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HAG PESAH SAMEAH!

HAG PESAH SAMEAH !
Mesajul de Pesah al preşedintelui F.C.E.R., deputat dr. AUREL VAINER
Epopeea eliberării poporului nostru
din robia egipteană o sărbătorim cu aceeaşi bucurie şi în 5770. Ieşirea din Egipt
se asociază cu efortul lui Moşe Rabeinu
de a reeduca poporul şi de a scoate
sclavia din mentalitatea celor eliberaţi, pe
parcursul celor 40 de ani de traversare a
deşertului. Numai în calitate de oameni
liberi şi pe plan spiritual a fost posibil momentul culminant al acelei perioade, unul
din cele mai însemnate evenimente din
istoria antichităţii, nu doar pentru poporul
evreu, ci şi pentru întreaga umanitate:
primirea Decalogului.
Trecem, astăzi, printr-o perioadă
complexă, criza economică şi ﬁnanciară
mondială, care afectează şi România,
şi, implicit comunitatea noastră. Dar,
aşa cum, din momentul ieşirii din sclavia
egipteană – actul nostru de naştere ca
popor – şi până în zilele noastre, ne-am

străduit şi am reuşit să biruim obstacolele,
sperăm, cu ajutorul bunului Dumnezeu,
că vom reuşi şi de data aceasta să
depăşim greutăţile, nu puţine, cu care
ne confruntăm. Prima condiţie este să
ne păstrăm echilibrul lăuntric, să facem
astfel încât viaţa evreiască din România
să-şi urmeze cursul normal, „cu toate
pânzele sus”, apărându-ne integritatea
şi demnitatea noastră, unindu-ne forţele
– organizaţii evreieşti, reprezentanţi ai
societăţii civile, oameni de cultură de orice etnie şi confesiune care împărtăşesc
aceleaşi convingeri umaniste – împotriva
malformaţiilor de gândire, care se acutizează întotdeauna în vreme de criză:
antisemitism, negaţionism, rasism. Am
organizat simpozioane pe tema combaterii prejudecăţilor, calomniilor antisemite,
negării Holocaustului, antiisraelismului –
formă recentă de antisemitism –, cu grad

de periculozitate extins asupra omenirii,
prin ameninţarea nucleară a Iranului. Am
protestat la cele mai înalte foruri şi ne
continuăm demersurile pentru pedepsirea adevăraţilor vinovaţi ai vandalizării
cimitirelor evreieşti din Bucureşti, Botoşani şi Ploieşti.
Trebuie să spunem că, în România,
nu există antisemitism de stat. Dimpotrivă. Cu prilejul Zilei Holocaustului în
România au avut loc inaugurări de Memoriale dedicate victimelor Holocaustului la
Bucureşti şi Sf. Gheorghe; la Parlamentul
României, Ziua Holocaustului în România a fost comemorată printr-o sesiune
solemnă, au fost decoraţi supravieţuitori
ai Holocaustului, membri ai Comisiei
„Wiesel”, personalităţi ale obştii.
Continuarea în pag. 4

În serile de Seder, ne vom îndrepta
privirile spre Sion şi Ierusalim, cu dorinţa
şi speranţa de pace pentru poporul lui
Israel, pentru Statul Israel, pentru întreaga lume. Pesah are patru denumiri:
1. Sărbătoarea Primăverii; 2. Sărbătoarea de Pesah; 3. Sărbătoarea Azimelor;
4. Sărbătoarea Libertăţii, ﬁecare dintre
ele – încărcată de simboluri naţionale şi
universale.
Prima semniﬁcaţie: Pesah este sărbătorit, întotdeauna, primăvara, în luna
Nisan, lună despre care, în Cartea Şmot
(Exodul, 12, 2), se menţionează că trebuie „să ﬁe în fruntea lunilor anului; prima
din calendarul iudaic”. Ca şi la alte sărbători evreieşti, între natură şi istorie există
o strânsă legătură. Reînnoirea naturii îşi
aﬂă corespondentul în reînnoirea socială
(ieşirea din robia egipteană a poporului
evreu) iar, prin victoria primei revolte a
sclavilor, cunoscută în antichitate, Pesah
are o deschidere universală.
Cea de-a doua semniﬁcaţie este de
ordin ﬁlologic. Pesah înseamnă, în ebraică, a sări. Sărbătoarea se numeşte astfel,
ﬁindcă Dumnezeu, binecuvântat ﬁe El,
a sărit peste casele ﬁilor lui Israel, când
i-a pedepsit pe Faraon şi pe egipteni,
lovind în primii lor născuţi. În amintirea
acestei plăgi trimise de Dumnezeu asupra Egiptului, ﬁilor lui Israel li s-a poruncit
să aducă „jertfa de Pesah”, chiar atunci
când se aﬂau încă în Egipt, după cum
este consemnat în Cartea Şmot (Exodul,
12, 3): „Şi Dumnezeu le-a spus lui Moşe
şi Aharon: Spuneţi întregului neam al lui
Israel, ca ﬁecare cap de familie să sacriﬁce un miel la zece Nisan”. Carnea mielului
sacriﬁcat se consumă în serile de Seder.
Denumirea de Sărbătoare a Azimelor
vine de la faptul că, în momentul în care
au primit dreptul de a părăsi Egiptul,
evreii n-au avut timp să lase pâinea să
dospească, stă scris în Cartea Şmot
(Exodul, 12, 39): „Şi vor consuma aluatul
pe care l-au scos din Egipt, azima care nu
a dospit, pentru că evreii au fost alungaţi
din Egipt şi n-au putut să zăbovească şi
nici să-şi facă provizii”. Un motiv suplimentar pentru consumarea azimei este
menţionat în Cartea Dvarim (Deuteronomul, 16, 3): „Şapte zile, evreii trebuie
să mănânce azimă, pâinea sărăciei”, în
amintirea robiei din Egipt.
Esenţial este supranumele de Sărbătoare a Libertăţii. Toate comandamentele
legate de celebrarea Pesah-ului converg
către rememorarea eliberării din robia
egipteană, episod central al istoriei noastre, pomenit zilnic în rugăciuni. Este o
miţva ca, în serile de Seder, să-l istorisim
pe larg, cum ne îndeamnă Hagada şel
Pesah: „Lăudat este cel care povesteşte
pe larg, în serile de Seder, despre ieşirea
din Egipt”. Există două teme centrale ale
epopeii: amarul vieţii de sclav şi beneﬁciile vieţii de om liber ale poporului lui Israel. Acest sentiment al eliberării suntem
datori să-l încercăm toţi, din generaţie în
generaţie, în serile de Seder. „În ﬁecare
generaţie, ﬁecare este dator să se vadă
pe sine însuşi ca şi când el ar ﬁ fost eliberat din robie, să trăiască ieşirea din Egipt”,
citim în Hagada. Este o subliniere a faptului că sărbătoarea nu este doar evocare
– parte din istoria poporului evreu, ci o
problemă de mentalitate, având conotaţii
universale. Pesah este o piatră de hotar
în istoria umanităţii, un eveniment având
continuitate, din punct de vedere etic,
şi în prezent. Nevoia de libertate este o
aspiraţie a tuturor popoarelor.
Fie ca, prin voinţa lui Dumnezeu, cele
patru denumiri ale sărbătorii să aducă
pace pentru fiecare om, pace pentru
Israel şi pentru toate popoarele. Adresându-vă binecuvântarea de Pesah Fericit,
prăznuit conform tradiţiei, vă urez Hag
Sameah ve caşer!
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Agenda parlamentară

NOI INIŢIATIVE LEGISLATIVE ÎN INTERESUL ETNIEI NOASTRE
Pe agenda deputatului dr. Aurel Vainer, preşedintele
F.C.E.R., au ﬁgurat: 1. intervenţii în Camera Deputaţilor
asupra proiectului de buget pe 2010. 2. aportul la adoptarea unei Hotărâri de Guvern care stipulează alocarea de
fonduri pentru restaurarea lăcaşurilor de cult – monumente istorice. 3. amendamente la Legea privind întreţinerea
cimitirelor, crematoriilor umane şi serviciilor funerare.
4. rapoarte la proiecte de legi cu caracter economic.
5. acceptarea invitaţiei, din partea Fundaţiei pentru Studii
Economice în Europa de Est „Studiow Wschodnich”, de
a participa la cel de-al patrulea Forum Economic Europa – Ucraina, care a va avea loc la Kiev. 6. întrevederea
cu primul ministru Emil Boc, în problema obţinerii de
compensaţii pentru Fundaţia „Caritatea”. 7. proiectul de
parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, privind
buna întreţinere a sinagogilor şi cimitirelor evreieşti din
zonă. 8. participarea la elaborarea Legii Minorităţilor
Naţionale. 9. aplicarea Legii 10 privind restituirea proprietăţilor, la solicitările unor cetăţeni din ţară. 10. demersuri
la Primăria Municipiului Bucureşti pentru restaurarea
Templului Coral. 11. invitarea unor personalităţi ale vieţii
politice româneşti la spectacolul de Purim de la T.E.S.
12. o intervenţie în plenul Camerei Deputaţilor. 13. demersuri, în continuare, pentru majorarea indemnizaţiilor celor
persecutaţi pe criterii etnice în perioada 1940 – 1944.
14. întâlniri cu cetăţeni care l-au votat la Bacău şi Cluj.
15. participări la talk-show-uri ale TVR Cluj. 16. o comunicare la Seminarul „Educaţia şi Alianţa Civilizaţiilor”.
Deputatul F.C.E.R. a colaborat la fundamentarea
cererii de buget a Grupului Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale. În urma unor negocieri directe ale liderului de
Grup cu reprezentanţi ai Guvernului, s-a obţinut ca alocarea de la buget pentru minorităţile naţionale să se situeze la nivelul anului 2009. Pentru aplicarea acestei
decizii a fost emisă o Hotărâre de Guvern, măsură care
reprezintă un sprijin important în activitatea F.C.E.R.:
asigurarea resurselor ﬁnanciare necesare bunului mers
al instituţiilor sale culturale. Fiecărui deputat, reprezentant
al unei organizaţii a minorităţilor naţionale, i s-au repartizat 300 000 lei de la buget pentru restaurarea lăcaşurilor de cult – monumente istorice. În cazul F.C.E.R., este
vorba de restaurarea a două sinagogi. După o analiză
minuţioasă, făcută împreună cu secretarul general, ing.
Albert Kupferberg, şi prof. univ. dr. arh. Tiberiu Benedek,
deputatul dr. Aurel Vainer a depus la Comisia juridică a
Camerei Deputaţilor o serie de amendamente prin care
se particularizează situaţia cimitirelor evreieşti astfel
încât să se asigure respectarea tradiţiilor şi prescripţiilor
Cultului Mozaic. Şi anume: ~ Cultele, Bisericile şi Comunităţile religioase să ﬁe denumite în continuare Culte
(art.1, 2. a); ~ Înmormântarea religioasă are loc cu respectarea canoanelor, tradiţiilor şi regulamentelor
Cultului respectiv (art. 1,3); ~ Cimitir – spaţiul destinat
înhumării, situat în intravilanul sau extravilanul localităţii, care s-a utilizat sau se utilizează pentru înmormântări (art. 3. a); ~ Cimitirul poate ﬁ proprietatea Statului român ori a altui stat, a unităţii administrativ-teritoriale, a Cultului, a operatorului economic (art. 4); ~ La
Cimitirele înﬁinţate după promulgarea acestei legi,
distanţa minimă admisă între zonele protejate şi gardul
care delimitează cimitirul este de 100 m. (art. 7, 5); ~
Cimitirele se împrejmuiesc cu gard. La cimitirele înﬁinţate după promulgarea acestei legi gardul se dublează cu o perdea de arbori şi între morminte şi gardul
cimitirelor este lăsată o zonă liberă de 3 m. (art. 7, 6); ~
În cazul cimitirelor proprietate a cultelor aceste obligaţii [ale administratorului de cimitir] se aplică prin
decizia proprietarului. (art. 12); ~ Serviciul religios,
oﬁciat de reprezentanţii Cultelor (art. 20, 4). Ca vicepreşedinte al Comisiei de politică economică, reformă şi
privatizare, deputatul F.C.E.R. a susţinut patru rapoarte
asupra unor legi cu caracter economic în plenul Camerei
Deputaţilor, propunerile ﬁindu-i adoptate. Invitaţia de
participare a deputatului nostru la al patrulea Forum
Europa – Ucraina (Kiev) a fost aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. Dr. Aurel Vainer va
susţine o comunicare la sesiunea „Economia în timp de
criză – oportunitate pentru modernizare?”. Printre temele propuse discuţiilor la Forum se aﬂă: ~ Situaţia politică
şi economică în Ucraina în 2009; ~ U.E. şi Ucraina după
alegerile prezidenţiale; viitorul acestor relaţii; ~ Ucraina
şi securitatea energetică în Comunitatea Energetică
Europeană (CEE); ~ Potenţialul inovator al Europei Centrale şi de Est: spaţiul ucrainean; ~ Reforme şi transformare. Provocări pentru Ucraina; ~ Economia în timp de
criză – oportunitate pentru modernizare?; ~ Viitorul acordului de asociere: proiecte şi realitate; ~ Relaţiile între
Rusia şi Ucraina: realizări, controverse, justiﬁcări şi perspective; ~ Perspective de cooperare economică în ţări
din Europa Centrală şi de Est după criză – noi dimensiuni;
~ Societatea civilă ca fundaţie pentru ediﬁciul democraţiei; ~ Investiţii străine în Ucraina: oportunităţi şi obstacole; ~ Probleme ale securităţii regionale – posibilităţi
pentru un fundament comun?; ~ Cooperarea economică
între ţările de la Marea Neagră: viitorul cooperării regio-

nale în Europa de est. Deputatul dr. Aurel Vainer a solicitat sprijin din partea colegilor din Parlament pentru
soluţionarea favorabilă a cererii adresate primului ministru Emil Boc, vizând unele drepturi de compensaţie bănească pe care trebuie să le primească Fundaţia „Caritatea”, ceea ce ar contribui la soluţionarea favorabilă a
cererilor de sponsorizare pentru F.C.E.R. şi organizaţiile
evreilor originari din România trăitori în Israel. Primăria,
Consiliul local, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional din Alba Iulia au fost de acord cu încheierea unui
parteneriat cu F.C.E.R. privind protejarea cimitirului evreiesc şi a Sinagogii Vechi din Alba Iulia. Prof. dr. arh.
Tiberiu Benedek, consilier F.C.E.R. în probleme de patrimoniu imobiliar, ing. Rudy Marcovici, director CAPI, şi
deputatul nostru au purtat convorbiri deosebit de fructuoase cu primarul Mircea Hava şi viceprimarul Paul Voicu,
conturându-se mai multe direcţii de colaborare privind
valoriﬁcarea istoriei evreilor din Alba Iulia. De menţionat
că actualul Municipiu Alba Iulia a fost prima zonă din
Transilvania unde au fost permise aşezarea evreilor şi
dreptul lor de a obţine proprietăţi. Împreună cu ceilalţi
membri ai Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, deputat dr. Aurel Vainer a lucrat la stabilirea unei noi
forme a Legii Minorităţilor Naţionale, care să ﬁe prezentată spre examinare în Biroul Permanent al Camerei
Deputaţilor. În urma scrisorilor primite de la cetăţeni din
teritoriu privind restituirea proprietăţilor, în conformitate
cu Legea 10, deputatul etniei noastre va face demersurile necesare. În vederea asigurării de fonduri pentru
continuarea proiectului amplu de restaurare a Templului
Coral din Capitală, deputatul F.C.E.R. a stabilit diverse
contacte pentru acţiuni de sprijin din partea Primăriei
Municipiului Bucureşti şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi al Turismului. La întâlnirea din 1 martie a.c. cu
membrii Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale,
deputat dr. Aurel Vainer a vorbit despre semniﬁcaţiile
sărbătorii de Purim şi şi-a servit colegii cu tradiţionalele
humântaşen. Spectacolul de Purim de la T.E.S., din
2 martie a.c., a fost vizionat şi de unii parlamentari. În
aceeaşi zi, la reuniunea plenului Camerei Deputaţilor,
reprezentantul nostru în Parlament a avut o intervenţie
prin care şi-a exprimat regretul pentru folosirea unor
termeni neadecvaţi, agresivi şi indecenţi, intervenţie bine
apreciată de colegii de lucrări. Demnă de menţionat este
şi participarea regulată a domniei sale la reuniunile de
plen din Camera Deputaţilor, acordând votul, împreună
cu ceilalţi colegi din Grup, proiectelor legislative susţinute de partidele din actuala coaliţie guvernamentală.
Comisia pentru muncă a Camerei Deputaţilor, a continuat examinarea propunerii legislative, iniţiate de deputat
dr. Aurel Vainer împreună cu alţi doi colegi de la Grupul
Minorităţilor Naţionale, privind majorarea indemnizaţiilor
beneﬁciarilor Legii 189 de aprobare a OUG 105/ 1999.
În cadrul dezbaterilor, s-a manifestat o susţinere totală
din partea membrilor Comisiei, indiferent de formaţiunea
politică din care făceau parte, în conexiune, însă, cu
posibilităţile ﬁnanciare ale statului român în condiţiile
crizei economice şi ﬁnanciare interne. La Târgul de Turism, organizat de CCI Bacău, F.C.E.R. a avut un stand
propriu, unde s-au pus în vânzare cărţi apărute la
Hasefer, au fost prezentate oportunităţi de instruire şi
odihnă la CIR-urile de la Cristian, Borsec, Eforie Nord.
La cocktail-ul de lucru oferit de F.C.E.R., deputatul nostru a prezentat preocupările în domeniu, actuale şi de
viitor, ale Federaţiei şi a întreţinut un dialog constructiv
cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai societăţii civile,
cu cetăţeni veniţi să se întâlnească cu alesul lor în Parlament. La Cluj-Napoca, deputatul F.C.E.R. s-a întâlnit
cu Comitetul de conducere lărgit al C.E. Cluj şi au fost
abordate probleme privind organizarea de alegeri generale şi de alegere a delegaţilor la Congresul al II-lea al
F.C.E.R. Invitat la talk-show-uri ale emisiunii „Şalom” de
la TVR Cluj şi ale Antenei 1, deputatul a vorbit despre
viaţa evreiască actuală şi de perspectivă în România,
probleme ale vieţii parlamentare. În 5 martie a.c., la
Parlament, a avut loc Seminarul Internaţional „Educaţia
şi Alianţa civilizaţiilor”, organizată de Senat în parteneriat cu Ambasada Spaniei, sub egida Fundaţiei „Alianţei
Civilizaţiilor” şi a Preşedinţiei spaniole a U.E . Intervenţia
susţinută de deputat dr. Aurel Vainer, la panelul cu tema
„Educaţia ca element de convieţuire şi înţelegere între
popoare”, s-a axat pe: ~ implicarea totală a evreilor din
România la acest proiect european; ~ referiri la învăţăturile strămoşeşti din „Pirkei Avot”, privind educaţia, etica,
buna convieţuire interumană; ~ strategia F.C.E.R. a
„porţilor deschise” în conexiune cu „alianţa civilizaţiilor”;
~ acorduri de cooperare cu organizaţii ale altor minorităţi
naţionale; ~ participări la manifestări interetnice şi ecumenice; ~ promovarea memoriei Holocaustului; ~ organizarea în comun de manifestări educaţionale; ~ organizarea de evenimente cu semnificaţie europeană
(Euroiudaica, Idiş Velt); ~ iniţierea şi participarea la proiecte cu tematică europeană.
IULIA DELEANU

În actualitate B’naiCronica
B’rith
România
– combaterea
antisemitismului

După un moment de reculegere în memoria lui Dan
Mizrahi z.l., dr. Alexandru Elias a realizat o retrospectivă
a Comisiei F.C.E.R. pentru combaterea antisemismului şi
negaţionismului. Referatul colectiv, la care au colaborat
dr. Liviu Beris, Eva Galambos, Irina Cajal , a fost structurat
pe trei capitole: ~ situaţia actuală a antisemitismului; ~ ce
a făcut F.C.E.R. împreună cu alte organizaţii evreieşti împotriva manifestărilor antisemite; ~ ce credem că trebuie
făcut în viitor pentru combaterea acestui ﬂagel. Deşi există o recrudescenţă a antisemitismului în lume, pe fondul
crizei economice şi ﬁnanciare, trebuie să recunoaştem
că, în România, antisemitismul nu este atât de virulent
ca în alte părţi ale lumii. Totuşi, apare presă antisemită
şi, din păcate, sub pretextul libertăţii de exprimare, există
manifestări antisemite în rândul unor clerici. Unele atitudini antisemite apar pe blog-uri. Propaganda antisemită
electronică este cu atât mai nocivă cu cât are mai multă
inﬂuenţă asupra tinerilor. Deşi avem o legislaţie care interzice activităţile antisemite, aceasta nu se aplică. Nu există
antisemitism la nivel oﬁcial laic (preşedintele Ion Iliescu
a înﬁinţat Comisia „Wiesel”, preşedintele Traian Băsescu
a ridicat Memorialul consacrat victimelor Holocaustului)
şi spiritual (P.F. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române a combătut de nenumărate ori antisemitismul).
După alegerile trecute, a fost constituită Comisia F.C.E.R.,
alcătuită din evrei şi neevrei, negaţionişti au fost acţionaţi în justiţie (cazul Coja), s-au organizat conferinţe de
presă, s-a combătut antisemitismul prin articole, studii,
cărţi, diverse alte mijloace educative. Considerându-se
depăşită activitatea Comisiei, a fost propusă înﬁinţarea
unui Forum, format din evrei şi neevrei, care să iniţieze,
în presă, un curent de opinie prin care să se inducă adevărul despre evrei în mentalitatea colectivă românească.
A fost iniţiată crearea unui Centru de luptă împotriva
antisemitismului. Vor ﬁ antrenate comunităţile din ţară,
va ﬁ implicată Organizaţia unitară a evreilor originari din
România trăitori în Israel. A fost anunţată crearea unui
Club BBR, unde ﬁecare membru va putea să-şi exprime
un punct de vedere critic în orice problemă, cu două
condiţii: 1. încadrarea în subiect; 2. încadrarea în timp.
A doua parte a reuniunii a avut o structură interactivă, în care dr. Alexandru Elias a fost moderator. Au fost
aduse completări privind formele de combatere a antisemitismului şi a fost sugerată o preocupare mai intensă în
această direcţie a Editurii Hasefer (dr. Lya Benjamin). A
fost evocată activitatea Filialei din România a Organizaţiei
Antidefamation League (ing. Osy Lazăr). Au fost făcute
propuneri de: ~ contorizare a informaţiei cu caracter antisemit; ~ creare a unui site al BBR pe această temă; ~
angajare de detectivi particulari pentru aﬂarea adevărului
privind profanările de cimitire evreieşti (Dan Laufer). Au
fost supuse atenţiei existenţa unor forme virulente de
antisemitism în Europa, importanţa implicării neevreilor
în această luptă, existenţa în BBR a unui Grup de sprijin
creştin (preşedintele BBR, ing. José Iacobescu). A fost
propusă organizarea, de către ACPRI, a unor şcoli de vară
şi de iarnă pentru tineri neevrei, unde să li se vorbească
despre istoria Holocaustului în România (preşedintele
ACPRI, amb. Mariana Stoica). A fost condamnată atitudinea unor evrei care, prin comportamentul lor, provoacă
antisemitism (ing. Anette Vainer). S-a arătat că monitorizarea blog-urilor se face şi în cadrul unui sector de
informatică al F.C.E.R. şi la C.S.I.E.R. (Harry Kuller). Au
fost puse în discuţie manifestările antisemite care prind
teren în cazul unor oameni cu puţină educaţie (Corneliu
Camerman). A fost recomandată C.S.I.E.R.-ului o mai
mare implicare în viaţa evreiască actuală (preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer). Preşedintele BBR, ing. José
Iacobescu, a propus ca, o dată la trei luni, să aibă loc
întrunirile Clubului iar la una din ele să ﬁe invitat preşedintele Academiei Române, Ionel Haiduc, dat ﬁindcă sub
egida Academiei a apărut o carte incitând la antisemitism.
E. SUHOR

SCRISOARE
Domniei Sale,
Domnului Dr. AUREL VAINER,
Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România
Stimate Domnule Preşedinte
Vă aduc la cunoştinţă că Prefericitul Părinte Patriarh DANIEL vă mulţumeşte pentru darul tradiţional
„HUMÂNTAŞ”, trimis cu ocazia sărbătorii PURIM, care
marchează un moment important din istoria spiritualităţii
iudaice.
Preafericirea Sa roagă pe Bunul Dumnezeu să vă
dăruiască sănătate, pace şi multe împliniri.
Din încredinţarea Preafericitului Părinte Patriarh
Daniel
Diac. Dr. BOGDAN IOAN POPESCU
Consilier Patriarhal
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Cu ing. Felix Koppelmann, preşedintele Comunităţii Evreilor din Oradea
„Secretul succesului constă în Credinţa în Dumnezeu, un Dumnezeu adevărat pentru
care nimic nu este întâmplător, nimic nu este imposibil şi nimic nu este indiferent”.
Interviul nostru l-a surprins pe preşedintele Comunităţii
Evreilor din Oradea într-un moment de mare bucurie. Tocmai
a aﬂat că a venit pe lume cel de-al treilea nepoţel, băiatul ﬁicei
sale, Ariela. Departe, ﬁzic, dar atât de aproape suﬂeteşte
de acea parte a familiei care se aﬂă în Israel, a trăit emoţia
acestui moment cu mare intensitate... Între timp, zilnicele
îndatoriri legate de bunul mers al Comunităţii Evreilor
din Oradea nu au intrat într-o perioadă de respiro.
Ing. Felix Koppelmann a continuat să onoreze toate
solicitările cu răbdare, dedicându-şi majoritatea timpului
rezolvării acestora.
L.F.: Ce înseamnă “a ﬁ evreu”, la diferite vârste, pentru dumneavoastră – în
copilărie, în tinereţe, acum, ca preşedinte
de Comunitate cu tradiţie?
F.K.: Pe parcursul etapelor din viaţa
mea, atât cele care se referă la vârstă,
cât şi cele ca poziţie socială, am un singur
răspuns: a ﬁ evreu înseamnă a-ţi derula
viaţa după legile poporului evreu şi a
avea ca ţel suprem asigurarea continuităţii respectării religiei şi tradiţiilor iudaice
şi a îndepărta orice tentativă de asimilare,
indiferent în ce zonă a lumii îţi este hărăzit
să-ţi petreci viaţa pe acest pământ.
- Care au fost primii
paşi în viaţa evreiască –
puteţi evoca secvenţe din
viaţa familială, în acest
domeniu?
- În mod normal, primii
paşi în viaţa evreiască au
fost îndrumaţi, şi pot spune
impuşi, de către părinţii şi bunicii mei,
alături de care, spre norocul meu, am
avut o viaţă familială decentă, frumoasă
şi lipsită de griji.
- Aveţi doi copii, Ariela şi Robi, care de
mici au făcut parte din programele pentru
copii şi tineret. S-au remarcat ca tineri
frumoşi şi talentaţi, educaţi şi cu bun-simţ.
Povestiţi-ne puţin despre ei!
- Spre satisfacţia mea şi a soţiei mele,
bunul Dumnezeu a fost
foarte generos cu noi,
oferindu-ne şansa de a
avea doi copii minunaţi,
Ariela şi Robert, care,
de mici, au luat parte la
programele pentru copii
şi tineret, atât la cele
culturale, cât şi la cele
religioase. Ariela are 37
de ani, a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din Oradea, a
făcut Alia în 2007, este
căsătorită şi locuieşte
la Ierusalim. Lucrează
la Muzeul Yad Vashem
şi, din 7 martie, este
mămica unui băieţel.
Robert are 33 de ani,
este de profesie medic,
specialist chirurg la Spitalul Clinic de Urgenţă
din Oradea şi asistent
universitar la Catedra
de Chirurgie a Facultăţii
de Medicină şi Farmacie din Oradea. A
avut şansa să facă o
parte din perioada de
rezidenţiat la Clinica
Centrală de Chirurgie
din Zürich prin bunăvoinţa Prim Rabinului
General de Armată, Mordechai Piron,
fost Şef Rabin al Zürich-ului, căruia, pe
această cale, îi aduc sincere mulţumiri şi
întreaga mea recunoştinţă şi prietenie.
Robert este căsătorit şi are doi copii.
- Înainte de a deveni lider al Comunităţii, v-aţi remarcat ca o personalitate
în viaţa profesională. Trasaţi-ne pe scurt
traiectul dumneavoastră profesional.

- Înainte
de a deveni
preşedinte
al Comunităţii Evreilor
din Oradea,
am avut
şansa de
a avea un
traseu profesional mai
puţin întâlnit
la evreii din Diaspora, atât prin particularităţile profesiei mele de bază de inginer,
cât şi prin diversitatea activităţilor sociale
şi sportive. Cu toate că nu este prea interesant, vă pot spune că m-am născut
la 6 noiembrie 1945. Am absolvit liceul
„Alexandru Sahia” din Târnăveni, judeţul
Mureş, şi în paralel, timp de şase ani,
heider, în cadrul Comunităţii Evreilor din
localitate. Apoi am absolvit Institutul Politehnic din Cluj, Facultatea de Tehnologia
Construcţiilor de Maşini, completate cu
studii economice post-universitare, Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti,
cu scutire de frecvenţă. Prima zi din cartea mea de muncă a început la 1 aprilie
1967, parcurgând etapele de stagiatură
şi diferite funcţii în profesia de inginermecanic, iar din 1975, am început să am
funcţii de conducere, începând cu cea de
inginer-şef, director adjunct şi director general, funcţie din care, la 1 august 2000,
am devenit pensionar, având limita de
vârstă conform grupei 2 de muncă, datorită speciﬁcului activităţii. Cu satisfacţie îmi
amintesc de această perioadă, deoarece,
de la aceeaşi întreprindere unde am fost
repartizat de Institutul Politehnic din Cluj,
am devenit şi pensionar. Datorită ultimilor 25 de ani de activitate în funcţie de
conducere fără întrerupere, am devenit
cel mai longeviv cadru de conducere din

blemele Comunităţii Evreieşti din Oradea,
activitate căreia mă dedic între 8 şi 12
ore pe zi.
- Care este, după opinia dumneavoastră, esenţa muncii de preşedinte al unei
Comunităţi?
- Esenţa muncii de preşedinte al unei
Comunităţi constă, foarte pe scurt, în
gestionarea eﬁcientă a tuturor problemelor Comunităţii şi a membrilor ei, de
ordin religios, economic, social, cultural,
politic, administrativ, istoric şi chiar umanitar şi sentimental, în strânsă legătură
cu F.C.E.R., JOINT, Comunităţile evreieşti
din ţară şi străinătate şi, în mod special,
cu Israelul. De asemenea, colaborarea
cu instituţiile locale şi centrale ale statului, cu mass-media şi armonia cu religiile
monoteiste din zonă, pe baza respectului
reciproc.
- Care sunt priorităţile comunităţii
evreieşti orădene?
- Pe lângă activităţile enunţate mai
sus, în acest an, priorităţile de maximă
importanţă şi urgenţă sunt restaurarea
sinagogilor, pentru evitarea degradării şi
chiar a prăbuşirii lor, precum şi problema
cimitirelor.
- Dacă aţi avea o baghetă magică, ce
aţi schimba în mersul comunităţii dumneavoastră?
- Consider că Dumnezeu oferă ﬁecărui
om o baghetă magică, dându-i şansa să
o folosească după cum crede de cuviinţă.
Depinde numai de om când foloseşte
bagheta, în ce scop o foloseşte, cât timp
o foloseşte şi cât crede în posibilităţile
acestei baghete. Secretul succesului
constă în credinţa în Dumnezeu, un
Dumnezeu adevărat, pentru care nimic nu
este întâmplător, nimic nu este imposibil
şi nimic nu este indiferent.
- Cum se integrează JCC în peisajul
general al comunităţii orădene?

industria bihoreană, cu toate că 15 ani
au fost în regimul comunist şi 10 ani în
economia de piaţă, ani în care am condus
ﬁrma cu capital integral de stat şi cu mai
multe mii de angajaţi. După pensionare,
am fost consilier şi reprezentant zonal,
ocupându-mă de tranzacţii imobiliare
şi investiţii de mare anvergură ale unor
ﬁrme renumite din străinătate şi mixte.
Din 2005, m-am ocupat exclusiv de pro-

- JCC Oradea, după doi ani şi jumătate de activitate, poate ﬁ considerat un
mare succes al celor care l-au conceput,
finanţat, construit, precum şi pentru
conducerea şi colaboratorii Centrului.
Am revigorat viaţa evreiască din Oradea
sub toate aspectele ei şi pentru toate
categoriile de vârstă. Integrarea în viaţa
Comunităţii a fost privită cu entuziasm şi
putem spune că s-a născut o nouă etapă

în viaţa Comunităţii Evreieşti din Oradea.
- Am avut plăcerea să o văd pe nepoţica dumneavoastră... Ea este una dintre
vlăstarele acestei comunităţi. Care este
demograﬁa evreiască azi, în Oradea?
Se mai nasc copii în sânul acestei comunităţi?
- Demografia evreiască, azi, în
Oradea, ne dă speranţă în continuitatea
activităţii noastre religioase şi culturale.
Semniﬁcativ este faptul că în ultimii trei
ani s-au născut 12 copii, inclusiv nepoţica mea, Sara Rahel Koppelmann, acum
în vârstă de 1 an şi jumătate, care deja
frecventează Planeta Copiilor, din cadrul
JCC Oradea.
- Ştiu că de-a lungul timpului aţi
acordat o mare atenţie vieţii religioase.
Sinagoga ocupă un loc esenţial în viaţa
comunitară. Cum reuşiţi să menţineţi o
viaţă religioasă activă?
- Nu trebuie să ﬁe un lucru ieşit din
comun atenţia pe care o acordă un
preşedinte vieţii religioase. Poate că, în
conjunctura actuală, ceea ce se întâmplă
la Oradea este un exemplu care, sunt
convins că există, sau cel puţin îmi doresc, să existe în cât mai multe comunităţi
din ţară, inclusiv în cea din Bucureşti.
Sinagoga a avut, are şi sper să aibă nu
numai un loc prioritar în viaţa comunitară,
ci şi în strategia de supravieţuire a ﬁecărui
evreu, ﬁind speranţa tuturor.
- Care este calitatea principală care
v-a consacrat ca adevărat lider?
- Este o aﬁrmaţie măgulitoare şi puţin
exagerată, prin care dumneavoastră mă
consideraţi un adevărat lider. Referitor la
calitatea care te consacră spre a deveni
lider, este destul de complicat de a o
explica în mod corect, dar încerc totuşi
să aﬁrm că, dacă aptitudinile ﬁzice şi
intelectuale, entuziasmul şi talentul au
o componentă omenească, oarecum
cosmică, normală pentru oamenii de
succes, în cazul unui lider adevărat este
nevoie de vocaţie, care are o componentă
divină, chiar dumnezeiască. De aceea,
atributul de lider este un cuvânt greu,
dar interesant.
- Comunitatea evreiască din Oradea
este faimoasă pentru coexistenţa şi
conlucrarea diverselor generaţii. Cum se
poate menţine un asemenea spirit? Care
e secretul?
- Coexistenţa şi conlucrarea generaţiilor este o trăsătură importantă a
comunităţii evreieşti, în general, aşa că
nu trebuie amintită Oradea în mod special. Putem spune, mai degrabă, că este
o obligaţie morală. Secretul îl constituie
cunoaşterea, programele religioase şi
culturale şi, în foarte mare măsură, cei
care se ocupă de aceste activităţi.
- Care este valoarea universală din
iudaism pe care o apreciaţi cel mai mult?
- Vă dau un răspuns scurt: Cele Zece
Porunci.
- Ce nu se ştie şi nu s-a scris niciodată
în revista noastră despre dumneavoastră? Surprindeţi-ne, la sfârşit de interviu!
- Nu consider o problemă sau un reproş ceea ce nu s-a scris despre mine în
revista noastră şi nici nu ştiu cât interes ar
avea pentru cititori, dar regret faptul că nu
s-au scris foarte multe lucruri importante
despre Comunitatea Evreilor din Oradea. În ﬁnal, v-aş putea, sper, surprinde
doar cu faptul că în acest an aş dori să
extind colaborarea cu toate comunităţile
evreieşti din ţară, care până în prezent
se rezumau doar la asigurarea unor produse caşer (carne, produse din carne,
margarină, vin, etc). Această extindere
vizează cu precădere domeniul religios,
obligaţie pe care până în prezent nu am
onorat-o în suﬁcientă măsură şi mă simt
răspunzător de această situaţie. Sper
că această colaborare să ﬁe una la fel
de corectă, sinceră şi eﬁcientă, precum
colaborarea noastră cu F.C.E.R., JOINT
şi D.A.S.M. Proﬁt de această ocazie ca să
transmit tuturor cititorilor revistei, precum
şi conducerii redacţiei cele mai cordiale
salutări şi succes în activitate.
- Vă mulţumesc şi vă doresc sănătate
şi succes în tot ceea ce faceţi!
LUCIANA FRIEDMANN
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HAG PESAH SAMEAH !
Mesajul de Pesah al preşedintelui F.C.E.R., deputat dr. AUREL VAINER
Urmare din pag. 1
Victimelor Holocaustului din România li
s-au adus omagii în şcoli, de către profesorii
care predau istoria Holocaustului, împreună cu elevii lor. La toate comemorările au
fost invitaţi să participe şi să ia cuvântul
reprezentanţi ai comunităţilor din ţară, supravieţuitori ai Holocaustului.
În poﬁda împuţinării rândurilor noastre,
avem o viaţă culturală bogată. Stau mărturie reuniuni de solidaritate cu Israelul,
matinee duminicale cu participări ale unor
personalităţi din cele mai diferite domenii: ştiinţă, medicină, istorie ş.a., colocvii,
lansări de carte, popularizări ale operelor
unor emblematici lideri spirituali şi seculari
ai comunităţii noastre din secolul trecut,
participări la Festivalul anual „ProEtnica”
de la Sighişoara, colaborări pentru celebrarea unor sărbători cu T.E.S.-ul, cu Şcoala
„Lauder”, conlucrări pe teme comemorative
şi de promovare a culturii iudaice cu B’nai
B’rith România, Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului, Institutul
Naţional pentru Istoria Holocaustului din
România „Elie Wiesel”, Asociaţia Culturală
de Prietenie România-Israel ş.a. Am organizat simpozioane de educaţie iudaică pentru
tineret şi generaţia de mijloc la Centrele
noastre de Instruire şi Recreere (C.I.R.),
cu precădere la C.I.R. – Cristian şi Borsec.
Demne de menţionat sunt excelentele
relaţii cu Ambasada Israelului în România,
cu alţi reprezentanţi ai Corpului Diplomatic
acreditaţi în România. Aplicarea strategiei
„porţilor deschise” a funcţionat şi funcţionează eﬁcient cu prilejul tuturor sărbătorilor
noastre. La Bucureşti, Hanuca 5770 a fost
celebrată la Sinagoga Mare, Hotel Marriot,
Căminul „Rosen”; Piatra Neamţ – la Sinagoga Leipziger; Iaşiul, Oradea, Brăila au oferit
spectacole remarcabile; la Timişoara, Lugoj
şi Reşiţa – tinerii şi cei de vârstă medie s-au
implicat mult în organizare; idişkeit-ul a fost
bine pus în valoare la Botoşani şi Galaţi; la
Ploieşti şi-au dat obolul muzical corişti de
la Liceul de muzică din oraş, Templul Deportaţilor din Cluj a fost arhiplin. Cu prilejul
Hanukiadei, la Tg. Mureş, a fost înmânată
preşedintelui Alexandru Ausch distincţia
oferită de preşedintele României, Traian
Băsescu, de Ziua Holocaustului în România; preşedintelui Hary Vigdar, secretarului
Izu Butnaru, de la C.E.Bacău, li s-a decernat Medalia de Onoare „Cultul Eroilor”; preşedintele Mircea Rond, de la C.E. Focşani,
a organizat festivitatea de Hanuca în sensul
ecumenismului şi al educaţiei în spiritul
prieteniei interetnice. Pretutindeni au participat autorităţi ale statului, diplomaţi, înalţi
ierarhi. Purim 5770 a fost, de asemenea, un
prilej de apropiere între etnii, la spectacolele şi balurile mascate de la Bucureşti luând
parte evrei şi neevrei, în comunităţile din
ţară, sinagogile au fost pline de enoriaşi şi
de prieteni ai evreilor. La Sederul de Pesah,
invităm personalităţi marcante din societatea românească. S-au făcut pregătiri de
Pesah pentru asigurarea de azimă şi făină
de azimă tuturor membrilor din comunităţi.
Reinaugurarea Sinagogii din Lemn „Baal
Şem Tov“ de la Piatra Neamţ a fost un prilej
de a concentra atenţia forurilor în drept din
ţară şi străinătate asupra patrimoniului nostru sacru, a monumentelor istorice evreieşti,
sinagogi şi cimitire – expresii ale existenţei
noastre pe aceste meleaguri -, care pot
deveni obiective turistice de mare interes
în cadrul Programului „Itinerarii hasidice
europene”. Şi ne bucurăm că există voinţă
în acest sens şi din partea multor autorităţi
publice locale. Mă gândesc la Cluj, Oradea,
Iaşi, Alba Iulia, Dorohoi, Sighetu Marmaţiei,
desigur, Piatra Neamţ ş.a.
Am promovat tineri în funcţii de conducere la Comunitatea Evreilor din Bucureşti,
la Departamentul de Asistenţă Socială şi
Medicală (D.A.S.M.), Cancelaria Rabinică,
Cancelaria Preşedintelui ş.a. Nu demult,
C.E.B. a organizat o frumoasă inaugurare
a Sălii de Protocol „Braun” -, la Sinagoga
Mare. Faptul este însoţit de grija permanentă pentru bătrânii noştri care au nevoie de
ajutor. Cu toate impedimentele sus-amintite
de ordin ﬁnanciar, am reuşit să adunăm sub

