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Fluxul cultural între 
România şi Israel 

trece prin 
ICR Tel Aviv

O vizită 
în Ucraina, 

fără o vorbă 
despre fotbal

„Enciclopedia 
iudaismului 

din România”, 
apărută în Israel 

în 
limba 

ebraică

József Nyirő – 
numai vârful 
aisbergului?

P ă s t r a r e a 
i d e n t i t ă ţ i i 
n a ţ i o n a l e , 

p r i n c i p a l a 
p r o b l e m ă 

a  d i a s p o r e i

Interviu cu scriitorul 
Norman Manea: 

“Nu-mi place rolul “Nu-mi place rolul 
de victimă”de victimă”

Preşedintele 
Shimon Peres 

a primit cea mai 
înaltă decoraţie 

americană 
acordată civililor

Cu prilejul recentei sale vizite efec-
tuate în Statele Unite, preşedintele 
american Barack Obama i-a conferit 
preşedintelui Statului Israel, Shimon 
Peres, Medalia Libertăţii, cea mai 
înaltă distincţie civilă americană. Peres 
“reprezintă însăşi natura Statului Israel. 
Shimon susţine că securitatea unei 
naţiuni nu depinde numai de puterea 
ei militară, ci şi de natura acţiunilor sale 
şi conştiinţei ei morale”, a afi rmat pre-
şedintele S.U.A., citându-l pe omologul 
său din Israel. (E.G.)
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Vizita în Israel a ministrului român al Afacerilor Externe, Andrei Marga

Recepţie la Ambasada României din Israel cu prilejul vizitei 
ministrului român al Afacerilor Externe, Andrei Marga

Cu prilejul vizitei efectuate de ministrul român al Afacerilor Externe, Andrei Marga, 
în Israel, E.S. Edward Iosiper, ambasadorul României în Israel, a oferit o recepţie la 
Ambasada României, în onoarea oaspetelui. Ministrul Marga s-a întâlnit cu repre-
zentanţi ai unor organizaţii ale israelienilor originari din România, cu care a discutat 
despre strângerea relaţiilor între administraţia românească şi israelienii originari 
din România.

În prima sa vizită în Israel în calitate 
de ministru al Afacerilor Externe, Andrei 
Marga a avut un program deosebit de 
bogat. Astfel, el fost primit de preşedintele  
Statului Israel, Shimon Peres, şi de  pre-
mierul Benjamin Netanyahu, a avut con-
vorbiri cu omologul său israelian, Avigdor 
Lieberman, cu ministrul israelian al Ştiinţei 
şi Tehnologiei, Daniel Hershkowitz, şi s-a 

întâlnit cu membri ai comunităţii evreilor 
originari din România. În cadrul acestui 
dialog multilateral s-au scos în evidenţă 
excelentele relaţii dintre cele două ţări 
şi s-au abordat probleme internaţionale 
legate de situaţia din Orientul Mijlociu 
şi nordul Africii, respectiv consecinţele 
“primăverii arabe” în regiune, situaţia 
procesului de pace israeliano-palestini-

an, stadiul aplicării aspectelor convenite 
la prima reuniune interguvernamentală 
româno-israeliană de anul trecut, mai 
ales în domeniile economic, cercetare şi 
dezvoltare, agricultură, mediu, sănătate, 
turism, IT şi comunicaţii. România, a sub-
liniat Andrei Marga în cadrul convorbirilor 
avute, urmăreşte trei obiective principale 
în relaţia cu Israelul: constituirea unei 
Fundaţii bi-naţionale pentru fi nanţarea de 
proiecte comune, transferul de tehnologii, 
precum şi crearea unui centru hi-tech 
comun, axat pe promovarea de proiecte 
concrete.

La întâlnirea cu reprezentanţii co-
munităţii evreilor originari din România, 
ministrul de Externe român a prezentat 
rezultatele vizitei, stadiul cooperării bi-
laterale, inclusiv  progresele realizate în 
actualizarea cadrului juridic bilateral. El a 
apreciat rolul comunităţii originarilor din 
România în intensifi carea relaţiilor dintre 
cele două ţări, precum şi rezultatele re-
marcabile obţinute de aceştia în diferitele 
domenii de activitate din Israel. Vizita a 
fost califi cată de autorităţile israeliene 
drept “excelentă”. (E.G.)

A G E N D A  PA R L A M E N TA R Ă  A  P R E Ş E D I N T E L U I  Ş I  D E P U TAT U L U I  F. C . E . R .
Trecerea în revistă a retrospectivei 

şi proiectelor din agenda preşedintelui 
şi deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
oferă dimensiunea investiţiei mari de 
timp, muncă, energie depusă în folosul 
celor care l-au ales, evrei şi neevrei. Este 
vorba de:  participarea la reuniuni de 
anvergură în lumea evreiască internaţi-
onală;  co-organizarea unor dialoguri 
interreligioase memorabile;  implicarea în 
viaţa parlamentară a ţării;  comunicări la 
evenimente comunitare şi sesiuni ştiinţifi ce 
de la Şimleu Silvaniei, Piatra Neamţ, Iaşi; 

 expozeu despre sionism în România la 
Roş Pina – Israel;  prezenţă la Conferinţa 
Internaţională Prezidenţială a Israelului, in-
titulată Tommorow (Mâine, viitorul), iniţiată 
de preşedintele Israelului, Shimon Peres 
şi cu participarea sa nemijlocită.

 Ziua Internaţională a Holocaustului, 
comemorată de Parlamentul European, la 
Bruxelles, la care a participat preşedintele 
şi deputatul F.C.E.R., la invitaţia preşe-
dintelui Congresului European Evreiesc 
(CEE), Moshe Kantor, a avut o semnifi caţie 
specială. În 2012 s-au împlinit 50 de ani 
de la procesul lui Adolf Eichman şi 70 de 
ani de la conferinţa de la Wansee, unde 
s-a decis şi s-a elaborat programul nazist 
de exterminare a evreilor din Europa. Au 
vorbit lideri ai Parlamentului European, 
ministrul pentru Informaţii şi Diaspora în 
guvernul israelian, Yuli Edelstein, preşe-
dintele CEE, reprezentanţi ai comunităţilor 
evreieşti din Europa. În discursul rostit 
de preşedintele Parlamentului European, 
Martin Schulz, au fost subliniate respon-
sabilitatea germanilor pentru Holocaust şi 
datoria Germaniei de apărare a Israelului. 
Judecătorul Gabriel Bach, expulzat din 
Germania, când era copil, de un ofi ţer 
SS, procuror principal în procesul lui Eich-
man, s-a referit, în cuvântarea sa, la acel 
proces. Mărturii ale unei supravieţuitoare 
a Holocaustului, Chana Bar-Yesha, ale 
unui „Drept între Popoare” belgian, Andrée 
Geulen – Herşcovici, El Male Rahamim 
în memoria victimelor Holocaustului, „Kol 
Nidrei” de Max Bruch, interpretat de Misha 
şi Lily Maisky, au mişcat sufl etele prin forţa 
cuvântului, prin forţa muzicii.  

 La invitaţia directorului pentru Relaţii 
Internaţionale şi Guvernamentale al Comi-
tetului American Evreiesc (AJC), Rabinul 
Andrew Baker, cu aprobarea Biroului 
Permanent al Camerei Deputaţilor (C.D.), 
Aurel Vainer a luat parte la Forumul Global 
2012 al AJC, din Washington D.C. Au fost 
clipe de emoţie:  documentarul dedicat 
marşului de protest împotriva segregă-
rii populaţiei afro-americane din sudul 
S.U.A, desfăşurat la Montgomery, în 1965; 

 Kadiş-ul în memoria victimelor aten-
tatului terorist de la Toulouse, rostit de 
asistenţă la iniţiativa preşedintelui Consi-
lului Reprezentativ al Instituţiilor Evreieşti 
din Franţa (CRIF), dr. Richard Prasquier.  
Printre temele dezbaterilor i-a atras atenţia 
„Israelul şi Naţiunile Unite, difi cultăţi şi 
oportunităţi”, conferinţă susţinută de E.S. 

Ron Prosor,  ambasadorul Israelului la 
ONU. În pofi da faptului că este supus unui 
„triplu standard” – stat democratic, vecină-
tăţi cu regimuri dictatoriale, calitatea de 
„evreu al lumii” -, Israelul a ştiut să-şi cre-
eze legături cu numeroase state membre 
ale ONU, sprijinindu-le în diverse domenii. 
Mai mult; chiar dacă, sub imperiul unor 
interese faţă de ţări arabe cu orientare an-
tiisraeliană, unele ţări fac declaraţii în acest 
spirit, în realitate, relaţiile lor cu Israelul 
sunt foarte bune. Altă zonă de preocupări: 
economia emergentă a Braziliei. Subiec-
tul a fost dezvoltat de ministrul brazilian 
de Externe, Antonio de Aguiar Patriota. 
Succesul economic s-a datorat măsurilor 
de reducere a inegalităţilor financiare, 
protejării mediului, încurajării democraţiei, 
a multiculturalităţii. Era fi resc ca „Israelul 
şi Diaspora”, conferinţa deputatului în 
Knesset Yohanan Plesner, membru în 
Comitetul pentru Apărare şi Afaceri Exter-
ne în Knesset, să suscite interes. Această 
relaţie străveche şi mereu nouă dintre 
israelieni şi evreii din Diaspora face parte 
din istoria poporului evreu, din prezentul şi 
viitorul acestei istorii. Dintre comunicările 
prezentate la sesiunea plenară, i-au reţinut 
atenţia cele expuse de miniştrii de Externe 
ai Canadei şi Germaniei, John Baird şi 
Guido Westervelle. Poziţia primului s-a de-
taşat printr-o afi rmaţie cu acoperire: „Ca-
nada este cel mai bun prieten al Israelului 
pe scena lumii”; poziţia celui de-al doilea 
- prin fermitatea cu care a condamnat an-
tisemitismul, deţinerea de arme nucleare 
din partea Iranului, şi-a declarat sprijinul 
pentru o soluţie diplomatică în confl ictul 
israeliano-palestinian, „conform graniţelor 
trasate în 1967”. Din expozeul prezentat de 
şeful Administraţiei de la Casa Albă, Jack 
Lew - câteva puncte de interes:  coope-
rarea strategică şi militară fără precedent 
între SUA şi Israel;  dezacordul faţă de 
declaraţiile unilaterale de independenţă 
ale Autorităţii Palestiniene;  măsurile de 
contracarare a ameninţărilor iraniene la 
adresa Israelului, a păcii în zonă şi în lume.

 Reuniunea Executivului lărgit al 
CEE, de la Praga, la care dr. Aurel Vainer 
a participat la invitaţia preşedintelui CEE, 
dr. Moshe Kantor, a avut pe ordinea de zi: 

 informările făcute de liderii comunităţilor 
membre privind respectarea preceptelor 
religioase, combaterea antisemitismu-
lui, măsuri de securitate pentru popu-
laţia evreiască europeană;  raportul 
din partea Biroului CEE din Bruxelles; 

 pregătirea Adunării Generale a CEE din 
noiembrie 2012;  simpozionul dedicat 
dialogului iudeo-musulman din Europa, 
în septembrie 2012;  sinteza monitori-
zării anuale a manifestărilor antisemite 
întocmită de Centrul de cercetări „Dr. 
Moshe Kantor” al Universităţii Tel Aviv. 
Ceea ce s-a desprins cu pregnanţă din 
relatarea preşedintelui CEE a fost ac-
centuarea antiisraelismului în raport cu 
antisemitismul clasic, evoluţiile confl ictului 
între palestinieni şi israelieni, escaladarea 

antisemismului pe net, sporirea măsurilor 
de siguranţă pentru populaţia evreiască 
din Europa. Privitor la această ultimă 
problemă, preşedintele CRIF, dr. Richard 
Prasquier, a rememorat tragedia de la 
şcoala evreiască din Toulouse  şi a sub-
scris propunerii de creştere a gradului de 
securitate pentru evreii europeni. La re-
cepţia oferită de primul ministru al Cehiei, 
Petr Nečas, care a încheiat reuniunea, au 
participat diplomaţi, personalităţi ale vieţii 
publice. Cu acest prilej, dr. Aurel Vainer 
a avut un larg schimb de opinii cu E.S. 
Daniela Gîtman, ambasadorul României 
în Cehia, privind aspecte ale vieţii politice 
şi economice din România, activitatea 
Federaţiei pe plan naţional şi internaţional. 
Din discursul primului ministru, au fost de 
menţionat sprijinul Cehiei oferit Israelului, 
buna colaborare între cele două ţări, apre-
cierea pentru evreii cehi şi de pretutindeni.

 Ideea Simpozionului interreligios 
„Diaspora – o realitate a societăţii actuale”, 
refl ectat pe larg în acest număr din revista 
noastră, s-a născut la întâlnirea între P.F. 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, şi Marele Rabin Menachem Haco-
hen, cu prilejul încheierii misiunii Eminenţei 
Sale în România. Benefi că a fost colabo-
rarea între Patriarhia Română, F.C.E.R., 
Centrul „Sapir” din Ierusalim, Secretariatul 
de Stat pentru Culte. Preşedintele şi de-
putatul F.C.E.R., pe parcursul Simpozio-
nului, a avut intervenţii care s-au bucurat 
de unanime aprecieri. Ideile sale centrale 
privind însemnătatea acestui simpozion au 
fost difuzate pe 30 mai a.c., la încheierea 
lucrărilor, de Radio România Actualităţi: 
„Religia poate şi trebuie să joace un rol 
esenţial. Experienţa noastră o dovedeşte. 
Viaţa comunitară s-a învârtit tot timpul în 
jurul Sinagogii, aşa cum viaţa românilor din 
alte ţări se învârte în jurul Bisericii Ortodo-
xe. Şi daţi-mi voie să recurg la memoria 
mea, amintind două vizite pe care le-am 
făcut în două locuri extrem de importante 
pentru religia ortodoxă: la Aşezământul 
de la Ierusalim şi la noua Biserică, noua 
comunitate românească din Bruxelles. Am 
fost impresionat să văd, în locurile acelea, 
cum se aduce România, atmosfera de 
acasă, iar exemplul de la Bruxelles, pentru 

mine, a fost fantastic, pentru că am văzut 
de unde s-a pornit şi unde s-a ajuns. Acolo, 
preoţi devotaţi religiei creştin-ortodoxe au 
clădit, au reclădit o Biserică Ortodoxă şi 
au făcut un aşezământ comunitar, unde se 
învaţă, unde sunt şcoli de duminică, unde 
prezenţa României este prin bibliotecă 
ş.a.m.d. Deci eu cred că există posibi-
lităţi reale de a învăţa unii de la alţii din 
experienţa traiului în afara ţării natale. Şi 
să nu uitaţi că, pentru noi, evreii, în afară 
de acomodarea la condiţiile locului, a fost 
întotdeauna menţinerea credinţei în Dum-
nezeul Unic; în acelaşi timp – menţinerea 
gândului şi a ideii de a veni odată în Ţara 
Sfântă”. În fi nalul lucrărilor s-a convenit, 
la propunerea F.C.E.R., realizarea unui 
nou eveniment de acest gen în 2013, la 
Ierusalim, dedicat Ierusalimului religios.

 Deputatul nostru a participat la lucră-
rile parlamentare în plen şi la Comisia de 
politică economică, reformă şi privatizare, 
al cărei vicepreşedinte este, lucrări mai 
puţin intense în ultima perioadă, din cauza 
situării pe prim plan a alegerilor locale. 
Pentru prima dată, F.C.E.R. a prezentat 
candidaţi la Consiliile locale din Bucu-
reşti – Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, Consiliile din unele sectoare –, 
şi din judeţe sau localităţi din ţară, res-
pectiv Alba (Alba Iulia), Caraş Severin 
(Reşiţa), Brăila, Bihor (Oradea).

 Pe agenda preşedintelui şi depu-
tatului nostru s-au înscris, de asemenea: 

 participarea la Simpozionul de la Muzeul 
Victimelor Holocaustului din Transilvania 
de Nord, la Şimleu Silvaniei;  iurţait de 
un an pentru preşedintele C.E. Piatra 
Neamţ, ing. Hary Solomon z.l.;  masa 
rotundă organizată de C.E. Iaşi dedicată 
pogromului din Iaşi din 29 iunie – 1 iulie 
1941;  inaugurarea Centrului de studii iu-
daice a evreilor din Transilvania, din cadrul 
Universităţii din Oradea, unde va susţine 
comunicarea „Evreii în istoria şi cultura 
Moldovei”, urmând ca, în continuare, să ia 
parte la o nouă ediţie „Bereshit” – Oradea; 

 expozeul despre „Primul Congres Sio-
nist – Focşani, 1882” la Muzeul Evreilor 
Originari din România de la Roş Pina – 
Israel. 

IULIA DELEANU

Patriarhul Daniel mulţumeşte 
preşedintelui F.C.E.R.

Patriarhul B.O.R., P.F. Daniel, mulţumeşte preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
pentru poziţia Federaţiei faţă de înfi inţarea unui sindicat al preoţilor. Redăm mai jos 
textul integral al mesajului:

„Am luat act cu bucurie de scrisoarea adresată de către Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România – Cultul Mozaic Excelenţei Sale, dl. Nicolas Bratza, preşe-
dintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin care manifestaţi nedumerirea şi 
împotrivirea faţă de recunoaşterea de către C.E.D.O. a existenţei unui sindicat al 
preoţilor, sindicat care produce efecte nedorite în tot ceea ce înseamnă apropierea de 
Dumnezeu printr-un cult religios, fi e el Biserica Ortodoxă Română sau Cultul Mozaic.

Mulţumindu-Vă pentru sprijinul arătat faţă de atitudinea Patriarhiei Române şi faţă 
de recursul Statului Român în cauza Sindicatul Păstorul cel bun contra României, 
Vă încredinţăm, Domnule Preşedinte, de consideraţia Noastră”.
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Deschiderea frontierelor în cadrul Uni-
unii Europene, uşurinţa cu care se poate 
emigra şi în majoritatea ţărilor de pe alte 
continente, apariţia mijloacelor rapide de 
informare precum internetul au avut ca 
efect, între altele, plecarea în străinătate 
a unui mare număr de români în ultimii 
20 de ani.

Necesitatea de a face faţă acestei noi 
realităţi şi de a păstra identitatea naţiona-
lă, spirituală şi religioasă a românilor trăi-
tori peste graniţe a determinat Patriarhia 
Română să propună comunităţii evreieşti 
realizarea unui simpozion interreligios 
intitulat “Diaspora – o realitate a societăţii 
actuale”, organizat la Bucureşti, în zilele 
de 29 şi 30 mai, de Patriarhia Română în 
cooperare cu Sapir Center din Ierusalim 
şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România, cu sprijinul Secretariatului de 
Stat pentru Culte.

Evenimentul nu a fost primul mo-
ment de manifestare a unei colaborări 
interreligioase bilaterale. În 1998 a avut 
loc, la Mănăstirea Durău, Simpozionul 
internaţional iudeo-creştin cu tema „Mo-
rala socială a profeţilor şi spiritualitatea 
Psalmilor”, când actualul Patriarh al BOR 
era Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. 

Un al doilea simpozion, amintit de 
fostul Mare Rabin al României, Mena-
chem Hacohen, a fost cel de la Iaşi, care 
a dezbătut problema moralităţii în viaţa 
religioasă. 

„Ne amintim, de asemenea, că, în 
cuvântul nostru la încheierea misiunii în 
România a Eminenţei Sale Mare Rabin 
Menachem Hacohen, am subliniat co-
ordonatele principale ale bunelor relaţii 
dintre Biserica Ortodoxă Română şi Cultul 
Mozaic, relaţii pe care Eminenţa Sa le-a 
încurajat cu multă dragoste, responsabi-
litate şi înţelepciune”, a spus Patriarhul 
Daniel.

Un alt pas concret în direcţia promo-
vării unui dialog interreligios fructuos între 
cultele din România, bazat pe încredere şi 
respect reciproc, îl reprezintă constituirea, 
la iniţiativa Patriarhiei Române, a Consi-
liului Consultativ al Cultelor din România, 
în ziua de 14 aprilie 2011. „Prezenţa în 
acest consiliu a Cultului Mozaic este de-
osebit de importantă, întrucât reprezintă 
un exemplu de solidaritate şi cooperare 
pentru binele societăţii”, a arătat Întâi-
stătătorul BOR.

Marele Rabin Menachem Hacohen a 
subliniat, la începutul seminarului de la 
Bucureşti, că la început a considerat că 
dialogul de la Bucureşti va trebui să ţină 
seama de un anume specifi c al diasporei 
evreieşti. „Evreii nu au plecat din ţara lor 
pentru că ar fi  dorit acest lucru şi nici nu 
se puteau întoarce în ţara lui Israel, chiar 
dacă ar fi  dorit acest lucru. Diaspora mo-
dernă în cazul României este constituită 
din oameni care pleacă, dar, dacă vor, se 
pot întoarce”. Ulterior însă, Menachem 
Hacohen a ajuns la concluzia că, dacă 
ne gândim mai bine, „vedem că ambele 
diaspore sunt identice, pentru că diaspora 
evreiască de azi este alcătuită din oameni 
care, dacă vor, pot reveni în Israel. Totuşi, 
rămâne o diasporă evreiască. Iar proble-
ma este ca membrii acesteia să rămână 
strâns uniţi din punct de vedere religios 
şi cultural. Simpozionul de la Bucureşti 
ne oferă ocazia să discutăm problemele 
noastre împreună cu cele ale diasporei 
româneşti. Aşa cum spun profeţii, ajutorul 
lui Dumnezeu vine atunci când încerci 
împreună să găseşti soluţii”.

Menachem Hacohen i-a mulţumit lui 
Silviu Vexler, pe care l-a numit „mai mult 
decât un prieten”, pentru rolul jucat în 
organizarea simpozionului.

Educaţia şi viaţa religioasă, 
principalele căi pentru 

menţinerea identităţii naţionale
Diaspora creează o schimbare radi-

cală în mentalitatea fi ecărei fi inţe umane, 
infl uenţând nu numai felul ei de a gândi, 
dar şi inteligenţa, de fapt, fi ecare aspect al 
vieţii spirituale şi fi zice, a spus Şef Rabinul 

Mordechai Piron, preşedintele Comitetului 
evreiesc pentru relaţii interreligioase şi al 
Sapir Center din Ierusalim, care a adău-
gat că „viaţa ca străin într-o ţară străină 
creează sentimente puternice şi amenin-
ţătoare, de greutate, chiar de nefericire 
şi, sub anumite circumstanţe, pot cauza 
consecinţe catastrofi ce. Din nefericire, 
pentru naţia evreiască, diaspora este 
o realitate de 2.000 de ani. În timpurile 
noastre, diaspora a devenit un fenomen 
care a cuprins întreaga lume. Mase co-
pleşitoare de oameni, femei şi copii sunt 
în mişcare, amintindu-ne de meteoricele 
dezvoltări istorice, care au schimbat lu-
mea din timpul Evului Mediu.” 

Un punct de plecare a discuţiilor în-
tre participanţi a fost afi rmaţia fostului 
Mare Rabin al Comunităţilor Evreieşti 
din România, Menachem Hacohen, că 
în literatura midraşică apare următoarea 
afi rmaţie: „Datorită a trei lucruri fi ii lui 
Israel au fost salvaţi din Egipt: pentru 
că nu şi-au schimbat numele, pentru că 
nu şi-au schimbat limba şi pentru că nu 
şi-au schimbat îmbrăcămintea. În aceste 
cuvinte din Midraş este înscris secretul 
păstrării specifi cului identitar religios şi 
cultural al unei minorităţi etnice, religioase 
şi culturale în mijlocul altui popor ale cărui 
religie şi cultură sunt diferite. Acestea 
sunt elementele care au făcut ca poporul 
evreu să supravieţuiască şi să-şi menţină 
specifi cul naţional, religios şi identitar.” 

După cincizeci de ani de comunism, 
tânăra generaţie din România a fost în-
depărtată de religie, iar noua democraţie 
şi libertate au fost uneori greşit înţelese, 
crezându-se că nu există nici un fel de 
limite. Iar liderii religioşi au fost nevoiţi să 
redefi nească aceste limite, a mai subliniat 
Hacohen.

Soluţia dată de participanţi a fost 
aceeaşi: credinţa şi educaţia sunt cele 
mai bune metode de păstrare a identităţii 
naţionale, inclusiv a limbii unui popor care 
trăieşte în diaspora. Românii care trăiesc 
peste graniţe merg mai des la biserică 
tocmai pentru a-şi păstra identitatea, a 
afi rmat Patriarhul Daniel. 

Acelaşi punct de vedere a fost ex-
primat şi de preşedintele Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România, dr. 
Aurel Vainer, care consideră că „viaţa 
comunitară este cea mai de preţ realizare 
a evreilor din diaspora”, capabilă să le 
valorifi ce inteligenţa atât pentru înfl orirea 
ţării unde se afl ă, cât şi pentru păstrarea 
fi delităţii faţă de poporul căruia îi aparţin. 
„Trebuie să conştientizăm rolul deosebit 
al credinţei într-un Dumnezeu Unic pentru 
orice om care trăieşte în afara ţării sale”, 
a mai spus Aurel Vainer, care i-a sfătuit 
pe români să graviteze în jurul bisericii 
ortodoxe, aşa cum evreii gravitează în 
jurul sinagogii. Un exemplu concret, adus 
în discuţie de preşedintele F.C.E.R., este 
şcoala românească de duminică, înfi inţa-
tă la Bruxelles de preoţi devotaţi păstrării 
identităţii naţionale. În cazul evreilor, o 
rugăciune afi rmă chiar „de te voi uita, 
Ierusalime, să mi se usuce braţul drept”.

Ideea necesităţii religiei şi educaţiei 
pentru păstrarea fi inţei naţionale a fost 

susţinută şi de Rabinul Sh. Rappoport, 
conform căruia principala responsabilitate 
a unui părinte este să îşi educe copiii, iar 
şcoala nu îi învaţă decât ceea ce nu îi 
poate învăţa familia. „Comunismul a în-
depărtat copiii de părinţi şi a naţionalizat 
educaţia, fapt care seamănă cu tăierea 
unei ramuri din copacul căruia aceasta 
îi aparţine”. 

Rabinul Josef Glinkksberg a mers 
chiar mai departe, arătând că şi ideile pot 
rămâne orfane, atunci când nu mai este 
nimeni care să le ducă mai departe.

Un evreu ignorant este, 
până la urmă, un evreu mort

Poate că poziţia cea mai vehementă 
în favoarea rolului educaţiei pentru păs-
trarea fi inţei naţionale a fost exprimată, 
într-o declaraţie în exclusivitate pentru 
”Realitatea Evreiască”, de către Şef 
Rabinul David Rosen: „Educaţia este ele-
mentul-cheie din tradiţia evreiască pentru 
a păstra identitatea naţională. Această 
atitudine merge cu 2500 de ani în urmă, 
în vremea profetului Ezekiel. Cunoaşterea 
nu este în mâinile unui preot, sau ale unei 
minorităţi sociale sau ale unei elite. Ea 
revine oamenilor, poporului, în întregul 
său. Iudaismul, sau, dacă doriţi, poporul 
evreu, au democratizat procesul educaţiei 
şi au fost probabil cei dintâi din lume care 
au făcut acest lucru. În vremea profetului 
Ezekiel a apărut primul program de edu-
caţie naţională. Cu alte cuvinte, pentru 
a-ţi păstra identitatea naţională, oriunde 
ai fi  în lume, cunoaşterea trebuie să fi e 
în interiorul tău ca fi inţă umană, trebuie 
să sălăşluiască puternic în sinea ta şi să 
nu depindă de niciun context geografi c. 

Trebuie ca omul să fi e un păstrator con-
ştient al moştenirii sale etnice. Dacă eşti 
ignorant şi depinzi de alţii, nu vei avea 
capacitatea de a transmite respectivele 
cunoştinţe copiilor tăi. Dacă poţi, asta 
înseamnă educaţie şi ea devine esenţială. 
Un evreu ignorant este, până la urmă, un 
evreu mort, fi e că asta se întâmplă acum 
sau în timpul generaţiei viitoare.

Tradiţia evreiască pune principala 
responsabilitate a educaţiei pe umerii 
părinţilor, dar astăzi, nu toţi părinţii sunt 
în stare să se achite de această sarcină. 
În acest caz, comunitatea trebuie să îşi 
asume responsabilitatea. Talmudul se 
ocupă de problema educaţiei şi arată că, 
în cazul orfanilor, comunitatea trebuie să 
se ocupe de educaţia acestora. Desigur, 
nu trebuie să privim copilul oricărui părinte 
ignorant ca pe un orfan, dar în termeni 
educaţionali, acel copil asta este. Un 
orfan. De aceea este nevoie de profe-
sori, pentru a ne asigura că acei părinţi 
ai căror copii nu pot fi  educaţi în familie 
pot fi  educaţi de comunitate pentru a ne 
asigura că respectivii copii devin posesori 
ai moştenirii lor etnice.

Desigur, nu sunt satisfăcut de nivelul 
atins de sistemul educaţional în Israel, 
pentru că nu îşi îndeplineşte obiectivele. 
Trebuie să avem o atitudine de nemul-
ţumire divină, cum spunea tatăl meu, 

adică să încercăm mereu să îmbunătăţim 
sistemul, iar orice evreu care se declară 
mulţumit încetează să mai fi e evreu”. 

România are o diasporă 
pe care trebuie să şi-o asume

„În prezent, vorbim despre o Europă 
unită, a cărei identitate are ca fundament 
principiul ‘unitate în diversitate’. Avem 
nevoie de viziune şi solidaritate pentru a 
rămâne consecvenţi cu proiectul unei Eu-
rope deschise tuturor cetăţenilor ei, o Eu-
ropă care să asigure egalitatea şanselor 
şi garanţia drepturilor individuale. În acest 
sens, creşterea comunităţilor româneşti 
din afara graniţelor reprezintă un fapt pe 
care România îl asumă. Consider că este 
necesară încurajarea unei integrări active 
a diasporei, care participă la îmbogăţirea 
culturală a societăţilor care îi găzduiesc 
prin limba, istoria şi spiritualitatea româ-
nească”, se arată în mesajul transmis 
participanţilor la simpozion de către 
preşedintele României, Traian Băsescu, 
prin consilerul său, Cristian Diaconescu. 
În mesajul prezidenţial a fost evidenţiată 
„contribuţia valoroasă a comunităţii evre-
ieşti din România la cultura românească”. 

Secretarul de Stat pentru Culte, Adrian 
Lemeni, a analizat şi el problemele cu 
care se confruntă comunităţile din diaspo-
ra, inclusiv pe plan religios şi cultural. „În 
contextul întâlnirii dintre tradiţii religioase 
şi culturale diferite este importantă de-
păşirea unor atitudini unilaterale: pe de o 
parte, o mentalitate care cultivă izolaţio-
nismul şi autosufi cienţa, pe de altă parte, 
poziţii sincretice care generează confuzii, 
distorsionând identitatea specifi că unei 
culturi şi credinţe religioase”, a subliniat 
Lemeni. 

Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni 
a delegaţiei Patriarhiei Române, a Fede-
raţiei Comunităţilor Evreieşti din România 
şi a Centrului Sapir pentru Studii Iudaice 
din Ierusalim, preşedintele României a 
evocat legăturile de prietenie şi colabora-
re dintre România şi Statul Israel, punând 
în evidenţă bogăţia şi originalitatea moş-
tenirii culturale evreieşti din ţara noastră, 
precum şi contribuţia acesteia la cultura 
şi civilizaţia românească.

Atât preşedintele României, cât şi 
reprezentanţii delegaţiilor invitate şi-au 
exprimat convingerea că fenomenul mi-
graţiei ridică provocări la care nu se pot 
găsi soluţii constructive decât pe calea 
comunicării şi arătând respectul cuvenit 
celor care doresc să îşi exprime liber 
identitatea culturală, etnică şi religioasă. 

Preşedinta Camerei Deputaţilor, Ro-
berta Anastase, a avut aprecieri pentru 
preocuparea Patriarhiei Române şi a 
F.C.E.R. în direcţia găsirii unor soluţii pen-
tru păstrarea identităţii naţionale în cadrul 
comunităţilor care trăiesc în diaspora. 
Punctul de vedere a fost exprimat cu oca-
zia primirii participanţilor de la simpozionul 
care a avut loc la Patriarhie. Delegaţia 
F.C.E.R. a fost condusă de preşedintele 
Federaţiei, dr. Aurel Vainer, deputat.

Daruri pentru Patriarhul B.O.R.
F.C.E.R. le-a acordat Patriarhului 

Daniel şi Şef Rabinului Mordechai Piron 
Medalii de onoare “Prieten al Comunită-
ţilor Evreieşti din România” şi Medalii de 
onoare “Dr. Alexandru Şafran”, distincţiile 
fi ind înmânate de preşedintele Federaţiei.

Avinoam Şafran fiul fostului Mare 
Rabin Alexandru Şafran aminteşte, într-o 
scrisoare adresată preşedintelui F.C.E.R., 
de „modul în care atitudinea Marelui 
Rabin Alexandru Şafran a fost constant 
marcată de eforturile sale pentru apro-
pierea autorităţilor spirituale evreieşti de 
clerul din România”. Şafran a fost unul 
dintre promotorii activi ai întâlnirii de la 
Seelisberg, din 1947, la care au luat parte 
reprezentanţi ai spiritualităţii mondiale 
evreieşti şi demnitari ai bisericii, pentru 
a discuta tema bazelor religioase ale 
antisemitismului. 

PĂSTRAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE, principala problemă a diasporei

(Continuarea în pagina 8)
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Şi în acest an, de Erev Şavuot, la Si-
nagoga Mare din Bucureşti, participanţii 
la Tikun Leil Şavuot – veghea şi studiul 
în noaptea de Şavuot, noaptea în care 
ne-a fost oferită Tora – au avut parte de o 
celebrare a spiritului demnă de principiile 
care stau la baza acestei învăţături: a cre-
de, a cerceta, a înţelege Cuvântul Divin. 
După serviciul divin de Minha, ofi ciat de 
Prim Cantorul Iosif Adler şi corul Sina-
gogii Mari, preşedintele C.E.B., Erwin 
Şimşensohn, a mulţumit celor prezenţi, 
printre care – preşedintelui şi secretaru-
lui general ai F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
respectiv, ing. Albert Kupferberg, consi-
lierului cultural al Ambasadei Israelului în 
România, Arezoo Hershel, preşedintelui 
B’nai B’rith – România, ing. José Iacobes-
cu. Vorbitorul a mulţumit lui Jean Bercu şi 
echipei sale pentru decorarea Sinagogii 
Mari cu ierburi şi fl ori. Amintind faptul că 
Şavuot era, în perioada antică, unul din 
cele trei mari momente de pelerinaj la 
Templul din Ierusalim, alături de Pesah 
şi Sucot, preşedintele C.E.B. a arătat 
că Şavuot se prăznuieşte în a 50-a zi 
numărată începând din a doua zi de 
Pesah. „Este perioada în care se spune 
că obţinem din nou libertatea. Dacă de 
Pesah am obţinut libertatea noastră ca 
popor, o eliberare fi zică, a durat o perioa-
dă de timp pentru a ne câştiga libertatea 
spirituală: momentul în care am primit 
Tora de pe Muntele Sinai. Abia atunci 
am putut deveni cu adevărat liberi prin 
cultură şi educaţie; această educaţie pe 
care ne-o dă, de milenii, Tora. Legătura 
noastră cu Tora este atât de puternică 
încât noi spunem acestei sărbători Hag 
Matan Torateinu – Sărbătoarea în care 
ni s-a oferit Tora. 

Şi înţelepţii noştri şi-au pus întreba-
rea: de ce nu spunem că Şavuot este 
sărbătoarea primirii Torei? Pentru că – au 
descoperit tot ei răspunsul – noi primim 
Tora în fi ecare clipă, în fi ecare dimineaţă, 
în fi ecare Şabat”. Tora este străveche şi 
mereu nouă. Comentatorii Torei ştiu să 
găsească mereu „un nou substrat, o nouă 
idee” în fi ecare verset al ei.

„Iudaismul – o religie a 
acţiunii, nu a contemplaţiei”

Şavuot este momentul în care „Dum-
nezeu a decis că, în sfârşit, poporul lui 
Israel este pregătit să aleagă, să accepte 
să primească Tora”, a spus directorul 
Cancelariei Rabinice, Edy Kupferberg. 
Referindu-se la Cartea Exodului, vorbi-
torul s-a oprit asupra a două paragrafe, 
despărţite prin câteva versete. În primul 
– 24:3 -, „Moşe a venit şi a spus poporului 
toate cuvintele Domnului. Şi poporul a 
răspuns: vom face tot ce a zis Domnul”. 
În al doilea – 24:47-, „Moşe a scris toa-
te cuvintele Domnului… A luat cartea 
legământului şi a citit-o poporului. Ei au 
zis: vom face şi vom asculta tot ce a zis 
Domnul”. „Aceste două pasaje par a nu 
se referi la acelaşi moment. În primul, 
Moşe transmite Tora «povestind-o», iar 
în al doilea o citeşte. Tradiţia ne învaţă 
că am primit două Tore la Muntele Sinai 
– cea scrisă şi cea orală”. „De ce în scris 
şi oral? De ce, atunci când au acceptat-o 
pe prima, evreii au spus «vom face», iar 
la a doua - «vom asculta/ vom înţelege»? 
Pentru că iudaismul este o religie a acţi-
unii, nu a contemplaţiei”. 

Şi pentru a-şi ilustra afi rmaţia mai 
pregnant, vorbitorul a făcut apel la o 
istorisire midraşică. „Se spune că atunci 
când îngerii au încercat să-l împiedice 
pe Moşe să coboare pe pământ cu Tora, 
Dumnezeu i-a cerut să le explice”. Moşe 
a argumentat că, din fi ecare Poruncă, 
rezultă că “Tora cerului e făcută pentru 
pământ, să coboare deci pe pământ“. 
Care este menirea Torei? Este aceea de 
a ne fi  un ghid despre cum putem rezista 
tentaţiilor, slăbiciunilor, şi a alege BINE-
LE. Tocmai de aceea omul este cel care 
a primit-o. Pentru că omul este cel care 
poate eşua, dar tot omul este cel care 
poate izbândi. Îngerii nu au liberul arbitru, 
ei nu pot alege şi sunt „incapabili de a 

TIKUN LEIL ŞAVUOT LA SINAGOGA MARE DIN CAPITALĂ
evolua”. „Este simplu să fi i perfect într-o 
lume perfectă, dar măreţia adevărată este 
să devii mai bun într-o lume imperfectă, 
plină de tentaţii, de probleme, de îndoieli. 
Dumnezeu nu se aşteaptă de la noi să fi m 
perfecţi, ci de a avea puterea de a ALEGE 
binele, în măsura puterilor şi înţelepciunii 
noastre. De a acţiona!”, a subliniat Edy 
Kupferberg. De aceasta se leagă ideea de 
Tikun Olam – reparare a lumii. „Midraşul 
ne spune că evreii, în noaptea atât de 
importantă care a precedat primirea Torei, 

[…] au dormit atât de profund, încât Dum-
nezeu a trebuit să sune din Şofar, să facă 
să bubuie tunetele pentru a-i trezi. De 
aceea, în secolul XVI, Iosif Caro (Shulhan 
Aruh), împreună cu colegii săi cabalişti, 
au fost primii care au celebrat Tikun Leil 
Şavuot: repararea ajunului de Şavuot. O 
noapte în care suntem datori să facem ce 
nu am făcut ATUNCI – să studiem Tana-
hul, Talmudul, învăţăturile înţelepţilor…” 
[…] Să transmitem nu numai învăţătura 
Torei, dar şi modul de viaţă din ea. Căci 
Tora este Torat Haim – Tora a vieţii. A fost 
menită să ne fi e «un manual de utilizare a 
vieţii», cu ajutorul căruia să devenim mai 
buni, să înţelegem lumea, dar şi pe ceilalţi 
oameni”. Acestea le vom putea realiza 
dacă «vom face şi vom asculta»”. Edy 
Kupferberg a mai vorbit despre existenţa 
unor lucruri dinainte de Creaţie, cum a 
fost Tora, care a existat dintotdeauna. 
Vorbind despre scurgerea timpului, care 
nu este una liniară sau consecutivă, el a 
subliniat că Şavuot este momentul în care 
poporul evreu a acceptat Tora.

„Tablele Legii-dualitatea 
unităţii

Rabinul Rafael Shaffer şi-a început 
subtilul comentariu făcându-ne atenţi asu-
pra locului în care sunt scrise Cele Zece 
Porunci în Cartea Exodului: capitolul 20; 

cam după o treime din carte, nu la înce-
put, cum ar fi  putut părea fi resc. Poate, 
cel mai mare dualism, a opinat vorbitorul, 
îl constituie cele două Table. Pe prima 
Tablă sunt scrise datoriile omului faţă de 
Creator. Sunt relaţii om – Divinitate. Cu 
o excepţie: cinsteşte-ţi tatăl şi pe mama 
ta. Aparent – excepţie, pentru că relaţia 
dintre copii şi cei care le-au dat viaţă nu 
este o relaţie de egalitate, de factura „ce 
ţie nu-ţi place, altuia nu face”, obiectul 
Poruncilor din cea de-a doua Tablă. O 

altă dualitate: lege şi 
valoare. Să nu ucizi, să 
nu furi, să nu iei numele 
Domnului în deşert, să 
respecţi Şabatul sunt 
legi, obligaţii. „Liberta-
tea nu este obligaţie, 
dar este valoare”. Dacă 
în antichitatea iudaică, 
după şapte ani de scla-
vie, cineva refuza elibe-
rarea din comoditate, i 
se găurea urechea. Era 
un semn al ruşinii. Cele 
două Table ale Legii sunt 
legate între ele. Tora 
a fost dată în deşert, 
spaţiu care nu aparţine 
cuiva, ca să nu se poată 
spune: mie îmi aparţine. 
„Tora este accesibilă tu-
turor celor care vor să se 
apropie de ea”. Au fost 
puse întrebări privind:  
marea dezamăgire a lui 
Moşe când coboară cu 
primele Table ale Legii şi 
găseşte oameni recăzuţi 
în idolatrie, închinân-
du-se viţelului de aur; 

 cât a mai rămas din 
mozaism în conştiinţa 
evreilor robi în Miţraim; 

 diferenţa între libertate şi anarhie; 
 semnifi caţia scurgerii celor 49 de zile de 

la eliberarea din sclavie până la momentul 
în care a fost dată Tora. Rabinul Rafael 
Shaffer a arătat că episodul viţelului de 
aur conţine un avertisment pe două pla-
nuri: 1. nevoia de schimbare a mentalităţii; 
2. nevoia de chibzuinţă. Patriarhii au 
avut intuiţia Codului de Legi, dar acesta 
avea să fi e dat abia după 49 de zile de 
la eliberarea din sclavie, pentru că men-
talitatea de sclav şi gândirea idolatră se 
lipiseră de poporul evreu, care coborâse 
49 de trepte faţă de modul de gândire al 
strămoşilor lui. A fost salvat în cea de-a 
50-a zi. Libertatea are nevoie de Lege. 
Împodobirea sinagogii cu ierburi şi fl ori 
se face în amintirea minunii petrecute pe 
Sinai, când a fost dat Decalogul: muntele 
pleşuv a înfl orit.

Noapte de studiu până-n zori
Nu a fost chiar pînă-n zori ci până 

după miezul nopţii. După Kiduş şi gusta-
rea servită pe bază de lactate şi verdeţuri, 
cei prezenţi (din păcate, puţini la număr) 
s-au adunat pentru tradiţionala noapte de 
studiu. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, în “Amintiri despre viaţa evreiască 
dintr-un ştetl”, ne-a vorbit despre copilăria 
unui băiat evreu într-o comunitate care 
funcţiona într-un orăşel, un ştetl, Ştefă-

neşti (mai mare decât o comună, mai mic 
decât un oraş), cu o populaţie aproape în 
exclusivitate evreiască; doar personalul 
administrativ era românesc. El a descris 
felul în care se desfăşura viaţa evreiască, 
cu heder dar şi cu o foarte bună şcoală is-
raelito-română, a vorbit despre sinagogile 
şi casele de rugăciuni, precum şi despre 
cei doi rabini ai comunităţii, menţionând 
pe faimosul Rabin Friedman care, iniţi-
al, a fost înmormântat la Ştefăneşti (în 
onoarea lui s-a clădit la cimitir şi o casă 
a rabinului), şi a amintit faptul că oamenii, 
şi nu numai evreii, veneau la mormântul 
lui şi lăsau bileţele cu dorinţele lor. Ră-
măşiţele pământeşti ale rabinului au fost 
duse la Tel Aviv, dar casa rabinului evocă 
personalitatea acestui înţelept. Preşedin-
tele Federaţiei ne-a împărtăşit şi amintirile 
despre obiceiurile de Şavuot, menţionând 
felurile tradiţionale care se consumau – 
kreplach şi plăcinte cu brânză şi mărar - şi 
şi-a exprimat regretul că aceste feluri nu 
au fi gurat printre cele oferite la gustarea 
din Sinagogă.

„Comunitatea evreiască - o structura 
originală de guvernare”, prelegere ţinută 
de prof.univ.dr. Liviu Rotman, directorul 
CSIER, a dat prilejul să afl ăm că, de 
fapt, evreii au pus bazele a ceea ce mai 
târziu se va numi societate civilă. Con-
diţiile istorice, respectiv lipsa statalităţii, 
precum şi alte motive legate de situaţia 
evreilor din Europa centrală medievală, 
i-a obligat să găsească o formă proprie 
de organizare, cu structuri bine stabilite şi 
cu funcţii bine determinate. În momentul 
prăbuşirii formei de organizare medievale 
comunitare, aceste structuri au devenit 
independente, constituind germenii so-
cietăţii civile. Exemplul de organizare a 
evreilor a fost preluat şi de alte popoare 
care trăiau în afara statului. A fost un 
model preluat şi în organizarea urbană a 
Europei medievale. Liviu Rotman a mai 
amintit de o altă „invenţie” evreiască, şi 
anume contractul, cu un rol preponderent 
în viaţa comunitară, preluat apoi în cadrul 
administraţiei publice din diferite ţări.

