
domeniu unde nu ai fi crezut că îşi va găsi 
iudaismul inserţia tocmai în programul eco-
nomic al societăţii. 

De remarcat, în acelaşi timp, faptul că 
Beniamin s-a întors, la bătrâneţe, cu faţa că-
tre Israel şi Tora. Potrivit propriilor cuvinte 
„Israel mi-a redat demnitatea de evreu şi 
regret sincer şi dureros că nu vorbesc limba 
strămoşilor mei”. Îşi împarte timpul între 
ASE şi sinagoga apropiată, cea din Piaţa Am-
zei, Ieşua Tova. Într-un anume sens, sinagoga 
este adevărata sa locuinţă, mai ales după 
dispariţia nepreţuitei sale soţii, creştină şi 
iubitoare. „Când trec pragul Sinagogii – îmi 

mărturiseşte adeseori el – îmi trece şi obo-
seala. Rugăciunea e pentru mine legătura 
directă cu Dumnezeu”. Are un dezvoltat simţ 
critic: „Nu ne ridicăm la nivelul culturii şi 
spiritualităţii iudaice! Cele Zece Porunci stau 
la baza întregii noastre civilizaţii şi iată că 
ele sunt greu de respectat. Comportamentul 
nostru în Diaspora trebuie să fie ireproşabil 
(amintiţi-vă că asta spunea şi muzicologul 
Sava) pentru a nu crea adversităţi. Apoi: 
„Suntem noi Poporul Cărţii? Mă uit în jur, se 
citeşte tot mai puţin… (la iniţiativa sa, rabinul 
Naftali Deutsch a înfiinţat – cred, în premieră 
pe ţară – o bibliotecă, chiar în Sinagogă, cu 
cărţi de iudaistică, nu doar religioase). De 
la Marele Rabin Şafran – spune tot el – am 
reţinut două chemări importante: „Caută-L 
pe Dumnezeu cu mijloace ştiinţifice şi slujeş-
te-L cu mijloace etice”. Şi în spiritul Cabalei: 
„Tora cere inima!”. Consideră totodată că 
azi este mai necesar ca oricând un foarte 
bun dialog iudeo-creştin (o asociaţie) având 
la bază legea biblică fundamentală comună: 
Iubirea aproapelui!

La cei 87 de ani (un adevărat fenomen!), 
mândru că nu depinde financiar de nimeni, cu 
un birou la ASE, unde se bucură de respectul 
şi admiraţia tuturor, profesorul Beniamin 
Cotigaru e la curent cu tot ce se întâmplă în 
lume şi în ţară, conduce de 25 de ani doctorate 
şi e consultat în nenumărate probleme în care 
e implicată economia; şi unde nu este aceasta 
implicată? A căzut de câteva ori pe stradă, s-a 
accidentat, s-a ridicat şi, nu se astâmpără, 
merge mai departe, arătând cu degetul către 
Cel ce-l ocroteşte! – Ce faci, domnule profe-
sor? – Ce faci Beniamin? – Baruh haŞem!

ŢICU GolDSTeIn

MüNChEN Zilele internaţionale ale culturii evreieşti
Toate nenorocirile şi conflictele sunt ca-

uzate mai ales de necunoaştere şi neştiinţă, 
spunea noul prim-ministru al Bavariei, dr. 
Horst Seehofer, la festivitatea deschiderii Zi-
lelor culturii evreieşti din München, citându-l 
astfel, după cum spunea, pe „cel mai renumit 
bavarez al secolului 20, Albert Einstein”. De 
aceea programul acestei serii de manifestări 
internaţionale, care acum s-a aflat la a 22-a 
ediţie, a avut în vedere trei obiective: comemo-
rarea a 70 de ani de la pogromul din noiembrie 
1938, “Reichspogromnacht”, sărbătorirea a 60 
de ani de la naşterea Statului Israel, precum 
şi propagarea unor tradiţii culturale comune, 

care reprezintă „o punte spirituală între evrei 
şi alte popoare”. 

Printre cele peste 20 de manifestări muzi-
cale, literare, prezentări de filme, expoziţii şi 
discuţii la mese rotunde, în mod deosebit s-a 
afirmat  renumita  „Middle East Peace Orches-
tra” (USA) cu un concert, intitulat “Concert for 
Peace”, în cadrul căruia cei doi solişti, cantorul 
evreu Jack Kessler şi cântăreţul libanez Mau-
rice Chedid, acompaniaţi de instrumentişti 
evrei, musulmani şi creştini, au transmis pe 
calea muzicii un mesaj convingător pentru 
toleranţă şi înţelegere. La fel a contribuit şi 
o dezbatere iudaico-creştino-musulmană, 

intitulată „Noi, strănepoţii lui Avraham”. 
Menţionăm şi lansarea volumului „Copii 
despre Holocaust – mărturii din anii 1944-
1948”, o carte-culegere de excepţie, întocmită 
de un grup de cercetători al Institutului istoric 
evreiesc din Varşovia, care conţine impresii 
şi amintiri despre crimele şi întâmplările din 
timpul ultimului război mondial, la care au 
asistat aceşti copii, fiind martori oculari şi 
supravieţuind apoi traumatizaţi. Printre ei 
s-au aflat şi doi tineri evrei din Bucureşti.

CLAus sTEphANI



HANUCA 5769, O lUMINĂ CU VAlENŢE UNIVERSAlE
afirma că Macabeii au celebrat în acel prim an 
al victoriei lor şi ultima sărbătoare de opt zile 
pe care, din cauza pângăririi, nu au putut-o 
retrăi – Sukot; Sărbătoarea Corturilor, care 
durează tot opt zile, i-a adus pentru prima 
oară împreună pe Macabei, după victoria lor 
militară. O altă valoare a acestei sărbători 
este universalitatea ei - fapt subliniat de Prim 
Rabinul Rosen în special la Ploieşti, unde 
chiar înscrisul de pe frontispiciul sinagogii 
vorbeşte despre deschiderea către toţi oamenii 
a iudaismului. 

Secretarul General al F.C.E.R. a transmis 
mesajul Federaţiei şi s-a referit, în toate 
oraşele parcurse cu acest prilej – Ploieşti, 
Braşov, Târgu mureş, Cluj napoca şi 
Sibiu – la importanţa pe care o are această 
sărbătoare în memoria poporului evreu. În 
cuvântul său, domnia-sa a evocat şi recentele 
alegeri parlamentare, care au înregistrat un 
număr impresionant de mare de votanţi pen-
tru candidatul minorităţii evreieşti în alegerile 
pentru Parlamentul României. Faptul că în 
toate aceste oraşe au fost persoane – nu doar 
evrei – care au votat pentru reprezentantul 
comunităţii evreieşti este încă o dovadă că 
această candelă modernă a Iudaismului con-
tinuă să ardă şi în această ţară.

Domnia-sa a subliniat, în cuvântul său, 
esenţa acestei sărbători, victoria monoteismu-
lui, care a schimbat practic cursul istoriei lu-
mii, din acele timpuri până în zilele noastre. 

Oaspeţi de seamă  
în comunităţi

Traseul delegaţiei a început la Ploieşti, 
o comunitate mică dar în care chiar prezenţa 
la sărbătorire a viceprimarului urbei, Carmen 
Dumitru, şi a altor intelectuali ai oraşului, a 
confirmat continuitatea acestei obşti în viaţa 
oraşului. Semnificaţia sărbătorii a fost descrisă 
celor prezenţi de preşedinta comunităţii, Ade-
la Herdan, iar tinerii Andi Herdan şi Sheyla 
David au aprins lumânările tradiţionale. Un 
cvartet al liceului de muzică din oraş a adus în 
faţa celor prezenţi câteva melodii tradiţionale, 
intonate cu sensibilitate şi pregătite special 
pentru acest eveniment. 

Sărbătoarea Luminilor a adus împreună 
la Braşov membri ai acestei comunităţi şi 
oaspeţi din rândul autorităţilor oraşului şi al 
cultelor conlocuitoare. În debutul unei seri 

memorabile – în care a fost inaugurat noul 
Restaurant Caşer al comunităţii, cu circuit 
public - preşedintele Comunităţii evreieşti din 
Braşov, ing. Tiberiu Roth, a salutat asistenţa 
şi a subliniat multiplele valenţe ale sărbătorii. 
Corul, formaţia vocală şi cea instrumentală a 
comunităţii au oferit cu acest prilej un adevă-
rat spectacol celor prezenţi în impunătoarea 
sinagogă braşoveană. Un moment cu totul 

special l-a reprezentat, însă, deschiderea 
propriu-zisă a Restaurantului Caşer, pregă-
tită în detaliu de conducerea comunităţii. În 
completarea unui meniu cu specific evreiesc, 
realizat în condiţii de Caşrut, acesta va avea 
ca invitaţi interpreţi şi actori cunoscuţi, ofe-
rind un program tentant atât pentru turiştii 
din ţară şi străinătate cât şi pentru locuitorii 
oraşului.

La Târgu mureş, preşedintele comuni-
tăţii, Alexandru Ausch, i-a primit cu multă 
căldură atât participanţii la manifestare cât 
şi pe oaspeţi, care împreună au reuşit să um-
ple sinagoga, arareori animată în ultimii ani. 
Ceaiul şi gogoşile calde au încălzit atmosfera, 
desăvârşită şi de vocile calde ale celor care au 
interpetat muzică evreiască tradiţională.

La Cluj napoca, secretarul Comunităţii 
evreilor, Emerich Rozsa, a salutat asistenţa, 
compusă din membri şi oaspeţi ai comunităţii. 
Lumânările tradiţionale au fost aprinse de 
tânărul Dorian Horowitz, membru al acestei 
obşti, dedicat vieţii iudaice din acest oraş. 
Cu ocazia Sărbătorii Luminilor, în oraşul de 
pe Someş a evoluat atât corul comunităţii cu 
melodii tradiţionale în limbile ebraică, idiş 
şi ladino cât şi formaţia de muzică klezmer 
„Mazel Tov”. Tinerii bunici, soţii Socea, au 
cântat o melodie alături de nepoţica lor, venită 
în vizită din Israel. Glasul fetiţei, precum şi 
toate melodiile interpretate, au avut darul să 
sublinieze angajamentul acestei comunităţi 
în direcţia supravieţuirii. Am avut bucuria 
să îl revedem şi să dialogăm cu profesorul 
Gavrilă Goldner, aflat în mijlocul celor veniţi 
la celebrare. 

La Sibiu, o comunitate foarte restrânsă 
numeric a aşteptat cu mare emoţie sosirea 
delegaţiei de la Bucureşti. Oaspeţi din Israel şi 
prieteni din localitate ai comunităţii au fost de 
asemenea alături la acest eveniment. Micuţul 
Nathan Schmutz a aprins lumânările de Ha-
nuca, fiind o bucurie specială faptul că, după 
mulţi ani acest gest a fost făcut de un copil.

Marile şi micile  
comunităţi evreieşti,  
celebrând împreună 

„Non multa sed multum” ar fi proverbul 
care ar putea caracteriza traseul parcurs de 
directorul JDC pentru România, Israel Sabag, 
şi de vicepreşedintele D.A,S.M., Attila Gulyas, 
în comunităţile din vestul şi nord-vestul Ro-
mâniei. Aşa cum sublinia reprezentantul JDC 
la finalul unui drum care a cuprins comuni-
tăţile evreieşti din Baia mare, Dej, Arad, 
oradea, Sighetu marmaţiei şi satu 
Mare, pentru domnia-sa a fost deosebit de 
emoţionant să onoreze tradiţia Hanukiadelor, 
inaugurată cu decenii în urmă de Şef Rabinul 
dr. Moses Rosen. Membrii comunităţilor, în 
general, şi în special cei ce fac parte din ob-
ştile care au rămas foarte restrânse numeric 
aşteaptă cu nerăbdare acest eveniment. Chiar 
dacă au fost doar doi oaspeţi, ei au încercat să 
aducă o bucurie suplimentară la festivităţile 
pregătite cu grijă în toate aceste comunităţi. 
Israel Sabag a fost cel care a aprins lumână-
rile tradiţionale în comunităţile evreieşti din 
Satu mare, Sighetu marmaţiei şi Dej, cu 
rugăciunea tradiţională. Atât Israel Sabag cât 
şi Attila Gulyas au vorbit despre semnificaţia 
minunilor de Hanuca şi au adus melodiile 
tradiţionale care acompaniază această săr-
bătoare. Ei au prezentat şi un film referitor 
la aprinderea luminilor Hanukiei în diferse 
colţuri ale lumii, de oameni faimoşi sau în 
contexte diferite. 

Periplul a debutat la baia Mare unde 
preşedintele Comunităţii, Nachman Şalic, a 
reuşit să mobilizeze persoane de toate vâr-
stele să participe la acest eveniment. A fost 
un prilej pentru a fi împreună, într-un mediu 
primitor.

Pentru comunităţile evreieşti din Oradea 
şi Arad, Hanuca este prin tradiţie un mare 
eveniment, la care se reuneşte nu doar familia 
evreiască ci şi toţi oaspeţii, reprezentanţi ai 
cultelor, administraţiei şi intelectualităţii din 
localitate. Preşedintele comunităţii evreieşti 
orădenene, ing. Felix Koppelmann, este un 
neobosit artizan al marilor evenimente, care 
reuşeşte să menţină o viaţă evreiească vie în 
acest oraş cu o bogată istorie evreiească. Şi cu 
această ocazie, corul comunităţii a reuşit să 
emoţioneze asistenţa cu repertoriul ales. Tine-
rii din cadrul Centrului Comunitar Evreiesc au 
pregătit un program special, interactiv, în care 
i-au invitat pe participanţi să se implice într-o 
competiţie care să le stimuleze curiozitatea şi 
să le reîmprospăteze cunoştinţele referitoare 
la celebrarea Hanucăi. 

„Cu toţii sărbătorim Hanuca – o celebrare a luminii şi a minunii. Minunea care a făcut ca  
uleiul pur să ardă timp de opt zile în loc de una. Minunea de Hanuca, din anul 5769, eu aş 
numi-o Hanukiada. Prin lumânările pe care le aprindem în micile comunităţi, ducem mai de-
parte tradiţia şi speranţa.” Îşi începea Arina Orenstein, director programe JCC Iaşi, relatarea 
referitoare la traseul parcurs în comunităţile evreieşti din Moldova. La această călătorie, 
însoţită de melodii tradiţionale, au participat Dana Creţu, David Leventer, Marius Meer şi 
Arina Orenstein, care au trecut prin patru oraşe: Rădăuţi, Suceava, Bârlad şi Huşi. 

Sinagogile – arhipline
Prima lumânare a fost aprinsă la Sinagoga 

Mare din Bucureşti, chiar de către Marele 
Rabin Menachem Hacohen. Cuvintele rostite 
de Eminenţa Sa au făcut o legătură între tre-
cut şi prezent, o paralelă între evenimentele 
de-acum aproape 2000 de ani şi cele actuale. 
Lumina a învins întotdeauna şi acest lucru 
se va întâmpla şi acum, a spus Marele Rabin. 
Prevăzând parcă evenimentele dramatice care 
urmau să vină, E.S. David Oren, ambasadorul 
Statului Israel, a subliniat că acum forţe ale 
răului ameninţă lumea şi civilizaţia noastră. 
La rândul său, dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R., a arătat că de Hanuca, evreii săr-
bătoresc minunea uleiului care a spulberat 
întunericul. Istoria poporului evreu este plină 
de minuni şi una dintre ele s-a întâmplat şi în 
seara asta, când în Sinagogă nu mai ai loc de 
stat, a menţionat el. 

Brăila şi Galaţiul au fost primele po-
pasuri ale Hanuchiadei, onorată de Marele 
Rabin Menachem Hacohen, de prim-cantorul 
Iosif Adler, de oficiantul de cult Ghidu Bru-
chmayer şi de Edy Kupferberg, şeful Depar-
tamentului pentru educaţie iudaică, acesta 
din urmă transmiţând în comunităţi mesajul 
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. 
Deşi era mijlocul zilei iar comunitatea este 
mică, sinagoga din Brăila a fost plină, graţie 
excelentelor relaţii ale preşedintelui Iancu 
David cu brăilenii. Cea de a doua lumânare de 
Hanuca a fost aprinsă de Cazacu Lior Daniel, 
un băieţel de 10 ani, a cărui prezenţă i-a evocat 
Marelui Rabin amintiri pline de emoţie, el 
fiind primul copil din România la a cărui brit 
mila a participat Eminenţa Sa. Două momente 
deosebite au marcat sărbătoarea, prestaţia 
excepţională a prim-cantorului Iosif Adler, 
repetată apoi de-alungul întregului traseu, şi 
cea a corului brăilean, la care participă mem-
brii de toate vârstele ai comunităţii.

Acelaşi entuziasm - întâlnit şi la Galaţi. 
Preşedintele comunităţii, ing. Sorin Blumer, 
a umplut cu enoriaşi şi prieteni ai comunităţii 
sala restaurantului ritual. Lumânărica a fost 
aprinsă de tânăra Ester Uşer. În cuvântul său, 
preşedintele comunităţiil a ţinut să sublinieze 
necesitatea de a continua viaţa evreiască, iar 
sărbătoarea de Hanuca este un astfel de prilej. 
Corul, dirijat tot de Sorin Blumer, a interpretat 
pe parcursul serii cântece de Hanuca, evreieşti 
şi israeliene, printre care “Iş Iakar” dedicat 
unui tânăr gălăţean plecat în Israel, căzut la 
datorie la graniţa libaneză. Cuvântul Marelui 
Rabin a fost inspirat de această faptă eroică.

Binecuvântare rostită…  
la trei ani şi jumătate

În mica comunitate din Tecuci, unde 
prieteni ai comunităţii şi ai entuziastului 
preşedinte, Iancu Aizic, s-au alăturat enori-
aşilor, spiritul iudaic trece din generaţie în 
generaţie. Cea de a treia lumânare de Hanuca 
a fost aprinsă de cea mai tânără membră a 
comunităţii, Alesia Munteanu, în vârstă …de 
trei ani şi şase luni. Deşi emoţionată, fetiţa 
a încercat să rostească şi cuvintele binecu-
vântării. Marele Rabin Menachem Hacohen 
a vorbit despre rolul comunităţilor mici în 
menţinerea iudaismului.

La Sinagoga arhiplină din Piatra neamţ, 
ing. Harry Solomon, preşedintele comuni-
tăţii, a vorbit despre semnificaţia minunii 
de Hanuca, simbolul supravieţuirii evreilor 
şi, în context, despre restaurarea Sinagogii 
din lemn. După aprinderea celei de a patra 
lumânări, în cuvântul său, Marele Rabin a 
vorbit despre revenirea Menorei la lumină. 
Dr.Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., care 
s-a alăturat Hanuchiadei, a arătat că minu-
nea Hanucăi se poate considera un simbol al 
supravieţuirii evreilor şi al înseşi existenţei 
statului Israel. Edy Kupferberg a subliniat 
că şi pe vremea Macabeilor, ca şi acum, s-au 
făcut şi se fac eforturi pentru menţinerea 
iudaismului. Pastorul adventist Emanoil 
Sălăjan şi Gheorghe Ocneanu, fostul primar 
al oraşului, s-au referit la buna convieţuire a 
diferitelor etnii la Piatra Neamţ. Un frumos 
program de cântece tradiţionale, evreieşti 
şi israeliene a fost prezentat de formaţiunea 
Macabeii, alcătuita din elevii Liceului “Victor 
Brauner” şi ai Şcolii “Dumbrava Roşie”.

La Sinagoga din Focşani, în prezenţa 
preşedintelui comunităţii, prof. Mircea Rond, 
şi a enoriaşilor, a fost aprinsă a patra lumânare 
într-o Hanuchie făcută de copii, gest care a 
inspirat cuvântul Marelui Rabin. Hanuca 
semnifică lumină iar istoria poporului evreu 
este însoţită de obligaţia de a duce lumină 
către alte popoare ale lumii, a arătat preşe-
dintele F.C.E.R.

la târgovişte,  
Hanuca pentru neevrei

O frumoasă ceremonie de Hanuca s-a 
desfăşurat în Sinagoga de la Târgovişte, 
restaurată de Universitatea Valahia. Eveni-
mentul a fost organizat de Asociaţia Culturală 
de Prietenie România-Israel şi de F.C.E.R.. În 
prezenţa rectorului Universităţii “Valahia”, 
prof univ.dr. Ion Cuciu, a elevilor şi cadrelor 
didactice de la Şcoala “Smaranda Gheorghiu”, 
a membrilor Asociaţiei şi a cinci din cei şase 
evrei care mai trăiesc în oraş, oficiantul de cult 
Ghidu Bruchmaier a subliniat semnificaţia 
sărbătorii de Hanuca şi a aprins, împreună 
cu copiii, cea de a şaptea lumânare. Prof univ.
dr. Ion Cuciu a vorbit despre rolul pe care-l va 
juca sinagoga în cunoaşterea istoriei evreilor 
din zonă prin amenajarea unei biblioteci. D-na 
Mariana Stoica, preşedinta Asociaţiei, Ileana 
Ghenciulescu, membră în conducerea Asocia-
ţiei, vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul Sch-
wartz, au mulţumit pentru eforturile făcute 
de Universitate în a reda strălucire sinagogii. 
O parte a corului de copii, dirijată de prof. 
Mircea Iorgulescu, a prezentat un program 
de cântece evreieşti şi româneşti. 

Cu toate lumânărelele 
aprinse

O delegaţie, compusă din Prim Rabinul 
Slomo Sorin Rosen, Secretarul General 
al F.C.E.R., ing. Albert 
Kupferberg, şi Mirela 
Aşman, şef al sectorului 
Dezvoltare Comunitară, 
au participat cu prilejul 
celebrării de Hanuca la 
evenimentele organiza-
te în oraşele Ploieşti, 
Braşov, Târgu mureş, 
Cluj napoca şi Sibiu. 

În toate aceste comu-
nităţi, manifestarea a în-
ceput, în mod tradiţional, 
cu rostirea de către Prim 
Rabinul Şlomo Sorin Ro-
sen a rugăciunii pentru 
România şi pentru Israel, 
pentru pace şi pentru o 
soartă bună a celor care 
locuiesc în aceste ţări.

La manifestările la 
care a fost prezent, asis-
tenţa a apreciat elocinţa 
tânărului rabin. Acesta 
s-a referit la semnificaţia 
metaforică a lumânării 
şi a felului simbolic în 
care aprindem luminile 
Hanukiei cu prilejul aces-
tei sărbătorii. Acest gest 
reflectă diversele niveluri 
ale creşterii spirituale dar 
el este aplicabil deopotri-
vă pentru individ, familie 
şi comunitate.

Din cuvântul său am 
mai reţinut şi sensul ideii 
de miracol în Sărbătoarea 
de Hanuca. Ne referim 
mereu la faptul că aceasta 
are o dublă semnificaţie – 
victoria militară şi faptul 
că acea candelă cu ulei 
pur a ars timp de opt zile. Dar, aşa cum subli-
nia Şlomo Sorin Rosen, ar trebui să ne gândim 
că, de fapt, prima minune a fost că Macabeii 
au căutat şi au găsit candela în Marele Tem-
plu devastat. Ei au avut puterea să se dedice 
spiritualităţii în acele momente grele de luptă 
pentru supravieţuire, ştiind că Cel care i-a 
condus prin istorie este Dumnezeu. 

Tot Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen 
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150 de ani 
de la Unirea 

Principatelor
La 24 ianuarie 2009, s-a împlinit 

un veac şi jumătate de la Unirea Mol-
dovei şi Ţării Româneşti într-un singur 
stat, Principatele Unite, sub domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza. Era unul din  de-
zideratele revoluţiei de la 1848. Evreii au 
adus o contribuţie de seamă, nu numai la 
revoluţia, care a cuprins în 1848 aproape 
întreaga Europă, dar şi la înfăptuirea 
Unirii, la susţinerea acestui act, prin 
intervenţii în diversele capitale europe-
ne. Speranţa evreimii române era de a 
obţine cetăţenia, promisă la 1848, dar 
interesele şi obtuzitatea unor politicieni 
au împiedicat acordarea acestui drept, 
pe care evreii din alte ţări l-au obţinut. 
Abia în 1923, prin Constituţia adoptată 
de Parlamentul României, evreii au  
primit ceea ce li se cuvenea, după sacrifi-
ciile făcute în Războiul de Independenţă 
(1877) şi în Războiul de Întregire a Nea-
mului (1916-1918). La 8 martie 1859, la 
Sinagoga Mare, rabinul Malbim rostea o 
rugăciune prin care omagia actul Unirii 
şi pe Domnitor, care îşi sărbătorea ziua 
de naştere. Era un semn că evreii patriei 
nou create erau alături, cum au fost în-
totdeauna, de populaţia majoritară, de 
toată suflarea ţării. 

bORIs MARIAN

Distincţie 
acordată 
poetului  

Martin 
Abramovici

Cunoscutului poet Martin Abramovi-
ci i-a fost conferit titlul de “Cetăţean de 
Onoare” al municipiului Dorohoi “pentru 
activitatea prodigioasă în domeniul poe-
ziei şi prozei poetice”. Autor a numeroase 
volume de poezie, printre care „Decalog 
liric”, „Din zorii iadului până în grota 
îngerilor”, „Simţire duală”, Martin Abra-
movici, membru al Uniunii Scriitorilor,  
este originar din Dorohoi, pe care nu l-a 
putut uita niciodată. De aceea, este şi 
unul dintre susţinătorii editării în Israel 
a unor volume dedicate oraşului său 
natal, care apar sub egida Organizaţiei 
Israelienilor Originari din Dorohoi. Este 
deţinător al Diplomei „Prieten Emerit de 
Onoare”, conferită de aceeaşi organiza-
ţie, ”pentru bogata sa creaţie literară”, 
precum şi al  premiului „B. Fundoianu” 
pentru poezie,  al Federaţiei Comunită-
ţilor Evreieşti din România. 

EvA GALAMbOs

Uriaş depozit  
de gaz metan
Presa israeliană a anunţat descope-

rirea unui uriaş depozit de gaze naturale 
în largul coastelor mediteraneene ale 
ţării. Ministrul Infrastructurii, Bin-
yamin Ben-Eliezer, a calificat această 
descoperire ca având ”proporţii isto-
rice”, afirmând că ea poate schimba 
faţa economiei israeliene. Rezervorul 
submarin este estimat  ca având 87 de 
miliarde de metri cubi de gaz, aflaţi în 
trei locaţii în zona denumită „Tamara”, 
după numele nepoatei patronului firmei 
care a efectuat forajele. Acesta a declarat 
că descoperirea „este o zi de sărbătoare 
pentru Israel”. Se apreciază că acest 
zăcământ va asigura nevoile de energie 
ale ţării pentru câteva decenii.

Gazul se află la 90 km de Haifa, între 
Israel şi Cipru, iar drepturile de exploa-
tare au fost cumpărate de compania de 
foraj de la guvernul cipriot. Adâncimea 
apei deasupra pungilor cu hidrocarburi 
este de 1700 m. iar gazul se află la 4,9 
km sub fundul mării, pe o suprafaţă  
largă de 140 m.

ANDREI bANC

S E M N I F I C A Ţ I I l E  A D â N C I  
A l E  FA P t U l U I  C O t I D I A N 

Momentul aniversar – cei 77 de ani îm-
pliniţi de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, la 10 ianuarie a.c. – a fost sărbătorit, 
la Popa Soare, în stilul cu care domnia-sa ne-a 
obişnuit: fără discursuri elaborate, cuvinte 
mult prea şlefuite, protocol. I-au fost aproape 
oameni care-l ajută zi de zi, fiecare „la post”, pe 
ger şi pe arşiţă, în zbaterile pentru mai binele 
comunităţii, prieteni de-o viaţă şi prieteni noi. 
Invitat de onoare - Excelenţa Sa David Oren, 
ambasadorul Israelului în România, care l-a 
felicitat pentru modul în care, sub conducerea 
sa, se dezvoltă viaţa evreiască în România. 
N-au lipsit darurile–surpriză, cum a fost  
filmul, realizat după o idee a şefului de Cabi-
net, Silvian Horn, de Sandu Câlţia şi Clement 
Dubău. Un „La mulţi ani!”, spus tinereşte, cu 
sinceritate şi umor, răsplătit cu aplauze ge-
nerale şi mulţumiri din partea sărbătoritului. 
Dr. Aurel Vainer a mulţumit echipei, condusă 
de Marin Bursuc, de la Căminul „Băluş”, şi lui 
Valentin Iancu, sufletist în tot ce face, pentru 

„regie”: bucatele alese şi ireproşabilele servi-
cii în crearea bunei dispoziţii. Cu simplitate 
şi dezinvoltură s-au spus lucruri relevante 
despre dr. Aurel Vainer: ~ 23000 de voturi 
la alegerile parlamentare (Ivan Truţer); ~ 
putere de muncă extraordinară (vicepreşedin-
tele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, directorul 
„Joint” pentru România, Israel Sabag, me-
sager al directorului „Joint” pentru Europa, 
Alberto Senderey); ~ încredere în puterea de 
a continua şi a duce la bun sfârşit ceea ce a 
început (secretarul general al F.C.E.R., ing. 
Albert Kupferberg, şi directorul D.A.S.M., ing. 
Nilu Aronovici, mesageri ai urărilor transmise 
de comunităţile din Oradea şi Ploieşti); ~ opti-
mism – stimulent în depăşirea greutăţilor (dr. 
ing. José Blum); ~ înţelepciune, experienţă, 
creativitate, artă a negocierii, ştiinţă de a reuni 
în jur oameni din toate generaţiile (Carmen 
Dimitriu); ~ sprijin pentru C.S.I.E.R. (dr. Lya 
Benjamin). A venit şi o plăcută deconspirare 
din partea doamnei Anette Vainer: una dintre 

prietenele de familie, Lăcrămioara Simedrea, 
s-a născut tot la 10 ianuarie. „Mulţi ani tră-
iască!” şi pentru ea. Scriitorul Dorel Dorian 
a extins parabola despre inelul fermecat al lui 
Gaidar, având darul de a convinge că greul va 
fi învins, la rolul pe care dr. Aurel Vainer îl 
joacă, azi, în viaţa evreiască din România. Dr. 
Hary Kuller a trecut în revistă epoci din viaţa 
evreilor români, purtând amprenta conducă-
torilor lor: în timpul războiului (dr. Filderman, 
Şef Rabinul Şafran); anii totalitarismului (Şef 
Rabinul Rosen); perioada postdecembristă 
(acad. Cajal şi dr. Vainer). „Evreii au capa-
citatea de a găsi semnificaţii adânci în faptul 
cotidian”, a fost sinteza făcută de acad. Paul 
Cristea, fizician de elită, prieten de familie al 
sărbătoritului. Un început de an menit să ne 
dea curaj în lupta cu dificultăţile prezentului. 
Cheia reuşitei? Munca, dragostea de oameni, 
disponibilitatea pentru dialog – exemplu 
personal al preşedintelui nostru.

IuLIA DELEANu

Hanuca 5769 – o lumină cu valenţe universale
Preşedintele Comu-

nităţii evreilor din Arad, 
ing. Ionel Schlesinger, l-a avut alături şi pe Ra-
binul Abraham Ehrenfeld cu ocazia celebrării 
de Hanuca. Atât corul comunităţii cât şi corul 
liceului de muzică, devenit deja un oaspete 
obişnuit, cu un repertoriu special pregătit pen-
tru sărbătorile evreieşti, au încântat asistenţa 
adunată în cantina comunităţii, care a devenit în 
ultimii ani, şi spaţiu de rugăciune zilnică.

Un moment deosebit trăit de Israel Sabag 
în cursul acestei călătorii a fost faptul că a putut 
aprinde, la satu Mare, lumina Marii Hanukii 
aflate în curtea sinagogii. Această lumină revăr-
sată în stradă, care atestă curajul şi rezistenţa 
evreilor în a-şi afirma credinţa, a fost o clipă cu 
totul specială a cărei semnificaţie a fost primită 
cu bucurie atât de preşedintele comunităţii, Ni-
colae Decsei, cât şi de toţi membrii comunităţii, 
care au ţinut să imortalizeze această secvenţă.

Dej: Preşedintele comunităţii, Iosif Farcaş, 
i-a salutat atât pe cei prezenţi cât şi pe oaspeţii 
veniţi din Bucureşti cu această ocazie specială. 
La eveniment au fost prezenţi şi oaspeţi din 
Bistriţa, care au venit să celebreze alături de 
cei din comunitatea vecină, pentru a reuni aceste 
două mici familii iudaice.

La Sighet, în oraşul lui Elie Wiesel, comuni-
tatea s-a pregătit cu melodii, bucate tradiţionale 
şi o primire caldă a oaspeţilor. Preşedintele Co-
munităţii, Hari Marcus, reprezentanţii tuturor 
generaţiilor prezenţi la eveniment, invitaţii din 
Israel au avut prilejul să fie comeseni într-o caldă 
celebrare a sărbătorii victoriei luminii asupra 
întunericului.

Craiova. Prima lumânare de Hanuca a fost 
aprinsă în sinagogă de către Salom Armand-
Corneliu, în vârstă de nouă ani. În prezenţa 
enoriaşilor şi invitaţilor, prof. univ. dr.Corneliu 
Sabetay, preşedintele comunităţii, a vorbit des-
pre importanţa acestei sărbători. 

Bacău: ceremoniile au fost deschise de 
preşedintele comunităţii, H.Vigdar, iar prima 
lumânare de Hanuca a fost aprinsă de dr. Marcel 
Weiselberg. La ceremonia de aprindere a primei 
lumânări, desfăşurată la Sinagoga Iosefin din Ti-
mişoara, au fost de faţă, în afară de conducerea 
comunităţii şi de cei peste 170 de enoriaşi, şefii 
tuturor cultelor din oraş, în frunte cu Mitropoli-
tul Banatului, Î.P.S. Nicolae Corneanu, Prefectul 
şi Primarul Timişoarei. O delegaţie a comunităţii 
timişorene, condusă de preşedintele, dr. Paul 

Costin, a participat la ceremoniile de Hanuca, 
organizate la lugoj şi Reşiţa, la care au fost de 
faţă şi membrii comunităţii din Caransebeş.

Minunea de Hanuca,  
în zilele noastre!

Dar totul a debutat la Iaşi....   “La Iaşi 
am avut parte de o Hanuca superbă - cu multă 
lume, suvganiot, un cor mare, care a cântat de 
la tradiţionalele cântece de Hanuca până la cele 
mai frumoase melodii, cântece idiş şi nu numai. 
Organizată în cel mai mic detaliu, Hanuca de la 
Iaşi a fost o Hanuca demnă de prima lumânări-
că!”,  scria Arina Orenstein. 

În 24 decembrie, pe când la majoritatea 
uşilor se auzeau colindători, un grup de tineri 
evrei – format din Albert Lozneanu, Inna Vlad-
covschi, Marius Negru şi Arina Orenstein – au 
poposit pe la casele vârstnicilor care nu au putut 
participa la evenimentul colectiv din Iaşi. 

Rădăuţi: Peste 50 de persoane au cântat 
Hava Nagila alături de oaspeţii lor în sala 
special închiriată într-un hotel pentru acest 
eveniment. În prezenţa primarului oraşului şi  a 
altor oaspeţi, s-a aprins cea de a doua lumânare 
de Hanuca. Preşedintele comunităţii i-a primit 
pe tineri cu deosebită căldură şi toţi participanţii 
s-au putut desfăta cu suvganiot-uri proaspete şi 
alte bunătăţi.

Suceava: “Suceava ne-a aşteptat, după o 

mică întârziere, cu o căldură care venea direct 
din sufletele oamenilor. Ochii fiecarui enoriaş 
exprimau bucuria reîntâlnirii şi puteai simţi ade-
vărata minune. Toata lumea şi-a adus aminte de 
copilărie cântând cele mai frumoase cântece idiş, 
spunând rugăciunea pentru lumânărelele de 
Hanuca.”, scria Arina Orenstein.   Preşedintele  
Golda a strâns peste 30 de oameni şi a reuşit 
să facă o Hanuca de poveste, care va rămâne cu 
siguranţă în sufletele tuturor, pentru totdeauna! 
Bunătăţile pregătite de doamnele comunităţii au 
întregit atmosfera familială.

Bârlad: Vârstnici şi tineri au stat împreu-
nă, rememorând tradiţii şi melodii de Hanuca. 
Pentru unii, amintirea se pierde departe, în timp, 
dar ea revine la fiecare asemenea eveniment. 
Împreună cu Eliza şi Alexandra Croitoru, din 
Bârlad, oaspeţii au cântat, bucurându-i pe cei 
care doar rareori se pot întâlni cu asemenea 
evenimente

Huşi: Aceasta a fost ultima destinaţie a 
grupului, unde familia Carlei Steinberg şi-a 
primit cu deosebită ospitalitate şi căldură mu-
safirii şi pe toţi enoriaşii comunităţii. “Am avut 
parte de lumânări aprinse dulciuri, Hanuca 
Gelt, cântece, tradiţii şi, nu în ultimul rând, 
ne-am simţit evreieşte!”, ne scria corspondenta 
noastră. Mulţumesc tuturor preşedinţilor care 
ne-au primit şi au organizat o Hanuca cât mai 
frumoasă şi specială! 

Bistriţa – năsăud: În Sinagoga Mare 
concertul susţinut, în premieră, la 22 decembrie 
2008, de formaţia de muzică Klezmer „Mazel 
Tov”, condusă de Vasile Socea, a comunităţii 
evreieşti clujene, a sporit lumina din sufletele 
participanţilor la Hanuca 5769. După spectacol, 
gazde şi oaspeţi au fost invitaţi la masa tradiţi-
onală de Hanuca.

Botoşani: 75 de enoriaşi şi invitaţi s-au 
bucurat de momentul în care, cea mai tânără 
membră a comunităţii, Goldemberg Carla Irina, 
a rostit rugăciunea, la aprinderea lunânărilor. 
Preşedintele comunităţii, prof. David Iosef, ing. 
Finkel Gustav şi doamna Rifca Segal au vorbit 
despre semnificaţia sărbătorii de Hanuca. Corul 
şi orchestra au interpretat un potpuriu de me-
lodii specifice acestei sărbători. La sfârşit, toţi 
enoriaşii au fost invitaţi să guste din bucatele 
tradiţionale – varenichi şi diferite dulciuri.

LuCIANA FRIEDMANN,
EvA GALAMbOs

şi corespondenţe din Botoşani,  
Bistriţa-năsăud, Craiova şi Timişoara
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Mai avem o speranţă privind redresarea economiei mondiale dar…

Ar trebui să promovăm alt tip de 
economie decât cel din ultimii 150 de ani
Interviu cu PAUL KRUGMAN – Premiul Nobel pentru Economie în 2008 

Industria auto americană  
e pe marginea prăpastiei
I: Ce credeţi despre modul în care SUA dar 

şi Suedia, se gândesc să “salveze” industria 
auto, cu împrumuturi şi garanţii dar nu cu 
trecere in proprietatea statului.

P.K.: Nu ştiu exact ce se întâmplă în Sue-
dia dar în Statele Unite vorbim despre ceva ce 
seamănă cu un “state receivership” de facto, 
despre un control sporit al statului – s-ar putea 
să se ajungă şi la „ownership” (proprietate a 
statului) dar acum acest lucru n-ar fi posibil 
din punct de vedere politic. Companiile nu 
pot fi lăsate să se prăbuşească datorită ne-
intervenţiei statului, datorită lipsei oricărei 
acţiuni, până ne vom da seama ce trebuie 
făcut... Problema este că totul s-a întâmplat 
atât de repede încât n-am avut timp să ne 
dăm seama exact despre ce este vorba. Şi nici 
nu putem face totul bine, acţionând repede. 
Acum e vorba să câştigăm timp! În principiu, 
n-am nimic împotriva ideii de „ownership” – 
un control al statului în industria auto, dar ca 
soluţie temporară. 

I: In ce măsură teoria dumneavoastră 
economică se poate aplica la cazul industriei 
auto americane? 

P.K.: … Într-o anumită măsură, teoria mea 
se aplică industriei auto, în sensul că cea mai 
mare atenţie a mea dar şi a celorlalţi specialişti 
din domeniu s-a concentrat asupra conside-
rentelor geografice: adică, asupra raportului 
dintre forţele centripete (care determină for-
marea “clusterelor”, a concentrărilor geogra-
fice) şi cele centrifuge, care fac ca acestea să se 
«împrăştie». Şi o mare parte a problemelor de 
la Detroit a început acum câteva decenii, când 
forţele centrifuge au devenit puternice, astfel 
că industria auto americană nu mai este acum 
o industrie «centrată» în Detroit. Adică există, 
de fapt, o nouă industrie auto, una dispersată, 
care este în mare măsură «transplantată», 
firme europene sau japoneze nelocalizate în 
«inima tradiţională» a industriei auto de la 
Detroit! Aşadar, aş spune că problema nu 
este atât competiţia internaţională cât, mai 
ales, competiţia acestei industrii mult mai 
dispersată geografic. Industria auto din toată 
lumea are acum probleme!

Cauza pentru care în Statele Unite situaţia 
este acum atât de dramatică este că cei trei 
mari G (cei trei mari constructori auto) din 
Detroit sunt, de fapt, moştenirea acestei 
« concentraţii geografice » bazată pe econo-
miile “aglomeraţioniste”, care nu mai este 
susţinută astăzi de forţele economice curente. 
Este o problemă foarte dificilă, dar merită 
încercarea de a-i salva !

I: Dar vedeţi vreun risc de colaps total al 
industriei auto?

p.K: Da! In lipsa oricărei intervenţii, dar 
chiar şi cu intervenţii, cei trei „mari” din indus-
tria auto sunt pe marginea prăpastiei. 

I: Cum apreciaţi măsurile luate de guver-
nul american? 

p.K. Dacă Rezervele Federale ar fi avut 
o atitudine pasivă, dacă n-ar fi intervenit, 
cu siguranţă că situaţia ar fi fost şi mai rea. 
Dar cu siguranţă nu e suficient, economia 
americană se “scufundă” cu o rată anuală de 
4-5%. În America e nevoie de un pachet fiscal 
enorm pentru a stopa declinul economiei şi 
sunt îngrijorat de faptul că, tehnic vorbind, nu 
este posibil acest lucru, adică nu sunt posibile 
măsuri fiscale care să prevină distrugeri ulte-
rioare. (…) Vorbim despre o creştere cu 10% 
a ratei şomajului, dacă nu reuşim să venim cu 
un plan fiscal de stimulare efectivă, care să 
funcţioneze. 

Greşeala principală  
a fost acceptarea  

unui sistem bancar paralel
I: Ce greşeli credeţi că s-au făcut?
P.K,: Ceea ce ar fi trebuit să vedem cu 

toţii - dar eu, cel puţin, n-am văzut - a fost 
fragilitatea sistemului financiar din SUA.

Ceea ce n-am observat, nici eu şi nici 
alţii, a fost măsura în care sistemul bancar 
tradiţional, destul de bine protejat, a fost 
înlocuit de unul paralel, format din instituţii 
diverse care de facto sunt bănci dar care nu 
se cheamă aşa şi care nu sunt reglementate 
ca atare. Fragilitatea, vulnerabilitatea acestui 
nou sistem bancar paralel – este ceva ce n-ar 
fi trebuit să fie o surpriză dar, de fapt, a fost. O 
criză era previzibilă – dimensiunea ei, însă, a 
venit ca un şoc! Asta este ceea ce îmi reproşez 
de a nu fi văzut înainte.

 Una dintre cele mai mari greşeli, cred eu, 
a fost aceea că dezvoltarea, creşterea acestui 
sistem bancar paralel ne-a expus pe toţi, a 
expus întreaga economie la varianta de secol 
21 a falimentelor . S-a crezut că tradiţionalele 
„depositary banks” ( bănci de depozite) erau 
protejate, că întregul sistem era sigur. Ceea ce 
s-a dovedit total greşit: „bancile de investiţii” 
ca şi „money market funds” ( fondurile de in-
vestiţii pe piaţa financiară), toate sunt supuse 
aceluiaşi tip de risc al falimentelor. Şi nu s-a 
făcut nimic pentru protejarea sistemului – 
nu de ieri, de azi, nu s-a făcut nimic timp de 
câteva decenii.

Au fost şi greşeli specifice: s-a irosit timp 
preţios prin faptul că s-a venit cu un plan de 
salvare eronat, care n-avea nici un sens şi care 
a “costat” trei săptămâni – iar trei săptămâni 
este foarte mult atunci când e vorba de încre-
dere, de încrederea publicului într-un sistem 
financiar. (…) S-au făcut “naţionalizări” dar 
companiile, instituţiile cărora li s-a aplicat 
această metodă n-au fost conduse ca atare…
este o întreagă listă de greşeli, să zicem aşa, 
dar nu sunt sigur că, şi cu cea mai buna con-
ducere din lume, s-ar fi putut evita această 
criză urâtă.

 În funcţie de cum va funcţiona „planul 
de salvare”, s-ar putea dovedi valabil din nou 
principiul conform căruia “uneori guvernul nu 
este problema, uneori guvernul este soluţia”. 
Cred că în Statele Unite se va ajunge la situaţia 
temporară în care guvernul va deţine controlul 
unei mari părţi a sistemului financiar. 

-Există un loc sigur în lume? 
O economie sigură? 

-Singura lume sigură  
este cea virtuală,  

din jocurile video !
 p.K. Vom ajunge, probabil ca, în Statele 

Unite, anul viitor (n.n. 2009) deficitul să 
ajungă probabil la 7 sau 8% din produsul 
intern brut. Un asemenea deficit, desigur , nu 
se poate susţine economic la nesfârşit. Totuşi, 
ţări avansate economic au “trăit” cu un deficit 
de 100% din PIB fără să le fie interzis accesul 
la pieţele financiare mondiale şi au făcut asta 
chiar şi când guvernele au fost foarte slabe. 
Standardul din acest punct de vedere este 
Belgia ceea ce înseamnă că Statele Unite mai 
au loc de „manevre”, dar nu nelimitat. Deci, 
dacă este vorba despre doi ani de stimulente 
masive şi de un deficit masiv , e OK; dacă însă 
vor fi doi ani de stimulente masive, de deficit 
masiv şi nici un semn de îmbunătăţire, atunci 
vor fi motive de ingrijorare. 

I: Există vreun loc sigur in lume, adică 
vreo economie sigură? Şi care ar fi scenariul 
cel mai rău din punctul de vedere al consecin-
ţelor, al timpului cât va dura această criză?