acelaşi acoperământ toate instituţiile care
fac parte din D.A.S.M., Centrul de Ajutor
Medical, restaurantul caşer, asistenţa socială pentru Capitală şi provincie. Am reuşit
să modernizăm Centrul de Ajutor Medical
la propriu – tineri care o conduc, cadre
medicale tinere şi de vârstă medie –, şi la
ﬁgurat – centru multifuncţional şi modern
mai bine structurat, dotări cu aparatură de
ultimă generaţie. Avem în proiect şi înﬁinţarea unui Centru de recuperare medicală,
cu aparatură de specialitate. La Căminul
„Amalia şi Şef Rabin dr. Moses Rosen” vin,
la circa două săptămâni, voluntari sociali
din partea F.C.E.R., Joint, B’nai B’rith care,
prin programe artistice şi daruri, luminează
atât cât se poate viaţa celor internaţi acolo.
Există dorinţa şi strădania de îmbunătăţire
continuă a vieţii asistaţilor noştri la domiciliu, un rol important în această direcţie
revenindu-i Joint-ului, care, şi cu prilejul
recentei reuniuni a Consiliului de Conducere, prin glasul reprezentantului său în România, domnul Israel Sabag, a dat o înaltă
apreciere parteneriatului cu Federaţia, cel
mai vechi parteneriat din statele europene
estice, funcţionând cu mare eﬁcienţă din
1967 până în prezent.
Nu ascundem, aşa cum am mai aﬁrmat, că trecem printr-o perioadă grea,
aidoma traversării deşertului de acum
aproape şase milenii. Dar acum, ca şi în
vremuri străvechi, ascultăm de glasul lui
Dumnezeu, care, întrebat de Moşe, ce
să facă - atunci când, în faţă, avea Marea
Roşie şi, în spate, armatele Faraonului - i-a
răspuns: „Ajută-te, ca să te ajut!”. Ne-am
amintit de acest îndemn şi cu prilejul recentei scrisori adresate primului ministru
al României, domnul Emil Boc, când i-am
supus atenţiei toate problemele cu care
se confruntă comunitatea noastră, care,
în condiţiile impactului negativ al crizei
imobiliare, nu mai poate primi fondurile
aşteptate de la Fundaţia „Caritatea”. I-am
solicitat premierului sprijinul pentru ca
drepturile de compensaţie bănească ale
Fundaţiei „Caritatea” să ﬁe acordate cât mai
curând posibil. Încasarea acestor drepturi
legal-cuvenite va permite achitarea parţială
a sumelor destinate sponsorizării pe anul
2010 pentru Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi organizaţiile evreilor
originari din România trăitori în Israel. Pe
baza acestora vom putea asigura, cu prioritate, ﬁnanţarea programelor de asistenţă
socială şi medicală a supravieţuitorilor Holocaustului.
În perioada imediat următoare vor
avea loc alegeri în comunităţi, acolo unde
actualelor conduceri le-a expirat mandatul.
Vor ﬁ continuate lucrările de restaurare
ale Templului Coral. Va ﬁ elaborat un amplu program de instruire în probleme de
cult mozaic şi de educaţie iudaică. Va ﬁ
inaugurat Centrul Comunitar Evreiesc din
Timişoara.
Referitor la Proiectul de pregătire al
Congresului al II-lea al F.C.E.R., reuniunea
de la 1 februarie a.c. a Consiliului de Conducere al Federaţiei, a hotărât: Congresul
să aibă loc în zilele de 14 – 15 iulie a.c.,
Adunarea Generală Ordinară – în 2 mai
a.c., Adunarea Generală Extraordinară – în
3 mai a.c., Adunări Generale în comunităţi
pentru alegerea de delegaţi la Congres –
în 16 mai a.c., depunerea candidaturilor
pentru toate funcţiile de conducere din
F.C.E.R. - până în 14 iunie a.c.
Fie ca bunul Dumnezeu să ﬁe cu noi, să
putem spune, aşa cum stă scris într-unul
din cele mai frumoase cântece de Pesah,
„Daienu”, ale cărui versuri le citez din
memorie: „Dacă ai ﬁ făcut numai această
minune cu noi şi încă ar ﬁ fost de ajuns. Dar
Tu, Doamne, ai adăugat mereu alte minuni,
căci nesfârşite sunt minunile Tale!”.
Cu dragoste faţă de ţara străbună, Israel, cu profund devotament faţă de România,
vă doresc, în numele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi al meu
personal, un sincer Hag Pesah Sameah,
cu sănătate, pace, bucurii!
Preşedintele F.C.E.R.
deputat dr. AUREL VAINER

Ing. Paul Schwartz – 70!

Apel la memorie – apel la viaţă
Istoria iudaică se desfăşoară la timpul prezent.
Fără memorie, evreul n-ar
mai ﬁ evreu sau, pur şi simplu, n-ar mai ﬁ. Poate de
aceea, la ceas aniversar,
vicepreşedintele F.C.E.R.,
ing. Paul Schwartz, a simţit nevoia să vorbească
despre cel căruia îi poartă
numele; nume înscris printre kedoşim-ii noştri la Yad
Vashem; nume pe care-l
cinsteşte prin tot ceea ce a făcut şi
face. Unchiul său, Paul Sander, chirurg
stomatolog, decorat pentru bravură în
timpul Primului Război Mondial, a fost
printre primii evrei deportaţi şi ucişi la
Buchenwald, în 1938, în februarie, la
scurt timp după Noaptea de Cristal.
Trăia în Germania, la Brunswick, cu
familia. Într-o noapte, a fost arestat de
Gestapo, după o percheziţie barbară.
La o săptămână distanţă, urna cu cenuşa lui a fost adusă familiei, obligată
să achite cheltuielile de incinerare.
„Motivul”? Inima i-a cedat în timpul
anchetei. „Mătuşă-mea, cu doi copii,
verii mei, au fugit în Anglia. A muncit
ca menajeră ca să-i crească. Cel mare,
Gustav, a făcut Academia Militară şi a
ajuns colonel în armata Marii Britanii.

Cel mic, Adolf, a ales stomatologia, profesia tatălui
său. Băiatul lui poartă
numele Paul Marc, „în
memoria bunicului”. Vicepreşedintele Federaţiei a
venit pe lume la 1 aprilie
1940, a lucrat 44 de ani în
industria constructoare de
maşini. În 14 ani, de când
activează în Federaţie, a
reuşit să se facă apreciat
pentru dedicarea faţă de
muncă, forţa de a birui obstacole,
competenţă, urcând treptele ierarhice
ale F.C.E.R. de la consilier la vicepreşedinte. E mândru că băiatul lui, Andrei
Iosef Schwartz, doctorand în ştiinţe
economice, îi calcă pe urme, făcânduse mult apreciat în specialitate şi pe
plan comunitar internaţional. În semn
de preţuire pentru dăruire profesională
şi păstrarea vie a memoriei victimelor
Holocaustului, sărbătoritul nostru a
fost distins, la 8 octombrie 2009, de
către preşedintele României, Traian
Băsescu, cu Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial” în Grad de Cavaler.
Echipa „Realităţii Evreieşti” se alătură
tuturor celor care-i urează ani mulţi şi
buni, cu sănătate şi noi împliniri.
IULIA DELEANU

NOUTĂŢI
Printr-o colaborare între F.C.E.R. şi Joint, la
iniţiativa ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al
F.C.E.R. cabinetul de oftalmologie al Policlinicii
Comunităţii din Bucureşti a fost dotat cu două noi
aparate moderne de diagnostic. Unul dintre ele
permite stabilirea precisă a dioptriilor iar celălalt,
cu ajutorul unui slab jet de aer, deci fără contact pe
ochi, identiﬁcă existenţa posibilă a glaucomului şi
eventuala amploare a afecţiunii. Cele două aparate
sunt la dispoziţia tuturor membrilor comunităţii, luni
şi marţi, cu o programare la secretariatul Policlinicii.

Seder-ul de Pesah, al C.E.B.
Ca în ﬁecare an, Comunitatea Evreilor din Bucureşti organizează masă de
Seder. Serile festive vor avea loc, după serviciul religios de Pesah, în zilele de
29 şi 30 martie a.c. şi se vor desfăşura la JCC, în prezenţa Prim Rabinului Şlomo
Sorin Rosen. Sunt invitaţi să participe toţi evreii, membri ai C.E.B.

Am consemnat pentru dumneavoastră
La reuniunile Comitetului Director
al F.C.E.R. din 15,17 şi 22 februarie
a.c. s-au dezbătut şi s-au decis: ~ valoriﬁcarea cât mai eﬁcientă a etajului
II de la Căminul „Rosen”, ca prim pas
– efectuarea unui studiu de fezabilitate
şi a unui proiect general care urmează
să ﬁe înaintat Comitetului Director; ~
avizarea Proiectului de reabilitare şi
amenajare a fostei şcoli Focşăneanu
din str. Anton Pann, şi elaborarea un
proiect de amenajare a unei parcări
auto, cu locuri oferite pentru închiriere,
pe terenul aferent; ~ elaborarea unui
studiu privind costurile necesare mutării C.S.I.E.R. şi revistei „Realitatea
Evreiască” în imobilul din str. Călăraşi
nr. 51, arhiva C.S.I.E.R. urmând să ﬁe
mutată la subsolul imobilului; ~ revizuirea reglementărilor privind modul de
aplicare a condiţiilor testamentare ale
asistaţilor şi veriﬁcarea lor în comunităţi,
urmată de instructaj cu conducerile Comunităţilor; ~ deplasarea a doi membri
ai Comitetului Director şi a unui revizor
contabil pentru clariﬁcarea deﬁcienţelor
care au dus la demisia preşedintelui
C.E. Timişoara, dr. Paul Costin, şi
numirea, de la 15 februarie, ca preşedinte interimar a Lucianei Friedmann,
membră în Comitetul de conducere
al Comunităţii; ~ desfăşurarea, până
la 16 mai a.c., de alegeri comunitare,
acolo unde preşedinţilor de Comunităţi le expiră mandatul (Cluj, Oradea,
Timişoara, Iaşi, Tulcea, Constanţa) şi
votarea, cu acest prilej, a delegaţilor

la Congresul al II-lea al F.C.E.R.; ~
aprobarea participării F.C.E.R. la Târgul de turism, organizat de CCI Bacău
între 5 – 7 martie a.c.; ~ prezentarea
informării privind participarea F.C.E.R.
la comemorarea a 65 de ani de la
eliberarea lagărului morţii AuschwitzBirkenau; ~ elaborarea Proiectului de
Festival „Idişe Velt”, Bucureşti, 2 – 5
septembrie a.c.; ~ constituirea Comitetelor Consultative ale Supravieţuitorilor
Holocaustului pentru implementarea
subvenţiilor de la Claims Conference,
Shoah (Franţa), alte guverne ale unor
state europene, organizaţii evreieşti
internaţionale; ~ aprobarea înﬁinţării
Consiliului de Coordonare şi Armonizare a Activităţilor de Combatere a
Antisemitismului şi Negaţionismului
(CCAACAN), care să acopere acţiuni
reunite ale organizaţiilor evreieşti din
România; ~ încheierea unui contract
de colaborare cu primăria din Alba Iulia
pentru prezervarea sinagogii din acest
oraş; ~ stabilirea cantităţii de azimă
asigurată membrilor Comunităţilor
evreieşti din România pentru Pesah
5770; ~ menţinerea deciziei prin care
Eli Caufman este declarat persona non
grata şi a interdicţiei de a ﬁ prezent în
sediile comunitare, sinagogile, presa
evreiască din România; ~ rezolvarea
unor probleme curente din cadrul unor
subunităţi ale F.C.E.R.
Ing. NILU ARONOVICI,
Membru în Comitetul Director
al F.C.E.R.
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Esther, Steaua rătăcitoare

“Starurile” acestui număr sunt surorile Sabetay – Ariela, de
şase ani şi jumătate, şi Coral, de doi ani şi jumătate. Împreună
cu fratele lor Gabriel, de patru luni, - a cărui Brit Mila a avut loc
de curând în Israel şi pe care-l vom putea vedea în iunie, de Ziua
Copilului - sunt bucuria părinţilor lor -Laura şi Sergiu Sabetay.
Cei trei nepoţi vin adesea să-şi viziteze bunicii – pe Eva şi prof.
dr. Corneliu Sabetay, preşedintele Comunităţii craiovene, şi pe
Sulamita şi prof. Vasile
Socea, din Cluj-Napoca,
cunoscuţii animatori ai
formaţiei klezmer a Comunităţii.

Pe ce se duc banii…
De la începutul anului
s-a intensificat publicitatea menită să ducă la
creşterea numărului de
concetăţeni care încheie
contracte pentru poliţele
„asigurărilor de viaţă”.
Una dintre explicaţii constă în faptul că, în anul de criză 2009,
piaţa „asigurărilor de viaţă” s-a redus cu
10 procente. Pentru anul în curs, instituţiile de proﬁl şi-au propus să revină la
nivelul din 2008. Sigur, nu sunt greu de
convins potenţialii beneﬁciari că este bine
să ai o astfel de asigurare. Unul dintre
textele publicitare zice aşa: „Dacă vrei să
ﬁi împăcat că ai făcut tot ce ţine de tine
pentru a asigura viitorul tău şi al familiei
tale, încheie un contract pentru asigurarea
de viaţă”. Convingător, nu?
Problemele încep, însă, în momentul
în care socoteşti banii pe care trebuie
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Jean-Marie Gustave Le Clézio:
un scriitor francez despre care s-a
auzit nedrept de puţin în ţara noastră
(excluzând desigur lumea specialiştilor). O ﬁ ostenit francofonia noastră
literară tradiţională, împinsă spre
margine de „trendul” anglo-saxon? Oricum, în Franţa
sa natală, acest literat (în vârstă, azi, de 70 de ani), cu
30 de romane şi volume de povestiri multi-premiate
la activ, este considerat „scriitorul francez cel mai
pur, dar şi cel mai îndrăzneţ al generaţiei sale, care
a transformat cuvintele în instrumente ale
libertăţii spirituale”.
După ce-i citeşti romanul „Steaua rătăcitoare” (lansat la Târgul de Carte 2009
de către editura Univers, în traducerea
Ancăi Antoaneta Popescu), îi înţelegi îndrăzneala care i se atribuie. Îndrăzneală
cu mai multe ipostaze, prima ﬁind cea de
a ocoli obsesiile hipersexualităţii, mizeria şi
răutatea umane, limbajul obscen, „mode”
atotputernice ale zilei. Şi de a scrie o epică
poetizată, îmbibată cu nesfârşite descrieri
ale naturii, fără a folosi vreodată dialogul,
alternând stilul naratorului obiectiv cu cel
al jurnalului scris la persoana întâi. E într-adevăr un
risc să abordezi o asemenea scriitură şi o asemenea
invazie a peisagisticii poetizate, în ziua de azi, când
gustul majoritar aleargă spre acţiunea densă, cu ritm
intens şi răsturnări de situaţii dramatice. Dar tensiune şi tragism există cât cuprinde în cartea aceasta
(scrisă la începutul anilor 1990), a cărei acţiune se
întoarce spre vremea celui de-al doilea război mondial – mai precis, în 1943, şi se stabileşte într-un
sat de munte francez, Saint Martin-Vésubie, de la
graniţa cu Italia, ocupat atunci de trupele italiene. În
mica localitate se refugiase o întreagă comunitate
de evrei, alungaţi şi hăituiţi de nazişti de-a lungul
Europei, familii întregi, cu copii, părinţi şi bătrâni, unii
veniţi tocmai din ţările Estului, în caftanele şi pălăriile

A S I G U R A R E A

să-i dai în rate pentru o poliţă la respectiva asigurare. Reclamele nu spun la cât
se ridică prima lunară, dar este limpede
că persoanele care au pensii minime şi
salarii minime nu-şi pot permite o asemenea cheltuială, după cum nici cele cu
venituri medii nu vor scoate din buzunar,
fără anumite sacriﬁcii, sumele cu pricina.
Ba, mai mult, primele cresc pe măsură ce
solicitantul este mai în vârstă. Din punctul
de vedere al societăţii de asigurare, diferenţa este explicabilă. Riscurile pe care
le prezintă persoanele vârstnice sunt mai
numeroase decât la cele tinere sau relativ
tinere, iar în caz de boală, de accident, de
deces, emitentul poliţei nu şi-ar recupera
banii pe care este obligat să-i plătească în
astfel de situaţii. În acelaşi timp, veniturile
persoanelor în vârstă sunt, de regulă, mici
şi, în consecinţă, ponderea primei este
cu atât mai mare în „coşul de consum”.
Aşa că nu prea sunt şanse ca vârstnicii

Redau şopârla mediului ei
natural şi nevasta mea se refugiază fericită în baia liberă de
agresoare. Sună cineva la uşă.
Este copilul meu (şi al lui Miriam, desigur) cu o ﬁgură compusă din fericire şi extaz, cărând
două pungi mari de plastic pline
cu ceva. – ”Tati, tati. am găsit…
gumă de mestecat… toate mărcile pământului… Ţigări Kent nu
aveau şi am luat gumă de toţi
banii”… Îţi dai seama… gumă
de 100 de dolari!!! Cum puteam să reacţionez în asemnea situaţie?! Ce puteam eu să-i spun copilului meu
când în România guma de mestecat ajunsese marfă de
contrabandă şi moneda forte în şpaga la doctor sau la
mecanicul auto. Eram falit, dar aveam gumă de mestecat
… gândurile. Iar sună la uşă.
Deschid. În faţa mea doi bărbaţi, de înălţimi diferite.
Cel mai înalt, care se dovedi a ﬁ acel Nathan despre
care vorbise Moshe, era un bărbat la vârsta a treia, cu
părul alb, cu faţa blajină, dar cu doi ochi mici, albaştri ca
oţelul şi sfredelitori ca vidia. Cel mai scund, strâmbat de
un reumatism poliarticular şi marcat serios de această
boală, mi se adresă în limba română: -”Eu sunt Rodan,
de meserie sunt regizor şi lucrez pentru Nathan, aici de
faţă!” Am schimbat saluturile convenţionale cu Nathan,
ﬁecare pe, şi în, limba lui, după care Rodan atacă…

lor tivite cu blană, aşteptând cu toţii, într-o spaimă
necurmată şi o discriminare profund umilitoare, să
ﬁe capturaţi de nemţi şi întorşi spre lagărele în care
le pieriseră rudele. Dintre aceşti refugiaţi (pe care
autorul i-a cunoscut personal, el locuind atunci în
acea localitate) şi-o alege, ca personaj reprezentativ,
ba chiar simbolic, pe micuţa franţuzoaică –evreică
Hélène - Esther pe numele ei iudaic - o adolescentă
care va creşte odată cu povestea. Ea va ﬁ martorul
participant la acest lung şi chinuitor marş de supravieţuire al grupurilor de refugiaţi, al speranţelor lor
nicicând spulberate, al încăpăţânării vitale
de a ajunge în Ereţ Israel, târându-se prin
trecătorile prăpăstioase ale munţilor, prin
închisorile urmăritorilor, zăcând în cala
vapoarelor cu pânze, precum Iona în burta
balenei biblice: la capăt se aﬂa întruchiparea visului milenar, Ierusalimul, Cetate a
soarelui. La care Esther va ajunge în cele
din urmă, dar dorul de ducă al „evreului
rătăcitor”, împins poate şi de istorie, o va
face să plece mereu mai departe.
Le Clézio se simte însă răspunzător,
ca scriitor, faţă de dramele pe care le
evocă în cartea sa, şi adaugă în ﬁnal povestea Nejmei, tânăra palestiniancă pe care Esther o
întâlneşte când ajunge în Israel. Refugiată în tabăra
de la Nour Champs, trăind şi ea drama dezrădăcinării, a foametei, mizeriei şi disperării, împreună cu
conaţionalii ei: istoria nu cruţă pe nimeni, ﬁecare are
partea sa de nenorocire. Numai că arabii dislocaţi
din aşezările lor îşi acceptă cu resemnare înţepenirea în aceste tabere de pe „pământurile nimănui”,
neîncercând să se mişte spre alte zări, să se smulgă
din imobilismul lor. Deşi „trăim cu toţii sub acelaşi
soare” – fraza-emblemă a cărţii lui Le Clézio – ﬁecare
popor îşi urmează propriul destin. Iar destinul nostru
este prea adesea ﬁrea noastră, nu se susţine mereu
acest adevăr?
SANDA FAUR

D E

să poată răspunde cu un „da” răspicat la
agresiva publicitate pentru „asigurările
de viaţă”.
Cu toate acestea, tema asigurării de
viaţă (de data aceasta, fără ghilimele)
merită să ﬁe examinată şi de cei care
– în mod practic, obiectiv – nu-şi pot permite un astfel de „lux”. În absenţa unei
„poliţe de asigurare”, cum este protejată
populaţia nevoiaşă, în rândurile căreia
vârstnicii sunt deosebit de numeroşi?
La o asemenea întrebare, răspunsul nu
poate ocoli triste şi grave realităţi. Pentru
2010, pensiile au îngheţat, iar indexarea
celor minime măcar cu rata inﬂaţiei nu
va ﬁ posibilă decât dacă economia se
va relansa puternic, ceea ce este puţin
probabil. De asemenea, se „umblă” la
sursele de asistenţă socială în vederea
micşorării lor. Aproape zilnic tot felul de
demnitari vin cu „idei” care bagă spaima
în populaţia lovită cel mai crunt de criză.

V I A Ţ Ă

Nesiguranţa zilei de mâine a devenit, în
aceste condiţii, principala sursă de îngrijorare. Deocamdată, nu există niciun semn
că anul 2010 va aduce o ameliorare a
condiţiilor generale de viaţă. Şi atunci, ce
valoare are însăşi noţiunea de „asigurare”, aşa cum este deﬁnită de Constituţie,
în relaţia ei cu un „trai decent”? Pentru că
tot se vorbeşte de revizuirea Constituţiei,
aşteptăm să se formuleze şi o propunere
pentru eliminarea articolului cu pricina
(art. 47 zice: „Statul este obligat (să reţinem „este obligat”! – n.n.) să ia măsuri
de dezvoltare economică şi de protecţie
socială de natură să asigure (vedeţi, se
foloseşte formula «să asigure» – n.n.)
cetăţenilor un nivel de trai decent”). În
acest fel, s-ar mai împuţina iluziile care
ne mai întreţin speranţa de viaţă. Merită
să reﬂectăm şi la o asemenea posibilitate.

Ole Hadaş în Israel
”Nathan ar dori să aﬂe urgent ce veşti îi aduci de la
Bucureşti!” Eu contratac… ”Dragii mei, îmi pare rău, dar
veştile nu sunt prea bune… chiar nu sunt bune deloc, aş
putea spune… Voi aşteptaţi să vină în turneu în Israel
trupa teatrului de revistă C. Tănase… ei, bine, am o
ştire de ultimă oră, conﬁrmată atât de către directorul
teatrului, cât şi de către dirijorul orchestrei, compozitorul
Petre M… Amândoi m-au însărcinat cu această veste
oribilă precum că teatrul nu a primit permisiunea de a
se deplasa în Israel. ” În timp ce Rodan îi traducea lui
Nathan ceea ce spusesem, eu citeam pe faţa impresarului toată gama de stări de la uimire, la dezamăgire
până la disperare, după care a izbucnit într-un monolog
ce prevestea sfârşitul lumii. Vi-l redau aici în traducerea
lui Rodan: ”Incredibil… Cum este posibil să încalce un
contract semnat, cu licenţa plătită integral la ARIA (Agenţia Română de Impresariat Artistic)… M-au nenorocit…
Mi-a spus mie Sara să nu mă bag cu românii… M-au
falimentat… am închiriat toate sălile de spectacol, am
plătit avans ﬁecăreia, am tipărit aﬁşe, am tipărit programe, am plătit mii de dolari pentru reclamă în ziare, în reviste, la radio şi la televiziune şi acum pierd tot din cauza
românilor… nu se poate, Dumnezeule, nu se poate aşa
ceva”… Rodan se opreşte din traducere ﬁindcă Nathan
îi tot spune ceva arătând spre mine… ”Nathan spune

Dr. TEODOR BRATEŞ

(episodul 5)

aşa – reapare Rodan în viaţa mea – ştie tot despre tine şi
soţia ta… ştie că tu eşti cel mai titrat textier al României,
cel mai premiat, cel mai mare şi că nevasta ta este o
foarte bună actriţă de teatru – inclusiv de teatru muzical
– aşa că îţi propune următoarele… ai două săptămâni
la dispoziţie, timp în care să scrii spectacolul de revistă
pentru românii din Israel… iar eu trebuie să stau cu tine
zi şi noapte pentru a nu greşi drumul de scris pe care
trebuie să te îndrepţi”… îşi încheie Rodan discursul, în
timp ce Nathan depunea pe masa din camera în care ne
găseam un pachet, destul de voluminos, spunându-i lui
Rodan care era din ce în ce mai galben şi mai strâmb
(în traducere)… ”Are aici şapte mii de dolari, dacă după
două săptămâni spectacolul e gata îi mai dau trei mii, iar
dacă îmi şi place îi mai dau încă şapte mii. Le arăt eu lor
că Nathan nu poate ﬁ învins!!! Nu contează cât mă va
costa! Be aţlaha, Jack e lehitraot”. ”Lehitraot” ştiam că
înseamnă „la revedere”, iar „be aţlaha” am subînţeles
că înseamnă „succes”. Nathan făcu stânga împrejur ca
la militărie şi se îndreptă spre ieşire. Rodan sări ca un
arc să-l urmeze, dar Nathan îl opri cu un gest ferm şi poruncitor: ”Tu rămâi aici! Eşti sluga lui două săptămâni. ”
Abia aştept să vă povestesc episodul următor!!!
EUGEN ROTARU
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PESAH - Sărbătoarea Libertăţii
Pesah, în sens etimologic, înseamnă trecere sau salt, referinduse ﬁe la faptul că Moartea a sărit
casele evreilor, ﬁe la traversarea
de către evrei a Mării Roşii, când,
sub conducerea lui Moşe Rabeinu, au ieşit din
robia egipteană. De aici a derivat în limbile slave
Pasha, în română Paşte, dar creştinismul i-a dat
alt conţinut – învierea Mântuitorului Iisus Christos. Pentru evrei, Pesah a fost şansa renaşterii
şi aﬁrmării în istorie. Este cea mai importantă
sărbătoare evreiască, anul acesta, data de 14
Nisan ﬁind corespondentă cu 29 martie 2010.
Cu o zi înainte este Bedicat Hameţ, când se
scoate din casa evreului, din sinagogă, tot ce
este aluat dospit, alte alimente nepermise (Hameţ). Pe 6 aprilie 2010, a opta zi de Pesah, se
încheie slujba religioasă cu un Izkor, pomenirea
morţilor dragi.
Sărbătoarea poartă deci mai multe denumiri – Zman Ruteinu - Sărbătoarea libertăţii,
Hag Heaviv – Sărbătoarea primăverii, Hag
Hamaţot - Sărbătoarea azimelor (pâinea nedospită). În Decalog (Aseret Hadibrot – Cele
Zece Porunci) se spune în prima poruncă: Eu
sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos
din casa sclaviei (Şemot XX, 2). Libertatea ca
principiu este pusă astfel chiar înaintea Creaţiei,
aminteşte poetul Iehuda Halevi. Zeher Liţiat
Mizraim - Amintirea ieşirii din Egipt se repetă la
toate marile sărbători evreieşti, dar în special de
Pesah. Acestui eveniment i s-a dedicat o carte,
Hagada, rod al unor autori anonimi dinainte
de era aceasta. De Pesah se consumă maţot
(azimă), maror (vegetale amare).
Evreii au ajuns în Egipt după o secetă în

Canaan, care i-a determinat pe ﬁii lui Iaacov să
caute locuri mai prielnice. În urmă cu mulţi ani
ei îl vânduseră pe Iosif, fratele lor, dintr-un sentiment de frustare, unor tâlhari. Aceştia l-au dus
în Egipt, unde Iosif, prin talentele sale a ajuns
vicerege. Fraţii lui Iosif cu tatăl lor au ajuns şi ei,
ca şi Iaacov, în Egipt. După moartea Patriarhului
Iaacov, tatăl lor, acesta a fost înmormântat în
Canaan, în peştera sfântă Macpela. În Miţraim
(etimologic – ţara de la răsărit, Egipt), evreii
s-au aşezat în ţinutul Goşen. Faraonii care au
urmat celui care l-a protejat pe Iosif au început
să-i împileze pe evrei, care îşi păstraseră propria tradiţie şi erau consideraţi un pericol pentru
puterea absolută a faraonului. Ei au fost puşi
să construiască în pustiu două cetăţi – Ramses
şi Pitom. Numărul evreilor în Egipt a continuat
să crească, în ciuda condiţiilor precare de
viaţă, astfel că faraonul a dat ordin ca toţi întâi
născuţii din mame evreice să ﬁe înnecaţi în Nil.
Episodul este preluat şi în Evanghelii, dar se
referă la naşterea lui Iisus. În Egipt trăia în acea
vreme (circa 1400 î.e.a.) o familie din tribul Levi,
care avea doi copii: Aharon (Aron) şi Miriam
(Maria). Când faraonul a ordonat uciderea nou
născuţilor, se născuse al treilea copil, astfel că
mama sa, Iohevet, l-a pus într-un coşuleţ uns
cu smoală şi l-a lăsat să plutească pe apele
Nilului, în apropierea locului unde se scălda ﬁica
faraonului. Copilul a fost crescut în preajma faraonului, prin mila ﬁicei sale şi grija mamei, care
a fost luată drept doică. I s-a dat numele Moşe
(Moise), adică „scos din apă”, în limba egipteană. Devenit prinţ, Moise nu şi-a uitat poporul,
dar nu şi-a dezvăluit originea decât în clipa
când a văzut un slujitor bătând până la sânge

un rob evreu. L-a ucis şi a fost nevoit să se
refugieze în pustiu, unde a locuit în ţinutul
populat de midianiţi. Aici, preotul Itro i-a dat
pe ﬁica sa, Ţipora (în traducere, pasăre), de
soţie. Păstorind oile socrului său, Moise a zărit
pe Muntele Horeb un tuﬁş arzând. Acesta era
semnul divin: Dumnezeu i se adresa. Moise
a organizat ca un conducător experimentat
poporul evreu spre a-l scoate din Egipt. Faraonul, care le-a refuzat ieşirea, a fost pedepsit
cu plăgi care au lovit întreaga ţară, în ﬁnal ﬁind
în pericol şi nou născuţii. Faraonul s-a declarat
de acord în cele din urmă cu plecarea evreilor,
dar s-a răzgândit şi a pornit în urmărirea lor.
Apele Mării Roşii s-au desfăcut, poporul evreu
a trecut, apoi, aceleaşi ape au înecat pe veci
armata faraonului şi pe el însuşi.
Cercetări actuale au dovedit că în secolul
XIV î.e.a. a avut loc o erupţie puternică a vulcanului de pe insula Santorini, care ar ﬁ putut
provoca un tsunami. Este o ipoteză.
Masa de Pesah, numită Seder, este momentul solemn când se exprimă bucuria eliberării evreilor. Se pare că şi Cina cea de Taină a
lui Iisus Christos, din Evangheliile creştine, cu
cei 12 apostoli în jur, era un Seder, pentru că
toţi participanţii erau evrei.
În timpul mesei, cel mai tânăr membru al
obştii întreabă: „Cu ce este mai deosebită
această noapte?” (cele patru „Ma niştana?”).
Pesah se încheie cu bucurie, se rosteşte poezia
populară Had Gadia, despre mielul cel fără vină
ş.a. Înainte de ziua a opta, în ziua a şaptea se
repovesteşte episodul trecerii prin Marea Roşie.
BORIS MEHR

A N U N Ţ
Cancelaria Rabinică a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România doreşte să vină
în întâmpinarea dorinţei membrilor comunităţii
(evrei şi persoane cu ascendenţă evreiască)
prin debutul în luna iunie a acestui an a unui
CURS DE INSTRUIRE ÎN IUDAISM ŞI PRACTICA RELIGIOASĂ. Acest curs, destinat
tuturor celor care doresc să aprofundeze cunoştinţe despre religia mozaică, este menit să
sprijine cu precădere persoanele care doresc
să se apropie de viaţa religioasă tradiţională şi
pe cele care intenţionează pe viitor să urmeze
programe de convertire la religia mozaică.

Mai multe informaţii despre acest program
precum şi posibilitatea de a descărca formularele de înscriere puteţi obţine la adresa http://
www.dvartora.ro/curs-iudaism.html. Înscrierile
la acest program se primesc până la data
de 30 aprilie 2010, la Cancelaria Rabinică a
F.C.E.R sau prin email la rabinat@jewish.ro.
Locurile sunt limitate iar selecţia participanţilor va ﬁ făcută de către organizatori în urma
analizării formularelor de înscriere completate
şi, dacă este cazul, a unor întâlniri individuale.
Totodată, informăm pe cei interesaţi de
posibilitatea oﬁcierii de ceremonii de bar/bat

miţva (majorat religios) şi hupa (nuntă evreiască) pentru cuplurile de membri ai comunităţii
evrei halahici care nu au avut posibilitatea să
beneﬁcieze de această ceremonie în trecut.
Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze Cancelaria Rabinică a F.C.E.R., tel. 021-312-2196
sau prin email la rabinat@jewish.ro.

Breviar
iudaic
Aﬁkoman - denumirea jumătăţii de azimă, ascunsă
în seara de Seder, pentru
copiii care trebuie să o
găsească
Agada – partea laică a Talmudului; a nu se confunda
cu Hagada – povestea de
Pesah
Aguna – femeie părăsită,
care nu poate divorţa până
când nu se dovedeşte că
soţul este de acord sau că
a murit ( obicei vechi)
Ahasverus sau Ahaşveroş – numele regelui
persan care a fost soţul
Estherei, în episodul Purimului, dar, prin confuzie,
este şi numele „evreului
rătăcitor” din legendele
Evului Mediu
Baal – zeu păgân, reprezentat uneori ca un taur;
cultul său a fost combătut
de profeţii evrei
Baal Şem – numele fondatorului Hasidismului din
sec. XVIII, dar şi al oricărui
învăţat cu calităţi deosebite
(de a face minuni)
Bar – fiu, în aramaică,
corespondent lui ben, din
ebraică
Bar miţva – majoratul, la
13 ani, al băieţilor evrei
Baruh ha-Şem – Slavă
Domnului
Bat miţva – majoratul, la
12 ani, la fetele evreice
Cohanim –preoţi, urmaşii
lui Aharon
Daian –judecător
Dat Israel – credinţa evreilor
Devarim – Deuteronom,
a cincea Carte a lui Moise
Pt. conf. B. MEHR

fel funcţionează
şi vorbele noastre. Trebuie să
ﬁm atenţi pentru
a ne controla şi pentru a elimina suferinţele spirituale,
pentru a ne eleva şi pentru a trăi ca oameni şi parte din
societate, ca indivizi călăuziţi de respect, compasiune
şi integritate faţă de toţi semenii noştri.

REFLECŢII BIBLICE
de Prim Rabin
ŞLOMO SORIN ROSEN

PERICOPA ŞEMINI (Leviticul 9:1 – 11:47)
ŞABAT MEVARHIM
[Se citeşte sâmbătă, 10 aprilie 2010]
Mulţi oameni astăzi cred că regulile de kaşrut (regulile
alimentare evreieşti) sunt legate de sănătate. De exemplu, se crede că un om este îndemnat să se abţină de la
consumul de carne de porc pentru a ﬁ ferit de trichineloză. Tora ne spune însă că motivul principal pentru kaşrut
este keduşa (sﬁnţenie): „Să ﬁţi sﬁnţi, pentru că Eu sunt
sfânt.” (Leviticul 11:45) Keduşa (sﬁnţenia) înseamnă în
primul rând separare. Astfel, atunci când un om dona în
vechime ceva pentru Templul Sfânt, acel lucru devenea
hekdeş („sﬁnţit”), trebuind separat de celelalte lucruri
similare şi putând ﬁ utilizat de atunci înainte doar pentru
Templu. De asemenea, keduşa aduce în prim-plan cele
trei componente majore ale legii iudaice: Şabatul, legile
purităţii familiei şi legile alimentare. Nu este o coincidenţă
că aceste ritualuri corespund cu trei tendinţe majore
ale omului: dorinţa de a munci, dorinţa de a întreţine
relaţii sexuale şi dorinţa de a mânca. Nu este de mirare
atunci când, în terminologia iudaică, găsim referiri la
sﬁnţenie practic în toate ritualurile şi tradiţiile. Şabatul
este „Şabat kodeş”. Căsătoria se numeste „kidushin”
(sﬁnţire). Templul Sfânt din Ierusalim poartă numele
de Beit Hamikdaş. Ceea ce ni se spune prin keduşa
este că toate dorinţele noastre, toate aspiraţiile şi idealurile, trebuie canalizate şi dirijate către sﬁnţenie prin
autocontrol şi stăpânire de sine. Latura ﬁzică a omului
este elevată astfel către sﬁnţenie şi, prin acest demers,
devenim mai apropiaţi de spiritualitate şi de Dumnezeu.