Dr. Anca Ciuciu, cercetător la CSIER 
şi lector asociat la Centrul „Goldstein 
Goren”, specialistă în imagologie, a pre-
zentat prelegerea „Bucureştiul evreiesc 
interbelic văzut de Brunea-Fox”. De 
fapt, conferinţa a depăşit cu mult titlul 
anunţat. Subiectul abordat s-a referit la 
strânsa colaborare dintre ziaristul Brunea 
Fox şi prietenul său, marele fotograf şi 
fotoreporter, Iosif Berman, mai ales în 
prezentarea paralelă a vieţii evreieşti în 
două entităţi – Sighet şi Bucureşti. Anca 
Ciuciu a considerat, fără să neglijeze 
valoarea celor scrise de Brunea Fox, că 
imaginile lui Berman au reuşit să redea 
real şi plastic atmosfera lumii evreieşti să-
race din cele două oraşe. Rolul primordial 
al lui Berman s-a văzut concret după ce 
fotograful, lipsit din cauza legilor rasiale 
de posibilitatea de a mai munci, a murit 
şi Brunea Fox s-a trezit singur. Niciodată 
de-atunci, reportajele sale, valoroase de 
altfel, nu au mai avut impactul din peri-
oada colaborării lor rodnice, a subliniat 
vorbitoarea.

Cu toată ora târzie, cele trei prelegeri 
au dat naştere la dezbateri, fapt care 
demonstrează că au fost interesante şi 
au adus noutăţi. 

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS 

Z i u a  I s r a e l u l u i  l a  A t e n e u l  r o m â n
 Ambasada Israelului la Bucureşti a marcat, cu o recepţie 

organizată în holul Ateneului român,  cea de a 64-a aniversare a 
declarării independenţei statului . Reprezentanţi ai Preşedinţiei 
României, guvernului, ambasadelor, cultelor, ai F.C.E.R., orga-
nizaţiilor minorităţilor naţionale, personalităţi din viaţa politică, 
artistică, membrii comunităţii evreieşti , cetăţeni israelieni stabiliţi 
în Bucureşti şi numeroşi alţi prieteni ai Israelului au venit să se 
bucure împreună cu prilejul acestei sărbători. 

Într-o scurtă alocuţiune, E.S. Dan Ben Eliezer, ambasadorul 
Statului Israel, a vorbit despre “celebrarea acestui vis împlinit - 
renaşterea poporului evreu în patria sa naţională, cu centrul la 
Ierusalim”. Excelenţa Sa a subliniat caracterul democratic al ţării 
care susţine valori ca justiţia, umanismul şi pacea “pentru prima 
dată exprimate de profeţii Israelului”. De asemenea, a arătat 
el, statul evreu joacă un rol important în economia mondială, 

situându-se în locuri de frunte în domenii ca inovaţia ştiinţifi că 
şi high tech. 

În ceea ce priveşte  îndelungatele relaţii de prietenie cu Ro-
mânia, Dan Ben Eliezer s-a referit la parteneriatul strategic cu 
ţara noastră, “cu care împărtăşim aceleaşi principii şi valori şi o 
tradiţie îndelugată de cooperare în multe domenii importante”. 
Vorbitorul a scos în evidenţă, ca exemplifi care a excelentelor 
relaţii bilaterale, prima reuniune guvernamentală comună din 
noiembrie 2011 de la Ierusalim, cu prilejul căreia s-a semnat 
o Declaraţie comună. În continuare, ambasadorul Israelului a 
enumerat domeniile unde se desfăşoară cooperarea bilaterală  
în diferite ramuri economice, în cultură, în ceea ce priveşte 
tânăra generaţie. El a mulţumit guvernului României pentru 
sprijinul acordat Ambasadei Israelului şi comunităţii evreieşti, 
care contribuie la întărirea relaţiilor dintre cele două ţări. (E.G.)
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În urmă cu câteva zile, am urmărit la un 
post de televiziune din Ungaria o discuţie 
între moderatoare, o jurnalistă extrem 
de bine pregătită şi un secretar de stat , 
membru al Partidului Creştin Popular, aliat 
al Fidesz la guvernare . El a fost întrebat 
direct dacă este de acord cu ridicarea unor 
statui ale lui Horthy în diferite localităţi 
din Ungaria. Secretarul de stat a replicat 
că fostul guvernator al Ungariei nu a fost 
condamnat, că, dacă nu era el, soarta 
evreilor ar fi  fost mult mai tragică şi istoricii 
ar trebui, de fapt, să decidă. Moderatoarea 
l-a întrebat, în continuare, dacă i se par 
morale astfel de iniţiative, ţinând cont de 
realităţile tragice ale istoriei evreilor din 
Ungaria. După ce un timp s-a bâlbâit, el 
a răspuns afi rmativ. Prin această poziţie 
a unui om politic din arcul guvernamental, 
el confi rmă că guvernul Orban sprijină, de 
fapt, tendinţele de reabilitare a unor perso-
nalităţi politice controversate din perioada 
celui de-al doilea război mondial. Până de 
curând, ele au fost apanajul unor formaţi-
uni de extrema dreaptă. Acum, se pare că 
din teama de a pierde electoratul, guvernul 
începe să alunece de la centru-dreapta 
mai…la dreapta. Şi aici pot fi  înscrise 
atât cazul József Nyirő, cât şi dezbaterile 
în jurul lui Miklos Horthy, precum şi mani-
festările omagiale dedicate aceluiaşi per-

sonaj, care se înmulţesc. Ultimul demers 
în această direcţie a fost repunerea unei 
plăci comemorative pe peretele Colegiului 
reformat din Debreţin în onoarea fostului 
conducător al Ungariei. Decizia a fost pri-
mită cu consternare de numeroşi oameni 
politici, organizaţii neguvernamentale, 
mişcări sociale cât şi de comunitatea 
evreiască din Ungaria. Reprezentanţii 
lor au organizat în faţa Colegiului din 
Debreţin o demonstraţie de protest dar 
au fost contraţi de o demonstraţie a sim-
patizanţilor lui Horthy, la care au participat 
şi reprezentanţi ai partidului de extremă 
dreapta “Jobbik”. (Contrademonstranţii 
au cântat Imnul Secuiesc.) Este doar una 
dintre secvenţele care ilustrează atitudinile 
antisemite şi xenofobe ale unor grupări şi 
organizaţii din Ungaria, cele mai recente 
fi ind vandalizarea cimitirului evreiesc din 
Szėkesfehėrvar şi atacul împotriva fostului 
şef-rabin al Ungariei, Jozsef Schweitzer. 

Miklós Horthy a permis deportarea 
evreilor la Auschwitz, după ce Ungaria a 
fost ocupată de forţe militare germane dar, 
sub presiune internaţională, i-a salvat pe 
cei din Budapesta. A fost şi el reţinut de 
germani după încercarea nereuşită de a 
scoate Ungaria din război şi dus în Bava-
ria. A fost apoi arestat de armata america-
nă, închis la Nüremberg dar nu a fost nici-

odată acuzat de crime de război; a apărut 
în faţa tribunalului de la Nüremberg dar în 
calitate de martor. Deşi atât Iugoslavia, cât 
şi Ungaria i-au cerut extrădarea pentru a-l 
judeca, nu a fost predat, deoarece, potrivit 
unor informaţii, s-ar fi  bucurat de prietenia 
unor importanţi oameni politici americani 
care l-au ajutat şi fi nanciar. A murit în exil, 
în Portugalia. Încercarea de reabilitare 
a lui a început imediat după 1990, când 
osemintele i-au fost aduse în Ungaria şi 
înmormântate la Kenderes, locul lui de 
naştere. De atunci, în mai multe localităţi, 
străzi şi pieţe au primit numele său ori au 
fost ridicate busturi ale lui Horthy, în Unga-
ria neexistând o legislaţie asemănătoare 
cu Legea 107/2006 din România privind 
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor 
cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi 
a promovării cultului persoanelor vinovate 
de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii 
şi omenirii (e drept că se cam aplică rar). 

O altă tentativă de reabilitare, cunoscu-
tă de-acum de opinia publică din România 
din cauza consecinţelor ei pe planul rela-
ţiilor bilaterale, este încercarea de a reîn-
huma la Odorheiul Secuiesc, cu prilejul 
pelerinajului de la Şumuleu-Ciuc,  la care 
au participat sute de mii de unguri catolici, 
a rămăşiţelor pământeşti ale scriitorului 
ardelean József Nyirő. Deputat în Par-
lamentul de la Budapesta în timpul celui 
de-al doilea război mondial, Nyirő a fost o 
porta- voce şi a susţinut până la capăt regi-

mul extremist nyilaşist, instalat în Ungaria 
în octombrie 1944, vinovat de moartea a 
mii de evrei care mai supravieţuiseră la 
Budapesta. Scriitorul a fugit împreună cu 
armata germană în Occident şi a murit în 
exil în Spania. Deşi după război Ungaria 
a cerut extrădarea lui pentru a fi  judecat, 
a fost refuzată. Deshumarea şi aducerea 
osemintelor scriitorului la Odorhei a fost 
o acţiune comună a autorităţilor de la 
Budapesta, personal a preşedintelui par-
lamentului, Kövėr László, a preşedintelui 
Partidului Civic Maghiar din România şi a 
unei fundaţii din Odorhei. Autorităţile din 
România şi-au exprimat nemulţumirea faţă 
de omagierea unei persoane care a fost 
un exponent al extremei drepte din Unga-
ria şi care s-a alăturat politicii antisemite 
duse de Budapesta în perioada celui de-al 
doilea război mondial, mai ales după ce 
s-a dovedit că, în spatele acestei intenţii 
aparent pioase, se ascundeau scopuri 
electorale. În atmosfera actuală din Unga-
ria, cu frecvente manifestări rasiste, anti-
semite şi anti-romi, cu exaltări naţionaliste 
(vezi comemorarea pe 4 iunie a Tratatului 
de la Trianon), încercările de reabilitare a 
unor personalităţi cel puţin controversate 
şi care, deşi nu au fost ofi cial condamnate, 
poartă răspunderea morală a unor crime 
imprescriptibile, vor crea grave confuzii în 
rândul generaţiilor tinere, cărora le lipsesc 
mijloacele cu ajutorul cărora să poată face 
aprecieri obiective. EVA GALAMBOS

„Nu lăsaţi fascismul hungarist să reînvie 
în chiar inima României”

C i n e  a  f o s t  J ó z s e f  N y í r ő 
József Nyírő a activat în plan politic în Partidul Naţional Maghiar 

- Országos Magyar Párt (interzis în 1939).
După cel de-al doilea Dictat de la Viena din 1940, s-a stabilit la 

Budapesta, formând (14.12.1940), alături de alţi maghiari din Tran-
silvania, Partidul Ardelean (Erdélyi Párt) care a promovat ideologia 
de dreapta, susţinând guvernarea în exerciţiu.

Din 1942, s-a remarcat atitudinea profund antisemită a Partidului 
Ardelean, manifestată printr-o serie de iniţiative legislative orientate 
împotriva comunităţii evreieşti. Printre cele mai „active” fi liale în aceas-
tă problemă au fost cele din comitatul Bihor (catalogat ca cea mai 
infl uentă fracţiune) şi Cluj - preşedintele acesteia fi ind József Nyírő.

A fost decorat, în 1940, de Horthy Miklós cu „Coroana Corvin” pen-
tru activitatea literară şi „atitudinea maghiară”; notorietatea, respectiv 
calităţile literare şi oratorice ale lui József Nyírő au fost exploatate 
intens şi efi cient pentru promovarea ideologiei ultraradicale/fasciste, 
inclusiv prin intermediul publicaţiilor pe care le conducea, József 
Nyírő devenind unul din principalii responsabili cu propaganda de 
extremă dreaptă.

A rămas în legislativul Ungariei şi după „puciul Szálasi” din 
15.10.1944, când Partidul „Crucile cu Săgeţi - Mişcarea Hungarista” 
a preluat puterea, continuându-şi activitatea de propagandă fascistă.

S-a implicat activ în atragerea studenţilor către ideologia „Crucilor 
cu Săgeţi”, prin metode specifi ce - „prin teroare şi propagandă anti-
bolşevică efi cientă şi derutantă”.

In emigraţie, a rămas fi del ideologiei hungariste, fi ind cooptat în 
„guvernul din exil”, despre „deciziile” adoptate informându-l personal 
pe Horthy.

A fost cooptat în HMH - Hungarista Mozgalom Hírszolgálata (Ser-
viciul de Ştiri/Informaţii al Mişcării Hungariste - o organizaţie tip „um-
brelă”, ilegală, creată pe modelul german ODESSA, având ca scop 
„salvarea” membrilor Partidului „Crucile cu Săgeţi”, relaţionarea între 
aceştia, respectiv propagarea ideologiei hungariste prin publicaţiile, 
editurile coordonate de HMH, suportul fi nanciar provenind din aurul 
scos din Ungaria şi depozitat în Elveţia).

Rolul lui József Nyírő în susţinerea/promovarea ideologiei Parti-
dului „Crucile cu Săgeţi” este arhicunoscută, calitatea lui de membru 
este controversată.

Biroul de presă al Centrului European 
de Studii Covasna-Harghita

La rândul său, Forumul Civic al Românilor din 
Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) arată într-o 
scrisoare către ministrul afacerilor externe, Andrei 
Marga:

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Har-
ghita şi Mureş, organizaţie reprezentativă pentru 
cei 400.000 de români din cele trei judeţe, şi al 
cărei preşedinte de onoare este ÎPS Ioan Selejan, 
arhiepiscop de Covasna şi Harghita, solicită minis-
trului de externe să facă „toate demersurile pentru a 
opri ingerinţele în viaţa politică internă a României” 
şi să solicite autorităţilor Republicii Ungaria să nu 
colaboreze cu organizaţiile extremiştilor maghiari 
din aşa-zisul Ţinut Secuiesc, să limiteze intenţiile de 
manifestare ale unor acţiuni de esenţă antidemocra-
tică doar în spaţiul naţional ungar şi să nu implice 
în aceste demersuri şi România. De asemenea, se 
arată în scrisoare, „vă rugăm să reiteraţi guvernului 
din care faceţi parte cererea noastră ca, în ceea 
ce priveşte «cazul József Nyírő», să acţioneze în 
consens cu Legea 107/2006 privind, printre altele, 
interzicerea promovării cultului persoanelor vino-
vate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi 
omenirii”. 

Semnatarii amintesc că, în anii celui de al 
doilea război mondial, Nyírő s-a manifestat activ 
ca susţinător al Partidului ”Crucile cu Săgeţi” al lui 
Ferenc Szálasi, formaţie naţional-socialistă, impli-
cată în crimele cele mai abjecte împotriva evreilor 
din Ungaria. 

În scrisoare sunt citate informaţii, care se afl ă în 
depozitul Arhivelor Statului, Cluj, fond Prefectura ju-
deţului Cluj, acte confi denţiale-prezidenţiale, 1941, 
dosar nr. 3 şi care arată că în zilele premergătoare 
sosirii la Cluj, la 11 septembrie 1940, a trupelor de 
ocupaţie horthyste: „...crimele, bătăile, devastările 

declanşate împotriva românilor, îndeosebi în car-
tierele Mănăştur, Între ape, comunele Floreşti şi 
Someşeni au fost - aşa după cum recunoştea la 15 
noiembrie 1940 fostul consul al Ungariei la Cluj, dr. 
Bothmer Károly - efectuate de elemente declasate, 
şovine, fasciste, organizate în grupe teroriste, con-
duse de Kerekes István, Király Zoltán, Málnassy Ti-
vadar, József Nyírő (s.n.), dr. Szász Ferenc, Veres 
Lajos, Lengyel József , Pataky Kálman, afl aţi sub 
comanda lui Kováts Arpád, fost ofi ţer de carieră”.

Stimate domnule ministru,
„Istoria omenirii este suma erorilor care ar fi  

putut fi  evitate”. Este semnifi cativ că acest aforism 
îi aparţine marelui politician german Konrad Ade-
nauer. El este cel care a demonstrat că pentru a fi  
cu adevărat demni de numele de oameni, trebuie 
să ştim să învăţăm din erori. Pentru ca ele să nu se 
mai repete, ca răul să nu se banalizeze.

Marele poet de origine română B. Fundoianu, 
devenit apoi, sub numele de Benjamin Fondane, 
unul dintre marii poeţi moderni ai Franţei, care 
a sfârşit prin a fi  ucis la Auschwitz, scria: „Il faut 
crier jusqu’à la fi n des temps” – Trebuie să strigăm 
până la sfârşitul timpurilor! Gândindu-ne la cei 
1006 români ucişi între 1940 şi 1944 în partea de 
Transilvanie cedată prin Diktatul de la Viena, la cele 
126 victime ale comunităţii evreieşti din Sărmaşu, 
exterminată în întregime în octombrie 1944 de ar-
mata şi jandarmeria horthyste în retragere, nu vom 
obosi să strigăm până în veacul veacurilor:

Nu lăsaţi fascismul hungarist să reînvie în 
chiar inima României !”

Scrisoarea este semnată de DORIN SUCIU 
preşedinte executiv al FCRCHM

H o r t h y  ş i  J ó z s e f  N y i r ő

J Ó Z S E F  N Y Í R Ő  –  N U M A I  VÂ R F U L  A I S B E R G U L U I  ?

În numele evreilor trăitori în România de astăzi, dar şi al zecilor de mii care au luat drumul 
fără de întoarcere al lagărelor naziste, pentru a fi  arşi în coşurile fumegânde neîncetat de la 
Auschwitz, Birkenau şi din alte lagăre ale moţii, exprimăm indignarea şi imensa amărăciune 
cu care am  afl at faptul că scriitorul maghiar József Nyírő va fi  înhumat în pământ românesc, la 
Ordoheiul Secuiesc.

Devenit membru în Parlamentul de extremă dreaptă, nyilasist, al lui Ferenc Szalasi, a aderat 
implicit la o orientare politică naţionalistă, extremistă şi antisemită. Osemintele unui astfel de 
personaj nu au de ce să fi e înhumate la Ordoheiul Secuiesc. Cu atât mai mult că se au în ve-
dere procesiuni ofi ciale, în care memoria acestui personaj, individ de tristă amintire, nu trebuie 
admisă nici acum şi nicicând.

Memoria evreilor şi a românilor, care şi-au pierdut viaţa în perioada de după 15 octombrie 
1944 în apropierea înlăturării regentului Horthy,nu ne permite să fi m îngăduitori şi să dăm uitării 
fapte şi nume de tristă amintire!

În numele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
Preşedinte

Dr. AUREL VAINER, deputat

Organizaţia supravieţuitorilor Holocaustului din România, în numele  celor 
puţini care mai sunt, dar şi în numele celor mulţi care au fost ucişi în timpul 
celui de al II-lea război mondial doar pentru vina că s-au născut evrei, îşi 
manifestă revolta şi îşi exprimă protestul faţă de organizarea procesiunii de 
înhumare în Odorheiul Secuiesc a osemintelor celui care a fost József Nyírő.

Prin articolele sale care au răspândit ura între oameni, prin acţiunile sale 
ca om politic şi ca membru al parlamentului de extremă dreaptă instaurat în 
Ungaria în acea perioadă, József Nyírő şi-a adus contribuţia la transformarea 
ideilor sale în crime de război.

 A onora memoria unui astfel de om înseamnă a călca în picioare memoria 
celor care au pierit nevinovaţi, din cauza barbariei pentru a cărei instituire 
József Nyírő a  militat prin viu grai, prin scris şi prin întreaga sa activitate 
politică.

 În numele Asociaţiei Evreilor din România Victime ale Holocaustului
 Preşedinte

 LIVIU BERIS

Tentativa provocatoare, condusă de şeful Par-
lamentului de la Budapesta, Köver László, de a 
reîntoarce la Odorheiul Secuiesc cenuşa poetului 

horthyst József Nyírő a stârnit indignarea Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) şi a 
Organizaţiei supravieţuitorilor Holocaustului din Ro-

mânia ca şi a altor organizaţii din România. Redăm 
integral cele două comunicate de presă transmise pe 
tema amintită de către F.C.E.R. şi A.E.R.V.H.:
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„Un om creat pentru epoca sa, devenit creator de epocă”
Medalion Şef Rabin dr. Moses Rosen z.l.

„În fi ecare generaţie se găsesc con-
ducători”. Numai aparent, propoziţia 
talmudică face referire la „generaţie”; în 
esenţă – e vorba de împrejurările socio-
politice care-şi selectează liderii. Când 
Şef Rabinul dr. Moses Rosen – de la a 
cărui naştere au trecut 100 de ani şi de 
la a cărui trecere în nefi inţă s-au scurs 
18 ani - a preluat conducerea Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România, erau 
anii de după Holocaust, în care problema 
primordială era refacerea comunităţilor 
evreieşti, în bună parte distruse. Ceea  ce 
a reuşit a fost unic în fostele ţări socialiste: 
o viaţă comunitară normală. 

A revitalizat instituţiile de cult, a obţinut 

de la autorităţile atee ale timpului dreptul 
populaţiei evreieşti de a practica pre-
scripţiile iudaice de existenţă: caşrut, prin 
înfi inţarea de restaurante rituale; educaţie 
religioasă pentru tineret, prin cursuri de 
Talmud Tora. 

A făcut din susţinerea materială şi 
morală a supravieţuitorilor Holocaustului, 
vârstnici, singuri, suferinzi punctul forte 
pentru readucerea Joint-ului în ţară, în 
1967.  A înfi inţat cămine pentru bătrâni, 
servicii medicale gratuite, pachete cu 
alimente gratuite, seri de Seder colective, 
mai târziu – Hanuchiada. 

A fondat principalele instituţii culturale 
ale Federaţiei: „Revista Cultului Mozaic”, 
predecesoarea actualei „Realităţi Evre-
ieşti”, Muzeul de istorie a evreilor din Ro-
mânia, Centrul pentru Studierea Istoriei 
Evreilor din România. A instituit matineele 
culturale, în principal – conferinţe pe teme 
iudaice, la Bucureşti şi în comunităţile 
mari din ţară. 

A luptat pentru mişcarea de Alia prin 
intervenţii la autorităţile statului român, 
prin vizite în Israel şi în Occident, reuşind 
ca 97% dintre evreii din România, scăpaţi 
cu viaţă din Holocaust, să poată pleca în 
Israel. 

S-a împotrivit pe toate căile demolării 
sinagogilor din România, intrate în planul 

de sistematizare din perioada ceauşistă, 
şi a reuşit să salveze de la distrugere 
multe lăcaşuri de cult, monumente de 
arhitectură făcând parte din patrimoniul 
cultural românesc. 

Chiar dacă, în comemorările pogro-
murilor din 1940 de la Dorohoi, din 1941 
de la Bucureşti şi Iaşi, nu s-a putut spune 
lucrurilor pe nume şi expresia corectă, 
Holocaust în România, a fost înlocuită prin 
cuvântul martiriu, ideea a rămas aceeaşi. 
A comemorat, de asemenea, kedoşim-ii 
din Ardealul de Nord, afl at în anii Holo-
caustului sub ocupaţia Ungariei fasciste. 
Victimele deportărilor în Transnistria au 
fost comemorate după 1990. Şef Rabinul 
Rosen a înfi inţat, la Sinagoga Mare din 
Capitală, imediat după 1990, o expoziţie 
permanentă a Holocaustului din România, 
înlocuindu-l prin acelaşi termen: martiriu. 
Primul monument ridicat în memoria vic-
timelor Holocaustului din România, când 
autorităţile române nu şi-l asumaseră 
încă, a fost ridicat la iniţiativa lui, în curtea 
Templului Coral din Bucureşti.

Şef Rabinul Rosen a protestat printr-o 
amplă adunare la Templul Coral faţă de 
manifestările antisemite din 1986, apărute 
în almanahul şi în revista „Săptămâna”. 
În almanah se încerca „reabilitarea” regi-
mului Antonescu. În revistă s-a publicat 

o poezie în care se folosea vocabularul 
presei antisemite din anii ’30. I s-au alătu-
rat atunci intelectuali de prestigiu ai obştii 
evreieşti din România. 

În tot acest răstimp, Şef Rabinul dr. 
Moses Rosen a fost un promotor al ecu-
menismului, fapt recunoscut cu diferite 
prilejuri, în timpul vieţii şi în posteritate, 
de conducători ai unor culte din România. 

În Caietul Cultural R.E. dedicat acestei 
personalităţi - controversată, azi, fi indcă 
Şef Rabinul Rosen e judecat după criteri-
ile actualităţii şi nu după cele ale timpului 
în care a acţionat - există câteva carac-
terizări memorabile ale unor foşti lideri 
spirituali şi laici ai comunităţii noastre. 
Marele Rabin Menachem Hacohen: „Un 
om creat pentru epoca sa […], devenit un 
creator de epocă”. Acad. Nicolae Cajal 
z.l.: „A dat existenţei sale particulare chi-
pul istoriei comunităţii […]. A purtat mari 
bătălii şi pe multe le-a câştigat”. Av. Iulian 
Sorin: „Înfruntând primejdii, trecând prin 
numeroase încercări, a realizat miracolul 
refacerii şi supravieţuirii unei comunităţi 
alcătuite din rămăşiţe ale Holocaustului”. 
Dr. Zvi Feine: „A fost «păstorul care şi-a 
îngrijit turma» […], a creat între Joint şi 
Federaţie o relaţie bazată pe egalitate şi 
parteneriat”. 

IULIA DELEANU  

„Enciclopedia Iudaismului din România“, 
apărută în Israel în limba ebraică

Recent a apărut, în limba ebraică, într-o ediţie grafi că de excepţie, la Editura 
„Mossad Rav Kook” valoroasa carte, în trei volume, „Enciclopedia Iudaismului din 
România”, scrisă de preşedintele de onoare al ziarului „Jurnalul Săptămânii”, ing. 
Baruch Tercatin, şi de istoricul Lucian Zeev Herşcovici. 

Apărută iniţial în România, în 2008, ca minienciclopedie – la Editura Hasefer – 
cartea a suscitat interesul istoricilor, dar şi al publicului larg, bucurându-se de un 
real succes, imediat după apariţie.

Mai mult decât atât, cartea a fost distinsă cu Premiul Academiei Române. De 
altfel, nu trebuie uitat faptul că, aşa cum a dezvăluit ing. Baruch Tercatin, la lansa-
rea ediţiei în limba română, ideea de a scrie o minienciclopedie a rabinilor, care au 
păstorit evreimea română de-a lungul timpului, aparţine prietenului său apropiat, dr. 
Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R. 

Este de la sine înţeles faptul că apariţia în Israel a cărţii, în limba ebraică, a stârnit 
extrem de mult interes. Cu acest prilej ing. Baruch Tercatin şi dr. Lucian Zeev Herş-
covici au acordat un interviu „Jurnalului săptămânii”, pe care-l reproducem mai jos:

DOINA MAISELES – Cartea a apărut 
într-o excepţională prezentare grafi că. 
Cum v-aţi decis să vă adresaţi Editurii 
„Mossad Rav Kook”?

BARUCH TERCATIN – În Israel, 
aceasta este considerată cea mai presti-
gioasă editură iudaică şi cei care o conduc 
s-au simţit extrem de onoraţi că le-am 
oferit şansa de a publica o 
„Enciclopedie a Iudaismului 
Românesc”.

D.M. – Este vorba de 
traducerea în ebraică a cărţii 
apărute în îngrijirea Editurii 
Hasefer, în urmă cu trei ani?

B.T. – Da şi nu. Este 
vorba despre o ediţie mult 
dezvoltată, care conţine 
nume şi amănunte în legătu-
ră cu activitatea unui număr 
de 3260 de rabini, care au 
păstorit în Romania între 
secolele XVI şi XXI.

Specifi c celor trei volume 
ale cărţii – cu peste 1.500 de pagini – este 
categorisirea lor în patru mari capitole, pri-
mul fi ind intitulat simplu „Rabini”. Acesta 
cuprinde patru subcapitole împărţite în 
Şef-Rabini, Admorim, Rabini şi Rabini cu 
studii superioare. Al doilea capitol se inti-
tulează „Oraşe şi rabinii lor”, cuprinzând 
numele şi perioadele exacte în care şi-au 
desfăşurat activitatea rabinii respectivi. 
Era nevoie de acest lucru pentru că mulţi 
dintre aceştia aveau nume similare şi 
acest lucru ar fi  putut da naştere la confu-
zii. Al treilea capitol al cărţii se intitulează 
„Sinagogi din trecut şi prezent”.

Consider că Federaţia şi Editura 
Hasefer ne-au făcut o deosebită onoare 
– şi le mulţumesc şi pe această cale – 
punându-ne la dispoziţie informaţiile şi 
fotografi ile cuprinse în cartea „Sinagoga 

în România”. În lucrarea noastră sunt 
incluse referiri şi fotografi i a peste 200 de 
sinagogi, inclusiv din Basarabia şi Buco-
vina. Din păcate, acestea din urmă nu se 
pot compara cu sinagogile din România, 
perfect întreţinute şi îngrijite. Este im-
portant de subliniat că este pentru prima 
dată când publicăm o listă a sinagogilor 

care au existat în Cernăuţi 
şi Chişinău, înainte de 1940.

Capitolul IV cuprinde 
numele şi datele celor peste 
400 de rabini care au fost 
ucişi în Holocaust. Aceşti 
martiri care au plătit cu viaţa 
pentru faptul că s-au născut 
evrei, provin din toate pro-
vinciile româneşti!

În continuare, cartea cu-
prinde o bibliografi e bogată, 
cu un index de oraşe (în 
ebraică şi română), cât şi un 
index al tuturor celor 3260 
de rabini prezentaţi (cu spe-

cifi carea perioadei exacte în care au trăit). 
Deşi onorabila Editură „Mossad Rav 

Kook” şi-a asumat obligaţia de a publi-
ca această carte, trebuie subliniat că 
tipărirea celor trei volume, deosebit de 
elegante, a necesitat importante sume de 
bani, acoperite prin donaţii generoase ale 
urmåtoarelor instituţii şi asociaţii: Claims 
Conference, Organizaţia celor salvaţi 
din Holocaust, F.C.E.R., JCC Bucureşti, 
Administraţia Fondului Cultural Naţional 
- Bucureşti, AMIR, Yad Va-Shem, familia 
rebinilor Shafran, Kupferberg şi alţii.

La acest capitol trebuie să menţionez, 
în mod special, numele diplomatului ro-
mân Dan B. Krizbai – actualmente director 
adjunct la I.C.R. Tel Aviv – care a depus 
eforturi consistente pentru ca această car-
te să vadă lumina tiparului. Imediat după 

ce a afl at că pregătesc o lucrare despre 
rabinii din România, efi cientul şi energicul 
diplomat a afi rmat că subiectul este mult 
prea important – fi ind vorba, implicit, şi de 
istoria poporului român – pentru a fi  tratat 
cu uşurinţă sau indiferenţă. Înzestrat cu 
multă tenacitate, m-a ajutat să primesc 
pentru publicarea cărţii sprijinul generos 
al guvernului român. 

D.M. – De ce era nevoie şi de această 
ediţie în limba ebraică?

B.T. – Mă bucur mult că-mi puneţi 
această întrebare, căci vreau să subliniez 
necesitatea ca nepoţii şi copiii noştri să 
poată citi şi să se poată informa despre 
bogata activitate a acelora care au infl u-
enţat şi modelat destinele obştii evreieşti 
din perimetrul românesc. 

D.M. – Domnule Lucian Herşcovici, 
dumneavoastră, care sunteţi un meticulos 
istoric, ne puteţi spune dacă au existat cu 
adevărat personalităţi rabinice de valoare 
în România?

LUCIAN ZEEV HERŞCOVICI – Pen-
tru a răspunde la această întrebare, este 
sufi cient să-l citez pe marele nostru spe-
cialist în Kabala, prof. Moshe Idel, care a 
dezvăluit ca marele Baal Shem Tov s-a 
născut într-un sat din nordul Moldovei.

Pot să vă povestesc că Baruch Terca-
tin mi-a dezvăluit că, în cadrul vizitei sale 
la Cernăuţi – Vijniţa - Sadagura, plecând 
de la Vijniţa (da, da, marele „Vijnitzer 
rebe”, (z.l.) dispărut recent dintre noi, era 
originar din România), s-a îndreptat către 
ieşirea din localitate şi, la numai câteva 
sute de metri distanţă, a apărut o grotă şi, 
intrând în interiorul acesteia, a dat peste 
un... izvor! Cu tot întunericul dinăuntru, a 
văzut lângă izvor o plăcuţă pe care era 
scris: ”Aici se ascundea Rabinul Israel 
Baal Shem Tov şi se scălda în această 
apă limpede...” Este încă o dovadă că 

marele rabin trăise în România.
În încheierea interviului, ing. Baruch 

Tercatin a ţinut să adauge că „Enciclo-
pedia Iudaismului din România” este 
prefaţată de Marele Rabin Menachem 
Hacohen, de acad. Răzvan Teodorescu, 
de prof. Moshe Idel, de prof. Andrei Marga 
şi de dr. Aurel Vainer. De asemenea, car-
tea se bucură de scrisorile de apreciere 
şi felicitare ale Marilor Rabini Israel Meir 
Lau, Ioel Tobias, Efraim Guttman, a prof. 
Igal Betzalel Şafran, etc.

În sfârşit, mie personal nu-mi rămâne 
decât să recomand cu căldură tuturor 
cititorilor noştri această lucrare de o im-
portanţă deosebită din punct de vedere 
istoric şi spiritual, care trebuie să se 
găsească în biblioteca fi ecăruia dintre 
noi... Este vorba, fără îndoială, de o carte 
unică în literatura română, un punct de 
reper absolut necesar, atât pentru noi, 
cât şi pentru generaţia tânără, dornică să 
cunoască istoria iudaismului românesc.

*
Adăugăm, la bogata informaţie conţi-

nută în acest interviu, semnat de redac-
torul şef al „Jurnalului săptămânii”, Doina 
Maiseles, o grăitoare apreciere a cărţii din 
partea Şef Rabinului Meir Lau, adresată 
ing. Baruch Tercatin: „Ai avut onoarea de 
a aduce la lumină o diasporă minunată şi 
de a o eterniza”.

Opinii la fel de entuziaste au venit din 
partea lui Şlomo Leibovici Laish (Cartea 
a umplut un spaţiu aproape gol şi a adus 
în faţa publicului interesat splendoarea 
şi măreţia rabinilor din România) şi a dr. 
Meir Rosen (Fără îndoială că această lu-
crare reuşită va folosi ca sursă bogată în 
cercetări prin care în viitor să se studieze 
trecutul evreilor din România)

Adăugăm felicitările noastre! (R.E.)

Autorul discutând cu Elie WieselAutorul discutând cu Elie Wiesel
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PERICOPA BALAK (Numeri 22:2 – 
25-9) se citeşte sâmbătă, 7 iulie 2012 

În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca 
Moise, pe care Domnul să-l fi  cunoscut 
faţă în faţă. (Deut. 34:10). În Midraş scrie 
că în Israel nu s-a ridicat, dar în alt neam 
s-a ridicat. Acesta a fost Bilam, eroul 
pericopei noastre. Midraşul atestă că nu 
era o exagerare ceea ce afi rma Bilam: 
Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel 
ce vede vedenia Celui Atotputernic (Num. 
24:4). Greu de înţeles este numai faptul 
că Bilam a încercat să se folosească de 
această profeţie nu spre bine, ci spre rău. 

Există o pildă care aruncă lumină asu-
pra profeţiei lui Bilam: două păsări cunosc 
momentul în care soarele e la zenit: vul-
turul şi bufniţa. Pentru vultur acesta este 
momentul cel mai fericit, în care vede cel 
mai departe. Pentru bufniţă, este momen-
tul în care ochii o dor cel mai aprig.

Avem obiceiul să scuzăm ticăloşia 
prin ignoranţă, să sperăm că atunci când 
oamenii vor şti mai mult, ei vor fi  mai 
buni. Cazul lui Bilam ne arată contrariul. 
În afară de Moşe, n-a fost în Israel profet 
care a văzut ce a văzut Bilam şi totuşi el 
a rămas ticălos, avid şi îngâmfat. Viziunea 
profetică nu l-a făcut mai bun. Există însă 
alţii care, chiar dacă n-au fost profeţi, în 
momentul în care au ştiut mai mult au 
devenit mai buni. Cum se face că a şti pe 

unii îi face mai buni, pe alţii nu?
Se pare că răspunsul este ascuns în 

structura pericopei. Cel ce o citeşte din 
Sulul de Tora va observa ceva deosebit: 
relatarea despre Bilam, care este un text 
de aproape trei capitole, este un text 
continuu. Normal ar fi  fost ca acest text 
să fi e din când în când întrerupt, să fi e 
împărţit în fragmente. Totuşi, el este un 
text foarte lung, fără nici o pauză. (După 
cum se ştie, capitolele nu au nici o sem-
nifi caţie pentru textul Torei. Împărţirea în 
capitole a fost făcută de biserica catolică. 
Ea este folosită doar ca mijloc de referinţă 
unanim acceptat).

Despre rostul pauzelor din Tora scrie 
Raşi: ca să-i dea lui Moşe timp să con-
templeze ceea ce a învăţat.

Se pare că acesta este sensul conti-
nuităţii textului din pericopa noastră: să 
sugereze că Bilam nu şi-a luat niciodată 
răgaz pentru a contempla cele petrecute. 
Nu e destul să auzi cuvintele lui Dumne-
zeu sau să vezi vedenia Celui Atotputer-
nic. Fără a-ţi pune întrebările: Care este 
calea cea dreaptă? Ce vrea Dumnezeu 
de la mine? Tot ce ştie omul nu-l ajută să 
fi e mai bun.  

Rabin RAFAEL SCHAFFER

PERICOPA PINHAS (Numeri 25:10-
30:1) se citeşte sâmbătă, 14 iulie 2012  

Pinhas, cel care luase atitudine împo-
triva desfrânării evreilor cu femeile midia-
nite, este învestit de către Dumnezeu în 
funcţia de Kohen. Poporul evreu porneşte 
la luptă împotriva Midianului. Se face un 
nou recensământ. Sunt enumerate toate 
căpeteniile de trib şi familiile din poporul 
evreu. Fetele lui Tzelofhad, un evreu din 
tribul Menashe, care moare fără urmaşi 
pe linie masculină, cer ca pământul tatălui 
lor să le fi e dat lor prin succesiune, iar 
Dumnezeu aprobă. Moshe îi predă lui 
Iehoshua ben Nun conducerea poporului 
evreu. Sunt prezentate legi referitoare la 
jertfele pentru fi ecare zi, pentru Şabat, 
Roş Hodeş, Roş Haşana, Iom Kipur şi 
Sucot.

PERICOPA MAŢOT (Numeri 30:2-
32:42) se citeşte sâmbătă, 21 iulie 2012

Sunt date legi referitoare la juraminte 
şi la modul în care acestea pot fi  anulate 
de către tatăl sau soţul unei femei. Dum-
nezeu le porunceşte evreilor să îi omoare 
pe midianiţi, pentru tot răul pricinuit de 
aceştia poporului evreu. Fetele „care nu 
cunoscuseră bărbat” sunt lăsate în viaţă, 
iar averea midianiţilor este împărţită între 
evrei. Se face un inventar al prăzii de 
război. Triburile Gad, Reuven şi jumătate 
din Menashe doresc să fi e lăsaţi să ia 
în posesie pământ la est de Iordan (în 
afara Israelului). După argumentări şi 
discuţii, Moshe acceptă, condiţia fi ind ca 
aceştia să lupte împreună cu toţi ceilalţi 
pentru cucerirea Canaanului. Galaadul 
(pământul de dincolo de Iordan) este 

luat în stăpânire de către cele două 
triburi şi jumătate.

PERICOPA MASEI (Numeri 33:1-
36:13) se citeşte sâmbătă, 21 iulie 2012   

Sunt prezentate popasurile pe care 
evreii le-au făcut în timpul celor 40 de 
ani de pribegie prin pustiu. Dumnezeu 
dă evreilor poruncă de a nimici pe cana-
aniţi, de a le distruge toţi idolii şi de a-i 
izgoni. Dumnezeu indică evreilor modul 
de împărţire a Ţării Canaanului şi hota-
rele exacte ale acesteia. Sunt instituite 
cetăţile leviţilor şi cetăţile de scăpare (în 
care un ucigaş fără voie putea fugi pentru 
a scăpa de răzbunarea rudelor celui ucis). 
Sunt date legi referitoare la uciderea fără 
voie. Este întărită pedeapsa pentru omor. 
Fetele care au pământ moştenit în Ţara 
Canaanului nu au voie să se căsătoreas-
că cu bărbaţi dintr-un alt trib. Se încheie 
Cartea Numeri.

PERICOPA DEVARIM (Deuteronom 
1:1-3:22) se citeşte sâmbătă, 28 iulie 
2012  

Moshe le vorbeşte evreilor dincolo de 
Iordan, povestindu-le despre călătoriile 
evreilor prin pustiu şi evenimentele care 
au avut loc în cei 40 de ani de pribegie.

Pericope prescurtate, 
 preluate de pe site-ul DvarTora.ro, 

unde apar sub semnătura 
Rabinului SHLOMO SORIN ROSEN

I U D A I C A

REFLECŢII BIBLICE

9  A v  ( “ T i ş a  B e - A v ” ) :  i s t o r i a  t r a n s m i s ă  p r i n  l e g e n d e
Ce reprezintă ziua de 9 Av (cea de a 

noua zi a lunii ebraice Av din calendarul 
mozaic (în limba ebraică: Tişa Be-Av)? 
Mi-am pus această întrebare în repetate 
rânduri şi totodată mi-am răspuns mie 
însumi: ziua distrugerii primului Templu 
de la Ierusalim (în anul 586 înaintea erei 
noastre) şi a celui de al doilea Templu de 
la Ierusalim (în anul 70 al erei noastre). 
Faţă de aceste evenimente istorice, mi-
am pus încă două întrebări. Prima este: în 
ce mod s-au transmis aceste evenimente 
evreilor (precum şi altor neamuri) de-a 
lungul mileniilor? Cea de a doua este: ce 
avem de învăţat din aceste evenimente 
istorice tragice? 

În pofi da caracterului lor tragic, eveni-
mentele din ziua de 9 Av sunt prezentate 
în Talmud cu lux de amănunte. Prezen-
tările sunt însoţite de legende istorice 
cu caracter moralizator, cu scopul de a 
arăta că urmările acestor evenimente 
sunt resimţite până astăzi din punct de 
vedere istoric, dar şi din punct de vedere 
psihomental şi moral.

Trecutul este o sursă de exemple, el 
reprezintă o lecţie pentru generaţiile mai 
noi. De aceea, un eveniment istoric este 
interpretat diferit în fiecare generaţie. 
Autorii cărţii biblice Eikha (Plângerile), 
învăţaţii din Talmud şi ulterior comentatorii 
cazuişti şi rabinii hasidici au înţeles că vor 
putea prezenta evenimentele tragice din 
ziua de 9 Av pentru a fi  înţelese de ge-
neraţiile viitoare numai dacă vor sublinia 
caracterul lor moralizator, exemplifi cator, 
cu ajutorul legendelor. De aceea, găsim 
în prezentarea tragediei distrugerii Ieru-
salimului şi a Templului de la Ierusalim 
(în special al celui de al doilea Templu) 
legende şi norme morale care trebuie 
respectate pentru a se evita asemenea 
nenorociri în viitor. Este vorba şi despre 
raportul între Dumnezeu şi poporul lui 
Israel, aşa cum a fost interpretat de rabi-
nii înţelepţi din Talmud. Pedeapsă? Da, 
însă neamul lui Israel supravieţuieşte şi 
îşi va reveni la măreţia lui atunci când va 
dovedi că a atins normele corectitudinii şi 
perfecţiunii morale cerute de Dumnezeu, 
care îl va trimite pe Mesia (Maşiach) şi 
va începe era mesianică a lui Israel şi a 
lumii întregi.

Kamţa şi Bar-Kamţa
Pintre legendele talmudice care vin să 

explice distrugerea celui de al doilea Tem-
plu de la Ierusalim este cea a lui Kamţa şi 
Bar-Kamţa. In Ierusalim erau doi oameni 
bogaţi, Kamţa şi Bar-Kamţa. Unul dintre 
ei era prietenul altui bogătaş ierusalimi-
tean, iar celălalt era duşmanul lui. Acest al 
treilea bogătaş ierusalimitean şi-a măritat 
fi ica şi a trimis un mesager pentru a invita 
prietenii la nuntă. Dar mesagerul a greşit 
într-un caz şi l-a invitat pe Bar-Kamţa, 
duşmanul stăpânului lui. Atunci când tatăl 
miresei a constatat greşeala, la nuntă, 
era prea târziu. El îi cere lui Bar-Kamţa 
să plece. Acesta nu putea accepta să fi e 
dat afară şi se oferă să-i plătească toate 
cheltuielile de nuntă tatălui miresei, numai 
să nu îi fi e făcută ruşinea de a fi  alungat. 
Ocazie care ar fi  putut fi  fericită: cei doi 
s-ar fi  împăcat, ar fi  putut deveni prieteni. 
Dar tatăl miresei persistă şi îl izgoneşte. 
Nici oaspetele nedorit nu s-a dovedit a 
fi  un om drept: plecă blestemând mirii şi 
nuntaşii. Ura s-a dovedit mai puternică 
decât respectul faţă de om şi decât ome-
nia. Nici mirii, nici nuntaşii nu au intervenit 
pentru stingerea confl ictului, bazat pe 
gelozie, din care se naşte ura, poate chiar 
ura gratuită. Spre deosebire de învăţaţii în 
Tora, care înţeleg că gelozia unui învăţat 
faţă de altul conduce la aprofundarea 
studiului, cei doi devenind prieteni. Deci, 
Ierusalimul şi Templul din Ierusalim au 
fost distruse din cauza urii gratuite, ca 
pedeapsă. Morala este: iubire gratuită 
în loc de ură gratuită pe de o parte – şi 
studiu, care implică cunoaşterea cât mai 
profundă a Torei, respect faţă de oameni 
şi credinţă, pe de altă parte. Îndreptarea 
va veni prin morală.

