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Iom Hazikaron la Complexul 
Educa ional Lauder-Reut 

Funda ia Ronald S. Lauder- Complexul Educa ional Lauder-Reut au comemorat 
Ziua Amintirii – cea în care Israelul î i plânge eroii c zu i la datorie i victimele tero-
rismului, pre ul independen ei statului evreilor. 

În cadrul ceremoniei, elevii, profesorii i invita ii lor s-au al turat momentului 
na ional de reculegere al Israelului, marcat de sirenele care se aud timp de dou  
minute în toat  ara. Ei au comemorat prin cântece, poezii i dansuri,  pe eroii c zu i 
ai Israelului, printre care pilotul Asaf Ramon (  ul primului astronaut israelian, Ilan 
Ramon) sau membrii echipajului militar israeliano-român, deceda i  în accidentul 
aviatic din mun ii Bucegi. 

Ceremonia s-a bucurat de participarea E.S. Dan Ben Eliezer, ambasadorul extra-
ordinar i plenipoten iar al Statului Israel în România, al turi de Dl. Amihai Abrahams, 
ata atul militar al Ambasadei.

C i n e  a  a d u s  m i n o r i t i l e  n a i o n a l e 
î n  P a r l a m e n t u l  R o m â n i e i ?

În timpul edin ei Comune a Parla-
mentului României, din 27 aprilie 2012, 
atunci când s-a votat Mo iunea de cen-
zur  “Opri i Guvernul antajabil. A a 
nu, niciodat !”, s-a demonstrat înc  o 
dat  for a nociv  a cuvintelor spuse la 
repezeal  i la sup rare. 

Astfel, într-un moment de mare 
tensiune, senatorul CRIN ANTONES-
CU, pre edintele PNL, a declarat, între 
altele, de la tribuna Parlamentului: 

(…) i închei cu un ultim cuvânt special 
c tre reprezentan ii în Parlament ai mino-
rit ilor na ionale, c  sunt sau nu sunt aici. 

Dragii no tri colegi, România a fost 
i este neînchipuit de generoas  atunci 

când acord  oric rui reprezentant de mi-
noritate etnic  din România,  e i cu 200 
de voturi în spate, dreptul de a reprezenta 
întreaga na iune român  ca parlamentar. 
Ave i toate aceste drepturi, a i primit toate 
aceste drepturi, a i fost respecta i i ajuta i 
de toate majorit ile i de toate guvernele.

Azi, nu Uniunea Social Liberal , nu 
Partidul Na ional Liberal sau Partidul 
Social Democrat au nevoie de dumnea-
voastr , ast zi România care v-a învestit 
cu acest mandat v  cheam , azi, limba 
român  v  cheam  în ajutor i v  cere 
s  o ajuta i, i v  cer i eu, i v  cerem i 
noi s  în elege i c  ave i toate drepturile 
în aceast  ar , dar unul singur nu îl ave i 
i nu îl ve i avea niciodat , s  hot râ i 

soarta a 20 de milioane de români atunci 
când ave i condi ii bune de la guvernare 
i s  v  ascunde i. 

Nu ave i voie s  v  ascunde i, vota i 
într-un fel sau altul, pentru c , dac  v  
ascunde i azi, nu v  va mai c uta nimeni, 
înseamn  c  de fapt ast zi cei care nu 
exercita i un vot înseamn  c  demisio-
na i de  nitiv din condi ia de parlamentar 
român”.

Pe bun  dreptate, întregul grup 
al minorit ilor na ionale s-a sim it 
profund jignit, iar tonul i sensul cu-
vintelor pre edintelui PNL nu puteau 
r mâne f r  urmare, fiind prompt 
sanc ionate de pre edintele F.C.E.R., 
dr. AUREL VAINER, deputat, care a 
subliniat: 

„Nu aveam în nici un fel de gând s  
urc la tribun  pentru a lua cuvântul. Voiam 
numai s -mi exprim votul la momentul 
respectiv, potrivit con tiin ei i judec ii 
mele. Dar de data aceasta a intervenit 
ceva, care nu a intervenit doar pentru 
mine ci i pentru colegii ceilal i din Grupul 
Minorit ilor Na ionale. 

Discursul domnului pre edinte al 
Partidului Na ional Liberal, în primul rând 
liberal, domnul Crin Antonescu, care a 
încheiat tumultuos, cum a mai încheiat un 
discurs în Parlament nu de mult, chemând 
la r zboi, la lupt , de data aceasta ne-a 
dat un mesaj-ultimatum: voi, minoritarii 
na ionali, sta i în Parlament pentru c  
v-am dat noi aceast  poman . Dac  nu 
ve i vota, ve i auzi ce va  !

Sigur, eu nu citez cuvintele domnului 
pre edinte Antonescu. Dar tiu i eu s  
joc pu in un rol, joc un rol în a îngro a 
spusele lui.

A  mai spune ceva: mi-a pl cut atunci 
când l-a atacat, s  zicem colegial, pe 
primul ministru Ungureanu. I-a spus c  a 

folosit Geneza, dar recurgând la telefon 
i nu la cuvânt. 

Da, domnule pre edinte Antonescu. 
Cunoa te i bine Geneza. A a a început 
crea ia divin : întâi a fost cuvântul. Cu-
vântul a venit atunci de la Dumnezeu. 
Deci, nu telefonul, ci cuvântul. Ave i per-
fect  dreptate. 

Dar v  întreb, domnule pre edinte 
Antonescu, cuvântul dumneavoastr  
îl folosi i cum se cuvine? Se tie c  un 
cuvânt e mai puternic decât o bomb  ato-
mic , uneori. A i f cut acum acest lucru 
cu acest cuvânt  nal al dumneavoastr : 
«minorit ile na ionale trebuie s  tie c  
aici, ori nu-i aici…» i a a mai departe. 

Domnule pre edinte, noi ne afl m 
în Parlamentul României (vorbesc nu 
ca evreu dar ca reprezentant al tuturor 
minorit ilor na ionale) în baza unui 
drept istoric. Noi am participat la crearea 
României de la începuturi i pân  ast zi. 

i nu dumneavoastr  ne-a i dat dreptul, 
dumneavoastr  – partid na ional, liberal! 
Am mul i prieteni din acest partid i din 
celelalte partide. Dar v  spun c  m-a durut 
grozav când am auzit la Congresul dum-
neavoastr , adresându-v  colegilor dum-
neavoastr : «camarazi», «camarade».

Dumneavoastr  ti i ce a însemnat 
cuvântul «camarad» în istoria de la Primul 
R zboi Mondial încoace? «Camarad» era 
salutul legionar! Legionarii au f cut atâta 
r u României! Nu se poate s  reînvia i cu-
vântul «camarad». Nu e cuvântul «cama-
rade» de la Partidul Comunist Francez! E 
«camarad» care a existat la noi.

Da i-mi voie, pentru c  nu doar cuvin-
tele dar i simbolurile au o valoare. Dom-
nule pre edinte Antonescu, ti i cum a i 
salutat în ultima vreme? V  aminti i al cui 
a fost salutul? Domnule pre edinte, eu nu 
vreau s  spun mai multe, dar minorit ile 
na ionale au un drept istoric de a se a  a 
în Parlamentul României.

Nu ni-l ve i lua dumneavoastr  când 
veni i la putere, este un drept constitu i-
onal. 

Inc  ceva, foarte important: noi nu 
am intrat în Parlament cu 200 de voturi. 
Eu personal am avut 23 de mii de voturi. 
M-au votat foarte mul i români 100%. La 
fel i ceilal i colegi ai mei, au intrat cu mii 
de voturi. Domnul Gan  a avut 24 de mii 
de voturi. P un, nu mai spun! Dar to i 
ceilal i nu am intrat de poman  în Par-
lamentul acesta. A a c , v  rog, stima i 
colegi, am replicat la un discurs care m-a 
usturat. Domnul Antonescu trebuie s  tie 
c  îl apreciez ca cel mai bun orator din 
Parlamentul României de ast zi. 

Dar aceast  calitate nu v  d  dreptul 
s  v  juca i cu cuvintele, care pot ucide!” 

Evident c  aceast  ie ire, emo io-
nant  i emo ionat , nu putea r mâne 
f r  replic , CRIN ANTONESCU urcând 
din nou la tribun , pentru a- i cere 
scuze: 

„Nu am avut nici cea mai mic  inten ie 
de a leza demnitatea domniei sale sau a 
cuiva din grupul minorit ilor. Cu toate c  
consider c  prin cele spuse nu am f cut-
o, dac  domnul Vainer – un om de mare 
calitate uman , intelectual , pe care îl 
cunosc i lucr m împreun  de 20 de ani, 
s-a sim it jignit: simplu i direct, domniei 
sale, personal, îi cer scuze. 

In acela i timp, îl rog respectuos, ca pe 
un om pe care îl cunosc, repet, din punct 
de vedere politic ... cu care lucr m împre-
un  de 20 de ani, s  nu acrediteze teme 
false ale unei propagande iresponsabile. 
Niciodat , nici eu i nici Partidul Na ional 
Liberal, care are în istoria sa un prim 
ministru asasinat în mandat, pe peronul 
g rii din Sinaia, niciodat  nu am f cut cu 
ochiul sau nu am f cut loc extremismului 
în discursul sau practica noastr . 

Nu v  al tura i, domnule deputat, as-
t zi, sau nu v  lasa i indus în eroare de 
propaganda unor oameni iresponsabili 
pentru c  v  face i un mare p cat. 

In  ne, fa  de to i reprezentan ii mino-
rit ilor na ionale, nu am spus c  cineva, 
noi – actuala opozi ie, când eram la putere 
le-am dat ... nu am folosit cuvântul poma-

n . Am spus, ceea ce repet, i voi spune 
întotdeauna cu orice pre  i anume ... c  
Statul Român este, în materie de legisla-
ie privitoare la minorit i, un stat generos. 
Acest lucru îl sus in în continuare. Acest 
lucru, care nu înseamn  poman , care 
înseamn  tradi ie, care înseamn  tole-
ran , care înseamn  for , acest lucru 
pe care dumneavoastr , reprezentan ii 
minorit ilor, sunte i primii care s  îl re-
cunoa te i i s  îl saluta i. 

In  ne, nimeni nu v-a dat un ultima-
tum. Nimeni nu v-a dictat cum s  vota i. 
Nimeni nu v-a contestat dreptul pe care 
îl ave i. Dimpotriv , v-am rugat, pentru 
c  am vorbit de un apel, s  v  exercita i 
acest drept pentru c  România, acum, 
are nevoie de to i parlamentarii s i, care 
s  aib  demnitate s  se pronun e într-un 
fel sau altul. 

Dac  asta e o amenin are, înseamn  
c  eu nu cunosc sensul cuvintelor. 

V  mul umesc pentru c  mi-a i acor-
dat dreptul la replic . V  mul umesc, 
domnule Vainer, pentru c , sper, îmi 
accepta i în nume personal scuzele i 
înc  o dat  o spun: România are nevoie 
ca dumneavoastr  s  v  respecta i man-
datul votând. 

Asta cred eu. Sper c  nu jignesc pe 
nimeni. Mul umesc”.

Dialogul s-a prelungit, deputatul 
AUREL VAINER urcând din nou la 
tribun , pentru a accepta scuzele 
pre edintelui liberal, dar i pentru 
a aminti c  evreii au luptat pentru 
România de-a lungul veacurilor, c  

i-au dat via a pentru ar  înc  de 
când aceasta nu îi recuno tea drept 
cet eni, f cându- i atunci datoria, ca 

i acum, în Parlament: 
„Domnule pre edinte Crin Antonescu, 

accept scuzele dumneavoastr ! Este un 
act colegial i de demnitate. Nu vreau s  
spun c  am întotdeauna dreptate.

Dar, da i-mi voie, dumneavoastr  
spune i de o experien  a colabor rii de 
20 de ani; muncesc cu scrisul românesc 
i cu exactitatea cuvântului românesc de 

60 de ani. Pe cartea mea de munc  sunt 
62 de ani.

Am s -mi permit s  citesc stenograma 
cu cea mai mare aten ie i dac  cumva eu 
am gre it în interpretare, voi avea reac ia 
respectiv . Deocamdat , v  mul umesc 
pentru scuzele adresate, le primesc, iar 
colegii mei au i ei partea lor de durere, 
de durere mare. 

Eu a  vrea s  v  reamintesc numai 
atât. In r zboaiele României: 1877, 1913, 
1916-1918, solda i evrei au c zut la dato-
rie pentru România! Avem aceste dovezi! 
Nu erau cet eni români, nu mai vorbesc 
de parlamentari. Iat  c  i-au f cut dato-
ria. A a i noi, ca români i parlamentari 
români, ne vom face datoria potrivit pro-
priei noastre con tiin e i judec i, am 
spus-o de la început. Deci, eu personal 
voi participa la vot, nu numai c  voi   
prezent la vot, i voi da votul atât cât m  
duce capul. V  mul umesc foarte mult”. 

Am citat acest schimb de replici de 
la tribuna Parlamentului, pentru a sub-
linia înc  o dat  ce consecin e poate 
avea o vorb  insu  cient cump nit , 
dar i pentru a sublinia c  politicienii, 
chiar cei din vârful ierarhiei, cum este 
Crin Antonescu, trebuie s  deprind  
obiceiul de a gândi înainte de a l sa s  
curg  un uvoi de cuvinte care pot r ni 
mai r u decât lama unui cu it. (A.M.)

Foto: Silviu VexlerFoto: Silviu Vexler
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Legea privind 
cre terea 

indemniza iei 
pentru 

persoanele 
persecutate, 

aprobat  
tacit 

de Senat
„Am înaintat în repetate rânduri 

o propunere legislativ  de majorare 
a indemniza iilor de compensare 
primite de persoanele persecutate 
etnic i religios între 1940 – 1945”, 
a declarat deputatul Aurel Vainer, 
pre edintele F.C.E.R. “Din p cate, 
aceast  propunere legislativ  nu a 
fost aprobat  de Parlamentul Ro-
mâniei pân  la sfâr itul anului 2010, 
din lips  de resurse  nanciare“, a 
ad ugat dr. A. Vainer, care a explicat 
în continuare“. S-a reluat aceast  
propunere legislativ , care a trecut 
de Senatul României cu aprobare 
tacit , urmând a   transmis  la Ca-
mera Deputa ilor, care este Camer  
decizional . Prima Comisie care a 
avizat pozitiv acest proiect de lege 
este Comisia pentru minorit i i 
drepturile omului. Urmeaz  ca, în 
curând, aceast  propunere legis-
lativ , care a ie it de la Senat ca 
proiect de lege, s   e discutat  la 
alte Comisii importante ale Camerei 
Deputa ilor: Comisia pentru buget-
 nan e i Comisia pentru munc . 
Aceasta din urm  are mandatul s  
prezinte raportul pentru sus inere în 
plenul Camerei Deputa ilor. Este un 
progres fa  de situa ia anterioar . 

Vom ine la curent cititorii revis-
tei noastre despre evolu ia acestei 
propuneri legislative, care are un 
caracter reparator, aducând la un 
nivel apropiat indemniza iile de 
compensare din partea statului 
român pentru persoanele care au 
suferit în perioada antonescian  cu 
indemniza iile primite de persoanele 
care au suferit în perioada comunis-
t . Aici este vorba, în primul caz, de 
Ordonan a 105, aprobat  prin Legea 
189; iar în cazul celorlal i – de De-
cretul Lege 118. Ca atare, aceasta 
este situa ia din prezent”, a spus 
Aurel Vainer. 

Amintim c  în textul Legii pentru 
modi  carea Ordonan ei Guvernului 
nr. 105/ 1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din 
motive etnice de c tre regimurile 
instaurate în România cu începere 
de la 6 septembrie 1940 pân  la 6 
martie 1945 se precizeaz , între 
altele, c  respectivele persoane 
au dreptul la o indemniza ie lunar  
de 250 de lei pentru  ecare an de 
deportare ori de deten ie.

Persoanele care s-au aflat în 
situa iile prev zute la art. 1 alin. (1) 
lit. c), d) i g) din Legea men ionat  
au dreptul la o indemniza ie lunar  
de 200 de lei pentru  ecare an de 
str mutare, de munc  for at  sau de 
evacuare din propria locuin . 

Persoanele care s-au aflat în 
situa ia prev zut  la art. I alin. (1) 
lit. e) au dreptul la o indemniza ie 
lunar  de 200 de lei. 

Drepturile amintite se aplic  în-
cepând cu data de 1 ianuarie 2012, 
spune varianta Legii aprobate de 
Senat i care urmeaz  s   e discu-
tat  de Camera Deputa ilor.

Am consemnat pentru dumneavoastr
La reuniunile Comitetului Director 

(CD) al F.C.E.R., din 2 i 23 aprilie a.c. 
s-a luat not  de inform ri despre:  
reuniunea de constituire a Asocia iei Co-
munit ilor Evreie ti din Europa Central  
i de Sud-Est de la Debre in;  acordul 

de colaborare între C.E. Arad i Prim ria 
din iria privind între inerea cimitirului 
evreiesc din localitate - pre edintele C.E. 
Arad, ing. Ionel Schlesinger;  procesele 
în care este implicat  F.C.E.R. – efa 
O  ciului Juridic, av. Beatrice Haller;  
participarea reprezentan ilor F.C.E.R. la 
reuniunile Comisiilor Consiliului pentru 
Minorit ile Na ionale;  întâlnirea cu 
originari din Hârl u la Petah Tikva - pre-
edintele C.E.Ia i, ing. Abraham Ghilt-

man;  cererea de eliberare din func ie 
a pre edintelui C.E. Hu i, Hera Steim-
berg;  înscrierea pe site-ul F.C.E.R. a 
Fi ei signatelice de pres  cotidian  cu 
informa ii de interes pentru Federa ie; 

 prezentarea în sintez  a Execu iei 
bugetului F.C.E.R. de venituri i cheltuieli 
pe 2011 i Orient ri pentru elaborarea 
de buget pe 2012;  Festivalul Filmului 
Evreiesc - Bucure ti, 27 aprilie –3 mai 

a.c.;  participarea vicepre edintelui 
F.C.E.R. i directorului Centrului Iuda-
ic de Editur  i Publicistic , ing. Paul 
Schwartz i Alexandru Marinescu la 
„Mar ul Interna ional al Supravie uitorilor 
Holocaustului”, Polonia, 16 – 20 aprilie 
a.c.; A fost apreciat :  activitatea vice-
pre edintelui F.C.E.R. i a directorului 
Departamentului Economic, ing. Paul 
Schwartz i ec. Ovidiu B nescu, în 
colaborarea cu Funda ia „Caritatea” i 
organiza ii de stat în vederea ob inerii de 
fonduri pentru F.C.E.R. S-au stabilit:  
candidaturile F.C.E.R. la alegerile loca-
le: în Bucure ti – i în ar  (pentru lista 
complet  – vezi pag. 6);  particip rile 
F.C.E.R. la Programul „Diaspora, o rea-
litate evreiasc  a societ ii moderne” i 
„Ziua Ierusalimului”;  prelungirea pân  
la 1 noiembrie a.c. a contractului de co-
laborare cu F.C.E.R. a Rabinului Rafael 
Shaffer;  deplasarea în Israel a unor 
concuren i din C.E. Oradea i C.E.Ia i la 
concursul „Hidon Hatanah”;  participa-
rea unui delegat al CSIER la conferin e 
de la New York, 19–21 aprilie a.c.; Tel 
Aviv – 13–15 mai a.c.; Haifa – 22–23 

mai a.c.;  alegerile de conduceri c ro-
ra le-a expirat mandatul în comunit ile 
Boto ani, Sighet, F lticeni, Hu i. Au fost 
solicitate:  sporirea rigorii în administra-
rea, gestionarea, securizarea bunurilor 
în comunit i;  interzicerea de avansuri 
pentru decont ri f r  referat de necesi-
tate;  întocmirea de c tre Birourile de 
Control Financiar Intern i Contabilitate 
a unui proiect de proceduri speci  ce i 
instruc iuni de aplicare;  adresarea 
unei inform ri c tre Institutul Na ional 
de Statistic  prezentat  de pre edintele 
i vicepre edintele F.C.E.R., dr. Aurel 

Vainer i ing. Paul Schwartz, privind 
neconcordan e între rezultatele recen-
s mântului i datele statistice existente 
la F.C.E.R. Au fost aprobate:  comple-
t ri la proiectul de regulament intern al 
F.C.E.R.;  întocmirea de c tre CAPI 
a unui set de m suri pentru prevenirea 
pr bu irii unor obiective cu grad înalt de 
deteriorare. S-au rezolvat probleme ale 
unor departamente, servicii din Federa ie 
i Comunit i. 

ING. NILU ARONOVICI

Protocol privind colaborarea politic  
dintre Uniunea Social Liberal  

i Grupul Parlamentar al Minorit ilor Na ionale 
din cadrul Camerei Deputa ilor

A a cum se tie, USL i Grupul 
minorit ilor na ionale din Camera 
Deputa ilor au încheiat un Protocol 
de colaborare, care reglementeaz  
raporturile reciproce. Amintim c  Vic-
tor Ponta, pre edintele PSD i premier 
al Guvernului României, a declarat c  
acest Protocol devine parte integrant  
din Programul de guvernare. Red m 
mai jos textul integral al Protocolului:

Recunoscând rolul minorit ilor na i-
onale reprezentate de Grupul Parlamen-
tar al Minorit ilor Na ionale (GPMN) ca 
 ind p r i constitutive ale statului român 
modern, continuatoare ale procesului 
început la 1 decembrie 1918, la Alba 
Iulia, Uniunea Social Liberal  (USL) 
a încheiat un Acord de colaborare 
cu GPMN, care i-a a  rmat, la rându-i, 
ata amentul fa  de valorile democra-
tice ale economiei de pia , voin a de 
a dezvolta mecanismele democratice, 
drepturile i libert ile cet ene ti. Drept 
urmare, USL i GPMN convin:

1. S  ac ioneze împreun  pentru 
men inerea unui climat politic i econo-
mic stabil în România.

2. S  ac ioneze împreun  pentru 
interesul României în plan european i 
interna ional.

3. S  ac ioneze împreun  pentru 
p strarea unui echilibru just între di-
minuarea efectelor crizei economice i 
îmbun t irea situa iei socio-economice 
a cet enilor României.

4. S  ac ioneze împreun  pentru 
dezvoltarea economiei române ti i 
îmbun t irea condi iilor de trai în Ro-
mânia.

5. S  ac ioneze împreun  pentru 
men inerea i dezvoltarea drepturilor 
cet enilor apar inând minorit ilor 
na ionale.

6. S  coopereze în tot ce înseamn  
activitatea politic  desf urat  în Par-
lamentul României precum i în admi-
nistra ia social  i local .

7. S  se consulte în toate chestiunile 
de interes na ional major.

8. S  se consulte în toate chestiunile 
care pot afecta interesele sau activitatea 
uneia din p r i.

9. S  se informeze reciproc în tot 
ceea ce prive te chestiunile de interes 
comun sau care pot afecta, prin conse-
cin ele lor, una din p r ile semnatare.

10. S  se întâlneasc  s pt mânal 
i de câte ori este nevoie pentru a se 

consulta în ceea ce prive te chestiunile 
politice i administrative curente.

P r ile semnatare consider  c  sunt 
urgente urm toarele m suri:

1. Adoptarea unui set de m suri 
care s  asigure o bun  func ionare a 
economiei în condi ii de criz  economic  
prelungit .

2. Reîntregirea drepturilor salariale 
ale salaria ilor din sectorul bugetar pen-
tru a le aduce la nivelul la care acestea 
au fost înainte de iunie 2010.

3. Adoptarea m surilor reparatorii 
în ceea ce prive te calculul cotei de 
asigur ri de s n tate pentru pensionari.

4. Adoptarea unei legisla ii juste în 
ceea ce prive te regimul bunurilor imo-
bile con  scate de c tre regimul comu-
nist, legisla ie care s  asigure restituirea 
bunurilor acolo unde ele exist  i m suri 
reparatorii juste acolo unde bunurile 

imobile nu mai exist . 
5. Adoptarea legii cadru pentru mi-

norit ile na ionale.

GRUPUL PARLAMENTAR AL MINO-
RIT ILOR NA IONALE

1. Va acorda votul s u atât în comisii 
cât i în plen unui Guvern USL.

2. Va acorda sprijin parlamentar pe 
toat  durata existen ei acestui Guvern 
atât în ceea ce prive te comisiile par-
lamentare cât i în ceea ce prive te 
Camera Deputa ilor, precum i în 
cadrul Biroului Permanent al Camerei 
Deputa ilor.

3. Va acorda sprijin Guvernului în 
politica extern  i afacerile europene.

UNIUNEA SOCIAL LIBERAL
1. Va ac iona pentru men inerea me-

canismului de reprezentare parlamenta-
r  a organiza iilor cet enilor apar inând 
minorit ilor na ionale a a cum este el 
în prezent.

2. Va men ine reprezentan ii Grupului 
Parlamentar al Minorit ilor Na ionale 
numi i în structurile guvernamentale din 
administra ia central  i local .

3. Va numi în func ia de secretar de 
stat la DRI un reprezentant al GPMN.

4. Va sus ine în continuare dezvol-
tarea înv mântului pentru minorit ile 
na ionale, inclusiv editarea manualelor 
colare pentru elevii reprezentând mi-

norit ile na ionale.
5. Va sus ine în continuare protejarea 

patrimoniului cultural, comunitar i de 
cult al minorit ilor na ionale.

6. Va elabora, împreun  cu GPMN, 
Strategia na ional  pentru romi.

6 7  d e  a n i  d e  l a  v i c t o r i a 
a s u p r a  G e r m a n i e i  n a z i s t e

Cu prilejul s rb toririi victoriei asupra 
Germaniei naziste, la Cimitirul Militar 
din Pipera, unde se a   Monumentul 
Soldatului Sovietic, a avut loc în data 
de 11 mai a.c. ceremonia depunerii de 
coroane de  ori din partea Ambasadei 
Federa iei Ruse, a ambasadelor unor 

ri - foste componente ale URSS, a Re-
gatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de 
Nord, a Ministerului Ap r rii Na ionale 
al României, a Asocia iei Veteranilor de 
R zboi, Asocia iei Revolu ionarilor de la 
1989, Asocia iei de Prietenie Româno-

Ruse, Comunit ii Ru ilor Lipoveni, ca 
i a Federa iei Comunit ilor Evreie ti 

din România, reprezentat  de vicepre-
edintele acesteia, ing. Paul Schwartz, 

pre edintele AERVH, dr. Liviu Beris, 
colonel (r) Aurel Ianovici, prof.dr. G. 
Botescu. Au fost intonate imnurile de 
stat al Federa iei Ruse i al României. 

E.S. Oleg S. Malghinov, ambasado-
rul Federa iei Ruse, a rostit o cuvântare 
în care a evocat jertfa de sânge a mili-
tarilor fostei URSS, sprijinul acordat de 
SUA i de Alia i, suferin ele popoarelor 

i rilor cotropite de Germania nazis-
t , ca i suferin ele evreilor în timpul 
Holocaustului. Excelen a Sa a mul umit 
autorit ilor române pentru c  p streaz  
memoria acestui eveniment major în 
istoria Europei i a lumii. A urmat un 
cocktail la sediul Ambasadei Federa iei 
Ruse, la care au participat numero i 
ambasadori, reprezentan i ai organelor 
de stat române i ai unor organiza ii din 
România. 

(B.M.M.)
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PERICOPA NASO (Numeri 4:1 – 7:89)
Se cite te sâmb t , 2 iunie 
În pericopa s pt mânii sunt descrise 

jertfele aduse de cele dou sprezece c pete-
nii ale triburilor la inaugurarea Tabernacolu-
lui. De i aceste jertfe au fost identice, totu i 
Tora repet  pentru  ecare c petenie ce 
jertf  a adus aceasta. Ar   fost chiar su  cient 
dac  ar   fost scris : ”A doua zi, Netanel,  ul 
lui uar, c petenia tribului Isaschar, a adus 
aceea i jertf . ” Totu i, Tora repet  în detaliu 
ce jertfe a adus i Netanel,  ul lui uar, i 
 ecare dintre cele dou sprezece c petenii. 
Acest fel de exprimare este necaracteristic 
pentru Tora, care de regul  se folose te de 
un limbaj extrem de concis.

 Ra i aduce o explica ie Midra ic  pentru 
aceast  repeti ie. Jertfele, de i identice prin 
form , erau totu i diferite prin inten iile lor. 
Fiecare din c petenii avea ceva propriu de 
exprimat. Jertfele au fost simbolurile prin 
care ei s-au exprimat. A fost doar o coin-
ciden  c  to i au ales acelea i simboluri, 
optând independent unul de cel lalt pentru 
acelea i jertfe. 

De i între ele erau doar diferen e de 
inten ie, totu i Tora a scris despre  ecare 
în parte. Prin aceasta, Tora ne înva  s  nu 
privim doar aspectul exterior al ac iunilor, ci 
i inten iile care stau în spatele lor. Aceast  

înv tur  arunc  o lumin  nou  asupra 
rug ciunii. De i repet m zilnic acela i text, 
rug ciunile sunt totu i diferite prin inten iile 
lor. Chiar dac  ne rug m zilnic pentru bu-
n stare, problemele  nanciare de ast zi nu 
mai sunt cele de ieri. Chiar dac  ne rug m 
zinic pentru s n tate, bolile de ast zi nu 
mai sunt cele de ieri. Prin inten iile care 
se schimb  tot timpul,  ecare rug ciune, 
de i textul nu s-a modi  cat, este totu i o 
rug ciune nou .

*
Netanel,  ul lui uar, c petenia tribului 

Isaschar, a adus ca jertf , printre altele, ca 
to i ceilal i: un bou, un berbec i o oaie. Ra i, 
bazat pe o surs  Midra ic , dezv luie ce 

simbolizau pentru el aceste jertfe. Prin bou 
dorea s  aminteasc  meritul Patriarhului 
Avraham care, bolnav dup  ce a f cut Brit 
Mila i într-o zi de canicul , a alergat s  
taie trei boi pentru a- i servi oaspe ii. Prin 
berbec, dorea s  aminteasc  meritul Patri-
arhului I hak, care s-a l sat legat pe altar i 
apoi a fost înlocuit de un berbec. Prin oaie, 
dorea s  aminteasc  meritul Patriarhului 
Iaacov, care nu a furat din oile lui Lavan.

Amintirea meritelor Patriarhilor Avraham 
i I hak este de în eles. Ei au f cut, într-ade-

v r, fapte de o deosebit  m re ie. Amintirea, 
în acest context, a faptului c  Patriarhul 
Iaacov nu l-a în elat pe Lavan, pare chiar 
a nu   la locul ei. 

 Experien a vie ii este îns  diferit . Oa-
meni care sunt capabili s  fac  o fapt  de 
o deosebit  m re ie nu sunt foarte rari. Mult 
mai rari sunt cei care nu se ating de nimic ce 
nu este al lor, care nu-i în eal  nici m car 
pe cei care i-au în elat. Meritul Patriarhului 
Iaacov este poate cel mai mare.

Rabin RAFAEL SHAFFER

PERICOPA BEALOTHA (Numeri 8:1-
12:16)  

Se cite te sâmb t , 9 iunie
Dumnezeu îi indic  lui Mo e modul în 

care trebuie a ezate i aprinse lumân rile 
Menorei. Levi ii sunt din nou consacra i 
ritualului Templului i sunt date legi referi-
toare la durata serviciului acestora. Evreii 
s rb toresc Pesah-ul în Pustia Sinai. Este 
dat  s rb toarea de Pesah Sheni (Al doilea 
Pesah), pentru cei care - din motive obiecti-
ve (necur enie sau o c l torie lung ) - nu 
pot celebra Pesah-ul în acela i timp cu 
restul ob tii. Este descris norul de fum sau 
de foc care se a   deasupra Cortului Intâl-
nirii i care îi c l uzea pe evrei în pustiu. 
Dumnezeu le d  evreilor porunc  s  con-
fec ioneze dou  trâmbi e de argint cu care 
s  sune la s rb tori sau la ridicarea taberei. 
Evreii pleac  din Sinai. Sunt men ionate 
c peteniile  ec rui trib. Socrul lui Mo e 

dore te s  se reîntoarc  în ara lui, în inutul 
Midianului. Evreii cer carne de mâncare i 
se plâng, considerând c  via a din Egipt era 
mai bun , motiv pentru care sunt pedepsi i 
prin foc divin i molim . Dumnezeu le d  de 
mâncare prepeli e. Miriam, sora lui Mo e, 
este pedepsit  de c tre Dumnezeu pentru 
c  i-a vorbit fratele de r u.

PERICOPA SLAH (Numeri 13:1-15:41)   
Se cite te sâmb t , 16 iunie
Dumnezeu îi porunce te lui Mo e s  

trimit  12 soli, reprezentan i ai  ec rui trib, 
în ara Canaanului pentru a o vedea i 
a aduce poporului ve ti despre ea. Mo e 
îi schimb  numele lui Hoshia ben Nun în 
Iehoshua ben Nun. Solii pleac  în Canaan, 
viziteaz  ara, apoi se întorc, aducând cu 
ei roade ale p mântului. Raportul spionilor 
este defavorabil, ei necrezând în faptul c  
evreii sunt capabili s  biruiasc  în r zbo-
iul cu amaleki ii, hiti ii, iebusi ii, amori ii i 
celelalte popoare ale Canaanului. Singurii 
care au cuvinte bune de spus sunt Iehoshua 
ben Nun i Caleb ben Iefune. Poporul se 
r zvr te te împotriva lui Mo e i dore te 
s  se întoarc  în Egipt. Dumnezeu vrea s  
distrug  poporul evreu, îns  Mo e pledeaz  
pentru iertare. Dumnezeu îi pedepse te pe 
evrei prin sentin a ca întreaga genera ie 
peste vârsta de 20 de ani s  moar  în 
pustiu, urmând ca to i copiii s  intre în Ere  
Israel. Mul i dintre evrei hot r sc s  se lupte 
totu i cu locuitorii rii Canaanului i sunt 
uci i. Sunt date legi referitoare la jertfe. Este 
dat  porunca de a separa hala din aluatul 
pentru pâine. Un om care culegea lemne 
în ziua de abat este omorât cu pietre prin 
sentin a divin . Este dat  porunca referi-
toare la i it, ciucurii care trebuie purta i în 
col urile ve mintelor.

PERICOPA KORAH (Numeri 16:1-
18:32)   

Se cite te sâmb t , 23 iunie
Korah, un evreu din tribul lui Levi, împre-

un  cu Datan i Aviram din tribul Reuven, 
se revolt  împotriva lui Mo e i lui Aharon, 
motivul invocat  ind faptul c  poporul evreu 
ar trebui s  poat  lua parte direct la ritualul 
din Mi kan, f r  a   necesari intermediari 

(kohanim). Mo e încearc  s  l mureasc  
problema, întâi cu Korah, apoi cu Datan 
i Aviram, îns  nu reu e te. Dumnezeu 

dore te s  distrug  poporul pentru aceast  
nesupunere, îns  Mo e i Aharon intervin 
favorabil. Korah, Datan i Aviram sunt 
înghi i i de p mânt, împreun  cu întreaga 
lor familie. Cei 250 de oameni care li se 
al turaser  în aceast  revolt  mor i ei, 
mistui i de foc divin. Poporul se r zvr te te 
din nou i este lovit de c tre Dumnezeu cu 
o molim  în care 14.700 de persoane sunt 
ucise. Mo e i Aharon se roag  i potolesc 
mânia divin . Aharon i celelalte c petenii 
de triburi iau parte la un „concurs al toiege-
lor”, urmând ca aceluia pe care Dumnezeu 
l-a ales pentru serviciul divin s  îi în  oreasc  
toiagul. Aharon câstig , iar toiagul lui este 
plasat lâng  Tablele Legii în Chivotul Le-
g mântului. Sunt date legi pentru koheni 
i pentru levi i, privitoare la modul în care 

ace tia vor bene  cia de pe urma zeciuielii 
i a jertfelor. Sunt reînt rite interdic iile ca 

un str in sau un membru al unui alt trib, în 
afar  de Levi, s  participe activ în ritualurile 
din Mi kan.

PERICOPA HUKAT (Numeri 19:1-22:1)   
Se cite te sâmb t , 30 iunie
Dumnezeu d  evreilor legile referitoare 

la vaca ro ie i la modul în care aceasta 
poate   folosit  pentru puri  care. Miriam, 
sora lui Mo e i Aharon, moare. Poporul 
cere ap . Mo e i Aharon nu respect  întoc-
mai porunca lui Dumnezeu i sunt pedepsi i 
cu interdic ia de a intra în Israel. Poporul 
evreu se retrage din fa a edomi ilor, dup  ce 
solicitaser  dreptul de a trece liber prin ara 
acestora. Aharon moare i Eleazar,  ul lui, îi 
ia locul în func ia de Kohen Gadol. Poporul 
evreu se lupt  cu canaani ii, dup  ce ace tia 
le refuz  trecerea prin ar , i porne te r z-
boi împotriva lor. Poporul se revolt  din nou 
i Dumnezeu îi pedepse te cu erpi de foc. 

Israel învinge pe Sihon, împ ratul amori ilor, 
i pe Og, regele Bashanului.

Pericope prescurtate, preluate de pe 
site-ul DvarTora.ro, unde apar sub semn -

tura Rabinului SHLOMO SORIN ROSEN 

I U D A I C A

REFLEC II BIBLICE

Pentru ob tea noastr , cu tineri atât 
de pu ini, o nunt  e mai mult decât un 
eveniment privat, e o garan ie pentru 
viitorul comunitar. De unde - i partici-
parea simptomatic  la nunta despre care 
vorbim: lideri F.C.E.R., C.E.B., Joint, 
JCC, pre edin i de comunit i din ar . 
În Sinagoga Mare din Capital , lume - c  
nu mai aveai loc s  arunci un ac! Mirii 
au avut, la rându-le, valoare de simbol: 
Erwin im ensohn, actualul pre edinte 
al comunit ii bucure tene, nepot al 
unui pre edinte de comunitate din Târgu 
Neam , a primit o educa ie evreiasc  în 
familie, întregit  de tot ce putea s -i ofere 
comunitatea din Piatra Neam  natal , 
des vâr it  prin multe particip ri la cur-
suri de instruire iudaic  din ar  i str i-
n tate. Eliza Croitoru este descendenta 
unei vechi familii bârl dene. În perioada 
interbelic , cam jum tate din popula ia 
Bârladului era evreiasc , comunitatea - 
veche de mai bine de 300 de ani. Ast zi a 
r mas o comunitate mic , cu tineri – s -i 
numeri pe degete. Una dintre ei – Eliza.  
Ea este acum student  la Facultatea de 
Medicin  din Capital . i-a cump rat 
je  la s rb torile de toamn , a cântat 
la spectacolul de Purim, a participat la 
Seder… i uite c  for a de regenerare a 
ob tii evreilor români in  rm  aprecierile 
scepticilor care, cu mul i ani în urm , îi 
preconizau as  n itul. 

Într-un recent interviu acordat „Reali-
t ii Evreie ti”, când a început anul 90 al 
C.E.B., tân rul ei pre edinte amintea de 
încrederea pe care Marele Rabin Mena-
chem Hacohen o avea fa  de tineri, de 
faptul c  acest sprijin i-a dat putere. A a 
se face c , de i i-a încheiat misiunea 
de îndrum tor spiritual al ob tii, Marele 

Rabin a o  ciat cununia religioas . Dar 
înainte de a se începe nunta, un “maes-
tru de ceremonii”, Cristi Avram, prieten 
cu mirii, a explicat invita ilor momentele 
importante, printre care i semni  ca ia 
Ketubei, angajamentul mirelui fa  de mi-
reas , pe care este obligat s  o între in  
toat  via a. Ceremonia a fost deschis  
de alaiul nunta ilor – p rin ii mirelui, cei 
ai miresei, domni oarele de onoare i 
cavalerii, care au trecut prin Sinagog  i 
s-au a ezat lâng  hupa,  ind invita i aici 
i bunica miresei, fratele mirelui i na ii. 

