
Duminică, 17 ianuarie a.c., 
Suveranul Pontif s-a dus  la Si-
nagoga din Roma, după 24 de 
ani de la ultima vizită acolo  a 
unui Papă. (Benedict al XVI-lea  
a mai vizitat anterior Sinagogile 
din Köln şi New York).  Benedict 
al XVI-lea a rostit o alocuţiune 
în care a subliniat rădăcinile 
comune ale religiilor mozaică şi 
creştină, a avut o scurtă întâlnire 
cu Rabinul Romei şi a plantat un 
măslin. Papa Benedict al XVI-
lea a remarcat „efortul comun 
pentru a pune în valoare ceea 
ce ne uneşte: credinţa într-un 
Dumnezeu unic, în primul rând, 
dar de asemenea protejarea 
vieţii şi a familiei, aspiraţia spre 
justiţie socială şi pace”. A fost 
prezent şi Oded Wiener, secre-
tarul general al Marelui Rabinat 
din Israel. (AB)
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Afl ându-ne în plină 
iarnă, publicăm o 
fotografi e a acestui 
anotimp, cu speranţa 
că, sub albul strălucitor 
al zăpezilor, se 
pregătesc rădăcinile 
copacilor pe care-i vom 
sărbători, anul viitor, în 
Anul Nou al Pomilor.

Peste 6 milioane de victime 
în Holocaust

Ancheta unui preot 
catolic francez

În luna noiembrie 2009, preotul catolic francez 
Patrick Desbois a publicat cartea „Holocaustul prin 
gloanţe”, rodul unei anchete începute în 2004, în 
cadrul căreia a intervievat peste 1200 de martori 
şi a vizitat zeci de sate din Europa de est. El a 
descoperit un număr de 700 de gropi comune, în 
Ucraina, în care apreciază că sunt îngropaţi circa 
1,5 milioane de evrei, executaţi de „Einsatzgrup-
pen”. Ei erau împuşcaţi pe marginea gropii, unul 
câte unul.Masacrarea evreilor a început din prima 
zi a războiului şi s-a terminat în ultima zi, scrie 
Desbois. Martorii îşi amintesc că pământul de 
deasupra gropilor se mişca încă trei zile, fi indcă 
naziştii îi îngropau de vii pe cei răniţi. El a săpat în 
acele gropi şi a găsit cartuşe de fabricaţie germană. 
Dar nu a găsit nici o bijuterie, dovadă că asasinii 
jefuiau cadavrele evreilor. Desbois a fost onorat 
de organizaţii evreieşti din toată lumea iar, în iunie 
2008, a fost decorat cu Legiunea de Onoare.

500 de ziarişti prezenţi

Papa Benedict al XVI-lea, la Sinagoga din Roma



P R I M I R E  L A  M . S .  R E G E L E  M I H A I
Afl at la Castelul regal de la Săvârşin, unde, ca 

în fi ecare din ultimii ani, Familia regală petrece 
sărbătorile de iarnă, Majestatea Sa Regele Mihai 
a acordat o audienţă unei delegaţii a F.C.E.R., for-
mată din preşedintele Federaţiei, dl. Aurel Vainer, şi 
preşedintele Comunităţii Evreilor din Arad, dl. Ionel 
Schlesinger.

Discuţiile desfăşurate în primitorul salon al caste-
lului s-au purtat într-o atmosferă destinsă, Majesta-
tea Sa dovedindu-se, şi de această dată, un partener 
de dialog deosebit de deschis şi comunicativ.

Delegaţia noastră a reiterat sentimentele de 
profundă recunoştinţă şi respect pentru ceea ce 
Casa Regală a României, Majestatea Sa Regina 
Mamă Elena cât şi - pe atunci - tânărul Rege Mihai 
au făcut spre ajutorarea evreilor din România afl aţi 
în pericol, în perioada Holocaustului. S-a evidenţiat, 
de asemenea, importanţa deciziei istorice curajoase 
prin care Regele a reuşit să scoată România din 
alianţa cu Germania nazistă, scurtând astfel războiul 
şi salvând ţara de la o iminentă distrugere.

Majestatea Sa a reamintit sentimentele de prie-

tenie care au legat Casa Regală de Marele Rabin 
Alexandru Şafran, prietenie care a durat până la 
trecerea în eternitate a Rabinului.

Ca semn al recunoştinţei populaţiei evreieşti 
din România, s-a înmânat Majestăţii Sale Regelui 
Mihai Medalia “Prieten al Comunităţilor Evreieşti 
din România”.
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Agenda parlamentară
Principalele puncte de pe agenda activităţii a preşedintelui 

F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, au fost: ~ dezbaterile în Gru-
pul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale privind alegerile pentru 
funcţia de preşedinte al României; ~ formarea Guvernului; ~ vizita 
la Regele Mihai I; ~ primirea la Nunţiatura Apostolică; ~ întruniri 
ale Comitetului Director al F.C.E.R.; ~ prezentarea candidaturilor 
ca delegaţi ai C.E.B. la Congresul al II-lea al F.C.E.R.; ~ vizita 
la Rabinul Schlesinger (Londra); ~ Reuniunea Consiliului de 
Conducere al F.C.E.R.; ~ participarea în delegaţia parlamentară 
la comemorarea a 65 de ani de la eliberarea lagărului morţii 
Auschwitz-Birkenau. 

În urma dezbaterilor, în mai multe rânduri, ale Grupului Par-
lamentar al Minorităţilor Naţionale, la care deputatul F.C.E.R. a 
participat, după ce s-a consultat cu membrii Comitetului Director, 
adoptându-se poziţia Federaţiei, a fost încheiat un acord politic 
pentru susţinerea candidatului Mircea Geoană. A fost dat publi-
cităţii şi un comunicat în acest sens. După câştigarea alegerilor 
de către preşedintele Traian Băsescu pentru un nou mandat, 
deputatul F.C.E.R. a participat, împreună cu întreg Grupul Par-
lamentar al Minorităţilor Naţionale, la consultări privind formarea 
unui nou Guvern. Grupul a convenit să acorde sprijin noii majorităţi 
parlamentare, pe baza unui acord încheiat cu PDL. Urmează 
concretizarea angajamentelor reciproc asumate, care privesc 
direct şi populaţia evreiască, inclusiv – primirea unei alocaţii de 
sprijin de la bugetul de stat pentru activităţile specifi ce minorităţii 
noastre naţionale. Se speră obţinerea de sprijin fi nanciar pentru 
refacerea a două sinagogi din ţară. 

În calitate de deputat în Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale şi de vicepreşedinte al Comisiei de Politică Economică, 
Reformă şi Privatizare, dr. Aurel Vainer a participat la şedinţele de 
audiere a unor viitori miniştri, precum şi la dezbaterile din comisii şi 
din plen privind bugetul statului şi al asigurărilor sociale pe 2010. 

Respectând angajarea de sprijin pentru Guvernul Emil Boc, 
deputatul F.C.E.R. a votat, împreună cu Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale, două documente de stat de maximă impor-
tanţă. La 14 ianuarie a.c., preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel 
Vainer, împreună cu preşedintele B’nai B’rith România (B.B.R.), 
ing. José Iacobescu, au avut o întrevedere cu Nunţiul Apostolic 
în România, E.S. Arhiepiscop Francisco-Javier Lozano. Eminenţa 
Sa a răspuns de multe ori invitaţiei F.C.E.R. şi a participat la mani-
festări sinagogale. În cadrul întâlnirii, dr. Aurel Vainer a prezentat 
unele aspecte din activitatea Nunţiului Apostolic, E.S. Monseniorul 
Cassulo, în anii Holocaustului, evidenţiind sprijinul acestei perso-
nalităţi catolice de excepţie pentru alinarea suferinţelor evreilor 
deportaţi în Transnistria. Domnia sa a citat din scrisoarea adresată 
de Şef Rabinul dr. Alexandru Şafran către Monseniorul Cassulo, 
în care este reliefat rolul său extrem de benefi c în direcţia sus-
amintită şi a adus mulţumiri E.S. Arhiepiscopului Francisco-Javier 
Lozano. Eminenţa Sa a fost foarte impresionat, exprimându-şi 
simpatia faţă de etnia noastră şi asigurându-şi oaspeţii că va da 
tot concursul în apărarea demnităţii populaţiei evreieşti din Româ-
nia, dacă va fi  cazul. Preşedintele B.B.R., ing. José Iacobescu, a 
propus crearea unei Asociaţii de Prietenie România-Vatican, care 
să contribuie la amplifi carea relaţiilor economice şi culturale între 
România şi Vatican; propunere la care s-a alăturat şi deputatul 
F.C.E.R. Propunerea a fost acceptată cu plăcere, urmând a fi  
informat Vaticanul pentru concretizarea ei.

La 4 ianuarie a.c., a avut loc o reuniune a Comitetului Director 
al F.C.E.R., în care s-au dezbătut documentele urmând să fi e pre-
zentate la reuniunea Consiliului de Conducere din 24 – 25 ianuarie 
a.c. spre a putea fi  supuse Congresului al II-lea al F.C.E.R. S-au 
analizat: 1. Proiectul de Raport privind activitatea F.C.E.R. între 
2005 – 2010. 2. Proiectul de Regulament de organizare a alege-
rilor; 3. Propunerile de modifi care a Statutului F.C.E.R. Raportul 
a fost aprobat de principiu, urmând ca, pe baza propunerilor să 
se introducă completări şi îmbunătăţiri. S-a apreciat că Raportul, 
destul de voluminos, prezintă în mod edifi cator activitatea F.C.E.R. 
din această perioadă. Un capitol special este intitulat „Constrân-
geri, carenţe şi neîmpliniri în activitatea F.C.E.R.“, în cadrul căruia 
sunt prezentate cu detaşare, cu ochi critici, aspecte din activitatea 
Federaţiei în perioada mai sus citată. Regulamentul de organizare 
a alegerilor a fost dezbătut şi aprobat cu unele completări şi îmbu-
nătăţiri iar propunerile de modifi cări ale Statutului F.C.E.R. au fost 
discutate urmând ca dezbaterile să continue la şedinţa Comitetului 
Director din 18 ianuarie a.c. De îndată ce va fi  fi nalizat Proiectul de 
Raport va fi  transmis tuturor membrilor Consiliului de Conducere 
pentru a fi  dezbătut în reuniunea din 24 – 25 ianuarie a.c. pentru a 
putea fi  trase concluziile. Ca urmare a Acordului din 2009, încheiat 
între F.C.E.R. şi Uniunea Rabinilor originari din România, trăitori în 
Israel, Europa şi S.U.A., privind prezervarea cimitirelor evreieşti şi 
sinagogilor din România, la 19 ianuarie a.c., a avut loc o întâlnire 
între Rabinul Schlesinger, Marele Rabin Menachem Hacohen şi 
preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer. Discuţiile au cuprins 
un schimb de informaţii şi de opinii privind cimitirele evreieşti din 
România şi posibilitatea de valorifi care a terenurilor disponibile, 
fără morminte, ca o rezervă fi nanciară de maximă necesitate 
pentru prezervarea celor 821 cimitire existente. Vom reveni asupra 
întrevederii în numărul viitor al revistei.

Cu prilejul împlinirii a 65 de ani de la eliberarea lagărului de 
exterminare Auschwitz-Birkenau, la ceremoniile comemorative 
a participat o delegaţie parlamentară română, formată din depu-
tatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputatul Valeriu Zgonea (PSD) 
şi senatorii Radu. F. Alexandru (PDL) şi Titus Corlăţeanu (PSD). 
Au făcut parte, de asemenea, preşedintele A.E.R.V.H., dr. Liviu 
Beris, şi preşedintele F.A.N. al B’nai B’rith Europa, prof. univ. dr. 
av. Nasty Vlădoiu. 

IULIA DELEANU

Publicăm cuprinsul şi o sinteză a primelor două capitole din:

Raportul de activitate a F.C.E.R. (2005 – 2010)

Rebeliunea şi pogromul 
legionar din 21-23 ianuarie 1941

La 11 ianuarie 1941, Ion Antonescu îşi exprima, în şedinţa Consi-
liului de Miniştri, îngrijorarea şi dezaprobarea faţă de acţiunile unila-
terale ale Legiunii, cu care era asociat la guvernare. Declaraţia sa nu 
era  surprinzătoare.  Confl ictul era  copt, după asasinatele 
făptuite spre sfârşitul anului 1940, acţiunile de jaf organizat 
sau stihinic, pe care le comiteau legionari cu diverse funcţii, 
blocarea industriei şi comerţului, prin actele de vandalizare a 
proprietăţilor evreieşti, pe baza programului de „românizare”, 
care era  un prilej de furt în toată regula. Germania şi-a exprimat 
de mai multe ori interesul pentru petrolul din România şi nu do-
rea dezordini , schimbări de guvern, etc. La 14 ianuarie 1941, 
Antonescu îl vizitează pe Hitler şi, se pare, primeşte asigurarea 
unui sprijin direct pentru restabilirea ordinii. La 18 ianuarie 1941, 
comisarii legionari pentru românizare sunt concediaţi, ceea ce 
produce imediat o reacţie furibundă. La 20 ianuarie, ministrul 
legionar de interne, Petrovicescu, este demis,  motivul fi ind
lipsa de vigilenţă în prevenirea asasinării  maiorului german de 
aviaţie Doering, se pare, de către un agent britanic. Urmează, în 
aceeaşi zi, alte demiteri, astfel că Legiunea se hotărăşte să-şi  
impună prin forţă un guvern propriu, împotriva voinţei Conducă-
torului Statului. Trupele germane staţionate în România au fost 
puse la dispoziţia mareşalului. Armata îl susţinea pe Antonescu. 
Totuşi Reinhardt Heydrich, al doilea om în SS, după Himmler, 
a susţinut ideea rebeliunii, astfel că Antonescu a trebuit să 
acţioneze cât mai rapid. La sfârşitul zilei de 22 ianuarie 1941, 
rebeliunea legionară era, practic, înfrântă, grupuri de rebeli se 
ascundeau, unii trecuseră deja graniţa, spre Reich. În cursul 
operaţiunilor, dar şi al pogromului - care a fost efectuat  de 
legionari fără nici o încercare de a explica într-un fel masacrul 
- au murit 21 de militari români, cu diverse grade, au fost răniţi 
53, dar totalul morţilor, inclusiv civili, a fost de 374 persoane, 
din care 120 de evrei din Bucureşti. Mai târziu, Horia Sima a 
încercat să arunce vina   asasinatelor antievreieşti pe seama 
unor elemente antisociale. Au fost incendiate şi profanate 
Templul Cahal Grande, Templul Coral, au fost distruse zeci de 
magazine, împuşcaţi oameni la Jilava, în pădure, unele cadavre 
au fost agăţate la abator, pe cadavre scriindu-se „carne cuşer”. 
Pogromul a fost un rezultat al unei îndelungate propagande 
antisemite duse de ideologi, jurnalişti, cu vederi extremist-şo-
vine şi antisemite. Guvernul a luat măsuri reparatorii minimale, 
declaraţiile ofi ciale fi ind cinice şi minimalizatoare. Nici după 23 
august 1944, propaganda  comunistă nu a dezbătut prea mult 
această temă care nu se încadra în programul de comunizare 
economică şi deznaţionalizare   etnică. Dar acte există  în ar-
hivele din România, Moscova, New York, Ierusalim. Minciuna 
nu poate nega evidenţele.

BORIS MARIAN

CUPRINS: I. Introducere; II. Caracterizare socio-demografi că; III. Organizarea F.C.E.R. Structură de 
funcţionare şi resurse umane. IV. Sprijinirea, reprezentarea, apărarea şi promovarea, pe plan naţional şi 
internaţional, a intereselor populaţiei evreieşti din România; V. Viaţa religioasă; VI. Activităţi pe plan cultu-
ral şi educaţional; VII. Patrimoniul imobiliar al F.C.E.R.; VIII. Rezultate economico-fi nanciare în perioada 
2005 – 2009; IX. Activitatea Comisiilor Consultative ale F.C.E.R.; X. Participarea F.C.E.R. la Fundaţii şi 
Asociaţii; XI. Activitatea comunităţilor evreieşti din România în perioada 2005 – 2009; XII. Constrângeri, 
carenţe şi neîmpliniri în activitatea F.C.E.R. Anexă:  Activitatea Centrului Comunitar Evreiesc (JCC) Bucu-
reşti. INTRODUCERE: După o întrerupere de 50 de ani, în septembrie 2005 a avut loc primul Congres al 
F.C.E.R. La reuniunea din 4 mai 2009, s-a hotărât, în unanimitate, ca al II-lea Congres să se desfăşoare 
în martie 2010, din considerente fi nanciare şi de ordin organizatoric. În capitolul consacrat situaţiei socio-
demografi ce a populaţiei evreieşti din România sunt date cifrele rezultate la recensământul general al 
populaţiei României din 2002: 5785 declaraţi evrei, 6057 – persoane care s-au declarat de religie mozaică. 
Deci este difi cil să spunem câţi evrei halahici sau cu ascendenţă evreiască trăiesc, în prezent, în România. 
Numărul evreilor din România reprezintă circa 2% din cel existent în 1942 (292 000). În perioada postbelică 
au dispărut industriaşii, negustorii, agricultorii evrei, dar a crescut numărul intelectualilor. NUMĂRUL ŞI 
STRUCTURA MEMBRILOR COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA: La 31 decembrie 2008 – 8312 
membri ai comunităţilor. Comparativ cu datele din 31 decembrie 2005, rezultă o tendinţă de diminuare a 
numărului membrilor F.C.E.R., respectiv, cu 15%.

„Dacă le uităm, 
tragediile 
se repetă 

cu gravitate 
sporită”
Comemorarea 

pogromului de la Bucureşti 
din 21 – 23 ianuarie 1941

„Ne plecăm frunţile în faţa marti-
rilor pogromului, făptuit de legionari 
acum 69 de ani, ale căror morminte 
se afl ă – majoritatea – la Cimitirul 
Evreiesc din Şos. Giurgiului”, a spus 
vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul 
Schwartz, în alocuţiunea sa, la 21 
ianuarie a.c. „Dacă le uităm, tragediile 
riscă să se repete cu gravitate sporită. 
Astăzi, cu atât mai mult suntem datori 
să evocăm fărădelegile făptuite în 
numele unei ideologii a urii şi violenţei 
oarbe, acum când există încercări de 
aureolare a mişcării legionare, când 
s-au înmulţit negaţioniştii Holocaus-
tului. Pogromului i-au căzut victimă 
intelectuali, ofi ţeri ai Armatei române, 
oameni afl aţi în rugăciune la Tem-
plul Coral, smulşi din lăcaşul sfânt, 
torturaţi şi ucişi”. De altfel, Raportul 
Final al Comisiei „Wiesel“ a detaliat 
cum se cuvine tragedia. Apelul la 
neuitare din unghi contemporan a 
fost, de asemenea, axul cuvântă-
rii rostite de preşedintele C.E.B., 
Erwin Şimşensohn. Psalmii, El Male 
Rahamim, Kadiş-ul – rugăciuni ofi cia-
te de Prim Rabin Şlomo Sorin Rosen 
şi Prim Cantorul Iosif Adler - au făcut 
să treacă prin sufl etele celor prezenţi 
un fi or de sacralitate străveche. Pe-
lerinajul la mormintele kedoşim-ilor 
a încheiat ceremonia comemo -
rativă. (I.D.)
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I.D.: Ce ne puteţi spune 
despre soarta comunităţii din 
Bârlad?

L.C.: Prioritatea zero e 
renovarea Sinagogii. E un 
monument istoric. Nu-i al 
meu, e al evreilor bârlădeni, 

al evreilor români, al oraşului. Conducerea 
Federaţiei ne-a promis sprijin, ştiu că a 
fost încheiat un Acord cu rabini din Israel 
şi S.U.A. pentru păstrarea monumentelor 
istorice. De ce nu se pune în aplicare? Pri-
marul Constantin Constantinescu ne-a aju-
tat să curăţăm cimitirul evreiesc din secolul 
XVIII, cel mai vechi din cele trei existente 
la Bârlad, şi el – monument istoric. Am re-
parat exteriorul casei paznicului din cimitirul 
în funcţiune din 1899. Dar n-avem bani 
pentru repararea interiorului. Numai dacă 
am rezolva şi problema aceasta, am putea 
avea un om care să-l păzească 24 de ore 
din 24. Am putea obţine fonduri importante 
prin vânzarea unei case afl ate lângă cimitirul 
cel mai vechi, subliniez – nu în incinta lui 
-, o arată şi gardul. (Mai târziu, am prilejul 
să-l văd cu ochii mei, imediat ce ieşim din 
sediul Comunităţii, vizitând cimitirul). Nu se 
vinde nici un centimetru pătrat din cimitir. 
Din banii Comunităţii şi foarte puţini – veniţi 
de la Centrul de Administrare al Patrimo-
niului Imobiliar (C.A.P.I.), am împrejmuit 
cimitirul în funcţiune şi i-am făcut o poartă 
nouă. O altă problemă care mă frământă: 
scăderea drastică a numărului de membri 
ai comunităţii. Sigur, avem şi oameni de 
vârstă medie şi tineri. Un exemplu - chiar 
familia mea. Copiii - Nicoleta, profesoară 
de engleză, şi Ovidiu – economist. Da’ uite 

L.C.: În principal, atragerea înspre 
Comunitate a celor de vârstă mijlocie şi a 
tinerilor. Există o tânără, Eliza Croitoru, tot 
Croitoru e numele de familie, dar nu e rudă 
cu mine, care a participat la un concurs de 
Talmud Tora. Acum e studentă la Facultatea 
de Medicină din Bucureşti. Am descoperit 
două evreice de vârstă mijlocie - după 
mamă, conform Halahei -, care au făcut 
cerere să devină membre ale Comunităţii. 
Contează şi educaţia iudaică pe care o dai 
tinerilor. Alexandra, nepoata cea mare, care 
are şi înzestrări muzicale, a cântat în idiş şi 
ebraică de Ziua Minorităţilor Naţionale, la 
Bârlad. I-a impresionat pe toţi. Pe Dominic 
îl aduc de Hanuca la Sinagogă să aprindă 
Hanukia şi să cânte. Foarte importantă e 
viaţa religioasă. Din păcate, minian-ul este 
o problemă. Indiferent dacă avem sau nu 
minian, de Şabat, Sinagoga e deschisă.

I.D.: Momentele grele din viaţa dvs. 
v-au condus spre credinţă sau spre scep-
ticism?

L.C.: Nici o clipă nu m-am îndepărtat de 
credinţă. Mi-e sădită în sufl et şi-o voi purta 
până ce voi trece în lumea celor drepţi. 
Poate că asta-mi vine de la mama, care a 
respectat mult tradiţia. 

I.D.: Cum vă raportaţi la optimism? 
L.C.: Din ce în ce mai greu. De când am 

început să am probleme de sănătate, parcă 
nu mai sunt acelaşi om ca înainte.

I.D.: Un cuvânt despre „Realitatea 
Evreiască”? 

L.C.: Apariţia revistei în culori poate 
fi  comparată cu trecerea televiziunii de la 
alb-negru la color. Oamenii care o citesc, 
evrei şi neevrei, au numai cuvinte de laudă 
pentru grafi că şi articole. Sigur, aceeaşi 
carte, muzică, fi lm nu pot satisface la fel pe 
toată lumea. Oamenii sunt atât de diferiţi! 
Personal, cred că e o revistă care ne face 
cinste, una din cele mai bune publicaţii din 
ţară.  

I.D.: Ce înseamnă să fii preşedinte 
de comunitate evreiască, în România, 
astăzi?

L.C.: O necesitate şi un act de curaj.

Urc dealul cimitirului în funcţiune, unde 
sunt înmormântaţi zeida căruia îi port nume-
le şi un frate al tatei, mort la 20 de ani. As-
cult tânguirea frântă din El Male Rahamim. 
Ofi ciază Lazăr Croitoru. Cuvintele sacre, 
imateriale ating sufl etul aşa cum n-o pot face 
vorbele de fi ecare zi. Nici interlocutorul meu 
nu mai e, în clipa aceea, omul preocupat 
de procese, acte, taxe. E doar un capăt de 
lumânare aprinsă, fl ăcăruie pâlpâind între 
Cer şi Pământ.

IULIA DELEANU

document cu aceeaşi funcţie?
L.C.: Nu.
I.D.: Cum arată viaţa preşedintelui de 

comunitate Lazăr Croitoru?
L.C.: Sunt şi preşedinte şi secretar şi ofi -

ciant de cult. Eu mă duc la bancă, la poştă, 
eu îi aduc medicamente decanei noastre de 
vârstă, doamna Sura Aron. Celorlalţi asistaţi 
le iau medicamente copiii, rudele, vecinii 
şi eu le decontez. Avem un contabil şi un 
medic al Comunităţii, dr. Ion Negoiţă, care 
vizitează periodic asistaţii. Am văruit camera 
de alături care este şi camera medicului 
şi bibliotecă. Din bugetul Comunităţii, am 
cumpărat lemne astă primăvară la cu totul 
alt preţ decât cel de acum. Dacă am primit 
obiecte de îmbrăcăminte care n-au putut 
fi  folosite de asistaţi, le-am donat copiilor 
de romi de peste Podul Pescăriei, că sunt 
vai de capu’ lor. Într-un cuvânt, sunt om la 
toate. 

I.D.: Care bătălii sunt mai grele: con-
strângerile materiale, inerţia de gândire şi 
comportament, negarea Holocaustului?

L.C.: Despre constrângerile materiale 
v-am vorbit. Am avut unele nemulţumiri 
legate de comportamentul oamenilor: aş-
teaptă numai să primească, fără să vrea 
să dea nimic Comunităţii. Manifestări de 
negare a Holocaustului nu am avut. Nu am 
văzut nici un fel de atitudine reprobabilă în 
discuţii cu autorităţi locale. Ziua Holocaus-
tului în România a fost comemorată în şcoli, 
organizată de profesori, pregătită de elevi, 
cu participări ale autorităţilor de stat.

I.D.: Direcţii prioritare pentru menţi-
nerea şi continuitatea vieţii comunitare în 
Bârlad? 

că Ovidiu lucrează acum la Brno, în Cehia. 
Acolo a găsit de lucru. La anu’ vrea să-şi ia 
şi familia – nora şi nepoţii – cu el. Alexandra, 
nepoata cea mare, e acum studentă în anul 
întâi la Facultatea de Litere din Bucureşti, 
Secţia de Ştiinţă a Comunicării şi Relaţii cu 
Publicul. Alin – noi îi spunem Dominic – e, 
deocamdată, mic, în clasa a patra.

I.D.: Cum administraţi veniturile Comuni-
tăţii în condiţiile bugetului de austeritate?

L.C.: Tocmai asta mă doare: mă lupt 
pentru titlurile de proprietate asupra unor 
bunuri comunitare care ne aparţin de jure 
pentru a ne reveni de facto, cheltuiesc bani 
pentru avocat, cadastru, taxă de timbru etc., 
dar nu pot recupera cheltuielile şi nici nu 
am posibilitatea ca, prin vânzări, să găsesc 
resurse de autofi nanţare. Respectiv - plata 
salariilor şi a impozitelor aferente pentru 
colaboratori, lumina, telefonul, internetul, 
lemnele de foc şi combustibilul, deplasările, 
medicamentele pentru asistaţi şi colabora-
tori, ajutoarele de iarnă şi de Pesah pentru 
asistaţi şi colaboratori, ajutoarele lunare 
pentru asistaţi, reparaţiile parţiale la sina-
gogă, sediu şi împrejmuiri pentru cimitire. 
În afară de cele trei cimitire din Bârlad, 
cel mai vechi de care v-am vorbit, cel care 
a funcţionat de la 1800 la 1899 şi cel în 
funcţiune, mai avem în custodie cimitirele 
evreieşti din Murgeni şi Puieşti. Cel care 
are vechime medie – secolul XIX – are pază 
permanentă.

I.D.: Aţi reuşit să daţi de urma listelor de 
proprietăţi evreieşti întocmite  de legionari 
în vederea „românizării”, care,  în lipsa cărţii 
funciare – situaţie generală pentru comu-
nităţile din Moldova –,  să slujească drept 

  „Îi băiet bun!”, mi l-a recomandat, cu ani în urmă, 
regretatul Bernard Uşer z.l., fostul preşedinte al Comu-
nităţii Evreilor din Bârlad,  pe Lazăr Croitoru, atunci, 
secretar al Comunităţii, care, din vara lui 2008, când 
domnu’ Uşer a plecat în Lumea-De-Dincolo, a avut 
curajul să-şi ia asupră-şi o misiune difi cilă: aceea de a 

conduce o comunitate mică cu probleme mari. Lazăr 
Croitoru e un „fi u adoptiv” al Bârladului. S-a născut 
la Iaşi, în Târgu’ Cucului, un fel de Calea Văcăreşti 

moldavă, unde se vorbea idiş pe stradă. A mers la hei-
der, apoi la şcoala evreiască, fi indcă legile rasiale nu-i 
permiteau accesul la învăţământul public de stat, a purtat 

steaua galbenă, a trăit pogromul din Iaşi. 
   „În duminica aceea, povesteşte, eram adunaţi toţi la noi 

acasă. O soră de-a mamei i-a spus soţului ei, unchiul meu: 
du-te la chestură, vrei să ne omoare? S-a dus şi nu s-a mai 
întors. Am afl at mai târziu c-a sfârşit asfi xiat în Trenul Mor-
ţii. Sora mamei a avut, de atunci, conştiinţa încărcată. După 
război, s-a mutat la Bucureşti, unde a lucrat la o parfumerie. 
A încercat să supravieţuiască, dar echilibrul lăuntric nu şi l-a 
mai putut găsi. S-a sinucis”. Tatăl lui Lazăr Croitoru a fost şi 
el la chestură, dar a fost salvat în mod miraculos de un prieten 

care l-a scos de-acolo. A venit acasă plin de sânge. Abia se 
mai ţinea pe picioare. Strada era, toată, plină de sânge. 
Femeile îşi smulgeau părul din cap. Doi unchi din partea 
tatei au murit de tifos în Transnistria. Profesorul mei 
de ebraică – Spielberg îl chema – a pierit pe Struma”. 
Majoratul religios - Bar Miţva - l-a „făcut” la Meraski 
Şil, unde mergeau părinţii. „Tata era bolnav, când 
eu eram student, reia fi rul istorisirii. La Bârlad, am 
ajuns prin repartiţie, în `58. Am fost singurul şef de 
secţie evreu şi fără să fi u membru de partid la „Rul-
mentul“. De Şabat şi de sărbători, veneam la sinagogă. 
Acum zece ani, după ce unul dintre ofi cianţii de cult a 
plecat în Israel, domnu’ Uşer mi-a propus să ofi ciez eu. De 
sărbătorile de toamnă, citesc din Mahzor-ul mamei. Păstrez 
în el o scrisoare de la mama. După fi ecare Simhat Tora, scriu 
anul în care am ofi ciat”. 

   Cronică a vieţii de comunitate, de familie,  continuitate 
între generaţii? „Got, main Got, un Got fi n maine eltern…” – 
„Doamne, Dumnezeul meu şi Dumnezeul părinţilor mei…”. 
Sunt primele cuvinte în idiş, atunci când începi să te rogi. Din-
tr-odată te simţi mai puţin singur pe lume, ştii cât de adânci 
îţi sunt  rădăcinile, cum te sprijină ele în tot ce faci. 

Cu ing. LAZĂR CROITORU, preşedintele Comunităţii Evreilor din Bârlad

„O NECESITATE ŞI UN ACT DE CURAJ“

Muzeul originarilor din România va deveni în curând o realitate
În pragul sfârşitului de an 2009, a 

fost semnat de către organizaţia AMIR 
împreună cu Consiliul judeţean Roş Pina 
acordul construirii în respectiva localitate 
a Muzeului originarilor din România. 
De asemenea, a fost semnat contractul 
pentru arendarea terenului acordat mu-
zeului pe timp de 25 de ani, cu drepturi 
de prelungire.

Muzeul va fi  ridicat pe un teren unde 
există o clădire cu un spaţiu de 750 de 
metri, care va fi  refăcută. În acelaşi loc 
se va clădi un spaţiu pentru vizitatorii 
oraşului. Clădirea, care va fi anexată 
muzeului, va găzdui expoziţii permanente 
şi ocazionale, o arhivă, un spaţiu pentru 
cercetători, o cofetărie şi altele.

Semnarea contractului semnifi că o co-
laborare benefi că între Consiliul judeţean, 
organizaţia AMIR, organizaţia H.O.R. şi 
F.C.E.R. – Federaţia Comunităţilor Evre-
ieşti din România – şi Fundaţia Caritatea. 
Autorităţile din România şi Ministerul Tu-

rismului israelian şi-au exprimat dorinţa de 
a colabora la ridicarea muzeului.

În programul organizatorilor există in-
tenţia ca muzeul ce va fi  ridicat într-un loc 
plin de viaţă şi de intensă activitate turisti-
că să oglindească realizările iudaismului 
românesc ca parte importantă a istoriei 
poporului evreu în totalitatea sa.