P.K.: Nu văd nici o economie din lume 
care să nu fie afectată. Vreun loc sigur?...Cred 
că jocurile video, oamenii cumpără jocuri vi-
deo pentru că tind să fugă de realitate, pentru 
că nu pot, nu ştiu cum să înfrunte realitatea…
Scenariul de care mă tem cel mai mult este 
varianta crizei japoneze din anii ’90 (care a 
durat 10 ani), extinsă la nivelul întregii lumi. 
Adică o lume în care rata dobânzilor va fi zero, 
cu deflaţie, fără nici un semn de redresare, o 
situaţie care va continua pentru foarte mult 
timp. Din păcate, un astfel de scenariu este 

foarte posibil! În plus, vom asista la crize 
foarte serioase în anumite ţări care deja au 
mari probleme. Vom vedea cu siguranţă mo-
dele argentiniene sau indoneziene ale crizelor 
economice desfăşurându-se în ţări europene 
periferice.

I: Câţi ani va dura criza?
P.K.: Nu ştiu, dar criza americană ante-

rioară a durat, oficial, numai 8 luni –iar piaţa 
forţei de muncă nu şi-a revenit decât după 
doi ani şi jumătate! Nu avem, aşadar, nici un 
motiv să credem că va fi altfel – vorbim despre 
o economie mondială care se va afla în depresie 
până în 2011 şi poate chiar şi după aceea. 

Cred că nu trebuie să existe 
caste intelectuale

P.K.: Cred că absenţa unei „caste intelec-
tuale ierarhice” este foarte importantă! Îmi 
amintesc de anii de facultate de la MIT, de la 
mijlocul deceniului opt ...În institut nu exista 
împământenită ideea că profesorii ajunşi la o 
anumită maturitate ar urma să stăpânească 
acolo pe vecie...Cu alte cuvinte, nu deţineau 
monopolul nici pe cunoştinţe, nici pe poziţiile 
academice... lucrurile nu erau rigide, exista 
foarte multă interacţiune între profesori şi 
studenţi. Ceea ce îmi amintesc cel mai bine nu 
sunt neapărat cursurile, cât plăcerea pe care 
mi-o provocau discuţiile cu ceilalţi colegi în 
încercarea de a găsi soluţii la vreo problemă...
Nici unul dintre noi nu pleca de la ideea că pro-
fesorul are toate răspunsurile ci eram, cu toţii, 
un grup de oameni care încercau să înţeleagă 
ce se întâmplă... Predicţia mea este că în 10-20 
de ani se vor mai da câteva premii Nobel unor 
cercetători din generaţia 1976 de la MIT. 

Cât priveşte ştiinţa şi educaţia - nu ştiu 
ce facem cu ele! Avem studenţi excelenţi – în 
ştiinţe economice, ca de altfel în toate ştiinţele. 
Dar puţini dintre ei sunt americani; la mine 
în grupă, la MIT, la cursul de economie, nu 
există nici un student american. Dar asta e 
bine, pentru că sunt tineri străluciţi şi mulţi 
vor rămâne în America şi vor face ştiinţe 
economice (...) mulţi se duc, teoretic, spre 
investment banking.

Provocări ale ştiinţelor  
economice, pentru tineri
P.K.: În domeniul ştiinţelor economice, e 

o perioadă de tranziţie! Până recent, aproape 
toate cercetările s-au bazat pe paradigma 
“homo economicus”, pe ideea agentului ra-
ţional maximizator în economie, o metaforă 
foarte utilă care ajută la explicarea foarte bună 
a comportamentului pieţelor. O înţelegere 
clară a acestor lucruri nu o poţi avea dacă nu 
poţi explica comportamentul pieţelor. Astăzi, 
lucrurile sunt mult mai complexe, vorbim 
despre economie comportamentală, despre 
neuro-economie, încercăm să găsim o expli-
caţie cât mai realistă a motivaţiei umane. Ceea 
ce este mult mai dificil de făcut decât tipul de 
economie pe care am practicat-o şi promovat-o 
timp de 150 de ani… Aşa că trebuie să fim 
realişti, să ne îndreptăm spre un tip de ştiinţe 
economice aflate la graniţa cu ştiinţele sociale 
şi, sigur, ar fi mult mai uşor dacă oamenii n-ar 
fi proşti ci perfect raţionali şi foarte deştepţi. Să 
modelezi o lume în care oamenii sunt “cumva” 
deştepţi nu-i deloc uşor, dar cred că ne mişcăm 
spre o portretizare mult mai realistă a compor-
tamentului uman.

Interviu realizat de CORINA NEGREA

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Profesor la marile universităţi americane şi ziarist
Paul	Krugman	s-a	născut	la	28	februarie	1953	într-o	familie	evreiască	

din	Long	Island,	New	York.	In	prezent	este	căsătorit	cu	Robin	Wells,	
a	doua	sa	soţie,	profesoară	asociată	la	Princeton.Nu	are	copii.	După	
cum	povesteşte	el	 însuşi,	 când	era	 copil	 a	 fost	 fascinat	 de	 lectura	
celebrului	ciclu	de	 romane	ale	 lui	 Isaac	Asimov,	 „Fundaţia”,	 în	care	
savanţii	 din	 viitorul	 îndepărtat	 foloseau	 „psihoistoria”	 pentru	 a	 salva	
umanitatea	ce	cucerise	galaxia.	Ulterior,	a	aflat	că	această	ştiinţă	exista	
numai	ca	o	 invenţie	a	 lui	Asimov	dar,	 cum	 tot	devenise	pasionat	de	posibilitatea	
contribuţiei	economiştilor	la	îmbunătăţirea	lumii,	s-a	apucat	de	economie.	S-a	apucat	
serios:	a	scris	zeci	de	articole	şi	o	serie	de	cărţi,	considerate	azi	ca	fundamentale	în	
disciplinele	economice.	

A	absolvit	la	Yale,	şi-a	luat	doctoratul	la	Massachusetts	Institute	of	Technology	
(MIT)	şi		a	predat		la	Yale,	MIT,		la	UC	California,	la	London	School	of	Economics	şi,	
din	anul	2000,	predă	la	Princeton.	Este	considerat	printre	primii	50	de	economişti	ai	
lumii	şi	a	fost	distins	cu	câteva	premii	academice	de	prestigiu	.	Din	ianuarie	2000,	
scrie	de	două	ori	pe	săptămână	un	editorial	în	„New	York	Times”	dar	colaborează	şi	
la	unele	din	cele	mai	prestigioase	titluri	din	mass-media	de	limbă	engleză.	La	Stock-
holm,	Paul	Krugman	nu	a	dat	nici	un	interviu	dar	a	ţinut	conferinţe	de	presă,	la	care	
a	participat	colaboratoarea	noastră	de	la	Radio	România		Cultural,	Corina Negrea, 
singurul	ziarist	român	acreditat	la	ceremonia	decernării	Premiilor	Nobel	în	2008.	Vă	
prezentăm	o	serie	de	extrase	din	aceste	conferinţe	de	presă.

Paul Krugman, alături de fostul preşedinte George W. Bush şi de laureaţii  
Premiului Nobel în Chimie, Martin Chalfie şi Roger Tsien la Casa Albă

Paul Krugman

Paul Krugman, primind medalia  
şi diploma de la regele Suediei,  

Carl al XVI-lea Gustaf



Săptămâna aceasta am sărbătorit Hamişa 
Asar Bişvat, cunoscut şi sub denumirea pre-
scurtată Tu Bişvat. În Talmud Roş Haşana se 
specifică faptul că, în calendarul ebraic, Anul 
Nou – Roş Haşana – este sărbătorit de patru 
ori. Unul din cei patru Roş Haşana este Roş 
Haşana Leilanot – Anul Nou al Pomilor. 

=  Sâmbătă, 14 februarie 2009, se 
citeşte una din cele mai importante pericope 
ale anului: ITRO, pericopa în care sunt enu-
merate Cele Zece Porunci – Aseret Hadibrot, 
care ne arată calea pe care trebuie s-o urmăm 
în viaţă. Ne vom limita la una din ele şi anume 
la „Lo Tahmod” – „Să nu săvârşeşti adulter”. 
În Tora se subliniază: să nu râvneşti la casa, 
femeia şi ogorul aproapelui. În „Pirkei Avot” – 
„Sfaturile înţelepţilor poporului evreu” - există 
versetul: „Duceţi-vă şi căutaţi care este calea 
cea bună pe care să meargă omul” (cap. 2, 
9). Răspunsul cel mai adecvat privind această 
cale a fost dat de Rabi Elazar Ben Arah: o ini-
mă bună, căci aceasta cuprinde totul. Pentru 
a ajunge să avem o inimă bună, un caracter 
frumos trebuie să ne înfrânăm invidia faţă de 
aproapele nostru. Este o poruncă care trebuie 
respectată cu stricteţe, fiindcă numai astfel 
vor putea fi stăpânite instinctele agresive din 
om, care duc la furt, la omor pentru însuşirea 
bunurilor altuia. 
=  Sâmbătă, 21 februarie 2009, se 

citeşte pericopa mIŞPATIm. Se citeşte la 

Maftir şi capitolul Şekalim, binecuvântându-
se luna Adar. Una din temele pericopei este 
mila faţă de animale, care au suflet ca şi noi 
şi trebuie să avem grijă de ele. Este una din 
poruncile Torei, susţin înţelepţii tuturor tim-
purilor. Mai mult, în Tora, se specifică faptul 
că această grijă trebuie extinsă şi la animalele 
duşmanilor noştri. Odihna de Şabat priveşte 
nu numai evreii, ci şi străinii care trăiesc sub 
acoperişul lor şi animalele casei. Animalul 
trebuie îngrijit şi trebuie să-i dăruim odihnă, 
indiferent cui aparţine. În Tora se menţionează 
că primele zece generaţii ale umanităţii erau 
vegetariene; numai după potop, oamenii au 
început să consume carne. Marele Rabin 
Abraham Iţhac Kook (1865 – 1933) a fost toa-
tă viaţa vegetarian. El milita pentru evitarea 
războaielor şi pentru vegetarianism. 
= Sâmbătă, 28 februarie 2009, se 

citeşte pericopa TRuMA. Unul din versetele 
pericopei se referă la construirea Templului. 
„Veasu li Migdaş” – „Să-mi faceţi un Templu 
şi voi fi între voi”, porunceşte Divinitatea. 
Bărbaţii, femeile, chiar şi copiii – după unii 
comentatori – aveau datoria să ajute la con-
struirea lăcaşului sfânt. Rambam se referă la 
participare financiară. Fiecare aducea câte 
ceva din avutul său pentru Templu, dar obli-
gatorie era o contribuţie de o jumătate de 
şekel. A fost prima colectă în istoria evreilor. 
Faptul le-a atras binecuvântarea Divinităţii, 
este punctul de vedere al multor comentatori. 

Responsabilitatea pentru această lucrare a re-
venit marelui maestru Bezalel, care se baza pe 
sprijinul voluntar al poporului. Se poate pune 
întrebarea: de ce era nevoie de un Mişkan ca 
Divinitatea să fie prezentă în mijlocul popo-
rului, când Divinitatea este invizibilă. Acest 
accent privind prezenţa Divină era necesar 
după păcatul „viţelului de aur”, fiindcă poporul 
trebuia să-şi amintească mereu că Divinitatea 
conduce lumea. 
= Sâmbătă, 7 martie 2009, se citeşte 

pericopa TeŢAVe şi capitolul Zhor, citit în-
totdeauna înainte de Purim, sărbătorit, anul 
acesta, la 10 martie 2009. În această pericopă 
ne este înfăţişat veşmântul cohen-ului, obliga-
tivitatea acestei îmbrăcăminţi şi ce se întâmplă 
dacă această poruncă este încălcată. Această 
pericopă face legătura cu aspectele vestimen-
tare din Meghilat Ester – Cartea Esterei. De-a 
lungul timpului, s-a acordat o mare importanţă 
veşmintelor pe care trebuie să le purtăm când 

venim să ne rugăm lui Dumnezeu. Îmbrăcă-
mintea Marelui Preot semnifica apărarea de 
păcatele făptuite de poporul evreu. Cămaşa 
apăra de omor, pantalonii – de desfrâu, jacheta 
– de calomnii, de vorbe grosolane, de slujirea 
idolilor (Talmud Zevahim 88, 2). Există haine 
făcute de om şi haine care fac pe om. Hainele 
făcute de om sunt semnul civilizaţiei din tim-
pul respectiv. Hainele care fac pe om sunt cele 
care-i transformă personalitatea. Regina Ester, 
îmbrăcând haine împărăteşti, este învestită de 
Divinitate cu o răspundere specială. 
= Sâmbătă, 14 martie 2009, se citeşte 

pericopa KI TIsA, dar şi paragraful Para. 
În pericopă este relatat unul din momentele 
dramatice din istoria antică a poporului evreu: 
Moşe coboară de pe Muntele Sinai şi văzând 
recăderea poporului în idolatrie – adorarea 
viţelului de aur – sparge Tablele Legii. Înţe-
lepţii îşi pun întrebarea: de ce Moşe, aflat pe 
Muntele Sinai şi auzind de răzvrătirea popo-
rului, a spart Tablele Legii abia când a coborât 
cu ele? Răspunsul a fost: dovada unei fapte 
auzite nu este la fel de elocventă ca fapta văzu-
tă. Moşe nu s-a lăsat influenţat de cele auzite 
şi abia când a văzut imensul păcat făptuit de 
popor a spart Tablele Legii. S-ar putea pune în 
discuţie circumstanţele atenuante: Cele Zece 
Porunci văzute şi auzite la poalele Muntelui 
Sinai erau prea grele pentru popor; omul nu 
poate fi schimbat printr-o singură acţiune, 
fie ea chiar de dimensiunea celei petrecute la 
poalele Muntelui Sinai. Omul trebuie educat 
timp îndelungat ca să se acomodeze cu trece-
rea de la politeism la Dumnezeu Unicul, cu 
atât mai mult cu cât evreii au trăit în Egiptul  
idolatru. 

DIVREI TORA REFLECŢII BIBLICE
de ing. BARUCH TERCATIN

= Pericopa ITRO
(sâmbătă, 14 februarie 2009)

= Pericopa MIŞPATIM
(sâmbătă, 21 februarie 2009)

= Pericopa TRUMA
(sâmbătă, 28 februarie 2009)

= Pericopa TEŢAVE
(sâmbătă, 7 martie 2009)

= Pericopa KI TISA
(sâmbătă, 14 martie 2009)

Iubirea de aproapele,  
într-o carte

La Editura Est, o editură cu cărţi alese, a apărut eseul „Evreul şi 
celălalt”, semnat de doi autori de prestigiu: Esther Benbassa şi Jean-
Christophe Attias, profesori la Sorbona. Memorabil este citatul de la 
începutul acestui eseu: „Din timpuri imemoriale, două tendinţe s-au 
opus constant în sânul iudaismului: izolaţionismul, ura faţă de străin, 
complexul lui Amalec, „Aminteşte-ţi ce ţi-au făcut” şi „Iubeşte-ţi aproa-
pele ca pe tine însuţi”, „Îngăduie-mi să-l uit pe Amalec”, un iudaism al 
iubirii şi al iertării (Samuel Hugo Bergmann, 1883-1975). Sub aceste 
cuvinte se înscrie eseul celor doi autori. În Occident, evreul este şi 
„celălalt” şi cel care a contribuit la civilizaţia europeană, dar a apărut şi 
intoleranţa islamică. Pornind de la rădăcinile religioase ale iudaismului, 
Pentateuhul este o istorie a neîmplinirii, Moise fiind cel care nu a ajuns 
în Ţara Promisă. Însuşi Abraham, patriarhul, este un exilat, pentru că 
Domnul i-a spus să iasă din casa tatălui său în căutarea Ţării Promise. 
Evreii au fost permanent atraşi în relaţii complexe cu popoarele cu care 
au venit în contact, fie de respingere, fie de alianţă şi prietenie. Armonia 
a fost visul nerealizat al evreului. Altă trăsătură este cosmopolitismul. 
Relaţia cu Dumnezeu este de asemenea complexă – omul fiind făcut 
după chipul şi asemănarea Divinităţii, are obligaţia morală de a respecta 
Legea dată de El. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu poate avea chip 
de om. De fapt, există o unilateralitate – omul este obligat în faţa Dom-
nului, nu şi reciproca. Cel mai clar exemplu al acestei relaţii este Cartea 
lui Iov. O altă chestiune, aflată şi azi în discuţie, este poziţia femeii,  
începând de la Sara, soţia primului patriarh, şi până astăzi. Eseul este 
structurat conform ordinii din Tora, cu un comentariu dintre cele mai 
moderne, limpede şi totodată elevat. Dumnezeu promite evreilor că 
vor fi un popor de preoţi şi un neam sfânt. Se înţelege că prin această 
promisiune se făcea o distincţie netă între cei care credeau în El şi 
ceilalţi, păgânii. Este afirmarea credinţei monoteiste şi nu o chemare 
la etnocentrism. Maimonide interpretează exact în acest sens cuvintele 
din Tora. Credinţa, şi nu etnia, este pusă în discuţie, primatul este al 
credinţei. Astfel sunt respinse atât exclusivismul, cât şi minimalizarea 
de către unii teologi evrei, în Evul Mediu, al credinţei creştine, Isus fiind 
respins prin argumente ce ţin de prejudecată şi nu de esenţă teologică. 
Se punea în discuţie moralitatea lui Isus, ceea ce era sub demnitatea 
unor învăţaţi. Se ştie că monoteismul nu a fost pus la îndoială nici de 
creştinism, nici de islam, ceea ce le-a şi conferit putere de iradiere în 
întreaga lume. O altă chestiune este existenţa justificată ori nejustificată 
a Diasporei şi argumentarea favorabilă sionismului. Totodată, chema-
rea: „Şi voi aţi fost străini în Ţara Egiptului”, adică toleranţa, devine o 
obligaţie pentru orice evreu. Regulile morale, cele alimentare, de igienă, 
fac parte din fundamentul care a permis continuitatea evreilor în istorie 
(v. Leviticul). Evident, prima regulă este combaterea idolatriei, atât faţă 
de alte credinţe, cât şi faţă de cârmuitorii care au încercat să supună pe 
evrei propriului cult. Este demn de reţinut şi astăzi acest îndemn. De 
asemenea, iubirea de aproapele nu este doar o formulă, ea implică o 
responsabilitate faţă de aproapele, faţă de soarta şi faptele sale. În afara 
cazurilor de convertire reală, formală, voluntară ori forţată, evreii au 
făcut dovada unui eroism, pe care nu toţi l-au înţeles, pentru a-şi păstra 
credinţa şi tradiţia. Ultimul aspect tratat de autori este antisemitismul. 
Este vorba nu numai de cel violent ci şi de caricaturizarea, batjocura la 
care au fost supuşi evreii de-a lungul secolelor. Concluzia este, totuşi, 
optimistă – evreii nu sunt veşnici martiri, nici nu au fost mereu martiri. 
Crima oribilă din secolul XX, Holocaustul, nu este posibil a se repeta. 
Credem şi noi, sperăm, pentru că respectul dintre popoare este singura 
condiţie de supravieţuire a acestei lumi.

bORIs MARIAN

„HANUCA – VICtORIA SPIRItUAlItĂŢII  
ASUPRA MAtERIAlISMUlUI”

Bucureşti: „Lumânărelele de Hanuca au aceeaşi 
înălţime, simbolizând, în tradiţia evreiască, egalitatea 
popoarelor şi culturilor. Nu există diferenţă între oameni, 
deoarece toţi au fost creaţi de Dumnezeu după chipul 
şi asemănarea Lui... Capitalismul şi comunismul au dat 
faliment deoarece nu se poate ca unii oameni să fie mai 
bogaţi şi alţii mai săraci, unii cu mai multe drepturi şi alţii 
cu mai puţine. Lumânărelele sunt de diferite culori dar sunt 
egale, nici una nu este superioară celeilalte. Victoria Haş-
moneilor împotriva elenismului a fost o victorie împotriva 
dominaţiei culturilor. Fenomenul globalizării are aspecte 
pozitive şi negative. Faptul că România face parte 
din Uniunea Europeană este un lucru bun, dar nu 
putem coexista decât dacă toate popoarele 
îşi păstrează  moştenirea culturală...”

Brăila: „Aprinderea lumânării de către 
Lior mi-a provocat emoţii şi bucurie,  
acest copil îmi trezeşte cele mai 
frumoase amintiri. Cu 10 ani în 
urmă, aici, la Brăila, a fost pri-
mul Brit Mila la care am participat 
ca rabin în România. Hanuca este 
legată de acest obicei, căci lupta 
Haşmoneilor împotriva ocupanţilor 
eleni a fost declanşată de încercarea 
de a interzice evreilor practicarea religiei lor, respectarea 
Torei, a Şabatului şi a circumciziei. Cu toate acestea, de 
Hanuca nu sărbătorim o victorie militară, nu războiul, ci 
lupta între spiritualitate şi o putere militară meschină... 
Nimeni în istorie, nici Hitler, nici Stalin, nu a reuşit să 
distrugă religia şi cultura iudaică... În sine, lumânărica este 
un lucru material dar, când este aprinsă şi dă lumină, se 
ridică la un nivel înalt, de mare spiritualitate” 

Galaţi: „Gălăţeanul Saul Silberstein, care s-a sacrificat 
pe câmpul de luptă din Israel ca să-şi salveze camarazii, 
este un Iehuda Macabeul din generaţia noastră. Hanuca a 
eternizat memoria Macabeilor. Dar nu există nimic mai rău 
decât războiul, cu sacrificiile sale teribile. Cel de-al doilea 
război mondial a fost dus pentru întronarea dreptăţii, 
dar aceasta nu înseamnă că trebuie glorificată puterea 
militară. Macabeii, după ce s-au înfruntat cu duşmanul, 
pe care l-au învins, nu au organizat parade militare, ci au 
intrat în Ierusalim, au pus la loc, în Templu, Menora şi 
i-au mulţumit lui Dumnezeu pentru victorie. De aceea, noi 
când aprindem lumânările de Hanuca, serbăm „victoria 
spiritualităţii asupra materialismului...” 

Tecuci: „Deşi comunitatea din Tecuci este mică, a fost 
şi este o comunitate importantă. Minunea Hanucăi a înce-
put într-o comunitate mică, un cătun, Modün, unde a locuit 
o familie mare care a pornit lupta împotriva asupritorilor 
greci. Elenismul vroia să subjuge toate culturile. Dar noi, 
evreii, am crezut şi credem într-un singur Dumnezeu, în 
faptul că fiecare popor are dreptul să-şi păstreze religia şi 
cultura, aşa cum fiecare popor are dreptul la libertate, spre 
deosebire de elenism care a dorit o stăpânire şi subjugare 
totale...”

Piatra Neamţ: „De-alungul istoriei, evreii au dus 
multe războaie şi au avut parte de multe minuni, dar nicio-
dată nu s-a sărbătorit o victorie militară, deoarece războiul 
înseamnă moarte. Când îngerii cântau victoria, Dumnezeu 
s-a revoltat şi această atitudine a Lui se regăseşte în istoria 
iudaismului. De Hanuca nu serbăm victoria militară ci 
revenirea luminii Menorei... Înnoirea lăcaşului sfânt din 
Piatra Neamţ este un moment demn de evocat acum, de 
Hanuca... Filosofia iudaică propagă optimismul, fapt de-
monstrat şi de modalitatea în care se aprind lumânărelele 
în Hanuchia – de la unu la opt. Această direcţie indică 

progresul omenirii, ideea că, în 
fiecare zi, oamenii vor să realizeze 
ceva în timpul vieţii lor. Faptul 
că, în ciuda dificultăţilor, prin 
efortul preşedintelui comunităţii, 
Sinagoga din lemn a fost refăcută, 
dovedeşte că domnia-sa a fost un 
optimist care a crezut în ceea ce 
face...La fel, victoria în alegeri a 
deputatului evreimii dovedeşte 
percepţia optimistă privind situaţia 
evreilor din România: deşi există 
unele manifestări de antisemitism, 
optimiştii cred că acesta se va putea 
elimina...”

   Focşani: „Această Hanuchie, făcută de copii, arată 
că deşi Hanuca este bătrână, ea este sărbătoarea copiilor. 
Povestea ei începe de pe vremea lui Matatiahu şi a copiilor 
lui. Lupta Macabeilor scoate în evidenţă faptul că istoria 
se repetă din generaţie în generaţie. Fără fiii lui, marele 
preot n-ar fi existat. De aceea, m-am bucurat că la Focşani, 
Hanuchia a fost făcută de copii, că tradiţia trece din gene-
raţie în generaţie... Lumânărelele din Hanuchia sunt făcute 
din ceară şi fitil, sunt mici dar, după ce se aprind, devin 
un izvor spiritual, de lumină. Primul cuvânt al Domnului 
a fost să se facă lumină, iar al doilea gest - să despartă 
lumina de întuneric, să le contrapună, fiindcă nu trebuie 
să uităm că întunericul poate exista şi când este lumină. 
Uneori strălucirea soarelui poate ascunde un întuneric 
infernal. Aprindem Menora ziua fiindcă lumina trebuie să 
existe oricând. Aşa se aprinde şi lumânarea de Şabat sau 
de Iom Kipur.Lumânărica ne dă o lumină discretă şi acest 
lucru are o semnificaţie. Focul mult mai puternic poate 
fi benefic dar poate să şi distrugă. Cu ajutorul focului se 
pot fabrica arme dar şi fiare de plug, ne poate încălzi dar 
poate provoca şi incendii....Tinerii de azi pot afla povestea 
Hanucăi de pe internet. Tehnologia aduce multe beneficii, 
dar poate duce şi la izolarea oamenilor, contrară religiei 
noastre. Rolul sinagogii la evrei a fost întotdeauna să-i 
adune pe oameni. Dumnezeu vrea ca oamenii să fie îm-
preună. De aceea, rugăciunile pot fi rostite numai dacă 
se strânge un anumit număr de oameni, iar lipsa unuia 
dintre ei va alarma comunitatea. Acesta este şi substratul 
sfeşnicului de Hanuca: la fel ca lumânărelele, oamenii să 
fie unii lângă alţii.”

I U D A I C A
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Conferinţa Limmud din Marea Britanie 
a avut loc la confluenţa anilor 2008 şi 2009. 
Dacă în alţi ani organizatorii au făcut ca eve-
nimentul să coincidă cu Crăciunul, transfor-
mând această perioadă de concediu într-un 
eveniment special şi pentru evreii din Anglia, 
anul acesta motive tehnice au făcut ca el să aibă 
loc de Anul Nou şi în preajma acestuia. 

De la bun început trebuie să se ştie că 
Limmud-Anglia este iniţiatorul acestui proiect 
educativ, răspândit azi în întreaga lume. Fon-
dat cu peste 25 de ani în urmă, el a devenit azi 
un adevărat fenomen de masă în Statele Unite, 
Israel, statele ex-sovietice, Australia şi foarte 
multe ţări europene.

Poate că cel mai clar despre Conferinţa 
Limmud vorbea chiar caietul-program, primit 
la început. Caietul, am spus? Am greşit, cu 
siguranţă... Volumul cu peste 350 de pagini – 
colorate, incitante, redactate alert şi punctual 
- este mai degrabă un material util şi amplu 
decât un simplu „handbook”, cum l-au numit 
cei care l-au alcătuit. 

Conferinţa, desfăşurată în Universitatea 
Warwick, din oraşul Coventry, a adus împre-
ună peste 2200 de britanici şi aproape 100 de 
invitaţi reprezentând alte organizaţii Limmud 
din lume. Peste 200 de lectori, zeci şi zeci de 
voluntari, organizatori pentru toate nevoile 
unei atât de mari conferinţe şi-au dat mâna în 
cadrul unui efort încununat de succes.

Dar ce se întâmplă la Limmud?! Ce îi atra-
ge pe aceşti participanţi de toate vârstele – de 
la tinerii părinţi, care vin cu bebeluşii lor în 
braţe, la bunicii care vin singuri sau cu familia 
la acest eveniment? Care este secretul? Nu ştiu 
dacă l-am desluşit pe de-a-ntregul dar cred că, 
în primul rând, voinţa aceea perpetuă, nestă-
vilită şi care menţine tinereţea spiritului, de a 
învăţa. A învăţa ce?! Iar răspunsul este simplu: 
orice. Orice este interesant, stimulator, nou şi 
este prezentat de un cunoscător în domeniu. 

Desigur, este şi un pretext pentru a fi 
împreună, pentru că, deşi o comunitate mare 
numeric, evreii britanici simt nevoia unui „aca-

să”, a unui sentiment al familiei evreieşti. 

Sesiuni pentru absolut  
toată lumea!

În cadrul Limmud au avut loc aproximativ 
20 de sesiuni paralele, într-un interval de o oră 
şi un sfert. Alegerea este dificilă, titlurile sunt 
extrem de tentante şi vin din cele mai fante-
ziste domenii. Limmud este despre toleranţă 
şi diversitate în cadrul familiei evreieşti! Par-
ticipă persoane care aparţin diferitelor ramuri 
iudaice (ortodocşi, conservatori, reformişti). 
Există sesiuni care tratează teme legate de cei 
vârstnici, de emigranţi, de comunităţile gay, 
de relaţiile Israelului cu palestinienii (fiind 
prezenţi chiar doi fraţi care promovează pacea 
cu populaţia evreiască). 

Există sesiuni referitoare la Israel şi la si tu aţia 
de acolo, la dimensiunea psihologică, mo rală, 
politică a legăturii dintre Israel şi Diaspora. 

Am remarcat temele referitoare la Holo-
caust şi la negarea acestuia, la literatura evre-
iască, artă cinematografică, Cabala, dezvoltare 
personală, sionism, internet, tentaţiile lumii 
moderne, miracole antice şi miracole contem-
porane, bucătărie evreiască, legătura dintre 
stat şi minorităţi, muzică şi tradiţia cântului 
în iudaism, rugăciune, asistenţă socială, ciclul 
vieţii evreieşti, limbaj şi limbă, Holywood, isto-
rie sefardă şi aşkenază, armata Israelului... şi 
am tot putea continua, pe pagini întregi!

Au fost numeroase sesiuni care au tratat 
tematica religioasă dintr-o perspectivă religi-
oasă dar şi dintr-una laică. Nimeni nu încearcă 
să impună nimic! Există o regulă a respectului 
absolut pentru valorile celuilalt. Caşrut-ul a 
fost, însă, respectat cu stricteţe – acesta fiind 
una dintre valorile iudaice şi Conferinţa Lim-
mud nu face nici un compromis. 

Din program nu au lipsit nici muzica, nici 
dansul. Fiecare a avut, însă, de optat şi în acest 
domeniu. Printre alţi artişti din diferite ţări 
au fost prezente formaţiile Desterados şi Co-

olooloosh, care au invitat la dans participanţii 
atât în noaptea de Revelion cât şi în serile de 
dinainte.

Pentru limmud-România....
Atât lui Daniel Orenstein, organizator pro-

grame de tineret în cadrul JCC Bucureşti, cât şi 
mie ne-a venit brusc zâmbetul pe buze când am 
văzut pe panoul cu toate Limmud-urile trecute 
nominal cele din Timişoara, Iaşi şi Bucureşti. 
Am fost mândri că, având sprijinul şi îndemnul 
Joint şi F.C.E.R., am reuşit să impunem acest 
program şi în România. 

În privinţa sprijinului pe care ni-l dau 
continuu, trebuie să menţionăm doi prieteni 
ai comunităţii noastre – pe Judy Trotter şi pe 
Daniel Reisel, care au fost deja în România şi 
care ne-au sprijinit în toate contactele noastre 
întreprinse la Limmud-Anglia. La fel putem 
spune despre Andrew Gilbert, preşedintele 
Limmud-International sau despre Clive Law-
ton (iniţiatorul Limmud) sau Mariano Schli-
movich care ne-au sprijinit pe tot parcursul 
prezenţei noastre acolo, încurajând dezvolta-
rea programului Limmud în România.

 

Bun venit 2009!
Activitatea la JCC Bucureşti nu a cunos-

cut nici un moment de relaxare în perioada 
trecerii în noul an. Chiar revelionul a fost 
celebrat la JCC într-o atmosferă deosebit de 
plăcută, de către participanţi de toate vâr-
stele. Aproape 150 de persoane au asistat în 
sala mare a JCC-ului la un adevărat concert, 
cu trei interpreţi invitaţi la eveniment, iar în 
Cafeneaua Blue Lagoon un grup de „stand-up 
comedy” i-a amuzat pe ceilalţi 50 de parti-
cipanţi. Despărţirea de 2008 şi pasul făcut 
în noul an vor rămâne un moment pe care 
participanţii şi-l aduc aminte cu plăcere.

Programul 
Bereşit  

continuă  
în februarie

În zilele de 25-26 februarie, programul 
Bereşit – care s-a bucurat de un deosebit 
succes în cursul anului trecut – se reîn-
toarce pentru cei care i-au simţit lipsa dar 
şi pentru cei care acum, în 2009, vor să îl 
descopere. Programul se adresează celor din 
toate generaţiile şi aduce pentru cei dornici 
să cunoască istoria şi contemporaneitatea 
iudaică profesori cunoscuţi din Israel. Cea 
de a cincea ediţie este o nouă lecţie care se 
va desfăşura, în cele două zile, după-amiaza, 
între orele 18.00 şi 20.00. 

Un regim de 
viaţă cu gust 

apetisant
Sanda Wolf, coordonatoarea programe-

lor dedicate „generaţiei de aur” la JCC, oferă 
în cel mai recent newsletter o reţetă pentru 
această grupă de vârstă. Ne-a încântat şi 
redăm o parte din această scrisoare plină 
de optimism pentru cei care vin zi de zi sau 
săptămână de săptămână la JCC.

„Se iau 12 luni şi se curăţă foarte bine 
de tristeţe, necazuri, boli şi suferinţe, ură, 
invidie, frică.

Se împarte fiecare lună în 28-31 de zile, 
după caz, astfel ca provizia de bucurie şi 
fericire să ajungă fix un an.

Fiecare zi se prepară astfel:
1 parte muncă
1 parte distracţie
1 parte bucurie şi umor
 Se mai adaugă trei linguri de optimism, 

1 linguriţă de toleranţă, un praf de iubire şi 
o picătură de speranţă.

 Peste aluatul astfel obţinut se toarnă 
DRAGOSTE din belşug.

 Preparatul obţinut se aşează pe farfurie 
şi se împodobeşte cu frunzuliţe de curaj şi 
încredere că vom fi mereu împreună şi se 
serveşte măcar o dată pe săptămână, cu 
bucurie alături de ceaşca de cafea sau ceai 
primită la BAIT HAM.

 Prezenta reţetă nu este compensată, se 
transmite tuturor celor care fac parte din 
generaţia de aur şi au vârsta între 60 şi 120 
de ani, cu urarea mea, adică eu, SANDA 
WOLF, de a fi mereu tineri şi fericiţi alături 
de noua CASĂ deschisă la JCC – Centrul 
Comunitar Evreiesc, Casa Primitoare nu-
mită „Bait Ham”.

Vă aştept cu drag pe toţi !”

Pagină realizată de  
LuCIANA FRIEDMANN

JCC
BUCURESTI,

Intâlnire cu epigrama şi cu creatorii ei

EUGEN DEUtSCH - un trubadur al umorului, ajuns la „cota” 75 
Duminică, 14 decembrie 2008, Centrul 

Comunitar Evreiesc( JCC ) şi Comunitatea 
Evreilor din Iaşi au organizat matineul umo-
ristic cu tema “Intâlnire cu epigrama şi cu 
creatorii ei “. Invitaţii speciali au fost inginerul 
Eugen Deutsch şi membrii Academiei Libere 
“Păstorel“ din oraş. În cadrul matineului au 
fost prezentate pe larg activitatea şi realiză-
rile membrilor Academiei. Umorul ieşean 
a dobândit în 2008 numeroase premii şi 
recunoaşteri valorice la nivel naţional. Aso-
ciaţia a reuşit să editeze un volum, intitulat 
“Stirpea lui Păstorel“, cuprinzând peste 400 
de epigrame şi catrene, volum ce a primit o 
diplomă la Festivalul umorului “Constantin 

Tănase “ de la Vaslui. Academicienii ieşeni 
ai umorului au participat şi au primit premii 
numeroase la festivalurile organizate la Cluj-
Napoca, Buzău, Sibiu, Caransebeş, Vişeul de 
Sus, Gura Humorului, etc. Cercetătorul Leon 
Eşanu a vorbit despre istoria Cenaclului ieşean 
al epigramiştilor, prezentându-şi amintirile de 
spectator la şedinţele acestui cenaclu. 

În continuare, ing.Martha Eşanu a făcut 
un scurt laudatio inginerului Eugen Deutsch, 
cunoscut “academician “ ieşean , autor a 15 
volume de poezie umoristică şi epigrame şi 
deţinătorul unor prestigioase premii, arătând 
că el a împlinit o frumoasă vârstă rotundă 
“cu colţuri”, care tind să o transforme, după 

2013, într-una “pătrată” (adică de 4 ori 20 de 
primăveri , de epigrame, rondeluri şi sonete). 
La această frumoasă aniversare, toţi cei pre-
zenţi i-au transmis urări de sănătate şi multe 
succese şi i-au dorit să fie prezent încă mulţi 
ani în creaţia umoristică.

Umoriştii Eugen Deutsch, Mihai Batog-
Bujeniţă , Constantin Iuraşcu–Tataia , George 
Petrone , Vasile Larco şi Vasile Vajoga au citit 
din creaţiile lor, spre deliciul numerosului pu-
blicul prezent. În încheierea matineului, profe-
sorul Dorin Cernei, cunoscut cantautor,solist 
şi chitarist plin de talent, a prezentat un recital 
care a cules multe, multe aplauze. 

 Corespondenţă din Iaşi

CONFERINŢA lIMMUD - ANGlIA,  
UN FEStIN Al ÎNVĂŢĂtURII  

ŞI Al FAMIlIEI EVREIEŞtI

Programe 
interesante  

la clubul  
„Bait Ham”

Clubul “Beit Ham” pentru “generaţia de 
aur” (responsabil Sanda Wolf) şi-a propus 
organizarea, în fiecare joi, a unor conferinţe 
pentru membrii acestei generaţii (bineînţeles 
pot participa şi alţii). Tematica a fost întocmi-
tă ţinând cont de dezideratele participanţilor, 
iar conferenţiarii sunt persoane care cunosc 
foarte bine subiectele prezentate. Astfel,la 
8 ianuarie a.c., jurnalista Eva Galambos 
de la “Realitatea Evreiască” şi “Adevărul”, 
specializată în probleme de politică externă, 
a prezentat, sub titlul “Israel. Momentul ac-
tual”, situaţia din zonă, cu accentul pe cauzele 
conflictului din Gaza şi perspectivele viitoare. 
Conferinţa a fost interactivă, participanţii 
punând întrebări şi exprimându-şi opiniile 
asupra acestei probleme.

La 15 ianuarie, jurnalistul şi poetul Boris 
Marian Mehr (”Realitatea Evreiască”), a 
ţinut o incitantă prelegere despre Tristan 
Tzara, “părintele” dadaismului. Din păcate, 
a constatat conferenţiarul, care ar fi vrut ca 
acţiunea să fie interactivă, prea puţină lume 
cunoaşte viaţa, creaţia şi importanţa în isto-
ria artei moderne a lui Tristan Tzara. Poate, 
a sugerat el, ar trebui făcut mai mult pentru 
popularizarea artiştilor evrei - români şi 
străini, care au contribuit la dezvoltarea 
curentelor artistice ale secolului XX.
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Lică, era un model de devotament şi de implicare 
în viaţa familială, în acelaşi timp, avea un adevă-
rat cult al prieteniei, celălalt frate, specializat în 
medicină internă şi radiologie, vorbea de spitalele 
la care făcea practică. Surorile cu problemele lor, 
cu băieţii. Poate de la aceste reuniuni obişnuite 
în familie am deprins meşteşugul de a participa 
şi de a modera schimburi de idei. Şi să vă mai 
spun ceva. Toată familia mea a plecat. Eu am 
fost singurul care a rămas în România, deşi eram 
unicul sionist în familie. 

- La ce organizaţie?
- La Dror. Când mi s-a zis că dacă vrem să 

plecăm în Israel, avem o ultimă şansă căci ne 
lasă să ne ducem viaţa în Kibuţul de hachşara, 
am plecat la Constanţa. La 17 ani am fost hamal 
în port, lucram în tura de noapte, că se câştiga 
mai bine. Şi acolo a fost un loc unde m-am for-
mat ca om. 

Ştefăneştiul copilăriei
- Anii au trecut prea repede. Să ne întoarcem 

în Ştefăneştiul copilăriei.
- În 1932, când m-am născut, familia mea 

prospera. Tata se ocupa cu comerţul de vite 
en-gros. Cei patru băieţi ai lui Avram Vainer au 
deschis o fi rmă în abatorul din Bucureşti. Tata a 
rămas cu familia la Ştefăneşti şi avea piaţa până 
la Bălţi şi mai departe. Am fost de multe ori cu 
tata în docar şi am învăţat de la el cum trebuie 
să te porţi cu oamenii. Când se saluta cu cineva, 
îşi scotea pălăria, iar în dialog era cu oricine, 
indiferent de starea lui socială. Noi aveam o si-
tuaţie bună. Casa cea nouă a familiei Vainer s-a 
inaugurat în 1935. Aveam o casă mare pe o stradă 
paralelă cu Strada mare. Peste drum era heiderul 
unde părinţii l-au trimis pe acest ţânc. 

- La 3 ani?
- Da, la 3 ani. Acolo am cunoscut o altă lume. 

Copii care veneau din familii modeste. Acolo şi 
mai târziu la şcoala primară am văzut cum copilul 
sărac venea cu o bucăţică de zahăr cubic şi cu 
un cultuc de pâine pe care, uneori, îl ungea cu 
usturoi. Fiul lui Vainer nu făcea notă distinctă. 
Adaptarea la mediu este una dintre calităţile 
mele defi nitorii, dacă am calităţi. De altfel, am 
găsit într-o scriere a lui Mircea Maliţa defi niţia 
inteligenţei: capacitatea omului de a se adapta. 
Familia mea a fost prima generaţie care, până 
la război, a benefi ciat de un statul material bun 
datorită muncii. Tata se scula pe la 3-4 noaptea ca 

să plece la drum. Mama avea grijă de gospodărie 
şi era tare primitoare. Nu exista să intre un oaspe-
te în casă şi să nu-l trateze cu leicheh şi bromfn. 
Când îi venea socrul în vizită, cu ce delicateţuri 
credeţi că îl trata? Cu o salată de ceapă cu şmolţ, 
grăsimea de pasăre. Pentru el era o mare fericire 
cum îl primea nora lui. 

- Şcoala primară aţi făcut-o în Ştefăneşti?
- Primele trei clase le-am urmat la şcoala ro-

mâno-israelită „Narcis Leven”, care există şi azi. 
Şi acolo am întâlnit copii săraci. Dar am preluat 
de la părinţi că n-ai voie să sfi dezi pe cineva. 

Cizmele bunicului
- Cei şapte ani de-acasă…
- Să vă spun o întâmplare pe care o ştiu de la 

tata. Era elev în clasa a treia sau a patra primară. 

Coleg cu Bety, cea care avea să-mi devină mamă. 
Într-o zi vine tata şi îi spune bunicului că nu mai 
are tălpi la ghete şi îl roagă să le ducă la cizmar 
ca să poată merge a doua zi la şcoală. A doua zi 
dimineaţă, el nu găseşte ghetele. Tata lua în serios 
şcoala şi ca să nu lipsească, s-a încălţat cu cizmele 
bunicului meu. Pleacă foarte devreme de acasă 
pentru ca nimeni să nu-l observe pe drum. La 
şcoală se aşează în bancă în aşa fel încât să nu i 

se vadă cizmele. La un moment dat, învăţătorul 
îl cheamă la tablă. Povestea tata peste ani că 
dacă se deschidea un hău cât de mare, prefera să 
ajungă acolo decât la catedră. Dar, conştiincios, 
s-a dus. Şi pe cât era tabla de neagră, pe atât era 
el de roşu. Mai ales că în clasă se afl a şi Bety. 
Când a început să răspundă la întrebarea pusă 
de învăţător, colegii au fost atenţi la ce spunea 
tata şi au uitat de cizmele lui. 

Aripi retezate
- Cum aţi trecut anii de război, mai ales că 

eraţi aproape de linia frontului?
- În 1940, noi eram printre puţinele familii din 

Ştefăneşti care aveau radio, aşa că afl am repede 
veştile. Prima lovitură a fost legea antievreiască 
de predare a proprietăţilor din mediul rural cu 
excepţia caselor. Într-o dimineaţă de septembrie, 
cred, au venit în casă patru oameni, dintre care 
unul îmbrăcat cu uniformă legionară. Au făcut 
un inventar precis, pe care îl mai am şi azi. M-a 
marcat acea dimineaţă în care am văzut că nişte 
persoane, cu autoritatea cu care fuseseră înves-
tiţi, ne-au preluat avutul. Tata nu mai era acel 
om pe care îl ştiam. Parcă i se retezaseră aripile. 
Din acel moment, şefa casei a devenit mama, o 
femeie inteligentă, curajoasă şi destoinică despre 
care imediat voi povesti. În acea perioadă s-a mai 
întâmplat ceva, căci legea îi strămuta pe evreii 
de la ţară în târguşoare, cum era şi Ştefăneştiul 
nostru. A venit un foarte bun prieten al tatei, 
arendaş de moşie, cu nevasta şi cei trei copii. 
Părinţii mei le-au cedat două camere. Într-un fel 
ni s-a lărgit familia. 

- Cum era atmosfera în târg?
- Apăsătoare. După cedarea Basarabiei, a fost 

adus un primar legionar, Caranda, un venetic din 
altă parte a ţării. Într-o zi mergea tata pe drum şi 
i se năzare primarului că nu a fost salutat. Gata 
să îl apostrofeze contondent pe tata, când, trece 
preotul, se interpune între ei şi îi zice primarului: 
„Dacă vreţi, băteţi-mă pe mine, dar nu pe acest 
cetăţean.” Am început să simţim pe viu teroarea 
legionară. Atunci, tata a vrut, ca mulţi alţii, să ple-
căm în Basarabia. Mare noroc că n-am plecat. 

- Care a fost norocul?
- Unii din cei plecaţi, când s-au întors după 

ani, povesteau pe unde i-au dus. Dacă plecam, 
tata întrunea toate condiţiile ca să fi e deportat în 
Siberia. Când a venit ordinul „Soldaţi, vă ordon 
treceţi Prutul”, din târgul nostru, afl at la 4 kilo-
metri de Prut, evreii au fost evacuaţi. Ne-au dus 
la vreo 30 de kilometri depărtare, la Suliţa. Aşa 
am cunoscut primul refugiu. 
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„Deschiderea spre  
oameni este o calitate, 

o cerinţă esenţială 
pentru drumul în viaţă”

La 10 ianuarie, Aurel Vainer a împlinit 77 de ani. Repetabila cifră l-a găsit în dubla 
calitate de Preşedinte al F.C.E.R. şi de deputat, ales pentru a doua oară ca membru 
al Parlamentului României. Dar, nu pentru a vorbi despre demnităţile domniei sale 
ne afl ăm acum faţă în faţă, ci pentru a-l cunoaşte pe omul care îndeplineşte cu brio 
demnităţile cu care a fost învestit. 