De ce 9 Av?
Alegerea zilei de 9 Av pentru cele două 

mari catastrofe este explicată cu ajutorul 
altei legende. În ziua a noua a lunii ebra-
ice Av, fi ii lui Israel ar fi  cârtit împotriva 
lui Dumnezeu şi a lui Moşe (Moise) în 
pustiul Sinai. Ei erau nemulţumiţi de noua 
lor situaţie, pe care o vedeau ca fi ind tot 
mai grea. Nu mai ştiau ce se va întâmpla, 

Moşe se înălţase pentru a primi Tora de la 
Dumnezeu, iar ei au păcătuit făcându-şi 
viţelul de aur. De aceea această zi a de-
venit ziua nenorocirilor. Toate pedepsele 
căzute asupra lui Israel, toate nenorocirile 
care s-au abătut asupra lui s-au petrecut 
în această zi din cauza păcatului comis. 
Distrugerea primului şi a celui de al doilea 
Templu (deşi petrecute cu diferenţă de o 
zi pe baza unor izvoare istorice) au fost 
atribuite aceleiaşi zile de pedeapsă, data 
fatidică 9 Av.

O legendă optimistă
Dar legendele exprimă şi speranţa. 

După distrugerea Templului de la Ieru-
salim, fi ii lui Israel ar fi  venit la locul unde 
se afl ase Templul şi ar fi  binecuvântat pe 
Dumnezeu: “Binecuvântat Fii Tu Doamne, 
Atotputernicul nostru, Rege al universului, 

care Ţi-ai revărsat mânia asupra pietrei 
şi asupra lemnului, iar poporul lui Israel 
trăieşte şi există”. Deci, poporul lui Israel 
a fost pedepsit, dar nu a fost distrus. 
Pentru a-l pedepsi, Dumnezeu a distrus 
Templul, care deşi era Casa Lui, era totuşi 
piatră şi lemn. Este ideea supravieţuirii şi 
a refacerii, sperată în viitor.

Ideea mesianică
Altă legendă afi rmă că Maşiach (Me-

sia) s-a născut la 9 Av şi aşteaptă numai 
ca Dumnezeu să-i lumineze drumul. Să 
sperăm, să-l aşteptăm, să respectăm nor-
mele morale pentru a grăbi venirea lui. Şi, 
până atunci, să avem grijă de Ierusalimul 
unit, întreg, capitala Israelului şi Oraşul 
Sfânt al celor trei religii monoteiste.

LUCIAN ZEEV HERŞCOVICI

Dacă vrei să te apropii de tradiţiile evreieşti!
Dacă vrei să contribui la defi nirea modului de a percepe şi asuma 

identitatea iudaică!
Dacă vrei să afl i despre rolul bărbatului şi al femeii în iudaism, 

despre Roş Hodeş– sărbătoarea dedicata femeilor, despre concep-
te de etică şi morală în iudaism, despre istoria poporului evreu!

Dacă vrei să trăieşti experienţa unui Şabat de neuitat!
Atunci nu mai aştepta – înscrie-te şi tu la:

Şcoala de vară SIHa 
EDIŢIA a XIV-a
Când? – 18-23 Iulie 2012 
Unde? - Centrul de instruire şi recreere “Vila Mira” al F.C.E.R. 

(Eforie Nord).
Cine?  – Membrii  Comunităţilor Evreieşti din România cu vârsta 

cuprinsă între 18 şi 55 de ani.
Cum? – Completează formularul!
Grăbiţi-vă, numărul de locuri este limitat!!!
* Formularul de înscriere se găseşte la Comunitatea evreiască din 

localitatea dumneavoastră sau la adresa www.rabinat.ro. 
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Exprimându-şi deplinul acord pentru pro-
punerea de acordare a medaliior, avan-
sată de dr. Aurel Vainer, prof. Avinoam 
Şafran a mai adăugat aprecierea că acti-
vitatea preşedintelui F.C.E.R. „în fruntea 
comunităţii evreieşti din România este 
remarcabilă şi merită sincere felicitări”. 

Vicepreşedintele F.C.E.R., Paul 
Schwartz, a dat citire diplomelor, arătând 
motivele pentru care conducerea Fede-
raţiei a decis să le acorde Şef Rabinului 
Mordechai Piron: 

Medalia de Onoare “Prieten al Comu-
nităţilor Evreieşti din România” i-a fost 
acordată Şef Rabinului Mordechai Piron, 
preşedinte al Centrului “Sapir” pentru 
Educaţie şi Cultură Iudaică“, în semn de 
omagiu pentru întreaga activitate în ierar-
hia rabinică din Statul Israel şi Elveţia, 
dedicată înţelegerii inter-umane şi răs-
pândirii cunoştinţelor religioase, în fa voa-
rea apropierii între oameni şi popoare, ca 
o înaltă apreciere pentru vizitele de studiu 

şi de promovare a înţelegerii între religiile 
abrahamitice, efectuate de-a lungul anilor 
în România, cu foarte bune rezultate, 
precum şi ca semn de recunoştinţă pentru 
tenacitatea cu care a militat şi militează 
în favoarea dialogului şi înţelegerii inter-
umane, situate sub semnul Dumnezeului 
unic şi pentru înţelegerea profundă aratată 
vieţii în Diasp ora, cu multiple preocupări 
pentru îmbunătăţire şi progres.“

Vicepreşedintele F.C.E.R. a explicat 
că Medalia Omagială “Şef Rabin Dr. 
Alexandru Şafran” i-a fost decernată Şef 
Rabinului Mordechai Piron pentru „activi-
tatea susţinută în decursul vieţii sale, de 
conducător religios dedicat cunoaşterii 
reciproce între religii, pentru promovarea 
binelui şi a păcii, pentru participare activă 
şi de înalt nivel la manifestări inter-religi-
oase din România şi din alte ţări ale lumii 
şi pentru considerarea valorilor evreieşti 
ca autentice poduri de comunicare şi de 
construire a unor raporturi de bună con-
vieţuire şi înţelegere între religii”.

Dând citire diplomei prin care Meda-

lia de Onoare “Prieten al Comunităţilor 
Evreieşti din România” i-a fost decernată 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul 
României, vicepreşedintele F.C.E.R. a 
detaliat motivele acordării distincţiei:

„Pentru îndelungata şi rodnica activita-
te de prelat de frunte al Bisericii Ortodoxe 
Române, dedicată credincioşilor creştini 
din România şi din lumea largă.

Omagiu călduros, de spirit şi de sufl et, 
pentru modul strălucit în care a parcurs 
toate etapele de autentic duhovnic şi orga-
nizator în ierarhia Clerului ortodox român.

Înaltă apreciere şi recunoaştere a ro-
lului determinant în asigurarea dialogului 
inter-religios, cu realizări performante 
în inducerea spre oameni a credinţei în 
Dumnezeul nostru unic, cel care guver-
nează viaţa şi lumea în totalitatea ei.

Deplină recunoştinţă pentru modul în 
care a acţionat o viaţă întreagă, închinată 
deopotrivă oamenilor şi bunului nostru 
Dumnezeu.

Laudă pentru promovarea dialogului 
inter-religios pe plan naţional şi interna-

ţional, în favoarea Omului, sub înaltul 
semn al credinţei religioase în popoarele 
abrahamitice.

În semn de recunoştinţă pentru dis-
ponibilitatea permanentă manifestată 
faţă de preocupările populaţiei evreieşti 
din România privind combatarea antise-
mitismului, pentru sprijinirea şi luare în 
considerare a cerinţelor specifi ce Cultului 
Mozaic”.

În ceea ce priveşte Medalia Omagială 
“Şef Rabin Dr. Alexandru Şafran”, aceasta 
i-a fost acordată Patriarhului “ca omagiu 
pentru activitatea desfăşurată în susţine-
rea tradiţiilor şi valorilor culturii iudaice din 
România, pentru promovarea cunoaşterii 
şi înţelegerii între oameni şi comunităţi 
etnice,în semn de recunoaştere a pre-
ocupărilor constante ale Prefericitului 
Părinte Patriarh Daniel, înscriindu-se pe 
deplin în gândirea şi acţiunea pragmatică, 
de comunicare şi dialog inter-religios, 
promovată de Şef Rabinul Dr. Alexandru 
Şafran”, a precizat Paul Schwartz.

ALEXANDRU MARINESCU

(Urmare din pagina 3)

PĂSTRAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE, principala problemă a diaspore i

Pe urmele unor comunităţi dispărute:

EVREII DIN REGIUNEA MEDITERANEI
În cadrul sesiunii ştiinţifice anuale 

dedicate culturii şi civilizaţiei iudaice, 
Facultatea de Litere a Universităţii din 
Bucureşti şi Centrul de Studii Iudaice 
“Goldstein-Goren” au organizat, în zilele 
de 24-25 mai a.c., conferinţa internaţiona-
lă “Evreii din Mediterana”. Cu un program 
bogat de prelegeri prezentate de speci-
alişti în domeniu din ţară şi străinătate, 
conferinţa a încercat să redea bogăţia şi 
multilateralitatea vieţii şi culturii evreilor 
din ţările situate în bazinul mediteranean, 
acolo unde peste un mileniu şi jumătate 
a fost creată o lume evreiască, o elită 
intelectuală ce s-a manifestat pe multiple 
planuri. A fost vorba de istoria sefarzilor 
şi maranilor, dar aria lor de răspândire 
nu s-a limitat numai la Mediterana, ea a 
ajuns mult mai departe, până în Bulgaria 
şi România, zona – limită de întâlnire a 
sefarzilor şi aşkenazimilor, trăind alături 
în două comunităţi.

Deschizând lucrările, prof. Andrei Cor-
nea şi prof. Andrei Oişteanu au subliniat 
importanţa evenimentului, explicând că 
alegerea tematicii a fost determinată de 
marcarea a 620 ani (1492) de la expulza-
rea evreilor din Spania. Istoria evreilor din 
această zonă a fost deosebit de complexă 
şi s-a dezvoltat în confruntarea cu alte re-
ligii şi culturi, a arătat Andrei Oişteanu. Cei 
doi organizatori au ţinut să mulţumească 
lectorului universitar, dr. Măriuca Stanciu 
(Centrul “Goldstein-Goren”, Biblioteca 
Academiei), pentru eforturile depuse în 
organizarea evenimentului, precum şi 
sponsorilor, printre care F.C.E.R,, pentru 
sprijinul acordat, fără de care evenimentul 
nu ar fi  avut loc.

Prelegerile au abordat subiecte de 
fi losofi e, istorie, arhitectură şi artă, socio-
logie, dispute religioase, inclusiv capitole 
din Cabala, aproape toate aducând acel 
element de noutate necesar pentru a 
capta atenţia ascultătorilor şi pentru a 
conferi acestei conferinţe internaţionale 

nivelul academic care o va plasa în rândul 
celor mai interesante manifestări de gen. 
Enumerarea subiectelor şi prezentarea 
pe scurt a principalelor idei ale lucrări-
lor reprezintă confi rmarea pe deplin a 
cerinţelor de mai sus. Una dintre cele 
mai interesante comunicări a aparţinut 
cercetătoarei Cristina Ciucu (CNSR Paris) 
care a tratat raportul dintre conceptul Ţim-
ţum şi exilul evreilor. Ţimţum în Cabala 
înseamnă contracţia divină, o catastrofă 
a universului, determinată, - potrivit ca-
baliştilor, reprezentanţii fenomenologiei 
mistice evreieşti, precum şi lui Gershon 
Scholem - de evenimentele traumatice 
pe care le-au suferit evreii în secolul al 
XV-lea, odată cu expulzarea lor din Spa-
nia, concepţie pe are Scholem o aplică şi 
Holocaustului secolului XX. 

Nu întotdeauna dialogul dintre evrei şi 
creştini a fost dur, a subliniat cercetătoa-
rea Anca Manolescu în prelegerea “Filon 
din Alexandria şi întâlnirea religiei cu 
fi losofi i”. În primele secole după apariţia 
creştinismului, se poate vorbi despre o 
perioadă mai blândă în dialog, interlocu-
torii folosind un ton amabil, fără intimidări 
iar din textele analizate nu reiese că ar fi  
fost vorba de victoria unei religii asupra 
celeilalte. Din păcate, după trecerea tim-
pului, dialogul a devenit mult mai polemic, 
a arătat cercetătoarea. 

Prof. Andrei Cornea a lansat o nouă 
ipoteză legată de atitudinea duşmănoasă 
a romanilor faţă de Şabatul iudaic pe care 
îl considerau zi nefastă, de post, neprie-
tenoasă şi rece. Motivele, crede Andrei 
Cornea, ar fi  de natură socio-politică şi 
vizau intimidarea celor care doreau con-
vertirea la iudaism, fenomen destul de 
răspândit în Imperiul roman Cercetătorul 
Adrian Pirtea a explicat rolul jucat de 
evreii bizantini în cunoaşterea de către 
europeni a ezoterismului Islamic. 

Trei referate au provenit din zona 
sudului Mediteranei. Prof. Roberto 

Bachmann (Portugalia) a prezentat istoria 
diasporei evreilor şi maranilor din Portu-
galia, integrarea lor în comunităţile evre-
ieşti din zonele unde au emigrat (sudul şi 
vestul Franţei, sudul Italiei, Ţările de Jos, 
Hamburg) şi contribuţia adusă de ei în 
dezvoltarea acestor regiuni. Silvia Planas 
Maiarce (Spania), de la Muzeul de istorie 
a evreilor din Girona, a vorbit despre rolul 
şi poziţia specială a evreicelor din Girona 
în secolul al XIV-lea (“Fiicele lui Sarah, 
mamele lui Israel, evreicele din Girona”) 
iar prof. Carol Iancu, de la Universitatea 
din Montpellier (Franţa), în prelegerea 
“Evreii din Marsilia: un secol de istorie, 
de la Revoluţia franceză la afacerea 
Dreyfus”, a schiţat linia ascendentă de 
dezvoltare a acestei comunităţi evreieşti, 
în general a evreilor francezi, după ce, în 
urma revoluţiei din 1789, au primit drepturi 
egale cu restul cetăţenilor francezi.

Evreii din Balcani a constituit subiectul 
altor comunicări. Astfel, Minna Rosen, de 
la Universitatea din Haifa, a prezentat re-
zultatele cercetărilor efectuate ani la rând 
în cimitirele evreieşti din Istanbul despre 
istoria unei singure familii sefarde, proba-
bil originară din Italia, Roma .”Romanii în 
Istanbul: pietre funerare şi manuscrise” 
spun povestea unei familii de evrei, dar 
“romani” este porecla, numele dat famili-
ilor de evrei care au emigrat din Italia în 
Imperiul otoman Dr. Ivan Biliarsky, de la 
Academia Bulgară de Ştiinţă, a prezentat 
două decizii rabinice legate de căsătorii 
şi convertiri la evreii din secolul al XIV-
lea din Bulgaria şi Albania. Tot aici aş 
include studiul Yolandei Constantinescu, 

de la Academia de Muzică şi Academia 
Română: “O privire asupra personalităţii 
lui Dimitrie Cantemir, sefarzi şi muzica 
sefardă”. Domnitorul Dimitrie Cantemir 
a copilărit la Constantinopole, a studiat 
acolo şi printre multiplele sale preocupări 
ca muzician s-a numărat inclusiv muzica 
sefardă.

Mai multe comunicări se ocupă de 
sefarzii din România. Prof. Liviu Rotman 
(Centrul Goldstein-Goren, SNSPA,CSIER) 
şi jurnalista Cristina Toma au prezentat 
pe larg, în două referate, comunitatea 
sefardă din Bucureşti. Alina Popescu, de 
la Centrul “Goldstein- Goren” şi Biblioteca 
Academiei Române, a evocat cele două 
sinagogi sefarde care au fi inţat odinioară 
în Bucureşti (astăzi dispărute), în condi-
ţiile existenţei unei numeroase comunităţi 
sefarde. Delia Bălăican (Biblioteca Aca-
demiei) a vorbit despre faimoasa familie 
de tipografi  evrei Samitca, de la Craiova. 
Un studiu interesant al Măriucăi Stanciu 
a prezentat un aspect mai puţin cunoscut 
din istoria Principatelor Române, respec-
tiv sprijinul material pe care evreii din 
Europa (Joseph Nasi, ducele de Naxos 
şi Solomon Abenaish) l-au oferit diferiţi-
lor aspiranţi la tronurile Moldovei şi Ţării 
Româneşti.

Toate referatele au fost urmate de dez-
bateri şi schimburi de opinii. În încheiere, 
organizatorii şi-au exprimat aprecierea 
pentru calitatea referatelor puse în dis-
cuţie dar şi satisfacţia pentru numărul 
mare de participanţi, cel mai mare de la 
începerea organizării sesiunilor Centrului.

EVA GALAMBOS

B r â n c u ş i  f ă c e a  s u b t i l a  d i s t i n c ţ i e  î n t r e  a  ş t i   ş i  a  d e s c o p e r i
Blogul europa.eu  publică, la secţiunea dedicată mi-

niştrilor din ţările membre ale UE, un interesant articol, 
semnat de subsecretar de stat Irina Marin Cajal, pe care 
îl reproducem integral în cele ce urmează:

„Somnul“, de Constantin Brâncuşi
Brâncuşi este, nu numai în opinia mea, un român 

universal, artistul ale cărui sculpturi exprimă, cu măiestrie 
şi graţie, esenţa eternă a lucrurilor şi a fi inţei. Opera sa 
ne-a re-construit identitatea, ca naţională şi europeană,  
prin lucrări care, indiferent de locul în care au văzut lu-
mina zilei, poartă în ele vibraţia spiritului românesc, dar 
şi universalitatea întrebărilor, îndoielilor sau bucuriilor 
omeneşti.

L-am ales pe Brâncuşi din două motive simple: în 
primul rând, el este artistul meu preferat; în al doilea 
rând, lucrările sale refl ectă o coordonată esenţială a 
proiectului Europeana, şi anume promovarea valorilor 
naţionale şi justa lor aşezare alături de celelalte valori 
marcante ale culturilor europene. Biblioteca Digitală 

Europeană este prin defi niţie spaţiul în 
care alăturarea operelor accentuează 
infl uenţe şi confl uenţe, instituie formula 
miraculoasă a unei arte deopotrivă locale 
şi universale.

Am ezitat asupra alegerii unei anumite 
opere, întrucât toate marile creaţii ale 
lui Brâncuşi au marcat arta abstractă, 
în general, şi sculptura secolului al XX-
lea, în particular. M-am oprit, în cele din 
urmă, asupra lucrării Somnul, o lucrare 
care marchează desprinderea tânărului 
Brâncuşi de anii de ucenicie şi de infl uenţele artiştilor 
vremii, o lucrare pe care eu o asociez cu reveria po-
etică, perfecţiunea estetică, puritatea formei şi logica 
eternei frumuseţi.  Somnul este o lucrare în care se mai 
observă infl uenţa lui Rodin, dar în care prevalează o 
abordare personală a temei, prin forţa expresivă care se 
desprinde din contrastul dintre suprafaţa perfect şlefuită 
şi cea nefi nisată, sugerând o stare între vis şi realitate, 
între noapte şi zi. În acest fel, Somnul devine un punct 

evocator, în care se unifi că realul şi ima-
ginarul, trecutul şi viitorul, identitatea şi, 
dacă putem spune asta, non-identitatea.

M-am bucurat foarte mult să văd că 
Muzeul Naţional de Artă al României a 
furnizat Bibliotecii Europeana o copie 
digitală a operei Somnul, oferindu-mi 
astfel posibilitatea de a admira foarte des 
această frumoasă sculptură.

Brâncuşi spunea: „Aş vrea ca lucrările 
mele să se ridice în parcuri şi grădini 
publice, să se joace copiii peste ele, 

cum s-ar fi  jucat peste pietre şi monumente născute din 
pământ, nimeni să nu ştie ce sunt şi cine le-a făcut…”

În realitate, Brâncuşi făcea subtila distincţie între „a 
şti” şi „a descoperi”. Iar „a descoperi” presupune întot-
deauna o participare, un efort de creaţie.

Proiectul Europeana are tocmai menirea de a-i invita 
pe europeni – şi nu numai – în minunata aventură a 
descoperirii creaţiei.

IRINA MARIN CAJAL
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C o m e m o r a r e a  d e p o r t ă r i i  e v r e i l o rBistriţa

La Sinagoga din Bistriţa s-au desfăşurat ceremoniile de 
comemorare a celor 6800 de evrei bistriţeni, deportaţi în vara 
anului 1944,în lagărele morţii. Dintre aceştia, a spus la come-
morare, Fredi Deac, preşedintele Comunităţii evreieşti, 300 au 
murit din cauza condiţiilor inumane din ghetoul organizat sub 
cerul liber, pe Dealul Târgului, „singura lor vină fi ind de a se fi  
născut evrei”. Urmaşii de azi ai celor deportaţi la Auschwitz şi 
Birkenau au aprins la Sinagogă câte o  lumânare pentru fi ecare 

milion de victime ale Holocaustului. Au fost rostite - în ebraică şi 
în română – rugăciuni pentru odihna sufl etească a răposaţilor. 
În continuare a avut loc un concert simfonic al formaţiunii ameri-
cane „Kruse duo”, în care a fost prezentată muzică cu tematică 
evreiască (Max Bruch:Kol Nidre, Maurice Ravel:Kadish, muzică 
din fi lmul ”Lista lui Schindler” şi altele). Au participat membrii 
comunităţii evreieşti şi alţi bistriţeni, prieteni ai comunităţii.. 

(După „Mesagerul” de Bistriţa)

O VIZITĂ ÎN UCRAINA . 
FĂRĂ O VORBĂ DESPRE FOTBAL !

în 67 garnituri de tren. Tătarii deportaţi au 
murit pe capete în coloniile speciale. De 
la 21 mai 1944 până la 1 ianuarie 1946, 
aproximativ 27.000 dintre tătarii deportaţi 
au murit. 

Printr-un decret al Prezidiului Sovietu-
lui Suprem al URSS din 28 aprilie 1956, 
au fost eliberaţi 178.454 de crimeeni, în 
special tătari, dar abia la 5 septembrie 
1967 au admis autorităţile sovietice că 
deportarea tătarilor, ca şi a altor minorităţi, 
fusese un act abuziv.

Revenind în Piaţa Parlamentului din 
Simferopol, în 18 mai 2012, am afl at o 
poveste cutremurătoare, care arată cât 
de cinice au fost acţiunile autorităţilor 
sovietice. 

Dacă erai tătar, 
nu scăpai nici dacă erai 

erou al Armatei Roşii
În mulţimea de tătari adunaţi la come-

morare, zăresc un portret al unui ofi ţer, 
purtat de doi bătrâni. O rog pe colega 
noastră, reprezentanta ucrainenilor din 
România, Iaroslava Colotelo, să mă 
ajute să vorbesc cu cei care ţineau pic-
tura, şi afl u că imaginea îl reprezenta pe 
Ahmethan Sultan. „Ne mândrim cu el”, 
ne spun cei doi tătari. „A fost erou al Ar-
matei Roşii. Ahmethan Sultan a doborât 
32 de avioane germane şi a fost decorat 
de două ori. Cu toate astea, în 18 mai, 
mama sa, tătăroaică din Crimeea, a fost 
deportată în Siberia. Gândindu-se că un 
erou al Armatei Roşii se putea plânge de 
nedreptatea făcută celei care i-a dat viaţă, 
Ahmethan Sultan apelează la autorităţi şi 
îşi spune păsul. Rezultatul – a fost imediat 
executat”, ne povestesc cei doi tătari care, 
la 68 de ani de la evenimente, ţineau dea-

supra capetelor singurul portret existent 
în piaţa plină cu peste 12.000 de oameni 
şi arsă de un soare nemilos. 

Nici evreu nu era bine 
să fi i la Odesa

„Nu ne puteam ţine datinile, pentru că 
eram mai multe familii într-o casă şi nu 
era deloc sigur pentru cineva să observe 
vecinul că era evreu”, şi-a amintit Rosalia 
Rabzi, secretara comunităţii evreieşti din 
Odesa şi a rabinului Shlomo Baksht. Să 
mai spunem, totuşi că, dacă la Bucureşti 
Sinagoga Mare se afl ă pe str. Adamache, 
la Odesa sinagoga pe care am vizitat-o 
este pe Str. Evreiască.

Odesa, înfi inţată în 1240, a devenit un 
oraş cosmopolit, iar de-a lungul istoriei, 
evreii au imigrat aici, unde aveau drepturi 
la care nici nu puteau visa în imperiul 
ţarist. „Din acest motiv, înainte de 1917, 
evreii reprezentau cam două treimi din 
populaţia Odesei”, a estimat R. Rabzi, 
care a precizat că azi mai trăiesc în oraş 
cam 20-25.000 de evrei. Lucrurile s-au 
schimbat când autorităţile sovietice au 
emis un decret asupra religiei. Unul dintre 
efecte a fost că autorităţile de stat şi cele 
religioase au fost separate, ceea ce a pus 
comunităţile religioase în imposibilitatea 
de a mai ţine documente de stare civilă 
(naşteri, decese, căsătorii etc). „Toate ar-
hivele, de la toate comunităţile, indiferent 
de confesiune, au fost preluate de stat. 
De aceea, nu putem vorbi despre situaţia 
statistică a populaţiei evreieşti din Odesa 
decât până în 1921”, a precizat Rosalia 
Rabzi, care şi-a amintit că în documen-
tele de identitate, la punctul cinci, imediat 
după nume, prenume, numele tatălui şi 
data naşterii, era trecută naţionalitatea 
unei persoane, înscris care astăzi a dis-

părut din documente. „Nu era foarte sigur 
să fi i evreu în acele vremuri ale regimului 
sovietic. Este şi acesta unul dintre motive-
le asimilării evreilor de azi. Eu, personal, 
provin dintr-o familie mixtă, mama fi ind 
evreică, iar tatăl meu, ucrainean. Ca ata-
re, eu am fost considerată ucraineancă, 
motiv pentru care a fost mai uşor să intru 
la facultate, în general să duc o viaţă nor-
mală”, ne-a spus interlocutoarea.

Măritată, la rândul său, cu un evreu, 

fi ii Rosaliei Rabzi au luat naţionalitatea 
mamei, adică sunt ... ucraineni. „Acasă, 
când eram copil, mama s-a opus să învăţ 
idiş, iar dintre sărbători nu ţinea decât Iom 
Kipur şi mâncam matzes de Pesah. Nu 
trebuie să uitaţi că trăiam într-un aparta-
ment în care fi ecare familie avea o came-
ră, dependinţele fi ind comune. Colocatarii 
erau de diferite naţionalităţi, deci nu era 
un lucru prudent să îţi arăţi tradiţiile şi 
credinţele, mai ales că oamenii ar fi  trebuit 
să fi e atei”, a subliniat R. Rabzi.

Din opt sinagogi şi 80 de case de ru-
găciune, în Odesa rămăsese în vremea 
puterii sovietelor o singură sinagogă în 
funcţiune, iar cea în care ne găseam fu-
sese transformată în sală de gimnastică 
(vezi foto). 

În 1993, Rabinul Shlomo Baksht a 
sosit la Odesa pentru a revitaliza viaţa 
comunităţii. „A început prin a deschide 
o şcoală aici. La început a fost o şcoală 
de băieţi, apoi a apărut una de fete. Mai 
târziu chiar şi o grădiniţă. Programa era 
cea guvernamentală şi documentele de 
absolvire erau cele ofi ciale, emise de 
orice altă şcoală, dar noi puteam da şi 
o educaţie iudaică elevilor noştri, motiv 
pentru care au venit profesori din Israel, 
pentru materii ca religie, limba ebraică, 
morală. 

Rabinul Baksht a fost primul de pe 
teritoriul fostei URSS care a înfi inţat orfe-
linate pentru copii evrei, care funcţionau 
integral din fonduri private. După cum ştiţi, 
mamele evreice sunt considerate în toată 
lumea ca fi ind mame model. Cu toate 
acestea, la Odesa aveam mame evreice 
care consumau droguri, se prostituau, 
erau arestate sau îşi abuzau copiii. Aces-
ta a fost cel mai trist efect al regimului 
sovietic, care a reuşit să pervertească 
sufl etele. Cu ajutorul orfelinatelor noastre, 
copiii evrei adunaţi de pe străzi aveau 
posibilitatea să înceapă o altă viaţă. 
Desigur, astfel de copii nu devin oameni 
de ştiinţă, dar îşi câştigă pâinea cinstit 
ca şoferi, constructori şi altele. La vârsta 
de 15 ani, îşi continuă studiile în Israel şi 
aproape toţi aleg apoi să rămână acolo”, 
ne-a povestit Rosalia Rabzi.

În ceea ce priveşte antisemitismul din 
Ucraina zilelor noastre, Rosalia Rabzi 
este de părere că oamenii sunt oameni 
şi că, uneori, apar astfel de manifestări, 
dar că „autorităţile nu se amestecă în 
viaţa comunităţii” şi că „antisemitismul nu 
este o chestiune despre care să merite 
să vorbeşti”.

Să dea Dumnezeu să fi e aşa, caz 
în care Ucraina, mai exact Odesa, ar fi  
devenit primul loc liber de antisemitism 
sub soare. Fără ca restul lumii să prindă 
de veste...

ALEXANDRU MARINESCU

18 mai 1944
Comunismul s-a dovedit a fi  un duş-

man neîmpăcat al minorităţilor. În cazul 
Crimeei, tătarii, acuzaţi de Stalin şi de Be-
ria de dezertare din Armata Roşie, au fost 
deportaţi în masă, fără a se mai judeca 
de la caz la caz cine a ţinut cu adevărat 
partea cuceritorilor germani şi cine nu. 
„18 mai este o zi de doliu pentru tătarii din 
toată lumea”, a declarat pentru ”Realita-
tea Evreiască” preşedintele Uniunii De-
mocrate a Tătarilor Turco-Musulmani din 
România, av. Varol Amet, prezent pe 18 
mai la Simferopol. „Participăm cu un grup 
de peste 250 de persoane din România 
la comemorarea genocidului tătarilor din 
Crimeea. În data de 18 mai 1944, tătarii 
din Crimeea au fost surghiuniţi în Siberia 
de regimul sovietic. Abia după 1980 au 
început să revină în patria natală. Noi, 
tătarii dobrogeni, suntem alături de cei 
din Crimeea în fi ecare an, în ziua de 18 
mai, iar în ţară se ţin slujbe de pomenire 
la fi ecare geamie. 

Acum, în Crimeea trăiesc aproximativ 
350.000 de tătari, stabiliţi în Simferopol şi 
în satele din întreaga regiune. Se ocupă 
cu agricultura, cu construcţiile, unii au 
ajuns chiar şi oameni de afaceri. Au re-
prezentanţi în administraţia publică loca-
lă, precum şi în Parlamentul ucrainean”, a 
precizat preşedintele Uniunii Tătarilor din 
România. (Să adăugăm că proprietăţile 
nu le-au fost returnate, ceea face ca în 
Crimeea să vezi pe marginea drumurilor 
magherniţe din piatră sau lemn, unde 
stau tătarii întorşi acasă, până ce li se va 
îmbunătăţi situaţia – n.red.).

 După cum reiese din informaţiile pos-
tate pe site-ul tartarworld.com de către 
Cetin Anefi  (Canada), suferinţele tătarilor 
au început de la o telegramă trimisă de 
şeful securităţii sovietice, L.Beria, în 10 
mai 1944, prin care cerea deportarea 
tătarilor, acuzaţi de dezertare din Arma-
ta Roşie şi de intenţia creării unui stat 
independent în Crimeea. O zi mai târziu, 
Kremlinul emitea faimosul decret secret 
nr. 5859, prin care se ordona deportarea 
tătarilor din Crimeea. Ca atare, la 18 mai 
s-a declanşat acţiunea de deportare, 
încheiată pe 20 mai 1944. În cele trei 
zile, 180.000 de tătari au fost îmbarcaţi 

Nici despre fotbal, nici 
despre soarta Iuliei Timo-
şenko. Atunci? Despre o 
deplasare la Simferopol 
(Crimeea-Ucraina) şi apoi 
la Odesa, organizată în 
perioada 16-22 mai de 
Consiliul Minorităţilor Na-
ţionale (CMN) şi Depar-
tamentul pentru Relaţii 
Interetnice din România, 
condusă de subsecretar 
de stat Negiat Sali şi Rodi-
ca Precupeţu, şef serviciu 
DRI, şi la care au luat parte 
reprezentanţi ai etniilor 
tătarilor turco-musulmani, 
ucraineană, evreiască, 
lipoveană, maghiară, polo-
neză, grecească, ruteană 
şi altele din România, la in-
vitaţia lui Mustafa Jemilev, 
preşedintele Parlamen-
tului Naţional al Tătarilor 
Crimeeni, membru al Par-
lamentului Ucrainei.

Delegaţia română a 
luat parte la ceremonia 
de comemorare a de-
portării de către Stalin a 
întregii populaţii tătare din 
Crimeea, în 18 mai 1944, 
ceremonie care a inclus un 
Marş al Tăcerii prin oraşul 
Simferopol, capitala Regi-
unii Autonome Crimeea, 
precum şi o impresionantă 
adunare publică, la care 
au luat parte peste 12.000 

de persoane. Din păcate, 
totul s-a desfăşurat în lim-
bile ucraineană şi tătară, 
fără translator, drept care 
nu mai adăugăm decât 
că delegaţia română şi-a 
arătat respectul pentru 
tragedia tătarilor, depu-
nând şi o coroană de fl ori 
în memoria celor dispăruţi 
în timpul deportării.

O parte a delegaţiei din 
România a fost primită de 
Malin Alexandr Livovici, 
viceguvernatorul Admi-
nistraţiei Regiunii Odesa, 
la Universitatea Odesa 
având loc şi un dialog cu 
vicerectorul Sergiy Sko-
rokhod, însoţit de deca-
nul Facultăţii de Istorie 
Viaceslav Cuşmir, care a 
vorbit despre colaborarea 
sa cu Uniunea Ucraineni-
lor din România, precum 
şi cu Universitatea Ga-
laţi, în cadrul programelor 
transfrontaliere din Euro-
regiunea Dunărea de Jos.

Programul a mai cu-
prins o vizită la Consula-
tul României din Odesa, 
unde a fost programată 
o întâlnire cu câţiva tineri 
lideri ai organizaţiilor ro-
mâneşti din zonă. A reieşit 
că mulţi dintre românii din 
regiune au încă probleme 
în a-şi declara etnia, că 

programele universitare 
se desfăşoară cu greuta-
te, din cauza întârzierii cu 
care Bucureştiul şi Odesa 
îşi transmit reciproc docu-
mentele necesare viitorilor 
studenţi. Spre deosebi-
re de regiunea Cernăuţi, 
unde lucrurile merg ceva 
mai bine, în zona Odesa 
românii nu prea ştiu nici 
măcar dacă sunt români 
sau moldoveni şi nici nu 
văd motivul pentru care 
afirmarea propriei etnii 
ar trebui să îi preocupe. 
Drept care, copiii nu stu-
diază româna decât spo-
radic, slujbele religioase 
au loc în română arareori, 
atunci când un preot este 
mai patriot, iar autorităţile 
ucrainene nu alocă de-
cât 70-80.000 de euro 
anual pentru promovarea 
identităţii etnice a tuturor 
minorităţilor din regiune.

Pentru a sprijini cu-
noaşterea limbii române 
de către românii din regiu-
nea Odesa, Editura Hase-
fer, din cadrul F.C.E.R., a 
propus liderilor minorităţii 
române să le facă donaţii 
de carte, cu condiţia ca 
beneficiarii să asigure 
transportul volumelor de la 
Bucureşti la Odesa.

Sinagoga din Odesa azi şi în vremea comunismuluiSinagoga din Odesa azi şi în vremea comunismului
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La 3 iunie, Comunitatea Evreilor din 
Oradea şi JCC Oradea au comemorat 
Holocaustul, deportarea celor 30.000 de 
evrei care au trăit în perioada interbelică 
în oraşul de pe Criş, fi ind una dintre cele 
mai mari obşti evreieşti de la acea vreme. 
După ce au fost aprinse cele şase lumâ-
nări ale amintirii pentru fi ecare milion de 
copii şi maturi ucişi, toţi cei prezenţi s-au 
deplasat la monumentul dedicat victime-
lor, situat în vecinătatea comunităţii.

Cu acelaşi prilej, Asociaţia Tikva din 
Oradea, care promovează cultura şi păs-
trarea memoriei evreieşti, a prezentat o 
expoziţie itinerantă pe scena sălii festive 
a Centrului Comunitar Oradea.

Membrii acestei asociaţii dedică 
foarte mult timp pentru a face cunoscute 
memoriile unei fetiţe, Eva Heyman, care 
a fost ucisă la Auschwitz, la doar 13 ani. 
Jurnalul ei, comparabil cu al Anei Frank, 
dar prezentând o realitate a spaţiului au-
tohton, este cutremurător. Chipul fetiţei 

te marchează prin puritate şi frumuseţe.
Recent, la JCC Oradea au fost săr-

bătorite numeroase zile de naştere ale 
copiilor şi maturilor, acesta fi ind un prilej 
de întâlnire într-un cadru plăcut. „Ad 
Mea Veesrim” şi-au urat de fi ecare dată 
participanţii.

Programele JCC din ultima perioadă 
au continuat cu după-amiezele dedicate 
întâlnirilor generaţiei medii şi pensionari-
lor, mereu fi ind scoase la lumină subiecte 
de dezbatere din cele mai interesante. 
Participanţii la programe sunt interesaţi 
de Statul Israel, de evoluţia generală a 
evreimii, confruntate cu o problematică 
diversă la nivel internaţional.

Grădiniţa JCC oferă programe de 
cunoaştere a vieţii evreieşti, fapt care îi 
face pe cei mici să cunoască încă din anii 
primei copilării detalii despre felul în care 
sunt celebrate sărbătorile noastre şi care 
sunt valorile esenţiale. 

C o m e m o r a r i  ş i  a n i v e r s ă r i

Sub genericul „Pentru viaţa acestui 
popor”  (Le Haiei HaAm Haze) au debutat 
deja taberele acestei veri, organizate de 
JCC Bucureşti. Pensionari din Capitală 
dar şi din alte oraşe ale ţării au avut 
posibilitatea să se bucure împreună în 
cadrul programului organizat la Eforie 
Nord de doamna Sanda Wolf. Ecourile 
evenimentului au fost impresionante, 
afl ând, de la câteva dintre participante, 
despre atmosfera specială a taberei. Ex-
cursii, vizionări, conferinţe au marcat un 
program estival, desfăşurat la malul mării. 

Urmează taberele pentru diferite grupe de 
vârstă, la care, atât directorul Shai Orny, 
cât şi directorul adjunct al JCC Bucureşti, 
Adrian Gueron, vă aşteaptă să vă înscri-
eţi. Pentru aceste tabere există o echipă 
de madrihimi care au pregătit programe 
dintre cele mai interesante, încercând să 
aducă ceva nou faţă de anii precedenţi.

Mai jos vă prezentăm programul 
taberelor acestui an, dumneavoastră 
având posibilitatea să alegeţi care vi se 
potriveşte:

JCC BUCURESTI,

P i t e ş t i ,  u r m e  e v r e i e ş t i

Oraşul de Aur – istorie şi prezent

L a u r e a ţ i  l a  R a d i o  S h a l o m

În cadrul programului „România mea 
evreiască”, cei care urmează acest pro-
iect de descoperire a valorilor şi monu-
mentelor evreieşti din România, au avut, 
recent, posibilitatea să poposească la 
Piteşti. După ce au aprofundat deja zone-
le Capitalei, marcate de-a lungul timpului 
de prezenţa evreiască, a urmat ca acest 

oraş din apropierea Bucureştiului să îşi 
dezvăluie trecutul, care a fost păstrat de 
membrii comunităţii. Împreună cu cei ce 
formează această comunitate, s-a vizitat 
Sinagoga, muzeul şi s-a făcut o plim-
bare în centrul urbei, cu o istorie foarte 
interesantă.

Sărbătorirea Zilei Ierusalimului la JCC 
Bucureşti a fost prilejul unei „Petreceri 
de aur” dar şi al unei mari competiţii de 
cunoştinţe despre Oraşul Visurilor, care 
a animat întotdeauna conştiinţa de sine 
a poporului evreu. Câştigătorii au avut 
parte de o plimbare cu limuzina pe stră-

zile Bucureştiului - ocazie rară - care i-a 
recompensat pe cei ce au dovedit cele 
mai bune cunoştinţe despre istoria şi 
prezentul Ierusalimului.

Vice-ambasadorul Israelului la Bucu-
reşti, Arezoo Hershel, a ţinut o conferinţă 
despre Ierusalim. 

Emisiunile Radio Şalom aduc întot-
deauna un sufl u nou în casele noastre, 
în special prin invitaţii-surpriză care vin 
la microfonul studioului afl at în sediul 
JCC Bucureşti. Recent, spre exemplu, 
în cadrul emisiunii „În Mijlocul Vieţii”, 
realizată de preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, invitatul lui Silvian Horn a 
fost Dragoş Chircu, câştigător al premiului 

doi în cadrul competiţiei televizate Vocea 
României. Alături de o bună prietenă a 
JCC şi o fană a interpretului, Alexandra 
Ciuciulin, s-au putut adresa întrebări 
talentatului interpret. După ce a vizitat 
şi sediul JCC, vâzând toate sălile atât 
de atractiv amenajate pentru activităţi, 
Dragoş Chircu a promis că va reveni în 
studioul Radio Şalom.

Alegeţi tabăra dumneavoastră!

C o p i i  p e n t r u  c o p i i  !
Cu ocazia sărbătorii lor, 1 Iunie, copiii care frecventează JCC Bucureşti au orga-

nizat un program împreună cu Departamentul de Asistenţă Socială şi Medicală, mai 
precis cu secţiunea destinată „Copiilor în nevoie”, coordonată de doamna Marika 
Neumann. La foarte interesantul eveniment artistic, pregătit în comun, au luat parte 
copii ai minorităţii rome. A fost o întâlnire muzicală dominată de sentimentul prieteniei 
şi al candorii copilăriei. Organizatorii au considerat că doar cunoaşterea reciprocă 
poate face să înfl orească relaţii de respect şi armonie între oameni. Copiii din public 
s-au bucurat alături de cei de pe scenă – arătând în cel mai simplu mod că prietenia 
nu are nevoie de mijloace materiale ci doar de o mână întinsă şi un sufl et deschis.

Copii şi adolescenţi: 
6 - 12 august: Kaytanat Negev (5-12 

ani), Cristian 
23 - 29 iulie: Kaytanat Galil (13-18 ani), 

Cristian 3 - 17 august: Szarvas, Ungaria 
(12-18 ani)

Adulţi, 35-60 ani
16 - 22 iulie: Mahane Hermon, 

Cristian

Familii cu copii
30 iulie - 5 august: Mahane Mishpahot, 

Cristian
Tineri, 18-35 ani
5 - 8 iulie: Camping în Vama Veche
22 - 26 august: Expediţie Intercomu-

nitară
Generaţia de Aur
13 - 19 august, Cristian
10 - 16 septembrie, Eforie Nord

C o n d u i t ă  p r e v e n t i v ă 
ş i  p r o b ă  d e  v i t e z ă !

În cadrul programului J-Driver, orga-
nizatorii încearcă să trezească simţul 
responsabilităţii în trafi c şi al conduitei 
preventive între cei tineri. Participanţii, 
care iau parte la un concurs de carting, 
desfăşurat în mai multe etape, îşi vor de-
semna la fi nal câştigătorii, atât din rândul 

fetelor cât şi al băieţilor. Cei ce vor învinge 
în probele de îndemânare şi viteză, la fi nal 
vor benefi cia de un curs de conducere 
profesionist, care să îi facă să reprezinte 
o garanţie a unui comportament exemplar 
în trafi c.

JCC Oradea
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JCC TIMISOARA,

D u p ă  a p r o a p e  u n  s e c o l
La Cimitirul Filantropia

O gardă de onoare 
militară, ofi ţeri superiori, 
generali şi un membru al 
conducerii Ministerului  
Apărării Naţionale, se-
cretarul de stat Sebastian 
Huluban, au  fost prezenţi 
la ceremonia de come-
morare a jertfei militarilor 
evrei din armata română 
în Primul Război Mon-
dial, pe când nu aveau 
drepturi civile şi nu erau 
recunoscuţi drept cetă-
ţeni. Aşa a fost pe front 
ca ofiţer şi tatăl meu, 
care a fost încetăţenit 
prin decret individual al 
regelui  în 1919. Ceilalţi 
evrei necombatanţi, au 
primit cetăţenia abia în 
1923, la  presiunea guvernelor aliate şi nu 
ca măsură dorită de partidele vremii. În 
fapt, jertfa acestor  evrei fără ţară a avut 

o infl uenţă  determinantă  
asupra deciziei fi nale a 
Parlamentului  din vre-
mea aceea.

Rabinul Rafael Shaffer 
a rostit kadiş-ul iar canto-
rul Iosif Adler a completat 
ceremonia religioasă. Au 
luat cuvântul ing. Albert 
Kupferberg, secretar ge-
neral al F.C.E.R., Andrei 
Chiliman, primarul sec-
torului 1, Mirela Aşman, 
vicepreşedinte al C.E.B.. 
Au fost depuse numeroa-
se coroane de fl ori.

La final, trompetisul 
trupei de gardă a sunat  
“Stingerea” şi sunetul 
singuratic  şi  trist al  trom-
petei, ca o lamentare, a 

făcut să se lase din nou liniştea, eternă, 
peste mormintele din Cimitirul Filantropia. 