Spre deosebire de cele mai multe 
muzee ce reprezintă trecutul, orientarea 
celor care au iniţiat construirea acestui 
muzeu este de a expune mărturiile tre-
cutului şi prezentului, dar şi ale viitorului. 

Se fac eforturi de a prezenta atât trecutul 
iudaismului românesc, cât şi efortul imens 
al originarilor din România la construirea 
Israelului.

Dr. Aurel Vainer, preşedintele Fede-
raţiei din România, în cursul vizitei sale 
la Roş Pina, şi-a exprimat dorinţa de a 
realiza o strânsă colaborare între evreii 
care mai trăiesc azi în România şi origi-
narii din România care trăiesc în Israel. 
Autorităţile din Roş Pina, în frunte cu 
preşedintele Consiliului judeţean, Avihud 
Raski (care este reprezentantul celei de-a 
6-a generaţii a originarilor din România), 
inginerul şef al oraşului, Ţion Ayalon, s-au 
declarat foarte bucuroşi de a conlucra cu 
organizaţiile originarilor din România.

Concomitent cu ridicarea muzeului, 
s-a luat iniţiativa de a înfrăţi localitatea 
Roş Pina cu Municipiul Moineşti. Este 
important de subliniat că Moineşti este 
localitatea de unde au pornit primii olimi 
din România, care au înfi inţat Roş Pina. 

Cu ajutorul dr. Aurel Vainer, s-a semnat 
recent un pact de înfrăţire între localitatea 
din România şi cea din Israel.

Moshe Nativ (z.l.), cel care a fost iniţi-
atorul proiectului muzeului originarilor, a 
decedat înainte de a fi  văzut realizarea 
visului său. Memoria îi va fi  însă eternizată 
prin însăşi construcţia viitorului muzeu, în 
cadrul căruia, la loc de cinste se va afl a 
menţionat numele părintelui spiritual al 
lăcaşului.

Organizatorii proiectului speră că noul 
muzeu va putea fi  prezentat publicului 
până la data de 12 XII 2012, ziua când 
localitatea Roş Pina va împlini... 130 
de ani. Este vorba, aşa cum desigur aţi 
înţeles, de 130 de ani de când grupul de 
evrei idealişti din Moineşti a pornit (în anul 
1882) spre ţara strămoşilor lor şi a înfi inţat 
o nouă localitate – Roş Pina.

RICHARD ARMON
(Din „Jurnalul săptămânii”, 

14 ianuarie 2010)

Autorul, cu contractul semnatAutorul, cu contractul semnat



De mai bine de 50 de ani, 
numele său se leagă de Teatrul 
de Revistă românesc. Istoricul 
şi scriitorul Aurel Storin împli-
neşte astăzi 73 de ani. Îi urăm 
“La mulţi ani!”.

“Doamne, ce fe-
ricit aş fi  fost dacă 
vârsta pe care o 
împlinesc astăzi aş 
mai fi  ştiut s-o citesc 
în vechea limbă arameică, de la dreapta 
la stânga... M-aş fi  trezit de dimineaţă ca 
un bărbat aproape tânăr, de 37 de ani, 
cu puţin trecut în urmă şi cu mult viitor 
înainte... Dar aşa... Cine mai citeşte 
astăzi în arameică? Eu însumi cred 
că am uitat-o de mult, să tot fi e câteva 
milenii de atunci... Şi mă mulţumesc cu 
latinitatea mea, care s-a comportat cu 
mine impecabil: mi-a dat cât am putut 
să duc. Şi ca bucurie, şi ca necazuri. 
Nu mă plâng de nimic şi nu consider 
pe nimeni vinovat de eşecurile mele.
Am avut prieteni minunaţi şi duşmani 
adevăraţi, nu din aceia care te bârfesc o 
clipă, două şi apoi te părăsesc. Duşmanii 
mei au stat lângă mine, întotdeauna, atât 
cât trebuia. Nu m-au părăsit niciodată. 
Pot să spun că ei mi-au dat încrederea 
în mine. Iar acelora mai tineri decât 
mi-e dat mie să fi u astăzi vreau să le 
spun: iubiţi-vă duşmanii. Când nu-i veţi 
mai avea pe ei, nu veţi mai avea nimic.
Am avut norocul să lucrez 50 de ani 
într-un domeniu care nu e la îndemâna 
oricui. Am lucrat în teatrul românesc de 
revistă, un gen de teatru unic în lume. 
Păstrez în memorie şi în arhivele mele 
tot ce s-a întâmplat şi s-a scris despre 
acest gen. Mi-am susţinut o teză de 
doctorat «magna cum laude» în fi lolo-
gie, prin care iluştri profesori universitari 
s-au arătat, unii pentru prima dată în 
viaţa lor, plini de înţelegere şi de respect 
pentru teatrul românesc de revistă.
Am scris o istorie a acestui gen de 
teatru, despre care prietenul meu de-o 
viaţă, Alexandru Arşinel, spune că este 
o Biblie a Revistei Româneşti. Dragul 
de el, el n-are de unde să ştie că, de 
fapt, eu am scris şi Biblia. Dar nu mai 
ştiu s-o citesc...“

UN EVENIMENT MARE ÎNTR-O COMUNITATE MICĂ
Reinaugurarea Sinagogii din Lemn de la Piatra Neamţ

Originile instituţiei sinagogale sunt 
datate în perioada exilului babilonian 
(586 î.e.a.), unde ea s-ar fi  substituit, în 
parte, Templului distrus. După interpre-
tări rabinice, sinagoga era numită, după 
formularea lui Ezekil, profetul exilului, 
mikdaş meat – mic sanctuar. Raportul 
sinagogii faţă de templu nu este nici an-
tagonic, nici concurenţial. Sinagoga este 
gândită ca prelungire, chiar emanaţie, a 
templului. În Evul Mediu european, si-
nagogile nu aveau voie să fi e mai înalte 
decât bisericile. Mai ales în estul Europei, 
cum este cazul Sinagogii din Lemn de la 
Piatra Neamţ, reinaugurată de curând, 
ea era redusă la dimensiunile unui ştibl 
(cămăruţă), dar în care 
Divinitatea pogora, spunea 
Baal Şem Tov, întemeie-
torul hasidismului, cu atât 
mai adânc în sufl ete cu cât 
privirile nu erau distrase 
de ornamentaţii, candela-
bre, vitralii. Există o relaţie 
între solitudinea divină şi 
solitudinea omenească; 
pentru a-L auzi şi a-L simţi 
pe Dumnezeu, trebuie să fi i 
singur, căci Dumnezeu nu 
i se adresează decât celui 
care vrea să se regăseas-
că pe sine. Când spunem 
„Şma Israel”, ne acoperim 
ochii cu palma pentru a ne 
întoarce spre noi înşine. 

Astăzi, Sinagoga din 
Lemn de la Piatra Neamţ este una dintre 
puţinele sinagogi medievale din Europa 
şi, odată readusă la viaţă, devenită centru 
muzeal – datorită dăruirii şi experienţei în 
domeniu a dr. Irina Cajal şi a echipei sale 
– poate fi  un important punct de atracţie 
pentru amatorii de itinerarii hasidice de 
pretutindeni. O Sinagogă învăluită în 
legende: Baal Şem Tov s-a rugat acolo; 
Petru Rareş, urmărit de armata otomană, 
şi-a salvat viaţa, ascuns între zidurile ei 
de către evreii locului. 

Reinaugurarea Sinagogii din Lemn 
este unul din evenimentele importante 
pentru evreii din Piatra, din România, din 
Israel şi din lume. Restaurarea este rodul 
unei munci uriaşe, depusă de preşedinte-
le Comunităţii, ing. Hary Solomon, ajutat 
de conducerea F.C.E.R., personal, de 
preşedintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer, 
de Joint, de Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional, de Fondul Mon-
dial al Monumentelor Evreieşti Istorice, 
cu sediul la New York, de Marele Rabin 
Menachem Hacohen. Trebuie aduse 
mulţumiri - aşa cum a şi făcut-o în dis-
cursul inaugural, ing. Hary Solomon - şi 
lui Iosef Şaliah, investitor israelian, care a 
sponsorizat restaurarea faţadei Templului 
„Leipziger”, templu lipit de Sinagoga din 
Lemn. Fiecare din momentele inaugurării 
a fost încărcat de solemnitate, de emoţie. 
O Menora imensă a fost aprinsă în curtea 
Sinagogii de către Rabinul Haim Steiner, 
viceprimarul din Kiriat Maleahi, oraş înfră-
ţit cu Piatra Neamţ. „Este o mare onoare 
pentru mine, discipol al lui Baal Şem Tov, 
să particip la acest hanucat habait, a spus 
Rabinul Haim Steiner (care activează în 
mişcarea Habad, continuatoare a hasi-

dismului în prezent). Marele Rabin Me-
nachem Hacohen a rostit binecuvântarea 
şi a lipit Mezuza pe unul din usciorii uşii 
de la intrare. Panglica inaugurală a fost 
tăiată de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, de E.S. David Oren, ambasadorul 
Israelului în România, şi de preşedintele 
Comunităţii pietrene, ing. Hary Solomon. 
Alocuţiunile au fost rostite de la Bima-ua 
afl ată în mijlocul Sinagogii. Cuvinte din 
inimă, ajunse la inimile participanţilor: au-
torităţi locale, reprezentanţi ai unor culte, 
ai unor organizaţii aparţinând minorităţilor 
naţionale, preşedinţi de Comunităţi şi Ob-
şti, conducerea F.C.E.R. şi C.E.B., foarte 
mulţi evrei pietreni, unii – originari din Pia-

tra stabiliţi în alte oraşe din România sau 
în Israel, ca şi prieteni ai lor. A existat mult 
interes din partea mass-media. Au fost 
prezenţi oameni de televiziune (Carmen 
Ştefănescu, de la postul naţional TVR1, 
Andrea Ghiţă de la TVR Cluj, 1TV Neamţ 
şi MTV Neamţ), oameni de radio (Alex 
Aciobăniţei de la Radio Iaşi). Întreaga 
ceremonie a fost transmisă pe internet 
de Silviu Wexler. Radio România Inter-
naţional a difuzat chiar în aceeaşi seară 
o relatare de la faţa locului. „Jurnalul săp-
tămânii”, din Israel, a consacrat o pagină 
evenimentului. Preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, a elogiat capacitatea 
preşedintelui Hary Solomon de a menţine 
viaţa evreiască într-o comunitate mică şi 
a subliniat rolul parteneriatului F.C.E.R. – 
Joint în această reinaugurare. O izbândă 
consemnată în cronica istoriei contempo-
rane a evreilor din România, a sintetizat 
evenimentul Marele Rabin Menachem 
Hacohen (traducere – Ghidu Bruchmai-
er). Un moment istoric pentru evreii din 
România, din Israel, de pretutindeni: l-a 
defi nit E.S. David Oren, ambasadorul Is-
raelului în România. Muzica ne însoţeşte. 
Ne-a însoţit şi de această dată, când Prim 
Cantorul Iosif Adler a intonat „Ma tovu”. 
După ce au poposit în faţa fotografi ilor-
document şi a vitrinelor cu obiecte de cult 
mozaic, oaspeţii au continuat sărbătorirea 
în Templul „Leipziger”, unde două coruri 
şi instrumentişti la mandoline (de la Liceul 
de Artă „Victor Brauner” şi de la Şcoala 
din Dumbrava Roşie, de lângă Piatra 
Neamţ) au prefaţat cuvântarea Marelui 
Rabin Menachem Hacohen, aducând „la 
zi” metafore biblice: mărăcinele care nu 
este mistuit de foc (forţa revirimentului în 

istoria noastră), scara cu îngeri care urcă 
şi coboară din visul lui Iacov (valoarea 
învăţăturii iudaice), prăznuirea luminii în 
nopţile cele mai lungi ale anului. Au fost şi 
discursuri confesive: cuvântarea fostului 
primar din Kiriat Maleahi, Moshe Shimon 
– Şimi, care, după ce a vorbit despre 
prietenii din oraşul natal, a făcut un scurt 
istoric al Sinagogii din Lemn legat de pro-
priile trăiri, dar şi cu referiri la bunele relaţii 
între evrei şi populaţia majoritară din oraş. 
Un exemplu elocvent: Elena şi Ion Pădu-
raru, care au primit Medalia şi Brevetul de 
„Drepţi între Popoare” ale Institutului „Yad 
Vashem” pentru că au salvat evrei în anii 
Holocaustului. De altfel, nepoţii lor erau 

prezenţi la ceremonie. 
Irina Cajal a citit mesajul 
de felicitare din partea 
ministrului Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional. 
Preşedintele F.C.E.R. a 
dat citire mesajelor de 
felicitare primite din partea 
preşedintelui Organizaţi-
ei „American Heritage of 
Abroad”, Warren Miller, a 
preşedintelui Comitetului 
pentru Păstrarea Monu-
mentelor Evreieşti Isto-
rice Internaţionale, Meir 
Wexler, a donatorilor Ruth 
şi Sami Gruber. Vorbito-
rul a înmânat Medalia şi 
Brevetul de Membru de 
Onoare al F.C.E.R. Marelui 

Rabin Menachem Hacohen; Excelenţei 
Sale David Oren, ambasadorul Israelului 
în România; viceprimarului şi fostului 
primar de la Kiriat Maleahi, Rabinul Haim 
Steiner şi Moshe Shimon – Şimi. Preşe-
dintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, şi el 
originar din Piatra, a retrăit momente din 
copilărie şi adolescenţă, când a cântat în 
cor şi a interpretat scenete de Hanuca 
şi Purim în acest lăcaş de cult, aducând 
prinos de recunoştinţă dirijorului Teodor 
Mocanu, care i-a îndrumat primii paşi spre 
teatru. Binecuvântarea pentru România şi 
Israel (rostită de Marele Rabin Menachem 
Hacohen) şi imnurile de stat al României 
şi al Israelului au deschis şi, respectiv, 
încheiat festivitatea. Profesorii care au 
pregătit cele două coruri, remarcabile 
prin calitatea prestaţiei artistice, Teodor 
Mocanu, Lucreţia şi Adrian Stroici, au 
primit Medalia şi Brevetul de Membri 
de Onoare ai F.C.E.R. Dr. Aurel Vainer 
a invitat copiii să petreacă un sejur în 
vacanţa de vară la Centrul de Instruire şi 
Recreere (C.I.R.) de la Cristian. De altfel, 
bunătăţile caşer, transportate la Piatra 
Neamţ, au fost preparate de echipa de 
maeştri bucătari de la C.I.R. Cristian, 
sub îndrumarea coordonatorului C.I.R. 
pe ţară, Ivan Truţer.

Un eveniment mare, petrecut într-o 
comunitate mică, un rol important reve-
nindu-i preşedintelui ei, ing. Hary Solo-
mon, ceea ce dovedeşte încă o dată că, 
în istoria evreilor contează calitatea, nu 
cantitatea, şi că forţa de a renaşte a iu-
daismului este nesfârşită. O istorie mereu 
la timpul prezent.

IULIA DELEANU

T E L E G R A M E

Lehaim, domnule 
Iosif Farkas!

Eram într-una din Hanukiadele de 
acum câţiva ani, la Dej. Am fost aşteptaţi 
cu bucurie, primiţi cu cinste, înconjuraţi 
cu drag. Sigur, fără căldura oamenilor 
din comunitate, n-ar fi  fost nimic din toate 
astea. Dar cel care ştia să canalizeze 
energii, să strângă relaţii cu ofi cialităţi 
locale la care să găsească uşă deschisă 
ori de câte ori comunitatea avea nevoie, 
era preşedintele ei, Iosif Farkas. Peste 
anii lui tineri, din primăvara-vara lui ´44, 
au trecut buldozerele care împingeau 
cadavrele dezarticulate de slăbiciune 
în gropile comune, improvizate, de la 
Auschwitz. Să ducă mai departe vieţi 
neîmplinite; aceasta a fost prima şi, 
poate, cea mai grea dintre poverile lua-
te, atunci, asupră-şi. Fiecare zi e pentru 
el, intuiesc, o epistolă plină de întrebări 
trimise lui însuşi. Dar domnu’ Farkas nu 
trăieşte în trecut. Suferinţele îndurate 
l-au învăţat să preţuiască clipa. „Să în-
văţăm să preţuim zilele vieţii noastre”, se 
gândeşte la versetul psalmic. Viaţa nu l-a 
înăsprit. Dacă ar fi  să-l desenez, m-aş 
gândi la parabola talmudică a uleiului 
cu atât mai rafi nat cu cât e mai înde-
lung tescuit. Aş alege culori sepia, ocru, 
gălbuiul închis, cald al lemnului. Afl u că 
a împlinit „vârsta eroică”. La mulţi ani şi 
Ad Mea Veesrim, cu sănătate, domnule 
Iosif Farkas! (I.D.)

Stimate Domnule Preşedinte,
Am primit cu plăcere mesajul dumneavoastră de felicitare cu 

prilejul învestirii mele în funcţia de ministru al Afacerilor Externe, 
pentru care vă mulţumesc.

Îmi exprim convingerea că între Comunitatea, pe care o re-
prezentaţi, şi Ministerul Afacerilor Externe va exista şi pe viitor 
aceeaşi colaborare fructuoasă în ceea ce priveşte promovarea 
intereselor României în străinătate.

Folosesc acest prilej pentru a vă asigura, domnule preşe-
dinte, de aleasa mea consideraţie.

TEODOR BACONSCHI
Ministru de Externe

Stimate Domnule Preşedinte,
Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL vă mulţumeşte pentru 

daruri şi pentru mesajul de felicitare.
Preafericirea Sa roagă pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască 

sănătate, pace, inspiraţie şi putere de muncă iar bucuria Sfi nte-
lor Sărbători să vă lumineze sufl etul încălzit de credinţă şi să vă 
însoţească pe calea unui An Nou, bogat în împliniri duhovniceşti 
şi ajutor dumnezeiesc, spre rodirea de fapte bune.

Din încredinţarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române.

Diac. dr. Bogdan Ioan Popescu
Consilier Patriarhal

Domnului dr. Aurel VAINER, deputat, Preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
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A intrat în limbajul 
cotidian sistemul de 
avertismente meteo şi 
hidrologice, aşa că ori 
de câte ori se vorbeşte 
despre (bunăoară) „codul 
galben” mai toată lumea 
ştie la ce să se aştep-

te. Lărgind sfera de cuprindere a unor 
asemenea avertizări, putem să vorbim, 
fără teama de a comite erori, despre un 
veritabil „cod galben” pentru condiţile de 
trai, reprezentat chiar de bugetele ţării 
din acest an.

Cifrele referitoare la milioane şi miliar-
de de lei nu spun mare lucru oamenilor 
cu venituri modeste, dar ele includ măsuri 
care, inevitabil, vor duce la o diminuare 
sensibilă a puterii de cumpărare. Cel mai 
concludent exemplu îl constituie „înghe-
ţarea” salariilor bugetarilor şi a pensiilor. 

În condiţiile în care se anticipează o rată 
a infl aţiei de circa 3,5 – 4 procente, este 
limpede că banii primiţi de majoritatea 
covârşitoare a populaţiei ţării vor avea o 
putere de cumpărare mai mică, cel puţin, 
la nivelul ratei infl aţiei. 

Lucrurile nu se pot judeca, însă, 
„global” întrucât, în funcţie de venituri, 
preţurile bunurilor şi serviciilor esenţiale 
pentru supravieţuire vor creşte mai mult 
decât media, iar în „coşul zilnic” acestea 
au o greutate mult mai mare în cazul celor 
afl aţi sub şi puţin peste pragul sărăciei. De 
la începutul anului s-au majorat tarifele 
la electricitate, ca şi preţurile la pâine, la 
carnea de pui, la fructele şi legumele de 
sezon, la unele produse lactate. În acelaşi 
timp, impozitele şi taxele locale s-au mărit, 
în medie, cu 15 procente. 

La un venit individual de 350 lei (3,5 
milioane de lei vechi), cât s-a stabilit prin 

aşa-numita „pensie socială”, sporurile de 
preţuri şi tarife, ca şi de impozite la care 
ne-am referit, reprezintă, lunar, în jur de 
50 de lei. Astfel, practic, ceea ce s-a dat 
în plus anul trecut s-a „luat” prin scumpirile 
amintite. 

În aceste condiţii, este fi resc ca prin-
cipalele îngrijorări ale oamenilor sărmani 
– în proporţie importantă vârstnici, „bene-
fi ciari” ai unor pensii mici şi ai unui ajutor 
social (care s-a diminuat şi el în acest an) 
– să fi e legate de evoluţia preţurilor. 

Nu există niciun fel de garanţie că 
ţintele de infl aţie stabilite pentru acest 
an vor fi  atinse. De pe acum sunt „în 
văzul lumii” încercările unor comercianţi 
de a forţa nota, de a impune preţuri mai 
mari, astfel încât difi cultăţile provocate 
de criză să fi e aruncate tot pe spinarea 
celor care se zbat să supravieţuiască. 
Sigur, economia de piaţă are legile ei în 

domeniul preţurilor şi de aici necesitatea 
de a nu interveni asupra lor cu mijloace 
administrative. Dar există legi ale concu-
renţei, ale protecţiei consumatorilor, ale 
bunelor practici în comerţ, ca şi politicile 
monetare ale BNR (stabilitatea preţurilor 
face parte din obligaţiile principale ale 
Băncii Centrale) care pot şi trebuie să 
infl uenţeze preţurile în sensul dorit de 
cea mai mare parte a populaţiei. Dacă 
toate aceste pârghii vor fi  puse în funcţi-
une aşa cum se cuvine, vor creşte foarte 
mult şansele ca preţurile să nu urce „spre 
cer”, iar sacrifi ciile impuse de necesitatea 
de a ieşi din criză să nu fi e suportate tot 
de către cei care îşi duc traiul de azi pe 
mâine. Dacă nu este posibil pentru ei, în 
2010, un trai mai bun, măcar să nu li se 
transforme viaţa într-un coşmar.

Dr. TEODOR BRATEŞ

„Cod galben” pentru nivelul de traiPe ce se duc banii…

Înainte de a ieşi din biroul dominat de domnul W., 
acesta ne-a întins peste masa dintre noi un bileţel pe 
care scria un număr: 12. Uşile automate s-au deschis 
ca la un semn şi am păşit din „ţara nimănui” - aşa se 
numeşte partea din aeroport unde nu ai nevoie de nici 
un fel de acte pentru a locui - în „Ţara Sfântă”, unde ai 
nevoie de foarte multe acte pe care, începând cu zilele 
ce vor urma, voi încerca să mi le însuşesc. Dacă în 
aeroport erau 20-22 de grade Celsius, afară erau cu 
30 de grade mai mult. Am simţit dintr-odată că am intrat 
ca într-o saună uscată, dar, spre surpriza mea, nu am 
transpirat deloc. Era extraordinar şi, pe deasupra, aerul 
mirosea parfumat a portocale, fi indcă era anotimpul în 
care toate livezile de portocali erau în fl oare. Livada de 
portocali se numeşte în ivrit pardes. Cu acelaşi cuvânt 
pardes este numit şi Paradisul. Acum sunt sigur : cel care 
a spus asta prima oară avea dreptate!. Pe peronul din 
faţa terminalului la care ieşisem erau aliniate mai multe 
maşini Mercedes cu 12 locuri, inclusiv şoferul. Erau un 
fel de maxi-taxi, denumit în limba autohtonă şerutim, în 
traducere liberă „servicii”. Bineînţeles că era şi un şerut 

cu numărul 12 în care am urcat trei din familia Rotaru, 
trei din familia Nahmani din Novosibirsk, el - cercetător 
atomist, ea - profesoară de matematici şi fata lor, în vâr-
stă de 22 de ani – ziaristă, două franţuzoaice absolvente 
de fi lologie la Lyon, anorexice, dar drăguţe în ansamblul 
lor, o fată din Mexic, trimisă de familie să înveţe limba 
ivrit la faţa locului pentru a deveni profesoară de limbă 
în comunitatea evreiască din Ciudad de Mexico, şi doi 
tineri nemţi, neevrei, veniţi ca voluntari să muncească, 
fără plată, o vară întreagă pentru statul Israel. 

Şi maşina Mercedes porneşte... Ieşim din aeroport 
spre şoseaua naţională care merge în sud spre Rishon 
Le Zion (Primul din Zion), iar în nord spre Tel Aviv (Dea-
lul Primăverii). Înainte însă de a atinge marginea Tel 
Aviv-ului, întâlnim acest mare cartier–oraş, Ramat Gan 
(grădina de la înălţime), unde vom fi  cazaţi, nu se ştie 
pentru câtă vreme, în hotelul pentru olimi hadaşim. 

Ajungem. Hotelul este un elegant edifi ciu cu opt etaje, 
cu garsoniere şi apartamente de două camere plus de-
pendinţele necesare (baie, bucătărie, balcoane închise 
cu jaluzele aproape etanşe). Blocul este construit cu ori-

entare dublă pe direcţia răsărit-
apus. Pe o parte a construcţiei, 
cea dinspre răsărit, se întinde un 
culoar deschis, unde defi lează 
uşile de intrare în apartamente, 
iar în partea opusă, spre apus, 
se află balcoanele corespun-
zătoare. Între cele două laturi 
se face o ventilaţie naturală ce 
menţine o temperatură optimă şi 
convenabilă în interiorul blocului. 
La parterul blocului îşi arată vi-
trinele mici magazine: băcănie, 
librărie, agenţie de voiaj, agenţie de loto, iar pe latura 
dinspre nord - un magazin de legume şi fructe şi un 
foarte bine aprovizionat minimarket. La despărţire, şo-
ferul care ne adusese nu uită să-mi spună, într-o limbă 
franceză cu accent israelian uşor rârâit: ”Dacă luaţi un 
taxi să spuneţi aliad kolnoa Kessem, ceea ce înseamnă 
lângă cinematograful Kessem. Aşa este cunoscut acest 
loc unde a fost cândva cinematograful Kessem”. Aveam 
o foame de ole hadaş, iar el îmi vorbea de taxi!

Dar nu după multă vreme, sfatul lui mi-a folosit. 
EUGEN ROTARU

O l e  H a d a ş  î n  I s r a e l  (episodul 3)

Aventuri în „Paradisul rătăciţilor”NEPOATA 
DE LA PAGINaa

Miranda Horowitz împlineşte şase ani în februarie. Este fi ica 
lui Cezar şi a lui Naomi Horowitz. Tatăl este inginer electronist la 
Bank of America. Mama – prof. univ. dr. la Arizona State University. 
Toţi trei locuiesc la Phoenix, capitala Arizonei (S.U.A.). Bunica 
dinspre tată este doamna ec. Maria Horowitz, din Bucureşti. 

E de presupus că orice scriitor 
ar fi  măgulit afl ând că, odată întoar-
să ultima fi lă a vreunui roman de-al 
său, cititorul simte nevoia să-şi reia 
lectura de la început. Cum mi s-a 
întâmplat şi mie cu volumul: „Para-

disul rătăciţilor” al prozatoarei israeliene (provenită 
din Dorohoi) Madeleine Davidsohn, care scrie 
într-o frumoasă limbă română, deloc uitată în anii 
mulţi de când e stabilită la Haifa. Afl u că doamna 
Davidsohn îşi împarte activitatea între profesiu-
nea de medic stomatolog şi patima scrisului, cu 
o ambiţie ce îşi înclină balanţa spre speranţele 
succesului literar. Şi bănuiesc că (şi) de aceea îşi 
publică proza în România, unde poate avea un 
public mai numeros şi nu riscă să fi e comparată cu 
un Amos Oz, David Grossman ori Zeruya Shalev. 
De ce am reluat, cu răbdare şi conştiinciozitate, 
lectura „Paradisului rătăciţilor”? Vă asigur că nu 
pentru a-l învăţa pe de rost, ci pentru a putea pune 
oarecare ordine în memorarea fi relor încâlcite ale 
acţiunii, a mă descurca în avalanşa de întâmplări 
şi destine senzaţionale, a nu încurca biografi ile, 
întrerupte mereu de lungi descrieri romanţioase ale 
peisajelor. Căci fantezia scriitoarei – mai curând de 
origine adolescentin-livrescă decât provenită din 
cunoaşterea directă, matură a vieţii – este atât de 
nerăbdătoare, ea dă într-un asemenea clocot, aler-
gând neverosimil dintr-un colţ în altul al lumii şi al 
destinelor, încât îşi derutează pur şi simplu cititorul. 
Iar descrierile îi sunt necesare, cred, pentru a-şi mai 
trage puţintel sufl etul. În schimb, n-are niciodată 
timp – sau pricepere – pentru aprofundări psihologi-
ce. În cele 174 de pagini ale cărţii există şapte – opt 
personaje feminine cu biografi i neobişnuite, unele 
chiar şocante, înghesuite şi amestecate între ele 
ca în nişte relatări jurnalistice, deşi fi ecare biografi e 
ar fi  meritat (poate!) o lucrare de sine stătătoare. 
Cine îi sunt eroinele? Ascultaţi: Mara, o pictoriţă 
întoarsă în Israel după mulţi ani de absenţă, pentru 
a-şi expune opera. Surdo-mută din naştere, intro-
vertită şi nesociabilă, a devenit nu numai celebră şi 
demutizată, ci „o femeie trufaşă, arogantă, difi cilă”. 
Sigur, bogată. Mama Marei e Yara, pe care o cu-
noaştem doar din „Jurnalul” ei: „o fi inţă năvalnică, 

sălbatică, o adevărată fi ică a stepei siberiene”, care 
a colindat lumea ca hipiotă, narcomană şi libertină, 
încheindu-şi aventurile şi viaţa la doar 22 de ani 
într-un chibuţ ospitalier, unde mai apucă doar să o 
nască pe Mara. (Tatăl? Necunoscut.) Kony e o afro-
americancă dotată 
cu simţ artistico-
managerial, drept 
care îi organizează 
expoziţiile Marei cu 
pragmatism şi un 
devotament sus-
pect. Ba, are în po-
sesie şi o bătrână 
bunică, negresă cu 
puteri de vrăjitoare. 
Fabulează doamna 
Davidsohn, fabu-
lează candid şi de-
suet, inspirându-se 
parcă din filmele 
americane de arhi-
vă şi fardând totul 
cu propriile extra-
vaganţe romantice 
şi gustul personal 
pentru melodramă. 
Ah, eram să o uit pe Raisa, evreica–rusoaică ce lup-
tă năpraznic să-şi aducă în Israel, din URSS, soţul 
„savant de renume mondial”, ca apoi să-l asasineze, 
în complicitate cu amantul ei, un escroc cu puseuri 
poetico-criminale. Ea este băgată la puşcărie, el îşi 
ia şapca şi pleacă, fredonând cu sentimentalism 
slav: „Sălbatecă-i stepa baicală / sunt mine de aur 
în ea / un om blestemându-şi ursita / cu traista pe 
umăr mergea”... Dacă nu ar fi  ridicolă, situaţia ar 
putea fi  socotită dramatică. Cu asemenea povesti-
oare triste e împănată cartea. Triste sunt şi eroinele 
ei, dar numai până la un punct. Nefericite în amor, 
toate sunt puternice în profesie: aceasta e revanşa 
lor asupra destinului. Ştiu să pună punct rătăcirilor 
lor. O întrebare stăruie totuşi: unde s-o fi  găsind 
acest „Paradis al rătăciţilor”? Poate o să afl ăm din 
viitorul roman al autoarei...

SANDA FAUR
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O duminică dedicată 
artelor

O fericită iniţiativă în cadrul 
„Bait Ham” (responsabilă San-
da Wolf):  11 ianuarie a.c., di-
mineaţă de duminică dedicată 
artelor. În program – vernisajul 
expoziţiei soţilor Beniaminovici 
Paulian, ambii medici, care au 
ca hobby – de fapt e mai mult 
decât atât – pictura; lansarea 
a două volume ale colegului 
nostru, jurnalistul şi poetul Boris 
Marian Mehr, intercalată cu un 
excelent program muzical, interpretat de profesoarele 
Carmen Spack - vioară şi Carmen Asfadurian - pian, 
de la Liceul de muzică „George Enescu”. Introducerea 
la eveniment a fost făcută de prof. Paula Romanescu, 
poetă şi publicistă, care a atras atenţia asupra sensi-
bilităţii tematice a operelor celor doi pictori - peisaje, 
portrete, naturi moarte, între care şi tablouri cu tematică 
evreiască.