Au sosit apoi, rând pe rând, mirele i la 
sfâr it - mireasa, frumoas  ca-n pove ti, 
cu fa a acoperit  de v l pentru ca mirele 
s  nu o vad  decât dup  binecuvântarea 
de c s torie. Cei doi s-au a ezat în fa a 
Aron Kode -ului. Apoi Marele Rabin 
le-a spus: „Dragii no tri Erwin i Eliza, 
casa voastr  s   e loc de armonie, de 
împ care, în concordan  cu preceptele 
înv turii iudaice”. A fost f cut  binecu-
vântarea pe vin, s-a citit ketuba – actul de 
c s torie religioas . Mirele a fost întrebat 
dac  semneaz , deci accept  obliga iile 
fa  de so ie i dac  a cump rat inelul. 
Dup  r spunsul dat de el, au urmat bi-
necuvânt rile. Primele trei au fost rostite 
de E.S. Mark Gitenstein, ambasadorul 
S.U.A. în România, deputat dr. Aurel 
Vainer, pre edintele F.C.E.R., Rabinul 
Rafael Shaffer, E.S. Dan Ben-Eliezer, 
ambasadorul Israelului în România, 
Hari Orenstein, unchi. Au spus a patra 
binecuvântare directorul Joint pentru 
România, Israel Sabag, i tat l miresei, 
Teddy Croitoru. A cincea binecuvântare a 
fost rostit  în ebraic  de Rabinul Naphtali 
Deutsch i în român  – de Nesty Knoll, 
unchi. Cei care au spus a asea bine-

cuvântare în ebraic  i român  au fost 
Fredy Knoll, unchi, i Arthur im ensohn, 
tat l mirelui. A aptea binecuvântare, în 
ebraic  i român , a fost dat  de Marele 
Rabin Menachem Hacohen, Prim Can-
torul Iosif Adler, fratele mirelui, Albert 

im ensohn. În încheiere, Marele Rabin 
a dat mirelui i miresei binecuvântarea 
cohanim-ilor. Nu au lipsit de la ceremonie 
momentul în care mirele este înconjurat 
de apte ori de mireas , familie i na i, 
frumoasele cântece interpretate de corul 
Sinagogii Mari i de c tre Prim Cantorul 
Iosif Adler. To i participan ii la ceremonie 
au fost invita i apoi la un cocktail, prilej 
cu care mireasa a fost, pur i simplu, 
acoperit  cu  ori.

La Predeal, muzic  i dans 
pân -n zori

La fel de fastuos a continuat nunta la 
Hotel „Rozmarin” din Predeal, onorat  de 
E.S.Dan Ben-Eliezer cu so ia, de prima-

rul Sectorului V al Capitalei, Marian Van-
ghelie i de to i cei care s-au considerat 
prieteni ai tinerei perechi, indiferent dac  
reprezentau conducerea Federa iei, 
dac  erau pre edin i de comunit i sau 
rude, colegi,  de toate vârstele. Nunta, 
deosebit de elegant , într-o atmosfer  
vesel  în restaurantul împodobit cu  ori, 
a inut pân -n zori. Toat  lumea a dansat, 
pe muzic  modern  i retro, interna iona-
l , israelian  i româneasc . A fost r pit  
mireasa, pentru redobândirea c reia 
Erwin a dus negocieri grele, ajutat de 
na , pre edintele Aurel Vainer, care pân  
la urm  a promis c  va pl ti o parte din 
r scump rare, cealalt  parte  revenind 
mirelui.  Mânc ruri i b uturi alese, un 
minunat tort al miresei, buna dispozi ie 
între inut  de maestrul de ceremonii - fra-
tele mirelui, au f cut o sear  i-o noapte 
de poveste, care va r mâne mult  vreme 
în amintirea invita ilor.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

„…TREI ZILE,  NUNTA A INUT”
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Cine poate   considerat evreu
Secretarul general al F.C.E.R., ing. 

Albert Kupferberg, a prezentat informa-
rea privind stadiul îndeplinirii Hot rârilor 
adoptate la reuniunea Consiliului de 
Conducere al F.C.E.R. din 31 august – 1 
septembrie 2011:  ocuparea de c tre 
pre edintele C.E. Br ila, Iancu Segal 
David, a locului vacant în Consiliul de 
Conducere prin decesul regretatului pre-
edinte al Comunit ii din Piatra Neam , 

Hary Solomon z.l.;  extinderea pân  la 8 
februarie 1946 a drepturilor de primire, din 
partea organiza iei Claims Conference, 
a compensa iilor pentru victimele nazis-
mului;  organizarea de alegeri locale în 
comunit ile în care, în 2011, au expirat 
mandatele conducerilor;  e  cientizarea 
Centrelor de Instruire i Recreere (CIR); 

 prelungirea angaj rii Rabinului Rafael 
Shaffer pân  la 1 noiembrie 2012;  
aplicarea recorel rii de retribu ii ale per-
sonalului din comunit i;  înregistrarea, 
la recens mânt, a unei diferen e între 
num rul de evrei în România i eviden-
ele F.C.E.R.;  Primul Congres Sionist 

de la Foc ani – 130;  redistribuirea de 
fonduri de la Funda ia „Caritatea”. O tem  
larg dezb tut  a fost cea a diferen ei 
între eviden ele F.C.E.R. i datele de la 
recens mânt privind num rul evreilor din 
România. O surs  de confuzie - evreii cu 
ascenden  evreiasc  (ing. Tiberiu Roth 
i ing. Sorin Blumer);  tratamentul istoric 
i în actualitate al evreilor cu ascenden-
 evreiasc  (dr. Alexandru Elias);  

tratarea administrativ  a problemei din 
partea liderilor comunitari (pre edintele 
C.E. Oradea, ing. Felix Koppelmann);  
înscrierea f r  discriminare ca membri 
în comunit i (coordonatorul Cancelariei 
Rabinice, Edy Kupferberg);  declararea 
etniei la recens mânt - o problem  de 
con tiin  (vicepre edintele F.C.E.R., 
ing. Paul Schwartz, pre edintele C.E.B., 
Erwin im ensohn, consilierul personal al 
pre edintelui F.C.E.R., Silviu Vexler). Dr. 
Aurel Vainer a ar tat c  problema ascen-
den ei este similar  la toate minorit ile 
na ionale cu reprezentare în Parlament 
i c , pân  la 10 mai a.c., se va face o 

scrisoare c tre Institutul Na ional de Sta-
tistic  cu privire la situa ia evreilor potrivit 
statisticilor comunitare. Pe de-alt  parte, 
pre edintele F.C.E.R. a vorbit despre 
eforturile deosebite ale Federa iei vizând 
corelarea salariilor pentru comunit i, ini i-
ativa ing. Ionel Schlesinger, pre edintele 
Comunit ii din Arad. Vorbitorul s-a referit 
i la propunerea ing. Tiberiu Roth de a 

furniza masa de prânz la Cristian de la 
restaurantul ritual din Bra ov. Oricum, 
urmeaz  s   e numit un director al CIR 
care se va ocupa i de aceast  problem .

Execu ia bugetar  pe 2011 
i bugetele comunit ilor

Directorul economic al F.C.E.R., ec. 
Ovidiu B nescu, a f cut o prezentare 
ampl  a execu iei bugetare pe anul 2011, 
subliniind c , în po  da unor di  cult i, 
deficitul bugetar este de aproximativ 
705.000 de lei, în condi iile în care Fe-
dera ia a alocat fonduri mai mari cu 1,5 
la sut  pentru D.A.S.M. Vorbitorul a scos 
în eviden  cre terea substan ial  a ve-
niturilor, inclusiv ale celor provenind de 
la Funda ia “Caritatea” dar i cre terea 
investi iilor cu 205 la sut  fa  de 2010, 
recorelarea salariilor i cre terea altor 
cheltuieli la comunit i. La cererea pre-
edintelui Federa iei, directorul DASM, 

ec. Attila Gulyas, a prezentat bugetul 
Asisten ei i a explicat existen a de  citului 
datorit  reducerii aloca iilor din partea 
Joint, a cre terii baremului pentru asista i, 
num rul acestora crescând de la 250 în 

2010 la 782 în 2011, precum i datorit  
unor salarii neprev zute, DASM angajând 
mai multe persoane pentru ajutor gospo-
d resc, asisten i sociali, psihologi. 

În cuvântul s u, Tiberiu Roth a apre-
ciat extinderea num rului celor care se 
bucur  de ajutor gospod resc. El a f cut 
o serie de observa ii legate de întocmirea 
bugetului. Astfel, ar   necesar  simpli  ca-
rea rela iilor dintre Federa ie i comunit i 
în aceast  problem , bugetul Federa iei 
este prea dependent de surse pe care 
nu le putem controla, este necesar  o 
informare mai transparent  în ce prive te 
veniturile, nu exist  o abordare responsa-
bil  în problema repara iilor. inând cont 
c  popula ia evreiasc  îmb trâne te ar 
trebui ca prin sistemul de restaurante s  
se asigure o alimenta ie s n toas , a 
atras aten ia Tiberiu Roth. A Giltmann a 
ridicat problema fondurilor provenite de 
la Funda ia “Caritatea” . Dup  p rerea 
lui, statutul “Carit ii”, respectiv luarea 
deciziilor în unanimitate,blocheaz  ac-
tivitatea comunit ilor. Vorbitorul, ca de-
altfel i al i pre edin i de comunitate, au 
ridicat problema des  in rii fondurilor de 
rulment care, anterior, serveau la plata 
unor lucr ri pân  la primirea de fonduri de 
la Federa ie. Apreciind execu ia bugetar  
pe 2011, ing. Felix Koppelmann a ridicat 
o serie de probleme legate de folosirea 
fondurilor de c tre comunit i i a cerut 
clari  carea statutului Centrelor Comunita-
re Evreie ti( JCC- uri),  nan rii activit ii 
lor i salariz rii angaja ilor de la Centrele 
Comunitare. Referitor la bugetele comu-
nit ilor, Ovidiu B nescu a vorbit despre 
lipsa de realism a unora dintre ele în ce 
prive te cheltuielile. A.Vainer a subliniat 
c  bugetele comunit ilor reprezint  do-
cumente esen iale dar în întocmirea lor 
trebuie s  se in  cont în primul rând de 
resursele proprii, dup  aceea s  se fac  
apel la Federa ie. Ing. Paul Schwartz a 
ar tat c  se cunosc situa iile din comuni-
t i i a propriet ilor. S-a decis ca, într-o 
lun , s  se fac  o evaluare a imobilelor 
care se a   în diferite st ri de degradare i 
prezint  pericole. Nu trebuie s  se uite c  
cele sacre au o vechime de peste 80-120 
de ani. Ele nu pot   reparate din bugetele 
comunit ilor i oricând se pot repeta 
cazuri ca cel al sinagogii din Satu Mare. 
Este foarte di  cil  împ r irea banilor, dar 
prioritatea o are Asisten a. Vorbitorul a 
remarcat c  nu s-au f cut inform ri de-
taliate privind comunit ile care au primit 
bani în plus de la Federa ie. Singura 
comunitate care a oferit bani a fost cea 
din R d u i, care a furnizat fonduri pentru 
reabilitarea a dou  corpuri de cl diri din 
complexul B lu . Luciana Friedmann, 
pre edinte al Comunit ii din Timi oara, a 
ar tat c , din p cate, exist  litigii istorice 
ale comunit ii care reduc fondurile. În 
ce prive te bugetul, ea a propus intro-
ducerea de criterii pentru prioritizarea 
investi iilor, constatând c  nu toate sunt 
acoperite. Ing. Rudy Marcovici, directorul 
CAPI, a cerut ca  ecare comunitate s  
aib  fonduri pentru urgen e, ceea ce este 
un lucru di  cil, deoarece “Caritatea” are 
criterii precise pentru cheltuirea banilor. 
Cu mici excep ii, toate sinagogile din ar  
ar trebui consolidate, din aceast  cauz  
prioritizarea e foarte di  cil .

Problema fondurilor de rulment a fost 
din nou ridicat , A. Gulyas subliniind c  
ea a fost solu ionat  prin acordarea unor 
avansuri, dar nu se poate reveni la siste-
mul anterior.Tiberiu Roth a vorbit despre 
ca rut, respectiv despre t ierea ritual  
care se efectueaz  o dat  la ase luni i 
cum s-ar putea optimiza pentru ca p s-
trarea c rnii s   e mai ieftin . El a cerut 
ca salariile s   e pl tite la timp i tatele 
de plat  s  se trimit  la Federa ie în timp 
util.La rândul s u, F. Koppelmann a ar tat 

c  unele repara ii urgente se pot face i 
din banii încasa i din chirii.

Orient ri de buget pe 2012
Ec. Marcel Sterescu a prezentat Ra-

portul Comisiei de cenzori privind gesti-
unea F.C.E.R., din care a reie it c  au 
fost respectate prevederile contractului i 
Statutului Federa iei, hot rârile adoptate 
în Adunarea General  a F.C.E.R., actele 
normative în vigoare. Directorul economic 
al F.C.E.R., ec. Ovidiu B nescu, a expus 
orient rile privind bugetul pe anul 2012 i 
a enumerat obiectivele bugetului: asigura-
rea continuit ii vie ii comunitare evreie ti 
în România, vizând asisten a social  i 
medical , cultul mozaic, patrimoniul imo-
biliar, prezervarea i valori  carea mo te-
nirii iudaice, culturale, istorice, artistice 
etc., în condi iile unui regim de economisi-
re strict  a resurselor, recorel ri i ajust ri 
de salarii i tarife pentru colaboratori la 
F.C.E.R. i comunit i. În stabilirea venitu-
rilor au fost luate în considerare:  fonduri 
ob inute din valori  carea patrimoniului 
imobiliar;  resurse bugetare venite de la 
autorit i;  continuarea suportului primit 
de la Joint pentru asisten , educa ie i 
cult;  aloc ri de la Funda ia „Caritatea”; 

 contribu ii pentru produse i activit i 
de cult;  sponsoriz ri. Au fost luate în 
calcul pentru cheltuieli:  corelarea nu-
m rului de angaja i în strâns  leg tur  
cu organigrama F.C.E.R.;  efectuarea 
de repara ii în raport de asigurarea  nan-

rilor necesare i valori  carea imobilelor 
cu poten ial ridicat;  reducerea cheltu-
ielilor cu utilit ile;  corelarea planurilor 
editoriale cu realizarea veniturilor;  
e  cientizarea C.I.R.-urilor;  corelarea 
aloc rilor de la F.C.E.R. pentru comunit i 
cu m suri de cre tere a surselor proprii de 
 nan are. Au fost trecute în revist  m suri 
necesare pentru realizarea bugetului:  
monitorizarea veniturilor; . stabilizarea 
rela iilor F.C.E.R. cu Funda ia „Caritatea”; 

 monitorizarea încas rilor din chirii i din 
valori  carea unor obiective de patrimoniu 
imobiliar;  valori  carea terenurilor libere 
de morminte pe baza expertizelor rabini-
ce;  intensi  carea activit ii de ob inere 
a sponsoriz rilor;  monitorizarea chel-
tuielilor. Dezbaterile au relevat faptul c : 

 ajutoarele de la Claims Conference nu 
acoper  programul DASM, ceea ce con-
duce la solicitare de sprijin c tre F.C.E.R. 
(directorul DASM, ec. Attila Gulyas);  
cre terea receptivit ii Joint-ului din New 
York fa  de F.C.E.R. (directorul Joint 
pentru România, Israel Sabag). 

Funda ia “Caritatea” 
în dezbaterea participan ilor

Dr. Aurel Vainer a f cut o trecere în 
revist  a motivelor pentru care F.C.E.R. 
se a   în di  cult i  nanciare:  criza 
economic  i  nanciar  global ;  în-
ghe area pie ei imobiliare în România;  
diminuarea, din cauza in  a iei, a sumelor 
primite de la autorit ile de stat. Domnia 
sa a propus ca:  în memorandum-ul 
viitor, încheiat între F.C.E.R. i Funda ia 
„Caritatea”, s  se arate c  F.C.E.R. este 
fondator-partener al Funda iei;  raportul 
c tre conducerea F.C.E.R. s   e mai de-
taliat. A. Vainer a mai ar tat c  nu exist  
resurse de la Funda ie i pentru c  partea 
israelian  dore te un audit interna ional, 
ceea ce este foarte costisitor i nu cores-
punde legisla iei din România. El se va 
deplasa în SUA pentru a primi sprijin în 
solu ionarea acestei probleme. Ing. Felix 
Koppelmann a solicitat sprijinul Joint-ului 
pân  când F.C.E.R. va primi fonduri de 
la Funda ia „Caritatea”. „Joint-ul poate 
completa, dar nu poate înlocui ceea ce 
Funda ia redirec ioneaz  c tre F.C.E.R. 

prin vânzarea propriet ilor Federa iei”, a 
r spuns Israel Sabag. Ing. Paul Schwartz 
a descris structura i activitatea Funda iei 
“Caritatea”, ar tând c  dac  nu ar   exis-
tat, nu am   dispus de numeroase fonduri. 
În acest context, el a subliniat importan a 
sprijinului extern pentru a ob ine fondurile, 
fapt contrazis de F. Koppelmann. Tiberiu 
Roth i-a urat succes pre edintelui Vainer 
în c l toria sa, a abordat problema con-
 ictelor de interese în cadrul Funda iei, 
a structurii ei, a felului în care se iau 
deciziile, greu de în eles de americani. 
Problema auditului interna ional este 
important  i, dac  nu vom aplica proce-
duri interna ionale transparente, nu vom 
avea succes. Important este s  încerc m 
un aranjament cu al i actori implica i în 
Funda ie, a ar tat el. Chestiunea auditului 
a fost abordat  i de ing. Mirela A man, 
vicepre edintele C.E.B., ca i de dr.Aurel 
Vainer, care s-a pronun at pentru un audit 
românesc. Israel Sabag i-a exprimat 
speran a pentru clari  carea situa iei i 
a fost de acord cu un audit cu o  rm  
româneasc . El i-a solicitat Federa iei s  
garanteze furnizarea fondurilor necesare 
Asisten ei, ceea ce pre edintele F.C.E.R. 
nu a putut promite. Pe de alt  parte, ing. 
Andrei Seidler, directorul JCC Oradea, 
a propus accesarea de fonduri europe-
ne pentru reabilitarea l ca elor de cult. 
Pre edintele Federa iei a supus la vot 
orient rile vizând elaborarea noului bu-
get. Cu un vot contra, propunerea a fost 
votat .

Deputatul F.C.E.R. despre 
evenimentele din Parlament

R spunzând întreb rilor privind pozi ia 
F.C.E.R. fa  de mo iunea de cenzur  
împotriva Guvernului Mihai R zvan 
Ungureanu, dr. Aurel Vainer a ar tat c  
în discursul s u, copre edintele USL, 
senatorul PNL Crin Antonescu, a jignit 
minorit ile na ionale. În calitate de decan 
de vârst , dr. Aurel Vainer a demonstrat 
cu fapte c  minorit ile na ionale se a   
în Parlament „pe baza unui drept istoric”, 
ca participante la „crearea României de la 
începuturi i pân  ast zi”. Copre edintele 
USL i-a cerut scuze fa  de deputatul 
F.C.E.R. Pre edintele F.C.E.R. a primit 
felicit ri unanime din partea auditoriului. 

Au fost exprimate opinii. „Dincolo de 
interese, avem de ap rat valori” (ing. 
Tiberiu Roth);  „Grupul are statut dife-
rit,  ecare membru al s u poate vota în 
func ie de propriul punct de vedere” (prof. 
univ. dr. tefan Cazimir);  Pre edintele 
PDL, Emil Boc, a f cut o generalizare 
nefondat  când a spus c  «minorit ile 
na ionale au tr dat»” (dr. Alexandru Elias); 

 „A fost un discurs de excep ie pentru 
care am primit telefoane admirative de 
la evrei i neevrei” (vicepre edintele 
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz);  „Cred 
c  aceast  cuvântare ar trebui s  aib  o 
r spândire mult mai mare” (dr. ing. José 
Blum);  „Discursul ar trebui postat pe si-
te-ul Federa iei” (ing. Felix Koppelmann); 

 „Dac  scuzele au fost acceptate, nu 
cred c  ar trebui reluat  problema” (Erwin 

im ensohn). 

Noua organigram  
a F.C.E.R.

Proiectul de modi  care al Organigra-
mei F.C.E.R. a fost prezentat de secreta-
rul general al F.C.E.R., ing. Albert Kupfer-
berg. El prevede: 1. În  in area Centrului 
Iudaic pentru Editur  i Publicistic . 2. 
Reorganizarea Cabinetului pre edintelui 
F.C.E.R. 3. În  in area unui post de con-
silier personal al pre edintelui F.C.E.R. 

R E U N I U N E A  C O N S I L I U L U I  D E  C O N D U C E R E  A L  F. C . E . R . 

Binecuvântat  de Rabinul Rafael Shaffer, reuniunea 
Consiliului de Conducere al F.C.E.R. din 30 aprilie 2012 
s-a caracterizat printr-o ordine de zi bogat , lucr rile 
 ind conduse de pre edintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. 

Înaintea începerii lucr rilor, au fost f cute câteva ob-
serva ii i propuse câteva puncte pe ordinea de zi. Ing.

Tiberiu Roth, pre edintele Comunit ii bra ovene, a ce-
rut, ca în viitor, materialele prezentate spre dezbatere s  
 e trimise cu mai mult timp înainte de edin  membrilor 

Consiliului. De asemenea, el a solicitat o informare cu 
privire la votul pre edintelui F.C.E.R., deputat dr. Aurel 
Vainer, în cazul mo iunii de cenzur , propunere sus i-

nut  i de ing.A. Ghiltman, pre edintele Comunit ii din 
Ia i, în po  da pozi iei contrare a prof. universitar tefan 
Cazimir, care a apreciat c  votul este secret. Ing. Sorin 
Blumer, pre edintele Comunit ii Evreilor din Gala i, a 
cerut introducerea pe ordinea de zi a situa iei patrimo-
niului imobiliar i a restaurantelor rituale. 

(Continuarea în pagina 21)
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Iar ait pentru eroi, iar ait pentru martiri
Nu putem intra în s rb toare i celebra 

Ziua Independen ei Israelului,  f r  a ne 
pleca frun ile în memoria celor care au 
murit luptând ca Israelul s  tr iasc . O 
ceremonie f r  patetisme. Iar ait: pentru 
eroii independen ei i ai atâtor r zboaie 
de ap rare, pentru victimele atacurilor 
teroriste antiisraeliene. Sinagoga Mare 
din Bucure ti arhiplin ; oameni de toate 
vârstele, mul i tineri, mul i copii. Pre-
zen e notabile – E.S. Dan Ben-Eliezer, 
ambasadorul Israelului în România, ata-
atul militar al Ambasadei Israelului, col. 

Amichai Abrahams, ata atul Poli iei la 
aceea i Ambasad , Amit Bar-Ilan, Rabinii 
Rafael Shaffer i Naphtali Deutsch, lideri ai 
F.C.E.R., C.E.B., BBR, directorul general 
al colii „Lauder – Reut”, Tova Ben Nun-
Cherbis, directorul JCC din Capital , Shai 
Orny, reprezentan i ai MApN, ai corpului 
diplomatic. 

La retroproiector – maci în vânt, câm-
puri înverzite, chipuri de tineri plini de 
bucuria de a tr i. Sunt „tava de argint” din 
poezia lui Natan Alterman: „Un b iat i 
o fat / încet-încet p esc în fa a na iunii 
[…]// înc  nu au sp lat cu ap / urmele zilei 
celei grele i ale nop ii de pe linia de foc 
[…]/ «cine sunte i, cine sunte i?»/ i cei doi 
tineri r spund: noi suntem tava de argint 
pe care i s-a dat ie statul evreilor […]/ 
restul se va povesti în istoria poporului lui 
Israel”. Dureri care nu trec i datorii s  nte 
pentru cei r ma i, sublimate-n muzic  i 
poezie. Moment de reculegere. Rug ciuni: 
Izkor rostit de ata atul Poli iei, Amit Bar-
Ilan, fragmente din Psalmi în interpreta-
rea Rabinului Naphtali Deutsch, El Male 
Rahamim intonat de Prim Cantorul Iosif 
Adler, Kadi  spus de Eliezer Frumerman, 

care i-a pierdut fratele în De ertul Sinai, 
în 1972.

„Ziua Comemor rii i Ziua Independen-
ei ne poart  an de an înspre problemele 

de baz  ale existen ei noastre atât ca 
indivizi cât i ca na iune”, a subliniat E.S. 
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului 
la Bucure ti. „[…] Acesta este pre ul pe 
care îl pl tim în lupta noastr  dreapt  de a 
exista în singura ar  pe care o avem. Nu 
exist  cuvinte pentru a consola pierderea 
suferit  de familiile îndurerate, p rin i, fra i 
i surori,  i i  ice. Nu exist  substitut pen-

tru golul r mas în familia  ec rei victime. 
i aceast  durere zilnic  este adânc  i 

persistent . […] Chiar i dup  64 de ani 
de la independen , Israelul e nevoit s  
continue lupta i înc  ne confrunt m cu 
momente critice. Memoria celor c zu i este 
vie în inimile noastre. […] Yehi Zichram 
Baruch – Fie-le memoria binecuvântat !”. 

Ordinul de Zi, emis de eful Statului 
Major al For elor de Ap rare Israeliene, 
lt. general Benjamin Gantz, a fost citit de 
ata atul militar al Ambasadei, col. Amichai 
Abrahams, în care se a  rm  printre alte-
le: „ […] Ast zi, declar m cu mândrie c  
ducem la îndeplinire voin a celor c zu i. 
Privind Zahalul, vedem o putere militar  
capabil  s  opreasc  invazia inamicilor i 
care are o tehnologie avansat . La aceas-
t  or , în  care Orientul Mijlociu continu  
s   e fr mântat de revolte r sun toare, de 
ac iuni ale organiza iilor teroriste al c ror 
scop f r  sfâr it este de a ne distruge, 
Zahalul are for a de a face fa  numeroa-
selor provoc ri”. 

Ceremonia s-a încheiat cu intonarea 
imnurilor de stat ale României i Israelului.

E. SUHOR

Dac  vrei s  te apropii de tradi iile evreie ti!
Dac  vrei s  contribui la de  nirea modului de a percepe i asuma 

identitatea iudaic !
Dac  vrei s  a  i despre rolul b rbatului i al femeii în iudaism, despre Ro  

Hode  – s rb toarea dedicat  femeilor, despre concepte de etic  i moral  
în iudaism, despre istoria poporului evreu!

Dac  vrei s  tr ie ti experien a unui abat de neuitat!
Atunci nu mai a tepta – înscrie-te i tu la:

coala de var  SIHa 
EDI IA a XIV-a

Când? – 18-23 Iulie 2012 
Unde? - Centrul de instruire i recreere “Vila Mira” al FCER (Eforie Nord).

Cine?  – Membrii  Comunit ilor Evreie ti din România cu vârsta cuprins  
între 18 i 55 de ani.

Cum? – Completeaz  formularul
Gr bi i-v , num rul de locuri este limitat!!!

* Formularul de înscriere se g se te la Comunitatea evreiasc  
din localitatea dumneavoastr  sau la adresa www.rabinat.ro. 

edin a anual  a Consiliului Consultativ al Cultelor din România
În ziua de 26 aprilie 2012, în sala 

Conventus din Palatul Patriarhiei, sub 
presedin ia Preafericitului P rinte Patri-
arh DANIEL, a avut loc sedin a anual  
a Consiliului Consultativ al Cultelor din 
România, la care au participat cu drept 
de vot reprezentan i ai urm toarelor culte 
recunoscute:

Biserica Ortodox  Român ; Episcopia 
Ortodox  Sârb  de Timi oara; Biserica 
Romano-Catolic ; Biserica Român  Unit  
cu Roma, Greco-Catolic ; Arhiepiscopia 
Bisericii Armene; Biserica Ortodox  Rus  
de Rit Vechi din România; Biserica Refor-
mat  din România; Biserica Evanghelic  
C.A. din România; Biserica Evanghelic  
Lutheran  din România; Biserica Unita-
rian  din Transilvania; Biserica Cre tin  
dup  Evanghelie din România – Uniunea 
Bisericilor Cre tine dup  Evanghelie din 
România; Federa ia Comunit ilor Evre-
iesti din România – Cultul mozaic; Cultul 
Musulman din România.  În cadrul acestei 
edin e a fost aprobat prin consens Sta-

tutul Consiliului Consultativ al Cultelor din 
România care a fost semnat de c tre to i 
membrii prezen i.

1. Tema central  a acestei edin e 
a Consiliului Consultativ al Cultelor din  
România a fost „S n tatea – dar al lui 
Dumnezeu i responsabilitate uman ”. 
În acest sens, participan ii au subliniat 
faptul c  s n tatea, ca dar al lui Dumne-
zeu, este totodat  i o responsabilitate a 
omului, care are datoria de a p stra i cul-
tiva acest dar. Responsabilitatea aceasta 
revine atât  ec rui individ în parte, pentru 
propria s n tate, cât i comunit ii, care 

are datoria de a ajuta persoanele cu o 
s n tate precar  printr-o sus inut  acti-
vitate de prevenire i de tratare a bolilor. 
De asemenea, a fost men ionat  i res-
ponsabilitatea Statului pentru cet enii 
s i, care pl tesc contribu ii la asigur rile 
de s n tate. În acest sens, în  in area i 
organizarea de c tre cultele recunoscute 
a unor unit i medicale constituie o nece-
sitate evident  pentru  ecare cult în parte. 
Întrucât nu  ecare cult poate în  in a astfel 
de unit i, cultele din România sunt  inte-
resate în promovarea unui sistem sanitar 
public mai performant i e  cient, inând 
seama, mai ales, de faptul c  o mare 
parte a popula iei României este s rac . 
Din aceast  perspectiv , sistemul de s -
n tate trebuie ca, pe lâng  performan  
i e  cien , s  se ghideze permanent 

dup  principiile eticii sociale, se arat  în 
Comunicatul Secretariatului Consiliului 
Consultativ al Cultelor din România.

În privin a noului proiect de lege privind 
reforma sistemului sanitar românesc, 
reprezentan ii cultelor recunoscute au 
subliniat faptul c  aceasta trebuie s  
prevad  mecanisme de control astfel 
încât persoanele cele mai defavorizate 
s  nu  e neglijate sau tratate doar dup  
puterea lor  nanciar . În aceast  privin , 
cultele – prin  ecare cult în parte i toate 
împreun  – pot promova în rândul popu-
la iei un curent de solidaritate comunitar  
i social , o cultur  pentru s n tate, ceea 

ce implic  educa ia medical  pentru pre-
venirea bolilor (medicin  pro  lactic ) i 
pentru sus inerea bolnavilor cu posibilit i 
 nanciare reduse sau inexistente. Se re-

comand  parteneriate între Culte i unit i 
medicale publice i private.

2. Consiliul Consultativ al Cultelor din 
România sprijin  ini iativele legislative 
care ap r  via a   persoanei ca dar al 
lui Dumnezeu i dreptul la via  din 
momentul concep iei, promoveaz  va-
lorile tradi ionale ale institu iei familiei i 
încurajeaz  ocrotirea i cre terea copiilor 
în mediul familial, inclusiv prin adop ii.

3. Consiliul Consultativ al Cultelor 
din România î i manifest  preocuparea 
pentru protejarea i folosirea respon-
sabil  a întregii crea ii a lui Dumnezeu 
pentru a o transminte genera iilor viitoare 
în puritatea i frumuse ea ei. În acest 
context s-a exprimat îngrijorarea fa  de 
folosirea multor aditivi chimici i orga-
nisme modi  cate genetic în producerea 
alimentelor i se recomand  revenirea la 
hrana natural .

4. De asemenea, Consiliul Consultativ 
al Cultelor din România i-a manifestat  
sprijinul fa  de atitudinea Patriarhiei 
Române i fa  de recursul Statului Ro-
mân în cauza “Sindicatul P storul cel 
Bun contra României”, exprimându- i 
îngrijorarea fa  de modul în care Curtea 
European  a Drepturilor Omului (CEDO) 
nesocote te autonomia cultelor religioase 
i speci  cul voca iei pastorale a clerului, 

acceptând sindicalizarea acestuia.
5. Referitor la proiectul de lege privind 

desp gubirile în cazul imobilelor na io-
nalizate de regimul comunist, Consiliul 
Consultativ al Cultelor din România cere 
respectarea prevederilor constitu ionale 
conform c rora proprietatea privat  este 

garantat . Prin urmare se solicit  Statului 
Român ca ini iativele legislative în dome-
niul restituirii propriet ilor s  prevad  c , 
în situa iile în care nu mai este posibil  
retrocedarea în natur , desp gubirea 
acordat  trebuie s   e egal  cu valoarea 
real  integral  a imobilului, indiferent de 
e alonarea în timp a sumelor respective.

6. Consiliul Consultativ al Cultelor din 
România î i manifest  îngrijorarea fa  
de continuarea practicii de a se construi 
imobile de mari dimensiuni în apropierea 
l ca urilor de cult, care pericliteaz  sta-
bilitatea i integritatea  zic  a acestora, 
precum i via a credincio ilor prezen i 
în ele.

7. Consiliul Consultativ al Cultelor 
din România solicit  autorit ilor Statului  
adoptarea de m suri legislative pentru 
ca TVA-ul pl tit de Cultele recunoscute 
s   e eviden iat distinct în bugetul de 
Stat pe anul urm tor i restituit Cultelor 
recunoscute pentru activit i social-  lan-
tropice, cultural-educa ionale i edilitar-
administrative.

8. Consiliul Consultativ al Cultelor 
din România a hot rât în  in area a patru 
comisii de lucru i anume: 1. Comisia 
medical  i social , 2. Comisia edu-
ca ional , 3. Comisia de patrimoniu 
al cultelor i patrimoniu na ional, 4. 
Comisia economico-juridic . Rolul 
acestor comisii, formate din speciali ti ai 
Cultelor în  ecare domeniu, este acela de 
a formula puncte de vedere comune la 
probleme actuale, inclusiv de a propune 
amendamente la proiecte de acte norma-
tive de interes pentru Culte.

Candida ii F.C.E.R. la consiliile locale, 
iunie 2012: 

Frâncu Mihai – Sibiu; Borza Lia – Alba Iulia; Megan Iuliana Iose  na – Br -
ila; Cazacu Mirela Rozina – Br ila; Horn Silvian – Bucure ti, Sector 3; Cohen 
Valentin – Bucure ti, Sector 4; Bârl deanu Veronica – Bucure ti, Sector 2; 
Bl naru Peri – Bucure ti, Sector 6; Seidler Andrei – Oradea; im ensohn 
Erwin – Bucure ti, CGMB; Weinberger A.G. – Bucure ti, CGMB; R descu 
Voicu – Bucure ti, CGMB; Schnabel Ivan - Re i a

Moartea unui om de excep ie, 
istoricul Benzion Netanyahu

La 30 aprilie a.c., la Ierusalim a încetat din via , la vârsta de 102 ani, istoricul 
israelian Benzion Netanyahu, tat l premierului Benjamin Netanyahu. Considerat un 
istoric original, cu teze care contraveneau adesea unor pozi ii o  ciale, Benzion Netan-
yahu a f cut parte din gruparea sioni tilor revizioni ti a lui Vladimir Zeev Jabotinsky. 

Profesor universitar în SUA i în Israel, el a fost specialist în dou  domenii: isto-
ria sionismului i istoria evreilor, maranilor i a Inchizi iei în Spania medieval  i la 
începutul epocii moderne. El r mâne unul dintre istoricii contemporani importan i, 
majoritatea cercet torilor istoriei Spaniei, Inchizi iei spaniole, evreimii spaniole i 
maranilor considerând cartea lui despre marani drept o carte de baz , f r  de care 
nu poate   studiat  aceast  istorie. (E.G.)

Bucovina- ara de vis a evreimii 
 Colegiul “Noua Europ ”  a g zduit  prelegerea intitulat  : “Un El Dorado Evreiesc? 

Mit i politic  în Bucovina habsburgic ” , prezentat  de David Rechter, cercet tor în 
istoria modern  a evreilor, la Colegiul St. Anthony de la Universitatea Oxford. Confe-
ren iarul a f cut o analiz  a condi iilor speci  ce din Bucovina în decursul celor peste 
200 de ani de apartenen  a provinciei de Imperiul Habsburgic, care a f cut posibil  
o dezvoltare excep ional  a evreimii, mai ales în mediul urban. Caracteristica celei 
mai estice provincii a imperiului a fost convie uirea pa nic  a numeroase etnii. În 
memoria  evreilor bucovineni, imaginea Bucovinei a r mas una ideal , cu toate c , a 
atras aten ia David Rechter, ea nu a fost lipsit  de tensiuni, chiar în sânul comunit ii 
evreie ti. De i în prelegere nu s-a referit la perioada interbelic , r spunzând la între-
b rile din public, el a amintit c  cea mai di  cil  perioad  din istoria evreilor bucovineni 
a fost cea din interbelic, când provincia a revenit României i s-a manifestat o politic  
antisemit . Evenimentul a fost organizat împreun  cu Institutul Cultural Român, în 
prezen a unui numeros public - istorici, cercet tori, sociologi, cadre universitare, 
studen i i masteranzi. A fost prezent dr. Aurel Vainer, pre edintele F.C.E.R. (E.G.)
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Demnitatea nu piere 
în ghetou

În ghetoul din Var ovia. Unde 3-400.000 
de evrei, reprezentând 30% din popula ia 
de atunci a Capitalei Poloniei, au fost 
înghesui i în casele de pe 18 str zi, cu o 
suprafa  de 3% din cea a ora ului. 

În ghetoul din Var ovia, unde se murea 
de foame în sensul cel mai concret al cu-
vântului. Drept care, copiii erau l sa i s  se 
ocupe de contrabanda cu alimente, pentru 
c  doar ei puteau trece neobserva i dincolo 
de ziduri. Riscul era minim: s  moar  de 
glon , în loc s  moar  lent de foame.

În ghetoul din Var ovia, unde între 18 
ianuarie i 16 mai 1943 a izbucnit o revolt  
a evreilor, care a dus la uciderea pe loc a 
13.000 de evrei i gazarea 
altor 56.885, precum i la 
moartea a 17 solda i germani 
i r nirea altor 93. O lupt  

care nu avea cum s  triumfe 
pe câmpul de b taie, o lupt  
pentru o moarte demn , mai 
mult decât pentru o via  
liber . O lupt  care a înce-
put cu sinuciderea lui Adam 
Czerniakow, eful Judenrat, 
care a g sit peste puterile 
sale s  le spun  concet e-
nilor s i c  vor   „reloca i în 
Est”, o formul  care însemna 
 nalizarea deport rii în lag -
re de munc  i exterminare. 
Relocare deja început  din 
iulie 1942.

În ghetoul din Var ovia, unde drumul 
spre moarte începea din celebra Um-
schalgplatz, Pia a Bagajelor. De aici, 6000 
de evrei plecau zilnic spre lag re. Nu 5999, 
nu 6001. Drept care, dac  num rul nu se 
completa, erau lua i copii de pe str zi. Un 
p rinte, disperat c  i-a disp rut feti a, face 
rost de la un prieten de haine de poli ist i 
d  s  plece spre Umschalgplatz. Cunos-
cutul îi spune c  pentru a ob ine eliberarea 
copilului, trebuia s  duc  altul în loc. 

A a c , tat l disperat nu s-a mai dus în 
Umschlagplatz. 

Toate, dovezi ale faptului c  demnitatea 
nu piere în ghetou.