ANDREI BANC

De Ziua Eroilor, 24 mai. a.c., am come-
morat la Cimitirul Evreiesc din Târgovişte 
pe cel care a fost Hermann Kornhauser, 
executat de autorităţile de ocupaţie ger-
mane la 6 martie 1917 pentru că ajutase 
la evadarea unor prizonieri români, afl aţi 
în lagărul din Târgovişte. Fapta sa este 
un exemplu care nu se uită uşor. Avea 37 
de ani, iar soţia era pe cale să nască un 
băiat. Tatăl lui Hermann a luptat în Răz-
boiul de Independenţă din 1877.El însuşi 
a fost decorat post-mortem cu medalia 
„Virtutea Militară de Război”. Mormântul 
său se afl ă în vechiul cimitir evreiesc al 
oraşului (cu o vechime de circa 230 de 
ani), unde ultima înmormântare a avut 
loc în 1965. Azi, în Târgovişte nu mai 
trăiesc evrei, dar există o Asociaţie Cultu-
rală de Prietenie România-Israel de care 
răspunde inimoasa profesoară Ileana 
Ghenciulescu, susţinută de conf. dr. Laura 
Gorghiu. Menţionăm că refacerea sinago-
gii din Târgovişte se datorează nu numai 
F.C.E.R., dar şi sprijinului Universităţii 
Valahia din oraş, al cărei prorector este 
doamna Laura Gorghiu. La ceremonie au 
ofi ciat un serviciu religios Juda Livnat şi 
Natan Neta. Apoi au luat cuvântul şi au 
depus coroane de fl ori, în prezenţa gărzii 
de onoare, vicepreşedintele F.C.E.R., ing. 
Paul Schwartz, maior Aurelian Drăgan, 
comandantul garnizoanei Târgovişte, 
omul de afaceri israelian Marius Barak, 
conf. dr. Laura Gorghiu, prof. Ileana 
Ghenciulescu, consilier municipal Ivan 
Vasile Ivanoff, Oana Voinescu, cola-
borator al Ambasadei Statului Israel la 
Bucureşti, prof.dr. George Botescu. Dr. 
Hary Kuller a evocat actul de eroism al lui 
Hermann Kornhauser. Postul de TV local 
a preluat acest moment comemorativ.

Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul 
Schwartz, a arătat în cuvântul rostit la 
comemorare că, din cele 825 de cimitire 
evreieşti din România, în peste 100 se 
organizează astăzi ceremonii similare 
în cinstea eroilor evrei morţi în Războiul 

de Independenţă din 1877 şi în Primul 
Război Mondial. Evreii au participat la 
aceste războaie fără a le fi  fost recunos-
cut dreptul de cetăţenie, recunoscut abia 
prin Constituţia din 1923. Mulţi evrei morţi 
pe câmpul de luptă sunt înmormântaţi în 
diferite cimitire ca eroi necunoscuţi. „De 
exemplu, trei fraţi ai tatălui meu au căzut 
pe câmpul de luptă în Războiul de Între-
gire a Neamului, iar bunica mea a primit 
înştiinţarea despre moartea lor , fără a se 
comunica locul unde au fost înhumaţi. Am 
crezut un timp că bunica mea nu a putut 
să facă investigaţii pentru a afl a locul 
înhumării din lipsă de fonduri. În urmă 
cu câteva luni, am afl at de la Institutul de 
Istorie Militară că a apărut un volum, sub 
auspiciile Academiei Române, în care 
se menţionează mii de eroi necunoscuţi. 
Mi s-a explicat că unităţile combatante 
care au avut pierderi plecau cu linia fron-
tului înainte, iar din urmă veneau unităţi 
speciale pentru recuperarea răniţilor şi 
înhumarea celor decedaţi. Multe cadavre 
nu au mai putut fi  identifi cate din cauza 
stării în care se afl au (sfârtecaţi, arşi, 
etc.). Menţionez totodată că în afara 
parcelelor compacte de morminte ale 
celor căzuţi în luptă, există în cimitirele 
evreieşti morminte ale celor decedaţi în 
urma rănilor, după ce au venit acasă. 
Astfel, un al patrulea frate al tatălui meu 
este înmormântat la Cimitirul Filantropia 
din Bucureşti”, a spus Paul Schwartz, 
care a adăugat: „Participarea masivă a 
evreilor în Războiul de Independenţă şi în 
Primul Război Mondial se explică şi prin 
faptul că în tradiţia evreilor se consideră 
o mare ruşine să nu pleci pe front pentru 
a-ţi face datoria faţă de patrie. În acest 
sens, menţionez că şi tatăl meu, Iosef 
Schwartz, care în 1916 nu era încă major, 
s-a înscris ca voluntar în armata română, 
pentru a-şi dovedi ataşamentul pentru 
idealurile patriei în care trăia”.

B. MARIAN  

Sărbătorirea eroilor la Târgovişte

4 5  d e  a n i  d e  l a  R ă z b o i u l 
d e  ş a s e  z i l e  d i n  I s r a e l

La 5 iunie a.c. s-au împlinit 45 de ani de la lansarea Războiului de şase zile, con-
siderat cel mai scurt din istoria modernă a lumii. Cu o pregătire militară superioară 
şi o strategie efi cientă, Israelul a reuşit să–i înfrângă pe inamicii săi, cele patru state 
arabe vecine, care ameninţau însăşi supravieţuirea sa. În urma războiului, Israelul a 
dobândit graniţe mai sigure şi un teritoriu mărit, care-i garanta securitatea. Eliberarea 
Ierusalimului de est, a Locurilor Sfi nte ale iudaismului şi, mai târziu, unifi carea celor 
două părţi - Ierusalimul de est şi de vest -  şi declararea lui drept capitală a ţării a fost, 
de asemenea, o consecinţă a războiului. Din păcate, speranţa că, în urma acestei 
situaţii, statele arabe vor accepta existenţa Israelului şi că, în schimbul retrocedării 
teritoriilor cucerite – Cisiordania şi Gaza –, se va obţine pacea, nu s-a realizat. Doar 
două dintre ţările arabe – Egiptul şi Iordania – au încheiat tratate de pace cu Israelul. 
Nici cedarea de bună voie a unor teritorii (Gaza)  nu a constituit un îndemn pentru 
palestinieni de a trăi în pace cu israelienii, de a-şi reglementa prin negocieri situaţia. 
În anumite privinţe, Israelul a rămas la ora actuală cu aceleaşi probleme nesoluţionate 
ca în urmă cu 45 de ani (E.G.)

Prezenţă la festivalul  etniilor
Un grup vocal, format din Alexandru Fischer – dirijorul corului din Timişoara, 

Oliver Groszek, Tya Groszek şi Eduard Basch, a reprezentat Comunitatea Evreilor 
din Timişoara la festivalul desfăşurat anual la Muzeul Satului. Pe scenă au evoluat 
reprezentanţii tuturor minorităţilor, în oraşul de pe Bega convieţuind, alături de 
populaţia majoritară, maghiari, sârbi, evrei, italieni, romi, polonezi, bulgari, slovaci, 
cehi, germani, etc. Cu aceeaşi ocazie, ca un simbol al unei sărbători evreieşti, vizi-
tatorii au putut gusta Matzot, care s-a bucurat de apreciere, fi ind servită cu miere.

Copiii timişoreni s-au simţit 
regi de 1 iunie !

Mini-Master Chef cu... lactate!

C u  s u f l e t u l  l a  I e r u s a l i m

Cu ocazia zilei de 1 Iunie, la invitaţia 
familiei Alexandru şi Dorina Lowinger, din 
Buziaş, copiii comunităţii timişorene au 
petrecut o zi minunată în curtea şi grădi-
na acestora. S-au plimbat cu trăsura, au 
călărit un ponei şi s-au jucat ore în şir. Mi-
crobuzul plin al comunităţii şi patru maşini 
ale familiilor au plecat la evenimentul 
desfăşurat la 40 km de Timişoara. Familia 
Lowinger le-a pregătit bucate gustoase şi 
numeroase surprize, oferind o distracţie 
de neuitat participanţilor. 

Împreună cu această familie foarte 
primitoare, copiii au vizitat o instituţie 
pentru copii iar apoi acei micuţi au fost 

invitaţi să mănânce tort, împreună cu 
familiile evreieşti din Timişoara. S-a 
cântat împreună şi toţi copiii s-au simţit 
foarte bine.

La fi nal s-a scandat «Kol Hakavod» 
pentru gazdele acestui eveniment de 
sufl et!

Comunitatea Evreilor Timişoara şi JCC Timişoara au celebrat Şavuot, Sărbătoarea 
Primirii Torei, printr-un program care a reunit toate generaţiile. Printr-un act impre-
sionant de voluntariat şi dedicare faţă de comunitate, participanţii au adus gustoase 
şi aspectuoase preparate din lactate. Un juriu format din cinci copii au evaluat pre-
paratele, în fi nal fi ecare participant fi ind recompensat cu o carte de la Editura Hase-
fer. Şi de această dată, copiii au fost coordonaţi de Marion Wiesel, care reuşeşte, 
cu graţie şi tact, să îi motiveze în toate activităţile. Pentru că bucatele erau foarte 
greu de departajat, toti cei 14 competitori, care au gătit preparate elaborate, au fost 
recompesaţi cu câte un volum. 

Cu această ocazie, preşedinta Comunităţii timişorene, dr. Luciana Friedmann, a 
moderat o activitate pe grupe referitor la Cartea lui Ruth, citită de Şavuot. A urmat un 
concert de jazz evreiesc al saxofonistului Eddi Neumann. Cei prezenţi l-au acompa-
niat atunci când a cântat melodii cunoscute, ca “Eveinu Shalom Alehem” sau “Hava 
Nagila”, dar s-au bucurat şi de seria de improvizaţii cu motive klezmer. 

Cu ocazia Zilei Ierusalimului, partici-
panţii la programele JCC au avut parte 
de un eveniment special la un Oneg 

Şabat, care are loc în fiecare săptă -
mână. Câţiva dintre participanţi – Verona 
Botiş, Donata Lindeman, Olimpia Cirim-
pei – au împărtăşit din trăirea primei lor 
vizite în Oraşul de Aur. Momentul rămâne 
unul de neuitat, pentru fi ecare dintre noi, 
iar doamnele au redat cu expresivitate 
în cuvinte acel sentiment unic. A urmat 
un scurt concurs de cunoştinţe despre 
Ierusalim, după care au fost savurate 
bucatele delicioase, pregătite de Restau-
rantul Ritual Timişoara.

Pagini reaIizate de LUCIANA FRIEDMANN

O conferinţă care a stârnit interes 
Nu este un lucru foarte frecvent ca 

audierea unei conferinţe să fi e un ade-
vărat deliciu intelectual, o experienţă 
care îşi cere continuarea. Aceasta a fost, 
însă, situaţia prezentării cu titlul „Ultima 
prejudecată acceptată în societatea ma-
nierată din Europa de Vest: persistenţa de 
neclintit a antiamericanismului (şi relaţia 
cu antisionismul şi antisemitismul)”, susţi-
nute de prof. dr. Andrei Markovics, la JCC 
Timişoara, pentru toţi membrii comunităţii 
care au fost interesaţi de acest subiect. 
Profesor de ştiinţe politice şi studii com-
parative germanice, Andrei Markovics 
predă la Universitatea din Michigan, dar 
are colaborări în numeroase universităţi 
din întreaga lume. A plecat din Timişoara 
când avea doar nouă ani, dar înţelege 
limba română şi se exprimă cu uşurinţă în 
limba maghiară. Conferinţa sa a explorat 
problema actuală a antiamericanismului, 
resorturile sociologice şi de mentalitate 
colectivă care duc la acesta şi legăturile 
cu antisemitismul. A studiat peste 10 ani 

acest subiect şi cunoaşte toate detaliile 
felului în care Europa – desigur în di-
versitatea ei, se raportează la această 
problematică. 

La manifestare a fost prezent ing. 
Gheorghe Ciuhandu – primarul care timp 
de 16 ani a condus destinele oraşului de 
pe Bega, fi ind un prieten constant al co-
munităţii. Chiar în ziua alegerilor, la care 
a decis să nu mai intre în competiţie, s-a 
afl at la conferinţa desfăşurată la JCC. Cu 
acest prilej, domnia-sa a oferit diploma 
”Prieten al Oraşului Timişoara” oaspetelui 
special, pe care a avut posibilitatea să îl  
cunoască în cadrul unei vizite ofi ciale la 
Michigan. La aceeaşi conferinţă a fost 
prezentă, împreună cu soţul său, Albert, 
doamna Getta Neumann, fi ica regretatu-
lui Prim Rabin dr. Ernest Neumann z.l., 
prietenă a invitatului.

Profesorul a susţinut şi două confe-
rinţe la Universitatea de Vest, la invitaţia 
prof. dr. Victor Neumann, care a facilitat 
venirea sa la Timişoara. 
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Cei  doi  f răţ i -
ori, cel „mare” şi 
cel „mic”, irezistibil 
de simpatici, sunt 
MAXIMILIAN DA-
VID ALEXANDER 
KOEHNE (4 ani), 
şi SAMUEL RAFI 
MORITZ KOEHNE 
(1 an). Ei trăiesc la 
Londra, împreună 
cu părinţii lor, Da-
liada şi Benjamin 
Koehne. Bunicii din 
partea mamei sunt 
Iolanda Monica şi 
Victor Steinberg. Io-
landa este respon-
sabilă a Centrelor 
F.C.E.R. de Instru-
ire şi Recreere.

COPIII

R ă d ă c i n i l e  a n t i s e m i t i s m u l u i  u n i v e r s i t a r
Invitatul întâlnirii lunare de dezbateri, organizate de 

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din Ro-
mânia „Elie Wiesel”, a fost cercetătorul Lucian Nastasă, 
de la Institutul de Istorie “George Bariţiu” şi Academia 
Română, Cluj-Napoca. Preocupat de problemele mino-
rităţilor naţionale din România, recent Lucian Nastasă 
şi o echipă de cercetători au realizat un volum cu un 
subiect incitant: “Antisemitismul universitar în România 
(1919-1939). Mărturii documentare”.

Prezenţa lui Lucian Nastasă a fost salutată de dr. 
Alexandru Florian, directorul Institutului, care a arătat 
că dezbaterea volumului are loc într-o perioadă agitată 
a societăţii româneşti, când anumite demersuri vizând 
popularizarea unei persoane cu antecedente fasciste, 
antisemite şi antiromâneşti au avut un impact asupra 
relaţiilor româno-ungare. Statul român a luat poziţie, a 
arătat directorul Institutului,  şi şi-a exprimat speranţa 
că va fi  tot atât de ferm şi când va fi  vorba de repre-
zentanţii dreptei din România. El a apreciat lucrarea lui 
Lucian Nastasă în condiţiile în care în societatea civilă 
românească lipsesc dezbaterile pe fond în problema 
antisemitismului şi extremismului. Lucian Năstasă, a 
spus A. Florian, este preocupat de ce s-a întâmplat în 
viaţa instituţională, intelectuală din România de-a lungul 
istoriei moderne a ţării, care este un vector de identitate 

şi fi zionomie a unei societăţi.
În continuare, cercetătorul Lucian Nastasă a prezen-

tat  conţinutul lucrării, de fapt o culegere de documente 
care demonstrează  existenţa antisemitismului în viaţa 
universitară pe multiple planuri. El a analizat fenome-
nul  şi rădăcinile lui din punct de vedere istoric, social 
şi politic, în contextul dezvoltării inegale a societăţii 
româneşti şi a instituţiilor sale. Antisemitismul s-a ac-
centuat mai ales după primul război mondial, după ce 
evreii au primit drepturi egale şi cetăţenie şi a culminat 
cu instaurarea statului legionar, iar în ce priveşte viaţa 
universitară, prin introducerea numerus clausus (1938) 
care a interzis, practic, accesul evreilor.  Pe parcurs, în 
perioada interbelică, au avut loc manifestări studenţeşti 
antisemite, alimentate de ideologia antisemită care 
s-a dezvoltat de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Evreii, 
a arătat el, mai ales după ce au primit drepturi egale, 
au constituit, după părerea antisemiţilor, o concurenţă 
pentru români pe toate planurile, uitându-se faptul că 
modernizarea, dezvoltarea economică a ţării s-a dato-
rat activităţii evreilor care, neavând drepturi cetăţeneşti 
până în 1923, deci nici un fel de acces la posturi în 
suprastructura statală, s-au îndreptat către viaţa econo-
mică. Una dintre concepţiile care au animat evreimea în 
aceste condiţii a fost dobândirea unei valori care putea 

fi  uşor transportată oriunde, locul primordial ocupându-l 
dobândirea de cunoştinţe, deci frecventarea şcolilor şi 
universităţilor. De aici, aparenta suprareprezentare a 
evreilor într-o serie de universităţi. Deoarece, mai ales 
după primul război mondial, guvernele din România nu 
au făcut nimic pentru a oferi o perspectivă generaţiilor 
tinere, nici pe plan economic, nici al ideilor, situaţia a 
fost exploatată de promotorii ideologiei antisemite care 
au inoculat tineretului din mediul universitar  ideea că 
vinovaţi de această situaţie sunt evreii. Adevărul este că 
prezenţa masivă a tinerilor evrei în universităţi după 1918 
demonstrează dorinţa lor de a se integra în societatea 
românească.

În numeroasele întrebări şi luările de cuvânt - Alexan-
dru Florian, prof. Nicolae Cristea (Ministerul Educaţiei), 
prof.univ.George Botescu, V. Preoteasa, masterand 
SNSPA, Eva Galambos, istoric dr. Lya Benjamin, Dina 
Adam,  ing. G. Zăicescu, prof. univ. George Voicu, prof. 
univ. Andrei Oişteanu, ing. Iancu Ţucărman – s-au 
cerut lămuriri suplimentare ori s-au adus completări la 
subiectul abordat. Lucian Nastasă a elucidat o serie de 
chestiuni şi a subliniat din nou că, în perioada interbelică, 
în România clasa politică nu a avut o strategie în  nici o 
problemă cu care a trebuit să se confrunte după marea 
unire, inclusiv în problema tineretului. (E.G.)

realitatii evreiesti O acţiune salutară şi prea puţin cunoscută 

M a c h o l  R o m â n i a
Începând cu anul 2010, la iniţiativa C.E.B., cu sprijinul F.C.E.R., Joint şi al Minis-

terului Culturii, în fi ecare an se organizează o tabără-simpozion dedicată dansurilor 
israeliene. Această tradiţie este cunoscută în alte ţări cu câţiva ani mai devreme, dar 
în România a fost preluată şi organizată în ultimii trei ani, la Predeal, sub denumirea 
generică de Machol România, iar anul acesta a avut loc în zilele de 2-6 mai. Directori 
ai simpozionului au fost preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, şi Dana Vereanu, 
venită din Israel, unde s-a stabilit de doi ani. De asemenea, din echipa de organizatori 
mai fac parte zece tineri. 

Manifestarea este deschisă participanţilor de orice vârstă, iar anul acesta au venit 
circa 70 de iubitori ai dansurilor israeliene, din România, Germania, Bulgaria, Polonia, 
Israel. Profesori-îndrumători au fost israelienii Sagi Azran, Eli Segal. Din România au 
participat membri ai comunităţilor din Bucureşti, Timişoara, Oradea, Bacău, Piatra 
Neamţ, Iaşi. În timpul zilei se organizau ateliere de antrenament, iar seara se întru-
neau toţi participanţii în aşa-numita Harkada. De Şabat s-a ofi ciat serviciul religios 
şi s-au servit mâncăruri tradiţionale. Vineri, participanţii au vizitat Sinagoga refăcută 
din Braşov şi au prezentat dansuri în Poiana Braşov, spre desfătarea turiştilor afl aţi 
în zonă. Am privit cu emoţie şi bucurie, împreună cu preşedintele Erwin Şimşensohn, 
secvenţe pe you-tube, preluate de la manifestarile din anii 2010,2011, 2012. Este o 
acţiune de interes cultural, educativ şi de recreere, iar cel mai important este faptul 
că evreii, indiferent de vârstă, de ţara din care provin, ştiu să aprecieze şi să menţină 
o tradiţie milenară. Mult succes în anii care urmează!.

BORIS MEHR

U N  F Ă G A Ş  B U N   Î N  C E R C E T Ă R I L E  D E  I U D A I S T I C Ă
Lansarea-simpozion a Buletinului CSIER 14 – 15/ 2012

Un matineu duminical la JCC – Bu-
cureşti, dedicat cercetărilor întreprinse 
de tineri istorici, mulţi neevrei, organizat 
de Sybil Benun, reprezentantă a Ofi ciului 
F.C.E.R. Cultură, Artă, Ştiinţă, şi CSIER,  
a relevat faptul că moştenirea evreiască 
stârneşte interes tinerelor generaţii, in-
diferent de etnie, a afi rmat preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, moderatorul 
lansării-simpozion a Buletinului Centru-
lui, Arhivei, Muzeului Istoriei Evreilor de 
România nr. 14 – 15/ 2012. „Când am 
devenit preşedinte al F.C.E.R. şi am vizitat 
Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor 
din România (CSIER), m-am gândit: cine 
vor fi  urmaşii?” Răspunsul a venit în timp, 
prin semnatarii acestui Buletin. „Faptul că 
tineri cercetători, mai cu seamă, tinere 
foarte dotate, se apropie de etnia noastră, 
e extraordinar. Există şi un factor care a 
sprijinit aceasta: unităţile de învăţământ 
superior funcţionând în cadrul Universită-
ţilor din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Arad şi, de la 
sfârşitul lui iunie – Oradea”. Nu au lipsit 
accente critice, au fost subliniate merite, 
au existat  propuneri. Vorbitorul a mulţumit 
co-autorilor pentru munca depusă şi şi-a 
exprimat satisfacţia că CSIER „merge pe 
un făgaş bun”. A fost ţinut un moment de 
reculegere în memoria lui Leon Volovici 
z.l., căruia i-a fost dedicat Buletinul.

Un buletin al tinerilor
Prof.dr. Liviu Rotman, directorul 

Centrului, a arătat că este vorba de un 
moment special, deoarece buletinul este 
dedicat în exclusivitate tinerilor, cea mai 
mare parte dintre ei doctoranzi, trecuţi prin 
masterate de iudaistică, ceea ce le-a creat 

condiţii să se implice în probleme de iuda-
ism. De menţionat că şi universităţile au 
încurajat cercetările privind istoria evreilor 
din România. După ce a enumerat tema-
ticile foarte variate abordate în buletin, 
vorbitorul a subliniat că CSIER trebuie să 
fi e locul care să unifi ce rezultatele muncii 
diverselor centre universitare.

Rolul eticii în societate
Recunoscând cu modestia adevă-

ratului om de ştiinţă că nu are destule 
cunoştinţe despre unele teme de doctorat 
pe care le coordonează – de pildă, nu ştie 
idiş, ebraică -, prof. univ. dr. Vasile Morar 
a realizat că etica, domeniul său de speci-
alitate, poate fi  inclusă în componenţa lor 
mai largă. „Am spus doctoranzilor mei: vă 
apreciez că nu sunteţi interesaţi de bani şi 
putere într-o lume care s-a îndreptat spre 
valorile utilitare, economice, tehnologice”. 
Este important – a considerat domnia sa 
– ca doctoranzii să-şi publice tezele în 
cărţi şi buletine. Profesorul a evidenţiat 
lucrări de doctorat realizate pe canava-
ua eticii, propuse de el ca îndrumător: 
Holocaustul prin prisma moralei – Gina 
Pană; „Dominantele etice ale iudaismu-
lui modern” – Ildiko Galeriu; „Imagine şi 
imaginar în Bucureştii anilor ’40” – Anca 
Ciuciu; „Dimensiunea morală şi sensul 
morţii în iudaism” – Gabriela Opriţă.

În cuvântul său, Erwin Şimşensohn, 
preşedintele CEB, a salutat prezenţa 
autorilor tineri în revistă dar a  considerat 
că includerea unor autori din generaţii 
experimentate ar fi  adus o plusvaloare 
publicaţiei şi tinerilor. După ce a remarcat 
diversitatea tematică, vorbitorul s-a între-

bat ce s-ar putea face pentru ca aceste 
lucrări să fi e cunoscute de un public mai 
larg, propunând folosirea de fi lme docu-
mentare sau mijloace audiovizuale.

Moderatorul simpozionului, dr. Aurel 
Vainer, a arătat că există o interdepen-
denţă între aspectele materiale şi morale 
ale vieţii. Pe de altă parte, este o distanţă 
enormă între aspiraţiile oamenilor înainte 
de 1990 şi cele din prezent. Considerând 
binevenită cercetarea iudaismului prin 
prisma moralei, moderatorul s-a oprit 
asupra unui studiu publicat în Buletin 
despre structura intelectualilor evrei în 
Moldova de Nord, subliniind respectul 
pentru cultură al evreilor fără studii medii 
şi superioare, care au făcut mari eforturi 
materiale pentru ca urmaşii lor să aibă 
acces la învăţătură. Moderatorul a felicitat 
CSIER şi Editura „Hasefer” pentru buna 
colaborare.

Referindu-se la acest din urmă aspect, 
directorul Centrului Iudaic de Editură şi 
Publicistică, Alexandru Marinescu, a spus 
că „întotdeauna colaborarea e un băţ 
cu două capete”, arătând că a fost „pe 
aceeaşi lungime de undă” cu directorul 
CSIER, prof. univ. dr. Liviu Rotman, cu 
ceilalţi colaboratori. Buna colaborare s-a 
manifestat atât în alcătuirea planului edi-
torial cât şi în paginile revistei „Realitatea 
Evreiască”. Dr. Lya Benjamin publică aici 
serialul „C.E.B. – 90”; dr. Hary Kuller a 
scris un articol despre importanţa apari-
ţiei unui dicţionar de personalităţi evreo-
române; dr. Anca Ciuciu a acordat R.E. 
un interviu despre „Publicitate şi comerţ 
evreiesc în Bucureştiul anului 1925”; re-
vista a refl ectat lansarea albumului „Istorii 
şi imagini din Bucureştiul evreiesc”, îngrijit 

de dr. Felicia Waldman şi dr. Anca Ciuciu 
ş.a. Alt exemplu privind buna colaborare 
între CSIER şi „Hasefer”: lansarea la 
Târgul de Carte „Gaudeamus” a lucrării 
„Evreii din Vrancea în anii Holocaustu-
lui”. „Faptul că am colaborat la editarea 
acestui Buletin nu e întâmplător”, a spus 
Alexandru Marinescu

Ce facem cu lucrările
 de doctorat? 

Scriitoarea şi traducătoarea Veronica 
Bîrlădeanu s-a întrebat ce se întâmplă cu 
lucrările de doctorat, cine le va edita şi le 
va pune în circulaţie şi a propus ca Editura 
Hasefer să facă un serial cu lucrările de 
doctorat pe teme iudaice. De asemenea, 
a sugerat ca CSIER să încheie cu autorii 
contracte de cercetare. 

Intervenţii le s-au remarcat prin: 
 puncte de vedere critice – dr. Hary Kul-

ler;   importanţa încurajării tinerilor spre 
studiul iudaisticii – dr. Camelia Crăciun; 

 observaţii de ordin sociologic – ing. 
Anette Vainer;  subliniere a interesului 
pentru aceste studii la Universităţile din 
Timişoara şi Arad – scriitorul Gheorghe 
Schwartz;  sugerarea întocmirii unui stu-
diu despre gropile comune din Transnistria 
şi a unui studiu socio-demografi c, pornind 
de la recensământul din anii 1930 – vice-
preşedintele F.C.E.R. Paul Schwartz. 

Preşedintele F.C.E.R. a mulţumit 
pentru participare invitaţilor de onoare: 
scriitorul Gheorghe Schwartz şi soţii Sal-
zberger, din Israel. 

IULIA DELEANU 
EVA GALAMBOS
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Impresii dintr-o expoziţie
Vernisajul expo-

ziţiei „Artă evreias-
că în România între 
cele două războa-
ie”, la noul sediu al 
Ambasadei SUA din 
Bucureşti, a avut 
rolul de a pune în 
valoare - observa în 
discursul inaugural 
E.S. Mark Gitten-
stein, ambasadorul 
SUA în România – remarcabila amprentă pe care pictorii, 
dar şi literaţii evrei români au lăsat-o asupra revirimentului 
artistic european de la începutul secolului XX. Prima ieşire 
în lumea contemporană a pictorilor evrei români, mai exact, 
o redescoperire a lor, s-a produs în 2011, la Amsterdam, 
cu un succes enorm, despre care amintea consilierul pre-
şedintelui F.C.E.R., dr. ing. José Blum, co-organizator al 
actualei expoziţii, împreună cu Sybil Benun. „După câteva 
luni, expoziţia a călătorit la Ierusalim”, bucurându-se de 
aceeaşi primire entuziastă. Este vorba – a detaliat domnia 
sa – de nume ca Marcel Iancu, Arthur Segal, Victor Brauner, 
M. H. Maxy şi mulţi alţii, care au schimbat faţa artei moderne, 
„uimind publicul anilor ’20 cu îndrăzneala experimentelor 
lor”. Destine – nu lipsite de dramatism (Marcel Iancu, Victor 
Brauner), de deziluzii sociale (Maxy, Perahim). Menţionând 
„interdicţiile de tot felul”, impuse de totalitarism, pentru a 
împiedica studierea operei lor în condiţii propice”, vorbitorul 
a evidenţiat redeşteptarea „interesului pentru modernism”, 
după 1989, materializat în „noi şi interesante opinii despre 
[…] relaţia dintre evreitate şi mişcarea de avangardă”. Dr. 
Alexandru Măciucă, muzeograf la Muzeul Naţional de Artă, 
care a făcut un tur de orizont al tablourilor aparţinând unor 
„colecţii particulare evreieşti din Capitală”, îmbinând con-
sideraţiile sociologului cu ale istoricului de artă, vorbea de 
„artişti de origine evreiască din secolul al XX-lea în spaţiul 
cultural românesc”, de „sincronizarea cu mişcările artistice 
europene” şi „acceptarea selectivă a tendinţelor novatoare 
grefate pe fi lonul tradiţiei autohtone” întreprinse de „artiştii 
români şi evrei”. Domnia sa reliefa existenţa unor „motive 
tematice dominante” în plastica românească, dar şi „subiec-
tele inspirate din tradiţiile iudaice” la pictorii evrei, „pictură 
afi rmată într-un proces osmotic cu aceea a artiştilor români”, 
oprindu-se asupra specifi cităţii câtorva dintre cei prezenţi în 
expoziţie. Era un mod de a oculta asperităţile întâmpinate în 
epocă în drumul spre afi rmare al acestor artişti: o perioadă 
de ascensiune a antisemitismului în ţară, impunându-le 
autoexilul. Dar, pe de altă parte, era o replică dată unor voci 
contemporane care departajează tradiţionalismul – semă-
nătorism, poporanism ş.a. –, ca mod naţional de expresie, 
de modernismul „opus spiritului locului” caracterizând artiştii 
evrei; explicaţie a ponderii lor în avangarda românească. 
Oare e cazul să-i numărăm? Singurul criteriu de judecare 
a unei opere este cel valoric. Avangarda a fost o mişcare 
artistică, fi lozofi că, socială europeană, în care au intrat 
diverse infl uenţe culturale, între care şi unele provenite din 
iudaism. Evreii din Diaspora aparţin, deopotrivă, locului în 
care s-au născut, au crescut, s-au format intelectual, ca şi 
moştenirii spirituale iudaice. A fi  evreu român este expresia 
acestei complementarităţi. O subliniere prea apăsată a 
etnicităţii în judecata artistică poate trimite, involuntar, la 
prejudecăţi naţionaliste, indiferent dacă discriminarea e 
negativă sau pozitivă. 

Câteva impresii de vizitator. Privind portretele Tiei Pelz 
te întrebi: oare suferinţa, singurătatea, frica pot fi  domesti-
cite? Poţi să trăieşti împotriva lor, dar să le explorezi, să le 
faci fi zic (adică plastic) inteligibile?! Cred că pictura - ca şi 
muzica, ca şi poezia – o simţi; explicaţiile curg pe-alături. 
Destăinuiri care vin din ceea ce există îndărătul ochilor se 
conturează în peisajele lui H. Daniel, Max W. Arnold, R. Iosif, 
Marcel Iancu, M. H. Maxy: un colţ de pădure, un copac în 
prim plan, bărci şi case, o alee din parc, un petic de deşert 
ori de piaţă. În peisaje domină olivul, verdele scânteietor 
şi verdele timid. Domină ocrul, galbenul suav şi galbenul 
înţelept. Cum se înmoaie rigoarea liniilor în dialogul cu pata 
de culoare, cum se-ncălzeşte treptat privirea rece şi lucidă 
sub impulsul trăirii! Cred că adevărurile din totdeauna pot 
fi  percepute fără cuvinte mari, fără „fi lozofi e”, în comuniune 
fi rească cu lumea. Mi le relevă alegoriile Margaretei Sterian, 
compoziţiile lui Victor Brauner, autoportretele semnate de 
Pita Rubi şi Arthur Segal. Toate - „spuse” fără menajamente, 
cu mare forţă analitică şi sintetică. Pretudindeni – căldura 
vieţii. Pe Iţic Manger, din poemul său despre copilul care 
vrea să devină pasăre, îl regăsesc în „Portretul de evreu” 
de Lazăr Zin. Pe Ion Pillat din „Aici sosi pe vremuri…” – în 
„Natura statică” de Maria Constantin. În reprezentările femi-
nine văzute de Iser, Pascin, R. Iosif – nud, femei la fântână, 
portret de femeie – liniile, culorile ţâşnesc ca tot atâtea 
strigăte de bucurie. Dar câte schiţe, desene, esenţializări 
– până a se ajunge aici! Şi - un tablou care mă urmăreşte 
mult după ce-am ieşit din expoziţie: „La zăpadă” de M. H. 
Maxy. E o scenă care spune mult despre supravieţuire, lu-
crată – sigur – în anii legislaţiei rasiale: inteligenţă şi ironie 
sagace - superioare umilinţei. E acolo răspunsul lui Dubnov 
dat ofi ţerului nazist: „Gândul e liber”. Vernisajul a fost onorat 
de lideri F.C.E.R., C.E.B., BBR.

Aşa a caracterizat preşedintele Fundaţiei „Ronald 
S. Lauder” în România, Tova Ben Nun-Cherbis, prima 
ediţie a Conferinţei internaţionale aniversare „2Day 
Ambassador”, organizată împreună cu Centrul Inter-
disciplinar (IDC) – Herzliya, Israel, cu prilejul împlinirii 
a 150 de ani de diplomaţie în România şi şase ani de 
studii de diplomaţie, relaţii internaţionale şi business 
la Liceul „Lauder – Reut” din Capitală. Afi rmaţie argu-
mentată atât de prestigiul instituţiilor şi universităţilor 
partenere (Ministerul român al Afacerilor Externe, 
Institutul Diplomatic Român, Şcoala Internaţională 
„Raphael Recanti” şi Institutul guvernamental „Lau-
der” pentru diplomaţie şi strategie din Israel, Institutul 
„Weizmann” – Israel, British Council – România, Uni-
versitatea Media şi „Cannes Lions” – România) precum 
şi de prestigiul participanţilor - consilieri prezidenţiali, 
diplomaţi acreditaţi în România, economişti de rang 
înalt. Manifestarea s-a bucurat de sprijinul Preşedinţiei 
şi al Ministerului de Externe român – gazde ale ma-
nifestării. Proiectul s-a bucurat de interes din partea 
conducerilor Liceului „Lauder” din Sofi a, Liceului „La-
uder – Yavne” din Budapesta, Colegiului „Walburg” din 
Olanda, Colegiilor „Mihai Viteazul”, „Matei Basarab”, 
„G. Coşbuc” din Bucureşti, Liceului „Ort Binyamina” din 
Israel, prin elevii şi profesorii - oaspeţi. „Elevii Liceului 
«Lauder - Reut» - observa vorbitoarea – se bucură de 
o educaţie de elită, ofertă unică în mediile academice 
pre-universitare: acreditare în studii de diplomaţie, re-
laţii internaţionale, business, media şi comunicare. […] 
Prin această conferinţă aniversară, dorim să populari-
zăm studiile în diplomaţie, relaţii internaţionale printre 
toţi liceenii din România. În plus, în cadrul Conferinţei, 
facem loc unei incursiuni în lumea economiei, strâns 
legată de relaţii internaţionale”.

  Consilierul prezidenţial Iulian Fota a considerat 
oportună sprijinirea acestei iniţiative pentru că absol-
venţii cursurilor de diplomaţie de la Liceul „Lauder” 
reprezintă o garanţie a continuităţii unei bogate tradiţii 
în domeniul diplomaţiei române şi a mulţumit preşe-
dintelui Fundaţiei «Lauder» în România, Tova Ben 
Nun-Cherbis şi liceelor participante la eveniment. 

Alocuţiunea rostită de E.S. Mark Gittenstein, am-
basadorul S.U.A. în România, a evidenţiat interesul 
S.U.A. ca România să aibă o economie puternică 
pentru că „asta înseamnă să fi e şi un aliat mai sigur 
şi mai stabil pentru S.U.A. şi obiectivele sale de se-
curitate”. Excelenţa Sa a opinat că rolul diplomatului 
este de a fi  sfătuitor şi comunicator în serviciul ţării 
sale. Amintind originile sale româneşti, vorbitorul a 
arătat că ele îi oferă o perspectivă unică în misiunea 

sa. Viceguvernatorul Băncii Naţionale din România 
(BNR), Bogdan Olteanu, a accentuat interdependen-
ţa între politic şi economic şi a atras atenţia asupra 
nevoii de a se învăţa din teribilele lecţii ale trecutului 
european pentru ca diplomaţii viitorului să lucreze 
într-o lume mai pacifi cată. În prima sesiune, moderată 
de politologul Emil Hurezeanu, consilierul prezidenţial 
Cristian Diaconescu a făcut un istoric al diplomaţiei 
române şi o radiografi e a actualităţii, în care a fost 
subliniată importanţa egalităţii între toate ţările membre 
ale UE. Adjunctul misiunii diplomatice a Israelului în 
România, Arezoo Hersel, a arătat că „de la declararea 
independenţei statale, Israelul a avut de luptat pentru 
existenţa şi securitatea sa, încercând să ajungă la 
pace cu vecinii. Politica externă a Israelului are o 
dublă misiune: să promoveze cooperarea cu toate 
naţiunile, să-şi concentreze eforturile pentru pace în 
Orientul Mijlociu”, fără a neglija acţiunile diplomatice 
în organisme internaţionale ca ONU, UE şi altele. Vor-
bitoarea a punctat direcţiile principale de acţiune ale 
Ambasadei israeliene - întărirea relaţiilor şi cooperării 
politice între Israel şi România, prin relaţii strânse cu 
instituţiile statului român; dialogul cu media româneas-
că – şi, totodată, a atras atenţia asupra calităţilor de 

operator cu noile instrumente media, legate de net, 
ale unui diplomat actual, valorilor diplomaţiei culturale, 
activităţilor diplomatice pe teme comerciale şi admi-
nistrative. Referindu-se la confl ictul între israelieni şi 
palestinieni, Arezoo Hersel a subliniat că „nu este un 
subiect izolat, ci unul de însemnătate internaţională”, 
care cere eforturi diplomatice internaţionale concer-
tate. Un laitmotiv al discursurilor – arta/ ştiinţa de a 
consilia a diplomatului - s-a regăsit şi în cel al consili-
erului în probleme politice al Ambasadei SUA, David 
Morris, alături de încurajarea valorilor democraţiei şi 
strângerea relaţiilor cu autorităţile române. Conferen-
ţiar şi cercetător senior la Şcoala Guvernamentală 
„Lauder” pentru Diplomaţie şi Strategie şi Institutul 
Internaţional de Combatere a Terorismului din cadrul 
IDC – Herzliya, dr. Assaf Moghadam, a punctat schim-
bările de tactică în lupta împotriva terorismului în era 
informaţională, în consecinţă - nevoia unui diplomat 
de a fi  la zi în probleme economice şi de tehnologie. 
Directorul Şcolii Internaţionale „Raphael Recanati”, 
vicepreşedintele IDC – Herzliya, Jonathan Davis, a 
precizat sensul verbelor a trăi şi a supravieţui în Israel, 
oază de democraţie într-o zonă dominată de regimuri 
autoritare, de unde - antiisraelismul unor ţări arabe 
vecine. În sesiunea a doua, moderată de directorul 
postului TV „The Money Channel” – România, Daniel 
Apostol, temele asupra cărora a fost focalizată atenţia 
conferenţiarilor dr. Lucian Anghel, preşedintele Bursei 
de Valori Bucureşti, Valentin Lazea, economist şef la 
BNR, Cătălin Păuna, senior economist la Biroul de 
la Bucureşti al Băncii Mondiale, au fost: investiţiile, 
producţia economică a ţărilor est-europene, şomajul, 
infl aţia, cauzele şi combaterea crizei economice şi 
fi nanciare globale. Ambele sesiuni au fost animate 
de întrebări din sală şi răspunsuri ale conferenţiarilor. 
Au urmat seminarii pe teme de mare interes pentru 
viitorii diplomaţi: reprezentarea ţării pe scena interna-
ţională, rolul diplomaţiei în confl ictele internaţionale, 
criza economică actuală, dezvoltarea economică în 
UE şi în România. Prima zi a Conferinţei s-a încheiat 
la Hotel Radisson, cu prezentarea IDC – Herzliya, şi 
discuţii despre schimbările politice în lumea arabă/ 
Orientul Mijlociu. Moderatori – Mara Cristina şi David 
Morărescu, de la Liceul „Lauder – Reut”.

„Dorim să facem din Israel 
un partener puternic”

„Pentru al şaptelea an, consecutiv, absolven-
ţii cursurilor de diplomaţie ai Liceului «Lauder- 

Reut» vor primi certificatele de absolvire 
din mâinile ministrului român de Exter-
ne”, a menţionat Tova Ben Nun-Cherbis 
la MAE, mulţumind pentru prezenţă ambasa-
dorului Regatului Olandei, însărcinatului cu 
afaceri al Bulgariei, consilierului Ambasadei 
Muntenegrului. 

Evocând prima întâlnire, din 1998, ca 
ministru al Educaţiei, cu elevi ai Liceului 
„Lauder – Reut”, ministrul de Externe, Andrei 
Marga, a arătat că această şcoală, una din 
cele mai bune din România, a făcut paşi uriaşi 
de atunci şi a mulţumit tuturor celor implicaţi 
în colaborarea ei cu MAE. Referindu-se la 
„extraordinara dezvoltare pe care a avut-o 
Israelul şi pe care trebuie să o facem mai 
cunoscută şi în România”, ministrul Marga 
a evidenţiat faptul că „Israelul este, astăzi, o 
forţă de prim plan în sistemul şcolilor medii şi 
universitare; este a doua economie a lumii, 
după SUA […], având, în 2012, 18 miliarde 

dolari venituri din comercializarea descoperirilor ştiin-
ţifi ce. […] Israelul este o ţară cu un teritoriu 95% arid, 
dar totul e verde, totul e cernoziom, totul e irigat şi să 
sperăm să învăţăm ceva din experienţa Israelului care 
a dezvoltat o agricultură extrem de performantă. Aşa 
cum bine spunea preşedintele Shimon Peres: noi sun-
tem o ţară de fermieri. […] Şi tot preşedintele Shimon 
Peres spunea foarte frumos: acum, devenim fermieri 
ai înaltei tehnologii“. Luând în considerare difi cultăţile 
geo-politice ale Israelului, domnia sa a relevat că 
„politica României este pentru „negocieri directe între 
Israel şi cei care sunt la faţa locului”. Citându-l din nou 
pe preşedintele Shimon Peres, care, cu ocazia Zilei 
Naţionale a Israelului, a spus: acum, este o ocazie 
excelentă de pace, ministrul român şi-a exprimat în-
crederea că autorităţile, oamenii politici israelieni vor 
găsi soluţii în această direcţie. „Noi dorim să facem 
din Israel un partener puternic”, a conchis domnia sa. 
Ceremonia s-a încheiat cu înmânarea certifi catelor, o 
conferinţă de presă - exerciţiu al absolvenţilor şi un dar 
pentru ei din partea MAE: albumul „O istorie ilustrată 
a diplomaţiei româneşti, 1862 – 1947”. 

2 D a y  A m b a s s a d o r  – 
„Un eveniment în premieră absolută”

Pagină reaIizată de IULIA DELEANU
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Pentru a patra oară după 1989, scrii-
torul Norman Manea a venit în România 
şi a avut amabilitatea să ne acorde un 
interviu. Discuţia a precedat cu câteva zile 
acordarea Premiului Naţional de Litera-
tură lui Norman Manea de către Uniunea 
Scriitorilor din România.

R.E.: În “Întoarcerea huliganului” v-aţi 
exprimat rezervele, chiar teama de a reve-
ni în România din cauza reacţiilor stârnite 
de luările dv. de poziţie referitoare la unii 
scriitori români din interbelic, cu orientare 
legionară. De-atunci aţi fost de mai multe 
ori în România, vi s-au editat cărţile, aţi 
avut dialoguri cu intelectuali români. Care 
este părerea dv. acum despre atmosfera 
din viaţa culturală românească? Conside-
raţi că unele lucruri s-au schimbat în bine? 
Dar despre situaţia evreilor?

 NORMAN MANEA: Vreau să vă spun 
că nu mi-aş aroga nici un fel de compe-
tenţă într-o evaluare de departe sau în 
urma câtorva vizite, inevitabil superfi ciale, 
despre ce se întâmplă acum, aici. În ce 
mă priveşte direct, am spus şi repet şi 
acum, nu-mi place deloc rolul de victimă 
şi refuz o autovictimizare sau o victimizare 
din partea celorlalţi, ceea ce astăzi este 
un fenomen, din păcate, generalizat. 
Există o fugă, o foame pentru rolul de 
victimă, ca şansă, ca potenţialitate de a fi  
remarcat, de a fi  văzut, de a deveni vizibil. 
Am şi spus că trăim o epocă în care tot 
ce nu este scandalos nu este perceptibil 
şi, dacă nu este destul de scandalos, nu 
este memorabil. Şi asta se întâmplă şi cu 
noi. Să zicem că întodeauna evreii au în 
plus sau în minus ceva care puţin îi dife-
renţiază de ceilalţi. Deci, pe de o parte, 
nu mi-a plăcut deloc rolul de victimizat, 
iar acum mă feresc de narcisism, pentru 
că laudele astea care vin când vin şi cum 
vin, condiţionate în general de un ecou 
din străinătate înspre ţară, sunt şi ele cum 
sunt, le privesc cu cordialitate dar şi cu 

luciditate. Nu mă înşel, că dintr-odată sunt 
iubit ca o vedetă de fotbal aici; desigur că 
am prieteni şi am unii admiratori, dar asta 
este o problemă pe care nu eu trebuie s-o 
judec. Eu am venit prima dată după 11 ani, 
după aceea după alţi 11 ani, ultima dată 
în 2010. De fi ecare dată până acum am 
venit împreună cu prieteni străini. A fost 
o stare anumită, care mă făcea să vreau 
să fi u însoţit. Nu cred că mi-era frică că 
voi fi  omorât, sau ultragiat pe stradă, dar 
mă simţeam mai confortabil pentru totala 
mea stare de confuzie şi o anumită stare 
de spirit de timiditate. Prima dată, în 1997, 
am venit cu preşedintele colegiului „Bard“, 
a doua oară am venit cu Antonio Tabucchi, 
un bun prieten de-al meu, scriitor italian, şi 
cu Orhan Pamuk, scriitorul turc, şi acum 
e prima dată că am venit relativ singur, 
numai cu soţia mea. A fost o primire cor-
dială aici şi chiar unele gesturi care m-au 
mişcat, în special la Iaşi, dar rămânem 
lucizi, şi încercăm să vedem de departe 
o situaţie pe care nu o stâpânim, la care 
nu mai participăm direct. Mă întrebaţi 
cum văd România, situaţia evreiască. 
Nu ştiu exact ce să vă spun, de multe 
ori sunt derutat de contradicţiile acestei 
situaţii, stiu că nu e paradisiacă. În acelaşi 
timp, mergând la Suceava, la mormântul 
mamei mele, preşedintele comunităţii 
mi-a spus că, la ultimele alegeri, numărul 
voturilor pentru Menora, lista evreiască, 
a fost de 1200, în condiţiile în care toţi 
evreii din judeţ sunt 200. Nu ştiu dacă 
asta exprimă o schimbare fundamentală 
sau o schimbare de suprafaţă, din nou, dv. 
trebuie să judecaţi, eu o să iau de bună 
informaţia. Nu ştiu ce ar trebui să spun.