Programul propriu-zis, exce-
lent structurat şi realizat, se da-
torează prietenului nostru, omului 
de cultură Iancu Ţucărman. 
Domnia-sa, care de-altfel s-a 
afl at la originea acestui matineu, 
a reuşit să  îmbine armonios par-
tea literară cu cea muzicală. El a 
vorbit nu numai  despre perso-
nalitatea lui Boris Mehr şi despre 
cele două cărţi lansate: “Bazar 
Oriental” (proză şi poezie) şi „154 
sunete” (poezie) , ci şi despre 
ansamblul creaţiei autorului (cele 
10 volume, şase de poezii, restul 

eseuri, note, articole etc.).În plus, Iancu Ţucărman a 
ales ca exemplifi care poate cele mai reuşite poezii ale 
autorului,atât ca tematică dar şi ca limbaj, pe care le-a 
interpretat ca un adevărat artist.  Prezentarea făcută  
a fost întreruptă de momente  muzicale selectate  de 
asemenea de conferenţiar, despre care toată lumea ştie 
că este un mare meloman. Astfel, publicul care a umplut 
sala mare a JCC a putut asculta creaţii de Franz Kreisler, 
V.G. Battista, E. Bloch (Nigun) şi Brahms. Mulţi prieteni ai 
autorului au luat cuvântul (inclusiv preşedintele F.C.E.R.) 
, făcând aprecieri atât asupra creaţiei artistice a lui Boris 
Mehr cât şi asupra iniţiativei responsabilei „Bait Ham”  
care a promis că va mai organiza astfel de evenimente. 
O duminică într-adevăr reuşită. (E.G.)

Luminile Hanucăi la JCC Bucureşti

Competiţie 
cu teme iudaice

Începând din ianuarie, tinerii cu vârsta între 18 
şi 35 de ani, sunt invitaţi să-şi testeze cunoştinţele 
cu privire la iudaism. Jewquest este un concurs în 
care nu doar vei câştiga premii substanţiale dar 
şi un eveniment de duminică, în care vei întâlni 
prieteni. Alături de ei poţi învăţa din bogăţia spiri-
tuală a iudaismului

În numărul trecut făceam un breviar al programelor de 
Hanuca din cadrul JCC Bucureşti. Într-adevăr, multitudi-
nea de evenimente care au avut loc cu ocazia Sărbătorii 
Luminilor ne fac să ne mai oprim puţin asupra unui ciclu 
de manifestări care merită evocate cum se cuvine.

Atmosfera de Hanuca a debutat cu un program-
surpriză, cu numeroase cântece, pe care copiii ce frec-
ventează cursul de engleză l-au pregătit pentru echipa 
JCC. Profesoara lor, Marcela Golda, i-a învăţat melodii 
care evocă Minunea celebrată. 

Seara de Şabat a coincis cu aprinderea primei 
lumânări de Hanuca. Ziua-regină a săptămânii a fost 
omagiată, în acest moment special, cu un Oneg Şabat 
la care au luat parte peste 150 de persoane. Voluntari 
au explicat semnifi caţia acestui eveniment iar micuţii 
prezenţi au luat parte la un concurs referitor la ceea ce 
ştiu ei despre această sărbătoare.

Cea de-a doua lumânare a fost aprinsă cu ocazia 
Maccabim Party, pregătită în detaliu de voluntari, stu-
denţi israelieni şi tineri evrei din România. Numeroase 
surprize – vestimentare şi culinare – i-au aşteptat pe 
participanţi. Nancy Brandes şi Julia Nahmani au venit 
să aprindă şi ei cea de-a doua candelă de Hanuca în 
compania tinerilor de la JCC. 

Cea de-a treia lumânare de Hanuca a fost aprinsă 
de directorul Joint pentru România, Israel Sabag. Luând 
forma unui veritabil cor, participanţii la cursul „Cântăm 
împreună“, al lui Bogdan Lifşin, au deschis programul. În 
aceeaşi seară, în faţa publicului a venit Mirabela Dauer, 
o voce caldă, iubită de public, care aduce mereu melo-
dii pentru sufl et. Ea a cântat şi în compania lui Raoul, 
încântând un public de diverse vârste.

Cea de-a patra seară, poate cea mai emoţionantă, a 
fost dedicată celor ce aparţin „vârstei de aur”. Înţeleaptă 
şi frumoasă, artista centenară Medi Dinu a aprins lumâ-
narea acestei seri. 

Violonistul Mirel Reznic a acompaniat momentul 
aprinderii celei de-a cincea lumânări iar cea de-a şasea 
a fost a fost aprinsă de voluntarii care activează constant 
în cadrul JCC Bucureşti. 

Sufganiot, pregătite în cea de-a şaptea zi de Hanuca, 

s-au bucurat de succes şi fi ecare a putut să participe la 
pregătirea tradiţionalelor bucate. 

O nouă celebrare a Şabatului a coincis cu cea de-a 
opta seară de Hanuca. A fost un moment special pregătit 
de micuţi şi de profesorii lor, o celebrare spirituală a unei 
Minuni pe care Dumnezeu ne-a oferit-o.

”My Jewish 
Bucharest”
Care sunt prezenţele ar-

hitecturale evreieşti din Bu-
cureşti? Cum arată ele azi? 
Care este starea lor? Cine 
cunoaşte mai multe şi cine 
ştie să surprindă detalii sem-
nifi cative? La 23 ianuarie au 
fost desemnaţi câştigătorii 
concursului “Bucureştiul meu 
evreiesc”, un proiect multi-
media destinat membrilor co-
munităţii evreieşti. Talentul şi 
atenţia, cunoştinţele şi curiozi-
tatea vor fi  premiate în cadrul 
unei ceremonii speciale. ”My 
Jewish Bucharest” este un 
proiect creat de Centrul Co-
munitar Evreiesc Bucureşti, 
având ca parteneri Şcoala 
Lauder şi Compania aeriană 
israeliană El-Al.

O călătorie savuroasă

Tabără de Tu BiŞvat

Dublu Revelion 
Chiar dacă Anul Nou, Roş Haşana, l-am celebrat în comunităţile noastre în urmă 

cu ceva timp, la intrarea în anul laic 2010 a fost mare petrecere la JCC. Un aranja-
ment demn de o sală de bal i-a aşteptat pe cei care au venit la Revelionul din Sala 
Hagiga. Un meniu variat şi gustos, muzică live şi o obligatorie invitaţie la dans au 
făcut ca participanţii să nu se despartă până în zori. Aceeaşi atmosferă plăcută a 
dominat şi petrecerea din Cafenea Blue Lagoon, dedicată celor tineri.  Grupul Etnic, 
muzicienii Mirel Reznic şi Radu Captari, interpreta Roxana au fost cei ce au animat 
evenimentul, îndelung pregătit de echipa JCC . La miezul nopţii, toţi participanţii au 
ciocnit o cupă de şampanie.

JCC Bucureşti, la iniţi-
ativa directorului adjunct 
pentru educaţie al Joint 
România, Shai Orni, a in-
vitat participanţii la progra-
mele Centrului comunitar 
la o călătorie culinară. Sub 
numele „Ciorberia”, la 17 
ianuarie, toţi cei ce cunosc 
delicioase reţete cu spe-
cifi c naţional sau local au 
fost invitaţi să îşi manifeste 
talentul. Reţetele supelor 
şi ciorbelor au fost adunate 
apoi într-o mini-carte de 
bucate, adevărat ghid prin 
bucătăriile lumii.

Celebrării Creaţiei lui Dumnezeu, a 
naturii din care şi noi suntem parte, i-a fost 
dedicată în acest an o tabără la Cristian. 
O minivacanţă de trei zile, între 29 şi 31 
ianuarie, este pregătită doritorilor de toate 

vârstele cu ocazia acestei sărbători.
La 24 ianuarie, generaţia medie a fost 

invitată la un brunch, deja tradiţional, şi în 
aceeaşi zi urmează celebrarea Tu BiŞvat 
pentru familii.
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JCC
BUCURESTI,

Centrul de zi, spaţiul 
dimineţilor animate
Între orele 10 şi 13, de luni până joi, pensionarii 

sunt aşteptaţi la programele Centrului, coordonate 
de Sanda Wolf. Fiecare zi aduce o nouă călătorie, 
fi e în lumea religiei, fi e a picturii, muzicii, ştiinţei sau 
istoriei, etc. Participanţii devin adesea lectori, la 
rândul lor, iar schimbul de opinii şi idei între aceşti 
oameni cu experienţă este cu adevărat incitant. 
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Curtea luminată 
de o mare 
Hanukia

Cu ocazia sărbătorii de Hanuca, 
corul orădean şi toţi membrii comunităţii 
au pregătit un program special, primit 
călduros de toţi oaspeţii. În mod deosebit,  în acest an, staff-
ul JCC şi voluntarii au construit o imensă Hanukia în curtea 
unde îşi au sediul Sinagoga, birourile Comunităţii şi JCC-ului. 
Aprinderea celor opt lumânări în cursul Hanucăi a reprezentat 
un eveniment special, când aparţinătorii diverselor generaţii 
s-au reunit pentru a-şi aminti de Minunea Candelei care a 
ars până la desăvârşirea noului ulei pur, pentru ca fl acăra 
monoteismului să nu se stingă  niciodată.  Petrecerea de 
Hanuca i-a adus împreună pe toţi participanţii la programele 
JCC, care au reuşit să simtă plăcerea de a se afl a într-o 
adevărată familie lărgită. Tot un eveniment special a fost 
dedicat începerii citirii celei de-a doua Cărţi a Torei, Exodul, 
ocazie cu care s-a organizat o întâlnire în cadrul căreia s-au 
discutat proiecte dar s-a preparat şi pizza.

Tot cu ocazia Hanucăi, copiii care frecventează JCC-ul au 
venit acasă la profesoara lor, Katalin Kövari, pentru o petre-
cere „în pijama”. A fost mare distracţie, cu râsete şi bucurie, 
aşa cum era de aşteptat la o asemenea sărbătoare!

Clubul de tineret, inagurat în cafeneaua JCC, va deveni 
un spaţiu în care cei ce aparţin grupei de vârstă 18-35 de ani 
se vor putea întâlni zilnic pentru diverse activităţi şi programe. 
Adrian Roşca, coordonator pentru această grupă de vârstă, 
se va ocupa de acest proiect.

JCC
IASI,

Un februarie dedicat culturii, iubirii şi tradiţiei
Trei finaluri de săptămână cu 

evenimente speciale îi aşteaptă pe 
participanţii la programele JCC în 
luna februarie. Sub motto-ul „Cultura 
nu are vârstă”, copiii, tinerii şi familiile 
sunt aşteptaţi duminică, 7 februarie, 
la o zi în care să se delecteze cu 
plăceri artistice. Organizatorii sunt 
conştienţi cât de necesară şi vinde-
cătoare este o „infuzie de cultură” 
în programul nostru obişnuit, motiv 
pentru care ne invită să ne relaxăm 
acumulând, în acelaşi timp, cunoş-
tinţe. După o ieşire matinală la Afi  
Palace Cotroceni, urmează o după-
amiază în compania teatrului, alături 
de Maia Morgenstern.

De vineri, 12 februarie, până 
duminică, 14 februarie, la JCC Bu-
cureşti este week-end-ul dragostei. 
Programul debutează cu un Kabalat 
Şabat, urmat de un program în care 
vor fi  sondate sensurile şi valenţele 

iubirii. Sâmbătă (13), începând cu 
ora 22.00, la Blue Lagoon, urmează 
petrecerea îndrăgostiţilor – un eveni-
ment cu numeroase surprize, emoţii 
şi muzică de calitate.

Duminică (14), după două con-
cursuri – Jewquest (la ora 14.00) 
pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 
18 şi 35 de ani, şi un concurs de jocuri 
pe calculator pentru familii cu copii (la 
ora 16.00) – Radu Captari, alături de 
oaspeţi-surpriză, invită participanţii 
la o „iarnă fierbinte”. Melodiile de 
dragoste pe care muzicianul le va 
aduce în faţa publicului sunt menite 
să topească şi cele mai întărite ghe-
ţuri în sufl etele noastre. 

Între 26 şi 28 februarie, la JCC 
Bucureşti urmează aşteptatul Festi-
val de Purim. Celebrarea, atât de iu-
bită deopotrivă de copii şi maturi, este 
întâmpinată într-o manieră specială 
în acest an la JCC. Organizatorii au 

pregătit un mega-program, desfăşurat 
timp de trei zile.  Desigur, programul 
debutează vineri seară cu un Kabalat 
Şabat, urmat de un program în care 
personajele din Meghila vor fi  pre-
zente, vom putea auzi despre Esther, 
Mordechai, Ahaşroş şi maleficul 
Haman şi vom putea retrăi autentica 
bucurie care însoţeşte această săr-
bătoare. „Cea mai tare petrecere de 
Purim, cu cele mai trăsnite costume!” 
ne aşteaptă, aşa cum ne anunţă 
organizatorii, sâmbătă seară (27), 
începând cu ora 22.00.

Duminică (28) suntem invitaţi la 
un adevărat parc de distracţii, ame-
najat la JCC: Fiecare colţişor te va 
aştepta cu altă surpriză... concursuri 
de costume, premii, muzică, vată de 
zahăr, tras la ţintă, competiţie culinară 
cu „humăntaşi”, spectacole, numeroa-
se jocuri şi concursuri. 

Pagini coordonate de LUCIANA FRIEDMANN

2010, 
anul maturizării JCC

Centrul Comunitar Evreiesc a luat fi inţă în luna 
aprilie 2009. La început de an nou laic, Arina Oren-
stein, directorul JCC Iaşi, a făcut o scurtă evaluare 
a perioadei trecute. Trei luni de pregătiri, cu nu-
meroase idei şi proiecte, au precedat deschiderea 
Centrului, a unei Case pentru membri comunităţii de 
toate vârstele. Angajaţi, voluntari şi participanţi s-au 
mobilizat de atunci – sub tutela Comunităţii locale, a 
Joint şi a F.C.E.R. – ca să transforme locul de des-
făşurare a programelor într-un spaţiu confortabil şi 
primitor. Efortul lor a fost încununat de succes, astfel 
că tot mai multe persoane – copii, tineri, persoane 
din generaţia medie şi pensionari – au început să 
vină la programe. Oneg Şabat-urile, serile tematice, 
sărbătorile celebrate în acest cadru, petrecerile, 
conferinţele au adus constant împreună pe cei care 
doresc şi se implică în continuarea vieţii iudaice în 
capitala Moldovei, oraş cu o bogată istorie evreiască, 
unde odinioară trăia o foarte mare comunitate. 

Ca în anii trecuţi, Hanuca a venit şi de această 
dată şi la cei ce nu se pot deplasa. Tinerii comunităţii 
le-au adus lumina acestei sărbători acasă, au cân-
tat, au râs şi au plâns împreună, retrăind Miracolul 
tradiţiei iudaice.

Arina Orenstein ne scria: „Pentru anul 2010, JCC 
Iaşi îşi propune cel puţin de două ori mai multe activi-
tăţi, întâlniri, concursuri, tabere pentru copii şi vârsta 
de mijloc,  dar şi Oneg Şabat-uri şi sărbătoriri pline 
de cântec şi tradiţie. Anul 2009 nu ar fi  fost un an 
atât de prosper fără implicarea, zi de zi, a celor care 
se ocupă de organizarea activităţilor - Benjamina 
Vladcovschi şi Martha Eşanu - care prin căldura şi 
zâmbetul lor reuşesc să facă dintr-o seară obişnuită, 
o seară în familie.”

Zâmbete 
vindecătoare

Clovnii, care aduc bucurie celor mici, 
chiar şi când aceştia sunt în situaţii pro-
blematice, sunt cunoscuţi în întreaga 
lume. La vârsta inocenţei, ei reuşesc să 
readucă zâmbetul, să insufl e optimism 
şi să ofere clipe de veselie. Un grup de 
asemenea „clovni terapeutici” a poposit, 
din Statele Unite, şi la JCC Bucureşti. 
După ce pensionarii s-au putut desfăta cu 
prezenţa lor colorată, a venit rândul co-
piilor cu nevoi speciale să-i primească în 
mijlocul lor. Efectul acestor artişti s-a făcut 
imediat simţit... Copiii s-au împrietenit pe 
loc şi i-au răsplătit cu râsul lor sincer. 

 Timişoara şi Cluj Napoca – 
speranţe şi proiecte pentru 

noile Centre Comunitare

“Prieteni ai Comunităţii Evreilor”
După ceremoniile de încheie-

re a Hanucăi în Sinagoga Mică 
arhiplină, în care printre invitaţi 
s-au afl at distinşi reprezentanţi ai  
vieţii politice, sociale, culturale şi 
ai cultelor, precum şi o delegaţie 
a Federaţiei, a urmat o festivita-
te emoţionantă în sala mare a 

J.C.C.: conferirea unor distincţii, medalii şi ordine. 
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a ţinut să fi e, 
împreună cu preşedintele Comunităţii orădene, ing. 
Felix Kopelmann, gazda acestui eveniment. După cele 
câteva cuvinte rostite de acesta din urmă, în  care s-a 
subliniat importanţa  acestui gest - o recunoaştere a 
activităţilor de-o viaţă în folosul comunităţii şi al mem-
brilor ei, preşedintele F.C.E.R., declarând că a venit în 
mod special pentru acest lucru la Oradea, a înmânat 
mai întâi premiile şi medaliile “Alexandru Şafran”. Au 
fost recompensaţi cu această distincţie inginerul Felix 
Koppelmann şi rabinul Abraham Ehrenfeld. A urmat un 
alt moment solemn: – în numele preşedintelui Româ-
niei, dr. Aurel Vainer a înmânat medaliile conferite, de 
Ziua Holocaustului, lui Felix Koppelmann şi lui Ionel 
Schlesinger (preşedintele Comunităţii arădene), înso-
ţite de felicitările preşedintelui Traian Băsescu.

Pentru a onora pe cei care se simt apropiaţi de 
evrei, de comunitatea evreiască şi împărtăşesc cu ei 
aceleaşi principii ale umanismului, ecumenismului şi 
înţelegerii, F.C.E.R., a spus dr.Aurel Vainer, a decis să 
înfi inţeze medalia “Prieten al Comunităţii Evreilor din 
România, iubitor de pace şi iubitor de oameni”. S-au 

bucurat de această distincţie personalităţi cunoscute 
din Oradea care, prin vorbe şi fapte, au demonstrat 
că deţin calităţile care se afl ă cuprinse în denumirea 
medaliei. Astfel, a devenit deţinătorul ei dr. Gheorghe 
Carp, viceprimarul oraşului, care, cu puţin timp în 
urmă, la Sinagogă, a recunoscut că se simte onorat 
să aibă prieteni în comunitatea evreiască din Oradea, 
pe care o respectă deoarece ştie să-şi aleagă condu-
cători înţelepţi. De aceea, consideră că este bine să 
cunoască obiceiurile şi sărbătorile evreilor. A primit 
această medalie şi d-na Ligia Mirişan, director-mana-
ger al Bibliotecii Judeţene. În spiritul ecumenismului 
reprezentat de această medalie, F.C.E.R. a conferit 
distincţia celor trei episcopi ai principalelor culte - P.S. 
Sofronie Drinceac (ortodox), P.S. Virgil Bercea (gre-
co-catolic) şi Mgr. László Böcskei (romano-catolic). 
Monseniorul Böcskei a mulţumit pentru cinstea ce i 
s-a făcut, arătând că bunele sale relaţii cu comunitatea 
evreiască reprezintă continuarea unei tradiţii. Timişo-
rean fi ind, a fost ani de zile alături de rabinul Ernest  
Neumann (z.l.), un exemplu demn de urmat, pe care 
l-a considerat un maestru al său şi care l-a ajutat în 
nenumărate ocazii.

Evenimentul festiv s-a încheiat cu un spectacol 
cu prilejul căruia participanţii s-au bucurat din nou 
de prezenţa corului Comunităţii, a renumitei formaţii 
Hakeşet Klezmer Band şi a solistei Kati Kövari. For-
maţia a participat recent, cu mare succes, la un festival 
klezmer la Buenos Aires.(E.G.)

JCC
ORADEA

Familia Centrelor Comunitare 
Evreieşti (JCC) din România se 
pregăteşte să se extindă şi pentru 
membrii Comunităţilor din oraşele 
Timişoara şi Cluj Napoca. Printr-o 
excelentă colaborare între Joint, 
F.C.E.R. şi conducerile Comunită-
ţilor din cele două oraşe, se nasc 
aceste două spaţii de desfăşurare 
a programelor evreieşti. Mai sunt 
pregătiri de făcut până la inaugu-
rarea lor, dar activităţile care se 
desfăşoară prefi gurează deja faptul 
că vor exista alte centre active, cu 
proiecte de interes pentru toate 
grupele de vârstă.

Luna decembrie, cu săr-
bătoarea de Hanuca, a fost 
marcată la Timişoara prin 
două programe deosebite. 
Tineri din comunitate au 
vizitat pensionari şi oameni 
care cu greu se deplasează 
de la domiciliu şi au adus 
lumina Hanucăi în casele 
lor, cu melodii cunoscute, 
zâmbete şi povestiri. La 
19 decembrie, când afară 
viscolea, aproape 40 de 
tineri s-au reunit la „Mac-

cabim Party”. Convenţia serii a fost 
ca participanţii să vină îmbrăcaţi în 
conformitate cu epoca în care se 
desfăşoară istoria de Hanuca. 

La Cluj, Natalia Gross a pregătit, 
împreună cu numeroşi voluntari din 
comunitate şi cu studenţi israelieni, 
un program la care s-a povestit 
despre Minunea de Hanuca şi s-au 
consumat delicioase sufganiot, 
pregătite acasă de câţiva dintre 
participanţi. Această întâlnire vine 
după câteva discuţii prealabile în 
care tinerii au dezbătut felul în care 
doresc să funcţioneze acest centru 
comunitar.



Anul Nou al Pomilor - în limba 
ebraică, Roş Haşana ha-ilanot - se 
sărbătoreşte la data de 15 a lunii  
Şvat, care în 2010 coincide cu 30 
ianuarie. Numele conform datei  este  
Hamişa Asar (15) Be Şvat (în luna 
Şvat). Această zi a fost stabilită în  
antichitate şi era termenul  când se 
fi xa zeciuiala din recolta de fructe. 
Leviţii benefi ciau de acest prinos, 
această zi fi ind  considerată  şi înce-
putul primăverii, anotimp al speranţei 
pe care Domnul o dăruieşte oame-

nilor. Obiceiul  de a gusta fructe din 
Ereţ Israel s-a păstrat şi în Diaspora, 
iar în secolul XV, cabaliştii i-au confe-
rit noi semnifi caţii. Se consumă  roş-
cove, migdale, se intonează imnuri 
de laudă  pentru Ţara Sfântă. În Is-
rael, cu această ocazie se plantează 
pomi. Pericopa din săptămâna care 
cuprinde Tu Bişvat aminteşte şi de 
marea încercare a poporului evreu de 
a pleca din Egipt,  sub conducerea 
lui Moşe. (B.M.)

Printre zilele comemorative, legate de Holocaust, se 
numără şi aceea în care se reaminteşte generaţiei actuale 
despre eliberarea celui mai mare lagăr de exterminare 
(mare, ca număr de asasinate) din timpul Holocaustului: 
Auschwitz–Birkenau, situat lângă vechiul oraş Cracovia, 
mândria istorică a Poloniei.Pentru că arhivele care conţi-
neau date statistice au fost distruse, cifra celor ucişi nu este 
cunoscută cu exactitate, argument pentru negaţionişti de a 
mai ucide o dată, prin scris, ceea ce au făcut naziştii prin 
gazare, înfometare, biciuire, refuzul oricărei asistenţe medi-
cale normale, condiţiile de totală insalubritate. Se poate vorbi 
de două milioane de morţi, probabil mai mulţi, dintre care 
marea majoritate o formau copiii, bătrânii şi femeile, pentru 
că bărbaţii mai în putere erau duşi la munci pentru armata 
germană, unii murind în alte zone.Au fost rare cazurile de 
evadare, mai frecvente erau sinuciderile. Acolo a murit şi o 
parte din fl oarea intelectualităţii evreieşti, între care şi Fun-
doianu. Apoi, nu se ştie câte potenţiale genii au fost nimicite 
în acest blestemat loc, astăzi, un muzeu, în care totul pare 
incredibil. Unii au murit şi după eliberare, din cauza epuizării, 
de necompensat, iar unii mai trăiesc şi astăzi. 

BORIS MARIAN
P.S. Nu putem trece sub tăcere cele petrecute în Ardealul 

de Nord, de unde, în perioada 16 mai-3 iunie 1944 au fost 
deportaţi circa 150.000 de evrei, din care au supravieţuit 
numai 20.000

PERICOPA ITRO (Exodul 18:1 – 20:23)
[Se citeşte sâmbătă, 6 februarie 2010]
Sfatul lui Itro către Moşe de a numi judecători care 

să îl ajute în judecarea poporului merită o atenţie de-
osebită: „Şi va fi ”, spune Itro, “că fi ecare pricină mare 
(gadol) o vor aduce la tine şi fi ecare pricină mică (katan) 
o vor judeca ei.” (Exodul 18:22) Moşe îi ascultă sfatul lui 
Itro, însă cu o mică modifi care: în loc să judece exclusiv 
pricinile „mari”, Moşe îi spune lui Itro că va judeca cele 
mai difi cile (kaşe) probleme (Exodul 18:28). Hatam So-
fer face menţiunea că Itro foloseşte termenul de gadol 
(mare) vorbind despre oamenii importanţi, de vază. 
Oamenii mai puţin importanţi ar fi  trebuit aparent „trans-
feraţi” automat către instanţele inferioare, indiferent de 
seriozitatea sau difi cultatea cazului. Moşe respinge însă 
această diferenţiere. Mesajul de bază pe care îl doreşte 
el predat este acela că o societate nu este judecată după 
cum îi tratează pe cei puternici, ci după cum îi tratează 
pe cei slabi. Cu toţii, indiferent de poziţia socială, săraci 
sau bogaţi, slabi sau puternici, ar trebui să fi m egali 
şi să benefi ciem de aceleaşi oportunităţi. Acesta este 
modelul Torei. Oare societatea noastră, contemporană 
şi modernă, se ridică la acest nivel?

PERICOPA MIŞPATIM – ŞABAT ŞEKALIM, ŞABAT 
MEVARHIM (Exodul 21:1 – 24:18)

[Se citeşte sâmbătă, 13 februarie 2010]
Una din cele mai celebre fraze din Tora este şi una 

interpretată aproape întotdeauna greşit. Legea talionu-
lui, principiul „ochi pentru ochi”, care apare în versetele 
pericopei Mişpatim, a fost explicată întotdeauna de legea 
iudaică prin compensaţie materială. Cu alte cuvinte, 
„valoarea unui ochi pentru un ochi” sau ideea că dacă 
un om este orbit de către un altul, el este îndeptăţit la o 
sumă de bani în schimbul pierderii vederii sale. În nicio 
situaţie, Tora nu prevede că agresorul trebuie pedepsit 
prin scoaterea unui ochi sau tăierea unei mâini sau vreo 
altă pedeapsă fi zică de acest tip. Interpretarea îşi are 
rădăcina în Talmud, într-o baraita atribuită lui Rabi Şimon 

bar Yohai. „Ce am face”, se întreabă acesta retoric, „în 
cazul în care un om orb scoate ochiul unui om sănătos 
sau dacă un om fără mâini taie mâna unui om sănătos? 
Cum am putea duce la îndeplinire sentinţa dacă am in-
terpreta textul Torei ad literam?” Mai mult, explică un alt 
rabin, Abaye: „Ochi pentru ochi nu înseamnă un ochi şi 
o viaţă pentru un ochi! Ce s-ar întâmpla dacă am inter-
preta ad literam legea şi, în timpul operaţiei de scoatere 
a ochiului agresorului, acesta moare?!? Ar însemna că 
a dat mai mult decât trebuia pentru fapta sa... ” Lecţiile 
talmudice ne vorbesc de fapt despre faptul că legile pe 
care le promovăm trebuie să fi e universal aplicabile 
şi perfect drepte. A pedepsi violenţa cu violenţă, fi e 
că o facem cu semenul nostru, fi e cu copiii noştri, fi e 
că o facem de pe o poziţie de putere, fi e în postura de 
victimă – este întotdeauna un lucru greşit. Şi, cu toate 
că în mod evident, nimeni nu este evaluabil în bani, la 
fel cum nici durerea cuiva nu poate fi  convertită în bani 
– este necesar pentru societate să găsească o „monedă 
universală”, un mod de a face legea la fel pentru toţi.

PERICOPA TRUMA (Exodul 25:1 – 27:19)
[Se citeşte sâmbătă, 20 februarie 2010]
Modelul Mişkanului (Tabernacolul portabil din deşert) 

este unul al simbolisticii şi unităţii. El este construit pentru 
ca Dumnezeu să fi e în mijlocul evreilor. Fiecare evreu, 
bogat sau sărac, dă o jumătate de şekel, nici mai mult, 
nici mai puţin. Fiecare evreu este obligat să participe, de-
oarece un loc pentru Dumnezeu nu poate fi  decât un pro-
iect comunitar. Obiectele de cult au şi ele o simbolistică 
specială: Menora este lumina divină, radiind din Templu 
în întreaga lume, Arca Sfântă cu Cele Zece Porunci are 
tije pentru transport care nu sunt scoase niciodată din 
lăcaşele lor, pentru că Învăţătura lui Dumnezeu trebuie 
să fi e întotdeauna portabilă şi posibil de „transportat” 
oriunde evreii călătoresc... Tablele Legii sunt păstrate 
ca pe o posesiune de preţ, într-un recipient de aur, iar 
primul set de Table, cel sfărâmat de către Moşe după 
venerarea Viţelului de Aur îşi găseşte şi el locul alături 

de setul întreg în 
acest recipient, 
pentru a simboli-
za că toţi oame-

nii, indiferent cât de „integri” sau „sfărâmaţi” sunt, au un 
loc aparte în apropierea lui Dumnezeu şi Învăţătura Sa. 
Mişkanul şi simbolurile pe care le conţine, de fapt un 
univers în miniatură, vorbeşte despre aspiraţia omului 
către Divinitate, dar şi despre „paşii” pe care Dumnezeu 
îi face pentru a Se face mai apropiat de oameni. O dată 
cu inaugurarea acestui lăcaş sfânt, de fapt o dată cu 
inaugurarea lăcaşului sfânt pe care fi ecare om îl poate 
clădi în inima sa pentru Dumnezeu, relaţia dintre Crea-
tor şi creaţia Sa cea mai de preţ, fi inţa umană, capătă 
o altă dimensiune şi deschide uşa către apropierea de 
bunătate şi spiritualitate.

PERICOPA TEŢAVE (Exodul 27:2 – 30:10)
[Se citeşte sâmbătă, 27 februarie 2010]
În porunca referitoare la Mişkan (Tabernacolul por-

tabil din deşert), Dumnezeu i se adresează lui Moşe cu 
următoarele cuvinte: „Vorbeşte cu toţi oamenii destoinici, 
cărora le-am dat pricepere şi inspiraţie, să facă veşminte 
lui Aaron pentru a-l sfi nţi, pentru a putea să Îmi slujească 
în postura de Mare Preot.” (Exodul 28:3). Una din între-
bările adresate de comentatori este următoarea: de ce 
trebuie ca oamenii care vor face veşmintele pentru Aaron 
să aibă pricepere şi inspiraţie? Era realmente nevoie 
de aceste trăsături? În fond, Dumnezeu este cel care 
dă oamenilor inspiraţia şi, în plus, Tora descrie cu lux 
de amănunte aceste veşminte, deci inspiraţia nu părea 
prea necesară. Mai mult, pentru confectionarea unor 
haine, nu trebuie prea mare inspiraţie... Rabinul Yaakov 
Kranz, Maghidul din Dubno, oferă un răspuns interesant 
la această întrebare printr-o parafrază a celebrei expresii 
„Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri”. Este 
necesar, ne spune el, ca oamenii înşişi să aibă calităţile 
potrivite, să înceapă munca de creaţie cu propriile lor 
forţe (pe care, bineînţeles, tot Dumnezeu li le pune la 
dispoziţie), iar Dumnezeu va interveni pentru a augmenta 
calităţile şi trăsăturile intrinseci ale oamenilor. Talmudul, 
în aceeaşi notă, spune prin vocea lui Rabi Şmuel bar 
Nahmani: „Dumnezeu dă înţelepciune celor care sunt 
deja înţelepţi.” Un îndemn simplu pentru toţi oamenii, 
unul căruia însă ar trebui să îi dăm cu toţii ascultare...