PERICOPELE TAZRIA ŞI MEŢORA (Leviticul 12:113:57 şi 14:1-15:33)
[Se citesc sâmbătă, 17 aprilie 2010]
Conform tuturor traducerilor Bibliei pe care le-am
citit, ţarat, boala care se poate abate asupra oamenilor,
hainelor sau caselor din motive de Laşon Hara (textual:
„limbă rea”, adică bârfă) se traduce prin lepră. Şi totuşi,
ţarat nu are nici o legatură cu boala contagioasă numita
lepră. Ţarat este o manifestare ﬁzică a unei suferinţe
spirituale. Laşon Hara, bârfa şi vorbitul de rău, sunt
instrumentele prin care poate ﬁ distrus un om sau chiar
o comunitate, pot ﬁ anulaţi ani de muncă asiduă, pot ﬁ
călcate în picioare vise şi idealuri. Laşon Hara (care nu
se limitează numai la a vorbi neadevăruri despre cineva,
ci merge mai departe în a include aici chiar şi adevăruri
care sunt răspândite pur şi simplu, cu titlu de bârfă)
este „infracţiunea” care declanşează tzarat. În timpurile
moderne la fel ca şi în vremurile biblice, oamenii bârfesc
şi vorbesc pe alţii de rău pentru că se simt prost ei înşişi
sau din invidie. „Dacă reuşesc să distrug stima pe care
societatea o are faţă de cutare, îi pot lua locul sau măcar
îmi pot continua existenţa mediocră fără concurenţă”,
gândesc unii. Iar Tora ne spune în pericopele Tazria şi
Meţora că aceasta este o soluţie greşită la probleme ce
pot ﬁ rezolvate numai prin încercarea onestă şi susţinută de autoanaliză şi elevare spirituală. Într-o pildă de
înţelepciune rabinică, unui om care l-a vorbit de rău pe
rabin o viaţă întreagă şi apoi a venit să îşi ceară scuze şi
să se revanşeze, rabinul i-a spus doar atât: „Ia de acasă
două perne, du-te pe vârful unui deal şi răspândeşte fulgii
în aer. Apoi mergi şi adună înapoi toţi aceşti fulgi!” La

PERICOPELE AHAREI MOT ŞI KEDOŞIM (Leviticul 16:1-18:30 şi 19:1-20:27)
[Se citesc sâmbătă, 24 aprilie 2010]
În debutul pericopei Aharei Mot, Tora şi comentariul
pe care Raşi îl face asupra versetelor ne oferă o lecţie
valoroasă despre puterea precedentului. „Dumnezeu
a vorbit cu Moşe după moartea celor doi ﬁi ai lui Aaron,
care au murit, venind aproape în faţa Domnului. Şi
Dumnezeu i-a zis lui Moşe: «vorbeşte cu Aaron fratele
tău, să nu vină în Sanctuar oricând va voi...»” [Leviticul
16:1-2] Un exemplu pe care Raşi îl citează pentru a ilustra puterea precedentului este acela în care doi medici
consultă un pacient şi apoi îi spun următoarele: primul
spune „nu mânca mâncare rece şi nu dormi într-un pat
umed”, iar al doilea adaugă „ca sa nu ţi se întâmple şi
ţie cum i s-a întâmplat domnului X.” Şi bineînţeles că
al doilea doctor a avut mai mult succes... În aceeaşi
manieră, Tora aduce din nou în prim-plan moartea lui
Nadav şi a lui Avihu pentru a-l preveni pe Aaron, pentru
a-l ajuta să nu comită aceeaşi greşeală. Adesea, în istoria poporului evreu, precedentul a constituit regulă şi
istoria s-a repetat. În special în feţele ei cele mai negre...
Să sperăm doar, noi şi toţi oamenii buni ai acestei lumi,
că vom putea învăţa din poveţele Torei – ﬁe ele mai
implicite sau mai explicite – şi că vom ajunge să evităm
greşelile trecutului şi să ne apropiem de Dumnezeu şi
de spiritualitate pe drumul cel drept şi fără pericole.
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C O M U N I T A T I
Purim la Bucureşti…
Unde „ni-i sunt” scenariştii, compozitorii, cântăreţii, actorii „câtă frunză, câtă
iarbă”, pe care i-am avut? „I-am iubit
atâta pe dânşii/ Şi-cum i-am pierdut!”. Ce
şi-a zis, atunci, tânărul preşedinte al comunităţii bucureştene, regizor „la bază”,
Erwin Şimşensohn? „Si dă-i si luptă!”. Cu
resurse (de tineri) puţine, cu bani şi mai
puţini. Cine a venit la Sinagoga Mare, s-a
frecat la ochi. Sală caldă-plină-ochi, copii
şi tineri mascaţi, „înarmaţi” cu gragăr-e,
gata „de luptă” de câte ori aud de Haman
când se citeşte Meghilat Ester, lume
„de-a casei” şi oaspeţi de soi. Meghila…
jucată de lectorii ei, Prim Rabinul Şlomo
Sorin Rosen, coordonatorul pe ţară al
cursurilor de Talmud Tora, Edy Kupferberg, Prim Cantorul Iosif Adler, Rabinul,
venit din Ierusalim, Raphael Suchat.
„Yahad, yahad…” a cântat corul de copii
de la Şcoala „Lauder”, acompaniat de
violonista Rodica Doija. Pe fond de blues,
Alexandra Croitoru şi Cristi Avram au „zis”
cu farmec şi savoare ce s-a întâmplat
în Imperiul Persan acum câteva mii de
ani şi ce-a păţit Haman când a vrut ce-a
vrut. Aviz amatorilor! A făcut furori un
cuplu celebru - Roxana Guttman, reporteriţă de televiziune, şi Rudy Rosenfeld,
care n-a avut nevoie de deghizare, că
şi-a jucat propriul rol: cunoscut actor la
T.E.S., „acordând” un interviu cu reţetă
asigurată, made by Octavian Sava. S-a
dat iama prin „succesurile perene” ale
clasicilor, cu aluzii la folclorul zilei, branduri cu ştaif, „setea-foamea” de cultură a
gazetarilor. Cine spune că nu mai avem
actori evrei tineri şi talentaţi, se-nşeală. Ei
sunt Lala Mişosniki şi Cristi Avram, care
ne-au povestit ce s-a „discutat la şedinţa”
pentru carnaval: domnu’ Kaufman voia
să danseze cu domnu’ Vainer, domnu’
Schwartz prefera sârba „Banu Mărăcine”,
domnu’ Kupferberg – „Ca la Breaza” şi
ca-n alte comunităţi, domnu’ Prim Rabin Rosen - berbuncul (bătăi de cap) cu
domnu’ Sabag. S-a servit ce mănâncă
domnu’ Attila Gulyas. O vedetă care
nu mai are nevoie de prezentare, Nae
Călugăriţa, ne-a mărturisit (text propriu)
că-i tare supărat că-l cheamă Călugăriţa.
Ce-ar ﬁ fost să-l ﬁ chemat… aici a urmat
o listă de „grei” şi visul: ce-ar ﬁ făcut el
cu salariile, pensiile, băncile (nu cele
din Cişmigiu), dacă… Au fost şi pioneze
amicale pentru liderii Federaţiei, ai CeE-Be-ului, directorul T.E.S. Şi ﬁindcă nu
se poate Purimspiel fără Klezmeri, i-am
avut pe Radu Captari la orgă electronică
şi Octavian Mardare la clarinet, colorându-ne (au fost culorile suﬂetului evreiesc)
fundalul muzical. O performanţă „purimistică”: Teodor Danetti, în monologul
melancolic-optimist (text - Fred Firea),
„Iar e Purim”. Performanţă - pentru că
l-a nuanţat fără cusur, cuvintele venindu-i din rărunchi. Harry Potter a făcut
încă o vrăjitorie, teleportând-o pe Maia
Morgenstern în versurile lui Ion Pribeagu,

care ne-a iniţiat, cum numai ea ştie, într-o
ecumenică discuţie despre împărţirea
ofrandelor între un popă, un pastor şi
un rabin, şi în culisele eternei capcane
a eternei poveşti „d-amor” în care cad,
mai ales, bărbaţii la „vârsta critică” spre
„generaţia de aur”. Tot ea a adus muzica
hasidică mai aproape de inimile noastre.
Tonul grav - „Cartea Esterei”, străveche şi
mereu actuală, rezumată de Erwin Şimşensohn în ipostază de textier-actor -, şi
tonul vesel - Formaţia de dansuri „Hora”,
coordonatoare, Gabriela Bucăţică; Corul
de tineret al C.E.B. - au dat combinaţia de
nucă, miere şi râs cu iarşânkis a Purimspiel-ului la ﬁgurat şi la propriu (trataţia cu
humântaşen oferită de F.C.E.R., C.E.B.,
Cancelaria Rabinică).
La T.E.S., am trăit un tulburător memento: adânca reverenţă pentru cei careau plecat rămânând: Gery Podgoreanu,
fondatorul şi conducătorul, zeci de ani,
al Formaţiei „Menora”; Dan Mizrahi, fără
de care n-ar ﬁ existat multe din cântecele
noastre de Purim. A fost şi un omagiu
antum, dedicat lui Fred Firea: în dragoste, să nu zici niciodată „iartă-mă” când
e prea târziu. N-au fost spuse textual
cuvintele, dar Laudatio-ul făcut pe scenă
de Octavian Sava, mulţumirile publice ale
doamnei Firea, ﬁindcă soţul ei n-a putut
veni din motive de sănătate, gestul fără
cuvinte - imensul coş cu ﬂori adus pentru
Fred Firea de Erwin Şimşensohn - tot
asta au însemnat. La seria consacraţilor
s-a adăugat şi Al. Finţi, cu umor israelian,
bine prizat de public. Aplauze pentru toţi
şi, ﬁreşte, pentru Erwin Şimşensohn, care
a arătat „că ştie teatru”. Trataţia de după
spectacol a fost la înălţime (coordonator
– Zvi Haskal). (IULIA DELEANU)

Şi în ţară…
Momentul de reculegere
în memoria fostului vicepreşedinte al Comunităţii, Herman
Goldemberg z.l a fost contrapunctat
de rugăciunile pentru Israel, România,
întreaga lume, binecuvântarea pentru
obşte şi rememorarea celor patru miţvot
de Purim (oﬁciant de cult Suhor Goldstein). Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul
Schwartz, a vorbit despre Erev Purim la
Bucureşti, în Sinagoga Mare şi la Căminul „Rosen”, despre recentele dotări
cu aparatură performantă la Centrul
F.C.E.R. de Ajutor Medical, din capitală,
a mulţumit preşedintelui Comunităţii
brăilene pentru tot ceea ce face pentru
binele ei, a urat, în numele conducerii
F.C.E.R., Hag Purim Sameah! Responsabila Clubului pentru Generaţia de
Mijloc, Nadia Ustinescu, a sintetizat din
unghi contemporan „Cartea Esterei”. Cunoştinţele de istorie a evreilor, în special,
de istorie antică, în general, înzestrările
artistice au făcut casă bună cu ecumenismul şi reala interetnicitate. „Mărţişor

Brăila

pentru colege” s-a numit poezia scrisă
şi recitată de Cornelia Gâtlan. Deoarece
chiar în dimineaţa aceea, dirijorul corului, Bogdan Lifşin, a făcut un accident,
conducerea corului a fost preluată „din
mers” de Maricica Brucăr. A fost încă o
minune din nesfârşitele miracole pe care
Dumnezeu le face cu noi, a conchis preşedintele Comunităţii, Iancu David Segal,
care, a doua zi, a oferit daruri de Purim
enoriaşilor nedeplasibili. (I.D.)
Cartea Esterei a
fost citită la Sinagoga
„Leipziger”, arhiplină. Au venit aproape
toţi membrii comunităţii şi cei din Târgu
Neamţ, din plăcerea a ﬁ împreună; dar şi
prieteni neevrei. Deşi la Piatra nu există
restaurant ritual, s-a adus mâncare caşer
de la C.E. Bacău, s-au ascultat cântece
de Purim, s-a dansat. Celor pe care suferinţa i-a reţinut în casă, le-au fost oferite
şolhămunăs.
Ing. HARY SOLOMON,
preşedintele C.E. Piatra Neamţ

Piatra Neamţ

În fiecare an, deşi
protagoniştii sunt aceiaşi, spectacolul comunităţii clujene diferă.
Chiar dacă anul acesta sărbătoarea de
Purim nu s-a desfăşurat pe scena unei
săli de spectacole, ci în cadrul mai intim al
Templului Deportaţilor, Corul Talmud Tora
şi Formaţia Mazel Tov s-au întrecut pentru
a distra publicul numeros. Profesoara
Ecaterina Halmos, dirijoarea corului, a
alcătuit un program divers în care şi-au
etalat talentul interpretativ: Gheorghe Eisikovits, Ana-Maria Florea, Ofelia Pripon,
Hanna Vári, Andrei Verő, Robert Wainblat
şi Judit Wertzberger- Salamon. Formaţia
Mazel Tov, condusă de profesorul Vasile
Socea, a prezentat un program foarte
divers. Sulamita Socea a cântat melodii
în idiş, ivrit şi în limba română. În antracte,
Mauela Borza, maestra de ceremonii a
spectacolului, a spus glume şi anecdote.
În ﬁnal cele două formaţii s-au reunit pe
scenă pentru a cânta împreună Ura, Ura
şi Veha Ir Şuşan, în aplauzele frenetice
ale spectatorilor. (A.G.)

Cluj Napoca

În ziua de PURIM,
în frumoasa sinagogă,
peste 100 de persoane au fost prezenţi
la această sărbătoare. Preşedintele
comunităţii, Alexandru Ausch, a rostit
rugăciunea şi a citit Meghilat Ester. Ec.
Teodor Schwartz în limba română şi
prof.Diamantstein Gheorghe în limba
maghiară au evocat importanţa Purimului
pentru evrei. În ﬁnal o echipă de la Liceul
de artă sub conducerea prof. Szönyi
Martha a prezentat un frumos program de
cântece în limba ebraică. După aceea toţi
participanţii au fost serviţi cu gustoasele
humăntaşen, fructe şi s-a ciocnit câte un
păhărel de coniac , lumea plecând veselă
de la serbare.
Secretar
Ing. IULIA NEGREA

Târgu Mureş

Până la urmă, s-a dansat la balul seniorilor
Mult îndrăgitele melodii “evergreen”
şi vocea mângâietoare a lui Gabriel
Finkelstein Mustaţă au reuşit ceea ce
frumoasa cântăreaţă blondă Roxana
Ghiorna nu – să-i aducă pe ringul de
dans pe seniorii care au venit în număr
mare la balul de Purim, organizat în
cinstea lor la JCC. Acest bal de Purim a
reprezentat o idee lansată de Hary Kuller
şi Veronica Bârlădeanu, pusă în practică
de Comunitatea Bucureşti împreună cu
JCC, “rolurile principale” revenind Sandei
Wolf, “animatoarea” Clubului “vârstei de
aur” şi a programului Beit Ham, Victoriţei
Demaio, fără de care cu greu s-ar putea
organiza ceva la B’nai B’rith sau C.E.B.,
Irinei Hârlăoanu şi probabil că au mai fost
şi alţii pe care nu-i ştiu. Alături de ele - autorii de texte care i-au înveselit sau uneori
chiar i-au întristat pe cei prezenţi, şi aici

trebuie să-l amintesc pe Aurel Storin - nu
ﬁindcă e şeful meu, aici a fost în ipostaza
de prozator şi poet – mai ales cu poezia
“ Pedalaţi”. Cred că puţini au fost din cei
de faţă care să nu se ﬁ regăsit în ideile
acestor versuri. L-am cunoscut apoi pe
Hary Kuller ca epigramist, plin de ironie şi
autoironie, alături de Boris Mehr, cu săgeţile lui, după părerea mea prea blânde. Nu
a lipsit cu epigrame nici Sigmund Tauber,
“suﬂetul” cenaclului literar. Păcat că “andrisanţii” (din conducerea Federatiei) nu
au fost de faţă. I-am revăzut pe membrii
tânărului cor al JCC (tânăr, ﬁindcă abia
s-a format) şi am putut vedea şi dansuri
israeliene ale formaţiei Hora, care ne
face întotdeauna plăcere. În ceea ce mă
priveşte, n-ar trebui să mă plâng. N-am
stat pe margine (în Ardeal se zice că vinzi
pătrunjel), am dansat. Se pare că cititorii

Deşi sunt din ce în ce mai
puţini, evreii romaşcani se declară ferm hotărâţi să respecte
tradiţiile. Astfel, sărbătorirea Purimului
anului 5770 s-a desfăşurat într-o atmosferă de maximă veselie şi bucurie.
Mai întâi, preşedintele Comunităţii,
prof. Iancu Wexler, a vorbit despre Purim,
sărbătoare în aparenţă minoră, dar cu
semniﬁcaţii adânci, cu conotaţii naţionale, toate prin miracolul petrecut datorită
Esterei şi vărului Mordehai, atunci când
evreii se aﬂau în exil, în Persia antică,
ﬁindu-le salvate vieţile. Apoi, oﬁciantul
Herman Strul a citit Meghilat Ester.
După terminarea ceremonialului religios, participanţii au fost serviţi cu tartine
diferite, vin, suc, precum şi cu tradiţionalii
humântaşi procuraţi de la C.E. Bacău.
S-au evocat amănunte interesante
legate de prăznuirea Purimului în trecut.
Coresp. N. SEGAL

Roman

Purim 5770 (14 Adar) a fost
sărbătorit în acest an, la Iaşi, în
ziua de 28 februarie 2010. În seara de
ajun, ca şi în dimineaţa sărbătorii, s-a citit
Meghilat Ester – Cartea Esterei.
Ing. Abraham Ghiltman, secretarul
Comunităţii Evreilor din Iaşi, a vorbit despre semniﬁcaţia sărbătorii de Purim, subliniind că tradiţia iudaică îi atribuie Esterei
salvarea poporului evreu. Sărbătoarea
celei mai mari bucurii, Purim-ul este şi
pentru generaţiile actuale o sărbătoare
mult aşteptată în comunitatea ieşeană. La
spectacolul ieşean, regizat şi în acest an
de cunoscutul şi talentatul Rudolf Rosemberg, consilier şi mare animator cultural,
a fost o infuzie de muzică şi umor de
bună calitate şi de multă, multă tinereţe.
Timp de 100 de minute, tinerii artişti au
transformat „şil-ul” ieşean într-o scenă
de musical unde s-a recitat, s-a cântat
şi s-a dansat sub conducerea muzicală
a prof. Romeo Luchian (acordeon) şi cu
acompaniamentul doamnei prof. Tatiana
Luchian (vioară). Corul comunităţii a interpretat cunoscute melodii tradiţionale
evreieşti şi israeliene iar talentaţii solişti
Dana Creţu şi Albert Lozneanu au încântat publicul.
Cu convingerea că oamenii râd de
bucurie, de necaz dar, câteodată, şi de
ei înşişi, tânărul jurist Albert Lozneanu,
în duet cu Rudolf Rosemberg, ne-au
prezentat „Idişe hohmâs“, invitându-ne,
pe versurile unui cunoscut cuplet al îndrăgitului actor israelian Iacob Bodo, să
ﬁm veseli şi să cântăm împreună cu ei.
De la o astfel de serbare nu putea lipsi
Purim şpil-ul. Spectacolul s-a încheiat în
acordurile antrenantelor melodii Hava
Naghila şi Heveinu Şalom Alechem.
Mulţumind tinerilor pentru spectacolul
oferit, ing. Pincu Kaiserman, preşedintele
Comunităţii Evreilor din Iaşi – a subliniat
în mod deosebit participarea şi implicarea emoţională în desfăşurarea serbării,
alături de ﬁicele lor, a doamnelor ing. C.
Orenştein şi S. Steinbach, cele care,acum
peste 20 de ani, în timpul studenţiei au
făcut parte din corul comunităţii ieşene.
Toţi cei prezenţi au fost invitaţi la un
îmbelşugat cockteil organizat cu sprijinul
JDC, prin fondurile alocate pentru JCC
Iaşi, şi al sponsorilor locali.
MARTHA EŞANU

Iaşi

Aniversări

mei sunt bărbaţi foarte, foarte politicoşi.
Le mulţumesc şi pe această cale…şi aştept un nou prilej de bal, dar de această
dată, împreună cu tinerii. Cred că ar ﬁ
mai frumos.
EVA GALAMBOS
P.S. Mulţumiri lui Erwin Şimşensohn şi lui
Shai Orny. În calitatea lor de gazde, au făcut
totul pentru ca lumea să se simtă bine.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALUPOAIE MIRELA (Cămin Băluş, F.C.E.R.)
s-a născut la 2 martie 1958
NEUMAN MARIA, D.A.S.M. (F.C.E.R.),
născută la 3 martie 1942
APOSTOL LUCIA, şef Sector dezvoltare şi
proiecte F.C.E.R., s-a născut la 6 martie
1942
LIBERMANN LIVIA, referent de specialitate
F.C.E.R., s-a născut la 7 martie 1977
LEIBOVICI IOSUB, preşedinte C.E. Huşi,
s-a născut la 10 martie 1929
WEXLER IANCU, preşedinte C.E. Roman,
s-a născut la 10 martie 1933
SWARTMAN HERMINA, contabil F.C.E.R.,
născută la 15 martie 1929
GOLDA DALIA, manager JCC, născută la 24
martie 1982
FEINBLAT SOLOMON, preşedinte C.E.
Tulcea, s-a născut la 25 martie 1949
LIEBERMANN DAVID (Cămin Băluş,
F.C.E.R.), născut la 25 martie 1972
FRAIFELD MIRELA (C.A.J.M., F.C.E.R.) s-a
născut la 30 martie 1936
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JCCBUCURESTI

„Liga de Remy” la JCC

,

Campionatul de remy, care se desfăşoară la Clubul pensionarilor, devine din
ce în ce mai incitant! Cei care au intrat la
tabla de joc cu greu se mai pot desprinde
azi de la masă... Jocul „cu pietre” oferă

participanţilor posibilitatea de a se aﬂa
împreună într-un mediu plăcut şi primitor,
de a purta discuţii despre actualitatea
internaţională, despre cărţi, evenimente
şi probleme cotidiene.

Lecţia de... Seder Pesah

PURIM – distracţie fără oprire
la JCC Bucureşti!
Purim 5770 a însemnat pentru JCC
Bucureşti o serie de evenimente pentru
toate grupele de vârstă. Registrul în care
acestea s-au desfăşurat – adecvat publicului prezent - a fost diferit, dar esenţa
a fost ca ﬁecare să simtă bucuria acestei
sărbători, care ne mai luminează azi zilele. Personajele tradiţionale – Esther, a
cărei Megila o citim, Mordehai, Ahaşveroş
şi maleﬁcul Haman – au revenit şi de
această dată, amintindu-ne despre salvarea evreilor prin Voia lui Dumnezeu.
La cele şapte programe, organizate de
JCC cu acest prilej, au luat parte 800 de
persoane.
Oneg Şabat-ul, care s-a ţinut la
„palatul lui Ahaşveroş”, a fost dominat
de melodiile tradiţionale de Purim şi de
povestiri legate de această sărbătoare.
Cei 120 de participanţi s-au putut bucura
de binecuvântările tradiţionale, de intrarea în ziua-regină a săptămânii dar au şi
rememorat importanţa celebrării de Purim
pentru a ne aduce aminte că binele a
învins, că Dumnezeu ne-a fost şi ne este
alături în faptele noastre.
Dar acesta era doar începutul programelor de Purim! În compania interpretei
Giulia Nahmany, în seara următoare a
urmat o distracţie pe cinste! Cea mai
mare petrecere organizată până acum
la JCC a adus împreună peste 300 de
participanţi. Costumaţi cu măşti pline de
originalitate, oaspeţii JCC au dansat pe
ritmuri israeliene şi s-au bucurat de o
seară încântătoare.
Duminică, cei mici, dar nu doar ei,
s-au putut delecta în parcul de distracţii
improvizat în interiorul JCC! Jocuri, concursuri, măşti, povestiri, humentaşen şi

alte surprize dulci, strălucirea unui palat
improvizat i-au lăsat realmente cu gura
căscată pe micuţii veniţi la program. Spaţiul primitor, cu al cărui design interior s-au
obişnuit deja, a devenit, prin munca angajaţilorJCC şi a voluntarilor care îi ajută
în permenenţă, un loc diferit, animat, plin
de bucurie! Shai Orny, director adjunct
pentru educaţie al JDC România şi Adrian
Gueron, director adjunct JCC Bucureşti,
au muncit ore îndelungate, alături de
echipa JCC, pentru ca perioada Purimului
să ﬁe în acest an cu totul specială pentru
cei care frecventează programele JCC.
Interesantă a fost chiar „redecorarea”
JCC-ului asemeni unui palat antic, plin
de spaţii cu surprize incitante, care te
aşteptau să le descoperi. Puţini au fost
cei care au plecat cu mâna goală de la
JCC! Au dus cu ei măcar un balon colorat,
o vată de zahăr, un humentaş, un premiu
substanţial, câştigat pentru norocul sau
abilităţile lor sau, măcar, o amintire care
nu se va şterge prea curând.
Dacă cei mici au avut parte de câteva zile speciale iar cei tineri au putut
redeveni copii pentru măcar câteva ore,
cei ce frecventează programele pentru
pensionari – Centrul de Zi şi Bait Ham –
au avut Carnavalul Seniorilor, realizat în
colaborare de CEB şi JCC. Deschiderea
Carnavalului a fost făcută de Aurel Storin,
iar în program au evoluat Radu Captari şi
Gabriel Finkelstein Mustaţă.
Am remarcat eleganţa, bunul gust
şi veselia care a dominat sărbătorirea
celor vârstnici. S-au distrat ca odinioară,
cu dezinvoltura celor ce ştiu exact ce înseamnă să te simţi bine, să uiţi de griji...
măcar preţ de-un Purim.

Alături de Arie Greenspan, din Israel,
la 21 martie, participanţii la programele
JCC au putut învăţa ﬁecare detaliu despre pregătirea bucatelor pentru masa de
Seder şi despre semniﬁcaţia simbolică
a acestora. A fost un exerciţiu practic,
extrem de util pentru Sederul care se
apropie. Nimeni nu s-a sﬁit să întrebe,
să aﬂe cât mai mult despre sensurile
acestei sărbători, celebrată prin retrăirea,
prin simţul gustului şi prin povestire, a

vieţii strămoşilor noştri. Ei au putut învăţa despre Matza Şmura şi despre toate
procedeele care preced momentul în care
ea se aﬂă pe masa noastră de Pesah.
Cu aceeaşi ocazie au învăţat să prepare
un foarte gustos haroset, acea pastă de
fructe şi miere care se consumă de Pesah
în amintirea suferinţelor din timpul sclaviei
egiptene. Alimentul acesta, prin textura
sa, imită mortarul folosit la construcţiile
din acea perioadă.

Sărbătoarea iubirii la Blue Lagoon!
O echipă de voluntari a pregătit petrecerea Zilei Îndrăgostiţilor. Cupluri mai vechi
şi mai noi dar şi cei care cred că iubirea nu este un sentiment desuet au fost invitaţi
să petreacă împreună. Alături de cântăreţul Antonio, ei s-au distrat până în zori. S-a
dansat pe melodii vechi şi noi, cântece de dragoste care au devenit nemuritoare.

Punte peste generaţii, punte peste timp
Programele pentru pensionari de la Centrul de Zi şi
Bait Ham au darul de a lumina zilele celor ce aparţin „generaţiei de aur”, oferindu-le posibilitatea să participe la
activităţi interesante, să dialogheze, să povestească, să
întâlnească personalităţi deosebite şi un mediu amical.
Printre programele constante dedicate pensionarilor,
unele dintre cele mai gustate sunt întâlnirile cu scriitorul
şi publicistul Boris Marian Mehr, care îi introduce pe
participanţi în lumea literară evreiască, ﬁe ea cu rădăcini
româneşti, ﬁe din alte părţi ale lumii. Programul, iniţiat de
doamna Sanda Wolf, urmăreşte trezirea gustului pentru
proză şi poezie al celor care au fost mai puţin apropiaţi
de acest domeniu dar şi posibilitatea de expresie pentru
cei care sunt îndrăgostiţi de subiectul atât de vast. Învăţătura nu are vârstă şi curiozitatea este un dar al omului,
indiferent de etate iar programul redactorului „Realităţii
Evreieşti” răspunde acestor dorinţe.
În programele pentru cei ce aparţin „generaţiei de
aur”, un alt domeniu foarte interesant este reﬂectat de
profesorul şi etnologul, dr. Hary Kuller. În stilu-i caracte-

ristic, acesta deschide câteva subiecte mari şi care oferă
cadrul unei îndelungate dezbateri. Participanţii se simt
incitaţi de o asemenea ofertantă posibilitate, care le dă
ocazia de a dialoga cu o personalitate a vieţii culturale
autohtone, un scriitor care cunoaşte, prin intermediul
documentării, toate marile personalităţi evreieşti care
au trăit în România. Volumele lui Hary Kuller reprezintă
o enciclopedie a vieţii evreieşti, foarte important de
cunoscut şi pentru publicul de la JCC.
Dincolo de relaxare, unul dintre scopurile esenţiale
ale programelor Centrului Comunitar Evreiesc îl reprezintă dezvoltarea gustului pentru actul cultural. La
Bait Ham şi Centrul de Zi, acest lucru este o prioritate
asumată, care şi-a arătat deja efectele beneﬁce. Vizitele
la muzee, instituţii de artă, vizionările de ﬁlme şi spectacole fac şi acestea parte din programul de promovare
a creaţiei culturale.
Un alt moment important în programul din luna aprilie
al JCC Bucureşti îl reprezintă întâlnirea, din data de
12 aprilie, începând cu ora 18.00, între reprezentanţii

generaţiei tinere şi ai celor care au trecut prin tragicele
evenimente din urmă cu peste 60 de ani.
Supravieţuitorii Holocaustului, oameni care atunci
aveau vârsta nepoţilor lor de astăzi, vin să povestească,
să-şi amintească împreună şi să tragă un semnal de
alarmă pentru a nu se mai ajunge la asemenea tragice
evenimente. Yom HaShoah este o ocazie tristă care,
însă, prin programul creat la JCC, devine încărcat de o
anumită speranţă... Ideea acestei zile, în acest an, este
faptul că se poate crea o punte peste generaţii, pentru
ca memoria celor care au fost ucişi să nu se piardă vreodată. Programul va cuprinde o prezentare multimedia,
urmată de o discuţie liberă. Aceasta oferă posibilitatea
de a aﬂa secvenţe de viaţă trăită, momente uneori greu
de mărturisit de cei care au trecut prin infernul din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.
Gestul bunicilor de a-şi spune povestea este unul cu
adevărat nepreţuit, un dar pe care cei tineri îl primesc
cu inima deschisă.
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Martie, luna surprizelor plăcute
pentru doamne
Prima lună a primăverii a stat, la JCC ţei şi preţuirii.

Bucureşti, sub semnul plăcerii de a dărui.
Cadouri şi numeroase premii s-au primit
cu ocazia Purimului iar doamnele au fost
răsfăţate în preajma zilei de 8 martie.
Organizatorii nu au uitat de faptul că, fără
contribuţia acestora, activităţile desfăşurate nu ar putea avea loc. Mamele sunt
acelea care insuﬂă educaţia copiilor şi
astfel ele devin principale colaboratoare
ale JCC în efortul acestuia de a-i apropia
de tradiţia şi de viaţa evreiască. Pentru a
le arăta preţuirea, organizatorii programelor le-au dedicat o întreagă duminică în
care doar ele au fost protagoniste.
De fapt, programul doamnelor a debutat cu o activitate dedicată celor mici.
Vineri, în timp ce maturii celebrau Intrarea
Şabatului, cei mai mici dintre participanţii
la programele JCC au pregătit frumoase
cadouri mamelor lor. Cu dragoste şi imaginaţie, ei au creat simboluri materiale ale
iubirii pe care le-o poartă, ale recunoştin-

Duminică dimineaţă, coridoarele
Căminului „Rosen“ s-au umplut de colorate ﬂori şi de voci ale tinerilor. Grupul
de voluntari care îi vizitează periodic a
venit cu această ocazie să ofere ﬁecărei
doamne un simbol al primăverii, al legăturii dintre generaţii şi al faptului că, indiferent de vârstă, suntem parte a aceleiaşi
familii.
Cea mai importantă dintre manifestările dedicate Zilei de 8 Martie a fost
programul „A Idishe Mame”. Cvartetul
Renaisance şi grupul Bim-Bam au oferit
un spectacol tuturor doamnelor prezente
iar acestea au fost aşteptate şi cu alte
surprize, completând oferta muzicală. O
prezentare de modă, standuri cu bijuterii
şi cosmetice de la Marea Moartă şi o
mulţime de ﬂori le-au aşteptat la sediul din
Popa Soare. Au fost şi cocktailuri savuroase şi gustări greu de refuzat de toate
doamnele care au venit la acest program.

Festivalul diversităţii evreieşti la JCC

Dacă am face un breviar al lunilor la
JCC, cu siguranţă aprilie ar ﬁ luna cea
mai plină de evenimente! Ea debutează în plin Pesah iar organizatorii s-au
gândut să le ofere şi celor de la Căminul
Rosen prilejul să se bucure de prezenţa
tinerească a oaspeţilor lor, veniţi cu un
program special.
La 6 aprilie, pentru prima oară, la JCC
Bucureşti este... Mimouna. JCC aşteaptă
cu uşile deschise pe toată lumea între
orele 19-22, întâmpinând oaspeţii ce vor
trece pragul cu dulciuri, specialităţi culinare, muzică live şi costume marocane.
Celebrarea plină de culoare şi arome
plăcute, venită din cultura evreilor nord-

africani, are loc în prima zi, după terminarea Sărbătorii de Pesah. Sensul ei este
asociat cu venirea primăverii şi cu faptul
că începem din nou să mâncăm bucate
dospite. În Israel, unde a fost declarată
printre sărbătorile naţionale începând
din 1966, Mimouna este marcată prin
grătare la iarbă verde şi prin mari întâlniri familiale, la care se consumă bucate
tradiţionale. Dacă la început a fost o celebrare a comunităţii venite din Maroc, cu
timpul tot mai mulţi israelieni au preluat
această sărbătoare. Unii consideră că
numele sărbătorii provine de la Maimon,
tatăl lui Rambam, marcând data naşterii
sau morţii acestuia. Mâncarea prezentă
în ﬁecare meniu de Mimouna este Moﬂetta (un aluat dulce, prăjit şi consumat
cu unt şi miere) iar pe masa comună ce
marchează această sărbătoare se aﬂă
mereu simboluri ale norocului.
La JCC se va cânta live şi vor exista
costume ale evreilor marocani, nemaivăzute până acum în România. Evenimentul
este o ocazie specială pentru a ne lărgi
viziunea asupra evreităţii şi multiplelor
sale faţete în această lume.

De Yom Haaţmaut se cântă
cu Avihu Medina!
Sărbătoarea Naţională a Israelului este marcată la JCC printr-o serie de evenimente. Cea de-a 62-a aniversare a Statului tuturor evreilor, căminul atât de mult visat
de generaţii din întreaga lume, oferă un prilej ca să ne amintim de legătura IsraelDiaspora, de felul în care aceste două realităţi coexistă.
Oaspete important al acestui eveniment este compozitorul şi interpretul de muzică
orientală israeliană, Avihu Medina. Joi, 22 aprilie, el şi formaţia sa sunt prezenţi la
JCC cu un recital excepţional, cu melodii cunoscute, care nu vă vor lăsa să rămâneţi
ﬁxaţi pe scaune! Avihu Medina va lua parte şi la Oneg Şabat, unde aveţi posibilitatea
să cântaţi alături de una dintre cele mai importante ﬁguri ale muzicii israeliene.
Evenimentul este precedat de alte două manifestări dedicate Aniversării Israelului.
„Dansează pentru Israel” este o mega-petrecere ce va avea loc sâmbătă 17 aprilie,
începând cu ora 21:30, cu grătar, DJ şi tombolă cu premii. Spectacolul „Cântă pentru
Israel“, care va avea loc la 19 aprilie, este realizat de membrii comunităţii, cu orchestră
live şi invitaţi speciali, trupa de dansuri israeliene Hora şi grupul de copii Bim Bam.
Pentru completarea atmosferei autentice, de Yom Haaţmaut nu vor lipsi grătarul,
salatele israeliene şi bazarul de suveniruri din Israel (shuk).

Last Hametz Party Seară israeliană
cu ocazia
la Blue Lagoon
La 27 martie, cu doar câteva zile
Purimului
înainte de Pesah, cei ce au venit la
petrecerea din cafeneaua Blue Lagoon
au avut parte de delicii dospite. Ştim,
cu ocazia Pesahului, nu trebuie să
rămână vreo fărâmă de hameţ. Înainte de marea curăţenie, s-au mâncat
prăjituri, burekas şi alte bunătăţi ce
nu se consumă în timpul Pesahului.
Desigur, dansul şi muzica israeliană şi
internaţională nu au lipsit de la această
frumoasă petrecere.

Shlomo Shoham – cunoscut ghid şi
profesor din Israel – a revenit a prietenii
săi din România, cu un program dedicat
sărbătorii de Purim! La Cafeneaua Blue
Lagoon, el i-a introdus pe cei prezenţi în
atmosfera acestei sărbători – i-a plimbat
pe cărări de istorie şi religie, răspunzând
curiozităţii lor în aceste domenii. A fost
şi o seară pentru karaoke, în română,
ebraică şi engleză, şi pentru dans.
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J C C IASI
,

Un an de existenţă

Pregătirile pentru Purim au însemnat
ore lungi de creativitate... Participanţii la
cursurile de arte au realizat măşti, costume şi mărţişoare din cele mai originale
pe care apoi le-au oferit celor dragi prin
intermediul unui stand cu vânzare. După
un spectacol organizat de Comunitatea
Evreilor Iaşi, în care corul a revenit, ca
în ﬁecare an, cu melodii tradiţionale, a
urmat o piesă pusă în scenă de cei mici.
Seara s-a încheiat cu un bal mascat, cu
fanteziste costume şi măşti. Cele mai
interesante dintre ele au fost premiate
iar petrecerea s-a încheiat cu dansuri
israeliene, mai vechi şi mai noi.
La data de 8 martie, femeia şi mama
au fost celebrate la JCC Iaşi! Căldura căminului, educaţia copiilor, înţelepciunea
nativă a femeii în anumite lucruri au fost
evocate în această zi specială.
De Pesah, marea familie a Comunităţii evreieşti din Iaşi se va reuni în
Restaurantul Ritual, la fel ca în ﬁecare
an. De această dată, însă, programul va
ﬁ completat de surprizele de la JCC... Aici
se vor găti dulciuri din făina de matza iar
cele mai gustoase preparate vor ﬁ premiate şi declarate „campioane” ale serii
de Seder Pesah.
După Pesah, urmează o perioadă de
alte mari evenimente... Primul, dureros,
este Yom HaShoah, Ziua Holocaustului.

Organizatorii îşi propun o întâlnire între
cei care au trăit tragicele evenimente
şi cei care au obligaţia morală să ducă

mai departe istoria adevărată a acelor
vremuri.
De Yom Zikaron, Ziua Martirilor Israelului, se va viziona un ﬁlm şi va avea loc
o dezbatere referitoare la tema „Viaţa în
Israel şi armata – risc sau onoare?”.
De Yom Haaţmaut, la JCC Iaşi este
mare sărbătoare! Un dublu eveniment se
va celebra cu această ocazie: Ziua Naţională a Israelului şi un an de existenţă a
JCC Iaşi. Mâncare israeliană, un concert
şi numeroase surprize îi vor aştepta pe
participanţi.