Să ne mulţumim 
cu o convieţuire decentă, 

dacă nu ne putem iubi
- Dar nu mai aveţi aceleaşi temeri pe 

care le-aţi avut prima dată?
- Lucrurile s-au mai schimbat. După 

părerea mea, din nou de departe, de 
la intrarea în Comunitatea europeană, 
limbajul presei, deşi este foarte mahala-
gesc şi vulgar, totuşi s-a mai temperat, şi 
anumite reguli, anumite cerinţe elemen-
tare au început să fi e mai mult sau mai 
puţin respectate. Cred că acela a fost un 
moment de cotitură. Pendulul politic s-a 
mişcat . România după 1989 s-a mişcat 
spre dreapta, chiar spre extrema dreaptă. 

Era o reacţie în parte de înţeles, o reacţie 
anticomunistă, uneori excesivă şi copi-
lărească, dar una legată şi de un trecut 
politic românesc care, în general, a fost 
spre dreapta. Ceea ce a fost la stânga 
s-a atribuit străinilor, evreilor, ungurilor, 
nemţilor, de parcă românii nu mai erau 
aici. Ce să spun? Cred că este o schim-
bare, o moderare, o fi ltrare a atmosferei, 
sper să continue, sper să se accentueze, 
să apară o atmosferă mai liberă, mai 
democratică, mai puţin inhibată, cu mai 
puţine reminiscenţe tradiţionale, ca să 
zicem aşa. În ceea ce priveşte evreii, 
sunt nişte clişee înrădăcinate, probabil 
din necunoaştere. Există o clişeizare a 
imaginii evreului, transmisă prin familie, 
de ce să nu spunem că şi prin biserică. 
Toate astea lasă urme în populaţie. Eu am 
avut foarte mulţi colegi, prieteni neevrei la 
liceu, la facultate. Niciodată nu mi-au dat 
semne dar niciodată nu m-am întrebat ce 
este în sufl etul lor. Mi-am pus ca deviză 
să iau ce se vede, să mă mulţumesc cu 
ce se vede şi să nu încerc să intru în con-
torsiunile şi convulsiile semenului nostru. 
Ştim deja de la creştini că nu putem iubi 
pe semenul nostru ca pe noi înşine, asta 
este situaţia, trebuie să ne mulţumim cu 
o convieţuire decentă şi este destul. Ei 
nu au înţeles, după părerea mea, cât de 
mult s-au folosit de pe urma evreilor alte 
popoare. Acolo unde evreii şi-au putut 
manifesta pe deplin capacităţile şi aş 
zice şi defectele. De pildă, cât a profi tat 
America de pe urma intelectualităţii şi nu 
numai a intelectualităţii ci şi a clasei mijlo-
cii evreieşti. Şi România, cred,ar fi  putut şi 
ea profi ta pe deplin. Este exemplul acela 
dat de Sebastian când, la o curte inter-
naţională de justiţie, avocatul României, 
un evreu, se luptă cu avocatul Ungariei, 
alt evreu, fi ecare apărându-şi ţara. Este 
un exemplu grăitor şi cred că este un 
exemplu autentic. Aşa s-a întâmplat în 
foarte multe locuri. Evreii s-au identifi cat 
cu locul, dacă a fost prielnic. Exemplul 
cel mai concludent este Germania - cât 
de iluzionaţi s-au adaptat evreii germani 
şi ce au adus culturii germane până când 
s-a produs ruptura şi catastrofa. Odată, 
vărul meu m-a dus la Berlin, la cimitirul 
evreiesc şi mi-a spus: “Norman, aici este 
toată istoria Germaniei dar şi toată istoria 
evreilor germani”. Mi-a arătat tot felul de 
pietre funerare: procuror al Germaniei, 
doctori, profesori universitari, laureat al 
premiului cutare. Erau evrei asimilaţi şi 

neasimilaţi. Exemplul cel mai bun este 
familia lui Gershon Sholem în care el a 
devenit sionist şi, hai să zicem, învăţat în 
ale iudaismului iar fratele lui – comunist 
înfocat, membru al Parlamentului din par-
tea Partidului comunist. Evreii nu sunt la 
fel, departe de a fi  la fel. Este adevărat că, 
prin instinct, în momente de primejdie se 
solidarizează, este o experienţă milenară 
dar şi în momente de primejdie, unii îi 
trădează pe alţii. Pe oameni, inclusiv pe 
evrei, - o seminţie persecutată - , experi-
enţa suferinţei nu i-a făcut neapărat mai 
buni. Suferinţa, am spus, nu e neapărat 
o şcoală a înălţării, a perfecţionării mo-
rale, adesea corupe, cum corupe orice 
experienţă umană. Dar când năvăleşte 
inamicul, ei automat se strâng, să se 
apere, să răspundă.

- Cred că mai ales după experienţa 
Holocaustului există o mai mare solida-
ritate. Şi apoi există acum Israelul, unde 
acest lucru se manifestă.

- Israelul este un stat şi trecerea unei 
naţiuni fără stat la o naţiune cu un stat 
prezintă avantajele şi marile dezavantaje 
ale unui stat situat într-un continent ostil, 
unde problema evreiască a continuat, cu 
toate şocurile.

- Nu v-aţi gândit să vă stabiliţi în Israel?
- În interviul pe care l-am acordat zi-

arului “Die Welt”, şi care a apărut şi sub 
formă de cărticică, găsiţi poziţia mea faţă 
de această chestiune. Acolo am descris 
saltul meu de la evreul nou, membru al 
organizaţiei Betar, foarte de dreapta, la 
omul nou, când s-au desfi inţat toate orga-
nizaţiile sioniste şi am devenit un înfocat 
comunist. Eram un copil care aspira la ie-
şirea din ghetou. Chestiunea cu Israelul a 
devenit mai complicată pentru mine când 
m-am înrădăcinat în cultura europeană.

 Este evreu 
cel ce se opune idolatriei
- În dialogul avut cu regretatul Leon 

Volovici, v-aţi defi nit raporturile faţă de 
evreitate. Menţineţi ceea ce aţi spus acolo 
sau au mai intervenit nişte schimbări? 
Deoarece problema “cine este evreu” este 
foarte mult dezbătută, cum aţi formula dv. 
această defi niţie?

 - E problematică la fel ca orice pro-
blemă evreiască şi insolubilă ca multe 
probleme evreieşti. Există atâtea păreri 
şi atâtea direcţii în această privinţă. Eu 
vă voi relata o discuţie pe care am avut-o 

S C R I I T O R U L  N O R M A N  M A N E A :
“ N u - m i  p l a c e  r o l u l  d e  v i c t i m ă ”

D i n  n o u  l a  B u c u r e ş t i
Cunoscutul scriitor Norman Manea, 

stabilit din 1987 în SUA , a revenit pentru 
o perioadă de şapte zile (13-20 mai a.c.) 
în România. Născut în 1936, în Bucovina, 
el este în prezent profesor de literatură 
europeană la Bard College (New York). 
Este autor a peste 15 cărţi, majoritatea 
traduse în limbi de circulaţie europeană. 
A benefi ciat de o bursă Guggenheim, 
a primit Premiul Mac Arthur, Premiul 
Internaţional Nonino, Premiul Médicis 
Etranger. În 2006 a fost ales membru al 
Academiei de Arte din Berlin, în 2010 a 
primit distincţia franceză de Comandor 
al Ordinului Arte şi Litere, iar în 2011, 
Premiul Nelly Sachs, fi ind în acelaşi an 
primit şi în Royal Society of Literature din 
Marea Britanie. A trăit primii 50 de ani în 
România, a fost deportat, fi ind copil, în 
Transnistria, în anii războiului,  a suportat 
rigorile cenzurii comuniste, s-a autoexilat, 
a fost calomniat atât înainte de 1989, prin 
revista „Săptămâna”, cât şi după 1989. 
Practic, el a trăit într-un exil interior. 

Editura Polirom a publicat 13 cărţi ale 
scriitorului, cunoscute de publicul din Ro-
mânia, având în pregătire „Cartea fi ului” 
şi „Zilele şi jocul”.

În ziua de 14 mai a.c. a avut loc 
la Librăria Bastilia o întâlnire cu Nor-
man Manea, organizată de publicaţia 
„Observator cultural” şi de Editura Poli-
rom. Au participat scriitori, cadre univer-

sitare, studenţi, cititori. Întâlnirea a fost 
extrem de instructivă, mai cu seamă că 
faima autorului în străinătate o întrece pe 
cea din propria ţară de origine, din păca-
te. Dintre personalităţi, amintim pe prof.
dr. Paul Cornea, dr. Ion Vianu, scriitorul 
N. Prelipceanu, membru în conducerea 
USR, redactorul şef al revistei O.C., Car-
men Muşat, ş.a. Criticul Ovidiu Şimonca 
a remarcat că fi ecare vizită a lui Norman 
Manea (1997, 2008, 2010, 2012) se 
constituie într-un eveniment cultural, deşi 
el nu a fost sărbătorit în 2011, cu ocazia 
împlinirii vârstei de 75 de ani, dar a fost 
publicat un volum omagial. 

Criticul Paul Cernat a spus că re-
cunoaşterea meritelor artistice ale lui 
Manea a parcurs un drum ascendent, de 
la controverse în anii 90, la certitudini în 
ultimul an. El reprezintă un tip de scriitor 
responsabil şi inaderent la compromisuri 
cu propria conştiinţă, fi ind un „scriitor al 
neliniştii noastre”. 

Moderatoarea discuţiilor, Carmen 
Muşat, a precizat că punctul de cotitură 
în acest proces l-a constituit apariţia cărţii 
„Întoarcerea huliganului” (1997), o carte 
ce refl ectă impresiile scriitorului, revenit 
după 11 ani, în condiţii total schimbate, în 
societatea românească. Dar nu au lipsit 
nici reacţiile negative la prima revedere 
cu colegii de breaslă, cu unii critici. Daniel 
Cristea Enache a apus că deceniul 1980-

1990 a fost un deceniu „rău”, iar libertatea 
câştigată nu a eliminat tarele unei socie-
tăţi încă suferinde de vechi mentalităţi. 
Publicaţiile „România Mare”,„Europa” 
(desfi inţată după trei ani) au făcut jocul 
celor care nu doresc o deschidere spre 
democraţia reală. Referindu-se la proza 
lui Norman Manea, criticul a apreciat că 
există un cod personal al autorului, care 
nu se orientează pe acuzaţii sau implicări 
politice, ci se concentrează pe condiţia 
intelectualului pluri-identitar. Vorbitorul a 
evocat şi numele lui Mircea Eliade, cu un 
trecut ce nu poate fi  eludat, ca şi al altui 
scriitor din exil, Lucian Raicu. 

Norman Manea a intervenit şi a spus 
că Mircea Eliade nu este un caz unic în 
literatura europeană, dar eroarea sa con-
stă în faptul că nu s-a dezis şi nu a pus în 
discuţie propriile convingeri din tinereţe, 
pentru care ar fi  putut chiar să-şi ceară 
scuze. Valoarea sa ca savant nu ar fi  avut 
nimic de pierdut. De asemenea, scriitorul 
a afi rmat că literatura nu este morală de-
cât la modul intrinsec, ea nu moralizează, 
nu arată cu degetul vinovaţii, ci refl ectă re-
alităţi. A fost menţionată cartea lui Mircea 
Martin „Complexele literaturii române”. 
Norman Manea a afi rmat că el s-a afl at, 
ca mentalitate, între Proust şi Kafka, a 
doua postură fi ind impusă de regimurile 
totalitare pe care le-a cunoscut. Bianca 
Burţa-Cernat a menţionat că opera lui 

Manea nu este încă inclusă în programa 
de studii universitare, el fi ind încă victima 
unei tăceri „voite”. 

Claudiu Turcuş, autor al primei mono-
grafi i, apărute recent, „Estetica lui Norman 
Manea” (Ed. Cartea Românească), apre-
ciază că scriitorul este un „personaj unic”, 
original, remarcat încă în 1966 de Miron 
Radu Paraschivescu, iar „Octombrie, 
ora opt” este o carte exemplară pentru 
o anumită etapă în evoluţia sa. Dr. Ion 
Vianu, scriitor de prestigiu, fi u al criticului 
Tudor Vianu, a menţionat evoluţia în per-
cepţia operei lui Manea şi diferenţa dintre 
percepţia în ţară şi în străinătate, unde 
este considerat un fantast. Criticul Caius 
Dobrescu a supus discuţiei chestiunea 
identitară. A fost amintit cazul lui Mihail 
Sebastian, cu care destinul lui Manea are 
anumite asemănări. 

În încheiere, Norman Manea a subli-
niat că pe el, ca scriitor, îl interesează cel 
mai mult „entitatea”, adică omul, identita-
tea fi ind un corolar. 

Scriitorul s-a întâlnit şi cu studenţii 
de la Facultatea de Limbi Străine a Uni-
versităţii Bucureşti, iar la Universitatea 
Al.I.Cuza” din Iaşi a primit titlul de Doctor 
Honoris Causa. El a primit, de asemenea, 
un Premiul Naţional al USR, ediţia 2012. 
Îi urăm succes şi realizarea proiectelor 
propuse.

BORIS MARIAN
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cu Moşe Idel. Aveam nevoie de o părere 
pentru o carte de a mea şi l-am întrebat 
care este poziţia iudaismului faţă de Isus. 
Nu cum este văzut de creştini ci cum a 
fost văzut de evrei în timpul său, cum a 
fost văzut în iudaism. Şi el mi-a spus că 
asta nu există. Cum adică, l-am întrebat 
eu, nu există o părere coerentă? Nu, a 
răspuns el, pot să-ţi dau citate din timpul 
acela din partea a 20 de învăţaţi şi rabini 
din cele mai diferite colţuri ale pământu-
lui, din Cordoba şi din Iran şi din Rusia şi 
din Polonia, care se contrazic total şi se 
dispută tot timpul; iar în legătură cu Isus, 
atunci existau foarte multe secte, exista 
şi asta, ei nu bănuiau ce o să devină, 
nici nu-i dădeau o atenţie prea mare, 
şi mai existau atunci, şi pot să-ţi dau 
exemple, câteva sute de oameni care se 
denumeau fi ul Domnului. Spuneau că au 
avut o revelaţie, o viziune. Cu ce a venit 
în special Isus a fost că trebuie să dove-
dească aceasta prin suferinţă. Ceilalţi n-o 
aveau, dar abordarea n-a fost receptată în 
iudaism. L-am mai întrebat, că tot aveam 
nevoie de o referinţă: care este problema 
cu Petru şi Pavel, că şi ei erau evrei. Şi 
primii creştini erau evrei, Isus era evreu 
şi s-a adresat evreilor, el nu s-a adresat 
păgânilor sau lumii, el s-a adresat celor 
din jurul lui. Care e chestia cu Petru şi 
Pavel? Petru, care l-a cunoscut pe Isus 
şi era prieten cu fratele lui Isus, a susţinut 
că nu poţi să fi i creştin dacă nu eşti evreu. 
Pavel l-a contrazis, era ca un fel de acti-
vist de partid al creştinismului, pentru că 
el a format practic mişcarea. El a spus: 
nu ,deschidem porţile tuturor celor care 
aderă la viziunea noastră. Ei aveau un 
criteriu, printre altele, cu cine stai la masă. 
Şi când a venit Pavel la Ierusalim şi l-a 
văzut pe Petru că stătea la masă numai 
cu evreii - creştinaţi, dar erau evrei - l-a 
şi reclamat că e tot pe ideea lui veche. 
Acum, dacă mă întrebaţi pe mine, eu 
sunt prin defi niţie evreu, potrivit tuturor 
prescripţiilor legii halahice, dar aş prefera 
să mă defi nesc evreu, potrivit unui percept 
din Talmud pe care l-am găsit şi de care 
m-am legat. Şi în Talmud se spune că 
este evreu cel care se opune idolatriei. 
Cu această defi niţie mă identifi c.Inclusiv, 
când este vorba de idolatria evreiască…

 - Adică dogmatismul…
 - Da, dogmatismul de orice tip. Cu 

această defi niţie mă simt relativ confor-
tabil. 

 - Să-ţi asumi evreitatea, să cunoşti 
cultura evreiască, să fi i solidar cu evreii, 
oare această dimensiune cultural-spiritu-
ală nu este sufi cientă pentru a fi  evreu?

- Absolut. Eu cred că trece examenul 
nostru. Atât cât am putut fi ecare, ne-am 
apărat de nişte atacuri antievreieşti, ne-
drepte, i-am apărat pe semenii noştri de 
aceste atacuri nedrepte. Faptul cum ne 
defi nesc sau se defi nesc alţi evrei, este 
problema lor. E un popor care dintot-
deauna a căutat contradicţia şi disputa, 
astea vor continua, fi ecare va găsi o altă 
chestie. Este interesant, este uneori şi un 
ferment al gândirii care dă rezultate, şi 
este bine. Este cum este şi este ok. Să fi e 
fi ecare cum vrea, dar să nu impună altuia 
concepţia sa. Aici este toată problema. Eu 

am mai spus că singura verifi care reală a 
ideii socialiste a fost în Israel. Acolo, în ki-
buţ intrai cu greutate, te verifi cau şi ieşeai 
într-o secundă. La noi a fost invers. Erai 
forţat să intri în gospodăria colectivă şi nu 
mai puteai ieşi niciodată. Acolo, în Israel, 
patru la sută din populaţie s-au considerat 
dispuşi să accepte această idee, să tră-
iască o viaţă colectivă, să se supună unor 
decizii colective şi, într-un fel, să-şi ignore 
individualitatea. Cred că este un exemplu 
al liberului arbitru, căci dacă impui nişte 
idei este cu totul altceva şi acest lucru 
este valabil şi pentru iudaism.

Iertarea este posibilă 
dar trebuie să treacă 

printr-o analiză a păcatului
- A trecut o vreme de la apariţia “Lap-

telui negru”.Cum aţi comenta azi “instituţia 
iertării“?

- Am pus în acea carte eseul unei 
studente de-ale mele, catolică, şi care, 
recenzând o carte despre Holocaust, a 
pus problema iertării în iudaism şi creş-
tinism, creştinismul protestant şi catolic. 
Eu cred că iertarea este posibilă însă 
ea trebuie să treacă printr-o analiză a 
păcatului, adică eşti iertat pentru ceva. 
Pentru ce anume? Să vedem despre ce 
este vorba şi, după ce vedem, discutăm 
şi recunoaştem că am greşit, suntem 
oameni, prin defi niţie imperfecţi, greşelile 
noastre sunt la îndemână şi uneori unele 
sunt mai mult decât greşeli, sunt orori. Se 
poate ierta? Se poate ierta. Cum ştiţi, de 
Iom Kipur, care este Ziua Iertării, există o 
distincţie foarte clară. Oamenii iartă seme-
nilor lor greşelile, dacă li se cere iertare, 
dar numai greşelile omeneşti. Dumnezeu 
iartă greşelile faţă de Divinitate. El nu se 
amestecă în relaţia faţă de om, faţă de 
vecinul tău, nevasta ta, tatăl tău. Dacă ai 
greşit, trebuie să ceri personal iertare şi 
să nu te bazezi că Dumnezeu îţi rezolvă 
ţie problema omenească. În acest sens, 
mi se pare foarte raţional - punctul de 
vedere iudaic este un punct de vedere 
judiciar. Evreii au fost foarte atenţi la 
litera legii, şi aici legea şi litera ei mi se 
par foarte înţelepte, adică: ocupă-te de 
păcatele tale omeneşti. Pe celelalte o să 
le judece altcineva, bine sau rău, cum o 
fi . Deci, cred că iertarea este posibilă, e 
şi necesară, pentru o regenerare umană, 
nimeni nu trebuie să fi e condamnat defi -
nitiv şi în perpetuitate pentru o greşeală, 
chiar şi pentru o crimă, dar ea trebuie 
judecată, analizată, recunoscută – aici a 
fost obiecţia mea în ce priveşte intelectu-
alitatea românească, şi anume, că nu a 
fost în stare să recunoască, să analizeze 
carenţele. Ei nu-şi dau sema că nu este 
o chestie românească, se întâmplă peste 
tot în lume. Îmi amintesc că profesorul 
Nemoianu, în plin scandal Eliade,când 
eram înjurat de toate fi ţuicile, s-a întors 
de la un congres Goethe din Germania 
şi mi-a spus: “Norman, vreau să-ţi spun 
un lucru. La acest congres Goethe a fost 
făcut praf. A fost pur şi simplu năruit”. Şi 
m-am întrebat, a doua zi, dacă Germania 
s-a prăbuşit. Germania nu s-a prăbuşit, 

Goethe a fost repus în discuţie, într-un 
fel reînviat. Nu mai e vorba de osemintele 
unui erou, şi asta este. Există o deose-
bire între cult şi cultură. Cultul înseamnă 
obedienţă şi pioşenie dogmatică, cultura 
este o însuşire critică şi creativă care se 
deosebeşte fundamental de cult. Şi dacă 
suntem oameni de cultură, să ne asumăm 
datoria şi darul nostru.

- Chiar credeţi că toate greşelile pot 
fi  iertate?

- Dacă este vorba de o retrăire profun-
dă şi o reanalizare profundă, care promite 
într-un fel o transformare umană. Drumul 
nostru în viaţă este scurt, din păcate. 
De ce să fi m cu ranchiună? Dacă există 
o şansă de a repara ceva, din multele 
greşeli pe care le facem oricum, chiar 
unele grave, eu cred că trebuie acordată. 
Dacă există şi premisa autenticităţii. Dacă 
este vorba de transformarea unui om. Vă 
amintiţi, probabil, de” Mizerabilii”, unde un 
om, care furase ceva şi fusese condam-
nat la ocnă, devine apoi un om înstărit şi 
respectat. Există un poliţist care-l urmă-
reşte până la capăt. Merită acel ocnaş să 
fi e iertat? După ce a făcut şi bine, după 
ce şi-a ispăşit pedeapsa, cred că da. Eu 
nu vorbesc ca un creştin. Ştiu că ideea 
e mai mult creştină, dar creştinismul ca 
religie a iubirii şi iertării a provocat cele 
mai sângeroase războaie între catolici şi 
protestanţi, între creştini şi islamici. Tre-
buie văzut dacă, între Cele Zece Porunci, 
nu ar rămâne prima, cea mai importantă 
şi de netrecut - “să nu ucizi”. Or, se ucide 
tot timpul, peste tot în lume, fără multă 
remuşcare. Noi războaie, noi victime, noi 
catastrofe, 

 - Este valabil şi pentru Israel?
- Israelul este o situaţie specială. Nu 

sunt de acord cu a-ţi întinde şi celălalt 
obraz, mai ales dacă pe primul îl distrugi 
cu totul. Israelul este într-o situaţie grea. 
Acolo se repetă o tragedie. Sigur, şi ei 
fac multe greşeli, dar sunt într-o situaţie 
cu totul specială.

Biografi a este doar materie 
primă pentru un roman

 - Cât de importantă este biografi a dv. 
în zecile de cărţi pe care le-aţi semnat? 
Şi nu ne referim doar la “Variante la un 
autoportret”?

- E o biografi e pe care am trăit-o cu o 
anumită intensitate şi care a fost materia 
primă a cărţilor mele, dar doar materie pri-
mă. Cărţile mele de fi cţiune cred că nu pot 

fi  luate ca documente. Ele pornesc de la 
nişte date reale şi concrete, dar se supun 
unor legi estetice şi, inevitabil, deviază. În 
cele de mărturii, interviuri, am încercat să 
fi u cât mai exact şi onest. 

- Ce autori aţi introduce într-un manual 
de literatură pentru liceeni?

- N-aş îndrăzni să-mi iau rolul ăsta, să 
mă pun în situaţia respectivă. Eu în liceu 
am citit tot ce trebuia să citesc şi tot ce 
nu trebuia să citesc, şi atunci, în anii 50, 
o parte din literatura română era absentă, 
cenzurată şi inaccesibilă, mari scriitori 
români ori erau inaccesibili, ori erau 
prezentaţi foarte trunchiat, iar literatura 
universală era problema noastră perso-
nală. Erau perioade când se traducea 
foarte mult din literatura clasică, nu din 
cea modernă - rusă, franceză, engleză 
-, era colecţia aceea a clasicilor literaturii 
universale, pe care am devorat-o. Nu ştiu 
în ce măsură cărţile impuse la şcoală, ca 
material didactic, îşi au efectul dorit sau 
fascinaţia faţă de literatură vine din afara 
programului didactic. Aşa a fost în cazul 
meu şi bănuiesc că şi în cazul altor iubitori 
de cărţi de literatură, se produce la fel, 
indiferent de programa analitică.

- Nu aveţi impresia că azi tinerii nu 
mai citesc?

- Mai puţin, dar este o altă epocă, o altă 
generaţie, există internetul, se accesează 
globul întreg, este o accesibilitate totală şi 
instantanee a culturii, oferta este mare şi 
cererea – mult mai redusă. Şi pentru că 
trăim într-o perioadă care nu se va termi-
na repede, poate niciodată, de dominaţie, 
de dictatură, aş zice, a pragmatismului, 
a practicismului şi tot ce este dincolo de 
haosul cotidian este adesea ignorat. De 
aceea apar mai mulţi oameni care au 
nevoie de religie, de asta apar tot soiul 
de credinţe fantasmagorice, pentru că 
oamenii încă mai au nevoie de altceva, 
pe care nu mai ştiu unde să-l găsească. 
Noua generaţie este foarte prinsă în tră-
irea imediată şi trăirea imediată nu prea 
permite o pauză. În schimb, literatura, 
arta înseamnă o pauză, un moment de 
repriză, în care te opreşti în cursa zilnică 
şi stai cu un interlocutor, de obicei mai 
inteligent decât ăştia cu paharul de vin 
seara, şi eşti într-o anumită comunicare 
cu el. Asta se întâmplă acum mai puţin 
decât s-a întâmplat. Nu prea avem ce 
face, este cum este…

- Consideraţi computerul o unealtă 
utilă?

- E utilă, e o activitate de care nu 
m-am îndrăgostit dar pe care o folosesc 
inevitabil pentru scris şi propriile treburi.

- Ce mesaj aţi dori să transmiteţi co-
munităţii evreieşti din România?

- Cred că există un mesaj implicit în 
cărţile mele. Este un mesaj veritabil de 
bunăcredinţă şi de bune urări. E o co-
munitate, bănuiesc, de o anumită vârstă. 
Nici eu nu mai sunt aşa de tânăr, aşa 
că şi din acest punct de vedere mă simt 
cumva solidar.

Interviu realizat de 
EVA GALAMBOS 

şi ALEXANDRU MARINESCU
(Intertitlurile aparţin redacţiei)

N O R M A N  M A N E A ,  o m a g i a t  l a  U n i v e r s i t a t e a  “ A l . I .  C u z a ”  d i n  I a ş i
În Aula Magna “Mihai Eminescu”, de-

venită aproape neîncăpătoare, distinsul 
oaspete a fost întâmpinat cu un cuvânt de 
bun venit, rostit de prof.univ.dr. Vasile Işan, 
rectorul prestigioasei universităţi ieşene. 
Considerându-l pe Norman Manea drept 
“cel mai cunoscut ambasador al culturii 
române moderne”, profesorul Vasile Işan 
a subliniat: „Veşnic departe, uneori acasă 
dar mereu aproape de România şi de 
valorile ei, oaspetele nostru de onoare 
promovează la cel mai înalt nivel literatura 
română în lume”.

 Laudatio în onoarea profesorului Nor-
man Manea, cu ocazia acordării titlului de 
Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost elaborat 
de o comisie condusă de prof.univ.dr.d.h.c. 
Andrei Hoişie Corbea, de la Facultatea de 
Litere. Exprimând onoarea de a-l omagia 
„pe unul dintre cei mai preţuiţi scriitori 

români contemporani - scriitorul, eseistul, 
profesorul Norman Manea, reîntors simbo-
lic din exilul dictat de impasul istoriei”, în La-
udatio se arată că „destinul său a fost mar-
cat de toate încercările istorice ale secolului 
XX” iar „felul în care el face să se resoarbă, 
în retorta scrisului său, suferinţa şi injustiţia, 
absurdul implacabil, marile demisii morale 
ale unei epoci care a îngăduit Holocaustul, 
rechizitoriile şi efectele lor inumane, prigoa-
na evreilor, deportarea sinistră a familiilor 
cu copii, persecuţiile rasiale şi trivialitatea 
culpabilă a indiferenţei, cum şi ferocitatea 
«câinilor muţi» ai regimului roşu, nu este 
doar o formă de transfi gurare estetică ci şi 
o lecţie de umanitate : în limba în care s-au 
formulat sentinţele, scriitorul rămâne.Nu o 
abandonează, ultragiat”.

 Scriitorul Norman Manea s-a născut în 
mica localitate bucovineană Burdujeni, din 
imediata apropiere a Sucevei.

 În anul 2008 îi sunt conferite două 
titluri de Doctor Honoris Causa: de către 
Universitatea din Bucureşti şi de către Uni-
versitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

 Acum, ca o „recunoaştere a înaltei 
valori estetice şi etice a operei sale, opera 
unui scriitor care a «asumat prin depăşi-
re» o condiţie istorică nefastă, în spiritul 
solidarităţii umane şi al demnităţii creaţiei,” 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi i-a conferit titlul de Doctor Honoris Ca-
usa. Astfel, „Moldova se alătură Munteniei 
şi Transilvaniei într-o unire ce semnifi că 
asumarea naţională a scriitorului evreu, 
român, european, american şi universal 
Norman Manea”. 

 Profund emoţionat, scriitorul Norman 
Manea a mulţumit pentru onoarea cu care 
a fost sărbătorit în oraşul lui B.Fundoianu 
şi a arătat: „Distincţia primită este un dar 
ce uneşte în sufl etul meu moldovenesc 

cele trei Principate Române iar Copoul 
Iaşului îmi şopteşte «Nasc şi la Moldova 
oameni...»”.

 Evocând faptul că „Iaşul îi aminteşte 
însă şi de Trenurile morţii şi de oraşul 
dezmăţului şovin din anul 1941, de oraşul 
dominat atunci de ură rasială şi de crimă”, 
scriitorul a menţionat, în ceea ce priveşte 
dimensiunea iudaică în opera sa, că „nu a 
dorit ca aceasta să rămână o temă „evre-
iască” ci una „general umană”. 

 „Am dorit să ancorez suferinţa evreias-
că în suferinţa umană în genere” printr-o 
literatură care „încearcă să iasă din ghe-
toul suferinţei evreieşti”, explică autorul în 
„Sertarele exilului”. 

 Când a început să scrie, Norman 
Manea a dorit „să fi e scriitor român: nu un 
scriitor al lumii evreieşti, ci al unei spiritua-
lităţi care este şi iudaică“.

MARTHA EŞANU 
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În luna martie a.c. s-au împlinit 130 
de ani de la naşterea lui Amalie (Emmy) 
Noether (se pronunţă Neter), despre 
care Albert Einstein şi David Hilbert au 
afi rmat că este cea mai „semnifi cati-
vă” şi” creativă” femeie matematician. 
Specifi carea aceasta nu e 
întâplătoare fi indcă femeile 
pe vremea aceea nu erau 
primite la Universitate şi cu 
atât mai puţin la matemati-
că. Aşa că preţuirea celor 
două genii ale matematicii 
e mai mult decât un com-
pliment: nu prea au fost 
înaintea ei alte matematici-
ene… Amalie s-a născut la 
23 martie 1882 şi a murit la 
14 aprilie 1935 şi, fără a o 
raporta la alte specialiste în 
domeniu a fost neîndoielnic 
genială.

A fost o femeie de mare 
curaj pentru anii aceia şi de o neabătută 
voinţă. Tatăl ei, profesor la Heidelberg, 
şi un frate mai mare, Fritz, erau mate-
maticieni. Amalie a studiat în copilărie şi 
adolescenţă engleza, franceza şi pianul, 
ca domnişoarele de familie bună, dar in-
teresul ei era matematica. Universitatea 
a refuzat să o înscrie la cursuri, aşa că 
Amalie s-a dus la toate cursurile, an de 
an, fără a fi  studentă iar la fi nal a fost 
totuşi admisă la examen. Pe care l-a 

susţinut cu brio însă, fi ind femeie, nu i 
s-a acordat licenţa ci numai echivalentul 
unei diplome de bacalaureat! Dar Amalie 
nu s-a lăsat, a revenit la Universitatea 
din Gottingen, unde şi-a luat licenţa 
”magna cum laude”. Cu aceast succes 

şi cu sprijinul energic al 
lui Hilbert, totuşi nu a fost 
acceptată ca asistent-profe-
sor. Nu era uşor să fi i femeie 
acum o sută de ani… Dar 
a fost acceptată ca „lector 
invitat”. (Aşa că, sfi dătoare 
să ducea să înoate la unica 
piscină, care era desigur, 
pentru bărbaţi). În 1915, 
când Einstein a publicat 
Teoria Relativităţii, Amalie 
a dezvoltat o serie de te-
oreme matematice legate 
de această teorie, care au 
făcut senzaţie şi au înscris 
pentru totdeauna numele ei 

în istoria ştiinţei.
Amalie nu s-a măritat niciodată, a 

trăit numai pentru matematică. Amalie 
Noether a fost unul dintre primii oameni 
de ştiinţă evrei demişi de nazişti din pos-
turile lor şi a fost forţată să părăsească 
Germania. În 1933, cu sprijinul lui Ein-
stein, a găsit un post în Statele Unite. 
La 18 luni de la sosirea ei în SUA a fost 
operată de un chist ovarian şi a murit în 
câteva zile.

ŞTIINŢA
ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
ŞI VIAŢA

O matematiciană genială

A m a l i e  E m m y  N o e t h e r

Pagină realizată de ANDREI BANC

P e ş t i i  d i n  d e ş e r t
După cum estimează FAO, Agenţia 

pentru Agricultură şi Alimentaţie a ONU, 
80% din rezervele de peşte ale  Oceanu-
lui planetar sunt ori supraexploatate ori 
aduse la limita supravieţuirii. Cum peş-
tele este o sursă importantă de proteine 
(iar pentru 200 de milioane de oameni 
- singura sursă), au fost create fermele 
piscicole,unde în cuşti din sârmă peştii 
sunt crescuţi în apa mării sau  a lacurilor.
Fermele acestea sunt productive dar au 
un defect major: excrementele peştilor 
poluează apa cu azot, substanţă mortală 
pentru celelalte fi inţe din apa liberă. Doi 
cercetători israelieni de la Universitatea 

ebraică din Ierusalim au inventat un 
sistem, numit de ei GFA, care permite 
creşterea peştilor oriunde, chiar şi în 
deşert, fără a polua apa sau a o trata 
chimic. Tancuri metalice sunt umplute 
cu apă şi peşti. Aceste recipiente pot fi  
amplasate oriunde, chiar şi pe terenuri 
aride sau deşertice. Apoi li se adaugă 
o specie de microbi care se hrănesc cu 
azotaţii produşi de peşti şi purifi că apa. 
Apa este recirculată şi trebuie adăugată 
apă proaspătă doar din când în când 
pentru a o compensa pe cea pierdută 
prin evaporare.

O  m a r i j u a n a  i n o f e n s i v ă

Dustin Moskowitz
Încă un miliardar din grupul de la Facebook

Nepotul unui emigrant evreu din România

E d u a r d o  L u i z  S a v e r i n

Geneticieni israelieni de la fi rma ”Tikkun Olam” au izbutit să creeze o specie 
de cânepă din care se extrage o marijuana care nu provoacă halucinaţii şi care 
poate fi  folosită în scopuri terapeutice. Noul drog miroase ca marijuana, are gus-
tul şi aspectul ei, fără a induce reacţiile halucinogene asociate drogului. Aceste 
reacţii se datorează unei substanţe naturale numită THC-tetrahydrocannabinol. 
Cercetătorii au diminuat THC -ul din plantă şi au sporit o altă substanţă, numită 
cannabidiol, ce ajută bolnavii de diabet şi calmează efectele unor afecţiuni psihice.
In Israel marijuana e ilegală dar e permisă pentru scopuri medicale. Până acum, 
6.000 de pacienţi, suferind de dureri din cauza cancerului, au fost trataţi cu noua 
varietate de marijuana.

Dustin Moskowitz este unul dintre fondatorii Facebook.
Toată lumea cunoaşte azi numele lui Mark Zuckerberg, dar 
acesta este doar unul din grupul de tineri studenţi geniali 
care a fondat Facebook. Unii dintre aceşti legendari fonda-
tori ai afacerii, apreciată de curând în bursă la 104 miliarde 
de dolari, au plecat de bunăvoie, alţii au fost manevraţi şi 
îndepărtaţi de Zuckerberg. Pe lângă Mark, au mai fost la 
Harvard, în 2004, Eduardo Saverin, Chris Hughes şi Dustin 
Moskowitz. Acesta din urmă avea ca sarcină asigurarea 
funcţionării calculatoarelor reţelei Facebook simultan cu ex-
tinderea ei. Totuşi, trebuie spus că Zuckerberg este cel care 
a avut rolul principal, fi indcă el a creat softul pentru reţeaua 
de socializare; ceilalţi au avut roluri importante pe linia ma-
nagementului. Dustin Moskowitz a plecat de la Facebook în 
2008 ca unul dintre cei mai tineri miliardari din lume şi acum, 
la 27 de ani, a pus pe picioare o companie proprie de mana-
gement a informaţiilor numită „Asana”. Un termen din Yoga 
care, în sanscrită, înseamnă „poziţie de relaxare”. Partenerul 
lui la „Asana” este Justin Rosenstein, un alt tânăr plecat de 
la Facebook. „Asana” e destinată coordonării muncii într-o 
companie mare, unde sunt sute de ingineri şi mii de sarcini 
care trebuie îndeplinite la termene variabile. „Asana” are 
deja câteva mii de utilizatori şi se dezvoltă rapid. Unii dintre 
clienţii lor au sute de mii de salariaţi. Ceea ce înseamnă că 
Moskowitz şi Rosenstein au găsit nişa corectă de dezvoltare.

Eduardo Luiz Saverin este unul din cei patru fondatori ai 
Facebook, dintre care trei sunt evrei. Se ştia că tatăl lui a făcut 
avere în Brazilia. Afl ând că  Eduardo este pe lista bandelor care 
se ocupau cu răpiri pentru a cere răscumpărări, acesta a plecat cu 
familia în Florida, la Miami. Eduardo a absolvit Harvard cu “magna 
cum laude”.El s-a desprins de Facebook în 2009 şi a emigrat la 
Singapore,renunţând la cetăţenia americană în 2011. O manevră 
gândită să îi reducă impozitele după lansarea la bursă a Facebook. 

Operaţie care i-a adus recent cca 
2 miliarde de dolari.Dar care i-a 
înfuriat pe congresmenii ame-
ricani ,care au propus un ”Ex 
patriot Act”, care, dacă se apro-
bă, îi va interzice lui Eduardo şi 
altora ca el să mai intre vreodată 
pe teritoriul SUA. În crearea şi 
lansarea  Facebook, Eduardo 
Saverin a jucat rolul de manager 
fi nanciar. El nu s-a ocupat de 
partea de programare dar a fost 
recunoscut de fi rmă ca “membru 
fondator”. Recent, într-un interviu 
acordat revistei braziliene “Veja”, 
Eduardo Saverin a dezvăluit că 
bunicul său a ajuns la Sao Paolo 
venind din România. 

Inovare 
în agricultură

Consum de apă mai mic 
şi insecte devoratoare de dăunători, 

produse în fabrică
La Tel Aviv a avut loc a 18-a expoziţie 

internaţională de tehnologie agricolă,la 
care sute de fi rme au prezentat noi meto-
de de agrotehnică modernă. Israelul,care 
e cunoscut în toată lumea pentru agri-
cultura sa avansată, care a transformat 
deşertul în grădină, a prezentat o serie 
de noutăţi. În primul rând, o dronă (avion 
fără pilot) alimentată cu energie solară 
care poate sta în aer 6 luni. Ce face ea 
acolo? Extrage umiditatea din atmosferă 
şi organizează mici ploi locale. Energia 
necesară zborului ca şi extragerii apei din 
aer este furnizată de panouri fotovoltaice 
de câte 1 mp. Deocamdată, e un prototip, 
ce va deveni comercializabil peste 3 ani. 
”Aqua Israel” a prezentat o bulă plină 
cu substanţe minerale care permit 1500 
de spălări de rufe. Dar şi un duş “Smart 
Shower Head”, în care presiunea apei e 
creată cu aer din exterior nu din coloana 
de lichid, astfel că duşul consumă cu 50% 
mai puţină apă.

Omul se amestecă în războiul natu-
ral dintre specile de insecte: acum sunt 
comercializabile în cuşti de plastic mii, 
zeci de mii de insecte care, lansate în 
culturile agricole, distrug diverse alte 
insecte dăunătoare. Unele sunt vândute 
vii, altele sunt oferite ca larve ascunse în 
corpul unor insecte pe care le devorează 
dinlăuntru,unde stau ascunse în aştepta-
rea eclozării.

O altă fi rmă, ”Amiad”, oferă produse 
pentru fi ltrarea apei ce conţin numai poli-
meri. Noile sisteme de fi ltrare protejează 
sistemele de irigare şi reduc consumul 
de apă.

Expoziţia a prezentat şi câteva zeci de 
plante ornamentale care pot înfrumuseţa 
grădina, dar consumă cu o treime mai 
puţină apă decât clasicii trandafi ri. Apa 
este obsesia agricultorilor israelieni, ceea 
ce este fi resc în acest deşert transformat 
în producător şi exportator de fl ori, fructe 
şi lactate pe plan european.

Prof. Ion Solcanu: 
Înfi inţarea şcolilor publice 

israelite din Moldova, 
după unirea Principatelor
Reputatul istoric Ion Solcanu a rostit un 

documentat discurs de recepţie cu prilejul 
primirii dr. Aurel Vainer în Academia Oame-
nilor de Ştiinţă din România. Alocuţiunea, 
din care publicăm extrase, s-a referit la înfi -
inţarea şcolilor publice israelite în Moldova, 
după Unirea Principatelor.  

”Viaţa comunităţii evreieşti ieşene nu a 
fost lipsită de convulsii interne. Liderii aces-
teia, conştienţi de însemnătatea educaţiei 
au făcut demersuri pentru înfi inţarea de şcoli 
publice, la care să aibă acces şi păturile de 
jos ale societăţii. Efortul nu a fost deloc unul 
uşor. Greutăţile erau generate de: 1. menta-
lităţile epocii prezente şi în sânul comunităţii, 
rezistentă la educaţie; 2. lipsurile materiale, 
birocraţia administraţiei, legislaţia neadec-
vată şi greoaie.[…] Cele dintâi şcoli publice 
israelite erau inaugurate în vara anului 1860 
în mahalaua Tg. Cucului, cu participarea 
chiar a ministrului M. Kogălniceanu, ovaţio-
nat de participanţi.

Înfiinţarea şcolilor israelito-române în 
capitala Moldovei în vara anului 1860 a con-
stituit un imbold pentru comunităţile evreieşti 
din Moldova. În perioada imediat următoare 
se înfi inţează şcoli publice israelite în oraşele 
Dorohoi, Botoşani, Piatra Neamţ, Tg. Neamţ, 
Bacău, Galaţi, Bolgrad, Cahul, Ismail, în târ-
gul Mihăileni etc. Legislaţia în domeniu – din 
1861 şi cea modernă din 1864 – îngăduia 
înfi inţarea de şcoli publice, de stat sau ale 
comunelor, dar şi private, toate supuse, însă, 
controlului de stat prin autorizarea de funcţi-
onare a acestora care presupunea, implicit, 
şi autorizarea corpului didactic. Nu puţine au 
fost cazurile când diverşi evrei întreprinzători 
deschideau şcoli fără a poseda autorizaţie 
legală şi, după încasarea taxelor de la elevi, 
dispăreau din oraş.[...]

Revenind la şcolile publice israelito-ro-
mâne din Iaşi, documentele consemnează 
o întrerupere de un an şi jumătate în funcţi-
onarea lor. Cum s-a ajuns aici ? Înfi inţarea 
lor în 1860 s-a realizat de către un Comitet 
şcolar care nu a mai fost recunoscut de 
comunitate în 1862, dar care încă avea 
controlul asupra veniturilor care asigurau 
funcţionarea lor şi a spitalului israelit. Din 
ce se constituiau aceste venituri şi care era 
dimensiunea lor afl ăm din diverse surse 
ale vremii. Atât pentru comunitatea israelită 
din Iaşi, cât şi pentru celelalte din târgurile 
şi oraşele Moldovei s-a instituit, cu acordul 
autorităţilor statului, o taxă, numită gabelă 
sau tacsie, pe carnea cuşer şi de pasăre de 
patru parale pe ocă. La nivelul comunităţii 
ieşene, din această taxă se adunau, conform 
documentelor Epitropiei israelite, cca 12.000 
galbeni pe an, din care pentru şcoală erau 
destinaţi 3600 de galbeni. Cum la cursul 
pieţei din Iaşi un galben echivala cu 32-31 
de lei, deducem că pe an se asigurau venituri 
de cca. 384.000 pe an. 