REFLECŢII BIBLICE
de Prim Rabin 

ŞLOMO SORIN ROSEN

I U D A I C A
Breviar iudaic

- Aseret  Ha-Dibrot – Cele zece Porunci, 
Decalogul

- Askenazim -  popor biblic, apoi denumirea 
evreilor proveniţi din spaţiul germanofon, care 
s-au stabilit în special în estul Europei; vorbeau 
idiş; astăzi, în urma Holocaustului, numărul 
vorbitorilor de idiş a scăzut dramatic, se mai 
vorbeşte curent la New York

- Aşmedai - prinţ al demonilor în mitologia  
iudaică şi creştină (Asmodeu)

-  Av Beit Din -  şef al Tribunalului rabinic, 
rabin, conducător al obştei

-  Av Ha-Rahamim – rugăciune de Şabat, 
înaintea reintroducerii Sulurilor Torei în Chivotul 
Sfânt

-  Avinu Malcheinu – Tatăl Nostru, înce-
putul rugăciunii

-   Avoda – îndeplinirea slujbei religioase, 
liturghia, textul pentru liturghie

-  Avot – Părinţii–Patriarhi, partea din Tal-
mud cea mai de seamă – Pirkei Avot – spusele 
Patriarhilor

-   Azarot – cele 613 comandamente   din 
Tora (porunci şi oprelişti) care decurg din 
Decalog

-  Azimă – pâine nedospită, se numeşte,  
în ebraică, matzot

-  Taanit – Parte a Talmudului, cu patru ca-
pitole, referitoare la posturi, conţine şi legende 
(Agada); orice post religios se numeşte taanit

-  Tahanun – rugăciune de iertare a păca-
telor, zilnică, după Şmone Esre, rugăciunea 
principală, în afară de Şabat

-  Tahora – purifi carea  vaselor, a trupului 
celui decedat, printr-un ritual religios

-  Tahrihin - veşmintele purifi cate ale celui 
decedat

Observaţie: luna ianuarie  2010 se supra-
pune , în calendarul iudaic, lunilor  Tevet şi Şvat 
(a doua jumătate şi, respectiv, prima jumătate 
a următoarei luni iudaice)

La 30 ianuarie, serbăm Tu Bişvat
Pt. conf. BORIS MEHR

Tu Bişvat  

27 ianuarie - Ziua Internaţională a Holocaustului

15 Şvat -30 ianuarie 2010

8  REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 332-333 (1132-1133) - 1 - 31 ianuarie 2010



Bucuria aprecierii
Hanuchiada din anul 5770 a avut un fi nal care a produs o mare 

bucurie unora dintre personalităţile proeminente ale comunităţilor, 
dar şi unor prieteni de-ai noştri, neevrei. Într-un cadru festiv (Ora-
dea, vezi pagina 7) şi mai intim (Târgu Mureş), conducerea F.C.E.R. 
le-a acordat distincţii şi le-a predat, în acelaşi timp celor care nu au 
putut fi  de faţă, Ordinele conferite de preşedintele Traian Băsescu, 
cu prilejul Zilei Holocaustului din România.

Ca şi la Oradea, la Târgu Mureş, preşedintele F.C.E.R. a ţinut 
să înmâneze personal lui Alexandru Ausch, liderul Comunităţii, Or-
dinul conferit de preşedintele Traian Băsescu, drept recunoaştere 
a rolului jucat de acesta în dezvoltarea vieţii evreieşti. Dr. Aurel 
Vainer a scos în evidenţă calităţile deosebite de conducător ale 
lui A. Ausch, fapt recunoscut şi de preşedintele Ungariei, László 
Sólyom, care, la rândul său i-a conferit acestuia un Ordin. Comu-
nitatea din Târgu Mureş, a mai spus vorbitorul, se poate mândri cu 
o realizare excepţională: renovarea a patru sinagogi. Preşedintele 
F.C.E.R. a vorbit în continuare despre viitorul congres al Federa-
ţiei, menit să elaboreze strategia pentru următorii ani şi să aleagă 
noua conducere.

Atât Alexandru Ausch cât şi ing. Iulia Negrea, în numele membri-
lor Comunităţii afl aţi la ceremonie, au mulţumit pentru acest moment 
plin de emoţie, pentru cinstea şi onoarea care s-au acordat Comuni-
tăţii şi liderului ei. Este un eveniment unic în viaţa unui om, a declarat 
Alexandru Ausch, care a transmis preşedintelui Băsescu mulţumiri 
pentru distincţie dar şi pentru ridicarea Memorialului Holocaustului 
din Bucureşti. Comunitatea din Târgu Mureş, a menţionat el, a fost 
prima care a ridicat un monument al Holocaustului, cu sprijinul gu-
vernului şi al ofi cialităţilor locale, creaţie a sculptorului Martin Izsák. 
Tot ce a reuşit să facă aici comunitatea, a subliniat vorbitorul, nu 
este meritul lui individual ci al colectivului care îl înconjoară şi, chiar 
dacă va pleca din funcţia de preşedinte, va colabora în continuare 
cu Comunitatea, care are perspective bune, deoarece există o altă 
generaţie care va continua activitatea. (E.G.)

Am consemnat 
pentru 

dumneavoastră
Două reuniuni ale Comitetului Director 

al F.C.E.R. au avut loc în 2 şi, respectiv, 
24 decembrie 2009. Principalele teme de 
dezbatere au fost pregătirea Congresului 
al II-lea al F.C.E.R. şi analiza stadiului 
lucrărilor de restaurare a Templului Coral, 
corelat cu problema resurselor fi nancia-
re. În vederea atragerii de sponsorizări 
pentru terminarea lucrărilor, s-a hotărât 
organizarea unui eveniment cultural. 

Au fost validate alegerile comunitare 
din Lugoj (Ivan Bloch – preşedinte, Iosif 
Singer – secretar, Pavel Biederman, 
Eva Reisz – membri în Comitetul de 
conducere, Teodor Koos – cenzor, Ar-
mand Antitescu – preşedinte al Obştii 
din Caransebeş); Bârlad (Lazăr Croitoru 
– preşedinte, Rebeca Kaufman, Haim 
Rabinovici – membri în Comitetul de con-
ducere, Paula Matei – cenzor); Tecuci 
(Iancu Aizic – preşedinte, Suzi Haler, 
Ionel Mihailovici – membri în Comitetul de 
conducere, Lica Finchelstein – cenzor). 

Au fost rezolvate probleme curente 
ale unor Departamente ale F.C.E.R. 

Ing. NILU ARONOVICI,
Membru în Comitetul Director 

al F.C.E.R.

Un parteneriat al prieteniei
Cercul de istorie „Clepsidra”, al Colegiului Economic din Focşani, unde activează şi 

elevi ai Liceului teoretic „Duiliu Zamfi rescu” din Odobeşti (coordonator – prof. Ecaterina 
Şincleru), a realizat de câtva timp un parteneriat al prieteniei cu Comunitatea Evreilor din 
Focşani (preşedinte – Mircea Rond, responsabil cu probleme de educaţie – Henrietta 
Rond). Momente din istoria antică şi din cea modernă a Israelului renăscut, comemora-
rea Holocaustului sunt tot atâtea prilejuri pentru a pune în aplicare acţiuni comune, prin 
care copiii sunt educaţi în spiritul prieteniei interetnice şi al ecumenismului. Cu prilejul 
recentei Hanukiade, aceşti tineri au pregătit un program artistic de Hanuca pe calcu-
lator şi au istorisit fragmente din epopeea luptei pentru păstrarea identităţii spirituale a 
poporului evreu, completaţi de oaspeţi (prim cantorul Iosif Adler, ofi ciantul de cult Ghidu 
Bruchmaier). Secretarul general al F.C.E.R., ing. Albert Kupferberg, şi Edith Şimşensohn, 
membră a Comunităţii Evreilor din Piatra Neamţ, au felicitat iniţiativa. (I.D.)

Lideri comunitari distinşi 
cu Medalia de onoare a Asociaţiei 

Naţionale „Cultul Eroilor” 
Marcând 90 de ani de la înfi inţarea Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” (A.N.C.E.), 

fondată de Regina Maria, preşedintele Filialei Bacău a Asociaţiei, col. Paul Valerian 
Timofte, a decernat Medalia de Onoare a A.N.C.E. şi a dăruit volumul „Judeţul Ba-
cău – Altar de jertfă şi eroism” preşedintelui Comunităţii Evreilor din Bacău, ing. Hary 
Vigdar, şi secretarului Comunităţii, Izu Butnaru. Preşedintele Filialei A.N.C.E. – Bacău 
a omagiat memoria ostaşilor eroi evrei care, fără a avea cetăţenia română, au luptat 
cot la cot cu militarii români, jertfi ndu-şi nu o dată viaţa pentru idealuri comune: inde-
pendenţa şi reîntregirea României, la 1877 şi, respectiv, între 1916 – 1918, în timpul 
primului război mondial. Ceremonia a avut loc cu prilejul sărbătorii de Hanuca, având 
printre conotaţiile sale – reverenţa de gând pentru Macabei şi mica lor armată de eroi, 
prin muzică (prim cantorul Iosif Adler, corul de tineret al Comunităţii, dirijat de Mariana 
Herman) şi cuvânt (ofi ciantul de cult Heinrich Brief). Volumul mai sus menţionat a 
fost înmânat, de asemenea, secretarului general al F.C.E.R., ing. Albert Kupferberg, 
conducătorul delegaţiei de mesageri ai luminii. (E.S.)

BRIT MILA
Statornicul nostru corespondent Ghidu Bruchmaier 

ne-a trimis un reportaj, în stilul său inconfundabil, des-
pre două ceremonii de Brit Mila la Sinagoga Mare din 
Bucureşti, ofi ciate de Rabinul Zvi Chalamish şi de Iţhak 
Hein. Părinţii celor nou veniţi în poporul lui Israel, Ronen 
Herşcovici şi Rafael Lungu, au trăit momente solemne 
şi emoţionante, ca şi toţi cei prezenţi: rude, prieteni, 
enoriaşi. Micuţii au primit binecuvântarea, „aşa cum se 
cuvenea – chedat Moşe Veisrael – după legile prescrise”, 
scrie corespondentul nostru, reproducând-o: „Aşa cum, 
cu bucurie, au fost cei doi, azi, prinşi în legământul de 
neam (brit), tot aşa, cu dăruire, să dea Dumnezeu să-şi 
împlinească, la vremea dată, obligaţiile de majorat religios 
(bar miţva) şi de ctitor de familie (hupa), de om al faptelor 
bune (maaşim tovim)”. 

BAR MIŢVA
Zi de neuitat pentru Tudor Păiş şi familia lui: sâmbătă, 

19 decembrie 2009, a împlinit vârsta majoratului religios. 
Ceremonia de Bar Miţva a avut loc la Sinagoga Mare din 
Capitală. Tânărul a fost pregătit de Rabinul Zvi Chalamish. 
Au ofi ciat, binecuvântându-l, Prim Rabinul Şlomo Sorin 
Rosen - care, în alocuţiunea rostită, a subliniat importanţa 
acestei zile pentru tânăr –, Rabinul Zvi Chalamish şi Prim 
Cantorul Iosif Adler. Proaspătul Bar Miţva a citit frumos, 
curgător, din Tora, pericopa Mikeţ, dovedind o bună 
pregătire şi a mulţumit familiei, care i-a oferit educaţie 
iudaică, şi profesorului datorită căruia a dobândit preţioase 
cunoştinţe în domeniu. „Este un nou început de drum în 
viaţă pentru mine”, a spus sărbătoritul. (I.D.)

C O M U N I T A T I
Emisiunea t.v. 

„Shalom”, 
la 10 ani
„Shalom”, singura 

emisiune dedicată în 
exclusivitate vieţii iudai-
ce, a împlinit un deceniu 
de activitate. Realizată la studioul 
teritorial al TVR din Cluj, astăzi ea 
poate fi  urmărită în toată ţara pe postul 
TVR3, în fi ecare joi, în cadrul emisiunii 
„Toţi împreună”. (Din păcate, la ore 
nepotrivite, la prânz şi noaptea târziu). 
De la naşterea ei, emisiunea a fost 
„păstorită” de Andrea Ghiţă (care este 
şi colaboratoarea revistei noastre). Cu 
acest prilej aniversar, am rugat-o să ne 
vorbească despre istoria şi tematica 
emisiunilor.

Prima ediţie a emisiunii „Shalom” - 
ne-a relatat realizatoarea acesteia - a 
fost difuzată în noiembrie 1999, pe TVR 
Cluj, care adăuga emisiunilor în limba 
maghiară şi germană (înfi inţate încă din 
ianuarie 1990), emisiuni destinate mi-
norităţilor romă şi evreiască. De-a lun-
gul anilor, emisiunea „Shalom” a avut 
durate diferite (15 minute, 10 minute, 
18 minute, 20 de minute), fi ind difuzată 
neîntrerupt în toate variantele de trans-
misie ale TVR Cluj: pe TVR1,TVR2, 
TVR3 sau pe canalul propriu.

În cei 10 ani, au fost prezentate 
reportaje şi fi lme documentare despre 
comunităţile evreieşti din diferite locali-
tăţi din ţară, de la Petroşani la Sighetu 
Marmaţiei, de la Braşov până la Piatra 
Neamţ. Telespectatorii au avut ocazia 
să urmărească portrete cinematogra-
fi ce ale reprezentanţilor de marcă ai 
vieţii culturale, ştiinţifi ce şi publice evre-
ieşti, din ţară şi străinătate (Alexandru 
Sever, Carol Iancu, Norman Manea, 
Tereza Mozes, Elie Wiesel, Dan Mizra-
hy, Maia Morgenstern, Lory Walfi sh) şi 
să cunoască destinele unor evrei obiş-
nuiţi. Şi-au găsit loc în cadrul emisiunii 
obiceiurile şi simbolurile evreieşti, 
reţetele tradiţionale, cărţile cu tematică 
iudaică, dar şi muzica de bună calitate. 
„Shalom” a refl ectat evenimentele din 
viaţa comunităţilor, a adus pe micul 
ecran chipurile tinerilor evrei dar şi ale 
tinerilor români dornici să afl e mai mult 
despre iudaism sau despre Shoah; au 
fost invitaţi în studio oameni de seamă 
din viaţa publică şi culturală (Rodica 
Gordon-Radian, Aurel Vainer, Eliezer 
Palmor, Leon Volovici, Michael Finkel-
stein, Liviu Rotman, Aurel Storin). Din 
păcate, câteva dintre prezenţele care 
au onorat emisiunea „Shalom” au pără-
sit această lume (Farkas Paneth, Egon 
Marc Lővith, Vasile Grunea). Chipurile 
şi vorbele lor alcătuiesc o „videotecă 
de aur“ a emisiunii.

Anul 2009 a adus o schimbare ma-
joră, favorabilă minorităţilor naţionale, 
întrucât, începând din martie, TVR Cluj 
are un program zilnic de 14 ore, care 
poate fi  recepţionat prin satelit, practic, 
în toată lumea. Emisiunea „Transilva-
nia Policromă” (pe care o produce de 
asemenea Andrea Ghiţă), difuzată în 
fi ecare luni după amiaza, de la ora 
18.15 la ora 19.00, acordă spaţii egale 
minorităţilor germană, ucraineană şi 
evreiască şi un spaţiu de trei ori mai 
mare minorităţii rome. 

Realizatoarea emisiunii „Shalom” 
nu a uitat să-l menţioneze şi pe cola-
boratorul ei permanent – operatorul 
Alexandru Marius (fiul regretatului 
actor Alexandru Marius de la Bara-
şeum şi nepot al lui Ilarie Voronca.) 
Urăm emisiunii „Shalom” viaţă lungă, 
în continuare. 

EVA GALAMBOS

Cluj NapocaArad

Târgu Mureş

Focşani

Bacău

Bucureşti – La Sinagoga Mare

Cinstirea memoriei unor oameni deosebiţi
În majoritatea comunităţilor noastre, memoria soţilor Eeva 

Elisheva şi Adalbert Huber-Huber este vie şi este păstrată cu 
adânci sentimente de recunoştinţă pentru faptele lor cât şi cu 
regretul tragicei lor dispariţii.

Având în vedere întreaga lor activitate, pusă în slujba ajutorării 
evreilor din România (şi nu numai) afl aţi în nevoie, în general, cât 
şi repetatele acţiuni de sprijin în folosul Căminului de Vârstnici al 
Comunităţii noastre, în special, Comitetul de conducere al Comu-
nităţii a decis să dea acestui Cămin numele celor doi soţi.

La sfârşitul anului trecut, în cadrul unei solemnităţi deosebite, 
în prezenţa Tamarei, fata soţilor Huber-Huber, venită în acest 
scop de la Viena, a fost dezvelită placa de marmură care poartă 
noua denumire a Căminului.

La eveniment au participat numeroşi membri ai comunităţii, 
dintre care mulţi i-au cunoscut şi iubit pe soţii Huber-Huber şi au 
benefi ciat de dragostea şi sprijinul acestora.

Tamara Huber-Huber, cunoscând totala dăruire a regretaţilor 
săi părinţi, a decis să dedice o mare parte din timpul ei continuării 

activităţii de binefacere, dusă timp de 18 ani de acei minunaţi 
oameni.

IONEL SCHLESINGER
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ROSINA CAMBOS
„Mă bucur că destinul a fost generos cu mine”

“ACEASTA NU ESTE O PASĂRE CÂNTĂTOARE”

Lydia Elron menţine în atenţia publi-
cului remarcabila creaţie a regretatului 
pictor Baruch Elron. De data aceasta, 
tema expoziţiei este pasărea, “simbol al 
aspiraţiilor, al libertăţii”. Sunt tablouri cu 
rădăcini suprarealiste: “o pasăre măiastră 

face ceasuri în loc de ouă, alta hrăneş-
te puii cuibăriţi într-o pălărie (simbol al 
maternităţii), o pasăre duce veşti peste 
acoperişurile din Iaffo ori poartă...o mas-
că de gaze”. Creaţia, Natura, Omul fac 
parte – simbiotic - dintr-o lume conştientă, 
inconştientă şi subconştientă. O lume a 
visului conectată la o viziune creativă de 
o mare originalitate, bazată pe simboluri, 
metafore, echilibru al contrariilor. Analo-
giile şi aspectele polivalente servesc cu 
prisosinţă imaginaţiei şi limbajului pictural. 
Emblematica folosită de Elron poate fi  
percepută, desigur, în interpretări diferite. 
Arta lui acceptă realitatea, transfi gurând-o 

prin înţelegerea naturii umane atât de 
complexe. Intuitiv şi logic, conceptul 
timpului şi spaţiului variază spectaculos. 
Zborul păsării sugerează dorinţa de liber-
tate, setea de infi nit. Pasărea este privită 
drept simbol al elevaţiei spirituale, dar şi 
al păcii, al dragostei. La Elron, păsările 
apar - în picturile cu temă biblică, în sim-
bolismul erotic, în seria Creaţiei Lumii - ca 
imagini ale luminii, ca alegorii ale dorinţei, 
ale mişcării. Pasărea înseamnă abilitate, 
contemplaţie, maiestate, forţă, victorie a 
spiritului. Întreaga operă are o bază fi lozo-
fi că: căutarea unui echilibru între materie 
şi spirit, abstract şi palpabil, vis şi realitate, 

copilărie şi bătrâneţe. Imaginaţia lui Elron 
nu are margini. Dar, în acelaşi timp, vede 
lumea concretă ca un sat global. Puterea 
sa de a exprima sensibilitatea adâncă a 
propriului eu ne invită într-un labirint în 
care fi ecare ne regăsim propriile trăiri. El 
ne conduce prin acest labirint, ne “plimbă” 
printre subiecte biblice, istorice, sociale 
pentru a ne lăsa, în fi nal, convinşi, că 
“aceasta nu este o pasăre cântătoare”, 
ci simbol cu multe înţelesuri, pe care 
suntem liberi să le interpretăm aşa cum le 
percepem cu propria noastră experienţă 
şi sensibilitate.

Dr. DOREL SCHOR

Expoziţia pictorului 
Baruch Elron

Pe fi rul 
amintirilor

Avram Croitoru: 
Ultima dată v-am vă-
zut jucând pe scena 
Teatrului „Odeon” din 
Bucureşti. Aţi venit în 
Israel...

Rosina Cambos: 
...la 23 septembrie 
1983. Este o dată pe 
care nu o pot uita.

A.C.: ...după o ca-
rieră de succes în Ro-
mânia.

R.C.: Într-adevăr. 
Am început la Piatra 
Neamţ, unde am ju-
cat doi ani pe scena 
teatrului din frumoasa 
urbe moldavă şi apoi, 
prin concurs, am in-
trat în echipa Teatrului 
Giuleşti din Bucureşti.

A.C.: Succesul din România l-aţi adus 
cu dumneavoastră aici, în Israel.

R.C.: Sper. E o nenorocire când oa-
menii care vin din estul Europei spun că 
au tras cu piciorul sărăcia, nenorocirile, 
nevoile. Eu n-am tras nimic cu piciorul. 
Am reînceput aici cariera de la zero şi 
am ajuns la un stadiu foarte înalt. Şi mă 
bucură faptul că aşa sunt considerată.

A.C.: Înainte de a discuta despre 
aplauzele, ba chiar ovaţiile, pe care - mi 
s-a spus - le primiţi aici la scenă deschi-
să, să ne întoarcem puţin în locurile de 
baştină.

R.C.: Cu multă plăcere. Cred că nu e 
om pe lume care să spună că exista ceva 
mai dulce decât amintirile tinereţii. Toate 
amintirile mele de acolo sunt dulci, nostal-
gice. Din când în când, ele urcă la supra-
faţă pentru că acum le păstrez undeva, 
înlăuntrul meu. Aducerile aminte sunt 
legate de maestrul Octavian Cotescu, 
cel care mi-a fost profesor la Institut, de 
Ovidiu Schumaher, care i-a fost asistent 
şi pe care îl revăd ori de câte ori ajung la 
München, unde locuieşte acum. Am un 
noian de amintiri despre colegii mei de 
an, care mi-au rămas buni prieteni – Dan 
Condurache, Horaţiu Mălăiele, Cătălina 
Popescu, Maria Ploaie, Romeo Pop, 
Radu Vaida; la bunica lui am făcut o pe-
trecere de neuitat, într-un început friguros 
de noiembrie. În România am participat la 
multe festivaluri de teatru şi am obţinut o 
mulţime de premii. De pildă, la Festivalul 
de la Costineşti, cu piesa „Aceşti îngeri 
trişti”, unde l-am avut partener pe Florin 
Călinescu, am primit premiul pentru cea 
mai bună actriţă a anului. Era prin ’81-’82, 
înainte de a face Alia.

A.C.: În meseria, în arta pe care o 
practicaţi, cuvântul este unealta de bază. 
Nu v-a fost greu să jucaţi în altă limbă?

R.C.: Mă aşteptam să-mi puneţi 
această întrebare. E fi resc. La 32 de ani, 
câţi aveam atunci când am ajuns aici, în 
ţară, eram plină de motivaţie şi mi s-a 
părut absolut normal ca primul lucru să 

fi e acela de a învăţa 
limba. Şi pentru că rit-
mul meu de viaţă este 
trepidant şi învăţarea 
limbii am facut-o într-
un ritm foarte alert.

A.C.: La ulpan?
R.C.: Acolo am în-

ceput dar am asimilat 
atât de repede încât 
după două luni am 
trecut la cel pentru 
avansaţi. După patru 
luni, Ţipi Pines, direc-
toarea teatrului din Ber 
Sheva, m-a invitat să 
joc acolo. Mi-a spus: 
„ai toate calităţile unei 
actriţe de care am ne-
voie – tinereţe, 
frumuseţe, 
exuberanţă. 

Hai să semnăm contractul”. 
Am semnat în decembrie iar 
în februarie am început re-
petiţiile.

A.C.: Care a fost primul 
spectacol în ivrit?

R.C.: Marele meu no-
roc a fost că în România 
am debutat sub bagheta 
regizorală a Cătălinei Bu-
zoianu iar primul meu spec-
tacol în ivrit a fost cu piesa 
„Maestrul şi Margareta”, pe 
care a venit să o regizeze 
aceeaşi Cătălina Buzoianu.

A.C.: Ce a urmat?
R.C.: „Visul unei nopţi de 

vară”, „Femeia îndărătnică”...
A.C.: În România aţi jucat 

timp de 13 ani...
R.C.: ...iar aici, până 

acum, în iunie 2009, când 
stăm de vorbă, am deja 26 de 
ani în care am jucat aproape 
o sută de roluri. Mă bucur că 
destinul a fost atât de generos 
cu mine.

A.C.: Şi talentul.
R.C.: Eu cred în des-

tin, cred că este ceva 
deasupra noastră, care 
ne ghidează, are grijă de noi. Sigur că 
o mare parte ne construim singuri, cu 
datele pe care le avem de la Dumnezeu, 
de la natură, de la părinţi.

A.C.: O să revenim la acest subiect 
după ce mai afl ăm câte ceva despre dru-
mul dumneavoastră artistic. De la Teatrul 
din Ber Sheva aţi trecut la Habima...

R.C.: ...unde am jucat o mulţime de 
roluri importante. Am jucat în piesele lui 
Hanoh Levin, dramaturgul nostru naţio-
nal. Am lucrat cu el şi ne-am împrietenit. 
Datorită dramaturgiei lui, am primit în 
1998 premiul pentru cea mai bună ac-
triţă.

A.C.: Cu rolul din piesa...
R.C.: „Cei ce merg prin întuneric”

A.C.: În ce piese ale lui Levin aţi mai 
jucat?

R.C.: „Hop şi Hopla”, „Decapitarea” 
iar în 1999, când am trecut la Teatrul 
„Cameri”, am început tot cu o piesă a lui 
care în traducere se numeşte „Coaja”. 
Pentru rolul din această piesă am primit 
premiul anual pentru cea mai bună actriţă 
a Teatrului „Cameri”.

A.C.: Acum în ce jucaţi?
R.C.: În patru spectacole, în paralel. 

Am mai jucat în fi lme – „Poveştile Tel 
Aviv-ului”, „Cântarea sirenei”... La tele-
viziune, în serialul „Zehuze”, adică „Asta 
e!”. Drumul artistic continuă.

A.C.: Vorbind mai înainte tot despre 
drumul artistic, mi-aţi spus că destinul a 
fost generos cu dumneavoastră. Dar în 
viaţă?

R.C.: Ei, în viaţă ca în viaţă – alb, 
negru, gri. Am fost măritată în România 
şi am un băiat, dar primul soţ a cerut azil 
politic în Elveţia. Am divorţat abia când 
am venit în Israel şi m-am recăsătorit cu 
Doran şi mai am un fi u – Adam. Asta e! 
Eu am înţeles foarte repede că viaţa e 
scurtă şi trebuie trăită intens. N-am timp 
să plâng, n-am timp să mă îndoiesc. 
Acum patru ani şi jumătate am început 
să mă lupt cu cancerul. Atunci a avut 

loc prima operaţie iar în urmă 
cu un an, a doua. Cu toate 
acestea, eu vreau să fiu 
convinsă că sunt sănătoasă 
şi că mai am de trăit încă 30 

de ani. Nu cred în tristeţe, în 
melancolie. Cred în oameni, 
în viaţă. Chiar dacă stai şi eşti 
trist, dacă îţi pierzi vremea cu 
lamentări, nu poţi să schimbi 
nimic. Soarta îşi urmează 
cursul. Sunt câteva mo-
mente în care viaţa mea a 
primit orientări foarte bruş-
te. O să amintesc numai 
de moartea mamei mele, 
Lori Cambos, care a fost 
o mare actriţă a Teatrului 
din Bacău.

A.C.: Mama a apu-
cat să vă vadă jucând 
pe scenă?

R.C.: Ea a dorit să 
aibă o fiică doctori-
ţă, aşa că iniţial m-am 

îndrep- tat spre Facultatea de 
Medici- nă dar, după un an, 
m i - a m urmat destinul, dorinţa 
şi am intrat la Institutul de Teatru. Mama 
nu m-a văzut jucând pentru că a murit pe 
când aveam 20 de ani. Cu toate greutăţile 
prin care am trecut – pierderea mamei, 
problemele cu Securitatea, din cauza 
soţului transfug, eu am mers înainte.

A.C.: Ştiţi să vedeţi partea plină a 
paharului.

R.C.: Sunt o optimistă incurabilă. Cine 
crede în fericire absolută, e un visător. Nu 
există aşa ceva. Ceea ce este cert sunt 
micile bucurii. Parfumul de pâine caldă 
e o bucurie. Mi-a înfl orit un trandafi r în 
grădină, e o altă bucurie. Aceste bucurii 
adunate constituie o mică fericire. Şi dacă 
stau să-mi fac socoteala, am mai multe 
bucurii în viaţă decât necazuri. Iar dacă 
se iveşte un pericol, încerc să-l ocolesc.

A.C.: Şi reuşiţi?
R.C.: Nu întotdeauna. Sunt lucruri in-

dependente de noi care trebuie abordate 
cu tărie. Este ceea ce m-a învăţat această 
boală care se numeşte cancer şi pe care 
nu îmi este frică să o numesc. De când 
eram mică am trăit cu spectrul acestei boli 
cumplite, de care au murit bunica, la 40 
de ani, şi mama, la 46. Când am împlinit 
47 de ani, am făcut o petrecere nebună. 
Am zis: „gata, eu am scăpat!”. Dar la 53 
de ani a venit prima operaţie iar la 56, 
a doua. Medicina a evoluat şi pot să-mi 
salvez viaţa. Pe toate certifi catele mele 
medicale scrie: „Rosina Cambos, bolna-
vă de cancer”. Dar eu vreau să mă simt 
complet sănătoasă. Uită-te la mine...

A.C.: Iradiezi bucurie...
R.C.: Exact. Iradiez ceea ce am în-

lăuntrul meu. În fi ecare dimineaţă mă 
scol şi zic: „Doamne, Dumnezeule, Îţi 
mulţumesc că am deschis ochii şi azi. 
Văd cerul, păsările, verdele frunzelor, 
portocalii din grădina mea, văd nisipul, 
oamenii. Viaţa e un cadou unic. Eu visez 
în mod repetat aceleaşi imagini. Un loc pe 
care nu l-am văzut niciodată în realitate. 
Văd o ruină, care este undeva în nordul 
Africii, unde aterizez. Parcă sunt o lebădă 
sălbatică venită în zbor. Şi în acel loc îmi 
trăiesc momentul meu de extaz, cea mai 
mare tihnă interioară. Boala m-a învăţat 
că trebuie să-mi păstrez limpezimea 
minţii şi tăria de a judeca.

A.C.: Admir puterea dumneavoastră 
de a spera, de a visa.

R.C.: De a spera, da. Însă nu de a 
visa. Sunt o persoană extrem de realistă. 
Am puterea de a nu mă împotrivi. Să mă 
explic. Sunt mai avantajată dacă merg 
pe unda curentului decât împotriva ei. În 
decembrie am împlinit 58 de ani şi sunt 
plină de viaţă. Vreau să ajung să-mi văd 
nepoţii. Nici bunica, nici mama nu au apu-
cat să-şi vadă nepoţii; ei bine, eu doresc 
să trăiesc şi să-i pot creşte.

Cu Rosina Cambos m-am în-
tâlnit la vila din Herzlia a unui 
prieten comun. Profesorul Jean 
Askenazi ne invitase în mod spe-
cial deoarece îi spusesem că aş 

dori să iau un interviu îndrăgitei 
artiste. Discuţia s-a desfăşurat pe 
o terasă vegheată de un bătrân 
lămâi, încărcat cu roade parcă 
rupte din soare.

Este o încântare pentru un 
ziarist să stea de vorbă cu un in-
terlocutor care să se deschidă cu 
o sinceritate lucidă. Exuberanţa 
cuceritoare a Rosinei Cambos, 
seninătatea fragilă a chipului ei 
nu sunt şi nu pot fi  „jucate”. Ea 
este o actriţă de succes pe scenă 
iar după ce se demachiază îşi 
construişte cu dârzenie succesul, 
continuând să spere frumos că 
destinul a fost generos cu ea.

AVRAM CROITORU

Afi şul Afi şul 
spectacolului  spectacolului  

„Copil din „Copil din 
fl ori“ de Ana fl ori“ de Ana 

Marray SmithMarray Smith

La Beit Gabriel, pe malul Kineretului, 
retrospectiva unuia dintre cei mai im-
portanţi pictori israelieni contemporani, 
Baruch Elron z.l. (curator – Daniel 
Cahana Levenson) a stârnit interes, emo-
ţie, admiraţie. Publicăm impresii despre 
expoziţie, primite la redacţie de la cores-
pondentul nostru, dr. Dorel Schor. 