J C C ORADEA

De la Purim la Pesah, în spirit comunitar
Purim a fost celebrat la Oradea printrun spectacol care a reunit trei momente
artistice, la care şi-au adus contribuţia
reprezentanţii tuturor generaţiilor. Marea
sala festivă a JCC a fost şi de această
dată neîncăpătoare pentru publicul venit
să urmărească spectacolul oferit deja în
mod tradiţional. După o scenetă care a
adus istoria din Meghilat Ester în zilele
noastre, a urmat reprezentaţia formaţiei
Or Neurim şi momentul oferit de instrumentiştii Comunităţii evreieşti orădene,
în compania corului. Aplauzele au însoţit
întreaga reprezentaţie, pregătită cu minuţiozitate de artişti.
Cu ocazia Purimului, s-a citit Meghilat
Ester iar Katalin Kovari a ţinut participanţilor o activitate din programul de Talmud

Tora, cu referire la această sărbătoare.
Cu aceeaşi ocazie, cei ce aparţin “vârstei
de aur” au fost întâmpinaţi la program
cu humăntaşen şi au avut posibilitatea
să discute despre semniﬁcaţia acestei
fericite celebrări.
Sărbătoarea de Pesah va ﬁ celebrată
la Oradea la masa tradiţională, unde toată
comunitatea va ﬁ prezentă… Un timp de
răgaz, de amintire în familie, îl reprezintă
acest moment atât de aşteptat.
La puţin timp după Pesah urmează
evenimente dedicate Zilei Israelului, momente care vor ﬁ marcate prin expoziţii,
vizionări de ﬁlme şi seri israeliene.
Pagini realizate de
LUCIANA FRIEDMANN
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Salonul de Carte, Presă şi Muzică, ediţia a 15-a
3 – 7 martie 2010
Salonul de Carte –
Mărţişor, care şi-a serbat
o aniversare „rotundă” (a
15-a ediţie), deschis în
„buricul Bucureştilor” (Muzeul Naţional de Istorie a României), în
care literatura şi presa şi-au „dat mâna”
cu muzica, - a avut drept generic „Anul
Internaţional al Apropierii între Culturi”,
cum a fost declarat de UNESCO anul
2010. Salonul a fost una din primele
puneri în operă din seria de evenimente
consacrate acestei celebrări de către
Departamentul pentru Relaţii Interetnice
(DRI), copartener, alături de AMPLUS
International Ltd., în organizarea lui,
alături de prestigioşi parteneri media.
Apropierea între culturi a fost laitmotivul

discursurilor de deschidere: secretarul
de stat al DRI, Marko Attila; inspectorul
guvernamental în Ministerul Culturii şi
Cultelor (MCC), Virgil Niţulescu; deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor
Turco-Musulmani din România, Anut
Aledin; jurnalista şi scriitoarea Ana Maria
Sireteanu; directorul general al Muzeului
– gazdă, dr. Crişan Muşeţeanu; director
general al Companiei AMPLUS International Ltd., Maria Stancu. Care au fost
atracţiile Salonului? Pe lângă ﬁreştile
lansări de carte, dezbateri, simpozioane,
vizitatorii au putut participa la recitaluri
de muzică, dans, poezie, prezentări de
obiecte artizanale, farmacie naturistă. Un
loc aparte în formula organizatorică a Salonului - Standul Interculturalităţii Etnice.
„Dacă vrei să vezi calităţile unui
popor, vezi ce mănâncă”, spunea un

ﬁdel cititor al cărţilor apărute la Hasefer,
ziarist la „Vacanţe la ţară”, Ion C. Rogojinaru, interesându-se de „Gastronomia
evreiască”. „S-a epuizat”, i-a răspuns
Dan Vecsler. „De ce vă interesează
cărţile publicate la Hasefer?”. „Fiindcă
nu fac rabat de la calitate. Am un mare
respect pentru contribuţia evreilor în
cultura română”.
Câtă trudă ascunde această ﬁestă a
cărţii oferită bucureştenilor? Despre asta
n-a vorbit „suﬂetul” ei, coordonatoarea
Salonului, Mariana Marinescu, agitându-se chiar şi după ce totul a fost „pus
la punct”, a trecut „deschiderea oﬁcială”,
s-au luat interviuri. Lucrul bine făcut se
recomandă singur. Salonul a fost semn
al complementarităţii între cartea-obiect
şi virtuală, indiferent de look.
IULIA DELEANU

În Ungaria

Negarea Holocaustului se va pedepsi cu trei ani închisoare

În ultima sa sesiune înainte de alegeri, Parlamentul de la Budapesta a
votat o lege care sancţionează negarea
Holocaustului cu închisoare până la trei
ani. Propunerea legislativă aparţine
deputatului socialist Attila Mesterhazy,
candidatul PSU pentru funcţia de prim-

ministru. Proiectul de lege, care implică
modiﬁcarea Codului Penal, a fost votat
de deputaţii socialişti, liberali şi independeţi ai Forumului Democratic Ungar. Deputaţii celui mai mare partid de
opoziţie, Fidesz, s-au abţinut, după ce
parlamentul a respins o iniţiativă a unui

deputat al acestui partid de a sancţiona
şi negarea crimelor comunismului şi
ale naţional-socialismului.Legea a fost
semnată şi de preşedintele Ungariei,
Laszlo Solyom, după ce a respins-o de
două ori. (E.G.)

Un ﬁu al fondatorului Hamas,
„cel mai valoros colaborator al Shin Beth“

Mosab Hassan Yousef, ﬁul şeicului Hassan Yousef, unul dintre fondatorii Hamas
din Cisiordania, a fost timp de peste un deceniu colaborator al Shin Beth (Securitatea
internă din Israel), a relatat într-un reportaj
în exclusivitate cotidianul “Haaretz”, cu
câteva zile înainte de lansarea memoriilor
acestuia, intitulate “Fiul lui Hassan”. Informaţiile pe care le-a furnizat Israelului au
dus la descoperirea unor celule teroriste şi
la prevenirea a zeci de atentate sinucigaşe
şi încercări de asasinare a unor lideri israelieni. Printre cei salvaţi a fost şi preşedintele
Shimon Peres, în acea vreme ministru de
externe, precum şi rabinul Ovadia Iosef,
liderul spiritual al partidului Shas. În urmă
cu 10 ani, Mosab s-a convertit la creştinism
şi şi-a explicat faptele în lumina principiilor
noii religii, şi anume: dragostea de oameni.
Supranumit “Prinţul verde” (din cauza
culorii drapelului Hamas şi a faptul că era
ﬁul unuia dintre cei mai importanţi lideri şi
fondatori ai mişcării radicale palestiniene),
Mosab a fost considerat cea mai sigură
sursă a Shin Beth din conducerea Hamas.
Îndrumătorul lui din Serviciile secrete israeliene, “căpitanul Laoai”, şi-a exprimat
admiraţia faţă de tânăr. “Era un expert
în domeniul informaţiilor, asemănător cu
noi, ba chiar de multe ori mai bun. Ceea
ce ne-a uluit după ce l-am recrutat a fost

Club al iubitorilor
cărţii
Un grup al iubitorilor cărţii în frunte
cu istoric Lya Benjamin doreşte să
organizeze întâlniri lunare cu cei ce
n-au uitat ce înseamnă să citeşti o carte
bună. Tematica dezbaterilor, care ar
urma să se desfăşoare la Biblioteca
„Şafran”, ar ﬁ „Îmi prezint biblioteca”,
ﬁecare participant alegându-şi câte o
carte despre care crede că ar merita
ca şi ceilalţi să o cunoască. Cei ce doresc să facă parte din acest club, să-şi
trimită acceptul şi datele de contact la
adresa evagalambos@yahoo.com sau
la telefonul 0722538725.

că nu s-a angajat pentru bani, ci ﬁindcă a
vrut să salveze vieţi. Mulţi oameni nici nu
ştiu că-i datorează viaţa. Persoane care
au făcut mult mai puţin au primit Premiul
pentru Securitatea Israelului. El l-ar merita
pe deplin”, a spus agentul Shin Beth.
Interesant de urmărit este de ce a acceptat ﬁul unui lider Hamas să colaboreze
cu Serviciile israeliene. Arestat pe când era
student şi conducea o celulă studenţească
a Hamas, a fost bătut şi torturat în închisoare înainte de a ﬁ fost abordat de un oﬁţer al
Shin Beth, care i-a propus să colaboreze.
Într-o primă etapă, Mosab a acceptat, cu
gândul că va ﬁ agent dublu şi va informa
Hamas-ul despre ceea ce israelienii îi
cer să facă. Dar aﬂându-se în închisoare
împreună cu camarazii săi din Hamas, a
văzut că aceştia şi-au organizat o echipă
care îi tortura şi-i omora pe cei despre
care se bănuia că deveniseră informatori.
El şi-a dat seama că pe torţionari de fapt
nu-i interesează adevărul şi că fac aceste
lucruri din plăcere. Apoi, ieşind din închisoare şi venind în contact cu îndrumătorul
său, a fost consternat de comportamentul
plin de consideraţie şi de respect al acestuia faţă de el şi familia lui, de sfaturile pe
care oﬁţerul i le dădea despre cum să-şi
trăiască viaţa. Condiţia pe care Mosab a
pus-o celor de la Shin Beth a fost să nu
ucidă palestinieni decât în ultimă instanţă,
explicând că moartea lor ar atrage după
sine răzbunarea cruntă a adversarului, care
ar ucide de zece ori mai mulţi israelieni. El a

reuşit să-şi protejeze familia, în primul rând
pe tatăl lui care, chiar dacă a fost închis de
mai multe ori de israelieni, şi se aﬂă încă
închis, a rămas în viaţă.
Informaţiile pe care Mosab le-a furnizat
celor de la Shin Beth au dus la arestarea
unui număr mare de palestinieni cu roluri
importante în planiﬁcarea unor atentate
sinucigaşe, ca de pildă: Ibrahim Hamid
(comandant militar Hamas din Cisiordania),
Marwan Barghouti (fondatorul miliţiilor Tanzim, legate de Fatah) şi Abdullah Barghouti
(fabricant de bombe, fără vreo legătură cu
Marwan).
După peste un deceniu de activitate
şi de teamă că va ﬁ descoperit, Mosab a
renunţat la Shin Beth şi s-a mutat în California. Prin publicarea memoriilor sale, el vrea
să transmită un mesaj de pace israelienilor,
dar este neîncrezător în posibilitatea unui
acord de pace între Israel şi Autoritatea Palestiniană, nemaivorbind de Hamas. După
părerea lui, este vorba de incompatibilitatea
celor două religii - musulmană şi mozaică.
Regretă că nu se aﬂă în Gaza deoarece
“mi-aş pune uniforma şi m-aş alătura Forţelor speciale israeliene pentru a-l elibera
pe Gilad Shalit (militarul israelian răpit de
Hamas). Dacă aş ﬁ acolo, aş putea să ﬁu
de ajutor. Am pierdut atât de mult timp,
cu cercetări şi arestări pentru a-i captura
pe teroriştii care ar urma să ﬁe eliberaţi în
schimbul lui Shalit. Acest lucru n-ar trebui
să se întâmple”, a transmis el din California.
MAGDALENA PORUMBARU

A mai căzut
o stea a evreimii
române
A ş a
precum pe
mulţi alţii
din cei care
au beneﬁciat de munca sa atât
de intensă
şi de rodnică, vestea
încetării din
viaţă a celui
care a fost
Alexandru
Mirodan
mă întristează fără margini.
Evreimea română nu mai are în
viaţă pe publicistul , autorul dramatic,
criticul de artă şi literatură, truditorul
fără răgaz, dăruit oamenilor care
a fost Alexandru Mirodan, acum,
ZIHRONO LIVRAHA.
În mod cert, fără nicio rezervă,
putem spune că a mai căzut o Stea
a Evreimii Române, care a strălucit în
mod splendid, ani şi ani în România,
în Israel şi peste tot unde trăiesc
evreii cu origine de pe meleagurile
dintre Dunăre şi Nistru.
Nu l-am cunoscut personal, astfel
că îmi amintesc numai de bucuria
pe care am avut-o ca spectator în
stalurile unor teatre din România,
pe scena cărora se jucau, cu foarte
mare succes, piese precum „Ziariştii“,
„Şeful sectorului suﬂete“, „Celebrul
702“ sau „Autorul moare azi“.
Eram atunci la vârsta dintre adolescenţă şi prima tinereţe, trăitor în
Bucureştiul marcat de ideologia roşie,
de care, în principiu, România s-a
debarasat la sfârşitul deceniului al
IX-lea al secolului trecut.
Mai ales din scurte lecturi ale revistei „Minimum“, dar şi din cronicile
presei româneşti din Israel, am aﬂat
despre multe şi pertinente caracterizări puse în pagină de Alexandru
Mirodan, privind pe scriitorii evrei. În
decursul timpului, ei au adus contribuţii însemnate la cultura românească,
cu accente evidente ale originii lor
iudaice.
De pe poziţia mea actuală în Conducerea treburilor evreieşti din România, consider că va trebui să consacru
mai mult timp şi spaţiu pentru a pune
în valoare opera lui Alexandru Mirodan. Nu în ultimul rând, Dicţionarul
său neconvenţional (G-H-I-).
Evident, mă voi strădui să îndeplinesc această misiune, adăugând
pe Alexandru Mirodan la impresionanta moştenire istorică iudaică din
România.
Preşedinte,
Dr. AUREL VAINER, deputat

Ambasadorul Israelului, la Şimleu Silvaniei
În ziua de 10 martie a.c., ambasadorul
Statului Israel la Bucureşti, Excelenţa Sa
Oren David, s-a aﬂat în vizită în oraşul
Şimleu Silvaniei. Este pentru prima data
în istorie când un ambasador al Israelului
vizitează judeţul Sălaj şi oraşul de pe râul
Crasna. Domnul ambasador a fost primit

de către primarul oraşului, dl Septimiu
Ţurcaş, apoi a vizitat Muzeul Memorial al
Holocaustului din Şimleu Silvaniei, unde
a inaugurat biblioteca din cadrul instituţiei. Excelenţa Sa a apreciat foarte mult
activitatea muzeului şi faptul că el atrage
în ﬁecare an mulţi tineri din Sălaj şi din
întreaga ţară, care doresc să cunoască
mai mult despre cultura şi civilizaţia iudaică din Transilvania şi despre Holocaust,
această mare dramă a omenirii.
La evenimentul cultural au mai participat subprefectul judeţului Sălaj, dl. Claudiu
Bârsan, Daniel Stejeran - directorul Muzeului Holocaustului din Şimleu Silvaniei,
dl Alexander Hecht – preşedintele Jewish
Arhitectural Heritage Foundation din New
York şi unul dintre principalii ﬁnanţatori
ai muzeului, Radu Gross – preşedintele
Fundaţiei Hebraica din Nuşfalău, sub-

semnatul, secretar al Asociaţiei Culturale
de Prietenie România-Israel Filiala Sălaj,
profesori, jurnalişti şi oameni de cultură.
Un moment emoţionant a fost întâlnirea
d-lui ambasador Oren David cu Alexandru
Cherecheş, din Şimleu Silvaniei, care
anul trecut în luna octombrie a primit din
partea Statului Israel înaltul titlu Drept
Între Popoare, pentru faptul că în 1944 a
salvat de la moarte trei bărbaţi evrei. În
ﬁnal, primarul oraşului Şimleu Silvaniei,
dl. Septimiu Ţurcaş, şi-a exprimat dorinţa
de a înfrăţi oraşul său cu unul din Israel,
având în vedere tradiţiile culturale locale
şi faptul că Muzeul Holocaustului a înscris
oraşul sălăjean pe harta europeană a culturii şi istoriei iudaice. Dl ambasador Oren
David a promis că va încuraja această
frumoasă iniţiativă.
CRISTIAN CONTRAŞ
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Inventatorul Mirodan...
Doamne, cum o să mi se pară viaţa fără Mirodan? Poate că
unii vor continua să trăiască la fel, în pace şi onor. Eu, nu. Mirodan a fost reperul tinereţii mele. Aspiraţia mea spre subtilitate.
Nădejdea mea de talent. Dorinţa mea de succes. El a fost un
inventator. A inventat un stil de teatru care era numai al lui. Radu
Beligan a fost primul care l-a simţit şi l-a pus în valoare: Teatrul
de Comedie din Bucureşti s-a inaugurat cu „Celebrul 702”, şi
aşa a început, acum aproape o jumătate de secol, celebritatea
acestui teatru.
Mirodan şi-a inventat apoi propria sa viaţă: a urcat în Israel.
Şi aici invenţia sa s-a numit Minimum, o publicaţie fără pereche.
Un stil de gazetărie fără egal. Şi a mai inventat acel strălucit Dicţionar neconvenţional al scriitorilor evrei de limbă română
pe care, din păcate, nu l-a putut aduce decât până la litera I.
A dus o existenţă modestă şi discretă. Nu se descurca uşor.
Nu făcea parte dintre aceia cărora celebritatea le aduce bunăstare. Era mai mult retras. Nu mi-amintesc ca el să ﬁ acceptat
vreodată un interviu. Gazetarii iau interviuri, nu dau. Când am
preluat „Realitatea Evreiască”, unul dintre primele lucruri pe
care l-am făcut a fost să-i asigur unui excelent redactor, Avram
Croitoru, deplasarea la Tel Aviv pentru a realiza un interviu cu
Al. Mirodan. N-a reuşit. Mi-a spus că, de peste douăzeci de ani,
Mirodan n-a acceptat nici un interviu. Acum, aud că circulă o
convorbire cu el pe Internet. O vom publica...
Mă întreb cum va ﬁ lumea, de azi înainte, fără Mirodan? Va
ﬁ mai săracă. Mai tristă. Mai fără sens. Mă tem că abia acum
ne vom da seama cât de mult au însemnat pentru noi invenţiile lui Mirodan. Când îl aveam în faţa ochilor, ni se părea ceva
simplu şi ﬁresc. Abia în ianuarie, când nu a apărut Minimum,
am început să intrăm în panică. Apoi, ne-am mai liniştit puţin...
Iar acum, iată, ne-am „liniştit” de tot... Dumnezeu a tras cortina
peste viaţa lui Mirodan.
S-a stins o ﬂacără care ardea pentru noi şi pentru Israel. A
plecat în eternitate un gazetar care, departe de România, scria
într-o limbă română impecabilă.
Şi, dacă-mi permiteţi, domnilor, ne-a părăsit un mare gazetar
Evreu.
AUREL STORIN
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Al. Mirodan, un mare scriitor polivalent
Nu este uşor să scrii în mod exhaustiv despre
opera lui Al. Mirodan, „Dicţionarul neconvenţional al
scriitorilor evrei de limbă română”. Celebrat cândva
în România drept unul dintre cei mai talentaţi autori
dramatici ai ţării, în Israel el a îmbinat în mod fericit
darurile sale dramaturgice, gazetăreşti şi literare,
întruchipându-le cu brio şi în egală măsură atât în
one-man-show-ul lui lunar, revista ”Minimum”, cât
şi în Dicţionarul care a ajuns acum la volumul III.
Vreţi să citiţi un roman bun, plin de suspense,
ironie subtilă şi spirit ludic? Găsiţi nu unul, ci câteva
în Dicţionar, în capitole precum cele dedicate lui
Moses Gaster, Dobrogeanu-Gherea, Alexandru
Graur, Marcel Iancu, Sorana Gurian. Vă atrage
critica literară de calitate? O aﬂaţi din belşug în
consideraţiile despre scriitori mai bine sau mai puţin
bine cunoscuţi de marele public, precum Ion Ianoşi,
Silvian Iosifescu, etc; vă interesează informaţiile
inedite, actualizările şi legăturile dintre trecut şi
prezent? Le descoperiţi la ﬁecare pas.
Un roman bun se distinge de obicei prin tehnica povestirii, a descrierii personajelor, epocii
şi locurilor pe unde ele se perindă, dar şi prin
densitatea ideilor pe care le exprimă, direct sau
indirect. Romanele din acest volum cuprind toate
aceste însuşiri.
Captivantă şi plină de suspense este, de exemplu, descrierea virulentei atmosfere antisemite din
România, premergătoare expulzării lui Gaster,
nu mai puţin şi aceea din Anglia începutului de
veac XX, cu emergenţa pe scena europeană a
nazismului.
Pasionat patriot israelian, Mirodan admiră cu
înfocare şi culege din viaţa şi activitatea eroilor
preferaţi exemplele de solidarizare în lupta împotriva primejdiilor care-i pândesc pe evrei.
Lupta poate lua diferite forme. Ea se traduce în
cazul altor personalităţi faţă de care Mirodan manifestă, de asemenea, o puternică empatie, precum

Alexandru Graur sau Marcel Iancu, prin hotărârea
acestora, motivată, desigur, de experienţe personale, dar pe fundalul general al antisemitismului
românesc din diferite epoci, de a reveni, cu suﬂetul
şi fapta, la neamul din care se trăgeau. După părerea mea, aceasta este şi ideea forţă a biograﬁilor
româneşti în viziunea mirodaniană.
Dacă atractivitatea unui roman se datorează
unui număr de factori legaţi de forma şi conţinutul
său, nu în ultimul rând el ne incită prin frumuseţile
stilului. Numai că stilul inconfundabil al lui Mirodan, expresie a creativităţii sale scriitoriceşti, nu
se mărgineşte la un gen anume. Îl regăsim peste
tot, de pildă, în voluptatea ”actualizărilor” sale şi a
plonjoanelor în existenţa literară a unor personaje
celebre şi a unor epoci revolute. Citez: ”Cozeriile
radiofonice ale lui Graur (...) despre limba română
sunt nişte proze având drept eroi verbele şi substantivele.” La un doctor-scriitor mai degrabă uitat,
Iacobson S., sunt apreciate îndeosebi cronicile
gastronomice: ”El găseşte semniﬁcaţii într-un dineu de gurmeţi şi vorbeşte despre sosul béchamel
precum alţii despre melancolie, disperare sau o
coapsă feminină”.
Am recurs la ilustrările de mai sus pentru ca
cititorul să-şi facă o idee de cât ﬂer, spirit ludic şi
dramatic, subtilitate şi originalitate (între altele, substantive comune, adjective şi adverbe transformate
în titluri de capitole) poate găsi în paginile cărţii. În
plus, Mirodan ştie tot (ca şi în gazetăria lui). Câţi
dintre noi au auzit de Cora Irimeu sau de talentatul
şi contradictoriul poet, dispărut la 20 de ani, Iacobescu D.? Autorul ”Dicţionarului” ne oferă despre ei
pagini savuroase extrase din critica vremii, pagini
de corespondenţă, etc. El ne îndeamnă, acum
din eternitate, să-i urmăm exemplul în amploarea
lecturilor şi seriozitatea cercetării literare.

INTERVIU CU SCRIITORUL ALEXANDRU
MIRODAN
numărul doi, după aceea numărul trei. A
Am avut deosebita plăcere să-l întâlnesc pe scriitorul special Al. Mirodan
la redacţia revistei „Minimum” din Tel Aviv, moment emoţionant pentru mine,
aﬂându-mă faţă în faţă cu un mare scriitor, care s-a dovedit primitor şi foarte
modest; Modestie, ce-mi aminteşte de spusele lui Tudor Arghezi : „Toţi oamenii
de mare calitate din istoria lumii au fost oameni modeşti”. M-am simţit onorată
că, la rugămintea mea, a acceptat sa-mi acorde un interviu. A precizat însă, că,
de regulă, nu-i place să acorde interviuri.

LUCREŢIA BERZINTU - Domnule Mirodan, ştiu că timpul dumneavoastră este
foarte preţios, aşa că mă rezum doar la
o parte din mulţimea întrebărilor pe care
doresc să vi le pun. Mai întâi, vă rog să ne
relataţi cum a apărut „Minimum”.
ALEXANDRU MIRODAN - Parafrazând
o replică din piesa mea „Şeful sectorului
suflete”, vă spun că „Minimum” este o
răzbunare. În primii ani de la venirea mea
în Israel, colaboram săptămânal la „Revista mea”, condusă de Adrian Zahareanu,
publicând primele capitole din „Dicţionarul
neconvenţional...”. La un moment dat, pe
la mijlocul anilor `80, Zahareanu a vândut
revista unui anume Himmelfarb, directorul
trustului de ziare în limbi străine (română,
maghiară, germană ş.a.) ce aparţinea
Partidului Muncii. Omul care, trebuie precizat, nu ştia româneşte (era polonez de
felul lui), tăia şi spânzura printre gazetari.
„Trustul” devenise un adevărat monopol în
domeniu: cine se certa cu Himmelfarb era
un om mort.
Unde să te duci dacă te dădea afară?
Ziarele de vis-à-vis nu existau. Eu eram,
cum se zice, colaborator extern. Foloseam
paginile ce-mi fuseseră rezervate pentru
„Dicţionar...” ca să abordez, la rubrica
„Poşta Dicţionarului”, fel de fel de probleme
care afectau viaţa scriitoricească. Într-o zi,
enervat de obiceiul unora, ce se voiau a ﬁ
Mecena, de a acorda premii literare practic
ﬁctive (o seară solemnă, cu donatorul sau
donatoarea la prezidiu, o diplomă impresionantă şi un plic conţinând exact cât
avea nevoie fericitul laureat pentru a lua
un taxi şi a invita la o bere, după şedinţă,
câţiva amici), pe care le numisem premiibacşiş, am lansat, împreună cu umoristul
I. Schechter, o anchetă pe această temă
în rândul confraţilor. Am primit o mulţime
de răspunsuri, oamenii erau bucuroşi că
pot să-şi verse năduful. Pe urmă, am dat
rezultatele anchetei la tipar. Cineva din micul establishment cultural-social de la faţa
locului prinsese de veste şi, repezindu-se

la Himmelfarb, mă pârî. Temutul patron i-a
cerut lui Iosif Petran (care devenise, între
timp, redactor-şef la „Revista mea”, în locul
lui Zahareanu) să oprească materialul.
Cum spuneam mai înainte, cuvântul lui
Himmelfarb era lege, nimeni dintre redactorii de la „Trust” nu îndrăznea să crâcnească.
Există ceauşeşti şi în lumea democrată. În
plus, el a spus subordonaţilor să mă cheme
la dânsul, ca să-mi explice care este linia
trustului în materie de viaţă literară. Nu
m-am dus, deşi prietenii mei din redacţia
respectivă mă conjurau să nu-l refuz. „Te
distrugi”. Atunci am hotărât să scot ”Minimum”. Era un risc calculat. Dacă merge
primul număr, îmi spuneam, o să-l scot, din
încasări, şi pe al doilea. Apoi, numărul trei şi
aşa mai departe. Înseamnă că voi ﬁ reuşit
să-mi îndeplinesc un vis vechi, din tinereţe, acela de a scoate şi eu o revistă şi, cu
prilejul acesta, să public ancheta interzisă.
La urma urmei, istoria presei cunoaşte mii
de tipărituri care s-au oprit la numărul 1. Iar
unele din acestea, precum mica revistă de
picto-poezie a lui Ilarie Voronca şi Victor
Brauner, au rămas în amintire.
Îmi amintesc că în zilele acelea fusesem
la masă, într-o seară, la Sebastian Costin,
în apartamentul lui din Bat Yam, pe malul
mării. Erau, alături de el şi de soţia sa,
Jeny, câţiva de la trust: Iosif Petran, Sadi
Rudeanu, poate şi alţii, precum şi Matty,
caricaturistul, venit pentru o lună de zile din
România. Când am intrat în casă, toată lumea mă privea cu mutre de înmormântare,
auzind că vreau să scot „Minimum”.
Himmelfarb nu suporta niciun fel de
concurenţă, nici măcar un lunar care, în
principiu, n-avea de ce să-l deranjeze. Iosif
Petran avea umoarea neagră. ”Ţi-ai făcut
harakiri”, a mormăit el, după primul pahar
de vin. Câteva zile mai târziu, „Minimum” se
aﬂa la chioşcuri. S-au vândut vreo o mie de
exemplare, am primit câteva zeci de abonamente din Israel, apoi şi din străinătate,
ne-am ales şi cu şapte-opt reclame. Drept
urmare, am mers mai departe, scoţând

fost, de fapt, şi pentru mine, dar şi pentru
colegii din jur, o victorie asupra fricii. Lumea
înţelesese că Bagdadul numit Himmelfarb
nu este inexpugnabil şi că, la o adică, statuile dictatorilor pot ﬁ doborâte la pământ.
L.B.: Sunteţi un produs al literaturii
române. V-aţi găsit locul în interiorul acesteia? Care este poziţia dumneavoastră, ca
scriitor?
A.M.: Eu mi-am găsit locul. Acesta se
aﬂă printre scriitorii generaţiei mele. Rămâne de văzut însă dacă nu se vor găsi unii
care, făcând control în marea sală a literaturii române de azi, să nu-mi ceară să mă
ridic de pe scaun, pe motiv că nu am bilet.
L.B.: Aţi avut probleme cu cenzura?
A.M.: Am avut. Era să zic, bineînţeles
că am avut.
L.B.: Ce vă caracterizează?
A.M.: Teama de frică.
L.B.: Aveţi conﬂicte interioare?
A.M.: Bineînţeles, sunt un om normal.
Dac-aţi auzi cum mă cert cu mine însumi:
ca-n piaţă!
L.B.: Ce vă place cel mai mult ca scriitor?
A.M.: Să aud că cele scrise de mine au
plăcut cititorilor.
L.B.: Cum vedeţi creaţia literară de expresie română în spaţiul israelian, în viitorul
generaţiilor?
A.M.: Când am venit în Israel, la sfârşitul
lui 1977, mi s-a spus: literatura de aici, pe
româneşte, n-are niciun viitor. Majoritatea
celor ce citesc ziarele şi cărţile noastre sunt
oameni de 60, 70, 80 de ani şi se duc unul
după altul. Copiii vorbesc şi citesc ebraica,
nu-i mai interesează scrisul nostru. Astăzi,
în anul 2003, dacă te duci la chioşcuri, vezi
două cotidiene, vreo patru săptămânale,
plus un lunar, ”Minimum”. Mai există vreo
şapte sau opt tipărituri care apar în diferite
oraşe. Pe de altă parte, eu mă trezesc în
ﬁecare zi cu două cărţi noi, apărute în Israel
sau aiurea şi scrise de-un autor de la noi,
pe româneşte: poezie, proză, culegere de
cronici sau articole, memorialistică, din ce
în ce mai multă memorialistică.
Vedeţi etajera cu cărţi din spatele dumneavoastră: e plină cu volume noi care
aşteaptă să ﬁe recenzate în „Minimum”. Din
păcate, nu mai putem face faţă, astfel încât
cărţile acestea trebuie să aştepte luni de
zile la „coadă”. Şi totuşi, dacă mă întreabă
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cineva cum văd viitorul scrisului pe româneşte în Israel, sunt îndemnat să-i vorbesc
aşa cum mi s-a vorbit şi mie acum mai bine
de douăzeci de ani: majoritatea cititorilor de
la Ierusalim sau Tel Aviv sunt bătrâni, au
70-80 de ani sau chiar 90 de ani, şi se duc
unul după altul, copiii şi nepoţii lor etc. etc.
Dar mă abţin de la asemenea pronosticuri.
Am greşit de-atâtea ori încercând să-nţeleg
trecutul, încât nu vreau să risc nimic făcând
previziuni.
L.B.: Care este deosebirea dintre un
scriitor şi un grafoman?
A.M.: Cred că, aşa cum am mai spus-o
cândva, cel mai bun răspuns la această
întrebare l-a dat, prin anii `30, Thomas
Mann: „Scriitorul este un om care scrie mai
greu decât alţii.”
L.B.: Care scriitor, din literatura universală, vă atrage mai mult?
A.M.: Stendhal, Hemingway, iar din
literatura română, Camil Petrescu şi Mihail
Sebastian.
L.B.: Pentru că sunteţi „un dramaturg
de cea mai înaltă clasă”, vorba lui Radu
Beligan, vă întreb: ce părere aveţi despre
ideea de a se reconstrui, după planurile originale, grădina „Pomul verde” la Iaşi, unde
a fost înﬁinţat (1876) primul teatru evreiesc
din lume şi unde au avut loc creaţiile lui A.
Goldfaden? Eu visez la realizarea acestei
idei de foarte mult timp! Poate de vreo
douăzeci de ani.
A.M.: De acord. Vă rog să mă primiţi şi
pe mine în visul dumneavoastră.
L.B.: Pentru că la Iaşi a existat o cultură
evreiască autentică, pentru că la Iaşi poetul
sionist Naftali Herz Imber (1856 - 1909) a
scris Hatikva (Speranţa) în 1878, devenind
mai târziu Imnul Israelului, mi-aş dori tare
mult o înfrăţire a Ierusalimului israelian cu
Iaşul românesc. Având în vedere spiritualitatea existentă în cele două oraşe, ce
părere aveţi?
A.M.: Acelaşi răspuns ca la întrebarea
dinainte.
L.B.: Ce aţi vrea să transmiteţi cititorilor?
A.M.: Angajamentul meu solemn de a
mă strădui să nu-i plictisesc niciodată.
L.B.: Stimate Domnule Al. Mirodan, eu
vă mulţumesc pentru bunăvoinţa de a ﬁ
acceptat acest dialog şi vă doresc multă
sănătate şi inspiraţie în munca scriitoricească.
Interviu realizat de
LUCREŢIA BERZINTU

12

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 336-337 (1136-1137) - 1 - 31 martie 2010

SOLOMON MARCUS 85
În deschiderea adunării festive, din
14 martie 2010, dr. ing. José Blum,
consilier cultural al F.C.E.R. a spus:
Ne-am întâlnit pentru a-l sărbători cu
acest prilej pe academician SOLOMON
MARCUS şi pentru a-i ura din inimă încă
mulţi, mulţi ani, cu sănătate, bucurii, încă
multe realizări pe plan ştiinţiﬁc, spiritual
şi personal.
LA MULŢI ANI,
DOMNULE ACADEMICIAN!
Au venit alături de noi, pentru a vă
sărbători, prieteni, cunoscuţi şi necunoscuţi, fani ai dvs., foşti elevi sau studenţi –
cu toţii dorind să vă vadă şi să vă asculte.
Am invitat şi au răspuns invitaţiei
noastre personalităţi ale lumii culturale,
ştiinţiﬁce, artistice. Printre ei:
• dl. acad. Eugen Segal
• dl. prof. univ. dr. Paul Cornea
• dl. prof. univ. dr. Ştefan Cazimir
• dl. prof. univ. dr. Sorin Vieru
• dl. dr. Boris Singer, director al
Editurii Sigma
• dl.dr. Aurel Vainer, moderator al
manifestării
De asemenea, vom asculta mesajul transmis de către prof. dr. Jean
Askenasy, profesor emerit al Universităţii din Tel Aviv, din partea sa şi a
universitarilor israelieni.
***
Vă spuneam la început că vom avea
un interludiu.
Este omagiul adus academicianului
Solomon Marcus de către tânăra şi
viitoarea generaţie cu prilejul zilei sale
de naştere.
Vă prezentăm o mare speranţă, Daria
Ioana Tudor, născută la Ploieşti, la 25
iulie 1997.
S-a îndrăgostit de pian la 4 ani, iar
acum este elevă în clasa a VII-a la Liceul
de Muzică „Dinu Lipatti”, din Bucureşti,
având ca profesoară pe dna Adriana
Bocăceanu, prezentă în sală.
Debutează la 5 ani, câştigând premiul
I la Concursul naţional „Paul Constantinescu”, în oraşul natal.
Urmează o serie de premii naţionale
şi internaţionale. În 2005, la 8 ani, în
Italia, câştigă Marele Premiu Absolut la
Concursul european de interpretare „Antonio Miserendino”. Începe să studieze
cu prof.univ. Şerban Dimitrie Soreanu,
de la Universitatea naţională de muzică
din Bucureşti. Şi-a continuat studiile cu
dna Lia Jeannu Litzer Adam, preşedinta
Academiei Artiştilor Muzicieni din Paris.

Un om tânăr la 85 de ani

„A te pretinde matematician este o
cutezanţă pe care puţine persoane în
cunoştinţă de cauză şi-o pot permite.
Şi-a permis-o Norbert Wiener, în titlul
autobiograﬁei sale, după ce comunitatea
matematică internaţională l-a recunoscut
ca autor al unor importante noţiuni şi
rezultate matematice şi ca un deschizător
de drumuri. [...] Avem deci în vedere pe
matematician, în ipostaza sa majoră.
Drumul către această ţintă poate fi o
aventură care merită a ﬁ relatată, chiar
dacă ţinta nu este efectiv atinsă”, scria,
în 2008, în discursul său de recepţie la
Academie, profesorul Solomon Marcus.O
aventură fascinantă pe care au evocat-o
şi el şi cei care au luat cuvântul la
manifestarea omagială, organizată
de F.C.E.R. la 14 martie a.c. Această
aventură a început la 1 martie, acum 85
de ani, şi este în plină desfăşurare. În
săptămâna ce a precedat manifestarea
festivă, acad. Solomon Marcus a fost la
Geneva ca să ţină o conferinţă la Universitate şi să participe la o comisie de
doctorat. Cu o săptămână înainte, şi-a
lansat la Bucureşti ultima (dar nu cea de
pe urmă) carte: „Educaţia în spectacol”.
De altfel, în cuvântarea rostită la ﬁnalul
adunării festive de la sediul JCC, acad.
Solomon Marcus observa că la aceste
adunări festive toată lumea vorbeşte
despre trecutul sărbătoritului dar nu şi
despre proiectele sale iar profesorul
are încă destule proiecte. În asemenea
ocazii, spunea profesorul, e o atmosferă
festivă, dar oamenii trebuie judecaţi nu la
sărbătoriri, ci în zilele de lucru. Credem că
ceea ce s-a spus cu acest prilej festiv nu
e totuşi exagerat. De aceea publicăm în
numărul din luna aceasta cea mai mare
parte a textului cuvântărilor rostite de

intelectualii de mare prestigiu, care au
fost invitaţi la microfon.
Ce se poate spune despre acad. Solomon Marcus în zilele de lucru? Scrieţi
numele lui pe Google. Veţi avea 386.000
de articole citate. Ele se referă la munca
lui de aproape şase decenii. Şi nu cuprind
totul, ﬁindcă Internetul are numai 25 de
ani iar lucrările lui Solomon Marcus străbat lumea de peste jumătate de secol.
Dar recunoaşterea ştiinţiﬁcă nu se face
pe Google. Ea vine din partea oamenilor
de ştiinţă: peste 1.000 de profesori şi cercetători îl citează în articolele lor. Profesorul are acasă caiete de câte 100 de pagini
în care îşi notează ﬁecare articol ştiinţiﬁc
în care e citat. Recent, ne spunea el, a
început cel de al 189-lea caiet. Discipol
al unor academicieni ca Miron Nicolescu
şi Grigore Moisil, el însuşi a format personalităţi ale matematicii române, printre
care acad. Gh.Păun, şi zeci de profesori
universitari, care acum predau la noi sau
în străinătate. (Unul dintre elevi i-a fost şi
adolescentul Aurel Vainer, căruia Solomon Marcus, pe atunci student, i-a fost
meditator la matematică în anii liceului.
Dr. Aurel Vainer mărturisea publicului că
matematica nu a fost vocaţia lui).
Cuvântarea acad. Solomon Marcus
nu a fost însă consacrată ştiinţei.Ea a fost
o evocare a tinereţii sale, dominate de
„spiritul de dezbinare şi ură care a marcat istoria României în anii adolescenţei
mele. Ce se întâmpla cu mine la 12 ani?
În 1937, ascensiunea extremei drepte era
în plin şi avea să urmeze cea mai neagră perioadă din viaţa mea”. Profesorul
venerabil de azi îşi aminteşte, încă acut,

şi azi, copiii care aruncau cu pietre în el
pe stradă. strigându-i „Voi l-aţi omorât
pe Hristos!”. Nu a uitat nici perioada de
muncă obligatorie în detaşamentul 2 de
lângă Focşani, unde erau obligaţi să care
pe umerii lor grinzi grele de ﬁer-beton.
”Asta a fost perioada cea mai grea din
viaţa mea, pe care vorbitorii de azi nu au
evocat-o”. Solomon Marcus nu uită primii
19 ani de viaţă, petrecuţi la Bacău într-un
mediu evreiesc, în ani de tensiune rasială
şi discriminare, care se manifesta şi la
şcoală. Un profesor antisemit l-a lăsat
repetent în clasa a doua de gimnaziu (a
VI-a astăzi) la limba română, „materia
care îmi era cea mai dragă”. A dat „examenul de capacitate” în 1940 dar nu a
mai intrat la liceu, ﬁindcă toţi evreii au
fost eliminaţi din învăţământul de stat. A
făcut Liceul evreiesc din Bacău.”Constat
că unii dintre colegi, când le spun asta,
se miră.”...”Una din obsesiile mele de
astăzi este că noile generaţii nu mai
cunosc istoria anilor ’30-’40. Manualele
de istorie nu dau o imagine autentică a
acelei perioade, ca şi mass-media, care
pare să se aﬂe într-o complicitate în a
ignora situaţia reală a acelor vremi.Tinerii
istorici dau o interpretare aberantă acelei
perioade. Aşa s-a ajuns, printre altele, şi
la o falsiﬁcare a personalităţii şi operei
lui Simion Stoilow”... „La 19 ani, după o
perioadă în care singura preocupare era
să supravieţuiesc, când am văzut că am
scăpat cu viaţă, am decis să nu pierd
vremea, să folosesc ﬁecare clipă”.
Şi opera monumentală a lui Solomon
Marcus e o dovadă că s-a ţinut de cuvânt.
(A.B.)