F r  ajutorul popula iei, 
Holocaustul nu ar   avut 

aceea i amploare
În satul Tykocin, azi nu mai tr ie te nici 

un evreu, dar pe 24 august 1943 erau 2500 
de evrei în sat, care au fost uci i cu to ii. 
Când au venit nem ii, pe 23 august, s tenii 
din Tykocin i-au a teptat, având gata listele 
cu numele tuturor evreilor din localitate. 
Dup  aceste liste, nem ii au executat 2500 
de evrei în 38 de ore, înhuma i în trei gropi 
comune din p durea Lupohova, i acestea 
s pate de s tenii din Tykocin. 

i la Tykocin, ca i la Lupohova, unde 
elevii români au aprins lumân ri la gropile 

comune, popula ia local  a fost cea care 
a prigonit sau a ajutat la prigoana evreilor. 
Ca i la Kielce, unde pe 4 iulie 1946, din 
cei 200 de evrei veni i din lag re, 42 au 
fost uci i de câ iva localnici, într-un pogrom 
care nu mai putea   pus în cârca acoli ilor 
lui Hitler. 

Treblinka, locul unde 
un singur om are o piatr  

care îi poart  numele 
Lag rul de la Treblinka a fost închis 

de germani în 1943, pentru simplul motiv 
c , dup  ce aici fuseser  uci i 800.000 
de evrei într-un an, în împrejurimi nu mai 
r m sese nici un evreu în via . Azi, la 
Treblinka nu au mai r mas decât pietrele, 
17.000 de pietre care amintesc de cele 
17.000 de comunit i de unde au fost adu-
se victimele germanilor. Nici un nume de 
om, cu excep ia unuia. i acesta este Ja-
nusz Korczak. Dasc lul evreu din Var ovia 
care i-a îmbr cat frumos cei 200 de copii 
din orfelinat i i-a înso it spre Treblinka, 
spunându-le c  mergeau la un picnic i 
punându-i s  se îmbrace cu hainele cele 
mai frumoase pe care le aveau. Cu toate 
c  Janusz Korczak s-ar   putut salva, r -
mânând la Var ovia, în casa unui prieten. 

Un singur nume de om, pe toate pietre-
le de la Treblinka. i elevii din România, 
care aprind lumân ri lâng  piatra pe care 
st  scris numele lui Korczak.

De ce plâng copiii 
la Maidanek

Între camera du urilor i cea de gazare 
din lag rul Maidanek, în 2012, s-a ar tat c  
suferin a nu piere. C  ea este resim it  de 
cei a  a i azi în via , cu disperarea trans-

mis  de cei care au pierit cu 
zeci de ani în urm .  Într-o 
odaie dintre camera du urilor 
i cea de gazare din lag rul 

Maidanek, în 2012, un grup 
de elevi din Belgia, condu i 
de un rabin, î i plâng bunicii, 
mor i la Maidanek. Minunea 
apare în ochii copiilor din 
România, care se a eaz  
lâng  cei belgieni i, f r  a-i 
cunoa te pe ace tia i f r  a 
  pierdut pe cineva la Maida-
nek, sunt podidi i de lacrimi.

A a s-a întâmplat la Mai-
danek, de unde nem ii nu 
au mai apucat s  transporte 
ultimele apte tone de cenu-

 uman , pentru a   folosit  de fermierii 
Reich-ului ca îngr mânt. La Maidanek, 
unde cuptoarele în care erau arse dou -
trei cadavre odat , generau i apa cald  
pentru uzul gardienilor SS i al familiilor 
acestora. La Maidanek,  ca i la Treblinka, 
la Tykocin, la Auschwitz i la Birkenau, 
suferin a i disperarea se încheag  ca sân-
gele, încât poate   pip it  i mirosit . Se 
încheag  pân  stoarce lacrimile copiilor.

Arbeit Macht Frei
Despre Auschwitz este greu s  mai 

scrii ceva ce nu este arhicunoscut. De o 
trist  faim  au ajuns i cele apte tone de 
p r uman, folosit la produc ia de saltele i 
p turi pentru marinarii germani, i muntele 
de înc l minte luat  de la cei trimi i în 
camerele de gazare. 

Celebra lozinc  de pe poarta lag rului 
de la Auschwitz te pune în fa a unei tenta-
tive de mascare a adev rului, de un cinism 
ie it din comun, menit  s  evite panica de-
inu ilor. A a se acredita ideea c  în lag r 

cei harnici nu aveau de ce s  se team , 
c  „Arbeit Macht Frei”. Iar intrarea în lag r 
se f cea în acordurile muzicii, interpretat  
tot de c tre unii dintre de inu i, desemna i 
de c tre gardienii nem i. Se spune c  unul 
dintre ace ti instrumenti ti nu a mai putut 
cânta decât cu ochii închi i. Toate pentru 
a-l face pe noul venit sau pe cel care se 
întorcea de la munc  în afara lag rului s  

cread  c  în astfel de condi ii, nici vorb  nu 
putea   de Zyklon i incinerare! Panica ar 
  d unat disciplinei i e  cien ei necesare 
pentru buna func ionare a fabricii mor ii. 

Ast zi, la intrarea într-una din bar cile 
de la Auschwitz g sim o alt  lozinc : „Cine 
î i uit  trecutul, este condamnat s  îl tr -
iasc  din nou”. 

Poveste de dragoste 
de la Auschwitz

„Într-o zi, ai s -mi mul ume ti”, i-a op-
tit un doctor din echipa lui Mengele unei 
tinere evreice, pe care se f ceau cercet ri 
ginecologice, în clipa în care aceasta a 
fost eliberat  din spital i trimis  la munc .

În lag r, fata cunoa te un prizonier de 
care se îndr goste te i care îi promite c , 
dac  vreodat  scap  de la Auschwitz, o va 
lua de nevast .

 Printr-o minune, supravie uiesc amân-
doi i tân rul î i ine promisiunea, de i ea 
îl previne c , din cauza experimentelor 
f cute pe ea, nu va putea niciodat  s  aib  
copii. Trec zilele i lunile, pân  când tân ra 
se simte r u i merge la medic. Acesta o 
consult  i îi d  vestea cea mare: „Sunte i 
îns rcinat !” La care tân ra izbucne te în 
lacrimi i îl acuz  pe doctor de cruzime, 
pentru c  face astfel de glume. Numai c  
doctorul nu f cuse nici o glum  i, dup  
câteva luni, supravie uitoarea de la Aus-
chwitz a n scut un copil perfect s n tos. 
Moment în care i-a amintit de doctorul din 
lag r, acceptat în echipa lui Mengele, care 
îi prelevase un singur ovar, nu dou , cum i 
se ordonase, motiv pentru care îi spusese 
cuvintele abia acum pricepute: „Într-o zi ai 
s -mi mul ume ti!”

Pe cei trei kilometri 
de la Auschwitz la Birkenau

Pe Drumul Mor ii, de la Auschwitz la 
Birkenau, lung de numai 3 kilometri, au 
pierit 58.000 de oameni. Tocmai din acest 
motiv spuneam, la începutul articolului, c  
traducerea Drumul Vie ii, departe de cea 
o  cial , este poate mai sugestiv . Pentru 
c  March of the Living a fost organizat toc-
mai pentru ca aceia care parcurg azi acest 
drum s  se întoarc  i s  povesteasc . 
Din 1988, de când a fost organizat pentru 
prima oar  March of the Living, 150.000 
de tineri au ref cut Drumul Mor ii, de la 
Auschwitz la Birkenau, drum lung de numai 
trei kilometri, parcurs în timpul Holocaus-
tului de 750.000 de prizonieri, dintre care 
jum tate evrei, dar numai 100.000 au 
supravie uit. Din vara lui 1944 pân  în mai 
1945, 250.000 de evrei au pierit în diferite 
mar uri ale mor ii.

19 aprilie 2012, Birkenau
O impresionant  ceremonie, desf -

urat  sub deviza „Never Again”, care a 
fost i cea a întregului Mar  al Celor Vii, 
îi reune te pe cei 12.000 de participan i 
în fa a unei scene de la Birkenau, unde 
pentru prima oar  sunt invita i i o  eri din 
armatele aliate, care au eliberat mai multe 
lag re din Polonia. Dintre solda ii ru i, 
care au eliberat Auschwitz i Birkenau, 

ca i Maidanek, pe scen  nu a fost nici 
un eliberator. 

„A i redat via a unei p r i din evreii din 
Europa. Vorbim de ase milioane de evrei 
mor i, de un milion i jum tate de copii 
uci i. Acestea sunt cifre uria e, pe care nu 
putem s  le imagin m. Noi nu ne putem 
identi  ca cu numerele. De aceea trebuie 
s  vorbim de comunit i, de familii, trebuie 
s  descriem cifra de O PERSOAN , care 
au murit aici, în alte lag re de concentrare 
sau de exterminare, în ghetouri”, a spus 
fostul ef Rabin al Israelului, Meir Lau, el 
însu i un supravie uitor al Holocaustului, 
care a amintit o declara ie a lui Hitler, con-
form c reia „cele 10 porunci i-au pierdut 
valabilitatea. Acum ar trebui s  nu ne mai 
încredem în spirit i con tiin . Tot ceea ce 
trebuie s  facem este s  ne comport m 
a a cum ne dicteaz  instinctele”. 

„Am venit aici, a a cum venim în  ecare 
an, pentru a demonstra c  nu mai exist  
Mar uri ale oamenilor care nu se mai întorc 
niciodat . Suntem aici din 50 de ri, evrei 
i neevrei, suntem  in e umane, alc tuim 

o singur  familie pentru a demonstra i a 
declara dorin a noastr  de via , de prie-
tenie, de în elegere i dialog, de respect 
reciproc, de a nu uita niciodat  i de a nu 
permite ca astfel de orori s  se repete, aici 
sau altundeva”, a ad ugat Rabinul Lau.

În mesajul s u c tre participan ii la 
Mar , primul ministru israelian B. Netan-
yahu a spus între altele: „A i venit ast zi 
s   i martorii unor timpuri în care milioane 
de evrei erau uci i, iar lumea t cea. Dar 
ast zi sunte i i martorii unei vremi de 
triumf i speran , când evreii au un stat 
al lor i puterea de a se ap ra”. Netan-
yahu a subliniat c  apari ia statului Israel 
nu înseamn  dispari ia antisemitismului, 
dând ca exemple asasinatele din Fran a, 
dar i încercarea lui Günter Grass de a 
„pune pe picior de egalitate Israelul, care 
este obligat s  se apere în fa a terorii, cu 
terorismul însu i”. Netanyahu a mai ar tat 
c  diferen a fa  de timpul Holocaustului, 
când cei uci i atunci nu au avut posibili-
tatea s  se apere, este c  azi Israelul are 
puterea de a se autoap ra.

Janina Rosciszewska 
a ajutat 15 evrei

Având în mân  diploma i medalia 
atestându-i calitatea de „Drept între 

U O R  D E  U C I S ,  G R E U  D E  Î N F R Â N TMarch of the Living, ceea ce a fost 
tradus în române te ca Mar ul celor 
Vii, ar putea   redat, mai pu in exact 
din punct de vedere lingvistic, dar 
mai aproape de adev r, ca Mar ul 
Vie ii. Pentru c  el parcurge traseul 
cunoscut ca Death March, Mar ul 
Mor ii, dar cei care merg acum de 
la Auschwitz la Birkenau se întorc 
pentru a povesti. Este mai pu in un 
drum în spa iu, cât unul su  etesc, 
de-a lungul c ruia suferin a i umi-
lin a evreilor în timpul Holocaustului, 
de multe ori mai rele decât moartea 
îns i, devin concrete, palpabile, ca-
p t  substan  i miros, trec dincolo 
de sensul acestor cuvinte i cap t  
o concrete e care î i face pielea de 
g in  i î i zbârle te p rul.
Drept care, în cele ce urmeaz , nu voi 
povesti pe unde am trecut, între 16 i 
20 aprilie, împreun  cu cei 12.000 de 
participan i la edi ia 2012 a Mar ului, 
la care au luat parte i 43 de români, 
majoritatea elevi de la apte licee 
bucure tene, invita i de Tova Ben 
Nun-Cherbis, pre edinta Complexu-
lui Educa ional Lauder-Reut.

(Continuare în pagina 10)
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Pagin  realizat  de IULIA DELEANU

B U C U R I A  D E  A  FA C E  B I N E
Întâlnirea anual  cu asisten i sociali din Capital  i din ar  

Bucure ti, 11 aprilie 2012

„Nu mi-e u or, dar munca asta 
îmi d  satisfac ii”

Interviu cu dr. NICOLETA OPREA, coordonatoare de Programe 
pentru asisten i sociali din Bucure ti i provincie

„Am dorit, atât cât pot, s  fac tikun olam”
Motiva ii, impresii, constat ri despre munca 

de asistent social în provincie
JUDITA HIRSCHEL (Timi oara): „M  bucur când v d c  sunt simpatizat  de 

asista i, îmi place s -i ajut, r spund «prezent» oriunde e nevoie”.
NADIA USTINESCU (Br ila): „De 19 ani lucrez la comunitate i, mai ales, în ultima 

vreme, de când sunt vicepre edinte al ei, îi cunosc mai adânc problemele. Ca asistent 
social, îmi prinde bine experien a profesiunii: asistent medical de imagistic  (radiolo-
gie) la Spitalul Jude ean Br ila. Asista ii tiu c  pot avea încredere i sprijin în mine”.

MIOARA IAMANDI, coordonator - îngrijire la domiciliu, provincie: „Nu-i u or s  
men ii disciplina în 30 de comunit i. Dar dac  e cazul s  dojene ti pentru o gre eal , 
o întârziere, trebuie s-o faci cu vorb  bun ”. 

SIMONA MARCOVICI, contabil DASM – provincie: „Între om i hârtie,  re te, alegi 
omul; dar i hârtia e foarte important ”.

ANDREI VASILESCU (Ploie ti): „Psiholog  ind, am urmat cursurile postuniversitare 
de psihoterapie pentru a ajuta asista ii în probleme existen iale. M  impresioneaz  
deschiderea lor fa  de mine. Mai di  cile sunt problemele legate de ajutorul gospo-
d resc. E nevoie de delicate e i fermitate pentru solu ionare”.

SZEGÕ MARGARETA (Arad): „Am început prin a face voluntariat social. Când 
am ales s   u asistent social, am dorit s  împlinesc atât cât pot menirea  ec ruia de 
a perfec iona lumea, s  fac Tikun Olam”.

„A da ajutor vârstnicilor 
înseamn  foarte mult pentru noi”

Interviu cu directoarea CAjM, dr. MONA BEJAN

„Ini ial, am fost coordonatoare de 
Programe pentru asisten ii sociali din 
provincie, poveste te dr. Nicoleta Oprea. 
Apoi am fost promovat  coordonatoare 
a Programelor pentru asisten ii sociali 
din Capital  i din ar . Sunt, totodat , 
reprezentantul Claims Conference din 
România în programul de 
compensa ii pentru supravie-
uitorii Holocaustului. Nu mi-e 
u or, dar munca asta îmi d  
satisfac ii”. 

- Un exemplu?
- Am ob inut certi  cat de 

acreditare la standarde euro-
pene pentru C minul „Rosen” 
i pentru servicii de îngrijire 

a asista ilor la domiciliu în 
comunit ile din Bucure ti, 
Ia i, Oradea, Timi oara. Sper 
s  ob in acreditare i pentru C minul din 
Arad. Cooperez cu pre edintele comuni-
t ii ar dene, ing. Ionel Schlesinger, i cu 
asistenta social  local , Anca Ah lani. 

- Probleme?
- Problema central  e atragerea de 

noi asista i. 
- Metode de interesare?
- L rgirea programelor de îngrijire la 

domiciliu. Prin 2008-2009, ajutor gospo-
d resc exista în 7 comunit i. În prezent, 
acest ajutor func ioneaz  în 30 de co-
munit i. Avem asisten i sociali – Marius 
Aoniresei, la Ia i, Roxana Duma, la Cluj, 
Bianca Todor, la Timi oara, Susi Erzsike, 
la Oradea -  care întreprind studii de 
specialitate pe zone, pentru a reu i o mai 
bun  conlucrare între asisten ii sociali i 
asista i. Sunt asisten i sociali specializa i 
care viziteaz  toate comunit ile din zon  
i se a   în permanent  leg tur  cu res-

ponsabilii locali pentru asisten  social , 
nespecializa i. Este o ac iune prin care se 
realizeaz  o conlucrare extraordinar  la 
nivel zonal, ducând la cre terea calit ii 
serviciilor i cooptare de noi asista i. 

Concret, primim circa dou  – trei cereri 
pe s pt mân .

- Reac ii din partea asista ilor?
- Asista ii î i comunic  impresiile 

apropia ilor i asta duce, de asemenea, 
la cre terea num rului de solicit ri pentru 
asisten . Eu numesc asta cooptare prin 

contagiune. Sigur, exist  
i puncte sensibile: unele 

angajate sunt mai solicitate 
i atunci se creeaz  deze-

chilibre. Dar asta poate   i 
stimulent. 

- Suntem o comunitate 
cu pu ini copii. În ce m sur  
Programul „Copii în nevoie” 
este viabil?

- Este viabil pentru c  tra-
vers m o situa ie economic  
di  cil , care se repercutea-

z  asupra familiilor cu copii la coal . 
Programul ajut  familiile nevoia e s  
pl teasc  rechizite, ofer  îmbr c minte 
pentru copii din dona ii, bonuri valorice 
alimentare, medicamente, dac  sunt 
copii cu probleme de s n tate. Copiii 
superdota i sunt ajuta i s  primeasc  
educa ie adecvat . În Bucure ti este 
coordonatoare Marika Neumann. În 
provincie, asistentul care merge pe teren 
vede i vârstnicii i copiii. 

- Clipe de emo ie?
- C ldura sufleteasc  pe care-am 

sim it-o în vizit  la un cuplu de asista i la 
Dorohoi. Îi v d o dat  pe an. M-au primit 
de parc  fusesem s pt mâna trecut . 
M-a impresionat cât  dragoste poate s  
existe la un cuplu de peste 80 de ani; 
asista i ie eni. So ul - supravie uitor din 
Trenurile Mor ii. El nu descuie u a s  
intre în cas . Sun  ca s   e întâmpinat 
de so ie. Sunt i momente dramatice. 
Anul trecut, Zolt Zoltan, asistent social 
la Timi oara, a fost cu o asistat  la mai 
multe spitale i nici unul n-a primit-o. 
Asistata a murit în bra ele lui.

Sentiment dominant: nu po i face 
munca de asistent social  dac  nu e ti 
receptiv la suferin a uman , dac  nu te 
bucuri chiar tu de… bucuria de a face bine! 
La prima parte a întrunirii cu asisten ii din 
Bucure ti – cei din provincie se a  au în 
vizit  la C minul „Rosen” – au partici-
pat vicepre edintele F.C.E.R., ing. Paul 
Schwartz, directorul DASM – F.C.E.R., 
ec. Attila Gulyas, directoarea Centrului 
de Ajutor Medical (CAjM), dr. Mona Bejan, 
coordonatoarea Programelor de asisten  
social  ale DASM pentru Bucure ti i 
provincie, dr. în sociologie Nicoleta Oprea, 
care a condus întrunirea cu asisten ii 
sociali din ar .

Plecând de la scrisori de mul umire 
din partea unor asista i, vicepre edintele 
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, a avut cu-
vinte de laud  pentru munca asisten ilor 
sociali mai vechi i mai noi, a accentuat 
asupra interesului pentru principalul grup 
de asista i: supravie uitorii Holocaustului. 
Domnia sa a ar tat c  traumele suferite de 
cei trecu i prin Holocaust se repercuteaz  
asupra copiilor i chiar a nepo ilor lor: 
suferin e  zice, probleme psihice. Munca 
asisten ilor sociali este complex , delica-
t . Nu e deloc u or s  lucrezi cu b trâni 
suferinzi i singuri. Ce simte, la peste 70 
de ani de la tragedie, un supravie uitor al 
Holocaustului – a citat cazul Oi iovici – 
care i-a pierdut p rin ii, sora, cumnata 
i nepoata în Transnistria iar fratele a fost 

una din victimele de pe vasul Mefkure? Pe 
piatra funerar  a mormântului s u a trecut 
i numele  ec ruia dintre mor ii lui f r  de 

morminte. Cuvintele-s de prisos. 
O problem  foarte di  cil  este împu-

inarea fondurilor. Joint-ul i-a schimbat 
orientarea fa  de comunitatea evreiasc  
din România: în loc s  primim bani, ne 
ofer  know how – cum s  ne ajut m sin-
guri. Or, în condi iile crizei economice i 
 nanciare mondiale, oricât ne-am str dui, 
know how-ul nu rezolv  problemele, de 
unde - importan a dona iilor. Sunt asista i 

care vor s - i doneze locuin a unor rude 
sau unor vecini. Atunci, legatarii sunt obli-
ga i s -i îngrijeasc . Vorbitorul a propus 
s  se republice în „Realitatea Evreiasc ” 
documentele pe care supravie uitorii Ho-
locaustului trebuie s  le ata eze solicit rii 
de ajutor din partea „Claims Conference”. 
În fa a înmul irii jafurilor, cu prec dere 
asupra vârstnicilor, asista ii trebuie instrui i 
cum s  preîntâmpine asemenea situa ii 
nedorite. 

   Directorul DASM, ec. Attila Gulyas, a 
pus în eviden  valoarea inova iei în mun-
ca de asisten  social  prin idei proprii ca 
i prin propuneri în colectiv pentru g sirea 

celei mai bune solu ii. A a s-a ajuns la 
întocmirea unui proiect, „Manual de proce-
duri cu asista ii”, care urmeaz  a   supus 
dezbaterii la Comitetul Director al F.C.E.R. 
Criteriile de conlucrare cu asista ii sunt în 
func ie de starea lor de s n tate. Asista ii 
care au o capacitate func ional  sc zut  
trebuie vizita i la domiciliu cel pu in o dat  
pe lun  de asisten ii sociali. „Dac  nu-i 
pute i vizita atât cât a i dori, trebuie s  le 
da i telefon,  indc  au nevoie de cineva 
cu care s  stea de vorb ”, sesiza Attila 
Gulyas drama lor speci  c : singur tatea. 
Centrala DASM func ioneaz  i sâmb t  
i duminic  precum i de s rb tori, cere-

rile asista ilor  ind transmise asisten ilor 
sociali. A fost îmbun t it ajutorul gospo-
d resc. În Bucure ti bene  ciaz  de ajutor 
gospod resc 352 de asista i din totalul de 
646. Cei care au capacitate func ional  
ridicat  bene  ciaz  de 16 ore, cei care 
au capacitate medie – de 40 de ore, cei 
care au capacitate sc zut  – de 100 de 
ore de îngrijire lunar. 

  Ceea ce sim i c -i une te pe ace ti 
oameni – a reie it atât din expunerile li-
derilor F.C.E.R. i DASM cât i din situa ii 
concrete prezentate de asisten i sociali din 
Capital  – este solidaritatea, convingerea 
c  pot contribui  ecare la ameliorarea vie-
ii de zi cu zi a celor pe care-i au în grij .

Directoarea CAjM, dr. Mona Bejan, 
i-a f cut cu greu timp pentru interviu. O 

a tepta o urgen . „Urgen e sunt multe 
într-o singur  zi”, m  familiarizeaz  cu 
via a ei cotidian . „E vârsta: infarcte, 
trombo  ebite, accidente la domiciliu, frac-
turi… Cum vin, diminea a, sunt «prins » 
imediat la recep ie: telefoane – cine a 
c zut, cine are nevoie de o consulta ie 
urgent  la domiciliu… Avem probleme 
mari cu transportul …”. 

- i-n afar  de situa iile, din p cate, 
curente? 

- A i atins un punct dureros: lipsa unui 
medic oftalmolog. Este un imperativ, 
cu atât mai mult cu cât pacien ii no tri, 
oameni în vârst , au aproape fiecare 
nevoie de un asemenea doctor. În eleg, 
e o situa ie general : mul i medici tineri 
pleac  în str in tate, cei r ma i prefer  
clinici particulare, unde retribu ia e cu 
totul alta. Suntem dispu i s  angaj m i 
pensionari, în putere, bineîn eles.

- Ce se-ntâmpl  cu Programul „Project 
Vision”?

- Func ioneaz  în continuare. La in-
tervale regulate, vine un medic din SUA, 
care ofer  consulta ii la CAjM câteva 
zile pe s pt mân  i, uneori, pleac  în 
provincie, unde, în comunit ile mari, vin 
oameni care au probleme cu vederea din 
comunit i învecinate. Apoi lucrurile- i 
urmeaz  f ga ul.

- În afar  de specialit ile „vechi” ale 
Centrului, a i mai introdus i altele?

- De anul trecut, func ioneaz  spe-
cialitatea balneoterapie medical   zic  
i recuperare. Avem doi medici activi, 

care vin o dat  
pe s pt mâ-
n , unul dimi-
nea a, cel lalt, 
dup  amiaz . 
Foarte impor-
tant  i nou  
la Centru este 
specia l i ta tea 
diabet zaharat, 
nutri ie i boli 
metabolice, un-
de-l avem pe dr. 
Ignat, generalist i diabetolog. Apare îns  
o problem : nu se pot face consulta ii pe 
specialit i acas . Trebuie s  aducem 
pacien ii la Centru i, din nou, transportul 
– di  cultatea de care v-am vorbit. 

- Spitalele au limitat durata de edere 
a pacien ilor. Ce face i cu cei în incapa-
citate de-a se îngriji?

- Cazurile mai u oare le trat m în 
ambulatoriu, pe cele di  cile le solu ion m 
prin internare în c min.

- Repere cu semnul plus?
- Am primit aparatur  nou  pentru m -

surarea tensiunii oculare, a dioptriilor, a 
degenerescen ei retiniene, set de lentile. 
Sunt doar câteva exemple. Totul a fost 
ob inut din dona ii, cu sprijinul F.C.E.R., 
al Joint-ului, dar i al unor donatori parti-
culari, ca Sara Wexler.

- Bucurii?
- Faptul c  putem da, din su  et, aju-

tor gratuit vârstnicilor no tri. Ei simt c  
vin la o policlinic  evreiasc . Pentru noi 
înseamn  foarte mult.
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L a  M u l i  A n i !
s rb tori ilor din luna iunie

realitatii evreiesti

Dr g la ul Darius-Mihai (1,8 ani),  ul Alinei Florina i al lui Lauren iu-Virgil Tunsoiu, 
i frumoasa lui veri oar , Ana Maria (2,8 ani),  ica Alinei Luciana i a lui Daniel-Mihai 

Tunsoiu, sunt nepo ii ferici ilor bunici Valy i Mihail Tunsoiu, colegul nostru.

Guvern de uniune na ional  în Israel

Scrierile lui Andrei Oi teanu, lansate 
de Editura Polirom într-o serie de autor
Editura Polirom lanseaz  o nou  serie 

de autor, dedicat  lui Andrei Oi teanu,  
cunoscut antropolog i istoric al religiilor. 
Seria va cuprinde atât reedit ri cât i 
lucr ri inedite. Ea va debuta cu volumul 
Imaginea evreului în cultura român , 
ajuns  la a treia edi ie rev zut , distins  
cu numeroase premii i tradus  în limbile 
englez , maghiar  i german , carte pe 
care Andrei Ple u a considerat-o „în chip 
urgent necesar … Cititorul va petrece 
câteva ore de lectur  pasional  i, dac  
e om întreg, va c dea pe gânduri.“ Acesta 
va   urmat de dou  studii de istorie a re-
ligiilor, Gr dina de dincolo. Zoosophia. 
Comentarii mitologice. Celor dou  
volume li se vor al tura romanul Cutia 
cu b trîni, dar i noi edi ii ale volumelor 
Ordine i Haos. Mit i magie în cultura 
tradi ional  româneasc  (2004, tradus 
în englez  i italian ), Religie, politic  

i mit. Texte despre Mircea Eliade i 
Ioan Petru Culianu (2007), Narcotice 
în cultura român . Istorie, religie i 
literatur  (2010; 2011, în curs de apari ie 
în limba german ) i Mythos & Logos. 
Studii i eseuri de antropologie cultu-
ral  (1997,1998). 

Potrivit lui Dan C. Mih ilescu, „Cele 
dou  eseuri ale lui Andrei Oi teanu, 
absorbind o bibliogra  e întins  i pline 
de observa ii de profunzime i  ne e spi-
ritual , se cuvin abordate atît ca demers 
teoretic, cît i ca realizare analitic . (…) 
Toate elementele, aparent nemotivate, 
ale basmului-c l torie se str mut  într-
un cod mitic, devenind teme ini iatice, 
mijloace magice, formule incantatorii, 
scenarii rituale”...

De asemenea, în cadrul seriei de autor 
va ap rea i un titlu inedit, Sexualitate i 
societate, volum ce abordeaz , a a cum 
ne-a obi nuit autorul, subiecte-tabu ale 
culturii române. 

Seria de autor „Andrei Oi teanu” va   
lansat  în cadrul Salonului Interna ional 
de Carte Bookfest de la Bucure ti, sâm-
b t , 2 iunie, de la ora 12.00.

Andrei Oi teanu: 
„Sunt onorat”

Eva Galambos: Ce înseamn  pentru 
dv. aceast  ini iativ  a Editurii Polirom?

Andrei Oi teanu: M  onoreaz  faptul 
c  Editura Polirom a decis s  îmi editeze 
o «serie de autor», incluzând toate c r ile 
mele, trecute i viitoare. Aceast  serie 
editorial  a început cu dou  c r i foarte 
importante pentru mine: cu volumul de 

debut Gr dina de 
dincolo i cu, pro-
babil cel mai valo-
ros volum scris de 
mine, Imaginea 
evreului în cultura 
român . Va con-
tinua cu celelalte 
c r i pe care le-am 
publicat, dar i cu 
unele inedite, cum 
este Sexualitate i 
societate, la care 
lucrez acum. 

Este un proiect 
editorial care m  
i emo ioneaz . 

În primul rând, de-
vin astfel un scrii-
tor care î i vede 
publicate – a a 
zicând ante-mor-
tem  – propri i le 
sale «opere com-
plete». În al doilea 
rând, când c r ile 
sunt puse într-un 
proiect editorial de 
o asemenea anvergur , responsabilitatea 
autorului fa  de scrierile sale cre te. 
Cre te i îndoiala c  toate lucr rile sale 
rezist  timpului. 

- C r ile dumneavoastr  au ap rut în 
mai multe edi ii. A i mai f cut modi  c ri 
între timp?

- M  simt înclinat s -mi regândesc c r-
ile. S  le revizuiesc, s  le îmbog esc, s  
le aduc la zi, s  le adaug ilustra ii. A a am 
procedat de pild  cu noua edi ie (a treia) 
a volumului Imaginea evreului în cultura 
român . Prima edi ie a c r ii (Humanitas, 
2001) corespundea cu textul cercet rii pe 
care am efectuat-o în anii 1997-1999, în 
cadrul Hebrew University of Jerusalem 
(Centrul Interna ional pentru Studierea 
Antisemitismului). Acum, dup  mai bine 
de doisprezece ani, era  resc s  sporesc 
o carte al c rei subiect – stereotipurile 
antisemite în cultura român  i cea eu-
ropean  – a sporit la rândul s u. 

Pe coperta a patra a volumului sunt 
câteva scurte prezent ri scrise de in-
telectuali români (Lucian Boia, Andrei 
Ple u .a.). Ele sunt un fel de imagine 
a imaginii evreului în cultura român  de 
ast zi. În general, modul pozitiv în care a 
fost recep ionat  aceast  carte în spa iul 
românesc ne arat  c  «nu e totul pierdut», 
c  intelectualitatea român  vrea i poate 
s  înve e din gre elile trecutului. (E.G.)

COPIII

Festivalul Filmului Evreiesc Bucure ti 2012

D o c u m e n t a r u l  î n  c o m p e t i i e
Organizatorii celei de a doua edi ii a Festivalului Filmului Evreiesc au avut buna 

idee de a institui sec iunea  lmului documentar drept una competitiv . În acest fel, 
genul care, se tie, pretutindeni face mai greu fa  concuren ei,  e ea i nedeclarat , 
cu  c iunea, cap t  mai mult  vizibilitate iar un eventual premiu îi înlesne te circula-
ia interna ional . Anul acesta, juriul (Oded Guy, directorul Jewish Eye Film Festival 

din Ashkelon, regizorul Lauren iu Damian i subsemnata) au avut de ales între opt 
produc ii de lung i scurt metraj, venite din orizonturi diferite: Israel, Polonia, SUA, 
Germania, România. Selec ia unei competi ii nu pleac  niciodat  la drum cu un cri-
teriu tematic (cu excep ia  manifest rilor speciale), ci unul valoric, dar, de multe ori, 
se întâmpl  ca  lmele s  se organizeze de la sine în jurul unui nucleu. 

Crea iile v zute acum s-au distins prin relevarea, în tonalit i diferite, a temei 
identit ii evreie ti în diferite epoci ale istoriei contemporane. S-ar zice c  nu este 
greu s  alegi numai dintre opt titluri. Nu este chiar a a! Când cel pu in dou  dintre 
 lme sunt tulbur toare i ai un singur premiu... El a fost câ tigat de Michal Tkaczyn-
ski (Polonia), cu The Moon is Jewish, povestea unei schimb ri cruciale în destinul 
unui b rbat. Afec iunea i aprecierea noastr  nu au fost mai mici în cazul  lmului 
Life in Stills, semnat de Tamar Tal (Israel), un emo ionant portret al artistei aproape 
centenare Miriam Weissenstein, ale c rei mii de fotogra  i sunt o adev rat  memorie 
a unui timp istoric. 

MAGDA MIH ILESCU

• TEFAN COSTEL, salariat C.E.B., 
s-a n scut la 1 iunie 1957

• VARLAM VLAD, salariat C.E.B., s-a 
n scut la 1 iunie 1966

• VLADU AURICA, salariat C.E.B., s-a 
n scut la 3 iunie 1961

• CHIRAS PAUL, C.A.P.I., s-a n scut la 
6 iunie 1938

• HERDAN ADELA, pre edinte C.E. 
Ploie ti, s-a n scut la 7 iunie 1950

• LUCA IOANA, Sector Financiar 
Contabil i Control Financiar Intern, 

s-a n scut la 7 iunie 1970

• GHEREA VALENTINA, C.A.P.I., s-a 
n scut la 11 iunie 1929

• MUSTA  GHEORGHE, Oficiul 
Administrativ, paz , s-a n scut la 

11 iunie 1935

• SELARIU NECULAE, Centru de 
Instruire i Recreere, s-a n scut la 

11 iunie 1950

• BANC ANDREI, revista „Realitatea 
Evreiasc ”, s-a n scut la 13 iunie 

1938

• PREOTESCU PETRIC , C.A.P.I., s-a 
n scut la 14 iunie 1936

• MORA TEFAN, Administrativ C.E.B., 
s-a n scut la 15 iunie 1931

• COSULET GHEORGHE PETRU, 
Centru de Instruire i Recreere, s-a 

n scut la 15 iunie 1953

• SIMCA LIVIU DAN, Centrul Comunitar 
Na ional Evreiesc JCC, s-a n scut la 

15 iunie 1982

• SILBER TEFANIA, C.A.P.I., s-a 
n scut la 17 iunie 1954

• DUBAU DANIEL, Oficiul Administrativ, 
paz , s-a n scut la 18 iunie 1967

• VARNISCHI BOGDAN, C.A.P.I., s-a 
n scut la 19 iunie 1946

• ERBAN ELENA, Centrul Comunitar 
Na ional Evreiesc JCC, s-a n scut la 

19 iunie 1959

• STOICA DUMITRU MARIUS, Oficiul 
Administrativ, paz  s-a n scut la 

19 iunie 1978

• AMARI EI VIORICA, Oficiul 
Administrativ, paz , s-a n scut la 

20 iunie 1987

• GOLDA SORIN, pre edinte C.E. 
Suceava, s-a n scut la 21 iunie 1951

• DINU MIHAELA, Oficiul Resurse 
Umane, s-a n scut la 21 iunie 1971

• DOBRE MARIA M D LINA, Oficiul 
Rela ii, Cultur , Informatizare, 

Combaterea Antisemitismului, Muzeu, 
s-a n scut la 21 iunie 1975

• KAISERMAN PINCU, fost pre edinte 
C.E. Ia i, s-a n scut la 22 iunie 1924

• POPA NEAGU, salariat C.E.B., s-a 
n scut la 22 iunie 1952

• ST. JAMES FLORIA JADE, Centrul 
Comunitar Na ional Evreiesc JCC, 

s-a n scut la 23 iunie 1956

• CR CIUN M RIOARA CAMELIA, 
C.S.I.E.R., s-a n scut la 23 iunie 

1977

• GUTU ION, Oficiul Administrativ, 
paz , s-a n scut la 24 iunie 1942

• ACATINC I ANDREI, Oficiul Resurse 
Umane, s-a n scut la 25 iunie 1959

• POP ELENA, Oficiul Juridic, s-a 
n scut la 28 iunie 1935

• SEMENIUC ION, Sector Management 
Mijloace de Transport, s-a n scut la 

28 iunie 1958

• TEFAN MARIN, salariat C.E.B. 
Cimitirul Filantropia, s-a n scut la 

29 iunie 1941

• STOENESCU IUSTINA, Centrul 
Comunitar Na ional Evreiesc JCC, 

s-a n scut la 29 iunie 1966

• CRISTIADES PAULA, Centrul 
Comunitar Na ional Evreiesc JCC, 

s-a n scut la 30 iunie 1979
PERI BL NARU

Decizia luat  la congresul Likud, 
partidul premierului Netanyahu, de a 
se organiza alegeri anticipate pe 4 sep-
tembrie a.c., cu un an înaintea expir rii 
mandatului actualului Parlament, a inut 
numai dou  zile, chiar dac  i Knesse-
tul s-a pronun at pentru autodizolvare. 
Surprinzând opinia public ,pre edintele 
principalului partid de opozi ie Kadima, 
proasp t alesul Shaul Mofaz, i premierul 
Netanyahu, liderul Likud, au semnat un 
acord de colaborare în vederea cre rii 
unui guvern de uniune na ional , o m su-
r  dorit  de mult  vreme de Netanyahu, 
care i-a oferit aceast  posibilitate fostului 
lider Kadima, ipi Livni, dar care a refuzat. 
Potrivit acordului semnat, Kadima  va 
face parte din guvern i se angajeaz  s  
sprijine politica acestuia pân  la încheie-
rea mandatului s u, cândva la sfâr itul 
anului 2013. 

Shaul Mofaz devine ministru f r  por-
tofoliu i vicepremier, inclus în cabinetul 
de securitate, iar parlamentarilor Kadima  
le vor reveni func iile de pre edin i ai Co-
misiilor de politic  extern , de ap rare i 
economic , precum i ai altor comisii pen-
tru care vor conveni p r ile. În schimbul 
angajamentului de sus inere al Kadima, 
guvernul Netanyahu va sprijini ini iativa 
acestuia de a înlocui mult contestata lege 

Tal, care-i scute te pe evreii ultrareligio i 
de a satisface stagiul militar. Este unul 
dintre obiectivele principale pe care i 
le-a propus  generalul în retragere Shaul 
Mofaz, la alegerea sa ca lider al Kadima. 
A  at la o cot  înalt  de popularitate îm-
preun  cu partidul s u, Netanyahu a dorit 
organizarea scrutinului pentru a avea o 
majoritate confortabil  care s -i asigure 
stabilitatea guvernului. Cu un cabinet din 
care face parte i Kadima, acest lucru 
nu mai este necesar, de aceea, alegerile 
anticipate au fost anulate.

Decizia  a fost un oc pentru clasa 
politic  israelian , declan ând critici 
aspre din partea opozi iei. Pre edintele 
Partidului Muncii, Shelly Yacimovici, care 
acum devine lider al opozi iei, a cali  cat 
manevra drept „o alian  a la ilor i cea 
mai caraghioas  cotitur  din istoria poli-
tic  a Israelului, pe care nimeni nu o va 
uita”. M sura a fost, în schimb, bine pri-
mit  de membrii coali iei guvernamentale 
i de pre edintele Shimon Peres, care a 

declarat c  „un guvern de uniune na io-
nal  este un lucru bun pentru Israel. Un 
astfel de guvern va ajuta Israelul s  fac  
fa  actualelor provoc ri di  cile”.

EVA GALAMBOS
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Grija pentru prezent ,  grija pentru viitor

nu uit m niciodat  i s  lupt m împotriva 
nega ioni tilor!”

