
Israel’s JCC
Mă tem că, atunci când a sosit în 

România, Israel Sabag nu cunoştea nici 
limba română, dar nici nu ştia în ce ţară 
vine. Joint ne-a făcut atunci o donaţie 
specială, un bărbat tânăr, politicos, plin 
de entuziasm şi bine conectat la moder-
nitatea lumii contemporane. Sigur că 
cecurile au fost mai puţin consistente, 
în schimb valoarea lui Israel Sabag 
a compensat mult din consistenţa lor 
absentă.

Băiatul ăsta mi-a plăcut de la înce-
put. Chiar am mărturisit în public că 
mi-ar fi  plăcut să fi e fi ul meu. Are toa-
te calităţile pentru un tată ca mine: e 
simpatic, educat, vorbeşte câteva limbi 
străine şi e angajat la o instituţie care 
plăteşte salarii foarte bune. Pe dea-
supra, este şi foarte aproape de mine 
– dacă vreau, pot să-l văd în fi ecare zi 
– spre deosebire de minunata mea fi ică, 
Diana, pe care abia o prind uneori, pe 
Skype, în naveta ei permanentă între 
Panama City şi Montreal.

Ce a făcut, într-un timp incredibil 
de scurt, Israel Sabag pentru evreii 
din România ? A creat J.C.C., Centrul 
Comunitar Evreiesc de pe strada Popa 
Soare. A mun-
cit cot la cot cu 
lucrătorii şi cu 
tinerii care n-au 
făcut economie 
de nici un efort. 
Dr. Aurel Vainer, 
p r e şe d i n t e l e 
F.C.E.R., îi spu-
nea pe atunci 
lui Israel Sabag 
„Mister Push”, 
omul care pune 
umărul, care „împinge” lucrurile să 
meargă înainte, care deschide uşile en-
tuziasmului tineresc. Iar atunci când se 
puneau probleme de investiţii – pentru 
că s-au pus! – tot Dr.Vainer îl denumea 
pe Israel Sabag „Mister Fifty-fi fty”, pen-
tru că, pentru orice investiţie care se 
făcea cu contribuţia Joint şi F.C.E.R., 
entuziastul constructor avea grijă să 
menţioneze că fi nanţarea acesteia va 
fi  „fi fty-fi fty”, adică, mai pe româneşte, 
„juma’-juma’ ”. El era foarte judicios cu 
fi nanţele. Dar ce era aici, în Popa Soa-
re? Aici era un spaţiu drag nouă, unde 
F.C.E.R. a organizat activităţi excelente, 
dar al cărui interior cam mirosea a seco-
lul trecut. El a modernizat acest spaţiu, 
l-a adus la parametri contemporani şi a 
organizat, cu mare fantezie, activităţi de 
cultură, artistice şi de divertisment, mai 
ales pentru tineri, dar şi pentru bătrânii 
de toate vârstele. Aş putea spune că i-a 
conectat pe evreii din România, afl aţi 
cam la marginea lumii contemporane, 
la o viaţă culturală şi spirituală de cen-
tru. Ne-a adunat încet-încet, de prin 
cartierele mărginaşe şi ne-a adus pe 
Calea Victoriei.

Acest băiat cu nume de Ţară Sfân-
tă este unul dintre darurile cele mai 
consistente pe care Joint-ul l-a făcut 
evreilor din România în ultimul timp. 
Răsfoiţi numai programul lunar al J.C.C. 
Bucureşti – Newsletter-ul – şi veţi vedea 
ce admirabile preocupări li se propun 
acelora care au învăţat drumul spre 
Popa Soare. Programele se adresează 
grupelor de vârstă 0-17 ani, 18-35 ani, 
35-60 ani, precum şi 60+.

Dr. AUREL STORIN

Jurnal 
de @front

brilor comunităţii Bucureşti le pasă. Le 
pasă ce se va întâmpla cu ei, cine îi va 
conduce şi cum. Cei 1000 de votanţi care 
s-au prezentat – şi de ce să nu recunoaş-
tem, la care nimeni nu se aştepta – au fost 
o dovadă vie a celor spuse anterior.

Şi noi cu cine am votat? Fiecare cu 
cine a vrut, oferta electorală a fost mare – 
cinci candidaţi la funcţia de preşedinte al 
C.E.B., tot atâţia la cea de vicepreşedinte, 
trei la secretar, 25 pentru cele şase locuri 
de membri în Comitet. Iar candidaţii au 
fost din toate categoriile de vârstă. Îmbu-
curător a fost că mulţi tineri au aspirat la 
aceste posturi şi că mai mulţi tineri au şi 
venit să voteze. JCC-ul a fost pretutindeni, 
la vot, la mobilizare, la organizare, s-au 

prezentat volun-
tari în toate acti-
vităţile legate de 
alegeri şi au stat 
până la ora două 
noaptea să ajute 
la numărarea şi 
renumărarea vo-
turilor.

Cal i f icat ivul 
maxim, pentru 
organizare. Nu 
numai că lucrurile 
au mers „şnur”, 
dar comisia care 
s-a ocupat de 

alegeri a făcut totul să nu existe nici o 
sămânţă de îndoială cu privire la corecti-

tudinea procesului electoral. Totul a fost 
transparent, uşor de controlat. Şi cu toate 
că, înaintea alegerilor, au circulat cele mai 
fantastice zvonuri, candidaţii care s-au 
aruncat în luptă nu au avut nimic de repro-
şat. Cei care au pierdut, şi-au recunoscut 
înfrângerea şi şi-au felicitat competitorii, 
iar cei care au câştigat... nu mai e cazul 
să explicăm. Într-un cuvânt, a fost un ade-

vărat exerciţ iu 
de democraţie, 
de care putem fi  
mândri.

Şi ca să re-
luăm întrebarea: 
„dar noi cu cine-
am votat?”, răs-
punsul este că 
majoritatea a vo-
tat pentru înnoi-
re. Preşedintele, 
vicepreşedinte-
le şi secretarul, 
respectiv Erwin 
Ş imşensohn, 

Mirela Aşman şi Peri Blănaru reprezintă 
o altă generaţie, crescută în comunitate, 
alături de multe persoane cu experienţă 
care au dus până acum munca, nu foarte 
uşoară, cu membrii comunităţii Bucureşti, 
cu foarte, foarte multe probleme. Au pre-
luat ştafeta, au idei noi, entuziasm, o altă 
perspectivă şi ani mulţi în faţă. 

Cei care i-am votat, le-am dat un cec în alb. 
Sperăm să nu ne dezamăgească. (E.G.)

PUBLICAŢIE A FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

ERWIN 
ŞIMŞENSOHN
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Alegeri în Comunitatea Evreilor din Bucureşti, 2009

Noua conducere a Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti

Preşedinte: ERWIN ŞIMŞENSOHN
Vicepreşedinte: Mirela Aşman
Secretar: Peri Blănaru 
Membrii Comitetului de conducere 

(în ordinea voturilor obţinute)
Sorin Rosen, Otto Adler, Hary 

Kuller, Fănel Baraş, Octavian Fülop, 
Veronica Bârlădeanu

…EU CU CINE-AM VOTAT?

EE
ŞIMŞENŞIMŞEN

Efervescenţă în curtea Sinagogii Mari, 
în prima duminică a lui aprilie. Grupuri-
grupuri discutau aprins, o coadă mare la 
uşă, înghesuială, unii citeau afi şele de 
pe pereţi, o echipă de televiziune căuta 
„victime”. (A şi găsit-o în persoana preşe-
dintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, care, 
de această dată, şi-a schimbat elegantul 
costum cu care se prezintă de obicei cu 
o ţinută „casual”. Ştia că nu el urma să fi e 
„eroul” zilei.) Deşi locul era cel potrivit, nu 
era vorba de vreo manifestare cu caracter 
religios (din păcate, atunci n-ar fi  fost atât 
de multă lume), ci de un eveniment ...elec-
toral. După şase ani şi mai bine, evreii din 
Bucureşti, membri ai comunităţii, şi-au 
ales noua conducere. Şi a fost la fel ca la 
alegerile „mari”. Campanie electorală în orală în 
toată regula, nu întotdeauna elegantătoată regula, nu întotdeauna elegantă (dar 

de ce să fi e, şi noi 
trăim în Româ-
nia!), bălăcăreli, 
lovituri sub cen-
tură, schimburi 
dure de cuvinte, 
încercări de infl u-
enţare a electora-
tului. Oricum, mai 
bine aşa decât in-
diferenţă, apatie, 
lipsă de interes. 
Adevărul este că 
aceste alegeri au 
dovedit că mem-

R.E. deschide
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Expoziţia picto-
rului suprarealist 
Victor Brauner a 
fost cea de-a doua 
manifestare expozi-
ţională de la Muzeul 
de Istorie la care a 
participat ministrul 
Turismului, Elena 
Udrea.

Prezenţi la ver-
nisaj, dr. ing. José 
Blum, consilier cul-
tural al Federaţiei 
Comunităţilor Evre-
ieşti din România, 
care a oferit o parte 
din tablouri, Emil 

Nicolae, cel mai important exeget al ope-
rei artistului, Vladimir Pană, fi ul scriitorului 
Saşa Pană, prieten cu pictorul, i-au vorbit 
Elenei Udrea şi celorlalte ofi cialităţi despre 
importanţa artistului pentru România, despre 
personalitatea sa, despre prima expoziţie 

realizată în România, în sala Mozart, când 
n-a reuşit să vândă nici un tablou şi nu avea 
nici bani pentru chiria sălii.

Ministrul Turismului, Elena Udrea, a as-
cultat cu atenţie explicaţiile oferite de Emil 
Nicolae (Emanuel Nadler), (apreciat exeget al 
creaţiei lui Victor Brauner şi autor al albumului 
Victor Brauner – La izvoarele operei, lucrare 
editată în anul 2004 cu sprijinul Departamen-
tului pentru Relaţii Interetnice, şi a discutat 
cu Vladimir Pană, unul dintre colecţionarii 
care au contribuit cu lucrări la confi gurarea 
expoziţiei.

Între cei care i-au fost în preajmă s-au afl at 
consilierul cultural al Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România, dr. ing. José Blum, 
precum şi prof. Sorin Golda, preşedintele 
Comunităţii Evreieşti din Suceava.

„Suntem în plin suprarealism – a remarcat 
la fi nalul manifestării Vladimir Pană – am 
început cu o expoziţie de icoane şi acum ne 
afl ăm la expoziţia unui iconoclast”.

(Din ziarele „Monitorul de Suceava” şi 
„Crai Nou”)

Politica 
externă a 

noului guvern 
israelian – 

o mare 
necunoscută

Noul guvern israelian al lui 
Benjamin Netanyahu, format 
după îndelungi negocieri, nu nu-
mai că este cel mai mare (30 de 
miniştri şi şapte miniştri adjuncţi, 
deocamdată) şi cel mai scump – 
peste un miliard de euro pentru 
programele diferitelor partide 
– dar este şi cel mai eterogen. 
Componentele sale reflectă, 
practic, aproape întregul eşichi-
er politic, de la stânga (Partidul 
Muncii) la extrema dreaptă (Israel 
Beiteinu - partide laice şi religioa-
se, ale căror teze se cam bat cap 
în cap. Cât va dura acest cabinet 
şi cum se vor rezolva confl ictele 
de ordin ideologic şi de interese 
între toate aceste partide, rămâne 
de văzut.

Una dintre cele mai sensibile 
probleme ale noului guvern este 
cea a politicii externe. Incompa-
tibilităţile în acest domeniu între 
premier şi noul său ministru de 
externe au şi apărut. Netanyahu 
şi-a fi xat trei priorităţi: eliminarea 
pericolului iranian, reluarea ne-
gocierilor cu Siria şi convorbirile 
cu palestinienii. Lieberman are, 
în toate acestea, o abordare ra-
dicală. Poziţie dură faţă de Iran, 
respingerea negocierilor cu Siria, 
precum şi a acordurilor de la An-
napolis care prevăd soluţia celor 
două state, Israel şi Palestina. 
Deşi Netanyahu împărtăşeşte 
unele concepţii ale ministrului 
său de externe, experienţa l-a în-
văţat să fi e mai nuanţat. Doreşte 
soluţionarea înarmării atomice a 
Iranului, dar cu participare inter-
naţională, războiul fi ind ultima so-
luţie. De aceea a şi salutat oferta 
de convorbiri a SUA  împreună 
cu alte cinci state, printre care 
Rusia şi China, cu Teheranul. În 
ceea ce priveşte Siria, vrea să 
se convingă în ce măsură este 
adevărată afirmaţia lui Ehud 
Olmert că ar fi  fost pe punctul 
de a începe negocieri directe cu 
Siria. (Nu prin intermediul Turci-
ei.) În ceea ce priveşte soluţia 
celor două state, Netanyahu 
susţine rezolvarea în trei etape 
– întărirea economică a entităţii 
palestiniene, rezolvarea proble-
melor de securitate şi eliminarea 
terorismului şi, abia după aceea, 
negocieri fi nale legate de statutul 
celor două state.

Viitorul, nu prea îndepărtat, ne 
va arăta cum vor putea fi  armoni-
zate poziţiile divergente în politica 
externă. Şi, cu certitudine, ele se 
vor manifesta şi pe alte planuri.

EVA GALAMBOS

Semieşec al reuniunii Durban II

Mesaj cu prilejul sărbătorii de Pesah 5769Mesaj cu prilejul sărbătorii de Pesah 5769

Seară de Seder 
în Comunitatea 

din Bucureşti
Ca în fi ecare an, membrii comunităţii din Bucureşti 

de toate vârstele, rude, prieteni, invitaţi, s-au adunat la 
seara de Seder care dă semnalul săptămânii Pesah-ului, 
marcând ieşirea evreilor din robia egipteană. În afara 
clipelor solemne, caracteristice acestei sărbători, cei 
prezenţi au avut posibilitatea să-i cunoască  şi pe  liderii 
nou aleşi ai CEB – preşedintele Erwin Şimşensohn, vi-
cepreşedintele Mirela Aşman şi secretarul Peri Blănaru, 
precum şi pe câţiva dintre membrii Comitetului.În numele 
lor, preşedintele CEB a mulţumit pentru încrederea 
acordată noii conduceri.

Prim Rabin Şlomo Sorin Rosen a prezentat cu mult 
entuziasm Hagada şi a reuşit să-i atragă pe cei pre-
zenţi la participare directă, prin citirea şi rostirea unor 
rugăciuni. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a ţinut 
să spună câteva cuvinte despre semnifi caţia acestei 
sărbători. (Din păcate, lipsa microfoanelor i-a împiedicat 
pe mulţi dintre cei de faţă să înţeleagă mesajul preşe-
dintelui). Ne-a făcut o plăcere deosebită participarea 
copiilor şi tineretului în toate momentele acestei seri. Un 
grup numeros de copii a pus întrebările de rigoare ce 
se rostesc la începutul ceremoniei. Bine pregătiţi, graţie 
cursurilor de Talmud-Tora organizate de Edy Kupferberg 
şi alţi tineri, aceşti copii vor prelua, nu peste mult timp, 
organizarea serii de Seder. Tot copiii au reuşit să fure 
Afi koman-ul, răscumpărat cu un preţ destul de ridicat. 
Prim-cantorul Iosif Adler ne-a încântat din nou cu inter-
pretarea melodiilor de sărbătoare, ca şi corul tinerilor 
care a însoţit toată seara masa de Seder. S-au consumat 
felurile tradiţionale, s-au  băut cele patru pahare de vin. 
Mult după miezul nopţii, membrii comunităţii au plecat 
cu sufl etul luminat şi împăcat. De-acum, Pesahul putea 
să înceapă. (E.G.)

PESAHPESAH 57695769 Pentru a reaminti 
evreilor eliberarea 

lui Israel din robia egipteană, Comuni-
tatea Evreilor din Ploieşti s-a mobilizat 
şi, respectând prescripţiile tradiţiona-
le, precum şi o atmosferă de pietate, 
a organizat  Sederul colectiv. Aprinde-
rea lumânărilor şi rostirea rugăciunii 
destinate sărbătorii de PESAH de 
către Adela Herdan, preşedinta Co-
munităţii, şi a cuvintelor de bun venit 
adresate invitaţilor, au dat semnalul 
Sederului,  la care au participat 50 de 
membri ai Comunităţii.

Hagada a fost  prezentată asis-
tenţei de către Gilu Iuftariu, folosind 
cupa, vasul cu cele şase alimente tra-
diţionale, precum şi platoul cu matza. 
Cele patru întrebări au fost rostite de 
două tinere, urmate de audierea unui 
moment muzical cu cântece  pentru 
seara de Seder .

Festivitatea de Seder s-a desfăşu-
rat într-o ambianţă deosebită, într-o 
atmosferă de sărbătoare.     

Ing. ADELA HERDAN
Preşedinte al C.E. Ploieşti

Cele două 
seri de Seder 

Pesah de la Timişoara au reunit mem-
bri ai comunităţii evreieşti şi oaspeţi 
ai acestora. Ambele seri au fost des-
chise de preşedintele dr. Paul Costin 
care a dat citire mesajelor preşedinte-
lui F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, 
şi Prim Rabinului Sorin Şlomo Rosen. 
Domnii Andrei Ghidali şi Solomon 
Rosenblum au citit cu această ocazie 

din Hagada, îndemnând comunitatea 
să respecte ordinea tradiţională a 
alimentelor consumate. Corul comu-
nităţii a interpretat melodiile repetate 
anual, cu aceeaşi căldură a retrăirii 
sărbătorii eliberării noastre fi zice şi 
spirituale. Micuţii Andrei Pârva şi Da-
vid Giurgiu au spus „Ma nishtana?”, 
iar aplauzele celor prezenţi nu s-au 
lăsat aşteptate. (L.F.)

80 de enoriaşi 
din Craiova şi ju-

deţele Olteniei au participat la Seder 
Pesah 5769. Preşedintele comunităţii, 
prof. dr. Corneliu Sabetay, a prezen-
tat semnifi caţia acestei sărbători iar 
ofi ciantul de cult Ozias Cojocaru a 

rostit rugăciunile de Pesah. După ter-
minarea ceremoniilor, toţi participanţii, 
printre care invitaţi reprezentând şi 
alte etnii, au putut savura preparatele 
pregătite cu această ocazie.

Vicepreşedinte FR. ABRAHAM

În seara de Seder re-
staurantul ritual din Cluj 

s-a umplu până la refuz. Pe mesele 
frumos aşternute erau aşezate farfu-
rioarele cu ouă, rădăcini amare şi hro-
ises, bolurile cu apă sărată, feliile de 
matzes, pâinea libertăţii, şi sticlele cu 
vin aromat. Sederul a fost celebrat de 
profesorul universitar Nicolae Kallós, 
care a însoţit textele în ebraică de ex-
plicaţii în limba română.  Corul Talmud 

Tora, dirijat de profesorul Andrei Verő, 
a intonat cântece de Pesah. Profeso-
rul Kallós a evocat şi Pesahul sumbru 
al anului 1944, care a precedat cu 
puţin deportările şi sclavia în lagărele 
naziste. Apoi mesenii au mâncat cu 
poftă supă de carne cu găluşte din 
făină de maţes, pui pane cu cartofi  şi 
sfeclă şi în fi nal o prăjitură specială, 
tot din făină de maţes. Lumea a cântat 
şi s-a veselit. (A.G.)

Ploieşti

Timişoara

Craiova

Cluj

Doresc să transmit tuturor membrilor 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România cele mai calde urări cu prilejul 
sărbătorii de Pesah, care ne aminteşte 
semnifi caţia eliberării poporului evreu şi 

valorile fondatoare ale identităţii sale isto-
rice, culturale şi spirituale.

Sunt alături de membrii comunităţilor 
evreieşti din România în această celebrare 
tradiţională a speranţei, a bucuriei libertăţii 

şi a înnoirii, asigurându-vă totodată de 
întreaga mea preţuire.

TRAIAN BĂSESCU
Preşedintele României

O rară solidaritate europeană a reuşit să neutralizeze parţial 
intenţiile organizatorilor reuniunii ONU împotriva rasismului de 
la Geneva, supranumită Durban II. Participanţii au adoptat, prin 
consens, cu trei zile mai devreme, documentul fi nal al reuniunii 
din care, datorită solidarităţii europene faţă de Israel, au fost eli-
minate atacurile împotriva statului evreu.. Chiar dacă declaraţia 
preia pasaje din documentul fi nal adopat la  Durban în 2002, în 
care Israelul era califi cat drept model de rasism, în cel actual 
lipsesc nominalizările, ba mai mult, în pofi da protestelor Iranului, 
a fost introdusă condamnarea negării Holocaustului. Organiza-
torii au făcut aceste concesii, temându-se ca reuniunea să nu 
se termine cu un eşec total, prin retragerea unui mare număr 
de state participante. De la bun început, la apelul lansat de 

Israel, aceasta  a fost boicotată de numeroase ţări, printre care 
SUA, Australia, Noua Zeelandă, Italia,  la care s-au alăturat şi 
Polonia, Canada şi Germania. În plus, în timpul discursului anti-
israelian al preşedintelui iranian, Mahmud Ahmadinejad, ţările 
membre ale Uniunii Europene au părăsit sala, exprimându-şi 
astfel dezacordul faţă de poziţia acestuia.  Totuşi,Israelul a fost 
dezamăgit datorită primirii de către preşedintele Confederaţiei 
Elveţiene a omologului său iranian, rechemându-şi, ca semn 
de protest, ambasadorul. Opinia publică, mai ales cea din Italia, 
a condamnat şi participarea Vaticanului la reuniune. În pofi da 
intervenţiei F.C.E.R. şi B’nai B’rith, România a fost prezentă la 
reuniune la nivel de ambasador. (E.G.)

La Muzeul de Istorie Suceava

Bucovina, Maramureş şi Victor Brauner

Cuvântul consilierului cultural 
al F.C.E.R., dr. ing. JOSÉ BLUM
Sunt onorat să particip la acest impor-

tant eveniment de cultură în calitate de 
reprezentant al Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România, una dintre institu-
ţiile organizatoare ale expoziţiei picturilor 
lui Victor Brauner, vernisată astăzi.

Domnul Emil Nicolae (Emanuel Nadler) 
a prezentat în mod profund şi fermecător 
o parte din opera marelui artist plastic. 
F.C.E.R. este mândră că Victor Brauner, 
unul dintre principalii pictori avangardişti ai 
culturii româneşti şi universale, aparţine, 
prin origine, etniei noastre. Oferim astăzi, 
cu bucurie, publicului prezent la expoziţie 
câteva din lucrările artistului, ca pe un pri-
lej de cunoaştere şi încântare artistică.

Consider că manifestarea organizată 
de către dumneavoastră este o mare re-
uşită şi vă mulţumesc pentru invitaţia pe 
care mi-aţi adresat-o de a fi  acum, aici. 
Primiţi, vă rog, cele mai bune gânduri ale 
noastre.

Elena Udrea, ministrul Turismului, dr. ing. José Blum, consilier cultural al Elena Udrea, ministrul Turismului, dr. ing. José Blum, consilier cultural al 
F.C.E.R., prof. Sorin Golda, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Suceava F.C.E.R., prof. Sorin Golda, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Suceava 
şi Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceavaşi Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava
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Aurel Storin: Domnule preşedinte 
Erwin Şimşensohn, sunteţi, din câte ştiu 
eu, primul preşedinte al Comunităţii din 
Bucureşti care vizitează redacţia noas-
tră. Suntem bucuroşi să vă primim şi vă 
felicităm pentru victoria dumneavoastră în 
alegerile din 15 aprilie. Trei dintre redac-
torii noştri s-au pregătit pentru întâlnirea 
”faţă-n faţă” cu dumneavoastră: Boris 
Marian, Nedeea Burcă şi – dacă acest lu-
cru nu vă deranjează prea mult – şi redac-
torul şef Aurel Storin. Eva Galambos ar fi  
dorit şi ea să participe la discuţia noastră 
dar o rebelă de gripă a sechestrat-o în 
casă. După datele mele, sunteţi cel mai 
tânăr preşedinte din istoria Comunităţii 
Evreieşti din Bucureşti. De fapt, cât de 
tânăr sunteţi?

Erwin Şimşensohn: Am 29 de ani 
şi 5 luni. Împlinesc 30 de ani în de-
cembrie.

A. S.: Cititorii noştri vor să afl e mai 
multe lucruri despre dumneavoastră. 
Nu sunteţi cumva prea tânăr pentru a fi  
preşedinte?

E. S.: Cred că vârsta mea n-ar trebui 
să îngrijoreze pe nimeni. Tinereţea 
este o „boală” care se vindecă odată 
cu timpul...

Nedeea Burcă: Sunteţi cunoscut în 
lumea evreiască bucureşteană?

E. S.: Cred că da. Altminteri, pro-
babil că n-aş fi  fost ales. Aş fi  rămas 
numai cu „tinereţea”, ceea ce nu 
cred că e îndestulător. Vă asigur că 
m-am străduit – şi fac acest lucru în 
continuare... – să culeg de la cei mai 
bătrâni experienţa vieţii comunitare. 
Am de gând să mă înconjur, eu şi 
echipa mea, relativ tânără, de oameni 
capabili, dornici să ne sfătuiască şi să 
ne îndrume.

A. S.: Sunteţi un om al premierelor: 
primul preşedinte al C.E.B. care este de 
meserie regizor de teatru. Cum aţi ajuns 
la teatru?

E. S.: Din pasiune. Părinţii mei, 
ingineri, sunt şi ei iubitori de teatru. 
În loc să mă oprească, m-au susţinut. 
Am avut noroc. Am dat examen de 
admitere – după absolvirea Colegiului 
„Petru Rareş” din Piatra Neamţ – la 
Universitatea de Teatru, UATC. Am 
intrat „din prima”, primul pe listă, cu 
media 9.