AUREL VAINER Ingeniozitatea mamei
- Prin ce s-a manifestat curajul şi ingenio-

zitatea mamei?
- Iată ce a făcut înainte de a pleca în bejenie. 

În casa noastră aveam o aşa zisă sufragerie, care 
era deasupra beciului. Mama a avut ideea să bage 
toate lucrurile în această pivniţă al cărui chepeng 
l-a acoperit cu o muşama. Să vedeţi istorie. Când 
am plecat la Suliţa, nu ni s-a spus cât vom sta 
acolo, aşa că după două săptămâni ne-am întors 
la Ştefăneşti. La marginea târgului am fost opriţi, 
ni s-a interzis intrarea, aşa că am găsit adăpost la 
o casă din apropiere. Trei zile am stat înghesuiţi 
câte zece oameni într-o cameră, până s-au strâns 
nişte bani, care ne-au deschis porţile. Ştefăneştiul 
era o ruină, dar casa noastră rămăsese în picioare. 
Acolo se instalase comandamentul german. Era 
intendenţa, probabil. Vorbeşte mama cu coman-
dantul, un general, într-o limbă de idiş germani-
zat şi acesta îi spune că ei vor pleca mai departe, 
aşa că putem lua tot ce ne aparţine. Şi aşa, cu un 
camion condus de un şofer omenos şi amator de 
bani, am transportat lucrurile, inclusiv cele din 
beci, la Botoşani, căci venise ordinul antonescian 
ca evreii să fi e strânşi în capitalele de judeţ. 

- Acolo v-aţi putut continua şcoala?
- Şcoala româno-israelită era plină cu copii 

veniţi din jurul Botoşanilor, aşa că pe mine 
m-au dus să învăţ alături de alţii într-o sinagogă 
dintr-un cartier numit „Calicime”. În acele condi-
ţii s-a putut totuşi face carte cu învăţătorii veniţi 
odată cu noi din târg. Îmi amintesc acum că de 
Hanuca s-a organizat un spectacol cu o piesă 
tematică „Ana şi cei şapte fi i”. 

- Tot şapte. 
- Pe mine mă pusese în rolul lui Antiohus 

Epifanes, căci aveam o fi re exuberantă, omni-
potentă…

- De pe atunci…
- Mama a avut ideea să-mi facă o pelerină 

roşie dintr-o draperie de casă. La Botoşani era 
totuşi o altă lume, unde evreii se mai plimbau 
pe stradă. 

Îndeletniciri bucureştene
- Când s-a deschis etapa bucureşteană?
- În octombrie 1942. A fost un concurs de 

împrejurări extrem de favorabil pentru noi. Tata, 
împreună cu un unchi care dăduse faliment, înfi -
inţează fi rma „I. Vainer-comerţ”. Era în sistemul 
care azi se numeşte franciză. Şi ia tata reprezen-
tanţa fi rmei Suchard, deschide o bombonerie 
în Calea Văcăreşti 15, colţ cu Udricani, lângă 
cinematograful „Izbânda”. Având tata fi rmă aici, 
obţine dreptul de a-şi aduce familia afl ată la Boto-
şani. Este interesant ce înseamnă, totuşi, omenia. 
Fostul pretor al plasei Ştefăneşti, Gheorghe Panu, 
devine subprefect la Botoşani şi când se duce tata 
să obţină autorizaţia de călătorie, subprefectul, 
care ne fusese cândva vecin, ne dă un om care, 
pentru mai multă siguranţă, ne-a însoţit până în 
capitală. Eu am reuşit să mă angajez la magazinul 
„Tacâmul” de pe bulevard. Din leafa de patru 
mii, îmi permiteam ca o dată pe lună să o iau pe 
surioara mai mare la cinema. 

- Nu eraţi şi la şcoală?
- Ba da. La serviciu mergeam după amiază, 

iar dimineaţa la liceul „Cultura”, afl at pe atunci 
într-o clădire de lângă Templul Coral, iar mai 
apoi s-a mutat în strada Remus 15. Accentul 
meu moldovenesc era pentru colegi, un prilej de 
băşcălie. N-am să uit o lecţie de franceză când 
profesoara m-a pus să citesc un cuvânt scris pe 
tablă. Şi eu citesc, „gauche” ca pe româneşte şi 
nu „goş”, cum se pronunţă în franceză. Râsetele 
din clasă au fost ca un pumn primit în plină 

fi gură şi m-am ambiţionat. M-am acomodat cu 
colegii. Un unchi, Solomon Boldur, mi-a mai dat 
o misie: „Te duci la fabrica de radio Philips, care 
e la Obor, iei 10 aparate şi le aduci la magazin. 
Nu era o treabă uşoară pentru un puşti de 12 ani. 
Acest unchi avea şi o cofetărie, aşa că mă trimi-
tea la un laborator de pe lângă gara Basarab să 
aduc prăjiturile într-o cutie mai mare, cu sertare. 
Când m-a prins o alarmă aeriană pe stradă, să 
mă fi  văzut pe mine, un copil cu un dulăpior cât 
jumătate din statura mea, fugind ca să ajung la 
un adăpost. Dumnezeu a fost şi atunci cu mine. În 
legătură cu bombardamentele, trebuie să vă spun 
că organizarea familiei noastre era exemplară. 
Când suna prealarma, fi ecare membru trebuia 
să ia câte ceva necesar în adăpost. Eu duceam 
aparatul de radio. 

Pe post de stopăr
- În tot acest timp, şcoala era şcoală?
- Absolut. În clasa a treia am trecut la „Cultura  

B” pe Mircea Vodă. Au fost ani foarte frumoşi. 
Elevii din clasa noastră erau în majoritate sio-
nişti, alţii, printre care şi Ştefan Iureş, activau 
în U.A.E.R. Ne-a unit mult sportul, fotbalul. 
Sâmbăta ne duceam la Stadionul Tineretului şi 
jucam toată dimineaţa. Beneş Avital era portar în 
echipa clasei, iar ultima lui speranţă eram eu, ca 
stopăr. Mai târziu, am început să joc la juniorii 
lui Macabi. În liceu s-au legat multe prietenii. Ce 
băieţi! Fred Mahler, Radu Cosaşu, Nardy Grün, 
Jean Stopler, Valeriu Moisescu, Darian, Nicu 
Iacob. Am avut şi câţiva profesori excepţionali. 

- De care eraţi mai apropiat?
- De Jegăr, Micu Jegăr, profesor de geografi e, 

istorie şi dirigintele nostru. Reforma învăţămân-
tului ne-a împărţit pe la alte licee. 

- Unde aţi fost repartizat?
- La „Sf. Sava”, unde am nimerit într-o lume, 

oarecum, aristocratică. Totuşi, cu aceeaşi idee 
a adaptării, am reuşit, nu ştiu cum, să fi u ales 
şeful clasei. 

- Materii preferate?
- Eram bun la limba română, la economie 

politică, biologie, astronomie, la istorie pentru 
că am o memorie activă. 

- Când aţi trecut la „Sava” eraţi în clasa…
- … a şaptea. 

Harta drumurilor
- Era în perioada când aţi făcut hachşara. 
- Din ianuarie până la 15 martie am întrerupt 

şcoala ca să mă duc la hachşara. Înainte de a lua 
trenul spre Constanţa, mama, îndurerată, mi-a 
făcut cadou un ceas „Anker”, spunându-mi „Du-te 
pe drumul tău”. Drumul a fost cu întoarcere; toată 
familia a plecat, iar eu am rămas cu părinţii. 

- Ce v-a determinat?
- Un nou drum, e harta drumurilor. Eu cred 

foarte mult în destin. Soarta mea a fost soarta 
evreilor din România. Am fost un student care 
a absolvit cu „Diplomă de merit”, dar care a 
fost mereu stopat din cauza dosarului. La 22 de 
ani eram la Statistică şeful unui sector de mare 
importanţă naţională, dar în 1958, după celebra 
plenară a partidului, a trebuit să părăsesc Statis-
tica. Am lucrat timp de peste 3 ani în construcţii, 
datorită unui prieten. 

- Aţi reuşit să treceţi…
- … prin toate, absolut toate. Mulţi ani am 

fost blocat cu doctorantura. Aveam teza făcută, 
dar dosarul m-a stopat un timp. Am susţinut lu-
crarea în 1964 şi abia în 1966 am obţinut titlul de 
doctor în economie. Harta de care vă vorbeam… 
Nimeni nu credea că o să ajung aici. Ăsta a fost 
drumul, destinul.

Capăt de viaţă
- A existat un eveniment care v-a marcat 

profund?
- Dacă vreţi să fi u foarte sincer…, dar nu a fost 

un eveniment, ci un capăt de viaţă. Am avut o pri-
etenă neevreică… A fost o mare dragoste… Mi-a 
fost colegă de an la facultate. Ne-am căsătorit 
abia după 10 ani. N-am vrut să lovesc în tradiţia 
familiei evreieşti, căci ţineam prea mult la mama 
mea. Dar, a venit un moment greu, insuccesul 
temporar al doctoranturii, când prietena mea a 
fost cu tot sufl etul alături de mine şi numai da-
torită ei am reuşit să rezist. Într-o bună zi, le-am 
spus părinţilor: „Mamă, tată, eu mă căsătoresc 
cu Hareta Zelinsky. Noi îi spuneam Felioara. A 
fost foarte ataşată de familia mea, care şi ea era 
extrem de deschisă şi generoasă, în spiritul ecu-
menismului de astăzi. Aveam o casă primitoare. 
Ea pregătea foarte bine mâncărurile specifi ce de 
Pesah, de Purim, făcea cea mai bună pască cu 
smântână…

- Când aţi pierdut-o?
- În 1990, după 27 de ani de căsătorie.
- Şi cum aţi cunoscut-o pe cea care vă este 

astăzi alături ca soţie?
- A fost o întâmplare foarte, foarte fericită. Eu 

am o vorbă, că Dumnezeu îmi iese în cale. După 
doi ani în care am trăit amarul singurătăţii, fi ind 
mereu în legătură cu familia din Israel, la un 
moment dat am fost rugat să aduc un pacheţel 
pentru sora unei prietene. Şansa a fost extraordi-
nară. Faţă de ceea ce avusesem înainte, era greu 
să mai găsesc pe cineva… Standardul era prea 
ridicat. Am avut o mare şansă că am cunoscut-o 
pe Anette. Trecuse şi ea printr-o dramă identică. 
Viaţă! Şi iată că după ce ajunsesem la un capăt de 
viaţă, s-a deschis un nou drum luminos, fericit. 
Asta e harta drumurilor.

În slujba omului
- Să trecem în alt registru al preferinţelor 

dumneavoastră. Care este calitatea pe care o 
apreciaţi cel mai mult la cineva?

- Omenia şi încrederea în oameni. Cu aceste 
două percepte de judecată am reuşit să nu mă 
înşel amarnic cu mulţi oameni. Este extraordinar 
să ştii să-ţi laşi loc de bună ziua. Deschiderea faţă 
de oameni este, după părerea mea, o calitate, o 
cerinţă esenţială pentru drumul în viaţă. 

- Ce vă displace cel mai mult?
- Lenea, indolenţa, indiferenţa, acel „lasă că 

merge şi aşa”.
- Ştiu că v-aţi întors de multe ori la Ştefă-

neşti.
- Locul de baştină e gravat în inimă. O să vă 

redau o scenă. Când am revenit după 12 ani la 
Ştefăneşti, eram într-un camion descoperit, care 
mergea la şantierul hidrocentralei. Luasem o 
ocazie. Şi când am ajuns în dreptul movilei, care 
marca o parte din proprietatea agricolă care fuse-
se cândva a tatei, ei bine, dacă se putea să mă dau 

jos din maşină şi să pup acel pământ, o făceam. 
Este un loc pe care nu-l poţi uita niciodată. Mi-a 
revenit în vise timp de mulţi ani. E dureros că 
acolo a rămas numai cimitirul evreiesc. Când am 
fost în campanie electorală la Ştefăneşti, am intrat 
şi în biserica existentă de pe vremea lui Ştefan cel 
Mare şi vreau să ajut la refacerea ei. S-au găsit 
documente care atestau că Ionas Vainer a donat 
cei mai mulţi bani pentru refacerea bisericii din 
Bobuleşti. Eu n-am nicio reţinere să ajut orice 
religie în mersul ei normal. 

- Care este crezul dumneavoastră în viaţă?
- În slujba omului şi a comunităţii. 

* * *

După această convorbire lungă, sinceră, dez-
inhibată şi într-atât de cursivă, încât paginile de 
faţă aproape că s-au scris cu reportofonul, mi-am 
amintit că mai doream un răspuns:

- De unde provine pasiunea dumneavoastră 
pentru munte?

- Da, e interesant. Am fost cu Dror într-un 
mahane la Câmpulung Moldovenesc, undeva pe 
munte. Ca să ne aprovizionăm cu pâine, pâinea 
cu mălai din epocă, băteam un drum de 10-15 
kilometri. Am deprins gustul muntelui pe când 
am lucrat la Statistică şi apoi la Comerţ, unde 
făceam dese excursii. Ţin minte că odată am stat 
la Muntele Mic trei zile ploioase. 

- Vă place aerul tare al înălţimilor. 
- Spuneţi de înălţimi, prima senzaţie fantas-

tică a fost pe când veneam de la Piatra Mare spre 
Braşov. Acolo m-am trezit, la un moment dat, că 
eram cu capul în nori, străbăteam norii. A fost o 
senzaţie fantastică. 

- Şi totuşi, sunteţi un om cu picioarele pe 
pământ. 

AVRAM CROITORU

Părinţii, cu Naşcu

Împreună cu soţia, Anette

Cei patru fraţi Vainer: Relu, Carol, Lică şi Naşcu

Ierusalim – Palatul Preşedintelui. Întâlnirea cu parlamentarii evrei (2006) Pe munte

Stimate domnule 
Vainer,

Îmi face plăcere să îţi transmit, din par-
tea mea şi a soţiei, cele mai bune urări. cu 
ocazia zilei de naştere. De asemenea, am 
oportunitatea de a-mi exprima stima pe care 
o am pentru dumneata de când am ajuns să 
te cunosc bine.

Datorită vastelor tale cunoiştinţe şi a 
personalităţii absolut speciale, conduci şi 
îndrumi Federaţia în toată complexitatea şi 
diversitatea ei. În ciuda instrumentelor limi-
tate de care dispui şi a problemelor bugetare, 
care nu sunt simple, ai reuşit să pui în mişcare 
operaţiuni complete şi ai ajuns la realizări 
foarte semnificative pentru comunitate în 
prezent, reuşind, în acelaşi timp, să îi conservi 
glorioasa istorie.

Poziţia de preşedinte al Federaţiei, în 
acelaşi timp cu aceea de membru al Parla-
mentului, este foarte respectată, ceea ce a dus 
la o susţinere impresionantă la alegerile ce au 
avut loc recent. Ţi-ai adus aportul la prestigiul 
şi onoarea reprezentată de ambele funcţii, 
în special pentru comunitatea evreiască din 
România. Sunt încântat să îţi fi u partener în 
asigurarea continuităţii evreieşti în România 
şi să conlucrăm într-un cadru de stimă re-
ciprocă şi înţelegere împărtăşită în cele mai 
multe aspecte.

În această zi specială, îţi doresc multă 
sănătate, viaţă lungă şi să te bucuri de ce ai 
realizat alături de Annette. Fie voia Tatălui 
Ceresc ca vitalitatea ta să continue, fi ind ase-
menea unei fântâni inepuizabile, până la Mea 
Ve’esrim, după cum se spune despre Moise 
când a împlinit 120 de ani: „Ochiul îi era ager, 
iar forţa sa nu scăzuse”.

Al tău cu prietenie,
Rabbi MENACHEM HACOHEN

Şapte
Avram Croitoru: Eu cred în cifra 7. Aveţi 

aici pe bibliotecă o menoră cu 7 braţe, se zice că 
Ierusalimul e situat pe 7 coline, minunile lumii 
sunt tot în număr de 7. Cifra aceasta este, cred 
eu, o cifră norocoasă. Al câtelea copil din cei 
şapte fraţi Vainer a fost Relu?

Aurel Vainer: Al şaptelea. Într-adevăr, la 
noi în familie, numărul 7 spune ceva. Am fost 
şapte copii – patru băieţi şi trei fete. Dar ce e inte-
resant? Bunicii, atât familia lui Avram Vainer din 
partea tatălui, cât şi familia lui Smil Boldur din 
partea mamei, au avut tot câte şapte copii. A fost 
acest 7 benefi c? Eu vă spun că pentru mine a fost. 
Am o vorbă: cine creşte într-o casă cu mulţi copii, 
dacă are şi norocul unui mediu familial propice, 
benefi ciază de un capital de viaţă preţios. Îmi 
amintesc de dragostea cu care am fost înconjurat 
zi de zi. Şi o să vă dau un exemplu. Între mine 
şi Naşcu, fratele cel mai mare, este o diferenţă 
de 9 ani. Pe când era deja elev la liceul „Cultura 
Max Aziel” din Bucureşti, el le spunea părinţilor 
că dacă nu îl aduc pe Relu o dată pe lună ca să-l 
vadă, el se întoarce acasă. A existat o afecţiune 
extraordinară. Părinţii aveau grijă de toţi, iar 
noi, copiii, aveam grijă unul de celălalt. Aici mai 
intervine şi educaţia care se realizează în mers. 
Mama spune aşa, tata spune aşa, fraţii cu părerile 
lor şi din toate poţi să iei câte ceva. Iar cel mai 
splendid lucru pe care l-am câştigat este lipsa de 
egoism. Să vă spun de ce. Gândiţi-vă la o mamă 
evreică, din toate timpurile – şi mai bune, şi mai 
puţin bune pe care le-am traversat – cum împarte 
o găină la şapte copii. Fiecare îşi ştia partea lui 
din structura acestei păsări şi mânca ce spunea 
mama că e mai bun pentru el. 

- Dumneavoastră ce vă revenea?
- Mie şi fratelui cel mai mare ne dădea pieptul. 

Dacă mie îmi dădea pipota, nu mă interesa, mă 
uitam la ea. Dar Fanciu, sora mea care era cea mai 
frumoasă şi mai isteaţă dintre noi, mânca pipota 
cu plăcere. Acest fel de a împărţi îi dădea fi ecăruia 
impresia că e cel mai bine tratat. În anii care au 
urmat, a fost o plăcere să ne reunim. Fratele cel 
mai mare, student la Medicină, povestea despre 
profesorii Hortolomei sau Burghele, alt frate, 
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De curând, s-a descoperit că filoso-
ful francez Bernard Henri Lévy se afla 
pe lista unui grup islamist din Belgia 
drept ţintă pentru a fi asasinat. În 
afară de el, se mai aflau în vizor şi alte 
cinci personalităţi evreieşti cunoscute 
din Belgia şi Franţa: producătorul de 
televiziune Josy Eisberg de la France 

2, Simone Susskind, conducătorul Comunităţii 
evreieşti din Belgia, avocatul Markus Pardes, 
preşedintele Asociaţiei avocaţilor şi juriştilor 
evrei, scriitorul belgian Jean-Claude Bologne 
şi ziaristul Edmond Blattche de la publicaţia 
belgiană „La Dernière Heure”.

Unul dintre cei mai controversaţi intelec-
tuali francezi, atât în ce priveşte caracterul 
său, cât şi doctrina sa filosofică, Bernard Henri 
Lévy, lider proeminent al mişcării „La Nouvelle 
Philosophie”, s-a născut la 5 noiembrie 1948, în 
localitatea algeriană Beni Saf, într-o familie de 

evrei sefarzi.Tatăl său, 
multimilionarul André 
Lévy, a fost fondatorul 
şi managerul societăţii 
de cherestea Becob. 
La scurt timp, după 
naşterea lui Bernard, 
familia s-a mutat la 
Paris. După absolvirea 
liceului Louis le Grand, 
Lévy a intrat la École 
Normale Superieure, 
institut de învăţământ 
de elită din Franţa, şi 
a obţinut o diplomă în 
filosofie. A avut printre 
profesori personalităţi ca Jacques Derrida şi 
Louis Althusser

Lévy este şi un cunoscut ziarist. Şi-a înce-
put cariera ca reporter de război la publicaţia 

„Combat”, fondată 
în timpul celui de-al 
doilea război mon-
dial de Albert Ca-
mus. În 1971 scrie 
despre războiul de 
independenţă din  
Bangladesh, acesta 
devenind subiectul 
primei sale cărţi, 
„Bangladesh, naţio-
nalism în revoluţie”, 
publicată în 1973. 
Reîntors la Paris, 
fondează, împreu-
nă cu André Gluck-

smann, şcoala „Noii filosofi”, compusă dintr-
un grup de intelectuali tineri, dezamăgiţi de 
răspunsurile comuniste şi socialiste la revolte-
le studenţeşti din Franţa din 1968, formulând 

Filosoful francez Bernard Henri lévy - ţintă a teroriştilor

Alegerile din SUA din acest an - alături de cele 
prezidenţiale au avut loc scrutinuri şi pentru cele 
două Camere ale Congresului - s-au finalizat cu un 
număr record de evrei aleşi în Legislativul american, 
marea majoritate democraţi. Astfel, 32  dintre cei 
aleşi se află în Camera Reprezentanţilor şi 12 în Se-
nat. Printre noii aleşi  în Camera Reprezentanţilor se 
numără un tânăr multimilionar, un  veteran al vieţii 
politice şi un reputat avocat. Jared Polis, de 33 de 
ani, este un întreprinzător multimilionar în domeniul 
internetului şi primul homosexual declarat din Con-
gres. El s-a îmbogăţit înainte de a împlini 30 de ani, 
înfiinţând firma BlueMountain.com, o societate de 
felicitări online. A creat şi site-ul Proflowers.com care 
prelua comenzi pentru flori pe internet. Şi-a vândut 

apoi ambele societăţi şi, în ultimii ani, s-a ocupat de 
activităţi filantropice, cu tematică educativă. Cu 16 
ani mai în vârstă, John Adler, convertit la iudaism 
înainte de a se căsători cu soţia sa evreică, are o ex-
perienţă îndelungată în Senatul statului New Jersey. 
Este un mare prieten al Israelului şi a fost membru 
al Comisiei New Jersey-Israel, care a susţinut relaţii 
culturale şi economice cu statul evreu. Avocatul Alan 
Grayson a obţinut o victorie dificilă în Florida, bastion 
tradiţional al republicanilor. El a cheltuit din averea 
lui peste două milioane de dolari pentru a câştiga 
acest mandat. Ca avocat, a dat în judecată contractorii 
guvernamentali pentru că i-au fraudat pe plătitorii de 
impozite şi pentru furnizarea unor echipamente cu 
defecte militarilor americani.

Un film israelian,  
în drum spre Oscar

„Vals cu Başir”, 
câştigător al 

Globului de Aur
Creaţia regizorului israelian Ari Folman, 

„Vals cu Başir”, a obţinut Globul de Aur 
pentru „cel mai bun film străin“, după ce, 
anterior, câştigase premiul Societăţii Naţio-
nale a Criticlor Americani de Film, la aceeaşi 
categorie. Cum, de obicei, opţiunile în cadrul 
Globului de Aur se regăsesc şi în alegerile 
pentru premiile Oscar, filmul israelian devi-
ne unul dintre principalii competitori pentru 
acest premiu. În Israel, pelicula a obţinut 
şase premii Ophir, versiunea israeliană a 
Oscar-urilor, la categoriile Cel mai bun film, 
Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu, 
Cea mai bună coloană sonoră.

Documentar de animaţie de lung me-
traj, „Vals cu Başir” se bazeză pe experienţa 
regizorului şi a camarazilor săi cu care a 
îndeplinit serviciul militar, din timpul răz-
boiului din Liban, din 1982, subiect abordat 
şi în „Beaufort”, considerat până acum cel 
mai bun film din istoria cinematografiei 
israeliene (pe care publicul din România l-a 
putut viziona în urmă cu câteva luni în cadrul 
„Săptămânii filmului israelian”).

„Este un film împotriva războaielor”, a 
declarat regizorul israelian, după anunţarea 
rezultatelor de la „Golden Globe”, ceea ce, în 
conjunctura politică a războiului din Gaza, 
probabil a cântărit mult în alegerea făcută de 
critici. Ari Folman a declarat că va împărţi 
banii primiţi ca premiu celor opt copii ai 
membrilor echipei, născuţi în timpul celor 
patru ani ai filmărilor, şi şi-a exprimat spe-
ranţa că, atunci când vor creşte, aceşti copii 
vor considera filmul „doar ca un joc video 
care nu are nimic în comun cu viaţa lor”

Număr record de evrei în noul Congres al S.U.A.E
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În Bulgaria trăiesc 3000 de evrei, la o 

populaţie totală de 8,8 milioane de cetăţeni. 
Se presupune că primii evrei au sosit în sudul 
Dunării, în perioada primului Templu, adică 
înainte de anul 587 î.e.n. În vremea fenicienilor 
veneau aici negustori evrei. Din timpul lui Ale-
xandru cel Mare s-au găsit, de asemenea, do-
vezi ale trecerii evreilor prin zona Bulgariei de 
azi. La Nicopole şi Vidin au fost găsite sculpturi 
şi alte obiecte ce amintesc de evreii din timpul 
Imperiului Roman (sec. II e.n.). Împăratul 
Theodorius (379-395) îi cerea guvernatorului 
din zona Dunării de Jos să înceteze persecuţiile 
antievreieşti. Comunităţile formate mai târziu 
la Vidin, Sofia, Nicopole, Silistra foloseau lim-
ba iudeo-greacă. În sec. XVI, după izgonirea 
evreilor din Spania şi Portugalia (1492, 1495), 
în Bulgaria au venit sefarzii care vorbeau 
ladino. Istoricul macedonean Al. Matkovski 
susţine că cei doi fraţi călugări Kiril şi Metodiu, 
născuţi la Salonic, creatorii alfabetului chirilic 
şi primii traducători ai Bibliei din ebraică în 
slavonă, au fost evrei convertiţi. În anul 1331, 
ţarul bulgar Ivan Alexandr s-a căsătorit cu 

evreica Sarah. În sec. XV, în Bulgaria funcţiona 
o ieşiva. În 1880, locuiau în Bulgaria 20.500 
de evrei, conform datelor recensământului, 
Şef Rabin fiind Gabriel Almosnino. Aceste in-
formaţii sunt preluate din cartea unui reputat 
neurolog, născut la Sofia, trăitor în România, 
Franţa, S.U.A., stabilit în Israel: prof. dr. Jean 
Askenasy. În Bulgaria şi-au găsit refugiul şi 

evreii din Ungaria, Germania, în secolele de 
tulburări politice şi violenţe antievreieşti. În 
timpul Holocaustului, cei 50.000 de cetăţeni 
evrei bulgari au fost salvaţi de regimul ţarului 
Boris al II-lea, tatăl cunoscutului om politic 
bulgar Simeon de Saxa-Coburg. În schimb, 
15.000 de evrei din Tracia şi Macedonia, ane-
xate de statul bulgar, au fost trimişi la moarte, 
în lagăre naziste. După război, circa 90% dintre 
evrei au emigrat în Ereţ Israel.

După 1989, viaţa comunitară, interzisă în 
anii dictaturii, şi-a reluat cursul normal. Or-
ganizaţia reprezentativă se numeşte „Shalom”; 
aceasta se ocupă de restaurarea unor monu-
mente istorice, de educaţie şi cultură iudaică 
în Bulgaria. Există sinagogi la Sofia şi Plovdiv. 
Sinagoga sefardă din Sofia, construită în stil 
neobizantin, este una dintre cele mai impre-
sionante cladiri de acest tip din Europa, fiind 
construită în 1878. Evreii bulgari, ca şi bulgarii 
majoritari, se mândresc cu faptul că Elias 
Canetti, premiat cu Nobel, un mare scriitor al 
secolului XX, s-a născut în ţara lor.

bORIs MARIAN

Din istoria comunităţilor 
evreieşti de pretutindeni

Helen Suzman, proeminentă militantă  
anti-apartheid, a decedat la 91 de ani
Cunoscu-

ta militantă 
a n t i - a p a r t -
heid, Helen 
S u z m a n ,  a 
murit la Jo-

hannesburg, la vârsta de 91 de ani. Evreică 
din Africa de Sud, Suzman, deputată în 
Parlamentul sud-african, s-a pronunţat 
pe parcursul întregii sale vieţi împotriva 
apartheid-ului, într-o perioadă în care foarte 
puţini albi se situau pe o astfel de poziţie. A 
fost nominalizată de două ori pentru Premiul 
Nobel pentru Pace şi  numeroase organizaţii 
pentru drepturile omului din întreaga lume 
au apreciat activitatea ei.

Lupta ei parlamentară, dusă de multe ori 
de una singură, a durat 36 de ani. Timp de 
13 ani, a fost singurul legiuitor din opoziţie 
în Parlamentul sud-african care şi-a ridicat 
vocea împotriva introducerii legislaţiei rasiste 
de către guvernul Partidului Naţional.

Helen Suzman s-a născut în orăşelul mi-
nier Germiston, la est de Johannesburg, din 
părinţi evrei de origine lituaniană,refugiaţi din 
ţara lor din cauza antisemitismului. A avut o 
copilărie şi o adolescenţă fericite, urmând o 

şcoală particulară  şi bucurându-se de con-
diţiile de viaţă ale populaţiei albe bogate din 
Africa de Sud. A început să militeze pentru 
drepturile negrilor când a ajuns la universi-
tate. În 1953, a fost aleasă în Parlament ca 
deputată a Partidului Unit al generalului Jan 
Smith. Mai târziu, s-a aflat printre fondatorii 
Partidului Progresiv, liberal-democrat, de 
opoziţie, dar între 1961- 1974 a rămas singura 
parlamentară a partidului. A fost realeasă în 
permanenţă până la retragerea ei oficială în 
1989, la vârsta de 72 de ani.

Campioană a drepturilor oamenilor de 
culoare, ea a fost cel mai longeviv parla-
mentar alb, militând în permanenţă pentru 
legiferarea drepturilor majorităţii negrilor. 
După încetarea activităţii parlamentare, a 
ocupat diferite funcţii la o serie de instituţii 
publice importante, printre care la Comisia 
Electorală Independentă care a supravegheat 
primul scrutin multirasial al ţării, din 1994. A 
fost alături de Nelson Mandela când acesta a 
semnat, în 1996, noua Constituţie în calitatea 
lui de primul preşedinte de culoare al  Africii 
de Sud. Un an mai târziu, Mandela i-a acordat 
o medalie specială de aur pentru contribuţia 
sa în lupta împotriva apartheidului.

Într-un interviu acordat agenţiei Associa-
ted Press, la împlinirea vârstei de 90 de ani, în 
noiembrie 2007, Helen Suzman a spus: „Am 
avut o posibilitate excepţională de a folosi 
scena Parlamentului pentru a atrage atenţia 
lumii asupra a ceea ce se întâmplă în Africa 
de Sud”. În acelaşi timp însă, şi-a exprimat 
părerea de rău pentru lipsa de progres în so-
luţionarea unor probleme din Africa de Sud, ca 
şomajul, criminalitatea şi sărăcia, dar a lăudat 
guvernul post-apartheid penru performanţe 
în economie.

A fost recompensată cu 27 de titluri de 
„Doctor Honoris Causa”, inclusiv din partea 
universităţilor Oxford, Harvard, Columbia, 
Yale şi Cambridge, iar în 1989 a fost onorată 
cu titlul nobiliar de „Doamnă a Imperiului 
Britanic”,  conferit rar străinilor. A afirmat că 
este deosebit de mândră de faptul că în 2001, 
preşedintele autocrat al Zimbabwe, Robert 
Mugabe, a calificat-o „duşman al poporului”.  
„Cel mai frumos lucru, legat de viaţa mea, 
este că nu a fost niciodată plictisitoare, ci 
lungă, interesantă, uneori înnebunitoare, dar 
niciodată anostă”, a spus Sulzman, în interviul 
menţionat. 

critici vehemente la adresa dogmelor marxiste 
şi socialiste, multă vreme înainte de prăbuşirea 
sistemului sovietic. În 1977, Lévy îşi publică 
lucrarea „Barbarism cu faţă umană”, susţinând 
că marxismul este în mod inerent corupt. El 
este adeptul revenirii la soluţiile etice  în pro-
blemele sociale, aşa cum reiese şi din cea de a 
doua lui carte, „Testamentul lui Dumnezeu”, 
publicată în 1979. Cea mai importantă lucrare a 
lui Lévy, scrisă în 1981, este considerată cartea 
„Ideologia franceză”.

Lévy este un important militant pentru 
drepturile omului. El a fost unul dintre primii 
intelectuali care, în anii 1990, a cerut o inter-
venţie în Bosnia şi a vorbit despre lagărele de 
concentrare şi de epurarea etnică efectuată de 
forţele sârbe. S-a implicat şi în alte campanii 
legate de promovarea drepturilor omului. 
Astfel, a încercat să-i găsească pe asasinii lui 
Daniel Pearl, ziaristul de la „The Wall Street 
Journal”, decapitat de un grup de fundamen-
talişti islamici în Pakistan, şi a efectuat o 
investigaţie în Pakistan, India, mai multe ţări 
europene şi SUA. Rezultatele acestor cercetări 
au fost prezentate în cartea, destul de contro-
versată, „Cine l-a ucis pe Daniel Pearl”, în care 
a susţinut că ziaristul ar fi fost asasinat deoa-
rece ştia prea multe despre legăturile dintre 
serviciile secrete pakistaneze, cercetătorii în 
domeniul nuclear şi Al Qaida.

Împreună cu Benny Lévy (fostul secretar 
al lui Jean-Paul Sartre), Alain Finkielkraut 
şi André Glucksmann, el este şi fondatorul 
Institutului „Levinassian Studies” din Ierusa-
lim, dedicat cercetării operei marelui filosof 
Emmanuel Lévinas.

Sinagoga din Sofia

Alan GraysonJared Polis

Pagină realizată de EvA GALAMbOs



Era prin anul 1970, an hotărâtor pentru 
cariera mea. Atunci, Vornicu era plecat din 
ţară şi mi-a revenit mie sarcina de a realiza 
dificilul program de Revelion. (Am mai expli-
cat, în alte articole, de ce era acest program 
cel mai vulnerabil şi periculos din cam tot 
ce difuza Televiziunea). De altfel, această 
complicată sarcină s-a perpetuat cam vreo 
20 de ani, chiar atunci când şi Vornicu a fost 
prezent. Dar în 1970 fusesem într-adevăr 
numai de capul meu şi nu-l aveam pe Tudor 
ca înger păzitor. Printre textele consultate în 
vederea înregistrării lor, am găsit o amuzantă 
nuvelă, semnată de excelentul scriitor Teodor 
Mazilu. Nuvela purta titlul ”Drumul spinos al 
iubirii”. Despre ce era vorba ? O lege nescrisă 
(sau poate scrisă) interzicea ca soţul şi soţia 
să lucreze în aceeaşi întreprindere. (De altfel, 
am văzut un film american a cărui acţiune 
se petrecea tot la un post de televiziune şi în 
care funcţiona aceeaşi lege afurisită). Singura 
excepţie o constituiau TOVARĂŞUL şi TO-
VARĂŞA care, cum se ştie, erau autorizaţi să 
activeze în aceeaşi întreprindere. În nuvela 
respectivă, unui director, vrând să angajeze 
o protejată şi neavând locuri disponibile, ce 
i-a dat prin cap? Să determine pe unul din 
salariaţii săi, necăsătorit, să se îndrăgostească 
de o altă salariată, şi ea liberă. După un timp, 
s-o ceară de nevastă, să se căsătorească cu ea, 
pentru ca, apoi, profitând de amintita lege, să 
dea afară pe unul dintre ei şi să-şi angajeze 

protejata. Zis şi făcut. Dar s-au ivit probleme: 
salariata respectivă se prezentă plângând la 
director, reclamându-şi pretendentul cum că 
acesta nu o iubeşte. Directorul însă nu se dă 
bătut. Aplicând o înaintată metodă de persu-
asiune psihologică, mai cu zăhărelul, mai cu 
ameninţarea, îşi convinse subalternul că, în 
interiorul său, nutreşte o fierbinte pasiune 
pentru Rozalia (aşa o chema pe cea sortită a-i 
deveni soţie). În cele din urmă, cei doi chiar 
se îndrăgostiră unul de altul, numai că între 
timp, presupusul Cupidon, care îi săgetase pe 
amândoi, adică directorul, fusese dat afară 
pentru alte matrapazlâcuri. Acum, proaspeţii 
Romeo şi Julieta deveniră nostalgici, regretân-
du-l pe protectorul lor, care le-a ”vrut numai 
binele”.

După câteva scurtări şi adăugirea unor 
poante, cu care Mazilu, aflat la Mogoşoaia, 
între două sticle de vin negru, a fost de acord, 
urma să înregistrăm textul. Pentru aceasta 
am apelat la un tînăr regizor de cinema de 
al cărui talent eram convins, pe numele său 
Mihai Constantinescu. Acesta  debuta în acest 
fel la Televiziune, iar ulterior a realizat două 
filme pe scenariile bunului şi neuitatului meu 
prieten Octav Pancu–Iaşi. Constantinescu 
l-a distribuit în rolul directorului pe Toma 
Caragiu, iar pentru perechea de îndrăgostiţi 
a apelat la Vali Voiculescu–Pepino, o actriţă 
de mare forţă dramatică şi comică, din păcate 
astăzi uitată, şi la extraordinarul actor Marin 

Moraru. Scheciul, îmi permit să spun, a ieşit 
genial. Toţi trei şi-au interpretat rolurile cu un 
haz debordant.

Şi a sosit ziua vizionării cu reprezentanţii 
Comitetului Central. O nefericită coincidenţă 
făcea ca la Televiziune să existe o pereche în si-
tuaţia incriminată de legea pomenită mai sus. 
Ea era o harnică redactoriţă, al cărei talent şi-l 
dovedise încă de la începuturile televiziunii, 
iar soţul – preşedintele Radioteleviziunii, de 
curând numit în această funcţie. Întâmplător, 
acesta era un om cultivat, cu vederi largi, dor-
nic să se realizeze programe bune şi înţelegător 
faţă de subalterni. Redactoriţa îşi dădea seama 
că, în cazul în care se va aplica legea, ea, care 
şi-a dedicat întreaga viaţă televiziunii (şi o mai 
face şi azi), va fi victima exilată. Degeaba îşi lu-
ase un pseudonim ca să nu se cunoască faptul 
că şi ea şi preşedintele poartă acelaşi nume, 
căci toată lumea era la curent cu problema. 
Fireşte că difuzarea scheciului ar fi putut să 
trezească idei tovarăşilor care aveau să-l vizi-
oneze. Eu însă, atunci când alesesem textul, 
nu mă gândisem nici un moment la aceste 
implicaţii. Dar unul din colegii mei se gândise 
şi ascunsese banda cu respectiva înregistrare. 
Începuse vizionarea şi noi mai căutam dispe-
raţi banda ( pe atunci se foloseau benzi groase 
şi grele, nu casete ca astăzi). Dar banda era de 
negăsit şi ea constituia punctul central al pro-
gramului, cireaşa de pe tort, la bonne bouche, 
cea care făcea mai digerabil întregul program. 

În cele din urmă, Ion Bucheru, vicepreşedin-
tele, care vizionase în prealabil aproape toate 
numerele şi era încântat de scheciul respectiv, 
se repezi la noi, spunându-ne că, dacă nu apare 
banda în următoarele minute, ne dă afară pe 
toţi. El îşi dădea perfect seama că nu puteam 
fi eu vinovatul. În primul rând, pentru că eu 
propusesem textul şi supravegheasem înregis-
trarea, iar în al doilea rând, pentru că nu aş fi 
avut nici un interes să-mi ratez propria mea 
probă de foc. Pe de altă parte, nu-l puteam 
trăda nici pe colegul care, mânat de anumite 
prietenii şi relaţii, ajunsese să comită gestul 
nebunesc. Destul de perspicace, Bucheru l-a 
luat de guler pe respectivul redactor şi i-a spus: 
dacă în cinci minute nu apari cu banda, te dau 
pe mâna poliţiei. Nu a trebuit să i-o repete a 
doua oară căci, în următoarele cinci minute, 
”Drumul spinos al iubirii” era gata de viziona-
re. Bineînţeles. scheciul a trecut examenul cu 
succesul prevăzut şi de atunci şi până azi este 
reluat mereu ca una din piesele de rezistenţă 
ale televiziunii. Redactoarea a rămas în postul 
ei, iar preşedintele, care habar nu a avut de 
întreaga intrigă, şi-a păstrat fotoliul până când 
a fost trimis ambasador într-una din ţările 
Americii Latine.   

După cum se vede, acest drum al iubirii a 
fost într-adevăr destul de spinos.  

OCTAvIAN sAvA

H o a ţ a  d e 
c ă r ţ i

Ne tot văităm adesea: cine mai citeşte 
romane în ziua de azi?! Vârstnicii nu prea 
mai au putere de concentrare şi dioptrii 
convenabile şi-şi privesc cu jale biblioteca 
inutil încărcată „pentru anii pensiei”. Tine-
rii sunt ocupaţi cu trăirismul grăbit sau se 
lasă drogaţi de magia albă a internetului. 
Şi totuşi, Târgurile de carte sunt azi mai 
seducătoare decât balurile de Curte de 
odinioară. Iar de scris, se scrie parcă mai 
mult (şi mai pe lung!) decât întotdeauna: 
„romanul vieţii mele”, al fiecăruia, se în-
tinde pe sute şi sute de pagini şi fiecare om 
împătimit de scris e convins că „se merită”: 
să fie citit şi el, desigur. 

Primesc din Belgia, de la o fostă colegă 
de breaslă, o carte grea şi mare cât un ceas-
lov, tipărită fără zgârcenie pe hârtie fină, cu 
desene strecurate în pagini: îţi rupe mâinile 
dacă nu o aşezi la citit pe o masă. Se intitu-
lează „Hoaţa de cărţi” (de fapt, în franceză, 
„La voleuse de livres”) şi prietena mi-a 
trimis-o, ştiind că la noi e încă în faza de 
traducere, aşa că o pot prezenta în avanpre-
mieră: tematica ne „corespunde”, ca să zic 
astfel. Autorul se numeşte Markus Zusak. 
Nu auzisem până acum de el, şi e firesc: e 
foarte tânăr, abia a rotunjit 30 de ani şi nu a 
apucat să publice prea mult. Dar cu „Hoaţa 
de cărţi” a dat lovitura: romanul circulă la 
ora actuală, tradus în 20 de limbi, prin mul-
te ţări ale lumii, trăgând după el o trenă de 
aplauze şi premii internaţionale. Dacă e să 
dăm crezare şi entuziasmului anunţurilor 
publicitare, e un best-seller al anului 2007 
şi poate sta fără sfială alături de „Jurnalul 
Annei Frank” şi „Noaptea” lui Elie Wiesel. 
O carte despre Holocaust, deci. Iar enun-
ţul de pe coperta a patra precizează: „E o 
poveste despre o copilă adoptată, despre 
fascinaţia cuvintelor şi chemarea cărţilor, 
despre un zugrav acordeonist, hitlerişti 
fanatici şi un boxeur evreu”. Subtitlul ro-
manului subliniază, uşor derutant: „Când 
Moartea vă povesteşte o istorie, aveţi tot 

interesul să o ascultaţi”. Şi suntem obligaţi 
să o ascultăm pentru că ea reprezintă, ca 
formulă literară, vocea naratorului. Ei bine, 
te întrebi, după ce pătrunzi în atmosfera 
acelui orăşel german al anilor 1940-1944 
şi-i retrăieşti ororile naziste, cine este acest 
domn Markus Zusak, mai tânăr cu un sfert 
de secol ca sfârşitul celui de al doilea război 
mondial şi care se întoarce să privească cu 
atâta intensitate spre evocarea trecutului? 
În care colţ al lumii să-l căutăm? Am aflat: 
în Australia. În Sidney-ul de pe faţa 
cealaltă a globului planetar, unde 
au reuşit să ajungă, smulgându-se 
la timp din infernul nazist, părinţii 
săi, în anii lor tineri. Luându-şi 
cu ei amintirile, dorul, obsesiile 
şi limba, singura care rămăsese 
„ţara lor”: tatăl era austriac, mama 
- nemţoaică. Niciunul dintre ei, 
evreu; dar cei patru copii ai lor 
au crescut ascultându-le poveştile 
despre război, despre convoaiele de evrei, 
fantome descărnate şi zdrenţuite, cu priviri 
halucinate, mânate spre lagărul morţii de la 
Dachau. Convoaie ce se scurgeau întruna pe 
străzile orăşelului lor, iar copii nemţi mai 
îndrăzneţi le aruncau, în zloată, câte un 
coltuc de pâine împietrită. Imaginea aces-
tor umilinţe tragice l-a marcat pe mezinul 
Markus, copil precoce, sensibil, iubitor de 
lectură şi încercându-şi de adolescent harul 
în ale literaturii. „Am vrut să scriu, de pe la 
17 ani, despre aceste cortegii ale morţii, o 
povestire de 100 de pagini, am reuşit abia 
la 27 de ani, şi a ieşit un roman de 600 de 
pagini”, declara autorul într-un interviu. 
Un roman despre Holocaustul văzut de la 
mare distanţă, în timp şi spaţiu, de un tânăr 
australian, hrănit cu poveştile mamei, în 
care binele învingea întotdeauna răul iar 
adevărul era pudrat de ceaţa amintirilor. 
Mila, bunătatea, recunoştinţa pătrund în 
cartea lui Markus Zusak, folosind tiparele şi 
personajele basmelor pentru copii în cheie 

limbajul de fier
Nu mai ştiu cine a fost primul care a avut inspira-

ţia să denumească automatismele verbale, găunoase 
şi seci, cu expresia „limbajul de lemn”. Probabil că 
şi pe el, ca pe noi toţi ceilalţi, l-au deranjat vorbele 
fără sens, tam-tamurile unui instrument producător 
de sunete goale. „Să facem totul”, „etica şi echitatea”, 
„realizările”, „epoca de aur”, „omul nou” şi multe 
altele, de tristă memorie, ne-au bruscat auzul decenii 
la rând. Credeam că am scăpat de ele şi, în general, 
poate că am şi scăpat... Dar au apărut altele, care le-
au luat locul. Stupiditatea găseşte întotdeauna resur-
sele regenerării sale. Nu e vorba de ticurile verbale 
ale unuia sau ale altuia ; unii care-şi aprobă la fieca-
re două-trei fraze (sau chiar mai puţin) discursul cu 
câte un „da”, sau chiar cu o interogaţie „n-aşa ?” Nu e 
vorba nici de cuvintele străine sau prescurtările care 
au pătruns în limbă printr-un proces, până la urmă, 
firesc. Nu e vorba nici de limbajul agramat şi ridicol 
al unor persoane (chiar publice...), care se dedau la 
dulceaţa degustării discursurilor politice. Nu e vorba 
despre limbajul unor găşti de cartier care a pătruns 
în literatura muzicală de hip-hop a altor cartiere. E 
vorba despre automatisme, goliciuni de toate felu-
rile, sforile inexpresive cu 
care legăm, prin cuvinte, 
ideile noastre. Cuvânt de 
lemn este expresia ideii de 
lemn. Dar automatismele 
noului limbaj ? „Locaţie”, 
„deci”, „naşpa”, „mişto”, 
„nasol”, „implementare”, 
„aderare”, „reformă”, „în 
tranziţie”, „structuri” sunt 
numai câteva din gloan-
ţele oarbe ale comunică-
rii, care nu mai transmit 
nimic. Ca şi interogaţia 
stupidă, uneori de-a dreptul imbecilă, a persoanei 
care, aflându-se în jenă de apărare, scapă pur şi 
simplu întrebând: „...şi care-i problema ?” Problema 
e că aş încerca să denumesc noua diversiune „limba-
jul de fier”. E la fel de stupid, dar mult mai puternic 
decât precedentul. Se erodează greu. Şi asta pentru 
că unii nu ştiu, alţii nu simt, iar cei care ştiu şi simt 
uită că un cuvânt nu are numai o încărcătură grafică 
sau orală. Cuvântul este purtător de informaţie, de 
comunicare şi de spirit.