Tmer Orni, pre edinte
 European Jewish Union

„Mul i supravie uitori i familiile lor au 
venit azi aici, împreun , aducând mesajul 
viu: Nu a i reu it! Nu a i reu it s  ne lua i 
viitorul! Nu a i reu it s  ne lua i demni-
tatea! Nu a i reu it s  ne terge i de pe 
fa a p mântului! În jurul lor suntem noi, 
ceilal i, care ar t m c  ne pas  de valorile 
iudaice, de valorile umane, în general”.

Iulian Fota, consilier 
preziden ial: antisemitismul, 

o problem  de siguran  
na ional

„Este pentru prima oar  când v d un 
lag r de concentrare. Te cople e te faptul 
c  în aceste locuri este înc  enorm de 
mult  suferin . Realizez prin ce suferin e 
au trecut cei care au murit aici doar pentru 
faptul c  erau diferi i de ceilal i. Subiectul 
Holocaustului este unul pe care îl cunosc 
destul de bine, înc  de când eram directo-
rul Colegiului Na ional de Ap rare i în  e-
care curs aveam o s pt mân  de studiere 
a Istoriei Holocaustului. tiam fotogra  ile, 
tiam tot ceea ce s-a întâmplat, dar pân  

nu vii aici, nu în elegi cu adev rat ce s-a 
întâmplat. Acolo po i cunoa te aceast  
tragedie, dar aici o sim i.

Ceea ce te mai cople e te aici este c  
sim i for a distructiv  a antisemitismului. 

La un moment dat, cineva m  întreba 
de ce studiem istoria Holocaustului la 
Colegiul Na ional de Ap rare i i-am 
r spuns c  antisemitismul poate deveni 
o problem  de siguran  na ional . El 
trebuie tratat cu foarte mare aten ie i 
hot râre, pentru ca niciodat  oamenii s  
nu mai moar  doar pentru c  sunt diferi i 
de ceilal i.

În ceea ce prive te antisemitismul din 
România, s  ne aducem aminte cum era 
atmosfera acum câ iva ani i cât  rezis-
ten  era împotriva acestei idei de a ne în-
v a propria noastr  istorie, de a în elege 
unde i ce am gre it ca popor. Sunt înc  
unele cazuri izolate de antisemitism. Sunt 
la curent cu ele, dar cred c  i atitudinea 
societ ii, i a statului român sunt mult 
diferite, iar toleran a fa  de asemenea 
manifest ri este din ce în ce mai mic .

Pe linia educa iei, este foarte impor-
tant c  se predau lucrurile astea în Româ-
nia. Este important c  avem la Bucure ti 
un monument al Holocaustului, inaugurat 
de pre edintele Traian B sescu acum 
câ iva ani.” 

Tova Ben Nun-Cherbis, 
pre edinta Funda iei 

Ronald S. Lauder/Complexul 
Educa ional Lauder-Reut
„Am luat ini iativa de a organiza par-

ticiparea unui num r de 43 de persoane 
din România, între care elevi de la apte 
licee bucure tene, la March of the Living 
pentru c  memoria i  istoria Holocaus-
tului trebuie f cute cunoscute, trebuie 

U O R  D E  U C I S ,  G R E U  D E  Î N F R Â N T
(Urmare din pagina 7)

Primul punct pe agenda întrunirii BBR, comunicarea sus i-
nut  de directorul Centrului pentru Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar (CAPI), ing. Rudy Marcovici, a suscitat, pe drept cu-
vânt, interesul auditoriului, pentru c  tema, „Prezervarea patri-
moniului imobiliar i de cult”, rezoneaz  în con tiin a  ec ruia. 
E vorba de m rturia existen ei noastre în România: trecut i 
prezent, dar, mai ales, de ceea ce l s m i cum l s m posteri-
t ii,  indc  patrimoniul cultural iudaic este parte a patrimoniului 
cultural românesc. Obiectivul CAPI, coordonat de F.C.E.R., 
este „valori  carea superioar  i e  cientizarea activit ilor de 
administrare, conservare i reabilitare a Patrimoniului Imobi-
liar al F.C.E.R., în scopul ridic rii nivelului i l rgirii spectrului 
serviciilor F.C.E.R., oferite membrilor comunit ii”, a men ionat 
vorbitorul. Sunt incluse l ca urile sacre, de uz comunitar, 
portofoliul economic, care poate genera venit. Exist  827 de 
cimitire evreie ti, din care 17 – monumente istorice. 650 de 
cimitire se a   în localit i unde nu mai exist  evrei, ceea ce „le 
face aproape imposibil de administrat”. Din cele 87 de sinagogi 
existente, 42 sunt în func iune, din care 34 - monumente istorice. 
A fost subliniat efortul de investi ii, atragerea de sponsoriz ri 
care au cunoscut o linie ascendent  în perioada 2005 – 2011, 
dat  ind di  cult ile  nanciare i necesit ile mereu crescânde 
de repara ii, între inere pentru cimitire, reabilit ri i consolid ri 
în cazul sinagogilor. Exempli  c ri de consolidare i reabilitare: 
Sinagogile din Or tie, Roman, Sinagoga de lemn din Piatra 
Neam , fa ada Templului Coral din Bucure ti, inaugurat  cu pri-
lejul anivers rii a 75 de ani de la în  in area F.C.E.R.,  nan at  
cu sprijinul Prim riei Municipiului Bucure ti prin Administra ia 
Monumentelor i Patrimoniului Turistic. Au fost reparate i re-
abilitate Sinagoga Mare din Capital , Sinagoga din Boto ani, 
Sinagoga Neolog  din Arad, Sinagogile Mare i Mic  din Satu 
Mare, Sinagogile din Siret, R d u i, Bra ov, Foc ani, Carei 
etc. Se a   în diverse faze de execu ie Sinagoga Ortodox  din 
Oradea, Templul Meseria ilor din Gala i, Sinagoga din Tulcea, 
Sinagoga Ortodox  din imleul Silvaniei, Templul Coral din 
Bucure ti. Conferen iarul a atras aten ia asupra decalajului 
între cerin e i bugetul F.C.E.R. în ceea ce prive te „aspectul 
civilizat” i „confortul minimal” al l ca urilor de cult iudaic, asu-
pra fondurilor necesare pentru restaurarea întregului Templu 
Coral din Capital  i a Sinagogii Ortodoxe din Oradea în acest 
an i dorin ei de  nalizare a lucr rilor la sinagogile din imleul 
Silvaniei, Gala i, Tulcea. Unele sinagogi au fost date în comodat. 
Câteva exemple: Timi oara, Târgovi te, Ha eg, Deva .a. Di-
rectorul CAPI a eviden iat cre terea cheltuielilor pentru repara ii 
i între inere a cimitirelor evreie ti, continuarea de investiga ii 

pentru localizarea de cimitire evreie ti care nu se a   înc  în 
eviden a Centrului, di  cult ile întâmpinate din motivele sus 
men ionate, nevoia de suplimentare a personalului în acest 
sector din ar . În ce prive te Centrele de Instruire i Recreere 
de la Cristian, Borsec, Eforie Nord, un accent special a fost pus 
pe costurile reabilit rii lor; retrospectiv  i prezent. 

Din discu iile pe marginea expozeului, a reie it: • importan a 
diferen ierii între reabilitare i consolidare (arh. Aristide Streja); • 

 xarea de pl ci comemorative acolo unde au 
fost demolate sinagogi, a  area de h r i ale 
cimitirelor la intrarea acestora (Boris Marian Mehr); • realiz rile 
impresionante de prezervare a patrimoniului sacru al Federa-
iei, în urma eforturilor CAPI, s   e popularizate în „Realitatea 

Evreiasc ” pentru sensibilizarea opiniei publice din România, 
Israel, alte ri din lume în vederea atragerii de sponsoriz ri, ca i 
necesitatea unei grad ri a ac iunilor CAPI în func ie de obiectiv, 
fapt exempli  cat prin raportarea num rului de cimitire la num rul 
popula iei evreie ti (av. Iulian Sorin); • valori  carea în Israel a 
Aron Kode -urilor deteriorate din România, punerea mai mare 
în eviden  a monumentelor de la fostul Cimitir „Sevastopol”, 
încercarea de a ob ine fonduri europene (ing. Osy Laz r). 

Pre edintele BBR, ing. José  Iacobescu, a mul umit unora 
dintre donatori – familiile Tender i Wexler - pentru ajutorarea 
reziden ilor din C minul „Rosen”, comisiei de asisten  social  
a BBR, coordonat  de Gérome Moses. Comisia a fost l rgit  
prin înscrierea de noi voluntari sociali. 

Al doilea punct pe agend  a fost expunerea, sus inut  de 
ing. José Iacobescu, „Principii constitu ionale ale BBR i BBE”, 
incluzând un istoric al B’nai B’rith International i al BBR: în  -
in are, activitate, interzicere, reîn  in are în 1996, din ini iativa 
regretatului pre edinte de onoare al BBR, ing. Siegfried (Bubi) 
Schieber z.l. A fost citit  lista membrilor fondatori. Au fost trecute 
în revist  ac iuni recente: în  in area Grupului de sprijin al BBR, 
format din neevrei, manifest ri culturale, caritabile, de combate-
re a rasismului, xenofobiei, antisemitismului, socializare .a. Au 
fost întocmite cereri de reactualizare a formularelor de înscriere 
în BBR. Printre obiective au fost enumerate atragerea de noi 
membri, cre terea bugetului din sponsoriz ri – cu elogii pentru 
ajutorul primit de la unul dintre actualii pre edin i de onoare 
ai BBR, vicepre edinte senior al BBE, Erika van Gelder - i 
cotiza ii, dialogul permanent între Consiliul de conducere i 
membrii BBR, l rgirea rela iilor cu comunitatea bucure tean  
i comunit ile din ar , comunicarea cu tinerii din BBR, cu 

organiza ii evreie ti, ale altor minorit i na ionale din România, 
cu organiza ii confesionale. Participan ii la dezbateri au subli-
niat: • importan a leg turilor cu societatea civil  (prof. Veronica 
Bârl deanu); • folosirea Centrului Multicultural din Boto ani 
pentru expuneri privind contribu ia evreilor români în tiin  i 
tehnic  (Silviu Henry Wexler); • luare în considerare a st rii de 
s n tate a unora dintre membri care, chiar dac  nu mai pot   
activi, continu  a fac  parte din BBR (dr. Alexandru Elias);  • 
diferen a între a  lierea la o organiza ie i activitatea în cadrul ei 
(prof. Veronica Bârl deanu); • consultarea eviden ei la zi a st rii 
de s n tate a neasista ilor din Capital  a  at  la Centrul de Zi 
al JCC – Bucure ti (ing. Sanda Wolf); • apelarea comisiei care 
comunic  telefonic s pt mânal cu neasista ii (Maria Verte ); • 
necesitatea reactualiz rii listelor cu neasista i (Gérome Moses); 
• activarea în aceea i zi cu apelul telefonic a vizitelor la domiciliul 
neasista ilor (vicepre edintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz). 

IULIA DELEANU 

Vizita la Cimitirul 
evreiesc din 

tef ne ti – Boto ani

Elevii de la Grupul colar tef ne ti 
-Boto ani au vizitat Cimitirul evreiesc din 
localitate, cimitir cu o vechime de câteva 
sute de ani, a  ând astfel istoricul comuni-
t ii evreie ti din ora ul tef ne ti. Vizita 
a f cut parte din cadrul activit ii extra -
colare “ COALA ALTFEL”, desf urat  
în s pt mâna 2-6 aprilie 2012.

La mormântul Marelui Rabin Avraham 
Matisyahu Friedman, elevii i profesorii 
au aprins lumân ri, au depus bile ele cu 
diferite dorin e. Au a  at c  în timpul vie ii 
sale Marele Rabin primea i asculta pen-
tru a-i ajuta atât pe evrei cât i pe români.

Ei au fost impresiona i de mul imea i 
forma pietrelor funerare scrise în ebraic  
i român  descoperind istoria unor familii 

cunoscute în tef ne ti: Vainer, Meiri, 
Moscovici, Her covici, Segal, Croitoru 
i altele.

În programul vizitei au fost evocate i 
prezentate unele personalit i n scute 
în tef ne ti: deputat dr. Aurel Vainer i 
poetul Shaul Carmel.

Elevii i-au amintit c  în anul 2010, 
Shaul Carmel i-a prezentat cele trei 
volume de poezii: “Fabuloasa licorna”, 
”Peretele lui Dumnezeu“ i “Pas rea f r  
aripi“ i au luat la cuno tin  c  dr. Aurel 
Vainer este fondatorul unei Case-muzeu 
în cinstea Marelui Rabin. Activitatea de 
la Cimitirul eveiesc a fost organizat  
de profesor Neagu Oltea, Coordonator 
Educativ de la Grupul colar tef ne ti.

Cronica 
B’nai B’rith

înv ate i niciodat  uitate. Ele trebuie 
s   e cunoscute de evrei i de c tre nee-
vrei deopotriv , pentru c  vorbim despre 
o problematic  i o experien  care 
privesc  întreaga umanitate. M rturiile 
Holocaustului s-au p strat, îns  martorii, 
supravie uitorii acestuia sunt din ce în ce 
mai pu ini. Povestea i lec ia Holocaustu-
lui trebuie duse mai departe genera iilor 
viitoare, i unde se poate face aceasta 
cel mai bine decât la fa a locului ? i cine 
poate duce mai departe aceast  m rturie, 
dac  nu cei tineri ? Tinerii evrei i neevrei 
de aici, din România, pentru prima dat  
împreun  la revela ia Mar ului celor Vii, 
de unde s-au întors transforma i, edi  ca i 
nu numai asupra celui mai întunecat i 
misti  cat episod din istoria rii lor, dar 
i asupra datoriei lor morale de a po-

vesti mai departe, spre înv are i spre 
neuitare.”

Ghe u Alina-Mihaela,  Liceul 
Teoretic „Dante Alighieri”
„Voi transmite mesajul ap s tor, voi 

încerca s  transmit aceea i înc rc tur  
sentimental  pe care am purtat-o i eu, 
voi da mai departe ceea ce numesc mica 
mea m rturisire a Holocaustului. Nu mi-
a  putea imagina o repetare a tragediei 
i nu voi l sa ca memoria victimelor s   e 

uitat ! V  mul umesc c  mi-a i oferit an-
sa de a sim i i de a vedea îndeaproape 
istoria în adev ratul ei sens al cuvântului.”

În lag re, evreii i to i ceilal i de inu i 
au dovedit c  omul e mai u or de ucis, 
decât de înfrânt.

ALEXANDRU MARINESCU

Popoare”, Janina Rosciszewska ne-a 
declarat, în exclusivitate: „La noi în sat, 
au fost mai mul i oameni care i-au ajutat 
pe evrei, dar nici unul dintre ei nu a primit 
titlul de «Drept între Popoare». Au f cut-o, 
de i tiau c  era periculos s  îi ascunzi pe 
evrei. Totul a fost ca o conspira ie, i cum 
nimeni nu vorbea despre lucrurile acestea, 
nimeni n-a tiut pân  de curând, de aceea 
nici nu au primit diploma”. 

Întrebat  cine erau cei pe care îi 
ajutase i cum i-a venit aceast  idee, 
Janina Rosciszewska a explicat: „Cei pe 
care i-am ajutat erau evrei care tr iser  
în sat cu noi. Un sat de lâng  Cracovia. 
Întotdeauna am spus c  nu eu, ci p rin ii 
mei au fost cei care i-au ajutat pe evrei. 
Eu nu am f cut decât s -i ascult. Aveam 
o cas  mare, cu multe camere. Am ajutat 
cincisprezece oameni, dar numai 10 au 
reu it s  supravie uiasc . Am considerat 
mereu c  dac  cineva este în primejdie, 
trebuie s   e ajutat, numai c  a ajuta 
atunci evrei însemna s  ri ti ca toat  
familia ta s   e împu cat .”

Phyllis Greenberg 
Heideman, pre edintele 

March of the Living
„Ceea ce a fost speci  c anul acesta 

a fost c  am adus, pentru întâia dat , 
16 militari care au participat direct la eli-
berarea unor lag re. De asemena, anul 
acesta num rul total al participan ilor a 
fost mai mare decât de obicei, s-a apro-
piat de 12.000. To i, uni i sub deviza: S  
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acolo un evreu american 
din Boston,Yosef Abra-
mowitz, al c rui spirit 
întreprinz tor a sesizat 
imediat aceast  opor-
tunitate. El mai efectu-
ase un stagiu de 6 luni 
de vacan  sabatic  în 
1980, la Ketura i p stra 
amintirea zilelor i nop i-
lor arz toare din de ert. 
În 2006 Yosef Abramowitz nu a pierdut 
timpul: împreun  cu un om de afaceri din 
kibu  i cu un investitor din New Jersey a 
creat ARAVA – ast zi cea mai important  
produc toare de energie solar  din Isra-
el. La Ketura, pe 10 hectare, 18.600 de 
panouri fotovoltaice importate din China 
ac ioneaz  o central  solar . Concernul 
german Simens a venit cu 15 miloane de 

dolari pe care i-a investit 
acum în aceast  firm  
israelian  iar o funda ie 
sionist  a depus i ea 3 
milioane de dolari capi-
tal. O nou  central  va 
  construit  în apropie-
re de kibu , într-o vale 
situat  între dou  iruri 
de mun i, unde bate mai 
tot timpul un vânt u or, 

capabil s  r ceasc  panourile solare. 
ARAVA a închiriat terenuri de la beduinii 
din de ertul Neghev pentru a instala acolo 
centrale solare, prima la beduinii din tribul 
Tarabin. Interesant este c   nan area 
centralei solare beduine este asigurat  
de guvernul Statelor Unite. ARAVA î i 
propune s  ajung  la o cifr  de afaceri 
de 2 miliarde de dolari.

TIIN A
TIIN A

I VIA A
I VIA A

Arava – energia solar  din de ert

Pagin  realizat  de ANDREI BANC

Scurt
2 (Scurt pe doi)

Gertrude Stein, 
colaboratoare  cu nazi tii

În num rul anterior al revistei 
anun am deschiderea la New York, la 
Muzeul Metropolitan, a unei excep io-
nale expozi ii de pictur , care atrage 
mul imi de oameni.Expozi ia cuprinde 
colec iile fra ilor Stein i a lui Gertrude 
Stein, sora lor. Este o suit  remarcabil  
de tablouri ale impresioni tilor francezi, 
cump rate de familia Stein în Parisul 
antebelic, de unde, în fa a ascensiunii 
fascismului, în 1935, fra ii au fugit cu 
colec ie cu tot. De notat c  Stein erau 
boga i negustori din Baltimore, stabili i 
la Paris pe la 1900, de unde genera ia 
urm toare s-a repatriat. Dar, observ  
“Jewish World Review”, expozi ia nu 
pomene te nimic de colaborarea Ger-
trudei Stein cu nazi tii. Getrude nu a 
fugit i nici nu  a deranjat-o nimeni în 
timpul ocupa iei. 

Scriitoare i poet  cunoscut , Ger-
trude a locuit în anii  r zboiului la Paris, 
i-a îmbog it colec ia i a inut unul din 

cele mai str lucitoare saloane artistice 
din capitala Fran ei. Critic  ardent  a 
lui Frank Delano Roosevelt, mare ad-
miratoare a lui Franco i a lui Pétain, 
ea a devenit traduc toarea în englez  
a discursurilor lui Pétain. Colabora io-
nismul i-a adus salvarea într-o epoc  
în care nazi tii jefuiau f r  scrupule 
averile evreie ti.Dar Gertrude f cea, 
în 1938, lobby pentru nominalizarea 
lui Hitler la Premiul Nobel pentru Pace!

“Mein Kampf” 
reeditat ... dar cu 

comentarii actuale

Pentru prima dat  dup  moartea lui 
Hitler, în 1945, manifestul lui antisemit, 
rasist i revan ard “Mein Kampf” va   
reeditat în Germania. tirea a stârnit 
emo ii în toat  lumea dar de fapt situ-
a ia este, cum se spune, “sub control”.

La  nele r zboiului, guvernul sta-
tului federal Bavaria a con  scat toate 
bunurile ce au apar inut dictatorului na-
zist. Inclusiv, drepturile  de autor pentru 
“Mein Kampf”.Cartea a fost reeditat  
în ultimele decenii de organiza ii neo-
naziste din alte ri  dar în Germania a 
r mas interzis .Curând îns , drepturile 
de autor vor intra în domeniul public i 
oricine va putea edita “Mein Kampf”, 
a a c  guvernul landului Bavaria a de-
cis s  tip reasc  o edi ie pentru public 
i una pentru coli, în ambele urmând  

s   e incluse comentarii asupra ideilor  
lui Hitler i peste tot unde e necesar 
ideile lui agresive s   e adnotate de co-
mentarii ale unor istorici contemporani. 
Este o ocazie ca aceast  lucrare, care, 
 ind interzis , mai treze te interes, s  
 e publicat  înso it  de o viguroas  
critic  politic .

T o a t e  i n f o r m a i i l e  d i n  l u m e
Când avea 7 ani, Gilad Elbaz, întrebat 

ce vrea s  se fac  atunci când va   mare, 
a r spuns: ”Vreau s   u un matematician 
bogat i foarte de tept”. La 40 de ani, 
Gilad i-a atins obiectivele. E bogat, are 
peste 100 de milioane de dolari rezulta i 
din cump rarea primei lui societ i infor-
matice de c tre Google i nimeni nu se 
îndoie te de capacitatea sa. Acum are 
capital investit în 30 de companii „start-up” 
dar cea mai interesant  i mai cunoscut  
este „Factual”.O companie care î i propu-
ne s  adune toate informa iile (facts) din 
lume, veri  cate riguros. astfel încât cine 
apeleaz  la ea s  nu aibe riscurile de pe 
Wikipedia sau alte siteuri de referin , nu 
totdeauna sigure. Elbaz este membru în 
Comitetul director al Caltech, prestigioasa 
universitate californian , i în cel al Pre-
miilor X. Compania „Aplied semantics”, 
pe care a vândut-o lui Google, aduce 
acum pro  turi anuale de 10 miliarde  rmei 
cump r toare.

De când a fost creat , în 2008, ”Factu-
al” a absorbit deja miliarde de informa ii. 
Ea cuprinde toate informa iile publice 
ale guvernului american, terabi i de date 
despre  rme private, informa ii despre 60 
de milioane de locuri din 50 de ri,  ecare 
descris prin 17-60 de atribute. ”Factual” 
dispune de informa ii despre 800.000 de 
restaurante, descrise prin 30 de date di-

ferite: loca ie, proprietar, aprecieri oferite 
de clien i. ”Factual” mai de ine 500 de 
miloane de pagini WEB, informa ii despre 
toate liceele din Statele Unite, informa ii 
despre toate accidentele aviatice militare 
dintre 1950-1974, despre 14.000 de sor-
timente de vinuri i... greutatea corporal  
a majorit ii celebrit ilor!

Deocamdat , ”Factual” de ine 500 de 
terrabi i, cam dublul informa iei a  ate în 

Biblioteca Congresulul SUA, dar sper  
s  conecteze mii de supercomputere, 
ajungând astfel la 2,7 zetabi i. Ceea ce 
ar echivala cu informa ia stocat  pe 700 
de miliarde de DVD-uri. 

Gilad Elbaz s-a n scut în SUA. Tat l 
s u a emigrat din Maroc în Israel i este 
profesor de ivrit. Mama lui, ziarist , a murit 
când Elbaz avea 18 ani.R e e a u a 

i n f o r m a t i c  
i n t e r - a r m e

Ca toate armatele, i cea israelia-
n  are probleme cu ceea ce militarii 
numesc ”intercomunicabilitate” între 
diferitele arme: terestre, navale i ae-
riene. Fiecare arm  lucreaz  de obicei 
pe frecven e radio speci  ce i problema 
e cum s  poat  un infanterist solicita 
ajutorul artileriei ori al tancurilor,cum 
le poate ghida tirul spre inte. La fel, 
trebuie s  existe c i simple i operative 
pentru ghidarea helicopterelor de asalt 
ori a bombardierelor. Dup  r zboiul din 
2006, în care au fost di  cult i de acest 
fel, Zahalul a constituit Directoratul 41, 
care reune te o  eri din diferite arme 
determina i s  uni  ce sistemele de co-
municare. Tot acolo a fost pus la punct 
un sistem informatic care permite trimi-
terea în timp real a situa iei de pe front, 
nu numai sub form  de date dar i video, 
la Statul Major Central, a  at într-un loc 
numit BOR („Pu ul”), îngropat adânc sub 
p mânt, lâng   Tel Aviv. Comandan ii 
frontului au acum nu numai imagini ale 
situa iei trupelor dar i informa ii despre 
amplasarea lor i chiar despre rezerva 
de combustibil a tancurilor. Astfel de 
informa ii pot   transmise i unit ilor 
aeriene i navale, pentru dirijarea fo-
cului spre intele terestre. For a unei 
armate st  acum nu numai în puterea 
ei de foc ci i în rapiditatea comunic rii 
informa iilor.

Kibu ul Ketura din de ertul Arava a 
fost în  in at în 1973 de c tre 25 de tineri 
sioni ti. A r mas o colectivitate s rac , 
de i avea un mare poten ial de dezvoltare 
tocmai pentru faptul c  era în de ert i 
avea soare din bel ug: numai 15 zile pe 
an cerul e înnourat acolo i soarele str -
luce te 14 ore pe zi. În 2006 a aterizat 

Obezitatea este în creierul nostru
“Yo-Yo dieter” e o expresie american  

foarte plastic  pornit  de la jocul ”Yo-Yo”: 
ea îi de  ne te pe cei care in diete ca s  
sl beasc , pierd kilograme i, odat  ce 
se v d pe cântar ceva mai u ori, cred 
c  î i pot permite s  renun e iar la regim 
i se îngra  la loc. Conform studiilor, 

95 % din cei ce in o cur  de sl bire revin 
la greutatea ini ial .

Dr. Zipi Ha’etzni, un psiholog clinician 
(de origine român !),  a publicat o intere-
sant  carte de 290 pagini în care descrie 
101 cazuri de pacien i care au venit la 
ea s  îi cear  sfaturi în leg tur  cu lupta 
lor cu faptul evident c  erau obezi sau 
supraponderali de i încercaser  diferite 
cure de sl bire. Solu iile nu sunt o no-
utate: o diet  controlat , exerci ii  zice, 
mers pe jos cel pu in 30 minute zilnic, o 
via  ordonat . Interesant: psiholoaga 
a observat c  dac  a mutat  receptorul 
TV din sufragerie în buc t rie, a sc zut 
nevoia persoanelor  obeze  de a ron i tot 
felul de usc ele i tartine. În general, ob-
serv  dr. Zipi Ha’etzni, lumea e sedentar  
i seara familiile au obiceiul s  se uite la 

televizor, mâncând. 
Obezitatea se a   în creierul nostru, 

spune psiholoaga,în neputin a noastr  de 
a ne controla i de a ne st pâni poftele. 
Obezii sufer  de auto-convingerea  c  pot 
sl bi oricând dac  au sl bit o dat  i devin 
indulgen i fa  de reluarea kilogramelor în 
plus. Ceea ce e fals; revenirea la obezita-
te se face u or, o nou  sl bire e di  cil . 

Dar supraalimentarea vine adesea pe un 
fond de depresie i de lips  de încredere 
în sine. Ea este o compensare a lipsei de 
satisfac ii în alte domenii. 

Oamenii au trei creiere.Unul este 
creierul reptilian, al c rui rol este s  ne 
men in  în via  cu orice pre : el este 
dedicat respira iei, func ion rii automate 
a organelor i, în general, activit ilor 
fizice. Al doilea este sistemul limbic, 
responsabil în toate mamiferele pentru 
emo ii, instincte, agresivitate, foame i 
dorin e sexuale. Acest creier emo ional 
nu e foarte inteligent dar ac ioneaz  din 
copil rie pentru a ne ajuta s  facem di-
feren a între pericol i siguran , pl cut 
i dureros, atractiv i repulsiv. Al treilea 

creier, scrie Ha’etzni, este cel care ne 
asigur  ra iunea, capacitatea de a alege.
Acest creier trebuie educat de noi în ine 
pentru a ne st pâni pl cerea legat  de 
mâncare. Numai dac  ne autocontrol m 
permanent, putem ajunge s  sl bim i 
s  ne p str m greutatea la limita la care 
ne-am oprit din cura de sl bire. “Obezi-
tatea se a   în creierul nostru”, spune 
dr. Ha’etzni, cu alte cuvinte, ea este lipsa 
puterii noastre de a alege între a mânca 
pentru a ne îndopa, pentru a ne satisface 
orice pl cere gastronomic , sau a ine o 
diet  ra ional , nu de înfometare desigur, 
dar rezonabil . Obezitatea nu poate   
controlat  decât prin efort de voin  i 
ra iune.Curele cu pilule, dietele de sl bit 
sunt numai paleative temporare.
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 “JCC Oradea este locul unde tot 
timpul se întâmpl  ceva. Chiar dac  
aparent este un loc lini tit, activit ile 
zilnice sunt în permanen  creatoare de 
forfot ”, ne scria directorul JCC Oradea, 
Andrei Seidler. Recent, a fost s rb torit  
a 64-a aniversare a reproclam rii Statului 
Israel. Tinerii, sub atenta îndrumare a lui 
Tiberiu Rosenzveig, au evocat perioada 
premerg toare i reîn  in area Statului 

Israel, iar cei mai în vârst  au celebrat 
împreun  evenimentele Iom Haa maut 
i Ro  Hode , participând la o mas  

festiv  organizat  la un restaurant retro, 
unde se serve te mâncare pe baz  de 
lapte - la RETRO LACTOBAR. Din acest 
loc, participan ii, sub îndrumarea celei 
ce coordoneaz  activitatea celor ajun i 
la ”vârsta de aur”, dar este activ  i în 
cadrul genera iei de mijloc, Kati Kincses, 
au f cut o plimbare pân  la o expozi ie, 
realizat  de Asocia ia Tikva, prezentând 
via a tinerei Eva Heyman, a a cum fusese 
descris  de ea îns i, în jurnalul ei. 

 Toate aceste activit i vin în com-
pletarea programelor zilnice care sunt 
dansuri de societate, dansuri moderne, 

dansuri israeliene, 
gimnastic  de între i-
nere, cursuri de limba 
englez , maghiar , 
matametic  distracti-
v , Talmud Tora, cur-
suri de chitar . Tinerii 
cursan i, care au înv -
at s  cânte la chitar , 

au alc tuit o mic  for-
ma ie, pe nume Blue 
Strings, i au fost in-
vita i s - i etaleze cu-
no tin ele într-unul din 
centrele comerciale 
or dene, unde în fa a 
unui public apreciabil 
au sus inut un mini-

recital. Ei au fost îndelung r spl ti i cu 
aplauzele celor prezen i,  ind chiar invita i 
s  biseze. Famili tii din grupul condus de 
Gabriela Kincses, au fost în excursie i au 
vizitat pe tera Ungurul Mare.

Întâlnirile de duminic  ale corului Gyuri 
Vilan ne dau ocazia de a-i s rb tori pe 
cei care î i celebreaz  ziua de na tere.

 “Perioada urm toare va   marcat  

de preg tirile pentru marele eveniment 
ce va avea loc în Oradea, i anume 
BERESHIT-6 Oradea, care se va desf -
ura în perioada 28 iunie-1 iulie i unde 

invit m cu mult drag pe to i cei care sunt 
dornici de a studia i de a petrece un 
weekend de neuitat în ora ul de pe ma-
lurile Cri ului Repede”, completeaz  cu 
entuziasm, la  nal, Andrei Seidler.

Peste 150 de parti-
cipan i au venit la JCC 
pentru a audia dezbate-
rea dintre genera ii, pri-
lejuit  de Iom Hashoah, 
Ziua Holocaustului. La 
eveniment au luat parte 
pre edintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, Ex-
celen a Sa Dan Ben 
Eliezer, ambasadorul 
Statului Israel, directo-
rul Joint România, Isra-
el Sabag, Marele Rabin 
Menachem Hacohen, 
directorul DASM, Attila 
Gulyas. Ceremonia de 
aprindere a celor ase 
lumân ri ale amintirii a fost urmat  de 
dest inuiri personale ale celor implica i 
în dezbatere. Domnul Otto Adler i-a pre-
zentat tr irile familiei sale, evocând cele 
mai dureroase momente. Pe de alt  parte, 
ambasadorul Statului Israel, cu origini în 

Ia i, a povestit drama propriei familii i a 
adus în fa a participan ilor steaua purtat  
de mama sa. La  nal, atunci când s-a 
intonat Hatikva, emo ia a f cut s  vibreze 
întreaga sal , Israelul  ind simbolul i 
dovada supravie uirii noastre.

JCC 
Oradea

JCC BUCURESTI,

Amintiri dureroase, necesar de cunoscut

Radio alom 
România 

a salutat Iom 
Haa maut

Ziua Israelului, celebrând 
Declara ia de Independen  
din 1948, a fost marcat  i 
de realizatorii Radio alom 
România. Melodii israeliene 
i tiri referitoare la Israel s-au succedat ore în ir. Bucuria a domnit în studio dar a 

trecut i bariera internetului, ajungând la ascult tori.

Vara JCC i-a intrat în drepturi!
Taberele JCC se adreseaz , i în acest an, tuturor genera iilor. Echipa de madrihimi 

a preg tit un program amplu, desf urat în diferite loca ii, pe tot parcursul verii. To i cei 
interesa i – copii, adolescen i, tineri, maturi, bunici, familii tinere cu copii – sunt invita i 
s  se înscrie atât la sediul JCC Bucure ti cât i prin intermediul tuturor comunit ilor 
evreie ti locale. Programul acestei veri cuprinde urm toarele tabere:

Copii i adolescen i: 23 - 29 iulie: Kaytanat Galil (13-18 ani), Cristian; 6 - 12 au-
gust: Kaytanat Negev (5-12 ani), Cristian; 3 - 17 august, Szarvas, Ungaria, (12-18 ani)

Adul i (35-60 ani): 16 - 22 iulie, Mahane Hermon, Cristian
Familii cu copii: 30 iulie - 05 august, Mahane Mishpahot, Cristian
Tineri (18-35 ani): 5 – 8 iulie, Camping în Vama Veche; 22 - 26 august, Expedi ie 

Intercomunitar
Genera ia de Aur: 29 mai - 4 iunie, Eforie Nord;11 - 17 iunie, Cristian; 18 - 25 

iunie, Cristian; 13 - 19 august, Cristian; 10 - 16 septembrie, Eforie Nord

Genera ia 
de aur i un 

oaspete special
O dubl  i reciproc  emo ie 

a marcat concertul pe care 
Gabi Berlin l-a oferit la C minul 
Rosen. Surpriza a fost primit  
cu o c ldur  deosebit  de 
vârstnicii care au interpretat 
în compania oaspetelui lor. 
S-a cântat în ebraic  melodiile 
israeliene, cunoscute adesea 
chiar de gazde.

Iom Haa maut, marcat 
prin numeroase programe

Celebrarea Iom Haa maut, Ziua Is-
raelului, a avut loc printr-o serie de cinci 
evenimente de amploare. Prima sear , 
având ca protagoni ti pe tinerii arti ti pro-
mova i de domnul Zukermann, a avut o 
tent  israelian  autentic , melodii, imagini 
i mâncare israeliene. Yerushalaim Shel 

Zahav (Ierusalimul de Aur) s-a interpretat 
într-o versiune special . La Oneg abat 
a fost organizat un concurs cu diverse 
întreb ri despre Statul Israel, încununat, 
evident cu premii. Sâmb t  sear  a avut 

loc un maraton de  lme israeliene, tra-
duse în limba român . Cel mai important 
eveniment a fost spectacolul de duminic , 
avându-l ca principal protagonist pe Gabi 
Berlin, venit special din Israel, dar i co-
rul JCC, grupul Klezmer i pe interpreta 
Adina Chis. La momentele onorate de 
numeroase personalit i i de peste 500 
de participan i de toate vârstele a fost 
prezent i ambasadorul Statului Israel, 
Excelen a Sa Dan Ben-Eliezer. 

L a g  B a O m e r  l a  i a r b  v e r d e
Picnicul din acest an, organizat de JCC 

Bucure ti, a reunit 300 de participan i. O 
a a mare desf urare de for e a implicat, 
într-adev r, o organizare irepro abil . 
Membrii diferitelor genera ii au venit la 
acest eveniment, a teptat i plin de surpri-
ze. Nu au lipsit, al turi de gr tarul preg tit 
cu grij , jocurile, concursurile, melodiile i 
povestirile. Interpretul israelian Gabi Berlin 
a adus o atmosfer  autentic israelian  prin 
intermediul melodiilor sale. Cei prezen i nu 
au putut sta pe loc i s-au pornit la dans, 
în compania artistului.

E c h i l i b r u  i  p r i e t e n i e  î n t r e  g e n e r a i i
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    Luare de puls a unor st ri de spirit 
în societatea româneasc , azi

Pagini realizate de LUCIANA FRIEDMANN

JCC 
TIMISOARA,

 Cea de-a doua edi ie a „Bazarului Amintirilor” a adus îm-
preun  i în acest an peste 60 de participan i. Fiecare a venit cu 
fotogra  i din colec ia sa, imagini care prezint  via a comunitar  de 
odinioar  sau mai recent . De asemenea, au fost v zute albumele 
vechi ale comunit ii, unde mul i dintre cei prezen i s-au reg sit în 
imagini. “Bazarul amintirilor“ este un eveniment foarte a teptat, 
reprezentând o implicare direct  a participan ilor. Privind imaginile, 
se nasc discu ii foarte interesante despre locuri i timpuri, se des-
coper  cuno tin e comune, se cunosc oamenii mai în profunzime 
decât doar prin intermediul cuvintelor.

 Ziua Holocaustului a fost marcat  la Timi oara printr-o cere-
monie i o rug ciune, condus  de o  ciantul de cult, Andrei Ghidali. 
Împreun  cu doamna Verona Boti , acesta a aprins cele ase lumâ-
n ri ale amintirii celor care au fost uci i în Holocaust. Participan ii 
au vizionat apoi  lmul „Curajoasa inim  a Irenei Sandler”, povestea 

real  a unei asistente 
sociale din Polonia 
care a salvat mii de 
copii din getoul Var-
oviei.

 Iom Haa ma-
ut a fost marcat la 
Timi oara printr-un 
eveniment de am-
ploare, desf urat în 
sediul JCC. Seara a 
debutat cu o invita ie 
a participan ilor, pe 

m sur  ce p eau în sal , de a- i exprima în desen sau pictur  gân-
durile despre Israel. Intrarea în atmosfer  s-a f cut prin intermediul 
culorilor, din plan ele comune rezultate nelipsind Magen David, Me-
nora, porumbeii p cii, de ertul, falafelul. Pre edinta comunit ii, dr. 
Luciana Friedmann, a evocat motivele leg turii indestructibile dintre 
Israel i diaspora. Dup  vizionarea unor imagini sugestive din Israel, 
a urmat expunerea domnului Paul Sterescu, cu referire la Declara ia 
de Independen  i în  in area Statului Israel, respectiv r zboaiele 
dar i momente de pace i incredibil  dezvoltare care au urmat. Ti-
nerii de la Liceul Pedagogic Carmen Sylva, coordona i de profesoara 
Olimpia Cirimpei, au cântat cunoscute melodii israeliene, pe care 

le-au înv at special 
pentru acest eveni-
ment. Deliciul serii 
a fost concursul de 
cuno tin e iudaice, 
coordonat de Liviu 
Gordea, mai precis 
de tentantele premii 
care au fost primi-
te – epci, steaguri, 
baloane din Israel, 
de care s-au bucurat 
cei mici i cei mari. 

Bufetul din  nal,  cu bucate de inspira ie israelian , a reprezentat 
un alt succes. Cei prezen i au savurat falafel, humus, pi a i salate.