N. B.: Şi cum veţi împăca meseria 
dumneavoastră cu obligaţiile de preşe-
dinte al C.E.B.?

A. S.: Dragă Nedeea, viaţa este, une-
ori, o formă de teatru. Câteodată, e mai 
teatru decât teatrul. Preşedintele din faţa 
noastră pare un tip deştept, cred că va 
îmbina foarte bine teatrul care se afl ă în el 
cu teatrul din afara lui... De unde vă vine 
pasiunea, domnule preşedinte? 

E. S.: De la bunicul meu, din partea 
mamei, Mişu Davidovici, fost preşe-
dinte al Comunităţii Evreilor din Târ-
gu–Neamţ. Şi datorită lui, eu am fost 
crescut, de mic copil, până la 18 ani, 
în spiritul profund al vieţii comunitare 
evreieşti...

B. M.: La Bucureşti aţi mai absolvit şi 
altă facultate?

E. S.: Da.

A. S.: Normal! Sunt facultăţi prin care 
sufl etul răzbate şi facultăţi prin care trupul 
trăieşte. Cea „de sufl et” am afl at-o. Care-i 
cealaltă?

E. S.: ASE. Facultatea de Relaţii 
Economice Internaţionale, pe care am 
absolvit-o în 2004, cu nota de licenţă 
10.

N. B.: Şi iată-vă, acum, preşedintele 
C.E.B.! V-aş ruga să nu uitaţi că aţi câşti-
gat alegerile la un scor foarte strâns...

E. S.: Corect! Dar sunt bucuros 
că au votat, ca niciodată, foarte mulţi 
evrei.

N. B.: Aş vrea să vă întreb cum îi veţi 
convinge pe cei care nu v-au votat, că aţi 
fi  meritat să vă fi  votat?

E. S.: Am patru ani la dispoziţie, în 
care sper să conving pe toţi membrii 
Comunităţii noastre că sunt un preşe-
dinte al tuturor, nu numai al celor care 
m-au votat, 443 de persoane, din circa 
1000 de alegători...

N. B.: Speranţă nobilă... Dar cu ce 
program?

E. S.: Programul meu se bazează 
pe ideea că este necesară o schim-
bare de abordare, o înnoire. Oricum, 
vârstnicii vor constitui pentru mine o 
prioritate. Ei sunt cei mai numeroşi din 
Comunitate şi au cea mai mare nevoie 
de mine...

A. S.: S-ar putea spune că ei constituie 
„majoritatea minorităţii”.

E. S.: Din cei 2717 membri ai Co-
munităţii, circa 1548 depăşesc vârsta 
de 65 de ani... În cifra totală se includ 
şi circa 800 de „parteneri” (în familii 
mixte), membri ai Comunităţii noastre, 
care nu sunt evrei...

B. M.: Asta înseamnă că „bătrânii” 
predomină serios, peste 50 la sută...

E. S.: 816 din membrii Comunităţii 
sunt între 40 şi 65 de ani şi numai 260 
de persoane au sub 40 de ani (inclu-
zând şi copiii)...

Am de gând să realizez, împreună 
cu noul Comitet ales, un program 
coerent, economic, medical, social 
şi cultural, de sprijin al persoanelor 
vârstnice. Vreau să lupt cu „singură-
tatea”, cea mai cumplită „boală” a bă-

„Faţă-n faţă !” este o nouă rubrică a revistei noastre. Prin 
această rubrică, „Realitatea Evreiască” îşi propune să-şi infor-
meze cititorii, pe „viu” şi direct de la sursă, asupra activităţii 
comunităţilor noastre locale.

În fi ecare număr vom publica un interviu, ce se va desfăşu-
ra la sediul redacţiei noastre şi pe care redactorii îl vor lua 

„faţă-n faţă” fi ecărui preşedinte de comunitate.
Astăzi, vom începe cu cel mai nou ales, ERWIN 

ŞIMŞENSOHN, preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Bucureşti.

Israel’s JCC
La început au denumit ultima categorie „vârsta de aur”, ceea ce 

este, evident, o fantezie. Bătrâneţea nu e vârstă de aur. Tinereţea 
e de aur. Bătrâneţea e mai curând de bronz.

Sigur că am şi o nedumerire, rar găseşti un evreu fără cel puţin o nedumerire. 
Nu ştiu de ce mica scenă de teatru din strada Popa Soare a devenit, aproape ex-
clusiv, o tribună de conferinţe. Evreii iubesc teatrul, Israel. Dă-le ceva mai puţine 
conferinţe, care în loc să-i atragă, i-ar putea îndepărta de J.C.C. Evreii ascultă 
conferinţe de peste 5700 de ani. Şi nici un conferenţiar, niciodată, nu a reuşit, de 
atunci, să stârnească mai mult interesul evreilor decât fabuloasa conferinţă a lui 
Dumnezeu „Cele zece porunci”. Ce ne-ar putea spune astăzi, în plus, stimaţii şi, 
desigur, erudiţii noştri conferenţiari?

Fă o mică scenă de teatru, utileaz-o corespunzător, şi vei vedea ce conferinţe 
minunate ştiu să ţină actorii în faţa publicului lor. Ia, te rog, nedumerirea mea ca 
pe o sugestie de viitor. N-am cunoscut niciodată vreun evreu care să nu aibă cel 
puţin o sugestie. E, într-un fel, specialitatea noastră.

Oricum, thank you, Joint, pentru Israelul pe care ni l-ai dăruit. Şi pentru Israel 
Sabag, fi reşte.

Urmare din pag. 1

trâneţii. Eu ştiu că bătrânii nu au prea 
mult timp să aştepte, mă voi strădui ca 
programele speciale dedicate lor să fi e 
cele mai urgente. Vom organiza grupe 
de asistenţi sociali voluntari, mai ales 
pentru cei care nu se pot deplasa.

N. B.: Aveţi de gând să-i întrebaţi şi 
pe „benefi ciari” ce vor dori?

E. S.: Evident, nu concep altfel. Voi 
face acest lucru cu fi ecare grupă de 
vârstă. Vreau ca întregul aparat al Co-
munităţii să fi e de secolul XXI. Vreau 
să te mândreşti că eşti membrul unei 
asemenea organizaţii, nu numai că 
eşti evreu...

B. M.: Şi generaţia tânără, copiii?
E. S.: Nu poate exista Comunitate 

evreiască fără educaţie şi anume, 
educaţie evreiască. Ne vom adresa 
tinerilor, în parteneriat cu Rabinatul. 
Vom reintroduce cursurile de Talmud-
Tora, corurile şi cursurile de ivrit. Voi 
milita ca membrii Comunităţii noastre 

(tineri şi bătrâni) să ducă o viaţă cu 
specifi c evreiesc şi voi încerca să le 
ofer condiţiile pentru asta....

A. S.: Cred că ne apropiem de sfârşitul 
spaţiului pe care revista noastră îl poate 
acorda rubricii „Faţă-n faţă!”. Mai am o 
singură întrebare.

E. S.: Vă ascult.
A. S.: Domnule Şimşensohn, percep-

ţia publică este că vă place să călătoriţi 
în străinătate. E adevărat?

E. S.: Da
A. S.: Sigur, cui nu-i place? Întrebarea 

este însă alta: cu ce suport fi nanciar aţi 
întreprins aceste numeroase călătorii?

E. S.: Cu trei feluri de suporturi: 
unul personal, pentru călătoriile pe 
care le-am întreprins într-un scop 
personal. Al doilea a fost suportul fi -
nanciar al organizaţiilor internaţionale 
care m-au invitat, mai ales atunci când 
am fost ales şi am făcut parte din con-
ducerea Uniunii Europene a Studenţi-
lor Evrei. Iar al treilea buget, cel mai 
restrâns, atunci când am însoţit unele 
delegaţii ofi ciale ale F.C.E.R.

B. M.: Cred că aţi răspuns foarte clar 
la o întrebare - capcană.

N. B.: În felul acesta va fi  edifi cată şi 
percepţia publică.

A. S.: Propun să ne oprim aici. Vă 
mulţumim că aţi acceptat să stăm „faţă-n 
faţă”. Cred că numai aşa se poate discuta 
civilizat. Vă dorim mult succes în activita-
tea difi cilă care vă aşteaptă...

foto: Mihail Tunsoiufoto: Mihail Tunsoiu

Aurel Storin: Domnule preşedinte



 Sâmbătă, 9 mai 2009, se citeşte pericopa EMOR.
În ultimul capitol al acestei pericope ni se relatează 
că cineva a hulit Divinitatea şi a fost pedepsit (Levitic 
24, 10-14). Relatarea porneşte de la un confl ict dintre 
un evreu şi un neevreu. În timpul discuţiilor dintre cei 
doi, străinul pronunţă cuvinte înjositoare la adresa 
Divinităţiii, chiar o blestemă. Divinitatea răspunde 
imediat, spunând că este un păcat foarte mare, iar vi-
novatul trebuie ucis. Această lege se referă la oricine, 
indiferent de neamul căruia îi aparţine. Ideea poate fi  
extinsă şi la lupta dintre regele David şi Goliat. David îi 
spune lui Goliat că acesta vine împotriva lui cu sabia, 
pe când el, David, vine cu numele Domnului oştirii lui 
Israel pe care a ocărât-o. Se poate vorbi în acest sens 
şi despre lupta poporului sfânt pentru Ţara Promisă 
şi despre duşmanii săi care vor să nimicească acest 
popor.

 Sâmbătă, 16 mai 2009, se citesc două peri-
cope, BEHAR şi BEHUKOTAI. Pericopa Behar ne 
aduce în faţa unei probleme actuale atunci, cea a 
legilor economice ale societăţii. Pericopa ne vorbeşte 
despre necultivarea pământului la un anume interval 

de timp, de anul al şaptelea şi cel de-al cincizecilea, 
Şmita Şeevit şi Iovel.Toate aceste legi subliniază însă 
ideea că nici una dintre ele nu înlocuieşte dreptatea în 
societate şi relaţiile dintre om şi om, om şi Divinitate. 
În general, Tora interzice vânzarea de terenuri agricole 
căci oamenii trăiesc din produsele lor. Numai unui sărac 
i se permite acest lucru. Totuşi, în anul de Iovel, anul 
al cincizecilea, toate pământurile se întorc la vânzător. 
Căci nici o vânzare nu este pe veci, iar Iovel, anul al 
50-lea, rezolvă o problemă socială grea.

 Sâmbătă, 23 mai 2009, se citeşte pericopa BA-
MIDBAR, şi cu această  pericopă se deschide cartea 
Ya Bamidbar (Numeri). Pericopa ne vorbeşte despre 
oameni şi numele lor, fi ecare individ având un specifi c 
al său. Când trăieşte într-o colectivitate, devine unul 
dintre cei mulţi. Tora introduce steagul, care este spe-
cifi cul unui popor trăind împreună într-un loc dat. Când 
evreii se afl au în pustiu, fi ecare trib îşi avea steagul lui, 
iar când ridicau tabăra, se adunau în jurul steagului. 
Poporul evreu, ca orice alt popor, este legat de steagul 
său, la fel armata, care-şi poartă steagul atât în timp 
de pace cât şi în război.

 Vineri, 29 mai şi sâmbătă, 30 mai 2009 este 
sărbătoarea HAG ŞAVUOT – primirea Torei pe Muntele 
Sinai. Ea are loc după ce s-au numărat  exact 49 de zile 
de la a doua  zi de Pesah. La împlinirea celor 49 de zile, 
începem sărbătoarea.Contrar obieciului evreiesc de a 
începe sărbătorile în ajun, seara, rugăciunea de Şavuot 
se rosteşte când a început o nouă zi. Se spune că regele 
David s-ar fi  născut de Hag Haşavuot şi de aici legătura 
cu citirea cărţii lui Rut, Meghilat Rut. Potrivit acestui sul, 
regele David se trage din Rut Moabita. Talmudul Brahot 
3,2 ne relatează că regele David, deşi se afl a într-o 
poziţie atât de importantă, învăţa Tora. David susţinea 
că niciodată nu dormea la miez de noapte, ci stătea şi 
învăţa. Talmudul Brahot Ieruşalmi 1,5 susţine că regele 
David, nu numai că învăţa Talmudul, ci-i punea şi pe 
alţii să înveţe.

DIVREI TORA REFLECŢII BIBLICE
de ing. BARUCH TERCATIN

  Pericopa EMOR
(sâmbătă, 9 mai 2009)

 Pericopele BEHAR şi BEHUKOTAI
(sâmbătă, 16 mai 2009)

 Pericopa BAMIDBAR
(sâmbătă, 23 mai 2009)

 Sărbătoarea HAG ŞAVUOT
(vineri 29 mai şi sâmbătă 30 mai 2009)

Probleme ale identităţii 
evreieşti (I)

 Evreu poţi fi  în multe feluri,aş zice în toate felurile. Important ar 
fi  să-ţi asumi evreitatea! Uneori,paradoxal, rămâi evreu chiar şi fără 
asumare, ţi-o spun alţii. Cum se explică poziţii atât de contradictorii şi 
de unde o asemenea “permisivitate”? Condiţiile istorice răspund,în cea 
mai mare măsură,acestei delicate teme. În diaspora,noi nu am mai 
avut o centralitate,un Sanhedrin,un for care să decidă reguli pentru toţi. 
Noi nu am avut şi nici nu avem un Vatican. Aşa au putut să apară o 
mulţime de curente, în principal: ortodox, reformist, conservator, recon-
strucţionist, adepţi ai hasidismului etc. Mai mult. Atunci când, de pildă, 
a murit Lassalle, convertit la creştinism,mama lui a exclamat: “Acum 
e al nostru!”(îl citez pe Jacob Niemirower, un rabin-fi lozof,destul de 
liberal pentru poziţia sa).Înainte de a se îndepărta de iudaism, fruntaşul 
socialist luase poziţie în afacerea din Damasc,de aşa-zis omor ritual, 
spunând: “Mi-aş risca viaţa ca să-i eliberez pe evrei din actuala lor 
stare de îngenunchiere. N-aş da înapoi nici din faţa eşafodului dacă aş 
putea face din ei, măcar o dată,un popor respectat”. Mai târziu,a mai 
zis, cu o autoironie amară:”Există două categorii de oameni pe care 
nu-i pot suferi: evreii şi ziariştii. Din nefericire, fac parte din ambele 
categorii!”...Cine mai pune astăzi la îndoială faptul că Spinoza, Heine, 
Félix Mendelssohn-Bartholdy sau Mahler au fost evrei?!

Ei şi-au cumpărat biletul de intrare în societatea vremii, tot astfel 
cum burghezii îşi procurau titluri nobiliare. O schimbare de statut! De 
la o tăgăduire totală la o sublimă afi rmare a apartenenţei, între aceste 
două extreme se zbate sufl etul evreiesc. Otto Weininger (geniu pustiu 
şi pustiitor): “Marele talent al evreilor pentru jurnalism, “mobilitatea” 
spiritului evreiesc, lipsa unei concepţii, care să fi e înrădăcinată şi 
originară - toate acestea exprimă un singur lucru: ei nu sunt nimic 
şi tocmai de aceea pot deveni totul”. În plus, ne-ar lipsi măreţia şi 
nobleţea. Dar Albert Cohen ne spune cu totul altceva: “Aparţin celei 
mai splendide rase din lume, celei mai nobile, celei mai visătoare, 
celei mai blânde. Există câteva naţiuni mari.Noi suntem cea mai 
mare!”. De la un pol la celălalt! Elucubraţiile tânărului Otto Weininger 
(s-a sinucis la numai 23 de ani!) mergeau mai departe, pe calea urii 
de sine. Numai cu o jumătate de veac înainte de reclădirea Statului 
evreu, tăgăduia o asemenea perspectivă, şi să vedem de ce: “Un 
Stat iudeu nu poate exista, căci acesta ar fi  opusul anarhiei”...Faptul 
că evreul ignoră Statul “sugerează că evreului, ca şi femeii, i-ar lipsi 
personalitatea”(sic!),no ble ţea.”Nu e de imaginat un aristocrat evreu,un 
gentleman evreu”.

Iată de unde cred ca s-a inspirat Steinhardt atunci când identifi ca 
totuşi un gentleman evreu în Isus, de fapt o proiecţie a propriei sale 
propensiuni, propriei sale dezirabilităţi (deşi evreul Isus era fi ul unui 
modest dulgher).Dar să nu se uite că noi am promovat două mii de ani 
şi mai bine aristocratismul spiritului, nu cel al sângelui. Să ne gândim 
o clipă la Yehudi Menuhin (învestit, totuşi, cu titlul de Lord, era Lord şi 
fără titlu!) sau la Daniel Barenboim (şi încă ce gentleman!), ca să nu 
mai vorbim de numeroşii laureaţi ai Premiilor Nobel! Şi noi am avut 
şansa să cunoaştem un asemenea specimen rar de aristocrat: pe 
neuitatul Alexandru Şafran!

Întorcându-mă însă la categoria “demisionari”, nu pot să nu po-
menesc aici despre unul care şi-a regretat totuşi renegarea: Kurt 
Tucholsky (caracterizat astfel de faimosul critic literar Reich Raniscki: 
“Un elev mediocru care a ajuns cel mai mare foiletonist german). În 
1935,din exilul său suedez (fusese descetăţenit, cărţile îi fuseseră 
arse în public, avutul confi scat) scria prietenului său, Arnold Zweig, 
cu câteva zile înainte de a se sinucide: “Eu am renunţat în 1911 la 
evreitate şi ştiu acum că acest lucru nu e posibil!”

ŢICU GOLDSTEIN

I U D A I C A
Arameii şi tainele lor

O carte aproape uitată, „Scripta aramaica”, 
de Constantin Daniel (Ed. Ştiinţifi că – 1980), 
merită citită şi recitită. Este un tezaur de infor-
maţii greu de afl at din alte cărţi. S-o luăm, deci, 
ab ovo. Arameii erau un popor semit, vorbeau 
o limbă apropiată de arabă, erau înrudiţi cu 
canaaneenii, asiro-babilonienii. Sunt cunoscuţi 
din textele vechi evreieşti, asiriene,ca şi din cele 
scrise în limba aramaică, azi dispărută. Aram, ca 
stat, se afl a pe teritoriul actualei Sirii. În mileniul 
II î.e.a., egiptenii numeau această ţară Amurru. 

În Biblie se vorbeşte de Aram–Naharaim, ceea 
ce modifi că localizarea statului între cele două 
fl uvii, Tigru şi Eufrat, cuvântul „ naharaim” în-
semnând fl uvii, râuri. De altfel, ţinutul Haran, pe 
unde a trecut Abraham, aminteşte de numele 
Aram. Este greu de localizat un popor, în acea 
epocă a migraţiilor. Uneori se crează impresia 
că vechii evrei erau aramei, după opinia lui 
C.Daniel. În sec. XIV, totuşi, evreii se diferenţiau 
de popoarele din jur, arameii fi ind separaţi de 
evrei prin tradiţii şi limbă. In sec. XI î.e.a., ara-
meii, buni luptători, crează un regat propriu pe 
Eufrat, numindu-l Bit-Adini, ceea ce înseamnă 
Casa Domnului. Este limpede asemănarea cu 
ebraica, Bit-Beit – Casă, Adini-Adonai – Dom-
nul. Regele David a dus lupte grele cu arameii, 
Solomon a păstrat dominaţia câştigată de tatăl 
său, dar regii celor două state desprinse din 
unicul regat , după moartea lui Solomon, au 
avut permanent confl icte cu micile regate ara-
mee. Principalul oraş ocupat de aramei a fost 
Damasc, iar asirienii au dus campanii împotriva 
arameilor şi evreilor.Uneori, regii evrei se aliau 
cu arameii împotriva asirienilor.Babilonienii dis-
trug statele aramee, ca şi pe cel al evreilor, iar 
arameii se risipesc în Orientul Mijlociu, formând 
mici state până la începutul primului mileniu al 
erei actuale. Limba arameilor s-a răspândit mult 
pe teritoriul fostelor regate, evreii au preluat şi ei 
această limbă, reuşind totodată să facă prozeliţi 
în rândul nobilimii aramee. Regatul Adiabene, 
format de greco-macedonenii veniţi cu Alexan-
dru cel Mare, a devenit cu timpul un stat în care 
se vorbea aramaica, iar regii erau de religie 

mozaică, fapt puţin cunoscut de istorici. Regina 
purta de obicei numele de Helena, soţul purtând 
nume aramaic. Aceşti regi erau aliaţi cu evreii 
şi au luptat împotriva Romei imperiale, până la 
căderea Ierusalimului, în anul 70 e.a. Se mai 
cunosc două regate aramee: Palmyra şi Petra. 
Palmyra, numit în vremurile biblice Tamara, a 
devenit un stat înfl oritor în primele două secole 
ale erei actuale, dar în anul 273, regina Zenobia 
este dusă în captivitate la Roma, de împăratul 
Aurelian (cel care retrăsese trupele romane din 
Dacia). Regatul dispare. Petra a fost învinsă de 
Pompei, iar mai târziu, în anul 106 e.a., Traian o 
declară provincie romană. Astăzi. este un punct 
de atracţie turistică în Iordania.

Numeroase documente din antichitate, inclu-
siv pasaje din Tanah, au fost scrise în aramee 
(aramaică), limbă cu o mare putere de iradiere, 
nu numai între evrei, dar şi la alte popoare se-
mite şi la primii creştini. Elinizarea Orientului a 
mers în paralel cu arameizarea târzie. Aceasta 
se referă şi la fondul de cuvinte din Orient. 
Statuete, inscripţii poartă amprenta tradiţiilor 
canaanitice-arameice. C.Daniel porneşte în 
studiul său de la grafi tti sinaitice în limba cana-
aneană iniţială, o împarte în paleo-sinaitică şi 
semitică de nord, aceasta din urmă divizându-
se în canaaneană şi aramaică, din care se vor 
desprinde greaca, feniciana, iberiana, libiana, 

ebraica iniţială, araba, etiopiana, ş.a. Nu este 
o „genealogie”, ci împrumuturi ce se regăsesc 
în inscripţiile vechi. Ebraica veche se deose-
beşte de cea modernă nu numai prin bagajul 
de cuvinte, ci şi prin pronunţie, de aceasta ocu-
pându-se „masoreţii”, care interpretau valoarea 
fonetică a fi ecărei litere. Arta aramaică, religiile 
zonei de cultură aramaică, scrierile în aramaică 
(Manuscrisele de la Marea Moartă, papirusurile 
din Egipt), literatura şi Kabbala, ca domenii cu 
infl uenţe aramaice, gnosticismul de sorginte 
aramaică sunt şi astăzi obiecte de studiu încă 
neepuizate pentru cercetători. C.Daniel a fost 
unul dintre pionierii români în acest domeniu.

BORIS MARIAN
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Primul Seder 
la Casa Albă

Preşedintele Barak Obama şi-a invitat familia, 
rudele şi colaboratorii apropiaţi la o masă de Seder 
privată la Casa Albă. Este pentru prima dată când un 
preşedinte al Statelor Unite organizează un astfel de 
eveniment, un indiciu al intenţiei lui Obama de a-şi 
crea legături mai strânse cu evreii americani. De altfel, 
atât în staff-ul de campanie al preşedintelui, cât şi în 
cadrul Administraţiei Casei Albe sau în staff-ul soţiei 
sale, se afl ă numeroşi evrei. La masa de Seder s-au 
servit toate felurile tradiţionale, nu s-a consumat decât 
azimă şi s-a citit şi din Hagada (E.G.)

Cine este Miss Israel ?
Noua regină a frumuseţii din Israel este Adi Rod-

nitzki şi are 19 ani. Ea a fost aleasă „Miss Israel” în 
urma concursului naţional care a avut loc la Haifa.

În viaţa de zi cu zi, Adi este soldat în armata isra-
eliană. „Mă bucur enorm că am câştigat concursul, 
mai ales pentru că am demonstrat că şi în armată pot 
exista femei cu adevărat cuceritoare”, a spus Adi.

*

Visul lui Ovidiu Iuliu Moldovan
Actriţa Florina Cercel s-a decis să ducă la bun sfâr-

şit ultima dorinţă a bunului său prieten şi coleg, care 
s-a stins în urmă cu un an. Întreaga sa viaţă marele ar-
tist şi-a dorit să ridice un monument în Sărmaşu, loca-
litatea sa natală. Monumentul avea să fi e dedicat celor 
126 de evrei şi 40 de români, ucişi în 1944, printre care 
s-a numărat şi tatăl său. Pentru că mai este nevoie 
de doar 5000 de euro pentru împlinirea acestui vis, 
Florina Cercel a deschis un cont la Trezorerie, pe 
numele Primăriei din Sărmaşu.

*

Criza dă foc maşinilor
Statisticile ofi ciale arată că poliţia din SUA se con-

fruntă cu tot mai multe incendieri de maşini, provocate 
mai ales de oameni în criză, care le dau foc pentru a 
benefi cia de prima de asigurare. Multe dintre maşi-
nile distruse în acest fel sunt modele noi, cumpărate 
în urmă cu doar câteva luni, dar ai căror proprietari 
încearcă să scape de plata ratelor sau să încaseze 
asigurarea, reclamând autorităţilor că maşina le-a fost 
furată şi incendiată.

*

Primul oraş construit de evrei 
a împlinit 100 de ani

La 11 aprilie a.c., Tel Aviv, primul oraş creat pen-
tru evrei şi de evrei, a împlinit un secol de existenţă. 
Această aniversare se va afl a şi în centrul celebrărilor 
din acest an prilejuite de Ziua Independenţei Israe-
lului, care va purta numele de „100 de ani ai primului 
oraş evreiesc, Tel Aviv - Iaffa”. Poetul Haim Nahman 
Bialik scria că iubeşte acest oraş „deoarece a fost 
clădit cu mâinile noastre, pentru că nu suntem obligaţi 
nimănui pentru calităţile sale şi nu trebuie să cerem 
scuze nimănui pentru defectele sale”. În cartea sa din 
1927, „Sufl etul Estului”, scriitorul Marcus Ehrenpreis 
a arătat că Tel Aviv este primul oraş evreiesc care „nu 
a fost un ghetou”.