Matematică, semiotică, istorie şi ﬁlozoﬁa ştiinţei, informatica teoretică, poetica şi lingvistica matematică

ORIZONTUL INTELECTUAL AL UNUI SAVANT

Fie-i permis unui chimist prozaic,
legat de obiectul propriu-zis al preocupărilor sale, să omagieze prin cuvântul
său un savant care a depăşit cu mult
limitele formaţiei sale, prin excelenţă
matematică, tinzând să se transforme
într-un ﬁlozof al ştiinţei a cărui activitate a condus la lucrări de referinţă cu
un pronunţat caracter interdisciplinar.
Este vorba de academicianul profesor
Solomon Marcus, care a împlinit frumoasa vârstă de 85 de ani.
Născut la Bacău, în anul 1925, a
absolvit şcoala primară şi a urmat studiile liceale în oraşul natal. La examenul
de bacalaureat, în septembrie 1944, a
fost clasat primul din 156 de candidaţi.
Studiile universitare le-a efectuat la Universitatea din Bucureşti unde a absolvit
facultatea de matematică în anul 1850,
ﬁind distins cu diplomă de merit. La absolvirea facultăţii a fost reţinut ca asistent
universitar. A trecut prin toate etapele
ierarhiei universitare şi a obţinut prin
concurs gradul de profesor universitar
în anul 1966 iar în anul 1991 a devenit
profesor consultant. Este Doctor în Matematică din anul 1956 şi Doctor Docent în
Ştiinţe din anul 1968. A fost ales Membru
Corespondent al Academiei Române în
anul 1993 şi Membru Titular al Academiei

Române în anul 2001.
Dintre profesorii cu o deosebită inﬂuenţă în orientarea formaţiei sale ştiinţiﬁce
se cuvin menţionaţi marii săi mentori,
distinşii academicieni Miron Nicolescu
şi Grigore Moisil.
Academicianul profesor Solomon
Marcus a publicat 400 de articole de
specialitate, 400 de articole de cultură
generală şi câteva zeci de cărţi apărute
în limbile română, cehă, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, maghiară,
rusă, sârbo-croată şi spaniolă, cărţi care
consemnează rezultatele sale obţinute
în analiza matematică, lingvistica matematică, informatica teoretică, poetica
matematică, semiotica, istoria şi ﬁlozoﬁa
ştiinţei, modele matematice în ştiinţele
naturii şi ştiinţele social-umaniste. În
lingvistica matematică şi în poetica matematică este recunoscut drept unul dintre
iniţiatori. Lucrările sale au fost citate de
sute de cercetători reputaţi, matematicieni, semioticieni, ﬁlozoﬁ, teoreticieni ai
literaturii şi au fost citate chiar şi la peste
40 de ani de la publicarea lor. A propus,
printre altele, modele matematice pentru
distincţia dintre limbajul ştiinţiﬁc şi cel
poetic şi pentru strategia personajelor
în teatru.
Rezultatele de excepţie pe care le-a

obţinut sunt ancorate în terenul sănătos
al matematicii de la care a pornit şi a
revenit ca sursă şi mijloc de rezolvare a
problemelor. În tinereţea noastră, profesorul Solomon Marcus mi-a vorbit despre
importanţa analogiei în ştiinţă. Îmi permit
şi eu o analogie, din acest punct de
vedere cu muzica lui Johann Sebastian
Bach, punct de plecare şi revenire pentru
marea creaţie.
Scurta prezentare pe care aţi ascultat-o, departe de a ﬁ exhaustivă, poate
să vă ofere o imagine generală asupra
unei personalităţi de valoare deosebită,
caracterizată prin nelinişte în gândire şi
efervescenţă creatoare, capabilă de a
genera noi idei şi rezultate deschizătoare
de largi perspective în domenii diferite
ale cunoaşterii. Acestea se constituie
de fapt în noi provocări de extindere a
cunoştinţelor noastre, după metodologii
nou constituite sau în curs de constituire
şi obţinerea de noi rezultate ce-şi aşteaptă rândul la descoperire şi valoriﬁcare.
Nu mă consider un orator capabil
să descrie în cuvinte relativ puţine o
personalitate de nivelul sărbătoritului de
astăzi. Am luat totuşi cuvântul pentru că
societatea, în general, obştea evreiască şi tineretul aferent, în particular, au
nevoie de eroi, eroi reali care nu trebuie

inventaţi ci doar menţionaţi ca atare.
Cele aﬁrmate sunt cu atât mai valabile
cu cât în ultimul timp se manifestă unele
tendinţe de ”demitiﬁcare”, noţiune uneori
greşit identiﬁcată cu negarea de valoare.
Am luat cuvântul având proaspete în
conştiinţă orientările regretatului academician profesor Nicolae Cajal, potrivit
cărora viaţa noastră comunitară şi etnică, în general, trebuie să se bazeze pe
cunoaştere.
Am mai luat cuvântul pentru că domeniul cultivat de către sărbătoritul de astăzi
este matematica, domeniu căruia i s-au
consacrat numeroşi intelectuali evrei.
Dintre aceştia îmi permit să menţionez
pe David Emmanuel precum şi pe fraţii
Adolf şi academician Mendel Haimovici,
cărora am avut cândva fericirea de a le
ﬁ elev şi care, cu o măiestrie deosebită,
m-au ataşat de domeniu.
Stimate domnule academician
Solomon Marcus! Obştea evreiască din
cetate se mândreşte cu domnia voastră
şi vă mulţumeşte că existaţi. Îmi permit să
închei ceva mai puţin protocolar intervenţia mea cu tradiţionala urare LA MULŢI
ANI, PROFESORE! AD MEA VEESRIM!
însoţiţi de cât mai multe încercări reuşite
de evadare din singurătate.
Acad. EUGEN SEGAL
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În urmă cu câţiva ani, am dorit să introduc în programul unuia dintre colocviile
anuale ale Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată (ALGCR) un moment
omagial dedicat lui Solomon Marcus. Ar
ﬁ trebuit să ﬁe, în intenţia mea, un semn
de recunoştere, dar şi de recunoştinţă,
faţă de un mare savant, matematician
la origine, dar care a reuşit să-şi extindă
cercetările asupra tuturor ştiinţelor umane, în aşa fel încât a ajuns să se numere
printre reprezentanţii de frunte şi ai celor
ce lucrează în domeniul criticii, istoriei
şi teoriei literare. Nu mică mi-a fost însă
surpriza constatând că unul dintre colegii,
solicitaţi să pregătească o comunicare,
un admirator declarat al profesorului, a
bătut în retragere. La întrebarea mea,
mi-a dezvăluit cu sinceritate motivul: „Activitatea desfăşurată de Solomon Marcus
e atât de vastă, atât de ramiﬁcată, atingând atâtea chestiuni esenţiale în cele
mai diverse câmpuri disciplinare, încât pe
mine, practicant al unei unice specializări,
pur şi simplu mă intimidează. Cred că ar
trebui să ne asociem mai mulţi spre a
putea spune despre el ceva cuprinzător
şi pertinent”. Avea dreptate, şi aşa am şi
procedat: comunicarea individuală a fost
înlocuită printr-o masă rotundă.
În poﬁda palmaresului său ştiinţiﬁc
impresionant, comportamentul lui Marcus
nu are nimic comun cu portretul-robot al
savantului, care are încă putere de circulaţie în mentalitatea profană. În primul
rând, ceea ce pot certiﬁca după mai mult
de patru decenii de când suntem prieteni,
este că lui Marcus nu i s-a suit la cap.
Rămâne, aşa cum a fost totdeauna, un
om modest, fără pretenţii materiale, devotat până la uitarea de sine cercetării şi
catedrei, amabil şi colocvial, deschis şi
suﬂetist, lipsit de ifose, gata să intre în
dialog cu oricine îl caută şi-i pune o întrebare, indiferent dacă e membru al Academiei ori elev de liceu. Iubeşte oamenii
şi se simte bine în societatea tinerilor, îşi
practică meseria cu spirit de răspundere
şi o rară generozitate: când constată la
un student înclinaţii spre matematică,
e dispus să-l ajute, fără a se precupeţi.
De aceea, nu e de mirare că se numără
printre rarii noştri profesori, creatori de
şcoală: poţi întâlni elevi şi discipoli de-ai
lui pretutindeni, în lume.
Nu se pune problema ca în aceste
rânduri omagiale, mărginite firesc la
generalităţi, să intru în dezbaterea ﬁe şi
numai a uneia dintre numeroasele laturi
ale vastei activităţi desfăşurate de Solomon Marcus. Aş vrea doar să spun câteva
cuvinte despre rolul pe care-l joacă în
viaţa noastră culturală, acceptând ﬁreşte
riscul de a ﬁ lacunar, deci reductiv.
Marcus este la noi unul dintre cei mai
reputaţi şi eﬁcienţi militanţi pe frontul modernizării cercetării şi învăţământului, al
reducerii întârzierii pe care comunismul,
prin componentele lui retrograde (izolarea de Occident, condamnarea dogmatică a aşa-zisei „ştiinţe burgheze”, limitarea
iniţiativei personale, controlul discreţionar
al partidului), l-a instalat între ţara noastră
şi ţările avansate. Încă din primele sale
lucrări semniﬁcative, Lingvistica matematică (1963) şi Poetica matematică (1970),
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Un savant multifuncţional
el a ilustrat orientarea spre interdisciplinaritate, demonstrând fecunditatea interacţiunii dintre discipline, chiar distanţate
între ele. Ecoul excepţional stârnit peste
hotare, îndeosebi de prima carte, a avut
darul să conﬁrme direcţia de lucru adoptată de autor şi să-i aducă o notorietate
în lumea ştiinţiﬁcă pe care puţini români
au putut-o egala de atunci. Marcus a
continuat, continuă şi azi, să studieze
analogiile dintre literatură şi artă, pe de
o parte, şi ştiinţă, pe de alta. A publicat în
acest sens studii despre Eminescu, Bacovia, Nichita Stănescu, Marin Sorescu
ş.a., precum şi cercetări interesante, de
tip matematic, semiotic, computaţional,
despre strategia construirii personajelor
dramatice, a gândirii modale în muzică, a

Se spune
că, înaintea
unui examen,
asistentul
profesorului
Albert Einstein
i-a atras atenţia
maestrului că
aceleaşi întrebări
le formulase şi
pentru examenul
din anul precedent.
Într-adevăr, a răspuns
Einstein, întrebările sunt
aceleaşi, dar răspunsurile
sunt, acum, altele.

intertextualităţii vizuale etc. (Artă şi ştiinţă
– 1986, Întâlnirea extremelor – 2005). El
a preconizat mereu combaterea tendinţelor atomizante ale diverselor discipline
printr-o „complementaritate integratoare
şi holistică”. Ceea ce nu înseamnă că
s-ar contesta cumva legitimitatea acestor
discipline, ci că li se impune exigenţa de
neocolit a cooperării şi interferării, întrucât
exact la interfaţa şi în metabolismul lor
se aﬂă resortul înnoirilor fundamentale,
care au schimbat în ultimele decenii faţa
lumii şi regulile competiţiei culturale. Lui
Marcus îi revine meritul de a ﬁ argumentat
convingător că globalizarea, ca extindere

planetară şi accelerare a comunicării şi
informatizării, nu se opune specializării, şi
nici nu periclitează identitatea naţională.
Nu e de mirare că profesorul, cu o
experienţă de aproape 50 de ani la catedră, a acordat o atenţie deosebită îmbunătăţirii învăţământului de toate gradele.
În preuniversitar a avertizat împotriva
provincialismului, a accentului pus pe
memorizare în dauna dezvoltării spiritului
critic şi a gândirii creatoare, a întocmirii
manualelor, ﬁe cu superﬁcialitate, ﬁe cu
o încărcătură parazitară de cunoştinţe. A
criticat uzul baremurilor de examen, care
vor zadarnic să cuantiﬁce tot ce ţine de
cultură şi talent. A atras atenţia asupra
importanţei elementului ludic în orice proces de învăţare şi a sugerat ca programa

AproPOCH:
- Cât mai fac, azi, 1x2,
domnule profesor
Solomon Marcus?

să coreleze orientarea spre discipline
cu orientarea spre probleme. În ceea ce
priveşte învăţământul universitar, Marcus
a reclamat împletirea organică a studiului
teoretic cu cercetarea şi s-a ostenit să-i
convingă pe cei în drept să păstreze un
echilibru rezonabil între cognitiv şi utilitar.
A depus o mare stăruinţă în vederea
introducerii unor standarde internaţionale de evaluare a performanţelor şi a
insistat mereu şi mereu pe valoriﬁcarea
rezultatelor cercetătorilor şi universitarilor
români în colocvii, congrese şi publicaţii
străine de autoritate. El însuşi a dat, în
acest sens, cum am arătat mai sus, un

exemplu mai mult decât concludent.
Cred că prin activitatea sa publicistică, extrem de proliﬁcă, Marcus a jucat
pentru publicul nostru intelectual, în
lungul câtorva decenii, rolul unui ghid de
încredere în diseminarea cunoştinţelor
şi formarea unei culturi ştiinţiﬁce la zi.
Graţie lui, umaniştii şi-au putut face o idee
mai comprehensivă despre matematică,
profund diferită de ceea ce le sugerase
propria experienţă a liceului (unde, după
vorba profesorului, domnea adesea „o
adevărată schizofrenie”, reducând „matematica la sintaxa ei, la instrumentar şi
la aspectele artizanale”). Citindu-i studiile
în ordine cronologică, parcurgem, pur şi
simplu, etapă cu etapă, un soi de istorie a
cunoaşterii ştiinţiﬁce din a doua jumătate
a secolului XX şi primul deceniu al secolului nostru, de la structuralism, semiotică,
informatică la ştiinţele comunicării, de la
revoluţia ansamblistă a matematicii la cea
computaţională şi de la paradigma clasică
a formalizării şi determinării la paradigma
ﬁzicii cuantice şi a logicii non-aristotelice
(care admite contradicţia, imprecizia,
aproximarea).
Voi încheia această extrem de limitată, inerent sărăcăcioasă şi reductivă
expunere, spunând că lectura oricărei
publicaţii scrise de Solomon Marcus
este un prilej de îmbogăţire intelectuală
şi, deopotrivă, o provocare, un stimulent
al gândirii proprii, uneori împreună cu el,
alteori poate chiar împotriva lui. La urma
urmei, nu e el cel care declarat şi a probat
prin experienţa propriei cariere strălucite
că „structura interogativă este cea mai
bună strategie şi cea mai bună morală”?.
”Chiar dacă răspunsurile nu vin, starea
interogativă este sănătoasă, ea întreţine
voiciunea spiritului şi ne apără de prostie
şi şarlatani.”
La împlinirea a 85 de ani, care-l găsesc, ca totdeauna, sprinten, disponibil,
înfometat de ultimele noutăţi ale cunoaşterii şi încrezător în vitalitatea gândirii creatoare româneşti, îi doresc să continue şi
îmi doresc să continuăm şi de-aici încolo,
în poﬁda vârstei şi a accidentelor ei, să
convorbim şi să ne disputăm prieteneşte,
cum o facem de atâtea decenii.
Prof. univ. PAUL CORNEA

Spiritul
interogativ al
omului de ştiinţă
Un buchet mare de ﬂori, singurul de
altfel oferit sărbătoritului, a fost adus
de Erwin Şimşensohn, preşedintele
Comunităţii Evreilor din Bucureşti. Cred
că spiritul interogativ , ce caracterizează
activitatea omului de ştiinţă Solomon
Marcus este tipic evreiesc – a spus
Erwin Şimşensohn iar acest spirit este,
în acelaşi timp, o garanţie a democraţiei
în viaţa comunităţii. El a observat că
opera persoanelor aﬂate în prezidiul
acestei manifestări constituie o dovadă
a prezenţei reale a contribuţiei evreieşti
la cultura română.

Pe frontispiciul matematicii mondiale
La ora când scriu aceste rânduri, luni, 1 Martie, ziua Mărţişorului, matematicianul
Solomon Marcus împlineşte 85 de ani. Această zi are o semniﬁcaţie deosebită pentru
comunitatea ştiinţiﬁcă din întreaga lume, inclusiv cea din România şi Israel. Savantul Solomon Marcus a publicat 50 de cărţi, 400 de articole ştiinţiﬁce şi numărul de
autori care-l citează depăşeşte cifra de 1000. Nu am menţionat titlurile de profesor
universitar şi academician deoarece diferenţa dintre un savant şi un profesor academician constă în faptul că savantul este şi un vizionar şi vizionarul are darul ca, prin
cercetarea sa, să deschidă larg ferestrele spre orizontul viitorului. Parcurgând cele
37 de pagini ale discursului intitulat „Singurătatea matematicianului”, este de reţinut o
frază care dezvăluie totul despre savantul Solomon Marcus: „Mă aﬂam pe un traseu
transdisciplinar, care mă obliga să învăţ nu numai lingvistica, ci şi biologia sistemului
nervos, biologia eredităţii”. Solomon Marcus, savant aﬂat pe frontispiciul matematicii
mondiale, autodidact în ştiinţele biologice, în general, şi în biologia sistemului nervos,
în special, este unul din ctitorii de frunte ai ştiinţei interdisciplinare. În această calitate,
îi urez să continue să dărâme zidurile de granit care separă ştiinţele, pentru crearea
vizionară a ştiinţei viitorului, ştiinţa interdisciplinară.
La mulţi ani, iubite Solomon Marcus, Israelul se mândreşte cu tine şi te aşteaptă
totdeauna cu braţele deschise, în dorinţa de a-ţi absorbi ideile tale vizionare.
JEAN ASKENASY, profesor emerit de neurologie
la Universitatea din Tel-Aviv
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Acţiunea catalizatoare
a profesorului Solomon Marcus
„Să nu punem limită generozităţii divine”
Marius Mircu (nn. unul din fraţii mai
mari ai lui Solomon Marcus) a publicat în
1979, la Editura „Cartea Românească”,
romanul „Croitorul din Back”, retipărit în
ediţie integrală la Tel Aviv, în 1988. Croitorul din Back (respectiv Bacău) este, într-o
imagine transﬁgurată, părintele celui pe
care-l omagiem astăzi. Şi iată ce-i spune
vrednicul meseriaş unui cunoscut al său:
”Ştiţi dumneavoastră ...câţi profesori am
în casă, fiecare întrecându-se să mă
înveţe şi să mă corijeze? Tot atâţia câţi
şi copii!... Cel mic mi-e matematician şi
cu matematica lui mă plimbă prin toate
domeniile de activitate şi, în primul rând,
mă face să gândesc superior, cum zice,
să ﬁu ﬁlozof”.
Ceea ce îl caracteriza de timpuriu pe
adolescentul Solomon Marcus s-a manifestat şi ampliﬁcat de-a lungul întregii
sale vieţi, ca om de ştiinţă şi ca profesor.
Diversitatea domeniilor pe care le-a abordat este fascinantă şi uluitoare. Îmi revin în
memorie cuvintele lui G.Călinescu despre
celebrul Testament al lui Arghezi: ”Profunditatea poeziei stă în aceea că o dată
deschisă o uşă, zece porţi se dau la o parte zgomotos şi simultan peste ameţitoare
perspective”. Acelaşi lucru se poate aﬁrma
şi despre viziunea ştiinţiﬁcă a profesorului
Solomon Marcus. Introduc aici o paranteză: ce reprezintă bancnotele româneşti?
Chipurile unor iluştri exponenţi ai spiritului nostru creator: N.Iorga; G.Enescu,
N.Grigorescu, A. Vlaicu, Caragiale, Blaga,
Eminescu. Ce reprezintă bancnotele americane? Chipurile unor mari pesonalităţi
istorice: Washington, Franklin, Jefferson,
Lincoln... Dar ce reprezintă bancnotele
euro? Bancnotele euro reprezintă poduri,
ilustrând astfel ideea de comunicare, de
fraternitate, de abolire a frontierelor. Revenind acum la profesorul Marcus, s-ar
putea spune despre domnia sa că este un
precursor al bancnotelor euro, deoarece
esenţa demersului său ştiinţiﬁc a stat şi
stă sub semnul construcţiei de poduri şi
al pledoariei în favoarea acestora. Abel
Lafranc îşi sfătuia studenţii de la Ecole
Pratique des Hautes Etudes: ”Notaţi-vă,
la lectura unui autor, cuvintele care se
repetă. Ele sunt semniﬁcative pentru cunoaşterea autorului”. Să aplicăm această
sugestie la lectura textelor lui Solomon
Marcus. Ce constatăm? Cuvintele cele
mai frecvente privind relaţia dintre diversele domenii ale cunoaşterii sunt „dialog”,
„unitate”, „transdisciplinaritate”, „integrare”
etc. Iată doar câteva enunţuri revelatoare:
„dialogul ştiinţei cu literatura şi arta trebuie
încurajat pe toate căile”; „atmosfera de
indiferenţă , dacă nu de adversitate şi
chiar de ostilitate care domina (şi domină
încă) relaţiile dintre disciplinele “exacte” şi
socio-umane apare tot mai anacronică”;
„fără unitatea cunoaşterii nu putem obţine
eﬁcacitatea ei”; „transdisciplinaritatea este
modalitatea fundamentală a globalizării în
cultură,ea trebuie să înregistreze faptul că

vechile discipline, fără a-şi ﬁ pierdut rostul,
nu mai pot continua decât întreţinând un
metabolism crescând , fără de care nu vor
mai putea face faţă exigenţelor societăţii
globale”; „toate eforturile converg spre
integrarea ştiinţelor cu arta şi cu ﬁlozoﬁa”.
Opresc aici şirul citatelor, care ar putea
spori indeﬁnit. Lucrările profesorului Solomon Marcus validează constant această
perspectivă.Este suﬁcient să amintim cele
trei volume de „Paradigme universale”,
editate în anii 2005-2007, care se adaugă
atâtor alte cărţi apărute de-a lungul deceniilor: „Lingvistica matematică”, „Paradoxul”, „Timpul”, „Artă şi ştiinţă”, „Invenţie şi
descoperire” etc.etc. Este o impresionantă
succesiune de poduri de o mare eleganţă
şi subtilitate şi, totodată,cu o impecabilă
structură de rezistenţă, emanând din
formaţia de bază a autorului, sau, cum
spune însuşi Solomon Marcus, din „infuzia de gândire matematică”, „tendinţă
tot mai accentuată în toate domeniile de
activitate”. Ceea ce îmi aminteşte din anii
liceului deviza ce ﬁgura pe coperta Gazetei Matematice: „Mundum regunt numeri”
(numerele conduc lumea).
O convingere mereu subliniată a
profesorului Solomon Marcus este că „învăţătura şi munca devin eﬁciente numai
în măsura în care îşi integrează componenta ludică“. Procesul didactic trebuie
să treacă „de la caznă la bucurie”. Autorul
înregistrează cu bucurie metamorfoza
ludicului în ştiinţă” şi ne oferă ”pentru
descreţirea frunţilor” câteva „Operaţii
incorecte cu rezultate corecte”. De pildă,
ce aţi spune dacă în fracţia 16/64 un elev
ar dori să simpliﬁce pe 6 de la numărător
cu 6 de la numitor? O enormitate de nota
2, nu? Şi totuşi, rezultatul acestei ridicole operaţii de simpliﬁcare este corect
deoarece împârţind pe 16 la 64 obţinem
într-adevăr ¼.
În prefaţa primului volum de «Paradigme universale», Solomon Marcus
scria: „Ne aﬂăm în faţa unui adevărat
caleidoscop , pe care încercăm,pe cât posibil, să îl ordonăm pentru a ne bucura de
frumuseţea sa ameţitoare dar, în primul
rând, pentru a ne ameliora modul în care
ne apropiem de lume , de semenii noştri
şi de noi înşine”. Nu găsesc eu însumi
cuvinte mai potrivite pentru a exprima
sentimentul pe care ni-l inspiră opera
lui Solomon Marcus, îmbinând inspiraţia
şi gratitudinea cu strădania de a merita
darul ce ne-a fost oferit. Îi urăm din inimă
profesorului să îşi continue opera creatoare în acelaşi spirit generos şi zâmbitor,
îmbrăţişând cu aceeaşi fervoare toate
orizonturile cunoaşterii.Se povesteşte
că unui rabin, la împlinirea unei vârste
rotunde, i s-a adresat urarea tradiţională
„Ad Mea V’esrim!”. Înţelept şi optimist,
rabinul a răspuns: ”Să nu punem limită
generozităţii divine”!

Aş vrea să încep cu câteva amintiri.
Am fost surprins, deosebit de plăcut
surprins, atunci când, la puţină vreme
după apariţia cărţii mele cu traduceri din
Frege (Gottlob Frege, Scrieri logico-ﬁlosoﬁce, 1977), profesorul Solomon Marcus
a reacţionat, publicând în revista “Forum”
un substanţial articol, care depăşea cu
mult cadrul unei simple notiţe de întâmpinare, scoţând în evidenţă semniﬁcaţia
contribuţiei marelui logician german la
istoria gândirii şi utilitatea unei cunoaşteri
aprofundate a ﬁlosoﬁei analitice ctitorite
de către Frege. Articolul solid documentat
al matematicianului a constituit pentru
mine o primă de încurajare în anii aceia
secetoşi. La fel de stimulativă pentru mine
a fost şi reacţia domniei sale la un articol
al meu din anii 80, care tematiza aspecte
logice ale ﬁlosoﬁei istorice.
Într-una din zile, în anii 80, l-am
însoţit pe Constantin Noica într-o lungă
vizită acasă la domnul profesor Solomon
Marcus şi la doamna Paula Diaconescu.
Am asistat la o adevărată petrecere de
idei,purtată de cei trei convorbitori, în
care temele ﬁlosoﬁce şi ştiinţiﬁce alternau, într-o conversaţie scăpărătoare;
matematicianul, specialista în lingvistică
şi ﬁlosoful discutau de la pisc la pisc, pe
tărâmul unor preocupări comune.
Iarăşi, îmi amintesc că fratele meu,
compozitorul Anatol Vieru, îmi vorbea cu
diferite prilejuri despre inﬂuenţa lui Solomon Marcus asupra studiilor sale muzicologice, care s-au concretizat ulterior
într-o teză doctorală susţinută în faţa unei
comisii din care făcea parte ca referent
şi eminentul specialist în semiotică şi în
poetica matematică care este profesorul Marcus; multe ar ﬁ de spus despre
contactele înlesnite de domnul Solomon
Marcus între lumea matematică şi lumea
muzicală, între tineri matematicieni şi
muzicieni experimentaţi, în vederea unor
colaborări dovedite a ﬁ rodnice pentru
ambele părţi; rodnică a fost, de pildă,
colaborarea dintre fratele meu, Anatol
Vieru, şi matematicianul Dan Vuza.
De regulă, un matematician profesionist îşi cultivă propria sa parcelă – iar,
sporadic, aruncă o privire peste gard la
parcelele celorlalţi colegi de breaslă, ca
să se ţină la curent cu progresele matematicii. Cercetătorul se limitează la condiţia - delectabilă - de consumator, uneori şi

de comentator, al producţiei matematice
a colegilor săi. Dar uneori el poate merge
mai departe, împlinindu-se şi in calitate
de consumator de arte, literatură şi de
cultură, în genere.
Iar, alteori, matematicianul poate să
înainteze încă şi mai departe!. O fericită
depăşire a conduitei tipice de breaslă a
oferit prin întreaga sa activitate profesorul
Solomon Marcus. Începând prin a lucra
în domeniul vast al analizei matematice,
domnia sa a continuat prin a-şi extinde
sfera preocupărilor, aducând contribuţii
proprii de răsunet internaţional şi în lingvistica matematică, iar apoi în ramura,
încă şi mai nouă, a poeticii matematice.
Şi ,angajându-se mai departe pe acest
drum, prof. Marcus a pătruns în domeniul speciﬁc al culturii umaniste nu doar
în calitate de raﬁnat consumator şi comentator, ci şi ca interpret şi producător
creativ în toată puterea cuvântului. În felul
acesta, acad. Solomon Marcus a păşit
peste graniţa tradiţională care pare să
delimiteze – şi chiar să antagonizeze cele două culturi, cultura umanistă şi cea
ştiinţiﬁcă - prima aﬂată sub egida ﬁlozoﬁei
şi poeziei, cultivând valorile umanismului
tradiţional, a doua, cultura ştiinţiﬁcă, în
continuă expansiune în lumea de azi.
Plăcerea consumului de cultură in
variate forme – ﬁlosoﬁe, literatură, arte,
semiotică, istorie a matematicii şi teorii
pur matematice – se potenţează la Solomon Marcus, ridicându-se la o putere
superioară prin harurile sale singulare
de comunicator şi interpret. Datorită
cuvântului scris sau rostit al profesorului Solomon Marcus putem păstra bine
intipărite în minte chipurile lui Gheorghe
Lazăr, Spiru Haret, Traian Lalescu, Dan
Barbilian, Grigore Moisil şi ale altor ctitori
ai invăţământului şi cercetării matematice româneşti, după cum ne rămâne
viu prezentă în spirit dualitatea poezie
– matematică în ipostaza Ion BarbuDan Barbilian. Acţiunea catalizatoare
a academicianului Solomon Marcus a
demonstrat că tradiţionala „ceartă a celor
două culturi“ se bazează pe o prejudecată
culturologică de proporţii, care poate ﬁ
depăşită prin conversaţia între ştiinţe şi
arte, între matematică şi celelalte forme
de mathesis.
Prof. univ. SORIN VIERU

Pianista Daria Ioana Tudor, în recital

Prof. dr. ŞTEFAN CAZIMIR

ÎNDOIAL A – STARE DE SPIRIT SALVATOARE

În toate timpurile, ştiinţele „exacte” şi
„umanioarele” au coabitat. Exegeze din
perioada medievală şi postmedievală
erau făcute în limbajul matematic al vremii: „Etica” lui Spinoza, „Scrierile” lui John
Duns Scotus… „Muzica e matematică
îngheţată”, spunea – citez din memorie
– Schopenhauer. Aici, sărbătoritul nostru,
acad. Solomon Marcus, îl contrazice pe
jumătate. Domnia sa susţine că matematica are o componentă muzicală, dar
nu e „îngheţată”, ﬁindcă parametrul timp
este esenţial în matematică. Crede că
temporalitatea este dominantă în toate

domeniile de creaţie, deşi, de multe ori,
lucrând într-un timp spaţializat, avem de-a
face cu un surogat de timp. A elaborat
„Poetica matematică” pornind, poate,
fără să ştie, de la raporturile dintre litere
şi numere din Talmud, de la faptul că
cifrele sunt un fel de litere. Dar „Poetica
matematică” este pentru el istorie, regula
lui de viaţă ﬁind privirea la „ziua cea de
azi”. Deşi, prezentul ar ﬁ puf de păpădie
fără trecut. În trecutul lui regăsesc trecutul tatei: un oraş de provincie megieş, cu
steaua galbenă, munca obligatorie, anii
de studenţie din Bucureşti, la Căminul

Schuller – poate chiar au fost colegi, cine
ştie? -, lupta antifascistă. Ca şi tata, înainte de a ﬁ „descoperit” matematica, a fost
atras de literatură. Tata a ţinut un jurnal,
pe care, din păcate, l-a distrus. Solomon
Marcus avea caiete întregi în care transcria poezii de Eminescu, Arghezi, Bacovia, Baudelaire, Rilke, pasaje din teatrul
lui Ibsen, Strindberg, Caragiale… „Sunteţi
un adept al meliorismului evreiesc?” - asta
am învăţat-o din parabola celor trei broscuţe, tare-i era la suﬂet lui Marius Mircu,
fratele său, cu care am împărţit, ani de
zile, camera la Revista Cultului Mozaic –,

„sau al îndoielilor de tot şi toate, urcând
din Kohelet?”, l-am întrebat demult,
aşezaţi amândoi pe o bancă din parcul
Academiei. „Îndoiala mi se pare starea de
spirit cea mai productivă şi n-aş renunţa la
ea vreodată”. Am tresărit când am reauzit
ideea, altfel înveşmântată, la cei 85 de ani
sărbătoriţi acum. Enunţa starea de spirit
care a salvat iudaismul de osiﬁcare şi pe
purtătorii lui - de îmbătrânire.
IULIA DELEANU
Pagini coordonate de
ANDREI BANC
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Ş C O A L A L A U D E R - R E U T,
la vârsta Bar Miţvei
P rima prom oţie a l ic e u l u i d ă a n u l a c e s t a b a c a la ur ea t ul
Complexul educaţional Lauder-Reut este unic în peisajul învăţământului românesc, ﬁind singura şcoală laică unde se predă limba
ebraică. Mai are şi alte particularităţi; de pildă, printre obiectele
opţionale - cursuri de diplomaţie, media sau business. De la
grădiniţă până la bacalaureat, predarea este bilingvă - engleză
şi română. Toate acestea şi multe altele, despre care vom vorbi
în continuare, îl fac deosebit de atractiv pentru copii şi părinţi,
existând o listă lungă de aşteptare, mai ales pentru clasele I-VIII.

La originea şcolii,
o strângere de mână
„Totul a început cu o strângere de
mână între mine şi Ronald Lauder, ﬁlantropul evreu care şi-a propus relansarea
educaţiei iudaice în ţările din Europa de
est, pentru copiii şi nepoţii celor care nu
au avut posibilitatea să o capete în cei 50
de ani de comunism”, povesteşte Tova
Ben Nun Cherbis, preşedinta Fundaţiei
Lauder- Reut din România. „După ce l-am
cunoscut în 1995, la Congresul Mondial
Evreiesc de la Ierusalim, l-am invitat la
Bucureşti deoarece auzise de Clubul tinerilor evrei pe care l-am înﬁinţat. A venit,
i-a plăcut, ne-a înzestrat cu calculatoare
şi atunci m-a întrebat dacă aş putea să
înﬁinţez în România o grădiniţă şi o şcoală
evreiască. Fără să mă gândesc prea mult,
am spus da, ne-am strâns mâna şi m-am
apucat de treabă.Trebuie să recunosc că
am fost ajutată de multă lume. În primul
rând, de Fundaţia internaţională “Lauder”,
apoi aici, în ţară, de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România şi, personal de
acad. dr. Nicolae Cajal (z.l.) care, când
l-am abordat, a fost absolut entuziasmat de
idee. F.C.E.R. ne-a oferit clădirea în care
funcţionăm, fosta şcoală evreiască ”Iacob
şi Carolina Löbel”. Vreau să mai adaug că
am primit tot sprijinul şi de la autorităţi, atât
de la guvern, indiferent de culoarea politică, cât şi de la Primăria sectorului 3 şi de la
primarii generali ai Bucureştiului, începând
cu Viorel Lis şi până la dr.Sorin Oprescu
şi, bineînţeles, de la Traian Băsescu, pe
vremea când ocupa această funcţie. De
asemenea, Ministerul Învăţământului ne-a
susţinut, ne-a dat acreditarea şi, de-alungul anilor, în urma controalelor legate de
calitatea predării, ne-a dat cele mai bune
caliﬁcative. În 1997 am deschis mai întâi
grădiniţa, apoi treptat şcoala primară, cea
gimnazială, clasele de liceu. Acum, după
13 ani, la vârsta Bar Miţvei, am ajuns să
avem primii elevi care dau bacalaureatul.
De la început, m–am gândit să fac o şcoală
modernă, cu un sistem de predare care
pune accentul pe dezvoltarea creativităţii
copiilor şi o relaţie apropiată între profesori
şi elevi”.
După ce am stat de vorbă cu aceştia
din urmă, mi-am dat seama că a fost un
succes pe toată linia. Că tot ceea ce şi-a
propus Tova Ben Nun s-a realizat atât de
repede, se datorează tenacităţii şi energiei
care o caracterizează

Copiii învaţă diplomaţia
din liceu
Cu aproximativ 320 de elevi şi 15 clase, şcoala Lauder –Reut a fost concepută
ca un model de cunoaştere reciprocă a
diferitelor culturi. Chiar dacă este şcoală
evreiască, cunoaşterea tradiţiilor iudaice
ﬁind un obiect de studiu important, ea este
deschisă şi copiilor neevrei. “Ne interesează copiii buni, indiferent de origine”, ne-a
spus Tova Ben Nun, idee susţinută şi de
d-na Miruna Carianopol, directoarea de
studii a şcolii. În consecinţă, copiii neevrei
învaţă în aceeaşi măsură ca şi copiii evrei
limba ebraică şi în clasa XII-a au ajuns să
o vorbească binişor. Catedra de ebraică,
susţinută de “Jewish Agency” din Israel,
este formată din cinci profesori de ivrit şi,
pentru prima dată, ebraica devine obiect

de bacalaureat, ﬁgurând printre limbile moderne ce se predau în şcoală. Copiii evrei
şi neevrei, de la grădiniţă până în clasa
a XII-a, marchează principalele sărbători
evreieşti. De Purim, de la mic la mare
participă la serbări, la baluri costumate,
sunt prezenţi la evenimentele de la JCC,
în diferite tabere.
Programa de învăţământ este în mare
cea din toate şcolile româneşti - cu secţie
umană şi reală (matematică şi ştiinţele naturii). Fiind şcoală bilingvă, engleza începe
să se predea din grădiniţă. Particularitatea
o reprezintă materiile opţionale - business,
media şi diplomaţie. Business-ul se predă
în limba engleză în parteneriat cu British
Council, şi începe din clasa VII-a. Cursurile de diplomaţie încep din clasa a IX-a,
şefa catedrei ﬁind E.S. Mariana Stoica,
fosta ambasadoare a României în Israel;
ceilalţi doi profesori sunt angajaţi ai MAE,
unul ﬁind chiar directorul Institutului de
Diplomaţie. Şi aici cursurile se desfăşoară
în limba engleză, elevii se specializează
în relaţii internaţionale, participă la vizitele efectuate în ţară de oﬁcialităţi ale UE,
NATO, europarlamentari; un grup a făcut
chiar o vizită de studii în Israel, la Şcoala
Lauder de diplomaţie, guvernare şi strategie. Catedra de media şi comunicare are
profesori de la ProTV, cu care există un
parteneriat, iar elevii învaţă să facă diferite
proiecte. Şcoala dispune de o bibliotecă
cu 11.000 de volume în limbile română,
engleză şi ebraică şi copiii citesc mult, ne
spune bibliotecara şcolii, Mirela Vasilescu.
Pentru a menţine nivelul ridicat al învăţământului, Tova Ben Nun s-a străduit să
adune o echipă de profesori cu înaltă caliﬁcare. Mândria ei este aducerea la şcoală a
d-nei Miruna Carianopol, director de studii
şi şefă a Catedrei de engleză. Rezultatul:
20 de copii au luat premii şi menţiuni la
diferitele faze ale olimpiadelor şcolare, la
festivaluri de teatru şi la competiţii sportive,
iar aproape toţi viitorii absolvenţi au fost
admişi la facultăţi din străinătate, în primul

rând în Marea Britanie.
În afara prezenţei în programa şcolară
a obiectului „Tradiţii iudaice“, inclusiv a
cunoştinţelor despre Holocaust, şcoala
Lauder a fost printre iniţiatorii şi ﬁnanţatorii
Manualului de predare a Holocaustului,
folosit în toate şcolile din România. De
asemenea, la diferitele concursuri şcolare,
ca de pildă cel denumit ”Lauder Top” şi la
care participă toate şcolile din sector, există şi teme legate de istoria contemporană
a evreilor. Astfel, în acest an, şcoala a propus printre subiectele de cultură generală
“Israel - de la deşert la oază”.
Cu o astfel de istorie, şcoala doreşte
să păşească mai departe. Dorinţa cea mai
ﬁerbinte a Tovei Ben Nun şi a Mirunei Carianopol este extinderea ei şi aici mingea
se aﬂă pe terenul Primăriei sectorului 3,
care a promis încă o clădire.