 Prof. dr. Regina Dasc l a prezentat, în cadrul programelor 
destinate genera iei medii, o recent  excursie pe care, împreun  
cu un grup de prieteni, a f cut-o în Vietnam. Expunerea, ilustrat  
cu imagini sugestive din aceast  ar  a puternicelor contraste, a 
re  ectat mozaicul acestei ri îndep rtate. Participan ii au avut 
ocazia s  a  e despre tradi iile, religiile, natura, obiectivele culturale, 
urmele r zboiului, situa ia politic  i social  dar i despre gastro-
nomia din Vietnam.

 Ziua Europei a fost marcat  la Timi oara printr-un mare eve-
niment cultural, desf urat la Muzeul Satului. Evenimentul a cuprins 
concerte, expozi ii i concursuri. JCC Timi oara a fost invitat s  aib  
un cort propriu, pe aleea reprezentan elor rilor cu centre culturale 
i consulate în Timi oara.

 Picnicul din acest 
an de la Comunitatea 
Evreilor din Timi oara a 
avut loc chiar în curtea 
comunit ii. Micii ca er, 
i alte bun t i au fost 

preg tite de personalul 
cantinei iar „maestrul 
gr tarului” a fost Cristi 
Danielescu. Muzic , jo-
curi, competi ii au avut 
loc în acest spa iu primi-
tor al unei foarte frumoa-
se cur i interioare.

Foc ani

Sinagoga Mare din Foc ani a g zduit recent o 
dezbatere pe marginea volumului de documente 
alc tuit de Bogdan Constantin Dogaru, cercet tor 
la Arhivele Statului - Filiala jude ului Vrancea, 
„Evreii din Vrancea în perioada Holocaustului”, 
volum editat în 2011, la „Hasefer”. Am  trioni - pre-
edintele C.E. Foc ani, Mircea Rond, i respon-

sabila pentru genera ia de mijloc, Harieta Rond. 
În expozeul prezentat de directorul CSIER, prof. 
univ. dr. Liviu Rotman, prefa atorul lucr rii, a fost 
subliniat rolul Comisiei „Wiesel” i, mai ales, al 
Raportului acestei Comisii în apari ia unor lucr ri 
foarte bune despre aceast  perioad  din istoria 
României. Chiar dac  în jude ul Vrancea n-au 
avut loc pogromuri, au fost organizate ghetouri la 
Foc ani, Panciu, a fost revizuit  cet enia român , 
au fost restric ii privind aprovizionarea, circula ia, 
au fost expropriate bunurile evreie ti, au existat 
evacu ri ale popula iei evreie ti din ora e, au 
func ionat deta amente de munc  for at  .a.  
Asemenea c r i – a spus profesorul Rotman – 
sunt cea mai bun  ripost  în fa a nega ionismului. 
Vorbitorul a ar tat c , la Anexe, a g sit numele 
bunicului dinspre tat , care a f cut parte dintr-un 
deta ament de ostateci, numele unui unchi trimis 
la munc  for at , care a avut mari probleme de 
s n tate din aceast  cauz  toat  via a. Dr. Liviu 
Rotman a salutat activitatea pre edintelui comu-
nit ii pentru mai buna cunoa tere a trecutului 
evreilor foc neni. 

Mul umind pentru aprecieri, autorul a ar tat c  
trebuie spus adev rul despre dictaturile carlist , le-
gionar , antonescian , despre anii totalitarismului. 
Referindu-se la perioada Holocaustului, domnia 
sa a ar tat c , dup  cutremurul din 1940, evreii 
din Panciu au fost evacua i for at, li s-au con  scat 
bunurile, n-au avut dreptul s  profeseze în comer . 
Asemenea c r i sunt un memento pentru a nu se 
repeta gre elile trecutului. Col. (r) Mihai Verbi-

ceanu a men ionat c , de i 
în Vrancea evreii n-au fost 
uci i, aplicarea legisla iei 
rasiale r mâne un fapt dis-
criminatoriu, prezenta lucra-
re  ind meritorie. Profesorul 
de istorie Ionel Constantin 
a pus problema tabu-ului, 
între 1945 – 1990, privind 
atât istoria Holocaustului cât 
i istoria mi c rii legionare. Ast zi exist  multe 

c r i despre istoria Holocaustului i, în acela i 
timp, „suntem invada i de c r i legionare, de site-
uri legionare, unele având girul unor universitari 
istorici. Cei care n-au tr it acea epoc , nu sunt 
speciali ti în istorie se întreab : unde e adev rul?”. 

Dr. Liviu Rotman a ar tat c  Holocaustul este 
parte a istoriei europene. Holocaustul nu înseamn  
o contabilizare a num rului de mor i; este proiectul 
de exterminare a unui popor. Singurul criteriu - cei 
care-i apar in s-au n scut evrei. Antonescu a avut 
propria solu ie  nal : pogromul de la Ia i, depor-
t rile în Transnistria .a. Antonescu a scos evreii 
din na iunea român . Holocaustul nu înseamn  
numai lag re, înseamn  politici de scoatere a 
unui grup etnic de sub protec ia statului, ceea ce, 
în România, s-a petrecut înainte de venirea la 
putere a lui Antonescu. Lideri comuni ti români 
de origine evreiasc  au ac ionat în calitate de 
comuni ti, nu de evrei. Antonescu a ac ionat inde-
pendent. România nu a fost ocupat  de armatele 
naziste. Profesorul de religie cre tin-ortodox  de 
la coala nr. 10 din Foc ani, Florin Balasaglu, a 
elogiat memoria unui medic evreu care a salvat 
via a bunicului s u i a ar tat c  în închisorile co-
muniste au fost i evrei. Discu iile au reprezentat 
o luare de puls a unor st ri de spirit din societatea 
româneasc , azi.

IULIA DELEANU 

Un valoros schimb de idei între minorit i
Comisia pentru înv mânt i tineret a Departa-

mentului pentru Rela ii Interetnice (DRI)  i-a invitat 
la sediul Centrului Comunitar Evreiesc Bucure ti 
pe reprezentan ii minorit ilor pentru a participa 
la o dezbatere având ca subiect “Rolul educa iei 
neformale în prezervarea identit ii na ionale a 
minorit ilor”. A fost vorba de prezentarea experi-
en ei  ec rui participant în g sirea unor mijloace 
e  ciente i utile de p strare dar i de popularizare 
a limbii, obiceiurilor, culturii minoritare. Rodica 
Precupe iu, secretar de stat la DRI, a subliniat 
importan a acestei întâlniri i i-a rugat pe cei pre-
zen i s  expun  realiz rile i problemele cu care se 
confrunt . În rezumat, minorit ile se str duiesc s  
men in  i s  dezvolte limba, cultura proprie: s-a 
constatat, de pild  la minorit ile elen  , italian  
sau german  un adev rat reviriment în activitatea 
lor dar progrese s-au înregistrat i la alte minorit i 
– polon , ucrainean , ru ii lipoveni, rutean  etc. În 
acela i timp, reprezentan ii minorit ilor au ar tat 
c  întâmpin  di  cult i, de pild , în men inerea i 
cultivarea limbii materne. Dac  unele minorit i 
se bucur  de coli elementare sau chiar licee sau 
clase cu predare în limba matern , altele trebuie 
s  se mul umeasc  cu ore de predare a limbii, 
cursuri de limb  pe lâng  biserici sau tabere de 
var . Se încearc  g sirea unor forme atractive 
pentru a realiza socializarea, la toate vârstele a 
membrilor minorit ilor dar exist  numeroase di  -
cult i – lipsa locurilor, programele înc rcate  ale 
celor din genera ia de mijloc, lipsa de profesori 
care s  predea limbile minorit ilor, lipsa de interes 
a tinerilor,risipirea membrilor minorit ilor într-un 
mare ora  cum este, de pild , Bucure tiul.

Cele dou  gazde ale reuniunii – Edi Kupfer-

berg, coordonatorul Cancelariei Rabinice în ca-
drul F.C.E.R. i membru în Consiliul Minorit ilor 
Na ionale, i Adrian Gueron, director adjunct al 
Centrului Comunitar Evreiesc, au prezentat pe larg 
istoricul i activitatea Centrului care func ioneaz  
în Bucure ti dar i la Oradea, Timi oara i Ia i. 
Variatele programe dedicate tuturor vârstelor – 
de la copii de gr dini  la membrii “genera iei de 
aur”, reprezint  un mijloc adecvat de atragere a 
membrilor comunit ii. Exist  programe distractive, 
culturale, de înv are a limbii ebraice , a istoriei 
evreilor în cadrul “Bereshit” - “Universitatea Evre-
iasc  European ”, se poate face sport, se orga-
nizeaz  festivaluri, excursii sau diferite competi ii, 
ca de pild  “ciorberia”, când gospodinele de toate 
vârstele se întrec în a preg ti cea mai gustoas  
ciorb  sau sup . (Una dintre câ tig toare a fost 
subsecretarul de stat la Ministerul Culturii, Irina 
Cajal). Dar, au povestit cei doi reprezentan i ai 
comunit ii evreilor, cel mai atractiv mijloc de so-
cializare este postul de radio “Shalom”, cu patru 
ore de emisiuni zilnice, realizate în exclusivitate 
de voluntari de toate vârstele i profesiile, inclusiv 
rabinul Rafael Shaffer i pre edintele F.C.E.R., dr. 
A. Vainer. Programele  ind deosebit de variate – 
literatur  i muzic , evenimente interna ionale, 
istoria evreilor, momente israeliene, pres  etc., 
 ecare g se te ceva pe placul s u. Edi Kupferberg 
i Adrian Gueron i-au oferit experien a, chiar i 

studioul, celorlalte minorit i, dac  doresc s  se 
lanseze într-o astfel de ini iativ . Participan ii au 
mul umit gazdelor i s-a decis organizarea cât mai 
curând a unui alt schimb de experien .

EVA GALAMBOS

Vandaliz ri repetate la Sinagog
La  nele lunii aprilie i începutul lunii mai 2012, Templul Cereali tilor din Bac u a fost “vizitat” de 

“pasiona ii“ de  er vechi i de tot felul de “suveniruri”. Ho ii au for at i scos gratiile de la u a principal  
de acces în sinagog  i poarta de acces spre u a principal .

Domnul pre edinte Hari Vigdar a reclamat furtul la Sec ia 2 de Poli ie  Bac u, care, prin agentul ef 
Adrian Ivu, a înregistrat spargerea. La Registrul de la Depozitul Central de colectare a  erului vechi 
din Bac u  gurau obiectele furate. În cele din urm , acestea au fost recuperate.

Dup  dou  zile, am fost din nou anun a i de o nou  spargere. Am anun at din nou poli ia i din nou 
am fost avertiza i c  vom   amenda i dac  nu instal m un sistem de alarm . Am luat m suri de sudare 
a gratiilor de la u i i  am contactat dou   rme, în vederea ob inerii a dou  oferte pentru instalarea 
unui sistem de alarm  la sinagog . În timp ce scriem aceste rânduri, ni se semnaleaz  c  a fost for at  
u a (prev zut  cu gratii) de la intrarea în magazia de tran are a c rnii de la cantina restaurantului 
ritual Bac u.

  Pre edinte,               Reprezentant CAPI,
  VIGDAR HARI             BRIF HAINRICH

Bac u
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Cred c  romanul „Clopotele Ierusa-
limului” este cea mai reu it  proz  a lui 
Harry Bar-Shalom. N scut la Bac u, 
în 1939, el este autorul a zece c r i 
de proz , din care mai cunoscute sunt 
„Cursa” i „Adulter”. 

Este o nara iune dens , personajul–
narator este un fost maior, participant la 

r zboiul din Liban, în care a fost r nit grav la cap. O schi-
j , care nu poate   extras , în  nal îi provoac  moartea. 
Dar via a sa este dedicat  nu numai serviciului militar; el 
iube te femeia ca ideal i împlinire total . Karin (Keren), 
medic, cu 15 ani mai tân r , îl diagnosticheaz , dar îl i 
cucere te. Lipsit de bucuria c sniciei cu Noa, o femeie 

ambi ioas , îns  diferit  mult de partenerul ei, maiorul 
Hen se îndr goste te la Beirut de o libanez  cre tin , re-
vine în Israel, iar la Ierusalim descoper  marea dragoste. 
Romanul, de mici dimensiuni, îns  dens, aminte te de 
„Adio arme” a lui Hemingway. Este scris cu m iestrie i 
se cite te pe ner su  ate. Observa ia  n , umanismul, 
compasiunea pentru camaradul mai tân r, care este 
paralizat în urma unei explozii, creeaz  o imagine greu 
de uitat a unor vremuri trepidante, actuale. Credem c  
o pelicul  realizat  pe baza acestei proze s-ar bucura 
de un succes deosebit. Recomand m cartea cititorilor i 
mul umim editurii Hasefer i realizatorilor: Andreea Soa-
re, redactor, Ileana Buculei, corector, R zvan Iona cu, 
tehnoredactor, Dana Dima, gra  ca. (B.M.M.)

Sub titlul „Intoleran  i crim ”, Vasile Moi  i Ioan 
Corneanu public  un volum în care prezint  situa ia 
românilor i evreilor în Transilvania de nord în timpul 
ocupa iei horthyste i germane din perioada celui de-al 
doilea r zboi mondial. Autorii fac o trecere în revist  
ampl  a rela iilor româno-maghiare de-a lungul istoriei  
pân  în  zilele noastre, inclusiv a istoriei Transilvaniei i 
a popula iilor care tr iesc acolo, într-o abordare subiec-
tiv . O mare parte a volumului este dedicat  prigonirii 
popula iei române ti i a evreilor din Transilvania de 
nord dup  dictatul de la Viena – expulzarea unei p r i 
dintre români, execu ii de civili români de c tre forma i-
unile paramilitare maghiare, trimiterea lor în lag re de 
munc . Autorii se refer  i la soarta evreilor, amintind 
legile rasiale ale Ungariei care au fost aplicate, dup  
1940, i evreilor din Transilvania de nord, apoi ocupa-
rea Ungariei în martie 1944 de c tre armata german  
i tragedia evreilor, închi i mai întâi în ghetouri, supu i 

torturilor din partea jandarmilor, a 
poli i tilor i a unor persoane civile, 
deporta i în lag rele de exterminare 
de la Auschwitz-Birkenau, având 
drept rezultat decimarea popula iei 
evreie ti. 

În carte se citeaz  pe larg din 
declara iile martorilor la procesul 
intentat în 1945 la Tribunalul Popo-
rului de la Cluj celor care s-au f cut 
vinova i de prigonirea i torturarea 
evreilor. De i Vasile Moi  i Ioan Corneanu fac numeroa-
se referiri la aceea i perioad  istoric  din România i la 
Ion Antonescu, nu se men ioneaz  m surile antievreie ti 
similare introduse  de regimul Antonescu i deportarea 
evreilor români în Transnistria, de unde au revenit pu ini 
supravie uitori. (E.G.) 

Exist  un destin al c r ilor, asem n -
tor, câteodat , cu cel al oamenilor. Unii 
tr iesc frumos dar sunt prea pu in obser-
va i, cunoscu i i aprecia i. Al ii au ceva 
anume care-i scoate în prim plan, de i nu 
întotdeauna pe merit. Contextele, norocul, 
jocul dragostei i al întâmpl rii in  uen ea-
z  existen a noastr . La fel i a c r ilor. In 
acet context, cred c  ar   p cat ca o carte 
ca „Num r toare invers ”, de Madeleine 
Davidsohn, un bun roman de dragoste i 
de via , de via  i de moarte, de con ti-
in  i destin, s   e mai pu in observat  de 
critica literar . Spun asta pentru c , dup  
opinia mea, s-a scris prea pu in despre 
aceast  „Num r toare invers ” – cum 
se nume te, sugestiv, moderna produc ie 
literar  la care ne referim, scriere mustind 
de via  i fr mânt ri profund omene ti. 
Cartea implic  unele con  icte de mare in-
tensitate i valoare moral . Ceea ce este 
meritoriu, printre altele, este i faptul c  
maniera în care este scris  aceast  carte 
este în concordan  cu structura psihic  
a omului modern de acum, a omului tre-
pida iei timpului acual.

 Este de necontestat c  tr im într-o 

lume acid , mai dur , mai gr bit , dar 
mai bun  în substan a ei material . Ea 
este alta, mult modi  cat  din punct de 
vedere psiho-social, fa  de timpul deja 
trecut, deci putem s  în ele-
gem aderen a, consonan a i 
simpatia multora, între care i 
eu, la maniera stilistic  adop-
tat , manier  care corespunde, 
totodat , întru totul con inutului 
de idei i sim ire al acestui ro-
man! Aprecierea mea fa  de 
autoare i de cartea sa este 
nu numai în func ie de prefe-
rin e individuale, ci, mai ales, 
în func ie de ce i-a propus 
scriitoarea s  realizeze. i sunt 
sigur c  vorbim de o carte de 
succes, pl cut  i interesant , profund  i 
percutant . Dac  a reu it sau nu, i în ce 
m sur , s - i satisfac  propriile exigen e 
pe care i le-a propus dintru început, asta 
e o alt  problem , care prime te îns  
aprecieri pozitive de la numero i cititori. 
Ceea ce înseamn , de fapt, foarte mult! 
Madeleine Davidsohn a scris un roman 
care se adreseaz  cititorului acestui timp 

gr bit, de acum. Iar eu, care tr iesc acum, 
m  simt bine în compania scriitoarei. Mie 
cartea asta mi-a pl cut. M  face s  o 
ascult, s  meditez, s  ajung la unele pre-

cepte valoroase de con tiin . 
 Senza ionalul situa iei de la 

care porne te este percutant, 
dramele, intermezzo-urile, 
neprev zutul, ca i zbaterile 
directe sau de subtext, ale 
acestui melanj profund uman, 
din romanul „Num r toare 
invers ”, emo ioneaz , atrag 
i conving.

 Unul dintre eroii acestui 
trist roman de dragoste, Peter, 
la 72 de ani, dup  un transplant 
de m duv , respins ini ial de 

organismul s u, trece prin înc  o opera ie 
de transplant, de data asta cu succes. 
Incepe o nou  via . Un b trân tân r! 
Revine în Israelul p r sit cu mul i ani în 
urm , cunoa te o tân r  atr g toare i 
inteligent , care se dovede te, în cele din 
urm , a   chiar  ica lui, pe care n-a cunos-
cut-o niciodat  mai înainte, pentru c  i-a 
p r sit iubita de altcândva, plecând atunci 

în America, tocmai când aceasta r m se-
se îns rcinat . Se ese în paginile c r ii o 
delicat  rela ie platonic  fa  de noua lui 
atrac ie, o rela ie înv luit  într-un parfum 
de aur  n, vaporizat, cei doi – împreun  cu 
cititorul - ne tiind adev rul despre natura 
atrac iei dintre ei, decât spre  nalul c r ii. 

Discursul Madelenei Davidshon, din 
romanul în discu ie, ne subliniaz , nu 
încape îndoial , marea for  invizibil  a 
dragostei i a întâmpl rii, dirijate impre-
vizibil, chiar ciudat uneori, de un Iscusit-
Romancier-A-Toate-F c tor, care s-ar 
putea numi Destinul. Dramele existen ei, 
disperarea, singur tatea, e ecul, resem-
narea, confruntarea cu greut ile vie ii, 
sunt înf i ate sugestiv, expresiv, con-
ving tor. Faptele, gândurile, sentimentele 
sunt exprimate cu naturale ea vorbirii 
diurne, intim, distins i pl cut; i totu i, ele 
se constitue, uneori, în puternice imagini 
senza ionale, zguduitoare prin esen a i 
semni  ca ia lor. 

Extras dintr-un articol semnat de
 RONI C CIULARU

U N  R O M A N  M O D E R N   „NUM R TOARE INVERS ” de MADELEINE DAVIDSOHN

Editura Hasefer v  invit … 
la Bookfest i la…

Cine dore te s  vad  ce nout i au mai 
ap rut la Hasefer este invitat s  viziteze la standul nos-
tru din cadrul Târgului de carte BOOKFEST, care are 
loc la Bucure ti, la Romexpo, între  30 mai  i 3 iunie.

Cu acest prilej, vom lansa volumele Cu t lpile pe jar 
(Michael Skakun), Femeia cu carne alb  (Felix Aderca) 
i Antichit i iudaice (Flavius Josephus).

Detalii la Editura Hasefer: Str. Vasile Adamache 
nr. 11, sector 3, 030783 Bucure ti – România, tel/fax: 
004.021.308.62.08. Pentru comenzi carte: difuzare@
hasefer.ro, www.hasefer.ro

…“Expozi ia de carte Hasefer 2012“
În perioada 23-25 mai a.c., în curtea Templului 

Coral, zilnic între orele 11.00-14.00, ave i ocazia de a 
r sfoi cele mai noi c r i ale Editurii Hasefer, reedit ri ale 
unor titluri, pe care suntem convin i c  le a tepta i i, 
bineîn eles, volume mai vechi care au adus de-a lungul 
timpului renumele editurii. V  a tept m!

Michael Skakun – 
„Cu t lpile pe jar”

Dedica ia de pe prima pagin  a c r ii 
editat  de Hasefer este: „În memoria bu-
nicului meu, Chaim Chaikel Skakun, care 
a murit în timpul ocupa iei sovietice din 
Polonia de r s rit, în iunie 1940, i a bu-
nicii mele Chaja Elovich Skakun, ucis  împreun  cu alte 
mii de locuitori ai Novaredokului, la data de 8 decembrie 
1941”. Este vorba de evreii din Polonia i din rile bal-
tice (Estonia, Lituania, Letonia), precum i de evreii din 
Basarabia, alte teritorii, care au fost ocupate sau cedate 
în urma Pactului Molotov- Ribbentrop.

Autorul tr ie te în SUA , iar nara iunea se refer  la 
tat l s u, ajuns prin împrejur ri greu de imaginat în trupele 
SS. La  nele anului 1944, el reu e te s  se salveze de 
la o moarte sigur , chiar de mâna eliberatorilor sovietici. 
Un roman captivant i totodat  realist, despre p timirile 
evreilor prin i în cle tele a dou  puteri – Germania nazist  
i URSS. (B. MARIAN)

Hedi Simon – 
„La r scruce de vremuri”

Titlul c r ii, ap rute tot la Hasefer, coincide 
cu cel al unei alte c r i, ap rute în 2009, a 
memoriilor lui Scarlat Callimachi, la editura 
ANIMA. Autoarea este israelian , dintr-o fami-
lie de evrei bucovineni. Cunoscând oarecum aceast  zon , 
unde au tr it bunicii i p rin ii mei, pot spune c  lectura 
mi-a creat emo ia unor reg siri, unor amintiri din propria 
copil rie. Relatarea este colorat , limbajul personajelor, 
reale, desigur, îmbibat de expresii din idi , creeaz  atmo-
sfera unui  lm care se deruleaz  în anii r zboiului mondial 
din anii 1939-1945. Ca i în cartea prezentat  mai înainte, 
este vorba de turbulen a n scut  de r pirea unor teritorii, 
de izbucnirea r zboiului, riscurile ocupa iei i deport rii în 
lag rele mor ii. Din fericire, unii evrei s-au salvat, au ajuns 
în Asia Central . Soarta lor seam n  i cu soarta familiei 
mele. A urmat refugiul în Vest, dup  r zboi, pentru c  nu 
to i evreii – i nici majoritatea, cum a  rm  r uvoitorii – au 
îmbr i at „idealurile” comunismului adus de sovietici. O 
frumoas  prefa  scris  de poetul tefan Iure  introduce 
cititorul în lumea recreat  de Hedi Simon. (B.M.M.)

R o m â n i i  i  e v r e i i 
î n  T r a n s i l v a n i a  d e  n o r d  o c u p a t

R e v i s t a   ” B a l c a n i i - E u r o p a ”

Ce a v zut Mircea Albulescu la Abator în 1941

Într-un format elegant, cu con inut interesant, pe 40 
de pagini, revista ”Balcanii-Europa” (aprilie 2012), direc-
tor Carol Roman, se prezint  ca un model pentru multe 
reviste de pro  l informativ. La început este ilustrat  harta 
r spândirii românilor în vecin tatea României (Serbia, 
Ungaria, Basarabia, Ucraina). Editorialul este consacrat 
datoriei externe. Apoi citim despre rela iile cu Turcia, 
situa ia din fostele componente ale Iugoslaviei, „mode-
lul social european”, ce fac europarlamentarii no tri  la 
Bruxelles (coda i la prezen , frunta i la cuvânt ri), un 

interviu cu dl. chestor Marian Tutilescu, eful Departa-
mentului Schengen, pozi ia UDMR în situa ia actual , 
despre demnitarii europeni „certa i cu legea” (Haarde, 
Chirac, Juppé, Cresson, Andreotti, Craxi, Berlusconi, 
Gyurcsany, Timo enko, .a.). Alte teme: Anul Caragiale, 
Islamul în Casa Europei, istoricul Basarabiei sub ru i, 
tendin a de formare a unui bloc militar anti-NATO în 
Orient,biogra  a so iei lui Tito, Jovanka, alte informa ii 
utile i bine redactate. Felicit ri i succes în continuare!

B.M.M.

Mircea Albulescu, marele actor român,în vârst  de 
77 de ani, i-a povestit via a,desigur pe scurt pentru 
o via  atât de bogat  ca a lui, într-un interviu acordat 
publica iei “Weekend Adev rul”. Mircea Albulescu î i 
evoc  anii copil riei, felul cum educa ia religioas  i-a 
in  uen at nu numai modul în care vedea lumea atunci 
ci i pe cel în care actorul a tr it i a sim it ulterior, la 
maturitate. “Exist  lucruri pe care le înve i prin ce sim i, 
nu prin ce i se comunic ”, spune artistul. 

R spunzând la o întrebare referitoare la schimb rile 
produse de guvernarea legionar  i apoi de cea co-

munist , Mircea Albulescu spune: “Sigur c   s-au pus 
premisele unei alte instal ri, pentru c  am schimbat 
st pânul. P i înainte, cu “heil-hitlerismul”, cu “Garda i 
C pitanul” legionarilor, Dumnezeule! Am v zut cu ochii 
mei evrei ag a i în cârlige la Abator! La Abator, oameni 
buni! S  nu mai  e niciunul. Nimeni de nimeni dintre ei”.

Revista noastr  a mai avut prilejul s  publice m rturii 
directe despre aceast  cruzime animalic  a legionarilor, 
act abominabil care acum este negat cu înver unare de 
neolegionari. (A.B.)

D r a g o s t e  l a  I e r u s a l i m
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A doua edi ie a Festivalului Filmului Evreiesc 
U N  M A R E  S U C C E S

Cea de a doua edi ie a Festivalului 
Filmului Evreiesc, desf urat la Bucure ti 
între 27 aprilie-3 mai a.c., s-a prezentat 
cu un program deosebit de bogat. Ast-
fel, amatorii i cine  lii au putut vedea 
numeroase  lme despre evrei, realizate 
de regizori evrei din zeci de ri, inclusiv 
Israelul, multe dintre pelicule având drept 
tematic  Holocaustul. S-au prezentat, în 
mai multe sec iuni,  lme de scurt i lung 
metraj, de  c iune i desene animate. 
De aceast  dat  a existat o competi ie a 
 lmelor documentare, dotate cu premii. 
Invitatul din acest an al Festivalului a 
fost Polonia, Israelul  ind invitat perma-

nent. Paralel cu Festivalul, s-a deschis 
i o expozi ie de bijuterii de inspira ie 

cabalistic . Spectacolele s-au desf u-
rat la cinematograful Studio i la Muzeul 

ranului Român.
Organizat de Funda ia Cultural  “Art 

Promo” i de NOI Media Print, Festivalul a 
fost rezultatul eforturilor unui num r mare 
de institu ii, parteneri media i sponsori, 
printre care ambasadele Israelului, SUA, 
Germaniei, Ministerul Culturii, Consi-
liul General al Municipiului Bucure ti, 
F.C.E.R. i C.E.B., a ar tat Paul Ghi iu, 
directorul Festivalului la Gala de deschi-
dere, în fa a unei s li arhipline a cine-

G a l a  d e  î n c h i d e r e

Am vizionat pentru dumneavoastr
„Prima mea nunt ” (Argentina) • „O chema Sarah” (Fran a) •„Oameni 
liberi“ (Fran a) • „David” (SUA) • „Razia” (Fran a) • „Stele nelini tite” 
(Italia) • „Copii minune” (Germania) • „Lea&Darija” (Croa ia) • „S  p s-
tr m vie  ac ra” (Israel)

Vineri, 27 aprilie a.c., la sala Studio s-a 
prezentat – „Prima mea nunt “ (Argenti-
na), o comedie spumoas , pornind de la 
c s toria dintre o catolic  i un evreu. O 
pelicul  str lucit  – „O chema Sarah”, de 
Gilles Paquet Brenner (Fran a), cu actori 
de mare profesionalism, despre represiu-
nile la care s-au dedat poli ia i jandarme-
ria francez  subordonate Gestapoului, în 
iulie 1942, când 74 000 de evrei, b rba i, 
copii, femei, b trâni, au fost masa i pe 
un velodrom, apoi trimi i în lag re. Dar 
umanismul este mai puternic în su  etele 
i în faptele unor oameni care tiu s - i 

respecte condi ia. Originalitatea  lmului 
const  într-un continuu  ash-back, între 
anii 2009-1942, Sarah  ind o victim  care 
a v zut cu ochii copilului de zece ani cum 
îi moare întreaga familie, supravie uie te, 
î i reface via a în SUA, dar se sinucide în 
1966, în urma unei grave depresii cauzate 
de trauma Holocaustului 
prin care a trecut. În via  
r mân  ul ei, care nici nu 
mai tia c  este evreu, i 
o feti  botezat  Sarah 
de o jurnalist  francez , 
care este chiar mama ei. 

Duminic , 29 aprilie 
a.c. – „Oameni liberi” 
– film de Ismael Fer-
roukhi, (Fran a, 2011) 
despre rezisten a fran-
cez  antinazist , la care 
au participat i algerieni 
naturaliza i în Fran a 
antebelic .

O str lucit  pelicu-
l  –„ David” (regia Joel 
Fendelman, SUA, 2011), 
urmat  de o discu ie în 
direct cu produc toarea 
Stephanie Levy i micul artist arab Muata-
sem Mishal. În New York, un b ie el arab 
Daud, ajunge din curiozitate s  participe 
la cursurile unui heder, se împrietene te 
cu copii evrei, dar unul dintre noii prieteni 
descoper  c  David nu este evreu, ci este 
Daud, arabul. Ruptura este dureroas , 
mai cu seam  c  atât evreul, cât i arabul 
provin din familii ce respect  strict religia. 
Va rezista prietenia lor? Este o întrebare 
retoric , f r  r spuns. Film rile s-au rea-
lizat cu neprofesioni ti, micul Daud este 
jucat de un actor arab, iar jocul i regia 
sunt „  rst class”, întâmpl rile  ind reale.

Luni, 30 aprilie a.c. – „Razia”, regia 
Rose Bosch (coproduc ie Fran a, Germa-
nia, Ungaria, 2010). În cela i an pe care îl 

evoc  i pelicula „Sarah” (1942), jandarmii 
francezi aresteaz  13.000 de evrei, din 
care 4500 copii, to i - trimi i în deportare. 
Micul Joseph Weissmann este salvat 
printr-o minune, minune care se nume te 
omenia unor francezi. „Stele nelini tite” 
– regia Emanuela Piovano (Italia, 2010), 
este evocarea a ultimilor doi ani din via a 
Simonei Weil (1941-1943), personalitate 
francez , de origine evreiasc , trecut  la 
catolicism, f r  a   acceptat  de Biseric , 
fost  activist  de stânga, care se ascunde 
în sudul Fran ei, guvernat de Pétain, bol-
nav  de tuberculoz , de care va muri în 
Marea Britanie. Fermierul care o ad pos-
te te în anii ocupa iei p streaz  i public  
ulterior ultimele manuscrise ale scriitoarei. 

Mar i 1 mai a.c.- peliculele ”Copii minu-
ne” (Germania,2011) i „Lea&Darija” (Cro-
a ia, 2011) au ceva comun. Discriminarea 
i persecu ia rasial  lovesc propria noastr  

civiliza ie, cultur , valoarea i talentul unor 
arti ti, de aceast  dat  copii. Holocaustul 
a fost o grea încercare prin care a trecut 
îns i credin a în bine, în art , în omenie. 
Obtuzitatea devine bestialitate. Lea este o 
„Shirley Temple” a Croa iei, dar ea va muri 
în trenul care o va duce spre Auschwitz. Nu 
o pot salva nici convertirea, nici bun voin a 
unor etnici germani, legile rasiale par a 
înlocui orice alte legi. 

Miercuri 2 mai a.c. – Întâlnire cu 
regizorul Andrei C l ra u,personalitate 
a cinematografiei române ti, plecat în 

Israel în 1965, unde a 
contribuit substan ial la 
dezvoltarea televiziunii 
israeliene. A realizat în 
România pelicule de 
neuitat: „ Alo, a i gre it 
num rul”, „Vultur 101”, 
„Portretul unui necu-
noscut”, „Doi b ie i ca 
pâinea cald ”, .a., unele 
în colaborare cu scriitorul 
Octavian Sava. Dr. Irina 
Cajal a prezentat per-
sonalitatea oaspetelui 
(n. 30 mai 1922). Filmul 
„S  p str m vie  ac ra”, 
realizat în 1981, î i da-
toreaz  titlul fostului ef 
Rabin dr. Moses Rosen, 
cu care Andrei C l ra u 

a avut dese întâlniri. Pe parcursul celor 
80 de minute de vizionare, spectatorul ia 
cuno tin  de via a comunit ilor evreie ti, 
mai importante din România, Bucure ti, 
Cluj, Arad, Oradea, Ia i, .a.; ca i  lm ri 
de la s rb toarea de Purim de la Templul 
Coral din Bucure ti, în 1981. Revedem 
personalit i ale vie ii evreilor din România, 
dr. Moses Rosen, ing. Th. Blumenfeld, ar-
ti tii Leonie Waldman, Maia Morgenstern, 
Rosina Cambos (plecat  în Israel), copii 
care formau ansamblul de cântece i dan-
suri din acel an etc. Un  lm emo ionant, 
comentat de spectatori, dup  vizionare. 
Andrei C l ra u este un supravie uitor al 
Trenului Mor ii Ia i-C l ra i (pseudoni-
mul C l ra u provine de la acel moment 
tragic). 

„ I n f i d e l u l “
Filmul debuteaz  în for , bazându-se pe un comic de situa ie bine realizat, pentru 

ca mai apoi s  intre în comicul de caracter, mai profund. Dintr-o situa ie în care un 
musulman a   la jum tatea vie ii c  s-a n scut evreu, regizorul reu e te s  surprind  

i scoate maximul posibil. Sunt tratate cu 
un umor inteligent teme sensibile: stereo-
tipuri privind imaginea musulmanului, dar 
mai ales a evreului, particularit i ale celor 
dou  religii.

Un  lm complet care sparge, prin umorul 
pur, bariere i conven ii (imagina i-v , numai, 
un musulman dansând pe muzic  Klez-
mer !). Regizorul pune pe rând identitatea 
cultural-religioas  înaintea condi iei umane 
i a familiei.

EVA GALAMBOS, BORIS MARIAN MEHR, IULIA DELEANU, GEORGE GÎLEA

Premiul pentru cel mai bun docu-
mentar, „The moon is Jewish”, medita ie 
despre descoperirea r d cinilor care ne 
de  nesc identitatea, a fost câ tigat de 
Michal Tkaczynski. Premiul de onoare 
pentru întreaga carier  cinematogra  c  
i-a revenit lui Andrei C l ra u, prezent în 
festival cu un documentar despre comuni-
tatea evreiasc  din România în 1981, „S  
p str m vie  ac ra iudaismului”. 

Festivalul s-a încheiat cu  lmul israe-
lian „Not  de subsol”, în regia lui Joseph 
Cedar, intrat în selec ia o  cial  la con-
cursul Festivalului de la Cannes. Un  lm 
despre frustrare, iubire, ambi ie, aparen  
i esen , derizoriu i profunzime. Tat  
i  u sunt speciali ti în studii talmudice. 

Fiul are parte de recunoa tere, tat l – nu. 
Singurul lui succes, nota de subsol în care 
este citat de un maestru în domeniu. Dar 
reu ita  ului, în loc s -l bucure, îi adân-
ce te suferin a. Tat l candideaz  de 20 

de ani la Premiul Israelului, îns  premiul 
îi este conferit  ului. Numele de familie 
 ind acela i, secretara îl anun  telefonic 
pe tat , felicitându-l. Fiul dore te ca tat l 
lui s   e recompensat pentru munca de-o 
via  i s  renun e la premiu. Dup  discu ii 
tensionate, pre edintele juriului accept , 
cu condi ia ca  ul s  nu mai candideze 
vreodat . În timp ce  ul redacteaz  scri-
soarea, tat l îi denigreaz  opera într-un 
interviu. Înaintea unei apari ii televizate, 
un cuvânt-cheie, „fort rea ”, îi relev  
adev rul: autorul motiva iei e  ul s u, 
adev ratul laureat. Filmul se termin  cu o 
clip  înainte de decernare. Tat l va spune 
adev rul? Via a l untric , gesturile mici, 
t cerile i izbucnirile, unghiurile din care 
este privit acela i detaliu, jocul impecabil 
al protagoni tilor fac din „Not  de subsol” 
un  lm despre adâncimi su  ete ti într-o 
lume monden  i receptiv  la spectacolul 
uitat a doua zi.

Secven  din  lmul Secven  din  lmul 
„O chema Sarah“„O chema Sarah“

matografului Studio. În numele celor trei 
state care au sprijinit festivalul – Israelul, 
Germania i SUA, au vorbit ambasadorii 
acestor state. E.S. Marek Szczygiel, am-
basadorul Poloniei, a vorbit despre pre-
zen a  lmelor poloneze la festival, crea ii 
ale unor cinea ti de renume ca Agnieszka 
Holland, A. Wajda i Felix Falk.

Ca avanpremier  a Festivalului, dup  
conferin a de pres  de prezentare, a fost 
proiectat filmul documentar american 
„Salvatorii: Eroi ai Holocaustului”, regizat 
de Michael King, în care sunt relatate 
ac iunile a 12 diploma i care, al turi de 
al i o  ciali (80 în totalitate, inclusiv un 
român) au salvat vie ile a aproximativ 
200.000 de evrei în timpul Holocaustului. 
Drept rezultat, o parte dintre ei au fost da i 
afar  i i-au sfâr it vie ile în s r cie. Mai 

târziu, au fost declara i din Institutul “Yad 
Vashem” din Israel „Drep i între Popoare”.

Gala de deschidere a fost prilejul pre-
zent rii  lmului polonez “În bezn ”, al re-
gizoarei Agnieszka Holland, inspirat din-
tr-un episod al Holocaustului în Polonia. 
A fost oferta polonez  pentru sec iunea 
“Cel mai bun  lm str in” a Premiilor Oscar 
din acest an i a intrat i printre cele cinci 
pelicule nominalizate. Este vorba despre 
salvarea miraculoas  a unui grup de evrei 
din ora ul Lvov, ascun i în sistemul de 
canalizare i ajuta i s  supravie uiasc  
de o familie de polonezi. Asemenea lui 
Schindler, mai întâi cei doi s-au angajat 
din motive materiale, cerând un pre  
enorm pentru  ecare zi în care reu eau 
s  nu  e descoperi i, ca dup  aceea s  
se ata eze de victim . 

„S  nu crezi c  lumea-i o jungl …”, 
îmi vine în minte acest vers dintr-o poezie 
scris  de I hak Leibu  Peretz privindu-l 
pe Korczak, directorul intrat în legend  al 
orfelinatului pentru copii evrei str mutat în 
ghetoul Var oviei, dup  ce Polonia a fost 
ocupat  de nazi ti. Aparent – documen-
tar, în realitate – parabol  despre Tablele 
Legii, într-o lume în care au fost sf râmate 
a doua oar ,  lmul lui Andrzej Wajda e 
un tablou în c rbune al vie ii din ghetou 
dup  ce lacrima s-a uscat. Se mai poate 
spune oare ceva nou despre povestea 
arhicunoscut  a medicului de renume, 
literatului, pedagogului eminent care re-
fuz  s - i salveze via a, dac  nu o poate 
salva pe a celor dou  sute de copii orfani 
care au nevoie de el? În raport cu atâtea 
 lme despre Holocaust, de la care pleci 
devastat su  ete te, cople it de accentul 
pus pe inimaginabilele orori, „Korczak” 
î i ofer  un  r al Ariadnei în labirint. Firul 
se cheam  demnitate. Korczak, evreu 
polonez, continu  s  poarte uniforma de 
o  er al armatei poloneze atunci când, în 
Polonia invadat , n-o mai poart  nimeni. 