În rolul principal În rolul principal 
al unui serial al unui serial TVTV
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„Bunicul din partea tatălui, Moritz 
Schwartz, a fost haham. Am acasă un 
document scris pe pergament, în care 
Rabinul Beck îi laudă competenţa. Buni-
cul din partea mamei, Adolf Merdler, a fost 
maistru sondor în Prahova şi ofi ciant de 
cult la Sinagoga din Câmpina. Taică-miu, 
crescut într-o familie cu 11 copii, a făcut 
heider şi patru clase la şcoala evreiască. 
Pe urmă a intrat ucenic. Da’ i-a plăcut să 
înveţe. Pe lângă idiş şi ebraică, a studiat 
singur germana şi franceza. În `45, când 
s-a terminat războiul, ne-a zis: «la noi în 
casă nu se mai vorbeşte germana». Trei 
fraţi ai tatei au murit pe front în primul răz-
boi mondial, al patrulea s-a întors de pe 
front grav rănit şi a murit curând din cauza 
schijelor din stomac. Tata, Iosif Schwartz, 
nu avea încă vârsta ca să poată fi  luat în 
armată, dar s-a înrolat voluntar. N-a fost 
bogat, dar, din puţinul pe care-l avea, a 
făcut o donaţie pentru construirea Bara-
şeum-ului. Am prins două naţionalizări. 
Prima – românizarea, în octombrie `42. 
Aveam doi ani jumate. Am fost aruncaţi 
afară din casă şi trimişi în Transnistria. 
Am plecat, escortaţi de jandarmi. Tata şi 
mama cărau fi ecare câte o boccea. Tata o 
mai căra pe bunica - avea aproape 90 de 
ani -, mama – pe mine. În drum spre gară, 
preotul Nicolae Manoliu, de la  Biserica 
de lângă Foişorul de Foc, ne-a scos din 
convoi, ne-a ascuns în podul casei lui 
şi ne-a ţinut pe cheltuiala sa până după 
23 august `44. În pod, nu aveam voie 
să aprindem lumina şi, ani de zile după 
aceea, nu puteam dormi decât cu lumina 
aprinsă. Asta-mi dădea sentimentul sigu-
ranţei. A doua naţionalizare a fost în `50. 
Au venit un miliţian şi un fel de comisar, 
Rifca Segal o chema, şi l-au obligat pe 

tata, sub ameninţare cu arma, să sem-
neze o declaraţie. Rifca Segal i-a spus 
miliţianului: «dacă burjuiul ăsta împuţit nu 
semnează până număr la 3, împuşcă-l»! 
Aveam zece ani. Miliţianul a luat puşca 
şi a îndreptat vârful baionetei spre inima 
tatălui meu. «Am de crescut un copil», a 
spus tata. «Am să semnez». În ̀ 56, când 
am terminat liceul, tata a ieşit la pensie 
cu 325  lei. Avea trei 
guri de hrănit. Am fost 
nevoit să mă angajez 
ucenic într-o fabrică de 
construcţii de maşini, ca 
să aduc bani în casă. 
Pe parcursul anilor `60 
- ̀ 70, am absolvit Institu-
tul Politehnic, Facultatea 
TCM, şi „Ştefan Gheo-
ghiu”, cu specializare în 
domeniul calităţii pro-
ducţiei, comerţ exterior, 
prognoză tehnologică. 
Am avut multe invenţii, 
am realizat produse în 
premieră naţională, prin 
care România devenea 
a doua sau a treia ţară 
producătoare a respec-
tivului obiect industrial. 
Era prin anii `80, când am început să 
fi u anchetat de Securitate, fi indcă am 
explicat necesitatea de a se importa ele-
mente de siguranţă pentru compresoare 
industriale şi Ceauşescu voia să se facă 
totul în ţară. Cinci ani a durat ancheta. Au 
fost 44 de ani de muncă, în care am pornit 
de la a fi  ucenic şi am ajuns să răspund 
de probleme importante la Uzinele 23 
August, fără să fi u membru de partid, 
fără să am dreptul să dau doctorate, fără 

să primesc decoraţii! Doar – Steaua de 
«Fruntaş în producţie»… De aceea cred 
că decorarea mea, la 8 noiembrie 2009, 
de către preşedintele României, Traian 
Băsescu, cu Ordinul Meritul Industrial 
şi Comercial în Grad de Cavaler, repre-
zintă o reparaţie morală, ca şi cuvintele 
din motivaţie: […] se atribuie [Ordinul] în 
semn de apreciere deosebită a activităţii 
profesionale precum şi a eforturilor depu-
se pentru păstrarea vie a memoriei victi-
melor Holocaustului. După pensionare, în 
`96, am fost mai întâi consilier al preşe-
dintelui C.E.B. iar din 2000 – consilier al 
F.C.E.R. pentru generaţia de mijloc. Am 

făcut 26 de cluburi în 
principalele comunităţi. 
Am benefi ciat de spaţii 
locale, amenajări şi do-
tări cu sprijinul F.C.E.R. 
şi Joint, am fost ajutat 
de voluntari din co-
munităţi şi Federaţie. 
Din septembrie 2005, 
mă ocup de probleme 
financiar-economice, 
asigurări de fonduri şi 
buna desfăşurare a 
asistenţei tehnice, do-
tarea şi instruirea per-
sonalului în folosirea 
tehnicii de calcul, raţi-
onalizarea mijloacelor 
de transport şi, în lipsa 
preşedintelui Federa-
ţiei, răspund de bunul 

mers al instituţiei.“
– Care sunt priorităţile pe care vi le 

propuneţi în 2010?
– Îmbunătăţirea activităţilor sus-

amintite, reluarea preocupărilor privind 
generaţia de mijloc, dotarea Centrului de 
Ajutor Medical cu aparatură performantă, 
înfi inţarea unui Centru multifuncţional de 
recuperare medicală, repararea de sina-
gogi, cimitire, sedii comunitare, asigura-
rea bunei desfăşurări a vieţii religioase, 

crearea de noi muzee de istorie a evreilor 
în comunităţi. 

– Puncte de sprijin în viaţă?
– Principalul punct a fost munca. Mi-a 

plăcut să vorbesc puţin şi să fac mult. 
Când am promis ceva, am luptat cu toate 
greutăţile ca să-mi ţin promisiunea. 

– Ce rol joacă sentimentul realizabi-
lului în tot ce întreprindeţi?

– Fără el n-aş putea munci aşa cum 
muncesc. Încrederea oamenilor în mine 
îmi dă puterea să continui.

– Ce credeţi că aşteaptă populaţia 
evreiască de la conducerea F.C.E.R.?

– Vârstnicii - un sprijin mai substanţial, 
cei de vârstă medie şi tinerii – posibilitatea 
de a se cunoaşte mai bine. Toţi aşteaptă 
să apărăm demnitatea evreiască, luptând 
pentru pedepsirea negaţioniştilor. 

– Ce soluţii propuneţi pentru depăşi-
rea difi cultăţilor economice?

– Administrarea cât mai efi cientă a 
bunurilor F.C.E.R.

– Se poate vorbi în familia dvs. despre 
educaţie iudaică din tată în fi u? 

– Băiatul meu, Andrei Iosif, a fost 
pregătit pentru Bar Miţva de profesorii 
Riemer şi Schachner. A învăţat să citeas-
că în Tora. După moartea Şef Rabinului 
dr. Moses Rosen, a continuat studiile cu 
Rabinul Eliezer Glanz. Este foarte activ 
în comunitatea din Timişoara, unde-şi are 
serviciul, şi în organizaţiile de tineret ale 
evreilor europeni. Are un cuvânt de spus 
în viaţa evreiască internaţională. 

– Cum arată o zi din viaţa vicepreşe-
dintelui F.C.E.R.?

– Muncă de dimineaţa până seara, cu 
satisfacţia că fac tot ce pot pentru binele 
coreligionarilor mei.

– Ce v-a decis pentru acest ritm de 
existenţă?

– Dacă Dumnezeu m-a ajutat şi mi-a 
dat puterea şi înţelegerea necesare, am 
considerat că nu e cazul ca, în momente 
grele, să stau deoparte. 

IULIA DELEANU

În ochii vicepreşedintelui Federaţiei, ing. Paul Schwartz, evreitatea 
e un lucru fi resc. Marile ecuaţii ale vieţii – naşterea, majoratul religios, 
nunta – le-a trăit la şil, a refuzat să-şi schimbe numele, dar abia atunci 
când îi asculţi povestirile de familie, îi înţelegi rădăcinile, prezentul, 
perspectiva. 

Interviu cu vicepreşedintele F.C.E.R., ing. PAUL SCHWARTZ:

„ÎNCREDEREA OAMENILOR ÎN MINE ÎMI DĂ PUTEREA SĂ CONTINUI”

”Trebuie întărite legăturile cu Comunităţile, baza şi raţiunea de a fi  ale Federaţiei”
Declară ing. ALBERT KUPFERBERG, secretar general al F.C.E.R. 

– Ce face un secretar general?
– Păi, hai să vedem ce scrie în statut. Iată: asigură 

activitatea de coordonare a secretariatului şi de mo-
nitorizare a activităţii Federaţiei, inclusiv relaţiile cu 
Comunităţile.

– Un aspect esenţial. Cum îl realizaţi?
– Ştiţi că politica Federaţiei este de a acorda o cât 

mai mare autonomie de decizie Comunităţilor. Totuşi, 
dacă sunt probleme – şi, din păcate, sunt – Comunităţile 
iau contact cu mine prin telefoane şi scrisori. Unele le 
rezolv eu, altele le dirijez la departamentele responsabile 
cu problema respectivă. În plus, fac vizite în comunităţi, 
stau de vorbă cu oamenii, particip la diferite manifestări 
reprezentând conducerea Federaţiei, organizez Hanu-
chiada. Mă implic şi în alegerile din comunităţi şi aici 
nu este vorba de vreun amestec, este dreptul fi ecărei 
comunităţi să-şi organizeze scrutinul, dar, dacă sunt 
difi cultăţi, nelămuriri, încerc să le rezolv. Situaţia nu este 
foarte simplă, mai avem comunităţi în care fi e a trebuit să 
anulăm alegerile, fi e nu s-a reuşit organizarea lor - Cluj, 
Iaşi, Timişoara  – o să le facem după cele ale Federaţiei.
Relaţiile mele cu oamenii din comunităţi sunt bune. (A 
fost o autoapreciere modestă; cunosc, din deplasările 
mele, simpatia deosebită şi încrederea de care se bucură 
domnia-sa pretutindeni.)

– Alte atribuţii?
– Prin organigrama F.C.E.R., sectoarele de activi-

tate au fost împărţite între preşedinte, vicepreşedinte, 
secretar general. Vreau să precizez că există o foarte 
bună colaborare în cadrul acestei „troici”. Eu coordonez 
direct C.A.P.I. (Centrul de Administrare a Patrimoniului 
Imobiliar), la ora actuală principala noastră sursă de 
venituri. Este vorba de chiriile pe care le încasăm  de 

la apartamente şi spaţii comerciale, în condiţiile în care 
nu ştim când vor veni bani, destul de puţini, de la bu-
get (Culte şi Minorităţi), iar din cauza prăbuşirii pieţei 
imobiliare, “Caritatea” nu are fonduri. Desigur, există şi 
parteneriatul cu Joint-ul, dar banii tot nu ajung pentru 
satisfacerea tuturor necesităţilor. O muncă nu prea 
uşoară, dar, împreună cu colectivul C.A.P.I. (responsabil 
ing. Rudy Marcovici), am reuşit, într-o primă etapă, să 
mărim chiriile, iar acum, în această situaţie de criză, 
să le menţinem la nivelul care au fost. Cred că vă daţi 
seama de difi cultăţi, când peste tot chiriile scad. Colec-
tarea chiriilor este satisfăcătoare, de aproximativ 90 la 
sută. Acest sector răspunde şi de investiţiile imobiliare, 
reparaţii, întreţinere, inclusiv ale lăcaşurilor de cult, pe 
care, după ce le analizează Departamentul economic, 
eu le aprob. Reuşim să realizăm nişte lucruri în limitele 
fondurilor alocate. Tot în sarcina secretarului general 
revine problema personalului – aşa-zisa schemă sau 
organigramă, angajările, schimbările de funcţii. Ne-am 
propus reducerea numărului de salariaţi, simplifi carea 
schemei şi, între 2005-2009, personalul a scăzut cu 17 
la sută. Nu am dat pe nimeni afară, oamenii au plecat de 
bună voie, am mai creat şi posturi cu jumătăţi de normă, 
au fost comasate nişte activităţi. Pe de-altă parte, prin 
crearea unor unităţi noi – JCC şi Centrele de instruire 
şi recreere - s-au creat şi funcţii noi. Un succes în acest 
domeniu a fost promovarea tinerilor. Trebuie să mai 
amintesc un alt compartiment care-mi revine: Ofi ciul 
Juridic. Activitatea aici se desfăşoară cu difi cultate şi 
aceasta nu din vina noastră, ci a lentorii proceselor din 
România.  Şi noi avem multe procese pe rol, legate de 
titluri de proprietate, inclusiv în ceea ce priveşte patri-
moniul sacru, donaţii, moşteniri.

– Fiind început de an, ce vă propuneţi pentru viitor?
– Am în vedere îmbunătăţirea activităţii imobiliare 

prin găsirea în continuare a unor metode de efi cienti-
zare, îmbunătăţirea politicii de personal prin precizarea 
mai clară a atribuţiilor, a fi şei postului, pentru a realiza 
o încărcare egală a oamenilor şi, în acest fel, reducerea 
personalului. Dar cel mai important lucru mi se pare 
realizarea unei legături mai strânse cu Comunităţile, o 
implicare mai mare a mea în viaţa acestora deoarece, 
după părerea mea, comunităţile reprezintă baza şi raţiu-
nea de a fi  ale Federaţiei. Personal, aş dori să mă implic 
mai mult în viaţa de cult. Simt această nevoie, îmi place 
să particip la ea, mai ales că acum, dacă avem Sidur-ul 
şi în limba română, înţeleg rugăciunile şi-mi dau seama 
de frumuseţea lor.

– Vă mulţumim pentru acest interviu.
EVA GALAMBOS

Ing. Albert Kupferberg a fost ales la precedentul Congres al Federaţiei în funcţia menţiona-
tă mai sus. Este un om discret, liniştit, care vorbeşte numai când consideră că este necesar şi, 
şi atunci, la obiect. Nu ridică vocea, lămureşte lucrurile cu calm, explicaţiile lui fi ind logice şi 
raţionale. A ocupat postul după ce ani de zile a fost inspector general al Federaţiei şi a cunos-
cut foarte bine situaţia din comunităţi. La această experienţă s-au adăugat şi cei patru ani în 
funcţia de secretar general, ceea ce îl face, pe drept cuvânt, unul dintre oamenii care cunosc cel 
mai bine problemele atât de la centru cât şi „pe teren”.
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Cuvânt înainte
la volumul de versuri „Îngerul târziu“ 

de Shaul Carmel
Am prefaţat, cu câţiva ani în urmă, psalmii lui Shaul Carmel, 

poet israelian de limbă română sau poet de limbă română din 
Israel. Nu ştiu cum să zic mai bine pentru a nu agita suscepti-
bilităţile care, observ, sunt azi mai mari decât oricând. Nu prea 
înţeleg de ce şi, când ajung să înţeleg, mă dezamăgesc. De 
unde vine atâta ură şi ignoranţă, ce rău profund există în om 
încât el nu poate accepta că Celălalt există şi el, ca şi mine, 
are dreptul de a exista pe pământ? Ah, acest fanatism corupt 
care pare a fi  maladia colectivă a postmodernităţii!...

Revenind la poezie şi la cazul special al lui Shaul Carmel: 
scriind în limba română, el este poet român pentru că (repet o 
veche propoziţie a lui Camus): cine scrie într-o limbă, şi scrie 
bine, slujeşte ţara respectivă... Shaul Carmel scrie bine şi scrie 
mult. Cartea de faţă este, am impresia, o antologie din ultimele 
sale culegeri de poeme. Pe unele le-am citit şi le-am comentat 
altădată, pe cele mai multe le citesc acum prima oară. Ele fac 
parte din familia psalmilor. Psalmii unui poet citadin la sfârşitul 
unui secol ateu, îmi amintesc că le-am zis în prefaţa citată. Nu 
ştiu dacă, între timp, Shaul Carmel a devenit mai religios decât 
era, dar ce ştiu este că secolul în care a intrat (sec. XXI) nu se 
anunţă deloc, aşa cum prevedea Malraux, a fi  religios. Secolul 
în care am păşit îşi arată, deocamdată, brutalităţile, fanatismul 
lui insuportabil, iar spiritul religios s-a retras ruşinat undeva, nu 
se ştie unde. Îl regăsim din când în când, în poezie. Şi, poate, 
în rugăciunile oamenilor care cred, cu adevărat, că Dumnezeu 
există şi că legea Lui supremă este toleranţa...

Shaul Carmel caută în continuare pe Dumnezeu cu su-
ferinţele, speranţele, neliniştile, scurtele lui bucurii, în fi ne, Îl 
caută – adică Îl găseşte / cu frica lui de moarte. Un sentiment 
care ne încearcă pe toţi. Dacă înţeleg, poetul a trecut printr-o 
experienţă dură de viaţă, a văzut – cum se zice – moartea cu 
ochii - şi, trecând pragul acestei încercări majore, se atârnă 
neputincios de lucruri şi dibuie cu degetele spiritului său um-
brele şi himerele. Toate tremură în poezia lui, fi inţele şi lucru-
rile, fantasmele şi chiar poemele sale tremură cuprinse de o 
spaimă rece şi persistentă. Îmi amintesc citind aceşti delicaţi şi 
profunzi psalmi, de versurile lui Florin Mugur, un poet admirabil 
din generaţia mea; toate lucrurile de pe pământ au urechi şi 
picioare de iepuri, tremură de frică şi fug haotic şi disperat spre 
orizonturile întunecate ale existenţei...

Shaul Carmel este un poet mai conceptualizant, dialogul 
lui este, aproape în exclusivitate, cu un Dumnezeu pe care Îl 
inventează în fi ecare zi pentru că, fără neliniştile şi rugile sale, 
Dumnezeu ar muri (ca în poemele lui Rilke), iar el, poetul, ce 
s-ar face fără divinitatea care-i stăpâneşte spaimele şi scurtele 
lui bucurii? O complicitate rodnică, cel puţin pentru poezie. Do-
vadă aceşti psalmi în care pătrund, masiv, semnele existenţiale, 
mai precis: dramele existenţiale ale psalmistului. N-aş cita, în 
acest scurt cuvânt înainte decât două poeme. Unul (Săraci şi 
efemeri), pentru că sugerează tema centrală a psalmilor lui 
Shaul Carmel: trestia gânditoare îşi creează divinitatea de care 
are nevoie pentru a exista în efemeritatea ei:

Doamne, Te-am născocit
Pentru că nu puteam trăi
Singur,
În sărăcia mea sufl etească.

Te-am născocit
Pentru că nu era nimeni
Care să-mi dea
Siguranţa existenţei
Efemere.

Şi iată, Doamne!
Acum, când suntem doi,
Când suntem amândoi
Credincioşi unul celuilalt,
Nu ştiu cine este
Mai sărac
Şi mai efemer.

şi, de asemenea, un poem cantabil (printre puţinele, dacă nu 
unicul din volum), inanalizabil, în tonuri vag argheziene, despre 
plecare şi moarte, adică despre fi inţa umană care, înainte de 
marea trecere, îşi strânge uneltele şi îşi face bagajele:

Nu-mi refuza nimic la plecare,
Că nimeni nu mai ştie ce va fi .
Într-un bărbat venit din depărtare
Sunt încă şapte morţi şi şapte vii.

Nu-mi dărui nimica la plecare,
Nici tu, nici eu nu ştim ce va mai fi 
E între noi şi frig scăldat în soare,
Şi şapte morţi şi încă şapte vii.

Fă-mi doar bagajul, că mă duc să vin
În drumul veşnic stă superbul chin!

Poem superb.
Acad. EUGEN SIMION

28 august 2003

O ANIVERSARE…
Deşi sărbătoritul, preşedintele F.C.E.R., 

dr.Aurel Vainer, a numit prânzul de ziua lui 
working dinner, ne-am simţit fi ecare – prin 
căldura, umorul, tactul cu care a ştiut să-l 
conducă fără să pară c-o face, - că-i unul 
heimiş (ca-n familie), că realizăm fi ecare 
câte o fărâmă dintr-un prezumtiv portret 
al celui căruia i-am urat La mulţi şi buni 
ani! şi Ad Mea Veesrim! A fost un prânz 
restrâns, „bugetul” fi ind, acum, de „austeri-
tate”, compensat, însă, de spontaneitatea, 
nonconformismul şi starea de bine, create 
de gândurile îndreptate de vorbitori spre 
sărbătorit (organizator – şeful de Cabinet al 
preşedintelui, Silvian Horn). Un coş imens 
de trandafi ri – gând mai elocvent decât 
vorbele – a venit de la preşedintele Româ-
niei, Traian Băsescu. Oaspeţi de onoare au 
fost doi israelieni de rang înalt, unul dintre 
ei – ambasador. Restul – „de-ai casei”, 
deşi gazda a fost numai D.A.S.M.-ul, cum 
a zis directorul său, Attila Gulyas. „De-ai 
casei” – adică oameni cu care lucrează 
zi de zi, dimineţile şi, nu o dată, serile: 
vicepreşedintele şi secretarul general ai 
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz şi ing. Albert 
Kupferberg, directorul Joint pentru Ro-
mânia, Israel Sabag, Prim Rabinul Şlomo 
Sorin Rosen, preşedintele C.E.B., Erwin 
Şimşensohn, vicepreşedintele C.E.B.  
ing. Mirela Aşman, secretarul C.E.B. Peri 
Blănaru, membri ai Comitetului Director şi 
ai Consiliului de Conducere ale F.C.E.R., 
conducători ai instituţiilor culturale ale 
Federaţiei ş.a. Între „urători” şi „gospodar” 
n-au fost „discursuri”, ci dialoguri cu miez 
şi haz. De fapt, au fost două aniversări. 
E vorba de cineva pe care-l cheamă tot 
Aurel, tot cu simţul umorului „în sânge” şi 
care a mărturisit public că la naştere, tatăl 
lui, de fericire că are un băiat, a întârziat 
două zile să meargă la starea civilă. De 
aceea, în buletin, apare data de 12 ianu-
arie. Dar cum buletinul n-are prea multă 
legătură cu vârsta biologică – le dorim 
ambilor sărbătoriţi, dr. Aurel Vainer şi dr. 
Aurel Storin, ceea ce a spus Prim Rabinul 
Şlomo Sorin Rosen: să fi e la o sută ca la 
douăzeci. (I.D.)

Suferinţe, compasiune, 
solidaritate

La iniţiativa şi sub coordonarea 
preşedintelui F.C.E.R. dr. Aurel Vai-
ner, Editura Scrib a publicat o carte 
dedicată inaugurării Memorialului 
Holocaustului din România, la care 
au participat ca realizatori scrii-
torul Dorel Dorian, artistul plastic 
Albert Poch, un secretariat tehnic, 
o parte din colectivul redacţional 
al revistei „Realitatea Evreiască”, 
din C.S.I.E.R., ca şi Ştefan Iureş, 
directorul Editurii Hasefer, Miha-
ela Popov, directoarea Bibliotecii 
”Alexandru Şafran”. Partea întâi 
cuprinde relatarea ceremoniei de inaugurare a Memoria-
lului; a doua cuprinde Sesiunea solemnă de la Parlament, 
a treia - Ceremoniile de la Palatul Cotroceni; apoi o Ediţie 
specială, şi a cincea - „Lungul drum de la Holocaust spre 
zorii normalităţii” (n.n. - 65 de ani). În prefaţă, deputatul 
dr. Aurel Vainer a pus accentul pe educaţia tineretului şi 
reafi rmarea spiritului, tradiţiei iudaice. Aşa cum s-a relatat 
şi în R.E., au adus omagii Marele Rabin Menachem Haco-
hen, preşedintele României, Traian Băsescu, Elie Wiesel 
(a transmis un mesaj), Liviu Beris, preşedintele A.E.R.V.H., 
reprezentantul etniei romilor, supravieţuitorul Dumitru 
Trancă, iar, la Parlament, au rostit cuvântări ambasadorii 
Statului Israel şi S.U.A., general dr. Mihai Ionescu, director 
general al I.N.S.H.R., Rabinul Andrew Baker, din partea 
Congresului Evreiesc American, ministrul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional, şi alţii. Ceremonia înmânării unor 
înalte distincţii la Palatul Cotroceni a fost relatată pe larg 
în revistă. Cuvântul l-au avut supravieţuitorii. Prof.dr. Zoe 
Petre a explicat, în cuprinsul cărţii, semnifi caţia Holocaus-
tului. Shaul Carmel şi Boris Marian au contribuit cu câte un 
poem dedicat martirilor. Sunt amintite lucrări cu tematică 
legată de Holocaust, semnate de Marius Mircu, Matatias 
Carp, Ilany Kogan, precum şi raportul Wiesel, cărţile pu-
blicate de A.E.R.V.H., de Radu Ioanid, activitatea actuală 
a obştii noastre, rolul Prim Rabinului Şlomo Sorin Rosen, 
Centrul de instruire de la Cristian, rolul presei. Au fost 
amintiţi ”Drepţii între Popoare”. Volumul, bogat ilustrat, se 
încheie cu fragmente din Paul Celan, în traducerea Mariei 
Banuş, Iţic Manger, în traducerea Ninei Cassian şi a lui Israil 
Bercovici. O reuşită editorială, un memento pentru cei care 
vor să cunoască un trecut tragic, nemeritat nici de români, 
şi desigur, nici de evrei.

BORIS MARIAN

Chestionar

Părerea dumneavoastră contează!
Cu şase luni în urmă, ţinând cont şi de sugestiile cititorilor, în revista noastră au intervenit  o serie de 

schimbări, atât în ce priveşte conţinutul, cât şi forma grafi că. Am dori să afl ăm acum opinia dv. despre 
aceste schimbări, rugându-vă în acelaşi timp să ne faceţi şi alte sugestii. Chestionarul alăturat, pe care 
vă rugăm să-l completaţi şi să ni-l trimiteţi pe adresa redacţiei, va servi acestui demers.

1 Citiţi “Realitatea Evreiască”? 
Care este vârsta, pregătirea şi 
profesia dv?

2 Cum apreciaţi noul aspect în policromie, 
cu litere mai mari şi mai citeţe?

3 Cum apreciaţi conţinutul revistei?

4 Vă plac articolele mai scurte şi mai 
sintetice sau doriţi să urmăriţi articole 
de largă desfăşurare?

5  Care sunt rubricile care vă plac 
cel mai mult?

6 Ce rubrici noi aţi dori să apară în 
revistă?

7  Credeţi că o rubrică de mică publicitate 
ar fi  utilă?

8 Cum se difuzează revista în comunitatea 
dv.?  Ce difi cultăţi întâmpinaţi?

Aşteptăm răspunsurile, prin poştă la adresa „Realitatea Evreiască”, Bucureşti, Str. Popa Nan 70, 
sector 3 sau prin e-mail: realitateaevreiasca@gmail.com
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A murit Paul Samuel-
son, laureat al Premiului 
Nobel pentru Economie, 
considerat întemeietorul 
ştiinţei economice mo-
derne. Meritul lui constă 
în aplicarea matematicii 
la economie, transfor-
marea acestei ştiinţe 
fundamentale într-un 
instrument practic de 
analiză a fenomenelor 
pieţii.

Paul Samuelson s-a 
născut la Gary, Indiana, 
într-o familie de evrei 
imigraţi din Polonia şi  
a crescut  la Chicago. 
La început, destinul 
său profesional părea 
să aibă o cu totul altă 
direcţie: studiile univer-
sitare le-a început la Chicago, apoi a 
continuat la Harvard, unde şi-a luat 
licenţa în fi losofi e, cu ideea că va fi  pro-
fesor de engleză. După care s-a decis să 
obţină o licenţă în economie, cu o lucrare 
care, exact aşa cum o defi neşte titlul ei, 
a devenit fundamentală: ”Fundamentele 
analizei economice”. Această carte se 
afl ă la a 19-a ediţie şi a fost tipărită până 
acum în 4 milioane de exemplare în 40 
de limbi. Toată cariera lui universitară s-a 
desfăşurat la MIT din Chicago, unde a 

condus Departamentul 
de ştiinţe economice, în 
care au predat alţi cinci 
laureaţi Nobel. 

În 1947, Paul Sa-
muelson publica o altă 
lucrare care avea să 
devină un manual de 
referinţă, “Fundaţiile”,  
în  care aducea în 
ştiinţele economice idei 
din fi zică! Lucrările lui 
au permis generaţiilor 
de economişt i care 
s -au  succeda t  să 
construiască modele 
logice şi coerente ale 
fenomenelor  pieţelor 
fi nanciare şi de mărfuri. 
În 1945, Paul Samuel-
son a propus o nouă 
teorie,  a «bunurilor 

publice», care sunt de tipul apărării 
naţionale sau a purităţii aerului, deci care 
pot fi  «consumate» de mai multe persoa-
ne în acelaşi timp şi de la a căror folosinţă 
nimeni nu poate fi  exclus. Samuelson a 
creat şi alte teoreme şi modele econo-
mice în domeniile comerţului internaţional 
şi al securităţii sociale. A fost un geniu, ale 
cărui inovări în studiul fenomenelor eco-
nomice sunt puţin cunoscute de marele 
public dar care au marcat dezvoltarea 
ştiinţelor economice.

Avea 94 de ani…

Paul Samuelson, 
un corifeu al ştiinţelor economiceŞTIINŢA

ŞTIINŢA
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Ada Yonath la Stockholm

Ada Yonath s-a bucurat de o primi-
re deosebită la Stockholm. La dineul, 
cu 1300 de participanţi,  ce a urmat 
ceremoniei de decernare a Premiilor 
Nobel, ea fost aşezată lângă regele 
Karl Gustav al XVI-lea, care a ţinut să 
o conducă personal în sala recepţiei. 
Ceremonia de premiere a fost urmărită 
în direct de către cercetătorii de la Ins-
titutul Weizman.

*

Vi se pare că seamană? 
Triplete în uniformă

Cele trei gemene Orbaum au intrat 
în armată.Odelia se află la Centrul 
subteran de control aerian de la Kirya, 
în Tel Aviv. Eal este cu un minut mai 
mare decât celelalte două surori, Nomi 
şi Donna, care sunt tot în aviaţie. Tatăl 
lor, care  a murit la 46 de ani, când tri-
pletele aveau 12 ani, a fost comentator 
la «Jerusalem Post». Deşi sunt ortodox- 
religioase şi ar fi  putut să facă serviciul 
civil în locul celui militar, cele trei fete 
au preferat să intre în Ţahal.

*

Omaha: ultimii 
supravieţuitori 

ai Holocaustului
Lângă oraşul Omaha (440.000 de 

locuitori) se afl ă “United States Strategic 
Command” (Comandamentul strategic 
al Statelor Unite), de unde este condus 
uriaşul arsenal nuclear american. În 
octombrie 2009 a fost deschisă acolo 
o expoziţie permanentă  cuprinzând 30 
de portrete ale evreilor supravieţuitori 
ai Holocaustului, care mai trăiesc în 
zona Omaha.Ca nimeni de acolo să nu 
uite… Expoziţia a fost inaugurată  pentru 
a onora şi memoria celor ce au pierit 
acum 70 de ani în pogromurile “Nopţii de 
cristal”.Ea a fost deja vizitată de peste 
55.000 de persoane. La Omaha locuiesc 
cca 6.000 de evrei, printre care 200 de 
supravieţuitori ai Holocaustului.

Premieră mondială

Fracturile pot fi  reparate 
de patru ori mai repede

Cea mai bună metodă pentru a repara fracturile de oase ar fi  să le putem lipi. Ideea 
e simplă, ceea ce lipsea era adezivul… Dar iată că o echipă de la Centrul medical 
Hadassah, condusă de prof. Meir Liebergall,ortoped,  şi prof. Eithan Galun, geneti-
cian, a izbutit,  pentru prima dată în lume, să separe platelele şi celulele stem adulte 
din sânge şi din măduva pacienţilor şi să le injecteze apoi în fracturi, obţinînd astfel 
o refacere a oaselor, de trei – patru ori mai repede decât prin tehnicile ortopedice 
curente. Sub anestezie generală, pacientului i se extrag 50 ml de celule de măduvă 
şi 100 ml de sânge din zona şoldului. Şapte pacienţi cu fracturi de tibie s-au vindecat 
rapid, în două luni, în timp ce un lot martor, tratat cu şuruburi, plăci sau  transplant 
osos, a avut nevoie de 6 până la 8 luni pentru a se reface. Loturile de pacienţi au 
avut vârste cuprinse între 18 şi 60 de ani. Tehnica aceasta e recomandată în fracturile 
provocate de accidente de circulaţie, de loviri în sport, nefi ind efi cace  la fracturile 
cauzate de osteoporoză. Acest procedeu a fost creat după cercetări care au durat 
un deceniu şi a fost aprobat după ce timp de trei ani a fost testat de Comitetul pentru 
experimente pe oameni de la Helsinki.

Yakir Aharonov, 
pe „lista scurtă“ 

a Nobelului 
pentru fi zică

După cum re-
latează agenţ ia 
Reuters,  profeso-
rul israelian Yakir 
Aharonov, în vâr-
stă de 77 de ani, 
a fost anul acesta 
pe ”lista scurtă” 
pentru Nobelul de 
fi zică. Nu e prima 
dată...Reuters are 
o secţie speciali-
zată în evaluarea 
candidaţilor pentru 

Premiile Nobel şi e bine informată şi 
cu ce se petrece în culisele Academiei 
suedeze.

Numele lui Aharonov e binecunoscut 
fi zicienilor încă de acum 50 de ani, când, 
împreună cu fi zicianul britanic (evreu şi el) 
David Bohm, a descoperit efectul care le 
poartă numele. Efectul Bohm-Aharonov 
afi rmă că în fi zica cuantică esenţa forţelor 
electromagnetice este în mod semnifi ca-
tiv diferită de modul în care aceste forţe 
acţionează în fi zica lumii macroscopice. 
În luna decembrie, Universitatea din Tel 
Aviv a organizat o conferinţă ştiinţifi că în 
onoarea lui Aharonov, cu participarea a 
zeci de fi zicieni din toată lumea.