Arată-mi cum vorbeşti şi-ţi spun cine eşti...
AuREL sTORIN

D R U M U l  S P I N O S  A l  I U B I R I IDestãinuirile 
memoriei afective

Jurnal  
de @front

Scrisoare deschisă către spectatorii mei

Stimaţi spectatori, care v-aţi 
dorit să mă vedeţi sau revedeţi în 
spectacolul Teatrului Bulandra 
“Şase personaje în căutarea unui 
autor”, al lui Luigi Pirandello, pus 
în scenă de inegalabilul nostru  

maestru Liviu Ciulei:
Doresc să vă cer sincer iertare 

pentru că acest lucru nu se va mai 
petrece, pare-se tocmai din prici-
nă că, în balanţa interesului meu 
artistic, dintotdeauna au atârnat 
şi vor continua să cîntărească mai 
mult spectatorii şi plăcerea lor de-a 
veni la teatru, decât deficienţele 
celor ce planifică repetiţiile pentru 
spectacole.

Spre deosebire de voi, care aflaţi 
despre aceste spectacole doar din afi-
şe şi anunţurile din presă, mie chiar 

mi s-a comunicat că luna ianuarie 
2009 îmi reclamă prezenţa în acest 
teatru, drept pentru care mi-am 
contramandat alte spectacole şi 
angajamente, ca să am la dispoziţie 
timpul pe care-l implică o sarcină de 
asemenea însemnătate.

Din păcate însă, din motive ce-
mi vor rămâne probabil totdeauna 
obscure, am avut surpriza să constat 
că spectacolele plănuite de Teatrul 
Bulandra nu mă mai includ, lesne 
părându-mi de înţeles că nici în vii-
tor nu vor mai avea de ce să mă mai 

implice; căci – vorba-ceea – vremea 
trece, iar noi începem să ne potrivim 
tot mai puţin cu personajele ce ni se 
potriveau cândva.

Nu-i mai puţin adevărat că, 
spre deosebire de voi, cărora vi se 
comunică în continuare că voi fi 
prezentă în acest spectacol, eu am 
aflat – e drept, abia în urma unor 
asidue insistenţe – că mai am loc 
doar pe afiş, dar nu şi pe scenă; a 
venit probabil vremea să mă întreb 
dacă mai am măcar vreun loc în acea 
sală de spectacol.

Astfel încât, fără urmă de resen-
timent faţă de colegii cu care am 
lucrat la spectacol, mă văd nevoită 
să-mi exprim faţă de voi, spectatorii 
mei, regretele cele mai profunde, 
dar să vă asigur că scena teatrului 
românesc rămâne mai largă şi mai 
primitoare, totuşi, decât îngusta 
scândură de eşafod pe care ne-o pun 
la dispoziţie administratorii Teatru-
lui Bulandra.

Cu toată consideraţia,
MAIA MORGENsTERN

Bucureşti, 10 ianuarie 2009

modernistă, adesea chiar uşor absurdă şi 
mai tot timpul poetizată. Un cuplu de oa-
meni vârstnici, de condiţie foarte modestă 
– el, Hans Huberman, zugrav de meserie, 
care mai cântă la acordeon pentru un ban 
în plus, ea, Rosa, spălătoreasă pe la case 
mari – adoptă doi copii orfani de tată: o 
fetiţă de 10 ani, Liesel, şi frăţiorul ei mai mic, 
care moare însă în tren, sub ochii surorii 
lui. Ajunge la părinţii adoptivi doar fata, 
traumatizată psihic, amuţită, incapabilă 
de comunicare, ba, în plus, şi… analfabetă, 
la cei 10 ani ai ei. Cartea, acest mister de 
nepătruns pentru ea, constituie însă marea 
ei fascinaţie, drept care, la înmormântarea 
frăţiorului, fură de la gropari o cărţulie, pe 
care tatăl adoptiv o va învăţa apoi să citeas-
că: „Manualul groparului”. 

Simbolic, în subsolul îngheţat 
şi întunecat al casei, zugravul o va 
învăţa noaptea pe Liesel literele 
vieţii de pe o carte a morţii. (Sigur, 
bătrânul e tare bun la suflet, doar 
nevasta lui e rea de gură.) Lecţiile 
vor fi scrise pe pereţi, spoiţi apoi cu 
var. Într-o noapte, le bate la uşă o 
„stafie”, purtând în mână „biblia” 
nazistă – „Mein Kampf”-ul lui Hitler 
drept acoperire. E un tânăr evreu, 

fost boxeur, scăpat ca prin minune de la 
înlăgărare, care îi cere lui Hans Huberman 
adăpost: riscul e enorm, dar zugravul – 
neamţ de onoare, curajos – şi-l asumă. 
Pentru că are, într-adevăr, o datorie de 
onoare: viaţa îi fusese şi lui salvată, în tim-
pul primului război, tocmai de tatăl acestui 
fugar evreu. Tânărul va supravieţui deci în 
acest mormânt rece şi umed al pivniţei, se 
va împrieteni cu micuţa Liesel şi-şi va scrie 
„romanul vieţii sale” pe paginile (albite de 
zugrav cu vopsea şi astfel purificate!) ale căr-
ţii de căpătâi a crimelor, „Mein Kampf”. 

Romanul acesta supradimensionat, plin 
de întâmplări neverosimile, de fapte bune 
şi de personaje naive, de „basm modern”, 
are atâta bunăvoinţă în pledoaria sa pentru 
bunătate şi omenie, încât nu se poate să nu 
îl iubeşti. Şi chiar să-l crezi (cât de cât!). E 
cartea unui poet care-şi transportă iluziile şi 
candorile în trecut. De vreme ce viitorul ni le 
refuză, de ce nu le-am accepta pe acestea? 

sANDA FAuR

REALITATEA	EVREIASCĂ	-	Nr.	310-311	(1110-1111)	-	22	decembrie	2008	-	31	ianuarie	2009	 	 15 



16	 	 REALITATEA	EVREIASCĂ	-	Nr.	310-311	(1110-1111)	-	22	decembrie	2008	-	31	ianuarie	2009	

Mi-a parvenit 
cu întârziere, dar 
am parcurs cu un 
real interes, rela-
tiv recentul volum 
al lui Zalis, „Va-
lorizări – eseuri, 
cronici, studii” – 
dominat, desigur, 
de amplul capi-
tol introductiv, 
„Gânduri despre 

F. Aderca”. 
Cel de-al doilea capitol, poate chiar 

cel mai atractiv al lucrării: „Alte pre-
zenţe în direcţia obiectivării”. Cel de-al 
treilea capitol, un autentic „Mozaic 
istorico-literar”, centrat pe circa treizeci 
de importante personalităţi ale vieţii 
cultural-literare din ultima sută de ani, 
cu surprinzătoare şi bine informate pre-
zentări a circa douăzeci de personalităţi 
evreo-române, multe din ele mult prea 
puţin prezente sau insuficient intrepre-
tate în cele două volume ale dicţionarului 
semnat de acelaşi Henri Zalis în urmă cu 
câţiva ani. Un ultim studiu al volumului 
de „valorizări” este închinat „Dualităţii 
lui Mihail Sebastian (în oglinda Cente-
narului Sebastian – Eliade)”. Spaţiul – o 
simţim de pe acum – nu ne va îngădui o 
prezentare detaliată şi cu atât mai puţin 
o analiză a „Valorizărilor” pe care ni le 
oferă criticul şi istoricul literar Henri Za-
lis. Dar nici nu ne propunem o asemenea 
tentativă, cel puţin pentru moment... O 
carte cu un Indice de circa patru sute de 

nume, din literatura română şi străină, 
presupune un excurs mult mai amplu şi 
câteva săptamâni de sârguincioasă lectu-
ră şi rememorare a autorilor prezentaţi 
în această lucrare. Zalis a întreprins însă 
o tentativă care îl onorează, ca demers şi 
intenţie, şi înaintea oricărei judecăţi de 
valoare privind obiectivele şi reuşitele 
acestei cercetări, Zalis a izbutit, cu sau 
fără intenţie, o foarte exactă valorizare 
a propriei sale personalităţi, a intenţiilor 
sale, a opiniilor mărturisite sau nu an-
terior şi meritelor pe care le conturează 
într-un îndelungat şi dificil efort de sin-
teză. Poate să nu ne placă, de pildă ce a 
scris Henri Zalis despre unii scriitori care 
ne-au fascinat cândva, pe care-i preţuim 
şi îi admirăm peste timp, dar nu vom 
putea respinge majoritatea opţiunilor 
sale, fie şi subiective şi a argumentelor 
cu care încearcă să le susţină. Poate sunt 
prea puţin convingător prezentate mari 
personalităţi ca Benjamin Fundoianu 
(Fondane) sau Celan. Se trece prea ra-
pid, ni se pare, peste un Radu Albala sau 
George Almosino, peste Camil Baciu, 
poate vom regreta că nu sunt prezenţi în 
lucrare şi scriitorii de limbă română din 
Israel, că „Valorizările”  nu includ şi opera 
(meritele) unor mari traducători dar nu 
s-ar putea să nu remarcăm observaţiile 
sale despre Blecher, despre Ion Călugăru, 
despre Ury Benador, despre Brunea Fox 
şi foarte mulţi alţi scriitori, permanenţe 
literare incontestabile. Desigur a fost un 
travaliu care ar fi necesitat o întreagă 
echipă de cercetători, sau o viaţă. Poate 

s-ar fi cuvenit şi o mai amănunţită prezen-
tare a unor scriitori evrei pe care istoriile 
literare recente nu i-au cuprins, sau i-au 
prezentat în limitele unor spaţii restrân-
se. La fel de cert, istoriile literare s-au 
rezumat la menţionarea unor scriitori de 
renume, personalităţi ca Ion Călugăru, 
Felix Aderca, Uri Benador, Isac Peltz, 
Camil Baltazar, M. Blecher, Ovid Croh-
mălniceanu, Gherasim Luca, Zigu Ornea 
şi - centenarul său a confirmat-o – Mihail 
Sebastian. Nu lipsesc nici poeţi sau pro-
zatori contemporani de mare prestigiu ca 
Radu Cosaşu, Florin Mugur, nici drama-
turgii evrei. Putem avea rezerve şi opinii 
relativ diferite în ceea ce priveşte întregul 
capitol „Dualitatea lui Mihail Sebastian”. 
Dar, în ansamblu, volumul „Valorizări” 
reprezintă o etapă cert superioară în 
analiza literară întreprinsă de Henri Za-
lis. Un cert progres de sinteză şi selecţie 
faţă de „Istoria” sa aşa zis „condensată” 
a literaturii ultimilor 70 de ani.

Repet – vom mai reveni asupra volu-
mului semnat de Henri Zalis.

Deocamdată, menţionăm că acesta 
se defineşte mai ales ca o izbutită „auto-
valorizare” a laboriosului său efort de 
creaţie, receptiv la actualitate şi la o cât 
mai exactă ordonare a contribuţiei scri-
itorilor evreo-români în ansamblul şi în 
contextul literaturii române. Este doar 
o introducere a unei prezentări asupra 
căreia presupunem că scriitorul va reveni 
şi cu alte prilejuri.

DOREL DORIAN

Un nume bine cunoscut printre mi-
crobişti – precum Cristian Ţopescu odini-
oară sau Radu Paraschivescu şi Tolontan 
astăzi – sau admirat printre cinefilii din 
deceniile trecute – precum Alex Leo Şer-
ban azi şi nu ştim bine cine mâine, Radu 
Cosaşu a devenit, discret şi fără opinteli, 
dar sigur, şi un nume de prestigiu în 
literatura română. Cea a lui Nicolae Ma-
nolescu, dar şi dincolo de ea, căci există 
un întreg univers al literaturii române ce 
parcă e mai altfel decât cel ce ajunge să 
se înghesuie în istoriile literare. 

Radu Cosaşu este un produs pur-sân-
ge al lumii româneşti. Aşa cum a fost şi 
parţial mai este. Născut la Bacău, într-o 
familie de evrei care se numeau altfel, a 
suferit rigorile regimului antonescian, ca 
apoi să se dea în stamba luptei de clasă 
şi a victoriei proletariatului. A urmat 
faimoasa „şcoală de literatură” şi apoi 
universităţile vieţii. Cu toate răsucirile ei 
şi sucirile jurnalistului-scriitor pe toate 
planurile, ideologice, sentimentale, profe-
sional cinefile sau cultural-sportive. Omul 
a trăit cum a putut şi cum i-a fost dat, nu 
a forţat istoria, nici propriul destin. Filme 
şi meciuri, amici şi belotă, mai o aventură 
sentimentală, o carte, două divorţuri, trei-
patru aplauze, mari şi mici cu bere, până 

într-o bună zi când începe 
să-şi descrie mătuşile. 

Gata, joaca s-a terminat, 
scriitorul Cosaşu devine chiar 
scriitor. Ciclul „Supravieţu-
irilor” adună cele mai bune 
pagini din creaţia diversă şi 
„frumoasele risipe” ale unui 
ochi ager şi urechi extrem de 
atente. Din combinaţia lor 
iese o proză simpatică, jucăuş 
ironic dulce-amară, moralistă 
pe alocuri, cu chiţibuşite sem-
nificaţii profunde la tot pasul. 
„Opere I” de Radu Cosaşu 
apare la Editura Polirom la 
finele anului 2008, precum 
ieşeau cândva pe bandă „Opere” de Marx, 
Engels şi Lenin la fosta Editură Politică. 

Un prim volum, cu o bine articulată 
prefaţă a Sandei Cordoş, de la Cluj-Na-
poca, atentă cititoare de proză (nu mai 
sunt mulţi critici literari în zona asta…) 
adună între cartonate coperte volumele 
„Maimuţele personale”, „Poveşti pentru 
a-mi îmblânzi iubita” şi „Alţi doi ani pe 
un bloc de gheaţă”. Sunt cărţi din faza 
ieşirii din entuziasmul patriotico-revolu-
ţionar şi definirii unei alte lumi literare. 
Un Cosaşu mai puţin savant decât astăzi, 
dar mai vioi, un Cosaşu care e deja stăpân 
pe mijloacele sale de expresie, un proza-
tor care ştie să povestească, nu doar să 

comenteze situaţii. Sigur că 
Radu Cosaşu a schimbat în 
timp registrele şi accentele, 
dar ce are el mai bun în 
scrisul său aerisit şi jucăuş se 
găseşte deja în aceste bune 
prime volume de proză-pro-
ză. Insistăm pe acest termen, 
aşa cum acum 20 de ani tre-
buia să spunem cafea-cafea 
ca să înţelegem că avem o 
cafea naturală bună şi nu un 
„ersatz” tip nechezol. Adică 
o pseudo proză-publicistică 
cu ifose eseistico-filosofarde 
care făcea ravagii ieri, ca şi 
astăzi. Radu Cosaşu, deja cu 

o bună reputaţie printre salahorii prozei, 
este clasicizat şi acceptat şi de „Noua 
clasă” de astăzi a lumii cultural-sportiv-
literare româneşti. 

Bravo lui şi bravo cititorilor săi!
În aceste condiţii, „Opere I” poate fi 

prima cărămidă la viitorul soclu al unei 
turnări în bronz. Eventual în faţa Casei 
Scânteii, în mijlocul Presei Libere sau, de 
ce nu, Piaţa Radu Cosaşu. Ne-ar amuza 
copios momentul solemn al dezvelirii de 
către Primarul General al Bucureştilor. 
Oricare ar fi el, Oprescu, Băsescu sau 
Manolescu.

bEDROs hORAsANGIAN
(Din ziarul  „Ziua”)

StAtUIA lUI RADU COSAŞU CONStANtIN KAPItZA 
– un poet
Primesc patru volume de 

poezie semnate de un autor, 
pentru mine necunoscut, cu 
un nume de rezonanţă – Ka-
pitza (a fost un mare fizician 
atomist, evreu din URSS), 
probabil, un pseudonim. 
Primul volum – „Viavgor” 
are un titlu ermetic, apă-
rut la Ed. Granada, pentru 
mine necunoscută. Coperta 
este splendidă, semnată de 
Adina Lipai, corectura este 
făcută de un scriitor, Mihail 
Grămescu. Sunt patru cicluri, 
grupate pe ani, din 1969 până 
în 2004. Este vorba de un 
om care de aproape patru 
decenii scrie versuri, fără a 
avea o minimă publicitate, 
o minimă recunoaştere. Şi 
nu este un veleitar. Citind, 
am găsit destule pasaje de 
veritabilă poezie. Viaţa este 
„un paratrăznet”, tatăl care 
spune cuvinte pe care apoi 
le uită, rămân doar culorile, 
oceanul este un munte, ”e 
vremea să produci curent 
electric”! Toamna – trans-
plant al sufletului. Metafore 
– singurătatea dansului, cior-
chinele fericirii, înger negru 
cu aripi albe.

Următorul volum, ”Ana-
conda în paradis”, reflectă 
o maturizare, o perfecţiona-
re a uneltelor poetice, deşi 
sinceritatea nu este trădată, 
autorul are o anumită tristeţe 
existenţială, bacoviană, desi-
gur, într-un registru modern 
– „Omul nu apune precum 
Soarele.... Dar noi/ cei de 
aici/ plăsmuiţi dintr-un veş-
nic tumult, necunoscut/ ce 
mai facem?”. ... ”cerul roşu 
deşartă solstiţiul/ nu iartă 
nici o viaţă”... ”Alţii vor spu-
ne că sunt şi morminte de-a 
pururi”...O metaforă , am 
spune, perfectă – „Cuvântul 
negăsit se arcuia în pisica 
nopţii”. O mărturisire – ”Am 
vrut altceva/ prins într-un 
răgaz/ din această lume”. 
Altă metaforă –„câinele se 
făcea ziuă”. Apoi – „Cenzura 
mea cu ochii trişti / să-ţi spun 
ceva/ aş vrea să mor în gură 
de somn”. Lecturile din Whitman, Nichita Stănescu i-au 
fost de folos poetului, ceea ce nu-i rău deloc. Volumul „Um-
bra lui Schwartz”, ambiţios în intenţii ne-a impresionat 
mai puţin, unele pasaje devin manieriste.”Cafeneaua de 
nisip” (titlu forţat, etimologic imposibil) are destule versuri 
cu totul meritorii Cităm titluri – „Ziua feţelor strâmbe”, 
„Adevărul ”(Nimic nu este adevărat/ când priveşti adevă-
rul în faţă --- foarte adevărat !), „Buzele mirării”, „Vocea 
tremurată a lunii”. Spune poetul – „Se inventase prietenia 
firelor de iarbă” (vezi şi la bătrânul Walt), ”Inimile noastre 
sărate/ puse la uscat/ pentru altădată”, ”Eu n-am avut 
timp... pentru că timpul era ocupat cu altceva”. Alte titluri 
– ”Câinele de mîine”, „Noapte cu limacşi”, ş.a. Pe undeva, 
aforistica lui Kapitza se întâlneşte cu cea a lui Horia Gane, 
un poet prea repede uitat. Este curios cum ”dintre sute 
de catarge”, vorba tutelarului poet, vocea lui Constantin 
Kapitza nu se face încă auzită, cronicile oferite fiind din 
”Timpul liber”, suplimentul ”României libere”. Cronicarii 
de azi, criticii, istoricii sunt preocupaţi de curente, de 
concepte, de post-modernism şi neo-post-modernism, 
în timp ce poetul autentic scrie neluat în seamă, fericit că 
poate ţine condeiul în mână. Salutăm confratern poezia 
lui C. Kapitza.

b. MEhR

Orhan Pamuk – „MĂ NUMESC ROŞU” 
L a u r e a -

tul Premiului 
Nobel pentru 
literatură, Or-
han Pamuk 
s-a născut în 
1952, la Istan-
bul, într-o fa-
milie înstărită, 
a fost atras de 
pictură, a stu-
diat arhitectu-
ra, a practicat 

jurnalistica, dar în final s-a dedicat prozei. 
A publicat romanul autobiografic „Cevdet 
Bey şi fiii săi”.

(1982), apoi „Casa liniştită”, „Castelul 
alb”, ”Cartea neagră”, care l-a făcut cu-
noscut, şi în străinătate, ”O viaţă nouă”, 
iar ”Mă numesc Roşu” (Editura Curtea 
Veche) a fost remarcată şi distinsă cu 
multe premii, inclusiv Premiul Nobel 
în 2006. Aceasta din urmă merită tot 
interesul cititorului amator de literatură 
de calitate, nu numai pentru stilul ele-
gant, fastuos, poetic al autorului, dar şi 

subiectul este pasionant, prin conţinutul 
politico-social, poliţist al naraţiunii. Apar 
personaje diverse, turci, kurzi, evrei (un 
personaj la care se revine, Ester) ş.a. Re-
ţinem din motto un frumos verset coranic 
– „Aţi omorât pe cineva şi vă învinuiţi unii 
pe alţii” şi altul „Ale lui Dumnezeu sunt 
Răsăritul şi Asfinţitul”, într-un sens care 
nouă ni se pare ecumenic. Începutul este 
şocant, un om este ucis, aruncat într-o 
fântână, iar el, de dincolo îşi povesteşte 
viaţa şi împrejurările în care a fost ucis.
Omul a fost miniaturist, a trăit în lumera 
miniaturiştilor şi reprezintă o tradiţie 
milenară.Este perioada de apogeu a Im-
periului Otoman (sec. XVI), conflictele 
se înteţesc, viaţa intră pe o altă albie, un 
tumult cuprinde toate straturile societă-
ţii otomane. Personajul se transformă, 
ia diverse înfăţişări, la un moment dat 
este câine, alteori este Ucigaşul, o dată 
se numeşte Negru, apoi Roşu, un joc de 
imagini, de culori, explicabil şi prin încli-
naţiile spre pictură ale autorului. Bogăţia 
stilului ne aminteşte, uneori, de Lawrence 
Durrel, dar procesul imaginativ-simbolic 

este extins spre un Orient autentic, nu vă-
zut de un european. Din evocările istorice 
la care recurge scriitorul aflăm despre în-
văţatul Ibn Arabi, originar din Andalusia, 
despre care ştim că a fost influenţat şi de 
mistica iudaică, despre poemul epic al 
lui Firdousi, marele clasic persan, ”Iosif 
şi Zulayka”, inspirat din Biblia ebraică, 
despre sultanul Soliman Magnificul, cel 
care a permis evreilor refugiaţi din Penin-
sula Iberică să se stabilească în provinciile 
otomane (este vorba de evreii sefarzi). 
Se ştie că Istanbulul, datorită toleranţei 
religioase a otomanilor, era o metropolă 
internaţională, în ciuda restricţiilor im-
puse de tradiţia islamică. Locuiau mulţi 
evrei, era chiar un cartier evreiesc, dar 
nu numai, numeroşi europeni îşi făceau 
acolo veacul, adică, în termeni actuali, 
„job„-ul. Nu ne vom opri la intriga poli-
ţistă, vom spune doar că farmecul lecturii 
îl poate determina pe cititor să revină 
adesea la această carte, una dintre cele 
mai frumoase, venite de pe meleagurile 
celor „O mie şi una de nopţi”.

 bORIs MARIAN

„Generaţii de iudaism 
şi sionism”

În ianuarie a.c., vede lumina tiparului al şaselea 
volum din monumentala monografie dedicată istoriei 
vieţii evreieşti din Dorohoi şi împrejurimi, intitulată:  
„Generaţii de iudaism şi sionism”, de Shlomo David, 
preşedintele Organizaţiei Israelienilor Originari din Do-
rohoi şi Împrejurimi. În publicaţia israeliană de limbă 
română, „Viaţa Noastră”, ing. Hanan Wasserman face o 
amplă prezentare a acestui nou volum, accentuând asupra 
contribuţiei evreilor dorohoieni în economie, industrie, 
cultură. Recenzentul aminteşte că autorul este iniţiator al 
„Pădurii Neuitării”, de lângă Ierusalim, dedicată memo-
riei victimelor pogromului de la Dorohoi, şi al Fundaţiei 
„Sara şi Haim Ianculovici”.

Valorizări



„Fecioara din Orléans” 
în centrul unei piese scrise 
pentru Teatrul de Comedie? 
Chiar dacă veţi fi surprinşi – 
instituţia condusă de George 
Mihăiţă şi-a deschis stagi-
unea cu „Ioana şi focul”: o 
nouă lucrare dramatică a 
lui Matei Vişniec, într-un 
spectacol creat de Cătă-
lina Buzoianu. Premiera, 
în care s-a făcut remarcată 
şi emoţia autorului, a fost 
însoţită de lansarea textului 
tipărit şi de vernisajul unei 
expoziţii de afişe ce amin-
teau succese cu „Teatrul 
descompus”, „Angajare de 
claun”, „Femeia ca un câmp 
de luptă” etc.

Matei Vişniec, născut la Rădăuţi, a studiat şi 
a debutat ca poet şi dramaturg în România. Dar 
în anii care au trecut din 1987, când s-a stabilit la 
Paris, a devenit scriitor de limba franceză, editat şi 
jucat nu doar în Hexagon, ci şi în alte ţări europene, 
ori la New York.

„Ioana şi focul” este o istorie (reală şi apo-
crifă) a Ioanei d’Arc. Povestea 
e spusă şi pe înţelesul copiilor 
(vreau să spun: cam simplist şi 
reductiv), pe două voci. Prima este 
cea a fetei din Domrémy însăşi şi 
a sacrificatei pe rug care reînvie, 
după secole. Personajul aduce 
propria versiune, adevărată şi mai 
sugestivă spiritual. A doua: cea a 
forţei de ilustrare (ilustrativismul 
e dominant) şi comentare – a unei 
trupe de actori rătăcitori, din care 
nu lipseşte nici Povestitorul. Căci 
totul se dezvoltă în rama „teatrului 
un teatru”. Urmărim cum se naşte 
teatrul „la vedere”, prin mobiliza-
rea tuturor formelor spectaculare 
(mai ales al celor de teatru „popular”, „de stradă”, 
de păpuşi, de animaţie).

Evocarea pare marcat post-modernă, atrasă de 
deconstrucţii originale şi demitizantă – în linia Bre-
cht, Dürrenmatt, Camus ori Sartre. Aceasta - mai 
ales prin „jocul cu” şi „jocul de-a” convenţiile tea-
trale, prin improvizaţii sub semnul ludicului scenic, 
cu efecte mărite de scânteierea paradoxurilor şi a 
vorbelor de spirit, ironice, sarcastice. 

Dar naraţiunea dramatică, feroce şi tandră 
scrisă de Vişniec rămâne un elogiu al teatrului 
şi un elogiu (sui generis) adus vocaţiei idealului, 
sacrificiului fără limite şi credinţei în miracol. De 
altfel, miracolul pare a fi şi o soluţie a crizei noastre 
contemporane - sugerează Vişniec.

Şi mai marcată este în „Ioana şi focul” o altă 

perspectivă. Se insistă pe felul în care sunt manipu-
late evenimentele. Şi de asemenea: pe felul în care 
se scrie, deformat, la comandă, istoria oficială.

Şi, să recunoaştem: e vorba, iarăşi, de un subiect 
actual – aici şi acum.

Când cam simplistă, când prea stufoasă şi pro-
lixă, piesa rămâne incitantă  artistic prin glisarea 
din documentar în poezie dramatică, cu valenţe 

mitice, fantastice, magice (alegoria 
„capcanelor de şoareci” care proli-
ferează, forţa de sugestie a „Copa-
cului zânelor” ca loc al revelaţiei, 
„Licorna” ca însoţitoare iniţiatică a 
parcursului neobişnuit şi tragic).

„Ioana şi focul” beneficiază la 
Teatrul de Comedie de un spectacol 
în care îşi spun cuvântul vocaţia şi 
experienţa dar şi arta de a mobi-
liza echipa - specifice Cătălinei 
Buzoianu (o echipă din care fac 
parte şi scenografii Puiu Antemir 
(decoruri), Anca Răduţă (cos-
tume), Liana Axinte (măşti) şi, 
nu în ultimul rând, compozitorul 
Mircea Florian). Regăsim, o dată 

cu binecunoscuta înclinaţie spre baroc a regizoarei, 
voluptatea sa de a face „teatru în teatru” într-un 
babilon al limbilor acestei arte. Regăsim forţa ei de 
a imagina ceremoniale sincretice pline de culoare 
şi semnificaţii.

Întreaga trupă participă la joc cu impresionantă 
energie şi credinţă, trecând dinamic, cu o rară dis-
ponibilitate şi plasticitate de la un rol la altul. Din-
tr-o distribuţie tânără se remarcă vedeta generaţiei, 
Marius Manole, şi alături de el, Dragoş Huluba, 
Aurelian Bărbieru, Teodora Stanciu etc.

În rolul titular: o creaţie emoţionantă, prin 
simplitate şi pregnanţă, tensiune şi patos interior 
- Dorina Chiriac. Tot tânără, dar deja maestră. Şi 
„măiastră”!

NATALIA sTANCu

Drumul 
spre teatru

ÎNtâlNIRE CU ERIC EMMANUEl SCHMItt
Una din puţinele premiere ale sfârşitului de 

an 2008 a fost cea a Teatrului „George Ciprian” 
din Buzău, prezentată de altfel şi la Bucureşti, 
la „Nottara” cu: „Mici crime conjugale” de Eric 
Emmanuel Schmitt. O montare semnată de tânăra 
regizoare Sonia Dumitriu şi jucată cu sensibilitate 
şi cu o rafinată alternare a stărilor şi ritmurilor 
jocului psihologic de către Ana Ioana Macaria şi 
Ionuţ Kivu.

… După un accident, El (Gilles) se trezeşte am-
nezic şi vrea să-şi regăsească atât identitatea, cât 
şi, mai ales, adevărul relaţiei sale cu soţia. Dar cum 
sunt (sau apar) acestea în ochii femeii cu care a trăit 
ani – o viaţă comună şi, mai ales, o dragoste, din 
păcate – aflăm – azi uzată de obişnuinţe şi accese 
de egoism? Şi cât de fidelă poate fi (sau se vrea a 
fi), în această delicată  situaţie critică, „oglinda” 
reprezentată de Ea (Lisa)?

Schmitt ne provoacă, deci, pe firul unei neli-
niştite retorici a regăsirii memoriei, la o scrutare 
(lipsită de complezenţe) a crizelor cuplului, la o 
explorare a modului în care un partener, sufocă fără 
să ştie, dorinţele şi sentimentele celuilalt; şi în care 
iubirea, din ce în ce mai mult „pusă la încercare”, 
pare mai degrabă „dependenţă”, sau se converteşte 
într-o răceală şi tăcere ce disimulează ostilitate şi 
chiar ură. 

Interesant, în aceeaşi seară, tot la „Nottara”, în 
Sala Mare, de data aceasta, avea loc una din mul-
tele reprezentaţii cu piesa cea mai cuceritoare a lui 
Schmitt: „Variaţiuni enigmatice”. Un fascinat duel 
verbal şi de mentalitate între un scriitor celebru, 
laureat al Premiului Nobel, şi un om „oarecare” (dar 
superior celuilalt prin iubirea sa necondiţionată). 
Un dialog fascinant, încă, prin farmecul atât de 
contrastant, al tipurilor configurate de Alexandru 
Repan şi Mircea Diaconu; şi mai ales prin arta lor 
de a potenţa enigma şi ambiguitatea identităţilor 

umane şi afective, şi de a da magie (fascinaţie, haz) 
replicilor. O piesă multă vreme încărcată de mister, 
şi, încă, tensionată de surprinzătoare răsturnări, 
adevărate lovituri de teatru susţinute de suspansul 
trăirilor umane abisale.

Nu pierdeţi acest spectacol, regizat de Claudiu 
Goga, care îşi continuă cursa glorioasă! Şi, totoda-
tă, păstraţi-vă viu interesul pentru creaţia teatrală 
(romanescă şi eseistică) a lui Schmitt. Căci autorul  
„Variaţiunilor enigmatice” este dramaturgul fran-
cez cel mai „en vogue” azi, în ţara sa şi în lume.

De altfel, impresionat de interesul românilor, 
Schmitt a fost la Bucureşti cu prilejul premierei 
cu „Vizitatorul”, tot la Nottara. Evocarea unui 
eveniment real din viaţa lui Freud (Gestapo-ul a 
reţinut-o, pentru o noapte, pe fiica părintelui psi-
hanalizei, ceea ce a şi grăbit plecarea lui la Londra). 
Un fapt real – dezvoltat însă de geniul speculativ al 
lui Schmitt într-un incitant dialog filozofic şi într-o 
neliniştitoare dramă metafizică. 

Aş vrea să amintesc, însă, că debutul lui Eric 
Emmanuel Schmitt pe scenele româneşti s-a făcut 
la „Bulandra”- prin „Libertinul”, şi că o altă piesă 
a sa, „Mătuşa Roza…” ne-a fost prezentată de un 
prestigios teatru din Israel. 

Om subţire şi cultivat, scriitorul francez se 
impune prin capacitatea sa de a conecta „felii de 
viaţă” şi condiţionări sociale ori istorice (deopotrivă 
datate şi actuale); de a reactiva tezaurul culturii 
tradiţionale pe firul unor abordări incitante prin 
gând şi modernitate; de a converti situaţii banale 
în mistere existenţiale; de a îngemăna gravitatea 
cu umorul coroziv.

El este un demn urmaş al marilor maeştri ai 
teatrul francez prin arta construcţiei, „teatrului 
bine făcut!”, prin miza pe cuvânt şi discurs, şi prin 
scânteierile jocurilor de cuvinte şi al replicilor.

N.s.   

Primele contacte ale evreilor cu ci-
vilizaţia chineză s-au produs în secolul 
al XI-lea şi, până în secolul al XIX-lea, 
a existat o mică dar bine organizată 
comunitate în provincia Kaifeng. Ei au 
practicat diferite meşteşuguri, au fost 
negustori, doctori, învăţaţi. În veacu-
rile 19 şi 20, numeroşi evrei ruşi şi-au 
părăsit ţara din cauza pogromurilor 
şi s-au stabilit la Harbin, în nordul 
Chinei, unde au înfiinţat sinagogi, o 
ieşivă (centru de studii talmudice) 
şi chiar partide politice. Prezenţa în 
China a atins apogeul în perioada celui 
de-al doilea război mondial, când 25 
000 de evrei din teritoriile ocupate de 
nazişti şi-au găsit refugiul la Shanghai, 
cel mai celebru dintre ei fiind Henry 
Kissinger. În prezent, mii de oameni 
de afaceri evrei, cercetători ştiinţifici, 
profesori, proveniţi din Statele Unite, 
Israel, Rusia şi diverse ţări europene, 
pot fi întâlniţi la Beijing, Shanghai şi în 
alte mari oraşe. 

Chinezii consideră statul Israel 
centrul referenţial al relaţiilor cu lumea 
evreiască, afirmă Salomon Wald. Ei 
n-au uitat că acest stat a fost unul din-
tre primele, în afară de ţările socialiste, 
care a recunoscut, în 1950, Republica 
Populară Chineză. Ţinând seamă că 
relaţiile economice şi tehnologice cu 
China au un aport semnificativ şi me-
reu crescând în economia Israelului, 
cercetătorul din Ierusalim identifică 
trei tipuri de abordări ale contactelor 
cu marea putere asiatică.

1. În istoria Diasporei, vocea evre-
ilor, fie că a protestat, fie că a militat 
pentru ceva, s-a încadrat în opinia 
majorităţii din ţara respectivă. Evreii 
au fost loiali patriei adoptive, deşi fide-
litatea lor n-a fost adesea recunoscută. 
Protestul rabinilor americani aparţine 
acestui tip de abordare, reflectând ne-
liniştea unor largi cercuri din Statele 
Unite în faţa ascensiunii vertiginoase 
a Chinei. Dar este înţeleaptă o astfel 
de atitudine? S-au întrebat ei dacă 
ea s-ar putea să aibă consecinţe ne-
gative asupra evreilor din China şi a 
israelienilor? Purtătorul de cuvânt al 
Ambasadei chineze de la Washington 
a reacţionat imediat: „Este o ofensă 
adusă poporului de către aceşti rabini 
prin comparaţia între Jocurile olimpice 
de la Beijing şi cele din Berlinul nazist”. 
Cercetătorul israelian subliniază însă 
că principalele organizaţii evreieşti – 
B’nai B’rith International, Uniunea 
ortodoxă Agudath Israel din America 

şi altele – nu s-au raliat pro-
testului.

2. Motivaţia celei de-a 
doua abordări o constituie 
datoria morală a evreilor de 
a combate orice tip de violare 
a drepturilor omului, chiar 
dacă această acţiune poate 
aduce daune unora dintre ei. 
Evreii au fost prigoniţi prea 
mult de-a lungul istoriei ca 
să nu blameze, primii, astfel 
de abuzuri. Dar, se întreabă 
Salomon Wald, de ce numai 
China? În iunie 2008, Cen-
trul pentru drepturile omului 
din Delhi a făcut cunoscut 
faptul că, începând din 2002, 

aproximativ 7 500 de deţinuţi au mu-
rit în penitenciarele indiene datorită 
relelor tratamente, din care n-a lipsit 
tortura. E adevărat, India e o ţară de-
mocratică, prooccidentală, cu o presă 
liberă, capabilă să denunţe astfel de 
practici. Din acest exemplu rezultă că 
protestele evreilor americani sunt, une-
ori, selective, colorate şi de alte raţiuni, 
care ţin seama de interesele ţării lor. 
Poziţia statului Israel este însă alta faţă 
de „Gigantul roşu”, iar evreii ar trebui 
să-şi focalizeze atenţia spre abuzuri mai 
grave care au loc în lume. 

3. Partizanii celei de-a treia abor-
dări sunt cei care doresc ca marea 
putere din Asia să joace un rol pozitiv 
în problemele majore contemporane, 
încurajând creşterea libertăţilor şi a 
drepturilor omului în interiorul ţării. 
Încet, China se schimbă şi chiar în 
Tibet, consideră autorul articolului, 
drepturile omului sunt mai largi azi în 
comparaţie cu cele de acum 30 de ani. 
Receptivitatea tineretului şi a elitelor, 
continuă el, faţă de ideile occidentale 
este, în prezent, mai mare ca niciodată 
de la sfârşitul celui de-al doilea război 
mondial. Un număr din ce în ce mai 
mare de intelectuali sunt dornici să 
cunoască iudaismul, cultura evreiască, 
realizările Israelului. Dacă poporul 
evreu doreşte, pe termen lung, să do-
bândească influenţă în China, citim în 
publicaţia americană, calea criticilor 
publice dure nu e cea mai indicată. Chi-
nezii nu acceptă o asemenea atitudine, 
dar sunt sensibili la mesajele indirecte, 
prin care Israelul şi, în general, evreii 
îşi pot face cunoscută limba, istoria, 
civilizaţia. În 1966 au apărut în China 
texte talmudice din Mişna (Capitolul 
părinţilor – Pirkei Avot), care s-au 
vândut repede, necesitând a doua 
ediţie. Un roman al lui Amos Oz s-a 
epuizat în scurt timp, a fost recenzat 
de 40 de ziare şi reviste şi desemnat 
ca una din „cele mai bune 10 cărţi” 
ale anului respectiv. Invitat în China, 
scriitorul israelian n-a criticat politica 
statului, ci i-a îndemnat pe cititori să-i 
parcurgă opera pentru a înţelege cu 
adevărat patria sa, „pe care cu greu poţi 
s-o cunoşti din ziare”.

Concluzia articolului din „World 
Jewish Digest” e clară: în relaţiile cu gi-
gantul chinez, evreii trebuie să urmeze 
calea lui Oz, a înţelegerii, respectului şi 
bunăvoinţei.

MANAsE RADNEv

Evreii şi  
gigantul chinez

La începutul anilor ’70, în cursul unei lungi călătorii profesionale în China, 
l-am întrebat pe interpretul meu dacă ştie ceva despre comunitatea evreiască 
locală. Am avut impresia, după răspunsul lui evaziv, că nu ştia cine şi ce sunt 
evreii, în schimb era informat cu privire la existenţa statului Israel. Astăzi, 
situaţia s-a schimbat graţie multiplelor relaţii între imensa ţară asiatică şi 
statul evreu precum şi numeroaselor studii şi lucrări apărute în China re-
feritoare la comunitatea evreiască şi istoricul ei. China, care conform unor 
estimări recente ale C.I.A., va ajunge în anul 2020 a doua putere mondială, 
a devenit un obiectiv strategic pentru Israel şi o preocupare majoră pentru 
evrei, în general.

De aceea, mi-a atras atenţia un amplu articol publicat în revista americană 
„World Jewish Digest”, iscălit de Shalom Salomon Wald, cercetător principal 
la Institutul de Planificare Politică din Ierusalim. 

Se ştie că înainte de Jocurile olimpice de la Beijing, celebrul regizor 
Steven Spielberg şi-a dat demisia din funcţia de consultant artistic, atribuită 
de autorităţile chineze. După el, un grup de 168 de rabini americani, într-o 
declaraţie publică, au îndemnat la boicotarea acestor jocuri, pe acelaşi motiv 
al represiunilor violente din Tibet. Autorul articolului, un bun cunoscător 
al realităţilor chineze, se întreabă: a fost o atitudine justificată, aceasta 
trebuie să fie comportarea evreilor faţă de gigantul chinez? Mi s-a părut in-
teresant să aduc la cunoştinţă cititorilor „Realităţii Evreieşti” argumentele 
şi concluziile cercetătorului israelian.

teatrul de Comedie
„Ioana şi focul” de Matei Vişniec
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”Observator cultural”, în ultimul 
număr din 2008, ne anunţă că regizorul 
Radu Mihăileanu a fost numit Ambasador 
al Anului European al Creativităţii pe 2009. 
Editura Ideea Europeană acuză public 
Adevărul Holding de furt intelectual, prin 
preluarea abuzivă a traducerii Jurnalului 

lui L.N.Tolstoi, tradus în română de soţii Ion şi Janina 
Ianoşi, şi însuşirea acesteia sub semnătura unui necu-
noscut nouă, Ghenadi Strungar. Indiferent de urmările 
juridice ale cazului, este bine ca astfel de procedee să fie 
sancţionate de opinia publică pentru a se evita poluarea 
atmosferei de interculturalitate şi respect pentru actul 
intelectual.Sperăm ca adevărul, şi nu holdingul, să iasă 
la suprafaţă. A încetat din viaţă latinistul Eugen Cizek, 
academician, profesor universitar, fost şef de Catedră 
(n.1932). La ICR a fost lansată pelicula „Adela şi Ag-
neta”, în regia lui Geo Scripcaru, despre relaţiile saşi-
romi. Mihai Goldner, din Cluj, face elogiul profesorului 
de semiotică structuralistă Aurel Codoban, revenit de 
pe alte meleaguri.Victor Ivanovici deschide un capitol 
dintr-un studiu despre Norman Manea. Adina Diniţoiu 
prezintă cartea, apărută la Flammarion, „Ennemis pu-
blics”, semnată de doi corifei ai filosofiei actuale, Michel 
Houellebecq şi Bernard-Henri Lévy. Sub un titlu ambi-
guu, „Manual de antisemitism”, Cristian Cercel prezintă 
romanul lui Gregor von Rezzori, în traducerea semnată 
de Catrinel Pleşu. Romanul a mai apărut în 1990, dar 
la vremea aceea nu a fost remarcat. Titlul – „Memoriile 
unui antisemit”, excelentă proză a unui etnic german 
din Bucovina, care nu era deloc antisemit. Lorin Ghiman 
comentează cu bun simţ cartea, aflată de circa două luni 
în atenţia criticilor, „Iluzia anticomunismului”, semnată 
de patru autori tineri (Ernu, Ţichindeleanu, Şiulea, Rogo-
zanu). Anticomunismul a devenit un leit-motiv obsedant, 
strident, fals, tot mai mult asemănător propagandei co-
muniste, desigur, cu o mare diferenţă – controlul „de sus” 
nu există şi nu „se cere”. Liviu Ornea critică ignoranţa 
unor jurnalişti care se pricep la mai toate chestiunile, 
inclusiv la matematică. Punct ochit – punct lovit. Edward 
Kanterian se complică într-o analiză 
a sistemelor totalitare, afirmând că 
sistemul şi ideologia nu pot cauza 
crime în masă, teză ce ni se pare falsă 
şi pernicioasă sub aspect moral. În 
numărul prim din 2009 semnează 
Liviu Ornea (despre programul de 
educaţie şi învăţămînt), Geo Şerban 
(despre Sadoveanu), o serie de critici 
de teatru (despre anul 2008). Victor 
Ivanovici continuă analiza la scrierile 
lui Norman Manea (interesant pasajul 
despre Eliade). Aflăm despre apariţia unui volum bilingv 
de poezii ale lui Cesare Pavese, la Ed. Humanitas, în 
traducerea lui N. Argintescu-Amza, neuitat om de cul-
tură şi ilustru traducător. George Cristea scrie despre 
”Eugen Ionescu –pictor” (a început să picteze la vârsta 
de 60 de ani)

”Cultura”, în ultimul număr din 2008, ne oferă, 
printre altele, un extins dialog cu antropologul Claude 
Karnoouh (n.194o, Paris), care a studiat mediul rural din 
România. Despre pictorul Jean David (n.19o8, Bucureşti, 
m.1993, Israel) scrie Radu Comşa, cu justificat regret 
pentru faptul că nu i s-a acordat atenţia cuvenită. Lău-
dabil, demersul lui Radu Comşa de a aduce în atenţie un 
creator de valoare. In primul număr din 2009, C.Stănescu 
critică sever exagerările lui Mircea Mihăieş, care, în ru-
brica sa din RL semnalizează alarmat orice apariţie a 
„stângismului” unor intelectuali din ţara noastră aflată 
în perpetuă tranziţie, de la tineri ca Şiulea, Bucurenci, 
la Ion Ianoşi, (atacat, cândva, vehement de M.M.). Alex 
Goldiş ia în „răspăr” Istoria literaturii a lui N.Manolescu, 
aducându-i o seamă de reproşuri la mai toate capitolele, 
cu anumite „ingrediente”: anxietatea influenţei, istorie 
exclusivistă, istorie a formelor,originalitate căznită, 
canon necreditabil, erori şi contradicţii,ş.a.) Suntem 
convinşi că Istoria lui Manolescu suferă de multe ... 
lipsuri, dar tonul tânărului cronicar în faţa unei lucrări, 
oricum superioară celor dinaintea acesteia, de la Căli-
nescu încoace, ni se pare uşor ridicol. Cristina Balinte 
consideră că în anul 2008 cea mai proastă apariţie a fost 
Mircea Eliade-„File despre Nae Ionescu”, crestomaţie 
întocmită de Gabriel Stănescu (cunoscut şi ca militant 
de tendinţă neeuropeană), la Ed. Criterion Publishing 
(n.n. pare incorect ca numele editurii să fie confundabil 
cu al altei edituri, mult mai vechi). Printre cărţile bune 
ale anului sunt menţionate cartea de proză a lui Virgil 
Duda ”Ultimele iubiri” (Polirom) şi „Varietăţi conexe” 
de Liviu Ornea (Ec. Curtea Veche), ş.a.