Ghetoul e o lume cu boga i i s raci, cu 
tineri care reactualizeaz  cuvintele biblice: 
ei sunt bnei horim –  i ai libert ii. Korczak 
e un Don Quijote? Da –  indc  tr ie te 
în adev rul lui. Nu –  indc  prime te cu 
luciditate loviturile în trepte. Morale – de 

la inter-
zicerea 
revistei 
pent ru 
copii la 
m u t a -
rea or-
fe l ina-
tului în 
ghetou. 
F i z i c e 
– de la 
s m u l -
g e r e a 
însem-
n e l o r 
d e  p e 
uniforma militar  polonez  la umilin ele de 
tot soiul în lumea ie it  din â âni în care 
e exilat. Totul e lucrat cu echilibru, f r  
patetism, f r  concesii fa  de sine i fa  
de public. Final: vagoanele se deschid i 
copiii p esc într-o paji te cu iarb  înalt  
i  ori de câmp; alearg , alearg  pân  

când intr  într-un fel de cea  - fum, în 
care imaginile se destram  din ce în ce. 
Gr dina i neantul, dou  clipe. i câteva 
frânturi din „Mar ul partizanilor evrei”: „S  
nu spui niciodat  c  mergi pe ultimul t u 
drum// … S  nu spui niciodat  c -i ultimul 
t u ceas/ Suntem aici. Noi am r mas”.

“ K o r c z a k “
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D o u  m o d u r i  d e  e x p r i m a r e  a  H O L O C A U S T U L U I
Comemorarea marii i unicei tragedii, Holocaustul, 

i-a g sit expresia în mai multe evenimente. Doi prieteni, 
creatori ei în i i, au g sit moduri originale de a se exprima.
Unul dintre ei este profesorul, poetul i scriitorul Mo e Liba, 
care a fost timp de peste 30 de ani ambasadorul Israelului 
pe diverse continente i a c rui oper  literar  const  în 
67 de c r i editate. O mare parte din versurile sale le-a 
închinat tragicului eveniment “Ha’ ua” (Holocaust).Versuri 
care în urm  cu mul i ani l-au inspirat i c l uzit pe autorul 
articolului de fa , spre crearea piesei de teatru “Violonistul 
de la Auschwitz”, prezentat  atât pe scena israelian  cât 
i pe cea olandez .

Mo e Liba a fost inspirat în scrierea marelui poem de 
cuno tin a personal  cu însu i eroul-supravie uitor de la 
Auschwitz, dr.Jack Iacob Strumza z.l. Poemul a ap rut 
în apte limbi; ebraic , idi , englez , francez , spaniol , 
portughez  i ladino. Versurile poemului l-au inspirat de 
asemenea pe compozitorul Lion Biriotti, din Uruguay, în 
realizarea unei partituri care a f cut tema concertului “Cinci 
poeme tragice” pe versuri de Mo e Liba.

Un alt eveniment de o deosebit  importan , care 
a avut loc cu prilejul Zilei interna ionale a Holocaustu-
lui, a avut loc în ora ul Bac u, România, coordonat de 
domnul Gabriel Stan - directorul Casei Corpului Didactic 
Bac u.”Holocaustul. Destine întrerupte’’ a fost o expozi ie 
de pictur , cu lucr ri realizate în taberele de crea ie orga-
nizate de INSHR-EW în perioada 2009-2011.Expozi ia a 
fost inaugurat  la Bac u pe 27 ianuarie a.c., sub auspiciile 
Casei Corpului Didactic “Grigore T b caru” Bac u, al c rui 
director este domnul Gabriel Stan, unul din organizatorii 
cursurilor despre Holocaust pentru profesorii de istorie.

Concertul “Cinci poeme tragice”, care a avut loc în pre-
mier  mondial  la Biblioteca Na ional  din Ierusalim, este 
rezultatul colabor rii dintre poetul Mo e Liba, compozitorul 
Lion Biriotti i Ansamblul “Secolul XXI” de sub bagheta dirijo-
rului Gay Fedor, cu contribu ia solistei Braha Kol. Lion Biriotti 
este unul din cei mai renumi i compozitori din America Latin  
El se trage dintr-o  familie de evrei sefarzi din Montevideo. 

În afar  de a   compozitor, a fost profesor, dirijor i director 
al unor grupuri i ansambluri muzicale. Ani de zile, a fost 
solist i membru al orchestrelor din America latin , S.U.A., 
Europa i Israel. Compozitor proli  c, este autorul a peste 
120 de crea ii muzicale precum roman e, cântece liturgice, 
muzic  de camer , concerte pentru diverse instrumente mu-
zicale. Dintre compozi iile sale amintesc doar “Ana Frank”, 
“În amintirea lag rului din Terzen”, “Trenul Auschwitz” cât i 
crea ii cu subiecte mistice. A compus simfonia “În pustiu” (Ba 
Midbar). Lectura versurilor poetului Mo e Liba l-a inspirat 
în compunerea partiturii “Cinci poeme tragice”. 

Mo e Liba a sosit în Israel în 1947. S-a n scut la te-
f ne ti-Roman, în România. În ar  s-a integrat de îndat  
în kibu , iar apoi a fost o  er în ahal. A reprezentat Israelul 
timp de 31 de ani, ca ambasador i consul general în 15 

ri. Este membru al Asocia iei pictorilor i sculptorilor din 
Israel i din Olanda, precum i al Asocia iei scriitorilor din 
Israel i Olanda. A publicat în numeroase limbi str ine. 
Crea ia sa cuprinde versuri, povestiri, articole pe diverse 
teme, eseuri.Citez doar câteva versuri din cele cinci poezii 
ale lui Mo e Liba:

“Holocaustul meu / E ceva personal / Al meu i numai al 
meu /. Voci în noapte / a mamei i tat lui./ Vocile acelea / 
Ele m-au cuprins./ Nu dorm /noaptea /ele revin / M  trezesc 
/ i dispar /.... “

“Holocaustul. Destine întrerupte” - evenimentul care a 
avut loc la Bac u – România - este cu atât mai semni  cativ, 
în primul rând, deoarece a avut loc într-o ar  care a cunos-
cut, în trecut, un regim autocratic de orientare fascist , unde 
sângele evreilor a curs pe multe str zi ale unor localit i, iar 
evreii, cet eni români, au fost sco i din casele lor, goni i 
spre lag rele din Transnistria.

Ca  u al ora ului Bac u, unde legile antonesciene au 
impus un regim de teroare rasial , iar antisemitismul a dus 
la izgonirea din case, coli i locuri de munc  a evreilor, 
cet eni români, comemorarea Holocaustului m  determi-
n  s  privesc cu mândrie spre cei care azi, la Bac u, au 
organizat, au creat aceast  interesant  expozi ie de art .

O interesant  lucrare din expozi ie este cea a artistului 
George Anghelescu intitulat  “Kain erschlag Abel”. Picto-
rul traduce cu o perfect  luciditate citatul biblic “Iube te- i 
aproapele”. Din punct de vedere coloristic, compozi ia 
dovede te tendin a artistului de a da putere de expresie 
subiectului ales. Alexandru Baciu, în lucrarea “Plin-gol 
informa ional” se dovede te a   în primul rând un gânditor 
care cunoa te substratul perioadei istorice i reu e te, prin 
interpretarea plastic  original , s  impresioneze spectatorii. 
Artistul se folose te de o tehnic  modernist  i- i regizeaz  
cu îndemânare elementele atât prin punerea lor pe pânz  
cât i prin petele de culoare vii, atractive. Anca Brânza  
red  cu  delitate un moment critic: “A teptarea la rând”. 
Lipsurile, foametea i-au al turat pe to i cet enii ora ului, 
în aceea i situa ie, în acela i lung rând pentru a ob ine “un 
col  de pâine”. Cuno tin ele istorice al pictori ei Mariana 
Cîmpeanu î i g sesc o expresie concludent  în lucrarea 
“Noble ea su  etului”. Nu e destul sau poate e chiar gre it 
s  te ascunzi c ci “N-a vrut s  vad ” ceea ce se petrecea în 
jur. Au fost mul i dintre ace tia care au stat închi i în case, 
atunci când vecinii lor evrei au fost sco i din cas  aproape 
goi i târâ i spre Chestur , Trenul mor ii, etc. Un astfel de 
moment l-a surprins bine pictori a Bogdana Conta .Dar me-
ritul artistei const  în solu ia plastic  prin care red  situa ia 
speci  c  iar contrastul culorilor completeaz  povestirea.

Desigur c  o analiz  complet  a lucr rilor plastice nu o 
pot face în spa iul ce mi s-a rezervat. De aceea m  voi mul-
umi la a cita doar unele tablouri precum cel al Sarei Einik, 

“Discarded”, care caut  s  redea situa ia de neconceput, i 
totu i atât de trist , a Progromului de la Ia i; apoi simbolicul 
din lucr rile Ioanei Gorzo, tabloul semnat de Maia tefana 
Oprea, “În numele celor f r  nume”.

For ele intelectuale ale b c uanilor mei îmi fac cinste. 
V  felicit pe  ecare în parte i v  îmbr i ez. 

PAUL LEIBOVICI
(Prescurtare a articolului omonim ap rut 

în „Revista mea”)

L a  a n i v e r s a r
Primim la redac ie un text de excep ie, 

despre aniversarea unui om ie it din co-
mun. Ne al tur m gândurilor bune, spicuite 
dintr-un text mai lung, scrise de acad. D.R. 
POPESCU, pentru prietenul domniei sale i 
colaboratorul nostru, HENRI ZALIS.

Îl cunosc pe Henri Zalis de câteva mii 
de ani i pot spune, pe proprie r spundere, 
c  am putea alc tui împreun  – doar noi 
doi! – un parlament bicameral. Totu i, de 
un singur parlamentar am mai avea nevoie, 
pentru a nu ne bloca reciproc la vot! Cine 
ar putea   acesta? Vom vedea!

În prima sesiune eu am s  pun pe ordi-
nea de zi spinoasa problem  a seculariz rii 
averilor nemân stire ti, privatizate pe-nse-
rat, pe utic, prin elan haiducesc, iar Zalis 
va face vorbire despre baronizarea rilor 
de c tre ri i despre efectul moralit ii 
asupra razelor gama.

Cum tiu c  dl. Zalis îl consider , pe 
bun  dreptate, pe Felix Aderca drept unul 
dintre pilonii literaturii române din secolul 
XX, o s -l rog, din  nou, s  preg teasc , 
pentru Editura Academiei, o edi ie din 
operele inconfundabilului nostru scriitor – i 
sunt aproape sigur c  divanul nostru bica-
meral va descoperi banii necesari pentru 
una dintre duioasele tipogra  i danubiano-
pontice...

În a doua sesiune a parlamentului nos-
tru particular vom face vorbire despre me-
morie! De ce ne vom ocupa de memorie? 
Fiindc  memoria este singura alchimie care 
poate constitui un echilibru între riscurile i 
performan ele trecutului, arogan a ideologii-
lor, patologia  nanciar  a destructur rii unui 
visat prezent omogen, echilibru ce ar putea 
îmblânzi misti  carea viitorului. 

Dar dac  memoria va   obiectivul prin-
cipal ce va trebui abolit, capitalismul mer-
cantil i civiliza ia m r  i vor putea înlocui 
memoria, desigur, printr-un confort mental 
i material de pia , printr-un apoteotic 

dispre  al istoriei, în care am putea vie ui 
f r  Arghezi, Sadoveanu, Rebreanu, Blaga, 
Celan, Voronca, Sebastian, Vianu, alc tu-
indu-ne, cu ajutorul libert ii din import, un 
spa iu de secularizare a ra iunii, de prolife-
rare a unor pulsiuni hormonale zglobii, un 
spa iu care s  induc  spre o nou  gândire, 
orientat  decisiv împotriva a ceea ce am 
fost i înc  mai suntem...

Eu  ind mai tinerel cu câ iva ani ori de-
cât dl. Zalis, e normal s -l consult asupra tu-
turor problemelor i s -i zic nene... Îi i zic:

– Nene Zalis, la mul i ani! Ai împlinit 80 
de veri, 80 de prim veri, ierni i toamne, s  
 i s n tos i la pung  gros (dac  se poate!)! 

Ai o experien  de via  mai echilibrat  
decât mine, a a c  spune-mi cum o s-o 
scoatem la vopsea în problema lumii f r  
de memorie? Eu cunosc un b iat foarte 
simpatic, F t Frumos, care de bun  voie 
i nesilit de nimeni, înc  din burta mamei 

sale i-a dorit s  ajung  într-o ar  fericit , 
o ar  f r  memorie, ara Tinere ii f r  de 
b trâne e i a Vie ii f r  de moarte! 

– Dragul meu, las  bemolii stelari, pre-
simt c  o s -mi spun  H. Zalis. F t-Frumos, 
e adev rat, a plecat mânat de propria sa 
voin  spre ara visat , dar dup  ce a ajuns 
acolo, dus în spinare de un cal n zdr van, 
dup  un timp ie it din timp, dup  o eternita-
te, o ve nicie – sau, de, mai multe eternit i 
i ve nicii tr ite în fericiri lipsite de memorie! 

–  ul de împ rat, lipsit total de memorie, î i 
recap t  memoria – vai, vai! – din cauza 
unui declic de orientare geogra  c , survenit 
la o vân toare! O, i-atunci, brusc i dintr-o 
dat  îl apuc  un dor nebun de p rin i i de 
lumea lor muritoare!

A a c  memoria reînviat  accidental îi 
stric  tinere ea f r  de moarte i el pleac , 
din nou, mânat, iar i, de propria-i voin , 
spre împ r ia p rin ilor s i, care era,  -
re te, i împ r ia tinere ii cu b trâne e i 
cu moarte – împ r ia mor ii! Deci, dragul 
meu, o s -mi spun  nenea Zalis, canonul-
modelul F t-Frumos cade!

– Adic  Timpul, de fapt, eternul timp 
a ternut în ara f r  de moarte – nu are 
memorie!.. Ei, atunci cum putem aspira la 
o asemenea performan ... i pe p mânt, 
nene Zalis?

– Dragul meu, d -mi voie, o clip , s  
devin logic! Hai, de ce  n-o întrebi i pe 
doamna Marinescu, fosta domniei tale cola-
boratoare – la revista „Contemporanul”! Cu 
ce impieteaz  o societate f r  memorie... 
o lume de idio i? Fiin a uman  parcurge, 
lipsit  de memorie, un stagiu de alterare, 
de depravare neuronic , de alienare, de 
uitare – adic  de progres... c tre fericirea 
visat  i de F t Frumos, valahul!..

– Numai c  lep darea de sine, nene Za-
lis, în cazul lui F t Frumos, este echilibrat  
de reg sirea de sine, la o vân toare, unde 
 ul împ ratului, lipsit de memorie, uit  c  nu 
trebuie s  p easc  dincolo de grani a p -
durii ce desp r ea via a etern  de moartea 
etern , i- i recap t  aducerea aminte!... 
Deci: lipsa memoriei îl împinge s  fac  
ni te pa i gre i i, care-i vor aduce înapoi 
memoria, memoria, care, de fapt, r m sese 
în afara rii cu via  ve nic ... Adic : doar 
ara mor ii p streaz  vie memoria! În ara 

fericirii ve nice memoria e ve nic moart !

– Îns , dragul meu D.R.... Pân  azi lu-
crurile par destul de limpezi, omul, f ptur  
divin , sau o  in  înscris  în legile selec iei 
naturale dichisite de Darwin, era o entitate 
a  at  în rezonan  cu cerul, dar i cu p -
mântul, cu anotimpurile, ploile, z pezile, 
cu animalele, cu p s rile, cu tot contextul 
socio-politic vernisat de T tânele ceresc la 
Est de Eden... 

– Nu- i trebuie, ca s  ajungi un bordurar 
irefutabil, sau un asfaltator de la miori, decât 
s - i continui delimitarea sinelui de morala 
celorlal i, i chiar de Univers, devenind pro-
pria ta divinitate  nanciar . Altarul banului, 
adânc implementat în Europa Banului M -
r cine,  xeaz  muta iile istorice difuzate în 
lume: – umanitatea f când, astfel, un pas 
serios în mar ul duios al uit rii de sine. F r  
memorie va   foarte-foarte bine, c ci oa-
menii nu vor mai avea parte de remu c ri, 
lipsa memoriei echivalând cu cantitatea de 
con tiin  de care au nevoie... i astfel vom 
sc pa i de balastul c r ilor – care, între noi 
 e vorba, chitite în biblioteci, acumuleaz  
foarte mult praf toxic! – i vom sc pa i 
de alergiile la praf! i astfel oamenii, de 
la vl dic  pân  la opinc , nu vor mai   
obliga i, sau tenta i, s  se recunoasc  pe 
ei în i i în c r i!

– Dragul meu, ai dreptate! F r  me-
morie nu vom mai   tenta i s  valori  c m 
oamenii de lâng  noi i ne va   mai u or 
s  elimin m total timpul logic al istoriei!..

– Nene Zalis, când parlamentul nostru 
bicameral se va pune pe patru roate i va 
începe s  mearg  spre viitor, crede i c  va 
  prea târziu s  coordona i un ciclu de edi ii 
cu operele fundamentale ale moldo-valahi-
lor europeni Tristan Tzara, Voronca, Brau-

ner, Marcel Iancu, Fundoianu, Perahim? 
Cultura era, totu i, pe vremea z pezilor de 
alt dat , un univers al valorilor – o ordine, 
chiar dac  uneori aleatorie! – era, da, da, 
portretul unor veacuri ce nu puteau s ri 
peste propria lor umbr . Sigur, au existat 
i perioade în care cultura s-a confundat 

cu politica, dar nici ast zi nu suntem scuti i 
de  loso  ile televizioniste care dau politicii 
girul culturii!

– Am mai priceput, dragul meu, c  
memoria este o energie personal  i co-
lectiv  – i c  se poate p trunde i ie i din 
ea, dup  o anumit  chibzuin . Chibzuin a 
ce ni se cere nou , parlamentarilor din 
cele dou  camere, ne oblig , nu altfel, s  
anul m aceast  energie negativ ! Ast zi, 
cu mijloace tehnice ultraso  sticate, se mai 
poate observa momentul na terii unei noi 
planete!. Da, este interesant de v zut cum 
materia d  via  unor alte forme celeste! 
Se poate observa i cum se sting, în cadrul 
unei involu ii ciudate, anumite dispozitive 
cosmice! Dar memoriei cum îi putem veni 
de hac? Nu poate   vorba doar de o înstr i-
nare de Dumnezeu!  Dispari ia memoriei nu 
înseamn  deloc dispari ia omului, nu, vai, 
vai, de i prezen a omului f r  de memorie 
ar putea   cea mai cumplit  i caricatural  
prezen  a sa!

– Da, nene Zalis, dar lipsa memoriei nu 
va stingheri, din rut, preocuparea instinctiv  
fa  de pl cerile hormonale – i nu va impi-
eta nici reproducerea semenilor! –  indc  
frenezia sexual  va r mâne nelipsit  din 
palmaresul electoral al  ec rui politician 
de azi i de mâine!

– Dragul meu, am impresia c  ne-am 
apropiat destul de mult de miezul Consti-
tu iei ce ne-a fost l sat  drept mo tenire de 
ocupan ii forurilor politice contemporane – 
i ar   cazul s  lu m o pauz !

– Bine, nene, lu m o pauz , dar în 
aceast  pauz , printre pocnetele sticlelor 
de ampanie, n-ar   cazul s  încerc m 
s -l coopt m în viitorul nostru parlament, 
ca observator cu drept de vot, pe domnul 
Aurel Vainer? Avem în comun cu dânsul... 
memoria!.. Ce-o s  facem cu ea? Domnul 
Vainer este... Da, el poate este ecoul unor 
voci care n-o s  se sting  niciodat , nici în 
împ r ia de mâine a lipsei de memorie...

– i cum putem s -l coopt m în divanul 
nostru bicameral?

– Prin vot deschis, nene Zalis! Domnilor 
i doamnelor, cine este pentru?

DUMITRU RADU POPESCU
Duminic , 22 aprilie, 2012
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Drumul de 
reîn  in are 
a comunit ii

În primul deceniu al secolului XX, asist m 
la câteva încerc ri de reîn  in are a Comunit ii 
evreimii bucure tene sau, cum se mai numea 
în unele documente ale vremii, a Comunit ii 
Centrale.

Pe lâng  eforturile Comunit ii Templului 
Coral, în 1907 ia  in  un comitet în frunte cu 
Filip Foc neanu i Iosif B. Brociner. Scopul: 
reorganizarea Comunit ii. O prim  m sur  
trebuia s   e efectuarea unui recens mânt al 
popula iei evreie ti din Bucure ti. S-au impli-
cat comitetele de sinagogi i societ ile de aju-
tor reciproc. Dar, f r  s  cunoa tem motivul, 
recens mântul nu s-a putut efectua. Comitetul 
i-a suspendat activitatea. Totu i, nu s-a 

renun at la demersurile pentru reorganizare. 
Este semni  cativ în acest sens, printre altele, 
i un articol semnat de Moses Schwartzfeld 

în ziarul „Egalitatea”, din 16 noiembrie 1907. 
Articolul se intitula „ORGANIZARE!” i chiar 
dac  se referea la organizare la modul gene-
ral, cele a  rmate aveau în vedere i ob tea 
evreimii bucure tene.

„Organizarea Comunit ilor a preocupat i 
preocup  pe to i oamenii de bine – scria Moses 
Schwartzfeld – dar niciodat  nu se dovede te 
mai necesar  ca în împrejur ri grele, anormale.” 
Era perioada r scoalelor r ne ti din 1907, 
care au afectat un num r important de evrei; 
era o perioad  nenorocit  de prigoan , de legi 
i m suri excep ionale, când s-a sim it nevoia, 

cum scria Schwartzfeld, „unei organiza ii stabi-
le, serioase, capabile s  organizeze ac iuni de 
solidaritate i de asisten  social , prin ajutor 
b nesc, prin emigrare i o asisten  pe lâng  
autorit i.”

Condi iile cereau o organiza ie a Comu-
nit ilor, cu venituri regulate, ca s  poat  
subven iona asisten a, cultura i educa ia.

Moses Schwartzfeld preconiza mai întâi o 
organizare pe plan local i apoi „organizarea 
ob teasc  general ”.

Dar este de men ionat c , chiar i în absen a 
Comunit ilor, ziarul „Egalitatea” avea o rubric  
intitulat  „De-ale Comunit ilor i tiri societare”. 

i ce se publica sub acest generic? Despre acti-
vitatea sumedeniei de asocia ii i societ i care 
între ineau totu i o via  comunitar  evreiasc . 
Sunt tiri despre activitatea societ ii „Sacra”; 
a societ ii de gimnastic , scrim  i lectur  
„Aurora”; despre Uniunea Femeilor Israelite, 
care organiza concerte în sala b ilor „Eforie”; 
despre activitatea Comitetului Central al colilor 
Israelite din Capital , care aducea importante 
bene  cii provenite din vânzarea matzoth-ului. 
A  m c , la 1 aprilie 1907, societatea Junimea 
Studioas  Medical  a serbat a 27-a aniversare 
a existen ei sale; se informeaz  despre mani-
fest rile organizate de societatea „Amici ia” în 
vederea ajutor rii colarilor s raci.

În 1913, în Bucure ti func ionau 5 orga-
niza ii socio-culturale, 2 societ i sacre de 
înmormântare, 1 spital, 35 temple i sinagogi, 
3 azile, 1 orfelinat, 13 coli generale i pro-
fesionale, o coal  cu gr dini  de copii, 17 
societ i  lantropice, 2 biblioteci, 1 sal  de 
conferin e, 4 societ i cooperative .a.

Dar, cu toate meritele incontestabile ale 
acestor organiza ii i institu ii, ele nu au fost 
în stare s  înlocuiasc  Comunitatea, care 
trebuia s  îmbr i eze toate nevoile ob te ti 
într-o organiza ie central  i s  imprime tu-
turor institu iunilor o unitate de vedere i de 
conducere.

Reorganizarea efectiv , mult a teptat , 
are loc dup  Primul R zboi Mondial. În martie 
1919, ziarul „Curierul Israelit” întreprinde o 
anchet  printre frunta ii evreimii bucure -
tene, care to i se declar  pentru în  in area 
Comunit ii. La 13 iulie 1919, ini iatorii noii 
ac iuni constituie o comisie compus  din Iosif 
Silberman i dr. I. Steinhardt. Se hot r te 
facerea recens mântului general al popula iei 
evreie ti din Bucure ti, precum i executarea 
unei statistici a institu iilor i organiza iilor 
evreie ti existente. Lucrarea este încredin at  
lui M. Schweig. Recens mântul a început la 
19 octombrie 1919 i a durat 10 zile. S-au 
înregistrat 12.000 de capi de familii evreie ti 
în Bucure ti. A a s-a intrat în etapa decisiv  
de punere a bazelor Comunit ii moderne a 
evreimii bucure tene.

LYA BENJAMIN

Top 3 din 30
O posibil  selec ie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile C.E

.B.

M o m e n t  o m a g i a l  –  s c r i i t o r u l  D o r e l  D o r i a n

La 6 mai a.c., în incinta Sinagogii Mari a avut loc un mo-
ment omagial dedicat scriitorului i publicistului Dorel Dori-
an, care a împlinit vârsta de 82 de ani. În num rul anterior 
am prezentat recenta apari ie a celor dou  volume „Pre ul 
iluzion rii” (memorii), pe care Dorel Dorian le-a scris în anii 
2010-2011. În deschidere, organizatorul acestei s rb toriri, 
consilierul dr. José Blum a scos în eviden  contribu ia scri-
itorului, omului politic Dorel Dorian i a men ionat prezen a 
a numeroase personalit i, printre care unii membrii ai con-
ducerii F.C.E.R. (vicepre edinte ing. Paul Schwartz, secretar 
general ing. A. Kupferberg), personalit i ale vie ii politice 
i culturale (fostul pre edinte Ion Iliescu, E.S. ambasador 

Radu Homescu, subsecretar de stat Irina Cajal, general Mi-
hai Ionescu, directorul I.N.S.H.R. dr. Al. Florian, pre edinta 
Consiliului de Administra ie al colii Lauder, prof. Tova Ben 
Nun-Cherbis, prof. dr. Paul Cornea, istoricul literar Henri Zalis, 
poetul Toma George Maiorescu, .a. Pre edintele F.C.E.R., 
care a fost plecat din ar , a transmis un mesaj de felicitare 
înso it de o proiec ie, mesaj care a cuprins activitatea prodi-
gioas  a fostului deputat i redactor ef al revistei ”Realitatea 
Evreiasc ”, dramaturgului Dorel Dorian, etapele istorice pe 
care le-a str b tut de-a lungul vie ii. A fost amintit i interviul 
acordat de s rb torit jurnalistului Avram Croitoru, autor al 
volumului „Pe  rul amintirilor”. 

Prof. univ. Vasile Morar, de la Facultatea de Filozo  e a 
Universit ii Bucure ti, prefa atorul memoriilor lui Dorel Dori-
an, a spus c  „sentimentele sunt indicatorul valorilor noastre”, 
a  rma ie care se sus ine întrutotul în cazul celui omagiat. O 
istorie fracturat , o societate divizat  i fr mântat  de con-

tradic ii se re  ect  în cartea lui Dorel Dorian. 
Pre edintele Ion Iliescu a caracterizat memoriile drept 

„cartea unei genera ii”, din care face parte i domnia sa. Dr. 
Hary Kuller, istoric i sociolog, consider  c  omul Dorel Dorian 
are energia unei termocentrale electrice, dar valen ele sale 
sunt multiple, izvorând i din tradi ia iudaic . Fostul ef Rabin 
dr. Moses Rosen îl numea „dor de dor”, adic  o genera ie 
din alt  genera ie. 

Scriitorul Alexandru Mironov a elogiat cartea lui D. Dorian 
„Fic iune pentru revolver i orchestr ”, talentul autorului  ind 
comparabil cu cel al lui Isaac Asimov. A fost amintit  i cartea 
lui Ehrenburg „Oameni, ani, via ”, care cuprinde o serie de 
evenimente i personaje dintr-o perioad  istoric  îndelungat  
a Rusiei i fostei URSS. 

Henri Zalis s-a referit la prezen a scriitorilor evrei în cul-
tura român , la locul acestora, care ar trebui mai obiectiv 
recunoscut de c tre critica i istoriile literare.

Vicepre edintele ing. Paul Schwartz a înmânat Diploma de 
Excelen  a F.C.E.R. s rb toritului, pentru merite de seam  
fa  de ob tea evreiasc  din România, contribu ia la elabo-
rarea prevederilor legale pentru evreii care au suferit rigorile 
persecu iilor rasiale (Legile 118, 189, Ordonan a Guverna-
mental  105, .a.). S-a dat citire mesajelor de felicitare ale 
academicianului Solomon Marcus, i pre edintelui Lojei BB, 
ing. José Iacobescu. Prof. Zigu Tauberg a amintit despre spri-
jinul acordat de Dorel Dorian la în  in area Salonului Literar.

În cuvântul s u, Dorel Dorian a amintit de mentorul s u 
de la începutul carierei de jurnalist, Paul Cornea, de colabo-
rarea cu pre edintele Ion Iliescu la în  in area revistei „Via a 
Studen easc ”, de colaborarea cu scriitorul Octavian Paler, a 
evocat personalitatea scriitorului I. Peltz pe care l-a cunoscut 
i admirat, a evocat momente dramatice din via a sa public  
i privat . El a mul umit tuturor celor prezen i care au venit 

s -l s rb toreasc . În încheiere, în urma ini iativei ing. Iancu 
uc rman, supravie uitor la Trenului Mor ii Ia i-Podu Iloaiei, 

a avut loc un scurt concert de muzic  clasic , cu participarea 
unor copii supradota i, bene  ciari a zeci de premii na ionale 
i interna ionale, violoni tii Mihaela Mitrofan (clasa a V-a) 
i Mircea Alexandru Dumitrescu (clasa a VII-a) de la Liceul 

”George Enescu”, profesor co-repetitor  ind Smaranda Ilea, 
îndrum tor – prof. Olivia Ioana Papa. Lansarea c r ii de me-
morii a lui Dorel Dorian va avea loc la o dat  ce se va anun a 
i în revista noastr .

BORIS MARIAN

FMI schimb  tonul
Negocierile dintre Guvernul Ponta 

i FMI au adus o schimbare de ton 
care merit  a   subliniat . Prima dintre 
recomand rile f cute de  nan atorii in-
terna ionali Executivului de la Bucure ti 
nu s-a mai referit, de aceast  dat , nici 
la situa ia arieratelor, nici la evolu iile de 
pe pia a energiei, de i acestea nu au 
lipsit. Prima recomandare din comunica-
tul o  cial de la încheierea convorbirilor 
sun  a a: „S-au înregistrat progrese 
inegale în aplicarea reformelor structu-
rale necesare pentru stimularea cre terii 
economice, pentru crearea de noi locuri 
de munc  i îmbun t irea nivelului de 
trai al românilor”. 

Dac  pân  acum Fondul Monetar, 
Comisia European  i Banca Mondial  
erau mai mult preocupate de continua-
rea reformelor i a m surilor de auste-
ritate, acum nu numai c  se vorbe te 
de cre tere economic  i nivel de trai, 
dar Jeffrey Franks a solicitat Cabine-
tului Ponta s  reconsidere politica de 
personal convenit  anterior, care cerea 
ca un nou salariat s  poat    angajat 
în sectorul public numai dup  plecarea 
altor apte din sistem. „Am cerut Guver-
nului s  se uite la politica de înlocuire 
de unu la apte, pentru a   siguri c  
este mai  exibil . Acum avem un nou 
Guvern care se va ocupa de aceast  
politic . Este clar îns  c , în anumite 
zone, în sectorul public, este lips  de 
personal cali  cat i trebuie ca aceasta 
s   e acoperit ”.

Schimbarea de ton este important  
pentru c  ea înseamn , în practic , 
posibilitatea de a angaja câteva mii de 
oameni în s n tate i educa ie. 

Dac  punem aceast  preocupare a 
FMI pentru condi iile de via  ale româ-
nilor i pentru cre terea economic  (an-
ticipat  de Fond la 1,5% pentru 2012) 
în corelare cu preocuparea similar  
manifestat  de noul pre edinte francez 

Francois Hollande i de cancelarul 
german Angela Merkel, care doresc s  
preg teasc  un program de cre tere 
economic  pentru summitul european 
din iunie, putem trage concluzia c  
România are anse s  p easc  pe 
un drum care poate conveni i guver-
nan ilor, i poporului, în mult mai mare 
m sur  decât obsedanta austeritate.

Mai vor statele de la 
periferia Uniunii Europene 

s  intre în Zona Euro?
În mod paradoxal, da. Cel pu in a a 

sus inea pre edintele B ncii Europene 
pentru Reconstruc ie i Dezvoltare 
(BERD), Thomas Mirow, care ar ta 
c , în afar  de Cehia, care este o ar  
eurosceptic  prin excelen  i tradi ie, 
toate celelalte state central-europene 
i-au exprimat dorin a de a se integra 

în Zona Euro cât mai curând cu putin . 
În ceea ce ne prive te, nu tim care va 
  pozi ia USL în aceast  privin , dar 
toate guvernele anterioare au fost de 
nezdruncinat  în aceast  decizie. Pe de 
alt  parte, Polonia a avut o pozi ie mai 
nuan at , solicitând o perfec ionare a 
reformelor în domeniul bunei guvern ri, 
înainte de a- i  xa un program concret 
de aderare la Zona Euro.

Motivul pentru care dorin a noilor 
membri UE de a intra în Zona Euro nu 
poate   temperat  nici m car de pro-
blemele cu care se confrunt  Uniunea 
Monetar  este, între altele, convergen a 
pe care o poate (subliniez, o poate) 
aduce apartenen a la Zona Euro. Criza 
îns  a ar tat, spune Mirow, c  procesul 
convergen ei poate   încetinit sau chiar 
inversat. Astfel, între 1995 i 2006, PIB-
ul Greciei a crescut de la 45% la 56% 
din cel al Germaniei, dar în 2012 a ajuns 
înapoi la 47%, iar Spania a pornit de la 
47%,  a ajuns la 55% i a coborât în 

2012 la 48% din PIB-ul Germaniei.
Pe de alt  parte, spun unii anali ti, 

Zona Euro nu poate merge pentru c  
Acordul de la Maastricht a pus carul 
uniunii monetare înaintea boilor uniunii 
politice i  scale, ceea ce a func ionat 
atâta timp cât drumul a fost bun i ne-
ted, dar la prima groap , boii i carul 
au ajuns în an . „Dac  am   pus îns  
uniunea politic  i  scal  înaintea celei 
monetare, nu s-ar   urnit din loc nici 
carul, nici boii”, din cauza di  cult ii de 
a realiza în Europa o uniune politic  
su  cient de puternic  pentru a sprijini 
o uniune  scal , explic  Mirow. Pre e-
dintele BERD mai adaug  c  uniunea 
monetar , care elimin  riscul cursului 
de schimb i stimuleaz  comer ul i  u-
xurile de capital, i-a atins în prea mare 
m sur  scopul de a stimula investi iile 
i creditul în rile mai s race, ceea 

ce a dus la acumularea datoriilor i la 
devalorizarea activelor.

Câte Românii exist ?
M  întreb asta dup   ecare rund  

de alegeri, sau de  ecare dat  când 
un guvern cade i altul îi ia locul. Dac  
r spunzi, a a cum pare  resc, c  exist  
o singur  Românie, pe care un partid 
sau altul ajung s  o conduc  într-o 
anumit  perioad , atunci cum se ex-
plic  faptul c  dup   ecare schimbare 
exist  un stereotip comportamental: cei 
care preiau puterea se plâng de greaua 
mo tenire, cei care pleac  de la Palatul 
Victoria acuz  c  una sau alta dintre 
m surile luate de noul Executiv era de 
fapt gândit  i preg tit  de ei.

Actuala schimbare nu a f cut nici o 
excep ie. Emil Boc a declarat c  tot ceea 
ce „se discut  ast zi, reîntregirea sala-
riilor, este sut  la sut  produsul PDL, al 
eforturilor guvernelor PDL, reprezentate 
de mine i de Ungureanu”. 

(Continuarea în pagina 18)
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T r a d i i e  i  i u d a i s m
Într-un articol publicat în num rul din 

septembrie 2011 al “Realit ii Evreie ti“, 
aminteam de acei sus in tori ai „încre-
menirii”, care au ca principal „argument” 
Tradi ia i ap rarea ei neab tut .

Spuneam atunci c  exist  tradi ie bun  
i mai pu in bun . Tradi iile care nu mai 

corespund spiritului vremii trebuie anula-
te, schimbate, înlocuite.

M  gândesc totu i c  problema tradi i-
ei nu poate   chiar a a simplu „expediat ”. 
Tradi ia nu poate   înlocuit  prin decret! 
C ci tradi ia este, evident, un fenomen 
social complex.

Una dintre principalele caracteristici 
ale tradi iilor - i de care trebuie inut 
seama – este o uria  iner ie, o uria  
vitalitate. De aceea nu se poate ac iona 
cu „barda” (dar, aten ie: nu vreau nici s  
spun c  trebuie s  accept m pasiv orice, 
f r  nici un discern mânt).

Rabinul Cardozo (vezi www.Cardo-
zoschool.org-TTP244) ne relateaz  într-
unul din eseurile sale („I am taking off my 
kippah”) c  i-a pus problema s  renun e 
la purtarea permanent  a kippah (tocmai 
pentru c  dore te s   e cu adev rat un 
evreu religios i nu unul a a-zis „practi-
cant”). El spune: „ inând kippah pe cap 
tot timpul – e ca i când n-ar   acolo”. Iar 
el tie bine i sigur (citeaz  i izvoarele 
pe care se bazeaz ) c  nu exist  obliga ia 
halahic  de a purta permanent kippah. 
Dar, se întreab  Cardozo, ce vor zice oare 
nepo ii mei i studen ii mei când vor vedea 
c  nu port kippah? Ei au fost educa i într-o 
societate „practicant ” în care a nu purta 
kippah este un act de erezie!

Discutând aceste probleme,  losoful 
Mircea Florian (vezi „Misticism i credin ” 
– pag. 131-132) arat  c  individul asimi-
leaz  aceste credin e (tradi ii, obiceiuri, 
supersti ii, prejudec i) nere  ectat, prin 
ac iunea constant  de sugestie a mediu-
lui familial, bisericesc, social. i a a se 
ajunge ca oamenii s  spun : „facem a a 
 indc  i p rin ii no tri f ceau la fel”.

Din nou: nu vreau s  spun c  respec-
tarea obiceiurilor (a tradi iei) înainta ilor 
no tri este, întotdeauna, un lucru negativ. 
C ci exist , a a cum men ionam, i tradi ii 
bune.

Ceea ce vreau s  spun este c  tema 
tradi iei în iudaism merit  a   - i trebuie 
s  constituie - un subiect permanent de 
re  ec ie, dar i de dezbatere public  i 
liber  dac  vrem s  schimb m ceea ce 
trebuie schimbat ( i m  gândesc, mai 
ales, la tendin ele de men inere a men-
talit ilor medievale).