Strângerea gabelei – tacsiei pe carnea 
cuşer era concesionată, iar veniturile se 
găseau sub controlul Comitetului şcolar 
din 1860, care fusese doar recomandat 
de Epitropia spitalului israelit, şi nu ales! 
[…] Masa mare a comunităţii se vedea 
marginalizată în luarea deciziilor chiar dacă 
modalitatea de adoptare a acestora era una 
democratică. Printr-o hotărâre a guvernului 
Principatelor Unite, publicată la 3 iulie 1862, 
se introduce veto-ul la adoptarea deciziilor 
în cadrul comunităţilor religioase evreieşti. 
Sărăcimea comunităţii israelite utilizează de 
acest drept, opunându-se practicării gabelei 
pe carnea cuşer. Drept consecinţă, sursa 
veniturilor pentru întreţinerea spitalului şi 
şcolilor israelite, precum şi pentru diverse 
acte de binefacere dispare, încât, treptat, 
fondurile economisite se epuizează. Comi-
tetul şcolar israelito-român din Iaşi s-a văzut 
în imposibilitate de a mai întreţine şcolile din 
lipsă de bani.” 

 Ca atare, „şcolile israelite se închid, apoi 
se redeschid.”

*
Documentatul discurs, împreună cu 

celelalte luări de cuvânt de la ceremonia de 
primire în A.O.S.R. a preşedintelui F.C.E.R. 
vor fi  publicate integral într-o broşură, ce 
urmează a vedea lumina tiparului în urmă-
toarele săptămâni. (R.E.)



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 386-387 (1186-1187) - 1 - 30 iunie 2012  17

„Stampă 
etnografi că” 
şi „manifest 

pentru comunicare”
Binevenite în pe-

isajul cultural româ-
nesc, cărţile scrii-
torilor israelieni de 
limbă română sunt, 
deopotrivă, mărturii 
despre modul în care 
ţara-mamă trăieşte în memoria lor afectivă, 
dar şi despre avatarurile absorbţiei şi de-
venirile generaţiilor următoare în Israelul 
modern. Totul - transfi gurat în parabole cu 
deschidere perenă: dragoste de mamă şi 
dragoste de femeie, cinste, bunătate, cru-
zime, luptă pentru existenţă, umor, duioşie; 
şi parabole centrate pe probleme actuale: 
meditaţii despre fanatism, moderaţie, liberă 
cugetare. 

„Karin, mon amour, de Francesca 
Stoleru, carte recent lansată la Uniunea 
Scriitorilor din Capitală, în Sala - încărcată 
de istorie – a Oglinzilor, poartă amprenta 
ambelor tendinţe, cum remarca şi Ioan 
Holban în prefaţă: „Feminitatea e simbolul 
romanului; dragostea, esenţa acesteia, e 
semnul normalităţii”, fără a omite însă că 
dramatismul cărţii constă în confruntarea 
de mentalităţi: tradiţională şi modernă în 
stetl-ul de baştină; ultra-religioasă şi atee 
în lumea israeliană de azi. Şi este meritul 
directorului Editurii „24 de Ore”, din Iaşi, 
Adi Cristi, care şi-a propus şi a dovedit 
că poate să reintegreze literaturii române 
scriitori israelieni rezonând puternic faţă 
de România. Domnia sa a deschis eveni-
mentul cu o schiţă biografi că a Francescăi 
Stoleru, medic de profesie, scriitoare din 
dragoste de Frumos – de altfel, unul din 
laitmotivele vorbitorilor a fost picturalitatea 
romanului -, demonstrând prin „Karin…” 
că „se afl ă în rândul scriitorilor profunzi din 
literatura română”. Criticul literar Ioan Adam 
a remarcat eleganţa românei folosite de au-
toare, „cu uşoară patină arhaică”, şi a făcut 
o paralelă între „Cartea nunţii” de George 
Călinescu şi „Karin…”, care se susţine, 
cred, doar prin nuntire, moment fundamen-
tal în ciclul vieţii, dar diferit ca abordare: 
din perspectivă masculină, fără conotaţii 
etnologice, religioase la George Călinescu, 
prin prisma femeii evreice din trecut şi de 
azi la Francesca Stoleru. Decodând, ca 
şi prefaţatorul volumului, tensiunea dată 
de confl ictul între canonul ultrareligios şi 
libera cugetare, criticul a evidenţiat punctul 
de vedere al autoarei: moderaţia, care se 
împotriveşte atât fanatismului cât şi aban-
donării tradiţiei. Două sinteze memorabile: 
cartea – „o stampă etnografi că” şi „manifest 
pentru îngăduinţă, comunicare”. 

Publicistul şi scriitorul Teşu Solomovici a 
pus refl ectorul asupra israelismului refl ectat 
în problematica romanului, cu care cititorul 
român se poate familiariza: date etnologice, 
arheologice, politice, etnologice ale Israelu-
lui. A fost evidenţiată forţa scriitoarei de a 
da viaţă personajelor sale. Polemizând cu 
opinia lui Ioan Adam despre cultul arhaic 
al arborilor – strămoşii omului - din arealul 
nordic, care ar fi  prezent în roman, vorbitorul 
a arătat că ritualul rugăciunii la copaci vine 
dintr-o povestire hasidică, în care rugăciunea 
e înlocuită de amintirea rugăciunii iar aceas-
ta - de spaţiul natural: copacii din pădurea 
în care ea se ofi cia. Elemente biografi ce şi 
consideraţii fi lozofi ce – matricea spirituală 
a autoarei, nordul Moldovei, din care vin 
mari scriitori români - au defi nit comentariile 
Magdei Giurgiu. O convingătoare afi nitate 
de destin a animat intervenţia Dorinei Klein. 
Mulţumind celor care au ajutat-o să publice 
cartea, i-au făcut o ilustraţie de artă auten-
tică, prefaţatorului, vorbitorilor, Francesca 
Stoleru a lăsat întredeschisă uşa spre la-
boratorul ei de creaţie şi a citit – „aperitiv” 
pentru pofta de lectură a potenţialilor cititori, 
câteva fragmente mustind de sensibilitate, 
în care zorile şi amurgul, sfâşierea şi înţele-
gerea înţeleaptă a rotirii nesfârşite a timpului 
se topesc în aceeaşi lumină. 

IULIA DELEANU

Andrei Oişteanu - 
Serie de autor la 
Editura Polirom
La standul Editurii „Polirom” a avut 

loc, la 3 iunie a.c., lansarea seriei de 
autor a lui Andrei Oişteanu şi anume, 
volumele „Grădina de dincolo” şi 
„Imaginea evreului în cultura română”. 
Criticul literar Paul Cernat a subliniat 
că în prima carte, scrisă în 1980  şi 
în care autorul valorifi că preocuparea 
lui ca antropolog, există o interesantă 
abordare a relaţiei dintre basm şi mit, 
prin prezentarea unor animale mitolo-
gice şi a legendelor din jurul lor. Dar cri-
ticul a considerat reeditarea volumului 
“Imaginea evreului în cultura româ-
nă” (a treia ediţie completată) ca un 
adevărat „regal”, o carte de referinţă 
în cultura română. Este o lucrare 
provocatoare, pasionantă şi convin-
gătoare care face un inventar „horror” 
al stereotipiurilor negative (dar şi po-
zitive) ale antisemitismului european 
şi românesc, a subliniat el. 

Istoricul Lucian Boia a califi cat „Ima-
ginea evreului în cultura română” drept 
o lectură pasionantă, o lucrare clasică 
în cultura română. Volumul prezintă 
evreul mitologizat de către societatea 
românească. Dar, îşi pune întrebarea 
istoricul, cum sunt românii? Despre 
evrei există numeroase lucrări dar 
cum să defi nim imaginea românului, 
ţinând cont că în multe probleme se 
manifestă o poziţie echivocă, pozitivă şi 
negativă. De pildă defi niţia “România, 
o ţară de frontieră” se caracterizează 
prin izolare şi deschidere, la aprecierea 
despre Antonescu, se pune întrebarea 
dacă a omorât evrei sau i-a salvat pe 
evrei, de asemenea, dacă a fost sau 
nu Holocaust pe teritoriul României. 

În intervenţia sa, Andrei Oişteanu 
a subliniat că atunci când şi-a conce-
put cartea, domeniul imagologiei era 
necunoscut. Într-adevăr, a precizat el, 
ar trebui şi o lucrare despre imaginea 
românului în cultura română. În urma 
unui sondaj cu privire la calităţile pozi-
tive şi negative ale românilor, pe primul 
loc au ieşit: ospitalitatea – calitate 
pozitivă şi intoleranţa-calitate negativă. 
Dacă primul aspect este temporar, cel 
de-al doilea înseamnă o atitudine pe 
termen lung, care implică instituţii şi 
legislaţie. Andrei Oişteanu a adoptat 
o poziţie fermă în ceea ce priveşte pe 
Antonescu şi Holocaustul, subliniind 
că nu numărul de victime contează în 
aprecierea fenomenului ci existenţa 
fenomentului în sine. (E.G.)

O  p o e t ă  –  T a n i a  S a i c i u c
Tania Saiciuc este nu numai muzeograf al Comunităţii Evreilor din Bucureşti, dar şi 

o poetă de valoare. Afi rm acest lucru după citirea a două plachete (mai are un volum 
în pregătire), ca şi după audierea unor lecturi la Salonul literar al JCC. Volumul „Ca o 
scoică arena” a apărut în anul 2009, la ed. Ex Libris Universalis, cu o prefaţă semnată 
de poetul Grişa Gherghei. Este dedicată mamei, un gest care înnobilează pe orice 
autor. Titlul, sugestiv şi cuprinzător pentru întreaga creaţie a poetei, este susţinut şi 
de primul poem din volum. Cităm fi nalul – „Arena, arena e locul/ tăcerii de gheaţă /
şi focul”. Poezia Taniei Saiciuc cucereşte prin naturaleţe, spirit rafi nat, profunzime a 
sentimentelor. „Ce închisoare ne e trupul/ciudată răstignire/ o închisoare mai aievea/
nu poţi găsi în fi re”. Eroul ales de autoare este gladiatorul, victimă şi luptător totodată, 
pe care „arena nu-l învie”. Victoria este de ordin moral. „Soarele e jos/ miroase a iarbă 
murită”. Pescăruşii sunt speranţele care pot minţi uneori. Dar bucuria vieţii nu lipseşte 
– „fl uturii iarăşi glumesc printre fl ori”. Versurile sunt incantatorii, melopeea se aude 
în surdină, însoţeşte gestul poetic. Tristeţea este privită ca „un alt sânge” circulând 
în paralel. Iubirea este cheia „în sol major” a partiturii poetice – „Mă vindecă de orice 
spaimă/credinţa ochilor tăi vii”… „Lăsasem în urmă un câmp împlinit/o lume întreagă 
ce-aveam de iubit”. A doua plachetă, „Amintirea unei mari iubiri” ( 2011) are pe copertă 
o reproducere după Botticelli, „Primavera”, iar moto-urile sunt din Byron şi Dante. O 
etapă superioară a creaţiei se anunţă. Tonul este mai grav, dar nu aduce disperarea, 
ci dimpotrivă, forţa vitală a celui încrezător în forţele proprii. Ne afl ăm între „palat şi 
temniţă”, între fericire şi opusul ei. „Se veştejeau pe rând/frunzele nopţii”… „şi lecu-
iam… o pasăre rănită-n zbor”. Poeta se simte închisă în cetate, dar este o închisoare 
din care versul te poate elibera. „Ochii tăi mai există şi acum/n-au murit niciodată”. „ 
Lumina îşi caută rădăcina”, iar rădăcina este o întreagă tradiţie de cultură şi iubire. 
„De-atâta râs apare-n colţul pleoapei/o lacrimă amară ca pelinul”. Arena nu a dispărut, 
dar este acum pustie. Lumina coboară în frunze. ”Stelele năuce zboară…trenurile trec 
pe rând”, apar, însă „păsările mari, albastre”. „Îmblânzisem focul/îţi scriam poeme/
îmi era devreme/îmi era demult”, ne amintesc aceste cuvinte de un vers al Marinei 
Ţvetaeva, o mare sentimentală a poeziei ruse. Finalul anunţă apariţia „corăbiei cu 
pânze purpurii”. Tania Saiciuc mai are multe de spus.

B. MEHR

Joi, 31 mai 2012, în cadrul Târgului 
de Carte Bookfest, a avut loc la standul 
Editurii Hasefer lansarea următoarelor 
volume: “Cu tălpile pe jar” de Michael 
Skakun, “Femeia cu carnea albă” de 
Felix Aderca, “Antichi-
tăţi iudaice” de Flavius 
Josephus (reeditare).

Directorul editurii, 
dr. Alexandru Mari-
nescu, a prezentat 
cărţile şi motivaţia 
acestor apariţi i. În 
condiţiile în care pe 
piaţa cărţii literatura 
de calitate îşi face 
drum mai anevoios, 
din cauza unei nefe-
ricite curse a renta-
bilităţii economice şi 
a lipsei de preocu-
pare pentru un stan-
dard cultural-educativ 
adecvat (promovarea 
unor producţii de fac-
tură ieftină), alegerea 
unor lucrări cu ca-
racter istoric („Antichităţi iudaice“, „Cu 
tălpile pe jar”), artistic (romanul erotic 
al lui Aderca) este o datorie împlinită cu 

responsabilitate de editura pe care o con-
duce, a spus vorbitorul. El s-a referit apoi 
la conţinutul cărţii scriitorului american 

Michael Skakun (car-
tea a fost recenzată 
în numărul din mai al 
“Realităţii Evreieşti”). 
Modul de abordare 
a unor aspecte tragi-
ce din anii ultimului 
război mondial, su-
pravieţuirea miracu-
loasă a unui evreu 
care ajunge să fie 
angajat în trupele SS, 
ca etnic turco-tătar 
musulman, aminteşte 
de literatura de război 
a unui Erich Maria 
Remarque. Relaţiile 
interumane, parale-
lismul dintre morala 
islamică şi iudaică, 
grozăviile din lagărele 
de exterminare nazis-

te sunt surprinse cu talent şi inteligenţă 
de prozatorul american. 

Dr. Hary Kuller a salutat reeditarea 

celebrei cărţi a istoricului Jose phus Fla-
vius, „Antichităţi iudaice”, carte cu impact 
atât în tradiţia culturală a evreilor, cât şi 
a creştinilor. Reluarea istoriei biblice şi 
aducerea acesteia la anii războiului iu-
deo-roman, care s-a fi nalizat cu distruge-
rea Templului de la Ierusalim, constituie 
un reper cultural pentru orice cititor şi 
cercetător în domeniu. Peste 4000 de 
nume sunt amintite în cele două volume 
ale cărţii. 

Istoricul literar Henri Zalis a menţionat 
traseul în literatură al lui Felix Aderca, un 
nume de marcă în cultura română, ca 
şi ediţiile cărţii „Femeia cu carnea albă” 
(1927, 1992, 2012). Este un roman erotic 
de cea mai bună factură, fi ind apreciat 
de critica din perioada interbelică (Pom-
piliu Constantinescu, ş.a.). După 1944, 
creaţia lui Aderca a fost trecută în umbră, 
nefi ind considerată „utilă” educaţiei ma-
selor muncitoare. Henri Zalis este unul 
dintre cei mai perseverenţi exegeţi ai 
operei lui Aderca, scriitor care necesită 
o reevaluare meritată.

Târgul de Carte a găzduit zeci de 
edituri, trusturi, case editoriale. Invitat de 
onoare a fost anul acesta Franţa, într-un 
pavilion special amenajat.

BORIS MARIAN

Bucureşti, 30 mai-3 iunie 2012
E d i t u r a  H a s e f e r  l a  T â r g u l  d e  C a r t e  B O O K F E S T

Într-o scrisoare adresată preşedinte-
lui Parlamentului Ungariei, László Kövér, 
Elie Wiesel îi transmite că renunţă la Or-
dinul Marea  Cruce de Merit a Ungariei, 
care i s-a acordat în iunie 2004. Aceasta 
deoarece „Kövér , împreună cu fostul 
secretar de stat  la cultură, Géza Szőcs, 
şi liderul extremei drepte „Jobbik”, Gábor 
Vona, a participat la o ceremonie în Ro-
mânia în onoarea lui József Nyirő , mem-
bru al parlamentului nyilaşist” (Crucile cu 
Săgeţi). „Am considerat jignitor, scrie Elie 
Wiesel, ca preşedintele Parlamentului 
Ungariei să participe la o ceremonie 
în onoarea unui ideolog fascist al regi-
murilor Horthy şi Szálasi. Această ştire 
îngrijorătoare urmează altora care infor-
mează despre frecventele iniţiative  de a 
da unor spaţii publice numele lui Miklós 
Horthy, fostul conducător al Ungariei din 
timpul războiului, şi a-i reabilita pe Albert 

Wass (scriitor transilvănean, condamnat 
în România pentru crime de război n.r.) 
şi alte persoane care au colaborat intens 
cu regimurile fasciste din Ungaria. Am 
fost de asemenea informat că scrierile 
unor intelectuali de extremă dreaptă 
sunt introduse sistematic în programul 
de învăţământ din Ungaria... A devenit 
din ce în ce  mai evident că autorităţile 
din Ungaria încurajează reabilitarea unor 
episoade tragice şi criminale din trecutul 
Ungariei, şi anume, implicarea guverne-
lor din Ungaria din perioada războiului 
în deportarea şi asasinarea a sute de 
mii de cetăţeni evrei ai ţării. Nu doresc 
să fi u asociat în nici un fel cu astfel de 
activităţi. De aceea, renunţ la Marea 
Cruce a Ungariei care mi s-a acordat de 
preşedintele Ungariei, la 24 iunie 2004”, 
îşi încheie scrisoarea Elie Wiesel. (E.G.)

Ca o consecinţă a cazului József Nyirő

Laureatul Premiului Nobel 
pentru pace, Elie Wiesel, 

renunţă la Marea Cruce a Ungariei
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Pentru 
o comunitate 
naţional-religioasă

Viaţa obştească a evreimii bucureştene în 
anii 1918-1919 s-a desfăşurat printre altele 
sub semnul clarifi cărilor teoretice, programati-
ce şi organizatorice privind profi lul Comunităţii 
Evreieşti ce urma să renască din propria-i 
cenuşă.

Evenimentele interne şi internaţionale se 
dovedeau a fi  favorabile încununării cu succes 
a eforturilor de decenii pentru reînfi inţarea 
Comunităţii.

„Monumentala rezoluţie de la Alba-Iulia”, 
cum denumea „Curierul Israelit” Declaraţia 
Unirii de la 1 Decembrie 1918, care recunoş-
tea drepturi egale pentru toate neamurile din 
Transilvania alipită României, Tratatul privind 
drepturile minorităţilor, semnat la Conferinţa 
de Pace de la Paris, care garanta minorită-
ţilor naţionale libertate completă, practicarea 
dezvoltării culturii lor etnice, stăteau la baza 
noilor concepţii ale unor reprezentanţi ai obştii 
evreimii bucureştene pentru care reînfi inţarea 
Comunităţii devenea o necesitate social-
politică de primă urgenţă. Se preconiza o 
Comunitate nu doar ca instituţie de cult, dar 
şi etnic-naţională. Evreimea este văzută ca o 
minoritate naţională cu particularităţile specifi -
ce oricărei minorităţi. Relevante pentru aceste 
concepţii sunt răspunsurile unor personalităţi 
ale vieţii obşteşti evreieşti la o anchetă iniţiată 
de ziarul „Curierul Israelit”, în anul 1919, pe 
tema necesităţii reînfi inţării Comunităţii.

Printre primii care răspund la întrebările 
formulate se afl ă Iosef Berkowitz. Din decla-
raţiile tânărului avocat, şcolit în Franţa, cu 
orientare democratic-iluministă, reţine atenţia 
legătura pe care o vede între mutaţiile concep-
ţiilor despre statutul minorităţilor într-un stat 
naţional şi noua funcţie a Comunităţii Evreilor. 
I. Berkowitz declara: „Astăzi, când atâtea state 
noi se încheagă pe baza principiului naţiona-
lităţilor, chestiunea polietniei statului este pe 
deplin lămurită. Această primenire ce a adus-o 
cu sine catastrofa mondială nu ne poate lăsa 
nici pe noi, evreii, neatinşi.”

În optica rabinului filozof Iacob-Itzhak 
Niemirower, asupra Comunităţii trebuie să-şi 
pună amprenta dublul caracter al Israelului. 
„Căci la noi religia şi naţiunea sunt intim cres-
cute împreună, ca fraţii siamezi. Numai acela 
este pe deplin evreu, care recunoaşte sfi ntele 
adevăruri ale religiei noastre şi în acelaşi timp 
faptul că există o naţiune evreiască. Comuni-
tatea trebuie să aibă în vedere toate momen-
tele culturale ale evreimii, să-i cuprindă, de la 
cei mai ortodocşi, până la cei mai liberali, pe 
toţi.” Niemirower este adeptul pan-iudaismu-
lui, în înţelesul cultural al noţiunii.

Herman G. Breyer, preşedintele Societăţii 
SACRA, s-a pronunţat pentru o Comunitate 
în care simţul religios să se îmbine cu cel 
naţional. „Să ne dăm mâna cu toţii.”

Rabinul dr. B. Boris Reicher de la Templul 
Unirea Fraternă s-a declarat pentru o Comu-
nitate naţional-religioasă. „Doresc înfi inţarea 
unei singure Comunităţi Centrale, fără a ţine 
seama de gradul de religiozitate al membrilor 
ei.”

M. Schweig, directorul ziarului „Curierul Is-
raelit”, a pus accentul pe necesitatea evreizării 
instituţiei comunitare, pe educarea maselor în 
spiritul culturii evreo-naţionale. „Acest spirit 
urmează să impună în comunitate sioniştii.”

Herman Kempner, membru în conducerea 
Societăţii SACRA, a fost şi el partizanul profi -
lului naţional al Comunităţii: „Trebuie să fi e o 
instituţie menită să reprezinte în mod demn 
interesele evreilor.”

Pe lângă abordarea problemei caracterului 
naţional şi nu doar cultual al instituţiei comuni-
tare, ancheta a adus în discuţie şi alte principii 
care urmau să constituie temelia de bază 
a acestei noi organizaţii obşteşti a evreimii 
bucureştene. Cum sunt: spiritul democratic; 
funcţia cultural-educativă; cultivarea tradiţiei 
iudaice; apărarea intereselor morale şi sociale 
ale evreilor.

În ceea ce priveşte relaţiile cu statul, s-a 
optat pentru autonomie culturală, politică şi 
religioasă. „Comunitatea trebuie să se con-
ducă de principiile etnice proprii, admise 
azi pentru toate popoarele.”

LYA BENJAMIN

Top 3 din 30
O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile C.

E.
B.

„ M a r ş u l  v i e ţ i i “  –  u n  f i n a l  b u c u r e ş t e a n
În numărul de luna trecută am publicat un amplu reportaj 

de la “Marşul vieţii”, acţiune la care a participat şi Alexandru 
Marinescu, redactorul-şef al publicaţiei. Nu mai insistăm 
acum asupra acţiunii în sine, fi indcă a fost spus tot ce era 
esenţial. Menţionăm numai că acest marş a mai avut o eta-
pă la Bucureşti în care la Primăria sectorului 3 participanţii, 
elevi de la licee din Capitală, s-au reunit din nou pentru a-şi 
împărtăşi impresiile.

De ce la Primăria sectorului 3? Pentru că această instituţie 
a fost, alături de Fundaţia Lauder, unul din sponsorii principali 
ai excursiei elevilor în fostul iad al lagărelor de exterminare. 
După cum spunea Liviu Negoiţă, primarul (de atunci – n.a.) 
sectorului 3, în această  zonă a Capitalei a trăit până după 
război cea mai mare concentrare de populaţie evreiască 
din oraş. “Avem obligaţia, ca români, să recunoaştem că în 
România au avut loc astfel de fapte. Numai recunoscând 
aceste orori putem face ca ele să nu se mai repete” a spus 
el. Iar Primăria nu numai că a sprijinit material drumul în 
Polonia dar, la întoarcere, a contribuit, alături de Fundaţia 
Lauder, la editarea unui album excepţional ca realizare ar-
tistică, conţinând impresii ale elevilor dar şi 47 de fotografi i 
color, format A4, realizate în ”Marşul Vieţii” de Marius Geller. 
Aceleaşi fotografi i, într-un format mult mai mare, pe panouri, 
au alcătuit o expoziţie deschisă în holul central al Primăriei.

Elevii David Morărescu, Lucian Marin, Iulia Cezara Popes-
cu, Voicilă Anne Marie, Robert Gunza au prezentat impresiile 
pe care li le-au lăsat aceste zile de vizită într-un iad pe care 
nu şi l-ar fi  putut imagina. Tova Ben Nun-Cherbis, preşedinta 
Fundaţiei Lauder, a prezidat această manifestare, la care au 
luat cuvântul conf. dr. Liviu Beris, preşedintele AERVH, şi 
dr. Alexandru Florian, directorul executiv al Institutului “Elie 
Wiesel”. (A. BANC)

• România, printre cele 
mai vulnerabile economii 

din Centrul Europei
Banca Mondială, care tocmai ne-a 

împrumutat, cu titlu preventiv, un mili-
ard de euro, folosibili „numai dacă este 
necesar”, pentru creşterea efi cienţei 
cheltuielilor guvernamentale, perfec-
ţionarea managementului societăţilor 
cu capital de stat şi sporirea calităţii 
serviciilor sanitare, face două previziuni 
surprinzătoare referitoare la România.

Pe de o parte, creşterea economiei 
româneşti se va încetini anul acesta la 
1,5%, faţă de 2 % anul trecut, dar va 
atinge 3% în 2013. E drept că România 
va continua şi în 2013 să înregistreze o 
creştere economică sub media regiunii 
(4,1%), dar tot mai cred că previziunea 
de dublare a ritmului de creştere pentru 
anul viitor este un pic  prea optimistă. 

Şi asta pentru că la sfârşitul lui 2012 
vom avea din nou alegeri, iar anii elec-
torali nu sunt deloc favorabili dezvoltării 
economice. 

Pe de altă parte, experţii BM previn 
că România, alături de Letonia, Lituania, 
Macedonia şi Bulgaria, se numără prin-
tre ţările ale căror exporturi depind cel 
mai mult de situaţia de pe piaţa Zonei 
Euro, unde se anunţă furtună atât din 
cauza Greciei, Spaniei şi Italiei, cât şi 
a faptului că şapte ţări din 17 sunt în 
recesiune.

Deşi sistemul bancar din România 
este solid, creditele neperformante au 
ajuns la 14,2% din total, iar raportul 
dintre depozite şi creditele acordate 
de băncile active pe piaţă, în marea lor 
majoritate, cu capital străin, ajunge la 
... 127%.

În opinia BM, un alt risc major căruia 
economia românească trebuie să îi 
facă faţă este aversiunea faţă de risc a 
investitorilor, care ar putea părăsi ţara, 
de îndată ce condiţiile internaţionale se 
vor înrăutăţi.

Nimeni nu ştie acum ce infl uenţă 
va avea rezultatul alegerilor din Grecia 
asupra economiei statelor membre UE 
şi, prin contagiune, asupra economiei 
SUA şi a celei mondiale. Dar dacă 
previziunile BM privind riscurile cu care 
se confruntă economia românească 
se adeveresc, de unde vom lua forţa 
anul acesta pentru a pregăti o creştere 
economică dublă în 2013?

• 2013, anul în care va curge 
lapte şi miere în România

Dacă iei în seamă promisiunile politi-
cienilor, atunci ar trebui să ne aşteptăm 
ca în 2013 în România să curgă lapte şi 
miere. Ministrul muncii, Mariana Câm-
peanu, spune că „este posibil ca, din 
2013, să fi e reduse contribuţiile sociale 
la angajator. Noi am propus scăderea 
cu 5% a CAS la angajator, din 2013”. 
Şi nici salariaţii nu vor fi  uitaţi, pentru 
că, spune ministrul, va creşte şi salariul 
minim pe economie, iar cei cu salarii 
mici vor avea de plătit un impozit mai 
mic decât în 2012!

Tot în anul viitor, cine va avea bafta 
să trăiască în România va vedea şi o 
modifi care a Codului Muncii care să 
sporească protecţia angajaţilor faţă de 
eventualele abuzuri ale angajatorilor. 

Nici alocaţia pentru copii nu va bate 
pasul pe loc. E adevărat, aici promisiu-
nile sunt pe termen ceva mai lung: „Va 
trebui, în viitor, să majorăm alocaţia 
pentru copii. Mi se pare hilar nivelul 
de 42 de lei. Sperăm că economia va 
merge bine şi, într-o guvernare de patru 
ani, să luăm în considerare alocaţia 
pentru copii pentru a o aduce la un prag 
onorabil, dacă nu la cel necesar, aşa 
cum ar trebui”.

Adică, dacă citim atent, asta se tra-
duce aşa: dacă vom fi  votaţi la alegerile 
legislative din toamnă, nu numai că 
vom mări salariul minim, vom scădea 
impozitele pe muncă ale angajatorilor, 
dar dacă vom fi lăsaţi la putere un 
mandat complet, poate vom mai da şi 
copiilor ceva bani în plus. Spuneţi şi 
dumneavoastră, cum să nu-ţi doreşti un 
mandat complet pentru un atare izvor 
de bunăstare?

Şi lucrurile sunt departe de a se opri 
aici. „Cota unică de 16% se menţine, dar 
pentru că avem categorii defavorizate 
şi pentru că salariul minim nu creşte 
sufi cient de mult (majorarea la 800 de 
lei, conform programului de guvernare 
al USL n.red.), trebuie protejate aceste 
categorii care nu vor depăşi salariul 
minim pe economie. De aceea, vom 
aplica nişte cote mai mici de 16%, din 
2013. Până în 800 de lei, pentru că sunt 
persoane care lucrează patru ore şi au 
sub 800 de lei, de exemplu, cota va fi  
de 8%, între salariul minim şi până la 
1.600 de lei va fi  de 12%, iar peste va fi  
de 16%”, a explicat Mariana Câmpeanu. 

Care va să zică, se păstrează cota 
unică, atâta doar că se împarte în trei 
categorii, şi ce e azi cotă unică va fi  mâi-
ne .. cotă unică maximă! Curat unică!

Un singur lucru rămâne nelămurit, 
după care poate să curgă laptele şi 
mierea. Premierul Ponta, admiţând că 
va rămâne premier ca să o păstreze pe 
Mariana Câmpeanu la Muncă, a decla-
rat că ar dori un nou acord preventiv cu 
FMI. Care acord, nici în ruptul capului nu 
va accepta aruncarea în aer a defi citului 
bugetar pentru astfel de măsuri. Poate 
s-ar putea negocia o creştere de defi cit 
pentru investiţii, dar în nici un caz pentru 
asemenea populisme.

• De acum, ştim pe ce 
dăm banii guvernului

Adică, nu mai facem piscine, săli de 
sport şi parcuri. Această decizie, dacă 
se va pune şi în practică, este una mai 
mult decât bine venită. România, aşe-
zată de ani de zile pe ultimul loc din UE 
la absorbţia fondurilor europene, loc pe 
care nu a vrut să îl cedeze nimănui, va 
avea de acum un criteriu în alocarea 
banilor de la buget pentru prefi nanţarea 
proiectelor europene. „Pentru Româ-
nia, pentru perioada 2014-2020, cele 
mai importante proiecte care trebuie 
fi nanţate sunt proiectele care îi sprijină 
pe cei care creează locuri de muncă”, 
a declarat Victor Ponta.

Propunerea, discutată cu Jose 
Manuel Barroso la Bucureşti, este mai 
mult decât judicioasă şi ar face ca banii 
europeni să fi e utilizaţi în realizarea unor 
obiective care să le dea apoi românilor 
ocazia să îşi câştige pâinea la ei acasă. 
Până acum, a lipsit un criteriu pentru 
acordarea puţinilor bani existenţi la 
buget în scopul cofi nanţării proiectelor 
europene din România, aprobate de 
Bruxelles.

Singura problemă este să vedem 
că noul guvern va schimba cu adevărat 
obiceiurile de până acum, şi anume de a 
acorda fondurile de la buget unor clienţi 
politici şi pentru obiective care se văd 
imediat, cum ar fi  o sală de sport sau un 
parc, dar care nu creează bunăstare în 
zonă, ci doar un prilej de a mai tăia o 
panglică sub obiectivele camerelor de 
televiziune.

Să dea Dumnezeu să fi e cum zice 
Ponta!

ALEXANDRU MARINESCU

Foto: Marius GellerFoto: Marius Geller

Spectacolul orădean „Scripcarul pe acoperiş”, premiat la Baia Mare
La Festivalul de teatru „Atelier” din Baia Mare, musicalul „Scripcarul pe acoperiş” ( după  romanul „Tevie lăptarul”, al lui 

Şalom Alehem), pus în scenă de Teatrul „Regina Maria” din Oradea, a fost distins cu două premii: Premiul Special al Juriului,  
acordat actorului Richard Balint pentru rolul Tevie, şi Premiul pentru coregrafi e, lui Lorand András. Menţionăm că muzica 
este interpretată de „Hakeşet Klezmer Band”, formaţia de klezmer a comunităţii orădene, care a şi sponsorizat  spectacolul, 
plătind drepturile de autor. (E.G.)
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În cadrul laboratorului de dezbateri 
al Centrului pentru Studierea Istoriei 
Evreilor din România (CSIER), etnoso-
ciolog dr. Hary Kuller a pus în dezbatere 
tema “Deschiderea iudaismului în con-
temporaneitate”, un subiect incitant, de 
interes general pentru cei care se ocupă 
de problemele iudaismului. Autorul a 
încercat să dea răspuns la întrebarea 
în ce măsură organizaţiile evreieşti din 
România - FCER, CSIER, B’nai B’rith, 
cursurile de masterat şi doctorat care 
se ocupă de civilizaţia ebraică, editura 
Hasefer şi revista ”Realitatea Evreiască” 
- se preocupă de abordarea teoretică 
multilaterală a problemei iudaismului. El 
a cerut şi o defi niţie a iudaismului, oferind 
mai multe opţiuni: mod de viaţă indivi-
dual, comunitar, cultură, etc. O altă idee 
pe care a dorit să o pună în dezbatere a 
fost conţinutul iudaismului sub aspectul 
spiritualităţii. Marele rabin Niemierower, 
a arătat H.Kuller, enumeră ceea ce el 
consideră elemente componente ale 

iudaismului: religia, cultura, ideologia, 
literatura, fi losofi a, operele halahice, mi-
draşice, talmudice, biografi a creatorilor, 
poeţilor şi filosofilor perioadei arabo-
iudaice, autorii responselor, pulpilurilor, 
Cabala, hasidismul, legendele, literatura 
ghetourilor, pericopele, dicţionare şi 
enciclopedii , creaţiile în limbile idiş şi 
ladino, limba karaiţilor, arta evreiască. 
Dacă ne referim la religie, a subliniat el, 
există şi în iudaismul mondial o varie-
tate copleşitoare de curente şi orientări 
(ortodoxism, conservatorism, neologi, 
reform etc.). Toate acestea ar trebui cu-
noscute, dar, din păcate, ele sunt prea 
puţin abordate şi studiate în România, 
în cadrul diferitelor instituţii şi organizaţii 
evreieşti. Pe vremuri, a arătat autorul 
referatului, personalităţi din comunităţile 
noastre au stat în vârful acestor orientări, 
şi a dat ca exemplu neoconservatorismul 
şi activitatea curţilor rabinice din Statele 
Unite,unele originare din România, ca 
de pildă casa rabinilor din Satu Mare 

(satmarer rebe). De asemenea, numele 
şi poziţia unor rabini ca Niemierower, 
Şafran sau Moses Rosen erau cunos-
cute în lumea evreiască din Occident, 
aceştia promovând, fi ecare în felul său, 
ideea deschiderii iudaismului faţă de 
contemporaneitate. De aceea, obiectivul 
organizaţiilor şi instituţiilor evreieşti din 
România ar trebui să fi e popularizarea 
în rândul evreimii a tuturor acestor 
curente şi personalităţi, a operelor lor. 
Acesta trebuie realizat prin publicarea 
unor lucrări la editura Hasefer, Hary 
Kuller recomandând traducerea lucrării 
“O istorie a iudaismului în epoca moder-
nă”, dar şi a altor cărţi despre manifestă-
rile iudaismului în diferite direcţii.

La dezbaterile care au urmat ( dr.Liviu 
Rotman, dr.Lya Benjamin, T.G. Maio-
rescu, dr. M.Holban, Nathan Neta, 
ing. A.Kupferberg, secretar general al 
Federaţiei), au fost abordate chestiuni 
ca necesitatea deschiderii faţă de mo-
dernizare, problema iudaismului laic 
- cu sau fără filon religios, problema 
responsabilităţii omului faţă de el însuşi 
şi faţă de Dumnezeu, valorile etice iu-
daice, cunoaşterea ortodoxismului din 
toate punctele de vedere, inclusiv a 

ortodoxismului din România, eforturile 
Federaţiei de a păstra religia şi tradiţiile, 
încercările de a atrage tinerii către studii 
legate de iudaism şi viitorul comunităţii. 
Una din ideile esenţiale formulate a fost 
alegerea priorităţilor şi găsirea unor 
modalităţi de a păstra ceea ce am avut, 
de a arăta contribuţia evreilor la spiritua-
litate, eventual prin crearea unui Muzeu 
al istoriei evreilor, pe mai multe module 
care să evoce modul de viaţă al evreilor 
(Toma George Maiorescu).

În concluziile dezbaterilor, dr. Liviu 
Rotman, directorul CSIER şi moderatorul 
evenimentului, a vorbit despre contri-
buţia centrelor de iudaistică din ţară în 
dezvoltarea cercetărilor iudaice, unele 
dintre studii fi ind remarcabile. Acesta 
este viitorul, calea de a păstra memoria 
evreilor în condiţiile în care comunitatea 
evreiască se apropie de punctul fi nal. 
La rândul său, dr.Harry Kuller a cerut o 
mai mare deschidere către fi losofi a şi 
teologia iudaică sau critica religiei şi i-a 
îndemnat pe tinerii cercetători neevrei 
cât şi pe cei care predau ştiinţele iudaice 
să aibă o simpatie, sentimente de înţe-
legere şi compasiune faţă de iudaism.

EVA GALAMBOS

VIZITA UNEI DELEGAŢII ISRAELIENE LA SINAGOGA MARE DIN CAPITALĂ
O delegaţie a Poliţiei israeliene, condusă de Moti 

Hammer, şef de departament, a vizitat Sinagoga Mare 
din Capitală. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de consilierul 
preşedintelui F.C.E.R., dr. ing. José Blum, care a relevat 
valoarea arhitectonică şi istorică remarcabilă a acestei 
sinagogi, declarată monument istoric de către Academia 
Română, precum şi faptul că, în prezent, ea găzduieşte 
o expoziţie de istorie a Holocaustului în România. 

Domnia sa a făcut o trecere în revistă a îndatoririlor 
care-i revin în calitate de coordonator al activităţilor 
culturale ale F.C.E.R., incluzând şi evenimente culturale 
organizate în comunităţile din ţară. A fost un prilej de 
prezentare succintă a instituţiilor culturale ale Federaţiei. 

 Editura „Hasefer”, publicând 15 – 20 de titluri pe an, 
foarte apreciată în ţară şi străinătate, participând curent 
la Târgul Internaţional de Carte de la Ierusalim. În urmă 
cu trei – patru ani, când numărul evreilor din România 
era mai mare, se tipăreau circa 25 – 30 de titluri anual. 
„Cărţile apărute în această editură stârnesc şi interesul 
publicului românesc”, a menţionat vorbitorul.  Centrul 
pentru Studierea Istoriei Evreilor din România (CSIER), 
care, pe lângă misiunea de bază - cercetarea istoriei 
comunităţilor evreieşti din România -, este şi partener al 
instituţiilor de învăţământ superior similare din România: 
Centrele de studii iudaice din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Craio-
va, Arad. Tot în cadrul CSIER funcţionează şi Programul 
de facilitare pentru obţinerea de compensaţii de către 
evreii care au avut de suferit în anii Holocaustului din 

România.  Revista „Realitatea Evreiască”, cu apariţie 
lunară, difuzată şi în Israel. 

Totodată, vorbitorul a prezentat succint situaţia actua-
lă a populaţiei evreieşti din România, accentuând asupra 
grijii constante faţă de vârstnici, cu o menţiune specială 
pentru Căminul „Amalia şi Şef Rabin dr. Moses Rosen”, 
„apreciat pe plan naţional şi internaţional”. Referindu-se 
la aspectul demografi c, dr. ing. José Blum a arătat că 
evreii din România trăiesc în 38 de comunităţi şi 93 de 
obşti, precizând că există o inadvertenţă între numărul 
celor care s-au declarat evrei la ultimul recensământ, 
sub 4 000, faţă de datele F.C.E.R., din care rezultă că în 
România trăiesc circa 7 – 8 000 de evrei. A fost evidenţiat 
faptul că, în anii interbelici, comunitatea evreiască numă-
ra aproximativ 850 000 de membri. După război, au făcut 
Alia circa 450 000 de evrei din România, reprezentând 
una din cele mai puternice mişcări de Alia din Europa. 

În continuare, arh. Aristide Streja, custode al muzeu-
lui din incinta sinagogii, supravieţuitor al Holocaustului, 
a făcut un scurt istoric al sinagogii, fondată la sfârşitul 
secolului XIX, restaurată în urmă cu peste zece ani. 
„Această sinagogă este una din cele mai mari şi mai 
frumoase sinagogi din România”, în care stilul neoclasic 
se îmbină cu stilul rococo. Sinagoga este prevăzută cu 
parter şi etaj – destinat femeilor -, loc pentru cor, un 
impresionant Aron Kodeş, adăpostind Suluri de Tora de 
inestimabilă valoare. 

Domnia sa a atras atenţia asupra documentelor 

despre Holocaustul din România care pot fi  văzute în 
muzeul adăpostit de sinagogă. Fiecare panou are in-
scripţii explicative în română şi engleză privind aceste 
documente, cu referiri la pogromul din Dorohoi -1 iulie 
1940, pogromul din Bucureşti – 21-23 ianuarie 1941, 
pogromul din Iaşi şi Trenurile Morţii - 29 iunie–1 iulie 
1941. Vorbitorul a expus circumstanţele în care s-au 
săvârşit pogromurile, cum au fost comise asasinate în 
masă, distrugeri de bunuri evreieşti particulare, de sina-
gogi. În Capitală, Cahal Grande a fost complet distrusă, 
Sinagoga Mare, în care s-au afl at oaspeţii, a fost de 
asemenea devastată. Au urmat deportările în Transnis-
tria ale evreilor din Basarabia şi Bucovina de Nord, cu 
precădere, deportări care s-au soldat, de asemenea, 
cu mari pierderi de vieţi omeneşti din cauza condiţiilor 
inumane de existenţă. Evreii din Ardealul de Nord, afl at 
sub ocupaţia vremelnică a Ungariei fasciste, au fost 
deportaţi la Auschwitz-Birkenau şi alte lagăre naziste ale 
morţii. Un prinos de recunoştinţă a fost adus „Drepţilor 
între Popoare” români: membri ai Casei Regale, înalţi 
ierarhi ş.a. Arh. Aristide Streja a fost ghidul oaspeţilor, 
care au poposit în dreptul fi ecărui panou.

În ceea ce priveşte destinaţia de Bet Hamidraş, a 
arătat vorbitorul, există minian zilnic, serviciul religios 
având loc în sala mică a sinagogii.

Delegaţia israeliană a vizitat, de asemenea, Muzeul 
de istorie a obştii evreilor din România. (I.D.)

Z I U A  I E R U S A L I M U L U I  L A  B ’ N A I  B ’ R I T H  -  R O M Â N I A

O fericită coincidenţă a făcut din „Pri-
măvara B’nai B’rith România (BBR)”, o 
excursie în natură devenită tradiţie, un 
mod de socializare pentru membrii BBR, 
făcând parte din programul iniţiat, de la 
alegerea ing. José Iacobescu ca preşe-
dinte al Forumului, un bun prilej de a săr-
bători altfel decât în formulă clasică Ziua 

Ierusalimului. Aceasta - pentru că „ieşirea 
la iarbă verde”, respectiv, la Complexul 
C.F.R. „Astoria” din Snagov, a coincis cu 
celebrarea reunifi cării Ierusalimului, capi-
tala eternă a evreilor de pretutindeni. Este 
şi ceea ce a accentuat preşedintele BBR, 
în cuvântul de bun venit adresat partici-
panţilor şi de mulţumire pentru prietenii de 

la Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) din 
Bucureşti, colaboratori ai evenimentului. 
Oraşul Vechi, unde se afl ă Kotel – Zidul 
de Apus, locul cel mai sfânt pentru poporul 
evreu, spre care ne îndreptăm zilnic, ori 
de câte ori ne rugăm lui Dumnezeu, a fost 
eliberat în 1967, în Războiul de Şase Zile, 
război de apărare, când Statul Israel a fost 
atacat de ţări arabe vecine. 