În lunga sa carieră ştiinţifi că, Yakir 
Aharonov a descoperit o serie de efecte 
fi zice, care demonstrează că în lumea 
cuantică particulele pot fi  sensibile la 
forţe care acţionează departe de ele şi a 
fost distins cu premii importante cum ar 
fi  Premiul  Fundaţiei Wolf, Premiul Israel, 
Premiul Rotschild. A predat fi zica la Uni-
versitatea din Tel Aviv, a fost 33 de ani 
profesor de fi zică teoretică  la Universita-
tea din Carolina de Sud şi...chiar profesor 
la Yeshiva din New York.  Este membru al 
Academiei Americane de Ştiinţe.

Alarmă telefonică 
pentru 3.000 t 

de bombe
După cum anunţă presa israeliană,  

peste doi ani, în Israel va fi  funcţional 
un sistem automat de alarmă prin tele-
fonia mobilă pentru atacurile cu rachete. 
După cum a explicat un  ofi ţer de rang 
înalt, va fi  instalat pe tot teritoriul un 
sistem de senzori care vor sesiza ata-
cul cu rachete, va calcula în fracţiuni 
de secundă traiectoria acestora şi va 
alarma toţi abonaţii din zona probabilă 
de impact. Desigur nu numai telefonic 
ci şi cu semnale luminoase şi sonore. 
După aprecierile acestui comandant 
din Apărarea Civilă, nu are rost să fi e 
alertate cu sirene toate cele  1260 de 
comunităţi din Israel, alerta poate fi  cir-
cumscrisă la comunitatea atacată.După 
cum estimează el, Iranul, Hamasul şi 
Hezbollahul dispun în total de  3.000 t 
de exploziv la bordul rachetelor pe care 
le deţin, o cantitate echivalentă cu cea 
lansată în 1944, într-o singură zi, asupra 
oraşului Dresda.

Vom ajunge să reconstruim inimi ?

Regatul haşmonean 
includea şi deşertul Neghev

Profesorul Lior Gepstein, de la Teh-
nion, a anunţat că a pus la punct o metodă 
prin care celule stem luate din pielea unui 
pacient  pot fi  reconfi gurate pentru a de-
veni celule ale muşchiului inimii. O cultură 
de celule care pulsează la fel ca inima ! 

Dacă deocamdată metoda descoperită de 
Lior Gepstein nu permite chiar construirea 
de inimi noi, ea va fi  folosită la refacerea 
zonelor necrozate din inimile afectate de 
infarct. 

Haşmoneenii au fost o familie din Isra-
elul antic, cunoscuţi şi sub numele de Ma-
cabei. Evenimentele legate de răscoala 
Macabeilor  au fost celebrate luna trecută 
în cadrul sărbătorii de Hanuca. Macabeii 
au creat şi condus un puternic regat pe 
teritoriul actual al Israelului de la jumăta-
tea sec.II î.e.n până la anul 63 î.e.n. Cu 
prilejul Hanucăi, dr. Tali Erickson–Gini, 
de la Autoritatea pentru Antichităţi a Is-
raelului, a anunţat că în Neghev au fost 
descoperite noi dovezi arheologice care 
atestă faptul că deşertul actual a făcut 
parte din Regatul Haşmonean. “Ne afl ăm 
în faţa unor descoperiri revoluţionare care 
redesenează hărţile acestei regiuni în 
epoca respectivă” – a declarat dr. Gini. 
Deşi istoricul antic Josephus Flavius 
afi rma că dominaţia Regatului Haşmo-
nean se întindea pînă la sud de Gaza, 

nu se găsiseră până de curând dovezi 
în acest sens. Săpăturile conduse de dr. 
Erickson-Gini au fost efectuate pe Dru-
mul mirodeniilor, ce venea de la Petra şi 
trecea prin Gaza. După ce  Haşmoneenii 
au cucerit Gaza, în anul 99 î.e.n , regele 
Alexander Jannaeus, nepot al lui Mata-
tiahu, a construit aici o fortăreaţă, care a 
fost folosită pentru respingerea infi ltrării 
nabateenilor pe Drumul mirodeniilor, până 
în anul 66 î.e.n. Au fost găsite  monezi cu 
efi gia lui Jannaeus şi la Nessana, la 40 
km de  fortăreaţă, dovadă că Neghevul se 
afl a în mare parte sub controlul Regatului 
iudaic. Dar săpăturile au mai arătat că 
Jannaeus folosea în această garnizoană 
mercenari străini, nu soldaţi evrei.

Cum l-au întâmpinat 
pe 2010 membrii 

B’nai B’rith România 
Potrivit tradiţiei, ultima întâlnire a mem-

brilor B’nai B’rith din anul care s-a încheiat 
a fost la Hotel-Restaurant Capitol. Oame-
nii s-au simţit bine, la fel cum s-a întâmplat 
în vară, cu vaporul pe Dunăre. Întrunirea 
de întâmpinare a noului an, 2010, a fost 
organizată de preşedintele B’nai B’rith, 
ing. José Iacobescu, ajutat de Victoria 
De Mayo. Trataţiei, asigurată de familia 
Weiss, i-a urmat un program artistic. 



Cei mai importanţi 50 de evrei americani din 2009

Chelsea Clinton şi viitoarea ei familie

De 15 ani, revista „Forward”, una  din-
tre cele mai importante publicaţii evreieşti 
din SUA, realizează o ierarhie a primelor 
50 de personalităţi evreieşti, a căror in-
fl uenţă depăşeşte limitele  comunitare, 
în condiţiile în care procentul evreilor 
americani din ansamblul populaţiei nu 
este mai mare de doi la sută. În redacta-
rea ultimului “top 50”, revista face câteva 
constatări interesante. Dacă la început, 
pe primele locuri se situau membri bine-
cunoscuţi ai establishment-ului din New 
York şi Washington, persoane bogate 
care se implicau în activităţi de caritate, 
rabini conservatori, acum situaţia s-a 
schimbat radical. Printre cei aleşi se afl ă  
şi personalităţi controversate din politică, 
din viaţa religioasă sau lumea artelor,  
sportivi. Singurul nume care s-a menţinut 
timp de 15 ani pe listă este  cel al regizo-
rului Steven Spielberg.

“Oamenii preşedintelui”
  În atmosfera în care, atât în SUA cât 

şi în Israel, politica preşedintelui Obama 
faţă de Orientul Mijlociu este pusă sub 
semnul întrebării, trei oameni politici evrei, 
apropiaţi de preşedinte, se regăsesc pe 
lista celor 50. Este vorba în primul rând 
de David Axelrod şi de Rahm Emanuel, 

doi dintre cei mai  infl uenţi consilieri ai lui 
Barack Obama, ambii fi ind prezentaţi in 
revista noastră, în perioada campaniei 
prezidenţiale. Deşi nu se afl ă în staff-ul 
preşedintelui, Jeremy Ben Ami, liderul 
noului grup de lobby evreiesc american 
“JStreet”, se situează “contra curentului” 
şi susţine politica lui Obama. El doreşte 
să fi e o alternativă a liniei conservatoare 
a organizaţiilor evreieşti americane.

Numele lui Leonard Abbess jr. a de-
venit cunoscut în întreaga lume tot prin 
intermediul preşedintelui Obama, care, în 
plină criză economică, rostind primul său 
discurs despre starea naţiunii, l-a citat ca 
exemplu privind comportamentul într-o 
astfel de perioadă. Bancher din Miami 
şi fi lantrop, Abess a decis să-şi 
împartă benefi ciile cu angajaţii 
săi.

Printre persoanele infl uente 
din lumea evreiască americană 
se situează şi Michael Oren, 
ambasadorul Statului Israel în 
SUA, considerat una dintre cele 
mai interesante şi pitoreşti fi guri 
din viaţa diplomatică. Este, de 
fapt, un american convertit în 
israelian, politolog, ziarist şi au-
tor de best-seller-uri politice, de 
asemenea prezentat în revistă.

Personalităţi din lumea fi lmului
Steven Spielberg a primit  în acest an 

“Medalia Libertăţii” pentru “promovarea 
valorilor constituţionale esenţiale ale 
libertăţii şi justiţiei”. Este vorba atât de 
activitatea Fundaţiei Spielberg de înre-
gistrare a mărturiilor orale a zeci de mii 
de supravieţuitori ai Holocaustului, cât şi 
de noul demers asemănător,  legat de 
genocidul din Ruanda. Alături de el se 
situează şi fraţii Joel şi Ethan Coen, regi-
zori de succes, deţinători ai unor Premii 
Oscar (pentru fi lmele “Fargo” şi “Nu există 
ţară pentru bătrâni”) care, într-o serie de 
pelicule, au abordat aspecte ale vieţii 
eveieşti americane.

O reprezentantă a drepturilor 
femeilor religioase

R e v i s -
ta aminteşte 
printre primii 
clasaţi pe Sa-
rah Hurwitz, 
care a reuşit 
să depăşeas-
că o parte din 
barierele care 
stau în calea 
afi rmării feme-
ilor religioase. 
În vârstă de 32 
de ani, în martie i s-a conferit titlul de 
Maharat de către profesorul său, rabinul 
Avi Weiss, de la Institutul Ebraic din Ri-
verdale. Dacă făcea parte dintr-un curent 
evreiesc reformist, studiile sale i-ar fi  dat 
dreptul la titlul de  rabin, dar modestă, 
Hurwitz a dorit să rămână în continuare 
o evreică religioasă din curentul ortodox. 
Maharat este un acronim care descrie 
multiplele ei roluri: persoană publică, 
autoritate halahică , ghid spiritual şi cer-
cetător al scrierilor din Tora.

“Concertul”,  un fi lm despre 
victoria evreilor nedreptăţiţi

Regizorul Radu Mihăileanu a realizat 
un nou fi lm cu o temă  asemănătoare ce-
lei din „Trenul vieţii” sau din „Trăieşte” – 
soarta oamenilor categorisiţi în America 
drept „underdogs”, cei ajunşi la marginea 
societăţii. Dar, în pelicula lui Mihăileanu, 
ei se răzbună. După 30 de ani, muzicienii 
evrei daţi afară din orchestra Teatrului 
Bolşoi pe vremea lui Brejnev ajung, pe 
căi „neortodxe”, la Paris, unde, sub ba-
gheta dirijorului Andrei Filipov - scos şi el 
împreună cu ceilalţi membri deoarece îi 
proteja pe evrei şi ajuns om de serviciu 

la acelaşi teatru - obţin un succes extra-
ordinar. Cu acelaşi concert de vioară al 
lui P. I. Ceaikovski, întrerupt  cu 30 de ani 
în urmă de activiştii de partid din dome-
niul culturii. În plus, solista concertului, 
Anne Marie, este fi ica Leei, cea care 
fusese interpreta spectacolului în urmă 
cu 30 de ani, deportată în Gulag unde 
îşi găseşte sfârşitul. Radu Mihăileanu 
a reuşit în acest fi lm să demonstreze 
că arta poate reda demnitatea umană, 
indiferent de anii care au trecut. Trebuie 
doar să crezi în ea.

Anunţul oficial, făcut cu o lună şi 
ceva în urmă, cu privire la logodna fi icei 
fostului preşedinte Clinton, Chelsea, cu  
Marc Mezvinsky a stârnit interesul opi-
niei publice americane dar şi israeliene. 
Aceasta deoarece viitorul soţ provine 
dintr-o cunoscută familie de politicieni 
americani evrei. Marc , în vârstă de 31 
de ani, lucrează la banca Goldman Sachs 
din New York şi a făcut studii de fi nanţe 
la Universitatea Stanford, California, unde 
a studiat şi Chelsea Clinton. Cei doi sunt 
prieteni din adolescenţă, dar relaţia lor a 
luat o turnură serioasă în ultimii doi-trei 
ani.

Atât tatăl cât şi mama şi unchiul lui 
Marc au fost profund implicaţi în politica 
americană, părinţii fi ind membri ai Parti-
dului Democrat. Dacă, la început, cariera 
lor politică a avut un curs ascendent, 
fi nalul nu a fost dintre cele mai fericite. 
Tatăl lui Marc, Ed Mezvinsky, provine 
din statul Iowa. Fiu al unui băcan evreu 
care a deţinut un magazin într-un cartier 
catolic, Ed, care a absolvit Dreptul, s-a 
implicat de tânăr în politica locală, deve-
nind avocatul militanţilor pentru drepturile 
consumatorilor. După o încercare eşuată, 

a fost ales în 1972 în Camera 
Reprezentanţilor a Congresului 
SUA. Membru în Comisia Wa-
tergate, el a votat pentru demi-
terea fostului preşedinte Nixon. 
A fost un susţinător al Israelului, 
a fost mândru de evreitatea lui 
şi a sprijinit legislaţiile legate de 
Israel. Dar, după două legisla-
turi în Camera Reprezentanţilor, 
cariera lui politică a luat sfârşit. 
Nu a mai fost reales, şi, după 
ce s-a mutat în Pennsylvania, 
nu a reuşit să fi e ales în Senatul 
statului, nici în funcţia de procu-
ror general sau viceguvernator. 
Problemele lui legale au început 
în 1980 dar au devenit publice 
abia în 2000, când a fost acuzat 
de multiple fraude, printre care 
o fraudă prin e-mail în Nigeria. A 
fost condamnat la 80 de luni de 
închisoare şi eliberat în 2008.

Mama lui Marc, Marjorie 
Margolies-Mezvinsky, fostă 
jurnalistă de televiziune, a avut 
o scurtă carieră politică, ea 
fi ind de fapt victima soţului ei 
şi a viitorului său cuscru, pre-
şedintele Bill  Clinton. Aleasă 
în 1982, tot în Camera Repre-
zentanţilor, votului ei s-a datorat 
adoptarea de către Congres a 
bugetului administraţiei Clinton 
prin care s-a decis impozitarea 
celor bogaţi. Această poziţie a 

fost folosită împotriva ei la următoarele 
alegeri, ea pierzându-şi locul. Mai târziu, 
a încercat să candideze pentru Senat dar 
a trebuit să se retragă din cursă deoarece 
condamnarea soţului ei pentru fraudă a 
falimentat familia. A divorţat în 2007 dar, 
între timp, cei doi au crescut 11 copii, cei 
mai mulţi înfi aţi din străinătate.

Dacă Ed Mezvinsky a fost pro-israeli-
an, fratele lui, Norton Mezvinsky, unchiul 
lui Marc, profesor de istorie la Universita-
tea de stat din Conneticut, este considerat 
un fervent antisionist, un intelectual „la 
stânga stângii” în ce priveşte Israelul, 
a afi rmat unul dintre liderii organizaţiei 
„Campus Watch”, care monitorizează 
poziţia profesorilor universitari faţă de 
Orientul Mijlociu şi Israel. Totuşi, alţii 
opinează cu atitudinea lui este mult mai 
nuanţată.

Marea întrebare care frământă acum 
opinia publică americană este dacă 
perechea va avea o dublă căsătorie 
religioasă – metodistă şi mozaică - sau 
dacă Chelsea se va converti. Ceea ce se 
ştie deocamdată este că ea a început să 
frecventeze cursuri de iudaism.

EVREII ÎN LUME
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Studenţii de la Filosofi e au făcut 
cunoştinţă cu personalitatea 

Rabinului Niemierower
O iniţiativă de colaborare între Centrul de Istorie a Evreilor din România (C.S.I.E.R.) 

şi Facultatea de Filosofi e a Universităţii Bucureşti a prilejuit studenţilor, masteranzilor 
şi doctoranzilor de la această facultate să  facă cunoştinţă cu personalitatea, cu totul 
excepţională, a istoriei iudaismului român şi european, I.I. Niemierower, cel care 
a devenit primul şef-rabin al României. Au ţinut prelegeri Liviu Rotman, directorul 
C.S.I.E.R., istoricul Lya Benjamin (cea care a avut ideea organizării conferinţei), 
etno-sociologul Hary Kuller şi masterandul Tudor Petcu, specializat în relaţiile dintre 
iudaism şi creştinism.

Desigur, nu a fost uşor ca în timpul scurt care a fost alocat subiectului (aproximativ 
90 de minute), vorbitorii să poată prezenta întreaga operă a acestui rabin-fi losof, de 
anvergură europeană, cu o viziune  originală, proprie, despre  religie, cultură, societate, 
într-un cuvânt despre lume, ce s-a înscris în tendinţele cele mai înaintate, progresiste 
ale epocii sale - sau chiar le depăşea - situându-se în avangarda acestora. Totuşi, 
conferenţiarii au reuşit să schiţeze un portret al lui Niemierower, să sublinieze cele mai 
importante idei şi cele mai interesante abordări ale sale, care, de multe ori, veneau 
în contradicţie cu conceptele şi cu societatea iudaică în care trăia. Niemierower, au 
conchis vorbitorii, face parte din pleiada marilor intelectuali evrei români din secolele 
XIX-XX, care şi-au lăsat amprenta asupra dezvoltării culturale a României .

   Prof. univ.Vasile Morar, un mare prieten al comunităţii noastre, a răspuns imediat 
iniţiativei Centrului şi a avut o contribuţie importantă în organizarea evenimentului, 
pentru care îi mulţumim.

Fraţii CoenFraţii Coen Pagină realizată de EVA GALAMBOS



160 
de ani 
de la 

naşterea 
lui Mihai 

Eminescu
Poem
Să ne închipuim cuvintele
Ca locuri de naştere ale Poetului
Şi să le aducem fl ori
În orice propoziţie ne-am afl a.

BORIS MARIAN                    

Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”
Pentru o pereche de pantofi ...

Elisabeta Luca, soţia lui Vasile Luca, 
preaputernicul ministru de finanţe din 
guvernul lui Gheorghiu Dej, avea vele-
ităţi literare şi făcea parte din Uniunea 
Scriitorilor.

Până la „deviere”*, am văzut-o de 
câteva ori pe Elisabeta Luca. Venea în 
redacţia „Scânteii” spre a se edifi ca asu-
pra priorităţilor construcţiei socialiste. Să 
se deplaseze acolo scriitorii şi poeţii, să 
se inspire şi să redea în scrisul lor patosul 
vremurilor noi. Apoi a dispărut şi ea, de 
parcă ar fi  înghiţit-o pământul.

...Odată, era, cred, prin 1971 sau ’72, 
pe uşa redacţiei „Revistei Cultului Moza-
ic”, unde lucram pe atunci, a intrat o fe-
meie măruntă, timidă, modest îmbrăcată. 
„Sunt Bety Luca, mi s-a recomandat, şi 
am venit să văd dacă nu pot căpăta ceva 
de lucru. Între altele, aş putea traduce din 
literatura idiş”. Am rămas o clipă fără glas. 
Elisabeta Luca traducătoare din idiş? „Da, 
mi-a explicat apoi, sunt născută într-un 
târguşor basarabean, unde idişul era 
limba vorbită. Eu am deprins-o în casa 
părintească, apoi la şcoală.”

Mi-a mărturisit şi motivul demersului: 
are mare nevoie de o pereche de pantofi  

şi n-are bani să-i cum-
pere. Banii ce i-ar primi 
pentru traducere ar fi  
salvatori...

Am fost multă vre-
me sub impresia aces-
tei întâlniri neobişnuite, 
tot gândindu-mă – vor-
ba lui André Malraux 
– la mizeria condiţiei umane

* ”Devierea de dreapta”, proces politic în care 
Vasile Luca, ca şi Ana Pauker au fost îndepărtaţi 
de la putere.

VICTOR RUSU

Alex 
Aciobăniţei, 

RESTITUTIO  ISTORIC: 
CELAN ÎN ARHIVELE SPERBER

Expoziţia „Paul Celan în Arhivele Al-
fred Margul Sperber”, găzduită de Muzeul 
Literaturii Române, a fost prezentată de 
prof. univ. dr. George Guţu, care a şi al-
cătuit-o. Fotografi ile au făcut parte dintr-o 
antologie Celan, care n-a mai avut şansa 
să fi e publicată. Opera profesorului Guţu 
este un restitutio istoric, marcând debutul 
în română al lui Celan ca traducător (în 
„Contemporanul”, din 2 mai 1947). Era la 
puţină vreme după Holocaust. La câteva 
luni, avea să se producă debutul lui Celan 
în germană, în „Agora”. Panourile care 
tapetau sala centrală a Muzeului erau 
alcătuite din fotocopii ale traducerilor lui 
Paul Celan din autori francezi, ruşi – de 
preferinţă, Esenin -, din Shakespeare. 
Unele poeme erau scrise de mână, altele 
- dactilografi ate. Deşi prizonier în lagărul 
de muncă forţată de lângă Buzău, Celan 
a avut posibilitatea să scrie. A tradus so-
nete de Hausman, poezii de Arghezi. Ele 
sunt dedicate fostului său mentor, Alfred 
Margul Sperber. Tot din Arhiva Sperber se 
desprind mărturii ale prieteniilor lui Celan 

cu Rose Ausländer, Moris Rosenkratz, 
Nina Cassian. Sunt scrisori în care poe-
tul face referire la cercul suprarealiştilor, 
din care făceau parte Gellu Naum, Petre 
Solomon ş.a. În anii bucureşteni, toate 
încercările de a se bucura de viaţă – mai 
ales, excursiile – veneau din dorinţa de a 
uita. De a uita că el s-a salvat de la moarte 
în anii Holocaustului (a fost ascuns de un 
industriaş român) şi părinţii – nu. Îşi sim-
ţea conştiinţa încărcată. De ce a acceptat 
să se salveze singur? Întrebare chinuitoa-
re, care îl va măcina oriunde se va afl a 
mai târziu: Germania, Franţa, Întrebare, 
care-l conduce spre sfârşitul timpuriu, 
în apele Senei. Celan – unul din marii 
poeţi de limbă germană ai secolului XX 
– a cunoscut şi asimilat creator infl uenţe 
culturale româneşti, germane, franceze, 
ruse, purtând, deopotrivă, în bagajul său 
spiritual elemente hasidice şi de fi lozofi e 
iudaică, în general. Dâra lăsată de el în 
poezia europeană merită cinstită cum se 
cuvine, a conchis vorbitorul. (I.D.) 

15 ianuarie 1850 – 
15 ianuarie 2010

SHLOMO DAVID - 80
Unul dintre cei mai activi ambasadori 

culturali ai României în Israel, Shlomo 
David - conducător al Cercului Cultural 
„Al. Clain” din Haifa, preşedinte al Orga-
nizaţiei Israelienilor Originari din Dorohoi 
şi împrejurimi, autorul monografiei în 
şase volume „Generaţii de iudaism şi sio-
nism – Dorohoi, Săveni, Mihăileni, Herţa, 
Rădăuţi-Prut”, iniţiator al Monumentului 
dedicat victimelor pogromului din 1940 
de la Dorohoi ridicat în apropierea Ieru-
salimului, animator al Fondului de premii 
„Ianculovici” din Haifa, acordate anual 
unor personalităţi evreieşti din România 
ca şi unor israelieni originari din România 
– a împlinit 80 de ani. I-a împlinit frumos, 

cu valoroase scrieri în ivrit: comentarii 
despre „Ghematria”, cărţi de poezie. 
Celei mai recente, „Bigvurotai”, Iosef-Iuju 
Haimovici îi consacră o pagină elogioasă 
în „Viaţa noastră”, din 12 – 13 noiembrie 
2009. Revista noastră a consemnat şi 
succesele sale în sfera artelor vizuale. 
La 2 decembrie 2009, în cadrul unei ce-
remonii de la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim, lui Shlomo David i s-a decernat 
prestigiosul Premiul „Iacob Groper”. Co-
lectivul redacţional al „Realităţii Evreieşti” 
se alătură tuturor celor care îi urează La 
mulţi ani! şi Ad mea veesrim!, cu sănătate 
şi noi impliniri creatoare. (E.S.)

laureat al Concursului 
Redacţiei „Minorităţi“ 

a S.R.R.
Realizatorul de emisiuni de la Radio 

Iaşi, Alex Aciobăniţei, a fost premiat la 
Concursul Redacţiei - Minorităţi din cadrul 
Societăţii Române de Radiodifuziune 
(S.R.R.) pentru o ediţie specială realizată 
cu Prim Rabinul Şlomo Sorin Rosen. 
La concurs au participat 25 de producţii 
radiofonice, având secvenţe sau discurs 
integral în limba minorităţii respective. 
Comperajul – lectură şi traducere - a fost 
realizat, în cazul de faţă, de profesorul 
de ebraică al comunităţii ieşene, Adrian 
Cuperman.  

(I.D.)
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OBSERVATOR CULTURAL - Norman Manea 
declară, într-un recent interviu, că „România este o 
democraţie kafkiană”. Impresia este reluată de Liviu 
Ornea, într-un articol intitulat „Niciodată toamna nu 
fu mai urâtă” (parafrază după Arghezi). Alexandru 
Matei semnează un articol, cu titlul (ciudat) „Cio-
ran, Ceauşescu şi revoluţia naţională în România”. 
Afl ăm că a apărut o nouă carte, tradusă în română 

la Humanitas, de Amos Oz: „Rime despre viaţă şi moarte”. Geo 
Şerban îl omagiază pe Eugen Schileru, om de rară cultură şi 
etică intelectuală, care a trăit doar 52 de ani (1916-1968). De 
asemenea, revista aduce un omagiu lui George Almosnino, poet 
prea puţin preţuit în timpul vieţii, nerecuperat nici azi de către 
istoricii literari, care a avut şi el o viaţă nu 
prea lungă: 1936-1994. Semnează Gheorghe 
Grigurcu, Nora Iuga, soţia poetului , ş.a.

CONTEMPORANUL - IDEEA EUROPEA-
NĂ - Nicolae Breban scrie despre Şcoala de 
la Păltiniş, mentor fi ind C. Noica. Este prezen-
tat şi noul său volum „Trădarea criticii”, care 
conţine unele accente dure la adresa unor 
critici (credem că titlul corect era „trădarea 
unor critici”). Aura Christi constată că „România este o ţară 
primitivă” în privinţa politicii culturale, revista şi editura fi ind în 
difi cultate fi nanciară. Spre fi nalul revistei este reprodusă o proză 
a scriitoarei israeliene Francisca Stoleru, „Migdalul a înfl orit a 
doua oară”, despre viaţa din noua –vechea patrie.

CULTURA – Eugen Simion scrie despre Nicolae Steinhardt, 
scriitorul evreu convertit şi călugărit, C. Stănescu dedică un 
articol–îndemn pentru recuperarea lui Fundoianu, sub titlul 
„Necunoscut în România”. Autorul afi rmă că fi losofi a, eseistica 

lui Fundoianu au fost sistematic ignorate, deşi con-
tribuţiile sale sunt originale şi cu impact cultural. 

ROMÂNIA LITERARĂ – Constantin Trandafi r, 
autor al unor monografi i interesante, scrie despre 
prietenia dintre Eugen Ionescu şi Mihail Sebastian. 
Mai citim memorii ale lui Pablo Neruda (1904-1973, 
premiat cu Nobel în 1971). Afl ăm că a apărut o carte 
despre convorbirile lui Nicolae Steinhardt cu Ioan Pintea (Ed. 
Polirom). Livius Ciocârlie ne readuce în memorie pe poetul 
Florin Mugur (1934-1991), remarcabil scriitor, trecut, din păcate, 
într-o oarecare uitare. A încetat din viaţă un mare scriitor sârb, 
Milorad Pavici, autor, printre altele, al „Dicţionarului khazar”. 
Liana Tugearu ne împărtăşeşte impresii de la Ierusalim, ”oraşul 

celor trei religii“. Remarcabil este editorialul 
lui Nicolae Manolescu, din ultimul număr al 
anului 2009, „Ce este identitatea naţională”, 
unde se referă cu multă înţelegere la evreii 
din România, cărora li s-a refuzat cetăţenia, 
până în 1923.

LUCEAFĂRUL DE DIMINEAŢĂ – Sun-
tem informaţi despre mini-simpozionul de la 
Institutul Cultural Român, din 8 decembrie, cu 

tema - „Benjamin Fondane - un alt existenţialism”, cu participa-
rea lui Mihai Şora, Radu Bercea şi Luiza Palanciuc.

ACUM – revistă online pentru românii de pretutindeni, ne 
informează despre profanarea unei Hanukia expuse în centrul 
capitalei Republicii Moldova, Chişinău, în Piaţa Ştefan cel 
Mare, act colectiv, la care au participat circa o sută de militanţi 
xenofobi. Autorităţile au intervenit cu întârziere, iar ancheta nu 
a fost fi nalizată. 

BORIS MARIAN

Teme si dileme în 
presa cultural\
Decembrie 2009

,

„Vise plăcute”
Impresiile „la cald” despre Israel ale 

av. Ida Schottek sunt cu atât mai pline de 
sugestii pentru România cu cât starea 
şoselelor şi fl uidizarea trafi cului sunt – ar 
t r e b u i 
să  f i e 
–  p r i -
o r i tă ţ i 
pentru 
e d i l i i 
noş t r i . 
De ase-
menea 
– ştiinţa 
şi arta de a face turism, asistenţa socia-
lă, shopping-ul. „Şoselele sunt despărţi-
te de paveze de metal curbat, uneori din 
piatră, pentru prevenirea eventualelor 
accidente. Se fac mari eforturi pentru a 
se evita tamponările între autoturisme. 
Ce mijloc de prevenţie, s-a proiectat 
ca încetinirea vitezei să se realizeze 
prin plasarea, în unele zone, a unor 
denivelări de teren sau de mici rondouri 
pentru sens giratoriu, astfel încât trebuie 
să încetineşti ca să ocoleşti rondoul. La 
Ţfat a fost, în iulie, un mare festival de 
muzică Klezmer. Tot la Ţfat a fost con-
struit un pod suspendat deasupra unui 
hău de 900 metri adâncime. În cele mai 
multe oraşe s-au construit mall-uri; o 
binefacere pentru populaţie, unde, în se-
zonul torid, oamenii pot sta ore întregi la 
răcoare, la o cafea, având la îndemână 
zeci de magazine, restaurante, farmacii, 
clinici stomatologice ş.a. În magazine 
alimentare, cumpărătorii pun alături de 
casă, într-o ladă specială, o parte din 
produse pentru oamenii cu venituri mo-
deste. Este o formă de asistenţă socială. 
În mica aşezare unde locuieşte familia 
mea, Ramat Haşaron, pe o estradă din 
faţa Primăriei, timp de două săptămâni, 
artişti de la diferite teatre, muzicieni pro-
fesionişti ofereau minunate spectacole, 
fără a depăşi orele destinate somnului. 
Fiind în pat, puteai să fredonezi şi tu 
melodiile îndrăgite şi să adormi, cu vise 
plăcute”.

Depoziţia unui supravieţuitor 
din „Cazarma jidovilor”

„De ce?” se intitulează o mărturie 
cutremurătoare despre suferinţele 
îndurate de evreii din Baia Mare şi 
împrejurimi, scrisă de Eisikovits Mihai, 
astăzi, când recrudescenţa antisemi-
tismului, a negaţionismului îşi fac mai 
apăsat simţită prezenţa în lume. De-
poziţia ar merita publicată în întregime 
într-o revistă de istorie sau în Buletinul 
C.S.I.E.R. Din păcate, spaţiul nu ne 
permite decât un rezumat al substanţia-
lului text, orice reproducere fragmentară 
diminuându-i valoarea. Studiul relatează 
amănunţit jaful, atrocităţile, asasinarea 
prin foamete, frig, boli, bătăi a evreilor 
în ghetourile din Baia Mare, înfi inţate 
în curtea unui fost atelier de prelucrat 
metale, în curtea unei foste fabrici de 
sticlă, într-o clădire afl ată la marginea 
oraşului, numită cazarma jidovilor, 
unde evreii din zonă au fost torturaţi şi 
ucişi. Aşa cum numele călăilor nu este 
uitat, nu sunt uitate nici numele celor 
care au salvat vieţi evreieşti riscându-
şi poziţia socială şi chiar propria viaţă. 
„De ce”-ul din titlu se referă la faptul 
că, în comunitatea din Baia Mare, nu 
s-au comemorat evreii pieriţi înainte de 
deportare în ghetourile sus-amintite. „A 
TĂCEA, a nu comemora la Baia Mare, a 
nu aminti tragedia de care au avut parte 
miile de oameni din oraş şi împrejurimi, 
a nu aminti ghetourile din Baia Mare şi a 
nu vorbi despre cazarma jidovilor, locul 
schingiuirilor începute încă din 1942, 
sub comanda lt. col. Telek, este o mare 
greşeală”, conchide autorul. 

Poştaş de serviciu
IULIA DELEANU
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 In most of our communities interesting 
activities in spiritual, cultural or social 
fi eld take place and they are refl ected 
in our review. We still have echoes from 
the Hanukkah holiday. In Satu Mare for 
example, members of the community 
were present at the candles lightening, 
and a special moment became the last 
day when almost all the members were 
present together with their special guest, 
Rabbi Ervin Szerdicz from Budapest, who 
in the last day kindles the eighth candle of 
the hanukkiah placed in front of the Great 
Synagogue.