Interviu cu prof. GABRIEL GURMAN

„Poţi să scoţi băiatul din România, 
dar nu poţi să scoţi România din băiat!”

- Să înţeleg, aşadar, că de data asta ai venit mai mult 
în calitate de medic decât de scriitor?

- Trebuie să-ţi mărturisesc un lucru... Am ajuns la 
concluzia că tot ce-aveam de scris, tot ce era în sufl etul 
meu şi trebuia scos afară se baza pe o sursă de inspiraţie 
reprezentată de primele trei decenii ale vieţii mele te-
restre, pe care le-am petrecut în România... toate cărţile 
mele s-au bucurat de această experienţă de viaţă. Acum, 
nu mai sunt în măsură să caut aici surse de inspiraţie, 
pentru că nu pot sta mai mult timp, să mă reintegrez, 
să mă confund cu mediul actual... pur şi simplu nu am 

posibilitatea. Sunt un pensionar 
foarte ocupat! Uite, simt nevoia 
să fi u puţin mai didactic: aş zice 
că există foarte mulţi scriitori în 
lume care nu şi-au părăsit ţara 
natală pentru ca să nu-şi piardă 
sursa de inspiraţie şi, implicit 
calitatea de scriitor. Un exemplu 
tipic este Kertész, care în ’56, ar 
fi  putut să plece, dar n-a făcut-o 
şi mărturiseşte în cărţile lui că 
n-a făcut-o exact din acest motiv! 
Tot atât de interesant este cazul 
lui Kundera, care şi-a părăsit 
ţara natală, a continuat să scrie, 

dar n-a avut nici pe departe acelaşi succes... Mircea 
Crişan a devenit şi el un pseudo-anonim în Germania, 
pentru că n-a mai avut mari succese... În ceea ce mă 
priveşte, cred că tot ce aveam de spus, de scris în limba 
română... am făcut deja.

- De aceea ai schimbat „regula jocului”, începând să 
scrii în ebraică?!

- Da, am început să fac asta, 
deşi ebraica nu-i o limbă pe care 
să poţi să o posezi cu uşurinţă – 
ca nou venit în Israel poţi să fi i un 
analfabet perfect. După un timp, 
nu-i exclus să izbuteşti să vor-
beşti o limbă foarte frumoasă, dar 
de scris şi citit, dacă nu te-ai năs-
cut în Israel şi n-ai studiat – cum 
n-am studiat eu! – e foarte greu. 
Public curent articole în ziare şi 
reviste, am opinii de meserie sau 
de cititor – tot ce vrei! – dar limba 
e foarte grea. Şi, cu toate astea, 
am luat taurul de coarne...

- Şi cum merge?
- Merge la un nivel nu intelectual, la un nivel literal 

de limbă îndeajuns de mediocru.
- E mai uşor să scrii articole ştiinţifi ce decât litera-

tură?
- Literatură pot să fac numai dacă mă adresez unui 

public mai puţin sofi sticat... sau care nu caută sofi stica-
rea cu orice preţ... Iar eu, de fapt, nu sunt un scriitor, 
sunt un povestitor. E un dar moştenit de la părintele 
meu care reuşea să acapareze interesul celor din jur 
deîndată ce deschidea gura... I-am moştenit capacita-
tea de a reproduce şi în povestirile mele în ebraică nu 
găseşti fi losofi e...

- Spre deosebire de cele în limba română...
- Pentru că n-am puterea să mă exprim cum aş vrea, 

îmi lipseşte această capacitate. Cu toate astea, câţiva 
critici literari din Israel, citind aceste povestiri, m-au 
încurajat... nu numai pentru c-am reuşit să redau cam 
tot ce-am vrut, dar şi deoarece cartea aceasta, Soarele 
apune în Sud, e ceva oarecum inedit, aş putea zice că 
e scrisă într-un gen care, practic, nu există. A încercat 
ceva asemănător doar Paul Oster, dar nu în scris, ci în 
celebrul său fi lm Smoke (Fum). Eu am riscat fi indcă, spre 
deosebire de el, n-aveam ce pierde... el îşi putea ştirbi 
reputaţia, eu n-am de pierdut decât timpul...

- Poate că eşti mai modest decât s-ar cuveni.
- Ştii că am spus-o întotdeauna: n-am scris niciodată 

pentru a fi  citit ci pentru că aveam ceva de spus... un 

bagaj de transmis. Una dintre marile mele surprize, de 
altfel neplăcute, a fost că atunci când m-am întors în 
România după 1990, n-am găsit discutate, prezentate, 
într-un fel sau altul, în literatură, tocmai episoadele pe 
care le trăisem, la vremea lor, intens şi care deveniseră 
parte din sufl etul meu, din trupul meu...

- Care episoade?
- Păi, acelea în care a fost cuprinsă exact generaţia 

mea şi a părinţilor mei... evrei care 
au trăit în România. Toată poves-
tea cu prigoana cuzistă, urmată 
de război şi lagăre de concen-
trare, perioada „amorului” dintre 
populaţia evreiască şi comunism, 
„divorţul” cel mare... Nu mă refer 
la scrierile istorice, istorie s-a scris 
îndeajuns, ci la beletristică... Şi 
până în ziua de azi nu cunosc o 
carte care să ia o poveste din asta 
şi s-o „fermenteze” până într-atât 
încât să fi e literatură în adevăratul 

sens al cuvântului! Iar dacă am scris acele lucruri com-
plet inventate (motto-ul primei mele cărţi este În amintirea 
acelor lucruri adevărate care nu s-au întâmplat nicio-
dată), fi ecare poveste se bazează pe un fapt real dar, 
bineînţeles, „convulsionat” sufi cient pentru ca oamenii 
să nu se recunoască. Ultimul lucru pe care aş fi  vrut să-l 
fac ar fi  fost să-mi pun prietenii, cunoscuţii, familia pe 
„frontispiciul” scrisului meu. Repet: n-am scris ca să fi u 
citit şi, trebuie să recunosc, nici n-am fost citit cine ştie 
ce... Dar dacă, totuşi, cineva, peste 50 sau 100 de ani, 
va dori să ştie ce s-a întâmplat cu noi, poate găsi lucruri 
veridice în textele mele, deoarece, în afara învelişului 
care este complet fantasmagoric, conţinutul lor este real, 
fi ecare suferinţă, fi ecare întâmplare a existat, a fost...

- Aşadar, ele au un nucleu ca o nucă foarte tare... un 
nucleu dur de adevăr!

- Da. Cartea a doua, Arta cameleonismului, e scrisă 
deja sub un alt unghi – adică am evoluat puţin! – e scrisă 
având ca eroi evrei de origine română aşezaţi în Israel, 
deja destul de bine „împământeniţi” în societatea şi viaţa 
israeliană dar plătind, la bine şi la rău, „bagajul” pe care 
l-au adus cu dânşii. De fapt, Arta cameleonismului ar fi  
putut să se intituleze Poţi să scoţi băiatul din România 
dar nu poţi să scoţi România din băiat! Adică ne putem 
îngrăşa, slăbi, încărunţi, dar toate acestea nu ne schim-
bă în mod esenţial... fenomenul ăsta am încercat să-l 
reproduc, având grijă ca marea majoritate a povestirilor 
din această a doua carte să fi e, de fapt, nişte back-fl ash-
uri înspre România.

- Am înţeles.
- Aşa că mă întorc la ceea 

ce am spus: scrisul meu nu e 
pentru a fi  citit, el apare ca ur-
mare a unei nevoi interne. Până 
şi ideea cărţii pe care o scriu 
acum în ebraică se bazează 
pe faptul că, intrând în librării 
şi biblioteci israeliene şi cerând 
o carte de beletristică a cărei 
acţiune se petrece în Sud, am 
găsit una singură, poliţistă, în 
care, bineînţeles, hoţul era din 
Sud. În afară de lucruri ştiinţifi ce, 
despre Sudul Israelului, care 
începe cu acel celebru punct ge-

ografi c numit Castina, nu s-a scris nimic despre această 
zonă ai cărei locuitori ar fi , zice-se, mai puţin dezvoltaţi 
intelectual... Asta vrea să fi e ideea principală a cărţii: 
frustrarea noastră – şi zic noastră fi indcă, deşi am locuit 
14 ani la Haifa, m-am mutat în Sud, fi indcă trebuia să 
creez ceva la Spitalul Soroca, reuşind să mă integrez 
perfect şi, dintr-o mie de puncte de vedere, sunt astăzi 
un patriot local!

A consemnat
NEDEEA BURCĂ

Profesorul Gabriel Gurman este, aşa cum singur s-a prezentat, “un pensionar foarte ocupat”. Medic de prestigiu, 
om de ştiinţă de prim rang în Israel, cunoscut şi respectat ca atare, el nu şi-a uitat niciodată obârşiile şi plaiurile 
natale. Este de da toria noastră, aşadar, să le reamintim cititorilor şi cealaltă la tură, mai puţin cunoscută, poate, a 
personalităţii sale: aceea de scriitor. Eroii săi sunt mai toţi evrei din România, unii stabi liţi în Israel după o viaţă 
distorsionată de regimul comunist. Nostalgici şi curioşi, ei revin - asemenea autorului! - în ţara natală, retrăiesc 
episoade care le-au marcat destinul, ori îşi continuă existenţa în Israel sau aiurea, continuând să fi e obsedaţi 
de viaţa de odinioară. Un foarte interesant personaj ni se pare Mişu Bencovici, eroul primului roman al lui Gabriel 
Gurman,  Pământul e plat ca o farfurie. Un fruntaş comunist, evreu basarabean, trecut prin toate chinurile 
ilegalităţii sub regimul cuzist, ajunge ministru în România postbelică... Dar, aparenţele în şeală, pământul nu e plat ca 
o farfurie şi viitorul continuă să rămână incert, mai cu seamă atunci când totul se petrece  sub mas ca unei ideologii 
falimentare. Nimeni nu e scutit de întorsăturile sorţii şi cu atât mai puţin un evreu care, chiar dacă o demnitate, 
oricât de înaltă, îl poate aduce, pentru o vreme, în pos tura unei “statui vii”, el rămâne, orice s-ar întâmpla, o “sta-
tuie tristă”, “al cărei piedestal stă pe nisip mişcător”.

Profi tând de o a doua vizită a lui Gabriel Gurman la Bucureşti (prilejuită de Congresul de Anestezie Româno-Is-
raelian), am continuat dialogul început cu d-sa luna trecută, rugându-l de data aceasta, să ne destăinuie câte ceva 
despre alter ego-ul său, scriitorul GABRIEL BEN MERON.

Scurt
2 (Scurt pe doi)
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Avem 10 miliarde de miliarde de celule 
dar purtăm în noi…

…100 de miliarde de 
miliarde de bacterii

Combustibil nuclear 
„paşnic”

În centralele nucleare civile, ”paşnice”, construite 
pentru a produce curent electric, prin natura procesului 
tehnologic apare şi o cantitate de plutoniu, ca deşeu. 
Plutoniul este cea mai otrăvitoare substanţă cunoscută 
de om.Un gram de plutoniu aruncat de terorişti în reţeaua 
de canalizare a unui mare oraş poate ucide milioane de 
oameni.E o ameninţare reală pentru lumea occidenta-
lă.In plus, plutoniul acesta rezidual poate fi  folosit la 
fabricarea de bombe atomice.Tot mai multe state din 
Orientul Mijlociu (11 au anunţat deja această intenţie) 
se vor dota cu centrale nucleare paşnice, destinate 
producerii de energie electrică pentru consumul civil 
dar şi pentru uzinele de desalinizare a apei mării. Dar 
astfel apare în această zonă incendiară plutoniul fi sil. 
Iată de ce  fi zicienii prof. Ygal Ronen şi dr. Yogin Shwa-
graus, de la Universitatea din Beer Sheba, au sugerat 
fabricarea unui nou tip de combustibil nuclear,din care 
nu apare plutoniul ca deşeu fi sionabil şi care ar putea fi  
exportat în ţările care dezvoltă energetica atomică fără 
scopuri militare.Ei sugerează ca în uraniul îmbogăţit să 
fi e amestecat elementul americiu în proporţie de 0,1 %. 
Acest element neutralizează combustibilul nuclear uzat, 
făcându-l impropriu pentru folosirea în arme nucleare. 
Numai 0,1% şi pericolul nuclear dispare...

Atunci când ne naştem, nu 
avem în corp nici o bacterie sau, 
altfel spus, nici un microb. In scurt 
timp, suntem invadaţi de bacterii 
astfel că la maturitate corpul nos-
tru, care are 10 bilioane de celule, 
suportă un număr de 10 ori mai 
mare de microorganisme. Fără 
de care nu am putea trăi fi indcă, 
de pildă, în cei aproape 8 m de 
intestine lucrează zeci de miliarde 
de bacterii care extrag substanţele 
hrănitoare din alimente. În ultimii 
patru ani, cercetările desfăşurate 
de o microbiologă de la Universi-
tatea Cornell (SUA), dr. Ruth Levy, 
au arătat că de calitatea acestor 
bacterii din sistemul digestiv uman 
depinde în bună măsură dacă 
devenim obezi sau putem mânca 
mult şi rămâne slabi. Există acolo, 
în intestine, diverse feluri de bac-
terii: unele sunt mai efi ciente în 
transformarea alimentelor, altele 

sunt mai leneşe. Depinde ce bac-
terii avem în intestine, spune dr. 
Levy, cele care sunt mai efi ciente 
pot duce la obezitate ! 

O celulă bacteriană e de 1.000 
de ori mai mare decât o celulă 
umană iar populaţia microbiană 
e atât de diversă încât două 
persoane, luate la întâmplare, 
nu au mai mult de 30% bacterii 
comune. Aproape că putem vorbi 
de o amprentă bacteriană. Omul 
are 23.000 de gene dar lumea 
bacteriană, care este cea mai 
veche populaţie de fi inţe vii de pe 
Pământ, are cca. 10 milioane de 
gene diferite. Pe orice suprafaţă 
a corpului nostru trăiesc sute de 
mii de specii diferite de microbi şi 
fungi. Unii provoacă boli şi infecţii, 
dar majoritatea ne ajută să trăim 
pe acest Pământ, care la început 
le-a aparţinut lor.

Amprenta sudorii 
noastre

Criminalistica a făcut mari progrese în 
ultimele două decenii datorită posibilităţii 
de a identifi ca amprenta ADN a oricărei 
persoane. Nu demult o eroare judecă-
torească a fost reparată în Anglia, prin 
eliberarea unui deţinut care a stat 27 de 
ani la închisoare, condamnat pe nedrept 
pentru viol.La vremea condamnării lui 
analiza ADN nu  era posibilă dar  com-
pararea ADN-ului său cu probele găsite 
acum aproape trei decenii l-a declarat 
inocent. Conform cercetărilor chimiştilor 
israelieni, în sudoarea noastră se refl ec-
tă mâncarea pe care am consumat-o, 
medicamentele pe care le luăm,sexul 
nostru, starea noastră psihică, ceea ce 
face ca sudoarea fi ecăruia să fi e unică. 
După cum observă dr. Gorzin, câinii şi 
alte animale ne recunosc după mirosul 
sudorii noastre, care e specifi c.

Sudoarea este un complex de mo-
lecule, un amestec biochimic produs 
de metabolismul nostru, emis prin porii 
pielii. Ea conţine şi unele componente 
volatile pe care le simţim şi noi, oamenii, 
cu tot mirosul nostru mult atenuat faţă de 
al animalelor. Dr. Gozin studiază aceste 
componente cu greutate moleculară 
mare, proteine şi peptide, care rămân 
mult timp după ce o persoană a părăsit 
o încăpere. Dr. Gorzin afi rmă că analiza 
unor haine sau urme lăsate pe diverse 
suprafeţe poate duce la identifi carea unui 
infractor. Analiza nu e simplă fi indcă în su-
doare se afl ă câteva mii de substanţe, din 
care unele dispar imediat iar altele rămân 
ore întregi. Cercetarea  efectuată de dr. 
Gorzin e susţinută de Ministerul Apărării 
din Israel şi de cel american, care a oferit 
laboratorului un ultra perfecţionat spec-
tometru de masă. Dar aplicaţiile civile nu 
sunt de neglijat fi indcă omul bolnav are 
un miros specifi c bolii sale şi se speră ca 
în viitor să se poată confi rma diagnostice 
prin analiza sudorii.

Un satelit spion 
pentru India

După atacul terrorist de la Mumbai, 
India a decis să-şi sporească potenţialul 
de supraveghere a teritoriului său.Una din 
primele măsuri a fost achiziţionarea unui 
satelit spion de la Israel. Satelitul poate 
supraveghea un teritoriu ziua şi noaptea, 
pe cer senin sau înourat. RIASAT 2 , în 
greutate de 300 kg, a fost lansat de o 
rachetă indiană în luna aprilie de la ae-
roportul spaţial Sruhrikota, din sudul ţării. 
El va permite Indiei să prevină şi un atac 
ostil cu rachete. În prezent, Israelul este 
al doilea furnizor de armament pentru 
India, după Rusia.

E greu să ne închipuim astăzi că, 
de-a lungul a zeci de mii de ani de istorie, 
oamenii erau operaţi, chiar trepanaţi, fără 
anestezie! Sau, fi indcă nu exista aneste-
zie, nu puteau fi  operaţi de cele mai multe 
ori şi mureau. Până şi un abces dentar 
era fatal.

Prof. Ezri: Anestezia este o specia-
litate relativ nouă, considerată istoric ca 
o specialitate de sine stătătoare, după 
celebra anestezie cu eter administrată de 
dr. Morton la Boston, în 1846. Anes  tezia, 
şi legată de ea şi terapia intensivă, prac-
ticată în majoritate de către aneste zişti, 
este o specialitate afl ată la graniţa dintre 
chirurgie şi medicina internă. Anes te zistul 
este obligat să cunoască şi operaţia în 
sine ca să poată să-i înţeleagă posibilele 
complicaţii, dar trebuie de asemenea să 
fi e în stare să consulte bolnavul înaintea 
operaţiei, să ştie să diagnosticheze pro-
blemele medicale dinainte, din timpul şi de 
după operaţie şi să le trateze adecvat. Mă 
refer la capa citatea medicului anestezist 
de a trata în caz de nevoie un atac de 
cord acut, o tulburare de ritm cardiac, o 
insufi cienţă respiratorie sau o dereglare 
renală. Medicul anestezist participă lite-
ralmente la aproape toate activităţile me-
dicale dintr-un spital şi este responsabil 
pe terapie intensivă, tratamentul durerilor 
acute şi cronice (de exemplu, durerea 
cauzată de un prolaps de disc vertebral), 
resuscitările din spital, analgesia femeilor 
cu dureri de naştere, tratamentul bolna-
vilor traumatizaţi (accidente, atentate) în 
camerele de urgenţă şi, bineînţeles, la 
anestezia pentru diferitele operaţii chirur-
gicale. Din cauza aptitudinilor de medic 
de urgenţă şi a calităţilor de reanimator, 
anesteziştii sunt foarte căutaţi ca medici 
în armata israeliană. Un proverb medical 
israelian spune că: “Unui chirurg bun i 
se cuvine un anestezist bun, pe când un 
chirurg slab are obligatoriu nevoie de un 
anestezist bun”! 

Rep: Anestezia,care pare o speciali-
tate medicală deja bine stabilită, a făcut 
progrese în ultimul deceniu? 

Prof. Ezri: Anestezia face tot timpul 
progrese prin înbunătăţirea tehnologiei 
medicale, a medicamentelor anestezice 
şi a pregătirii profesionale a medicilor. 
Scopul fi nal este de a produce o anes-

tezie sigură, fără complicaţii, o trezire 
rapidă şi plăcută, cu dureri minimale şi 
o recuperare rapidă si fără complicaţii 
după operaţie.

- Care e contribuţia specialiştilor isra-
elieni în acest domeniu? 

Prof. Ezri: Anestezia israeliană, ca şi 
celelalte specialităţi medicale, este recu-
noscută în lume. Mulţi medici din Europa 
de Est (inclusiv din România) şi din ţările 
lumii a treia vin să se specializeze în Is-
rael. Secţia pe care eu o conduc la Holon 
este liderul unui asemenea proiect.

- Au apărut noi substanţe anestezi-
ante, mai sigure, mai puţin toxice pentru 
organism? 

Prof. Ezri: Substanţele anestezice 
moderne sunt foarte puţin toxice pentru 
organism şi, în mâini (şi minţi) antrenate, 
sunt foarte sigure.

- Cei care au făcut anestezie generală 
ştiu cât de neplăcută e trezirea! Comunita-
tea evreiască din România e o comunitate 
de bătrâni, care se tem la operaţii mai 
mult de anestezie decât de operaţia în 
sine. Le putem spune ceva despre pe-
ricolul anesteziei (sau lipsa pericolului?) 
la vârste înaintate?

Prof. Ezri: Ca orice intervenţie me-
dicală, anestezia are riscuri care depind 
de bolile sistemice ale bolnavului dinainte 
de operaţie (cardiace, pulmonare, etc), 
de complexitatea procedurii chirurgicale 
şi de profesionalismul anestezistului. In 
ultimele trei decenii, mortalitatea legată 
de anestezie a coborât mult şi este astăzi 
în jur de 1:10.000 faţă de mortalitatea 
legată de chirurgia în sine, care este în 
jur de 1:200. Cu înaintarea în vârstă a 
pacientului, rezervele sale funcţionale 
scad şi de aceea complicaţiile legate 
de anestezie, dacă se întâmplă, sunt 
suportate mai greu. In ciuda acestui fapt, 
vârsta înaintată, în sine, nu este un factor 
crucial care determină soarta unui bolnav 
anesteziat. Un bătrân sănătos poate avea 
un risc anestezic mai scăzut dacât un 
tânăr care are o boală cronică. Într-o ţară 
cu o longevitate a populaţiei ca în Israel, 
unde în medie se trăieşte peste 80 de ani, 
anestezia pacienţilor peste 80 de ani, şi 
chiar peste 90, este frecventă şi de cele 
mai multe ori se termină favorabil.

- Dezvoltarea chirurgiei spre operaţii 

de lungă durată, complexe, cere de la 
anestezişti “somnuri” de multe ore, sigure 
şi nevătămătoare pentru bolnavi.

Prof. Ezri: La ora actuală nu este clar 
dacă operaţiile lungi sunt asociate cu mai 
multe complicaţii anestezice iar complica-
ţiile depind mai mult de operaţia în sine. 
De exemplu, operaţiile cardiace lungi 
sunt asociate cu mai multe complicaţii 
decât cele scurte, mai puţin traumatice, 
şi nu sunt neapărat legate de anestezia 
în sine.

- A apărut ceva nou în zona aceas-
ta? 

Prof. Ezri: Acest domeniu este perma-
nent inundat de noutăţi ca, de exemplu, 
introducerea în practică a aparatelor de 
monitorizare a “profunzimii” anesteziei, 
adică în fi ecare moment se poate aprecia 
cât de adânc “doarme” bolnavul. Apara-
tele de ultrasonografi e au foarte multe 
aplicaţii în anestezia modernă, inclusiv în 
tratamentul durerilor acute (de după ope-
raţie) şi a celor cronice. Se fac cercetări 
ca să se stabilească efectul (neutral sau 
nefast) al anesteziei asupra creierului în 
dezvoltare al copiilor.

- Experienţa chirurgiei militare şi a ce-
lei de urgenţă, în caz de atentate, a oferit 
medicilor israelieni un avans în situaţii de 
urgenţă generale, cum ar fi  accidentele de 
circulaţie, care va fi  împărtăşită românilor 
la Congres?

Prof. Ezri: Aşa cum am spus mai 
înainte, anesteziştii sunt liderii medicinei 
militare in Israel. Din păcate, am avut 
numeroşi răniţi în atentate şi în războaiele 
Israelului. Experienţa în tratarea acestor 
pacienţi este importantă şi asigură mijloa-
ce şi cunoştinţe speciale anesteziştilor 
israelieni în tratarea cazurilor civile de 
accidente rutiere. Cu ocazia primului 
Congres de Anestezie româno-israelian, 
medicii israelieni, majoritatea fi ind şefi  de 
departamente şi unităţi din cele mai mari 
spitale israeliene, vor împărtăşi colegilor 
români experienţa lor în medicina militară, 
terapia intensivă, tehnologia modernă şi 
în alte domenii legate de anestezie.

Cu această ocazie, urez membrilor 
comunităţii evreieşti din România, de care 
am aparţinut şi eu în urmă cu 31 de ani, 
sănătate şi bucurii şi sărbători fericite de 
Pesah.

Adormiţi în linişte:

A N E S T E Z I S T U L  V E G H E A ZĂ
Interviu cu prof. dr. TIBERIU EZRI, Directorul Departamentului 
de Anestezie la Centrul Medical Wolfson din Holon, Israel, membru 
al Comitetului Ştiinţifi c Medical al IsraeluluiŞTIINŢA

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
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Pagină realizată de ANDREI BANC

Pe locul al II-lea în lume la 

Export tehnologic
Un Raport al Băncii Israelului, publicat 

luna aceasta, constată că Israelul se afl ă 
pe locul al doilea în lume ca export teh-
nologic. (Locul întâi e ocupat de Irlanda, 
care însă exportă produse ale unor fi liale 
străine ale marilor fi rme multinaţionale 
în timp ce Israelul îşi exportă propria sa 
creaţie tehnologică de vârf). Conform 
Raportului, Israelul îşi menţine şi locul de 
lider mondial la exportul de electronică.