”Idei în dialog”, din ianuarie 2009, ne oferă articolul 

lui H.R.Patapievici – „Vocea care ne lipseşte- creştinis-
mul”, preocupare fundamentală a autorului, alarmat de 
modernizarea Europei într-un sens pe care îl consideră 
necreştin. No comment. Viitorul va confirma ori va infir-
ma această opinie. V. Tismăneanu începe un serial despre 
revoluţiile din 1989. Nu suntem de părere că implozia 
URSS a fost cauzată de prăbuşirea regimurilor din Euro-
pa de est, fiind cunoscut faptul că impulsul iniţial a pornit 
chiar „de la centru”, iniţiatorul fiind Gorbaciov. Mircea 
Mihăieş continuă studiul aplicat la „Istoria Kadish-ului” 
lui Wieseltier, sub titlul „Păcatul şi seducţia”. Traian Un-
gureanu se referă la criza financiară, evocând nume mai 
vechi şi mai noi, Stoica, Ponzi, Madoff. Alex Leo Şerban 
dialoghează cu Anca Oroveanu despre un film al regizo-
rului Thomas Ciulei, „Podul de flori”, documentar axat 
pe relaţia cu românii de peste Prut. Dan C. Mihăilescu 
se înscrie printre primii comentatori avizaţi ai Istoriei 
lui N.Manolescu, deşi este, inerent, la fel de subiectiv ca 
şi autorul ei. Un reproş major este cel referitor la lipsa 
metodei de analiză aplicată literaturii de după 1989. 
Leon Aron ne informează despre modalitatea rescrierii 
istoriei Rusiei pentru uzul elevilor, prin care rolul fostei 
URSS este cosmetizat cu vădită intenţie. Anca Manolescu 
deschide un serial despre „modernitatea târzie”, Nicolae 
Drăguşin scrie despre „criza modelului multicultural” 
(n.n. crizele sunt, azi, la modă) Bogdan Călinescu face 
portretul unui „Robespierre al secolului XXI”, anume 
Alain Badiou, un personaj „corcit cu Lenin şi Mao”. 
Madeea Axinciuc se ocupă cu moştenirea culturală a lui 
Horia Bernea, care a condus Muzeul Ţăranului Român. 
S.Damian semnează articolul „Sub dinastia Caragiale”. 
Aflăm că la Ed. Humanitas a apărut o lucrare în două 
volume „Ţiganii – istoria unui popor european” de Angus 
Fraser, în lectura lui Emil Hurezeanu. „Despre libertate, 
idei şi barbarie” scrie Ioan Stanomir, amintind şi de 
bravii extremişti din viaţa politică românească.

„Contemporanul –ideea europeană”, din ianuarie 
2009, prezintă pe larg lansarea, din decembrie trecut, 
a cărţii lui Eugen Negrici, „Iluziile literaturii române”, 

la Muzeul de Istorie a Literaturii 
Române. Citim articole de Nico-
lae Breban, Irina Petraş, Nicolae 
Balotă (despre Geofredo Parise, 
„un scriitor kafkian”), Ion Ianoşi 
(„Multilingvismul”), Stefan Bor-
bely (care râde de „frustrările 
încrâncenate, răzbunătoare” ale 
criticului A.S.), Răzvan Voncu, 
Aura Christi (despre Iris Mur-
doch), Magda Ursache (despre 
patriotism şi antipatriotism, cu 

referire directă, vehementă, la H.R.Patapievici), Michael 
Shafir (impresiile celui revenit în România, excesele 
xenofobe ale unor cunoscuţi zvonişti cu titluri universi-
tare, etc.). Poemul cunoscut al lui Evgheni Evtuşenko, 
„Babi Iar”, este prezentat în traducerea lui B.Marian, 
la fel şi cartea „Demnitate în vremuri de restrişte” (Ed. 
Hasefer). Mai semnează Călin Căliman (cronică cine-
ma 2008), Magdalena Brătescu, Liana Saxone Horodi 
(Israel), ş.a.

Revista „22”, din 6 ianuarie, oferă un editorial de 
Andrei Cornea (politică internă), interesanta rubrică de 
scrisori, poate cea mai atractivă de acest gen din presa 
românească, pentru transparenţa reproducerii mesajelor 
din public, un articol al lui Ion Vianu, care respinge ideea 
înfiinţării unui Panteon naţional, pe baza recomandării 
unei comisii (n.n. vai de cei ce au murit). Laura Sitaru 
face o prezentare bine documentată şi oportună, a situ-
aţiei din Gaza şi din Orientul Apropiat. Armand Goşu 
critică politica Rusiei faţă de Ucraina, deşi credem că nu 
prea are dreptate, Ucraina fiind încă departe de criteri-
ile unei democraţii europene, iar Rusia, o mare putere 
faţă de care prudenţa este o chestiune de simţ politic. 
Mihai Poliec recenzează revista Centrului Goldstein 
Goren „Studia Hebraica” nr.7. (e bine şi la al şaptelea 
număr, primele şase fiind ocolite, din păcate). Steliu 
Lambru prezintă cartea lui V.Tismăneanu, „Fantoma 
lui Gheorghiu-Dej” (ediţie revizuită, Humanitas). Traian 
Ungureanu se dovedeşte , ca şi până acum, un redutabil 
pamfletist, referindu-se la „idioţii locali”. 

”România literară”, din 9 ianuarie, conţine cronici 
la „Opere I”, de Radu Cosaşu, la cartea lui Eugen Negrici 
„Iluziile literaturii române” (o cronică negativă semnată 
de Alex Stefănescu), proză de Gh. Schwartz (de mult 
n-a mai apărut autorul în paginile RL), relatarea unor 
colocvii de la Chişinău şi Cernăuţi pe tema – Paul Celan, 
de Grete Tartler, ş.a.

bORIs MARIAN

S-a trăit cu o nesăţioasă poftă de viaţă pe muchia aceasta tăioasă 
dintre anii 2008-2009. De parcă ameninţarea crizei ce bătea la uşă nu 
speria ci sporea tonusul vital, ba chiar trezea şi un soi de solidaritate 
umană neobişnuit de binevoitoare: şi-au trimis oamenii urări de „la 
mulţi ani” de s-au blocat reţelele telefonice. Parcă aş zice totuşi că cea 
mai ambiţioasă urare a rămas cea a neamului nostru, care merge cu 
pretenţiile până la 120 de ani (sau, în cunoscuta rectificare glumeaţă, 
„până la 100, dar ca la 20”). Numai că suta de ani e tare greu de dus în 
spinare, bătrâneţea nu răsfaţă pe nimeni iar centenarii – pe care i-am 
mai văzut noi pe la televizor – nu păreau tocmai de invidiat.

Rectific: la sfârşitul lui decembrie 2008 am văzut la TVR-Cultural 
una din cele mai tonice şi încurajatoare biruinţe ale omului asupra 
timpului răufăcător. Victorie obţinută cu ajutorul artei. Al inteligenţei. 
Al umorului. Şi sigur, al unor gene fericite. Alianţa aceasta binecuvân-
tată de pronie poartă un nume: Medi Dinu. Artista plastică decană de 
vârstă a breslei de artişti evrei care au dat României atâtea valori de 
talie internaţională. Unde credeţi că îşi sărbătorea centenarul, în tele-
reportajul pomenit, marea noastră doamnă? (Nu era atunci vorba de 
trandafirii, darurile şi tortul tradiţional, acestea au urmat mai târziu, 
„acasă”). Într-o sală de expoziţie (de 
fapt, pluralul e mai nimerit: În sălile 
Muzeului de artă din Constanţa, 
unde i se inaugura colecţia pe care o 
donase instituţiei muzeale, lucrări în 
vârstă de peste 70 de ani. Pe pereţii 
încăperilor se odihneau, tandre, de-
licate şi nostalgice, imaginile retro 
ale unui Balcic poetic pe care artista 
le-a creat în anii tinereţii: „Am pic-
tat acolo multe peisaje, eu cred că 
aveam un contact electromagnetic 
cu acel peisaj. Balcicul a fost o in-
spiraţie, o fericire, avea o lumină 
aparte. Mă chema aerul ori-
ental, ariditatea, frumuseţea 
din acei ani ’30. Când mi s-a 
interzis, ca evreică, să mai 
expun, în perioada următoa-
re, am încetat să mai lucrez.” 
(Am extras aceste fraze din 
interviuri ale artistei.) Imagi-
nea filmată era emoţionantă: 
între două doamne înalte, de 
o tinereţe triumfătoare, (una 
era, pare-se, directoarea mu-
zeului constănţean) o micuţă 
şi gracilă doamnă vârstnică, cu părul argintat şi un obraz ca porţelanul 
chinezesc transparent, vorbea. În picioare, fără nici un sprijin. Cu o voce 
care nu tremura. Cu întorsături spirituale de frază. Şi cu o sensibilitate 
ce ocolea patetismul lacrimogen. Îşi ţinea spiciul la vernisajul propriei 
expoziţii, inaugurată cu aproape trei sferturi de secol întârziere. Era, 
cum vă spuneam, în preajma zilei în care îşi sărbătorea centenarul: 
doamna Medi Dinu. Sau, cum îşi semna şi expoziţia, adăugându-şi şi 
primul nume de familie, cel al părinţilor, Medi Wexler-Dinu. 

„Ceea ce dumneavoastră numiţi arta mea a fost una din fericirile 
mele. Să priveşti frumosul e o bucurie continuă, să încerci să-l trans-
pui e o fericire, nu o muncă, nu o trudă” (citat din memorie). Şi totuşi, 
artista a renunţat la acuarelele şi uleiurile ei, la munca de atelier, un gest 
aproape de neînţeles pentru o fiinţă atât de dotată cu vocaţia fericirii 
şi cu plăcerea de a lucra. Sigur, era un protest, un gest rebel, un fel de 
a întoarce spatele şi a pedepsi o istorie ucigaşă. Numai că, aş zice, s-a 
pedepsit prea tare pe ea însăşi. Ei, nu chiar cu totul: s-a căsătorit cu unul 
din cei mai fermecători poeţi boemi ai vremii, Ghiţă Dinu, alias Ştefan 
Roll, om de spirit, „iaurgiu” caritabil şi jurnalist bun de condei şi de… 
petrecere. Tânăra doamnă şi-a strâns atunci şi împachetat zecile ei de 
lucrări, o adevărată biografie a Balcicului, le-a legat bine şi şi-a umplut 
casa cu teancuri de colete. 

A devenit profesoară de desen la liceul evreiesc Graur-Kreindler. 
Şi viaţa mi-a oferit şansa de a-mi interfera de câteva ori existenţa cu a 
dumisale: am dat examen, în anii războiului, la acel  liceu particular cu 
admirabili profesori. Şi-mi amintesc cât de umilită m-am simţit când la 
„materia desen”, a domnişoarei Medi Wexler, habar n-am avut să fac nu 
mai ştiu ce soi de schiţă tehnică şi cum micuţa şi drăgălaşa profesoară se 
uita, amuzată, la fâstâceala adolescentei, de două ori mai înaltă şi solidă 
decât ea, venită cam nepregătită dar cu ambiţii de premiantă dintr-un 
orăşel din fundul Moldovei. M-au salvat albumele de pictură pe care 
le răsfoisem la biblioteca evreiască din Huşiul meu natal, despre care 
am putut să îngăim câteva fraze. O viaţă întreagă m-am străduit apoi 
să-mi plătesc datoria faţă de acel examen, dar tot eu am rămas puternic 
îndatorată profesoarei, care mi-a trezit atunci pasiunea pentru artele 
vizuale. Am reîntâlnit-o apoi, în diverse împrejurări profesionale (dar 
n-am reuşit niciodată să public un interviu atât de fermecător ca al 
colegului meu, Avram Croitoru, apărut în revista noastră). L-am ado-
rat, ca mai toţi cei din breasla noastră, pe Ghiţă Dinu, devenit din poet 
– birtaş de lăptărie, amfitrion fără egal la Casa ziariştilor. I-am vizitat 
nu o dată pe soţii Dinu în casa de pe strada Culmea Veche: pachetele 
în care se pitea Balcicul artistei zăceau mai departe, triste, închise în 
moartea lor aparentă. 

Au înviat, parcă printr-un miracol, acum, la sărbătorirea centenaru-
lui artistei. Era darul pe care, de ziua sa, îl făcea doamna Medi Dinu ţării 
Dobrogei, văduvită de Balcicul pierdut. Împărţise pe din două colecţia, 
donându-şi lucrările Muzeului din Constanţa şi celui din Tulcea. Arta 
dumisale supravieţuise, rămânând mereu tânără. Ca şi autoarea. 

Restul sărbătoririi a urmat pe 22 decembrie: felicitările, tortul, flo-
rile şi îmbrăţişările au avut loc „acasă”: de ceva vreme, acasă înseamnă 
căminul „Rosen”. Unde marea doamnă are o ocupaţie specială: să-şi 
contamineze colocatarii, şi nu numai pe ei, de curajul de a mai trăi 
sau, ca să nu patetizez excesiv, cu puterea de a înfrunta nazurile şi 
răutăţile bătrâneţii. Să ne fiţi sănătoasă, scumpă Doamnă, chiar până 
la 120 de ani. 

sANDA FAuR

TELEOBIECTIVPresa  
cultural\

decembrie 2008
ianuarie 2009

Medi Dinu la 100 de ani:

PUtEREA DE A tRĂI  
MEREU tâNĂR

TELEOBIECTIV

târgu Mureş: Israel în imagini
Cu ocazia aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea 

statului Israel, Muzeul Judeţean Mureş, Comunitatea 
evreilor din Tg. Mureş şi Fundaţia „Cultură şi etică 
creştină” au organizat, în holul Palatului Culturii din 
Tg. Mureş, o expoziţie fotografică din Ţara Sfântă, in-
titulată „Israel – trecut, prezent şi viitor”. Fotografiile 
expuse s-au obţinut de la Ambasada Statului Israel din 
Budapesta şi prezintă cum a fost şi ce a devenit Israelul. 
Sunt înfăţişate aspecte din oraşe, aşezări, chibuţuri, 
regiuni, etc., înainte de înfiinţarea statului, comparate 
cu înfăţişarea actuală a acestora.

În invitaţia lansată de organizatori se menţiona: 
„Prin fotografiile expuse se confruntă trecutul şi viitorul 

prin prisma prezentului. În ultimii 60 de ani, pe ruinele 
unei ţări străvechi a răsărit un stat modern”

Cuvântările de deschidere a vernisajului din 20 no-
iembrie (în prezenţa unui mare număr de vizitatori) au 
fost rostite de către dl. Soos Zoltan, directorul Muzeului 
Judeţean Mureş, dl. Ausch Alexandru, preşedintele Co-
munităţii Evreilor din Tg. Mureş, şi dl Bondor Sandor din 
partea Fundaţiei „Cultură şi etică creştină”. Expoziţia s-a 
bucurat de un real succes demonstrat de numărul mare 
de vizitatori şi de opinia generală, creată şi exprimată 
de către aceştia.

Ing. NEGREA IuLIA
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D E  2  I A N U A R I E *
Scriam cândva, în plină orânduire şi cru-

dă şi nedreaptă, „ilegitimă şi criminală“, pe 
„vremuri atroce cu bucurii enorme“, cum le-a 
numit extraordinar de cuprinzător George 
Steiner: 

În fiecare an, de 2 ianuarie, la prânz, aştept 
– şi când zic an, ştiu ce spun, 365 de zile, 365 
de argumente care nu-s de joacă şi de divulgat 
– să nu-mi placă, să nu mai suport concertul 
Filarmonicii din Viena, şi mare ticălos posac 
m-aş dovedi dacă n-aş recunoaşte că în fiecare 
an iar îmi place, iar mă duce, iar mă seduce şi 
mă lasă abandonat ca o garofiţă, din te miri 
ce, dintr-o prostie, domnule, dintr-un fleac,  
dintr-un pamplezir, dintr-un cap de harpă filmat 
nu ştiu cum în care văd goticul, donjonul şi da-
daismul, dintr-un giuben cu care se joacă o pol-
că, dintr-un havuz de castel care acum ţâşneşte 
şi acum se curmă de parcă ar fi un fir de Parcă,  
şi deşi jun nu mai sînt, bel nici atât, constat 
că încă mai depand de concert-maistrul ăsta, 
care pe 2 ianuarie surâde sobru ca o acadea la 
intrarea pe care dirijorul i-o dă la un „pizzi-
catto“ nostimior şi toţi, de la tobă la tubă, de 
la contrabas la piculină, râd şi dau din umeri, 
de parcă n-ar fi fost mai alaltăieri în Walhalla, 
ba chiar acela de la timpan, fără de care n-ai 
înţelege finalul de la „a Cincea“, acela care dă şi 
lovitura şi graţia, trage cu pistolul ca un cara-
ghios, într-o polcă-galop, zisă „La Vânătoare“, 
dirijorul prefăcându-se speriat, ducând mâna 

la inimă şi mânându-i mai departe, cu turle şi 
sobe, cu supe din Souppé, cu har din Lehar, cu 
toate că ei ar putea cânta şi fără el, aşa îl au pe 
Strauss în „vinărblut“-ul şi şniţelul lor pané.  
Aber, de ce nu mă plictisesc toate aceste fiţe, 
fîţe şi piţicaţi din polcile repezi şi valsurile 
lente? De unde puterea de a le suporta, fix la 2 
ianuarie, am n-am treabă sau angoasă?

„Rândunelele satului“ am ajuns să le recu-
nosc de la primul acord, ca pe „a Cincea…“. De 
op. 316, „Viaţă de artist“, când îşi ia el avânt 
pe o melancolie şi două decizii ferme, ce să 
mai zic? 

Cel de la corn englez îmi pare a fi Sorescu, 
oboistul – Pleşu, lucidul de la vioara a doua 
zău că e Elvin, la corzi, mai departe, parcă-i 
deosebesc pe Ianoşi, Dimov şi Dinescu, toată 
orchestra îmi sună a literaţi prieteni, veseli şi 
fericiţi. 

Tipul care imită habar n-am ce păsăruică 
e însă neidentificabil şi „polca repede“ opus 
319 sună extraordinar. Flaubert îi scria lui 
Maupassant că Boule de suif e o capodoperă, 
„da, tinere“, că, într-un cuvânt, e încântat „şi 
de două-trei ori am râs cu voce tare…“ E voie 
ca în preajma unei capodopere să strângi totul 
în faptul că te-a făcut să râzi? E frumos? Şi 
ce-i aceea – „încântat“? „Într-un cuvânt, sunt 
încântat…“ Am prieteni foarte serioşi cărora, 
dacă le spui că sunt încântători în ceea ce scriu, 
li se pare fie frivol, fie puţin… Flaubert îl chema 

pe Turgheniev să vină ca să discute împreună 
despre Bouvard şi Pécuchet. Parcă-i văd plu-
tind şi conferind pe opus 314, valsul valsurilor, 
cel mai bun din toate, 314, „aşa cum pentru noi, 
cheferiştii, cel mai bun tren e 163…“

Şi ia spune, cu cine seamănă, anul acesta, 
concert-maistrul Filarmonicii din Viena? Da’ 
contrabasistul? Cu un cal bolnav de suspin. 
Hamsun zicea aşa: „trebuie să oftezi ca un cal 
bolnav de suspin“. Isaac Babel, de altfel, se ho-
tărâse să scrie o carte numai despre cai. Ultimul 
lui text apărut în Literaturnaia Gazeta, la 31 
decembrie 1938, suna aşa: „Doresc ca în 1939 să 
se poată cumpăra în librăriile noastre, în ediţii 
integrale şi ieftine, operele lui Tolstoi... Cu cât 
trece timpul, cu atât creşte admiraţia irezistibi-
lă faţă de frumuseţea şi adevărul acestor cărţi“.  
De 1 ianuarie 2009, mi-a „sunat“ foarte bine 
Daniel Barenboim dirijând Strauss (tatăl şi fiii) 
la Viena. Dar, ah!, unde era domnul Alecu Pale-
ologu cu care seara, în fiecare an, comentam şi 
florfecam îndelung „cum a fost concertul“...? 

RADU CoSAŞU
(Din “Dilema Veche”)

*  Până în 1990, concertul Strauss de la 
Viena se transmitea, la noi, nu în direct, 
pe 1 Ianuarie, ci a doua zi, pe 2… Mai ştie 
cineva de ce?

O expoziţie consacrată lui  
Oskar Schindler la Muzeul Evreiesc din Frankfurt

„Vater Courage”

„Cine salvează o singură viaţă, 
salvează întreaga lume”. Acest 
aforism desprins din Talmud a 
fost scrijelit la sfârşitul celui de-
al doilea război mondial pe un 
inel confecţionat din aur dentar 
şi dăruit lui Oskar Schindler de 
cei 1200 de evrei polonezi, salvaţi 
de el de la deportarea în lagărele 
de exterminare naziste. Nici mai 
târziu aceştia nu l-au uitat pe cel 
care îl numiseră la despărţire 
„Vater Courage” (Tata Curaj). 
Dar din 1994, abia după premiera 
mondială a filmului „Lista lui Schindler”, fapta 
eroică a fabricantului german a devenit cu-
noscută pretutindeni. Având la bază romanul 
omonim al australianului Thomas Kenealy, 
apărut în 1982, precum şi bogata documentaţie 
personală a celebrului regizor evreo-american 
Steven Spielberg, acest film a rulat multă vre-
me pe ecranele cinematografelor din zeci de 
ţări, printre care şi România. L-am revăzut în 
ultimul deceniu pe unele canale de televiziune. 
Aproape nici un film istoric n-a avut în anii 
trecuţi un asemenea impact în perceperea 
Holocaustului. 

Urmărind evoluţia lui Oskar Schindler, de 
la oportunistul şi profitorul de război la omul 
curajos care, ajutat de soţia sa, Emilie, şi-a 
riscat viaţa şi şi-a pus la bătaie averea într-o 
perioadă lipsită de umanitate, Spielberg a creat 
un personaj legendar. Mi se pare deci firesc 
să ne intereseze ce soartă a avut acesta mai 
departe; să ne întrebăm unde şi cum a trăit, 
cine i-au fost prietenii. Am găsit răspuns la 
asemenea întrebări, vizitând în vara trecută 
expoziţia „Vater Courage - Oskar Schindler 
nerecunoscut la Frankfurt”, deschisă în anexa 
„Muzeului Evreiesc” din oraşul de pe Main, cu 
prilejul împlinirii a o sută de ani de la naşterea 
lui Schindler. 

Oprindu-mă în faţa panourilor care îi rela-
tau biografia, a fotografiilor şi a fotocopiilor de 
acte, care o confirmau, am ajuns să-l cunosc pe 
Schindler cel din anii postbelici, să aflu unele 
amănunte privitoare la existenţa sa începând 
din 1945 până în 1974, anul când a încetat din 
viaţă. Am aflat acolo şi de ce fapta lui eroică 

n-a trezit multă vreme interesul 
locuitorilor din Frankfurt. Schin-
dler nu a fost un caz izolat. Şi alţi 
germani, care au ajutat sau au 
salvat evrei în timpul nazismului, 
s-au bucurat abia târziu de atenţia 
pe care o meritau. 

La începutul lui aprilie 1945, 
Oskar Schindler şi soţia sa, Emilie, 
s-au refugiat în vestul Germaniei. 
Au locuit la München, având slujbe 
ocazionale şi primind ajutoare de 
la organizaţia Joint, informată de 
acţiunea lor salvatoare. Sprijiniţi 

tot de Joint, au emigrat în 1949 în Argentina. 
Au înfiinţat o crescătorie de biberi şi s-au ocu-
pat, fără succes însă, de vânzarea blănurilor. 
Îndatorat, Schindler se întoarce după opt ani 
în Germania. Emilie, însă, rămâne pentru 
totdeauna acolo. Stabilit, de aici înainte, la 
Frankfurt pe Main, Schindler primeşte de la 
„evreii săi” stabiliţi în Europa şi în Israel un 
venit lunar ce i-ar fi putut ajunge pentru un 
trai decent. Din păcate, nu renunţă la cele două 
vicii ale sale din tinereţe: băutura şi femeile. În 
consecinţă, rămâne mereu fără bani. 

În 1962, Oskar Schindler este invitat în 
Israel pentru a sădi la Yad Vashem unul din 
primii copaci pe aleea consacrată celor drepţi. 
O fotografie a imortalizat momentul – Întors la 
Frankfurt, el primeşte un credit de la o bancă 
germană, dar preluarea unei fabrici de beton 
din regiune se încheie doi ani mai târziu cu un 
faliment. Şocat, se îmbolnăveşte de inimă şi 
renunţă pentru totdeauna la afaceri. Nu vrea 
însă să stea pasiv şi rămâne în continuare 
martor al acuzării în procesele intentate unor 
foşti criminali de război. Copii ale depoziţiilor 
sale certifică aceasta. Pe un panou învecinat, 
o fotografie mi-a înfăţişat momentul când, 
în ianuarie 1966, la primăria din Frankfurt 
lui Schindler i-a fost înmânat ordinul R.F. 
Germania „Crucea de fier” clasa I. Dar cu 
toată consideraţia pe care conducerea statului 
vest-german i-o acordă acum, opinia publică 
continuă să-l ignore. Va începe să fie cunoscut 
şi apreciat la Frankfurt abia din 25 mai 1967, 
când, aflând de existenţa lui Schindler în 
oraş, preotul Dieter Trantwein organizează în 

mănăstirea dominicană o întâlnire a acestuia 
cu tineretul evanghelic. Acolo este rugat să 
povestească despre salvarea celor 1200 de 
oameni. Îi confirmă spusele Leopold Page, 
unul dintre evreii salvaţi, aflat pentru câteva 
zile la Frankfurt. Întrebat ce l-a determinat 
să se lanseze într-o asemenea acţiune, Schin-
dler a răspuns: „Dacă ai puţină inimă, puţină 
omenie şi simţire şi nu încerci să te opui măcar 
puţin curentului, atunci nu te poţi considera 
om”. Media a relatat despre această întâlnire, 
iar preotul Trantwein a devenit un prieten 
apropiat al lui Schindler. Biserica Catolică a 
ţinut să-l omagieze şi ea, Papa acordându-i o 
înaltă distincţie. 

În ultimi ani ai vieţii, Oskar Schindler a 
participat la organizarea unui prim schimb de 
tineret germano-israelian, s-a angajat în ini-
ţierea unui dialog evreo-creştin şi a vizitat de 
câteva ori Israelul. Deşi a murit în Germania, 
mormântul său, pe care l-am văzut de altfel în 
epilogul filmului lui Spielberg, se află la cimi-
tirul catolic din Ierusalim. Schindler a ţinut să 
fie şi după moarte în apropierea prietenilor săi. 
La Frankfurt, strada pe care locuise avea să-i 
poarte numele. 

„Vater Courage” a fost o expoziţie jubiliară. 
În timpul celor patru luni de fiinţare a avut 
şase mii de vizitatori. Dar fapta profund uma-
nitară a lui Schindler este permanent evocată 
la Muzeul Evreiesc, încă din 2003, când în 
anexa acestuia a fost inaugurată sala de studiu 
„Emilie şi Oskar Schindler”. Aici se află o copie 
a celebrei liste, sunt expuse fotografii şi acte 
din lagărul de concentrare Plaszov, înfiinţat în 
1942, lângă Cracovia. 

Grupuri de elevi şi studenţi vizionează 
filmul lui Spielberg şi poartă apoi discuţii inte-
resante cu privire la cele dezvăluite de acesta. 
În opt încăperi laterale pot fi audiate cele 150 
de interviuri luate unor supravieţuitori ai listei 
lui Schindler de către Fundaţia Shoah, creată 
de Spielberg. 

Modul în care au fost organizate, de că-
tre un grup de cercetători, în frunte cu Fritz 
Backhaus, atât activitatea din sala de studiu, 
cât şi expoziţia Vater Courage, merită toată 
admiraţia. 

jOsETTE DAN MAIDANEK

„FRAtElE MEU, 
StRIGĂtUl”

Eseurile Nedeei Burcă despre Fundoianu-
Fondane („Strigăt şi fum”, Editura Pelican, 
Bucureşti, 2008) revelă disponibilităţi filozo-
fice, sociologice, o înţelegere specială pentru 
poezie. Eseurile sunt rodul unei cercetări 
minuţioase a operei lui Fundoianu-Fondane, 
al unei solide culturi româneşti şi universa-
le. Lucruri subtile sunt scrise cu simplitate 
rafinată, cu sentimentul permanent al inter-
locutorului. De unde – atractivitatea lecturii. 
Există, subiacent, o confesiune a cercetătoarei 
înseşi, reieşind din selectările citatelor, din 
interpretarea operei. Prefaţa cărţii aparţine 
unui spirit congener: publicistul, traducăto-
rul, eseistul, poetul Ţicu Goldstein, evidenţi-
ind câteva repere în urcuşul către înălţimile 
spirituale ale lui Fundoianu-Fondane: ~ 
linia poeţilor filozofi: Eminescu, Blaga; ~ 
Fondane, adept al filozofiei existenţiale a lui 
Şestov, cu „materiale lăsate pe şantier” de 
magistru. Apoi - câteva sinteze definitorii: ~ 
„un Iov revoltat”; ~ „strigătul – fratele lui”, 
în versurile dedicate literei ebraice Tav, din 
„Exodul”; ~ întâlnirea dimensiunii religioase 
cu cea filozofică, interogaţiile generând tensi-
unea. Prefaţatorul evidenţiază o observaţie a 
autoarei: poezia lui Fundoianu este esenţial 
diferită de a lui Fondane, posibilă replică dată 
celor care i-ar putea considera conjuncturală 
schimbarea numelui.

Nedeea Burcă analizează anii de formare 
ai poetului. Sunt puse în valoare mediul fami-
lial (fraţii Schwartzfeld), atmosfera culturală 
evreiască de la Societatea „Toynbeehall” din 
Iaşi. Un mediu în care se împletesc eman-
ciparea şi tradiţia - înţeleasă, mai târziu, de 
Fundoianu, în „Imagini şi cărţi din Franţa”, 
ca inovaţie, nu imitaţie. Haskala, hasidismul, 
Psalmii îi influenţează toată opera. Este 
marcat momentul social în care intră în via-
ţă scriitorul: lupta evreilor pentru drepturi 
cetăţeneşti şi ascensiunea extremei drepte 
în România. Să fi fost plecarea din ţară o 
soluţie în faţa unui sentiment de frustrare, o 
ieşire din „atmosfera antisemită”, o dorinţă 
de a fi prezent într-o limbă de circulaţie? 
Recunoaşterea, în Franţa, a venit greu. Din-
colo de dreptatea care se făcuse în „Afacerea 
Dreyfus”, antisemitism exista şi acolo. Dar, 
după ani de tăcere, poetul reuşeşte să spargă 
blocajul limbii şi să creeze în franceză. Fun-
doianu este, după propria opinie, „poetul 
mort la 24 de ani, prin 1923”. Fondane este 
supravieţuitorul aceluia, „păstrând în figura 
lui tatuajul câtorva obstacole îngenunchiate”. 
Nedeea Burcă consideră că „Ulysse” se află 
„pe o treaptă superioară” „Priveliştilor”. Şi 
argumentează prin aceea că „Priveşti” este o 
„febră de creştere”, cu premoniţii ale Catas-
trofei. „Ulysse” – o clarificare de sine, prin 
asimilarea învăţăturilor lui Şestov: 1. numai 
prin „furtuni” se întrevede „insula salvatoa-
re”; 2. „furtunile” sunt, de fapt, „insula”, cu 
condiţia menţinerii echilibrului pe „corabia în 
derivă”; 3. puterea de a o lua de la capăt, prin 
înţelegerea că, „atunci când (crezi – n.r.) că 
ai pierdut totul, n-ai pierdut, de fapt, nimic”; 
4. numai „un naufragiat ar putea năzui să 
inventeze un alt limbaj nepervertit de nici o 
filozofie”. Sunt puse în valoare şi elementele 
care-l unesc pe Fundoianu cu Fondane: lumea 
copilăriei, influenţa Cabalei, „neresemnarea 
prin strigăt”. „Strigătul” – formă de luptă, 
„fumul” - început de drum în posteritate sunt 
centrii de greutate ai cărţii.

IuLIA DELEANu

Lansarea cărţii va avea loc  în data de  
3 februarie a.c., orele 18, la Institutul Cul-
tural Român.
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La Cluj s-a înfiinţat

C l U B U l  V â R S t E I  D E  A U R
Vineri, 9 ianuarie, la Cluj era soare cu dinţi: 

minus zece grade. Doamna Estera Mendel, 
care plănuise de câtva timp reuniunea de 
constituire a Clubului Vârstei de Aur, era 
puţin îngrijorată la gândul că gerul de afară 
i-ar fi putut împiedica pe doritori să vină la 
sediul Comunităţii. Temerile ei s-au dovedit 
cu totul nefondate, pentru că la ora 11.00 era 
prezent un grup numeros de seniori şi chiar 
simpatizanţi, aflaţi la o vârstă ceva mai tânără. 
Reuniunea s-a dovedit un succes.  După salutul 
preşedintelui interimar Emeric Rózsa,  dr. 
Tibori Szabó Zoltán, publicist şi specialist în 
istoria presei, a ţinut o expunere despre cazul 

Kasztner Rezső, care de 60 de ani continuă să 
stârnească polemici. Audienţa a fost captivată 
de prezentarea obiectivă şi documentată, care 
a cuprins date despre viaţa şi activitatea con-
troversatului  Kasztner Rezső, cel care în mai 
1944 a pus la cale salvarea de la deportarea la 
Auschwitz a peste o mie de evrei din Ungaria şi 
Transilvania de Nord (faimosul Grup elveţian). 
Tibori Szabó Zoltán  a analizat atât premisele 
şi desfăşurarea acţiunii, cât şi costurile sale 
materiale şi morale. Cele expuse au fost com-
pletate de criticul literar Szilágyi Júlia, Vasile 
Nussbaum şi Judith Mureşan, care trăiseră 
personal acele vremuri, împărtăşind însă soar-

ta celorlalţi 16.000 mii de evrei clujeni care 
nu avuseseră privilegiul de a intra în grupul 
salvat de Kasztner şi nici măcar şansa de a fi 
informaţi despre ceea ce li se pregătea.  

În partea a doua a reuniunii s-a constituit 
Clubul Vârstei de Aur, a cărui organizare a 
fost încredinţată doamnei Elisabeta Kun, care 
a condus timp de câţiva ani un club similar 
în Kfar Saba, Israel. Aşteptăm cu optimism 
următoarele evenimente organizate de clubul 
înfiinţat, cu elan tineresc, de seniorii Comu-
nităţii clujene.

AnDReA GHIŢĂ



În luna decembrie au fost înhumaţi în cimitirele C.E.B.: pOpO-
vICI ROZALIA (83 de ani, Calea Moşilor 241, cimitir Giurgiului), 
TRuTZER pARAsChIvA (88 de ani. Cămin Dr. Rosen, cimitir 
Giurgiului), ŞAPIRA mARIAnne (77 de ani, Şoseaua Olteniţei 
73, cimitir Giurgiului), ZALMAN MIRCEA (85 de ani, Strada Ion 
Mihalache 156, cimitir Giurgiului), ZInCĂ HARAlAmB (85 de ani, 
Strada Dr. Felix 14, cimitirul Sefard).

În luna decembrie au fost înhumaţi în cimiterele din ţară: FODOR 
AleXAnDRU (62 de ani, Cluj-Napoca), sTAMATE MIhAIL (61 
de ani, Lugoj), sChWARTZ MAuRICIu (Reşiţa), ORENsTEIN 
MEER (Roman), FAIBIŞ SURA (Roman), FELLER sIEGFRIED 
(99 de ani, Suceava), pREDA hERMINA (81 de ani, Timişoara), 
LITvAK GhEORGhE (80 de ani, Timişoara)
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DIN VIAŢA COMUNITARĂ A F.C.E.R.

ANUNŢ
Pentru cei interesaţi, vom publica în numărul viitor toate 

informaţiile referitoare la cererile de înhumare în parcelele 
mixte ale cimitirelor evreieşti din întreaga ţară a partenerilor 
din căsătoriile mixte.

YYYY DECESE YYYY COMEMORĂRI YYYY

Şabaton tevet la timişoara, 23-25 ianuarie 2009

• Acum 105 ani, la 1 ianuarie 1904, a apărut la 
Bucureşti primul număr al săptămânalului 

„Curierul Zionului”.

• La 1 ianuarie 1934 a murit scriitorul JACOB 
WASSER MANN, născut la Fürth. Cea mai 

cunoscută operă a sa este „Drumul meu ca german 
şi evreu”.

• La 2 ianuarie 1884 s-a născut la Hanovra 
scriitorul şi pictorul  JOHN HÖXER. Opera sa 

se caracte rizează prin influenţe dadaiste şi 
expresioniste. 

• La 3 ianuarie 1967 a murit la Bucureşti poetul 
de expresie germană ALFRED MARGUL-

SPERBER, originar din Bucovina. Primele sale 
volume sunt de orientare avangardistă. Şi-a început 
activitatea literară la Cernăuţi, stabilindu-se apoi la 
Bucureşti. Dintre scrierile sale amintim Versuri 
pentru tineret, Poezii, Micul Hans află ce e viaţa. A 
tradus în limba germană versuri ale poeţilor 
români. 

• La 4 ianuarie 2009 împlineşte 80 de ani (n. 
1929, Viena) pictorul şi poetul ARIK BRAUER, 

supravieţuitor al Holocaustului. Este considerat 
cofondator al şcolii vieneze de realism fantastic. 
Adam şi Eva în Grădina Edenului este cea mai 
mare pictură de acest gen din lume.

• La 5 ianuarie 1937 s-a născut pictorul TOMA 
HIRTH. A avut ca profesor pe Al. Ciucurencu. A 

participat la numeroase expoziţii naţionale şi internaţionale. 
A fost membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. 
S-a stins în urmă cu câteva săptămâni.

• La 10 ianuarie 1932 s-a născut la Ştefăneşti AUREL 
VAINER, doctor în economie, autor al unor valoroase 

studii de specialitate. Este preşedinte al F.C.E.R. şi deputat 
în Parlamentul României.

• La 12 ianuarie 1991 a murit, la Zürich, scriitorul AN-
DRÉ KAMINSKI, născut la Geneva. Cea mai cunoscută 

lucrare a sa este romanul Anul viitor la Ierusalim.

• La 12 ianuarie 1925 s-a născut, la Bucureşti, compozitorul 
LAURENŢIU PROFETA. Autor a numeroase cântece şi 

musical-uri, printre care şi compoziţii pentru copii.

• La 12 ianuarie 1914 s-a născut scriitorul şi criticul 
literar TRAIAN ŞELMARU. 

• La 12 ianuarie 1937 s-a născut scriitorul AUREL 
STORIN. S-a manifestat ca dramaturg, poet, prozator 

(cu precădere, umorist). A primit Premiul Special UNITER 
pentru teatru de revistă. Dintre ultimele sale lucrări amin-
tim volumul de poezii Morminte călătoare.

• La 15 ianuarie 1909 s-a născut, la Focşani, istoricul 
literar EMIL BOLDAN, fost profesor la Facultatea de 

Filologie din Bucureşti şi, o perioadă, decan al acesteia. A 
fost secretar general al Societăţii de Ştiinţe Istorice şi 
Filologice. Dintre lucrările sale menţionăm: Alecu Russo. 
Omul, opera; Noţiuni de teoria literaturii.

• La 17 ianuarie 1941, Liviu Rebreanu, pe atunci director 
al Direcţiei generale a teatrelor din Ministerul Culturii 

şi Artelor, a avizat favorabil deschiderea şi funcţionarea 
Teatrului Baraşeum. 

• În „Cartea de cântar” din Bucureşti eliberată de 
Constantin Brâncoveanu la 17 ianuarie 1702, sunt 

enumeraţi negustorii evrei bucureşteni. 

• La 18 ianuarie 1898 s-a născut, la Roman, gazetarul şi 
traducătorul FILIP BRUNEA-FOX. Sub îndrumarea lui 

C. Mille se dedică carierei gazetăreşti de orientare 
avangardistă. Volume: Cinci zile printre leproşi, Oraşul 
măcelului, Memoria reportajului..

• Zilelor tragice ale pogromului din Bucureşti, de la 21-24 
ianuarie 1941, le-a dedicat mai multe tablouri marele 

pictor MARCEL IANCU, născut la Bucureşti şi stabilit în 
Israel. 

• La 22 ianuarie 1924 s-a născut, la Dorohoi, diplomatul, 
juristul şi economistul MAX FONEA. A reprezentat 

România în diferite foruri internaţionale (Comisia 
Europeană a Dunării, O.M.S. etc.). A fost activ pe linie 
comunitară.

• La 22 ianuarie 1891, s-a născut, la Cracovia, pictorul 
MOISE KISLING, stablit din 1910 la Paris. La începutul 

creaţiei sale a pictat în stilul cubist, trecând apoi la realism. 
A fost în relaţii foarte apropiate cu pictorii Modigliani şi 
Chagal. Lucrările sale au fost expuse în diferite ţări.

• La 24 ianuarie 1869 s-a născut, la Hârlău, jurnalistul 
HORIA CARP. A fost senator între cele două războaie 

mondiale.

• La 24 ianuarie 1932 s-a născut LEONIE WALDMAN-
ELIAD, apreciata actriţă a T.E.S.

• Acum 90 de ani, la 24 ianuarie 1919, apărea primul 
număr al ziarului „Mântuirea”, condus de A. L. ZISSU.

• La 24 ianuarie a.c., secretarul general al F.C.E.R., ing. 
ALBERT KUPFERBERG, a împlinit 70 de ani.