În acest sens a  vrea s  amintesc 
câteva re  ec ii pe marginea tradi iei ale 
regretatului H. Wald (vezi „Confesiuni” – 
Editura Hasefer 1998):

-Tradi ionalismul (nu tradi ia) primej-
duie te iudaismul ( i chiar existen a 
Statului Israel). S  r mânem în tradi ie, 
dar s  respingem tradi ionalismul, care se 
manifest  prin fundamentalism, fanatism, 
etc. (pag. 106)

- Cei ce au preten ia c  sunt singurii 
de in tori ai tradi iei sunt cei ce se ocup  
cu ritualul – nu cu tradi ia. Ritualul se 
repet  ca atare, nu admite modi  c ri. 
Ap r torii ritualului se consider  a   i cei 
mai buni cunosc tori ai tradi iei i resping 
alt  atitudine ca  ind eretic ! (pag. 109)

- Iudaismul nu rezid  în primul rând 
în ritual, ci în valorile morale cu care se 
adreseaz  contemporaneit ii (pag. 127)

- Trebuie s  în elegem istoricitatea i 
deci perisabilitatea unor ritualuri. Nu v d 

prin ce poate   amenin at iudaismul dac  
nu purt m kippah. (pag. 139)

- Mi se pare c  azi cel mai antiiudaic 
demers este cel al ultraortodoc ilor. Unui 
popor care a venit în istorie cu ideea de 
istorie – ei vor s -i impun  oprirea istoriei. 
(pag. 179).

- Fanatismul nu e o atitudine iudaic ; 
când apare, nu este decât o degradare a 
iudaismului.(pag. 260)

i s  mai not m din alt  carte a sa 
(„În elesuri iudaice” – Hasefer 1995):

„Iudaismul este incompatibil cu asce-
tismul i cu fanatismul. A a s-a dezvoltat 
la evrei spiritul critic, iconoclast i antidog-
matic (pag. 10) precum i: „Poporul C r ii 
nu înseamn  un popor st pânit de o carte 
ci poporul c l uzit de Tora”. (pag. 72)

S  observ m, pentru început, c  Wald 
face o demarca ie între tradi ie i tradi io-
nalism. Cum sunt de-
 nite aceste no iuni? 
Prin tradi ie în elegem 
un ansamblu de con-
cep ii, de obiceiuri, 
de datini i credin e 
care se statornicesc 
istorice te ( i au fost 
consolidate prin prac-
tica uzual ) în cadrul 
unor grupuri sociale 
sau na ionale i care 
se transmit prin viu 
grai din genera ie în 
genera ie, constituind 
pentru fiecare grup 
social (na ional) tr -
s tura lui specific  
(DEX).

Prin substantivul 
tradi ionalist subîn e-
legem ata amentul 
exagerat fa  de tra-
di ii i, drept corolar, 
o atitudine dictat  de 
ata ament. Acest ata-
ament exagerat im-

plic  o supraevaluare 
a tradi iei, o tendin  
de considerare nedi-
feren iat , necritic  a 
valorilor tradi iei, cu 
alte cuvinte, o supra-
licitare a elementelor 
tradi iei, în elese ca 
valori în sine, f r  
selec ionarea critic  a 
acestora i f r  a ine 
seama de noile valori 
produse de evolu ia 
social-cultural .

Dup  Bergson („Cele dou  surse ale 
moralei i religiei”), Tradi ia îl împiedic  
pe om s - i foloseasc  ra iunea, for a 
sa intelectual . Tradi ia, sus ine el, prin 
iner ia i rigoarea ei, prin lipsa emo iilor 
i aspira iilor profunde, tinde s  pun  în 

pericol libertatea i s  frâneze progresul 
omenirii prin însu i conservatorismul care 
îi este propriu.

Desigur, exemple în acest sens sunt 
nenum rate.

Iat , spre pild , cum a ajuns în men-
talitatea tradi ionalist  a ultraortodoc ilor 
ca limba ebraic  s   e considerat  „limba 
sfânt ” (Le on ha-Kode ). Conform tra-
di iei, dup  ei, limba ebraic  se folose te 
numai în c r ile s  nte ( i, prin extensie, i 
în c r ile de comentarii ale acestora). Este 
un bun exemplu de lene intelectual . C ci 
el eludeaz  faptul fundamental ( i nici nu 
vor m car s  aud ) c  esen a iudaismului 

const  în respectarea spiritului sfânt care 
st  la baza legilor i preceptelor sale mo-
rale. Nu limba în care sunt scrise aceste 
legi i percepte (la urma urmei, limba este 
doar un instrument de comunicare. Iar un 
instrument nu poate avea – prin el însu i – 
un caracter sfânt sau diabolic. Cu aceea i 
limb  se pot exprima psalmi sau gânduri 
elevate, care pot ajuta omenirea în ten-
din a ei spre mai bine, dar i blesteme i 
gânduri de ur  fa a de semenul nostru).

Dar tradi ionali tii n-au nevoie s  gân-
deasc . Ei vor – zic ei – doar s  respecte 
tradi ia.

i astfel s-a ajuns ca, atunci când 
Ben Iehuda a pornit ac iunea sa extra-
ordinar  de folosire cotidian  i în via a 
domestic  a limbii ebraice, tradi ionali tii 
au s rit oripila i de aceast  blasfemie (!). 
În zelul lor, tradi ionali tii au ajuns s -l 

excomunice pe Ben Iehuda din sinagoga 
a kenaz  din care f cea parte (iat , de 
ast  dat , s-a dovedit pozitiv  existen a 
sinagogii sefarde, care l-a primit, ne inând 
seama de excomunicarea proclamat  de 
a kenazi). Deci, dup  ace ti tradi ionali ti, 
Statul Israel n-ar   trebuit s  aib  ca lim-
b  ebraica! E adev rat c , dup  ace ti 
tradi ionali ti fanatici, nici Statul evreu 
n-ar trebui s  existe (pân  la sosirea lui 
Mesia!) dar, cum observa cineva, ei recla-
m  i primesc subven ii de la acest Stat.

Pe de alt  parte i în aceea i ordine 
de idei (a s  n eniei limbii ebraice), în Di-
aspora, când se pune problema renun rii 
folosirii în slujba religioas  a limbii ebraice 
i inerea slujbei în limba din ara respec-

tiv  (pe care o cunosc enoria ii), astfel 
ca participan ii s  în eleag  rug ciunile 
pe care le spun, aceia i tradi ionali ti, pe 
baza aceluia i „argument” al s  n eniei 
limbii ebraice, se opun. i asta, în po  da 

faptului c  rabini erudi i, ca de exemplu 
rabinul A.S. Gold, autorul Sidurului cu 
traducere paralel  în limba român , ree-
ditat de F.C.E.R., sus ine (vezi pag. 65): 
„pentru ca rug ciunile s  porneasc  din 
inim , ele trebuie s   e în elese; iat  de 
ce Mi na stabile te un principiu c  rug -
ciunile se pot face în orice limb ”.

Kadi  este, în fapt, o manifestare a 
tradi iei respectului pentru memoria celor 
ce ne-au p r sit. Iat , deci, o tradi ie cu 
profund sens pozitiv.

i exist , desigur, multe tradi ii cu 
esen  pozitiv ; sunt tradi ii care ne înt -
resc su  ete te. Multe tradi ii iudaice, prin 
simbolistica lor, înt resc coeziunea popo-
rului evreu în jurul unor idealuri perene.

Iat , de exemplu, Hanuka! S  trans-
formi o victorie militar  (efemer , prin na-
tura ei) într-o tradi ie a s rb toririi victoriei 
luminii – ce str lucit  a  rmare/con  rmare 
a esen ei iudaismului!

Sau masa de Seder, sacr  prin sim-
bolistica ei, prin semnifica iile fiec rui 
detaliu, cât i a sensului ei global, care 
ne reaminte te c  „robi am fost i acum 
suntem oameni liberi” – începând de la 
felul cum trebuie s  st m la mas , cu cele 
patru întreb ri puse de mezinul familiei, 
cu verde urile amare i cu matza, pe care 
trebuie s  le mânc m, cu paharul de vin 
rezervat lui Eliahu, simbol al speran ei, i 
a a mai departe. Toate acestea ne aduc 
aminte c  Dumnezeu ni se prezint  ca 
 ind Eliberatorul nostru din robia egiptea-
n , prin aceasta f cându-ni-se cunoscut 
c  Libertatea este atributul esen ial al 
vie ii sociale. (Heine: „de la Exod încoace 
Libertatea a vorbit întotdeauna cu accent 
evreiesc”).

Iat , exist  într-adev r i tradi ii pozi-
tive, sacre în iudaism. Dar sunt sacre nu 
din feti ism, ci din con tiin a func iei, a 
rolului acestor tradi ii în existen a noastr  
individual  cât i colectiv .

Dar nu despre acest tip de tradi ii tre-
buie s  discut m. Ar trebui s  discut m, 
adic  s  devin  teme de dezbatere cât 
mai larg , acele „tradi ii” care ne împiedi-
c  în tendin a noastr  spre progres. Ar   
trebuit, poate, s  amintim de supersti iile 
care au înc  o prea mare r spândire 
în po  da ira ionalismului lor. A    putut 
aminti i de îmbr c mintea „tradi iona-
l ” a ultrareligio ilor. De ce am folosit 
ghilimele? Pentru c  în timpurile biblice, 
vestimenta ia evreilor nu era deosebit  de 
cea a neevreilor; pentru c  o îmbr c min-
te deosebit  pentru evrei a fost impus  
pentru prima oar  de mahomedani în 
sec. VIII i apoi de statele cre tine în sec. 
XII-XIV; pentru c  a a-zisa îmbr c minte 
„tradi ional ” a hasidimilor a ap rut în Evul 
Mediu în Europa de est - i caftanul i 
traimelul au fost copiate de la polonezi. 

Deci, despre ce tradi ie vorbim?
„Reprezentan ii tradi iei” doresc o 

supunere servil , oarb  în fa a „tradi iei”. 
Dar, cum spunea cineva, „un respect 
servil nu este un mare respect”. Numai în 
mod liber i ra ional se poate recep iona 
i asuma plenar o mo tenire cultural . 

F r  acest lucru, cultul tradi iei nu poate 
  decât conformism.

i mai ales s  re inem ce a spus Ein-
stein: „Valoarea iudaismului st  exclusiv 
în con inutul s u etic i spiritual”. Este 
ceea ce trebuie s  ne c l uzeasc  în 
atitudinea noastr  fa  de Tradi ie.

WEISS MISILIM
Gala i

Invita ie la dezbateri

Top 3 din 30
O posibil  selec ie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

Bogdan Dr goi, un capabil secretar de 
stat i probabil c  ar   fost i un capabil 
ministru de  nan e, dar nu a apucat s  
demonstreze acest lucru, se plângea i el 
c  Guvernul din care a f cut parte a pre-
g tit pân  i fondurile necesare return rii 
impozitului ilegal re inut din pensiile peste 
740 de lei i c  era deja preg tit  m rirea 

salariilor bugetarilor cu 16%, nu cu 8%. 
Situa ie remarcat  cu umor i de pre e-
dintele B sescu: „ În ultima perioad , se 
caut  sacul cu bani, pe care guvernul 
care se preg te te s  plece spune c  l-a 
l sat, guvernul care se preg te te s  vin  
spune c  nu l-a g sit”.

Ex-premierul Mihai R zvan Ungurea-
nu a spus i el c  actualul guvern nu face 
decât s  utilizeze rezervele create de Ca-

binetul s u i de cel condus de Emil Boc.
Exemplele ar putea continua, dar ar 

  lipsit de sens. Ceea ce este important 
e doar s  amintim c  orice guvernant se 
a   la cârma rii pentru a administra 
resursele acesteia, nu pentru a pretinde 
drepturi de autor asupra bunelor rezultate 
ob inute. Iar cei ce vin la putere trebuie s  
se fereasc , a a cum spunea B sescu, 
de tenta ia „restaura iei”. 

Procedeul repornirii de la zero d  
uneori roade în tehnic , dar este p gubos 
în politic , iar pe de alt  parte, a privi cu 
invidie cum succesorul t u continu  ce ai 
f cut aminte te de copiii care prefer  s  
î i strice propria juc rie, decât s  o dea 
i altora.

ALEXANDRU MARINESCU 

(Urmare din pagina 17)
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Proiec ie între motiv ri i comandamente succesiveSiluete De la George 
Washington la Barack 
Obama: opinii despre 

evreii americani (II)
WILLIAM HOWARD TAFT  (1909-1913)
În 1912,  într-o vizit  din mandatul s u, 

a participat la o sear  de Seder în ora ul 
Providence, Rhode Island,  ind invitat la 
colonelul Harry Cutler, primul pre edinte al  
National Jewish Welfare Board.

WOODROW WILSON (1913-1921)
În 1916 l-a numit pe Louis Dembitz 

Brandeis la Curtea Suprem  a SUA,  el 
 ind primul evreu care a ocupat aceast  
func ie. În 1917, s-a adresat organiza iei 
United Jewish Relief Campaign  pentru a-l 
sprijini în realegerea sa.

WARREN HARDING (1921-1923)
În 1922 a semnat o rezolu ie comun  a 

celor dou  Camere ale Congresului, de sus-
inere a Declara iei Balfour i a mandatului 

pentru Palestina, care se pronun a pentru 
crearea în Palestina a unui c min na ional 
pentru evrei.

CALVIN COOLIDGE (1923-1929)
În 1925 a participat la inaugura-

rea Centrului Comunitar Evreiesc din 
Washington, institu ie evreiasc  laic . 

F R A N K L I N  D .  R O O S E V E LT 
(1933-1945)

În 1934 l-a numit pe Henry Morgenthau 
ministru de  nan e al SUA. De asemenea, 
a numit doi judec tori evrei la Curtea Su-
prem : în 1932 pe Benjamin Cardozo i în 
1939 pe Felix Frankfurter. A fost singurul 
pre edinte american care a primit cadou 
dou  suluri de Tora, unul miniatural de la 
organiza ia Tân rul Israel i unul salvat 
dintr-o sinagog  incendiat  din Cehoslova-
cia. Ambele suluri se g sesc la  Biblioteca 
Roosevelt Memorial - Hyde Park, New York.

HARRY S. TRUMAN (1945-1953)
În mai 1948, 11 minute dup  procla-

marea independen ei Israelului, a anun at 
presei c  Statele Unite recunosc guvernul 
provizoriu ca autoritate de facto a noului 
stat. Pu in mai târziu i-a primit la Casa 
Alb  pe Haim Weizman, noul pre edinte 
al Israelului i pe Eliahu Elat, ambasadorul 
Israelului în SUA. Totu i, într-un jurnal g sit 
dup  moartea lui, în 2003, el a notat  c  
“evreii sunt foarte, foarte egoi ti”..

D W I G H T  D .  E I S E N H O W E R 
(1953-1961)

În 1945, l-a numit pe Rabinul Juda Na-
dich consilierul s u în probleme evreie ti, 
inclusiv  în cele privind supravie uitorii 
Holocaustului i apatrizii din fostele lag re 
de concentrare. În 1954, la cea de-a 300-a 
aniversare a comunit ii evreie ti ameri-
cane, a participat la un amplu program de 
televiziune, unde a declarat c  se simte 
“onorat c  am condus for ele militare din 
lumea liber , care au doborât regimul bru-
tal din Germania i i-au eliberat pe evreii 
supravie uitori, oferindu-se posibilitatea de 
a începe o via  nou  în Israel”.

JOHN F. KENNEDY (1961-1963)
În 1961 a numit doi evrei în cabinetul 

s u: pe Abraham Ribicoff, ministru al s -
n t ii, educa iei i problemelor sociale, i 
pe Arthur Goldberg ministru al muncii. A 
fost considerat prieten al evreilor i a fost 
singurul pre edinte care a primit „Distinc ia 
Na ional  Evreiasc ” („National Jewish 
Award”) din partea Consiliului Sinagogilor 
din America. Dup  asasinarea pre edinte-
lui, denumirea a fost schimbat  în „John F. 
Kennedy Peace Award”.

VLADIMIR F. WERTSMAN
(Traducere EVA GALAMBOS)

La începutul anilor ’80, Maria Banu  
m-a poftit s -i fac o vizit . Nu mai avuse-
sem prilejul s  schimb m gânduri între 
patru ochi. Nu tiam dac  discu ia va 
r mâne în perimetrele literaturii sau, cum 
p rea posibil din discu ia ce precedase 
invita ia, altele vor   temele convorbirii.

Aveam în fa a mea o doamn  în vâr-
st , de cert  sensibilitate. Dispus  a primi 
explica ii, pe de alt  parte, înclinat  spre 
sanc ionarea preopinentului, dac  erau 
invocate severe comandamente. Ultra-
giat  de dou  fenomene egal de grave. 
Unul era legat de vârst , fusese internat  
la „Elias”, iar acele zile nepl cute tulbura-
ser  relativa ei tihn . Pe lâng  experien a 
prin care trecuse, se declara preocupat  
de faptul c  un critic de bun sim , cum m  
considera, l sam o impresie nepl cut , 
chiar de fals, deliberând, când i când, 
cu un scriitor ovin, deschis antisemit. 
Taxa atitudinea mea, în cel mai bun caz, 
gre it , neconvenabil , lipsit  de noim .

Discu ia risca s  degenereze. Treptat 
am reu it s -i explic unele date, f r  s -mi 
conving interlocutoarea. Totu i s-a ar tat 
dispus  a privi spre etnia comun  ca spre 
un fapt esen ial care trebuia s  genereze, 
în amândoi, o vibra ie la ad post de dam-
n ri, pozi ion ri paradoxale, constern ri 
de durat .

Pentru c  mi se p rea c  feminitatea 

poetei conta cu adev rat 
în angrenajul întregii 
sale decant ri lirice, am 
adus vorba, încercând 
s -i stârnesc adeziunea, 
la ceea ce îi omagia 
începuturile. F ceam 
trimitere la placheta de 
versuri din 1937, „ ara 
fetelor”, str lucit exem-
plu de erotism autentic, 
din orice unghi i-am privi 
debutul.

Replica a venit cu un 
semnal special legat de 
împrejurarea c  nu po i 
repeta ceea ce r mâne 
irepetabil. Maria Ba-
nu  mi-a atras aten ia 
c  a dorit în volumul 
„Metamorfoze”, din 1965, s  propun  o 
retrospectiv  a parcursului s u, unul care 
une te trecutul cu prezentul. Derularea 
timpului, implicit a temelor sale dragi, 
impregnate de senzorialitate, tr s tur  
extras  din specialitatea sa auctorial  
(deopotriv  confesiv-iudaic , pe cât ex-
ponen ial cantabil ) a dus la proiectul, 
deloc facil, despre care credea c  îi va 
supravie ui.

Mi-a vorbit despre traducerile ei din 
Goethe, Rilke, Neruda i Pu kin ca s  se 

întrebe dac , vreodat , 
cineva s-ar sim i tentat 
s-o traduc , la rându-i 
str fulgerat de firesc 
spiritual, într-o limb  
de larg  circula ie. Ar 
fi dorit, ca s  dea un 
exemplu la îndemân , 
s  i se g seasc  un bun 
moderator pentru exce-
lenta ei antologie „Din 
poezia de dragoste a lu-
mii”. Moderator, în stare 
s  reconstituie senza ia 
de comuniune cu meta-
forele emblematice ale 
vie ii sim urilor.

Am în eles atunci 
cum, pe o gam  de 
posibilit i extrem de 

întinse, Maria Banu  visa s  lase un jurnal 
interior al propriilor tr iri în domeniul ce o 
recomanda atât de puternic, pe t râmul 
pasional.

Patosul cu care pleda pentru acea 
eventualitate l sa impresia c , discret, 
totu i recuperator în raport cu exager -
rile dogmatice, realist-socialiste, de care 
nu f cuse abstrac ie, reproiecta într-un 
context infinit prestigios, depozitat în 
memorie, adeziuni nu tocmai accidentale.

HENRI ZALIS

Tramvaiul rapid din Ierusalim i inginerii israelieni 
originari din România (II)

- Stimate domnule ing. Andrei Negrea, 
faptul c  a i f cut Alia din România, o 
ar  de unde au provenit mul i din actualii 

israelieni, v-a f cut s  v  sim i i mai ... 
special?

- M-am n scut la Cluj, tata  ind origi-
nar din F g ra , mama - din Turda. Am 
f cut Alia acum 32 de ani. La vremea 
respectiv , avantajul era c  olim-ii veni i 
din România formau, înc , o comunitate 
mare de vorbitori de limb  român . Te 
ajuta cunoa terea acestei limbi. Aveai 
un sentiment de siguran  v zând atâ ia 
„compatrio i” originari din ara unde te-ai 
n scut. Dezavantajul era c  unii israeli-
eni, sosi i din alte ri mai bogate, aveau 
adesea idei preconcepute vis-a vis de 
olim-ii „români”, despre care se spunea 
c  vin dintr-o zon  defavorizat , c  sunt 
neciviliza i. Îns , ulterior, s-a produs omo-
genizarea. Spre exemplu, acum copiii 
sau nepo ii, n scu i în Israel, nu mai tiu 
româna sau alte limbi vorbite cândva în 
familia lor.

- Momentul Alia înseamn  cu adev rat 
un nou început, o ,,nou  via ”?

- E o chestiune care ine de con tiin a 
 ec rui evreu. Familia mea a fost una de 
supravie uitori ai ghetourilor i lag relor 
naziste. În timpul Shoah-ului, p rin ii mei 
au fost printre pu inii care au sc pat. Tata 
a fugit din Germania, unde lucrase între 
cele dou  R zboaie Mondiale, exact la 
timp, a avut noroc s  tr iasc ! Mul i din 
familia noastr , i alte mii de familii au 
disp rut, pur i simplu, pentru totdeauna... 
în lag re. Unii au mai sc pat, fugind din 
Transilvania de Nord, cedat , în teritoriile 
care mai r m seser  sub administra ie 
româneasc , i-au mai pierdut urma. Dar 
ceilal i ... cei mul i... i copiii... praf... 

Apoi a venit comunismul, i destui 
evrei au crezut c  va   ceva bun, inclusiv 
tata. Dar s-a ajuns ulterior, iar, la punctul 
în care puteai s   i dat afar , marginalizat, 
numai  indc  e ti evreu. În anii ’59-’60 
a fost de fapt o epurare tacit  a evreilor 
din România. Aceste lucruri ne-au dat 
de gândit. Am în eles c  în primul rând 
suntem evrei, dup  aceea suntem români 
sau unguri sau altceva, depinde unde ne-
am n scut. Iar ca evrei, locul nostru este 

în Israel. Cât ar   de greu, e ara noastr  
i e normal s   m aici. Am avut ocazia 

s  fac specializ ri i studii în SUA, am 
stat i în Fran a, so ia  ind originar  din 
aceast  ar , am c l torit mult i în alte 
p r i, dar am ales întotdeauna s  revin 
acas , în Israel.

- Care sunt provoc rile vie ii în Israelul 
de ast zi?

- Israelul nu este, din p cate, încon-
jurat de ,,prieteni”, se a   într-o regiune 
agresiv , m cinat  de tot felul de con  ic-
te. În plus, din punct de vedere economic, 
Israelul nu are un standard de via  ridi-
cat. Bine, nici în România nu este u or s  
tr ie ti ast zi, dimpotriv . Dar, compara-
tiv, în SUA, Anglia sau Fran a, un inginer, 
ori un doctor, poate mult mai simplu s  
realizeze o carier  de succes, chiar una 
interna ional , care s -i aduc  i venituri 
consistente. Iar oamenii de afaceri au 
mai multe oportunit i de dezvoltare în 
astfel de ri. A adar, pentru mul i, Israelul 
ca loc de trai zilnic nu este ... o afacere 
rentabil . Dar sigur, din punct de vedere 
emo ional, are o valoare enorm , e locul 
nostru, singurul din lume cu adev rat al 
nostru. Este unic. 

- i... atunci? Care ar   solu ia?
- Depinde care sunt convingerile  e-

c ruia, principiile sale de via . Genera ia 
mea se duce... acum conteaz  ce gân-
desc i ce aleg tinerii evrei. E un moment 
în via a  ec ruia când trebuie s  alegi 
dac  mergi mai departe sau ... cobori 
la prima sta ie i... schimbi tramvaiul... 
Fiecare om î i alege calea lui...

DIANA MEDAN
 (Continuare în num rul viitor)

Rapid, modern, noul tramvai din Ierusalim este util nu doar israelienilor, ci i tu-
ri tilor. Ora ul, unde  ecare col i or este o adev rat  lec ie de istorie, poate   vizitat 
i într-un mod inedit, f când o plimbare cu tramvaiul. Ruta sa include, printre altele, 
i Calea Yaffo – una dintre cele mai str vechi str zi din Ierusalim. Aici este necesar 

un popas... Metropola zumz ie undeva mai departe. Circula ia ma inilor în zon  
este oprit , tramvaiul  ind singura pat  de modernitate. Timpul se dilat  straniu... 
cuprinzând, parc , epoci diferite. Apar cl diri mici, din vremea când sculptarea pietrei 
de construc ie era o adev rat  art , magazina e diverse, cafenele i restaurante, 
ultrareligio i cu lungi pe’ot (n.r. – perciuni) i haine negre, tineri gr bi i, vorbind la 
mobile de ultim  genera ie, bunici plimbându-se agale, copii veseli ipând, turi ti 
din toat  lumea. C l torul coborât din tramvai p trunde într-un univers multicolor, 
unic. A a cum este, de fapt, întregul univers israelian. 

Continu m prezentarea interviurilor cu ingineri israelieni originari din România, 
care au contribuit la realizarea tramvaiului rapid din Ierusalim.

În urm  cu circa o lun , Carol Feldman a fost s rb torit în 
Israel, de confra ii scriitori, actori, cu ocazia împlinirii a 75 de ani 
de via . Ne al tur m celor care i-au urat s n tate i putere de 
munc . Autor al mai multor c r i, zece volume, unele ap rute 
în Israel, altele la Ia i, în România, printre ele i o monogra  e a 
comunit ii evreilor din Tulcea. Este foarte activ i în presa israe-
lian  de limb  român . Recent i-a ap rut o antologie de articole 
la Editura „24 de Ore”, recomandat  cu c ldur  de prietenul din 
Ia i, Adi Cristi. Carol Feldman a fost distins cu numeroase premii 
în Israel, în România. Cândva a fost actor la TES. 

Volumul se intituleaz  „Articole … de larg consum”. Este 
vorba de mentalit i, moralitate i lips  de moralitate, despre 
via a de zi cu zi, relat rile  ind scrise cu umor i  ne ea ob-
servatorului obiectiv. Pseudonimul în pres  al autorului este i 
„Unu Moi e”, ceea ce implic  o focalizare  pe spiritul iudaic de 

a judeca, sceptic, satiric i oarecum sarcastic, dar nevindicativ 
al jurnalistului evreu. Lecturând articolele cu aten ie, te sim i la 
un moment dat transportat în Israel, ascultând i comentând 
tirile de ultim  or , câte o bârf  din vecini, o discu ie pe strad . 

Credem c  acesta este meritul esen ial al c r ii – a cunoa te 
o ar  la nivelul omului obi nuit, f r  date statistice, evalu ri 
politice, ideologii la vedere sau ascunse. i se mai pune între-
barea – nu este Statul Israel un stat normal, ca oricare altul? 
Este. Tr ie te prin oamenii s i, se poate discuta, se poate tr i, 
se poate critica, po i   om. Atunci se mai pune o întrebare – ce 
caut  un terorist cu grenade ascunse sub haine s  ucid  oameni 
ca mine, ca dumneata? Un mesaj subtextual - nu ar trebui s  
se ajung  la pace?

BORIS MARIAN

C a r o l  F e l d m a n  –  a c t o r  i  j u r n a l i s t ,  l a  7 5  d e  a n i

Oana Maria Cajal – 
laureat  UNITER pentru 

cea mai bun  pies  
a anului 2011

Premiul pentru cea mai bun  pies  a 
anului 2011, decernat la Gala UNITER, 
din 23 aprilie a.c., care a avut loc la Tea-
trul Odeon, a revenit Oanei Maria Cajal 
pentru piesa „Ultimul pact”. 
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T h e  w e d d i n g  l a s t e d  t h r e e  d a y s 
The wedding of the president of 

the Jewish Community in Bucharest, 
Erwin im ensohn, with Eliza Croitoru, 
a young woman who is also a member 
of the community, involved in numerous 
youth activities, had a symbolic value, 
demonstrating that in Romania there will 
be a future for the community. Maybe 
this is the reason why many members 
of our congregation were present at 
the Great Synagogue in Bucharest, 
including leaders of FJCR, JCB, Joint, 

JCC, presidents of communities in 
the country, as well as Israel and U.S. 
ambassadors. The wedding ceremony, 
which took into account all the rules of 
a Jewish marriage, was celebrated by 
three rabbis - Grand Rabbi Menachem 
Hacohen, Rabbis Rafael Shaffer and 
Naftali Deutsch (Habad). The Ketuba, 
where Erwin committed to look after his 
future wife was read, and the ceremonies 
were held under the Chupah, raised in 
front of the the Aaron Kodesh. All the 

blessings representing the guarantee of 
a harmonious marriage were made. The 
wedding continued in Hotel “Rozmarin” 
in Predeal, honored by His Excellency 
Dan Ben Eliezer with his wife, the 
godparents -President Aurel Vainer and 
wife, the Orenstein family and all those 
who considered themselves friends of 
the young couple, whether they were 
the Federation leaders, communities 
presidents or relatives, colleagues of all 
ages. The party lasted until dawn.

T h e  m e e t i n g  o f  F J C R  L e a d e r s h i p  C o m m i t e e
The meeting of FJCR Leadership 

Committee on April 30, 2012 had a rich 
agenda, the most important being the 
information about the budget execution 
problems appeared in 2011, the outline 
of the budget for 2012 and the new 
organization chart of the Federation. 
Given that the census resulted in a smaller 
number of Jews than the number recorded 
in the communities, they discussed the 
ways and means by which this number 
could be accurately determined. The 
conclusion reached was that this is a 
matter of conscience, of voluntarily taking 
over one’s own ethnic identity. However, 
it was decided to develop FJCR own 
investigation and to send the data to 
the Institute of Statistics. According to 
President Dr. Aurel Vainer, this problem 
is similar within all the national minorities 

represented in the Parliament.
Ovidiu B nescu, economist and the 

economic director of FJCR, made   a 
presentation of the budget implementation 
in 2011 and emphasized that despite the 
dif  culties, the budget de  cit is small, 
about 705,000 lei, while the Federation 
has awarded 1.5% higher budget for 
the Assistance. The speaker highlighted 
the substantial increase in revenues, 
including those from the „Caritatea” 
Foundation and the increased investment 
by 205 percent compared with 2010, 
the re-correlation of wages and other 
increased costs in the communities. Attila 
Gulyas, DSMA Director, presented the 
department budget and explained the 
shortage due to the reduced allocations 
from the Joint, the larger criteria for 
the selection of the assisted persons, 

resulting in their number increase from 
250 in 2010 to 782 in 2011.

The participants also debated the 
role and functioning of the “Caritatea“ 
Foundation and the JCC status in the 
Federation and in the communities, the 
issue of the community budgets, which 
should be more realistic and to take in 
account primarily their own resources. 
It is necessary, said the speakers, to 
determine the criteria for prioritizing the 
investments. Further on the economic 
director of FJCR presented the guidelines 
of the 2012 budget and mentioned the 
budget objectives: to ensure the continuity 
of the Jewish community life in Romania, 
the social and medical assistance, the 
Jewish religious tradition, to maintain the 
real estate patrimony, the preservation of 
the Jewish heritage, cultural, historical, 

The joy 
of doing good
The annual meeting with 
the social workers from 

Bucharest and from 
the country, April 11, 2012
At the DSMA meeting with the social 

workers from Bucharest and from the 
country participated Eng. Paul Schwartz, 
FJCR vice-president, Ec. Attila Gulyas, 
director of DSMA. Eng. Paul Schwartz 
praised the work of the social workers, 
older and newer, stressed the main 
interest for the assisted group, the 
Holocaust survivors. The increasing 
scarcity of funds represents a very 
difficult issue. Joint has changed its 
attitude towards the Jewish community 
in Romania: instead of receiving money, 
they provide know-how of how to help 
ourselves. But during the economic and 
 nancial crisis, no matter how hard we 
strive, the know-how doesn’t solve the 
problems, and from here - the importance 
of all the donations.

Ec. Attila Gulyas, director of DSMA, 
highlighted the value of innovation in the 
social work through original ideas and 
proposals in order to  nd together the 
best solutions. In this way a project was 
elaborated, a “Procedures Handbook”, 
that will be discussed in the FJCR 
Leadership Committee. The criteria of 
the collaboration with the assisted are 
according to their state of health. In the 
interview to our review, dr. Nicoleta Oprea, 
the program coordinator of the social 
workers in Bucharest and the provinces, 
the Claims Conference representative in 
Romania of the compensation program 
for the Holocaust survivors, mentioned: 
the accreditation at European standards 
of the Rosen nursing home, the expansion 
of home-care programs in Bucharest and 
the country, the importance now of the 
“Children in Need” program. An overview 
of FJCR Medical Help Center- DSMA 
was conducted by the center director, Dr. 
Mona Bejan: problems with the transport 
of the homebound assisted persons, 
the lack of an ophthalmologist, the new 
medical specialties - hydrotherapy and 
rehabilitation, nutritional and metabolic 
diseases, the new last generation 
equipment, brought through the care of 
FJCR, Joint, and of private donors. The 
discussions with the social workers from 
the provinces have shown that their work 
requires an authentic vocation.

artistic, etc, under the strict regime 
of saving the resources that were 
mentioned. Dr. Aurel Vainer reminded 
the reasons for FJCR  nancial dif  culties, 
mainly the global  nancial and economic 
crisis, manifested in Romania as well, 
leading to some decrease in resources. 
As the representative of the Jewish 
community in the Romanian Parliament, 
he also spoke about his position linked 
to the vote for the censorship motion and 
about the answer he gave to Senator 
Antonescu’s statements regarding the 
national minorities.

The Jewish 
Film Festival 
- Bucharest, 

Second Edition, 
April 27 to May 3, 

2012
 Over 50 feature  lms, documentaries, 

animation, some awarded or nominated 
for prestigious international awards 
program have been projected in the 
second Jewish Film Festival in Bucharest, 
dedicated to a theme inspired by the 
Jewish life, the tragedy of the Holocaust. 
The honor guest was Poland, and the 
permanent guest, Israel. The  lms were 
produced in France, Germany, Italy, 
Poland, Israel, and presented in two 
cinema halls - the Cinema Studio and the 
Romanian Peasant Museum. Prizes were 
awarded, including to Andrei C l ra u, 
director, producer of the documentary 
“Keeping the Flame Alive”, about the 
larger communities in Romania and the 
celebration of Purim. We mention some 
high artistic movies: Sarah’s Key, In 
Darkness, Free Men, the retrospective 
David Perlov, Korczak, Simon and 
Gustav , Child Prodigies, Lea & Darija, 
Kafka’s Last Story, Joanna, Footnote, 
etc. There were about 50 sponsors and 
media partners. The festival was also 
supported by the embassies of Israel, 
U.S. and Germany.

E a s y  t o  k i l l ,  h a r d  t o  d e f e a t

The March of the Living, held this year between April 16 to 19, has enabled nearly 
12,000 people from 50 countries to pass through the emblematic places for the 
suffering of Jews and other nationalities persecuted by the Nazis: Treblinka, Tykocyn 
village, forest Lupohova,Maydanek, Auschwitz-Birkenau. “What was speci  c this year 
was that we brought for the  rst time soldiers who directly participated in the liberation 
of some camps,” said for the “Jewish Reality” Phyllis Greenberg Heideman, president 
of the March of the Living.

“You gave the life to a part of the Jews from Europe. We are speaking about six 
million dead Jews, and about a million and a half killed children. These are huge 
numbers that we cannot even  gure. We cannot identify with the numbers. Therefore 
we must speak about communities, families, we must describe the number of ONE 
PERSON who died here, in other concentration or extermination camps, in ghettos”, 
said Meir Lau, former Chief Rabbi of Israel, who attended the ceremony in Birkenau. 
Rabbi Lau reminded Hitler’s declaration according to which “The Ten Commandments 
have lost their validity. Now we should not trust the spirit and the conscience. All you 
have to do is to behave as our instinct dictates.“

Since 1988, when the March of the Living was held for the  rst time, 150,000 
young people have walked on the Death Road, from Auschwitz to Birkenau. This 
year, on behalf of Romania, at the invitation of Tova Ben Nun-Cherbis, President of 
Lauder-Reut Educational Complex, 43 people, including many students from seven 
high schools in Bucharest, Engineer Paul Schwartz, FJCR vice-president, Iulian 
Fota, presidency advisor on security issues participated to the march. The latter 
stated that “the anti-Semitism must be studied because it can become a national 
security problem”.
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ANIVERS RI

• La 2 iunie 1881 s-a n scut în Rusia 
DOV BER BOROHOV, primul teore-

tician al sionismului. A murit în 1919.

• La 4 iunie 1904 s-a n scut la Bucure ti 
IOAN MASSOF, reputat istoric al 

teatrului.

• La 5 iunie 1927 s-a n scut scriitorul i 
jurnalistul ALEXANDRU MIRODAN. În 

1977 s-a stabilit în Israel.

• La 8 iunie 1926 s-a n scut compozitorul 
ANATOL VIERU. A compus opere, 

oratorii, suite, muzic  de film.

• La 14 iunie 1932 s-a n scut scriitorul i 
publicistul IOSIF PETRAN.

• La 15 iunie 1914 s-a n scut la Râmnicu 
S rat caricaturistul SAUL STEINBERG.

• La 17 iunie 1927 s-a n scut la Pa cani 
regizorul HERO LUPESCU.

• La 16 iunie 1928 s-a n scut la Bucure ti 
dirijorul SERGIU COMISSIONA. S-a 

stabilit în Israel, unde a fondat Orchestra 
de Camer  din Israel.

• Cineastul DORU SEGAL s-a n scut la 
20 iunie 1930, la Bucure ti. A ob inut 

premii la diferite festivaluri de film.

• Cineasta PAULA SEGAL s-a n scut la 
20 iunie 1929, la Bucure ti. A realizat 

un num r mare de filme documentare.

• La 20 iunie 1819 s-a n scut la Köln 
compozitorul JACQUES OFFENBACH.

• La 21 iunie 1917 s-a n scut la Bucure ti 
istoricul literar SILVIAN IOSIFESCU, 

fost profesor la Universitatea din 
Bucure ti.

• La 26 iunie 1919 s-a n scut la Hu i 
scriitorul i traduc torul ANTON 

CELARU. A tradus mai ales din idi .

• La 29 iunie 1171 s-a n scut la Troyes 
(Fran a) JACOB BEN MEIR, mare 

comentator al Talmudului.
*

• La 6 iunie 1917 a avut loc la Petrograd 
Conferin a sioni tilor ru i.

• La 10 iunie 1878 s-a înfiin at la Bârlad 
Societatea Filantropic  Israelit  

„Aurora”.

• La 12 iunie 1998 s-a inaugurat la Berlin 
Centrul ANNE FRANK.

• La 22 iunie 1886, în casa din Bucure ti 
a lui ISAC D. BALLY s-a înfiin at 

Societatea istoric  „Iuliu Barasch”.

• La 24 iunie 1930 a fost inaugurat  la 
Lublin coala talmudic , cu o bibliotec  

de 30 000 de volume.

• La 30 iunie 1905 Albert Einstein a 
publicat un articol care con inea bazele 

teoriei relativit ii.

COMEMOR RI

• La 3 iunie 1924 a murit în Austria 
scriitorul FRANZ KAFKA. Romanele 

sale i-au adus celebritatea.

• La 3 iunie 1904 a murit liderul sionist 
THEODOR HERZL.

• La 9 iunie 1935 a murit la Haifa 
scriitorul de limb  ebraic  i idi  

SMARIA LEVIN.

• La 22 iunie 1924 a murit la New York 
poetul de expresie idi  MORRIS 

ROSENFELD. Este autorul celebrului 
volum „Cântece din Ghetou”.

• La 25 iunie 1898 a murit la Breslau 
bacteriologul FERDINAND JULIUS 

COHN.

• La 28 iunie 1831 a murit la Bratislava 
dirijorul i compozitorul JOSEPH 

JOACHIM.