În zilele de 1-4 aprilie a.c. a avut loc la Bucureşti Congresul de anestezie româno-
israelian, la care au participat cu comunicări de specialitate zeci de medici din ambele 
ţări. O parte din medicii israelieni vorbeau perfect româna fi indcă erau originari de 
aici.Unul dintre ei este şi prof. dr. Tiberiu Ezri, care ne-a acordat un interviu.



Greu de cre-
zut că se mai 
pot scrie în zilele 
noastre - şi încă 

în Israel! – asemenea cărţi hipersentimentale 
precum „O iubire în Bagdad”: un roman care vrea 
să-şi ispitească cititorii cu titlul său de romanţă ori-
entală, cu atmosfera şi limbajul poetic împrumutat 
din poveştile celor 1001 de nopţi ale Şeherezadei. 
Ba, şi cu acea (de mult uitată!) puritate şi inocenţă 
a relaţiilor dintre tinerii îndrăgostiţi. Dar cartea 
vine spre noi purtând nu numai vibraţiile iubirii 
ci şi mirosul de sânge, ură şi teroare antisemită 
care a infestat şi Asia secolului 20. Sami Michael, 
autorul, un evreu născut la Bagdad în 1926, îşi 
plasează acţiunea în anii 1949-50, când tocmai se 
crease Israelul şi în jurul său clocotea ostilitatea 
ţărilor arabe vecine. Iar înăuntrul acestora, şi în 
primul rând în Irak, se dezagrega, după 2500 
de ani de existenţă, cea mai veche comunitate 
evreiască din diasporă, considerată a 
fi  fost rafi nata sa elită intelectuală. Dar 
şi una din cele mai prospere. Hărţuită, 
persecutată cu cruzime asiatică şi cu 
averile confi scate, atunci când emigra-
rea legală a devenit posibilă s-a produs 
un exod în masă. Într-un an şi jumătate, 
110.000 de evrei irakieni au fost duşi 
pe calea aerului spre tânărul stat Isra-
el:  intrat în istorie ca „Operation Esra 
şi Nehemia”, după numele celor doi 
conducători religioşi evrei din timpul 
întoarcerii evreilor din exilul babilonian, 
acesta a fost – se pare – cel mai mare 
transfer de populaţie evreiască de până 
atunci. Făcut lucid şi de bună voie. 

Scriitorul Sami Michael, sosit şi el în 1948 în 
Israel, îşi fi xează acţiunea romanului cu puţin 
timp înaintea exodului, când clocotul schimbărilor 
dramatice începuse în forţă. Când magnaţii evrei 
în ale fi nanţelor şi economiei irakiene nu agreau 
ideile ce-i înfl ăcărau pe tinerii luptători sionişti, 
când ei încă se bucurau de averile lor fabuloase, 
de palatele cu splendori orientale, când încă îşi 
purtau numele şi veşmintele arabe. Erau oameni 
credincioşi pământului: îşi construiau bogăţiile 
personale, dar totodată şi pe cele ale ţării căreia 
simţeau că îi aparţin: vechea iluzie a evreilor! 
Însuşi Sami Michael considera că „ţara mea e 
limba mea”. Ajuns în Israel la vârsta de 22 de ani, 
el a scris încă mulţi ani în arabă, într-o formulă 
impregnată de stilistica orientală, de moravurile 
irakiene, căci amintirile tinereţii – cine nu o ştie? 
– vieţuiesc mai îndelung decât cele ale trăirilor 
maturităţii. Poate de aceea „O iubire în Bagdad” 
pare pe alocuri înduioşător de naivă şi chiar 

desuetă, exaltat romantică, presărată cum e cu 
scrisori fi erbinţi, fără nici o adiere (manifestă!) de 
senzualitate, ci doar cu îmbrăţişări pudice, în care 
pleoapele coboară sfi elnice, dar tivul rochiei nu 
se ridică niciodată. Louise şi Said, personajele 
principale ale romanului, doi adolescenţi nebuni 
de iubire, sunt o replică evreiesc-orientală a eter-
nilor Romeo şi Julieta, pe care însă nu îi separă 
ura dintre familiile lor nobile, ci statutul lor social 
şi material diferit. Familia Louisei e super-bogată 
(palate, maşină cu şofer, body-guarzi, fraţi care 
fac afaceri mari la Londra şi Mumbai, bunic cu 
turban auriu şi relaţii de taină în guvernul irakian. 
Plus parteneriat de afaceri în Iranul încă nu total 
duşmănos Irakului. Said e însă fi ul unui umil fabri-
cant de gheaţă, cu un frate mai mare care înfundă 
puşcăriile din cauza activităţii sale sioniste ilegale 
şi cu tatăl ucis în cele din urmă de poliţie. Sigur, 
drumurile îndrăgostiţilor se vor despărţi până 
la urmă: Said, “tigrul bronzat”, liceanul rebel şi 

idealist, fuge spre Israel, străbătând 
eroic deşertul, înfruntând furtunile de 
nisip, soarele ucigător şi ciocnirile cu 
contrabandiştii. Louise, frumoasa, sen-
sibila dar cât de capricioasa şi posesiva 
nepoată de nabab, „lumina ochilor” – 
cum o numeşte bunicul ei cu inimă şi 
har de poet persan – se salvează din 
Bagdadul cuprins de nebunia urii şi 
ajunge într-un... alt palat oriental cu 
zeci de încăperi: din Teheran, de astă 
dată şi, desigur, tot evreiesc. Ehei, 
unde sunt acele timpuri! Israelul va fi  
construit de tinerii pionieri eroici, dăruiţi 
cauzei dar sărăntoci, ne sugerează 

scriitorul, conform utopiilor socialiste ale epocii. 
Concluzia o trage, cu luciditate şi simţ pragmatic 
feminin, Louise, pe ultima pagină a cărţii: “Poate 
să pară ridicol, dar cred că haina de blană pe care 
o purtam, şiragul de perle şi brăţara de diamante 
au fost acelea care ne-au despărţit...”

Se pare că romanul acesta (fără pretenţii la ne-
murirea literară), amestecul acesta de dramoletă 
şi de documentar istoric, a avut trecere şi pe alte 
meridiane ale lumii. În timp ce autorul îşi consumă 
la Haifa venerabila sa vârstă şi îşi gustă succesul 
pe care proza sa o are la tinerele generaţii (dacă 
e să credem publicitatea făcută cărţii), „O iubire în 
Bagdad” circulă în diverse limbi – engleză, arabă, 
chineză, germană – încercând, probabil, să mai 
îndulcească imaginea însângeratului oraş lovit de 
istorie. Cartea a ajuns la noi printr-un copyright 
din Viena, tradus din germană de Ana Maria Gal 
şi publicat de editura Allfa, cu destule neglijenţe 
lingvistice şi de corectură. Păcat.

SANDA FAUR

„O IUBIRE ÎN BAGDAD”

Îmi este greu să precizez, în timp, 
când a început prietenia mea cu Radu 
Beligan. În orice caz îmi permit să-i spun 
”prietenie”, ţinând seama de delicateţea 
cu care s-a purtat totdeauna cu mine, 
de-a lungul multor ani. Prima oară l-am 
văzut pe ecran, la premiera faimoasei 
”Nopţi furtunoase”, capodopera lui Jean 
Georgescu. Tata lucra în conducerea ci-
nematografului Aro (viitoarea sală Patria) 
şi aşa s-a făcut că, în 1942, copil fi ind, am 
putut asista la acel memorabil spectacol 
de gală. Beligan mi s-a părut absolut ge-
nial în rolul lui Rică Venturiano. De atunci 
el a creat, pentru mine, arhetipul acestui 
personaj şi nu am acceptat măcar ideea 
că cineva l-ar putea interpreta mai bine 
sau măcar la fel.

Imediat după război, într-o grădină 
de vară, l-am văzut jucând rolul unui 
elev de liceu, în extraordinarul succes 
al comediei ”Clasa 8-a B”. De bilet mi-a 
făcut rost colegul meu de clasă, Simonel 
Goldstein, băiatul cu voce de aur şi chip 
de înger, care juca şi el în piesă. Ulterior, 
acesta a devenit actorul Simon Brebu şi, 
mai târziu, reputata vedetă Simon Bar, 
cu numeroase discuri de aur şi roluri im-
portante la Habima, în Israel. Din păcate, 
actualmente – decedat. 

Cine mai juca în acea piesă, care 
înnebunise Bucureştiul? Viitorul meu 
colaborator, Ion Vova, al cărui naş într-
ale regiei radiofonice am fost chiar eu. 
Frumoasa profesoară, de care picase-

ră îndrăgostiţi toţi elevii 
clasei, era interpretată 
de Nina Diaconescu, iar 
printre elevi nu lipsea nici 
formidabilul comic Ovid 
Teodorescu, plecat şi el 
pe alte tărâmuri şi mai 
apoi într-o lume care, spe-
răm cu toţii, ar fi  mai bună. 
Dar de excelat în piesă, a 
excelat Radu Beligan.

În 1949, încă student 
fi ind, am ajuns redactor 
la Radio, cu sarcina de 
a scrie patru scenarii ra-
diofonice pentru tineret 
pe lună. Una dintre acele 
opere a avut o temă şco-
lară, inspirată bineînţeles 
după ”Clasa 8-a B”. Pentru rolul principal 
l-am rugat pe regizorul Mihai Zirra să-l 
distribuie pe Beligan. Nu pot descrie cât 
de fericit am fost. Abia împlinisem 21 de 
ani şi-l auzeam pe marele actor rostind 
replici scrise de mine. Odată cu trecerea 
vremii, i-am încredinţat multe alte texte, 
mergând adeseori la el acasă ca să i le 
citesc şi să cădem împreună de acord 
asupra lucrării. Unul din primele sche-
ciuri a fost ”Draga mea, dragă”, în care 
un îndrăgostit doreşte să trimită iubitei o 
telegramă telefonată şi, în timp ce o dic-
tează unei operatoare plictisite, aceasta 
nu prea înţelege textul şi îl tot întrerupe 
cu întrebări ridicole. Interpretat magistral 

de Beligan, scheciul a fost 
difuzat şi redifuzat întâi la 
Radio, apoi înregistrat la 
Televiziune în alb-negru, 
după aceea color şi reluat 
până şi astăzi, cu diferite 
prilejuri. Dacă îndrăgos-
titul a rămas mereu ace-
laşi, telefoniste au fost şi 
Mariana Mihuţ, şi Sanda 
Toma, ba chiar, într-o ver-
siune realizată la mare de 
către amicul meu Grigore 
Popp, telefonista a fost 
Ileana Stana Ionescu. 
Doar că statuia care, la 
Bucureşti, în telegramă, 
privea melancolic strada, 
îl reprezenta pe Mihail 

Kogălniceanu, nume priceput de către 
operatoare numai cu mare greutate, la 
Constanţa a devenit monumentul lui 
Publius Ovidius Naso, a cărui identitate 
operatoarea a transcris-o cu aceeaşi 
difi cultate. 

După o trecere de câţiva ani, la postul 
Antena 1, când eram deja pensionar fără 
vreun angajament permanent, am fost 
chemat de acelaşi post să reînregistrez 
în studiourile sale câteva din succesele 
de altădată. Firesc, unul din primele 
gânduri a fost Radu Beligan şi ”Draga 
mea dragă”.

– Iarăşi? - m-a întrebat intrigat maes-
trul.

– Iarăşi! (ştiind că şi lui îi place acest 
text).

 De astă data telefonista a fost Medeea 
Marinescu, aleasă chiar de interpretul 
îndrăgostitului, deşi şi eu aş fi  fost încli-
nat spre alegerea ei, Medeea fi ind şi ea 
o actriţă cu care am avut o fructuoasă 
colaborare, dublată de o caldă prietenie.

 Tot la Antena 1, dar pe când eram 
salariatul postului, am realizat o serie de 
13 interviuri cu Radu Beligan, serie în 
care maestrul şi-a evocat întreaga carieră 
(care de altfel a continuat cu succes şi 
după acest serial). Amintindu-şi debutul 
strălucit, alături de Ion Iancovescu, în 
piesa ”Oraşul fără avocaţi”, Radu Beligan 
mi-a istorisit şi o întâmplare caracteristică 
pentru mentorul său. După ani de la acel 
debut, asistând la o piesă în care juca 
Iancovescu, toate locurile fi ind ocupate, 
Beligan a stat în picioare. După repre-
zentaţie, mergând la cabină, i-a mărtu-
risit protagonistului în ce mod a urmărit 
spectacolul.

- În picioare ? a exclamat Iancovescu. 
În genunchi trebuia să stai ! 

 Si eu, mărturisesc, dacă va fi  cazul 
vreodată să-mi exprim, faţă de Beligan, 
recunoştinţa pentru colaborarea cu el şi 
pentru câte m-a învăţat, n-aş ezita să stau 
în genunchi. Dar despre această colabo-
rare mai sunt multe de povestit, probabil 
într-un articol viitor.

 OCTAVIAN SAVA

Destãinuirile Destãinuirile 
memorieimemoriei ÎNTÂLNIRI CU  RADU BELIGAN

Gâtuirea falsei curăţenii
Cine nu e cu Băsescu, e comunist. Cine 

nu e liberal, e socialist. Homosexualii sunt 
nişte animale. Ţiganii sunt toţi hoţi. Creş-
tinismul e bun, islamul e rău. Nemţii sunt 
ingineri. Ungurii sunt antiromâni. Francma-
sonii sunt mafi oţi spălaţi. Străinii ne vor răul. 
Nu în ultimul rând, evreii sunt pişicheri - cu 

toţii şmecheri şi profi tori. Bineînţeles că fi ecare din proclamaţiile de 
mai sus e absurdă în fi nalitatea şi în certitudinea sa. Ca orice ste-
reotip, ea reprezintă o simplifi care grobiană a unui lucru complex, 
un mod de a reduce o lume gri, curbată şi relativă la alb şi negru, 
unghiuri drepte şi absoluturi. Acest editorial nu este însă despre 
stereotipuri în sine, ci despre priza pe care ele o au în România.
Este vorba despre acea încrâncenare furibundă care constituie 
cernoziomul cultural pe care stereotipurile şi prejudecăţile prind 
putere şi ajung din simple buruieni adevăraţi copaci cancerigeni. 
Semnele acestei încrâncenări sunt omniprezente. De la trafi cul rutier 
la programele TV, vedem o Românie cu volumul dat la maximum, 
atât la propriu, cât şi la fi gurat - din punct de vedere emoţional, 
cultural, politic. Societatea pe care o generăm este cu siguranţă 
dezordonată, aşa cum a remarcat recent Horia-Roman Patapievici. 
Ea are însă nişte puternice şi cronice puseuri maniheiste, absolu-
tiste, pseudo-puriste. Putem spune că acea încrâncenare refl ectă o 
aprigă năzuinţă către ordine şi disciplină, exprimată în cvasiverdicte 
încremenite în intoleranţă. Vorbim, practic, despre un fundamen-
talism - despre ortodoxism în defi niţia iniţială a conceptului, de 
aderenţă strictă la anumite norme percepute ca fi ind pure. Este, 
de fapt, vorba despre ignoranţă deghizată nereuşit în sclipiciul 
năzuinţei spre mai pur, despre murdărie deghizată în curăţenie. 
Problema este că lumea din jurul nostru se pretează din ce în ce 
mai puţin acestui mod de a o aborda, şi face asta astăzi, în plină 
criză, de o manieră mai profundă ca niciodată. Lecţia fundamen-
tală a actualei conjuncturi este, înainte de toate, cea că vechile 
moduri de a înţelege şi practica aproape tot, ei bine, ele nu mai 
funcţionează. De la fi nanţe şi economie până la politică, de la 
tehnologie la sănătate, de la educaţie la demografi e, nu exista 
aproape domeniu care să nu fi e confruntat cu o ascuţită nevoie de 
recalibrare, necesitată de modul în care ultimii ani au scos la iveală 
cât de inadecvate au fost până acum vechile obiceiuri şi principii. 
Economia este exemplul cel mai elocvent. Vedem pe zi ce trece 
cât de mult a eşuat interpretarea absolutistă a capitalismului su-
pus pieţei libere. Pe de altă parte însă, eşecurile deja ştiute ale 
stângii clasice şi socialismului nu fac din acesta un substitut viabil 
- oricât de mult şi-ar dori asta Ion Iliescu. E mai degrabă nevoie 
de un postcapitalism, de o recalibrare mai subtilă a unui întreg 
sistem de valori şi a instituţiilor sale într-o direcţie cu totul nouă. 
Într-o lume al cărei climat se schimbă dramatic, care îmbătrâneş-
te rapid, care munceşte şi trăieşte altfel decât a făcut-o vreodată, 
nevoia de reorientare e evidentă însă şi dincolo de economie. 
O astfel de reorientare este însă mult mai uşoară şi are mai multe 
şanse de reuşită, în contextul toleranţei şi deschiderii către nou. În 
încrâncenarea ei furibundă, România se autocondamnă la trecut 
tocmai când are nevoie mai mare de viitor.

ANDREI POSTELNICU
(Din „Evenimentul Zilei“ 01.04.2009)
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Sub titlul „Yom Ze le Israel” (Ziua aceasta este 
pentru Israel), JCC Bucureşti pregăteşte un program 
amplu de o zi – dedicat celor trei mari evenimente 
succesive ale sfârşitului de aprilie: Yom Hashoah (Ziua 
Holocaustului), Yom Hazikaron (Ziua Eroilor Israelului) 
şi Yom Haatzmaut (Ziua Independenţei Israelului – Ziua 
Naţio nală). Interiorul întregii clădiri se va îmbrăca în 
culori alb-albastre.

Se porneşte de la comemorarea celor pieriţi în Ho-
locaust, cei ce nu au reuşit să vadă renaşterea Statului 
Israel. Vor fi  evocaţi, de asemenea, cei ce au pierit în 
toate războaiele Israelului modern şi în atacurile tero-
riste, succedate în ultimii 60 de ani. Ziua Israelului este, 
însă, o celebrare fericită – fi e acolo, în ţara mamă, fi e 
oriunde, în Diaspora. Din această cauză vor exista o se-
rie de programe alternative, la dispoziţia participanţilor. 
Ei vor putea alege dintre workshop-uri,  sesiuni de dans 
şi alte numeroase activităţi interesante pentru toate 
grupele de vârstă!  Duminică, 3 mai, între orele 12.00 
şi 19.00, puteţi trăi o zi autentic israeliană la JCC!

Dar programul debutează cu o seară mai devreme... 
La Cafeneaua Blue Lagoon, începând cu ora 21.00, în 
data de 25 aprilie, are loc o autentică petrecere în stil 

israelian. Muzica, bucatele, decorul îi vor conduce pe 
participanţi, printr-un joc de imaginaţie, în Israel. 

La 29 aprilie, va evolua în concert Ariel Horowitz, 
cu muzică israeliană oferită în cinstea celebrării a 61 
de ani de existenţă a Statului Israel. Rezervări pentru 
acest eveniment se fac la sediul JCC sau la telefon 
021-320.26.08.

Seder Pesah 
pentru familii

La prânzul de duminică, 5 aprilie, familiile au luat 
parte la un Seder Pesah care le-a fost destinat de către 
JCC în mod special. La o masă tradiţională, îmbogăţită 
cu delicatese aduse special din Israel, cei prezenţi au 
ascultat, încă o dată, povestea din spatele acestei sărbă-
tori, semnifi caţiile ei, glasul ei care ajunge neschimbat şi 
azi până la noi. Cei mici au întrebat „ma niştana?” – prin 
ce se deosebeşte această noapte de celelalte nopţi? – şi 
tot ei au dat  răspunsurile tradiţionale, pe care le afl ăm 
în fi ecare an. Pesah este o ocazie pentru a ne aminti de 
originile şi peregrinările noastre, de a face o călătorie 
pe axa timpului spre începuturile existenţei noastre ca 
naţiune. Prin acest program participanţii au avut ocazia 
să înveţe cum se realizează un Seder Pesah, pe care 
astfel l-au putut pune singuri în practică la ei acasă.

„Kaiţ Fun be Cristian” şi alte numeroase surprize….

JCC
BUCURESTI,

ZIUA ISRAELULUI

Călătorie muzicală 
la... Moscova

La 5 aprilie, o nouă „Seară rusească”, înso-
ţită de melodiile interpretate de Radu Captari, 
a însufl eţit un public eterogen ca vârstă şi pre-
ocupări. Aceste manifestări, atât de apreciate, 
au intrat deja în programul obişnuit al JCC şi 
se bucură de succes. Secretul? Talentul inter-
pretului, melancolica sau exuberanta forţă a 
melodiilor, prietenia complice care domneşte 
între cei care vin „să deguste” dintr-o serată 
muzicală de duminică, ce îi poartă pe partici-
panţi departe, pe malurile Nevei. Următoarea 
seară rusească va avea loc la 10 mai.

JCC Bucureşti pregăteşte “o vară distractivă” la Cris-
tian dar şi o serie de programe incitante pentru perioada 
imediat următoare. Urmează taberele dedicate tuturor 
generaţiilor, pentru care se vor lansa în curând formu-
larele de înscriere în comunităţile din toată ţara. Primul 
eveniment, Tabăra Centrului de Zi Bucureşti, va avea 
loc între 7 şi 14 iunie, urmată imediat de o săptămână 
dedicată celor care frecventează Bait Ham. La o săptă-
mână distanţă, între 28 iunie şi 5 iulie, se va desfăşura 
tabăra celor mici (copii între 5 şi 11 ani), numită Kaytanat 
Negev. Familiile cu copii îşi dau întâlnire între 9 şi 16 
iulie la tabăra Mahane Mişpahot, una dintre manifestările 
cele mai aşteptate din “meniul” anual al JCC. Cei care 
au vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani şi al căror program 
corespunde zonei Galil au parte de distracţie şi educaţie 
în săptămâna 19-26 iulie. Vârsta medie este aşteptată 
în perioada 27 iulie-2 august cu un program incitant iar 
tinerii (generaţia 18-35 de ani) va avea parte, între 3 şi 
9 august, de Mahane Adventure.

În afară de programele de la Cristian, copiii între 12 
şi 17 ani vor lua parte, între 9 şi 21 august, la Tabăra de 
la Sarvas. (Ungaria) iar cei ce aparţin Generaţiei de Aur 
vor merge la Eforie Nord între 7 şi 14 septembrie.

Să dăm un pic timpul înapoi şi să venim spre pro-
gramele care vor avea loc în curând în organizarea 
JCC…

Duminică, 24 mai, un mare picnic de Lag BaOmer se 
pregăteşte pentru toţi cei ce doresc să ia parte –  cu gră-
tar, jocuri, muzică şi concursuri. O zi întreagă petrecută 
în aer liber este ideală ca relaxare între prieteni.

La 20 iunie, JCC Bucureşti organizează un festival 

multicultural la care vor lua parte reprezentanţi ai diverse-
lor etnii trăitoare în România. Obiceiuri, program artistic 
specifi c, mâncăruri din gastronomia naţională, suveniruri  
vor da culoarea acestei zile speciale.

Un curs de formare al tinerilor lideri se deschide la 4 
mai, pentru cei cu vârsta cuprinsă între 15 şi 22 de ani. 
Aceştia vor învăţa să fi e responsabili cu semenii lor, să îşi 
asume cu maturitate misiunea organizării unor programe. 
„Examenul practic” îl va reprezenta chiar contribuţia lor 
la organizarea taberelor de vară.

În sfârşit, cardul pe care ni-l promite JCC Bucureşti 
este disponibil începând cu data de 1 mai! Acesta repre-
zintă un angajament de fi delitate faţă de JCC iar cei care 
vor opta pentru el vor benefi cia de reduceri substanţiale 
la programele Centrului Comunitar Bucureşti.

Bunici adoptaţi şi nepoţi 
aşteptaţi cu drag

De foarte mult timp deja, duminică de duminică, tineri voluntari îi vizitează pe 
„bunicii” de la Căminul „Rosen”. Aceştia îi aşteaptă cu drag, cu povestiri pregătite 
special pentru ei şi zâmbetul le revine multora pe buze deîndată ce tinerii păşesc 
pe uşă. Monica Lăzărescu, împreună cu prieteni ca Silvian Horn, Mark Fishoff, 
Karla Benish, Marius Herscu, David Leventer, Silviu Vexler şi multi, mulţi alţii, le 
aduc o rază de lumină atât de valoroasă, ei făcând o adevărată mitzva. 

Dincolo de diferenţa de generaţie, s-au legat numeroase prietenii. Tinerii 
aduc cu ei muzică, fi lme, cărţi apreciate de cei ce aparţin „vârstei de aur”. Ei se 
aşează la poveşti, acesta fi ind probabil darul primit cu mai mare căldură chiar 
decât ciocolata sau fructele. Această legătură păstrată astfel defi neşte poate cel 
mai bine senzaţia de comunitate reală, de trăire împreună, fără a-i abandona 
vreodată pe cei care ar putea cădea pradă singurătăţii sau izolării. 
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JCC
ORADEA

Convieţuire, ajutor, prietenie – 
simboluri ale vieţii iudaice orădene

Căldură primăvăratică 
la Bait Ham şi Centrul de Zi...

Eu fredonez, tu fredonezi, el/ ea 
fredonează...

Bereshit VI
Bereshit – Universitatea Comunităţilor Evreieşti Europene - un program dezvoltat 

la Budapesta şi Bucureşti, a ajuns la a şasea ediţie. Până acum ciclul de cursuri, 
susţinute de profesori specialişti din Israel, s-a bucurat de un succes remarcabil în 
ambele comunităţi.

La 20-21 mai, în faţa cursanţilor de toate vârstele prof. Tamar Kadari, de la Univer-
sitatea Bar Ilan, va conferenţia despre „Femei şi Talmud”. Incitanta temă, studiată mai 
mulţi ani de reputata invitată, reprezintă o atracţie pentru toţi cei interesaţi de marea 
bogăţie a scrierilor evreieşti, afl ate adesea la baza culturii europene moderne.