Opinii ale absolvenţilor
Am stat de vorba cu câţiva dintre viitorii absolvenţi. Unii dintre ei au crescut
împreună cu şcoala. De la început şi până
la sfârşit au iubit-o...
Sally Leibovici: “Este bine că se predă istoria Holocaustului”. “Este o şcoală
cu totul specială în
care ne-am putut
exprima mult mai
liber, în care accentul s-a pus pe
cultivarea creativităţii şi acesta a
fost scopul urmărit
în toate activităţile. Profesorii, cu
care am avut relaţii foarte bune,
au căutat să nu
ﬁm închistaţi. Un
alt aspect pe care
vreau să-l remarc a fost că ni s-au predat
şi noţiuni despre Holocaust, ceea ce consider că a fost un lucru foarte bun. Copiii
nu au fost feriţi şi, oricât de dureros ar ﬁ,
aceste fapte nu trebuie ascunse. Sigur,
bacalaureatul va ﬁ niţel mai greu, trebuie
să învăţăm altfel decât ne-am obişnuit, cu
accent mai mult pe memorare, dar sper
că vom reuşi. După ce termin, doresc sămi continui studiile în Marea Britanie, la
o facultate de jurnalism; de fapt am fost

Olimpicii

admisă la câteva”.
Mihai Damian: “Suntem mult mai
apropiaţi de profesori decât în alte
şcoli”. “Fac parte
dintre copiii care
am început cu
grădiniţa şi poate lucrul cel mai
bun este că am
învăţat engleza
de mici, astfel că
acum putem aplica la facultăţi din
străinătate.Personal, am fost admis
la arhitectură, la
două facultăţi din
Anglia. În această şcoală suntem mult mai apropiaţi de
profesori decât în alte părţi Ca sistem, ea
se apropie de cele americane, este mai
creativă, mai prietenoasă, este o şcoală
fără conﬂicte. Şi ca nivel de pregătire, ni
se oferă maximumul posibil. Comparativ,
sistemul românesc este mai diﬁcil iar multe dintre manuale sunt prost concepute.
Sunt mulţumit că am fost elev la această
şcoală”.
Noemi Guttman: “Sistemul de predare este foarte bun”. “Sunt şi eu unul
dintre copiii care
am început cu grădiniţa. Sistemul de
predare aici este
atât de bun încât
nu m-am putut decide să plec, chiar
dacă liceul de muzică pe care am
vrut să-l urmez,
pentru a-mi desăvârşi cunoştinţele
mele de pian, miar fi oferit poate
nişte avantaje. Am rămas şi nu regret, am
găsit alte mijloace pentru a-mi completa
aceste studii. Profesorii sunt foarte buni şişi dau interesul pentru rezultatele elevilor.
Spre deosebire de colegii mei, eu nu voi
pleca în străinătate, deoarece Universitatea de muzică din România este apreciată
în toată Europa”.
Maria Chircă: “S-a stimulat dezvoltarea creativităţii”. “Caracteristica acestei
şcoli este atmosfera caldă şi faptul
că profesorii sunt
foarte apropiaţi de
elevi şi aceasta nu
numai la clasele
mici ci şi la liceu.
Un lucru foarte
bun este faptul că
s-a permis, s-a stimulat dezvoltarea
creativităţii prin
cele mai diferite
forme.Copiii de la
Lauder sunt mai dezinhibaţi comparativ cu
alţii. De asemenea, relaţiile dintre noi au
fost bune, predomină un spirit de echipă,
ceea ce s-a văzut şi la concursurile şcolare «Lauder Top». Vreau să mai adaug
că avem relaţii foarte bune şi cu elevii de
la alte licee din sector; de pildă, cu Liceul
Coşbuc organizăm o serie de evenimente, cum a fost Balul Bobocilor sau ore de
engleză comune. Dorinţa mea este să fac
studii de artă dramatică în Anglia; am fost
admisă de-acum la două facultăţi”.
EVA GALAMBOS

Cinci decenii de viaţă dedicată fotbalului

P U I U R A PA P O R T

Domnul Marcel Rapaport, din Bucureşti, fratele cunoscutului
manager de fotbal Puiu Rapaport, a ţinut cu dragoste, decenii la
rând, un dosar de presă despre viaţa şi activitatea lui Puiu, pe care
ni l-a trimis, reamintindu-ne că la 13 martie 2010 se împlinesc 11
ani de la moartea acestuia.
Nu e o cifra „rotundă”, comemorativă dar ne face plăcere să
reamintim cititorilor noştri din ţară, dar şi din Israel, ﬁgura acestui
organizator de sport.Fiindcă Puiu Rapaport a devenit celebru în
fotbalul românesc, nu jucând pe gazon, ci organizând şi conducând cluburi celebre.
A început modest : între 1947 şi 1952 a fost preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport, din Bârlad. A devenit apoi
bine cunoscut în lumea fotbalului după ce, între 1953 şi 1962, a
condus secţia de specialitate a Clubului Dinamo. Şi apoi, am spune

că a devenit o ﬁgură de notorietate naţională în această disciplină
sportivă când, în 1963, a înﬁinţat primul club profesionist de fotbal
din România, F.C. Argeş, pe care l-a condus, ca preşedinte, până
în 1973. În 1974 a fost numit şeful sectorului organizatoric internaţional din Federaţia de fotbal, iar în 1976 a făcut Alia.Trebuie
subliniat că până la acest pas important, Puiu Rapaport a fost
de 17 ori în vizită în Israel şi a contribuit la contractarea câtorva
turnee ale echipelor şi ale Naţionalei israeliene în România. Ironie
a soartei de imigrant, după ce a absolvit ulpanul, un funcţionar
birocrat ştiind că Puiu e un experimentat manager sportiv, l-a numit
director la o şcoala pentru halteroﬁli. Totuşi, fotbalul era în suﬂetul
lui, astfel că în 1991 a izbutit să devină agent de jucători autorizat
de FIFA. A murit în 1999, la vârsta de 81 de ani.
ANDREI BANC
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Bombe inteligente

“Inteligenţa” noilor bombe
nu constă în faptul că omoară mai puţini oameni ci că
lovesc cu mare precizie ţinta
şi evită ceea ce se cheamă,
în limbajul militar, “victimele
colaterale”, adică civilii.
Epoca celebrelor “covoare de bombe”, lansate
de pe bombardierele B-52
americane, a trecut pentru
totdeauna. Ele au mai fost
utilizate în Vietnam, acolo unde au fost ultimele asemenea
bombardamente de distrugere în masă. Acum, Boeing exportă,
începând din 2008, o bombă ce poate lovi un automobil care
se deplasează cu 110 km/h.Iar marina franceză are o bombă
care poate plana 50 km şi lovi ţinta cu o precizie de un metru!
Israelienii se laudă mai puţin cu acest tip de bombe dar şi ei pot
băga o bombă pe fereastra unei camere în care se aﬂă unu sau
mai mulţi terorişti. De fapt, ce au aceste bombe în plus faţă de
cele clasice ? Au, pe de o parte, un sistem de planare cu aripi şi
ﬂapsuri, ca avioanele, şi adesea şi un sistem de rachete pentru
ghidare. Mai au şi un microsistem informatic cu laser şi scanare
a solului în infraroşu. Multe sisteme de bombe sunt destinate
pătrunderii în fortiﬁcaţii de beton. Armata israeliană dispune de o
asemenea bombă, de 225 kg, numită MPR-500, care nu numai
că străbate mai multe planşee de beton dar explodează exact
în nivelul unde se aﬂă teroriştii. Pentru aceasta ea dispune de
un focos special, care nu se declanşează la şocul ciocnirii cu
betonul ci este reglat să se declanşeze automat, în numai două

Microsateliţi
Israelul va investi sute de milioane
de dolari în proiectarea şi construirea de
microsateliţi, care să poată ﬁ lansaţi din
avion.Ei vor ﬁ folosiţi pentru necesităţi
operative urgente: un avion poate decola
imediat şi acoperi o zonă largă cu microsateliţi care văd totul. În prezent, Israelul
foloseşte trei sateliţi de construcţie proprie: Ofek 5, Ofek 7 şi SAR 1.Microsateliţii
vor cântări sub 120 kg şi vor naviga pe
orbite joase, la cca 300 km. Reprezentanţi
ai ﬁrmei „Rafael” apreciază că microsateliţii vor ﬁ operabili peste cinci ani.

Şi albinele
preferă cafeina...
Un studiu al unor cercetători de la
Universitatea din Haifa a demonstrat
că albinele perferă ﬂorile al căror nectar
conţine nicotină sau cafeină. Dar, spre
deosebire de oameni, albinele nu se
droghează. Ele nu frecventează ﬂorile
al căror conţinut de nicotină trece de 1
miligram la litru. Fără să ştie de avertismentele de pe ecranele noastre de
televiziune, albinele consumă cele două
toxine cu prudenţă !

milisecunde, după penetrarea în încăperea urmărită. Americanii au un « penetrator » de 10 ori mai greu. Tot israelienii
studiază o bombă care are ataşată o rachetă ce se aprinde
exact înainte de impact, asigurând astfel bombei o putere mai
mare de pătrundere. Dar cea mai puternică bombă, denumită
de ei «Tatăl tuturor bombelor», o au ruşii, care nu au folosit-o
niciodată până acum dar au transmis o demonstraţie la televiziune, în 2007. Cu explozibil, dar nu nucleară, ea poate distruge
singură un oraş de dimensiuni medii. Nu mai puţin periculoasă
este «Perseu» o bombă fabricată în Grecia, care arde totul pe
o suprafaţă cât o duzină de terenuri de fotbal, aspirând şi tot
aerul, într-un infern de foc.
Acum 20 de ani, americanii consumau 450 kg de explozibil,
cuprins în şase bombe, pentru a distruge un tanc. În cel de-al
doilea război al Golfului bombele de precizie au redus cantitatea
de explozibil la jumătate. Acum ar ﬁ necesare pentru distrugerea
unui tanc numai 100 kg de bombe.
La 2 aprilie 2003, o coloană de blindate irakiene se îndrepta
spre o mică unitate americană de recunoaştere. Americanii au
cerut sprijin aerian şi deasupra coloanei irakiene a apărut un
B-52 care a lansat numai două bombe de tip CBU-105. Ele
au deschis paraşute, coborând lin dar rotindu-se datorită unui
sistem de rachete.Rotirea a permis împrăştierea a 80 de mici
bombe, cât un puc de hochei ﬁecare, dotate cu senzori cu laser, care scanau solul, şi senzori cu infraroşii, care identiﬁcau
blindatele, astfel că din cele 80 de bombiţe a căzut o ploaie
de proiectile de cupru încins, care au penetrat blindatele şi le
au umplut de schije. Într-o clipă, 30 de blindate au explodat,
aproape simultan. In minutul următor, cele 70 de blindate rămase
s-au oprit şi irakenii s-au predat.

De ce se cearta soţii?

Conﬂictele în cupluri sunt inevitabile?

În România, cel puţin, domneşte prejudecata că evreii sunt soţi buni. Am auzit-o de
multe ori de la colegi, mai ales de la colege. Probabil ﬁindcă evreii beau puţin,sunt mai
rar violenţi în familie şi au o tradiţie de respect faţă de femei.Totuşi, în Israel, se pare că
certurile în cadrul familiei sunt un fenomen la fel de frecvent ca oriunde în lume, astfel
că au apărut şi acolo o mulţime de consilieri maritali şi specialişti în studiul cuplurilor.
Iată câteva concluzii ale cercetărilor lor:
Disputele în cupluri sunt la fel de naturale ca orice fac împreună cuplurile. Aşadar,
să nu ne speriem dacă începem să ne certăm chiar din luna de miere ﬁindcă e la fel
de natural ca tot ce facem atunci şi vom continua să facem… S-a constat că adesea
certurile depind nu de motive reale ci de starea de spirit, de dispoziţia negativă în care
se aﬂă cel puţin unul dintre parteneri. Studiile au dezvăluit că cel mai adesea oamenii
se ceartă pornind de la « mofturi ». Cel care este într-o dispoziţie proastă şi-o transferă
asupra partenerului. Adesea apar conﬂicte atunci când una din părţi vrea să-şi schimbe
statutul în familie, care părea celuilalt ﬁxat pe viaţă: nu mai vrea să execute o serie de
obligaţii gospodăreşti, vrea să studieze, vrea să înceapă o nouă carieră etc. Oamenii
se schimbă cu timpul şi, dacă aceste evoluţii nu sunt acceptate, ele devin surse de
conﬂicte, adesea ireductibile.
Anchetele sociologice au arătat că acele cupluri care rămân căsătorite în ciuda
certurilor tind să se concentreze asupra dezacordurilor dintre cei doi iar cuplurile
care divorţează pierd din vedere motivul real al despărţirii şi se concentrează asupra
nemulţumirii, adesea a urii unuia faţă de celălalt. Cei doi tind să perceapă diferenţele
de vederi ca atacuri ale unuia asupra celuilalt !
Nu vă mai cităm sfaturile pentru evitarea divorţului ﬁindcă ele de fapt nu sunt luate
în considerare de nimeni.Totuşi…faceţi o plimbare când sunteţi furios, ca să vă calmaţi.
Încercaţi să vă focalizaţi asupra păstrării căsniciei nu asupra diferendului. Nu lăsaţi
propriul ego să iasă de sub control. Există şi alte sfaturi bune, pe care cercetătorii şi
psihologii le dau aşa cum ﬁzicienii calculează toate procesele din natură ca şi cum nu
ar exista frecare…

Sfârşitul, energetic,
al anvelopelor

Automobile multe, drumuri scurte într-o ţară mică şi
totuşi …uzură mare! Anual israelienii aruncă la deşeuri
3 milioane de anvelope. Care cântăresc 50.000 de tone.
Până acum ele erau aruncate pe terenuri virane şi
îngropate. Situaţia se va schimba radical.
În ianuarie a fost inaugurată o fabrică capabilă să
proceseze 35.000 de tone sau 2 milioane de anvelope.
Ea se adaugă celei din Aşkelon, care procesează 20.000
de tone. Noile instalaţii reduc anvelopele la cele trei
componente principale: cauciuc, oţel şi textile. Cauciucul
recondiţionat poate ﬁ folosit pentru acoperirea terenurilor
sportive. În Israel a intrat în vigoare o lege care prevede
ca, până în 2013, toate anvelopele uzate să ﬁe reciclate.

Ceasul din
creierul nostru
Cu milioane de ani înainte de a inventa
ceasul, omul a avut nevoie să se orienteze
în timp, aşa că natura a creat un mecanism care să ne regleze activităţile diurne
şi nocturne.Ca mai toate animalele, avem
în creierul nostru un orologiu simplu şi
sigur. Deşi de circa 150 de ani se bănuia
ca acest ceas natural se aﬂă în creier, abia
acum, datorită cercetărilor dr Sebastian
Kadener şi ale studentului său, Uri Weissbein, de la Institutul pentru ştiinţele vieţii
din Ierusalim, s-a stabilit cum funcţionează
acesta. Cei doi cercetători au descoperit
că în creier există o mică moleculă, numită
de ei «miRNA», care este constituentul
ceasului circadian. Ciclul veghe-somn,
cea mai evidentă manifestare a ceasului
circadian, este generat graţie unor neuroni
specializaţi, aﬂaţi atât în sistemul nervos
al insectelor cât şi în creierul mamiferelor.
Aceşti neuroni au capacitatea uimitoare
de a măsura scurgerea timpului graţie
unui proces complex de activare şi inhibare a genelor , proces reglat să dureze
24 de ore. Cercetătorii au demonstrat că
molecula «miRNA» (numită şi bantam)
recunoaşte acţiunea acestor gene şi o
transformă în acţiunea de reglare diurnă
a activităţilor din corpul nostru. Descoperirea va folosi în tratamentul tulburărilor
de somn şi a altor afecţiuni legate de
tulburarea ciclului circadian.

“Mouse” pentru
orbi, în premieră
mondială
Trebuia să apară! Într-o lume tot mai
mult legată de activităţile informatice, orbii
erau dezavantajaţi de diﬁcultatea de a
comunica cu PC-ul. Un inginer israelian ,
Matthew Wohl, a creat o societate care va
valoriﬁca invenţia lui: aşa numitul « tactile
explorer », un mouse care permite nevăzătorilor să interacţioneze cu computerul.
Acest mouse este un sistem bazat pe
alfabetul Braille, care permite orbilor să
citească pe acest dispozitiv ce scrie pe
ecran şi apoi să scrie ei înşişi în Braille,
prin sistemul instalat pe această interfaţă
originală. Este unicul sistem din lume care
permite orbilor să identiﬁce graﬁce, hărţi şi
fotograﬁi. Este şi singurul sistem care permite orbilor să sesizeze link-uri pe Internet
şi să le urmărească. Noul sistem israelian
va costa de 10 ori mai puţin decît modele
oarecum similare, aﬂate acum pe piaţă.

Predecesorii lui Darwin
O analiză a ADN-ului lui Charles
Darwin a arătat că este descendentul îndepărtat al primilor oameni
care au colonizat Europa, acum
40.000 de ani. Intr-adevăr, se pare
că oamenii din Cro Magnon au
intrat pe acest continent cu 40 de
milenii in urmă, pe valea Dunării şi ,
eliminâdu-i treptat pe semenii lor de
Neanderthal, au cucerit Europa. Dar
cercetări recente au modiﬁcat perspectiva pe care o aveam despre
civilizaţia strămoşilor noştri din
vremuri îndepărtate. Pe de o parte,
săpături efectuate în Creta au scos
la iveală unelte de piatră care au
fost datate ca având o vechime de
130.000 de ani. Uimitoare este dovada implicită că pe atunci oamenii
izbutiseră să navigheze, traversând
braţul de mare relativ îngust ce
desparte continentul de insulă ! Pe
de altă parte, cercetări arheologice
din Israel au descoperit urme ale
omului de acum 750.000 de ani. O
istorie veche şi misterioasă ni se
dezvăluie treptat…
În partea de nord a văii Iordanului, arheologi de la Universitatea
Ebraică din Ierusalim au descoperit
oase de peşte şi de crab, unelte

de piatră (foto) şi lemn ars folosit pentru foc. Ele sunt datate ca
având o vechime de 750.000 de
ani şi aparţin civilizaţiei din perioada
Aucheleană, ce a existat în Pleistocenul Mijlociu. În această zonă a
existat un lac ale cărui dimensiuni
au oscilat de a-lungul a 100.000 de
ani şi care a asigurat apă populaţiei
care locuia acolo. În această lungă
perioadă de timp au fost identiﬁcate
14 aşezări succesive ale oamenilor
care s-au stablit pe malul apei şi,

după un timp, când nivelul acesteia
scădea, au plecat. Oamenii aceia
din trecutul îndepărtat produceau
unelte din piatră, omorau animale şi
le prelucrau pieile, întreţineau focul
şi adunau plante comestibile. Urmele aşezărilor indică o sistematizare
a spaţiului ocupat, o organizare
socială şi comunicarea între indivizi.
Până acum, asemenea caracteristici nu fuseseră identiﬁcate decât la
aşezări din Paleolitic, având cel mult
250.000 de ani vechime.

Redactorul paginii:
ANDREI BANC
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LANSARE – EVENIMENT

„1967, anul care a transformat Israelul şi Orientul Mijlociu”
Lansarea-simpozion la Centrul Comunitar Evreiesc din Capitală, cu vorbitori de elită
– profesori universitari, diplomaţi, militari, istorici, sociologi -, moderată de consilierul
prezidenţial Iulian Fota şi de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a cărţii lui Tom
Segev, „1967, anul care a transformat Israelul şi Orientul Mijlociu”, tradusă în română
de sociologul israelian originar din România, Carol Bines, editată de Hasefer, sub
îngrijirea lui Villy Auerbach, a avut toate atributele unui eveniment cultural important,
stârnind interes atât din partea mediei cât şi a publicului. Evenimentul a fost prefaţat
de şeful Sectorului C.A.S. al F.C.E.R., dr. ing. José Blum, care a punctat dimensiunile
cărţii: ﬁlmul războiului, consecinţele lui în plan diplomatic zonal şi mondial, destinele unor
importanţi militari israelieni implicaţi în conﬂict. Moderatorul Iulian Fota a caracterizat
1967 drept anul care a transformat nu doar Orientul Mijlociu, ci „întregul eşichier politic
internaţional”, devenind, în agendele Cancelariilor lumii, punct de raportare pentru tot ce
se întâmplă în Orientul Mijlociu, conﬁrmând „viabilitatea şi forţa Israelului”, modiﬁcând
relaţiile între statele arabe. Redactorul de carte Villy Auerbach a făcut un succint CV
al lui Tom Segev, care aparţine grupului de „istorici noi”, cu abordări foarte curajoase
ale istoriei, în general, ale istoriei Israelului, în special. Ei şi-au extins cercetările şi spre
documente, declasiﬁcate în ultimele decenii, şi interviuri, confruntând, cu ochi critici,
evenimentele istorice cu prezentul.

PREAMBUL ŞI CONSECINŢE
DIN UNGHI ISRAELIAN
Intervenţia E.S. Oren David, ambasadorul Israelului în România, a constat într-o
necesară caracterizare a preambulului şi
consecinţelor, din unghi israelian, ale acestui război, impus Israelului de către ţările
arabe vecine. După încheierea războiului,
Israelul a vrut să semneze tratate de pace,
dar statele arabe au refuzat propunerea.
Mai târziu, un segment din lumea arabă,
înţelegând că Israelul este puternic, a început o abordare pragmatică a relaţiilor cu
Israelul, concretizată prin tratatele de pace
cu Egiptul şi cu Iordania şi prin înţelegerile
de la Oslo. Victoria din 1967 a Israelului a
dus la relaţii speciale şi cu S.U.A şi cu evreii americani. Vorbitorul a amintit şi decizia
„foarte deşteaptă” a României, singura ţară
din blocul estic care nu a întrerupt relaţiile
cu Israelul după 1967.
Dezvoltând tema distanţării României
faţă de celelalte ţări ale fostului „lagăr socialist” în privinţa relaţiilor cu Israelul după
1967, E.S Radu Homescu, fost ambasador
al României în Israel, a amintit sprijinul Is-

O ştire:

A venit
primăvara!

Am aşteptat cu nerăbdare
acest anotimp. Poate că, ceea
ce denumea un mare scriitor
american „iarna nemulţumirii
noastre” a luat sfârşit. Începe o
viaţă nouă. Tot un nou început
de activitate reprezintă şi Adunarea Generală de alegeri a
Asociaţiei Scriitorilor Israelieni
de Limbă Română, care a avut
loc în ultimele zile ale anului
trecut.
Poetul Shaul Carmel a fost
reales, pentru a treia oară, în
fruntea Asociaţiei. Iată componenţa noului Comitet de
conducere al ASILR:
Shaul Carmel, preşedinte
G. Mosari, vicepreşedinte
Teşu Solomovici, secretar
general
Francisca Stoleru, membru
Madeleine Davidson,
membru
Îi dorim mult succes noului
Comitet şi aşteptăm cu nerăbdare să-i citim „Izvoarele” şi
să le consemnăm în revista
noastră.
”Realitatea Evreiască”

raelului pentru alegerea ministrului român
de externe Corneliu Mănescu, în funcţia de
preşedinte al celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., precum şi prima
vizită a unui ministru israelian în România,
Pinhas Sapir, soldată cu semnarea unui
Acord economic bilateral între România şi
Israel. Vorbitorul a elogiat memoria fostului
premier israelian, gral. Yitzhak Rabin, cel
ce a condus la victorie Ţahalul, în 1967,
ca şef al Marelui Stat Major, şi care a fost
asasinat, cu aproape 20 de ani mai târziu,
ca „soldat al păcii”. E.S. Mariana Stoica,
fost ambasador al României în Israel, a
analizat aspectele sociologice şi psihologice din perioada premergătoare războiului
din 1967, prezentate în carte, concretizate
printr-o profundă criză internă, reprezentând, în afară de factorii externi, cauze ale
războiului din 1967. Ea a relevat aspectele
critice scoase în evidenţă de autor, ca
reprezentant al noii generaţii de istorici.
O caracterizare similară a autorului a fost
făcută şi de dr. Liviu Rotman, directorul
CSIER. Segev face parte din noua generaţie de istorici din perioada postsionistă,
ceea ce nu înseamnă o negare a sionismului ci adaptarea la condiţiile noi, a arătat

el. Segev prezintă societatea israeliană pe
multiple planuri, reuşind să schiţeze un
tablou complex şi interesant. Spre deosebire de alte războaie, cel de şase zile s-a
bucurat de un consens popular. Chiar dacă
Israelul a ieşit victorios, acest război a
adus cu sine un cadou otrăvit, ocupaţia,cu
grave consecinţe, nesoluţionate nici până
astăzi, a mai spus vorbitorul.

CONSECINŢE MILITARE
Contraamiral dr. Marius Hanganu, prorector al Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”,
a subliniat faptul că generalii
israelieni din acest război au învins deoarece au aplicat în mod
corespunzător principiile luptei
militare, iar Războiul de Şase Zile
a schimbat echilibrul de forţe în
Orientul Mijlociu. La rândul său,
colonel dr. Petre Otu, director
adjunct al Institutului pentru Studii Politice
de Apărare şi Istorie Militară, a aﬁrmat că în
acest război nu numai ţările arabe au fost
învinse ci şi blocul de Est, care i-a ajutat pe
arabi. De-altfel, răspunzând unor întrebări,
domnia-sa a arătat că liderii sovietici au
fost uluiţi de înfrângerea arabilor, ţinând
cont de imensele ajutoare militare oferite,
precum şi de sﬁdarea României, care nu a
adoptat poziţia URSS. Referindu-se la ţara
noastră, colonel Otu a subliniat că a fost
vorba de continuarea poziţiei de îndepărtare de URSS, începută încă din 1955, după
moartea lui Stalin şi continuată apoi prin
Declaraţia din aprilie 1964. O consecinţă
a Războiului de Şase Zile a fost şi ridicarea nivelului relaţiilor diplomatice dintre
România şi Israel. Conf. univ. dr. George
Botescu, referindu-se la carte, a subliniat
printre altele că ea reﬂectă şi capacitatea
redutabilă a Ţahalului ca armată motivată
şi inspirată, legătura dintre factorul politic
şi armată, capacitatea de exploatare a informaţiilor obţinute de Mossad, precum şi

capacitatea conducerii politice a Israelului
de a analiza informaţiile şi de a lua deciziile
corespunzătoare. Dacă Războiul de Şase
Zile nu ar ﬁ fost câştigat de Israel, situaţia
globală s-ar ﬁ schimbat în rău şi, în perspectivă, nu s-ar ﬁ ajuns la destrămarea
lagărului socialist, a conchis vorbitorul.

„ISTORIA NU ESTE NUMAI
DOCUMENTUL, ESTE OMUL”
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a apreciat modalitatea nouă de a scrie
istorie a autorului: tratarea unui moment important din istoria Israelului modern pornind
de la trăiri personale. La rândul
său, a retrăit, în aceeaşi manieră,
evenimente istorice: 1949 - Aliaua
CDE-iştilor în locul tinerilor de la
Hakşara din Constanţa, printre
care se aﬂa; 1956 – ştiri despre
revoluţia din Ungaria, 1967 – ştiri
despre Războiul de Şase Zile şi
altele. O observaţie demnă de
reţinut: după 1967, s-a schimbat
discursul Şef Rabinului dr. Moses
Rosen, având o mai mare deschidere spre
Israel, dat ﬁindcă adâncirea relaţiilor între
România şi Israel a lăsat o urmă în viaţa
evreiască din România. „Istoria nu este
numai documentul, este omul”, consideră
Tom Segev.
Vorbitorii din sală s-au interesat dacă situaţia actuală a Israelului se poate compara cu cea de-atunci şi dacă ţările comuniste
se gândeau la desﬁinţarea Israelului (ing.
Iulian Aşman). S-a subliniat necesitatea
de a se studia mai detaliat această carte
şi activitatea rabinului Moses Rosen z.l.
(ing. Osy Lazăr), ameninţarea iraniană în
contextul Orientului Mijlociu extins (dr. Hary
Kuller). S-a vorbit despre supravegherea
din partea Securităţii române a sioniştilor
(Arnold Weisenberg), reconﬁrmarea puterii de a renaşte a poporului evreu (Iancu
Ţucărman). Toate aceste opinii au pornit
de la incitantul volum pentru care Editura
Hasefer a primit binemeritate felicitări.
E. SUHOR
EVA GALAMBOS

S-a stins flacăra lui Dan Mizrahi...

În dimineaţa zilei de 25 februarie 2010
s-a stins din viaţă, în urma unei suferinţe îndelungate, prestigiosul pianist şi compozitor
Dan Mizrahi. S-a născut la 28 februarie 1928.
A început să studieze muzica la vârsta de patru ani, ﬁind primit la Academia de Muzică din
Bucureşti (Conservator) când nu împlinise
încă nouă ani. Era un copil minune, dar legile
rasiale l-au oprit, la începutul unei cariere
strălucite. În 1941 pleacă în Palestina, aﬂată
sub mandat britanic, studiază la Academia
de Muzică din Ierusalim, pe care o absolvă
în 1945, când revine în Bucureşti. Continuă
studiile la Conservator, absolvindu-l în 1948,
cu nota maximă. Între anii 1951-1953 este
deţinut politic, din cauză că se întâlnise cu
familia ambasadorului Statului Israel la Bucureşti, pe care o cunoştea din timpul şederii
în Palestina. Este eliberat şi, la 30 ianuarie
1954, este solist la Ateneu, într-un concert di-

rijat de Sergiu Comissiona, căruia i-a purtat o
vie recunoştinţă. L-a omagiat, când acest s-a
stins din viaţă, în străinătate, în anul 2005.
Tot în 1954, susţine un concert cu muzică
de Gershwin, eveniment inedit pentru România, unde acest compozitor nu era decât
foarte puţin cunoscut. Avea să conducă un
spectacol de balet pe muzică de Gershwin
la Opera Naţională, în stagiunea 1968-69.
„Rapsodia albastră” a devenit o emblemă a
artei interpretative a lui Dan Mizrahi.
În 1997-98 va face un turneu în cinci
state din SUA, cu conferinţe şi concerte. Dar
el a fost şi un slujitor al romanţei şi muzicii
„uşoare” (a compus muzică, pe texte ale
poetei Tania Lovinescu). Dan Mizrahi a fost
de nouă ori laureat al concursului „Crizantema de aur”; de asemenea a primit Premiul
Criticii muzicale „Mihail Jora” (acesta i-a fost
maestru, în tinereţe). A fost un compozitor

apreciat, iar viaţa sa a devenit cunoscută şi
datorită unui masiv volum autobiograﬁc: „Aşa
a fost” (Ed. Hasefer). Cu prilejul împlinirii a 80
de ani, în anul 2008, a fost omagiat la Ateneul Român, cu participarea unor personalităţi
de prim rang ale vieţii muzicale româneşti,
ca şi la Centrul Cultural Comunitar, unde
preşedintele F.C.E.R. dr. Aurel Vainer, l-a
felicitat şi i-a urat viaţă lungă. Nu a fost să ﬁe.
Ne amintim de participarea sa la Ziua
Culturii Iudaice, din 2 septembrie 2007, alături de Lory Wallﬁsch, Aurel Storin, Roxana
Guttman, la sediul T.E.S., precum şi la festivalul „Euroiudaica“ de la Sibiu. Personalitate
multilaterală, un om de caracter, un talent
remarcabil: acesta a fost regretatul nostru
conaţional Dan Mizrahi, ﬁe-i numele pomenit
în Cartea Vieţii.
BORIS MARIAN

Statura lui Dan Mizrahi z.l. va continua să crească în timp

Eram vecini de cartier. Mă bucuram totdeauna să vin să-l văd, să stăm de vorbă, să gust
delicatese la un pahar cu vin de soi –
amândoi, Dan Mizrahi şi doamna Cici,
erau gazde impecabile -, după care
artistul avea să se aşeze să ne cânte
ceva la pian. Folosesc pluralul, pentru
că era o casă unde se făcea muzică.
Creaţia presupune singurătate, dar muzica o simţi cu mult mai bine când o asculţi împreună cu prieteni care-o iubesc.
Pianistul faimos – pe Gershwin l-am
auzit prima dată la radio în interpretarea
lui -, dublat de unul dintre cei mai raﬁnaţi compozitori de lied românesc din
secolul XX – început de secol XXI, mi-erau cunoscuţi pe când omul era o abstracţiune pentru
mine. M-am aﬂat faţă în faţă cu el abia atunci
când revista începea să iasă din ghetou, şi eu cu ea. Mi-a vorbit, cu distincţia şi familiaritatea
ce-l caracterizau, despre „Luminile oraşului”, cu
Charlie Chaplin în rolul principal. Avea patru ani
când a văzut ﬁlmul, primul din viaţa lui. Când s-a
întors acasă, s-a aşezat la pian şi, cu un deget,

a reprodus fără greş melodia care-i răsuna în
urechi. Tatăl său, care-şi regăsea talentul în
băiat, talent pe care şi-l îngropase,
n-a mai vrut să se repete asta…
Dan Mizrahi era un povestitor
înnăscut, cuvintele aveau atâta
plasticitate încât făceau să-mi treacă prin faţa ochilor Cahal Grande
de sărbători, binecuvântarea de
Bar Miţva, dată de Marele Rabin
sefard Sabetai Djaen, Ierusalimul
din 1941, când Israelul se aﬂa sub
mandat britanic, schiţe de profesori
la Academia de Muzică din Oraşul
Sfânt, starea de spirit, asemănătoare cu a protagonistului din „Cel mai iubit dintre
pământeni”, în zilele de detenţie într-o puşcărie
din România anului 1951… „De ce nu scrieţi
o carte despre toate astea?”, l-am întrebat. A
tăcut o vreme. „Am să mă mai gândesc”, a venit
răspunsul.
Cobor, acum, din microbuzul Federaţiei, care
m-a adus la Cimitirul Sefard. O îmbrăţişez fără
un cuvânt pe doamna Cici. În jur, o mare de oa-

meni, o mare de ﬂori. Şi cuvântări, cuvântări…
Au şi cuvintele greutatea lor, cu atât mai mult cu
cât vin de la prieteni - istorici, avocaţi (Constantin
Poţincu, Mihai Cămărăscu); muzicieni (Octavian
Lazăr Cosma), regizori (intenţionând, cum spunea Dominic Dembinski, să facă un ﬁlm – replică
la „Pianistul” lui Roman Polanski – inspirat de
viaţa şi opera lui Dan Mizrahi); preşedintele şi
deputatul Comunităţii noastre, dr. Aurel Vainer;
eleva înlăcrimată, copil de suﬂet al soţilor Mizrahi, tânăra mezzosoprană Geanina Munteanu.
Ascult Psalmi, El Male Rahamim (Prim Rabin
Şlomo Sorin Rosen, Adolf Fătu), Kadiş-ul rostit
cu dispensă rabinică de Dina Leibovici, nepoata
venită din Israel. Şi, totuşi, parcă nu sunt la o
înmormântare, ci asist la alt început, simptomatic
pentru valorile pe care evreii români le-au dat
şi continuă să le dea, aşa puţini câţi au rămas.
„E o demonstraţie de forţă, prezenţa, aici, a
unui număr atât de mare de artişti, intelectuali
de prim rang, recunoscuţi ca atare în ţară şi în
lume”, spunea cineva. Intuiesc că statura lui
Dan Mizrahi z.l. va continua să crească în timp.
IULIA DELEANU
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Din presa israeliană de limbă română

PERSPECTIVA, la al 50-lea număr - Felicităm
colectivul redacţional al revistei „Perspectiva” din
Nazareth-Ilit (Israel) – redactor şef Itzhak Moshe,
redactor şef adjunct Ioseﬁna Sara (fost redactor la
Revista Cultului Mozaic), redactori – Milu
Bachman, Milu David, cu ocazia apariţiei celui de-al 50-lea număr (anul 13, decembrie
2009). Citim în acest număr informaţii din
viaţa evreilor originari din România, despre antisemitismul din Europa, proverbe, umor, poezii de Aurel Storin,
Boris Marian, un elogiu adus actorului Radu Beligan la
împlinirea vârstei de 90 de ani, semnat de Avram Croitoru
ş.a. Reproducem un proverb, merită reţinut: „Minţile ilustre
discută idei, inteligenţele medii discută evenimente, iar minţile
reduse îi discută pe alţii”. Succese şi sănătate, confraţilor
noştri!
MINIMUM, februarie 2010 – Salutăm apariţia primului
număr din acest an, al celei mai citite reviste israeliene de
limbă română, după o pauză, care ne-a pus pe gânduri, în luna
ianuarie a.c. Citim, printre altele, un interviu al preşedintelui
F.C.E.R. dr. Aurel Vainer, realizat de Aurel Storin, redactorul
şef al R.E., despre unele aspecte ale vieţii obştii noastre; atacul nedemn al falsului rabin Eli Caufman, ş.a. Sunt reproduse
fragmente interesante din cartea recent
apărută, a lui Arin Celaru, ﬁul cunoscutului
traducător din idiş, Anton Celaru, eseuri
despre iudaism şi tradiţie. De asemenea în revistă putem citi
corespondenţă, recenzii, umor.
MINIMUM – martie 2010 – Ştiri culturale din România:
contribuţii la istoria culturală a evreilor; un elogiu adus acad.
Nicolae Cajal, fost preşedinte al F.C.E.R.; este reprodus un
articol, semnat de Aurel Storin, despre neobositul Alexandru
Mirodan, unicul părinte al MINIMUM-ului. Sub titlul „Prima operă fascistă, premiată de Academia Română, după 23 august”,
citim despre modul cum a fost receptată cartea lui Sorin Lavric
„Noica şi mişcarea legionară”, carte elogiată, credem, din
oportunism, de V. Tismăneanu.Dr. Shlomo Leibovici Laiş se
adresează în acest sens academicianului Eugen Simion, care
a girat acest gest regretabil. Desigur, Eugen Simion găseşte
argumente în favoarea cărţii.Adevărul este că discuţiile iscate
au contribuit mai mult la popularizarea unui studiu care poate
că nu merita mai mult decât o notă slabă. Este incomplet şi
părtinitor, dar nu se poate vorbi de un elogiu necondiţionat
adus Legiunii. Din păcate, la ora actuală, de dragul anticomunismului se fac „salturi” spre extrema dreaptă, care pot
îngrijora pe orice om trecut prin experienţa Holocaustului, ca
şi pe cel ce cunoaşte fenomenul doar din lecturi.
VIAŢA NOASTRĂ şi ANIMA NEWS (revistă on-line, realizată de Nando Mario Varga) – „Dacă va izbucni un război,
acesta va afecta întreaga zonă”, ameninţă liderul politic al

Hamas, Khaled Meshal. La Haifa s-a deschis Bienala de
Artă Contemporană. Colaboratoarea noastră, din Iaşi Martha
Eşanu face propuneri pentru ”Premiul Ianculovici” pe 2010.
Se relatează cum a fost plănuită asasinarea liderului Hamas
din Dubai. Se ştie că unii oameni foarte miloşi cu teroriştii hamasieni regretă actul, dar nu poţi ﬁ bun cu cei care ameninţă
securitatea Statului Israel. Armata israeliană este pregătită să
lichideze forţele Hezbollah în 2010, a declarat un reprezentat
militar. Citim o evocare a tragediei vasului ”Struma”, din 1942.
S-au împlinit 68 de ani de la scufundarea acestuia, cu 769 de
victime, evrei refugiaţi, şi un singur supravieţuitor. Vinovaţii
morali au fost reprezentanţii britanici. Iranul serbează 31 de
ani dela revoluţia islamică, dar bucuria lor nu este şi a lumii,
care este neliniştită de pregătirea armei nucleare iraniene.
Mai semnează Shaul Carmel, Ivan Lungu, Paul Leibovici,
Sigi Sonntag, Liana Saxone Horodi, Hedi Simon, Ed. Grossmann, Baruch Semelman, Stephan Benedict, Itzhac Guttman
Ben-Zvi ş.a. Alte articole, în Anima News – Andrei Oişteanu
(despre Ioan Petru Culianu), Mirel Horodi (despre cartea lui
Sorin Lavric, premiată de Academia Română), B.Marian (o
istorie a cruzimii) ş.a.
REVISTA MEA – Chipuri şi locuri din Maramureş (splendide imagini). Este reprodus interviul preşedintelui C.E.B., Erwin
Şimşensohn din „Adevărul”. Citim: despre
lagărele din Polonia, în anii Holocaustului; situaţia romilor în România, astăzi; o
biograﬁe documentată a lui Moses Gaster; proză, umor, etc.
JURNALUL SĂPTĂMÂNII - Din ştirile politice aﬂăm că
Siria merge pe drumul înarmării nucleare, un diplomat iranian
s-a refugiat în Norvegia, organizaţiile Hamas din diverse ţări
arabe sunt în alertă după asasinarea unuia dintre lideri, în
Dubai. Doina Meiseles scrie despre tragedia vasului „Struma” (68 de ani). Vlad Solomon ne explică de ce nu se simte
„acasă” în România (a făcut Alia când avea 18 ani). Zoltan
Terner scrie despre Tristan Tzara, iar Laszlo Alexandru revine la JURNALUL lui Sebastian; ştiri politice din România,
literatură, umor,ş.a.
BUNĂ DIMINEAŢA, ISRAEL- Anunţă decesul scriitorului
Alexandru Mirodan, cu un necrolog al editorului şi un omagiu
adus de prof.dr. Jean Askenasy. Ambasadorul Statului Israel
în România, Oren David, a declarat că ﬁrme israeliane au
contribuit la asigurarea apei potabile în 680 de localităţi rurale
româneşti. Liana Saxone-Horodi va expune tablouri, în luna
aprilie, în Canada. La 25 martie a.c. se deschide la Suceava o
expoziţie ISER. A murit, în Israel, Gh. Gaston Marin, specialist
şi fost ministru al energiei electrice în anii 50-60, în România.
Este prezentat conţinutul ultimului număr al revistei noastre,
„REALITATEA EVREIASCĂ“.