• La 31 ianuarie 1924 s-a născut TIA PELTZ, apreciată 
pictoriţă.

sIEGFRIED WOLF    
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ANIVERSĂRILE ŞI COMEMORĂRILE  
LUNII IANUARIE

IN MEMORIAM tOMA HIRtH Z.l.
Am ascultat cutremurat, la telefon, vocea prietenului 

Zigu Tauberg, care m-a anunţat, într-o singură propoziţie 
despre încetarea din viaţă a lui Toma, a bunului Toma Hirth. 
Ştiam că se chinuieşte, că se luptă cu o boală grea, speram ca 
timpul să-l mai păstreze, ştiam că şansele sale sunt aproape 
epuizate, dar ... Toţi trăim din speranţe, oricât am vrea să 
fim de raţionali. Am vorbit de mai multe ori la telefon, în 
ultimele luni, nu dorea să-l vizitez, spunea că a slăbit mult 
şi singura sa dorinţă este să mai poată lucra. Picta, îşi punea 
pe pânză visele pe care nu le mai putea apropia de o realitate 
rece precum spaţiul dintre aştri.A fost un visător toată viaţa, 
iubea nu numai visul, dar şi pe cei care puteau să viseze ca 
şi el. Nu l-am auzit niciodată vorbind împotriva cuiva, deşi 
nu era un naiv, delicateţea sa era raţională. Înalt ca un plop, 
era totodată fragil, părea copilăros, dar ştia să fie înţelept. 
Picturile şi desenele sale au fost, în ultimii ani, inspirate în 
mare parte de istoria biblică, de profeţi, de Tora, de bucuria 
Cărţii. Presimţea apropierea de strămoşi? Foarte probabil. 
Nimic ostentativ, nimic artificial. Bucuria sufletului era şi 
bucuria revelaţiei. Cel mai mult regret că nu i-am spus direct 
că îl preţuiesc ca om şi ca artist, mi s-a părut ceva de la sine 
înţeles. Acum nu-i mai pot spune, el nu mă mai poate auzi. 
Să fii pomenit în Cartea Vieţii, fie-ţi sufletul binecuvântat, 
drag prieten, Toma Hirth. 

bORIs MARIAN 
*

Revăd clipe cu Toma Hirth. La vechiul sediu al revistei, 
vorbindu-mi în imagini – îşi vizualiza trăirile cu forţa pe care 
o au adevăraţii artişti –, despre anii copilăriei, în care se vedea 
de mână cu bunicul, Samuel Fischer, în drum spre Templu, 
sau învăţând alef bet cu dascălul lui, Prim Rabinul dr. Ernest 
Neumann. Din familia care s-a „mutat”, rând pe rând, în ci-
mitirul evreiesc din Timişoara, nu-i rămăsese decât o mătuşă, 
Balaiti Rozalia. Cu câtă dragoste mi-o descria! Holocaustul l-a 
maturizat prematur. După zeci de ani, i-a fost dat să trăiască 
un miracol: să-şi regăsească, în Israel, tatăl pe care-l credea 
ucis la Auschwitz… Toma Hirth era nelipsit la după-amiezele 
culturale ale Realităţii Evreieşti. Asculta concentrat, cu cre-
ionul în mână, „prinzând” cu spontaneitate, intuiţie, har do-
minanta fiecăruia, oaspeţi şi gazde, şi dăruindu-ne, la sfârşit, 
schiţele sale. Am scris, în atâtea rânduri, despre expoziţiile 
lui, personale şi de grup. Venea în biroul meu de la sediul 
actual al revistei, la mansarda de unde îi plăcea să privească 
Foişorul de Foc, şi mă punea la curent cu proiectele aflate în 
lucru în atelierul care însemna pentru el bucurie. Nu putea 
trăi fără să picteze. „Uite ce-am aici!”, mi-a spus într-o zi, 
întinzându-mi o xerocopie color după un nou tablou: înfăţişa 
evrei în rugăciune, de Iom Kipur. „Îţi place? Ţi-o dăruiesc!”. 
Tocmai căutam ceva care să se potrivească pentru coperta 
întâi la „Kadiş pentru mama mea”. I-am mulţumit. Găsisem  
ce-aveam nevoie. Nu ştiam atunci, nici el nici eu, că atât de 
curând avea să fie chemat să treacă graniţa… Rămân acum să 
vorbească despre el numai picturile: drumul lui în posteritate.  
                I. DELEANu

PIOS OMAGIU HARAlAMB ZINCĂ Z.l. 
L-am cunoscut, mai întâi, citindu-i „Şi a fost ora H”. Care liceean 

din generaţia mea n-a citit-o?! Pe urmă, m-am împrietenit cu sora 
lui, ziarista Bitti Caragiale, care mi-a fost colegă la Revista Cultului 
Mozaic. Abia când R.C.M. a devenit Realitatea Evreiască şi a intrat 
în actualitate, mi-a fost dat să-l cunosc pe Haralamb Zincă în carne şi 
oase. N-am să uit dimineaţa în care mi-a povestit tot ce l-a marcat în 
viaţă. Fratele cel vitreg, care a vrut să cunoască lumea, s-a îmbarcat 
clandestin pe un vapor, dar a fost descoperit în portul Pireu. „Ultima 
cursă” a fost o tipografie de cartier. A murit prematur de tuberculo-
ză. Haralamb Zincă (Hary Zilbermann) s-a considerat, întotdeauna, 
legatarul lui testamentar: n-a acceptat mediocritatea existenţei. Apoi 
- prigoana rasială, războiul… A ales să lupte cu arma în mână împotriva 
armatelor lui Hitler. Ţinea un jurnal de război, din care avea să se nască, 
mai târziu „Ultima noapte de război, prima noapte de pace”. N-avea 
încă 20 de ani. A urmat debutul literar, în `47, “naş” – Miron Radu 
Paraschivescu…O dimineaţă întreagă am stat de vorbă. „Nu-ţi închipui 
cât m-au răvăşit întrebările tale”, mi-a spus la plecare. De atunci ne-am 
văzut adesea, bucurându-ne ori de câte ori ne întâlneam. În bibliotecă, 
am o fotografie de la una din lansările lui de carte la „Bookfest”: o carte 
de investigaţii despre asasinarea lui Iorga. Acum, când călătoria lui pe 
Pământ s-a terminat, cărţile pe care ni le-a lăsat îi continuă existenţa. 
Ne învaţă: nu te resemna, ia-ţi viaţa în propriile mâini, trăieşte-o demn, 
nu te lamenta, ia-o în fiecare zi de la capăt. (I.D.)

Precizare: În articolul „Siegfried Schieber. În memoriam”, apă-
rut în R.E. nr. 308-309 /2008, propunerea pentru a edita o carte 
despre viaţa acestuia a fost făcută de d-na Irina Cajal, nu de d-na 
Veronica Bârlădeanu. Doamna Bârlădeanu este  realizatoarea 
unui extras despre istoria familiei Schieber, cuprinsă în volumul 
dedicat evreilor din Câmpulung, care-i aparţine.

S-au împlinit 35 de ani de la trista zi de ianuarie când s-a aşter-
nut ţărâna peste cel care a fost juristul HARRY FAIBIŞ, iubitul 
nostru frate şi cumnat. Amintirea chipului luminos şi a sufletului 
său minunat ne însoţeşte şi o binecuvântăm mereu. Martha şi 
Leon Eşanu.

*
Anunţ cu durere că în ziua de 30 decembrie 2008, soţul meu de 

o viaţă ing. MIRCEA ZALMAN, după o scurtă dar grea suferinţă, 
a încetat din viaţă. Dumnezeu l-a iubit, şi mă rog alături de sora şi 
fraţii lui, împreună cu copiii lor, care sunt acum familia mea să-i 
fie memoria binecuvântată. Jana Gertler Zalman.

*
Rugăm pe cei care l-au cunoscut să-şi reamintească de IsRAIL 

bERCOvICI plecat dintre noi în urmă cu 21 de ani (15 februarie 
1988 – 27 Şvat). Dr. Miriam Bercovici şi familia.

După Cluj şi Oradea, a venit vremea 
Timişoarei să devină gazda celui de al 
treilea Şabaton pentru tineret. Proiectul 
a luat naştere prin colaborarea Joint – 
F.C.E.R. care sprijină împreună conti-
nuarea acestor activităţi pentru cei ce au 
vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani. 

Cu această ocazie s-au întâlnit în 
comunitatea din oraşul de pe Bega 70 
de participanţi din Arad, Oradea, Sighet, 
Cluj, Lupeni, Reşiţa, Lugoj şi, evident, 
oraşul gazdă. 

A fost un eveniment special pentru 
viaţa religioasă şi pentru programele ce 
au loc în această comunitate. O echipă 
coordonată de Luciana Friedmann şi 
formată din Tina Sas, Jana Codreanu, 
Liviu Gordea, Ernest Bohucki, Denis 
Kappel şi Dan Danielescu a pregătit un 
program atractiv, ce a cuprins momente 
de relaxare dar şi de reflecţie asupra 

prezentului şi viitorului evreiesc.
Şabatonul a debutat cu o întâlnire 

„de bun venit”, urmată de participarea la 
serviciul divin la Sinagoga din Fabric. Cu 
această ocazie le-a vorbit celor prezenţi 
Israel Sabag, directorul Joint pentru 
România, care a subliniat importanţa 
continuării vieţii evreieşti în toate comu-
nităţile şi nevoia comunicării cu Joint, 
care a sprijinit şi sprijină această activi-
tate. Un Oneg Şabat îmbelşugat, cu mulţi 
comeseni de toate vârstele, a reprezentat 
un moment special al serii de vineri. 
Preşedintele comunităţii timişorene, 
Paul Costin, a prezentat istoria obştii 
evreieşti din Timişoara. Israel Sabag a 
animat atmosfera serii, salutând grupul 
mare de tineri şi membri ai comunităţii 
timişorene. El a dat tonul cântecelor 
tradiţionale de Şabat.

Dar seara nu s-a încheiat aici! A ur-
mat un program interactiv, cu un subiect 
deschis de Luciana Friedmann, referitor 
la „Eroism contemporan şi Iudaism”. 
Personalitatea unor oameni care s-au 
remarcat prin curaj şi viziune, ca Golda 
Meir, Ilan Ramon, Yoni Netaniahu, Liviu 
Librescu, Janus Korczak, Anna Frank, 
a incitat imaginaţia participanţilor şi 
i-a făcut să se exprime asupra ideii de 
eroism. 

Sâmbăta a reprezentat o zi de odihnă 
activă. Ea a debutat cu participarea la ru-
găciune, urmată de o sesiune de Hevruta. 
Acesta este un exerciţiu de dezbatere 
interesant, care porneşte de la un text 

religios iniţial, ajungând la viziuni com-
plementare şi moderne asupra aceluiaşi 
subiect. De această dată, tema a fost, 
simplu, „viaţa”. Pornind de la un text din 
Bereşit şi continuând cu texte din Mişna 
şi texte contemporane. Deşi programată 
pentru doar o  oră, participanţii au conti-
nuat incitanta dezbatere cu aproape două 
ore mai mult. Pentru amatorii de artă a 
urmat în Muzeul de Artă, din renumitul 
Palat Baroc din Piaţa Unirii. 

După un program dedicat sărbătorii 
Tu Bişvat, celebrarea cea mai apropiată 
în calendar, a urmat o sesiune de dansuri 
israeliene, coordonată de Katalin Kövari, 
din Oradea.

Ultimul program al zilei de sâmbătă 
s-a numit „Seara Orientală”, fiind un 
program dedicat comunităţilor evreieşti 
din ţări precum Maroc, Siria, Iran, Irak, 
Etiopia, India, etc. Noi, în această parte 
a lumii, ştim foarte puţin despre seme-
nii noştri de această origine sefardă şi 
orientală, care compun o mare parte a 
realităţii Israelului contemporan. Muzică 
evreiască sefardă şi israeliană, mâncare 
specifică şi vestimentaţii corespunză-
toare au conturat împreună o seară cu 
totul specială.

Duminică, după o sesiune dedicată 
situaţiei din Israel, cu un foarte intere-
sant film prezentat de Tina Sas şi Luciana 
Friedmann, a urmat despărţirea şi pro-
misiunea revederii la următorul Şabaton 
din vestul ţării. 

LuCIANA FRIEDMANN

„Cărturari evrei romaşcani de altădată”
Roman. Cu prilejul unui simpozion organizat pentru marcarea 

celei de a 616-a aniversări a oraşului Roman, prof. Iancu Wexler, 
preşedintele Comunităţii evreieşti, a ţinut o prelegere intitulată 
„Cărturari evrei romaşcani de altădată”. Comunicarea, bazată pe 
cercetările efectuate de autor, a scos în evidenţă contribuţia evreilor 
de-alungul timpului la dezvoltarea diferitelor domenii de activita-

te.  Ea a fost publicată în presa scrisă şi prezentată la postul local 
de televiziune.  Pentru a cunoaşte cât mai bine trecutul evreilor 
din localitate, revista „Clepsydra”, a societăţii cu acelaşi nume, a 
publicat articolul „Credincioşii mozaici din Roman”, aparţinând  
tot prof. Wexler.

Corespondenţă de la N. sEGAL
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Hanukkah – light 
with Universal 

Meanings

As every year Hanukkah gathered in syna-
gogues young and old people, Jews and their 
friends, to celebrate the light holiday. The 
Hanukkiada tradition continued, the commu-
nity members saluted with joy the delegations 
that traveled, first of all the presence of Great 
Rabbi Menachem Hacohen and of Prime 
Rabbi Shlomo Sorin Rosen. Hanukkiada 
had four itineraries, two of them, that from 
North Moldova and from Western and North 
Western Transylvania being initiated by JCC 
with the participation of Israel Sabag, Attila 
Gulyas, Arina Orenstein and the youngsters’ 
team from Iassy. On the itinerary from South 
and center Moldova Great Rabbi Menachem 
Hacohen and Dr. Aurel Vainer, president of 
F.J.C.R. participated, and on the Transylva-
nian, Prime Rabbi Shlomo Sorin Rosen and 
Eng. Albert Kupferberg, general secretary of 
F.J.C.R. In their words on the occasion the 
two spiritual leaders outlined the importance 
of this holiday, the fact that the Hanukkah has 
a spiritual content that reveals the victory of 
light against darkness, of good against evil, the 
maintenance of a nation’s identity in face of 
the attempt to impose a dictatorial will, ideas 
that, as Great Rabbi mentioned several times, 
keep their full validity nowadays. There are 
two aspects worth mentioning: the presence of 
the children who kindled the candles in almost 
all the communities, a reason for optimism 
for the continuation of the Jewish life, and 
the presence of a great number of community 
members in synagogues regardless the hour of 
the ceremonies. In Bucharest where the Great 
Synagogue was overcrowded, His Excellency 
David Oren, ambassador of Israel in Romania 
held a speech; as with a premonition on the 
dramatic moments that would confront the 
“new Maccabis”, the young soldiers of Israel, 
he spoke about the threatening forces of the 
darkness that we have to fight against and 
triumph upon. Let us hope the miracle from 
2000 years ago will return again.

„GAZA 2009. Ask, Understand, Show Solidarity with Israel!”
The amplitude of the debate on the conflict 

in Gaza, for solidarity with Israel, organized 
by J.C.C. and F.J.C.R., could be measured 
by the great number of Jews and non-Jews, 
representatives of the Presidency, public opi-
nion leaders, important cultural personalities, 
other Jewish organizations representatives, 
the Institute for the Study of the Holocaust in 
Romania, that expressed their wish to support 
the defensive fight of the State of Israel against 
those who want it destroyed. The discussion 
was followed on the internet by more than 
800 people. The emotion through the prayer 
of Prime Rabbi Shlomo Sorin Rosen for peace 
in Israel, peace in Middle East, peace in the 

world; the consistent presentation of His Ex-
cellency David Oren, ambassador of Israel in 
Romania; the messages of solidarity on behalf 
of organizations and institutions participants 
and from private persons; the pertinent com-
mentaries, the interventions from the public 
and the answers of the guests – Professor 
Dr. Zoe Petre, the publicists Bogdan Chireac, 
Nestor Ratesh, Iosif Klein Medesan, Martin 
Salamon, Iulian Fota, political analyst, all 
became a passionate interactive lesson of con-
temporary history. Dr. Aurel Vainer, president 
of F.J.C.R. and member of the Romanian Par-
liament read a Solidarity Declaration adopted 
by all the participants. 

An Interview with Paul Krugman, 
Nobel Prize laureate for Economics

Returning to Eugen Relgis

Paul Krugman was born on February 28th 
1953 in a Jewish family from Long Island, 
New York. He graduated 
Yale University, finished his 
doctorate studies at MIT and 
taught at MIT, Yale and UC 
California, in London School 
of Economics; since 2000 he 
is teaching in Princeton. He 
is considered one of the first 
50 world economists and 
received several prestigious 
academic prizes and distinc-
tions. Since January 2000 he 
keeps a bi-weekly editorial 
in “New York Times”, and 
collaborates with some of the 

most prestigious English language media ti-
tles. We publish in the present edition excerpts 

of the press conferences Paul 
Krugman held in Stockholm 
on the occasion of the Nobel 
Prize awards, recorded by 
our collaborator Corina Ne-
grea, present in Stockholm. 
Paul Krugman discusses the 
conditions that led to the pre-
sent world economic crisis, 
to the problems confronting 
the American automobile 
industry and the perspecti-
ves of returning to healthy 
economics.

Eugen Relgis, literate, publicist, and 
prodigious lecturer became known after War 
World I in the Romanian in-
tellectual life, as a humanist 
with a pacifist program with a 
large international audience. 
He was quickly acknowledged 
and accepted as partner in the 
organizations for the promo-
tion of the human rights, of 
the understanding between 
nations, beside preeminent 
personalities, such as Romain 
Rolland, Stefan Zweig, Upton 
Sinclair. The humanitarianism 
promoted by Relgis relies upon 
firm beliefs originating in the 
biblical and Jewish wisdom 
sources. His volumes entered 
the international circulation 

and were translated in many languages. In 
1947 the author emigrated and settled in 

Montevideo where he conti-
nued to be active for almost 
four decades. Meanwhile 
the acknowledgement of his 
merits determined his elec-
tion as a member of several 
South-American academies, 
and humanitarian organiza-
tions from Japan supported 
him as a candidate for the 
Nobel Prize for peace. The 
supplement dedicated by 
“Jewish Reality” intends to 
be a beginning for bringing 
back to contemporary public 
his remarkable work, a work 
that recommends Relgis as a 
high and valuable spirit. 

The Audio Library of 
the „Jewish Reality”

Aurel Vainer:  
„the Openness  

to People”

A few days after his 77th anniversary on 
January 10th, we had a consistent conversation 
for our audio library. Not on the way in whi-
ch the president of F.J.C.R, the second time 
elected member of the Romanian Parliament, 
fulfills his attributions, but on the map of 
his journey through the years, on the credo 
guiding him as a pole star: that the open-
ness to the people is a quality, an essential 
requirement for the life journey. We discover 
Relu, the seventh of the Vainer family from 
Stefanesti, Botosani, with the joyful and the 
bitter days he knew from age three, when he 
was sent to the heder, till the days of his full 
maturity.

Memento from a  
Contemporary Perspective
The legionary pogrom in Bucharest, January 21st- 23rd, 1941 commemorated at the Great 

Synagogue represented a memento from a contemporary perspective, an interactive exer-
cise of never forgetting. It was outlined by Dr. Lya Benjamin’s evocation and in the analyze 
made by Dr. Alexandru Florian, executive director of the National Institute for the Study of 
the Holocaust in Romania, with critical and pertinent observations of the legionary pogrom 
participants’ testimonial collection, a volume recently published at the Humanitas publishing 
house. Its title, “The Country, the Legionary, the Captain”, unravels the Romanian Holocaust 
survivors’ souls, as Dr. Aurel Vainer, president of F.J.C.R remarked. The message of solidarity 
with the Romanian Jews’ sufferance sent by State Secretary in the Ministry of Interior Affairs 
and Administrative Reform, Anghel Andreescu, was delivered. Eng. Rudy Marcovici, director 
of the F.J.C.R. Department for the Maintenance and Valorization of the Sacred Jewish Pa-
trimony, presented the project of a memorial dedicated to the pogrom victims at the Jewish 
Cemetery in Giurgiului Road. The volume of the brothers Iancu and Iosif Guttman , victims 
of the pogrom, “Letters of Martyrs”, published by Hasefer, was released and recommended by 
its editor, Andrei Banc. The tragedy reliving was devastating through the emotion shared with 
the public by Professor Dr. Hava Haas, the martyrs’ sister.

j C C  A C t I V I t y
There was no break time at JCC Bu-

charest in the transition period of the 
bridge between the years. Beside the usual 
activities, there was a week of Hanukkah 
celebration, and the New Year festivities 
included a special program. One of the 
most meaningful events of the beginning 
of the year was the reunion regarding 
the present situation in Israel. First rang 
public, diplomatic and administrative 
personalities held a dialogue on the 
occasion. In this edition we also relate 
to the Conference Limmud Anglia – the 
most important initiator of this Jewish 
education program spread all over the 
world. Its implementation in Romania is 
one of the successes reached through the 
collaboration of the program coordinators 
on the international level, a young volun-
teers’ team, J.D.C. and F.J.C.R. 

[...] Nu cunosc vreun alt european, în mâinile 
căruia să pot încredinţa, la amurgul vieţii mele, 
cu mai multă siguranţă, ideile mele pacifiste 
şi universaliste, ca să le treacă viitorului. Căci 
nimeni altul nu are o concepţie şi o inteligenţă 
atât de larg cuprinzătoare pentru aceasta şi 
nimeni altul nu simte aceste idei atât de intim 
legate de fiinţa sa spirituală. [...]

Romain Rolland

Cher Eugen Relgis,
Je viens de recevoir et de lire votre livre sur l’Internationale 

Pacifiste. Je suis profondément touché de l’affectueuse estime que vous 
m’y temoignez. Soyez assuré de la mienne pour vous!

Il n’est pas un Européen, dans les mains de qui je remette avec plus 
de confiance, au seuil de ma vie, ma pensée pacifiste et universaliste, 
pour la transmettre à l’avenir. Car nul n’en a une intelligence plus 
entière et ne communie avec elle plus intimement.

Je vous serre les mains de tout coeur, votre devoué ,
Romain Rolland

Desen de Marcel Iancu
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Coordonate Relgis în postura  
mentorului spiritual

Odată, au purtat o discuţie în 
mod peripatetic, plimbându-
se prin cartierul evreiesc. 

Reproduc sumar discuţia, sub 
forma unui dialog, ce rezultă din 
articolul lui Relgis: „Mărturiile 
unui fecior de rabin”, din volumul 
Eseuri despre iudaism, publicat 
în 1936: 

- Iosif Guttman.: Cum se face 
că nu sunteţi într-o organizaţie sau 
într-un cerc evreiesc?

- eugen Relgis: Eu nu sunt 
dintre cei care vor să-şi formeze 
lumea lor lăuntrică cu ajutorul 
unor societăţi cu programe şi reguli 
consacrate… Dacă Dumnezeu mi-a 
dat aripi destul de bune ca să pot 
zbura unde vreau, nu mă voi face 
nici şerb, nici scutelnic; ţin prea 
mult la libertatea mea…

- I.G.: Da, mă gândesc că aveţi 
dreptate. Dar orice tânăr e în sta-
re să-şi strângă bogăţii în cuget, 
în suflet, fără ajutorul nimănui? 
Mulţi, chiar marea majoritate a 
tinerilor, nu… zboară deloc!... Doar 
păstorul îşi cunoaşte interesul… 
şi sunt atâţia păstori şi atâtea 
formule magice terminate în ism 
– naţionalism, comunism, fascism. 
Tinerii trăiesc în coteţele acestor 
convingeri… iar mâine, poimâine 
vor fi scoşi la… luptă! De aceea 
frecventez doar un club, unde aş 
dori să ţineţi o serie de prelegeri 
despre cultura evreiască. 

- e.R.: E foarte bine că vrei 
să începi cu una dintre cele mai 
vechi şi mai însemnate culturi ale 
omenirii… Dar şi această cultură 
are destule lacune. A trecut vre-
mea lui „crede şi nu cerceta”. Se 
impune azi mai mult simţ critic. 
Unele apologii – deci să vorbim 

făţiş – ne repugnă. „Popor ales, Is-
rael deasupra tuturor”. Desigur, în 
acele vremuri de primitivism, erau 
justificate unele apologii ce tindeau 
spre selecţiune şi puritate. Azi, nu 
vrem, nu putem să concepem, de 
pildă, un Dumnezeu care se răzbună 
atât de crunt, atât de necruţător pe 
sărmanii „vinovaţi”… un Dumnezeu 
care deşteaptă în sufletul sărma-
nului muritor tendinţe spre păcat, 
pentru ca să-şi arate apoi puterea, 
pedepsindu-l. 

E drept că Biblia a dat oamenilor 
prima morală puternică. Ea a făcut 
să răsune în lume cuvântul de înfră-
ţire şi pace, de toleranţă şi armonie: 
primii patriarhi, regele David, înţe-
leptul Solomon, iluminaţii profeţi. 
Dar să nu cădeţi în exclusivism. 
Exclusivismul e o prăpastie… duce 
la fanatism… cultură iudaică, da, 
spun cultură, spiritualitate, religie 
sau dacă ţii neapărat la această 
noţiune de „religie”, gândeşte-te la 
partea etică, la sensul ei superior, 
şi nu la formele ei care uneori au 
devenit desuete.

- I.G.: Bine, bine, dar eu îna-
inte de toate sunt evreu. Aparţin 
poporului evreu, cel mai vechi şi 
cel mai însemnat popor căruia i 
se datorează în bună parte toate 
culturile din lume…

- e.R.: Exagerezi. Cultura bu-
distă, de pildă, este cel puţin tot 
atât de veche şi de însemnată prin 
universalismul ei.

- I.G.: Eu nu pot vorbi cu 
impasibilitatea cu care vorbeşti 
dumneata. Tinerii evrei trebuie 
mai întâi îndrumaţi în direcţia 
iudaică, apoi să li se vorbească şi 
de alte culturi…

- e.R.: Cazi în greşeala de a 
subordona noţiunea de om, noţi-

unii de evreu. Dimpotrivă, spun 
fără teamă, în faţa tuturor: sunt un 
om şi apoi sunt evreu (s.n.). Din 
giganticul arbore filogenetic sunt 
un mic fruct, ivit pe rămurica unei 
crengi. Creanga e poporul evreu; la 
rândul ei această creangă face parte 
dintr-o creangă mai mare, rasa 
semită (unii neagă ideea de rasă). 
Pe lângă această creangă mare, 
mai sunt atâtea altele – şi toate îşi 
sorb hrana prin milenarul trunchi 
al omenirii…

- I.G.: Însă această creangă 
evreiască a arborelui e atât de fru-
moasă şi bogată în roade. Iar roua 
care îi stropeşte florile şi frunzele 
sunt lacrimile noastre umane din 
vremuri furtunoase. 

- e.R.: Desigur, e adevărat. 
Însă, după felul cum gândesc cei 
ce proclamă prioritatea poporului 
evreu, concluzia apare altfel. Ei au 
aerul de a spune că fără această 
creangă evreiască, arborele n-ar fi 
ceea ce este, mai mult: existenţa ar-
borelui e condiţionată de existenţa 
acestei crengi, ceea ce ar însemna că 
arborele s-a născut din creangă! Ce 
fel de logică ar mai fi asta?

- I.G.: Glumeşti!
- e.R.: Să mă explic. Sunt şi eu 

evreu şi destul de mândru de acest 
nume. În faţa duşmanilor, a „anti-
semiţilor”, îmi păstrez fără teamă, 
intact sufletul meu evreiesc. Sunt 
mândru de poporul din care fac 
parte, de trecutul meu, de străda-
nia sa necurmată. El a contribuit 
foarte mult la progresul umanităţii.
Totuşi, nu proclam prioritatea lui, 
în această contribuţie la înaintarea 
omenirii. El trebuie să fie modest, 
să evite orgoliul.

Izbeşte, la Eugen Relgis (Eisig 
Sigler, Iaşi, 2 martie 1895 – Mon-
tevideo, 22 martie 1987), cât de 
repede se scutură de timidităţile 
provincialului, ca să intre pe un 
circuit internaţional. Fostul elev al 
liceului din Piatra Neamţ, înfăptu-
itor de publicaţii efemere la Iaşi, 
apoi la Bucureşti, angajează fără 
inhibiţii dialoguri cu notorii perso-
nalităţi de talie internaţională.  Nici 
nu se instalase bine pe scena bucu-
reşteană, marcată de ravagiile abia 
încheiatului prim război mondial, 
şi tânărul literat, contaminat de 
efervescenta căutare a sincronizării 
cu revendicările intelectualilor de 
pretutindeni, dovedea aptitudini 
de a se plasa pe un loc distinct în 
arena europeană. Fermitatea co-
respondentului din România, tonul 
epistolelor animate de preocuparea 
de a defini şi proba trăinicia idea-
lurilor pacifiste, inspiră încredere 
destinatarilor şi îi convinge că le-a 
ieşit în cale un partener demn de 
întregul lor credit. Schimbul de 
scrisori, întreţinut perseverent ani 
şi ani, mijloceşte întâlniri directe şi 
anticipează prietenii statornice, cu 
Henri Barbusse, cu Romain Rol-
land, Stefan Zweig, Upton Sinclair. 
Susţinerea acestora îi alimentează 
aspiraţia de a lărgi cercul contac-
telor personale. Iniţiază anchete 
internaţionale, se adresează unor 
somităţi din toate domeniile vieţii 
spirituale iar răspunsurile vin în 
tumult de la Heinrich Mann, de 
la Albert Einstein, de la Auguste 
Forel, de la Paul Reclus, unul dintre 
promotorii Ligii pentru Apărarea 
Drepturilor Omului, născută în 
vâltoarea confruntărilor pe par-
cursul derulării afacerii Dreyfus. 
Mulţi analişti consideră că a fost 
atunci momentul separării apelor 
pentru intelectuali, determinaţi a-şi 
defini profilul moral prin opţiuni de 
partea stângă ori dreapta baricadei 
ideologice. În acel context s-au şi 
produs clarificări asupra statutului 
social al intelectualului, ca profe-
sionist capabil să se afirme şi să 
transmită masei cetăţeneşti amorfe 
un ţel, o orientare.

Efortul acesta de limpezire a po-
ziţiilor a avut ecouri consistente şi 
pe meleagurile noastre. E suficient 
să amintim dezbaterile stimulate 
de profesorul Rădulescu-Motru în 
paginile “Noii Reviste Române”, la 
început de secol XX, continuate în 
cuprinsul “Ideii Europene” post-
belice, folosindu-se tehnici ferite 
de rutina jurnalistică (anchete, in-
terviuri, dialoguri în contradictoriu, 
la vedere), de natură să coalizeze 
publicul în jurul diverselor cercuri 
antrenate în mişcarea ideilor, la 
remorca tradiţiilor autohtone ori 
emancipate, sensibilizate prin  im-
pulsurile occidentalizării. Preopi-
nenţii purtau nume de o rezonanţă 
tot mai autorizată: Tudor Vianu, 
Nae Ionescu, Lucian Blaga, Camil 
Petrescu, I. Brucăr, F. Aderca, 
Şerban Cioculescu, Paul Zarifopol, 
până la extinderea competiţiei, oda-
tă cu afirmarea generaţiei Mircea 
Eliade, Mihail Sebastian, Petru Co-
marnescu, Cioran, Eugen Ionescu 
cu obsesiile lor universaliste. Deşi 

nu întrunea vizibilitatea înzestra-
ţilor formatori de opinie, Eugen 
Relgis îşi identifică la justa măsură 
stofa de autentic animator în plan 
cultural. Fără fumuri de întâietate, 
miza pe onestitatea caracterului 
său, care putea fi o garanţie de lucru 
temeinic, supus reflecţiei critice 
echilibrate, prin împletirea raţiunii 
cu vibraţia sensibilităţii. Incipi-
entele lui tentative de afirmare în 
domeniul poeziei nu duc la rezultate 
prea convingătoare, dar e accep-
tat cu versuri la “Sburătorul” lui 
Lovinescu iar când scoate propria 
revistă, se poate lăuda cu colaborări 
primite de la corifeii lirismului, 
deschizători de direcţii precum Ar-
ghezi, Ion Barbu, Al. Philippide, Ion 
Vinea. Titlurile publicaţiilor sale 
sintetizează în sine un program, o 
perspectivă : “Umanitatea” (1920), 
“Umanitarismul”(1928-1930). Pro-
cesul substanţial de metamorfoză 
lăuntrică poate fi urmărit în roma-
nul “Petru Arbore”, cu certele sale 
infiltraţii autobiografice. Este un 
elocvent “bildungsroman”, o raritate  
în literature noastră, instructiv în 
ciuda retorismului de care e năpă-
dit. Cuvântul de ordine al lui Eugen 
Relgis este pacea. E neliniştit de 
faptul că războiul abia încheiat nu 
pare să fi pus capăt vrajbei dintre 
naţiuni. Pledează pentru o Europă 
nouă, capabilă să se regenereze, 
fără sacrificarea tradiţiilor, într-un 
spirit de solidaritate spirituală. 
Arată, iniţial, interes pentru grupul 
“Clarté”, dar se distanţează repede 
de dependenţele, mai mult sau 
mai puţin vizibile, atât sub raport 
economic, financiar, cât şi politic, 
guvernamental, minate deopotrivă 
de ipocrizie şi cinism. Îşi caută 
argumente verificate în timp, cu 
evocarea umanitarismului biblic, 
de unde rezervele constante faţă 
de violenţa revoluţiilor sociale (in-
clusiv cea bolşevică). Cum era de 
aşteptat, a stârnit mânia cercurilor 
de obedienţă totalitaristă, încât 
imediat după accesul nazismului la 
putere, ediţia germană a anchetei 
internaţionale realizate la Bucureşti 
(Căile păcii) va fi destinată ruguri-
lor aţâţate în pieţele publice. Însă 
Relgis nu era intelectualul care să 
se lase intimidat. Jurnalismul lui 
proteic îşi lărgeşte anvergura, chiar 
dincolo de marginile continentului 
european, anticipând emigrarea 
de după 1947 în America latină. 
Ardoarea umanistă a scriitorului nu 
va scădea în cei 40 de ani de exil. O 
certă reîmprospătare a energiilor 
lui idealiste se va produce cu ocazia 
vizitei făcute în 1962 la Ierusalim. 
Pagini elaborate în această conjunc-
tură vin să îmbogăţească fabuloasa 
lui reţea epistolară, adăugând 
tonalităţi de manifest testamentar, 
cu nobila intenţie de a aminti con-
fraţilor originari din România de 
legăturile indestructibile datorate 
culturii din ţara natală. Înainte ca 
Elie Wiesel să primească Nobelul, 
Relgis a fost printre candidaţii la 
înalta distincţie, tocmai pentru felul 
lui unic de a se devota trezirii con-
ştiinţelor în vederea realizării unui 
front mondial al păcii. (G.Ş.)

În biblioteca mea, gata să mă dea afară din casă, 
posed o carte de netăgăduită valoare: ediţia princeps a 
volumului Slove de martiri, publicată în 1945 de către 
Rabinul H. Guttman, părintele celor doi fii, Iancu şi 
Iosif, asasinaţi de legionari în ianuarie 1941. Reamintesc 
faptul că lucrarea urma să apară încă din 1942, dar a 
fost interzisă de cenzura regimului antonescian, care 
se pretindea totuşi, cel puţin în acel moment, ca fiind 
antilegionar. Cartea a apărut împreună cu o scrisoare ce 
cristaliza un dialog postum între Eugen Relgis şi Iosif 
Guttman. Acum, când scriu aceste rânduri, în preajma 
lunii ianuarie 2009, atunci când vom comemora victi-
mele pogromului legionar din Bucureşti, nu pot să-mi 
reprim gândul la altul, mai recent, la pogromul pietrelor 
tombale, din octombrie 2008, de la cimitirul Giurgiului. 
Vă veţi întreba, poate, ce legătură are această evocare 
cu Eugen Relgis. Ei bine, este vorba despre scrisoarea 
postumă, din care voi spicui mai multe rânduri, edifica-
toare pentru perioada tulbure de formare a unui tânăr 
evreu extrem de înzestrat intelectual, care a avut şansa 
să-l întâlnească pe scriitorul Eugen Relgis, „un solitar 
– o insulă în oceanul răscolit de forţe oarbe”. Scrisoarea 

începe astfel: „Dragă Iosif, îţi scriu această scrisoare 
post-mortem, cea dintâi pe care m-am învrednicit, 
păcătosul de mine, să ţi-o adresez – în eternitate – cu 
toate că te-am cunoscut de opt sau nouă ani, pe acest 
pământ al tuturor pătimirilor omeneşti… Tu mi-ai lăsat 
zeci de scrisori, poate o sută, pe care le-am citat, între 
mii şi mii…“ (unde or fi aceste preţioase scrisori? Relgis 
avusese o corespondenţă bogată în întreaga lume, ce 
ar cuprinde mai multe volume n.n.). Iată alte câteva 
rânduri, de unde rezultă un portret şi locul unde s-au 
cunoscut: „Nu are nici optsprezece ani. E din generaţia 
postbelică, în ultimul an de liceu. A intrat în bibliotecă, 
(Biblioteca Cercului Libertatea, pe care a condus-o din 
1922 până în 1940, când a fost interzisă, iar cărţile as-
cunse într-un grajd, n.n.) mic, subţire, plăpând – atât de 
timid, atât de tăcut… Dintre atâţia care vin să citească, 
adolescentul acesta alege cartea cea mai rară, autorul cel 
mai uitat, clasicul cel mai ocolit de amatorii de noutăţi. 
El nu caută cartea «proaspătă», care să-l distreze ci 
«cartea care îl ajută să se cunoască şi să se recunoască». 
Relgis nu e doar un observator atent ci şi un veritabil 
«pescuitor de suflete».“ 

Tânărul discipol nu rămâne nici el dator mentorului 
său – publicase câteva articole dedicate operei 
lui Relgis, în anii premergători fascismului şi 

războiului. 
„În România, scrie Iosif, Eugen Relgis este aproape 

un unic militant dârz, neobosit, perseverent, pentru 
ideea păcii universale şi pentru o societate nouă bazată 
pe mai multă omenie”. 

Am reprodus doar câteva elemente care sunt încă 
de actualitate prin care mentorul şi discipolul şi-au 
întreţesut destinele.

În încheiere, trebuie să evoc un gest semnificativ. 
Într-o seară, timidul Iosif a oferit mentorului său o 
fotografie pe dosul căreia a scris: „amintire de la un fiu 
spiritual”. 

ŢICU GolDSTeIn
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Ideea să devină faptă!
[…] Umanitarismul nu e o dogmă 

bună pentru cazuişti ori fanatici. E 
o concepţie vie, adaptată trupului şi 
spiritului omenesc – individului şi 
speciei. E o credinţă, întemeiată însă 
pe realităţi pe care le poate cerceta 
ştiinţa, pe care le poate înfrumuseţa 
arta, pe care le pot valorifica tehnica 
şi economia, pe care le pot înnobila 
morala şi cultura. […]

Această publicaţie trebuia să 
apară de mult. Am căutat zadarnic 
editorul. Câţiva camarazi, care n-au 
aşteptat îndemnul meu, au venit să-
mi dovedească fermitatea credinţei 
lor. Ştiu că sunt mai mulţi, foarte 
mulţi. Ne încrucişăm pe străzi, ne 

atingem în săli de conferinţe, fără să 
ne cunoaştem. Paginile acestea sunt 
ale umanitariştilor din România. Ale 
celor adevăraţi! Căci nimic nu e mai 
lesne decât să te dai drept „umani-
tarist”. Oare n-am citit în ziarele oli-
garhice apologia umanitarismului? 
Oare patrioţii spărgători de geamuri 
şi de capete nu recunosc umanitaris-
mul ca o „sublimă religie”? A venit 
însă vremea să alegem grâul de 
neghină. Umanitarismul nu poate 
fi o minge comodă pentru picioarele 
sportive ale tuturor diletanţilor. El 
nu poate fi pavăza vreunei politici. 
El e apolitic: e chiar antipolitic. 
Avertizăm de pe acum pe toţi acei 

care pescuiesc în apele tulburi ale 
politicii de dreapta şi ale celei de 
stânga: vrem să fim deasupra tabe-
relor, deasupra dogmelor. Lucrăm 
pentru propria noastră desăvârşire 
şi pentru interesele generale şi per-
manente ale umanităţii. Omenia se 
afirmă cu insul: cu tovarăşa de viaţă, 
cu copilul, cu vecinul, cu trecătorul şi 
îşi sporeşte undele, înaintând peste 
graniţe, peste ţări, peste mări, pentru 
a cuprinde planeta în pace creatoare, 
în solidaritate conştientă. 

(Text copertă „Umanitarismul” 
– Iulie 1928)
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Vi s-a întâmplat vreodată ca, trecând prin-
tr-un ţinut necunoscut – printr-o pădure sau 
printr-un oraş – să vi se pară totuşi cunoscut? 
Din adâncimi, ceva tresare şi râvneşte spre 
lumina recunoaşterii. Între suflet şi aparenţe 
se ţese pânza magică a comuniunii. Legături 
ignorate se ivesc, ca vietăţile submarine atinse 
de razele soarelui. Din tainele subconştientu-
lui, urcă spre lumina amintirii momente de-
mult trăite, privelişti culese cândva, în neştire, 
fapte săvârşite sub îndemnuri care abia acum 
sunt înţelese – şi cuvinte care au abia acum 
rezonanţa plină, revelatoare. 

Aceasta mi s-a întâmplat când am citit cele 
patru bucăţi – nuvele? povestiri? poeme? – 
cuprinse sub titlul mistic: Spovedania unui 
candelabru, ale d-lui A.L. Zissu. Am copilărit 
în acelaşi oraş de munte, fără să ne cunoaş-
tem decât târziu, în freamătul capitalei. Am 
contemplat însă aceleaşi depărtări albastru 
înceţoşate, cu profilurile vag suprapuse ale 
Ceahlăului. În lunca Bistriţei, acoperită azi de 
vastul terasament al gării noi, am hoinărit, pe 
poteci deosebite, în orele prelungi ale verii, în 
căutarea umbrei de vis şi a căpătâiului de iarbă 
– pentru meditare precoce, cu privirile atrase 
de valurile albe şi iuţi ale râului… Cernegura 
se înălţa spre cer, cu pieptul ei stufos: pădure 
cu picioarele stâncoase înfipte în albia răco-
ritoare. Am cunoscut desigur aceiaşi oameni, 
fără să pricep tâlcul vieţii lor: - bunicul meu, 
dacă avea grijă să controleze învăţătura mea 
biblică, nu mă credea încă demn de povestiri 
înţelepte. Astăzi, aş fi putut scrie şi eu aceleaşi 
povestiri pe care dl A.L. Zissu le-a ascultat, 
probabil, în casa părintească. 

Spovedania unui candelabru îmi susură 
ca o amintire personală. Dl Zissu a dat „po-
vestirilor” sale armătura culturii proprii, stilul 
abrupt, rareori mlădios ca povestea bătrâneas-
că. Fraza domniei sale e făurită cu trudă şi are 
uneori strălucirea voalată a metalului vechi. 
Alteori, e incandescentă, căci a păstrat pasiu-
nea mistică a lui Daniel Alămarul, care a vrut 
să dăruiască Domnului candelabrul izbăvirii 
sale… Când plecam de la liceu, mă abăteam 
şi eu câteodată prin uliţa de la poalele Cozlei, 
spre sinagoga de mai multe ori centenară, pe 
jumătate îngropată, scundă ca un bordei din 
basme – dar sala de rugăciune părea sporită de 
miragiile credinţei. Nu cunoşteam „legenda” 
ei. Şi o citesc în Spovedania unui candelabru, 
ca şi cum mi-aş aminti-o căci imaginile păstra-
te în mine se contopesc, spontan şi vibrant, cu 
povestea tragică a lui Daniel Alămarul. Lângă 
străvechea sinagogă de la poalele Cozlei, am 
poposit pentru cea din urmă oară, în 1911, 
odată cu cortegiul, unit într-o jale mută, care 
ducea pe bunicul meu spre lăcaşul de veci…

Dar, să cobor mai adânc, spre culisele în-
sorite ale copilăriei. Ca şi dl. Zissu, „am evadat 
din uliţa strâmbă ca o râmă şi am alergat într-
un suflet spre Prund”… Amintirile care încheie 
volumul („Copilărie”) sunt atât de veridice, 
încât mi le însuşesc rând cu rând, pagină cu 
pagină – adăugând pe cele ignorate. Locuinţa 
bunicului meu era la doi paşi de „Prund”. Dacă 
poarta din dosul grădiniţei era încuiată, nu 
ezitam să mă caţăr pe gardul înalt de trei metri 
şi s-o iau la fugă prin uliţa noroioasă, mărgi-
nită la dreapta numai de uluci, pline ca nişte 
ziduri. La stânga, erau grajdurile comunale. 
Coteam uliţa, acolo unde s-a construit mai 
târziu uzina electrică – şi Petricica se arăta 
întreagă, gigantică movilă de piatră urcând 
din albia aproape seacă a Cuejdului. „Podul 
însă nu mai este”… Dar podeţele se refăceau 
după fiecare puhoi! Firul de apă, care abia 
trece peste glezne, creştea, primăvara sau 
toamna, ca un balaur furios: „Apele Cuejdului, 
umflate de mânia neînţeleasă a monştrilor 
cenuşii”. De câte ori n-au trecut peste digul 
înalt şi, inundând sute de curţi, intrau prin 
odăile din dos ca să iasă prin prăvăliile din 
faţă, în strada Mare!... Lăsam cetele de băieţi, 
care jucau rişca pe Prund, aproape de baia cu 
aburi sau lângă casa Domnului pângărită de 
„abatorul de păsări”. Eu urcam pe Petricica, 
în căutarea florilor mărunte şi a lichenilor 
pentru ierbar. Dar pe Srulek Melamed, îl 
recunosc abia acum, în „Copilăria” domnului 
Zissu: „Cu o barbă lungă, muiată în cenuşă, cu 
craniul înfipt pe o nuia micuţă şi plăpândă şi 

îndărătul privirilor aprinse, un uriaş manual 
de gramatică ebraică de Benzev, Srulek era 
filologul târgului şi avea trei pasiuni: grama-
tica, tabacul şi castraveţii muraţi”. Îl recunosc 
pe bătrânul dascăl; recunosc şi vechiul cimitir 
părăsit cu lespezi verticale, înfipte în coasta 
Petricicăi. Odată, făcând un pas greşit, m-am 
pomenit lunecând din vârful dealului, într-o 
râpă cu pietre mărunte: pietrele se rostogoleau 
sub mine, târându-mă ca pe un cărucior nă-
răvaş cu mii de roţi colţuroase. Nu era glumă: 
la mijloc, în locul numit „la zimţuri”, Petricica 
e prăpăstioasă. Abia m-am putut prinde de o 
rădăcină de merişor, la câţiva paşi de coasta 
dreaptă ca un perete, care m-ar fi prăvălit spre 
cimitirul părăsit…

Încep să suprapun amintirilor d-lui Zissu 
propriile mele amintiri – şi vreau să le înfrâ-
nez. Ele sunt însă năvalnice, ca valurile spu-
megânde ale Bistriţei. Acei care dispreţuiesc 
„ficţiunile literare” au, probabil, un trecut prea 
sărac ca să se poată recunoaşte în ele. 

De ce am adăugat la titlul „David gugu-
manul”, a treia din povestirile d-lui Zissu, 
aceste două cuvinte de comuniune: Strămoşul 
meu, David gugumanul? Spovedania acestui 
iluminat, pripăşit la tăbăcăria lui Simon Koltai 
din Bécazul unguresc, „nu se ştie de unde şi 
când” şi pe care „târgul îl privea ca pe o stra-
nie făptură fără naştere şi moarte”, a răsunat 
în mine cu glasuri părinteşti. Ceva tresărea 
în mine, în timp ce stăteam aplecat asupra 
acestor pagini. Geologul care vrea să desco-
pere zăcăminte metalifere, urmăreşte acul 
magnetic care tremură şi se roteşte în cutia 
lui gradată. Aşa îmi zvâcnea sufletul la cuvin-
tele lui David, îngemănate cu ale Rabinului, 
acolo, pe piscul sălbatic, în amurgul tragic al 
lumii. Acest umil muncitor tăbăcar, îmbrăcat 
cu „un cojoc, pietrificat de atâta sare şi sânge 
îmbibate de decenii, o căciulă tătărească, roa-
să ca o chelie şi un brâu de aba”, avea sufletul 
mesianic, atras spre splendoarea implacabilă 
a divinităţii. „Guguman”, pentru că se chinuia 
în una din cele mai imunde munci, nevoind 
să primească alt salariu decât al stăpânului şi 
locuind într-un bordei din curtea tăbăcăriei, 
într-o singurătate plină de taine. David a atras 
însă atenţia Rabinului „cu masca lui de andro-
gin şi cu cojocul lucios”. Acesta şi-a amintit 
că l-a mai întâlnit odată, când a pornit într-o 
căruţă, din Bicazul moldovenesc, să treacă 
munţii. Şi figura lui s-a contopit cu chipul 
legendar al „vestitului crai al hasidismului, 
Baal Şem”, care a poposit cândva în „Valea 
Jidanului” – „pe lângă vijelia albă a Bistriţei 
şi freamătul cenuşiu al codrilor îmbălsămaţi 
de răşină”…

Cunosc această albă vijelie a Bistriţei. De 
câteva ori, bunicul m-a luat cu dânsul în tră-
sura ce-l ducea pe drumul paralel cu al apei, 
în sus, spre Tarcău, spre Bicaz – la schelele 
de plute unde era aşteptat de plutaşi gata 
să pornească peste Toance, prin Piatra, spre 
Galaţi… Nu mi-a vorbit despre David: mi-a 
arătat însă odată, după ce am trecut vechea 
graniţă, „Valea Jidanului” şi o pădure stâncoa-
să. Degetul lui tremura şi, acum îmi amintesc 
bine, el mi-a spus: 

- Acolo rătăcea odată un evreu, îmbrăcat 
cu cojoc, ca şi ciobanii. Cânta din fluier, păzind 
câteva capre. Se închina acolo, sus. Fugea de 
lume. Era privit ca păgân, pentru că îl căuta 
pe Dumnezeu prin pădure, în loc să se roage 
la „şil”. Ducea cu el o carte: Psalmii…

Astăzi, când ştiu ce este hasidismul – pan-
teism grefat în trunchiul milenar al Bibliei, 
misticism luminos izbucnit deasupra ghetou-
lui secular, văd în David gugumanul un hasid 
în cojoc, un poet care îşi cânta în singurătăţi 
imense rugile lui de predestinat. El e într-
adevăr „omul-sentiment, în sufletul căruia 
Domnul îşi găsise vatră încălzită”, în luptă cu 
„omul-cuget, îngheţat sloi”, adică raţionalistul 
talmudic „în căutarea unui Dumnezeu care 
să-l încălzească cu maculatură”. 