Pagini realizate de LUCIANA FRIEDMANN

Comunitatea evreilor din Oradea şi al 
său Centru Comunitar Evreiesc (JCC) re-
prezintă un spaţiu vibrant, în care mereu 
au loc programe interesante şi oamenii 
trăiesc realmente ca într-o familie lărgită. 
Aşa cum afi rma recent preşedintele aces-
tei comunităţi, ing. Felix Koppelmann, 
acest spirit familiar a fost recent sesizabil 
la sărbătorirea vârstei de 99 de ani de că-
tre un membru de seamă al acestei obşti, 
Shimon Ernest. Domnia-sa vine în fi ecare 
zi la slujba religioasă şi ziua sa de naşte-
re reprezintă o celebrare comunitară. În 
acest an, aniversarea tradiţională a fost 
imortalizată într-o fotografi e memorabilă...  
Cel mai vârstnic membru al comunităţii şi 
cel mai tânăr, Sarah Rahel Koppelmann, 
care a împlinit recent nouă luni de viaţă, 
au fost surprinşi într-o fotografi e alături 
de preşedintele comunităţii şi de directo-
rul Joint pentru România, Israel Sabag. 
Atât acesta cât şi directorul adjunct al 
DASM, Attila Gulyas, au fost încântaţi să 
asiste la eveniment. „Le doresc celor doi 
sărbătoriţi, cel mai tânăr şi cel mai vârst-
nic membru al nostru, sănătate, pace şi 
prosperitate. Bis hunderd und zvanzig!”, 
a mai spus preşedintele comunităţii. 

Ing. Koppelmann a mai evocat revi-
gorarea pe care a adus-o JCC Oradea 
în viaţa acestei obşti dar şi în programele 
culturale şi religioase de la nivelul oraşu-
lui, fi ind un centru apreciat, la care toţi 

oaspeţii vin mereu cu deosebită plăcere. 
Dintre cei mai de seamă vizitatori care 
au trecut pragul JCC, trebuie menţionat 
Ministrul Culturii şi Cultelor, Theodor 
Paleologu – însoţit de prefectul judeţului, 
Gavrilă Ghilea,de deputatul Ştefan Se-
remi şi Ligia Mirişan, director al Direcţei 
de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural 
Naţional din Bihor. Cu această ocazie, 
Ministrul Culturii a scris câteva gânduri 
de apreciere în Cartea de onoare a co-
munităţii.

Cristian Ezri, director JCC Oradea, 
ne-a relatat despre recenta deschidere a 
Centrului de Zi, un spaţiu mai vast, care 

găzduieşte programele generaţiei „de 
aur“. Printre activităţile animate de Katalin 
Kincses se afl ă şi gimnastica specială de 
recuperare, foarte utilă pentru menţinerea 
tonusului celor încercaţi de numeroşi ani 
de muncă.

În ceea ce priveşte programele pentru 
tineret şi copii (acestea fi ind realizate de 
psihologul Katalin Kovari), s-au introdus 
recent cursuri de chitară, de desen, cu 
elemente de design şi educaţie estetică. 

Profesorul de desen este Ioana Klein, 
care îi poartă pe cei mici în lumea atât de 
specială a culorii şi formei. Indiferent de 
vârstă, cei care frecventează JCC bene-
fi ciază de un timp de cursuri de dans de 
societate, desfăşurate, desigur, pe grupe 
de vârstă.

Referindu-se la unitatea şi spiritul cald 
care domnesc la Oradea, preşedintele 
Koppelmann afi rma, cu prilejul discuţiei 
recent avute: „Suntem fericiţi să avem în 
mijlocul nostru familia Abraham şi Rivka 
Ehrenfeld, ambii reprezentând un sprijin 
esenţial în activităţile religioase şi cultu-
rale din comunitatea noastră.”

Stilul familial al comunităţii orădene 
s-a văzut şi recent la celebrarea Seder 
Pesah. Alături de domnii Gershon Sch-
wartz şi Lazăr Freund, tinerii Cristian Ezri 
şi Victor Rozenzweig au ofi ciat tradiţiona-
la desfăşurare care include citirea Haga-
dei, consumarea alimentelor specifi ce, 
melodii cântate de secole şi, desigur, „Ma 
niştana?”, întrebările adresate de cei mai 
mici membri ai obştii.

Dintre programele JCC trebuie să le 
evidenţiem şi pe cele pentru vârsta medie, 
animate de Andrei Seidler, dedicat cu tot 
sufl etul şi formaţiei klezmer, care a cucerit 
publicul oriunde s-a deplasat.

Programele săptămânale ale JCC 
Oradea funcţionează şi sunt apreciate! Pe 
„Planeta copiilor” poposesc tot mai mulţi 
micuţi iar tinerii se bucură de mediul primi-
tor al JCC-ului. Surprizele nu vor lipsi nici 
pe viitor dar mai păstrăm dintre ele pentru 
o viitoare degustare de... programe.

Programele din cadrul Centrului de Zi 
al JCC devin din ce în ce mai interesan-
te. Dar cum se desfăşoară, propriu zis, 
acestea?! La început vine ”gazda”, Sanda 
Wolf,  care îşi întâmpină participanţii din 
fi ecare zi. Pentru o zi bună se începe cu 
o cafea sau un ceai, pe care fi ecare şi-l 
pregăteşte după preferinţe. Se scot jocu-
rile pentru cei ce preferă socializarea la 
un remy sau o partidă de table iar cei ce 
preferă să discute, încep să „disece” cu 
entuziasm subiectele prioritare ale zilei... 
Mai incitantă decât un talk-show televizat, 
dezbaterea participanţilor de la Centrul 
de Zi  îi atrage uneori şi pe cei ce trec în-
tâmplător pe coridoare. Apoi, de cele mai 
multe ori, vine un invitat – o poveste de 
viaţă incitantă, o personalitate cunoscută, 
un medic al trupului sau sufl etului, un 
artist sau, pur şi simplu, o persoană care 
trebuie să-şi împărtăşească experienţele 
pentru că acestea sunt subiecte care 
merită să fi e auzite şi de ceilalţi. 

Patru zile de joi incitante şi interesante 
şi o duminică sărbătorească a pregătit 
Sanda Wolf, coordonatoarea programelor 

pentru „vârsta de aur”, pentru Bait Ham.
 La 7 mai, istoricul dr. Lya Benjamin 

le va vorbi celor prezenţi la întâlnirea 
Bait Ham despre Ruth Gold Glasberg, o 
supravieţuitoare a Holocaustului care a 
luat cuvântul la tribuna ONU. După o săp-
tămână, va fi  prezentă, la invitaţia organi-
zatorilor, doamna Mariana Valeria Stoica, 
care a fost ambasadoare a României în 
Israel pentru mulţi ani la rând. Doamna 
Ambasador va vorbi despre Israelul 
modern, o realitate pe care a cunoscut-o 
şi de care, din câte am putut vedea prin 
toate manifestările ei publice, o leagă o 
dragoste nemărginită. La 21 mai, publi-
cistul Boris Marian Mehr va vorbi din nou 
celor prezenţi despre o fi gură importantă 
a literaturii israeliene şi mondiale: Amos 
Oz. Trecând la probleme mai prozaice 
dar deopotrivă importante, Attila Gulyas, 
director adjunct D.A.S.M., va veni la 28 
mai să le vorbească despre planurile de 
viitor în privinţa asistenţei sociale. Dumi-
nică, 31 mai, cei ce s-au născut în luna 
ce se încheie sunt celebraţi într-un cadru 
festiv, cu şampanie şi daruri.

Câteodată o melodie mai veche îţi stă-
ruie în minte şi simţi nevoia să îi dai glas... 
Pentru a ne aminti împreună de cântecele 
evreieşti ale copilăriei şi pentru a cunoaş-
te cântece mai noi din repertoriul israelian 
a luat naştere programul „Ani menaghen” 
(eu fredonez). Peste 65 de persoane s-au 
reunit cu prilejul unei asemenea seri, 
alături de Dana Creţu – o voce minunată, 
venită tocmai din Iaşi. Programul a stat 
sub semnul entuziasmului autentic.

Podul Balcanilor şi al Mării Negre
Sesiunea principală anuală a Balkan 

Black Sea Gesher va avea loc, în acest 
an, în perioada 14-17 mai, în regiunea 
Halkidiki din Grecia. Tineri evrei din toate 
ţările regiunii îşi dau întâlnire la mal de 
Mediterană, pe o vreme însorită, între 
măslini şi portocali.

Programul cuprinde celebrarea Şaba-
tului împreună – câteva sute de partici-
panţi! – sesiuni de dansuri, teatru, politică 
israeliană, religie, arte frumoase, etc.

Fiecare poate să-şi găsească dome-
niul care îl interesează!



 Î n 
a c e s t 

an a apărut la Ed. Polirom, în tradu-
cere română, unul dintre romanele de 
succes pe plan european, „Capesius, 
farmacistul de la Auschwitz”. Este o 
carte despre Holocaust, scrisă de un 
autor german, un sas născut la 7 au-
gust 1934, la Sighişoara. Se ştie că, 
la fel ca în alte ţări, naziştii au găsit 
colaborationişti printre etnici germani, 
dar şi de alte naţii (în Franţa, Polonia, 
Slovacia, Croaţia, Ungaria, România, 
Letonia, Lituania, Estonia, Ucraina, 
ş.a.). Fără acest sprijin, poate că nu 
s-ar fi  ajuns la un genocid de aseme-
nea proporţii, nu este vorba numai de 
Holocaustul antievreiesc, dar şi de uci-
derea unor polonezi, cehi, ruşi, sârbi, 
romi, etc. Dieter Schlesak priveşte cu 
un ochi critic şi obiectiv ceea ce s-a 
petrecut cu unii conaţionali ai săi, ca 
şi atmosfera halucinantă din lagărul 
de cea mai mare „efi cienţă” în privinţa 
morbidităţii prin crimă organizată. (cir-
ca 3 milioane de oameni ucişi).După 

studiile făcute în România socialistă, 
unde nu s-a putut afi rma plenar ca 
scriitor, Schlesak se stabileşte în 
RFG, în 1969, unde îşi scrie cărţile 
care îl fac cunoscut, romanele: „Ziua 
patriei”, „Arta dispariţiei” (1986) „Uitu-
cul” (2002), ”Un roman de dragoste” 
(2004), „Capesius, farmacistul de la 
Auschwitz” (2006), „ Vlad. Corectură 
la Dracula” (2007), plachete de versuri 
– „ Prezentul înţelept” ( 1981), ”Efectul 
de tunel” (2000), „Plăcerea buzelor” 
(2000), „ Pierderea toamnei” (2006), 
„ De şaptezeci de ori sete” ( 2006), 
”Poeme despre pierderea numelui, 
despre dragoste şi moarte” (2007) 
ş.a. Traducerea titlurilor este difi cilă, 
am tradus mot-à-mot, în varianta 
literară ar putea să sune altfel. A mai 
publicat eseuri, printre care şi impresii 
după o călătorie în Transilvania natală 
(2004). Este membru al PEN–clubului 
german şi european, a fost distins cu 
premii literare, printre care şi premiul 
„ Lenau”, titluri precum cel de DHC la 
Universitatea din Bucureşti, ş.a. Este 

preocupat de psihologie, de religie, 
ca domenii de interes general, fără 
a face apologia unei anume religii, 
de teoria literaturii. În publicistica sa 
a demonstrat o bună cunoaştere a 
problemelor politice ale Estulul Euro-
pei, ale României, a scris despre Paul 
Celan, Rilke, a fost comparat de critici 
cu Musil, Joyce. Revenind la romanul 
său despre cazul real al farmacistu-
lui Viktor Capesius, membru al SS, 
care declara după război că tot ce 
se întâmpla la Auschwitz şi la care a 
participat şi el - fi ind responsabil, prin-
tre altele cu trierea unor bolnavi - i se 
părea legal, dar şi îngrozitor, totodată. 
Este vorba de un alt caz , ca şi cel al 
lui Eichmann, dar la un nivel inferior 
ierarhic, de „banalizare a răului” (v. 
Hannah Arendt). Dieter Schlesak, ca şi 
Böll, ca mulţi alţi oameni de valoare ai 
Germaniei moderne, fac cinste culturii 
europene, umanităţii, în această lume 
nevindecată de ură şi violenţă.

BORIS MARIAN

Prima parte reprezintă suma comu-
nicărilor susţinute la Conferinţa Inter-
naţională „Viaţa evreiască în Diaspora 
înainte de al doilea război mondial – 
Europa şi zona mediteraneană” (28-29 
mai 2007). La secţiunea „academică”, 
citim comunicările despre Sefer ha-
Bahir, carte fundamentală din tradiţia 
evreilor din Babilon, ca şi urmările 
sale (Ronit Meroz), despre sărăcie 
şi caritate în tradiţia iudaică (Felicia 
Waldman), evreii din Franţa şi Algeria 
în timpul afacerii Dreyfus (prof.dr. Ca-
rol Iancu), evreii din Italia lui Mussolini 
(Michael Safi r), Mihail Sebastian şi 
Eliade (Andrei Oişteanu), cartierele 
evreieşti din Bucureşti (Anca Ciuciu), 
dr. I. J. Niemirower (L. Z. Herşcovici) 
ş.a. Interesante au fost comunicările 
studenţilor: depre rolul femeii în Orien-
tul Apropiat, în antichitate (Alexandra 
Untu), dr. Adolph Stern (Ildiko Galeru), 
imaginea evreului în opera lui Liviu 
Rebreanu (Daniela Grădinaru), Po-
gromul legionar de la Bucureşti (Adi-
na Babeş). Luther şi evreii (Mihnea 
Georgescu), Războiul de Şase Zile 
(Alina Stănescu), Poziţia Papei Ioan 
Paul al II-lea faţă de iudaism (Tudor 
Petcu). Alte comunicări: Psihologia 
Răului, Holocaustul (Peter Dan); Ce 
este fi losofi a iudaică (Raphael Shu-

chat); Tristan Tzara la o comunicare 
din 1946 la Bucureşti (prof. dr. Vasile 
Morar); Istoria evreilor în timpul celui 
de al doilea război mondial (dr. Ale-
xandru Florian); La secţiunea recenzii, 
ni se oferă, sub semnătura lui Andrei 
Oişteanu: „Mircea Eliade. Prizonier al 
istoriei” (de Florin Turcanu, Humani-
tas); Oliver Lustig despre Enciclopedia 
Holocaustului în Ungaria (de Randolph 
L. Brahman, în limba maghiară, Buda-
pesta – 2007). „Studia Hebraica” este 
un reper în studierea istoriei culturii şi 
civilizaţiei evreilor într-un context larg, 
al umanităţii din toate timpurile.

Din motive independente de noi, 
care au dus la o oarecare întârziere, 
prezentăm aici, succesiv, după cel 
de-al şaptelea număr, şi pe cel de-al 
optulea, apărut între timp -  caiete edi-
tate de Centrul „Goldstein Goren”, prin 
strădania coordonatorului Centrului, dr. 
Felicia Waldman. Sunt redate lucrările 
Simpozionului de la Bucureşti, 26-27 
iunie 2008, cu tema „Cultura iudaică 
între local şi universal”. Raphael Vago 
(Tel Aviv) a expus „Istoria sionistă şi 
emergenţa sionismului în România”, 
Uri Ehrlich (Beer Sheva): „Limbajul 
rugăciunii din era premodernă”. David 
Lasker, din acelaşi oraş, a vorbit des-
pre istoria şi limbajul caraiţilor (sectă 

apărută în secolul VIII). Hasa Diner 
(New-York) – despre idişul de după 
Holocaust, vorbit de evreii americani. 
Ghenadi Estraikh a prezentat o istorie 
a coexistenţei culturii idiş şi celei ruse, 
în viaţa evreilor din Rusia, Giuseppe 
Lissa (Milano) a adus în atenţie noi 
aspecte ale tradiţiei şi fi losofi ei iudaice 
în secolul XX. Despre tradiţia şi cultura 
evreilor din zona Avignon-ului, de pe 
vremea Papilor, care au fost obligaţi 
să aibă sediul în acel oraş din sudul 
Franţei (sec. XIII-XV), până în zilele 
noastre a discutat prof. dr. Carol Iancu 
de la Universitatea din Montpellier. Fe-
licia Waldman, cunoscătoare a misticii 
iudaice, tratează istoria personajului 
Lilith, prezent în numeroase scrieri. 
Despre arta sinagogală a vorbit dr. Mă-
riuca Stanciu. Andrei Oişteanu a tratat 
tema avangardismului evreo-român. 
Interesante au fost şi comunicările stu-
denţilor, masteranzilor, doctoranzilor: 
„Etica lui Lévinas” (T.G.Borz), „Spania 
şi Egiptul lui Maimonide” (Cristina 
Toma), ş.a. Tudor Petcu a prezentat un 
interviu cu dr. Liviu Beris, preşedintele 
A.E.R.V.H. Ultima parte conţine alte 
contribuţii interesante semnate de 
Carol Iancu, Vasile Morar, personalităţi 
ale culturii.

B.M.M.

Dieter Schlesak, un scriitor 
ce face cinste culturii europene

„Studia Hebraica” nr. 7 şi 8

TEŞU – 75
Teşu nu mai 

este un nume, cu 
o anume căldură 
şi delicateţe prin 
însăşi sonoritatea 
sa. Teşu este astăzi 
un brand, titulatura 
unei edituri de rela-
tiv succes, prolifi că 
şi contradictorie, 
poate, dar de certă 
notorietate. Cifra 
75, care urmează 
numelui, nu indică 
numai o vârstă, ci 

o consecvenţă, o stăruinţă întru a reuşi şi, de ce 
nu?, chiar reuşita însăşi. Două duzini de titluri 
(aproximez, desigur), vin să mă confi rme.

Prima lucrare pe care i-am citit-o şi m-a 
atras – n-am sărit nici o pagină – a fost, acum 
aproape două decenii, o carte despre evreimea, 
cu merite prea puţin cunoscute (şi, vai, de atâtea 
ori contestată), trăitoare pe teritoriul României. 
Contribuţia substanţială a evreilor la cultura şi 
civilizaţia României (dar şi la istoria sa), cu mii şi 
mii de jertfe şi cu sute de mii de ucişi pe nedrept, 
după 1940, justifi că, desigur, titlul surprinzător 
al cărţii: România iudaica. Unii, nu neapărat rău 
intenţionaţi, au încercat să descopere în spatele 
lui Teşu echipa, colaboratorii săi apropiaţi şi ne-
divulgaţi, spre meritul lui Teşu, atunci când toate 
cărţile sale îşi asumau un risc. Au urmat multe alte 
lucrări – nu le enumăr pe toate – la fel de puse, 
câteodată, la zid: Securitatea şi evreii, Istoria 
evreilor din România, Talmudul... şi câte altele. 
Faptul că nume mari ale culturii române, istorici 
de prestigiu, academicieni de talia lui Giurăscu, 
i-au apreciat sârguinţa, efortul şi, în opinia lor, 
onestitatea, nu l-au salvat întotdeauna. Dar a fost 
citit! Este citit! Şi, în pofi da oricăror contestări, 
Teşu rezistă. E mai mult decât un merit. Este, din 
nou, memorie, recunoaştere şi istorie.

A mai editat Teşu - am în vedere ediţia inte-
grală a lucrării - Procesul lui Isus, reconsiderat, 
reconstituit şi relatat de un mare profesor şi 
jurist israelian. Teşu a riscat din nou şi a câştigat 
din nou. M-au încântat, nu pot să nu amintesc 
aici – elogiu implicit! – cei 5000 de ani de umor 
evreiesc. Am râs uneori, am lăcrimat, nu o dată, 
conform vechii zicale autohtone, „plânge râsul 
de-astă vară”! Am parcurs, de asemenea, multe 
din memorabilele sale editări în limba română, 
care nu îşi afl aseră până la el recunoaşterea. Mă 
gândesc, mai cu seamă, la Cioran şi la eseul său 
despre virtuţile şi drama unui popor de solitari. 
Despre noi, da... A editat şi un încântător roman 
al Reginei Maria...

Am citit aproape tot din ce ne-a oferit Teşu So-
lomovici... cu sentimentul că el a izbutit să învingă 
tranziţia. Cărţile sale, multe din consideraţiile lor, 
nu puţine din gândurile pe care a ştiut să le trans-
mită, stăruitor, peste vremi, dăinuie în noi.

În rest, la mulţi ani, confrate al meu întru scris! 
O revistă lunară, „Realitatea Evreiască”, îţi urează 
sănătate şi putere de muncă!

DOREL DORIAN

TRĂIND ÎN PREZENT, CU OCHII LA VIITOR In memoriam

La iniţiativa Uniunii Scriitorilor şi a locatarilor blo-
cului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 321, pe data 
de 20 martie a fost amplasată o placă comemorati-
vă dedicată scriitorului Horia Aramă, un excepţional 
poet şi prozator.  A excelat în genul S.F., gen în 
care a creat opere de referinţă. A fost un om cu un 
caracter minunat, un romantic al zilelor noastre. Cu 
toate că Omul Horia Aramă a părăsit această lume, 
scriitorul Horia Aramă continuă, prin opera sa, să 
trăiască în inimile noastre. (Z. TAUBERG)

Noua carte, „De azi pe 
mâine”, a Rozaliei Bines, 
- „Doamna Electronică”, 
supranumită astfel de 
regretatul I. Schechter, în 
prefaţa la una din cărţile 
ei de referinţă, „Tikşuv” – 
„Telematică mobilă”, - se 
remarcă prin spectrul larg 
de teme ştiinţifi ce, tratate 
pe înţelesul tuturor, prin 
vocaţia umanistă. Unul 
din meritele principale 
ale cărţii - culegere de 
articole publicate în pre-
sa israeliană de limbă 
română – este acela că 
reuşeşte să transmită lec-
torului interesul autoarei 
trăind în prezent, cu ochii 
la viitor (incursiuni în cei 
20 de ani de telefonie mobilă în Israel, 
consideraţii despre „iphone”, celularul 
din cea mai nouă generaţie, simpozi-
oane în Israel şi în România pe teme 
de specialitate). Textele informative se 
întâlnesc cu cele interogative, pentru 
că Rozalia Bines ştie să privească 

aversul şi reversul 
medaliei în lumea 
tot mai tehnologiza-
tă, fi e că e vorba de 
roboţi „prieteni sau 
rivali ai oamenilor”, 
fie  - de internet, 
care nu înseamnă 
numai „informaţie 
şi distracţie, dar şi 
înşelăciune şi jaf”. 
„Notele de lectu-
ră” îi prilejuiesc: 
~  rememorări ale 
propriei copilării şi 
adolescenţe („Ba-
lada târguşorului 
evreiesc” de Victor 
Rusu); ~ comenta-
rii despre relaţiile 
Israel – Germania 

în perioada postHolocaust („Pe mar-
ginea vulcanului”, de Amoz Oz); ~ 
frământări privind mult dorita pace în 
Orientul Mijlociu („Marea de peste noi”, 
de prof. Amnon Rubinstein); ~ referiri 
la transfi gurarea în artă a tragediei 
Holocaustului (expoziţia de la Yeshiva 

University Museum din New York, a 
unuia dintre pictorii reprezentativi ai 
primei generaţii de după Holocaust, 
Valentin Lustig, originar din Cluj, care 
a pierdut la Auschwitz 55 de membri ai 
familiei); ~ observaţii despre volumul 
de memorialistică al lui Bill Clinton 
(„Viaţa mea”). „Impresiile de călăto-
rie” îi pun în valoare înzestrările de 
reporter, fi e că e vorba de evenimente 
culturale ale comunităţii evreieşti din 
România, fi e - de prezenţe comunitare 
evreieşti în trecutul mai îndepărtat sau 
mai apropiat şi păstrarea memoriei 
lor în insule greceşti, Polonia ş.a. În 
medalionul dedicat memoriei lui I. 
Schechter, la un an de la fulgerătoa-
rea lui trecere în Lumea-De-Dincolo, 
autoarea lasă să vorbească, mai eloc-
vent decât orice evocare, chiar texte 
scrise de importantul scriitor israelian 
de limbă română şi un eseu de Andrei 
Strihan, „ Poetica satirei”. O carte - 
sinteză publicistică de bună calitate 
a principalelor direcţii de interes ale 
autoarei: ştiinţă popularizată, jurnal 
de lectură şi de călătorie. 

IULIA DELEANU
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Benjamin Netanyahu s-a 
născut în 1949, la  Tel Aviv, 
dar familia s-a mutat mai târziu 
la  Ierusalim şi apoi în Statele 
Unite, unde tatăl său, istoricul 
Benzion Netanyahu, a efectuat  
o serie de cercetări. “Bibi”, aşa 
cum este numit de prieteni, 
şi-a făcut studiile liceale în 
SUA, apoi, la vârsta de 18 
ani, a revenit în Israel pentru 
a efectua serviciul militar, într-
un comandou de elită, Sayeret 
Matkal.  A luat parte chiar la ac-
ţiunea de eliberare a ostaticilor 
unui avion răpit de terorişti. A 
participat apoi şi la războiul de 
Yom Kippur, ajungând la gradul 
de căpitan. S-a întors în Sta-
tele Unite la studii. A absolvit 
Facultatea de arhitectură şi 
de management în afaceri la 
faimosul MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) şi a 

studiat ştiinţele politice la MIT şi la 
Harvard. Între 1972-78, a lucrat la 
diferite fi rme americane. În acelaşi 
timp, s-a preocupat de problema 
terorismului, organizând două confe-
rinţe internaţionale pe acest subiect 
în care a subliniat necesitatea de a 
lupta împotriva organizaţiilor teroriste 

şi a regimurilor care le sprijineau. 
În 1982, a fost numit şef adjunct de 
misiune la Ambasada Israelului de la 
Washington, iar în 1984 - ambasador 
la ONU, poziţie pe care a deţinut-o pa-
tru ani. A susţinut cauza Israelului pe 
plan internaţional şi a fost principalul 
iniţiator al declasifi cării arhivelor ONU 
privind crimele comise de Germania 
nazistă.