The Joy of Appreciation
The end of this holiday became the 

opportunity to outline the contribution of 
valuable people, Jews and non-Jews, to 
the development of the community life, 
to the closeness and collaboration of the 
religious cults in an ecumenical spirit. 
Prizes, diplomas and medals rewarded 
those remarkable in this field. Thus, 
in Oradea and Târgu Mureş, Dr. Aurel 
Vainer, president of F.J.C.R. personally, 
offered the distinctions, some of them 
on behalf of the Federation and some 
of them on behalf of President Traian 
Băsescu on the occasion of the Holocaust 
Day in Romania, to some personalities 
from these cities. In Oradea, eng. Felix 
Koppelman, president of the community, 
and Rabbi Abraham Ehrenfeld received 
the prize and the medal “Alexandru 
Şafran”. Eng. Felix Koppelman and 
eng. Ionel Schlesinger, president of the 
community from Arad, also received the 
orders offered by the Romanian president. 
In order to honor those who feel close 
to the Jews, to the Jewish community 
and share with them the same principles 
of humanism, ecumenism and mutual 
understanding, F.J.C.R. initiated the 
medal “Friend of the Jewish Community 
from Romania, peace and people lover”. 
Dr. Gheoghe Carp, the city vice mayor, 
Mrs. Ligia Mirişan, director manager of 
the County Library, as well as the three 
bishops of the main religious cults, His 
Holiness Sofronie Drinceac – Orthodox, 
His Holiness Virgil Bercea- Greek 
Catholic and Monsignor Laszlo Bocskei 
–Roman Catholic. A moving ceremony 
took place in Târgu Mureş, where the 

Federation president awarded Alexandru 
Ausch, the community leader, the order 
President Traian Băsescu conferred, as 
acknowledgement for his contribution in 
the Jewish life development. In Focşani the 
history club “Clepsydra” of the Economical 
College was founded, the students of the 
High School “Duiliu Zamfi rescu” being 
able to participate too. The club achieved 
recently a friendship partnership with the 
Jewish Community from Focşani. On the 
occasion of the recent Hanukkiada these 
youngsters prepared an artistic program 
on the computer and told fragments from 
the struggle epopee for the maintenance 
of the spiritual identity of the Jewish 
people, with the aid of their guests, prime 
cantor Iosif Adler, and the prayer offi ciator 
Ghidu Bruchmaier. 

In the same time Romanian non-
governmental organizations acknowledge 
and honor the role of the Jewish citizens 
in different fi elds. In Bacău leaders of 
the Jewish community received the 
honor medal of the National Association 
“The Heroes Cult”. At 90 years from 
the foundation of the association, the 
president of the Bacau branch, colonel 
Paul Valerian Timofte offered the Honor 
Medal of the National Association “The 
Heroes Cult” and the volume “Bacău 
County – a Sacrifi ce and Heroism Altar”, 
to the president of the Jewish Community 
from Bacău, eng. Hary Vigdar and to Izu 
Butnaru, its secretary. The president of 
the National Association “The Heroes 
Cult”, Bacău branch, brought a homage 
to the memory of the Jewish soldiers 
who, in spite of not having the Romanian 
citizenship, fought shoulder to shoulder 
with Romanian soldiers and sacrifi ced not 
only once their lives for the shared ideals: 
independence and the completion of the 
Romanian state, in 1877 and respectively, 
between 1916-1918 during the First World 
War. 

The Jewish religious 
commandments 

have to be applied
The religious life becomes more and 

more intense. To our joy we still have 
young members in our communities that 

are keeping the tradition alive. Thus we 
celebrated a Bar Mitzvah at the Great 
Synagogue of Bucharest, when the young 
Tudor Păiş became major in the Jewish 
religious tradition. He was prepared 
by Rabbi Zvi Chalamish and prime 
cantor Iosif Adler. Prime Rabbi Shlomo 
Sorin Rosen officiated the ceremony, 
blessed him, underlining in his words 
the importance of the day. Another event 
worth mentioning is represented by two 
ceremonies of Brit Mila at the Great 
Synagogue of Bucharest offi ciated by 
Rabbi Zvi Chalamish and Yitzhak Hein. 
The parents of the new comers in the 
Jewish people, Ronen Herscovici and 
Rafael Lungu, lived solemn and moving 
moments, as well as all the participants, 
family members, friends, members of the 
community.  

Homage to the memory 
of special people in Arad
In the majority of our communities 

the memory of the couple Eeva Elisheva 
and Adalbert Huber-Huber is alive and 
kept with deep feelings of gratitude for 
their deeds and with the regret for their 
tragic leave. Taking in consideration 
their whole activity in the service of the 
Romanian needy Jews, and not only, 
and their repeated supportive actions 
in the benefi t of the Old Aged Nursing 
Home of the Jewish Community from 
Arad, the Leadership Committee of the 
community decided to give their name to 
this institution. At the end of last year, in a 
special ceremony, in Tamara’s presence, 
the daughter of the couple who arrived 
specially from Viena, a marble plate 
bearing the new denomination of the 
home was revealed. Many members of 
the community, between them many who 
met and loved the Huber-Huber couple 
and enjoyed their love and support were 
present. 

The broadcast TV „Shalom” 
after 10 years 

We mention an important anniversary 
regarding the activity of promoting 
informations regarding Judaism and the 
history of Jewish people from Romania 

J E W I S H  R E A L I T Y

Face-to -face

An interview with the president of the 
Jewish Community of Bârlad, eng. Lazăr Croitoru

We publ ish in th is edi t ion an 
interview with the president of the 
Jewish Community of Bârlad, eng. Lazăr 
Croitoru. He relives nightmare moments 
from the Holocaust years, the years 
of his childhood when the massacre 
in Iaşi where he lived was committed. 
His father escaped miraculously from 
the police station courtyard saved by a 
friend. Two uncles died asphyxiated in 
the Death Train. They saw blood  rivers 
on the streets, women tearing their hair. 
He remembers the years of the heder, his 
mother’s mahzor  that he uses himself 
on holidays. After he graduated the 

Politechnic School in Iaşi he was named 
as engineer in “Rulmentul” factory in 
Bârlad. He was the only Jewish chief 
engineer, without being a party member. 
He became close to the community as 
a prayer offi ciator. Then he became the 
community secretary. When the former 
president Bernard Uşer z.l. passed 
away, he became the interim president, 
and after the elections from 2009, he 
was elected president. His fi rst priority 
became the restoration of the synagogue, 
a historical monument. Its exterior was 
renovated, but the interior remarkable 
through the paintings of the 12 tribes 
and the ceiling, created by well-known 
masters of the time, is still deteriorated 
by humidity. It would need a complete 
renovation to the bricks, but there is no 
fi nancial force for this. Once again he 
made an appeal to the Jews with Barlad 
roots living in Israel and in the Western 
Jewish Diaspora to make donations for 
this aim. From a demographic perspective 
the community is a paradox: there are 
members who are reaching almost 100 
years, and young students in school or 
university, which would certainly imply the 

presence of middle aged generation. In 
the everyday preoccupation is caring for 
the assisted persons: to receive the help 
and the medication of in time, to be visited 
by the community physician. And another 
priority is the optimal management of 
the 5 cemeteries-3 in Bârlad, between 
which one a historical monument from 
the 17th-18th century, one closed, from 
the 19th century, and one active, as well 
the cemeteries from Puieşti and Murgeni 
at close distance. Despite the few young 
people, one of them, no related to him 
although her name is Eliza Croitoru, 
participated to a Talmud Torah competition 
in Israel. Every year on the Holocaust Day 
in Romania he is invited to speak to the 
children and students about what he lived 
in that period. He says he never felt any 
manifestation of anti-Semitism on the 
part of the children or of their teachers. 
He considers the “Jewish Reality” review 
one of the best magazines in our country. 
In these diffi cult economical moments, to 
assume the responsibilities of a president 
of a community represents a “necessity 
and an act of courage”, in his opinion.

VARIOUS ACTIVITIES IN OUR COMMUNITIES

JCC is extending
Some good news that will contribute 

to the consolidation of the Jewish life 
in the communities: the family of the 
Jewish Community Centers of Romania 
prepares to extend itself to the members 
in Timişoara and Cluj Napoca. Through 
an excellent collaboration between Joint, 
F.J.C.R., and the two cities communities’ 
leaders, the two spaces for Jewish 
programs and activities will start their life. 
There are still preparations to be made 
till their inauguration, but the activities 
already taking place anticipate the new 
active centers, with interesting projects 
for all.

and from other countries, the Israeli 
realities: a decade from the initiation of 
the TV broadcast „Shalom”. The program 
is set up by TVR Cluj and at present it can 
be seen in all the country on TVR3 every 
Thursday during „All Together” program. 
From its birth the program was produced 
by Andrea Ghiţă. During the 10 years 
feature reports and documentary movies 
regarding the Jewish communities from 
all over the country were presented, 
from Petroşani to Sighetu Marmaţiei, 
from Braşov to Piatra Neamţ. The public 
had the occasion to see fi lm portraits of 
important cultural, scientifi c and public 
life Jewish representatives, from the 
country and from abroad - Alexandru 
Sever, Carol Iancu, Norman Manea, 
Tereza Mozes, Elie Wiesel, Dan Mizrahi, 
Maia Morgenstern, Lory Walfi sh – and 
to get to know the destinies of ordinary 
Jews. „Shalom” refl ected events from the 
communities’ life, brought and put on the 
TV screen young Jews, and Romanians 
who wished to know more about Judaism 
and Shoah; important personalities from 
the public and cultural life were invited in 
the studio. 
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The agreement for 
the foundation of 

the Museum of the 
Romanian natives in 

Israel was signed 
[Excerpts from an article by 

Richard Armon]
The benefic collaboration between 

the County Council Rosh Pinah, the 
United Organization of the Jews from 
Romania, F.J.C.R., „Caritatea“ and Irgun 
Olei Romania, resulted in the agreement 
of building the Museum of Romanian 
Natives. A leasing contract for the land 
of the museum for 25 years, with option 
for prolongation was also signed. The 
foundation of the museum will cover 
750 meters and it will host permanent 
and temporary exhibitions, an archive, a 
research space, etc.

Dr. Aurel Vainer, president of the 
Romanian Federation, expressed during 
his visit in Rosh Pinah his wish to achieve 
a close collaboration between the Jews 
still living in Romania and the Romanian 
Jews living in Israel. With Dr. Vainer’s 
support a brotherhood pact between 
Moineşti and Rosh Pinah was reached. 
Everyone hope the Museum will be ready 
till 12.12.2012, the day Rosh Pinah will 
celebrate its 130 years. 



La Marsilia:

Scurt istoric al Comunităţii din Tulcea

„Cel mai bătrân blogger din 
România“: Pompiliu Steriade - 90

La 10 ianuarie a.c., la Marsilia, în 
cadrul conferinţei „Evreii din România: 
de la emancipare la Holocaust şi după 
comunism”, susţinută de prof. Carol 
Iancu, a fost prezentat şi un scurt is-
toric al comunităţii evreieşti din Tulcea, 
din trecut şi prezent. Evenimentul a 

fost organizat de către Comisia Re-
gională de Solidaritate cu evreii din 
ţările din Europa de est, din Franţa şi a 
participat şi preşedinta acestei organi-
zaţii, doamna Francine Coen.O contri-
buţie în reuşita evenimentului a avut-o 
doamna Elise Leibowitch, membră a 
comunităţii noastre din 2008.

Documentaţia referitoare la istori-
cul şi activitatea Comunităţii evreilor 
din Tulcea, a fost asigurată de liderul 
acesteia.

FAIMBLAT  SOLOMON
Preşedintele Comunităţii Evreilor 

din Tulcea

Sub titlul „Cel mai bătrân blogger 
din România”, revista „Capital”, din 
5 decembrie a.c., publică un articol 
despre optimism şi arta de a te simţi 
util la 90 de ani, cât a împlinit Pompiliu 
Steriade, rezident la Căminul „Rosen”. 
Ziarist de profesie, Pompiliu Steriade a 
fructifi cat tehnologia modernă într-un 
mod exemplar, cu o inteligenţă de a se 
adapta vieţii pe care nu mulţi o posedă. 

Povestirile sale sunt amintiri despre 
existenţa proprie, de reporter, şi des-
pre existenţa unora dintre colegii din 
Cămin. Un tezaur de istorie vie pe care 
studenţi de la sociologie, psihologie, 
teatru şi fi lm înţeleg că trebuie valori-
fi cat cum se cuvine. Îi urez, împreună 
cu întreg colectivul nostru redacţional,  
Ad Mea Veesrim!, cu sănătate, bucurii 
şi acelaşi echilibru sufl etesc. (I.D.)
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• La 15 decembrie 1926, s-a născut TUDOR STERIADE, 
peste 30 de ani secretar literar al Teatrului „Lucia 

Sturdza Bulandra”, distins cu Premiul Naţional pentru 
întreaga activitate artistică (2003), membru al Uniunii 
Scriitorilor.

• La 3 ianuarie 1988, a încetat din viaţă ROSE 
AUSLANDER, stea de primă mărime pe firmamentul 

poeziei bucovinene.

• La 6 ianuarie 1895, este degradat, pe baza unor 
invinuiri false de trădare, căpitanul din 

armata franceză ALFRED DREYFUS. Printre 
cei care i-au luat apărarea lui Dreyfus s-a aflat şi 
marele scriitor Emile Zola.

• La 7 ianuarie 1908, a murit la Iaşi scriitorul 
RONETTI-ROMAN (Aron Blumenfeld). În 

broşura Două măsuri, analizează situaţia evreilor 
din Româ nia. Opera sa cea mai importantă este 
piesa Manasse (1900).

• La 8 ianuarie 1911, s-a născut la Calafat 
publicistul şi poetul DAN FAUR. A fost un 

apropiat al grupurilor avangardiste.

• La 9 ianuarie 1873, s-a născut în Ucraina 
poetul de expresie ebraică CHAIM 

NACHMAN BIALIK. În 1924 s-a stabilit în Ereţ 
Israel. A participat la înfiinţarea Universităţii 
Ebraice.

• La 10 ianuarie 1932, s-a născut la Ştefăneşti 
ec. AUREL VAINER. Este deputat în 

Parlamentul României şi preşedinte al Federaţiei 
Comu nităţilor Evreieşti din România. Este doctor 
în economie, fiind autorul unor lucrări 
fundamentale în domeniul macroeconomiei. A 
îndeplinit funcţia de prim-vicepreşedinte al 
Camerei de Comerţ a României.

• La 12 ianuarie 1937, s-a născut la Bucureşti 
poetul şi scriitorul dr. AUREL STORIN. În 

prezent, este redactor-şef al publicaţiei „Rea litatea 
Evreiască”. Este autorul pieselor „O felie de lună”, „Cu 
cine mă bat”, „Audienţă la Regele David” şi al unor 
volume de poezii. A fost distins cu Premiul UNITER pe 
anull 2007.

• La 12 ianuarie 1925, s-a născut la Bucureşti pictoriţa 
YVONNE HASAN. A fost profesoară la Institutul de 

Arte plastice „N. Grigorescu” din Bucu reşti.

• La 12 ianuarie 1925, s-a născut la Bucureşti reputatul 
compozitor LAURENŢIU PROFETA. Dintre crea ţiile 

sale menţionăm: Prinţ şi cerşetor (balet), Povestea lui 
Peter Pan (operă pentru copii), Herşale (musical) etc.

• La 12 ianuarie 1893, s-a născut în Rusia scriitorul de 
limbă idiş BORUCH GLAZMAN. A murit la New York.

• La 15 ianuarie 1916, s-a născut la Bucureşti scriitorul 
şi publicistul ALEXANDRU ROBOT. În 1932 a apărut 

primul lui volum de versuri.

• La 18 ianuarie 1916, s-a născut politologul SILVIU 
BRUCAN.

• La 18 ianuarie 1880, s-a născut la Viena fizicianul 
PAUL EHRENFEST, unul dintre cei mai buni prieteni 

ai lui Albert Einstein.

• La 21 ianuarie 1926, s-a născut la Bucureşti pictoriţa 
MARIA CONSTANTIN. A ilustrat numeroase cărţi 

pentru copii.

• La 22 ianuarie 1918, s-a născut la Roma istoricul 
arhitecturii BRUNO ZVI. A făcut parte din rezistenţa 

antifascistă.

• La 22 ianuarie 1945, a murit la Ierusalim poeta ELSE 
LASKER – SCHULER, fiind înmormântată pe Muntele 

Măslinilor.

• La 23 ianuarie 1928, s-a născut ARTHUR BRENNER, 
specialist în construcţia pieselor de aviaţie. A făcut 

parte din colectivele care au proiectat majoritatea pistelor 
de aviaţie din România.

• La 24 ianuarie 1932, s-a născut la Bucureşti populara 
actriţă a Teatrului Evreiesc din Bucureşti LEONIE 

WALDMAN ELIAD.

• La 25 ianuarie 2000, a murit, în vârstă de 91 de ani, 
medicul LADISLAUS SZUCS, supravieţuitor al 

lagărelor naziste. A devenit cunoscut prin desenele sale 
consacrate memo riei martirilor evrei.

• La 26 ianuarie 1920, s-a născut la Craiova traducătorul 
şi editorul MARCEL ADERCA, fiul scriitorului F. 

Aderca. Îi aparţin remarcabile traduceri din literatura rusă 
şi franceză.

• La 27 ianuarie 1895, s-a născut la Cracovia dirijorul şi 
compozitorul JOSEPH ROSENSTOCK. În 1933 a 

emigrat în S.U.A., unde a lucrat ca dirijor general la „New 
York City Opera”.

• La 27 ianuarie 1928, s-a născut la Bucureşti SERGIU 
LEVIN, doctor în ştiinţe medicale şi scriitor. În 1984 

s-a stabilit în Israel.

• Acum 65 de ani, la 27 ianuarie 1945, a fost eliberat 
lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau. 

ONU a proclamat data de 27 ianuarie Ziua Internaţională 
a Holocaustului.

• La 28 ianuarie 1887, s-a născut la Lodz ARTHUR 
RUBINŞTEIN, cel mai mare pia nist evreu din toate 

timpurile.

• La 28 ianuarie 1913, s-a născut MARC CLARIAN, 
specialist în vechiul drept româ nesc.

• La 28 ianuarie 1927, s-a născut la Focşani jurnalista 
FELICIA ANTIP. A fost redactor la Agerpres şi la 

revista „Lumea”.

• La 30 ianuarie 1920, a murit la Leipzig HENRIETTE 
GOLDSCHMIDT, pedagog şi militantă pentru 

drepturile femeii.

• La 31 ianuarie 1923, s-a născut la Bucureşti pictoriţa 
TIA PELTZ. Lucrările sale au fost expuse la numeroa-

se expoziţii naţionale şi internaţionale.

• La 31 ianuarie 1854, s-a născut la Ploieşti DAVID 
EMMANUEL, întemeietorul şcolii matematice 

româneşti. Şi-a susţinut teza de doctorat la Sorbona.
SIEGFRIED WOLF
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 DECESE  COMEMORĂRI 
La 19 februarie 2010, comemorăm 14 ani 

de la dispariţia minunatului soţ, tată şi bunic 
DAVID BĂNESCU. Veşnică amintire. Familia.

Cu adâncă tristeţe, comemorăm împlinirea 
unui an de la pierderea dragei noastre GUSTA 
RUBINGER, din Vatra Dornei. Rodica şi Aurel 
Idelovici – Iaşi.

Cu adâncă durere, Martha şi întreaga 
familie anunţă împlinirea a 30 de zile (21 
ianuarie 2010 – 4 Şvat 5770) de la neaştep-
tata trecere în nefi inţă a dragului lor soţ, văr 
şi unchi LEON EŞANU, cercetător şi istoric. 

Fie ca sufl etul său sensibil şi bun să se odih-
nească în pace iar memoria să-i fi e în veci 
binecuvântată.

Martha Eşanu mulţumeşte conducerii 
F.C.E.R. şi Comunităţii Evreilor din Iaşi pentru 
mesajele de condoleanţe, pentru deosebitele 
cuvinte de apreciere a vieţii şi activităţii lui 
LEON EŞANU şi pentru cinstirea memoriei 
sale. Mulţumiri tuturor celor care prin prezenţă, 
mesaje, fl ori, telefoane şi cuvinte de îmbărbă-
tare au fost alături de familie în aceste zile de 
zbucium, suferinţă şi durere sufl etească.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna decembrie 2009: CORBU IRINEL (55 de ani, Cimitirul 
Sefard); TOLAN COCA HAIA (85 de ani, Cimitirul Giurgiului); RACHMUTH LICA (80 de 
ani, Cimitirul Giurgiului); WEINBWERG GERARD (79 de ani, Cimitirul Giurgiului); TUDOR 
MIRA (84 de ani, Cimitirul Sefard); CRUPARIU EUGEN (55 de ani, Cimitirul Giurgiului); 
PERETIANU ROSITA (83 de ani, Cimitirul Giurgiului); LUNGU ANGELA (82 de ani, Cimitirul 
Sefard); MOSES ESTERA (78 de ani, Cimitirul Sefard).

Înhumaţi în cimitirele din ţară: KLUGER ERMIRIA (78 de ani, decedată la Suceava şi 
înhumată la Târgovişte); KERTESZ ANDREI (61 de ani, Sibiu)

Cu profundă durere şi tristeţe, 
anunţ decesul bunului meu tată, 
avocat ELIAS GOLD, din Vaslui, 
la 23 decembrie 2009 (6 Tevet 
5770). Îl voi păstra veşnic în 
sufl etul meu. Iulian Gold

Au trecut 40 de ani de când am 
pierdut-o pe iubita noastră mamă, 
ETTY FAIERSTEIN. Amintirea de-
licateţei sale sufl eteşti, a bunătăţii, 
înţelepciunii şi a devotamentului 
său matern stăruie puternic în ini-
mile noastre. Îi purtăm un adevărat 
cult, o evocăm cu evlavie, ca şi pe 
tatăl nostru, BERCU FAIERSTE-
IN, decedat în 1945. Sanda Faur, 
Anton Celaru, Marcu Faur.

Rolanda Camin 
z.l., o actriţă care 

rămâne cu noi
N-am „apucat” s-o văd pe scenă, 

dar am avut privilegiul să stau de 
vorbă cu ea la telefon, mult după 
ce soţii N. Stroe şi Rolanda Camin 
plecaseră în Israel, la băiat. Aveam 
nevoie de „cristale de gând” – aşa se 
chema rubrica – de la soţia lui, Rolan-
da Camin, care, iată, a plecat acum 
şi ea Dincolo, să joace în Paradis ca 
parteneră de scenă şi de viaţă a lui 
N. Stroe. Rolanda era de-acum sufe-
rindă, dar ştia să-şi ascundă suferinţa 
sub o voce tinerească şi o vioiciune 
spirituală pe care i le-am admirat din 
start. Dar, cine ştie?! Poate, chiar 
am şi aplaudat-o fără să ştiu pe cine 
aplaud – eram copil abia venit la Bu-
cureşti –, când am fost prima dată la 
un teatru de revistă. I-am pus Rolan-
dei câteva întrebări despre cariera lui, 
a lor – în România şi în Israel. Mi-a 
răspuns cu promptitudine şi modestie. 
Modestie – mai ales – în ce-o privea, 
semn sigur al valorii. Cum să cred 
că asemenea artişti nu rămân mai 
departe cu noi?!

IULIA DELEANU

Sorin Holban z.l., şase ani de la dispariţie
Născut la Iaşi, în 1933, Sorin Hol-

ban a fost licenţiat al Facultăţii de Litere 
a Universităţii Bucureşti. A început să 
lucreze în presă în 1950. Pe tot par-
cursul activităţii sale, de peste cinci 
decenii, s-a manifestat ca un “gazetar 
dotat şi pasionat, militant neobosit 
pentru libertatea cuvântului”. Publicaţia 
“Jurnalul de Bucureşti” a contribuit “la 
diversifi carea peisajului revistelor din 
capitală şi a fost primită cu interes atât 
de cititori, cât şi de lumea creatorilor de 
artă”, după cum se arăta în necrologul 
Uniunii Ziariştilor Profesionişti la dispa-
riţia lui Sorin Holban.

A fost membru al Uniunii Scriitori-
lor. Primul volum publicat s-a intitulat 
“Te urăsc, iubita mea” (proză, 1976, 
Editura Eminescu). La aceeaşi editură 
au văzut lumina tiparului placheta de 
versuri “Cu tango înainte”, romanele 
“Iarna când au murit cangurii” şi “Să nu 
aştepţi minuni de la luna septembrie”. 

Este şi autorul cărţii de schiţe umoris-
tice “O fată puţin gravidă”, apărută la 
Editura Intact, el fi ind cunoscut ca un 
“recidivist” înrăit în domeniul  umorului.
In dramaturgie, s-a remarcat cu câteva 
titluri. După piesa de debut din tinereţe, 
“Apa vie”, scrisă împreună cu fratele 
său, Nicolae Holban, jucată la teatrele 
din Piatra-Neamţ şi Piteşti, montată şi 
la Radio, i se pune în scenă la Teatrul 
Giuleşti (azi Odeon) dramatizarea 
după romanul “Iarna când au murit 
cangurii”, spectacolul fi ind jucat de 
peste 300 de ori. Pe aceeaşi scenă, 
în 1989, are loc premiera cu piesa sa 
“Al treilea martor”, tot atunci fi ind adusă 
la rampă, la Teatrul “Mihai Eminescu” 
din Botoşani, comedia “Loveşte-l pe 
aproapele tău”. A scris şi scenariul fi l-
mului “Liliacul înfl oreşte a doua oară”. 
Ultimele sale cărţi au fost romanele 
“Revolta manechinelor” (2001) şi 
“Vinovăţia mieilor” (2002), apărute la 

Editura Eminescu.
    Ultimul său roman,”Vinovăţia 

mieilor”, este o frescă a unei epoci care 
se întinde, pe o perioadă de şaptezeci 
de ani, până în zilele noastre. Unul din 
cei trei eroi principali este un ziarist 
evreu care a trăit avatarurile Holoca-
ustului din România. Capitolul dedicat  
pogromului  din duminica sângeroasă 
de la Iaşi, din vara anului 1941, care 
a culminat cu “Trenul morţii”, poate 
fi  socotit antologic în literatura româ-
nească. 

Prin dispariţia lui Sorin Holban, la 
11 ianuarie 2004 - răpus de boala ne-
miloasă a secolului - la numai câteva 
luni de la decesul soţiei sale, Antoa-
neta - lovită şi ea de cancer !- a fost 
creat un gol nu numai în publicistica şi 
literatura românească, ci şi în obştea 
noastră evreiască, binecunoscută pen-
tru contribuţia ei în diverse domenii de 
activitate din România. (V.N.H.)

FILIALA H.O.R. BEER SHEVA–NEGEV, 10 ANI DE LA ÎNFIINŢARE
Prof. univ. dr. Nathan Cohen, preşe-

dinte H.O.R., Filiala Beer Sheva–Ne-
gev şi vicepreşedinte H.O.R. din Israel, 
ne-a trimis o retrospectivă şi proiecte 
ale Filialei, la l0 ani de la înfi inţare: ~ a 
fost inaugurată Piaţeta “Marele Rabin 
Alexandru Şafran z.l.”, cu participarea 
familiei Şafran, personalităţi din Aliaua 
română, reprezentanţi ai Primăriei şi 
Universităţii “Ben Gurion” din Negev, 
prilej cu care au fost înmânate  medalii 
şi diplome din partea Filialei; ~ la Beer 
Sheva, a fost inaugurată Piaţeta “Şef 
Rabin dr. Moses Rosen z.l.”; ~ prof. 

univ. dr. Carol Iancu, de la Universita-
tea din Montpellier, a  primit titlul “Pri-
eten al Oraşului Beer Sheva”, acordat 
de Primăria oraşului; ~ Beer Sheva a 
devenit oraş înfrăţit cu Cluj–Napoca 
şi am inaugurat o piaţetă “Cluj-Napo-
ca”; ~ am facilitat înfrăţirea oraşelor 
Dimona şi Sinaia; ~ Conducerea 
Filialei va organiza ceremonia anuală 
de înmânare a titlurilor “Iakir Ha Eda” 
unor personalităţi din Aliaua română; 
~ Filiala organizează, cu sprijinul unui 
mare număr de voluntari, acţiuni de 
ajutorare a celor nevoiaşi şi a supra-

vieţuitorilor Holocaustului; ~ în cadrul 
relaţiilor culturale între Filiala H.O.R. 
Beer Sheva–Negev şi F.C.E.R., trupe 
de dans israelian vor da spectacole la 
Bucureşti şi în provincie iar corul de 
tineret din Bucureşti va cânta în oraşe 
din Israel; ~ vom ajuta Comunitatea 
Evreilor din Tulcea să menţină în bună 
stare sinagogi şi cimitire evreieşti – 
monumente istorice; ~ împreună cu 
istoricul Carol Iancu, am fondat un 
Comitet de restaurare a Sinagogii din 
Hârlau, oraş în care ne-am născut 
amândoi. (I.D.)
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ברוב הקהילות שלנו יש כמה פעילויות 
מעניינות בנושא יהדות, תרבות או 

חברה. הפעילויות מפורטות בירחון שלנו 
על החיים היהודיים.

גם בימים אלה עדיין שומעים על 
חגיגות חנוכה. בסאטו מארה למשל 
היה אירוע מיוחד ביום האחרון של 
חנוכה, כשנוסף על חברי הקהילה 
השתתף כאורח כבוד הרב ארווין 

סזרדיף מבודפשט והדליק את נרות 
החנוכה בבית הכנסת הגדול של העיר.

שמחת ההערכה
סוף החג היה הזדמנות להבליט את 

תרומת האנשים החשובים, יהודים ולא 
יהודים, להתפתחות החיים הקהילתיים 

ולקירוב ושיתוף בין הדתות השונות.
אלה שהתבלטו בפעילותם קיבלו 

אותות הצטיינות, פרסים ומדליות. כך 
היה באוראדיה ובטארגו מורש – יו“ר 

הפדרציה ד“ר אאורל ויינר חילק אותות 
הצטיינות מטעם הפדרציה, ולאחרים 
חולקו אותות הצטיינות מטעם נשיא 

רומניה טראיאן באססקו. האותות ניתנו 
לאישים מאותן העיירות לרגל ציון יום 

השואה ברומניה.
באוראדיה קיבל אינג‘ פליקס קופלמן, 

יו“ר הקהילה, והרב אברהם 
ארנפלד את מדליית ”אלכסנדר 
שפרן“. באראד נמסרו האותות 
של נשיא רומניה לאינג‘ פליקס 

קופלמן ואינג‘ יונל שלזינגר, 
יו“ר קהילת אראד. 

כדי לכבד את הקרובים 
ליהודים ולקהילה היהודית, 
אשר הם שותפים לידידות 
האנושית וההבנה, החליטה 

הפדרציה ליצור מדליה ”ידידות 
לקהילה היהודית מרומניה, 

לאוהב שלום ואוהב אנשים“.
קיבלו את המדליה מר ג‘ורג‘ קרפ, סגן 

ראש העיר, וגברת לוג‘יה מירישאן, 
מנהלת הספרייה המחוזית, ושלושה 
ראשי הכמורה של הדתות השונות: 
סופרוני דרינצ‘יאק – מייצג הדת 

האורתודוקסית, וירגיל ברצ‘יה – מייצג 
הדת היוונית-קתולית ומוסניור לסלו 
בוקסאי – מייצג הדת רומנו-קתולי.

אירוע מרגש ביותר היה בטארגו מורש, 
שבו יו“ר הפדרציה העניק למנהיג 

הקהילה, אלכסנדרו אוש, עיטור שנתן 
לו נשיא המדינה טראיאן באססקו על 

תרומתו להתפתחות החיים היהודיים.
בפוקשאן פתחו חוג ללימודי היסטוריה, 

”קלפסידרה“, של המכון הכלכלי. 
פעילים בו תלמידי בית הספר התיכון 
”דויליו זמפירסקו“ מאודובשט. החוג, 
שפעיל כבר זמן מה, משפיע לטובה 

על ידידות הקהילה היהודית בפוקשאן. 
לרגל החנוכיאדה האחרונה הכינו 

התלמידים תוכנית אמנותית לחנוכה 
במחשב וסיפרו על מלחמתם של 
החשמונאים והדגישו את המוטיב 

לשמירת הרוח בעם היהודי. תוכנית 
זו הושלמה על ידי החזן הראשי יוסף 

אדלר ואיש הדת גידו ברוקמאיר.
מעניין שארגונים לא ממשלתיים 

ברומניה מכירים ומכבדים את תרומתם 
של אזרחים רומניים בשטחים שונים 

בעיר באקאו. מנהיגי הקהילה היהודית 
כובדו בעיטור מדליה של כבוד של 
האגודה הלאומית ”אות גבורה“. זה 
היה ביום שמלאו 90 שנה להיווסדה 
של האגודה. יו“ר סניף באקאו, סגן 

אלוף פאול ואלריאן טימופטה, הגיש 
מדליה של כבוד מטעם האגודה ”אות 
גבורה“, וגם העניק את הספר ”מחוז 

באקאו – מקום עלייה לקרבן וגבורה“ 
ליו“ר הקהילה באקאו, אינג‘ הרי ויגדר, 

ולמזכיר הקהילה, וזו בוטנארו.
יו“ר האגודה באקאו שיבח את תרומתם 

של החיילים היהודיים אשר למרות 
שלא הייתה להם אזרחות רומנית 

נלחמו לצד חיילים רומניים, הקריבו לא 
פעם את חייהם למען עצמאות רומניה 

בשנת 1877 ובשנים 1918-1916 בזמן 
מלחמת העולם הראשונה.