ianuarie-martie 2010

BORIS MARIAN

POŞTA
REDACŢIEI!
• D-na Brigitta Fuchs,
din Petroşani,
ne scrie: “Permiteţi-mi să vă
mulţumesc din
suflet pentru
munca depusă ca să apară
această revistă. Pentru noi, cei din provincie,
din localităţi mici, este o legătură şi o sursă
competentă de informare despre viaţa evreiască…Doresc ca revista “Realitatea Evreiască” să aibă viaţă cât mai lungă, căci avem
nevoie de ea.” Noi vă mulţumim pentru cuvintele frumoase şi aprecierile la adresa revistei
noastre. Un astfel de mesaj este un stimulent
pentru noi toţi, să o facem şi mai bună.
• G.Bruchmaier, Bucureşti: Deşi nu vreţi
să vă răspundem prin „poşta redacţiei”, dorim să vă transmitem un mesaj. Majoritatea
subiectelor tratate de dv. au fost de-acum
abordate de revistă. Cele care nu au ﬁgurat le
vom prezenta, în măsura în care există spaţiu.
• Nelu Lupovici, Bacău. Ne cerem scuze
pentru cele două inadvertenţe, Prima se explică prin lipsă de atenţie, a doua - probabil
că nu s-a actualizat lista cu conducerile
Comunităţilor.
• Prof. Ion Ivănescu, Jibou. Vă mulţumim pentru aprecieri; o să publicăm, dacă
nu integral, fragmente din materialul dv.
• Marcel Suliţeanu, Boston. D-na Irina
Cajal a luat legătura cu dv., la rugămintea
revistei. Din păcate, nici noi nu am reuşit să
aﬂăm mai mult despre L. Mişosnichi. Totuşi,
tablourile sunt atât de impresionante încât în
numărul viitor le vom publica, împreună cu
cele câteva date pe care ni le-aţi comunicat.
• Colegul Boris Marian mulţumeşte domnului Gh. Kovacs-Eichner (Israel) pentru
eseurile politice primite prin poştă. Desigur,
în politică, la fel ca şi în alte domenii, pot
exista diferenţe de opinie. Adevărul este de
obicei, undeva, la mijloc.
Poştaş de serviciu
EVA GALAMBOS

Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”
SANCTUARUL PRINCIPAL
„Principalul sanctuar al iudaismului din
România”, aşa scriam,
în urmă cu un sfert de
secol, despre Templul
Coral în „Revista Cultului Mozaic”. Acum mă aﬂu din nou în
acest loc. Ce s-a schimbat în acest lung
interval? Mai nimic, dacă facem abstracţie
de Menora monumentală din faţa frontispiciului, un fel de replică a celei din faţa
Knesset-ului din Ierusalim, şi de culorile
estompate acum ale arabescurilor de pe
pereţii din interior.
O dimineaţă calmă de început de toamnă. Linişte. Încerc să rechem din amintire
clipele de glorie ale templului. Vizita Goldei
Meir, de exemplu. Lăcaşul, ticsit până la
refuz, curtea fremătând de lume, strada
Sfânta Vineri barată, din ambele sensuri,
de cordoane de miliţieni. La fel a fost şi în
august 1977, la vizita lui Menachem Begin.
E un lucru ştiut: istoria Chinei se împarte în epoci care poartă numele dinastiilor imperiale. Istoria Templului Coral, cea
din ultimul secol, poate ﬁ delimitată după
şef-rabinii ce s-au succedat: perioada
Niemerower, perioada Şafran, perioada
Rosen, ﬁecare cu particularismul ei, toate
pline de dramatism. Aşa a fost viaţa colectivităţii evreieşti din România în secolul
XX – de un patetic dramatism.
Când să plasăm perioada de apogeu
a templului bucureştean? Poate în anii
interbelici, a şef-rabinului dr. Iacov Niemerower. Lăcaşul aparţinea cu precădere
păturii mijlocii, negustorilor de pe Gabroveni şi Lipscani, şi reﬂecta ﬁdel gustul şi
spiritul acestei lumi. Accentul era pus pe
fast, pe decor, era evidentă tendinţa de
a reproduce ceremonialul altor lăcaşuri
de cult străine. Slujba era acompaniată

de orgă şi cor, cor mixt, din care făceau
parte, nu rareori, şi cântăreţi de operă,
nu în mod obligatoriu evrei. Pe podiumul
de onoare de lângă altar şedeau eforii, în
smoching şi gambetă. Oamenii de ordine
purtau redingotă şi aveau grijă să tempereze – atunci când era cazul – excesul de
ardoare religioasă a câte unui enoriaş şi
a nu se ridica prea sus tonul rugăciunii.
Din această perioadă datează anecdota cu onorabilul enoriaş de pe Gabroveni
care, în iarna aprigă a anului 1938, pe vremea guvernului Goga-Cuza, s-a apropiat,
după rugăciune, de păstorul său spiritual:
„Domnule şef rabin, i-a spus implorator,
daţi-ne o veste bună... Poate să ﬁe şi o
minciună, numai bună să ﬁe...”
În 1940, jeţul păstorului spiritual a fost
ocupat de dr. Alexandru Şafran. Vremurile
deveneau tot mai grele, cerul tot mai întunecat. Templul Coral devenise un refugiu,
o sursă de speranţă, unul dintre puţinele
locuri unde evreii bucureşteni se puteau
întâlni, puteau respira. Pe lângă funcţia
religioasă, lăcaşul devenise un centru
cultural. Duminica dimineaţă se ţineau
conferinţe, IKUF – Asociaţia de cultură
idiş – organiza seri de poezie, pulsa o
intensă viaţă culturală. Pe tonuri şi tonalităţi diferite, mesajul era acelaşi: oricât e
de neagră, noaptea are sfârşit, teroarea
nu e veşnică...
Perioada Rosen este cea mai lungă şi
mai fertilă din acest secol. Manevrând cu
abilitate, personajul nr. 1 al vieţii evreieşti
a ştiut să lărgească pereţii templului, să
introducă, sub înveliş religios, elemente
de viaţă evreiască naţională, educativă,
culturală, ş. a. m. d. Conferinţe, cursuri de
ivrit pentru tineret, prelegeri pe cele mai
diferite teme iudaice.
Mi-aduc aminte de uluirea oaspetelui

din Uniunea Sovietică, Tandeitnik, preşedintele Comunităţii evreieşti din Moscova:
„Dv., aici, trăiţi la Tel Aviv!” a exclamat. Da,
totul e relativ pe lume – cursurile de ivrit
de la templul din Bucureşti i s-au părut un
lucru fantastic celui venit dintr-un loc unde
o asemenea crimă era pedepsită cu 10
ani de deportare dincolo de Cercul Polar.
Viaţa religioasă, sub oblăduirea rabinului Rosen. Una dintre primele măsuri
a fost scoaterea orgii şi a corului mixt din
ritual. Nu cadrează cu spiritul iudaic. Era
ceva străin tradiţiei şi spiritului evreiesc.
Rabinul Marilus, expresie a ortodoxiei
autentice, n-a mai fost nevoit să iasă din
templu atunci când corul, din care făcea
parte şi cântăreaţa Blanche Adelstein, se
făcea auzit spre a-L slăvi pe Dumnezeu,
căci e scris că glasul femeii e ispită şi e
oprit oricărui credincios să-l asculte.
Starul templului era prim-cantorul
Anton Guttman. Era admirat pentru voce.
Îl admirau enoriaşii templului, dar palmaresul său era mult mai bogat. Printre cei
care-l ascultaseră cu plăcere se număra...
– n-o să ghiciţi niciodată – feld-mareşalul
von Paulus. Da, chiar el, comandantul armatei germane de la Stalingrad. De unde
până unde a ajuns cantorul Guttman la
vestitul feld-mareşal german?
Istoria, pe scurt, dintr-o perioadă în
care lumea îşi ieşise din făgaşul normal,
când toate imposibilităţile deveniseră posibile, inclusiv aceasta la care ne referim.
Iată cum s-au desfăşurat lucrurile. Tânărul Guttman locuia cu părinţii la Oradea,
ocupată în vara anului 1940 de unguri.
Era la începutul carierei sale de cântăreţ
de operă. În vara anului următor, la izbucnirea războiului, a fost încorporat într-unul
din detaşamentele de muncă forţată, pe
care maghiarii le-au deplasat pe frontul de

răsărit, la lucrările de deminare. A căzut
prizonier şi a ajuns într-un lagăr de lângă
Moscova. Printre oﬁţerii germani deţinuţi
în acest lagăr se aﬂa şi feld-mareşalul
von Paulus. Guttman era repartizat la
bucătărie, dar în timpul său liber... cânta.
L-a auzit von Paulus şi l-a felicitat. În
treacăt, prea puţină lume cunoaşte că
soţia feld-mareşalului a fost româncă. A
suferit răzbunarea lui Hitler, atunci când
ilustrul său soţ a acceptat să semneze
un manifest antinazist adresat poporului
german. Dar asta e altă poveste, care nu
ţine de cea a templului bucureştean.
„Nu ţi-e prea greu să stai ore şi ore în
picioare la templu şi să intonezi cântecele
de rugăciune?”, l-am întrebat, într-o zi de
Roş Haşana, pe prim-cantor. „Nu asta e
problema”, mi-a răspuns după clipe de
ezitare. „Ce vrei să spui şi te codeşti?”,
am insitat. „Problema sunt gândurile cemi trec prin cap...” Şi după o altă pauză:
„Stau la altar, cânt şi în acelaşi timp în
minte se naşte întrebarea: unde a fost
Dumnezeu când ai noştri au fost duşi la
Auschwitz? Şi de ce n-a mişcat un deget,
când un milion de copii evrei, ca să nu mai
amintesc de ceilalţi, au fost omorâţi?” Şi
ai mei au fost printre ei. Îmi pun întrebări,
nu pot să-i uit... Răspuns nu am găsit şi
ştiu că nu voi găsi, dar întrebările nu le
pot şterge din minte...“
Templul Coral. Sanctuarul principal
al iudaismului din România. Am spus la
început că la prima vedere mi s-a părut
neschimbat. Acelaşi, şi totuşi nu acelaşi.
Rabinul Rosen odihneşte de mult în
cimitirul Sandheria din Ierusalim. Primcantorul Guttman nu mai e de mulţi ani
la amvon. Nu ştiu cine îl înlocuieşte. Nici
despre enoriaşii actuali nu mai ştiu nimic.
Cine sunt cei care vin la templu, în zilele
marilor sărbători?, m-am întrebat.
Cum va ﬁ deﬁnită în această perioadă
existenţa templului?
VICTOR RUSU
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Tinereţea legionaroidă a lui Constantin Noica
Se zice că uneori nepoţilor le place
ce le plăcea bunicilor.
La altă extremă, unii urmaşi tineri
ai urmaşilor urmaşilor contestă tot ce
evocă trecutul.
Prin grila celor două oximoronuri ar
putea ﬁ ordonate şi părerile unui tânăr
autor care, prin lucrarea sa Noica şi
mişcarea legionară (Humanitas, Buc.,
2007), recent premiată de Academia
Română, se dovedeşte refractar unei
poziţionări cvasi-generale în democraţiile postbelice faţă de naţionalismul
extremist în general, cel românesc
în speţă, faţă de Căpitan şi Legiune,
faţă de fundamentalismul lor misticoid,
exprimat în cultul Conducătorului, în
credinţa într-un Dumnezeu creştin, sui
generis, care absolvă până şi crima
cea mai odioasă dacă e făcută în numele unei naţiuni adusă la strălucirea
„soarelui de pe cer”.
Se zice că C. Z. Codreanu argumenta unui preot această idee în felul
următor: „Părinte suntem păcătoşi
faţă de biserică – aceasta e atitudinea
legionarilor înaintea ei”. Iar autorul
explicitează, pe linia lui Noica, cum că
„suﬂetul cetăţii le ceruse tuturor celor
care pedepseau, să pedepsească”.
Iar Noica argumenta într-un al treisprezecelea articol din Buna Vestire
(24 septembrie 1940) intitulat Sufetul
cetăţii, că este posibilă mântuirea dacă
te jertfeşti pentru mântuirea neamului
chiar şi dacă comiţi o faptă rea, de
pildă o crimă. Făcând binele general –
continuă Noica – îţi faci ţie un rău, dar
jertﬁrea pentru mântuirea comunităţii
este mai importantă decât mântuirea
personală, care în cele din urmă va
veni prin absolvirea divină deoarece
răul făcut duşmanului e binele făcut
comunităţii.
Nu s-ar putea spune că tânărului
exeget Sorin Lavric îi plac asemenea exerciţii „sacrificiale”; dar nici
că scoate în evidenţă demagogia lor
deoarece, în fapt, „materiala mântuire a neamului românesc” dorită de
Căpitanul „cu chipul smead de înger
coborât din icoane” îi inspiră eseistului
nostru patimi apologetice sau cel puţin
propensiuni spre idealizare.
Sorin Lavric situează, în epicentrul
lucrării sale, ﬁgura lui Noica – de la
„tinereţe până la bătrâneţe”, cu un
popas îndelung asupra tinereţii sale
legionare, pe care-şi propune s-o înţeleagă în toată originalitatea ei, care pe
alocuri lasă impresia că îl fascinează,
nu ca „model” de intelectualitate, ci
sub raportul tensiunii existenţiale pe
care o presupunea. Nu este oare
celebru acel dicton: „nihil humani a
me alienum puto”? Să treci de tânăr
printr-o experienţă limită, crucială (de
cruce, sau crez) legionară, cu crezul
puriﬁcării de trup, prin moarte, nu este
de colo, nu-i aşa ?!
După o biograﬁe, consacrată începuturilor adolescenţei şi studenţiei lui
Constantin (Dinu) Noica, urmărită cu
metodă, documentare, imaginaţie în
aproape o treime din carte - pentru a
releva pregătirea, cultura, vocaţia de
gânditor raţionalist şi umanist a eroului
povestirii (prevestirii) traseului viitor
al unui mare ﬁlosof in spe - cartea,
după cum arată şi titlul ei, conturează
în celelalte două treimi ale ei ruptura
produsă în acest traseu existenţial:
convertirea, aderarea, tribulaţiile, angajările (scrierile), agonia. Un succint
epilog de câteva pagini schiţează,
cam gâfâit, câteva aspecte din viaţa
şi creaţia lui Noica, de după ruptură
fără a adânci continuumul dintre Noica
de după şi dinaintea acesteia. Fără
îndoială că ruptura în traseul existenţial–intelectual al unui creator de
valoarea lui Noica cuprinde un bob de
senzaţional faţă de care nu puţini s-ar
dovedi captivi: dacă nu să-l retrăiască,
cel puţin ca experiment mintal.
Oare este cazul d-lui Lavric, judecând după unele aprecieri, ce-i drept

difuze dar confuze, în privinţa explicării
relaţiei dintre Noica – şi atâţia congeneri ai săi, care ulterior au devenit fala
culturii indigene – şi „idealul legionar”.
Ideal care, desigur, a dat şi măsura
realului său, nu pe durata unui alt
totalitarism, cel „roşu”, care a acoperit o cadenţă istorică mai lungă, dar,
oricum, previzibil pentru ce ar ﬁ urmat
dacă Legiunea căpăta răgazul istoric
să-i forţeze pe toţi românii să devină
„înﬁorători de buni” ca şi legionarii,
cum credea Noica, după o sintagmă
creată de el însuşi.
Sorin Lavric nu era nici pe departe
adeptul formulei „post hoc ergo propter
hoc”. De aceea în volumul său nu discută - pe bună dreptate - chestiunea
rolului unor sechele legionaroide în
scrierile lui Noica care să ﬁ străbătut
Opera sa Magna, recte contribuţiile
substanţial-raţionale aduse în domeniile ontologiei, ﬁlosoﬁei limbii, psihologiei poporului român, epistemologiei
şi logicii, chestiuni pe care, probabil,
le va aborda într-un volum următor,
previzibil mai util „educării neamului”
decât cel de faţă, deoarece autorul:
• lasă suﬁciente goluri în aprecierea
ideologiei şi praxeologiei legionare, pe
care tineri destui, rău intenţionaţi, îşi
pot băga „golurile” lor;
• nu supune Mişcarea unei analize
cuprinzătoare folosind mijloace sociologice, politologice, culturologice,
istorice ş.a. sau făcând măcar trimiteri la bogata bibliograﬁe a lucrărilor
elaborate în ţară şi strănătate. De nu
ar ﬁ să amintesc decât de interesanta
lucrare a lui Antim Heinen (Rumänien,
der Holocaust und die Logik der Gewalt, München, 2008) sau lucrările în
materie de Mişcare legionară şi eroii
ei intelectuali ale lui S. Damian, Z.
Ornea sau ale doamnelor Marta Petreu, Lya Benjamin, Alexandra Laignel
– Lavastine cu toată distanţarea, pe
alocuri justiﬁcată, pe care autorul şi-ar
ﬁ dorit-o faţă de asemenea poziţionări
explicite. Autorul ar putea riposta la
cele de mai sus, arătând că nu şi-a
propus o abordare monografică ci
una eseistică. Dar, oare, un eseu de
lungimea unei cărţi, de peste 300 de
pagini, nu este prea lung, atingând
dimensiunea unei monograﬁi?!
• nu suportă taxarea Mişcării drept
fascistă, nazistă, totalitară, criminală,
considerând că asemenea etichete,
exclusiv „politice”, deci partizane, nu
i se potrivesc. Dar naţionalist–extremist-xenofobă, şovină, antisemită i se
potrivesc?! Autorul nu eludează acest
din urmă aspect al doctrinei şi practicii
legionare, dar pare a ﬁ de acord cu
ideea lui Noica, din faza rinocenizării
sale, aş spune, care arăta că dacă
mişcarea avea un cult al morţii proprii
(Moţa şi Marin daţi ca exemplu), de ce
suferinţa produsă altora (adică evreilor
ş.a.) nu ar putea ﬁ interpretată drept
o cale de izbăvire de multiplele lor
păcate. În ultimă instanţă, deşi S. L.
combate xenofobia şi antisemitismul,
insinuează posibilitatea găsirii a nenumărate motivaţii pentru unele mici
derapaje de acest fel.
• Fiind înclinat să repudieze o optică prezenteistă asupra unui fenomen
ca cel discutat în carte, respectiv
á rebours şi în lumina unor valori
democratice, umaniste, ecumenice,
ş.a. actuale – şi dorind doar o analiză
contextualistă în spiritul zeitgeisstului
vremii, S.L. îşi eşuează însă demersul în bancul de nisip care face ca
„nava legionară” să nu se scufunde
în întregime, aşa cum a concluzionat
judecata istoriei.
Departe de mine intenţia de a face
autorului acestei incitante cărţi proces
de intenţie, dar e greu să te sustragi,
la parcurgerea oricărei ﬁle – redactate
atât de îngrijit sub raportul stilului şi
tensiunii gândului – unei întrebări care
se impune de la sine: oare fermecat de
vraja propriului său stil de a concepe

naraţiunea – sub canoane nonconformiste, refractare celorlalte poziţionări
considerate prea rigide – nu s-a văzut,
psihanalitic vorbind, fascinat de un
traseu existenţial şi intelectual neobişnuit, care să implice şi o coborâre întrun „inconştient colectiv” pe care, dacă
Noica l-a tălmăcit atunci în felul său,
astăzi ar putea ﬁ decriptat cu ajutorul
unei experienţe intelectuale originale
şi nu lipsită de valenţe culturale?
Rezultatul unui asemenea experiment de viaţă, dacă se întrupează într-o carte – eveniment public în esenţa
sa – implică însă rigori, responsabilităţi
şi chiar convenţii, de la care nu te poţi
sustrage.
Domnul Sorin Lavric s-a sustras
însă, iar temeritatea gestului său mă
tem că a atras atenţia celor care i-au
acordat premiul „Titu Maiorescu”, atribuit de secţiunea de limbă şi literatură
română a Academiei Române, cu motivaţia preşedintelui ei, academicianul
Eugen Simion, că „volumul domnului
Lavric nu este un pamﬂet politic şi nici
un pamﬂet ideologic împotriva acestei
mişcări totalitare. Este un eseu care
încearcă să analizeze în termeni raţionali un fenomen greu de explicat şi
niciodată justiﬁcat moral, şi anume,
relaţia dintre un tânăr intelectual de
clasă, cum a fost Noica, şi o mişcare
totalitară, pe care domnul Lavric o
numeşte, încă din prefaţa volumului
„o întruchipare a Răului” ”.
Oare volumul cu pricina a şi izbutit
să ofere o explicaţie pe deplin „obiectivă” în acest sens?
O explicaţie literar – ademenitoare,
poate, ştiinţiﬁcă în nici un caz. De aceea ne întrebăm dacă o secţiune de istorie sau de ştiinţă socială a Academiei
Române ar ﬁ acordat lucrării domnului
Lavric un premiu care, oricum, reprezintă o consacrare!
Orice scriere sau consacrare a ei
nu apare pe loc gol. Sorin Lavric se
arată convins în lucrarea sa că mişcarea legionară a fost pentru ţară „o
întruchipare a răului”. O spune explicit
în câteva rânduri dar nu suﬁcient de
convingător pentru acei nostalgici,
unii chiar organizaţi – codrenişti sau
simişti – care o mai consideră încă o
mişcare legitimă şi patriotică.
România străbate în cadenţa sa
istorică actuală un răstimp plin de
diﬁcultăţi economice, sociale, politice
şi, de ce nu... ideologice. Unele, asemănătoare cu cele din interbelic, care
au gestat antiliberalismul agresiv al
mişcărilor totalitare, mai cu seamă al
celor extremist–naţionaliste de felul
legionarismului. Sub forme atenuate,
pe alocuri în mass media noastră
actuală, mai cu seamă prin internet
(blog-uri, etc.), se reiau idei xenofobe,
şovine şi antisemite, profund anacronice în statul nostru de drept şi pentru
o conştiinţă colectivă europenizată.
Considerăm ca prin contactul cu o
lucrare în care asemenea idei sunt
reamintite – ﬁreşte, de pe poziţii critice,
se cere o grijă deosebită pentru explicitarea nocivităţii lor. Cu atât mai mult
cu cât chiar şi în acea epocă revolută
intelighenţia românească, creatoare
a unei culturi naţionale autentice, a
numărat personalităţi cu un orizont
democratic şi antitotalitar binecunoscut. Am în vedere aici contributori la
un autentic curent naţional în cultura
română ca ﬁlosoﬁi P. P. Negulescu,
L. Blaga, Mircea Florian, D.D. Roşca,
Dan Bădărău, C. Rădulescu – Motru
sau, în pedagogie, Ion Găvănescu,
C. Dumitrescu – Iaşi, Ghe. Ghe. Antonescu, C. Narly, I. C. Petrescu şi
atâţia alţii, consideraţi cu toţi de către
legionaroizi... drept generaţia expirată. La modă ﬁind doar Nae Ionescu,
Eliade, Cioran, Noica, M. Vulcănescu,
Ion Barbu, Vintilă Horia, nume pe drept
apreciate astăzi, dar nu pentru eclipsa
lor legionaroidă.
H. KULLER
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Nepotul preşedintelui Franţei
a fost circumcis
Primul nepot al preşedintelui francez Nicolas
Sarkozy, Solal, a fost circumcis, potrivit tradiţiei
iudaice, a relatat Agenţia France Presse. Au fost
de faţă un mohel, care a efectuat operaţia, şi un
rabin. Solal, născut în 13 ianuarie, este ﬁul lui
Jean Sarkozy şi al Jessicăi Sebaoun, o evreică
sefardă foarte credincioasă. Chiar dacă preşedintele nu a putut asista, din cauza programului
de lucru, părinţii şi fratele lui au participat la brit
mila. Deşi catolic, din partea bunicului matern,
Nicolas Sarkozy este de origine evreiască.

Leonard Cohen şi André Previn –
“Grammy” pentru întreaga
activitate
La cea de a 52-a ceremonie de acordare a
Premiilor Grammy, de la Los Angeles, compozitorul, cântăreţul şi poetul canadian Leonard
Cohen a primit un premiu pentru întreaga activitate. Acelaşi premiu i-a fost acordat pianistului,
dirijorului şi compozitorului André Prévin. Dacă
pentru Cohen este primul “Grammy”, Previn a
câştigat până acum zece.

Vancouver –
Muzeul Holocaustului
La Vancouver există un Muzeu al Holocaustului, care cu prilejul Jocurilor Olimpice de iarnă
a organizat o expoziţie consacrată Olimpiadei din
1936, de la Berlin. In expoziţie se menţionează
că Hitler a fost, iniţial, indiferent faţă de această
manifestare sportivă, atribuită Germaniei în timpul Republicii de la Weimar. Göbbels i-a atras
atenţia asupra potenţialului propagandistic al
Jocurilor Olimpice şi atunci Hitler a decis să le
transforme într-o mare acţiune de gloriﬁcare a
rasei ariene. Ca urmare, din lotul olimpic german au fost excluşi evreii, mergându-se până
la înlocuirea campioanei la săritura în înălţime
cu un bărbat german deghizat. O serie de atleţi
evrei din alte ţări au boicotat Olimpiada dar…la
Olimpiada de iarnă hocheistul Rudi Ball, evreu
german, a fost acceptat de nazişti, după ce toată
echipa germană a ameninţat că se retrage dacă
Rudi este exclus din formaţie.

Muzeul istoriei evreilor din SUA
Philadelphia este oraşul în care a fost elaborată Declaraţia pentru Independenţă a Statelor
Unite. In mod simbolic, în acest „oraş al libertăţii”
va ﬁ inaugurat în 2010 „Muzeul istoriei evreilor
din America”, care va evoca patru secole de viaţă
liberă a evreilor pe pământul Lumii Noi, unde
primii colonişti de religie mozaică au sosit în
Noul Amsterdam, actualul New York. Construcţia
a început în 2007. Este un bloc dreptunghiular
de sticlă, cu o ﬂacără vie, permanentă, la etajele 10-12 în stânga clădirii. Ea este un simbol
al libertăţii, asemenea ﬂacării ce arde în mâna
Statuii Libertăţii, din New York. Nu este o ﬂacără
memorială în amintirea evreilor martirizaţi în Holocaust, au precizat organizatorii, ﬁindcă istoria
evreilor americani nu a înregistrat aceasta dramă
decât din exterior.

Eve Arnold
Eve Arnold va primi distincţia „Lifetime
Achievement“ anul acesta, în cadrul ceremoniei
Premiilor Mondiale Sony pentru Fotograﬁe, la
Cannes, pe 22 aprilie, la o zi după cea de-a 98-a
aniversare a sa. Eve Arnold este o reporteră
americană care a lucrat cea mai mare parte a
carierei sale pentru agenţia Magnum. În ultima
parte a vieţii s-a stabilit la Londra, unde trăieşte
într-un cămin pentru bătrâni. În 1995 a fost primită ca membră a „Royal Photographic Society“
şi aleasă Master Photographer de către „New
York International Center of Photography“. Este
cunoscută pentru reportajele ei de presă din
toată lumea, pentru numeroase portrete de şeﬁ
de stat ca şi pentru suita de portrete ale actriţei
Marilyn Monroe.
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The Pessach 5770 message of Great Rabbi Menachem Hacohen
A Milestone in the History of Humanity
When we will celebrate the Holiday of our Freedom in
the Seder evenings we will look to Zion and Jerusalem with
the wish and the hope for peace for the people of Israel, for
the State of Israel, for the whole world. This holiday, maybe
the most important between the holidays of the people of
Israel has four denominations: 1. the Spring Holiday; 2. the
Pessach Holiday; 3. the Matzot Holiday; 4. the Freedom
Holiday, each of them full of national and universal symbols.
The ﬁrst meaning is obviously related to the celebration of
the Pessach always in spring, in the Nisan month, a month
which is mentioned in the book of Shemot (Exodus, 12, 2)
that has to be the ﬁrst of the months of the year, the ﬁrst
in the Jewish calendar”. As it is the case with other Jewish
holidays, there is a close relation between history and nature.
The nature renewal has its correspondent in the social renewal (the delivery from the Egyptian slavery of the Jewish
people) and, through the victory of the ﬁrst slaves’ revolt
known in the antique era, Pessach has a universal opening.
The second meaning is a philological one. Pessach
means in Hebrew, to skip. The holiday has this denomination because God, blessed be Him, skipped over the Jews’
houses when He punished Faro and the Egyptians and
struck their ﬁrst-borns. In the memory of the plague God sent
on Egypt, Israel sons received the order to bring “Pessach
sacriﬁce”. Even when they were still in Egypt, as written in
Shemot book (Exodus, 12,3): “And God said to Moshe and
Aharon: Tell to all the people of Israel that each family head
should sacriﬁce a lamb on Nisan the tenth”. The lamb meat
is served on the Seder evenings.
The denomination of the Matzot Holiday has its origin
in the fact that the Jews, when they received the right to
leave Egypt had no time to leave the bread to yeast, as
written in the Shemot book (Exodus, 12, 39): “And they will
eat the dough they took out of Egypt, the matzah that had

no yeast, because the Jews were banished from Egypt
and they couldn’t linger or prepare supplies”. An additional
reason mentioned in D’varim (Deuteronomy, 16,3): “Seven
days the Jews have to eat matzah, the bread of poverty”,
in the memory of the slavery in Egypt. The matzah is the
pauperism symbol for the Jewish slaves in Egypt, and in
the same time, it represents their ﬁrst step toward freedom.
The surname of Freedom Holiday is crucial. All the Halachah norms and commandments related to the celebration
of Pessach lead to the remembrance of the delivery from
the Egyptian slavery, a central episode of our history daily
reminded in the prayers. It is a mitzvah to tell its story in
detail on the Seder evenings, as we are told by the Haggadah shel Pessach: “Praised is the one who tells about the
leaving of Egypt in detail on the Seder evenings”. There are
two central themes of the epos: the bitterness of the slaves’
life and the beneﬁts of the life as free men of the people of
Israel, all of these outlining even more the grandiose event
of getting out of Egypt. We have to experience all of us,
from generation to generation, this feeling of freedom on the
Seder evenings. “In each generation, everyone has to see
himself as if he himself was released from slavery, to live
through the exit from Egypt”, as we read in the Haggadah.
It is a way of underlining the fact that the holiday is not only
an evocation, part of the history of the Jewish people, but a
mentality issue with universal connotations. The Pessach is
a milestone in the history of humanity, an event with continuity in the present from the ethical perspective. The need for
freedom represents a common aspiration of all the nations.
With God’s will, may the four denominations of the
holiday bring peace for each man, peace for Israel and for
all the nations! Addressing you the Happy Pessach blessing, celebrated according to the tradition, I wish you Hag
Sameach Ve’Casher!

Lauder-Reut School from
Romania at bar-mitzvah age

A life through music:
Dan Mizrahi z.l.

13 years after its foundation,
the ﬁrst promotion of students will
pass the high school examination

We can speak about the prodigious musician Dan Mizrahi
z.l., only in the eternal present. At his funeral in the Sephardic
Cemetery from Bucharest, some of his friends– the historian
Constantin Poţincu and adv. Mihai Cămărăscu, musicians,
stage directors, the president of the Romanian Composers’
Union, Octavian Lazăr Cosma, the director Dominic Dembinski, brought homage to the eminent interpreter, creator of
Romanian lied, teacher for many generations of Romanian
musicians- outlined his discretion, his gentleness and generosity. The F.J.C.R. president, Dr. Aurel Vainer emphasized
the testimonial of the Romanian Jew, with all the ruptures
left by the 20th century in the individual destiny as reﬂected
in Dan Mizrahi’s memories published by Hasefer Publishing
House. Through the tears, the respect and the ﬁlial love were
expressed by a young singer, Geanina Munteanu, for whom
the sense of existence means to reach the maestro’s expectations. Psalms, El Maleh Rahamim, ofﬁciated by Prime
Rabi Shlomo Sorin Rosen, Adolf Fătu, Ghidu Bruchmaier,
the Kaddish that Dina Leibovici, the niece who arrived from
Israel, said with rabinical permission, brought a sense of
sacrality in the souls of those accompanying him on his
last journey.

The Lauder-Reut School from Romania was born after
a hand-shaking between Ronald Lauder, the philanthropist
who wished the revival of Judaism through the young
people from Eastern Europe, and Tova Bin-Nun Cherbis,
the soul of this initiative in Romania. This happened 15
years ago, and 13 years ago the kindergarten that prepared the children for school opened its gates. At present
the Lauder -Reut center has 12 class levels and prepares
its ﬁrst graduates. Beside the regular scholar curriculum
similar to that of the Romanian educational system, and
some optional studies as diplomacy, media and business
school, all the children, from kindergarten to the 12th grade, receive an education in the Judaic spirit, with Hebrew
language and traditions and the Holocaust study included
as subjects. In spite of being a Jewish foundation, Lauder-Reut school includes Romanian children who prove
their special abilities and who will know and assimilate a
different culture too, the Jewish culture.

The Pessach
message of
dr. Aurel Vainer,
president of F.J.C.R

In the message addressed to the Romanian
Jewish communities on the occasion of the Pessach Holiday 5770, Dr. Aurel Vainer, president
of F.J.C.R, brought a contemporary perspective
on the story of the Jews’ delivery from the Egyptian slavery, on the effort of Moshe Rabeinu to
re-educate the people and to free the people
from slaving mentality during the 40 years of
crossing the desert. “As we succeeded from
the moment of our delivery from the Egyptian
slavery till our days to overcome the obstacles,
we hope, with good God help, that we will
overcome the difﬁculties we are confronting at
present, in order to allow the Jewish life in Romania to follow its normal path”, he stated. One
of the main priorities is to defend our integrity
and dignity, gathering our forces- Jewish organizations, representatives of the civil society,
cultural personalities from all ethnic minorities
and religious confessions, who share humanist
beliefs, against hostile thoughts, which tend to
become more and more acute during a crisis
period: anti-Semitism, negationism, and racism.
Beside the creation of an opinion trend against
prejudice, against the anti-Semitic slanders,
against the denial of the Holocaust, against the
anti-Israeli attitude – a recent form of anti-Semitism, the F.J.C.R. leadership took the necessary
measures, addressing the highest institutions,
for the punishment of those who desecrated the
Jewish cemeteries from Bucharest, Botoşani
and Ploieşti. As the F.J.C.R. president mentioned, the central authorities of the Romanian
state, the Presidency, the government, the
Parliament, the local authorities, the primary
and the high schools, the colleges from the
country commemorate every year the Day of
the Romanian Holocaust .The preservation of
the Jewish life in Romania is achieved through
a rich cultural life, with the involvement of the
cultural institutions of the Federation, of the
State Jewish Theater from Bucharest, of other
Jewish organizations from the country. The
Jewish education and the promotion of the young members in the leadership positions of the
Federation ensure a future for our community.
In the same time we are preserving the sacred
patrimony of our Federation, the attestation of
the Jewish existence in Romania over the time,
we are caring for our old people in sufferance
offering them social and medical assistance in
partnership with the Joint.
On behalf of the Federation and himself
personally, the president of the Federation
addressed a sincere Hag Pessah Sameach!,
with good health and great joy to the whole
Jewish population of Romania.

Purim 57 70 in Bucharest and in the countr y
Purim 5770 in the Jewish Community from Bucharest was different from other years. The youth mask-bal
and the seniors’ carnival with epigrams, songs, poems
represented a modern version of the Purim parties from
the inter-war period in the Jewish quarters. The novelty
element was also present in the Erev Purim shows at
the Great Synagogue and at the Jewish Theater. After
the reading of the Book of Esther, with Prime Rabbi
Shlomo Sorin Rosen, the country coordinator of the Talmud-Torah courses, Edi Kupferberg, prime cantor Iosif
Adler, Rabbi Raphael Suchat from Jerusalem, we had
a show directed by Erwin Şimşensohn, president of the
Jewish Community from Bucharest, as a professional.
It outlined the present meaning of the Meghilat Esther,
because Haman is “always present”, even if there is only
one Jew left in his way, and if there is no more, he invents
it. The lesson of Esther and Mordechai, not to see and
wait when your life is threatened, was perfectly learnt
by the descendants. The action in the Book of Esther
is taking place today even in the present Iran, whose

new leader, the new Haman, is publicly threatening to
destroy Israel.The classic anti-Semitism is modernly
disguised in another mask: anti-Israel. We admired the
vitality of a community reduced in number but proving its
preservation force. Young and talented actors appeared
on the stage: Lala Moşosnichi and Cristi Avram. Jewish
students proved with the age enthusiasm their gift as
presenters, in competition with any genre star – in this
case, Alexandra Croitoru. We honored the great lady of
the Romanian theater, Maia Morgenstern, who made
her début on the stage of the State Jewish Theater. We
applauded on opened scene the irresistible Roxana
Guttman and Rudy Rosenfeld, a couple well received by
the public as any other musical theater famous couples.
Teodor Danetti achieved a new performance in his Purim career, with his laughing –crying in his monologue.
Nae Călugăriţa didn’t fail to show his vocation as a live
humorist, from irony to satire on “hot topics of the day”.
The community vitality was once again proved through
the Lauder-Reut children choir, through the youth choir

of the Jewish Community from Bucharest and by the
Israeli dance group “Hora”. The klezmer music expresses maybe better than any words the Jewish soul,
and Radu Captari made us live the stories of this very
old and very modern music at his electronic organ, and
Octavian Mazăre, with his clarinet. The salt and the
pepper of the shows is still the Jewish invincible humor,
brought by Ion Pribeagu, Octavian Sava, Fred Firea,
whose health didn’t allow him to join us at the theater.
Post mortem homage were brought to musicians who
recently left us: Gery Podgoreanu z.l. who founded and
led many years the “Menorah” group; the composer, the
teacher, the famous piano player, Dan Mizrahi z.l., who
often contributed to the Purim shows. The Purim show
at the Jewish Theater was honored by the presence
of His Excellency Oren David, ambassador of Israel in
Romania, by many personalities of the cultural, social
and political Romanian life. Purim was celebrated in all
the Jewish communities, and in the big communities
there were also special unforgettable shows.
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A ﬁ om – a ﬁ luptător pentru demnitatea umană:
Gaston Marin z.l.
„Un om cu o coloană vertebrală solidă,
care nu s-a plecat nicicând după cum a
bătut vântul, consecvent faţă de valorile în
care a crezut, un mare patriot”, mi-l caracterizează pe tatăl ei, Gaston Marin z.l., una
din ﬁice, Bebe, cu puţin timp înainte de a
pleca la aeroport cu destinaţia Israel, împreună cu sora ei, Jakie, şi cumnata lor, Irina
Cajal Marin, la înmormântarea tatălui lor.
„Părinţii mei au fost un cuplu extraordinar,
noi am crescut, ne-am format în acest univers plin de armonie în casă, părinţii ne-au
dăruit valori morale care ne-au ajutat enorm
în viaţă”. L-am cunoscut pe Gaston Marin,
mai întâi, din povestirile părinţilor; apoi, „pe
viu”, cu soţia lui, la lansarea volumelor sale
de memorii; de sărbători, la Templul Coral,
şi tot acolo, la şloşim pentru ﬁul lor, Minou,
soţul Irinei, profesor universitar la Harvard,
om de ştiinţă impus pe plan internaţional; o
lovitură cumplită, survenită la scurtă vreme
după ce iubita lui soţie plecase în LumeaDe-Dincolo. Şi iată, acum, el…

S-a născut într-o familie înstărită din
Petroşani, de unde ar ﬁ putut privi lumea ca
pe „cea mai bună dintre cele posibile”, dar
a văzut oameni împuşcaţi pentru „vina” de
a se ﬁ revoltat deoarece n-aveau să pună
o pâine pe masă copiilor; mineri grevişti,
în 1929. Erau ani de ascensiune a mişcării
legionare. Studenţii evrei erau bătuţi pentru
a ﬁ împiedicaţi să vine la cursuri. N-a putut
rămâne indiferent la ceea ce se petrecea
în jur. A intrat în organizaţia sionistă „Habonim”, şi, remarcat pentru calităţile de lider,
a fost ales să conducă tineretul sionist din
toate oraşele Transilvaniei. Centrul mişcării
se aﬂa la Cluj, aşa că a decis să se stabilească acolo, împreună cu familia. După
bacalaureat, a plecat să lupte în Spania,
împotriva lui Franco, în Franţa, împotriva lui Hitler, devenind unul dintre capii
Maquis-ului, în timp ce părinţii şi sora lui,
rămaşi la Cluj, erau deportaţi la Auschwitz.
Numele lor e înscris la Yad Vashem… „Mă
întreb acum, când am trecut de 80 de ani

– îmi mărturisea într-o vizită la redacţie -,
dacă o societate fără segregaţionisme, fără
discrepanţe sociale, fără degradare umană
este sau nu utopică”. Erau cuvinte spuse de
unul dintre fondatorii sistemului energetic
naţional şi constructorii economiei planiﬁcate din România primelor decenii postbelice.
Nu era singura întrebare. A rezolvat democraţia pericolele neofascismului? Au fost
eliminate violenţa, confruntările armate, crizele economice şi ﬁnanciare? Unde şi când
s-a greşit? Când a început să funcţioneze
mecanismul dedublării, născut din frică,
în aşa-zisul socialism? Când libertatea de
exprimare permite, astăzi, atacuri primitive
sau perﬁd-intelectuale ale antisemiţilor şi
negaţioniştilor? A ﬁ om a însemnat, pentru
Gaston Marin, a ﬁ luptător, apărând până la
capăt tot ce-i nobil şi demn în dramaticele
raportări ale omului la propria-i condiţie.
Este moştenirea lăsată nouă şi celor care
vin după noi. (I.D.)