A revenit în Israel în 1992 şi a fost 
ales deputat în Knesset din partea 
partidului Likud, fi ind numit ministru 
adjunct de externe. În 1991, a făcut 
parte din delegaţia israeliană la con-
ferinţa de pace de la Madrid şi a par-
ticipat la primul program de cooperare 
strategică israeliano-americană.

În 1993, este ales preşedinte al 
Likud, aflat în opoziţie. În 1996, o 
dată cu câştigarea alegerilor, devine 
premier al Israelului. În cei trei ani cât 
a deţinut această funcţie, a dus o per-
manentă luptă împotriva terorismului 
şi a încercat să stimuleze procesul de 
pace. A introdus o serie de reforme 
economice şi a accelerat procesul de 
privatizare. După încheierea manda-
tului, a lucrat în sectorul privat apoi, 
în 2002, revine în politică, mai întâi 
ca ministru de externe apoi, în 2003, 
ca ministru de fi nanţe. Reformele lui 

au dus la ieşirea ţării din criză şi la 
o puternică relansare a economiei 
israeliene.

Actualele alegeri legislative, deşi 
nu au fost câştigate de Likud, i-au 
adus din nou desemnarea pentru 
funcţia de premier, dorinţa lui fi ind de 
a forma un guvern de uniune naţională 
sau măcar o mare coaliţie guverna-
mentală.

Netanyahu este autorul mai multor 
cărţi despre problema terorismului, 
traduse în mai multe limbi.

Este căsătorit. Soţia lui, Sara, este 
psiholog. Perechea are trei copii. 

(E.G.)
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Un fals rabin profi tă de 
generozitatea şi spaţiul 
„Jurnalului Naţional”

În prestigiosul cotidian „Jurnalul Naţional” de 
joi, 5 februarie 2009, a apărut interviul, însoţit de o 
fotografi e în policromie, comică şi ridicolă, acordat 
de către un personaj autointitulat „mare rabin” şi 
„preşedintele organizaţiei evreilor din România”, 
Eli Caufman.

Din capul locului, se cuvin două precizări: nici 
rabinul nu e rabin, nici organizaţia pe care el o 
prezidează nu există (conform ziarului „Jurnalul 
săptămânii”, nr.72, 18 ianuarie 2009, care apare 
în Israel).

Aceasta este prima impostură.
Celelalte derivă din prima. Domnul E.C. se arată 

foarte îngrijorat de soarta cimitirelor evreieşti din 
România şi nu înţelege de ce Federaţia Comuni-
tăţilor Evreieşti din România nu face mai repede 
dreptate în cazul atacului împotriva Cimitirului 
Evreiesc din Şoseaua Giurgiului. În primul rând, 
el ar fi  trebuit să ştie că, în România, de dreptate 
se ocupă Justiţia, nu F.C.E.R.

În legătură cu acest atac, noi am sesizat imediat 
autorităţile competente ale statului, Poliţia, Minis-
terul Administraţei şi Internelor, Ministerul Justiţiei. 
A fost deschisă o anchetă foarte serioasă, au fost 
identifi caţi făptaşii şi s-a organizat şi reconstituirea 
celor întâmplate, la care a luat parte şi vicepreşe-
dintele F.C.E.R. Ancheta continuă şi probabil că va 
ajunge în curând în sălile de tribunal. Acesta este 
drumul, chiar dacă domnul E.C. e atât de plin de 
nerăbdare. Probabil că, întrucât el nu recunoaşte 
Statul Israel, s-a gândit să facă ordine în România. 
Îl avertizăm că nu e de competenţa lui.

În privinţa administrării cimitirelor evreieşti din 
România, unde falsul rabin a simţit că ar putea fi  
o „afacere” pentru el şi acoliţii săi, lucrurile stau 
foarte clar şi în limita celei mai stricte legalităţi. În 
perioada interbelică, toate comunităţile evreieşti din 
România, care numărau circa 800.000 de membri, 
au achiziţionat, pe lângă cimitirele deja existente, 
unele terenuri, pe care le-au socotit necesare în 
viitor. Între timp, peste 90% dintre ei au dispărut, 
fi e natural, fi e în Holocaust, fi e părăsind ţara pen-
tru Israel, Statele Unite sau alte meleaguri. Astăzi 
au mai rămas în România circa 8000 de evrei. 
Terenurile rămase libere pot fi  păzite şi îngrijite cu 
fonduri fi nanciare pe care nu le avem. Şi atunci, 
ni se pare justifi cată înstrăinarea lor atentă, fără 
a leza în nici un fel vecinătatea cimitirelor lângă 
care se afl ă. Iar banii dobândiţi în acest fel, potrivit 
normelor Cultului Mozaic, se pot folosi în mod ex-
clusiv pentru îngrijirea şi administrarea cimitirelor 
evreieşti. În noiembrie 2008 F.C.E.R. a încheiat un 
Acord cu un grup important de Mari Rabini (de data 
aceasta, adevăraţi) de origine română, din Israel, 
Anglia şi SUA. Potrivit Acordului  încheiat,   aceşti   
Rabini   vor  delimita   strict  părţile  de  teren   din 
vecinătatea cimitirelor, care pot fi  înstrăinate.

O altă impostură priveşte tonul superior şi 
injurios la adresa Marelui Rabin Menachem Ha-
cohen, mentorul spiritual şi religios al F.C.E.R., o 
remarcabilă personalitate a iudaismului din Israel, 
SUA şi Europa, autorul a 28 de volume de studii 
substanţiale de iudaistică.

De acelaşi tratament injurios se „bucură” şi 
Primul Rabin al F.C.E.R., un Rabin tânăr, încon-
jurat de toată stima şi preţuirea obştii noastre din 
România, pe care domnul E.C. îl acuză că n-ar fi  
evreu. Documentele autentice pe care le deţine 
statuează foarte clar şi fără tăgadă evreitatea 
Rabinului Sorin Rosen.

Dar oare domnul Eli Caufman este evreu ?
Ne exprimăm sentimentele de amărăciune că 

un „Jurnal Naţional” atât de prestigios s-a lăsat 
„prins” atât de uşor în plasa unui sinistru impostor, 
indiferent cine ar fi  el...

Preşedintele F.C.E.R.
dr. AUREL VAINER

Deputat

DREPT L A REPLICĂB E N J A M I N  N ETA N YA H U , 
premierul desemnat al Israelului

Leonard Abess jr. 
– „bancherul cel 

generos”

 Aceste cuvinte au fost folosite de preşedin-
tele Obama în primul său discurs privind situaţia 
economică din Statele Unite, când a vorbit despre 
necesitatea de a face sacrifi cii şi de a ajuta ţara, 
instituţiile şi angajaţii să depăşească actuala criză 
economică. „Am afl at şi că speranţa poate fi  des-
coperită în locuri neobişnuite, că adesea inspiraţia 
vine nu de la cei mai puternici sau cei mai faimoşi, 
ci de la visele şi aspiraţiile americanilor obişnuiţi... 
Mă refer aici la Leonard Abess, un preşedinte de 
bancă din Miami, care şi-a vândut societatea, a 
primit un bonus de 60 de milioane de dolari pe 
care l-a împărţit celor 399 de angajaţi care au 
lucrat pentru el, plus alţi 72 de foşti angajaţi.” El 
nu a făcut public acest lucru, dar când ziarul local 
a descoperit acest lucru, el a spus pur şi simplu: 
I-am cunoscut pe unii dintre ei de când aveam 
şapte ani şi am considerat că nu este drept ca 
toţi banii să-mi aparţină”. Invitat în loja Primei 
Doamne, Abess a ascultat surprins şi emoţionat 
cuvintele preşedintelui.

     După acest discurs, gestul lui Abess a făcut 
înconjurul lumii, el fi ind considerat „un bun capita-
list”, al cărui exemplu ar trebui urmat şi de alţii.

    Leonard Abess jr. a fost preşedintele City 
National Bank din Miami, fondată de tatăl său. 
Provine dintr-o familie evreiască şi este membru 
în Consiliul de conducere al Federaţiei Evreieşti 
din Marele Miami şi al Ligii Anti-defăimare. „Leo-
nard Abess, care a oferit milioane de dolari anga-
jaţilor săi, este un lider al Federaţiei Evreieşti din 
Miami”, a declarat  la Washington William Daroff, 
directorul United Jewish Communities. La rândul 
său, Jacob Solomon, vicepreşedintele executiv al 
Federaţiei Evreieşti din Marele Miami, a declarat 
că Leonard şi familia lui au fost de-a lungul vremii 
susţinători generoşi ai organizaţiei evreieşti. 

    Leonard Abess jr. este  şi un cunoscut 
militant ecologist şi membru al faimoasei WWF 
(World Wildlife Foundation).

EVA GALAMBOS

O.S.C.E.  caută măsuri 
efi ciente de combatere 

a antisemitismului
La 17 martie a.c., la Viena, sub auspiciile O.S.C.E., a fost orga-

nizată o masă rotundă, cu tema „Combaterea antisemitismului, ten-
dinţe şi provocări în regiunea O.S.C.E.”. Au luat parte reprezentanţi 
din 16 ţări europene, precum şi ai unor organizaţii internaţionale 
şi asociaţii, printre care Comitetul Evreiesc American, Congresul 
Evreiesc Mondial, Comisia Helsinki şi alte 12 organizaţii. Din partea 
României au participat deputatul dr. Aurel Vainer şi Răzvan Ro-
tundu, directorul Direcţiei Consiliului Europei şi Drepturilor Omului 
din MAE. Organizarea acestei reuniuni, a subliniat Rabinul Andrew 
Baker, reprezentant personal al preşedintelui O.S.C.E. în cadrul 
Ofi ciului pentru Combaterea Antisemitismului,  a fost determinată 
de faptul că în ultimele luni s-a înregistrat o creştere semnifi cativă 
a manifestărilor şi incidentelor antisemite în regiunea O.S.C.E., 
provocată atât de confl ictul din Orientul Mijlociu, cât şi de situaţia 
economiei mondiale.  Masa rotundă, a adăugat el, a fost organi-
zată pentru a face o trecere în revistă a situaţiei şi a găsi măsurile 
practice de a face faţă acestei probleme. În cadrul lucrărilor a fost 
trecută în revistă situaţia antisemitismului pe ţări, manifestările 
antisemite în mass-media dar şi ale unor oameni politici cunoscuţi, 
problema antiisraelismului, noua faţadă a antisemitismului. Au fost 
dezbătute o serie de măsuri vizând combaterea fenomentului  cum 
ar fi  elaborarea de proiecte legislative antiextremiste, dezbateri 
cu reprezentanţi ai mass-media pentru elaborarea unor articole 
şi studii cu caracter echilibrat, programe educaţionale la diferite 
niveluri ale învăţământului pentru combaterea antisemitismului şi 
altele.

    Luând cuvântul din partea României, Mihai Rotundu a 
recunoscut că de multe ori, în cazul unor incidente antisemite, 
răspunsul autorităţilor publice nu a fost pe măsură. Totuşi, la unele 
cazuri de negare a Holocaustului din media românească, CNA a 
aplicat sancţiunile prevăzute prin lege. Dr. Aurel Vainer a prezentat 
un tablou al manifestărilor antisemite din România (apariţia unor 
publicaţii legionare sau atacuri antievreieşti în unele ziare, lipsa 
de preocupare în unele şcoli faţă de predarea Holocaustului şi 
istoriei evreilor). Vorbitorul a subliniat că, recent, la Bucureşti,  au 
fost puse bazele unui „Forum pentru combaterea antisemitismului 
şi negaţionismului”care va reuni organizaţii şi persoane interesate 
în acest demers. (E.G.)

Din istoria comunităţilor evreieşti de pretutindeni

EVREII DIN GIBRALTAR
Gibraltar – Coloanele lui Hercule, vechi port între Atlantic 

şi Mediterana, fostă colonie britanică. Locuiesc acolo circa 
25.000 de sufl ete. În sec. XIX erau 2000 de evrei. Acum 
numărul lor este mic (cca. 500). Strămoşii lor au venit în sec. 
XIV, iar în 1729, în urma acordului dintre Anglia şi Maroc, 
numărul evreilor a crescut simţitor, fi ind chemaţi pentru 
înfl orirea negoţului, fi nanţelor. În 1969, ei au serbat 200 de 
ani de la înfi inţarea sinagogii Şaar Haşamain. Mai funcţi-
onează încă trei sinagogi, din care una, Nefusod Yehuda, 

are o vechime de 200 de ani. Urmaşi ai maranilor, evreii din 
Gibraltar sunt sefarzi cu cea mai activă viaţă religioasă din 
zonă. Unul dintre preşedinţii comunităţii, Joshua Hassan, a 
fost prim-ministru al Gibraltarului. Toţi copiii din comunitate 
studiază ebraica, Tora, Talmudul. În timpul celui de-al doilea 
război mondial, evreii s-au refugiat în Anglia, de teama so-
sirii trupelor germane în Africa de Nord. Numai o parte s-au 
întors. Unii au făcut Alia. O comunitate mică, afl ată într-un 
punct de răscruce a drumurilor istoriei. (B.M.M.)
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„Observator cultural”, într-o ascen-
siune vizibilă sub aspect calitativ ( nu şi 
grafi c), discută în nr.207/12 martie a.c., 
problema traducerilor, multe, afl ate pe 
piaţa cărţii, în suferinţă (exigenţă slabă).  
Semnează semnale Riri Manor, Liviu 
Călburean, Bogdan Tănase ş.a. Liviu 

Ornea îl evocă pe poetul Cristian Popescu, dispărut 
prematur dintre noi. Bogdan A.Stănescu şi Vasile 
Ernu ( basarabean) încep un schimb de epistole 
foarte interesant, continuat în numerele următoare, 
cu trimiteri la mari scriitori ruşi, prea puţin sau mai 
deloc cunoscuţi la noi: Zamiatin, Platonov, Bulgakov 
(acesta, mai bine receptat), care au cunoscut absur-
dul „luminoasei epoci socialist-comuniste”. Alexandru 
Matei ne incită cu un serial: „Impostura ca stil”, mult 
comentat pe Internet, temă inepuizabilă şi aplicabilă 
oriunde şi oricând, mai cu seamă acum. Că noi trăim 
acum şi o vedem, dacă vrem. Alberto Castaldini, autor 
italian cunoscut în domeniul istoriei religiilor, se ocupă 
de iudaism, considerând că acesta s-a salvat (după 
cum spune şi Rosenzweig) prin„ieşirea din istorie”, 
expresie ambiguă la prima citire. Printre nominalizaţii 
la Premiile revistei reţinem pe Paul Cornea, Marta 
Petreu, Sebastian Reichmann (poet), Andrei Cornea, 
Stelian Tănase, ş.a. In numărul din 19 martie a.c. 
citim recenzii la „Noul – o veche 
poveste” de Andrei Cornea (Ed.Hu-
manitas) şi la „Variaţiuni pe o temă 
de Vivaldi”, de Iulia Deleanu (Ed. 
Kriterion). Interesant articolul Iuliei 
Popovici: „Moartea intelectualului 
român. Necrolog”, uşor catastrofi c, 
dar oportun. Că intelectualul nu 
moare nicăieri decât, eventual, de 
foame, e clar, dar pericolul vine din partea ispitelor, 
care-s mari, Doamne.In numărul din 26 martie a.c., 
Ovidiu Pecican semnează „Românism şi patriotism”, 
cu trimitere la oscilaţiile şi conformismul unor istorici 
(Dan Berindei, ş.a.), ca şi despre inconsistenţa unor 
atitudini.Un autor ce merită citit. 

„România literară”, din 6 martie a.c., oferă o 
evocare a recent dispărutului poet timişorean, ajuns 
aproape centenar, Anavi Adam, evocare semnată de 
Mircea Mihăieş, din aceeaşi urbe cu poetul. Afl ăm, 
dacă nu ştiam, că anul acesta se împlineşte un veac 
de la naşterea lui Eugen Ionescu (1909-1994), iar 
în Franţa a şi apărut o biografi e, de 6oo de pagini, 
a marelui „absurd”.Citim o replică spumoasă a lui 

Andrei Cornea la articolele Ioanei Pârvulescu despre 
Platon, o scrisoare de la Paris, datată în 1994, a lui 
L. Raicu despre Canetti, un articol despre Urmuz, 
antemergătorul avangardei bucureştene, semnat de 
C. Trandafi r (a scos şi o carte despre Sebastian), 
ş.a. In următorul număr, Eduard Sava face o cronică 
plastică la o expoziţie de la Muzeul Metropolitan din 
Chicago, cu mare competenţă, S.Damian analizează 
atent proza lui Breban, semnifi caţiile mai puţin sesiza-
bile la o simplă lectură. Citim despre scriitorii din exil 
– Monica Lovinescu, Petru Dumitriu, Sanda Stolojan, 
Bujor Nedelcovici,Paul Goma, Virgil Ierunca, unii mai 
stimabili, alţii nu foarte. Livius Ciocârlie, adesea inte-
resant, aminteşte de Victor Brauner, pe a cărui piatră 
tombală fi ind scris „artist român”, spre deosebire de 
alţi răposaţi, originari din România, nespecifi caţi. Nae 
Ionescu este ironizat pentru că identifi ca românitatea 
cu ortodoxia, teză considerată stupidă. Neobositul Leo 
Butnaru ni-l aduce în atenţie pe Boris Pasternak, cu 
date biografi ce şi versuri în traducere proprie. Leo 
Butnaru a făcut mult în ultimii ani pentru cunoaşterea 
literaturii, poeziei ruse de cea mai bună calitate.In 
numărul din 27 martie a.c., Gh.Grigurcu comentează 
critic „Scrisori către fi ul meu”, de Gabriel Liiceanu, care 
se dovedeşte un „ucenic infi del” al lui Noica. „Când 
Socrate nu are dreptate”, de Andrei Cornea, a fost pu-

blicată în limba franceză, în Quebec 
(Canada). Cartea a fost premiată de 
„România literară” în 2005. 

„Cultura”, din 5 martie a.c., se 
deschide cu editorialul lui A.Bulai: 
„Urmează problema evreiască?”, 
referindu-se la recrudescenţa xeno-
fobiei în Europa de azi, ca urmare a 

celor ce se întâmplă în Italia cu imigranţii rromi. Este 
un semnal de alarmă, dar chestiunea se complică, 
fi ind vorba de o modifi care demografi că în tot Vestul 
european, fenomen la care ţările respective nu s-au 
adaptat sau pentru care nu au fost pregătite. Mai 
degrabă se profi lează o „problemă islamică”.In nu-
mărul din 12 martie a.c., Mihai Iovănel critică recenta 
apariţie a cărţii: „Perfectul acrobat. Leonte Răutu, 
măştile răului” de V.Tismăneanu, Cristian Vasile, sub 
aspectul construcţiei. In 26 martie a.c., afl ăm opinia lui 
C.Stănescu despre „Istoria critică a literaturii române” 
a lui N.Manolescu, căruia îi reproşează superfi cialita-
tea tratării fenomenului literar din ultimele decenii. 

 BORIS MARIAN

În emisiunea de pe TVR Cultural a domnului Horia Roman 
Patapievici – al cărei titlu sună poruncitor ca un strigăt de bătă-
lie... paşnică: „Înapoi la argument” – o apariţie spectaculoasă: 
doamna Madeea Axinciuc. Neştiută, necunoscută, nevăzută 
până acum pe micile noastre ecrane. O tânără savantă, care-ţi 
poate tăia literalmente respiraţia când afl i în ce zonă a culturii 
s-a specializat şi câte limbi cunoaşte – ceea ce i s-a întâmplat 
de altfel şi moderatorului. Să le enumăr: franceza, engleza, 
greaca veche, ebraica biblică, aramaica biblică, ebraica mo-
dernă. Să adaug că este lector la Catedra de Studii Iudaice de 
la Universitatea bucureşteană şi că a fost invitată în emisiune 
pentru a-şi prezenta cartea nou apărută – lucrarea dumisale 
de doctorat, de fapt: „Profetul şi oglinda fermecată”, comentarii 
şi interpretări ale operei lui Mo-
ise Maimonide, marele gânditor 
evreu care, deşi mort în 1204, 
continuă să trezească şi azi în 
lume un puternic interes spiritual. 
Mai ales prin lucrarea „Călăuza 
rătăciţilor”, în care se îmbină mai 
multe tradiţii şi culturi, dar care 
se adresează în special coreli-
gionarilor săi din epocă, cărora 
le traduce „conceptele fi lozofi ce 
greceşti şi arabe din punctul de 
vedere al gândirii iudaice”. E greu să poţi, fi e doar şi sugera, în 
puţinele rânduri ale unei cronichete, profunzimea acestor idei 
pe care doamna Axinciuc a reuşit totuşi să le facă accesibile în 
acel ceas al emisiunii. Am reţinut două din concluziile gândirii 
lui Maimonide: „să nu-ţi fi xezi singur limitele, să nu consideri 
niciodată că ai ajuns la capăt; nu fi nişul contează, ci drumul 
spre ţintă”. Şi că „un text fără cititor nu înseamnă nimic”. 

Să ne străduim, deci, a o citi pe Madeea Axinciuc. Faţă de 
care am rămas datoare cu cel puţin două informaţii jurnalis-
tice: domnia sa nu a fost poate cunoscută în ţară pe cât ar fi  
meritat, întrucât a lipsit patru ani de zile. Timp în care s-a afl at 
la Tel Aviv, unde a condus fi liala Institutului Cultural Român, 
fi ind prezentă în mijlocul intelectualităţii israeliene originare din 
România, atât de legată de limba şi cultura spaţiului mioritic. 
Am citit, de altfel, nu o dată, în revista “Minimum”, tot felul de 
comentarii privitoare la activitatea dumisale.

Şi a doua informaţie, pentru cei care nu au văzut-o în emi-
siune, rugându-vă să-mi îngăduiţi această remarcă, fără a o 
considera frivolă. Ei bine, tânăra savantă ne-a demonstrat că 
preocupările fi lozofi ce şi farmecul inteligenţei feminine se pot 
asorta de minune cu o înfăţişare fi zică extrem de agreabilă. Să 
le purtaţi sănătoasă pe toate, doamnă Madeea Axinciuc!

Nu trageţi în scriitor!
Un spectacol de un umor inge-

nios temperat: cel de doar... cinci 
minute, jucat cu o autoironie bine 
acidulată de către scriitorul Mircea 
Horia Simionescu, atunci când 
şi-a primit Premiul de Excelenţă 
oferit de Radio România Cultural. 
O parodie a ritualului convenţional 
al mulţumirilor rostite îndeobşte de 
laureaţi? S-ar putea. Şontocăind 
spre scena Odeonului, de unde se 
transmitea în direct, pe TVR Cul-
tural, împărţirea premiilor anuale, 
şi proptindu-se, întru siguranţa 
mersului, în bastonaşul dumisale 
de promenadă, spiritualul scriitor îşi mărturisea şi dumnealui 
emoţiile. Dar nu pe cele încercate la primirea diplomei şi a 
fl orilor sărbătoreşti (uitate, de altfel, până la urmă, în braţele 
frumoasei domnişoare ce i le oferise) ci la vederea celor 
câteva trepte pe care le avea de urcat spre scenă, cu nepu-
tinţele vârstei dumisale exact de-o seamă cu cea octogenară 
a Radioului Român. Pentru a-şi potoli palpitaţiile inimii a luat 
şi o pilulă, dar degeaba, tableta s-a oprit în gât împreună cu 
emoţiile aferente. Fără să schiţeze vreun zâmbet, fără ca vreun 
muşchi să i se clintească pe faţă, cu pantalonii armonică şi cu 
costumul de mult necălcat, fermecătorul şi super-inteligentul 
prozator, bine cunoscut pentru stilul său inconfundabil, voia să 
sugereze, sarcastic, condiţia scriitorului vârstnic, în această 
perioadă anticulturală pe care o trăim. Dar în care, iată, un 
post radiofonic de seriozitate, Radio România Cultural, are 
totuşi curajul să-şi scoată pieptul înainte ori de câte ori alţii 
scot pistoalele la auzul cuvântului cultură. În ceea ce îl priveş-
te – mărturisea scriitorul – onoarea făcută potolise întrucâtva 
complexele şi-i mai refăcuse încrederea în sine, feştelită de o 
colegă de breaslă. Care fusese oripilată de o scenă evocată 
într-o proză a scriitorului: în timp ce se afl a cu iubita în braţe, 
în pline focuri ale iubirii, se chinuia rău să... găsească vorbele 
potrivite cu care să descrie pe hârtie scena pasională de amor. 
„Nu eşti nici scriitor, nici bărbat adevărat”, l-a beştelit colega 
într-o şedinţă a Uniunii Scriitorilor. Ei bine, iată că Premiul de 
Excelenţă i-a dat lui dreptate: iubeşte şi scrie, deci există!

Aşa e, maestre! Şi să nu vă lăsaţi...
SANDA FAUR

TELEOBIECTIV

Din presa 
cultural\

martie 2009

“Călăuza rătăciţilor”, 
vie şi după 800 de ani...

TELEOBIECTIV

Revista „Realitatea Evreiască” deschide rubrica

AVOCATUL CASEI!
În cadrul acestei rubrici, vom răspunde unor 

probleme juridice în care sunt, cu sau fără voia lor, 
implicaţi cititorii noştri.

E o rubrică de sfaturi juridice şi de ori-
entare în hăţişul, uneori foarte aglomerat, 
al problemelor de această natură care se 
ivesc.