Ing. José Iacobescu a făcut un scurt 
istoric al sărbătorii:  la o lună de la eli-
berare, guvernul a promulgat legi privind 
aplicarea legislaţiei israeliene pe întreg 
teritoriul Ierusalimului şi accesul la lo-
curile sfi nte mozaice, creştine, islamice 
pentru toţi credincioşii;  la distanţă de 
un an, 28 Yiar devine Ziua Ierusalimului; 

 în 1980 Ierusalimul este proclamat 
capitala Statului Israel;  în 1998, Ziua 
Ierusalimului este declarată sărbătoare 
naţională. „La mulţi ani, Ierusalim!” a fost 
moto-ul discursului, cu incursiuni literare, 
istorice – ofrande de gând din antichitate 
până în prezent pentru Ierusalim şi Isra-
el. Dar a fost şi axul întregului program 
artistic şi al concursurilor cu premii, care 
au animat asistenţa. Recitalul de muzică 
israeliană a fost oferit de corul JCC, con-
dus de Bogdan Lifşin, îmbogăţit cu noi 
membri – cântăreţi ai Corului „Madrigal” 
şi ai Operei Naţionale Române. Melodiile 
care-au bătut mapamondul, dedicate „Ie-
rusalimului de aur”, s-au împletit cu piese 
de referinţă din folclorul românesc. A fost 
dans, au fost plimbări pe malul lacului şi 
în pădure, au fost clipe de voie bună. Toa-

te – imortalizate de fotoreporterul Sandu 
Câlţia şi de Doina Voinea, care şi-a făcut 
un mod de viaţă din voluntariatul social în 
Comisia de sănătate a BBR, continuând 
opera soţului ei, regretatul prof. univ. dr. 
Andrei Voinea. Şi a mai fost o sărbătorire: 
ziua de naştere a Magdei Trifu, voluntară 
socială la JCC – Bucureşti, cu „Mulţi ani 
trăiască!”, tort şi lumânărele. 

„Din istoria Ierusalimului”, „Întrebări 
din Biblie”, „Citate aparţinând unor mari 
personalităţi evreieşti” au fost temele 
concursurilor, cu emoţii pentru concurenţi 
şi aplauze pentru câştigători. A fost oferit 
un Premiu de onoare pentru Silviu Henri 
Wexler, unul dintre principalii donatori ai 
BBR şi un Premiu special pentru „sufl etul” 
tuturor activităţilor Forumului, Victoria 
Demayo. Premiul cel mare, „Cheia de 
Aur a Oraşului Ierusalim”, a fost acordat 
preşedintelui BBR, ing. José Iacobescu. 
Laureatul a mulţumit pentru colaborare 
directorului JCC, Shai Orny, managerului 
F.C.E.R. de proiecte, Janina Ilie, directo-
rului Complexului „Astoria”, Dan Ioniţă. 
Prof. Veronica Bârlădeanu, secretar ge-
neral al Asociaţiei Culturale de Prietenie 
România – Israel (ACPRI), a prezentat 
cartea „Istoria Israelului – o istorie picto-
grafi că din cele mai vechi timpuri până 
astăzi”, apărută sub auspiciile BBR şi 
ACPRI. O zi frumoasă pentru toţi adepţii 
versetului biblic, alineat al B’nai B’rith: 
„Ce bine şi ce frumos este când fraţii sunt 
împreună”. 

IULIA DELEANU

L a b o r a t o r u l  C S I E R : 
I u d a i s m  ş i  a c t u a l i t a t e
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• MILEA HARRY s-a născut la 1 iulie 1946 – 
Sector fi nanciar contabil şi control fi nanciar 

intern

• DUMITRU MARIN s-a născut la 4 iulie 1956 
- Ofi ciul administrativ, pază

• UMBRA ION s-a născut la 7 iulie 1950 - 
Cămin „Dr. Moses Rosen” 

• DECUSEARĂ CRINELA s-a născut la 7 iulie 
1973 - ajutor gospodăresc

• CRISTESCU ADRIANA GABRIELA s-a 
născut la 7 iulie 1977 - Centrul de ajutor

• IONESCU VICTORIA s-a născut la 9 iulie 
1938 - salariat C.E.B.

• MANEA AURELIA s-a născut la 10 iulie 
1967 - Cămin „Dr. Moses Rosen”

• NEDELCU GABRIELA s-a născut la 10 iulie 
1967 - J.C.C. 

• PANTAZI ION s-a născut la 10 iulie 1974 - 
Ofi ciul administrativ, pază

• EIZIC IANCU s-a născut la 11 iulie 1944 - 
preşedinte C.E. Tecuci

• LICHT IULIU s-a născut la 11 iulie 1944 - 
C.A.P.I. 

• SEINBERG IOLANDA MONICA s-a născut 
la 11 iulie 1947 - Ofi ciul Administrativ C.I.R. 

• TUGUI FLOREA s-a născut la 11 iulie 
1951 - Sector fi nanciar contabil şi control 

fi nanciar intern

• GEORGESCU FELICIA s-a născut la 12 iulie 
1933 - asistenţă

• IONESCU SORIN s-a născut la 12 iulie 
1955 - Ofi ciul administrativ, pază

• PETRESCU MARIA s-a născut la 13 iulie 
1943 - Centrul de ajutor

• ALECU ALEXANDRINA s-a născut la 
13 iulie 1949 - Centrul de Ajutor Medical

• TOMA CRISTIAN s-a născut la 13 iulie 1970 
- Sector management mijloace de transport

• VECHSLER DAN s-a născut la 14 iulie 1948 
- Editura Hasefer

• TEOHARIE CLEMANSA s-a născut la 
14 iulie 1955 - Sector fi nanciar contabil şi 

control fi nanciar intern

• DUMITRACHE RADA s-a născut la 15 iulie 
1941 - Cămin „Dr. Moses Rosen”

• CATI CAMIL s-a născut la 16 iulie 1931 - 
Ofi ciul Resurse Umane

• LESCAE TINCUŢA s-a născut la 17 iulie 
1969 - salariat C.E.B.

• ALDEA MARIA IRINA s-a născut la 17 iulie 
1982 – asistenţă

• TANASE MARIA s-a născut la 18 iulie 1949 
- ajutor gospodăresc

• TARTAU NICOLAE s-a născut la 19 iulie 
1954 - Ofi ciul administrativ, pază 

• BADANACE ION s-a născut la 19 iulie 1958 
- Centrul de Ajutor Medical

• PINTILIE DAN CONSTANTIN s-a născut la 
19 iulie 1974 - C.S.I.E.R. 

• PETRE DAN s-a născut la 20 iulie 1959 - 
Ofi ciul administraţie, pază, 

• TOMA ANTOANETA IULIANA s-a născut la 
20 iulie 1960 - Cămin „Dr. Moses Rosen” 

• MITICIUC ILEANA s-a născut la 20 iulie 
1967 - Cămin „Dr. Moses Rosen”

• MARIN CLAUDIA s-a născut la 20 iulie 1970 
- Centrul de Ajutor Medical

• STEINHARDT DAN s-a născut la 21 iulie 
1949 - Ofi ciul administrativ, pază 

• OPREA IOANA-RALU s-a născut la 21 iulie 
1966 - ajutor gospodăresc

• PANDELE VALERICA s-a născut la 21 iulie 
1966 - ajutor gospodăresc

• CARJAN MIHAELA IOANA s-a născut la 21 
iulie 1985 - C.A.P.I. 

• DEAC FREDI s-a născut la 22 iulie 1957 - 
preşedinte C.E. Bistriţa

• PANTAZI GHEORGHE s-a născut la 22 iulie 
1958 - Ofi ciul administrativ, pază

• RADU ALINA s-a născut la 23 iulie 1975 
- J.C.C.

• NICOARĂ ELENA s-a născut la 23 iulie 
1985 – C.I.R. 

• DAVID IOANA s-a născut la 24 iulie 1950 - 
Centrul de ajutor

• LEPOIEV SANDA s-a născut la 24 iulie 1955 
- Revista „Realitatea Evreiască” 

• TURCU CAMELIA s-a născut la 24 iulie 
1958 - Complex alimentar „M. Băluş”

• VASILE ADRIAN s-a născut la 24 iulie 1972 
- asistenţă

• MARCOVICI RUDY s-a născut la 25 iulie 
1946 - C.A.P.I. 

• SIMION TINCA s-a născut la 25 iulie 1954 
- ajutor gospodăresc

• BANICA NICOLAE s-a născut la 26 iulie 
1952 - Sector management mijloace de 

transport

• MEDELET VALERIU s-a născut la 26 iulie 
1954 - Sector fi nanciar contabil şi control 

fi nanciar

• STAN-TOMESCU VIORICA MINODORA s-a 
născut la 28 iulie 1939 - ajutor gospodăresc

• NATAN NUTA s-a născut la 28 iulie 1945 
- C.A.P.I. 

• POPESCU ROXANA s-a născut la 28 iulie 
1987 - Centrul de Ajutor Medical

• FEDER TAGER SIMONA s-a născut la 
29 iulie 1939 – C.E.B.

• POPA ELENA s-a născut 29 iulie 1956 - 
ajutor gospodăresc

• BARDAN EVUTA s-a născut la 29 iulie 1960 
- ajutor gospodăresc

• ALBU FLORICA s-a născut la 29 iulie 1961 
- Complex alimentar „M. Băluş”

• FATU ADOLF s-a născut la 30 iulie 1933 - 
Cimitirul Sefard

• VIZIRU GENIA IONELA s-a născut la 30 iulie 
1986 - asistenţă

• DEUTSCH OTTO s-a născut la 31 iulie 1935 
- preşedinte C.E. Sibiu

• BLĂNARU PERI s-a născut la 31 iulie 1953 
- Cabinet preşedinte

• BARASCU ION s-a născut la 31 iulie 1958 
- asistenţă

• DUMITRU LENUŢA s-a născut la 31 iulie 
1961 - ajutor gospodăresc

• VLADCOVSCHI MIRYAM s-a născut la 
31 iulie 1989 - CSIER 

PERI BLĂNARU

La Mulţi Ani, sărbătoriţilor din luna iulie!

Cum a devenit  Şilul  cu adevărat o “şcoală”Bacău
La Serviciile religioase de Şabat, la Si-

nagoga Rosen din Bacău, participă în mod 
curent circa 13-14 bărbaţi, dintr-un cerc de 
vreo 17- 18 bărbaţi evrei, în total. Dintre 
aceştia, doar 4 mai sunt,la momentul actual, 
cititori în limba ebraică. De sărbători, şi în 
special când se spune Izkor, prezenţa este 
mai numeroasă şi se pot remarca şi circa 8-9 
doamne participante.

Una din principalele probleme de care 
ne-am lovit în anii aceştia, în afara numă-
rului destul de mic de posibili participanţi la 
slujbe, a fost tocmai imposibilitatea urmăririi 
desfăşurării slujbelor de către majoritatea 
celor prezenţi.

Mărturisesc că anul trecut, atunci când ni 
s-a repartizat, în mod gratuit, un număr de 
15 Sidur-uri cu transliteraţie şi cu traducere 
in limba română (Sidur realizat, în principal 

, printr-un efort fantastic, de dl Rabin Şlo-
mo Rosen), nu am fost foarte impresionat, 
considerând că este o nouă carte care va 
completa bibliotecile şi nimic mai mult. De 
altfel, s-au mai editat la noi Sidur-uri cu 
transliteraţie şi traducere, însă nu atât de 
complete. Abia la Modulul ofi cianţilor de Cult 
de la Cristian, din noiembrie 2011, unde s-a 
lucrat numai cu aceste Sidur-uri, am înţeles 
cât de utile pot fi  acestea.

Am început o activitate de convingere a 
participanţilor să aducă Sidur-urile de acasă 
la Sinagogă, pentru a le folosi împreună, 
explicându-le că, oricum,o carte ţinută pe raft 
în bibliotecă nu-şi realizează scopul. 

A fost necesar şi un efort din partea Ofi ci-
antului, pentru a trece la folosirea acestui Si-
dur şi, totodată,pentru a trece de la ofi cierea 
în pronunţia aşkenază în cea de tip sfaradi.

Dorim să achiziţionăm încă vreo 4-5 
Sidur-uri, pentru ca fi ecare enoriaş să aibă 
Sidur-ul său (chiar dacă milităm pentru a 
le păstra la Sinagogă). Vrem să remarcăm 
că s-a schimbat mult în bine atenţia par-
ticipanţilor la slujbă. Aceştia au ocazia să 
urmărească tot timpul după Sidur şi pot citi 
şi explicaţiile aferente şi, eventual, şi tradu-
cerea în limba română. Ofi ciantul, care se 
foloseşte de acelaşi Sidur, are grijă să amin-
tească permanent pagina corespunzătoare.

Vrem, pe această cale, să recomandăm 
tuturor Comunităţilor să încerce folosirea 
acestui Sidur şi suntem convinşi că nu vor 
regreta.

BRIF HAINRICH
Ofi ciant de Cult, C.E. Bacău

O F E R T Ă  D E  V A C A N Ţ Ă
Soare, aer curat, peisaje încântătoare, atmosferă plăcută, condiţii de 

cazare excelente, mâncare proaspătă şi bună – iată ce vă oferă un sejur la 
Centrele de Instruire şi Recreere – C.I.R. - ale Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România!

    Eforie Nord, 
    judeţul Constanţa

Cristian, 
judeţul Braşov

    Borsec, 
    judeţul Harghita

Formularele pentru înscriere se pot procura de la Comunitatea 
Evreilor, unde solicitantul are domiciliul.

Pentru informaţii şi eventuale clarificări o puteţi contacta pe doam-
na Iolanda Seinberg, responsabilul C.I.R, la telefon: 021.315.50.90 
interior 156.

Expoziţie de artă 
la Sinagogă

La 3 mai, Galeria de artă din municipiul Turda, jude-
ţul Cluj, a găzduit vernisajul unei expoziţii cuprinzând 
douăzeci de viziuni auspra extinderii şi reconversiei 
sinagogii din oraş. Materialul expus a fost elaborat în 
cursul semestrului II al anului universitar 2011 – 2012, de 
studenţii din anul IV ai Facultăţii de arhitectură de la Uni-
versitatea Tehnică din Cluj, în cadrul proiectului condus 
de profesorul universitar Mircea Sergiu Moldovan, unul 
dintre cercetătorii remarcabili ai patrimoniului arhitectural 
evreiesc din România.

Comemorarea 
deportării evreilor

Cu prilejul marcării a 68 de ani de la deportarea evre-
ilor din Satu Mare, în curtea Sinagogii,  lângă tabelele 
pe care sunt înscrise numele unora dintre deportaţii din 
judeţ, a avut loc o ceremonie de comemorare. Preşe-
dintele Comunitaţii Evreieşti, av.Nicolae Decsei, şi-a pus 
întrebarea cum s-a putut întâmpla această tragedie, cum 
un popor civilizat, ca cel german, să o permită iar lumea 
să o privească cu indiferenţă şi să nu ia nici o atitudine.A 
uita această tragedie este un păcat la fel de mare ca şi 
înfăptuirea ei. 

Primarul oraşului, Gyula Ilyes, a vorbit despre con-
tribuţia istorică a evreilor la dezvoltarea urbei iar Arpad  
Csehi, preşedintele Consiliului Judeţean,  a subliniat că 
deportarea evreilor a fost evenimentul cel mai tragic din 
istoria judeţului. Sarcina generaţiei prezente şi a celei 
viitoare este ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, 
a spus el. 

După o ceremonie religioasă, participanţii, membri ai 
Comunităţii evreieşti şi prieteni de-ai lor, au aşezat pietre 
la Memorialul Holocaustului.

Turda

Satu Mare

Voturi 
mai multe 

decât 
numărul 
declarat 

al evreilor 
din ţară

Candidaţii F.C.E.R. au re-
uşit să facă o fi gură bună în 
alegerile locale din iunie 2012, 
deşi numărul de voturi atrase 
nu au fost suficiente pentru 
alegerea respectivilor candi-
daţi în funcţiile pentru care 
concuraseră. Totuşi, dacă ne 
uităm la cifre, vedem că peste 
tot, numărul de voturi atrase a 
fost cu mult mai mare decât cel 
al numărului de evrei declaraţi 
în respectiva localitate. Dincolo 
de aceste cifre seci şi de in-
terpretarea menţionată, apare 
însă din nou întrebarea: de 
fapt, care este numărul real al 
evreilor care trăiesc în Româ-
nia şi de ce s-au ferit ei să îşi 
declare etnia la recensământ?

Pentru funcţia de consilier 
general al Municipiului Bu-
cureşti, candidaţii F.C.E.R. 
(Şimşensohn Erwin, Weinber-
ger A.G. şi Rădescu Voicu) au 
obţinut un număr total de 1737 
de voturi şi clasându-se pe 
locul 15 din 23 de formaţiuni 
care au candidat.

Candidaţii F.C.E.R. pentru 
funcţiile de consilieri la pri-
măriile sectoarelor 2, 3,4 şi 6 
(Bârlădeanu Veronica, Horn 
Silvian, Cohen Valentin şi, re-
spectiv, Blănaru Peri) au obţi-
nut 936, 411, 227 şi, respectiv, 
512 voturi.

În Oradea (Bihor), candida-
tul F.C.E.R. (Seidler Andrei) a 
obţinut 420 de voturi.

În Reşiţa (Caraş-Severin), 
candidatul F.C.E.R (Schnabel 
Ivan) a obţinut 514 voturi.

În Alba Iulia, candidatul 
F.C.E.R., Borza Lia, a totalizat 
102 voturi, iar în Sibiu, 348 de 
voturi. 

La Brăila, Megan Iuliana 
Iosefi na şi Mirela Rozina au 
totalizat 784 de voturi.
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- ICR Tel Aviv are, cred, o situaţie 
specială, în sensul în care acţionaţi într-o 
comunitate în care există o pondere sem-
nifi cativă de persoane vorbitoare de limbă 
română. Cum sunt receptate de publicul 
evreiesc vorbitor de română producţiile 
literare din România? Reuşesc autorii să 
mai găsească un limbaj comun şi zone de 
interes comune cu vorbitorii de română 
din Israel?

- O mare parte a publicului vorbitor 
de limbă română din Israel este la curent 
cu ultimele apariţii în domeniul literar din 
România, în creştere vizibilă în ultimii ani, 
dovadă - numărul mare de traduceri ale 
autorilor contemporani în diverse limbi 
de circulaţie internaţională. Aici trebuie 
menţionat programul de fi nanţare a edi-
torilor străini pentru traducerea autorilor 
români (TPS - Translation and Publication 
Support Programme), iniţiat de Institutul 
Cultural Român în 2006, prin care s-au 
tradus şi publicat până în prezent, în 30 
de ţări, un număr de 330 de cărţi (128 
de autori, 182 de edituri). În acest sens, 
ICR acordă anual burse pentru stimularea 
traducătorilor în ţară şi în străinătate.

Revenind la proiectele ICR Tel Aviv de-
dicate literaturii, acestea sunt numeroase, 
orientate pe diverse categorii de public. 
De exemplu, la începutul acestui an, am 
organizat, în colaborare cu Centrul pentru 
Studierea Istoriei Evreilor din România 
- Universitatea Ebraică din Ierusalim, 
conferinţa internaţională „Lumea evre-
iască în literatura română“. Evenimentul, 
onorat de specialişti din România şi Is-
rael, a adus în discuţie o temă mai puţin 
abordată până acum: modul în care se 
refl ectă imaginea evreului în diverse cre-
aţii mito-folclorice sau literare româneşti. 
Conferinţa a fost iniţiată de regretatul 
nostru prieten şi colaborator, profesorul 
Leon Volovici (z.l.), memoriei căruia am 
dedicat acest eveniment. Prin subiectele 
aduse în discuţie, inedite şi extrem de 
incitante, în cele două zile ale conferinţei, 
susţinută în limbile engleză şi română s-a 
realizat o necesară analiză de ansamblu, 
care a pus în lumină receptarea evreului 
în literatura română, a lumii evreieşti în 
cvasi-totalitatea ei.

Un cadru important în prezentarea 
literaturii române actuale este Târgul in-
ternaţional de carte de la Ierusalim, care 
oferă condiţii optime în vederea disemi-
nării celor mai recente apariţii editoriale. 
La ediţia din 2011, ICR Tel Aviv a fost re-
marcat de importantul cotidian ‘‘Haaretz‘‘ 
pentru multitudinea evenimentelor conexe 
realizate în timpul târgului (dezbateri, 
lansări de carte, lecturi dramatizate din 
teatrul românesc contemporan, ş.a.m.d). 
Următoarea ediţie a târgului va avea loc 
în februarie 2013, iar programul pe care 
îl vom realiza este deja discutat cu orga-
nizatorii israelieni. 

- Dacă ar fi  să faceţi puţină statistică, 
există o grupă de vârstă mai bine repre-
zentată în cadrul celor care iau parte la 
acţiunile pe care le organizaţi?

- Depinde de intenţiile noastre. Fiecare 
eveniment în parte este construit din start 
cu gândul la target-ul pe care îl urmă-
rim. Nu lăsăm nimic la voia întâmplării: 
înainte de a decide asupra oportunităţii 
organizării unui eveniment sau al altuia, 
ne gândim foarte bine cărui public se 
poate adresa. În strategia noastră de 
promovare a culturii române ţinem cont 
de contextul în care ICR Tel Aviv trebuie 
să activeze: un mediu cultural extrem de 
dinamic, remarcabil prin creaţii de mare 
originalitate, fapt ce ne obligă să derulăm 
un program alert, prin care să pătrundem 

în toate domeniile culturale: muzică, dans, 
literatură, arte vizuale, fi lm, teatru, etc. 

Drept urmare, evenimentele noastre 
se adresează tuturor categoriilor de 
public. Avem un mare respect pentru 
publicul de origine română care ne ono-
rează de multe ori cu prezenţa, dovedind 
ataşament pentru valorile culturale româ-
neşti. De aceea, periodic, încercăm să 
colaborăm cu toate organizaţiile mari ale 
originarilor din România, prin proiecte de 
maxim interes pentru comunitatea noas-
tră. Subiecte legate de istoria şi cultura 
evreilor români, de pildă, au fost abordate 
în diverse conferinţe organizate la sediul 
nostru sau în universităţi, la care au fost 
invitaţi specialişti din România, SUA, 
Franţa, Suedia, Elveţia şi desigur, Israel.

- Încercaţi să prezentaţi publicului isra-
elian opere plastice, teatru şi muzică. Aţi 
observat o preferinţă a publicului pentru 
una din aceste forme de artă?

- Nu este uşor de cuantifi cat, am avut 
reacţii extrem de favorabile şi public nu-
meros pentru fi ecare dintre domeniile pe 
care le-aţi menţionat. Totuşi, am conside-
rat ca o adevărată provocare organizarea 
unor evenimente muzicale într-o ţară pre-
cum Israelul, recunoscut pentru talentul 
special în acest domeniu, unde există un 
public meloman foarte avizat. În acest 
sens, am stabilit parteneriate valoroase 
cu Opera din Tel Aviv, Filarmonicile din 
Ierusalim, Haifa şi Raanana, şi am adus 
pe scenele israeliene artişti lirici, instru-
mentişti sau dirijori români, tineri de mare 
valoare, în producţii internaţionale precum 
”Carmen”, ”Lucia di Lammermoor”, ”Bo-
ema”, ”Cavalleria rusticana”. În urmă cu 
câteva zile s-a încheiat Festivalul Israel, 
cel mai prestigios eveniment de arte 
performative din această ţară, care se 
desfăşoară anual, timp de trei săptămîni. 
Cu sprijinul ICR Tel Aviv, din România a 
participat Corul Filarmonicii ”Transilva-
nia” din Cluj-Napoca. Într-o colaborare 
de excepţie cu Orchestra Filarmonică 
din Ierusalim, cele două ansambluri au 
prezentat, în premieră absolută în Israel, 
Oratoriul ”Christos” de Franz Liszt, sub 
bagheta dirijorului Meir Minsky. Specta-
colul a fost transmis în direct de radioul 
israelian, fi ind preluat şi de televiziunea 
naţională israeliană. S-a bucurat de un 
succes imens. Demn de menţionat este 
şi faptul că, în acest an, pe scena Fes-
tivalului Israel au fost prezenţi artişti din 
13 ţări, printre care: SUA, Canada, Marea 
Britanie, Franţa, Japonia, China. Imediat 
după încheierea concertului, am fost 
contactaţi de directorul festivalului pentru 
a discuta prezenţa românească de anul 
viitor, în cadrul aceluiaşi festival, extrem 
de riguros în selectarea producţiilor inter-
naţionale, de altfel. 

- Ce relaţii aveţi, pe de o parte, cu aso-
ciaţii israeliene precum cea a scriitorilor 
de limbă română, iar pe de alta cu orga-
nizaţii din România, precum F.C.E.R.?

- Desigur, având în vedere că în Is-
rael există o literatură de limbă română 
abundentă, am iniţiat un proiect în cola-
borare cu Asociaţia Scriitorilor Israelieni 
de Limbă Română (A.S.I.L.R) şi cu 
Cercul Cultural de la Haifa. La începutul 
fi ecărui an organizăm întâlniri dedicate 
scriitorilor de limbă română, cu scopul 
de a trece în revistă cele mai importante 
apariţii editoriale ale anului precedent. La 
ediţia din 2012 a serii realizate împreună 
cu A.S.I.L.R ne-am bucurat de prezenţa 
preşedintelui F.C.E.R., dl. Aurel Vainer, 
care a prezentat activitatea Editurii Ha-
sefer pentru 2011-2012. Prin cursurile de 
limbă română oferite gratuit de ICR Tel 

Aviv contribuim, sperăm, la formarea unei 
noi generaţii de cititori, înlesnind astfel 
accesul la literatura română.

- Ne afl ăm la jumătatea anului 2012. 
Care au fost cele mai apreciate activităţi 
organizate în primul semestru şi care cre-
deţi că vor fi  vedetele ultimelor şase luni?

- Credem că toate activităţile noastre 
au fost foarte apreciate, şi aceasta deoa-
rece, cum am mai spus, am avut reacţii 
foarte bune atât din partea publicului, cât 
şi din partea specialiştilor, a presei sau a 
partenerilor instituţionali. Un eveniment 
aparte al acestui an l-a constituit concer-
tul susţinut de artiştii israelieni Yair Dalal 
şi Erez Monk, împreună cu formaţia de 

muzică veche românească ”Trei Parale”. 
Dalal este unul dintre cei mai prolifi ci mu-
zicieni din Israel, nominalizat la Grammy, 
premiat de BBC. Invitat in proiecte de 
anvergura internaţională, iar faptul că a 
dorit să cânte alături de tineri artişti români 
într-un proiect iniţiat de ICR Tel Aviv dove-
deşte statutul de excelenţă pe care acest 
institut l-a dobândit în Israel. Un alt proiect 
drag nouă a fost atelierul de traducere de 
poezie, în cadrul căruia 4 poeţi tineri din 
România şi 4 poeţi israelieni şi-au tradus 
reciproc poeziile în limbile materne, prin 
disecarea textului la nivel lingvistic. Din 
România au participat poeţii: Val Chimic 
(Valentina Chiriţă), Rita Chirian, Claudiu 
Komartin şi Răzvan Ţupa, iar din Israel: 
Anat Levin, Hilla Lahav, Almog Behar şi 
Shai Dotan. Realizat în parteneriat cu 
”Helicon Society for the Advancement 
of Poetry in Israel”, acest proiect stă la 
baza constituirii unui corpus comun de 
texte-traduceri din poezia românească şi 
israeliană contemporană. 

Tot aici, dorim să menţionăm ”Kinneret 
Regional Project” (KRP), prin care Institu-
tul Cultural Român de la Tel Aviv sprijină 
cercetările în domeniul arheologiei biblice 
din Israel. Pentru al treilea an consecu-
tiv, o echipă de studenţi, coordonată de 
dr. Madeea Axinciuc (Universitatea din 
Bucureşti), participă la săpăturile arheo-
logice desfăşurate la Tel Kinrot, precum 
şi la „Field School” – un curs de iniţiere 
/ aprofundare în arheologie, pentru a 
dobândi cunoştinţe de bază despre ar-
tefacte relevante, forma şi funcţiunile lor, 
sisteme de clasifi care, diverse metode 
de excavaţii şi prospectare. KRP este un 
proiect complex de cercetare, desfăşurat 
sub auspiciile Universităţilor din Berna 
(Elveţia), Helsinki (Finlanda), Leiden 
(Olanda), Mainz (Germania) şi Wofford 

College (SUA). 
- Care sunt cele mai importante acţiuni 

pe care le pregătiţi pentru cea de-a doua 
parte a anului 2012?

- Avem în pregătire foarte multe eve-
nimente, evident, variate din punct de 
vedere tematic. Este greu de ierarhizat, 
întrucât criteriile de realizare şi scopurile 
pe care le urmărim sunt diferite. Putem 
menţiona, printre altele, Târgul de arte şi 
meşteşuguri de la Ierusalim, două Con-
ferinţe internaţionale la Universitatea Bar 
Ilan, Bienala de artă contemporană de la 
Haifa, Tabăra internaţională de sculptură 
de la Karmiel sau turneul Quartetului 
Arcadia. Desigur, nu poţi mulţumi pe 

toată lumea, toate gusturile, preferinţele 
şi exigenţele – justifi cate sau nu. Dar 
vom propune întotdeauna programe de 
calitate, teme interesante şi colaborări 
cu oameni de cultură talentaţi şi dedicaţi.

Despre Târgul internaţional de arte şi 
meşteşuguri de la Ierusalim trebuie spus 
că standul românesc, organizat de ICR 
Tel Aviv la această ediţie, va promova 
patrimoniul cultural specifi c Bucovinei. 
Vom invita artizani populari care vor oferi 
demonstraţii de meşteşuguri şi workshop-
uri ad-hoc, dar vom include şi informaţii 
turistice, având în vedere că anual târgul 
este vizitat de aproximativ 100.000 de 
persoane, localnici şi turişti.

- Amos Oz a fost şi oaspete la Bucu-
reşti, şi centrul atenţiei unei mese rotunde 
organizate de ICR Tel Aviv, privind recep-
tarea operei sale în România. Scriitorul 
este în acelaşi timp încântător, dar şi un 
non-conformist incorigibil şi autentic. Cum 
s-a desfăşurat masa rotundă?

- Evenimentul a avut loc în data de 17 
mai, la Sala Tzavta din Tel Aviv, în pre-
zenţa unui public preponderent vorbitor 
de limbă română. Denisa Comănescu, 
Marlena Braeşter, Any Shilon şi Riri Manor 
au punctat momentele-cheie ale acestei 
iniţiative de excepţie: traducerea, în limba 
română, a seriei de autor ”Amos Oz”, la 
Editura Humanitas din Bucureşti. Finalul 
serii i-a aparţinut lui Amos Oz, care a 
rememorat recenta sa vizită în România, 
subliniind că a simţit dragostea şi căldura 
excepţională a publicului cititor din ţara 
noastră.  

Este demn de menţionat faptul că 
Librăria ”Steimatzky”, cel mai important 
dealer de carte din Israel, a fost prezentă 
la evenimentul nostru cu 8 titluri, în limba 
română, din traducerile lui Amos Oz.

Redacţia ”Realităţii Evreieşti”

F l u x u l  c u l t u r a l  î n t r e  R o m â n i a  ş i  I s r a e l  t r e c e  p r i n  I C R  Te l  A v i v
La întrebările adresate de „Realitatea Evreiască” au răspuns dr. GINA PANĂ, director, şi DAN B. KRIZBAI, director adjunct, al ICR Tel Aviv

Înfi inţat în anul 2005, ICR Tel Aviv şi-a început activitatea sub conducerea dr. 
Madeea Axinciuc. După plecarea acesteia, în 2008, institutul s-a confruntat cu 
numerose difi cultăţi, care au grevat funcţionarea acesteia, dispărând aproape în 
totalitate din peisajul cultural israelian. Odată cu venirea la post a noului director, 
dr. Gina Pană, în primăvara anului 2010 şi întregirea echipei, la fi nele aceluiaşi an, 
cu ataşatul cultural al ambasadei, Dan B. Krizbai, echipa completă a institutului 
– Gabriela Ştefan, Claudia Lazăr şi Andreea Soare – desfăşoară o activitate susţi-
nută şi apreciată. Cu mai mult de 50 de evenimente organizate anual, ICR Tel Aviv 
rivalizează cu institute culturale de tradiţie, precum Institutul Goethe, British Council 
sau Institutul Cultural Francez.

Mirela Grădinaru, soprană – Opera Israeliană, Tel Aviv (centru)Mirela Grădinaru, soprană – Opera Israeliană, Tel Aviv (centru)
Sorin Lupu, tenor – Opera Naţională Bucureşti (dreapta pozei)Sorin Lupu, tenor – Opera Naţională Bucureşti (dreapta pozei)

Fülöp Márton, bariton – Opera Naţională Română, Cluj-Napoca (stânga)Fülöp Márton, bariton – Opera Naţională Română, Cluj-Napoca (stânga)
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Simboluri evreieşti pe 
bancnota de 1 dolar

Cine se uită cu atenţie pe verso-ul bancno-
tei de 1 dolar poate observa că cele 13 stele 
din cercul din dreapta sunt aranjate în aşa fel 
încât să redea imaginea Stelei lui David. Acest 
lucru s-a făcut din dispoziţia primului preşedin-
te american, George Washington, pentru a-l 
omagia pe Haym Solomon, un evreu bogat 
din Philadelphia care, oferind 25 de milioane 
de dolari, a salvat, în timpul războiului pentru 
Independenţă, armata americană, lipsită de 
fonduri. Întrebat de George Washington cu 
ce să-l recompenseze, Solomon a răspuns 
că nu vrea nimic pentru el dar ar dori ceva 
pentru poporul său. Rezultatul a fost Steaua 
lui David pe bancnota de 1 dolar. Foarte puţini 
americani cunosc această poveste. De-altfel, 
Solomon a murit sărac şi uitat.

VLADIMIR F. WERTSMAN
Traducerea E.G.

De la George Washington la Barack Obama 
Opinii despre evreii americani (III)

LYNDON BAINES JOHNSON 
(1963-1969)

Sub infl uenţa unei mătuşi evreice, 
a manifestat „o legătură personală şi 
emoţională” cu evreii, în general, şi cu 
Israelul, în special. SUA au devenit prin-
cipalul aliat diplomatic al Israelului şi cel 
mai important furnizor de arme. Cu mult 
înainte de a deveni preşedinte, el a ajutat 
grupările de rezistenţă din Palestina şi 
sute de supravieţuitori ai Holocaustului să 
ajungă în America prin portul Galveston, 
din Texas. L-a numit pe judecătorul Abe 
Fortas la Curtea Supremă şi pe Arthur 
Goldberg (fost judecător la aceeaşi in-
stanţă) ambasador al SUA la ONU. 

RICHARD MILHOUSE NIXON 
(1969-1974)

Deşi nu a avut o părere bună despre 
evrei, l-a numit în 1973 pe Henry Kis-
singer consilierul lui pentru securitate 
naţională iar, mai târziu, secretar de stat. 
Kissinger s-a dovedit a fi  un negociator 
abil, care a jucat un rol important în îm-
bunătăţirea relaţiilor diplomatice dintre 
SUA şi China comunistă şi în semnarea 
Acordurilor de Pace de la Paris(1973), 
care au pus capăt războiului din Vietnam.

JIMMY CARTER (1977-1981)
În 1979, în prezenţa şi cu participarea 

activă a preşedintelui Carter, după ne-
gocieri îndelungate şi difi cile între Egipt 
şi Israel, preşedintele Anwar Sadat şi 
premierul Menahem Begin au semnat 
Acordurile de pace de la Camp David. 
Mai târziu, Sadat şi Begin au primit 
împreună Premiul Nobel pentru Pace.

Carter s-a pronunţat de asemenea pentru 
drepturile evreilor sovietici de a emigra. 
Dar în cartea lui „Pace şi nu apartheid” 
a prezentat o imagine lipsită de simpatie 
a Israelului.

RONALD REAGAN (1981-1989)
Mare prieten al evreilor şi Israelului, 

el a numit mai mulţi evrei în poziţii-cheie. 
Astfel, Eliott Abrams a fost secretar de 
stat adjunct pentru drepturile omului, Max 
Kampelman - şef al delegaţiei de negoci-
eri cu Uniunea Sovietică, Richard Pipes 
– membru în Consiliul pentru Securitate 
Naţională, Richard Perle - adjunct al mi-
nistrului Apărării.  În 1983, la o adunare a 
supravieţuitorilor Holocaustului, a promis 
că SUA vor garanta securitatea Israelului, 
adăugând că „memoria Holocaustului 
nu va păli” iar „lecţiile acestuia nu vor fi  
date uitării”. 

GEORGE H. W. BUSH (1989-1993)
În 1991 a jucat un rol crucial în 

“Ope ra ţiunea Solomon”, prin care peste 
14.000 evrei etiopieni au fost aduşi în 
Israel. În perioada în care fusese vicepre-
şedinte al SUA, a jucat un rol personal în 
“Operaţiunea Joshua”, prin care au fost 
transportaţi cu avionul în Israel aproxi-
mativ 10.000 de evrei etiopieni. A cerut 
de asemenea revocarea rezoluţiei 1975 
a ONU, în care sionismul era echivalat 
cu rasismul.

 B I L L ( W I L L I A M )  C L I N TO N 
(1993-2001)

 A fost preşedintele care a numit în 
Cabinetul său cel mai mare număr de 
evrei: Lawrence H. Summers (ministru de 

Finanţe), Dan Glickman (ministrul Agri-
culturii), Robert Reich (ministrul Muncii), 
Mike Cantor (ministrul Comerţului). De 
asemenea, a numit doi evrei - Ruth Bader 
Ginsburg şi Stephen Breyer - la Curtea 
Supremă a SUA.

GEORGE W. BUSH (2001-2009)
În 2006, a legiferat marcarea în fi eca-

re an, în mai, a „Lunii moştenirii evreilor 
americani” (“Jewish American Heritage 
Month”). În 2001, l-a numit pe Paul 
Wolfowitz, considerat arhitectul războiului 
din Irak, ministru adjunct al Apărării. Ari 
Fleischer (un evreu credincios) a fost 
numit secretar de presă iar Nicolas Taub-
man - ambasador în România. În cadrul 
singurei sale vizite în Israel, după ce a 
fost la Zidul Plângerii, Bush a declarat 
că prezenţa lui acolo “a reprezentat una 
dintre cele mai semnifi cative experienţe 
din viaţa mea”.

BARACK OBAMA (2009-2013)
În perioada 2009-2011 şi înainte de 

a fi  ales ca preşedinte, el a benefi ciat 
de sprijinul unei mari părţi a alegătorilor 
democraţi evrei. Principalul lui consilier a 
fost David Axelrod iar şeful personalului 
Casei Albe a fost Rahm Emanuel (ambii, 
politicieni democraţi din Chicago). Rahm 
Emanuel a fost apoi înlocuit de Jack Lew 
(un evreu credincios). Obama a numit-o 
pe Elena Kagan judecător la Curtea Su-
premă iar pe Mark Gittenstein (un avocat 
de succes, evreu cu origini româneşti) 
- ambasador în România. Obama obiş-
nuieşte să organizeze sedere de Pesah 
la Casa Albă.

Henri Wald, homo loquens - 
zece ani de la ultimul său cuvânt

În pleiada fi losofi lor români, care s-au impus în secolele XIX-XX, se înscrie şi numele 
lui Henri Wald. Născut la 31 octombrie 1920, la Bucureşti, pe strada Olteni, în apropi-
ere de Teatrul Baraşeum, el a murit la 14 iulie 2002, după o viaţă de trudă, succese şi 
blamări peceriste de tot felul. “Un ireductibil”, spunea Mihai Şora despre prietenul său, 
iar Liiceanu, Nicolae Manolescu îl considerau un model şi un maestru, chiar dacă Wald 
nu s-a dezis niciodată de marxism. În tinereţe l-a avut dascăl pe fi ul lui Bogdan Duică. 
A studiat cu pasiune scrierile lui Bergson, dar şi pe Marx, Karl Kautsky, Franz Mehring. 
A fost un dialectician, un marxist ne-leninist (nu este o contradicţie), puţin agreat de 
regimul comunist, dar iubitor al limbii române, - căreia, spunea, îi datora formarea sa -, 
şi al ţării de origine pe care nu s-a gândit niciodată să o părăsească. Să ne amintim că 
Fundoianu, Lucien Goldman, Roudinesco, Cioran, Radu Enescu, alţi gânditori au ales 
Occidentul. Alţii au ajuns în închisori după 1944. 

Wald a scris „Rolul gândirii în formarea ideilor” (Ed. Academiei, 1957), „Introducere 
în logica dialectică” (Ed. Academiei, 1959), „Structura logică a gândirii” (Ed. Ştiinţifi că, 
1962), „Realitate şi limbaj” (Ed. Academiei, 1968), „Homo signifi cans” (Ed. Enciclopedică, 
1970), „Tensiunea gândirii” (Ed. Cartea Românească, 1991), „Înţelesuri iudaice” (Ed. 
Hasefer, 1995), „Homo loquens” (Ed. Hasefer, 2001), multe altele, circa 20 de volume, 
sute de articole de nivel academic. Nu a fost membru al Academiei, ca şi criticul literar 
Zigu Ornea, dar a lăsat o moştenire. La aserţiunea lui Blaga – „În domeniul menifestări-
lor creatoare nu există vid stilistic”, Wald a răspuns cu „Energia creatoare a stilului”, un 
studiu original şi argumentat, fi ind totodată o continuare a zicerii lui Buffon: „stilul este 
omul însuşi”. 

La împlinirea vârstei de 80 de ani a apărut un volum omagial, în care şi-au pus sem-
năturile Alexandru Surdu, Sorin Vieru, Mihai Şora, Valentin Potopopescu, Marin Diaconu, 
Lucia Wald (nu era rudă cu fi losoful), ş.a. Nu se ştie exact cine a introdus, printr-un joc 
ingenios de cuvinte, termenul de „Waldanschuung” (de la Weltanschauung, adică viziune 
asupra lumii). 

Defi niţiiile lui Wald merită atenţie: Defi nitive sunt numai adevărurile relative; Absolutul 
e asimptotic şi nu are plural; Abstracţia este cea mai mare victorie a omului împotriva 
vremelniciei; După milenii în care şi-au alienat munca, oamenii sunt siliţi astăzi să-şi ali-
eneze şi răgazul ... Antidogmatismul poate ajunge dogmatism antiideologic, antiumanist; 
Omul este singura fi inţă care a reuşit să folosească audibilul şi vizibilul pentru a comunica 
semenilor săi idei; Mitul androginului exprimă nostalgia după vremea indistincţiei dintre 
bine şi rău; Între bine şi rău există o unitate contradictorie care nu trebuie evitată, ci asu-
mată; Creaţia este un act de răzvrătire. Omul, nemulţumit de natură, îi adaugă cultura; 
Fără a fi  liniştită, natura e tăcută. Grăitoare nu este decât cultura. Istoria culturii este 
creşterea distanţei dintre sensibilitate şi raţiune; Omul sporeşte diferenţierile, se opune 
uniformizării; Fantezia presupune spirit critic, originalitate, îndrăzneală. Filosofi a luptă 
mereu pentru reîntregirea omului; Oboseala de a gândi devine tot mai alarmantă; Zeii 
devin vedete, viitorul se reduce la week-end, esenţa este înlocuită cu structura, explicaţia 
cu descripţia; A gândi înseamnă a găsi adevăruri noi, a trece de la general la mai puţin 
general; Fără idoli pot trăi doar înţelepţii. Omenirea devine periodic iconoclastă; Nu mărul 
care cade într-un cap, ci capul în care cade mărul duce la descoperirea legii gravitaţiei; 
Viitorul este cea mai umană dimensiune a timpului; Omul trăieşte tot mai mult în afara 
lui; Libertatea este puterea spirituală care creşte între real şi proiectarea idealului; Lumea 
începe să semene tot mai mult cu un fi lm şi tot mai puţin cu o carte; Râsul este o reacţie 
la tot ceea ce frânează mersul înainte; El nu se opune seriozităţii, sobrietăţii, nici chiar 
tristeţii. Râsul se opune plânsului; Ce este remediabil nu provoacă nici râs, nici plâns.

Am putea da pagini întregi cu citate, din “Confesiuni” (1998), din multe volume ale 
lui Henri Wald. El este şi va fi  mult timp inepuizabil, iar această afi rmaţie se bazează pe 
o simplă observaţie a oricărui cititor. Filosoful ştia să privească în viitor. Un dar, un har.

BORIS MARIAN

VIZITA LA IAŞI A AMBASADORULUI 
STATULUI ISRAEL 

În perioada 24 – 
27 mai 2012, E.S. 
Dan Ben Eliezer, am-
basadorul extraordi-
nar şi plenipotenţiar 
al Statului Israel în 
România, împreună 
cu distinsa sa soţie, 
au efectuat o vizită 
ofi cială în oraşul Iaşi. 

În prima zi a vizi-
tei, care a coincis cu 
Ziua Eroilor, la Cimi-
tirul Evreiesc de pe 
colina ieşeană Păcu-
rari, în faţa parcelei 
unde sunt înhumaţi 
militarii evrei căzuţi 
în Războiul de reîn-
tregire a României, 
din anii 1916 – 1918, E.S. Dan Ben 
Eliezer a adus o plecăciune de gând 
în amintirea eroilor militari evrei.

Au fost depuse coroane de fl ori din 
partea Ambasadei Statului Israel în Ro-
mânia, a Comunităţii Evreilor din Iaşi, 
a Prefecturii Judeţului Iaşi, a Primăriei 
Municipiului Iaşi, a Consiliului Judeţean 
Iaşi, a Garnizoanei Militare şi a Asoci-
aţiei Veteranilor de Război, fi liala Iaşi.

Vineri, 25 mai a.c., E.S. Dan Ben 
Eliezer a vizitat Palatul Roznovanu, 
sediul Municipalităţii ieşene. Aici a avut 
loc o întâlnire cu primarul Gheorghe 
Nichita.

În aceeaşi zi, ambasadorul Statu-
lui Israel a avut o serie de întâlniri la 
Prefectură şi la Consiliul Judeţean şi a 
vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” 
din Iaşi. 

Apoi, E.S. Dan Ben Eliezer s-a re-
cules la mormântul bunicului matern, 
afl at în Cimitirul Evreiesc din Păcurarii 
Iaşului.

Oaspeţii au mai vizitat Muzeul “Mi-
hail Kogălniceanu” şi Muzeul Unirii din 
cadrul Complexului Muzeal “Moldova”, 
iar seara, împreună cu membrii comu-
nităţii evreieşti, au luat parte la o masă 
festivă, la Restaurantul Ritual.

Sâmbătă dimineaţă, la Sinagogă, 

Excelenţa Sa a participat la serviciul re-
ligios iar prânzul tradiţional de Şabat l-a 
luat, la Restaurantul Ritual, împreună 
cu membrii Comitetului de conducere 
al Comunităţii ieşene. Invitată la acest 
prânz a fost şi trupa Teatrului Karov din 
Tel Aviv, în frunte cu directorul teatrului, 
actorul şi regizorul Nicu Nitai, trupă 
ce s-a afl at la Iaşi pentru a prezenta 
spectacolul “D’ale Carnavalului”, în 
cadrul Festivalului de teatru “EuroArt” .