Reper în istoriograﬁa dramaturgiei române: Vicu Mândra z.l.
Am dat cu el primul examen, din primul
an de facultate. A semnat primul zece în
carnetul meu de studentă. Un nume pe
care-l ştiam, până atunci, doar din cărţi şi
reviste literare: Vicu Mândra. Mai presus
decât un pasionat om al cărţii, era – rară
însuşire a cuiva aparţinând „castei intelectualilor” - un om de treabă. Mulţi ani mai
târziu, aveam să intru în atmosfera vieţii
lui de familie, în decorul camerei de lucru,
devenind părtaşă a amintirilor despre începuturile iubirii lui de teatru, când, elev
ﬁind la Liceul „Cultura”, în anii prigoanei
rasiale, a debutat la Baraşeum, în „Cântăreţul tristeţii sale”, de Osip Dimov. Iubire
pe care avea s-o convertească în cronici

de teatru, în „Incursiuni în istoria dramaturgiei române”, „Clasicism şi romantism
în dramaturgia românească”, monograﬁa
„Victor Ion Popa”, cărţi de istorie a genului
dramatic în literatura română din secolul
XIX până la începutul secolului XX. Îşi
aducea aminte, cu umor şi melancolie,
de cuvintele providenţialului său magistru,
Mihail Sebastian, dintr-o plimbare pe jos
spre locuinţa profesorului: „Dacă vrei să
realizezi ceva serios în literatură, de două
lucruri să te fereşti: de teatru şi de jurnalistică!”. Considera modernitate re-scrierea
în registrul sensibilităţii contemporane a
situaţiilor tragice din totdeauna, pentru că
noi, cei de astăzi, nu mai suntem destul

de puri şi de simpli ca să intrăm în comunicare cu clasicii. Stând de vorbă cu
el, regăseam jocul ideilor de la cercurile
ştiinţiﬁce, disputele studenţeşti, bucuria de
a mă ﬁ întors în lumea care mi s-a refuzat
la intrarea în viaţă.
Acum – un telefon la redacţie. Era
soţia lui. Voia să-mi spună că „s-a sfârşit”.
Sigur că nu-i adevărat. „Moartea este o
minciună”, găsesc un aliat în sonetul lui
Macedonski, care inversează planurile
vis-realitate („bătrâneţea e un vis”). Există
oameni care nu mor niciodată. Cred că
profesorul Vicu Mândra z.l. face parte
dintre ei. (I.D.)

@@ DECESE @@ COMEMORĂRI @@
In memoriam Nathan Abel

De curând, ne-am despărţit cu durere în suﬂet de ing. Nathan Abel. Supravieţuitor al Holocaustului din Transilvania de nord, el şi-a pierdut mama,
sora, nepotul şi alţi membri ai familiei,
deportaţi în lagărul de exterminare de
la Auschwitz-Birkenau. Nathan Abel
a supravieţuit lagărelor de la Bergen
Belsen şi Theresienstadt, a revenit în
România şi a fost ajutat şi-a termine studiile de rudele care au scăpat cu viaţă
din război. A avut o carieră profesională
de excepţie ca inginer electromecanic,
ocupând funcţii importante în domeniul
radiodifuziunii, ca director la Direcţia
de Radio Timişoara, director general
adjunct la sectorul radio din cadrul Ministerului Poştelor şi Telecomunicaţiilor,
director la Direcţia de Radio-Tv de la
Bucureşti. A fost apreciat şi iubit de
colegii lui. Persoană energică şi vioaie,
a lucrat după pensionare, până la 80
de ani. Un om cu o cultură deosebită,
a fost implicat în activităţile A.E.R.V.H.
şi B’nai B’rith. Îl plânge soţia sa Eva, cu
care a avut o căsătorie fericită timp de
61 de ani. Dumnezeu să-l odihnească.
Colegii de la A.E.R.V.H., B’nai
B’rith şi numeroşii lui prieteni
Colectivul redacţional al revistei REALITATEA EVREIASCĂ este alături de
ing. Iancu Ţucărman, supravieţuitor al
Trenului Morţii Iaşi-Podu Iloaiei, şi de ing.
Pincu Kaisermann, preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi, în greaua pierdere
suferită prin decesul la 15 martie 2010 a
unei ﬁinţe dragi lor, CLARISA ŢUCĂRMAN, soţie, respectiv, soră.

• Îndureraţi, Elisabeta şi Dumitru
Alexe, împreunǎ cu Bogdan, Edith şi
Zigmund Tauberg, împreunǎ cu Liana,
Rosalia şi Maurice Ţuperman, împreunǎ
cu Eduard, Jana Zalman şi Sorina Niculescu anunţǎ cǎ prietenul lor SEN
ALEXANDRU a pǎrǎsit aceastǎ lume,
pe 25 februarie 2010. Suntem alǎturi de
îndoliata lui familie.

Ne-a părăsit la 21 februarie 2010
iubita noastră soră, cumnată, mătuşă
şi verişoară, mamă şi bunică deosebită
Dr. FANNY KUPFERBERG, născută
BRILL, Dorohoi, Moghilev, Bucureşti,
Neu Isenburg. A fost mândria familiei
noastre. A îngrijit cu dragoste şi devotament zeci de generaţii de copii.
Durerea noastră e nemărginită la
două luni după ce a plecat dintre noi
sora cea mare, ANNY NEGREANUBRILL, din Bat-Yam, exemplu de omenie, cinste şi corectitudine. Familia.

Un gând pios pentru verişoara noastră Dr. FANNY KUPFERBERG (născută
Brill) care ne-a părăsit la 21 februarie
2010, la Neu Isenburg (Germania).
Alice, Sonia şi Liviu Beris.
Pe data de 15 decembrie 2009 a
încetat din viaţă la Bat-Yam (Israel)
verişoara noastră ANNY NEGREANU,
născută Brill. Bunătatea şi grija pe care
a avut-o pentru întreaga familie şi ﬁgura
ei luminoasă ne va însoţi mereu. Alice,
Sonia şi Liviu Beris.

Cu profundă durere amintim că au trecut doi ani de când scumpa noastră prietenă, soră şi cumnată LEIBOVICI BEATRICE (BRAHA, pentru cititorii revistei) ne-a
părăsit pentru totdeauna. Un veşnic şi nemărginit omagiu.
• La 11 ani de la trecerea în eternitate a neuitatei profesoare MARIANA
SĂREŢEANU, familia Firescu Lucia şi
Marcel îi aduc un pios omagiu.
• La 23 martie 2010, se împlineşte
un an de la decesul nepreţuitei noastre
prietene ECATERINA ROTH, înhumată
în cimitirul evreiesc din Timişoara. Rica,
Adrian, Ela, Anca, Gabi, Andrei, Mihai
precum şi familiile Victorov (Canada),
Calman (Bucureşti) şi Apel (Israel) păstrează o veşnică şi luminoasă amintire
dragei lor doamna Roth (Kato). Aceleaşi gânduri pioase şi pentru inginerul
ŞTEFAN ROTH, decedat în anul 1990.
• Readucem în memoria celor care
l-au cunoscut şi preţuit că, la data de
18 martie 2010, se împlinesc 6 ani de
la trecerea în neﬁinţă a celui care a fost
NASCH EMIL, din Dej, jud. Cluj. Tată,
socru şi bunic desăvârşit, va rămâne
pentru totdeauna în suﬂetele noastre. Un
pios omagiu din partea ﬁicei Lia, ginerelui
Emil, nepotului Radu şi cumnatei Luci.
• Familiile Apel, Fisman, Victorov,
Ionescu, Vişinescu şi Popa anunţă cu
aceeaşi nespusă durere împlinirea a
10 ani de la trecerea în neﬁinţă a scumpei noastre soră, cumnată şi mătuşă
SURICUŢA CALMAN. Ea va rămâne

veşnic în amintirea noastră aceeaşi minunată ŢUKI.
• La 24 martie a.c. se împlinesc 5 ani
de când SARAH SCHWARTZ. născută
LEIBOVICI, în Botoşani, s-a stins fulgerător din viaţă. Mereu vie în amintirea
noastră pentru suﬂetul ei mare şi bun.
Matilda şi Titus, soră şi cumnat.
• Cu multă durere comemorăm împlinirea a cinci ani de la trecerea în
lumea umbrelor a dragei noastre FRIDA
VEINŞTEIN, din Iaşi. Vom păstra pentru
totdeauna în gândul nostru chipul ei minunat, suﬂetul bun şi generos, dragostea,
prietenia şi grija cu care ne-a înconjurat
mereu. Fie-i memoria în veci binecuvântată! Elena şi Irina Brucăr.
• Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna
februarie 2010: BIEGEL REGINA (89
de ani, Cimitirul Giurgiului), MÂNDRA
VICU (82 de ani, Cimitirul Giurgiului),
LIVIU MUNTEAN ELLA (95 de ani, Cimitirul Giurgiului), HESCHIA MALY (87
de ani, Cimitirul Giurgiului), POSMANTIR
HENRY (86 de ani, Cimitirul Giurgiului),
MIZRAHI DAN (84 de ani, Cimitirul
Sefard).
• Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară în
luna februarie 2010: ARON CLARA (79
de ani, Odobeşti).

ANIVERSĂRILE ŞI COMEMORĂRILE
LUNII MARTIE
Acum 85 de ani, la 1 martie 1925, s-a
•SOLOMON
născut la Bacău reputatul matematician
MARCUS. A fost distins cu

premii ale Academiei Române şi ale academiilor din alte ţări.
La 1 martie 1858, s-a născut la Berlin
filosoful şi sociologul GEORG SIMMEL,
creatorul sociologiei psihologice. Lucrări
importante: Probleme ale filosofiei istoriei,
Filosofia banilor, Sociologia.
La 2 martie 2008, a murit la
Paris pictorul JULES PERAHIM.
La 5 martie 2005, a murit
dirijorul SERGIU COMISSIONA,
originar din România.
La 5 martie 1856, s-a născut la
Bucureşti marele lingvist şi
folclorist MOSES GASTER.
La 7 martie 1971, s-a născut la
Londra actriţa RACHEL WEISZ.
În 2006 a primit Premiul Oscar.
La 10 martie 1988, a murit la
Bucureşti folcloristul şi etnomuzicologul HARRY BRAUNER, fost
director al Institutului de folclor.
La 10 martie 1863, s-a născut
la Bender (Basarabia) cunoscutul editor LOBL TAUBES. A sprijinit apariţia unor publicaţii evreieşti.
La 11 martie 1963, s-a născut
în Missouri regizorul şi producătorul DAVIS GUGGENHEIM. În
2007 a primit Premiul Oscar pentru
filmul Un adevăr incomod.
La 12 martie 1966, a murit la
Paris
pictorul
VICTOR
BRAUNER, născut la PiatraNeamţ. Pionier al avangardismului.
La 12 martie 1929, s-a născut la Iaşi
esteticianul şi eseistul NICOLAE
TERTULIAN. Opere principale: Eugen
Lovinescu sau contradicţiile estetismului;
Critică, estetică, filosofie şi altele.
La 13 martie 1926, s-a născut la Galaţi
avocatul IULIAN H. SORIN. A lucrat o
perioadă îndelungată la Departamentul
Cultelor. A îndeplinit diferite funcţii de
conducere în cadrul F.C.E.R., inclusiv
preşedinte interimar.
La 16 martie 1897, s-a născut la Buzău
pictoriţa MARGARETA STERIAN. Este
autoarea unor peisaje, naturi moarte,
portrete. A participat la numeroase expoziţii.
La 17 martie 1886, a murit la Berlin
gânditorul LEOPOLD ZUNZ, născut în
1794. Este promotorul studiilor de istorie
literară iudaică.
La 19 martie 1922, s-a născut actriţa
SEIDY GLUCK. Din 1948 a jucat pe
scena T.E.S. A fost distinsă cu ordine şi
medalii.
La 21 martie 1875, s-a născut în Prusia
scriitorul SAMMY GRONEMANN. Militant sionist. Dintre scrierile sale menţionăm
romanul Tohnvabohn.
La 21 martie 1986, a murit la Bucureşti
publicistul HORIA PANAITESCU.
La 23 martie 1925, s-a născut la Bucureşti dr. ALEXANDRU ELIAS. Este membru al Comitetului Director al F.C.E.R.
La 25 martie a.c. se împlinesc 90 de ani
de la naşterea (1920, Bucureşti) compozitorului şi dirijorului HENRI MĂLINEANU.
La 25 martie 1936, s-a născut la Buenos
Aires clarinetistul GIORA FEIDMAN,
reprezentant de seamă al muzicii klezmer,
în spiritul căreia a crescut.
La 25 martie 1921, s-a născut la Wiesbaden actriţa SIMONE SIGNORET. A
fost distinsă cu Premiul Oscar.
La 25 martie 1863, s-a născut la Louisville (S.U.A.) SIMON FLEXNER, bacteriolog, fost director al Institutului
Rockefeller din New York.
La 26 martie 1931, s-a născut la Boston
actorul LEONARD NIMOY. A devenit
celebru pentru personajul Mr. Spok pe care
l-a interpretat în filmul S.F. „Star Trek”.
La 28 martie 1985, a murit în Franţa
marele pictor MARC CHAGALL. A folosit
în creaţia sa elemente de folclor evreiesc.
La 28 martie 1840, s-a născut în
Germania EMIN PASCHA (de fapt Isaak
Eduard Schnitzer), medic, cercetător al
Africii. A militat împotriva negoţului cu sclavi.
La 30 martie 1996, a murit ziaristul şi
scriitorul MIRCEA HERIVAN.
Se împlinesc la 30 martie a.c. 875 de ani
de la naşterea (1135, Cordoba) marelui
filosof MOŞE ben MAIMON (Maimonide).
Medic şi codificator. A scris în ebraică şi
arabă.
La 31 martie 1973, a murit la Praga
scriitorul OTA PAVEL.
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ZAI FREIL|H!
O pagină de arta şi de
meseria divertismentului

Fii
vesel!

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

Pe o hârtiuţă decupată, cred, dintr-un
ziar israelian şi rătăcită prin arhiva mea,
am dat de nişte ”culmi” pe care le redau,
cerând iertare culegătorului necunoscut
care ar putea sa mă acuze de plagiat.
*Culmea accidentului: Să cazi pe
gânduri şi să-ţi rupi un picior.
*Culmea aglomeraţiei: Şoferul autobuzului să meargă pe scară.
*Culmea cutremurului: Să urci cu liftul
şi să cobori cu apartamentul.
*Culmea gastronomiei: Să mănânci
piept de găină şi să rămâi cu sutienul
între dinţi.
*Culmea ghinionului: Să faci pe prostul
şi să rămâi aşa.
*Culmea lăcomiei: Să mănânci bătaie
şi să nu te mai saturi.
*Culmea politeţii: Să baţi la uşă când
ieşi afară.
*Culmea somnului: Să visezi că dormi.
*Culmea spaţiului locativ: Să stai într-o
cameră... de bicicletă.
*Culmea timpului: Să pui ceasul după
radio şi să-l uiţi acolo.

De-ale lui MARK HILLEL
Mark Hillel este un cunoscut umorist
israelian. A nu ﬁ confundat cu marele
talmudist Hillel ( 70 î.e.n -10 e.n.)
Pentru a face faţă crizei economice,
ministrul de ﬁnanţe a plecat recent în
S.U.A. ca să ceară urgent un ajutor din
partea Comunităţii evreieşti americane.
Urcând pe scara avionului, el a declarat
presei: „Suntem la marginea prăpastiei.“
La întoarcerea în ţară, el a spus aceloraşi ziarişti, adunaţi la aeroport: „Am
făcut un pas înainte!“
*
La începuturile imigraţiei în Israel a
sosit şi o puternică Alia din Germania.
Atunci, un israelian, trecând pe lângă o
clădire aﬂată în construcţie, a auzit un
bâzâit ciudat. Apropiindu-se, i-a auzit pe
lucrătorii, care-şi treceau cărămizile de la
unul la altul, spunând următoarele:
Bitte schön, Herr Doktor!
Danke schön, Herr Doktor!
Bitte schön, Herr Doktor!
Danke schön, Herr Doktor.
*
Într-un interviu luat unui imigrant marocan, proaspăt sosit, acesta a fost întrebat
dacă e fericit în Israel ?
– Bineînţeles. Sunt foarte fericit. Miam găsit adevărata identitate. În Maroc
eram tratat ca evreu, aici sunt tratat ca
marocan.
*
Doi imigranţi, sosiţi şi ei de curând,
discută într-o cafenea din Tel-Aviv.
– Tu ştii de ce Moise nu s-a instalat
niciodată în Israel ?
– Auzi vorbă! I-a spus Adonai: Iată ţara
pe care am decis să o dau descendenţilor
tăi, dar tu nu vei intra în ea.
– Aiurea! îi şopteşte convivul său. Asta
e versiunea sioniştilor.
– Şi care e adevărul, după tine ?
– Secretul îl deţin de la un funcţionar
al guvernului. Moise n-a vrut să renunţe
la statutul său de evreu apatrid, de frică
să nu i se refuze viza pentru America.

Gastronomica

*
Că ebraica nu e uşor
de învăţat de către nou
veniţi, o ştie şi Hillel. El
povesteşte că într-un
supermarket, la casă, un
cetăţean îşi numără bancnotele pe care
le-a primit ca rest, în limba ebraică. O
dată, a doua oară, a treia oara...în sfârşit,
de vreo cinci ori.
Încântată, casieriţa îl laudă:
– Bravo, faceţi exerciţii de ebraică. Ei,
dacă toţi noii veniţi ar ﬁ ca dvs.!
– Nu, domnişoară, veriﬁc dacă mi-aţi
dat corect restul.
– Şi ?
– Lipseşte un şekel!
*
Tot de la Hillel citire:
Un grup de turişti vizitează un cimitir
militar din apropierea Muntelui Herzl, la
Ierusalim. Deodată, grupul se opreşte în
faţa unui monument pe care scrie: ”Aici
zace Soldatul necunoscut, Yaacov
Rabinovici, născut la 26 iunie 1920, la
Varşovia, sosit la Tel-Aviv la 14 martie
1938, mort pe câmpul de onoare la 18
mai 1948.
Intrigaţi, turiştii cer lămuriri paznicului:
– Îi cunoaşteţi numele, data naşterii,
ziua morţii şi îl declaraţi totuşi ”Soldatul
necunoscut”! E foarte ciudat.
– Deloc, răspunde paznicul. Yaacov
Rabinovici era foarte cunoscut la Tel-Aviv
ca un neîntrecut jucător de table, dar
niciodată ca soldat.
Acestea se întâmplau în 1948, curând după Războiul de independenţă a
Israelului.
*
Cunoscuta revistă
”Reader’s Digest” a organizat un concurs internaţional
pentru cel mai bun banc din
lume. Au luat parte 15.000
Netedă
de participanţi de pe tot glo- Prenume
(foto)
bul. Premiul, de 1000 de
dolari, a revenit unui domn
În arie!
Jossen, din Suedia. Dar cum
se întâmplă şi la Oscar, nu
totdeauna producţia premiată
este şi cea mai bună alegere.
Iată bancul suedezului: ”La
Inﬁrmat
o vânătoare ia parte şi un
Văzduh
domn elegant din Stockholm.
Picat
Acesta împuşcă o raţă. Pasărea cade însă în ograda
unui fermier. Acesta susţine
că pasărea îi aparţine.
– Ba, e a mea, susţine
orăşeanul.
Fermierul propune ca disputa să ﬁe tranşată după un
vechi obicei, cu un şut neaoş:
– Eu îţi trag un şut în locul
unde-şi ţine omul bărbăţia şi
apoi tu mie unul. Cine ţipă
mai puţin, a lui e pasărea.
– Bine, acceptă vânătorul.
Drumuri
– Ţăranul trage şutul năŞir
prasnic. După ce îşi revine,
elegantul vânător spune, abia
Balanţă
trăgându-şi răsuﬂarea:
– Acum e rândul meu!
– Lasă! zice ţăranul. Poţi
să-ţi păstrezi raţa!”

Salată de sărbători

Ingrediente: trei ouă, o linguriţă de zahăr (după gust), 100 ml oţet,
un vârf de cuţit sare,un sfert de ţelină, o jumătate de conopidă (mărimi
medii), o bucată de sparanghel, 100 gr. fasole verde, un morcov, două
gulioare.
Gălbenuşul de la trei ouă (tari) se amestecă cu sarea, zahărul şi oţetul
şi în acest sos se pun legumele ﬁerte: conopida desfăcută, sparanghelul,
fasolea verde, morcovul, guliile şi ţelina, tăiate în cubuleţe. Se amestecă
toată compoziţia şi se ornează cu albuşurile de la ouă. (E.G.)

– De necrezut, ai câştigat procesul.
– Normal, că aveam dreptate.
– Păi, tocmai d’aia!

*
Nu dintr-un fals patriotism, dar mie
personal mi-a plăcut bancul cu care a
participat România, selecţia naţională
ﬁind câştigată de inginerul Claudiu Enache Juroveanu, în vârstă de 32 de ani,
din Craiova.
”Un şofer gonea cu 150 km pe oră.
Vede girofarul unei maşini de poliţie
în oglinda retrovizoare şi accelerează. După o vreme îşi dă seama că
nu poate scăpa de poliţist şi trage pe
dreapta.
– De ce ai gonit în halul ăsta ? îl întreabă agentul. Dă-mi o scuză valabilă
şi te iert!
– Alaltăieri mi-a fugit nevasta cu
un poliţist şi când te-am văzut în spate, am crezut că vrea să mi-o aducă
înapoi!

*
Argentina a concurat cu următorul banc:
”La un Mac Donald, aﬂat la marginea
unei autostrăzi, mănâncă o pereche
ajunsă la vârsta ”de aur”. Hainele, destul
de ponosite, dar curate, le trădează condiţia materială precară. Un camionagiu
observă că din burger şi din cartoﬁ se
înfruptă cu plăcere numai soţul. Doamna
se mulţumeşte doar să-l privească. Înduioşat, camionagiul se oferă să cumpere
un burger şi doamnei.
– Nu e nevoie, îi răspunde domnul.
Noi împărţim totul. Şi continuă să înfulece
singur.
Camionagiul insistă:
– Vă rog să-mi permiteţi să-i cumpăr
o porţie şi doamnei.
– Dar vi s-a spus că noi împărţim totul, intervine chiar doamna. Printre altele
împărţim şi dantura.”

INTEGRAME IUDAICE

Teşite!

de COSMIN MIUŢE

Etaj
Motiv
Părinte
Prin
sertare!
Nesiguri

Stephen
King
Incapabili

Păşune

În lift!
Hidoasă

În Köln!

Falie
Parcat

Nume
(foto)
Din Dacia
A
abandona
Sclav
Inocent
În Dunăre!

Împotrivă

Rău

Fecior

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, MARCEL IANCU
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Drumul
spre teatru

„Magicianul din Lublin”
Ada p ta re

d u p ă

I s a a c

Ba s h e v i s

Si n g e r

Mai mult decât o premieră: ﬁnalizarea unui proiect îndrăzneţ, eveniment ce aduce în prim plan o
cunoscută operă a laureatului Nobel din 1978 – Isaac Bashevis Singer (1904 – 1991).
Un spectacol de anvergură (cu vreo 35 de interpreţi), care a presupus, desigur, din partea Teatrului
Evreiesc de Stat şi impresionante eforturi materiale şi organizatorice. O montare sub „bagheta” Cătălinei
Buzoianu, regizoare cunoscută pentru teatralitatea pe care ştie să o distileze din romane, în spectacole
totale, de un baroc jubilator. O montare (în cea mai mare parte în idiş – cu traducere la cască, desigur) în care sunt capacitate la maximum resursele trupei şi antrenaţi o mulţime de tineri. Şi, mai ales,
o ţesătură artistică în care şi-au spus un cuvânt important compozitorul Mircea Florian şi scenografa
Clara Labancz (care s-au întrecut pe sine!), coregraful Florin Fieroiu şi Mihai Ciuca (efecte scenice).
Iaşa Mazur, protagonistul din „Magicianul din Lublin” ale unor trăiri profund religioase, pătrunse de aspiraţia
(lucrare în proză, adaptată cu profesionalism şi sensi- spirituală a comunicării cu sacrul. Urmărim, puternic
bilitate aparte de Andrei Munteanu), trăieşte în Polonia contrastante scene ale lumii pestriţe a bâlciurilor, cu
sfârşitului de secol al XIX-lea într-un oraş „încărcat şi demonstraţii captivante ale iluzioniştilor, jonglerilor, înazi de istorie şi de un soi de vrajă religioasă”. Numai că ghiţitorilor de săbii şi de ﬂăcări, cu volutele acrobaţilor şi
răgazul acordat propriei familii, căminului, iubitoarei sale contorsioniştilor, cu hazul pantomimei saltimbancilor şi
soţii, Ester, este foarte scurt. Mai tot timpul, Iaşa bate claunilor, al „mascaţilor” şi păpuşarilor. Urmărim înﬁorate
drumurile către şi dinspre Varşovia. Urmează, desigur, întâlniri de iubire, dar şi îndrăzneţe înlănţuiri şi rostogoliri
ale trupurilor înﬁerbântate şi orbite
ritmul marilor serbări populare în
de patimă.
care îşi desfăşoară virtuozitatea
În puternicul spectacol de la
de scamator şi iluzionist – ce i-a
T.E.S. – rătăcitorul, indecisul,
adus faima de „magician”. Dar el
îndrăzneţul, „nebunescul” Iaşa
aleargă, mai ales agitat şi neliMazur găseşte în Veaceslav Groniştit, mereu sfâşiat între dorinţe,
su un interpret de reală dăruire şi
între chemarea simţurilor şi cea
mobilitate şi de autentică sensibia inimii – din spelunci la bordel şi
litate. O apariţie deosebită, memai ales acolo unde îl aşteaptă
morabilă, într-un rol plin de tăceri
demonii sau îngerii care îl obgrele: Roxana Guttman („Ester”).
sedează: Magda, Zevtl, Emilia.
Învestmântată ca o regină (sau
Eroul (în care Bashevis Singer îşi
ca o preoteasă dintr-un templu
proiectează tenacele sale obsesii)
părăsit de iubire), actriţa oﬁciază
este mai mult decât un aventurier
misterios ritualul mesei de sărbăşi un Don Juan. E şi o posibilă
toare în familie, sugerând - dincolo
ipostază a setei omului de a depăşi limitele moralei comune, de a evada din „lumea” de gesturile datoriei şi ale supunerii – îngândurarea,
sa şi constrângerile ei. Pare împins către acte extreme tristeţea, melancolia şi, poate, aşteptarea unei minuni.
Deosebit de expresive sunt şi toate interpretele
de un blestem al acţiunii şi cunoaşterii care îşi asumă şi
păcatul (amintind oarecum de Faust). Are o incapacitate femeilor din viaţa lui Mazur: încarnări ale senzualităţii
de a ﬁxa iubirea, ce trimite la Peer Gynt. Şi parcurge, de provocatoare şi irezistibile (Geni Brenda – „Zevtl”), ale
fapt, un traseu iniţiatic la capătul căruia va cunoaşte o dăruirii până la sacriﬁciu (Iolanda Covaci – „Magda”),
spectaculoasă criză mistică şi convertire; eroul se va zidi ale unei înfocări şi consecvenţe care nu exclude intepentru a rezista oricărei ispite şi ajunge să audă glasul resul („Emilia” – jucată de Monia Pricopi, alternativ cu
Alexandra Fasolă).
lui Dumnezeu.
Spectacolul de la T.E.S. (suită de secvenţe quasicineReuşita spectacolului se întregeşte şi prin multe
matograﬁce) e un torent captivant de pitoresc şi folclor, de alte evoluţii sau apariţii notabile: Leonie Waldman Eliad
poveste, alegorie morală şi vibraţie mistică. Regizoarea (mama lui Iaşa), Darius Daradici (Şmulik), Lucia Maier
Cătălina Buzoianu reuşeşte turul de forţă de a spune (Bătrâna), Natalie Ester (Madam Miltz), Mirela Nicolau,
povestea cursiv şi dinamic, potenţând dincolo de pitoresc Rudy Rosenfeld, Nicolae Călugăriţa, Cornel Ciupercescu
şi Mihai Ciucă.
dramatismul şi insistând pe semnalele conştiinţei.
NATALIA STANCU
Urmărim, rând pe rând, impresionante ceremoniale

Muzeul vienez
”Sigmund Freud”
Sigmund Freud (1856-1939) s-a născut într-o
familie de evrei din Moravia. A fost fondatorul
orientării psihanalitice şi a avut contribuţii de
bază la studierea utilizării cocainei ca anestezic
local, a paraliziilor cerebrale la copii, a patogeniei
isteriei şi a hipnoterapiei. A publicat lucrări privind
explicarea viselor, psihologia colectivă şi analiza
eului, neliniştea în civilizaţie. În 1886 s-a stabilit
la Viena unde a început să lucreze ca medic
specialist în boli nervoase. În casa–muzeu de
pe Berrgasse 19, Sigmund Freud şi-a stabilit
cabinetul şi locuinţa, din 1891. În muzeu este
prezentată o expoziţie amplă privind viaţa şi
opera întemeitorului psihanalizei. Sub auspiciile
Fundaţiei de artă a « Muzeului Sigmund Freud »,
artistul plastic Joseph Kosuth a organizat o
expoziţie permanentă de artă contemporană,
cu lucrări de Franz West, Heino Zobernig,
Sherrie Levine, Jenny Holza, Ilia Kabanov.
Expoziţia permanentă, ca şi cele temporare,
demonstrează convergenţa artei cu psihanaliza.
În anul 1991, arhitectul W. Tschapeller a amenajat în câteva camere din curte o biblioteccă
specializată, alcătuită la iniţiativa Anei Freud. În
prezent, ea cuprinde 30.000 de volume şi 70 de
titluri de reviste, ﬁind cea mai bogată bibliotecă
din lume în domeniul psihanalizei.
Conf. univ. dr. VITALIE TEODORU
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Pământul,
ca o furnică albastră
Sateliţii din spaţiu au reuşit, de curând, să redea
vederii noastre imaginea colosalei planete Saturn,
cu inelele sale, la marginea cărora se zăreşte un
punct, ca o furnică albastră, şi care nu este altceva
decât Pământul. Aici trăim noi. Aici existăm (cât
existăm). Aici ne purtăm paşii şi viaţa. Dragostea şi
ura. Dreptatea şi nedreptatea. Orgoliul şi umilinţa.
Memoria şi uitarea. Inteligenţa şi prostia. Gândiţi-vă,
domnilor, că Saturn este de 700 de ori mai mare
decât Pământul. Am citit undeva că, în ultimul an,
antisemitismul a crescut în Europa democratică şi
unită de circa 2-3 ori. Înmulţiţi cu 700 şi veţi vedea
ce avantaj avem că trăim pe
Pământ şi nu pe Saturn! Nu
prea mă interesează ce fel de
viaţă este acolo, dacă este!
Dar dacă e viaţă, mă tem că
nu se poate să nu ﬁe şi ceva
antisemitism... De 700 de ori
mai mare decât pe Pământ!
Mă rog, să ﬁe la ei. Pe mine
mă interesează ce este la noi.
Şi nu pot să vă ascund sentimentul meu de îngrijorare.
Sigur că Europa îmi este mai
aproape decât planeta Saturn. Dar tocmai asta mă
îngrijorează. Trăim pe o planetă mică, domnilor, unde
ar putea ﬁ loc pentru toată lumea. Şi totuşi, într-o
lume în care au dispărut atâtea, antisemitismul nu
dă semne de dispariţie, ci creşte de la an la an...
Nu înţeleg ce se întâmplă. Nu pot să-mi explic
lucrurile de neexplicat. Tragediile nu mai au puterea să ne facă mai înţelepţi. Fărădelegile să arată
uneori mai tari decât legile. Leagănul nostru nu are
linişte, domnilor. Degeaba ne uităm cu atâta uimire
la uriaşa planetă Saturn dacă nu avem puterea şi
înţelepciunea să trecem peste prejudecăţile care
devin parcă eterne şi, în loc să dispară, ne otrăvesc
viaţa mereu şi mereu. E drept că trăim pe o planetă
mică. Dar, deocamdată, aceasta este singura planetă cunoscută pe care se poate trăi frumos, fără ură
şi prejudecăţi. Mă gândesc uneori la fantezia că va
veni o zi când această planetă va putea ﬁ un spaţiu
fără antisemitism şi atunci lumea va ﬁ mai bună şi va
respira aer mai curat. Lăsaţi, domnilor, Saturnul între
inelele sale şi ocupaţi-vă de planeta Pământ... Aici
e loc pentru noi toţi. Această furnică albastră este,
până la urmă, leagănul nostru, al tuturor.
AUREL STORIN

Jurnal
de @front

Unilateral şi dubios. Cum de n-a primit şi Nobel pentru... Pace?
Nu mi-am închipuit că un Premiant, cu Nobel (pentru
literatură-2003), îşi poate da cu părerea atât de amatoriceşte şi unilateral, în politică! Am citit cartea sa: J.M.Coetzee,
Jurnalul unui an prost (Humanitas, 2009, trad. Irina Horea).
Autorul, originar din Africa de Sud şi naturalizat în Australia,
este indiscutabil talentat şi original. Prima parte a cărţii e
eseistică, cam de la jumătate, în paralel, e românescă. Eu nu
fac aici o prezentare a cărţii, ci doar dezbat o temă actuală,
la data publicării cărţii, în limba engleză (2007), dar şi acum,
abordată în lucrare: terorismul. Faptul că romancierul se interesează de ceea ce se petrecea în lume, la data respectivă,
e desigur lăudabil. Dar în problema menţionată e ageamiu.
Astfel, se orientează, în mod declarat, după o emisiune BBC,
care deplora poziţia administraţiei americane, atunci când
insista să ţină în viaţă mitul Al Qaida, când adevărul e că Al
Qaida ar ﬁ fost, mai mult sau mai puţin, distrusă, exagerând
deliberat pericolele la care e expusă populaţia. Pericolul ar ﬁ
doar o sperietoare, suspiciunea devenind în SUA o “virtute
principală”. Nu aici ar ﬁ pericolul real al terorismului, căci
adaugă autorul, devenit politolog amator, “dacă ar exista cu
adevărat o organizaţie diavolească, urmărind să distrugă
civilizaţia occidentală, ar ﬁ otrăvit până acum rezervele de
apă din lume, ar ﬁ doborât la pământ avioanele comerciale
sau ar ﬁ răspândit peste tot germeni nocivi - acte de terorism
care pot ﬁ cu uşurinţă duse la îndeplinire”.Bine, bine, dar ce
te faci cu terorismul de stat? “Să arunci, precum Israelul,
bombe din văzduh asupra unui sat care doarme e mai puţin
terorism decât să te autodetonezi în mijlocul unei mulţimi
răzbunând o asemenea faptă? “Şi iată-l pe autor căinându-l
pe tânărul terorist, care nu ar ﬁ lipsit de un potenţial tragic,

căci “a cui inimă este atât de împietrită încât să nu simtă
nici un pic de milă pentru omul care – după ce familia i-a
fost ucisă într-un atac israelian – îşi leagă la brâu centura
explozivă, ştiind foarte bine că nu există nici un paradis al
huriilor care să-l aştepte, şi, copleşit de durere şi furie, se
duce să nimicească cât mai mulţi ucigaşi cu putinţă. Nici
o altă cale decât moartea? (s.a.), iată un semn distinctiv
şi poate chiar o deﬁniţie a tragicului”, ne învaţă laureatul,
omiţând să precizeze că cel ce s-a dus să-i nimicească pe
ucigaşi omoară, la întâmplare, vinovaţi, nevinovaţi, prieteni şi
duşmani, civili şi militari, chiar şi pe unii din aceeaşi seminţie,
dacă ocazional au avut ghinionul să ﬁ fost de faţă. Nici un
moment autorul nu deplânge victimele israeliene, căci se
aliniază la logica teroristului, potrivit căruia toţi israelienii
sunt ucigaşi! O asemenea argumentaţie ar ﬁ descaliﬁcat
orice comentator, publicist ori analist politic! Coetzee mai
glosează şi pe tărâmul tragicului, acordându-i şi lauri teroristului, devenit erou ﬁindcă a ucis şi s-a sinucis. Are, în
schimb, “inima împietrită” faţă de israelienii nevinovaţi care
au pierit! Autorul merită şi un Nobel pentru Pace! De ce nu?
ŢICU GOLDSTEIN
PS.1)Talentul nu are o legătură necesară cu orientarea politică a autorului (în partea romanescă, un personaj îi spune chiar romancierului:”Scrieţivă memoriile. Orice, numai despre politică nu, felul dumneavoastră de a
scrie nu merge cu politica”).
2) În altă parte a cărţii, acelaşi personaj îl contrează din nou pe romancierul-eseist, apostrofându-l: “Când scrieţi despre terorişti, cred că
sunteţi niţel cu capul în nori. Bănuiesc că niciodată nu v-aţi întâlnit, faţă în
faţă, cu un fundamentalist musulman adevărat!”. Aşa, cu autocritica sa,
cartea merită citită!

Redactor-şef:
Dr. AUREL STORIN

Corectură:
MIHAELA OBERSCHI

DTP: GABRIEL IONESCU (0726-221191)
COSMIN MIUŢE

Consilier editorial onoriﬁc:
DOREL DORIAN

TraducătorI:
Ebraică: SARIT BLONDER
Ing. B. TERCATIN (Israel)
Engleză: SANDA LEPOIEV
Relaţii, administrator
MIHAIL TUNSOIU
Telefon: 021-314.96.90

Tiparul: SC SIMPLU PRINT SRL
GHEŢA ROBERT (0743-027955)

Secretar general de redacţie:
ELENA MARINESCU
Redactori: ANDREI BANC
IULIA DELEANU
LUCIANA FRIEDMANN
EVA GALAMBOS
BORIS M. MEHR

Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul ﬁecărui text aparţine autorului. Redacţia nu împărtăşeşte în mod obligatoriu punctele de vedere exprimate în articolele
semnate de colaboratori. Redacţia nu primeşte spre publicare decât articole scrise cu diacritice.

Preţul unui abonament pe un an este de 30
lei. Abonamentele pentru cititorii din provincie se
vor face la comunităţile evreieşti din localitatea
respectivă. Pentru cei din Bucureşti – la sediul
F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri nr. 9-11, cod poştal
030202. Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate poştale ﬁe pe adresa F.C.E.R. – la oﬁciile poştale
din localitate, conform catalogului de presă poz.
19375 – pe cont B.C.R. RO51RNCB0074011952750001
ﬁliala sector 3, Bucureşti. Pentru EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de Euro (cu toate taxele
incluse). Pentru EXTRA EUROPA, un abonament pe
un an costă 95 de dolari USA (cu toate taxele incluse).