„AVOCATUL CASEI” vă va sfătui cui şi 
cum trebuie să vă adresaţi în implicaţiile 
sau nedumeririle dumneavoastră de ordin 
juridic.

Revista noastră nu îşi asumă unele in-

tervenţii pe care, fi resc, nu şi le poate 
asuma şi nici nu are cum să ofere 

soluţii juridice. Dar ea poate fi  un sfătuitor 
juridic, un prieten al dumneavoastră. Răs-
punsurile se vor da numai prin revistă.

Suntem bucuroşi să vă anunţăm că 
domnul CONSTANTIN ŞELARU, un ex-
celent consilier juridic, a acceptat să gireze 
această rubrică.

Scrisorile dumneavoastră vor fi  trimise 
pe adresa „Realităţii Evreieşti”, cu menţiu-
nea: „Pentru Avocatul casei”.

Lumea israeliană a fi lmului
„Vals cu Bashir”- un alt Oscar pierdut

Câştigătoare a premiilor „Globul de aur” şi „César”, 
pelicula  „Vals cu Bashir” a regizorului Ari Folman, deşi 
era favorită în categoria celui mai bun fi lm străin, nu 
a reuşit să cucerească Oscarul pe 2008. Este pentru 
a doua oară, după „Beaufort”, nominalizat în 2007, 
când un fi lm israelian despre primul război din Liban  
nu este recompensat cu cea mai înaltă distincţie ci-
nematografi că din lume.

„Vals cu Bashir” este o dureroasă autoanaliză a 
ceea ce a însemnat războiul din Liban pentru cei care 
au luat parte la el, este experienţa regizorului însuşi,  
pe atunci militar în vârstă de 19 ani, şi a camarazilor 
lui. Ani de zile, probabil datorită şocului provocat de 
cele trăite, Folman nu şi-a amintit ce  i s-a întâmplat şi, 
dorind să afl e, îşi caută foştii camarazi pe care-i inte-
roghează asupra războiului, reconstituind în acest fel 
fi rul evenimentelor. Regizorul şi-a considerat creaţia 
un fel de docu-dramă; totuşi pelicula nu a fost înscrisă 
în categoria fi lmelor documentare ci a fi lmului artistic. 
Interesante sunt mijloacele folosite de Folman - o 
combinaţie între realism şi animaţie. Povestea este de 
un dramatism profund, o demonstraţie a tragediei şi 
consecinţelor individuale şi colective ale războaielor, 
de aceea, exista o cvasicertitudine a câştigării Osca-
rului. Nu a fost să fi e aşa. Întrebarea pe care au pus-o 
cei din lumea fi lmului, precum şi spectatorii a fost: de 

ce? S-au lansat mai multe ipoteze, dar explicaţia, ac-
ceptată de mai mulţi critici de fi lm, actori sau regizori, 
este că, în problema istoriei evreilor, Hollywood-ul nu 
poate depăşi momentul Holocaustului, dovadă nume-
roasele fi lme care au luat Oscar-uri, abordând acest 
subiect. (Vezi „Cititorul”, în care Kate Winslet a primit 
Oscarul pentru interpretare feminină)  Israelul de azi, 
cu problemele sale, cu autoanalizele dureroase, cu 
confruntările sale cu istoria contemporană a ţării, este 
privit cu mirare, consternare şi lipsă de înţelegere de 
către cei care decid premiile cinematografi ce. Nu pe 
aceşti evrei îi ştim noi, par să spună ei. 

 „Shiva”, la Festivalul B’Est
Publicul român a avut prilejul să vizioneze, în 

cadrul Festivalului B’Est, fi lmul israelian „Shiva”, pro-
ducţie 2008, recompensată cu Premiul cinematografi ei 
israeliene. Regizat de Ronit şi Shlomi Elkabez, cu  o 
distribuţie de excepţie, Ronit Elkabez jucând unul 
dintre principalele roluri feminine, fi lmul prezintă, în 
contextul unui doliu de şapte zile, confl ictele - materia-
le, morale, personale - în urma decesului unui membru 
al unei familii marocano-evreieşti numeroase. Cu o 
acţiune mai degrabă statică, pelicula oferă actorilor, 
individuali sau în grup, posibilitatea să-şi manifeste 
cu pregnanţă capacitatea de interpretare.

 EVA GALAMBOS 
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 Cu aceeaşi mare durere şi tristeţe 
anunţ că, la 18 martie (7 ADAR), s-au 
împlinit patru ani de când dragul, bunul şi 
iubitul meu soţ, DOLFI STERN, a părăsit 
această lume. Fie-i memoria binecuvân-
tată şi Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! Ella.

Familia adânc îndurerată aminteşte 
tuturor celor care l-au cunoscut şi apre-
ciat, că pe 7 iunie a.c., se împlinesc doi 
ani de când iubitul nostru SAMI FERARU 
(MILUŢ) ne-a părăsit. Model de bunătate, 
dăruire, spirit de sacrifi ciu pentru toţi cei 
apropiaţi. Chipul lui blând ne va însoţi 
mereu. Îl vom păstra veşnic în sufl etele 
noastre. Familia.

 Se împlineşte un an de la plecarea 

dintre noi a omului deosebit, soţ, tată şi 
bunic, MIRCEA ORENSTEIN (MEER BEN 
MAISE IOSUB-COHEN) din Roman. Fie 
să-şi găsească adevărata odihnă în rân-
durile celor sfi nţi şi curaţi. Atotmilostivul 
să-l adăpostească sub aripile sale şi să-i 
păstreze sufl etul în împărăţia cerească. 
Domnul să fi e de partea sa şi să se odih-
nească în linişte şi în pacea cea veşnică!

 Se împlineşte un an de la plecarea 
dintre noi a iubitei noastre mame şi bu-
nică GOLDIŢA POPLINGHER (GOLDA 
BAT DAVID) din Târgu Neamţ. Fie să-şi 
găsească adevărata odihnă în rândurile 
celor sfi nţi şi curaţi. Atotmilostivul s-o adă-
postească sub aripile sale şi să-i păstreze 
sufl etul în împărăţia cerească. Domnul să 

fi e de partea sa şi să se odihnească în 
linişte şi în pacea cea veşnică!

S-au împlint 11 ani de la plecarea 
dintre noi a  regretatului JEAN ŞTIRBU, un 
om minunat, fost director adjunct la Căminul 
Băluș. Nu te vom uita niciodată. Tina, soție, 
Floreta, fi ică, Yarit, nepoată, Puiu, ginere.

 Cu profundă durere şi tristeţe co-
memorez la data de 12 mai, trecerea în 
nefi inţă a iubitului meu soţ IONAS (PUIU) 
ACS. Va trăi veşnic în inima şi sufl etul 
meu. Frima Acs.

 Au fost înhumaţi în cimitirele din ţară: 
SCHWARTZ MAURICIU (Reşiţa); GROSS 
SIMON (88 de ani); Dr. GOLDŞTEIN MIHAI 
(75 de ani, Craiova); KURTZBERG SAMY 
(Rădăuţi).

Alexandru Cornescu (z.l.)
Un nume de prestigiu, o mare personalitate 

a publicisticii româneşti de aproape jumătate 
de veac cu acel anonimat trist la care ne obli-
gă, nedreptate cumplită, ultimii ani de viaţă. 
L-am cunoscut, pe când nu mă afl am direct în 
faţa lui şi mult înainte de a-i fi  oferit, personal, 
un manuscris spre lectură. Dar am comunicat, 
aş zice, sufl eteşte, încă de la prima întâlnire, 
de la primul contact nemijlocit, cu spiritul său 
activ, contradictoriu, uneori, dar receptiv la 
sugestii, la punctul advers de vedere.

S-a stins un important ziarist. Vor apărea, 
desigur, mereu alţii. Dar niciun ziarist nu poate 
fi  înlocuit cu un altul la fel. Cu un alt ziarist, 
da… Dar nu cu un alt Alexandru Cornescu.

DOREL DORIAN

 DECESE  COMEMORĂRI 

Din dorinţa de a fi  cât mai aproape de 
cititorii noştri, de preocupările lor şi chiar de 
unele difi cultăţi pe care le întâmpină în viaţa 
de zi cu zi, deschidem

„Poşta redacţiei”!
Scrieţi-ne, suntem la dispoziţia dum-

neavoastră.
Vom publica cele mai interesante ştiri 

privind activitatea comunităţilor locale. Fiţi 
colaboratorul nostru! Avem nevoie de co-
laborarea dumneavoastră pentru a fi  mai 
aproape de problemele cu care se confrun-
tă comunităţile locale din Bucureşti şi din 
provincie. Vom răspunde prompt şi unor 
situaţii, aprecieri la adresa revistei noastre 
şi preocupări personale despre care ne veţi 

scrie. Aşteptăm scrisorile dumneavoastră pe 
adresa poştală:
Revista „Realitatea Evreiască”, Str. Popa 
Nan nr.70, sector 3, Bucureşti, cod poştal 
024078, E-mail: realitateaevreiasca@gmail.
com, Fax : 021/3277560

„Poşta redacţiei” vă stă permanent la 
dispoziţie.

• La 4 aprilie 1944, s-a născut 
la Bad Hall (Austria) 

scriitorul ROBERT SCHINDEL. 
Opera sa a fost distinsă cu 
numeroase premii.

• La 5 aprilie 1954, s-a născut 
violoncelistul israelian DAVID 

SHAMBAN. A apărut în concerte 
de la vârsta de 9 ani.

• La 7 aprilie 1908, s-a născut 
la Cluj Rabinul MOSHE 

CARMILLY-WEINBERGER. În 
perioada 1934-1944 a fost Prim-
Rabin la Cluj. Este autor a circa 
250 de lucrări.

• Acum 150 de ani, la 8 aprilie 
1859, s-a născut în Moravia 

filosoful EDMUND HUSSERL. 
Este autorul unor lucrări 
fundamentale în domeniul logicii. 
Naziştii l-au exclus din viaţa 
universitară.

• La 9 aprilie 1919, s-a născut 
actorul MANO RIPPEL. În 

cei 30 de ani de actorie pe 
scena T.E.S. a interpretat peste 150 de 
roluri. A fost distins cu ordine şi 
medalii. 

• La 11 aprilie 1861, a început la Tel 
Aviv procesul criminalului de război 

ADOLF EICHMANN.

• La 14 aprilie 1973, s-a născut la 
New York actorul ADRIEN BRODY, 

care a primit Premiul Oscar în 2003 
pentru rolul principal în filmul „Pianistul”, 
regizat de Roman Polanski.

• La 15 aprilie 1942, a murit la Geneva 
scriitorul austriac ROBERT MUSIL.

• La 15 aprilie 1945, trupele britanice 
au eliberat lagărul de la Bergen 

Belsen.

• La 16 aprilie 1878, s-a născut la 
Bucureşti muzicianul AVRAM LEVI 

IVELA. A creat o vastă operă liturgică, 
îmbogăţind repertoriul sefard.

• Acum 120 de ani, la 16 aprilie 1889, 
s-a născut la Londra inegalabilul 

actor CHARLIES SPENCER CHAPLIN. 
Omuleţul creat de el în filmele sale a 
cutreierat triumfător – ba trist, ba 
zâmbitor – întreaga lume.

• La 17 aprilie 1909, a fost creată în 
Ereţ Israel organizaţia „Ha Schomer” 

(„Paz nicul”), al cărei scop era paza şi 
protecţia evreilor care trăiau în noile 
aşezări.

• La 18 aprilie 1934, s-a născut la 
Baia de Criş cineastul ERICH 

NUSSBAUM.

• Acum 100 de ani, la 22 aprilie 1909, 
s-a născut la Torino savanta RITA 

LEVI – MONTALCINI. În 1986 a primit 
premiul Nobel pentru descoperirea unei 
substanţe din corpul uman care 
stimulează creşterea celulelor 
nervoase.

• La 25 aprilie 1980, a murit, lângă 
Zürich, KATIA MANN, soţia 

scriitorului Thomas Mann. În 1974 i-a 
apărut cartea „Memorii nescrise”

• La 27 aprilie 1859, a murit la Londra 
Sir ISAAK LYON GOLDSMID, 

primul baronet evreu din Marea 
Britanie.

• La 30 aprilie 1940, se înfiinţează 
ghe toul de la Lodz.

SIEGFRIED WOLF
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“Din cântec s-a întrupat iudaismul”

BILETE DE ODIHNĂ
S-au pus la dispoziţia membrilor şi 

salariaţilor comunităţilor bilete de odih-
nă la Centrele de Instruire şi Recreere 
Borsec, Cristian şi Eforie Nord. Înscrie-
rile şi plata contribuţiei se fac la sediul 
Comunităţilor Evreilor din fi ecare loca-
litate. Relaţii suplimentare la F.C.E.R. 
Bucureşti – telefon: 021/3155090.

Bat Mitzva la Roman
Evreii romaşcani au trăit, de curând, un eveniment 

deosebit, astfel că  ziua de sâmbătă a avut o semnifi caţie 
dublă: zi sfântă de odihnă şi rugăciune, prăznuită con-
form tradiţiei străbune şi o bat mitzva, împlinirea vârstei 
de 12 ani a tinerei Şaron Herman. Numeroşi invitaţi din 
Roman şi Bacău au fost prezenţi în sinagoga „Leizinger” 

şi au urmărit cu interes desfăşurarea festivităţii. Preşedintele Comunităţii,prof. Iancu 
Wexler, a rostit cuvântul de deschidere, felicitând pe sărbătorită şi familia ei.

Tânăra Şaron Herman a vorbit, în faţa enoriaşilor, despre gândurile, ideile şi sen-
timentele ei de evreică adevărată, majoră din punctul de vedere al religiei mozaice, 
şi a mulţumit părinţilor şi rudelor pentru tot ce au făcut pentru ea, le-a urat sănătate şi 
fericire. Ea s-a angajat să fi e o membră activă a Comunităţii. Asistenţa a felicitat-o pe 
sărbătorită şi familia ei. (Coresp. N. SEGAL)

POŞTA REDACŢIEI!POŞTA REDACŢIEI!
Revista „Realitatea Evreiască“ deschide

Nou
Ne bucurăm 

de apariţia primului număr al publicaţiei 
„Călător prin viaţă”, a D.A.S.M.

Atunci când eşti izolat şi nu ai cu cine 
să-ţi petreci sărbătorile sau când eşti 
vesel şi cuvintele nu te ajută să-ţi exprimi 
sentimentele sau barierele lingvistice te 
împiedică să comunici tot ceea ce ai dori, 
ce faci? Cânţi. Încet. În gând. Cu voce pu-
ternică, alături de ceilalţi, oameni pe care 
îi cunoşti mai mult sau mai puţin, dar cu 
care ai un limbaj comun şi împărtăşeşti po-
vestea cântecului. În idiş, în ivrit. Oriunde 
te-ai afl a, cântecele te ajută să comunici, 
să afi rmi apartenenţa la o comunitate, 
dincolo de limitele naţionale, lingvistice 
şi de vârstă. 

Şef Rabinul României, Eminenţa Sa 
Moses Rosen spunea că „din cântec 
s-a întrupat iudaismul”. De la cântecul 
de eliberare al lui Moşe, „cântecul ne-a 
însoţit de-a lungul drumului prin istorie. 

Nicicând nu ne-am limitat la proza vieţii, 
ci întotdeauna ne-am înaripat sufl etul cu 
poezia ei” .

În acest spirit, Cancelaria Rabinică a 
F.C.E.R. a iniţiat un program în premie-
ră – o seară de cântece evreieşti, pe 12 
martie a.c., la o zi după Purim – sărbătoare 
a supravieţuirii – la Sinagoga Mare din 
Adamache, program ce a reunit, timp de 
patru ore,  până seara târziu, peste 40 de 
membri ai comunităţii, de la preşcolari la 
„vârsta de aur”. Fiecare cu cântecul său, 
învăţat la corul comunităţii în perioada 
de glorie, acasă, la sinagogă, oriunde au 
existat alţi evrei dornici să împărtăşească 
altora bucuria de a fi . Au fost cântece vechi 
sau mai noi, în idiş şi ivrit, care au întors 
timpul în vremurile pe care mulţi nu le-au 
trăit, dar în care ştim că vocea noastră era 

puternică şi la unison şi transmitea mesajul 
puternic al identităţii unei comunităţi. Altfel 
nu am fi  putut supravieţui. Şi ne-a făcut 
să visăm puţin la viitorul pe care l-am dori 
pentru noi şi copiii noştri. Ar trebui să avem 
cât mai multe asemenea seri, dar şi cât 
mai multe materiale care să fi xeze această 
memorie: CD-uri, înregistrări, colecţii de 
texte ale cântecelor. 

ANA WEISZ

La Bucureşti:

Festival cultural evreiesc 
româno-ungar

În organizarea Institutului Cultural al Ungariei de 
la Bucureşti, în perioada 8-15 mai a.c. va avea loc 
un festival cultural evreiesc româno-ungar. Progra-
mul va cuprinde expoziţii, spectacole, proiecţii de 
fi lme, concerte, precum şi o conferinţă despre Ho-
locaustul evreilor din Transilvania de Nord. (E.G.)

Vizită la Comunitatea Timişoara
Recent, primarul oraşului german München a 

vizitat Timişoara, în cursul unui program de colabo-
rare în domeniul economic şi cultural. Cu această 
ocazie, Hep Monatzeder a insistat personal să îl 
întâlnească pe preşedintele Comunităţii evreieşti 
din localitate, dr. Paul Costin. După o întrevedere 
mai largă, în prezenţa mai multor personalităţi ale 
oraşului de pe Bega, domnia-sa a vizitat şi comu-
nitatea evreiască.

Yom Ha Shoah – „Fiecare om are un nume”
Ziua Holocaustului, Yom Ha Shoah, a fost stabilită în 1951, printr-o decizie 

comună a Preşedinteleui Statului Israel, Yitzhak Ben Zvi şi a Primului Ministru, 
David Ben Gurion, la 27 Nisan, cu opt zile înainte de Ziua Independenţei, în 
amintirea izbucnirii Răscoalei Ghetoului din Varşovia, cea mai amplă acţiune de 
rezistenţă a evreilor în timpul perioadei pe care o numim Holocaust (ardere de 
tot) sau Shoah (în ebraică înseamnă catastrofă şi este mai exact exprimat). La 
21 aprilie a.c., în curtea Templului Coral, unde se afl ă şi Menora memorială, a 
avut loc ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului prin rostirea Psal-
mului 130, a rugăciunii El Male Rahamim, a citirii numelor unor victime din toate 
zonele fostei Românii Mari, afectate de politica genocidară din anii războiului. 
Serviciul religios a fost ofi ciat de Prim Rabinul Shlomo Sorin Rosen, Rabinul 
Zvi Halamish, prim-cantorul Iosif Adler. Au rostit cuvântări Preşedintele C.E.B. 
Erwin Şimşensohn, E.S. Ambasador al Statului Israel, David Oren, general Mihai 
Ionescu, director general al Institutului pentru Studierea Holocaustului din Ro-
mânia, dr. Liviu Beris, preşedinte al Asociaţiei Evreilor Victime ale Holocaustului, 
preşedintele Forumului Bnai Brith-România, ing. José Iacobescu, dr. Otto Adler, 
supravieţuitor al lagărului de la Auschwitz, av. E.Kupferberg, şef al Cancelariei 
rabinice, iar ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R. a citit poemul „Fie-
care om are un nume”, de cunoscuta poetă a Israelului, Zelda. Au fost prezenţi 
numeroşi membri ai obştii, precum şi reprezentanţi ai TVR. (R.E.)
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„JEWISH REALITY” nr. 316-317 
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• PAGE 1 * Elections in the Jewish Community 
from Bucharest, 2009...Whom have I elected? 
(Eva Galambos) *  Israel’s JCC – @ffront Diary 
(Dr. Aurel Storin)
• PAGE 2 * Seder Evening in Bucharest com-
munity and in the country (E.G.) * The message 
of Traian Basescu, President of Romania, on 
the occasion of the Passover Holiday * First 
Seder at the White House * The foreign policy 
of the new Israeli government – an unknown 
variable (Eva Galambos) * Yom HaZikaron * 
Yom Haatzmaut (B.M.M.) * At the History Mu-
seum from Suceava : Bucovina, Maramure  
and Victor Brauner
• PAGE 3 Face-to-face... with Erwin 

im ensohn, president of the Jewish Commu-
nity from Bucharest
• PAGE 4 Judaica * The Arameic people and 
their misteries (Boris Marian) * Problems re-
lated to the Jewish identity ( icu Goldstein) * 
Divrei Torah (biblical re ections of eng. Baruch 
Tercatin)
• PAGE 5 * Interview with Professor Gabriel 
Gurman: “You can take the boy out of Romania, 
but you cannot take Romania out of the boy” 
(Nedeea Burca) * Brief News (news column)
• PAGE 6 * Science and life * Put quietly to 
sleep: the anesthetist watches – interview with 
Professor Tiberiu Ezri * On second world top 
place for technologic export * A spy satellite for 
India * The print of our sweat * We have 10 mil-
liards cells, but we carry 100 milliards bacteria 
in us * “Peaceful” nuclear combustible (page 
realized by Andrei Banc)
• PAGE 7 * Be my guest! The suffocation of the 
false cleaning (Andrei Postelnicu) * Jews in the 
present literature: “Love in Bagdad” (Sanda 
Faur) * Memory Confessions: a meeting with 
Radu Beligan (Octavian Sava)
• PAGE 8 and 9 * Activities in JCC Bucharest 
and JCC Oradea (pages realized by Luciana 
Friedmann)
• PAGE 10 * New Books * Dieter Schlesak, a 
writer who honors the European culture (Boris 
Marian) * “Studia Hebraica” n. 7-8 * Living in 
the present with eyes open to the future (Iulia 
Deleanu) * Te u 75 (Dorel Dorian) 
• PAGE 11 * The Jews in the World * Benjamin 
Netanyahu, designed Prime Minister of Israel 
* OSCE seeks ef cient measures for the ght 
against anti-Semitism *Leonard Abess jr. – “the 
generous banker” * The Jews from Gibraltar 
* The Right for a Reply: a false rabbi uses 
the generosity and the space of the “Jurnalul 
Na ional” 
• PAGE 12 * “Jewish Reality” opens the column 
HOME LAWYER! (Constantin elaru) *Cultural 
Press (Boris Marian) *Telescope (Sanda Faur) * 
The Israeli World of the Movie (Eva Galambos) 
• PAGE 13 * From the Community life of 
F.J.C.R. 
• PAGE 14 * The Bilingual Summary of the 
“Jewish Reality”
• PAGE 15 * ZAI FREILAH (BE JOYFUL) – 
PAGE OF ART AND ENTERTAINMENT PRO-
FESSION: Humor; De Gustibus; Caricature; 
Integrama 
• PAGE 16 * The Journey to the Theater: “Molto 
gran’impressione” at the National Theater from 
Bucharest (Natalia Stancu) * Anniversaries: 
academician C.I.Gulian 95 (Hary Kuller); Ion 
Lucian 85 (Dr. Aurel Storin)

Israel’s J.C.C.Israel’s J.C.C.
I’m afraid that, when he 

came to Romania, Israel 
Sabag did not know Ro-
manian, nor did he know 
the country he was com-
ing to. The Joint gave us 
a special donation at the 
time, a young, polite man, 
full of enthusiasm and in 
touch with the modernity 

of the contemporary world. Of course, the checks 
became less consistent, but Israel Sabag’s value 
compensated by far the decreasing amounts.

I liked this lad from the very beginning. I even 
publicly confessed that I would have liked him to 
be my son. He has all the features that a father like 
me wishes for in a son: he is pleasant, educated, 
speaks several foreign languages and is employed 
by an institution that pays very well. Moreover, 
he lives very close to my place so, if I want, I can 
see him every day – unlike Diana, my wonderful 
daughter, whom I can hardly talk to on Skype, 
since she seems to be in a permanent commute 
between Panama City and Montreal.

What has Israel Sabag done for the Romanian 
Jews in an incredibly short period? He created 
the J.C.C., the Jewish Communal Center located 
on Popa Soare Street. He worked hard together 
with the employees and youngsters who spared 
no effort. Dr. Aurel Vainer, FEDROM’s President, 
used to call him “Mister Push” at the time, the one 
who works hard, who “pushes” things forward, who 
opens the doors of enthusiasm with youth. When 
the main focus of action concerned investments 
– and it happened! – the same Dr. Vainer used 
to call Israel Sabag „Mister Fifty-Fifty”, since, in 
any investment supported by the Joint and by 
FEDROM, the enthusiastic constructor always 
mentioned that it was funded based on a “ fty-
fty” ratio. He was very rational with the expenses. 

But what was going on there, on Popa Soare 
Street? This used to be an area so dear to us, 
where FEDROM organized excellent activities, 
but its interior smelled of the past century. He 

modernized this area, brought it to modernity and 
organized, with a lot of fantasy, cultural, artistic 
and entertainment activities, especially for the 
youth, but also for people of all ages. I could say 
that he connected the Romanian Jews, who are 
located at the edge of the contemporary world, to 
a central cultural and spiritual life. Little by little, 
we gathered from marginal neighborhoods and 
reached Victoriei Avenue.

This lad named after the Holy Land is one 
of the most consistent gifts that the Joint gave 
to the Romanian Jews lately. One needs only to 
read the monthly schedule of J.C.C. Bucharest, 
called News Letter, to see the admirable activities 
planned for those who learned their way to Popa 
Soare. The programs focus on the following age 
groups: 0-17 years, 18-35 years, 35-60 years, as 
well as over 60. In the beginning, the last category 
was called “the golden age”, which obviously is a 
fantasy. Old age is not a golden age. Youth is gold. 
Old age could be better compared to bronze.