David al d-lui Zissu e din rasa lui Baal Şem. 
Ni se pare firesc ca el să se afle la spatele Rabi-
nului, pe „stânca eremitului”, unde acesta îşi 
cărase cărţile, ca să le dea foc, pentru că înţe-
lepciunea cuprinsă în ele s-a dovedit zadarnică 
şi mincinoasă. „Dacă aceste cărţi trădătoare 

au mai păstrat o scânteie dumnezeiască, s-o 
dovedească în pofida focului mistuitor”. Şi Da-
vid rosteşte atunci, pios, plângător, la spatele 
Rabinului: „Amin!”

…Când potopul roşu al războiului şi-a 
prăvălit undele şi în ţinutul unde păstorea 
Rabinul, acesta a fost zguduit în vechea lui 
credinţă. Trăind între cărţi, el şi-a dat în cele 
din urmă seama că înţelepciunea cuprinsă 
în ele n-a stăvilit ura şi minciuna: „Nădăjdu-
iam în cărturari, aşteptam strigătul lor către 
victimele înnebunite de clocotul sângelui, că 
războiul nu-i o nenorocire fatală, fundamen-
tală, ci una meschină, provocată de oameni,… 
o pacoste care, ca orice nenorocire ignobilă, 
poartă într-însa ecoul strigătului răzvrătit de 
nedreptate, de absurd, de hidoşenie”. Oamenii 
n-au ştiut să aleagă grâul de neghină. Rătă-
cirea a cuprins până şi pe cei aleşi. Au greşit 
cărturarii. Dar unde sunt cei treizeci şi şase de 
înţelepţi ai hasidimilor?... „Cei treizeci şi şase 
de stâlpi ai pământului! Al căror suflet nu l-a 
îngheţat cartea, a căror blândeţe n-a secat-o 
înţelepciunea!” Rabinul nu-i vede. În cuvin-
te de foc, el condamnă războiul, „ale cărui 
tunuri răscolesc glia neagră şi o fecundează 
cu carne fierbinte de om”. Dacă Dumnezeu 
e pretutindeni, precum spun hasidimii, El se 
află atunci şi în flăcările care mistuie cămine 
şi lazarete, şi în „cugetul călăilor strategi”, şi 
în „sufletul femeilor care au împins bărbaţii 
şi feciorii în foc”…

Iată de ce Rabinul a cărat în saci, în toiul 
nopţii, cărţile lui („maculatură trădătoare şi 
venală”) şi le-a aprins pe culmea stâncoasă, 
departe de enoriaşii lui ignoranţi. Numai 
David Gugumanul a putut asculta revolta lui 
semeaţă şi lucidă împotriva falsului Dum-
nezeu. Căci, „de ani de zile – mărturiseşte 
David – urc coasta pentru a întâmpina zorile 
pe piscul pleşuv de acolo”… În timp ce, în 
sinagogă, răsună glasuri de robi, „în această 
nemărginire, numai glasul meu păcătos urcă, 
cu zvonul dimineţii, spre tronul ceresc. Şi pe 
când eu mă rog, ciobanul se roagă şi el din 
fluier, şi plânsul fluierului îmi tălmăceşte 
tâlcul adânc al Şachritului, aşa cum nu l-am 
pătruns niciodată jos”… Când a zărit coloana 
de fum, desprinsă din cărţile aprinse, David 
şi-a amintit de tufişul arzător în care Dumne-
zeu se arătase lui Moise. Şi a venit aici. Rabinul 
îl ascultă cu indulgenţă: „Cine ştie – spune 
el – dacă şi în această flacără nu se va arăta 
Dumnezeu!”. 

Şi David îşi povesteşte viaţa. – Fiu al unui 
maistru tăbăcar. Orfan de mamă. Copil al tu-
turor şi al nimănui. Rătăceşte, după moartea 
subită a tatălui, până ce rămâne la tăbăcăria 
lui Koltai, slugă umilă, muncind „cu dărnicie 
şi patimă”, ca şi tatăl său. N-avea altă desfă-
tare decât după-amiezile de sâmbătă, citind 
şi comentând, cu tineretul târgului, Tora şi 
sentinţele bătrâneşti. A trăit ascultând de 
această poruncă: „iubeşte munca şi dispre-
ţuieşte măririle”. Dar avea o rană ascunsă, 
care îl durea mereu. De ce: „Nici tăbăcarul nu 
poate deveni mare preot?” Această sentinţă, 
auzită într-o sâmbătă, la sinagogă, dezminţea 

Orice poveste începe cu un fapt;  
orice fantomă a fost odată om

înţelepciunea celor „buni şi sfinţi”. 

De atunci, o altă muncă stăruia în guguma-
nul dispreţuit. O muncă lăuntrică, a spiritului 
care vrea să răzbească materia – şi să lumineze 
figura cenuşie a umilului tăbăcar. Pe resturi 
de piei tăbăcite, în nopţi de veghe, posedat de 
harul Domnului, David a scris nenumărate 
Mezuzote – rugăciuni izvorâte din jarul inimii, 
profesiuni de credinţă către Acel care îndrumă 
toate vieţile şi toate lumile în armonia supre-
mă… Mâna bătătorită a tăbăcarului s-a arătat 
vrednică să poarte pana de gâscă peste perga-
mentele Credinţei şi Iubirii. Şi astfel, când a 
venit primejdia cea mare, când „Satana, atras 
de Mezuzote caduce, se furişase în târg” – şi 
„atâtea făpturi nevinovate erau gata să-i cadă 
Necuratului în gheare” – David şi-a dat seama 
că truda lui nu era zadarnică. Dumnezeu i-a 
primit ofranda. În noaptea marii primejdii, 
David a pus în locul Mezuzotelor vechi, pe 
cele noi, scrise de dânsul: „Când se crăpă de 
zi, toate uşile din târg aveau iar pavăza sacră. 
Satana n-a izbutit să treacă nici un prag”… 
Evident, la sinagogă, s-a lămurit minunea; ea 
era atribuită profetului Eliah. Însă David, în 
umilinţa lui, nu putea primi să fie luat drept 
Profetul profeţilor, chiar sub masca lui Eliah, 
preasfântul care a urcat în ceruri la dreapta 
Domnului. Ce păcat cumplit, să lase să dure-
ze această credinţă! Din cauza lui a izbucnit 
măcelul! El, un rob păcătos, cere mereu Dom-
nului iertare. Vine zilnic aici, pe piscul pleşuv, 
să-şi implore pedeapsa şi izbăvirea…

Dar Rabinul îi curmă spovedania: „Nu 
păcatul tău, spune el lui David, a dezlănţuit 
măcelul… Tu vei stinge focul, cum s-a stins 
această cenuşă, pentru că n-a fost sacră. Tu 
şi fraţii tăi, cei treizeci şi cinci. Tu, al treizeci 
şi şaselea mă vei călăuzi pe mine”… 

David nu înţelegea profeţia mereu actuală 
a Rabinului, care e convins că pământul îşi 
va „recăpăta echilibrul”. Nu înţelege, pentru 
că: „Nu poate înţelege Acel Ce Este”… „De-a 
lungul şarpelui de argint al Bistriţei, două 
umbre uriaşe porneau să ducă omenirii în 
agonie vestea mesianică”[...]

Pe acest David îl urmăresc în seri de recu-
legere. Şi convingerea se adânceşte în mine 
ca bradul în stâncă: sunt din neamul acestui 
„guguman”, care avea ascunsă sub blana lui 
sărată, de tăbăcar, o inimă încinsă de privirile 
divine. Nu cunosc tremurul extatic al cucer-
niciei sale – dar cred, ca şi el, în râvna de au-
todesăvârşire. N-am fluierul său de rătăcitor 
prin păduri străvechi, dar îmi făuresc adesea 
melodii solitare în oceanul omenesc al Capita-
lelor. Şi, în locul psalmilor, am câteva cărţi de 
biologie şi de filozofie. În loc de Mezuzote de 
piei tăbăcite, scriu, pe hârtie ordinară de tipar, 
rugăciuni lucide şi chemări de luptă – risipite 
apoi printre fraţi necunoscuţi, în acest veac al 
Maşinii şi al Revoluţiei…

În vara anului 1927, într-o oră de răgaz, 
inginerul I.S., care a păstrat în biblioteca lui, 
printre tratate de algebră şi mecanică, mai 
multe cărţi evreieşti ale tatălui său, mi-a vor-
bit despre bunicul meu. L-am cunoscut şi pe 
tatăl bunicii mele; prea puţin însă: mi-a rămas 
imaginea vagă şi impozantă a unui patriarh, 
care a plecat să închidă ochii în Ţara Sfântă. 
Când l-am întrebat pe inginer despre „al 
treilea bunic”, adică despre bunicul bunicului 
meu, mi-a spus: 

- Era un om ciudat. Nu prea se vorbea des-
pre el în familie. Abia dacă se dădea a înţelege 
că era cam aşa (şi inginerul bătu din degete pe 
la tâmple)… Şi-a lăsat familia şi hoinărea prin 
munţi, pe la Vaduri, Tarcău, Bicaz… Umbla 
îmbrăcat cu un suman. Vorbea cu plutaşii. 
Cânta din fluier. Era un fel de vizionar, care 
fugea de ai săi, dar se simţea bine în sălbăticia 
naturii…

Aceste cuvinte ale inginerului mi-au rea-
mintit, cu o ciudată intensitate, ca o prezenţă 
tot mai apropiată, povestea lui „David gugu-
manul”. Încă odată, întâmplarea a întărit un 
presentiment şi, un fel de instinct ancestral 
m-a îndemnat să-l întreb pe inginer:

- Cum îl chema?
După un moment de gândire, inginerul, 

căutând prin bibliotecă, a scos un volum mare 
ca un registru, un „foliant”, legat în piele:

- Cartea aceasta era a tatălui meu. Am 
adus-o din Piatra, după moartea lui, cu alte 
câteva. 

Erau Psalmii, în ebraică, încadraţi de 
comentarii mărunte. Data tiparului: 1834. Pe 
coperta interioară, deasupra titlului, e scris de 
mână cu cerneală îngălbenită de timp, numele 
aceluia care a posedat cel dintâi această carte 
în familie: David Solomon. 

- Acest David Solomon este al treilea 
străbun al meu, al patrulea al tău, îmi spune 
inginerul. După el, i s-a dat numele tatălui tău. 
El e în fruntea genealogiei, scrisă de bunicul 
pe tartajul unui Midraş…

(Continuare în pagina IV)

Strămoşul meu  
„ D a v i d  G u g u m a n u l ”
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(Urmare din pagina III)

Şi inginerul scoase din bibliotecă acest 
tratat al lui Maimonide. Pe coperta din 
dreapta sunt însemnate naşterile din fa-
milie; pe acea din stânga sunt însemnaţi 
morţii. David Solomon a fost îngropat în 
cimitirul vechi, de la poalele Petricicăi…

- Oare nu este acesta chiar „David Gu-
gumanul”? 

Inginerul mă privi cu surprindere. 
Era vădit că nu cunoştea deloc povestea 
d-lui Zissu. I-am rezumat-o, febril, cu acea 
emoţie care face ca inima să bată în ritmul 
veşniciei, când generaţiile ignorate încep să 
se recunoască. 

- Într-adevăr, răspunse inginerul după 
câteva momente de reculegere, se vorbea 
la Piatra despre un astfel de om. Odată, pe 
când eram băiat de liceu, tatăl meu mi-a 
arătat cartea aceasta: Psalmii. Mi-a spus 
că o purta un străbun al nostru, David So-
lomon, care umbla prin păduri, îmbrăcat ca 
un cioban, cu cojoc şi opinci…

Abia atunci am înţeles de ce degetul 
bunicului meu tremura când mi-a arătat 
„Valea Jidanului”, de mult, prin 1908 sau 
1909, când m-a luat cu el în trăsură, prin 
valea Bistriţei, spre Bicazul unguresc [...]

(„Cuget clar” I,  
7 iunie 1928)

Strămoşul meu,  
„David Gugumanul”
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Dacă nu putem săvârşi o faptă 
bună în fiecare zi, să avem mă-

car un gând bun în fiecare zi! Căci 
gândul bun rămâne imbold spre 
acţiune: dacă nu azi, mâine; dacă nu 
pentru tine, atunci pentru alţii.

„Gânduri pentru oameni?!” ar 
întreba uimit vreun critic 

excesiv de logic, gata să declare că 
titlul acesta e un fel de pleonasm. 
Gândurile sunt doar pentru oameni, 
numai pentru oameni! Care alte 
vietăţi sunt înzestrate cu raţiune, cu 
facultatea de a gândi?

Nu sunt nici atât de naiv, nici 
atât de îngâmfat, pentru a crede că 
omul e singura vietate cugetătoare 
de pe pământ. Cred mai degrabă că 
prea puţini oameni cugetă cu ade-
vărat. Mai cred, cu solitarul, clar-
văzătorul Amiel, că cele mai multe 
fiinţe omeneşti nu sunt oameni, ci 
candidaţi la umanitate. 

Iată de ce am intitulat aceste 
pagini „Gânduri pentru oameni” – 
adică: mărturiile unui om care se 
străduieşte să cugete, pentru a-şi 
spori cunoştinţele şi pentru a reali-
za în mod activ propria lui omenie. 
Şi aceste mărturii sunt dăruite 
semenilor: tovarăşilor de drum sau 
fraţilor necunoscuţi care-şi caută şi 
ei omenia, voind să se depăşească în 
străduinţa comună spre o lume supe-
rioară, a Spiritului, unde domneşte o 
singură lege: libertatea creatoare.

unii afirmă că trebuie să fii sin-
gur pentru a fi puternic. 

Alţii replică: trebuie să fii puter-
nic pentru a fi singur. 

Cred că adevărul este, ca mai 
întotdeauna, la mijloc. Trebuie să 
găseşti puterea în propria ta singu-
rătate, cum scoţi apa vie din adâncul 
unei fântâni. Aceasta înseamnă că 
singurătatea nu e decât comuniune 
cu realităţile lumii – iar puterea 
ce-o resimţi nu e decât manifestarea 
acestei comuniuni conştiente dintre 
tine, individul solitar, şi lumea mul-
tiplă şi unitară ce te împresoară. 

Se atribuie alexandrinilor această 
uimitoare sentinţă: „Fiecare să 

sculpteze propria sa statuie…”
Nu întunec, cu un pedant co-

mentariu, această expresie plastică 
a unui adevăr primordial. N-am 
găsit încă (în mai puţine cuvinte şi 
mai desăvârşit ca frumuseţe şi ca 
act) o astfel de enunţare a divinităţii 
umane. Zadarnic am grava-o însă pe 
temple. Interpretarea vulgară ar fi: 
orgoliu, auto-adorare. 

Dar acel care a simţit, în inimă 
şi în creier, durerea – ascuţită ca şi 
dalta ce desprinde aşchiile din blo-
cul dur al Voinţei; acela care a simţit 
cum creşte şi se fixează în el statuia 
omeniei sale, cizelată cu truda fie-
cărei clipe, în singurătate – acela 
va tresări la aceste cuvinte milenare 
ale alexandrinilor şi va avea, poate, 
simţământul ce l-ar avea o statuie 
care se însufleţeşte şi coboară, de pe 
soclul ei, printre oameni…

În ce măsură gustul publicului 
a influenţat creaţiile voastre de 

artă?
- Ce întrebare, domnule gazetar! 

O creaţie de artă nu atârnă de gustul 
cuiva, ci de realitatea personală a 
creatorului. Acesta ascultă de firea 
sa proprie. Merele nu sunt influen-
ţate de „gustul” consumatorului. 
Sunt acre sau dulci, după cum e 
pomul pe care cresc – (specialistul 
ar putea obiecta că pomul poate 
fi altoit, dar aceasta nu schimbă 
fondul chestiunii!) – şi consumato-
rul alege merele care îi plac. Mulţi 
preferă chiar pe cele acre. Cine este 
influenţat mereu de gustul publicu-
lui, nu este şi nu poate fi un creator 
de artă. Căci arta – deşi formele 
ei sunt individuale – este expresia 
superioară, sintetică ori simbolică 
a realităţilor.

„Republica artelor” este mai 
degrabă o monarhie absolu-

tă, căci în ea stăpâneşte un singur 
despot: Talentul. 

Înţeleg „turnul de fildeş” al esteţi-
lor puritani, dar prefer turnul de 

fildeş viu, deschis la toate vânturile 
lumii şi la toate strigătele de durere şi 
de bucurie ale omenirii. Artistul să fie 
o individualitate creatoare, dar să nu 
uite legăturile vitale cu „orga nismul 
omenirii” din care el nu este decât o 
celulă – mai nobilă însă, care nu se 
poate izola cu desăvârşire fără să-şi 
secătuiască puterile de creaţie. 

Mai multă frumuseţe! – dar 
şi mai multă omenie, căci aceasta 
e temeiul oricărui progres. Prin 
mijloacele de sugestie ce le are la 
îndemână mai mult decât alţii, 
artistul poate îmblânzi moravurile 
sanguinare şi să înfrâneze pasiunile 
oarbe, care nu dau alte roade decât 
nedreptatea şi crima. Artistul – al 
cuvântului, al plasticii, al scenei, 
al gândirii – să fie om, în înţelesul 
cel mai deplin: să fie primul între 
oameni (nu primus inter pares). 
Arta are numai de câştigat în vitali-

tate şi frumuseţe, dacă creatorul ei 
se cufundă în realităţile umane şi 
universale. Artistul-om este ca un 
arbore care îşi păstrează unitatea 
individuală, a trunchiului înfipt 
cu rădăcini în materia brută a pă-
mântului, greoaie şi obscură, dar 
aspirând cu nenumărate ramuri şi 
frunze spre nesfârşirile luminoase 
şi eterice ale idealurilor. 

Despre laudă: 
Superlativele în laudă sunt 

un fel de scări care duc în podul 
unde se păstrează cântarele false…

Sau:
Cei lăudaţi par că sunt unşi cu 

miere, ca să se prindă mai bine puful 
calomniei…

Sau:
Calităţile (mai ales ale femei-

lor) sunt ca şi coarnele melcului: 
dispar, când sunt atinse chiar de 
„laude dezinteresate” (mai ales ale 
femeilor)…

Oamenii-papagali sau oamenii-
gramofon sunt folositori. 

Refrenul lor: „Veşnicul Acelaşi 
„e un stimulent în căutarea noutăţii. 
Totuşi, noutatea, de multe ori, nu e 
decât reînnoirea unui lucru uitat sau 
a unei idei „perimate”.

(„Renaşterea Noastră”, 1 ianu-
arie 1942)

un cititor cu memorie bună ar 
putea exclama după lectura 

unei fraze sau  a unui pasaj dintr-o 
carte:

- Asta o găsim şi în Biblie… Aşa 
ne învaţă profeţii şi învăţaţii noştri. 

Cititorul cu memorie bună va 
rosti o maximă, un verset, un gând 
asemănător, şi va încheia:

- Lucru vechi!
- Da, recunosc eu, nu ne-a rămas 

decât putinţa de a da forme perso-
nale unor realităţi comune, unor 
adevăruri esenţiale, unor năzuinţe 
permanente. Ni se pare că gândul 
nostru e original, inedit. De fapt, 
reflectăm gândul predecesorilor sau 
exprimăm gândul latent şi obscur al 
contemporanilor. Originalitatea e o 
pretenţie absurdă. Nimic nu începe 
cu noi – ci totul continuă prin noi. 
Suntem datornicii generaţiilor tre-
cute şi creditorii celor viitoare…

Da, gândul pe care-l scriu îmi 
pare personal, inedit, original – şi 
totuşi el nu-mi aparţine. Îmi apar-
ţine doar veşmântul momentan în 
care îl prezint. Îmi aparţine însă 
VIAŢA din care s-a ivit gândul meu. 
Acesta e meritul cel mare: să valori-

ficăm clipa, care curge anonimă în 
valurile nenumărate ale Timpului. 
Să gândeşti şi să lucrezi ca şi cum 
ai fi primul om, ca şi cum ai fi un 
centru al lumii – şi să simţi solida-
ritatea vremelniciei tale cu miile de 
figuri diverse şi totuşi identice ale 
Eternităţii…

Însemnare scrisă cu creionul, 
găsită într-o revistă: 
„O carte este un ALTFEL de mor-

mânt. Intri în el: o filă, două, trei… 
Şi apoi urmează acea aritmetică a 
lecturii care se numeşte şi atenţie şi 
înţelegere. Şi paginile se ridică din 
patul lor, verticale pe retină, pentru 
a se culca apoi dincolo, la stânga, în 
uitare – acolo unde nu te mai întorci 
niciodată deoarece o recitire a cărţii 
nu înseamnă revenire… Şi cu toate 
astea, revii iarăşi şi iarăşi… Şi oricât 
ai răsfoi, nu găseşti niciodată ceea ce 
cauţi, deşi ceea ce ai trecut a fost şi 
misterul şi cheia!...”

Apoi mai jos: 
„Câte cărţi formează pe un om?” 
Întrebare la care aş putea răs-

punde astfel anonimului cititor:
Unii sunt formaţi, odată pentru 

totdeauna de o singură carte: Biblia 
sau Etica sau Pensées sau Faust… 
Din nefericire, sunt prea mulţi 
(poate chiar majoritatea cititorilor) 
care rămân neformaţi, diformi sau 
nuli, cu toate sutele şi miile de cărţi 
pe care le-au devorat în neştire, ca 
vita ce paşte pe pajiştile imense, 
ignorându-le frumuseţea şi tâlcul.

Îmi pare necuviincios obiceiul de a 
ne iscăli pe cărţile ce le citim sau, 

mai deseori, le posedăm numai. Car-
tea e ca şi tabloul, ca şi monumentul. 
Mulţi ar fi ispitiţi să-şi mâzgălească 
numele pe fruntea portretului lui 
Shakespeare sau pe nasul bustului 
lui Voltaire – ca şi naivii care vor 
să se eternizeze, încrustându-şi nu-
mele cu briceagul în coaja arborilor 
seculari.

Gazetăria nu poate fi decât refle-
xul clipei şi suprafeţei. 

Literatura, ca şi arta şi filosofia, 
trebuie să fie expresia duratei şi 
adâncimii.

În prefaţa trilogiei de romane 
„Petru Arbore”, am prevenit pe 

cititor să nu vadă acolo o autobio-
grafie – ci să se recunoască pe el în-
suşi în romanele mele; nu ca într-o 
fotografie, ci ca în oglinda spirituală 
a unui semen al lui. 

(Continuare în pagina V)

GâNDURI PENtRU OAMENI 

S U R O R I l E  l U I  E U G E N  R E lG I S
În 1982, am publicat  în Revista Cultu-

lui Mozaic un comentariu despre Eseurile 
despre iudaism ale lui Eugen Relgis, frapat 
de pasiunea pentru teme iudaice a celui mai 
“internaţionalist” dintre scriitorii evrei din 
generaţia lui. Cartea sa, Eseuri despre iuda-
ism, apărută în 1936, era, înainte de toate, 
un patetic elogiu al Torei şi al profetismului 
biblic, în care descoperea o întemeiere a unui 
umanism şi universalism, pentru care Relgis 
a militat o viaţă. “Iudaismul – scrie el într-un 
loc – este cuprins în umanitarismul modern 
ca o flacără într-un glob de cleştar.” 

La puţin timp după apariţia articolului, 
m-a sunat, la Iaşi, unde locuiam, o doamnă 
care a cerut să vorbească cu… tatăl meu.  I-am 
spus că tata a murit acum cincisprezece ani. 
“Atunci cine a scris articolul despre fratele 
meu?” Doamna Adelina Derevici (ea era la 
telefon), sora scriitorului, era convinsă că 
autorul articolului despre Relgis, uitat cu totul 
la acea dată, “fugit” în Uruguay şi cu reputaţie 
de anticomunist, nu poate fi decât cineva din 
generaţia ei (născută în 1899), a surorii ei, 
Eugenia Soru (născută în 1901),  şi a fratelui 
ei, despre care tocmai scrisesem. Aşa a început 
“romanul” meu cu cele două surori şi apoi, 
prin corespondenţă, cu scriitorul aflat in exil 
la Montevideo.

Când le-am cunoscut eu, locuiau împreună 
într-un bloc vechi, cu camere mari, undeva pe 

cheiul Dâmboviţei, parcă pe strada B.P. Has-
deu, dacă nu mă înşel. Două savante, rămase 
singure la bătrâneţe, fără urmaşi, după o viaţă 
dedicată biochimiei şi… operei fratelui lor mai 
mare şi mai celebru. Adelina Derevici studiase 
medicina la Iaşi, apoi la Paris şi s-a  specializat 
în cercetări de laborator şi studii de bacteri-
ologie. Cealaltă, Eugenia Soru, mulţi ani şefă 
de laborator la Institutul Cantacuzino, era 
membru corespondent al Academiei Române, 
iar lucrările publicate îi aduseseră o reputaţie 
internaţională în domeniul biochimiei. 

Acum erau două bunicuţe care mă pri-
meau şi pe mine, de câte ori veneam la Bu-
cureşti, ca pe nepotul lor, grijulii şi tandre, 
bucuroase că pot sta de vorbă cu cineva care 
cunoaşte şi preţuieşte bogata operă a lui 
Eugen Relgis. Adevărul este că nu eram un 
admirator al romanelor lui. Mă interesau mai 
mult eseurile lui, captivante prin ardoarea cu 
care pleda pentru o Europă a umanismului, 
a solidarităţii  intelectuale şi a pacifismului. 
Era un adept pasionat, prematur atunci, al 
unui multiculturalism şi “europenism” la 
baza căruia aşeza o interpretare universalistă 
a profeţilor Israelului. Idolul şi modelul lui 
a fost, fără îndoială, Stefan Zweig, despre 
care a scris nu o dată şi cu care s-a întâlnit 
şi a corespondat, amândoi obsedaţi de ideea 
(utopică) a unei “internaţionale” pacifiste şi 
“umanitariste”.    

Când le-am anunţat într-o zi că “am depus 
actele” pentru stabilirea în Israel, prietenele 
mele au intrat în panică – “ce-o să faci acolo?”, 
“cum o să vă descurcaţi cu doi copii mici?” 
ş.a.m.d.  Eugeniei i-a venit apoi o idee, credea 
ea, salvatoare: “O să-i scriu lui Ephraim să 
vă ajute”. “Ephraim” nu era altul decât fostul 
preşedinte al Israelului, Ephraim Katzir, şi 
el o celebritate în domeniul biochimiei. Se 
cunoscuseră la congrese internaţionale şi 
s-au împrietenit. A şi invitat-o în Israel şi a 
găzduit-o, povestea ea cu mândrie, la reşe-
dinţa prezidenţială. Intr-adevăr, Eugenia i-a 
scris despre noi, prietenul ei ne-a şi invitat la 
Institutul Weizmann de la Rehovot, dar între 
biochimie şi literatura română legătura era 
prea slabă pentru ca fostul preşedinte să ne 
poată ajuta. 

Am rămas apoi în corespondenţă cu Eugen 
Relgis, îmi trimetea seria de “Obras” – operele 
lui traduse în spaniolă. 

Când am revenit în vizită la Bucureşti, în 
1987, Adelina nu mai era. Pe sora ei “cea mică” 
am găsit-o însingurată şi copleşită de tristeţe. 
La Montevideo murise şi Eugen Relgis. O bună 
parte din cărţile lui, păstrate cu sfinţenie de 
cele două surori, au ajuns, la sugestia mea, 
într-un “fond Relgis” la Institutul “Al. Philip-
pide” din Iaşi, oraşul în care Relgis şi surorile 
lui şi-au petrecut anii tinereţii.  

leon Volovici



PIlDA lUI M. SCHwARtZFElD
Dedicaţie memoriei  

tatălui meu, David S. Siegler

Printre cele mai vechi lecturi extraşcolare ale mele, 
îmi amintesc de acele broşuri compacte pe care le gă-
seam în casa bunicului meu, în urmă cu treizeci de ani, 
la Piatra Neamţ: Anuarul pentru Israeliţi. Le citeam cu 
predilecţie – şi le reciteam. Însă abia azi pot aprecia pe 
deplin însemnătatea istorică şi beletristică a materialului 
pe care M. Schwartzfeld le-a adunat cu atâta sârguinţă 
în cele 22 de anuare. Aduc şi mărturia mea de biblio-
tecar: la Cercul „Libertatea” se află una dintre puţinele 
colecţii complete ale Anuarului. Numeroşi sunt acei care 
o consultă cu bucuria de a fi găsit-o, după ce au căutat-o 
zadarnic în alte părţi. Mulţi cercetători ai problemelor 
referitoare la iudaism şi la trecutul evreilor, s-au docu-
mentat din aceste culegeri, care rămân printre primele 
pietre de temelie la contribuţia culturală a evreilor din 
România. 

Cât despre Egalitatea, care a împlinit 48 de ani 
de necurmată apariţie, o privesc ca pe un fenomen… 
geologic, ca un punct de reper în vălmăşagul atâtor vre-
melnicii. M. Schwartzfeld a realizat prin această gazetă 
săptămânală o mare enciclopedie a vieţii evreieşti din 

România şi, în bună parte, din toate ţările Diasporei. A 
însemnat fapte, a prezentat oameni, a comentat opere, cu 
o meticuloasă conştiinciozitate. A cercetat evenimentele 
social-politice cu o vervă totdeauna tinerească, polemi-
zând cu pasiune, atacând şi primind lovituri. A luptat 
pentru adevăr şi dreptate, pentru lumină şi omenie în 
citadela pe care a înălţat-o an de an, dar care a rămas 
deschisă spre toate orizonturile vieţii evreieşti şi, în 
raport cu ea, spre toate manifestările istorice, sociale şi 
culturale ale altor popoare. 

A consacra întreaga sa existenţă unei unice opere, 
contopindu-şi numele cu titlul unei gazete; a munci 
fără preget, independent şi solitar, pentru a da viaţă 
unei publicaţii – timp de jumătate de secol – într-o ţară 
unde ziarele şi revistele trăiesc, cele mai multe, atât cât 
durează un trandafir sau o ciupercă; a concentra într-o 
minte lucidă şi într-un condei ferm toate armele de luptă, 
azi, când „armele morţii” sunt în mâinile atâtor tineri 
rătăciţi – , acestea toate alcătuiesc meritul rar al lui M. 
Schwartzfeld şi sunt totodată un exemplu consolator 
pentru acei care cred în izbânda dreptăţii şi culturii 
omeneşti. 

„Eseuri despre iudaism“,  
(Ed. Cultura Poporului, 1938)
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Î M P O t R I VA  U R I I
Nu putem evada din noi înşine! 

Acesta e un adevăr indiscutabil. E 
deci inutil să precizăm câtă autobio-
grafie se află în opera unui literat. 
Dacă el nu dă tot ce este întrânsul, 
nu dă nimic. Chiar dacă înfăţişează 
oameni „străini” de el, tot pe el în-
suşi se exprimă, căci vede cu ochii 
săi, judecă cu mintea sa. Opera unui 
adevărat scriitor e o necurmată spo-
vedanie. Prin aceasta, nu proclam 
subiectivismul în literatură. Un scri-
itor îşi dovedeşte maturitatea când 
poate fi obiectiv faţă de el însuşi şi 
nu se teme de adevăr. 

preferinţe? (am răspuns odată 
unui confrate, care m-a întrebat 

ce autori prefer). Nu poate fi vorba 
de preferinţe. Caut în orice operă de 
artă, în orice carte, un adevăr, un 
gând bun, un gest frumos. Caut să 
mă recunosc în operele altora. 

Dacă operele sunt bune, adică 
frumoase şi omeneşti, vreau să mă 
desăvârşesc prin ele. Dacă ele sunt 
lipsite de frumuseţe şi omenie, mă si-
lesc să răsfrâng asupra lor năzuinţele 
mele de mai bine. Citesc, de pildă, pe 
Tolstoi, pe Victor Hugo – dar nu uit 
vechile Scripturi; citesc pe Spinoza, 
pe Carlyle – dar nu dispreţuiesc 
broşurica unui umil meşteşugar 
care scrie şi el ceva despre „purta-
rea în viaţă”; citesc dialogurile lui 
Platon sau ale neosocraticului Han 
Ryner – dar şi un „roman-fluviu” 
(al lui Romain Rolland sau Jules 
Romains sau Şalom Ash), ceea ce 
nu mă împiedică să salut cu voioşie 
şi speranţă pe cel mai nou venit în 
arena pacifică a artelor, a literelor, a 
gândirii creatoare…

(„Renaşterea Noastră”, 31 ia-
nuarie 1942)

Gândul bun şi adevărat germi-
nează în vălmăşagul ostenelilor 

şi năzuinţelor de fiecare zi. El se 
pârguieşte în răgazul meditaţiei 
şi, la miezul nopţii, se desprinde 
ca fructul ce cade la pământ ca să 
înnoiască rodnicia. 

„pâinea noastră cea de toate 
zilele”… Dacă pâinea ar fi 

făcută în formă de sfinx, purtând o 
etichetă cu aceeaşi întrebare: cum 
ţi-ai câştigat această pâine?, mulţi, 
foarte mulţi nu ar mai putea s-o 
mănânce cu conştiinţa liniştită – şi 
nici măcar cu poftă. 

singurătate! Te caut printre 
oa meni şi te găsesc cu mii de 

figuri tragice sau brutale; te caut în 
natură şi eşti un haos de forţe oarbe, 
devorante; te caut în mine însumi şi 
te găsesc unică, senină, dominantă, 
ca Dumnezeu peste lume. 

Cea mai periculoasă dintre vani-
tăţi este: vanitatea de a fi bun. 

O spunem şi celor modeşti, căci 
modestia e uneori un mijloc excelent 
de a ne ascunde defectele.

Iată prima poveste, fiule, pe care o 
vei înţelege când vei fi mare: 
Un bogătaş împrumută bani unui 

poet bolnav, cu condiţia că, dacă poe-
tul moare înainte de a-şi plă ti datoria, 
să-i lase toată averea sa. 

Şi, într-adevăr, după moartea 
poetului, „binefăcătorul”, cu pântece 
mare şi case de fier, primi un kilo-
gram de creier şi o inimă sfâşiată. 

să înlăturăm cuvântul „fericire” 
din limbajul omenesc. Acest 

cuvânt, lipsit de înţeles sau cu mii de 
înţelesuri false, a pricinuit mai multe 
dezamăgiri, mai multe suferinţe, de-
cât toate realităţile vieţii. Fericire? Să 
n-o căutăm niciodată. Nu putem avea 
decât mulţumirea de a ne realiza în 
efortul neîncetat al creaţiunii, biru-
indu-ne pe noi înşine, lepădându-ne 
de aparenţele materiei. 

Egoism = altruism. Egoismul 
ade vărat e desăvârşirea liberă, 

vo luntară, a personalităţii în folosul 
omenirii. Altruismul e solidaritatea 
conştientă a individului care, dăru-
indu-se omenirii, ştie că primeşte 
totdeauna de la ea mult mai mult 
decât îi dă. 

„Oamenii sunt răi, egoişti, fă-
ţarnici, mincinoşi, vanitoşi, 

lacomi, invidioşi, intoleranţi, hoţi, 
ucigaşi” ş.a.m.d.

Aşa spun cei mai mulţi, fără să 
se întrebe: „Dar cum sunt eu? Ce-am 
făcut ca să am dreptul de a-i numi 
astfel?” Şi mai ales: „Ce-am făcut ca 
să fie mai puţin răi, mai puţin orgo-
lioşi, mai puţin brutali?”

Înainte de-a acuza, acuză-te!
Înainte de-a lovi, înalţă-te!
Înainte de-a moraliza, umani-

zează-te!

Abia în ora lui de răgaz, omul de 
acţiune simte urcând în el vârte-

jul amintirilor amestecate cu atâtea 
năzuinţe neîmplinite, care îi moleşesc 
voinţa, îi adorm cugetul, îi umplu 
inima cu tristeţea zădărniciei. 

Rareori visul e în armonie cu 
acţiunea: mergând, nu poţi visa fără 
să cazi în gropile fatalităţilor. De 
aceea, oamenii de acţiune se odih-
nesc: schimbă o muncă prin alta, o 
acţiune prin alta – realizând ceea ce 
alţii visează numai.

prostia e de compătimit – nu 
numai când e rea, dar mai ales 

când e ridicolă, purtând masca eru-
diţiei. „Prostia” naivilor e însă foarte 
aproape de înţelepciune. 

Fiule! Azi, duminică, mulţi rostesc 
„Tatăl nostru” – fără să creadă. 

Crezul meu, iată-l: „Nu cred decât 
într-o forţă a Spiritului; calea mea 
spre inima oamenilor, a lucrurilor 
şi-a lumii, o numesc: intuiţie raţi-
onalizată – şi nu este altceva decât 
iubirea pură şi simplă; nu mă supun 
decât unui singur imperativ: al con-
ştiinţei; toate năzuinţele mele se re-
zumă într-una singură: cunoaşterea 
de sine; nu cunosc decât un mijloc de 
înălţare: auto-desăvârşirea.”

(„Cuvântul nostru” II, 6-7 aug. 
sept. 1927)

GâNDURI PENtRU 
OAMENI Înţeleg prin antisemitism acea 

maladie psihică, ale cărei mani-
festări prezintă caracteristicile 
fobiei – adică ale obsesiei. Când 
cineva este obsedat de o imagine, 
de o idee, de un individ sau chiar 
de o colectivitate, acestea devin 
centre ale lumii – şi, toate cauzele 
şi efectele, oricât de depărtate şi de 
deosebite ar fi ele, sunt raportate 
la obsesia iniţială. Această obsesie 
ajunge să cuprindă întreaga con-
ştiinţă a cuiva – şi atunci ea capătă 
o putere dinamică explozivă.

Înlăturând sau nimicind ima-
ginea, individul sau colectivitatea 
obsedată, cel ce suferă de o fobie 
crede că va curma cauzele relelor 
pe care le vede în jurul său. Se 
poate ca aceste rele să fie incon-
testabile – dar cauzele lor să fie 
cu totul altele decât acelea care se 
răsfrâng în sufletul şi în cugetul 
celui obsedat. Deci, acesta trebuie 
să se vindece mai întâi pe sine 
însuşi.

Cel ce suferă de obsesia an-
tisemitismului, se poate vindeca 
numai prin dorinţă şi sinceritate. 
Prea puţini renunţă însă la o 
eroare care s-a dovedit fecundă 
în multe alte suflete slabe şi minţi 
ignorante – şi care, mai ales, s-a 
dovedit rentabilă din punct de 
vedere politic. Căci există fruntaşi 
antisemiţi, perfect lucizi – care, pe 
ascuns, au cele mai bune relaţii 
cu evreii, dar cred că „interesul 
naţional” cere înlăturarea lor din 
treburile publice, din instituţiile 
culturale şi chiar din cuprinsul 
sacrosanct al patriei.

Dacă antisemitismul ar avea, 
ca în Evul Mediu, un substrat 
religios, s-ar putea înţelege fa-
natismul care nu ezită să înalţe 
ruguri, pe care evreii să ardă ca 
torţele ad majorem gloriam Dei. 
Azi, antisemitismul se foloseşte şi 
de pretextul economic – după cum 
economiile sunt şi cauzele atâtor 
altor perturbări sociale, care cul-
minează cu războiul naţional civil. 
Concurenţa economică atribuită 
evreilor a devenit azi tot aşa de 
absurdă ca şi fanatismul religios 
de altădată. În câmpul economic 
mondial, interdependenţa e le-
gea dintâi. Interesele economice 
„naţionale” ascund interesele 
trusturilor, din care nu lipsesc 
evreii: - aceştia se concurează între 
ei cu aceeaşi „ură”, cu acelaşi „şo-
vinism” ca şi americanii între ei, 
englezii sau germanii între ei.

Ce rămâne atunci antisemi-
tismului „doctrinar”? Puritatea 
de clasă s-a dovedit şi ea ca una 
dintre cele mai babilonice erezii. 
Puritate etnică, estetică? Primat 
cultural?... Dar am intrat definitiv 
în zodia internaţionalismului. Nu 
există morală, cultură, artă care să 

nu fie cât de puţin tributară altei 
morale, altei culturi, altei arte 
şi, ţinând seama de cronologie, 
nu există domeniu de activitate 
creatoare, de la algebră până la 
tehnică, de la metafizică până la 
socialism, de la etică religioasă 
până la umanitarism pozitivist 
unde spiritul iudaic să nu fi im-
primat urmele lui de misionar al 
divinităţii umane.

Iată explicaţia esenţială a anti-
semitismului: faptul că evreii sunt 
anticipatori în toate domeniile de 
muncă şi cultură. Am spus aceas-
ta cu alt prilej. Orice progres se 
plăteşte prin sacrificiu. Cine ves-
teşte o idee superioară e supus la 
martiraj de către mulţimile orbite 
şi conduse de politicieni. Aceasta 
e şi soarta Israelului de-a lungul 
veacurilor. Evreii sunt persecutaţi 
din aceleaşi motive pentru care 
au pătimit un Giordano Bruno, 
un Galileu sau puritanii anglo-
saxoni.

Explicaţia aceasta, psiho-so-
ciologică, ne ridică deodată dea-
supra meschinelor certuri (dese-
ori sângeroase, bestiale) dintre 
confesiuni, dintre tabere politice, 
care fac din evrei – în virtutea 
„minimului de efort” – nişte ţapi 
ispăşitori. Evreii sunt însă înain-
te de toate, mai presus de toate, 
cetăţeni ai omenirii. Structura 
lor etică, destinul lor milenar 
prin Diaspora confirma această 
lege a progresului: tendinţa spre 
unitate a tuturor popoarelor, într-
un „organism al speciei” umane, 
devenit conştient de sine însuşi. 
Cu toţii năzuim, mai mult sau mai 
puţin vădit, spre această calitate 
de cetăţean al omenirii. Iar acei 
care anticipează această calitate, 
precum sunt evreii, uneori chiar 
împotriva voinţei lor, îndură per-
secuţiile cetăţenilor naţionali de 
pretutindeni...

Domnii politicieni antisemiţi 
care se cred practici şi chiar dom-
nii asimilaţi evrei care se cred 
idealişti – vor râde, desigur, citind 
aceste „enormităţi”. Îi lăsăm să 
hohotească din plin, în microcos-
mosul lor de erori. Rămânem la 
convingerea că antisemitismul 
– boală care a contaminat veac 
după veac, naţiune după naţiune, 
întreaga planetă – este un simp-
tom premergător procesului de 
internaţionalizare, de unificare a 
omenirii.

Deci, combaterea antisemitis-
mului înseamnă totodată comba-
terea urilor de rasă, de naţiune, 
de religie, de clasă – care stau în 
calea marelui şuvoi al înfrăţirii 
prin pacisifm şi internaţionalism. 
Da! Evreii nu vor fi salvaţi printr-
un naţionalism evreiesc – ci prin 
recunoaşterea propriei lor naturi, 

care este anaţională, „mesiani-
că”... Antisemiţii trimit pe evrei 
„la Palestina”: ei încurajează un 
şovinism identic cu al lor. Dar 
să nu uităm că guvernul sovietic 
rusesc trimite pe evreii sionişti în 
Siberia; această monstruozitate 
scoate în evidenţă o dublă oroare: 
şi anume aceea a şovinismului 
naţional şi aceea a şovinismului de 
clasă. Sionismul nu este o soluţie 
contra antisemitismului. Vrând să 
dea evreilor un „cămin naţional”, 
el este justificat câtă vreme nu 
adoptă metodele restrictive ale 
naţionalismului vulgar. Sionismul 
fără iudaismul universalist este un 
nonsens. E ca şi cum am vrea să 
închidem un elefant într-o cutie 
de chibrituri...

Evreii sunt condamnaţi chiar 
de evoluţia lor istorică şi spiritua-
lă, care îşi are rădăcinile în Biblie – 
să urmeze calea cea mai largă, care 
cuprinde toate continentele, tre-
când prin toate capitalele, inclusiv 
Ierusalimul. Ei au început, printre 
cei dintâi, să deschidă această cale 
a umanităţii. Celelalte popoare 
culturale fac acelaşi drum – dar 
sunt încă în urma lor. Repetăm: 
precursorii sunt şi martiri.

Ni s-ar putea replica: „Ne-am 
săturat de martiraj! Nu mai vrem 
ca poporul evreu să mai fie un 
Isus al omenirii!”... Într-adevăr, 
nu vom proclama martirajul, ca 
un bir necesar progresului uman. 
Vom recunoaşte însă că nu există 
putinţă de întoarcere sau de opri-
re: aceasta e moartea unui popor. 
Cine s-a pus în slujba idealurilor 
şi intereselor generale şi perma-
nente ale omenirii, nu mai poate 
servi idolii, vopsiţi cu sânge, ai 
egoismelor de rasă, de naţiune, 
de clasă.

Evreii – huliţi ca sclavi ai 
Banului – sunt, vrând-nevrând, 
slujitori ai Spiritului. Ei au uitat 
uneori această misiune, dar istoria 
adevărată i-a readus, implacabilă, 
din fundăturile fanatismului tal-
mudic sau din speluncile negaţiei 
anarhice, pe drumul fluvial al vieţii 
solidare. Al vieţii care nu cunoaşte 
alte arme decât acelea ale iubirii şi 
ale libertăţii.