מכבדים את הדת 
והמסורת

מיום ליום חיי הדת מקבלים עוד ועוד 
תנופה. לשמחתנו יש בקהילה שלנו 

צעירים אשר מכבדים את הדת – בבית 
הכנסת הגדול בבוקרשט התקיימה 

חגיגת בר-מצווה לצעיר טודור פאיש. 
חתן הבר-מצווה למד אצל הרב צבי 

חלמיש. בירכו אותו הרב שלמה סורין 
רוזן, אשר ציין את חשיבות היום הזה 

לצעיר, והרב צבי חלמיש. החזן הראשי, 
יוסף אדלר, הנעים את האווירה.

אירועים אחרים שנחגגים בבית הכנסת 
הגדול בבוקרשט הם טקסי ברית-מילה. 
לאחרונה נערכו טקסי ברית-מילה על 
ידי הרב צבי חלמיש ומר יצחק היין. 

ההורים המאושרים הם רוזן הרשקוביץ 
ורפאל לונגו. בשמחה נכחו גם חברים 

קרובים ומתפללים.

באראד מכבדים את 
זכרם של אנשים מיוחדים
בזיכרון של רוב הקהילות שלנו, זכרם 

של אווה אלישבע ואדלברט הובר-הובר 
חי וקיים, וברגשות עמוקים זוכרים להם 

תודה על מעשיהם הנאצלים וצער עמוק 
על מותם הטרגי.

בהתחשב בפעילויותיהם למען יהודי 
רומניה ויהודים אחרים ובעזרתם 

העצומה למעון הזקנים בקהילת אראד, 
החליטה הנהגת הקהילה לקרוא את 

מעון הזקנים על שמם של בני הזוג ז“ל.
בסוף השנה שעברה, בחגיגה מיוחדת 
בנוכחות תמרה, בתם של בני הזוג 

הובר-הובר, שהגיעה במיוחד מווינה, 
חנכו שלט משיש עם השם החדש של 
מעון הזקנים. באירוע השתתפו חברי 
הקהילה אשר רבים מהם הכירו את 

הזוג וגם קיבלו את אהבתם ואת 
עזרתם.

שידור טלוויזיוני ”שלום“ 
– עשר שנים

בכל מה שנוגע לפעילות להפצת הכרת 
היהדות וההיסטוריה של העם היהודי 

ברומניה ובארצות אחרות, אל המציאות 
הישראלית, אנו מציינים חגיגה חשובה 

– 10 שנים מאז פתיחת השידורים 
”שלום“, שיצא לאור במסגרת הטלוויזיה 

הרומנית בקלוז‘. היום אפשר לראות 
את התוכנית בכל רומניה, בט.וו.ר 3 

בכל יום חמישי במסגרת השידור ”כולם 
ביחד“. מאז נולד השידור, האחראית לו 

היא אנדריה גיצה. במשך עשר שנים 
הוקרנו כתבות וסרטים דוקומנטריים 

על הקהילות היהודיות במקומות 
רבים במדינה מפטרושאן ועד סיגט, 

מבראשוב ועד פיאטרה-ניאמץ. הציבור 
היה יכול לראות נציגים מרכזיים של 
החיים התרבותיים, המדעיים, והחיים 
הציבוריים במדינה ובחו“ל (אלכסנדר 
סאבאר, קארול ינקו, נורמן מאניה, 

טרזה מוזס, אלי ויזל, דן מזרחי, מאיה 
מורגנשטרן, לורי וולפיש) ולהכיר גורלם 

של יהודים רגילים. ”שלום“ הביא 
לידיעת הציבור במדינה את האירועים 
מחיי הקהילות, חשף על המסך הקטן 
את הצעירים היהודים אבל גם את 

הצעירים הרומנים שרצו להבין יותר על 
היהדות או על השואה.

לאולפן הוזמנו אנשים חשובים מהחיים 
הציבוריים והתרבותיים. 

השותפות הרחבה בין הרשות המקומית 
ראש-פינה לבין ארגון א.מ.י.ר – ארגון 

מאוחד יוצאי רומניה, הפדרציה של 
הקהילות היהודיות ברומניה, קרן 

קריטטאה והתאחדות עולי רומניה,  
הובילה להסכם שנחתם בשלהי שנת 
2009 עם המועצה המקומית של ראש 

פינה, להקמת מוזיאון של יהודי רומניה. 
בנוסף נחתם החוזה לחכירת הקרקע 

ל-25 שנה עם אפשרות להארכה. 
המוזיאון ישתרע על שטח של 750 

מ“ר ויכלול תערוכות קבועות וזמניות, 
ארכיון, מקום לעבודות מחקר, מקומות 
מפגש, בית קפה ועוד. בכוונתנו לתכנן 
את המוזיאון כמקום חי, להצגת הישגי 
יהדות רומניה כחלק מההיסטוריה של 

העם היהודי.
בביקורו בראש פינה ביטא ד“ר אאורל 
ויינר, יו“ר הפדרציה ברומניה, את רצונו 
לשילוב זרועות בין יהודי רומניה לבין 

יוצאי רומניה בישראל להקמת המוזיאון 

ולפעילות משותפת. במקביל לפעולות 
להקמת המוזיאון יזמנו קשר בין ראש-

פינה לבין מוינשטי, העיירה שממנה עלו 
ארצה מקימיה של ראש-פינה,  ובעזרתו 
של ד“ר ויינר, נחתם כעת הסכם לברית 

ערים בין שתי הרשויות מרומניה 
ומישראל.

כולנו תקווה כי נקדם את תהליך 
12.12.201, יום הולדתה  ההקמה עד ה-

ה-130 של ראש פינה.

נחתם ההסכם להקמת מוזיאון פעילויות רבות בקהילות
יהודי רומניה בישראל – תמצית 

מאמר של ריצ‘רד ערמון

zicedid ze`ivnd
 כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

עוד בשורה טובה אשר תשפיע 
על החיים בקהילות המשפחה של 
המרכזים הקהילתיים היהודיים – 

הג‘וינט מרומניה מתרחב גם לקהילות 
טימישוארה וקלוז‘. שיתוף פעולה בין 
הג‘וינט והפדרציה והנהגת הקהילות 

משתי הערים הוליד תוכניות יהודיות. 
עוד עושים הכנות לחנוכת המרכזים, 

אבל בפעילות שכבר נעשית מכינים את 
הקרקע לכל הגילים.

בירחון זה אנו מפרסמים ריאיון עם 
יו“ר קהילת בארלאד, אינג‘ לאזר 
קרויטורו. כילד בזמן השואה עבר 

לאזר דברים נוראים: פוגרום יאסי, 
העיר שגר בה; אביו ניצל בנס מחצר 
המשטרה, הודות לחבר שהציל אותו; 

שני דודים נחנקו למוות ברכבת המוות; 
הוא מספר על שלוליות הדם ברחובות 
ונשים ששערותיהן נתלשו מראשן; הוא 
נזכר בשנים של ה“חיידר“ ובמחזור של 

האמא ששמור אצלו עד היום. 
לאחר שגמר את הטכניון ביאסי עבד 
במפעל ”רולמנטיל“ בבארלאד בתור 

המהנדס הראשי, היחידי שלא היה חבר 
מפלגה. 

הוא התקרב לקהילה כחזן ולאחר מכן 
היה מזכיר הקהילה, לאחר שהיו“ר 

הקודם, ברנרד אושר ז“ל, נפטר. הוא 
טיפל בנושא הקהילה עד לבחירות 

בשנת 2009, שאז נבחר ליו“ר.
הנושא הראשון שטיפל בו הוא שיפוץ 
בית הכנסת, כאתר היסטורי. את בית 

הכנסת חידשו מבחוץ אבל הפנים, שבו 
ציורים של שנים-עשר השבטים ועל 

תקרת בית הכנסת עבודות אמנות של 
ציורים מאותם הזמנים, הולך ומתדרדר. 

צריך לעשות שיפוץ יסודי אבל אין 
מקורות כספיים. לאזר קרויטורו פונה 

ליוצאי בארלאד הגרים בישראל ובחו“ל 
כדי שיתרמו למטרה זו. 

מבחינת הגילים, ישנם מתושבי המקום 
שמתקרבים לגיל 100, אבל ישנם גם 

צעירים מאוד וגם אנשים בגיל העמידה.

בין העיסוקים היומיומיים דואג לאזר 
שמי שזקוקים לעזרה יקבל תרופות 
בזמן ושרופא הקהילה יבקר אותם.

עיסוקו הנוסף הוא אחזקת חמשת בתי 
הקברות: שלושה בעיר בארלאד ובהם 
בית קברות מהמאות הי“ז והי“ח, בית 

קברות אחר, מהמאה הי“ט, סגור ואחד 
פעיל. ויש עוד שני בתי קברות האחד 

בעיירה פויישט והאחר במורגאני.
אף על פי שיש מעט צעירים, אחד 

מהם עלישה קרויטורו (לא קרוב ליו“ר) 
השתתף בתחרות תלמוד-תורה בישראל. 

שנה בשנה, ביום השואה ברומניה, 
מוזמן לאזר לדבר עם תלמידים על 

תקופת השואה בחייו. במהלך הריאיון 
מדגיש לאזר שלא הרגיש אי פעם אצל 

המורים או התלמידים אנטישמיות. 
ולדבריו הירחון ר.א. הוא הטוב ביותר 

ברומניה.
 ברגעים אלה של משבר כלכלי להיות 

יו“ר הקהילה זו אחריות כבדה.

הג‘וינט מתרחב

פנים אל פנים

ריאיון עם יו“ר הקהילה 
מבארלאד – אינג‘ לאזר 

קרויטורו 

ט‘ו טבת תש“ע -ט‘ז שבט תש“ע
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Cu nişte ani în urmă, scriitorul Marc 
Hillel a publicat o carte intitulată „O, 
Israel”, apărută în Editura franceză Stock, 
din care am spicuit şi voi mai spicui unele 
anecdote:

Se povesteşte că Dumnezeu, la sfâr-
şitul convorbirii cu Moise, în care i-a spus 
că aceasta este ţara pe care a promis-o 
lui Abraham, Isac şi Iacob, ar fi  adăugat 
cu glas scăzut – în idiş, bineînţeles:

- Alege, fiul meu, între Canada şi 
Elveţia.

Dar Moise, care avea 120 de ani şi 
era atins de surzenie, a înţeles ”Cana-
an” şi ”schwitzen” (a transpira) în loc de 
Schweiz (Elveţia). De aceea copiii lui 
Israel transpiră azi în Canaan.

*
În ghetoul din Varşovia, un copilaş 

evreu cerşea la marginea drumului. 
Trece un ofi ţer SS, care se adresează 
puştiului:

- Ascultă, ovreiaşule: 
dacă ghiceşti care dintre 
cei doi ochi ai mei este 
de sticlă, îţi dau o bucă-
ţică de pâine.

- Ochiul stâng, dom-
nule.

- Ei, drace! Cum ai ghicit?
- În ochiul acela se vede o sclipire 

omenească!
*

Un turist american publică următorul 
anunţ: ”Am trei fete de măritat. Caut pre-
tendent israelian. Tânărul Levi soseşte 
primul.

- Iată – spune americanul – prima 
are 20 de ani şi 20.000 de dolari zestre. 
A doua are 30 de ani şi 30.000 zestre. A 
treia are 40 de ani şi 40.000 zestre. Pe 
care o alegi?

Levi stă o clipă pe gânduri.
- O fată de 60 nu aveţi?

Salată de conopidă 
cu ciuperci şi coriandru  

(Reţetă marocană)
Ingrediente: 450 gr. conopidă, ruptă în bucăţele, 250 gr. ciuperci 

tăiate sferturi, trei căţei de usturoi tăiaţi subţire, 2-3 linguri de ulei de 
măsline extravirgin, 1/3 ceaşcă de apă, sare şi piper râşnit, 3-4 linguriţe 
de chimion, ½ linguriţă ghimbir, ½ linguriţă boia dulce, ¼ de linguriţă 
boia iute,o lingură zeamă de lămâie, două linguri coriandru, pătrunjel 
sau amestec din ambele.

Conopida se pune într-un vas cu usturoiul,  cu două linguri de ulei şi 
un sfert de ceaşcă de apă. Se sărează, se piperează şi se fi erbe, aco-
perit, aproximativ trei minute. Se adaugă ciupercile şi se fi erb în vasul 
neacoperit încă patru minute sau până când conopida se înmoaie. Se 
adaugă chimionul, ghimbirul, boiaua, se amestecă şi se mai lasă la fi ert 
30 de secunde. Dacă sosul este prea apos, se scot legumele iar sosul 
se mai fi erbe neacoperit încă două sau trei minute. Se stinge aragazul, 
se amestecă cu  zeama de lămâie şi jumătate din coriandru. Se pun 
înapoi zarzavaturile, se gustă şi se mai pun mirodenii, după gust. Se 
poate servi cald sau rece, cu coriandrul care a mai rămas. (E.G.)

Gastronomica

ZAI FREIL|H!ZAI FREIL|H!
Fii Fii 

vesel!vesel!
O pagină de arta şi de 

meseria divertismentului

LA ORDINEA ZILEI

- Cum v-a atacat?
- Evident, energetic!
- Şi violent?
- Violet!!!

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, ADA YONATH

MARCEL BRESLAŞU (1903-1966)

Din ”Nişte fabule mari şi mici pentru mici şi mari”
POARTA
Asta-i soarta boului,
viţel
adult,
Să stea la poarta noului
niţel
mai mult!

MIZANTROPUL
„De ce por ţ i  ochelari cu st iclă 

fumurie?”
(L-am întrebat pe tenebrosul meu 

vecin)
- Vreau să văd viaţa-n roz
- În roz, bădie? 
Ei, na!

- Păi, da !
Cu cât o văd, amice, mai puţin
Cu atât îmi pare mai trandafi rie!

ADRESA
Tu mai încerci odată sau te laşi!
Uite bre, omule aici, la doi paşi,
 e a treia casă lângă teatru...
Dar el, ba! Îl ia pe douăşpatru
 (pe care are-abonament) şi ocoleşte 
 oraşul până ameţeşte... 
La urma urmei vine îndărăt:
Acuma hai până-n colţ să ţi-o arăt!
Hei ! Câţi nu ocolesc raţionamentul...
Ca să-şi amortizeze-abonamentul! 

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

În lege!

Dramatic

Din ştiri!

A întretăia

În scenă

Veşnic Circuit

Legendă
A asalta

Prenume 
(foto)

Din start!

În camere!

Resort

Sprinten

A degaja

A versifi ca

Reparată

Din distilare!

Creangă
Extinse

Vindecat

Din oraş!

Frecventat

Selectată

Emoţie

Nume 
(foto)

Cord
Ofensivă

INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIUŢE

Limitat

Şlagăr

Am afl at despre: 

GROUCHO MARX
Nu numai Karl Marx era evreu. Şi Groucho Marx era tot evreu şi nici 

măcar nu au fost fraţi. Ce noroc!
Cel mai spiritual dintre cei patru fraţi – Harpo, Chico, Zeppo şi Grou-

cho, interpreţii atâtor fi lme burleşti, care au făcut deliciul anilor 30 – a fost 
fără îndoială Groucho. Gagman şi scenarist talentat, el a lăsat în urmă şi 
câteva panseuri care dau de gândit:

 • Eu nu pot aparţine unui club care acceptă drept membri, indivizi ca 
mine.

• Acestea sunt principiile mele. Dacă nu eşti de acord cu ele...e în 
regulă. Am altele.

• Dacă o pisică neagră îţi trece pe dinainte, înseamnă că acest animal 
se duce undeva.

• Când îi vezi chipul, se cunoaşte că a făcut-o taică-său. E chirurg 
plastic.

• Dacă te ţin aşa de aproape, am să ajung pe cealaltă parte a ta !
• Pensia alimentară e ca şi cum ai cumpăra fân pentru un cal mort.
• În spatele oricărui bărbat de succes este o femeie şi în spatele ei 

este nevastă-sa.
• Umorul este raţiunea care a înnebunit.
• Sunt de părere că televiziunea este foarte educativă. De câte ori 

deschide cineva televizorul, merg în altă odaie şi citesc o carte bună.

BEN GURION
Se povesteşte că Ben Gurion, care 

se trezea totdeauna foarte devreme, era 
foarte enervat de întârzierile majorităţii 
funcţionarilor publici. Într-o dimineaţă, 
însoţit de şeful său de Cabinet, s-a dus să 
inspecteze birourile Consiliului de Miniştri. 
În primul birou – nimeni. În al doilea, la fel. 
În al treilea, nici ţipenie. În sfârşit, în cel 
de al patrulea dă peste un funcţionar care 
dormea dus. Şeful de Cabinet se pregătea 
să-l scuture, la care Ben Gurion l-a oprit: 

– Nu-l trezi, că pleacă şi el!
Dar a doua zi, părintele Israelului puse 

să se afi şeze următorul anunţ:

”Domnii funcţionari sunt rugaţi să 
nu plece înainte de a sosi !” 

TRISTAN BERNARD (1866-1947)
Cunoscutul romancier, dramaturg şi 

umorist francez, de origine evreiască, a 
lansat următoarea butadă: Când un diplo-
mat spune ”da”, înseamnă ”poate”. Când 
spune ”poate” înseamnă ”nu”. Când 
spune ”nu”, nu este diplomat. 

 Când o femeie din lumea bună spune 
”nu”, însemnă ”poate”. Când spune 
”poate”, înseamnă ”da” . Şi când spune 
”da”, nu e din lumea bună.
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Nevoia de Mirodan
Puţine publicaţii din lume sunt atât de legate 

de creatorul lor, cum este revista Minimum le-
gată de numele lui Al.Mirodan. El a inventat-o, 
a luptat pentru ea, a născut-o şi a crescut-o 
mare. El i-a insufl at în fi ecare pagină spiritul, 
verva, inteligenţa şi, atunci când a fost cazul, 
umorul lui. Minimum e piesa lui Mirodan şi 
ceilalţi colaboratori care joacă în această piesă 
par a fi  distribuiţi după gustul şi indicaţiile de 
scenă ale dramaturgului. Rar îşi iese cineva din 
rol şi atunci se vede că acest lucru s-a făcut cu 
încuviinţarea tacită şi generoasă a autorului.

Cine scrie la Minimum scrie bine, pentru 
că aşa cere fi rma lui Mirodan. El este antetul 
revistei sale. 

... Parcă-l văd cum 
trecea, ca un prinţ indi-
an, cu capul uşor dat pe 
spate, dinspre Sărindar 
spre Calea Victoriei, cu 
ţigara sprijinită subtil în-
tre buze, ca o replică.

Mă tem că am avut 
cândva cutezanţa de a-l 
ademeni pe nisipurile 
mişcătoare ale Teatrului 
de Revistă. I-am pus 
alături şi un om de meserie, un compozitor 
intelectual, Elly Roman. Au scris (şi au compus) 
un spectacol de revistă. Într-o situaţie în care o 
ţară întreagă era „închisă pentru renovare”, Mi-
rodan a scris o revistă care se numea „Deschis 
pentru renovare”. A fost un adevărat cutremur. 
(Din păcate, cutremurul din martie 1977). Textul 
era subtil şi inteligent, dar nu era pentru toată 
lumea. A fost, de altfel, singurul popas al repu-
tatului dramaturg pe scena de la Savoy.

Zilele trecute am afl at un lucru pe care 
nu ştiu cum să-l interpretez. S-a anunţat că 
Minimum – revistă lunară (şi pământeană...) 
– nu va apărea în ianuarie 2010. Discreţia lui 
Mirodan îl face să nu anunţe motivele acestui 
hiatus de apariţie.

Între timp, am primit un e-mail îngrijorător 
de la Liana Horodi-Saxone, o mare artistă a 
penelului, care nici ea nu ştie ce să creadă...

Oricare ar fi  situaţia, eu cred, în continuare, 
în Dumnezeu. Şi continui să mă rog : „Doamne, 
Dumnezeul meu, poate că aceasta e o rugă 
mai puţin obişnuită, dar Te rog din tot sufl etul, 
mai Fă încă o minune pentru poporul evreu şi 
dă-i viaţă cât mai lungă acestei reviste.”

Avem nevoie de Minimum. Avem nevoie 
de Mirodan.

AUREL STORIN

Jurnal 
de @front

Evenimentul la care mă refer se numeşte 
Beckett, în regia lui Al. Tocilescu. O perfor-
manţă de teatru pur, de adecvare şi creativi-
tate. Şi un model de stil (chiar dacă azi stilul 
nu se mai poartă!); adică de „formă ce se 
ordonează şi revelă sensuri profunde” în chip 
nu o dată tulburător.

Pătrundem, prin intermediul lui Beckett, 
într-o metaforă tragic-grotescă a agoniei 
existenţei pe buza neantului. Participăm la 
o iniţiere în moarte stranie şi fascinantă. Cu-

noaştem un univers-esenţă şi parodie a limitărilor şi iluziilor 
condiţiei umane, un univers populat de făpturi singuratice 
şi incapabile de comunicare, ce sugerează degradarea şi 
absurdul „sfârşitului de partidă”. Un univers în care timpul 
nu mai există şi în care fi inţe cu bateriile descărcate caută o 
justifi care a supravieţuirii printr-o gesticulaţie fără rost, prin 
ciudate ieşiri verbale, prin inerţia re-
producerii unor ceremoniale ale vieţii 
reale, ori printr-o disperată căutare de 
noimă şi adevăr în cotloanele memo-
riei, ale lui „a fost odată”.

Spectacolul lui Al. Tocilescu cap-
tează de la început printr-o reuşită 
„punere în spaţiu” (scenografia: 
Vanda Maria Sturdza), un spaţiu „fa-
milial” dar minimal şi rece, „adăpost 
şi cavou” situat undeva între „deşert 
şi mare”, un spaţiu închis, circular, cu 
ferestre părelnice, oarbe, cu pereţi 
crăpaţi şi tencuiala scorojită, cu un şemineu de mult stins 
şi îngheţat.

„Sfârşit de partidă” la Teatrul „Metropolis” este mai ales 
o performanţă de „punere în replică” şi în dialog beckettian. 
O performanţă a sugerării unei stări de „sfârşit de lume” din 
care au dispărut iluziile şi speranţa, un spectacol al supra-
vieţuirii burleşti a unor morţi de vii. 

Montarea este performantă prin alternanţa ritmurilor şi 
prin subtilul contrapunct al cuvintelor şi al tăcerilor grele şi 
enigmatice, al vidului interior şi al imobilismului disimulat 
prin agitaţie repetitivă, monotonă, sterilă.

Sub „ochiul” lui Tocilescu, jocul aparent comportamentist 
devine o mostră de cod scenic capabil să insinueze, din-
colo de concreteţea reacţiilor celor mai banale şi de inerţia 
stereotipurilor verbale, o situaţie artistic-ambiguă, ce se în-

carcă de fulguranţa unor înţelesuri metafi zice, spirituale; un 
mister al condiţiei ontologice, al neliniştii omului faţă de ea.
Jucând imobilizaţi până la subsuori, interpreţii celor doi 
bătrâni afl aţi în două pubele („matrice şi urne funerare” toto-
dată) potenţează cu măiestrie efectele vocii şi ale mimicii.

Irina Petrescu orchestrează bogat, variat şi subtil replicile 
(aparent) anodine ale lui „Nell” – prin vagi alunecări, falseturi 
de intonaţie, şi prin şăgalnice tărăgănări - ca semne ale 
senectuţii. Actriţa potenţează inteligent jocul virtualităţilor 
(„poate”...) umorul şi ironia eroinei care păstrează „parcă” 
o urmă de luciditate. Luciditate care nu mai funcţionează 
la simpaticul „Nagg”, jovial şi amuzant, propus de Ion Be-
soiu.

Răzvan Vasilescu transmite paraliticului orb tragismul 
plutirii în gol, în vidul şi în golul interior, precum şi cruzi-
mea burlescă a autorităţii inerţial tiranice. „Hamm” al său 
desfăşoară comedia rememorării trecutului, a memoriei 

capricioase şi cea a fugii din realitate 
în imaginar (ce ar necesita un plus 
de variaţie şi de tensiune histrionică). 
Dominantă rămâne constatarea lui 
„Hamm” că „totul e nimic” şi cea a 
ciclicităţii şi universalităţii destinului 
absurd.

Revelaţia spectacolului o constitu-
ie însă Mihai Constantin – un „Clov” 
cuceritor şi de neuitat. O prezenţă 
mereu incitantă care îndeplineşte cu 
imensă solicitudine un difi cil „concer-
to obligato”. Un „dans” aparent me-

canic, ţesut din imobilism şi agitaţie, tăceri şi erupţii vocale, 
sute de gesturi mărunte repetate aidoma, „la infi nit”. Un 
„dans” modulat spiritual prin abia perceptibile dar grăitoare 
variaţii de stare, atitudine, adresă, ton, ritm etc.

Adus de spate, cu capul mereu plecat, cu privirea în 
pământ, rareori piezişă, cu mers târşâit şi anevoios (cu 
pantalonii lui largi ca de „claun”), Clov execută cu uriaşă 
diligenţă comenzile (inutile) ale stăpânului şi prezumtivului 
său tată: schimbă poziţia fotoliului, manipulează o cange, 
luneta, ceasul, un insecticid, un colet-obiect, umblă la fe-
restre... Dincolo de aceste automatisme ale supunerii – se 
insinuează însă lehamitea, rezistenţa tăcută, resentimentul 
ori chiar ura; dorinţa secretă de evadare… în imposibil. O 
creaţie de zile mari ce aminteşte de „Oblomov”!

NATALIA STANCU

B
Bec
man
t t

Drumul 
spre teatru

O galerie a precursorilor

Probabil că am fost, cândva, cel 
mai tânăr dintre cititorii admişi să frec-
venteze marea sală de lectură, de la 
parterul Bibliotecii Academiei. Pentru 
mine a luat proporţii de eveniment, 
greu de dat uitării. Era pe vară, în 
timpul vacanţei mari, înainte de a intra 
în linia dreaptă a pregătirilor pentru 
examenul de bacalaureat, de peste un 
an. Râvneam cuceriri în lumea cărţilor, 
dincolo de indicaţiile obligatorii ale 
manualului şcolar. Incepeam să am 
chiar curiozităţi privitoare la colecţiile 
vechilor publicaţii.

Cineva m-a îndrumat spre fostul se-
diu al trustului de presă “Adevărul”, de 
pe strada Sărindari, unde mai exista un 
rest de centru documentar. De acolo, 
altcineva, un binevoitor, m-a orientat 
spre mai bogat înzestrata Bibliotecă 
a Academiei şi mi-a dat două rânduri 
de recomandare către directorul ei 
general, Barbu Lăzăreanu (1981 – 
1957). Am ezitat, am avut trac, însă 
până la urmă, m-am înfăţişat în biroul 
directorial, acelaşi şi peste ani, când 
la conducerea instituţiei aveau să se 
perinde Tudor Vianu, Perpessicius, 
Gabriel Ştrempel.

Predecesorul acestora era o făptu-
ră fi ravă, mai că nici nu se zărea din 
spatele biroului masiv. Bătea spre 70 
de ani. Nişte ochi vii îi jucau în cap, 
inteligenţi, şi ajungeau ca să-l facă 
simpatic. O fi gură trasă, emaciată, cu 
un nas subţire, uşor acvilin, părând 
mai proeminent decât era în realitate, 
din pricina obrazului supt, slăbit de 

vârstă. Câştiga încrederea prin aerul 
de disponibilitate ce-i inunda chipul, de 
cum rostea primele vorbe. La început, 
părea circumspect, m-a măsurat din 
creştet până la tălpi, ca pe o ciudăţe-
nie, dar după ce a ascultat motivaţia 
solicitării de a mi se îngădui accesul 
în sala periodicelor, a dat dispoziţii 
să primesc permisul necesar, ba mai 
mult, mi-a făcut sugestii ce şi cum să 
cercetez, trimiţându-mă, pentru even-
tualitatea că nu mă descurc, la un etaj 
mai jos, unde îşi făcea veacul harnicul 
istoriograf George Baiculescu. Şi unul 
şi altul, oameni ai cărţii, au avut un tact 
desăvârşit, ca să nu mă intimideze şi 
să nu reteze din faşă o curiozitate şi 
o înclinaţie precoce pentru cercetare. 
Contrar regulamentelor, au admis ca 
un elev de liceu să frecventeze Bibli-
oteca Academiei şi i-au oferit sfaturi 
cu generozitate, ori de câte ori s-a ivit 
cazul.

Mai mult din politeţe, am mai revenit 
la Barbu Lăzăreanu, ca să-i fac dovada 
că îmi acordase, cu folos, sprijinul. 
Mereu se înghesuiau pe biroul său 
colecţii de periodice, în cercetarea 
cărora îl găseam cufundat. Atunci nu 
prea ştiam ce însemna asta, acum 
îmi imaginez că scormonea pentru a 
completa informaţiile furnizate altădată 
în suita de broşuri “Cu privire la...”, în 
care se oprise, pe rând, la Eminescu, 
Creangă, Caragiale, Coşbuc, Hasdeu, 
până la cei mai mărunţi de felul lui 
Păun-Pincio, sau la aspecte de ordin 
general, cum ar fi  folclorul, gramatica 

şi vocabularul, truda traducătorilor de 
demult sau mişcarea teatrului mai pe 
la începuturi. Punea multă migală, 
dar fără pedantism, chiar cu un fel de 
humor faţă de nesfârşita răbdare de a 
scoate la lumină fel de fel de mărunţi-
şuri, întrucât işi da seama, probabil, că 
ilustra perfect tipul buchinistului numit 
de unii, cu maliţie, “şoarece de biblio-
tecă”. De fapt, Barbu Lăzăreanu unea 
rigoarea fi lologică şi gustul descoperi-
rilor neaşteptate raportate la existenţa 
şi activitatea scriitorilor de altădată, 
punând în explorările întreprinse o 
adevărată virtute detectivistică. Micile 
lui însemnări arhivistice, de prin ziare, 
nu sunt deloc fanate de trecerea timpu-
lui, sunt presărate cu surprize şi au da-
rul de a trezi adeziunea cititorului prin 
stilul deloc scrobit, didactic, dimpotrivă 
relaxat şi însoţit, parcă, de o bunăvoie 
molipsitoare, ca după o şotie pusă la 
cale în secret. În cotidianul „Adevărul” 
din anii 1920-30 sunt zeci, sute de 
asemenea dezvăluiri din culisele fostei 
mişcări culturale, care ar merita într-o 
zi să fi e aduse, printr-un volum selectiv, 
în atenţia cititorilor de azi, mai ales a 
celor pe cale de formare.

GEO ŞERBAN

P.S. Semnalăm, cu scuzele de rigoare, 
două inadvertenţe în prezentarea lui Miron 
Grindea, promotorul revistei „Adam”, din 
numărul anterior: în loc de 1990, a se citi 
1980, iar numele Clara trebuie păstrat 
consecvent Carola (cum apare mai la 
începutul textului).

Premiul 
„Iacob Groper”

La Universitatea Ebraică din Ierusalim a avut 
loc ceremonia de decernare a Premiului „Iacob 
Groper” sociologului Carol Bines, israelian origi-
nar din România, personalitate culturală remar-
cabilă din Aliaua Română. S-a născut la 9 iunie 
1931, la Ştefăneşti, judeţul Botoşani. Şi-a făcut 
studiile la Liceul teoretic „Laurian” din Botoşani, 
după care a absolvit Facultatea de Sociologie şi 
Filozofi e din Bucureşti. Între 1955 – 1971, a fost 
redactor la revista „Contemporanul”. În 1971, a 
făcut Alia. Din acelaşi an până la pensionare, 
a fost cercetător la Biroul Central de Statistică 
din Ierusalim, unde a deţinut funcţia de director 
adjunct de departament şi coodonator principal 
la secţia pentru demografi e, populaţie şi emigra-
re, responsabil cu statistica Alialei şi cercetarea 
sociologică asupra olim-ilor hadaşim. A scris 18 
cărţi despre Alia şi 52 de lucrări asupra integrării 
noilor veniţi în societatea israeliană. Este, de 
asemenea, un traducător eminent din ebraică 
în română, cu volume de referinţă despre istoria 
Holocaustului din România şi despre Israelul mo-
dern, apărute la Editura Hasefer a F.C.E.R. Este 
membru al Asociaţiei Scriitorilor din Israel. 

(I.D.)

BARBU LĂZĂREANU
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