Of course, I have my doubts. One can seldom 
nd a Jew without at least a doubt. I don’t know 

why the small theatre scene from Popa Soare 
Street became, almost exclusively, a tribune for 
conferences. Dear Israel, Jews love theatre! Give 
them less conferences! Instead of attracting them 
to the J.C.C., this could make them go away. Jews 
have been listening to conferences for over 5.700 
years. No lecturer, since then, ever succeeded 
to get the interest of the Jews more than God’s 
fabulous conference: “The Ten Commandments.” 
What more could say our esteemed and wise 
lecturers today?

Schedule a theatre scene, use it properly, and 
you will see the wonderful conferences staged by 
the actors in front of their audience. Please, take 
my doubt as a suggestion for the future. I never 
met a Jew who didn’t have at least a suggestion. 
In a way, this is our specialty.

Anyway, thank you Joint, for the State of Israel 
that you have given to us. And for Israel Sabag, 
of course...

Dr. AUREL STORIN
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@ffront diaryISRAEL DAY
Under the title “Yom Ze le Israel”, JCC 

Bucharest prepares a full day program dedi-
cated to the three successive events at the 
end of April: Yom HaShoah (Holocaust Day), 
Yom HaZikaron (Israel Heroes’ Day) and Yom 
Haatzmaut (The Independence Day of Israel, 
the Israel National Day). The interior of the 
building will be completely decorated in white 
and blue colors. 

Pre ul unui abonament pe un an este de 30 lei. 
Abonamentele pentru cititorii din provincie se vor face 
la comunit ile evreie ti din localitatea respectiv .
Pentru cei din Bucure ti – la sediul F.C.E.R. din str. 
Sfânta Vineri nr. 9-11, cod po tal 030202. Abonamen-
tele se mai pot achita i prin mandate po tale  e pe 
adresa F.C.E.R. – la o  ciile po tale din localitate, 
conform catalogului de pres  poz. 19375 – pe cont 
B.C.R. RO51RNCB0074011952750001  liala sector 
3, Bucure ti. Pentru EUROPA, un abonament pe un 
an cost  45 de Euro (cu toate taxele incluse). Pentru 
EXTRA EUROPA, un abonament pe un an cost  95 
de dolari USA (cu toate taxele incluse).

REALITATEA EVREIASC|
REDAC IA:  Bucure ti,

str. Popa Nan, nr. 70
Tel. / fax: 021-322.75.60

www.romanianjewish.org
e-mail: re2000@rdslink.ro

realitateaevreiasca@gmail.com
Serie nou  a

REVISTEI CULTULUI MOZAIC
Fondat  în 1956

de ef-Rabin dr. Moses Rosen

Redactor- ef:
Dr. AUREL STORIN 

Consilier editorial onori  c:
DOREL DORIAN

Director de onoare:
HAIM RIEMER

Secretar general de redac ie:
ELENA MARINESCU

Redactori: IULIA DELEANU
LUCIANA FRIEDMANN

EVA GALAMBOS

NEDEEA BURC
BORIS M. MEHR

SOLOMON FLORIAN
Corectur :

MIHAELA OBERSCHI
Traduc torI:

Ebraic : SARIT BLONDER
Ing. B. TERCATIN (Israel)

Englez : SANDA LEPOIEV

Rela ii, administrator
MIHAIL TUNSOIU

Telefon: 021-314.96.90

DTP: GABRIEL IONESCU
(0726-221191)

COSMIN MIU E

Tiparul: SC SIMPLU PRINT SRL

Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridic  pentru con inutul 
 ec rui text apar ine autorului.

14  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 316-317 (1116-1117) - 1 - 30 aprilie 2009



O carte pentru toate “gusturile”

“Ca la mama acasă. Bucate tradiţionale evreieşti”

Din umorul elevilor
• „De mă voi scula, pe mulţi am să 

popesc şi eu”, a zis Vodă Lăpuşneanu. 
De atunci, mulţi oameni se numesc Po-
pescu.

• În balada „Mioriţa” sunt implicaţi doi 
ciobani criminali, o oaie turnătoare şi un 
al treilea cioban, care ne şochează prin 
prostia lui.

• Toma Alimoş, viteaz fi ind, cu o mână 
conducea calul, cu o mână îşi ţinea maţele 
să nu-i cadă pe jos, iar cu o mână se bătea 
cu Manea cel urât.

• În timpul războaielor, femeile rămâ-
neau acasă pe post de bărbaţi.

• La bătrâneţe, împăratul dădu naştere 
unui fecior.

• În caz de accident nu trebuie sa fugi 
de la locul faptei fi indca victima, daca nu e 
lovita fatal, poate retine numarul masinii.

Culese de B.M.M.

O lacrimă 
de râs

• Mergând pe stradă, un individ cam 
necioplit îl loveşte, din grabă, pe un domn 
mai în vârstă, care îl priveşte mustrător. 
„Animal”, strigă necioplitul. „Popescu”, 
răspunde bătrânul.

• În ziua venirii lui Hitler la putere, un 
inspector sanitar intră în băcănia unui 
evreu care nu prea citea ziarele. „Heil 
Hitler”, strigă inspectorul. „Moişe Rabino-
vici”, răspunde calm băcanul, întinzându-i 
mâna.

• La un congres, iau cuvântul o serie de 
vorbitori, iar după un timp, lumea începe 
să se strecoare afară din sală, astfel că, 
la un moment dat, rămân doi: un vorbitor 
şi un ascultător. Oratorul termină şi se 
apropie de ascultător spre a-i mulţumi că 
a rămas până la fi nalul discursului. „Da, 
de unde! Eu urmez la cuvânt, de aceea 
am rămas”.

Culese de B. MEHR 

Umorul lui Sigmund Freud
- Femeile sunt precum merele neculese. Cele mai bune sunt în vâr-

ful pomului. Majoritatea bărbaţilor nu vor să se întindă după cele bune 
fi indcă se tem să nu cadă şi să se rănească. Preferă, în schimb, merele 
căzute pe jos, care nu sunt la fel de bune, dar uşor de luat. 

- Bărbaţii sunt precum un vin bun. Încep prin a fi  struguri şi depinde 
de femei dacă reuşesc să stoarcă tot mustul din ei până când aceştia 
să se transforme în ceva acceptabil pentru cină. 

- La 20 de ani, o femeie vrea să se mărite doar cu cel care o iubeşte. 
La 30, e gata să-l ia pe primul care o cere. 

- Femeia şi hainele se aleg la lumina zilei. 
- Curajul la bărbaţi nu e aşa de rar cum se crede: dovadă cât de 

mulţi se însoară. 
- Prostia este infi nit mai fascinantă decât inteligenţa.Inteligenţa are 

limitele ei, prostia nu. 
- Dragostea e oarbă, dar căsătoria îi redă vederea. 
- Este clar că femeile sunt mai deştepte decât bărbaţii. Gândiţi-vă: 

cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al băr-
baţilor este câinele. 

- Sexul este preţul pe care femeile îl plătesc pentru căsnicie. Căsnicia 
este preţul pe care bărbaţii îl plătesc pentru sex. 

- O femeie poate să ţină un singur secret: vârsta ei. 
- Numai fetele cuminţi îşi ţin un jurnal. Fetele rele n-au timp.
- Dacă vrei ca soţia să te asculte când vorbeşti, vorbeşte cu altă 

femeie. O să fi e numai ochi şi urechi.

– DORIŢI UN TAXI?
– NU, CĂ SUNT GRĂBIT!

– N-AVEM BANI.
– AVEM, ÎN SCHIMB, PROSTITUŢIE.
– DEGEABA, DACĂ N-AVEM BANI...

“Ca la mama acasă” (Editura Hasefer) cuprinde nu-
meroase reţete, uneori pentru acelaşi fel de mâncare, 
dar preparate diferit, cu ingrediente în plus sau în minus, 
în funcţie de zona geografi că din care au fost trimise. Şi 
acest lucru este o mare calitate a cărţii. Reţetele provin din 
toate regiunile ţării şi cine le citeşte cu atenţie sesizează 
diferenţele, precum şi infl uenţele zonale – materie primă, 
mirodenii, mod de preparare, preluate de la cei cu care 
evreii au convieţuit de-a lungul timpului. Dar şi inversul 
este adevărat…

Oferta de bucate este mare şi cititorii pot alege în func-
ţie de gust. Dar ceea ce dă o valoare în plus cărţii este 
prezenţa reţetelor pentru felurile care se prepară de săr-
bători – Pesah, Roş Haşana, Purim sau Hanuca. Un mare 
ajutor, pentru tinerele gospodine care nu au avut mame 
sau bunice care să gătească tradiţional. De asemenea, 
într-un capitol special se indică preceptele religioase care 
trebuie respectate într-o bucătărie evreiască, respectiv se 
explică principiile caşrut-ului.

Mariana Juster a fost coordonatoarea acestui volum, 
deosebit de atractiv şi ca prezentare grafi că (cu ilustraţii 
de Done Stan). Într-o evocare nostalgică, domnia-sa îşi 

aduce aminte de cum se trăia, şi se gătea, la bunici, care 
erau obiceiurile evreieşti într-o comună sau un ştetl din 
nordul Moldovei. Este un lucru frumos, dar din care, acum, 
în secolul XXI, nu mai trebuie să ne facem un ideal pe care 
să dorim să-l reînviem. Era o viaţă, de ce să nu recunoaş-
tem, trăită în condiţii difi cile, lipsită de multe binefaceri ale 
civilizaţiei, iar felurile descrise nu se preparau uşor într-o 
bucătărie, eventual, fără apă curentă, fără frigider, pe o 
sobă încălzită cu lemne, pe care trebuia să o pregăteşti 
cu multe ore înainte. Iar mâncărurile, foarte gustoase 
de-altfel,…să nu mai vorbim cât de grele erau! În acest 
context, am şi eu o amintire, de la mama mea, care-mi 
povestea că bunicul mergea anual la Karlovy Vary (sau, 
mai târziu, la Sângeorz de Mureş când s-a descoperit 
că tratamentul echivala cu cel de la faimoasa staţiune 
cehă) ca să bea ape pentru vezica biliară şi fi cat, care-l 
deranjau. “Şi ştii,adăuga mama, bunicul spunea că era 
plin de evrei care veneau la tratament”. Aşa că, în ceea 
ce mă priveşte, am să aleg o dată sau de două ori pe an 
câte o reţetă din această carte. În rest, adaptăm caşrut-ul 
la bucătăria secolului XXI. Poftă bună!

EVA GALAMBOS
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Academicianul C. Ionescu-Gulian, 
de origine evreiască, a împlinit în apri-
lie curent 95 de ani. La intrarea sa în 
Academia Română, în 1954, era cel 
mai tânăr membru al ei; acum el este 
cel mai în vârstă dintre academicienii 
ţării. Sărbătorit în 2004, la a 90-a aniver-
sare, şi de către Comunitatea noastră, 
printr-un simpozion desfăşurat la „Rebe 
(Popa) Soare” cu concursul unor colegi 
de-ai săi, academicieni, dar şi foşti stu-
denţi şi colaboratori, ca subsemnatul. 
Eveniment cuvenit unui ins cu Operă 
Mare (Opera Magna) – faţă de care 
întrevedem, în timp, un reînnoit interes. 
Reamintim acest eveniment şi prin rân-
durile de faţă menite a omagia cea de a 
95-a aniversare a unei personalităţi cu 
numeroase scrieri semnifi cative.

Prin cele circa 30 de lucrări funda-
mentale – în domeniile eticii (1946,1987), 
sociologiei culturii (1947, 1967, 1980), is-
toriei fi losofi ei (1953, 1957, 1963, 1970, 
1981), antropologiei (1972, 1984), axio-
logiei (1987, 1991), africanisticii (1964, 
1967, 1983), folcloristicii (1957), istoriei 
religiilor (1991) ş.a., traduse în aproape 
zece limbi printre care şi japoneza – căr-
turarul, profesorul de istorie a fi losofi ei a 
zeci de promoţii şi-a binemeritat înscrie-
rea sa în devenirea cercetării româneşti 
a fenomenului cultural-ideatic local şi 
european (vezi, fi e şi numai eseurile sale 
despre Hegel, Nietzsche, Eliade şi atâţia 
alţii). S-ar cuveni o monografi e a vieţii şi 
operei acestui truditor pe ogorul culturii: 
o viaţă de om absorbită în scrierile sale, 
dar marcată şi de nefericiri personale cu 
ecou tragic (în sens nietzschean) într-un 
sufl et de natură artistică.

O operă savantă, încorsetată în 
chingile marxismului, spun azi unii critici 
ai săi!

Caracterul aniversar şi omagial al 
rândurilor de faţă, dedicate celui mai 
prolifi c scriitor local de culturologie din 

deceniile V-IX (secolul trecut) nu 
mă scutesc de obligaţia de a aminti 
şi de rezervele critice, exprimate la 
adresa sărbătoritului de înşişi unii 
„tineri fi losofi ” crescuţi la umbra 
„nucului bătrân” de astăzi: „umbră” 
la care, evident, n-au putut înverzi 
pretendenţii în materie. Era vorba 
de umbra unui fi losof marxist cu o 
gândire excesiv ştiinţifi co-sociolo-
gică în perimetrul căreia nu putea 
să se dezvolte planta unei metafi -
zici spiritualiste şi non-dialectice. 
Şi, totuşi, opera lui C.I.G. a fost 
tradusă în ţări cu tradiţii şi climate 
fi losofi ce diferite (Franţa, Japonia, 
Mexic, Polonia ş.a.) pentru caracte-
rul sever documentat al conţinutului 
său. Este o operă masivă din care s-a 
putut şi se poate învăţa.

De la omul Gulian mai ai de învăţat 
chiar şi acum, când la cei 95 de ani ai săi 
şi aproape nevăzător, poţi fi  introdus în 
actualul său climat intelectual, dominat 
de lumea sunetelor muzicale. Fostul 
violonist profesionist din anii tinereţii, cu 
o imensă cultură muzicală, îşi retrăieşte 
în aceşti ani ai senectuţii gândirea sa 
dialectică sub formele cele mai nuanţa-
te ale unei fenomenologii muzicale cu 
valori euristice în plan fi losofi c.

Îi datorez recunoştinţă pentru în-
demnul ce îmi face în mod curent de a 
descifra împreună valenţele „teoretice” 
din ţesătura sunetelor celor „3B” (Bach 
– Beethoven – Brahms). O raţiune în 
plus pentru a nu mă înregimenta printre 
hulitorii actuali ai intelectualului marxist 
C.I. Gulian.

Viitorul va arăta de partea cui se afl ă 
dreptatea. Vorba unui mucalit (se pare 
că acesta era poetul avangardist Ştefan 
Roll): „Vom muri şi vom vedea”! Dar 
numai după împlinirea şi sărbătorirea 
centenarului.

HARY KULLER

C.I. Gulian - la 95 de ani

Un eveniment: marele actor Ion Lucian a împlinit, la 22 aprilie, 
85 de ani!

Happy  birthday to you, Micky!

Adevărată lovitură de 
teatru, acest spectacol 
cu „Molto gran’ impressi-
one” de la Naţional, care 
reînvie, cu fermecătoare 
prospeţime şi vervă, trei 
piese de la începutul dra-
maturgiei româneşti.

Resurecţia acestora 
se datorează, desigur, şi 
voinţei de a face „teatru 
nou cu piese vechi” a di-
rectorului Ion Caramitru, 
şi a lui Romulus Vulpescu, 
cel  care s-a străduit să-i aducă pe C. 
Faca, Costache Caragiali şi Matei Millo 
mai aproape de noi şi, în plus, mai lesne 
de sedus, împănându-i cu „niscai cântice-
le naţionale şi şansonete franţozeşti”.

Dar să dăm Cezarului ce-i al Cezaru-
lui. La originea vitalităţii textelor noastre 
de la începuturi Franţuzitele, O repetiţie 
moldovenească şi Un poet romantic se 

afl ă chiar geniul neamului nostru, care 
excelează, vai, (cu o tenacitate demnă de 
cauze mai bune) în aceleaşi şi aceleaşi 
năravuri. Căci, iată, constatăm cu uimire 
şi râdem cu poftă (deşi „de noi râdem!”) 
că moda stricătorilor de limbă e veche 
de aproape două veacuri. Atunci ca şi 
acum. Chiar dacă azi ne americanizăm (e 
„trendy” să fi i „cool”) sau zicem „locaţie” şi 
când e vorba de „loc”, sau spunem că „X e 
specialist în ceva” folosind „manageriala” 
expresie „X are expertiză!”

După cum o experienţă seculară este 
şi căsătoria grăbită cu Europa (de fapt 
doar „logodnică de-a pururi!”), occiden-
talizarea prin forme fără fond.

Dar nu doar ascuţişurile satirei au 
impulsionat spectacolul de la Naţional. 
La Molto gran’ impressione, într-o soa-
rea la teatru, ca să dăm titlul complet, 
asistăm, într-un registru modern, desigur, 
ce apelează din plin la parodie şi ironie, 
la un omagiu al limbii române. Şi, mai 
ales, la un elogiu al teatrului, ca artă fără 

egal prin audienţă şi ecou 
în sufl ete. Un elogiu adus 
tradiţiei (nu o dată eroi-
ce) şi continuei renaşteri a 
acestei arte. O „tinereţe fără 
bătrâneţe” care a implicat 
mereu, înfruntarea a fel de 
fel de vicisitudini. Şi aluziile 
în strictă actualitate la sta-
tutul artistului, extrem de 
percutante, atrag repetate 
aplauze!

Maestrul de ceremonii 
– al acestui succes (care 

umple Sala Mare şi nu vreun minuscul 
studio, sau vreo obscură pivniţă) este 
regizorul Dan Tudor. Un fantezist şi un 
imaginativ debordant care iată, la a trei-
zecea sa montare, probează cât de tare 
poate stăpâni „măsura” şi bunul gust. 
Alături de el se afl ă scenografa Florilena 
Popescu Fărcăşanu cu îndrăzneala sa 
în asocierea culorilor frapante, precum şi 

Vlad Creţu (muzica) ori Florin 
Fieroiu (mişcarea).

Ca şi altădată, Dan Tudor 
(care este un înzestrat histrion) 
a ştiut să cucerească interpre-
ţii, să le aprindă pofta de joc, să 
le stimuleze energiile şi hazul. 
Molto gran’ impressione aduce 
la rampă o echipă cu nume ră-
sunătoare, artişti consacraţi din 
generaţia de mijloc şi talente ti-
nere care confi rmă cu aplomb. 
Alături de Ileana Stana Ionescu 
şi Mircea Albulescu, afl ăm în 

forme de zile mari, pe Monica Davidescu, 
Ilinca Goia, Magda Catone, Ileana Oltea-
nu, Tomi Cristin, Marius Bodochi, Ovidiu 
Cuncea şi alţi 12 interpreţi.

Cu toţii joacă frenetic, cu foc, cu 
aplomb şi cu „cu panaş” – activând texte, 
subtexte dar şi pretexte de improvizaţie 
ludică.

Cu toţii conturează ingenios perso-
nalităţi culturale şi simpli ipochimeni – 
parodiind moravuri, stiluri de viaţă, stiluri 
literare şi stiluri scenice.

Cu toţii îmbină pitorescul apariţiilor cu 
forţa cuvântului sau a tiradei, cu dezinvol-
tura mişcării şi a dansului, şi cu bucuria 
jocului de echipă.

Plăcerea întâlnirii cu Molto gran’ im-
pressione e întregită de complicitatea 
stabilită cu publicul sensibil la evocări 
nostalgice şi extrem de interesat de să-
geţile în actualitate.

Căci nu ne despărţim, râzând, numai 
de trecut!

NATALIA STANCU
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Cu Ion Lucian m-am întâlnit pentru 
prima oară pe „o felie de lună”, acum 
câteva decenii, nu spun câte, „le cunoaş-
te conu’ Zaharia”... Într-o seară am afl at 
că actorul împlinea 25 de ani de teatru 
şi, fi ind un tânăr autor care ştia bine că 
succesul piesei sale se datora, în primul 
rând, lui Ion Lucian, am alergat la o 
fl orărie şi am depus omagial în cabina 
maestrului un coş cu 25 de trandafi ri. 
(Pe vremea aceea, trandafi rii nu aveau 
culoare politică, erau numai fl ori). Şi mă 
gândesc cât de inspirat am fost că am 
acţionat repede; dacă aş fi  aşteptat până 
acum, la câţi ani de teatru împlineşte Ion 
Lucian, mă tem că ar trebui să devalizez 
o fl orărie. Şi chiar o bancă.

Mă uit la Ion Lucian ca la o minune: 
pe ce pune mâna zici că-i de-acolo. 
Că s-a născut actor, e treaba lui. Dar 
el s-a născut şi regizor, şi scenograf, 
şi grafi cian, şi sculptor, şi director de 
teatru, şi dramaturg, şi fabulist, şi poet, 
şi inventator de teatre, şi profesor, şi 
bucătar, şi gourmet, şi globe trotter, şi 
chiar trezorier internaţional. Sunt sigur 
că am scăpat câte ceva, oricum, mi se 
par prea multe naşteri într-o singură 
naştere. N-avem ce-i face, ăsta-i omul, 
e om de re-naştere.

Ceea ce mă uimeşte la Ion Lucian 
este că el e profesionist în tot ce face. 
Aici nu e vorba numai de talent. E, poate, 
ceva mai presus.

Aruncaţi-l pe Ion Lucian din avion cu 
o paraşută – şi aici mă refer exclusiv la 
umbrela aceea de pânză care te coboară 
lin... – tocmai în mijlocul deşertului şi pe 
locul pe care va ateriza actorul va răsări, 
peste câtva timp, un teatru de copii. Si-
gur, mi se va spune, în deşert este mult 
mai simplu, nu durează atâţia ani apro-
bările şi apariţia hotărârii de guvern... 
Numai că Ion Lucian nu construieşte 
teatre în deşert, ci în jungla Bucureştilor, 

unde lianele 
te leagă de 
birocraţie ca 
de copacii 
seculari...

A c e s t 
mare actor 
pentru oa-
meni mari 
a reinven-
tat teatrul 
d e  c o p i i , 
l-a scris, l-a 
jucat şi l-a 
regizat, l-a 
dus în lume 
şi l-a condus.

A jucat în toate limbile pământului, 
inclusiv în japoneză şi în idiş.

Nu s-a odihnit niciodată, dar nici mai 
plin de energie ca acum nu cred să fi  
fost cândva...

Prietenul lui de-o viaţă, Radu Beli-
gan, mărturisea că, în colaborările lor 
pe diverse scene de teatru, şi acum 
Beligan – marele actor – mai găseşte 
câte ceva de învăţat de la Ion Lucian. 
Probabil că numai actorii mari mai învaţă 
unii de la alţii. Actorii mici se nasc gata 
profesori.

Cum au fost relaţiile lui Ion Lucian cu 
instituţiile care, cu vremile, au „dirijat” 
teatrul românesc ? Nu au fost relaţii cor-
diale. Lucian se comporta adesea faţă 
de aceste instituţii precum „Cocoşelul 
neascultător”. Dar nici ele nu-l iertau şi, 
nu de puţine ori, i-au înscenat destule 
„snoave cu măşti”, care i-au otrăvit via-
ţa şi i-au clătinat speranţa. El a rămas 
însă şi atunci şi întotdeauna un boier al 
teatrului. Din boierie a refuzat şi pensia 
de mărunţiş pe care i-au oferit-o autori-
tăţile române. Francezii, în schimb, i-au 
acordat Legiunea de Onoare.

Dr. AUREL STORIN

Teatrul Naţional Bucureşti

„MOLTO GRAN’  IMPRESSIONE”

Matineu cultural la Comunitatea din Iaşi

Leny Caler şi Agnia Bogoslava, două 
mari artiste ale teatrului românesc
Duminică, 29 martie 2009, Clubul 

Comunitar Evreiesc (JCC) şi Comunitatea 
Evreilor din Iaşi au organizat un matineu 
cultural cu tema “Leny Caler şi Agnia 
Bogoslava, două mari artiste, două desti-
ne“. Au fost prezentate viaţa şi activitatea 
scenică a celor două artiste şi o paralelă 
între  destinele lor pe baza volumelor de 
memorii pe care le-au publicat dar şi pe 
baza mărturiilor celor care le-au cunoscut 
şi apreciat. S-a subliniat că, în anii războ-
iului, amândouă au avut parte de perse-
cuţii rasiale, trăind atunci “şocul evreităţii “ 
dar au cunoscut şi inegalabila experienţă 
a Baraşeum-ului. Ambele artiste au cu-
noscut viaţa de expatriat dar fi ecare din 
ele a perceput-o altfel. In timp ce Leny 
Caler nu s-a adaptat acestei vieţi, Agnia 
Bogoslava a luptat şi a învins integrându-
se în viaţa teatrală din noua - vechea ei 

patrie, Israel. În volumele lor de memorii 
cele două mari artiste povestesc cu mult 
talent, despre curaj şi speranţă, despre 
privaţiuni şi satisfacţii, despre succes 
şi despre dragostea publicului care le-a 
încurajat şi le-a susţinut mereu.

La discuţiile ce au avut loc s-au remar-
cat în mod deosebit amintirile, depănate 
de prof. Miriam Kaiserman, despre spec-
tacolul “Potopul “ vizionat în anul 1946 pe 
scena Teatrului Armatei din Bucureşti, în 
care rolurile principale erau interpretate 
de Leny Caler şi George Vraca.

Muzica şi buna dispoziţie au fost com-
ponentele de fi nal ale matineului cultural 
ieşean. Au fost interpretate cunoscute şi 
îndrăgite melodii tradiţionale evreieşti şi 
ruseşti, care au încântat publicul.

MARTHA EŞANU
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ULT IMA ORĂ
În numărul viitor vom relata despre ceremoniile 

importante ale poporului evreu, Ziua Eroilor (Iom 
Hazikaron) şi Ziua Independenţei (Iom Haţmaut) – 5 
mai 2009.
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