Cu aceste arme, evreii trebuie 
să combată ei înşişi antisemitis-
mul. Forţa brutală poate fi înfrântă 
prin solidaritatea persecutaţilor. 
Evreii să nu ceară protecţia „stăpâ-
nilor” temporari. Să fie propriii lor 
stăpâni: conştienţi de menirea lor, 
care este aceeaşi ca şi a celorlalte 
popoare. Aceea de a se ajuta unele 
pe altele, de a se lumina unele pe 
altele – prin libera concurenţă a 
spiritelor creatoare.

(„Cuvântul nostru” VIII, 58, 
16.III.1934)

(Urmare din pagina IV)
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tudor Arghezi
Iubite Domnule Relgis,
Să-mi dai voie să cinstesc, în râvna dumitale con-

tinuă şi egală, puterea de a lua în serios o idee. Celor 
mai mulţi dintre noi le lipsesc toate fidelităţile şi aceea 
pentru ideea care le-a plăcut cel mai mult. Şi poate că 
niciodată, în parcursul limitat de o viaţă al noţiunii, 
neîncrederea într-un vis nu a fost mai totală ca în epoca 
noastră, a cărei incapacitate de temperaturi morale şi 
pasiune se refugiază, de ruşine, într-un lichelism sufle-
tesc, care-i tonalitatea degradată ultimă a ştiinţei de a 
fi sceptic şi deşert. Nu-ţi spun nimic nou dacă îţi afirm 
că oamenii politici nu cred în ideile afişate şi nici în 
idei ascunse; că preoţii nu cred în Iisus-ul Bisericii lor; 
că artiştii nu cred în meşteşugul lor şi că cea mai bună 
aproximaţie a credinţelor o dau încă singura ipocrizie 
şi singura bună simplicitate. 

Exemplul domniei-tale, că oricine te găseşte per-
manent nemişcat lângă aceeaşi idee şi în acelaşi punct, 
mie unuia îmi inspiră un mare şi fervent respect, necu-
noscând o pildă mai culturală. Aşa că, dragă domnule 
Relgis, sunt fără să şi vreau, pe jumătate de acord cu 
d-ta, măcar numai prin acest sentiment şi înainte de 
orice confruntare de crezuri.

Pacifismul d-tale e conceptibil pentru oameni de 
la cea din urmă coastă în sus; preferinţa adversarilor 
glumeţi ai ideii, de a-şi scoate argumentele din viaţa 
animalelor care se mănâncă mare pe mic, arată că 
gândirea se bucură şi se făleşte cu originile ei mai de 
jos. Nu ştiu sigur dacă înţepătura suliţei sutaşului, care 
a împuns Trupul răstignit este simbolică, dar sângele a 
ţâşnit, cum curge şi azi, exact din punctul care desparte 
Dobitocul de Profet. 

Personal, dacă părerile personale mai sunt permi-
se, m-am împotrivit războiului când s-a iscat război. 
Războiul din urmă a dus la situaţia extrem de grea 
din timpurile noastre, pe care, între patru ochi, toată 
lumea o recunoaşte în cauzalitatea ei, dar cu care toată 
lumea se laudă în presă şi oratorie. Dacă nu mă înşel, 
pacifismul are sensul de-a evita din răsputeri şi războiul 

legitim. Şi asta, evident, nu pentru pielea noastră, care 
nu face mai mult decât o piele, dar pentru o civilizaţie 
şi o cultură, unicul scop tangibil, ni se pare, al vieţii în 
societate organizată – şi pentru sute de mii de oameni 
cu drepturi la viaţă, egale cu drepturile acelor oameni 
de barometrie, însărcinaţi de un portofoliu să monopo-
lizeze toată sensibilitatea atmosferică a unui sentiment, 
în pofida unui popor întreg. 

Al dumitale cu drag, 
T. Arghezi

Enric 
Furtună

Dragă prietene Relgis,
Ancheta ce-ai întreprins şi care 

se rezumă cuprinzător în cele două 
întrebări pline de însuşi conţinutul 
răspunsului, nu este decât un corolar 
logic (de trecere la acţiune) al teore-
melor pacifisto-umanitariste, cărora 
te-ai dedicat şi pentru care, mai 
insistent şi mai pasionat ca oricare 
altul, lupţi să găseşti dezlegarea. 

Atât în Principiile Umanitariste 
cât şi în Umanitarismul şi Interna-
ţionala Intelectualilor şi acum în 
urmă în Internaţionala Pacifistă, 
urmăreşti ideea unei federaţiuni 
internaţionale a tot ce este intelect 
şi suflet. Ai clădit o doctrină pentru 
dogmatici şi o credinţă liberă pentru 
milioanele de suflete însetate de 
pace şi frăţie. De prisos a mai adău-
ga postulatelor tale ideale, epitetul: 
apolitice. 

Fireşte, pentru înfăptuirea de-
zideratelor, nu spun ale tale, ci ale 
întregii omeniri îngenunchiate şi 
batjocorite de geniul răului, este 
nevoie de ceea ce numeşti tu o 
„Internaţională Pacifistă”. Dar – nu 
este întrebarea dacă constituirea 
unei asemenea „Internaţionale” 
s-ar putea realiza, ci dacă acestei 
corporaţiuni apolitice i s-ar putea in-
corpora factorii politici responsabili. 
Dacă deci şi „Liga Naţiunilor”, de 
pildă, ca „grupare care luptă pentru 
pace”, ar consimţi să-şi lărgească 

sfera influenţei, prin influenţa infinit 
mai puternică, a tuturor anonimilor 
ligii umane…

Iată ce nu cred posibil – pe cale 
paşnică. 

Dar, pentru că nu e vorba de re-
voluţie, singura cale de a face educa-
ţia pentru pace a oamenilor, cred că 
este numai aceea a lentei dar eficacei 
întrepătrunderi a valorilor cultu-
rale. Este nevoie deci de o cât mai 
aprigă propagandă pentru bunurile 
ideale. Acestea nu au înduşmănit 
niciodată oamenii. 

Altfel, jertfele aduse pe altarul 
ideii de pace, de către toţi cei care 
refuză portul armei, vor fi sporadice 
şi inutile, atâta timp cât educaţia, în 
genere, a oamenilor va fi de esenţă 
materialistă. 

Frate Relgis, exemplul rar şi 
înălţător al activităţii tale nu poate 
rămâne fără ecou. Singură pilda 
vieţii tale face mai mult ca o Interna-
ţională Pacifistă, solemn decretată 
de un congres şi oficial consacrată 
printr-un… proces-verbal.

Al tău, cu iubire şi admiraţie
enric Furtună

Perpessicius
Nu vrem să aruncăm nicio um-

bră de discredit peste idealismul 
iremediabil şi eroic al militanţilor 
pentru pace. Stăruinţa lor e cu atât 
mai de lăudat cu cât merge, adeseori, 
mână în mână cu suferinţa martiru-
lui. Pentru că nu e vorba numai de o 
atitudine pur sentimentală ci şi de o 
acţiune de natură practică, năzuind 
să schimbe faţa omenirii, să grăbeas-
că pacificarea, să realizeze acea „In-
ternaţională Pacifistă” despre care 
relatează, pe larg – sub acest titlu – o 
plachetă, de curând apărută a d-lui 
Eugen Relgis. Ea cuprinde date în 
legătură cu conferinţa „internaţiona-
lă a potrivnicilor războiului”, ţinută 
între 27-31 iulie 1928 la Sonntags-
berg (Austria) şi proclamând între 
întâile şi efectivele mijloace pentru 
realizarea internaţionalei pacifiste 
o internaţională a intelectualilor, al 
cărei rost să fie de „a îndruma evo-
luţia interioară a omului, schimbând 

mentalitatea bazată pe violenţă şi 
intoleranţă. Dacă proletarii încep 
să pregătească era socialistă, inte-
lectualii trebuie să pregătească era 
spirituală”. Pregătirea pentru care 
scepticismul celor ce au trecut prin 
război şi au cunoscut cătuşa de fier 
a imperativului militarist, nu poate 
face nimic. Trebuie, desigur, suflete 
iluminate, pentru care viitorul nu 
se măsoară pe vârste de oameni, ci 
pe generaţii, pe veacuri. Şi domnul 
Eugen Relgis e unul dintre aceştia. 
Singuri ei pot da verbului convingere 
şi acţiunii continuitate. Singuri ei 
pot merge către o stea care nu le va 
lumina niciodată. Cel puţin în viaţa 
aceasta, pământească. Iată de ce, ni 
se pare şi simptomatic şi consolant 
că „Internaţională Pacifistă” mută 
lupta – pentru că luptă este – în 
planul intelectual. Numai de acolo 
se poate aştepta o prefacere, singura 
durabilă. La aceasta, am putea adă-

M.A. 
Halévy 

Dintre toate valorile morale, care 
au intrat în patrimoniul omenirii, 
ideea păcii universale este desigur 
aceea a cărei obârşie iudaică n-a 
fost încă (şi nu va fi poate niciodată) 
contestată. 

Arheologia, Istoria Religiilor 
au putut încerca să caute analogii 
culturale sau monoteiste şi la alte 
popoare din antichitate; nicăieri însă 
nu s-a găsit măcar un indiciu despre 
un ideal, ca acela pe care-l exprima 
profetismul evreiesc în secolul al 
VIII-lea, înainte de era creştină:

„… În zilele de pe urmă…
îşi vor făuri săbiile în pluguri, 
şi lăncile în cosoare;
popor asupra celuilalt nu va 

mai ridica sabia – 
şi nu se vor mai deda războ-

iului…”
(Isaia, II; Mica, IV)
Din acest ideal utopic, Israel şi-a 

făcut un articol de credinţă. Ziua cea 

mare a Domnului, éra mesianică, ce 
va aduce pacea universală – trebuie 
să vină! „Şi chiar dacă va întârzia, 
o voi aştepta totuşi, mereu!” În 
literatura de după distrugerea Sta-
tului iudeu, ideea biblică de pace e 
exaltată în termeni sublimi: „Pacea 
cântăreşte cât toate bunurile la un 
loc”; „Numele lui Dumnezeu este 
Pace” etc. 

Pacifismul trebuie deci să fie 
năzuinţa oricărui credincios sincer 
cu sine însuşi, întrucât religia sa se 
reclamă de Scriptură. 

O organizaţie pacifistă interna-
ţională, în care să se întrunească 
diferitele grupări pentru pace – este 
necesară şi există chiar anumite 
asociaţii de această natură. Dacă se 
va ajunge la o formulă generală cu 
caracter apolitic şi areligios, se va 
putea realiza o adevărată Interna-
ţională Pacifistă. Dar succesul nu 
va fi sigur, după părerea mea, decât 
în cazul când scopul ei se va limita 
numai la pacifism. 

Planul de colaborare, normele de 
acţiune vor trebui să le fixeze grupă-
rile confederate, în comun acord cu 
diversele societăţi pentru sprijinirea 
Ligii Naţiunilor. 

(„Umanitarismul” I,  
7 martie 1929)

uga un singur text, din confesiunea 
la aniversarea de 10 ani a războiului 
semnată de Duhamel: „Nu am de 
gând să pacific lumea. Vreau să mă 
pacific pe mine însumi. De mult, am 
părăsit utopiile. Sunt sigur că vor 
mai fi noi războaie şi apropiate şi 
inexplicabile. Nu mai sunt la vârsta 
la care nădăjduieşti să reformezi 
lumea. Dar înţeleg să mă reformez 
pe mine însumi, să-mi reglez impul-
siile pure şi simple, să statornicesc 
în chip raţional dezaprobarea mea 
pentru război, a oricărui război, 
fără distincţie, fără sofisme pioa-
se”. Cuvinte admirabile, pentru că 
surprind adevărata soluţie, pentru 
că vor să zidească pe inima omului, 
pe inima purificată a fiecărui om în 
parte, viitoarea societate pacificată. 
Întreprindere dificilă, dar cu cât 
mai eroică, de vreme ce la tot pasul 
pândesc: egoismele de toate culorile 
şi îndoiala mulţimilor şi instinctele 
înrădăcinate de la origine…

(„Cuvântul”,  
19 ianuarie 1929)

Umbra lui Relgis...
Nu mă gândisem niciodată că voi scrie ceva 

despre Relgis înainte de momentul, totdeauna 
tardiv, când ajungi să încredinţezi tiparului un 
prim volum de Memorii. Da, l-am întâlnit pe 
acest uluitor Eugen Relgis, copil fiind, la Pia-
tra, unde mă născusem şi trăisem cu părinţii 
mei după 1930. Dar Relgis, născut în 1895, a 
locuit şi el, o vreme în „Micul Ierusalim”, Pia-
tra Neamţ, iar părintele meu, născut în 1903, 
îl cunoscuse bine, înainte de plecarea sa spre 
Bucureşti şi spre glorie... spre neuitare, poate... 
A mai revenit o dată la Piatra, spre sfârşitul 
anilor ’30, după ce-l cunoscuse bine şi se apro-
piase fidel de Romain Rolland. Nu despre ce a 
devenit tânărul Relgis – pe când se apropiase 
de 30 – 35 de ani – un pacifist, precum mento-
rul său şi un umanitarist încărcat de argumen-
tele propriei sale identităţi şi ale filiaţiei morale 
cu marele scriitor francez, vreau să scriu azi 
aici, ci despre charisma tulburătoare a acestui  
publicist şi scriitor de certă vocaţie, care se 
străduia să răspândească idealul lui Romain 
Rolland pe pământ românesc şi, într-o bună 
măsură, în lumea noastră ebree. Îmi amintesc, 
rememorare de maxim subiectivism, de ziua 

când s-a oprit în faţa casei noastre din Piatra, 
de pe colonel Roznoveanu, ca să-i vorbească 
părintelui meu – lucru de neînţeles pentru 
mine – şi s-o privească, presupun azi, mai 
înţelept fiind, pe mama mea, de o frumuseţe 
tulburătoare. Nu ştiam nimic despre pacifism, 
nu cunoşteam ce ne-ar putea oferi umani-
tarismul lui Relgis, dar faptul că acest om 
încântător stătea de vorbă cu ai mei, îi stima 
şi, datorită luminii întrezărite în privirea mea, 
mă mângâia pe creştet, pe când nu aveam încă 
un nume ştiut de el (în general neştiut), dom-
nişoara Făinaru de la Liceul Teoretic Evreiesc 
îi vorbise cândva, presupun, despre „băiatul 
procuristului de la Banca Centrală” (care era 
tatăl meu) ca despre un tânăr cu înzestrări 
literare. Am mai fost o dată prin Piatra, l-am 
mai văzut o dată, iar pe urmă, abia după 1946, 
când devenisem elev de liceu la Matei Basarab 
şi coborâsem cu alţi doi colegi, Alimănescu şi 
Stoenescu, spre Sărindarul presei bucureştene 
şi al marilor începuturi pe care le intuiam, ca 
piatră de hotar, pentru mine, desigur... El nu 
m-a recunoscut dar eu l-am regăsit printre 
puţinele mele amintiri, ca pe omul cu o de 

neuitat putere de atracţie pentru oricine l-ar 
fi văzut măcar o singură dată.

- Bună ziua, domnule Relgis... Nu mai ştiţi 
cine sunt... dar vă cunosc de la Piatra şi de la 
frumoasa mea profesoară de română.

- Domnişoara Făinaru? m-a întrebat el. 
Cei mai frumoşi ochi albaştri! Şi de la mama 
dumitale probabil, soţia „procuristului”, cel 
care mi-a împrumutat nişte bani când am fost 
la strâmtoare... Apoi, tuturor, mie şi colegilor 
mei: Ce învârtiţi pe aici? (observase în servi-
etele noastre doldora de fascicule poliţiste, 
Cuţitul de argint, intuind, probabil, vocaţia 
noastră secretă de vânzători de ziare!). Cum 
se mai vinde maculatura voastră?

- Înţelesese, însă, fără cuvinte, că „foarte 
prost”. – Veniţi, cândva pe la noi, la Semnalul 
şi întrebaţi de mine... Ei mă cunosc mai bine 
sub numele meu de taină, evreiesc, Sigler – 
anagrama lui Relgis... sau treceţi pe la Jurnalul 
de dimineaţă al lui Branişte, uneori mă puteţi 
găsi şi acolo. Oricum, spuneţi că v-am reco-
mandat eu, şi dacă n-o să mai fiu de găsit, poate 
la Tinereţea, pe care am auzit că o va „lansa” 
un tânăr publicist, fost pe la Hashomer Haţair, 

cred că îl cheamă Paul Cornea.
Ne-am despărţit, nu ştiam că-l văd pen-

tru ultima oară. Că va pleca, peste un an, în 
America de Sud, pe la Montevideo, unde avea 
să ajungă academician, apreciat şi recunoscut 
în cinci ţări sud-americane şi că va rămâne 
credincios primei sale devoţiuni, aceea faţă 
de pacifism şi Romain Rolland, care murise 
puţin după sfârşitul războiului. Mai aflam 
câteodată una sau alta despre Relgis: că a scris 
un volum despre Gandhi şi zeci de alte cărţi... 
Nu le-am citit decât mult prea târziu, aşa 
cum am citit şi ultima sa apariţie în librării, o  
reeditare din 1992, despre sexualitate în istoria 
umanităţii. Umbra lui Relgis, imaginea sa, 
alături de cea a părinţilor mei, m-a urmărit, 
însă, întotdeauna.

Mama s-a stins acum vreo patru decenii. 
Şi ce frumoasă era! Nici ochii uluitor de al-
baştri ai profesoarei mele de limba română 
nu izbutesc să-i uit, iar Relgis rămâne Năluca, 
tulburătoarea Nălucă... despre care a scris re-
gretatul meu prieten, Adrian Rogoz. Toţi avem 
o Nălucă! Fie-le tuturor ţărâna uşoară!

DOREL DORIAN
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Se spune de obicei „bătrâna 
Europă”. Unii o spun cu compasiune 
ironică; alţii, cu tristeţea amintirilor 
glorioase; foarte mulţi, din alte con-
tinente, cu orgoliul noului vlăstar, 
cu dispreţul înţelepciunii străvechi 
ori cu scrâşnetul robiei coloniale. 
Dacă celelalte continente pot fi cu-
prinse în limite geografice şi etnice, 
încadrate în cultura, în morala, în 
psihologia lor specifică – Europa nu 
poate fi caracterizată după regulile 
perfectului naturalist, care ştie să 
claseze o plantă sau să citească în 
straturile geologice. 

Europa nu mai este măcar o 
noţiune geografică, cu contururi 
definitive. Imensă peninsulă a Asiei, 
ea a fost odată arena însângerată de 
migraţiuni - creuzetul în care s-au 
contopit, în câteva „rase”, nenumă-
ratele noroade ale Orientului, atrase 
de mirajele mediteraneene sau de 
negurile nordice. Într-o vreme când 
China cultiva filozofia budistă şi 
picta pe mătase, când Biblia se 
înfiripa prin cuvântul Profeţilor, 
când piramidele se înălţau în 
marginea Saharei, Occidentul 
zăcea în noapte, cu pădurile 
lui pline de fiare, cu mlaştini-
le şi pustietăţile lui, cu omul 
în piele de urs, dibuitor prin 
caverne, sălăşluind în câmpie 
ca să se refugieze în creştetul 
munţilor…

Istoria Europei, în ultimele 
trei milenii, este cea mai pateti-
că dintre toate. E atât de febrilă, 
atât de învălmăşită – cu erup-
ţiuni care încing orizonturile 
şi cu prăbuşiri până în inima 
pământului - ,încât ea ne apare 
ca un gigantic vârtej în care 
sunt prinse toate apele planetei. 
Dacă există un centru al istoriei 
umane, el se află în Europa, care 
este opera celorlalte continente, 
după cum fructul este o sinteză 
a arborelui. Toate culturile şi 
religiile, toate energiile etnice, 
toate avalanşele războinice şi 
expansiunile spirituale au fecundat 
Europa, generaţie după generaţie, 
popor după popor, stat după stat… 
La rândul ei, Europa a creat forme 
sociale, politice, etice, tehnice, care 
au crescut peste primele temelii „pă-
gâne” sau „barbare”, ascunzându-le 
într-atât, că arheologii descoperă cu 
surpriză urmele Egiptului, ale Indi-
ei, ale Iranului, ale Iudeii şi chiar ale 
Americii. Sub templul grec găsim 
fundaţii africane; catedrala creştină 
a crescut prin credinţa sinaitică; 
flota engleză s-a ivit la chemările 
belşugului tropical. Matematica lui 
Poincaré e tributară astrologiei chal-
deene; filozofia lui Schopenhauer e 
un reflex al budismului; Napoleon e 
un emul al lui Tamerlan…

Originalitatea Europei constă, 
înainte de toate, în facultatea ei de 
absorbire şi de transformare a valo-
rilor omeneşti. Şi cele creatoare, şi 
cele negative. Frământată de mâi-
nile tuturor făurarilor şi ale tuturor 
cuceritorilor, ea a căpătat virtuţile 
şi defectele acestora, sporindu-le 
neîncetat. Căile lumii şi-au găsit 
punctul de încrucişare, succesiv, în 
diferite regiuni ale Europei: Atena, 
Roma, Constantinopol, Cordoba, 

Viena, Kiev, Paris, Londra… Câteva 
civilizaţii şi culturi s-au desfăşurat 
chiar în sânul continentului eu-
ropean, într-un flux şi reflux mai 
rapid, mai intens – şi mai rodnic. 
Cei ce plângeau pe ruinele unei lumi 
erau, fără să ştie, vestitorii unei lumi 
noi. Lanţul progresului se întindea 
peste abisuri, de la o culme la altă 
culme. 

Binele şi răul, Europa le-a pri-
mit de pretutindeni şi le-a înapoiat 
înzecit. Elanuri inconştiente şi-au 
recunoscut, prin ea, direcţia şi me-
nirea; probleme mistice au căpătat, 
în cetăţile occidentale, soluţii şti-
inţifice; nevoi artificiale au devenit 
planetare, realizate de tehnică şi 

impuse deseori cu sabia. 
Într-adevăr, pentru că e o sin-

teză a celorlalte continente, Europa 
a repetat gesturile lor siluitoare, 
cuvintele lor magice, epopeile lor 
măreţe. Toate, într-o măsură mai 
amplă, cu o tenacitate mai lucidă. 
La năvala formidabilă a perşilor, 
vechii greci au răspuns cu mândra 
rezistenţă a cetăţii dominată de 
Logică şi Frumuseţe. Imperialismul 
rudimentar şi anarhic al mongolilor 
s-a sfărâmat de zidul mobil al legiu-
nilor romane, al căror imperialism e 
înlocuit azi de cel anglo-saxon.

Imperialismul – politic, econo-
mic, religios, cultural – e caracte-
ristica dominantă a Europei. Am 
spus că ea nu e măcar o noţiune 
geografică. Nu putem evoca Insula 
Britanică, fără s-o vedem legată de 
coloniile ei, risipite pe toate latitu-
dinile: e primatul Traficului. Rusia 
sovietică a proclamat primatul 
Muncii. Coudenhove-Kalergi, obse-
dat de erezii politice, cere unitatea 
Europei fără Anglia şi fără Rusia, 
care ar forma alte două blocuri de 
interese politice! Dar Rusia euro-
peană se întinde, prin Siberia, până 

la Pacific: Revoluţia ei se repercu-
tează până la pagodele chineze şi 
până la republicile sud-americane. 
Cine crede că se pot înălţa stăvilare 
politice definitive, în calea impe-
rialismului mercantil al Angliei 
sau a imperialismului proletar al 
Rusiei? Statele Unite ale Americii 
sunt fiice îmbogăţite ale Europei: 
acolo se înalţă pan-americanismul 
arivist. Naţiunile care se trezesc 
în India sau Egipt, în Asia Minoră 
sau în China, sunt acum eleve ale 
naţiunilor europene; se vorbeşte 
doar de pan-islamism, de uniunea 
pan-asiatică, după ce s-a proclamat 
pan-slavismul, pan-germanismul. 
Azi, mai mult ca oricând, se vorbeşte 

de Pan-Europa…
Ce dovedesc aceste pan-uri, 

ridicate unele asupra celorlalte? 
Ele ne conving că legea care 
guvernează lumea, este acea a 
unităţii. Tendinţa spre unitate, în 
viaţa popoarelor, e ca şi tendinţa 
biologică a creşterii nelimitate. 
Natura are frâne represive faţă 
de monştrii ei. Ea face să dispară 
plesiozaurii catastrofali, după 
cum favorizează înmulţirea vietă-
ţilor care aduc echilibrul în lupta 
pentru existenţă. 

Imperialismul politic e sino-
nim cu gigantanasia. Istoria ne 
arată că toate imperialismele au 
pierit, pentru că au vrut să treacă 
dincolo de limitele impuse de 
creşterea lor firească. De gigan-
tanasie a pierit Imperiul Roman, 
subminat de naţiunile robite 
Romei orgolioase. Gigantanasia 
a destrămat imperialismul cato-
lic, pentru că spiritul creştin s-a 
transformat în biserică siluitoare. 
„Marile-Puteri”, care oprimă 
individualităţile naţionale, etni-

ce, religioase, sunt condamnate să 
aibă aceeaşi soartă. Imperialismul 
politico-economic al Angliei începe 
să se desfacă; împotriva lui creşte 
imperialismul tehnic-financiar al 
Americii. Revoluţia franceză, care 
a devenit şi ea imperialistă, de la 
1789 până la 1848 şi 1914, primeşte 
acum contra-acţiunea Revoluţiei 
ruseşti, de la 1905 şi 1917. După 
romantismul „egalităţii, libertăţii, 
fraternităţii”, formula nemiloasă a 
luptei de clasă…

Stăruim asupra cuvântului im-
perialism. Tendinţele spre unitate 
(afară de două sau trei excepţii 
evidente) au fost susţinute până azi 
prin aceleaşi mijloace: de forţă în 
domeniul social-politic-economic; 
de intoleranţă în domeniul etic-re-
ligios-cultural. Imperialismul nu va 
deveni adevărat internaţionalism, 
decât atunci când armele lui vor fi 
acelea ale iubirii şi libertăţii. Până 
atunci, toate imperialismele – şi cele 
economice şi cele revoluţionare – 
vor fi sângeroase şi vor pieri înainte 
de izbânda cea mare. 

Europa e un vălmăşag de ten-
dinţe: un iad de erori, un paradis 

de desăvârşiri. Ea cuprinde toate 
idealurile, roase însă de minciunile 
tradiţiei, paralizate de absolutismul 
dogmelor. Europa suferă de tulbu-
rări ale gestaţiunii care influenţează 
şi celelalte continente. Din matricea 
ei se vor ivi şi biruinţe definitive. Ea 
va fi o „armonie a contrariilor”, când 

îşi va recunoaşte menirea. Unitatea 
europeană, „Statele Unite” ale Eu-
ropei, dacă nu vor fi exclusiviste, 
nu vor provoca blocul antagonist 
al Asiei sau al Americii, ci vor crea 
puntea dublă: deasupra Pacificului 
şi Atlanticului, prin pan-humanism, 
singurul „pan” ce poate fi acceptat 
ca o lege firească a speciei umane 
şi ca o poruncă a conştiinţei indi-
viduale…

Azi, Europa e între ciocan şi 
nicovală.  Asia îi dă o pildă de 
înţelepciune. America o tentează 
cu bogăţiile ei. Europa să fie o 
sinteză a spiritului şi materiei! 
Ea n-a cunoscut încă măsura cea 
regeneratoare. S-a prăbuşit de la o 
extremă la alta. Gandhi şi Tagore 
i-au trimis avertismentul Nonvio-
lenţei şi al sufletului care se uneşte 
cu sufletele lumii prin credinţă şi 
iubire. Edison şi Rockefeler i-au 
dat mirajele tehnicii care înmieşte 
puterile omeneşti şi ale organizării 
care înmieşte valorile pământene… 
Asia e însă anemiată de renunţările 
spirituale. America e ameninţată de 
cancerul maşinismului. 

Europa va şti să spiritualizeze 
materia?

Să dea inimă maşinii şi inteli-
genţă clarvăzătoare instinctelor?

Să fie cucernică şi ştiinţifică?
Să umanizeze noroadele şi să 

divinizeze omul? 
Să frângă zăgazurile artificiale 

ale naţiunilor şi claselor şi să înalţe 
cetăţile Muncii şi templele Ştiinţei, 
cu porţi deschise tuturor acelora 
care vor să creeze şi care vor să se 
lumineze?...

Sunt semne că Europa cea tânără 
va ajunge la echilibrul dualismului. 
Dualismul universal îi stă ca model 
nezdruncinat. Europa are în ea 
seminţele rodniciilor viitoare. Cele 

patru vânturi ale lumii aduc asupra 
ei suflările tuturor năzuinţelor. 
Organele unităţii planetare există, 
palpitânde, aşteptând orânduirea 
lor într-o supremă făptură armo-
nioasă. Unele dintre aceste organe 
poartă încă nume false, pentru că şi 
conţinutul lor a fost falsificat. 

Imperialismul se va numi în 
curând internaţionalism; naţio-
nalismul egocentric se va numi 
patriotism cultural; capitalismul 
rapace se va schimba în cooperaţie, 
în ajutor mutual; războiul dintre 
state va face loc concurenţei libere 
a muncii; războiul dintre clase va fi 
înlăturat de individualismul crea-
tor; revoluţia va redeveni evoluţie; 
metoda opresiunii va fi dominată 
de legea interdependenţei; Liga 
Naţiunilor va ajunge într-adevăr 
o Uniune a popoarelor omeneşti; 
când dreptatea va înlocui glasul 
tunului; când iubirea va înlătura 
invidia şi ura…

Intuiţiile budiste, profeţiile 
biblice, elanurile creştine sunt azi 
confirmate de logică, de ştiinţă, 
de tehnică. Azi trebuie să ştim 
să vedem mugurii adevărului în 
frunzişul fremătător al veacurilor. 
Avem la îndemână moştenirea 
tuturor culturilor şi industriilor; ea 
aşteaptă în inimi chinuite încă de 
instincte, în cugete înnegurate încă 
de superstiţii. 

Europeanul este înainte de 
toate universalist, pentru că este 
un produs al tuturor raselor. A fi 
universalist înseamnă totodată a 
fi individualist. Naţionalismul care 
bântuie în Europa e o formă eronată 
a individualismului, care crede că 
se pot uita sau falsifica legăturile 
lui nenumărate cu celelalte naţiuni. 
Europeanul a confundat prea des 
răul cu binele, urâtul cu frumosul, 
minciuna cu adevărul…

…Azi, după potopul roşu din 
1914-1918, apele încep să se deo-
sebească de uscat, lumina se des-
prinde de neguri. Europeanul ştie 
şi simte că nu mai poate fi omul 
cavernelor, omul invaziilor, omul 
arsenalelor, omul banului. Cu inima 
în mână, el se oferă semenilor pe 
care îi recunoaşte în propria lui casă 
şi în celelalte continente. Căci el e 
un datornic – dar şi un dăruitor. E 
un misionar – şi totodată un neofit 
al vieţii. De aceea, europeanul nu va 
îmbătrâni. Europa va rămâne tână-
ră, pentru că ea e într-adevăr rodul 
ce se înnoieşte mereu pe arborele 
inepuizabil al omenirii…

Şi, mai ales în ţările unde igno-
ranţa e încă stăpână, unde omorul 
e încă răspunsul orb la cuvântul 
păcii; mai ales în ţările Europei 
unde europenismul nu e încă recu-
noscut, să răspundem cu stăruitoare 
încredere: 

Vrem să fim europeni, pentru că 
aceasta e menirea noastră… Vrem să 
fim „buni europeni” – prin muncă, 
prin gândire, prin credinţă - pentru 
că numai astfel ne împlinim destinul 
nostru de fii ai Pământului şi de 
fraţi ai Omului de pretutindeni şi 
de oricând!

(„Cuget liber”,  
nr. 1, noiembrie 1927)

EUROPA CEA tâNĂRĂ

P E  M E R I D I A N E l E  G l O B U l U I



Noi rămânem, oricare ar fi furtunile istorice, 
oriunde ne-ar purta vicisitudinile politice, moş-
tenitorii Bibliei.

Gânditori, poeţi, artişti – umili meşteşugari ai 
scrisului, oricât de mari ne-ar fi ambiţiile, oricare 
ar fi crezul nostru individual - noi suntem tributarii 
înţelepciunii, poeziei şi credinţei străvechi. Fie că 
ne exprimăm în limba naţională a ţării care ne 
adăposteşte sau în acel esperanto al Diasporei, care 
este idişul, sau în graiul în care au fost proclamate 
Cele Zece Porunci şi s-au cântat Psalmii lui David, 
fie că venim dintr-un târguşor pierdut în lâncezeala 
reveriei, sau din vălmăşagul trepidant al marilor 
oraşe, fie că avem fiecare altă poziţie în societate, 
altă ideologie, altă atitudine etică sau estetică, noi 
suntem, vrând-nevrând, solidari şi unitari în ne-
pieritoarea împărăţie a Spiritului creator. 

La această realitate spirituală, iudaismul a con-
tribuit cu forţele sale într-o măsură pe care şi astăzi 
suntem nevoiţi s-o reamintim celorlalte popoare, 
mai ales în momentele tragice ale pasiunilor colec-
tive. Această solidaritate, sub semnul universal al 
culturii, ni se impune mai cu seamă în vremuri de 
restrişte, când lupta ce-o avem de dus necontenit 
pentru existenţa noastră şi pentru destinul nostru 
istoric este atât de cumplită în durerea şi – de ce 
n-am spune-o? – în absurditatea ei de necrezut. 

Când pentru alte înjghebări naţionale, uni-
ficarea se face în mod forţat pentru o generaţie 

sau două, sub steagul egoismului, al urii de rasă 
şi al violenţei organizate, noi nu putem avea alte 
mijloace decât „armele vii” ale culturii care este, 
prin însăşi natura ei, paşnică şi creatoare. Un po-
por stăruie câtă vreme îşi păstrează valorile etice, 
artistice, ştiinţifice, adăugând la ele realizările 
fiecărei generaţii. 

Aceasta este explicaţia dintâi a acelui fapt pe 
care unii savanţi, care au cercetat cimitirele istoriei, 
îl consideră ca un miracol: permanenţa poporului 
lui Israel într-o lume bântuită de uraganele ob-
scurantismului, ale rasismului şi ale războiului. 
Iar acela care este convins, ca mine, de unitatea 
genului uman, de realitatea acelui organism pla-
netar al omenirii, ce se menţine numai prin raţiune 
şi iubire, prin libertate şi dreptate, acela nu poate 
ignora nici înaltele învăţături ale iudaismului şi nu 
poate râvni la o cinste mai mare decât aceea de a 
fi un slujitor al omenirii şi al colectivităţii în sânul 
căreia s-a născut. 

În acest sens înţeleg o adevărată „schimbare a 
mentalităţii”, mai cu seamă la tinerele generaţii, 
la confraţii care abia au debutat şi se cred atât de 
bătăioşi şi de intransigenţi. Ei îşi vor da curând 
seama că lumea n-a început cu dânşii! 

Eu mă grăbesc să recunosc că aceia care abia au 
intrat în arenă pot aduce cu ei farmecul ineditului, 
adierea speranţelor, a biruinţelor de mâine. Unii 
dintre dânşii, tinerii, vor păşi peste noi, înaintaşii, 

care începem să ne numărăm operele şi anii cu 
deceniile. Dar tocmai aceasta ne consolează: că 
luminiţele culturii vor fi aduse după noi de alte 
mâini, cutezătoare şi ferme şi că ceea ce am visat 
noi, cei „vechi”, se va înfăptui într-o atmosferă mai 
prielnică. Într-o atmosferă în care cuvântul va fi 
totodată faptă şi duh, iar purtătorii lui vor fi oameni 
liberi, vestitori ai renaşterii intelectuale şi morale a 
individului, a neamului său şi a umanităţii.

Să nu uităm: înainte de toate ne trebuie lumi-
nă, mai multă lumină, pentru a înfrânge mizeria 
materială şi morală în care se zbat azi popoarele şi, 
printre ele, făpturile colectivităţii evreieşti. Un om 
luminat rezistă mult mai bine valurilor de ură, care 
se năpustesc cu atâta înverşunare în încăierarea 
egoismelor naţionale. 

Ca om şi ca evreu, înţeleg să lucrez mai depar-
te, cu uneltele mele de meşteşugar al Cuvântului, 
fără a-mi precupeţi puterile şi fără a înfrâna elanul 
altora cu vană dialectică. 

Deprins cu disciplina liber consimţită – pe care 
şi-o însuşeşte acela care vede lucrurile şi viaţa „sub 
specie eternitatis” – voi lucra şi aici, cum am lucrat 
şi în alte ţări, dincolo de ideologii vremelnice, pen-
tru ceea ce este permanent deasupra acestui oribil 
război al naţiunilor şi imperialismelor, deasupra 
confesiunilor politice sau religioase – pentru omul 
din noi, pentru omul din evreu sau de orice alt 
neam ar fi el, pentru mai multă dreptate, libertate 
şi omenie în ţara în care trăim. 

(Tel Aviv, 22 martie 1962)

[...] Odinioară, profetul era 
învăluit în faldurile mantiei, dacă 
nu era cu pieptul gol – deschis ca şi 
inima lui. Azi, el poartă redingotă şi 
barba lui nu mai e sălbatic zbârlită, 
ci tăiată cu grijă la un coafor pari-
zian. Dacă nu stă ghemuit într-o 
grotă din coasta muntelui, privind 
încruntat în valea păcătoşilor, el 
şade azi la un birou acoperit cu 
cristal, cu telefon la îndemână şi 
cu ziduri de cărţi. Înainte: cuvântul 
rostit, strigat în faţa norodului. Azi: 
cuvântul imprimat, risipit în jurul 
planetei, multiplicat la nesfârşit, ca 
ecourile într-o cameră de rezonanţă. 
Înainte, profetul era pescar, dulgher 
sau hoinar flămând. Azi, poate fi 
şi corespondentul lui „Neue Freie 
Presse”, poate solicita audienţe la 
„Sultanul Roşu” sau la Wilhelm II, 
poate propune lui Rothschild crea-
rea unei colonii într-o ţară părăsită 
de două mii de ani – şi pe care, sub 
ochii coreligionarilor săi prigoniţi 
sau ai celor care se cred asimilaţi din 
Diaspora, el o reînvie cu preciziuni 
de economist şi cu frumuseţi de 
poet, în al său „Altneuland”…

Iată la ce ne gândim acum, când 
a trecut un sfert de veac de la moar-
tea lui Theodor Herzl – profetul în 
redingotă. 

Când Palestina renaşte azi cu 
ogoare înflorite, cu oraşe de beton şi 
cu Universitatea ei radioasă, avem 
dovada definitivă a forţei profetice 
pe care evreii au păstrat-o şi într-un 
gazetar cu mari însuşiri de diplomat, 
care a ştiut să rămână neîntinat în 
mlaştinile politicii europene. Herzl 
şi-a purtat idealul prin palatele 
autocraţilor imperiali, prin holurile 
băncilor, prin birourile redacţiilor, 
dar la tribuna congreselor de la Ba-
sel, el şi-a înălţat silueta cu mândrie 
regească, cu adevărata regalitate a 
spiritului care nu uită că acest pă-
mânt e strâns de ghearele de oţel ale 
egoismelor naţionale şi ale rapacităţii 
capitaliste. 

Să proclami o luptă de conservare 
a poporului tău, certându-i să se în-
toarcă în ţara strămoşilor după două 
milenii de pătimire universală, aceas-
ta era o cutezanţă de profet, care avea 
însă şi intuiţia evenimentelor politice 
mondiale. În faţa unei inteligenţe 
atât de pătrunzătoare a destinelor 
colective, în faţa unei voinţe care îşi 
ţinea inima în mâini, oferind-o ca 
o chezăşie a izbânzii, trebuie să ne 
închinăm cu respectul cuvenit eroilor 
şi martirilor. 

Herzl e prea aproape de noi ca 
să-l idealizăm – şi totuşi, un sfert de 
veac de la moartea lui i-a confirmat 
profetismul şi l-a profilat ca o statuie 
sub bolta înstelată a istoriei omeneşti. 
Nu numai a istoriei poporului evreu! 
Herzl a fost misionarul poporului 
său, dar a fost, fără să se proclame, 
şi un cetăţean al omenirii. Pentru că 
a lucrat după legile eternei dreptăţi, 
pentru că a luptat pentru libertatea 
politică, pentru egalitatea în drepturi 
şi pentru dreptul de a trăi al acelora 
care sunt moştenitori autentici ai 
Bibliei, semănători neistoviţi ai păcii 
şi culturii pe pământul acesta însân-
gerat şi de ei…

Theodor Herzl s-a străduit în spi-
ritul mesianismului. Cei care au vestit 
lumii legile etice şi menirea divină a 
omului trebuiau scoşi din sclavia de-
ghizată în care erau ţinuţi de popoare 
mari tinere. Sclavia evreilor era, 
înainte de toate, politică. Goniţi sau 
înţărcuiţi, ei şi-au păstrat însă acea 
libertate morală şi intelectuală, care a 
dat totdeauna celor oprimaţi prepon-
derenţa în tărâmurile gândirii, ale 
creaţiei, ale acţiunii spirituale. Fău-
rari şi mânuitori ai valorilor supreme, 
permanente, ale culturii şi civilizaţiei 
omeneşti, evreii au fost ţinuţi pretu-
tindeni sub protecţia (tolerantă sau 
agresivă) a statelor. Pentru că politica 
este, în fond, secretul puterii de stat, 
Herzl a vrut să înjghebeze evreilor, 
prin mijloace politice, un nou stat 
propriu. El s-a folosit de mijloace 
impuse de împrejurări istorice. A vor-
bit stăpânilor vremelnici ai statelor 
în limba pe care o înţelegeau. A fost 
profetul-diplomat, care a continuat la 
sfârşitul secolului al XIX-lea pe pro-
feţii biblici. Aceştia au avut totdeauna 
două patrii: cea a poporului lor şi 
cea a omenirii – patria temporară 
încadrată de cea universală, sălaşul 
de toate zilele ocrotit de cerul Unităţii 
divine…

Da! Lângă silueta în redingotă 
a lui Theodor Herzl care, sprijinit 
cu mâinile de balconul unui hotel 
elveţian, priveşte la munţii tot atât de 
stâncoşi ca şi credinţa lui, uniţi şi ei 
cu cerul, după cum în făptura lui re-
alităţile erau contopite cu idealurile, 
noi vedem silueta fantomatică a altui 
profet: a aceluia care a strigat cândva, 
de pe înălţimile sinaite, cuvântul pre-
vestitor al Domnului către triburile 
învălmăşite ale Israelului – şi risipite 
apoi iarăşi în lumea largă…

(Iulie, 1927)

Dragă 
Doctore  

David  
Şafran,

Sunt bucuros să aflu, prin scri-
soarea d-tale atât de prietenească, 
de reuniunea festivă ce se va ţine 
în Ierusalim. Nu ştiu dacă primul 
vostru „Kinus” corespunde vreunei 
aniversări, însă orice reuniune a 
slujitorilor culturii – atât de singu-
ratici sau ignoraţi în străduinţele 
lor – e într-adevăr o sărbătoare de 
comuniune şi de înnoire a puterilor 
de muncă şi creaţie. Apreciez mai 
cu seamă faptul că se vor aduna 
scriitori originari din România, care 
se exprimă în limbile română, idiş 
sau ebraică, în ţara unde şi-au găsit 
în cele din urmă, după anii negri ai 
războiului şi ai prigoanei politice 
şi rasiste, nu un simplu refugiu, ci 
locul teluric, istoric şi etic priel-
nic pentru împlinirea năzuinţelor 
culturale şi spirituale în mijlocul 
poporului lor. 

Invitaţia d-tale şi a lui Bar-Avi – 
animatori ai revistei „Menora” – mă 
readuce cu gândul la peregrinările 
de anul trecut, când, împreună cu 
Ana, tovarăşa mea de viaţă, am 
cutreierat Israelul, unde am regăsit 
vechi prieteni şi cititori ai mei, şi am 
cunoscut pe unii din generaţia tână-
ră, scriitori în limba română. Venit 
din refugiul meu sud-american, 
după 15 ani de activitate culturală 
în limba spaniolă, reîntâlnirile mele 
în Israel, în mediul evreilor români, 
au trezit toate amintirile din vremea 
când mă străduiam, în ţara natală, 
pentru idealurile de pace, dreptate 
şi libertate – idealuri care, pentru 
noi, îşi au rădăcinile în profeţii şi 
învăţaţii noştri, în ceea ce eu numesc 
„umanitarismul biblic”, sursă nepie-
ritoare pentru orice om instruit şi de 
bună voire. 

Ţin să adaug cu acest prilej că, în 
timp ce mă aflam în Israel, am izbu-
tit să public, după atâţia ani de exil, 
şi o carte în româneşte, intitulată 
„Mărturii de ieri şi de azi”, pentru 
a aminti pe unii dintre înaintaşii 
noştri, care s-au ostenit în această 
limbă în vechea Românie. De la 
Moses Schwarzfeld, care a însufleţit 
presa evreiască timp de jumătate 
de secol, până la fraţii Iosif şi Iancu 
Guttman, seceraţi în floarea vârstei, 
de la A.L. Zissu, care a închis ochii în 
Israel, până la Enric Furtună, care 
întârzie, ca şi mine, în Diaspora, 
am vrut să actualizez contribuţia 
noastră la valorile iudaice, în at-
mosfera de emulaţie intelectuală 
şi constructivă a ţării vechi şi noi. 
Aceasta este şi semnificaţia reuniu-
nii voastre, a celor care se străduiesc 
în Israel – în limba natală sau în cea 
naţională – pentru a contribui la 
sporirea moştenirilor noastre etice 
şi culturale. Căci o moştenire la 
care nu se adaugă noi realizări, noi 
elemente vitale, noi depăşiri de sine, 
se uzează, scade sau se pierde. 

Scriitori evrei de limbă română, 
solidari cu toţi ceilalţi făurari ai 
Cuvântului, adică ai gândirii şi ai 
adevărului în literatură, în artă, în 
ştiinţă, pot găsi în realităţile isra-
eliene izvoare prielnice adevăratei 
activităţi culturale, care e în esenţă 
universal omenească. 

În acest sens, de dincolo de 
Ocean, salut reuniunea voastră, 
simţindu-mă prezent acolo, în Ie-
rusalimul cutreierat nu demult, şi 
nutrind, în ciuda vârstei, speranţa 
unei apropiate reveniri. 

Cu urări de pace şi sănătate, în 
această zi a Anului Nou al nostru, 
uniţi în gândire şi acţiune, rămân 
al vostru, 

EUGEN RELGIS
Montevideo, 19 septembrie 

1963

Un profet în redingotă: 
theodor Herzl
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