• La 30 iunie 1965 a murit la Sao Paolo 
scriitorul ENRIC FURTUN , n scut la 

Boto ani.
SIEGFRIED WOLF

 DECESE  COMEMOR RI 

CALENDARUL 
LUNII IUNIE

Se  împlinesc  2 ani  de la  trecerea în  ne  in   a  dragului  
nostru  so , tat , bunic, profesor dr. IOAN ERB  NESCU 
( eri). S -i  e  amintirea  binecuvântat !

Înhuma i în cimitirele C.E.B. în luna martie 2012: CUTEN ANA (96 
de ani, Cimitirul Sefard); LUPU NICOLAE (85 de ani, Cimitirul Filantro-
pia); BENEDEK ZOLTAN (93 de ani, Cimitirul Sefard); R DULESCU 
EMILIA (77 de ani, Cimitirul Giurgiului); THAL ERNEST (65 de ani, 
Cimitirul Giurgiului); MIHAILOVICI MENDEL (81 de ani, Cimitirul 
Giurgiului); LEIBOVICI CARA (84 de ani, Cimitirul Giurgiului).

Înhuma i în cimitirele C.E. din ar : FELLER SOFIE (98 de ani, 
Suceava); SCHACHTER SOFICA (90 de ani, Suceava); LAZAROVICI 
IUDIT (90 de ani, Lugoj); SOIL MARTEL (75 de ani, Piatra Neam ).

S e a r  o m a g i a l  I o n  L u c i a n

În 22 aprilie 2012, maestrul Ion Lucian 
ar   împlinit 88 de ani. Ne-a p r sit la 31 
martie a.c. în plin  activitate, pasionat, ca 
pe tot parcursul vie ii. Teatrul Excelsior 
a organizat o sear  omagial  cu o par-
ticipare de zile mari, oameni de cultur , 
prieteni, actori, regizori, critici teatrali.

Dup  Te Deum i o rug ciune de po-
menire, actorul Vasile Menzel a prezentat 
programul, care s-a deschis cu un cuvânt 
al directorului teatrului, Aurel Mitran, 
omul care a fost ales chiar de maestru 
s  conduc  destinele acestei frumoase 
institu ii, în  in ate în aprilie 1990.Pre e-
dintele Senatului UNATC, prof. Lauren-
iu Damian, a evocat personalitatea de 

excep ie a lui Ion Lucian. A urmat un  lm 
documentar emo ionant, cu secven e din 
spectacolele de teatru i  lmele în care a 
ap rut Ion Lucian, într-o carier  de peste 
apte decenii. Din adolescen , el a fost 

atras magnetic de lumea teatrului, de i 
marele Ion Manolescu îl invita s  se fac  
inginer. Dar câ tigarea unui concurs de 
admitere la Teatrul Na ional l-a convins 
c  talentul tân rului aspirant nu este o 
bagatel . Profesorul Ion Tobo aru, care 
este i scriitor, a exprimat succint i cu un 
umor subtil admira ia pentru Ion Lucian. 
A urmat muzic  folk cu forma ia POESIS. 

Pre edintele F.C.E.R. , dr. Aurel 
Vainer, a evocat momentul când l-a v zut 
prima oar  pe actorul Ion Lucian, în 1942-
1943, la vechiul teatru Colorado ( pe locul 
unde se a   acum Hotelul Intercontinen-
tal), ca i  întâlnirile ulterioare cu marele 

artist, care a jucat, împreun  cu Radu 
Beligan, în dou  piese, la TES. Sala era 
arhiplin .  S-a dat citire unei scrisori a lui 
Andrei Ple u, cel care în 1990, în calitate 
de ministru al culturii, a ini iat Hot rârea 
de Guvern pentru în  in area Teatrului 
Excelsior (fost cândva cinematograf, 
apoi sediu al Teatrului nd ric ). De 
asemenea, actorul Florin Piersic a trimis 
o scrisoare mentorului, profesorului s u 
Ion Lucian, un mesaj de dragoste c tre 
cel plecat în lumile celeste. Momentele 
musicale, care au punctat seara omagia-
l , au fost sus inute de Doru St nculescu, 
Ducu Bertzi, Alexandru Andrie . Ileana 
Stana Ionescu , Genoveva Preda, Vic-
tor Radovici, Annemary Ziegler, Paula 
Sorescu Lucian ( v duva artistului) au 
exprimat cu adânc  sim ire admira ia i 
regretul pentru acest „monstru sacru” al 
scenei române ti.

O prezen  inconfundabil , o voce 
inconfundabil , Ion Lucian a avut o ca-
rier  prestigioas . Reproducem numai o 
parte din biogra  a sa. Ion Lucian urma 
s  primeasc , în martie, titlul de Doctor 
Honoris Causa din partea Universit ii Na-
ionale de Art  Teatral  i Cinematogra  -

c  (UNATC) din Capital , dar ceremonia 
a fost amânat , din cauza bolii artistului. 
El a fost internat pe 11 martie, la Spitalul 
de Urgen  Floreasca din Bucure ti, cu 
suspiciune de bronhopneumonie i ane-
mie, iar la 31 martie, maestrul a trecut în 
ne  in .

Actor, scenarist i dramaturg, s-a 
n scut pe 22 aprilie 1924, în Bucure ti. 
A absolvit Academia regal  de teatru i 
muzic  din Bucure ti, în 1945.La 18 ani, 
juca pe scena Teatrului Na ional din Bucu-
re ti, apoi, din 1945 pân  în 1947, a fost 
angajat al Teatrului de Operet  Alhambra. 
La Teatrul Municipal Bucure ti (actualul 
Teatru Bulandra) a jucat în perioadele 
1947 - 1952 i 1956 - 1960. Pe scena 
Teatrului Nottara a urcat în 1952, pentru 
ca mai târziu s  devin  actor al Teatrului 

de Comedie (1960 - 1964; 1972 - 1990). 
Fondator i director (1964 - 1972) al 
Teatrului pentru Copii “Ion Creang ” i 
al Teatrului Excelsior din Bucure ti (din 
1990), Ion Lucian a fost profesor univer-
sitar la Institutul de Teatru i Film (1952 
- 1956), iar între 1998 i 2000 a predat la 
Universitatea Hyperion din Capital .De-a 
lungul carierei, a fost invitat în calitate de 
actor i regizor în Italia, Belgia, Fran a, 
Japonia, Canada, SUA.

Dintre aceste realiz ri de succes pot 
  amintite piese de Eugen Ionescu, o 
pies  proprie dedicat  copiilor, “Coco elul 
neascult tor”, montate la teatre din Paris, 
Caen, Rennes (Fran a), Montreal (Ca-
nada), Bruxelles (Belgia). A tradus piese 
de Molière, Eugène Labiche, Georges 
Feydeau i a publicat volumele “Le petit 
coq” (1975), “Fantezii pe teme umoristi-
ce” (1998) i “Stelu e de umor” (2002).În 
stagiunea 2010-2011, Ion Lucian a jucat 
la Teatrul Na ional în piesa “Comedia 
Ro ie”, în regia lui Alexandru Tocilescu, 
iar din 2002 inea capul de a   la Teatrul 
de Comedie în “...escu”, de Tudor Mu-
atescu.

Din  lmogra  a sa pot   amintite “Dou  
lumi i o dragoste” (1947), “Via a învinge” 
(1951), “Gelozia bat-o vina” (1954), “Doi 
vecini” (1958), “D’ale carnavalului” (1958), 
“Titanic vals” (1964), “Mofturi 1900” 
(1964), “Doctor f r  voie“ (1976), “Ro ia 
de un kilogram” (1979), “R m agul” 
(1984), “Medalia de onoare” (2009).

În 1973 a fost numit membru în Aso-
cia ia Scriitorilor Francezi de Teatru i 
Muzic , cu sediul la Paris, în Asocia ia 
Interna ional  a Teatrelor pentru Copii i 
Tineret, cu sediul la Paris, iar în 2001, al 
Clubului Diploma iei Culturale. A fost de 
asemenea membru al Uniunii Scriitorilor 
din România. A primit distinc ia de Artist 
Emerit în 1954, Premiul UNITER pentru 
întreaga carier  în 2001 i Premiul na io-
nal UNITER pentru întreaga cariera dedi-
cat  publicului tân r (2002). Ion Lucian a 

Profund i pe veci îndurerat , Mariana Costea anun  de-
cesul scumpului so  dr. ION COSTEA (LEIBOVICI IZU). Am 
pierdut un om minunat, de o valoare excep ional , care îmi va 
lipsi toat  via a. Ne-au unit puternic caracterul s u minunat, 
devotamentul i sinceritatea lui,  rea sociabil , sentimentele 
profunde de dragoste care au dat sens vie ii noastre comune. 
Odihne te-te în pace, iubitul meu so , vei r mâne ve nic în 
inima mea i nu te voi uita.

Cu nem rginit  durere, Calman Mi u, Grimberg Aron-So-
lary (Ierusalim) i Bercu Solomon (Tel-Aviv) deplâng decesul 
bunului nostru prieten dr. ION COSTEA (LEIBOVICI IZU), 
omul de înalt  inut  i multiple calit i, de care ne leag  pu-
ternic o trainic  i foarte veche prietenie, înc  din copil rie. 
Drag  Nelu ule, ne reculegem cu evlavie în fa a memoriei tale 
i nu te vom uita niciodat .

Familia adânc îndurerat  aminte te, tuturor celor care l-au 
cunoscut i apreciat, c  pe 7 iunie a.c. se împlinesc cinci ani 
de când iubitul nostru SAMI FERARU (MILU ) ne-a p r sit. 
Model de bun tate, d ruire, spirit de sacri  ciu pentru to i cei 
apropia i. Chipul lui blând ne va înso i mereu. Îl vom p stra 
ve nic în su  etele noastre. Familia.

4. Reorganizarea O  ciului Administrativ - 
Paz . 5.În  in area O  ciului Cultur , Art , 

tiin , condus de consilierul cultural 
al pre edintelui F.C.E.R. 6. Cancelaria 
Rabinic  asimilat  unui departament. 7. 
Reorganizarea Departamentului Manage-
ment Economic-Financiar 8. Des  in area 
O  ciului de Administrare a CIR i prelua-
rea lui de c tre CAPI. 9. Reorganizarea 
CAPI. Organigrama a fost votat  cu condi-
a ca cheltuielile pentru plata personalului 
antrenat în activit i F.C.E.R. s  creasc  
cu maximum 5%. Din lu rile de cuvânt 
s-au desprins:  problema cheltuielilor 
de salarizare în comunit i (ing. Felix 

Koppelmannn);  refacerea buc t riei 
la CIR – Borsec (prof. Iancu Isidor);  
necesitatea celor dou  posturi de director 
adjunct la CAPI, dat  ind desele deplas ri 
în provincie (ing. Rudy Marcovici). efa 
O  ciului Juridic, av. Beatrice Haller, a 
expus Regulamentul Intern al F.C.E.R. 
– Cultul Mozaic. S-au ridicat probleme 
legate de diferitele forme de angajare 
(ing. Mirela A man). Votul a fost amânat 
peste o lun . 

Informarea privind implicarea F.C.E.R. 
la alegerile locale din 10 iunie 2012 a 
fost f cut  de directorul de Cabinet al 
pre edintelui Federa iei, ec. Silvian Horn. 
Propunerea particip rii la alegeri i lista 
candida ilor au fost votate. Despre reali-

zarea Programului „F.C.E.R. – 75” a vorbit 
coordonatorul Cancelariei Rabinice, Edy 
Kupferberg. S-au f cut aprecieri (Andre-
ea Ghi , Andrei Seidler). A fost distribuit 
programul de evenimente C.E.B. între 1 
mai – 31 decembrie 2012. Probleme la 
zi privind combaterea antisemitismului 
i nega ionismului au fost prezentate de 

pre edintele A.E.R.V.H., dr. Liviu Beris. 
Pre edintele Uniunii Rabinilor Originari 
din România în Israel, Rabinul Ioel Tobias, 
i Rabinul A. Maiszeles, din SUA, care a 

contribuit la reamenajarea cimitirului din 
Sighet, au expus proiectul realiz rii unui 
centru hasidic în Sighet.

IULIA DELEANU 
EVA GALAMBOS

REUNIUNEA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL F.C.E.R. 
(Urmare din pagina 5)

fost numit, totodat , Societar de Onoare 
al Teatrului Na ional “I.L. Caragiale” din 
Bucure ti, cumul cu Excelsior (din 2002).

A primit titlul de O  er al Ordinului Na i-
onal al Legiunii de Onoare (Fran a, 2004), 
o încununare a activit ii sale remarcabile 
desf urat  în spa iul francofon. A fost 
distins cu Ordinul Muncii Clasa I i II, 
Ordinul Meritul Cultural Clasa I, Ordinul 
Na ional Serviciul Credincios în Grad de 
Cavaler. De asemenea, la edi ia 2007 a 
Festivalului Comediei Române ti, i-a fost 
acordat Premiul de excelen .

Pe 4 mai 2011, a fost inaugurat în pre-
zen a directorului Ion Lucian, noul sediu 
al Teatrului Excelsior din Bucure ti, una 
dintre s li purtând chiar numele marelui 
actor, care a luptat pentru deschiderea 
acestei institu ii de cultur .

BORIS MARIAN

Cu aceea i dragoste, ilica – so ie anun  scurgerea a 
16 ani de dor i jale (2 Tamus) de la dispari ia fulger toare a 
adoratului so  GROPPER SIEGFRIED, Boto ani, om de mare 
noble e su  eteasc . Fie-i memoria binecuvântat !

Cu am r ciune, amintesc c  la 8 iunie 2012 se împlinesc 4 ani 
de la decesul iubitului meu so  EMIL FREIFELD, r mas mereu 
în memoria i inima mea. Dr. Mirela Freifeld

Familiile Cohen, Vainer, Ilovici i Grigoriu anun , cu mare 
durere în su  ete, încetarea din via , duminic  29 aprilie 2012, 
la vârsta de 85 de ani, a doamnei TOVA COHEN, n scut  
GHITA VAINER. A a precum i-a fost numele, GHITA a fost 
un om de mare bun tate pentru întreaga familie, dar i pentru 
to i oamenii din jur. Ne pare tare r u c  mama, sora, bunica i 
prietena GHITA (TOVA COHEN) nu mai este în via . Mul umiri 
speciale pentru to i cei care i-au u urat ultimii ani de existen  
pe aceast  lume. Îi vom p stra o ve nic  amintire.
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ZAI FREIL|H!ZAI FREIL|H!
Fii vesel!Fii vesel!
O pagin  de arta i de 

meseria divertismentului
Selec ioner unic: OCTAVIAN SAVA

Nume 
(foto)

Vera 
andor

Cuceritor

Imputat de 
la centru!

Prenume 
(foto)

Crud

A st pâni

Instru-
ment la 

care cânta

INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIU E

osea
Dormitor

În mijlocul 
asocia iei!

Doar în centru!V l Înecat

Dezlegarea integramei din num rul trecut, pe raster, BARBARA STERISAND, GRAMMY, EMMY.

Se spune c  cele mai multe anecdote 
sunt cu i despre evrei. Dar nici cu cele 
despre armeni nu mi-e ru ine. În multe 
privin e ei seam n  cu noi! i ei au suferit 
un genocid, chiar dac , din fericire pentru 
ei, nu a avut dimensiunile celui care s-a 
ab tut asupra noastr . i armenii au un 
deosebit sim  comercial ceea ce, trebuie 
s  recunoa tem, îl au mul i dintre noi. Cât 
despre bancurile cu Radio Erevan, aces-
tea au de inut recordul în timpul regimului 
sovietic i se pare c  îl mai de in i acum. 
Spre deosebire, îns , de cele cu „Bul ”, în 
care el era de obicei cretinul, redactorii de 
la Radio Erevan sunt simpatici, inteligen i 
i de cele mai multe ori pruden i. Rolul 

cretinilor îl au mai ales ascult torii care se 
adreseaz  postului cu diverse întreb ri.

Am selectat pentru dvs. câteva dintre 
sutele de bancuri cu Radio Erevan, auzite 
de-a lungul timpului, multe reîntâlnite pe 
internet.

Un ascult tor întreab : De ce, în ultima 
vreme, emisiunile postului Radio Erevan se 
aud din ce în ce mai slab?

- Pentru c  redactorii transmit din Si-
beria.

*
Un frecvent ascult tor al postului în-

treab : E adev rat c  azi, dac  vizitezi 
Cernobîl, r mâi f r  din i?

- Nu! Se întâmpl  numai dac  nu- i ii 
gura!

*
Acela i ascult tor mai întreab : Po i 

între ine rela ii intime cu o femeie din 
Cernobîl?

Radio Erevan r spunde: În principiu 
da, dar s  folosi i un prezervativ de plumb. 

*
Un tân r ascult tor vrea s  tie: Ce 

înseamn  logodna?
Radio Erevan îi satisface curiozitatea: 

Logodna este ca i cum ai   arestat pre-
ventiv înainte de a   condamnat pe via .

*
O tovar  înfuriat  ne scrie: Este drept 

ca Piotr Ivanovici Gu kin s   e condamnat 
la 5 ani închisoare numai pentru c  a de-
clarat în Pia a Ro ie c  generalul Ghiorghi 
Plaskov este un idiot?

- V  în ela i, tovar ! Gu kin a fost con-
damnat pentru insult  la numai 6 luni. Restul 
i s-a dat  indc  a dezv luit un secret militar.

*
Un cititor pasionat ne întreab : Este 

adev rat c  Maiakovski s-a sinucis?
Radio Erevan r spunde: Nu tim sigur 

dac  s-a sinucis. Îns  am a  at c  la autop-
sie s-a chinuit grozav. 

*
Un ascult tor ar vrea s  tie: Se poate 

pune baz  pe comisarul poporului pentru 
afacerile interne, tovar ul Beria?

Radio Erevan r spunde: Da, se poate! 
Dar mai bine s-ar pune acid!

*
O student  întreab : Ce s-ar întâmpla 

dac  la Novosibirsk plo ni ele ar   fosfo-
rescente?

Radio Erevan r spunde: Atunci la No-
vosibirsk ar   o lumin  ca la Las Vegas! 

*
Un colhoznic ne întreab : E adev rat 

c  imperialismul capitalist e pe cale s  se 
pr bu easc ?

- Perfect adev rat! Necazul e c  se 
pr bu e te peste noi. 

*
Un elev din cartierul moscovit Arbat ne 

d  de tire c  la ei la coal  vor s  pun  în 
scen  drama ”Wilhelm Tell”, de Schiller, i 
ne întreab  dac  e permis?

- În principiu da, dar unde g si i m rul?
*

O cet ean  din Novgorod ne comunic  
cu mândrie c  a g sit un portofel cu o mie 
de dolari în untru i c  al turi era i cartea 
de vizit  a proprietarului Pavel Simionovici 
Galin.

- i ce dori i s  facem? S -l anun m?
- Nu, s -i dedica i un cântec!

*
Un ascult tor ne întreab : Se pl tesc 

glumele transmise de Radio Erevan?
- În principiu, da. De la 30 de zile pân  

la „pe via ”.
*

Un ascult tor ne întreab : Este ade-
v rat c  noul prim secretar al Partidului 
Comunist Nord-Coreean, Kim Jong Un, 
colec ioneaz  bancuri cu i despre el?

- În principiu, da, dar el îi colec ioneaz  
i pe cei care le spun.

*
Un cet ean ne întreab  dac  se pot 

spune bancuri despre pre edintele Putin?
- Bineîn eles! Dar n-ar   mai bine s  

înlocui i numele lui cu cel al lui Nixon? In 
rest, bancul poate r mâne acela i.

*
- Vreau s  v  fac cunoscut  o nedrep-

tate. Un tovar , venind acas , i-a g sit 
nevasta cu un str in în pat. Totu i, la divor , 
vinovat a fost declarat so ul. Considera i 
asta un verdict just?

- În principiu, da. Tovar ul a venit sigur 
acas  înainte de a- i   terminat lucrul.

*
Un ascult tor ne întreab : Poate iubi o 

femeie doi b rba i deodat ?
- În principiu, da. Dar e preferabil unul 

dup  altul.
*

Alt ascult tor vrea s  tie: Se poate face 
dragoste cu fereastra deschis ?

Radio Erevan r spunde: E mult mai 
pl cut cu o femeie.

*
- Este adev rat  declara ia academicia-

nului Nicolai Alexandrovici Ver inin cum c  
marile descoperiri au fost f cute de ru i?

- În principiu, da. Ei i-au inventat chiar 
i pe inventatori.

*
Un harnic student ne întreab : Înainte 

a fost arismul nemilos, dup  aceea comu-
nismul crud. Ce este azi?

Radio Erevan r spunde: Uita i-v  în 
calendar. E luni!

*

- Este adev rat c  marile cuceriri ale 
socialismului sunt cunoscute în întreaga 
lume?

- În principiu, da, dar acesta e marele 
dezavantaj al socialismului.

*
- Ce a i r spunde în locul unui politician, 

a  at într-o situa ie f r  ie ire?

- Am f cut cunoscut c  Radio Erevan nu 
se ocup  de probleme legate de aparatul 
digestiv.

*
O ascult toare ne întreab : Aspirina are 

i efecte contraceptive?
- În principiu, da, dar trebuie inut  

strâns între picioare.

F i l e  d e  p e t e 
c u  s u c  d e  l m â i e 

i  p o r t o c a l
Ingrediente: o lingur  cu ulei de m sline, 

1,5 kg.  le de pe te oceanic, zeama unei porto-
cale, zeama unei l mâi, o jum tate de linguri  
de piper alb. Preparare: Se înc lze te uleiul în-
tr-o crati  mare, se a eaz  feliile de  leu i se 
stropesc cu zeama de l mâie i portocal . Se 
presar  piperul. Se coace cinci minute sau pân  
când furculi a intr  u or în pe te. (E.G.)

Gastronomica

ters pe 
margini!
Arti  cial

A dezavua
Plecat

Pova

Semnalat 
la centru!

Aici (pop.)

Târg
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Labiche – între 
joc i joac

Cabinetul Ponta, între lup  i globul de cristal
Ca i cum ara asta nu mai v zuse, în ultimii 

ani, destule mo iuni simple i de cenzur , atunci 
când USL a anun at c  depune mo iunea de 
cenzur  s-a creat mare rumoare i s-au auzit 
imediat acuze c  se submineaz  economia na-
ional , care are nevoie de stabilitate, iar bietul 

leu, i a a destul de costeliv, ar   ajuns din acest 
motiv cu burta lipit  de spinare. „Leul parc  este 
fug rit de euro, din cauza noii guvern ri care se 
anun  la orizont”, s-a plâns Emil Boc, imediat 
dup  c derea guvernului Ungureanu. 

Este adev rat c , din punct de vedere statistic, 
a fost atins un nivel minim al cursului de schimb al 
leului, dar dac  ne uit m la cifre cu lupa, vedem 
c  în 23 aprilie, cursul leu/euro era de 4,37, iar 
pe 3 mai se atinsese 4,41, deci se poate spune 
c  t mb l ul a fost mai mare decât devalorizarea 
generat  de mo iune. Este foarte adev rat c  
dac  tendin a de sc dere ar   continuat, lucrurile 
ar   putut deveni nepl cute, dar pe 8 mai, a doua 
zi dup  depunerea jur mântului de c tre mini trii 
guvernului Ponta, leul s-a înt rit într-o zi la 4,4032 
lei/euro, de la 4,4053. Deci, spectacolul „leului 
fug rit de euro din cauza noii guvern ri”, anun at 
de Emil Boc, se apropie de  nal. 

Venirea la putere a guvernului USL 
pare a mai implica i alte riscuri. Cu-
noscuta agen ie de rating Moody’s 
avertizeaz  c  la Bucure ti guvernele se 
schimb  prea des, ceea ce poate afecta încrede-
rea investitorilor str ini. Pân  s  vedem efectul 
asupra acestora din urm , s  spunem îns  c  
pentru români schimbarea era necesar  i pu in 
prea mult a teptat . Dac  o s  privim în globul 
de cristal, întrebând de ce a c zut MRU care, la 
fel ca i Victor Ponta, era un premier tân r, bine 
preg tit, abil i carismatic, s-ar putea s  ob inem 
r spunsul c  guvernul Ungureanu a fost un Ca-
binet PDL prea mult pentru România. 

S  trecem îns  la instrumente mai precise i 
s  vedem în ce a constat schimbarea. Nu e ne-
voie s  c ut m cu lupa, pentru c  în Programul 
de Guvernare vom g si o fraz  care explic  noua 
atitudine: „Va trebui s  guvern m pentru oameni, 
nu numai pentru indicatori macroeconomici”, i 
asta pentru c  abuzul de politici de austeritate 
din timpul guvern rii Boc „a subminat încrederea 
cet enilor în viitorul rii”. 

Culmea surprizelor în acest proces al succe-
sului mo iunii de cenzur  a fost c  primul care a 
în eles nevoia dezamors rii tensiunilor sociale 
i a transfer rii accentului pe dezvoltare de pe 

austeritate a fost ... FMI. Fondul i-a ignorat pro-
priile uzan e i chiar declara iile dintr-un recent 
comunicat de pres , prin care anun a c  misiunea 
o  cial  se retrage de la Bucure ti i consult rile 
continu  numai la nivel tehnic. Pentru prima oar  
de când vin în România misiunile de evaluare ale 
Fondului Monetar, Comisiei Europene i B ncii 
Mondiale, e  i acestora au acceptat s  negoci-
eze cu mini trii desemna i ai unui guvern înc  

neinstalat. Atitudinea nea teptat de binevoitoare 
a  nan atorilor interna ionali a dat Cabinetului 
Ponta prilejul s  î i creasc  nesperat cota de 
popularitate prin îndeplinirea, înc  dinainte de 
instalare, a unor promisiuni de mare importan  i 
cu impact la popula ie, precum cre terea lefurilor 
din sectorul bugetar cu 8% i returnarea CAS 
re inut ilegal pentru pensiile de peste 740 de lei. 

i nu numai c  FMI a aprobat cre terea lefurilor 
i returnarea sumelor ilegal percepute, dar a ac-

ceptat ca fondurile necesare s   e disponibilizate 
prin m rirea de  citului bugetar de la 1,9% la 2,2%, 
nu prin t ierea altor cheltuieli.

Este la fel de adevarat c  din 1,5 miliarde de 
lei, cât cost  prima tran  de cre tere a salariilor 
(dup  aprecierile ex-ministrului Bogdan Dr goi), 
700 de milioane revin la buget sub form  de taxe 
i impozite, deci vorbim de un efort de circa 800 

de milioane de lei, iar sumele re inute pensiona-
rilor se returneaz  în 16 tran e.

Nu trebuie s  l crim m v zând cât de în ele-
g tor s-a dovedit FMI, pentru c  acesta a r mas 
in  exibil în ceea ce prive te liberalizarea pre urilor 
la gaze începând din decembrie 2012, impunând 
Executivului reluarea programului de privatizare 

la Cupru Min i eliminarea contractelor 
directe cu „b ie ii de tep i”, care gene-
reaz  corup ie i distorsioneaz  pia a 
energiei. „În patru luni, trebuie s  relu m 

i apoi s   naliz m procedura de privatizare la 
Cupru Min, iar termenul pentru Oltchim este ca, 
pân  în luna iunie, s  aib  management privat i 
la sfâr itul lui septembrie s   e privatizat”, a spus 
Daniel Chi oiu, la vremea respectiv  înc  ministru 
desemnat al economiei. 

Tot ministrul economiei a dat i o veste proast  
celor care pân  acum au bene  ciat de energie 
ieftin : „Mi-am luat angajamentul c  în maximum 
zece zile trebuie s  am o renegociere a acestor 
contracte”. Dac  termenul de 10 zile pare luat 
din globul de cristal, putem   siguri c  amintitele 
contracte vor   renegociate într-un timp rezonabil, 
oricum pân  la urm toarea misiune a Fondului i 
CE la Bucure ti.

Dac  la toate acestea mai ad ug m c  Pro-
gramul de Guvernare prevede ca pl ile întârziate, 
în valoare de 2,6% din PIB, s   e diminuate cu 1% 
pân  la  nele anului, vedem c  amintita concesie 
a FMI de a negocia cu mini trii desemna i nu a 
împiedicat ca Fondul Monetar s  î i ating  toate 
intele majore pentru care venise la Bucure ti. 

Adunând ce se z re te în globul de cristal cu 
ceea ce se vede sub lup , amintindu-ne i de 
momentul protestelor de ast -iarn , când mani-
festan ii erau atât de furio i pe toat  clasa politic , 
încât nu voiau s   e reprezenta i de nici un partid 
i de nici un politician, a  zice c  schimbarea era 

inevitabil , cu toate preten iile lui Emil Boc, care 
a declarat c  „tot ce discut  ast zi, reîntregirea 
salariilor, este sut  la sut  produsul PDL”.

ALEXANDRU MARINESCU

Pe un complicat tra-
seu po tal (Cluj – Hai-
fa – Bucure ti), mi-a 
parvenit cel mai recent 
roman al lui Mirel Bra-
te , intitulat Alibi cu Re-
becca*. 

Mirel Brate , unul 
dintre cei mai importan i 
scriitori români din ara 
Sfânt , nu mai are nevo-
ie de nici o prezentare. 
Opera sa i premiile 

literare care au încununat-o vorbesc de la 
sine despre acest scriitor care, debutând 
în România (în 1981), î i va g si împlinirea 
de-abia dup  stabilirea în Israel.

Pentru c  spa iul nu îmi permite prea 
multe digresiuni, voi spune direct c  Alibi 
cu Rebecca este cel mai bun roman de 

pân  acum al lui Mirel Brate  i, totodat , 
unul dintre cele mai bune romane ale anului 
2012. Aceasta, în ciuda subiectului cu totul 
particular i a faptului c  nu este un roman 
de mari dimensiuni. Pentru c  Alibi cu Re-
becca ne ofer  o profund  re  ec ie pe tema 
rela iei dintre politic  i existen a uman  i, 
totodat , un personaj cutremur tor. Destinul 
Rebecc i are, concomitent, conota ii biblice, 
dar i trimiteri la drama evreilor români, 
captivi între Holocaust i ispita în el toare 
a comunismului.

Destinul Rebecc i, spuneam, este simbo-
lic pentru drama evreilor români. N scut  în 
Ploie ti, ea trece prin ororile r zboiului i ale 
legisla iei rasiale i prive te anul 1944 ca pe 
o eliberare. Gustul pentru risc îi va   speculat, 
ulterior, de c tre Securitate, care o va racola. 
Rebecca accept  racolarea nu atât pentru 
c  ar   o aventurier  (c ci nu este!), cât 

pentru c  regimul comunist 
i se p rea o întruchipare 
a eliber rii de r ul nazist. 
P rin ii ei, îns , însp imân-
ta i de r zboi, vor pleca în 
URSS, în Uzbeki stan, mai 
precis, unde Rebecca se 
va m rita cu Kemar, biolog 
i kaghebist. Va reveni în România, unde 

Kemar va disp rea în condi ii misterioase, 
sugestia  ind aceea de spionaj. Rebecca, la 
rândul ei, va participa la represiunea dirijat  
de Securitate, dar va c dea victim  antise-
mitismului de stat din a doua parte a epocii 
lui Dej. Ajuns  directoare a penitenciarelor, 
eroina lui Mirel Brate  constat  cât de fals  
a fost iluzia comunismului. Ea se pr bu e te 
într-o fund tur  moral  i existen ial , din 
care nu poate ie i decât f când Alia. Abia 
în Israel î i va g si eliberarea de demonii 

istoriei, c ci a lucra pentru Mossad înseamn  
pentru ea, în sfâr it, a lucra pentru un serviciu 
democratic, menit s  apere ara Sfânt  de 
nenum ra ii ei du mani.

Romanul este cu atât mai interesant cu 
cât este construit pe o conven ie clasic : 
manuscrisul g sit. Aceasta îi permite lui Mirel 
Brate  – un adev rat maestru al echivocurilor 
i penumbrelor – s  se joace cu subîn ele-

surile i s  se mi te cu dezinvoltur  între 
realitatea istoric  i  c iune. 

Totu i, drama Rebecc i nu este doar o 
poveste magistral narat  de un romancier 
de voca ie: în ea distingem câteva  re au-
tobiogra  ce i, cum spuneam, un dureros 
în eles: acela c  istoria a fost tare vitreg  cu 
evreii români.

R ZVAN VONCU
* MIREL BRATE  – Alibi cu Rebecca, 

Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012.

E l i b e r a r e a  d e  d e m o n i i  i s t o r i e i
Realitatea 

c r ii

F r  îndoial , Eugène Labiche (1815-
1888) continu  s   e un favorit al reper-

toriilor. Din cele peste 170 de comedii ale sale se joac  
frecvent nu doar ”P l ria  orentin ” i ”C l toria domnului Perrichon” ci i 
”Praf în ochi”, ”Joc de c r i”, ori, iat  (chiar aleas  de Silviu Purc rete!) - 
„Femeia care i-a pierdut jartierele”.

Adev rul este, îns , c  a tept rile nu sunt întotdeauna con  rmate! ” am-
pania divertismentului”, veche de peste un secol i jum tate, nu mai e atât 
de efervescent . Filonul aurifer al vodevilului s-a mai sub iat. Timpul a pus 
ceva plumb în aripile ma inii bine unse a teatrului ce anun  bulevardul; a 
remodelat motiva iile, a ra  nat (atunci când nu a vulgarizat!) motivele de râs.

Este, cred, i cazul „Crimei din Strada Lourcine” (montat  i de Vlad 
Mugur la Piatra Neam ), prezentat  acum în premier  i la Teatrul Evreiesc 
de Stat. O pies  în care Labiche cocheteaz  cu reportajul de senza ie (axat 
pe ”faptul divers”) i cu intriga de tip poli ist. Mai mult: ”Crimei din Strada 
Lourcine” i s-a relevat (mai nou) meritul unor elemente de suprarealism i 
absurd (evident „avant la lettre”!).

*
Nu v  r pesc surprizele, povestind subiectul. Voi spune numai c  totul 

se înal  pe o es tur  deas  de confuzie (fapte, situa ii, identit i), toate 
- alimentate de lectura ”mahmur ” a unui jurnal. O lectur  f cut  de doi 
indivizi greoi din  re i, în plus, teribil marca i de un chiolhan. Ace tia ajung 
s  se întrebe ce anume au f cut, în timpul nop ii, pe drumul dinspre Odeon 
c tre Strada Lourcine, unde, iat , citesc c  s-ar   comis un asasinat...

În recrearea „pove tii de groaz ” prin care trec cei doi, Lenglumé i 
Mistingue, regizorul Dan Tudor se întrece spiritual cu Labiche în priceperea 
de a crea o atmosfer  neobi nuit , în arta demersului aluziv, în insinuarea 
unor în elesuri contradictorii, în modul între inerii i poten rii suspansului. 
El apas , înc , în spirit modern i post-modern, pe burlesc i, mai ales, 
pe straniul, teri  antul i absurdul n scut de mozaicul posibilit ilor ce pot 
incrimina sau ... „mântui”.

*
Pantomima de umbre cu care începe spectacolul ne atrage aten ia c  

p trundem într-un univers puternic stilizat, de fanto e i inconsisten e. 
A a i sunt personajele con  gurate de interpre ii de la TES. Norine vor-
be te afectat, strident i râde cu falsitate – Mona Pricopi insistând anume 
pe arti  cialitatea femeii. Prin contrast (sonor i de ritm), evolueaz  Mihai 
Ciuc  (Lenglumé), care se treze te cu greu din somn, se mir  cum o   
ajuns în propria cas , bâjbâind îndelung prin multe alte nedumeriri, mult 
mai îngrijor toare. În acela i registru intr  în scen  i Mistingue – Cornel 
Ciupercescu, prezen  insolit , în chiar patul gazdei, altfel - fost coleg de 
coal  al acestuia... Dup  îndelungi priviri pline de sil , semne de dispre  

reciproc, insulte brutale – cei doi vor sfâr i prin a se detesta cordial i a 
se alia „de nevoie”. La buna desf urare a tramei contribuie i Nicolae 
C lug ri a, care insist  pe f rnicia i per  dia lui Potard.

Deosebit de incitante în spectacolul lui Dan Tudor (scenogra  a: Dan 
Zan  r) sunt gagurile cu obiectele (mobile ce alunec  i zboar ; apa i vinul 
care vin în iroaie „din cer” prinse în ni te „amfore” – pe post de carafe!) De 
asemenea: glis rile pe scala timpului (perucile din aceast  pies  datând 
din 1856 sunt mai tr snite decât cele de pe vremea Regelui Soare!); ca i 
fantezia unor reprezent ri legate de spa iu i mi care („Justin” – C t lin 
Stelian) pare a tr i „sub ap ” sau în regim „c ldur  mare”; execut  ordinele 
nu alergând sprinten ci mergând pe loc, ca un tr pa  epuizat.

Din p cate – jocul excesiv cu conven iile, predilec ia spre înscenarea 
arbitrariului i gratuitului plus gustul parodiei – sfâr esc... ca o joac . Iar 
montarea, care, la început, ne-a atras prin originalitate i ingeniozitate, 
ajunge în cele din urm  (diluat  prin repeti ii, lungimi, cumul de voite non-
sensuri) s - i piard  ceva din har i din haz.

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

Pre ul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abo-
namentele pentru cititorii din provincie se vor face la 
comunit ile evreie ti din localitatea res pectiv . Pentru 
cei din Bucure ti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri 
nr. 9 – 11, cod po tal 030202. Abonamentele se mai pot 
achita i prin mandate po tale  e pe adresa F.C.E.R. – la 
o  ciile po tale din localitate,  e în conturile: BCR 2511.
A01.01195275.0074.ROL.1 RO51RNCB0074011952750001 
(LEI),  2511.A01.0.1195275.0074.USD.5 RO40R-
NCB0074011952750005 (USD), 2511.A01.0.1195275.0074.
EUR.3 RO94RNCB0074011952750003 (EURO), sau 
LEUMI BANK 1080.25110.1.N-0090989.RON.01 RO-
89DAFB108000090989RO02 (LEI), 1080.25110.1.N-
0090989.USD.01 RO06DAFB108000090989US02 
(USD), 1080.25110.1.N-0090989.EUR.01 RO46DAF-
B108000090989EU02 (EURO). Pentru EUROPA, un abo-
nament pe un an cost  45 de euro (cu toate taxele incluse). 
Pentru EXTRA EUROPA, un abonament cost  95 de dolari 
USA (cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un abonament 
pe un an cost  40 de dolari USA.

REALITATEA EVREIASC|
REDAC IA: Bucure ti,

str. Popa Nan, nr. 70
Tel. / fax: 021-322.75.60
www.fcer.jewish.ro

realitateaevreiasca@gmail.com

Serie nou  a
REVISTEI CULTULUI MOZAIC

Fondat  în 1956
de ef-Rabin dr. Moses Rosen

Redactor- ef: 
ALEXANDRU MARINESCU

Consilier editorial onori  c: 
DOREL DORIAN

Secretar general de redac ie:
ELENA MARINESCU

Redactori: ANDREI BANC
IULIA DELEANU

LUCIANA FRIEDMANN
EVA GALAMBOS
BORIS M. MEHR

Corectur : MIHAELA OBERSCHI
Foto: SANDU CÂL IA, SILVIU VEXLER

Traduc tori:
Ebraic : SARIT BLONDER

LUCIAN-ZEEV HER COVICI
Englez : SANDA LEPOIEV

Rela ii, administrator: MIHAIL TUNSOIU
Telefon: 021-314.96.90

Contabil: MIHAELA ZADOINA

DTP: GABRIEL IONESCU (0726-221191)
COSMIN MIU E

Tiparul: SC SIMPLU PRINT SRL
GHE A ROBERT

Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridic  pentru con inutul  ec rui text apar ine auto-
rului. Redac ia nu împ rt e te în mod obligatoriu punctele de vedere exprimate în articolele 
semnate de colaboratori. Redac ia nu prime te spre publicare decât articole scrise cu diacritice.

Gândul 
scris