Sâmbătă după-amiază, E.S. Dan 
Ben Eliezer s-a întâlnit, la JCC Iaşi, cu 
un grup de studenţi israelieni ce studi-
ază în universităţile ieşene. 

În dimineaţa zilei de duminică, 27 
mai, a vizitat Teatrul Naţional “Vasile 
Alecsandri” recent renovat şi a făcut un 
tur al Iaşului, admirând frumoasa prive-
lişte ce se deschide asupra oraşului de 
pe colina Bucium. Oaspeţii au vizitat şi 
Muzeul Comunităţii Evreilor din Iaşi.

La încheierea vizitei, E.S. Dan Ben 
Eliezar a adresat preşedintelui Comu-
nităţii ieşene o scrisoare cu mulţumiri 
pentru călduroasa primire şi pentru 
deosebit de interesantul program orga-
nizat pe toată perioada de desfăşurare 
a sejurului ieşean. 

Ing. ABRAHAM GHILTMAN 
Ing. MARTHA EŞANU
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Un chimist de renume internaţional

A c a d .  E u g e n  S e g a l
Eugen Segal a fost primit ca membru cores-

pondent al Academiei Române în 1991,iar în 
2009 a fost titularizat. Până la primirea în Acade-
mie, era deja cunoscut pe plan internaţional pen-
tru lucrările sale în domeniul cineticii proceselor 
chimice dar recunoaşterea ştiinţifi că locală nu 
a putut să aibă loc decât după dispa rţia acade-
micienei cu 6 clase, care se declara “savant de 
renume mondial”.Intrând prin efracţie în Acade-
mie, Elena Ceauşescu a închis uşa după ea şi a 
aruncat cheia - nu mai era loc pentru alţi chimişti, 
realmente “de renume mondial”. Calm, cu liniştea 
cu care păşeşte şi vorbeşte, profesorul Eugen 
Segal şi-a ţinut cursurile la Universitatea din 
Bucureşti, apoi un timp la Politehnică,revenind 
la Catedra de chimie – fi zică a Universtăţii. A 
lucrat, a adunat material ştiinţifi c şi, după 1990, a 
publicat cea mai mare parte a operei sale. Citit la 
fi ecare din decernările titlului de “Doctor Honoris 
Causa” al unor Universităţi din România, CV-ul 
său e impresionant. A publicat 533 de articole în 
reviste de specialitate (318 din străinătate). Este 
autor sau coautor la 10 cărţi şi manuale, are 12 
brevete de invenţie şi aproape 2300 de citări de 
către alţi autori, ceea ce spune mult despre gra-
dul de interes pe care scrierile sale l-au stârnit 
în lumea ştiinţifi că.

Discursul de recepţie la Academie a fost un 
omagiu adus profesorului Ilie Murgulescu, Ma-
gistrul său, iar calităţile sale de Magister au fost 
evidenţiate în cuvântarea de răspuns a acade-
micianului Marius Andreuh.

“Nu aş vrea să închei, a spus acad. M. 
Andreuh, fără a menţiona un lucru esenţial 
pentru prezenţa dumneavoastră activă în viaţa 
ştiinţifi că a Universităţii timp de peste 50 de ani: 
atmosfera specială de emulaţie din laboratoa-
rele de cinetică de la parter şi de la etajul 3 din 
clădirea din Bulevardul Elisabeta, numărul mare 
de studenţi excepţionali pe care i-aţi atras spre 
cercetare. I-aţi crescut cu exigenţă, dragoste şi 
generozitate. Mulţi dintre aceştia sunt azi, la rân-
dul lor, nume cunoscute în comunitatea ştiinţifi că 
internaţională. Sunteţi mândru de ei, după cum şi 
ei sunt mândri de a se fi  format într-o puternică 
şcoală de cercetare”. (A.B.)

Doctor 
Honoris 
Causa 

al Univer-
sităţii 

din Galaţi
Acad. Eugen Segal a primit titlul de Doctor 

Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de Jos” 
din Galaţi. Preşedintele Senatului, prof. univ. dr. 
Lucian Georgescu, a deschis ceremonia, rostind 
Laudatio. Din curriculum vitae a reieşit prodigi-
oasa activitate ştiinţifi că a savantului, discipol al 
profesorului Ilie Murgulescu, care şi-a căutat şi 
descoperit drumul propriu în cercetare, meritele 
sale fi ind recunoscute în ţară şi străinătate. De 
altfel, academicianului Eugen Segal i-a fost 
acordat titlul de Doctor Honoris Causa şi de 
către Universitatea de Vest din Timişoara şi de 
Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad. Ca unul 
dintre fondatorii şi contributorii la dezvoltarea 
şcolii româneşti de chimie neizotermă, organiza-
tor de simpozioane anuale de analiză termică la 
Secţia de Ştiinţe Chimice a Academiei Române, 
autor a numeroase comunicări la conferinţe in-
ternaţionale de analiză termică, i-au fost aduse 
îndreptăţite elogii de către prof. univ. dr. Viorica 
Muşat, care i-a fost doctorandă; prof. univ. dr. 
Olga Mitoşeriu; preşedintele Comisiei de Analiză 
Termică şi Calorimetrie din Academia Română, 
dr. Petre Budrugeac; prof. G. Zgherea, membru în 
Comisia de doctorate şi director al Departamen-
tului Chimie Fizică din Universitatea gălăţeană 
„Dunărea de Jos”. 

Preşedintele Senatului universitar, prof. dr. 
Lucian Georgescu, i-a înmânat academicianului 
Eugen Segal Diploma de Doctor Honoris Causa 
al Universităţii din Galaţi. Laureatul a mulţumit 
pentru cinstire şi a accentuat asupra faptului că 
este supravieţuitor al pogromului de la Iaşi din 
1941 şi că a fost exmatriculat din învăţământul 
de stat din cauza legislaţiei rasiale. Domnia sa a 
făcut, în încheiere, o expunere de chimie a stării 
solide. (I.D.)

C a l m u l  c r e a ţ i e i
Una este Liana Saxone Horodi! Oriunde s-ar duce, nu 

poate trece nebăgată în seamă. Cunoaşte mulţime de lume 
şi ceva pe deasupra. Şi ce nu cunoaşte, trebuie să afl e. Nu 
acceptă să lase nimic la voia întâmplării. E, cum se spune, 
„argint viu”. Se interesează de tot, se implică, nu amână 
să-şi facă propria opinie şi exprimă un punct de vedere fără 
ocolişuri, iar dacă atitudinea ei nu-i totdeauna judicioasă, e 
incitantă, alimentează dialogul menit să limpezească lucrurile, 
să netezească drumul spre o concluzie benefi că tuturor. Sigur, 
mai lasă şi altora dreptul la ultimul cuvânt şi nu se consideră 
păgubită, dar ţine minte pentru mai târziu, şi altădată îşi va 
pregăti temeinic succesul socotit că-i aparţine negreşit. Întreg 
farmecul acestei făpturi plină de neastâmpăr, fremătătoare, 
vine fi resc din temperamentul ei tumultuos. O vedeam, pentru 
prima dată în public, la Bucureşti, cu prilejul unei expoziţii 
dedicate memoriei lui Rudolf Schweitzer-Cumpăna, maestrul 
care i-a marcat Lianei o perioadă însemnată a instruirii profe-
sionale în tainele picturii. Natural, fosta discipolă a avut ceva 
de spus şi, pe măsură ce reconstituia ambianţa acelor ani ai 
debutului, parcă retrăia coeziunea dintre candoarea uceni-
cului şi experienţa artistului matur. Ulterior aveam s-o aud, la 
Ierusalim, într-o situaţie similară, când era celebrată amintirea 
lui Marcel Iancu. Aceeaşi pasiune însufl eţea intervenţia sa, 
ca un semn al respectului nutrit faţă de lecţia inepuizabilă a 
precursorilor. De atunci am tot avut ocazia să observ zelul 
Lianei, cum nu oboseşte să furnizeze argumente suple, bine 
simţite pentru a stăvili degradarea mentalităţilor, abaterea de 
la respectul cuvenit demnităţii etice şi cultivării frumosului în 
forme adecvate uimitoarelor progrese tehnologice, intrate în 
refl exele lumii contemporane.

Pe parcurs, am admirat-o pentru devotamentul de fi ică 
preocupată să asigure o justă preţuire meritelor tatălui său, 
cândva vestit advocat bucureştean. Graţie ei, Valentin Saxone 
a devenit în zilele noastre un nume de rezonanţă pe o carte 
între coperţile căreia au fost adunate articole ale părintelui, 
scrise cu un ferm sentiment al dreptăţii, într-o vreme când 
norii sumbri ai discriminărilor obturau orizonturile noastre 
sociale şi politice.

Fermitatea părintelui în exerciţiul de slujitor al justiţiei 
şi-a pus amprenta asupra comportamentului Lianei. Oriunde 
observă că se furişează indiferenţa sau că ar prinde rădăcini 
pasivitatea, intervine, admonestează, pledează în nume pro-
priu dar şi în locul celor lăsaţi pe tânjeală. În contul garanţiilor 
de manifestare liberă a personalităţii, se răfuieşte constant cu 
psihologia gregară şi cu mentalitatea de gaşcă. Intră în bătaia 
focurilor ei polemice snobismul, ca formă a falsei emancipări 
de sub tutela modelelor preluate mecanic de la înaintaşi. 
Aţi urmărit-o reconstituind evoluţia sa în perimetrul artelor 
plastice ? Desfăşoară o retorică vie, captivantă, de parcă 
ieri ar fi  părăsit postura de ucenic, ieşită plină de cuviinţă din 
atelierul unde a învăţat să respingă impostura, improvizaţia, 
mimetismul leneş.

A-şi păstra nealterată vivacitatea spirituală nu echivalează 
pentru Liana Saxone Horodi cu arderea etapelor în nobila 
meserie artistică şi trecerea tuturor resurselor creatoare pe 
seama spontaneităţii talentului originar. Dornică să privească 

exigent îndărăt, să supună judecăţii obşteşti efi cienţa căilor 
asumate, pictoriţa se prezintă cu o generoasă sinteză : 50 de 
ani de creaţie în oglinda unui album care selectează repere 
defi nitorii pentru stadiul maturităţii propice refl ecţiei şi găsirii 
soluţiilor optime ieşirii din zodia amatorismului. Printr-o magie 
specifi că actului creator, fi inţa frenetică, nerăbdătoare în viaţa 
de toate zilele, tributară impulsurilor momentane, dobândeşte 
în faţa şevaletului o spornică putere de concentrare lăuntrică, 
vizibilă din repartiţia armonioasă a culorilor pe pânză, din 
supleţea compoziţiei ajutată de precizia penelului, mânuit 
cu graţioasă sfi ală. Nimic pripit dar, mai ales, nimic lăsat la 
discreţia rutinei. Odată fi xată asupra temelor, chibzuieşte 
recuzita nimerită în vederea expresivităţii maxime. Experienţa 
acumulată prin studiu îi călăuzeşte alegerile tematice şi mijlo-
cele rafi nate de transfi gurare a realităţii supuse observaţiei. O 
fotografi e, extinsă pe două pagini în deschiderea albumului, o 
surprinde pe Liana în ambianţa ei de lucru, având la îndemână 
rafturile bibliotecii burduşite cu volume de referinţă în dome-
niul patrimoniului pictural. Se disting uşor albume dedicate 
clasicilor picturii româneşti, de la Grigorescu, Andreescu şi 
Luchian la Pallady, Ghiaţă, Petraşcu şi mai încoace, Baba 
sau Ciucurencu. Lista e completată de Micaela Eleuteriade 
ori Margareta Sterian. Parametrii între care se plasează 
Liana Saxone Horodi cuprind o arie diversifi cată de factori 
catalizatori. În orice caz, nu este exclusivistă. Chiar în pagi-
nile de început se disting surse de provenienţă folclorică, o 
scenă tradiţională de nuntă iudaică, în vecinătatea imaginii 
de mitologie populară cu reprezentarea cuplului Adam şi 
Eva în maniera icoanelor noastre pe sticlă, de sorginte ma-
ramureşeană. De la cupola sinagogii din Safed pictoriţa îşi 
poate muta atenţia imediat într-un interior de casă împodobit 
cu frumoase vase de ceramică în stil patriarhal românesc. 
Insă, trebuie remarcată grija de a depăşi obsesia arhaicu-
lui, printr-o coloratură agresiv modernă, ca şi modalitatea 
întinderii uleiului pe pânză în straturi groase. Sub raportul 
diversităţii, aerul hieratic al unor portrete (inclusiv cel al diri-
jorului Zubin Mehta) se completează cu privelişti urbane în 
care spaţiul este organizat riguros geometric potrivit tipicului 
constructivist. Petele exuberante de culoare, jocul luminii şi 
al umbrelor denotă un stadiu major al gamei de modalităţi 
peste care Liana este suverană, fi e că lucrează în atelier, fi e 
că ia cu sine uneltele când hoinăreşte prin pădurea Carmel 
(de lângă Haifa, unde s-a statornicit) sau în centrul Braşo-
vului. Dincolo de diversitatea locaţiilor, se structurează un 
univers unitar datorită viziunii artistice permanent irigate de 
reverberaţiile unui sufl et deloc ursuz, funciarmente voios. Aşa 
se şi explică, din când în când, dispoziţia de a lua în piept 
(la propriu) riscurile frivolităţii, după podoabele sclipitoare 
ce garnisesc atunci persoana „bunicuţei”, deşi nu ar avea 
nevoie să recurgă la artifi cii de întinerire. Trebuie să fi e aici 
tot o „convenţie” (asemeni limbajului artei), mai întâi de toate 
un cod de comunicare spontană cu liota nepoţelelor (plus un 
nepot, ulterior), stimulând angelica lor explozie de jovialitate, 
ca un har compensator spre a face suportabile, vârstnicilor, 
vicisitudini de o viaţă.

GEO ŞERBAN

Tramvaiul rapid din Ierusalim poartă astăzi peste 20.000 
de pasageri zilnic, în pofi da numeroaselor controverse care 
au precedat realizarea sa, de la diverse dispute politice 
privind zonele prin care trece, până la cele privind resursele 
materiale. Modernul mijloc de transport, util atât israelienilor, 
cât şi turiştilor veniţi din toate colţurile lumii, nu face discrimi-
nare – în el se urcă astăzi, deopotrivă, evrei, arabi, creştini, 

budişti... oricine, indiferent de religie sau de culoarea pielii... 
O adevărată realizare inginerească, ce a presupus întâi 
construcţia Podului Corzilor (Gesher HaMeitarim), tramvaiul 
rapid este, până la urmă, un simbol axl perseverenţei tipice 
israelienilor. Şi al geniului lor constructor...

Printre inginerii originari din România care au contribuit la 
înfăptuirea acestui proiect se numără şi d-nul ing. Sergiu Katz.

Tramvaiul rapid din Ierusalim şi inginerii israelieni 
originari din România (III)

Stimate domnule ing. Sergiu Katz, 
ce a reprezentat momentul Alia pen-
tru dumneavoastră?

Începutul unei călătorii minunate, cu 
siguranţă... Familia mea este originară 
din Bacău. În copilăria mea, oamenii nu 
erau obişnuiţi să călătorească aşa mult 
ca acum, Bucureştiul a fost „străinăta-
te”, cândva... Am locuit doi ani în Bu-
cureşti. Am venit în Israel în 1961. Am 
făcut studii inginereşti la Universitatea 
Tehnică din Haifa. Au urmat ani de lucru 
în străinătate, în China, Africa, America 
de Sud, Japonia. În ultimii ani, am co-
ordonat diferite activităţi inginereşti cu 
profi l electronic în Israel. Acum, după 
naşterea foarte grea a acestui proiect 
cu tramvaiul rapid, ne pregătim deja 
pentru extinderea liniilor.

Care este cea mai frumoasă amin-
tire pe care o aveţi din România?

Eram în clasa a V-a şi am câştigat 
locul doi pe ţară la Olimpiada de ma-
tematică. Era un concurs important, 
am fost fericit. Cred că, practic, atunci 
m-am decis să fi u inginer. O altă amin-
tire extrem de frumoasă datează tot 
cam din acei ani: am plecat într-un tur 
al României cu şcoala, cu un vagon 
„de dormit” închiriat special pentru 
elevi, care se oprea în diverse oraşe. 
Întreaga excursie a durat aproximativ o 

lună. Am descoperit atunci o Românie 
pe care nu o ştiam, cu peisaje naturale 
de o frumuseţe uluitoare.

Şi... care este cea mai tristă amin-
tire din România?

Ca toate familiile evreieşti din acea 
vreme, şi a noastră a avut de suferit în 
timpul Shoah-ului. Tata a supravieţuit 
lagărului de muncă din Transnistria, dar 
s-a întors cu o paralizie pe jumătate de 
corp... Mama, la fel – a fost târâtă prin 
tot felul de aşa-zise centre „de muncă” 
din spaţiul rusesc, Basarabia, Ucraina... 
Oameni nevinovaţi! Pentru ce? Doar 
pentru că ... erau diferiţi?! Răutatea 
rasismului e, până la urmă, răutate în 
stare pură... 

Paradoxal, cea mai tristă amintire a 
mea, ca şi cea mai bună, se leagă tot de 
şcoală... Într-o zi, un coleg considerat 
„spaima şcolii” cu rude „sus-puse”, prin 
„partid”, cum era atunci..., m-a făcut 
„jidan” şi mi-a spus tot felul de chestii 
urâte, antisemite. Deşi nu eram un copil 
puternic, dimpotrivă, iar adversarul era 
mult mai forţos, l-am bătut straşnic... 
Pilele s-au pus în funcţiune şi eu, în 
calitate de „recalcitrant”, am fost pe-
depsit să-i cer scuze în faţa tuturor. Îmi 
amintesc că am strigat din toate puterile 
ceva de genul: ,,nu-i cer scuze, îl mai 
bat încă o dată...” Educaţia copiilor are o 

importanţă covârşitoare în combaterea 
antisemitismului, a discriminărilor de 
orice fel. Din păcate, în multe zone din 
lume, copiii nu sunt învăţaţi să accepte 
că există şi alţii, „ceilalţi”, cei diferiţi... 

Spre deosebire de generaţia părin-
ţilor, noi am fost însă una de revoltaţi...

Ce înseamnă a trăi în Israelul de 
astăzi? 

Israelul este o ţară cu o capacita-
te de dezvoltare, cu o energie care 
nu există nicăieri în lume şi asta mă 
motivează pe mine. Sunt mândru că 
aparţin acestei societăţi. Dacă luăm în 
considerare faptul că în 50-60 de ani a 
reuşit nu doar să se întemeieze ca ţară, 
dar şi să fi e printre cele mai dezvoltate 
din lume... un lucru e cert, nu poţi să 
nu admiri Israelul. În plus, raportat la 
dimensiuni şi populaţie, Israelul are cei 
mai mulţi premianţi Nobel din lume, la 
care se mai adaugă şi premianţii evrei 
care trăiesc în diasporă... 

Încheiem aici seria interviurilor cu 
ingineri originari din România care au 
contribuit la realizarea tramvaiului rapid 
din Ierusalim, mulţumindu-le domnilor 
Simonel Bercovici, Andrei Negrea şi 
Sergiu Katz pentru amabilitatea de a 
răspunde întrebărilor. 

DIANA MEDAN
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A Hebrew version of 
the „Encyclopedia of 
Judaism in Romania” 

appeared
A valuable book 

in three volumes, 
entitled “Encyclopedia 
o f  J u d a i s m  i n 
Romania”, wri t ten 
by Engineer Baruch 
Te r c a t i n  a n d  b y 
historian Lucian Zeev 
Herşcovici recently 
appeared in Hebrew, 
in an excellent graphic 
edition, published by 
Mossad Rav Kook. 
Appeared f i rs t  in 
Romania, in 2008, as 
mini-encyclopedia – at 
Hasefer Publishing House - the book has aroused 
the interest of historians, but also of the general 
public, enjoying a huge success, immediately after 
the release. Moreover, the book was awarded the 
Romanian Academy prize. As Eng. Baruch Tercatin 
revealed, at the Romanian edition release, the idea 
of   writing a mini-encyclopedia of rabbis that herded 
over time the Romanian Jews, belongs to his close 
friend, Dr. Aurel Vainer, president of FJCR. The 
work was appreciated by many personalities as 
Chief Rabbi Israel Meir Lau, who said in a letter 
to Baruch Tercatin: “You had the honor of bringing 
to light a great Diaspora and to immortalize it.” 
In an interview in “Jurnalul săptămânii”, Baruch 
Tercatin highlighted the Hebrew edition as “a more 
developed edition that contains names and details 
about the activity of a number of 3260 Rabbis 
who herded in Romania, between 16th and 21st 
century”. The book contains over 1,500 pages and 
presents the rabbis of Romania in four chapters, 
the fi rst entitled simply “Rabbis” with 4 subchapters 
divided in into Chief-Rabbis, Admorim, Rabbis and 
Rabbis with higher studies.

The second chapter is entitled “Cities and their 
Rabbis”, comprising the names and exact periods 
where the respective rabbis carried out their work. .

The third chapter of the book is called 
“Synagogues from the Past and Present”.

Norman Manea, writer: 
«I don’t like to play the victim’s role» 

M a i n t a i n i n g  t h e  n a t i o n a l  i d e n t i t y ,  
a  c r u c i a l  i s s u e  f o r  t h e  D i a s p o r a

C o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  d e p o r t a t i o n 
o f  C r i m e a n  Ta r t a r s

Protest of 
the Hebrew 

organizations against 
the burial ceremony 

of a fascist writer
The Federation of the Jewish Communities from 

Romania and the Association of the Romanian 
Jews Victims of the Holocaust protested against 
the attempt to organize in Odorheiul Secuiesc 
a burial ceremony for the mortal remains of the 
Transylvanian writer Jozsef Nyiro. The writer 
was member of the Budapest Parliament during 
the World War II and a supporter of the Szalasi 
extremist regime in the period when they shoot 
thousands of Jews in Budapest; he ran away 
to Spain and was not handed over in order 
to be judged as war criminal. The two Jewish 
organizations outlined that is unacceptable that 
such a fi gure who has promoted anti-Semitic and 
anti-Romanian policy, with a moral contribution 
to the Jewish Holocaust in Hungary and north 
Transylvania, to be part of a ceremony attended 
by thousands of people, admitting the oblivion 
of its fascist past. The ceremony was cancelled 
and the fact revolted the head of the Hungarian 
Parliament, Laszlo Kover, present in Odorheiul 
Secuiesc in order to lead the ceremony. Laszlo 
Kover committed even the diplomatic blunder to 
insult the Romanian government, so that Bucharest 
discussed whether it was appropriate that the 
Hungarian parliamentarian to be declared persona 
non grata.

For the third time 
s i nce  1989 ,  w r i t e r 
Norman Manea came 
to Romania, on which 
occasion he gave an 
interview to “Jewish 
Reality” magazine. He 
said that he does not 
like the role of a victim 
because, in his opinion, it 
is a form of standing out, 
but not the exaggerated 
praise either, considering 
it unfounded, especially 
since they are often the 
result of foreign infl uence. 
He enjoys the gestures of 
friendship manifested in 
Romania but, he says, 
we must be lucid and 

appreciate things that are happening in the country, 
objectively, from remote distance. Basic requirements of 
democracy begin to be observed in Romania, remarked 
the writer, who has the hope for a freer atmosphere, one 
more democratic, with less traditional reminiscences, and 

for the disappearance of the clichés about Jews. In this 
respect, he argues, Romania could learn from others who 
have used and use the Jewish experience. Regarding the 
defi nition of “Who is a Jew”, the writer found that, for him, 
the best answer which he also learned is a precept of the 
Talmud that says that the Jew is one who opposes idolatry, 
including the Jewish, the writer added. 

The forgiveness, problem discussed in the novel 
“Black Milk”, said Norman Manea, is possible but only if 
it has gone through an analysis of the sin. Forgiveness 
is possible and necessary for human regeneration, but 
the mistake must be judged, analyzed, recognized. In 
this context, he mentioned that his criticisms against the 
Romanian intellectuals were due to the fact that it wasn’t 
able to recognize, to analyze its own mistakes. Norman 
Manea spoke of the relationship between autobiographical 
and literary data itself, the younger generation problem 
with reading, explaining the lack of interest in reading by 
the existence of Internet with its total and instantaneous 
accessibility to culture. The new generation, he says, “is 
caught in the immediate living and the immediate living 
do not allow any break. Instead, literature, art is a break, 
a moment when you sit with a party and you have some 
communication with him. This happens far less than has 
happened”, concluded the writer.

On May 16-22, the Department for the Interethnic Relations of the Romanian government and the Council of National 
Minorities organized a visit to Ukraine of some minorities delegations from Romania, including Jewish representatives. 
The visit was occasioned by the commemoration, on May 18, of the beginning of the deportation of Crimean Tartars 
to Siberia. In just three days, between 18 to 21 May 1944, 67 trains transported 180,000 Tartars, and of these, 27,000 
have died in special camps. Only on 5 September 1967 the Soviet authorities admitted that the deportations of Tartars, 
and other minorities, were abusive acts. More than 12,000 people, including survivors of the deportations attended 
the commemoration in the Parliament Square of Simferopol. 

Jews also had a hard life in Ukraine during communism. “We could not keep the traditions as we were several 
families in one house and it was not safe for anyone to notice that the neighbor was a Jew,” recalled Rosalia Rabzi, 
secretary of the Jewish community of Odessa and of Rabbi Shlomo Baksht. The interlocutor said that today, about 
25,000 Jews are living in Odessa, but is diffi cult to estimate their number in the communist period. “All records, from 
all communities, regardless of religion, were taken by the state. It was not really safe to be a Jew in those times of the 
Soviet regime. This is also one reason for the Jews’ assimilation today. I personally come from a mixed family, a Jewish 
mother and a Ukrainian father. As such, I was considered Ukrainian, which is why it was easier to go to college and 
in general to lead a normal life, “said our interlocutor. It has to be added that currently, under the leadership of Rabbi 
Shlomo Baksht,in Odessa kindergartens and schools for Jewish children are operated and also a small orphanage 
for Jewish children. At age 15, they go to Israel to learn a trade or to continue their studies.

The need to face this new reality and to maintain the 
national, spiritual and religious identity of Romanians living 
across the country boundaries determined the Romanian 
Patriarchy to propose to the Jewish community to organize 
a inter-religious symposium entitled „Diaspora - a reality 
of contemporary society”. The symposium took place 
in Bucharest, on May 29-30 and was organized by the 
Romanian Patriarchy in cooperation with Sapir Center 
from Jerusalem and FJCR, with the support of the State 
Secretariat for Religious Affairs. 

Great Rabbi Menachem Hacohen said at the beginning 
of the seminar in Bucharest, that the „Jewish diaspora 
today is made   up of people who, if they wish, can return 
to Israel. However, it remains a Jewish Diaspora. The 
problem is that its members should remain closely 
united from the religious and cultural perspective. The 
symposium in Bucharest is an opportunity to discuss our 
problems together with the Romanian diaspora. Just as 
the prophets say, God’s help comes when you try together 

to fi nd solutions. „Diaspora creates a radical change in 
mentality of every human being, affecting not only his 
way of thinking, and his intelligence, and in fact every 
aspect of spiritual and physical life, said Chief Rabbi 
Mordechai Piron, Chairman of the Hebrew and interfaith 
relations Sapir Center in Jerusalem; he also added that 
„life as a stranger in a foreign country creates strong and 
threatening feelings, of burden, of unhappiness and even, 
under certain circumstances, can cause catastrophic 
consequences.”

The Federation President, Dr. Aurel Vainer, believes 
that „community life is the most valuable achievement 
of the Jews in the Diaspora”, able to make use of their 
intelligence both for the prosperity of the country they 
live in and to maintain fi delity to the people they belong. 
„We must acknowledge the special role of faith in one 
God for every person living outside his country,” said 
Aurel Vainer, who has advised the Romanians to revolve 
around the Orthodox Church as Jews revolve around the 
synagogue. „Education is the key of the Jewish tradition to 
preserve national identity. This attitude goes 2,500 years 
ago, since the time of prophet Ezekiel. Knowledge is not 
in the hands of a priest or of a social or elite minority. It 
belongs to the people, to the nation as a whole. Judaism, 
and, if you wish, the Jewish people, have democratized 
the process of education and were probably the fi rst in the 
world to do so. During the prophet Ezekiel’s time the fi rst 
national education program appeared”, said Chief Rabbi 
David Rosen for the ”Jewish Reality”. The solution given 
by participants was the same: faith and education are 
the best ways to preserve national identity, including the 
language of a people living in diaspora. Romanians who 
live across borders often go to church just to maintain their 
identity, said Patriach Daniel. 
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Naomi Guttman: Tatăl dumneavoas-
tră este Haralamb Zincă. Cum a fost să 
creşteţi şi să vă dezvoltaţi intelectual sub 
aripa unui părinte artist?

Andrei Zincă: N-am cum să compar. 
Şi părinţii mei s-au dezvoltat sub aripa 
unor părinţi artişti. Pot doar să spun că am 
fost foarte fericit pentru că am avut părinţii 
pe care i-am avut, copilăria pe care am 
avut-o. Pentru că, cel puţin, acest fapt pot 
să-l compar cu viaţa copiilor mei, pe care 
i-am educat în alt mediu, în altă societate, 
în altă epocă. Şi n-aş schimba ce am avut 
cu absolut nimic. Singura infl uenţă artis-
tică, adică lucrul cel mai important a fost 
că am început să citesc foarte devreme. 
Faptul că tata scria romane poliţiste mi-a 
dezvoltat gustul pentru literatură. Am 
citit cărţi poliţiste şi aşa mi-am dezvoltat 
dragostea pentru literatură. Tata a fost 
cel care a zis: “Demonstrează-mi că ai 
pasiunea şi eu am să te susţin!”.

- V-au influenţat părinţii în decizia 
dumneavoastră de a face regie?

- Nu. Mie îmi plăcea fotografi a. Am 
dovedit că sunt pasionat de fotografi e 
iar tata mi-a cumpărat un aparat foto. 
Când a venit vremea să decid facultatea 
pe care o voi urma, eram într-o confuzie 
totală. Pentru că îmi plăcea să scriu, am 
început să public în reviste, eram invitat 
la radio, participam la olimpiada de lite-
ratură. Nu ştiam ce să fac. M-aş fi  dus 
la Litere, dar mă speria toată materia pe 
care trebuia s-o pregătesc. Voiam după 
aceea la Drept, pentru că eram tipul care 
nu pierdea niciun argument. Apoi, m-am 
împrietenit cu cineva care terminase 
operatoria, care mi-a zis: “De ce nu te 
gândeşti la operatorie?”. Şi aşa am înce-
put să mă pregătesc pentru admitere şi 
atunci mi-am dat seama că vreau să fac 
regie. Aşa mi-am câştigat viaţa, făcând 
ceea ce-mi place.

- Cât de important este aspectul reli-
gios în viaţa dumneavoastră?

- Acuma este foarte important. A fost 
complet inexistent înainte. Am plecat din 
România la 28 de ani şi, până atunci, 
am intrat în Sinagogă doar de două ori. 
Prima dată a fost când eram mic şi îmi 
petreceam vacanţele la o familie din Iaşi şi 
am fost la o nuntă. Iar a doua oară a fost 
când aveam 16 ani şi m-a ros curiozitatea 
să văd despre ce e vorba. Erau organizate 
tot felul de seri pentu tineri şi m-am dus 
la Sinagogă la un serviciu religios, unde 
m-am plictisit de moarte. Eu am crescut 
într-o familie de atei iar cei care păstrau 
tradiţiile evreieşti erau bunicii.

- Apetitul pentru tradiţiile religioase se 
poate transmite sau pur şi simplu trebuie 
să-l simţi?

- Să spun drept, nu ştiu. Eu am în-
cercat să le dau copiilor mei tot ceea ce 
nu am avut eu. Aşa i-am crescut. M-am 

simţit întotdeauna mai mult român decât 
evreu. Mă afl am undeva între, pentru că 
nu eram nici sufi cient de român ca să fi u 
la fel ca ceilalţi români, dar nici sufi cient 
de evreu ca cei din Comunitatea Evre-
iască. Şi eram undeva între, fără rădăcini 
puternice. Ceea ce îi făcea pe prietenii 
mei români să vibreze, pe mine nu mă 

atingea. Şi tot ce vedeam că îi făcea să 
vibreze pe prietenii mei evrei, nu însemna 
nimic pentru mine.

- Vreţi să vă creşteţi copiii în spiritul 
tradiţiilor?

- Ceea ce am încercat să fac cu ambii 
copii a fost să le dau rădăcini, să îi învăţ 
de mici copii cine sunt, care este tradiţia 
lor, care este istoria lor şi să simtă în 
primul rând că sunt evrei. S-au dus la o 
şcoală evreiască în Miami şi au învăţat 
limba ebraică. Am făcut tot ce-am putut ca 
să le dau o bază, să înţeleagă cine sunt. 

- Au învăţat într-o şcoală evreiască 
ortodoxă sau reformată?

- Au învăţat într-o şcoală reformată. 
Când a trebuit să aleg în America către 
ce curent religios mă îndrept, am ales 
ortodoxismul, adică organizaţia Habbad. 
Rabinul de acolo a fost cel care m-a ghi-
dat şi a început să-mi deschidă uşile către 
credinţă cu foarte multă inteligenţă, deşi 
erau patru-cinci ani de când mergeam la 
sinagoga reformată.

- De ce aţi simţit nevoia să faceţi tre-
cerea de la sinagoga reformată la cea 
ortodoxă?

- Pentru că ceea ce se întâmplă la 
sinagoga reformată nu-mi ajungea la 
sufl et, era o formă cu un fond superfi ci-
al. Era atât de mult zgomot în jur, încât 
nu puteam să mă conectez cu ceea ce 
aveam eu nevoie. Cred că marele avantaj 
pe care îl are iudaismul este că relaţia cu 
Dumnezeu este foarte personală. Nu este 
o relaţie care trebuie să fi e supusă unor 
dogme. M-am dus la rabin şi i-am spus: 
“Cred că sunt gata!” şi el m-a întrebat: 
“Gata pentru ce?”, “Gata pentru o relaţie 
cu Dumnezeu”. Iar el mi-a răspuns: “Care 
relaţie? Eu o am pe a mea, el o are pe-a 
lui. Caută, vezi care este relaţia ta cu 
Dumnezeu!”. M-am regăsit cel mai bine în 

Habbad, mă lăsam în muzica rugăciunilor 
şi mă transportam. Oricum, eu am stat 
pe baricadele ateismului până la o vârstă 
înaintată. Soţia a fost cea care m-a împins 
şi m-a obligat într-un fel să fi u religios.

- Aţi ţinut neapărat să vă căsătoriţi cu 
o femeie tot de religie iudaică?

- A fost singura femeie evreică pe 
care am cunoscut-o până acum. Aşa a 
vrut Universul, n-am căutat, aşa a vrut 
Dumnezeu. Nimic nu e întâmplător.

- În America v-aţi confruntat până 
acum cu antisemitismul?

- Nu. Norocul meu a fost că nici în 
România nu m-am confruntat cu antise-
mitismul. Formele de antisemitism cu care 
eu mă confruntam erau minore, dacă se 
poate spune că există forme minore sau 
majore. Nu mi-au afectat viaţa. Singurul 
lucru mai important este faptul că, în 
momentul în care a trebuit să intru în 
partid, nu mi-au dat recomandare pentru 
că le era teamă că o să plec în Israel. Şi 
nu m-am sfi it să spun că sunt evreu. Am 
avut o existenţă fericită.

- De ce, până în prezent, nu aţi abordat 
în fi lmele dumneavoastră subiecte legate 
de Holocaust?

- N-am simţit nevoia. Ceea ce mă 
preocupă pe mine este faptul că trăim 
într-o lume dezumanizată. De ceea ce 
are nevoie lumea asta este iubirea. E o 
grămadă de lume care se ocupă de tema 
asta permanentă a Holocaustului. Nu e 
un subiect uzat! Dar cred că fi ecare din 
noi reacţionează pe baza unei experienţe 
personale. Experienţa mea personală 
este mai strâns legată de iubire decât de 
ceva care aparţine evreilor. Eu am o altă 
chemare.

- Sunteţi la primul lungmetraj. Cum 
este colaborarea cu Adrian Lustig?

- Ca-ntre fraţi. Adrian Lustig e singurul 
exemplu pe care eu îl cunosc de îmbinare 
a simţului artistic cu cel de afaceri. E greu 
să le găseşti într-o singură persoană. Ne-
am iubit şi ne-am certat, exact ca fraţii, 
şi din asta a rezultat o colaborare foarte 
bună. Dacă n-ar fi fost Adrian Lustig, 
proiectul ăsta n-ar fi  existat. N-am avut 
curajul să las ceea ce făceam ca să scriu 
un scenariu. Nu ştiam pe cineva care să 
scrie ce aveam eu în cap. Aşa că m-am 
apucat să scriu eu. Lui îi datorez acest 
lucru.

- Ce vreţi să transmiteţi cu filmul 
Puzzle pentru orbi?

- Neliniştea în legătură cu nevoia pen-
tru iubire. Este o poveste de dragoste un 
pic mai specială, are particularităţile ei. 
Dar practic exprimă ideea că, oricât de 
imposibilă ar părea, dragostea este acolo 
să ne dea viaţă şi să ne aducă momentul 
de înălţare. Dacă avem ştiinţa şi răbdarea 
de a ne trăi viaţa echilibrat, în sincronici-
tate cu Universul.  

Întâlnirea cu Andrei Zincă m-a îmbo-
găţit. A reuşit să-mi dăruiască o vară mai 
frumoasă, oferindu-mi ocazia de a fi lma şi 
de a-l urmări ca regizor al fi lmului “Puzzle 
pentru orbi”.

 Interviu realizat de 
NAOMI GUTTMAN

studentă la Universitatea Naţională 
de ArtăTeatrală şi Cinematografi că 

“Ion Luca Caragiale”

Evocarea 
naratorului matein

În anul când împlinise 70 de ani (şi 
mai avea câteva săptămâni de trăit), lui 
Radu Albala îi apărea, cu şanse bune 
de ieşit în „lumea mare”, o carte cu de-
osebite implicaţii. Se intitula „Femeia de 
la miezul nopţii”. Publicase înainte, în 
ultimul deceniu de viaţă, câteva proze de 
inspiraţie mateină, printre care „Făpturile 
paradisului” (1987) şi „Trei povestiri” 
(1984). Scriitorul, bărbat extrem de în-
grijit ca ţinută exterioară, manierat până 
la exagerări pulsatile, schimba butonii la 
manşetele cămăşilor permanent apreta-
te. Lucra în calitate de redactor la Editura 
pentru Literatură. Avea privilegiul să-şi 
vadă de treburi într-o cameră izolată de 
restul colegilor, mică, înzestrată cu un 
birou minuscul şi un scaun cu spătar 
înalt, pe care posesorul lui îl căptuşise 
cu eşarfă de catifea albastră, de care 
era mândru.

Patronul editurii, cât a fost Petru 
Dumitriu, l-a ţinut la mare stimă. Evreul 
sefard era singurul personaj căruia îi ce-
rea mici servicii personale (afl area unor 
valori bibliofi le prin anticariatele bucureş-
tene, ca să mă opresc la un exemplu), 
după cum era tot singurul invitat să bea 
împreună o cafea preparată după reţeta 
exclusivistă a lui Radu Albala. Nu ştiu 
dacă Radu Albala a avut de suferit după 
„plecarea” lui Petru Dumitriu în Occident. 
Ceea ce ştiu, în schimb, ţine de faptul 
că circulau, prin cunoştinţe de încrede-
re, fragmente din scrierile lui Albala, în 
totalitate (spre deosebire de modelul 
său matein) dedicate unor personaje 
feminine, descrise, egal de fascinant şi 
de misterios, plasate în naraţiune, semn 
că traseul, experienţa celui preocupat să 
le descopere natura erotică, dimensiunea 
feminităţii, dominau tabloul.

Când Petru Dumitriu a revenit în ţară 
după evenimentele din decembrie 1989, 
am afl at că singurul care i-a ieşit în cale 
deosebit de afectuos, într-o regăsită 
cordialitate, a fost Radu Albala. Nu cred 
că fusese doar o manifestare de extremă 
curtoazie; cred – mai degrabă – că Radu 
Albala dorea să convertească tăcerea 
ce i-a fost impusă în intervalul şederii lui 
Petru Dumitriu în Franţa, într-un timp al 
deplinei împliniri, peste orice piedici, sus-
pectări, omisiuni, toate datorate anomaliei 
impuse de un regim al excluderilor celor 
socotiţi de sistemul ceauşist trădători.

Cât îl priveşte pe Radu Albala, mi s-a 
transmis din partea lui că mi-a citit cel 
de al doilea eseu dedicat lui Gustave 
Flaubert (apărut la Editura Albatros în 
1979), cu satisfacţia unui text „care i-a 
căzut bine”... Nu este de prisos să observ 
că atunci când Radu Albala a mărturisit 
interesul său pentru un subiect atât de 
pretenţios ca cel fl aubertian, privit în în-
tregul lui, el îşi întemeia adeziunea la o 
subspecie a realismului naturalist. Doar 
că dubla preţuire pentru eleganţa expresi-
vă a marelui normand cu distilarea jocului 
stilistic şi cu o lumină narativă de esenţă 
orientală pune în discuţie plăcerea de a 
picta „scene” ca argumente pentru silue-
te, culori, umbre, induse în rama portre-
tistică. Specia venită din lumina difuză a 
delectabilului anecdotic mizează pe ispite 
de tot felul, întreg mesajul farmecului ori-
ental, cumva biblic, susură în depănarea 
acestor pagini rafi nat „demodate”.

Mă grăbesc să numesc ştiinţa depis-
tării efectelor de scriitură de sorginte pito-
rească şi mai exact de inspiraţie iudaică. 
Radu Albala nu ar fi  dat pagini singulare, 
savuros „frivole” pe cât pătrunse de efec-
tele vechimii, livrescului căutat, slăvirii 
divinului exponenţial dacă nu le corobora 
cu priviri în senzualitatea revelaţiilor bine 
scrutate. Păcat că acest gen de literatură 
nu a găsit în autorul ei, chinuit de pritoci-
tul paginii pe cât de greutatea născocirii 
detaliilor, acel gen al plasării peripeţiilor 
acolo unde, de regulă, verva dădea 
gustul adevărat secretului plin de miez, 
sensului benefi c al zefl emelei.

HENRI ZALIS

SilueteANDREI ZINCĂ: “Ceea ce mă preocupă pe mine 
este faptul că trăim într-o lume dezumanizată”
A copilărit iubind literatura şi fotografi a, a negat existenţa lui Dumnezeu o 

perioadă îndelungată de timp, ca apoi să-I mulţumească pentru iubirea pe care 
a trăit-o cu soţia sa şi îşi desăvârşeşte talentul artistic în lumea tumultuoasă 
a fi lmului. A refuzat să le ofere copiilor săi o educaţie dominată de tendinţele 
societăţii actuale iar atenţia sporită acordată de ceva timp ţării natale, Româ-
nia, se datorează primului lungmetraj în colaborare cu Adrian Lustig – “Puzzle 
pentru orbi” - care va avea premiera în această primăvară. Andrei Zincă este 
un visător, care crede cu toată tăria că scopul iubirii, în sincronicitate cu Uni-
versul, este “să ne aducă momentul de înălţare”.

Teatrul israelian Karov la Bucureşti   S u b  s e m n u l  A n u l u i  C a r a g i a l e
Teatrul Karov este întemeiat de actorul de origine română 

Nicu Nitai şi are sediul la Tel Aviv. În cinstea marelui dramaturg 
Ion Luca Caragiale, care s-a stins din viaţă în urmă cu un secol, 
se desfăşoară în România diferite manifestări, menţionate şi în 
presa străină. Teatrul Karov a făcut prima escală la Iaşi, în 27 
mai a.c. în cadrul Festivalului Caragiale, cu piesa „D’ale Carna-
valului”, în traducerea ebraică şi adaptarea lui Nicu Nitai, apoi la 
TES (29 mai) şi la Nottara (30 mai). Nicu Nitai a fost studentul 
marilor actori români Constantin Ramadan şi George Vraca, 
pe care i-a elogiat în cuvântul de prezentare. La spectacole au 
participat reprezentanţi ai organizatorilor: F.C.E.R. (preşedintele 
dr. Aurel Vainer), Ambasada Statului Israel şi Institutul Cultural 
Român. Direcţia artistică este semnată de Dorit Nitai-Neerman, 
decorul – Zvi Fadelman, costumele - Iris Arad, coregrafi a - Ana 
Cortişevski, lumini- Ronen Bachar, aranjamente muzicale - M. 

Cantacuzino. Dintre actori îi menţionăm pe Sahar Lachman 
(Nae Girimea), Samuel Wolf (Iordache), Eran Bohem (Mache 
Crăcănel), Dvir Perez ( Pampon), Moran Rosenblatt (Miţa Bas-
ton), ş.a. Publicul, destul de numeros, era alcătuit din iubitori ai 
teatrului, elevi de gimnaziu şi liceu, membri ai obştii evreieşti, 
etc. Spectacolul este realizat într-o viziune diferită de ceea 
ce cunoaştem din punerile în scenă româneşti. Textul putea 
fi  urmărit prin titrarea pe o bandă deasupra scenei. Actorii au 
redat în bună măsură atmosfera caragialiană, au făcut trimiteri 
şi la actualitate, jocul a fost de calitate. Oarecum discrepantă 
este discreţia cu care s-a apelat la fondul muzical, pentru că 
nu putem uita marea realizare cinematografi că pornind de la 
piesa lui Caragiale, cu actori de neuitat, în anii 50-60. Felicităm 
întregul colectiv pentru efortul şi dăruirea cu care ne-au încântat.

BORIS MARIAN
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ב-22-16 במאי, המחלקה ליחסים 
אינטר-אתניים בממשלת רומניה 

והמועצה למיעוטים לאומיים ארגנו 
ביקור באוקראינה של משלחת בני-
מיעוטים מרומניה, ביניהם יהודים. 

הביקור נערך בעקבות הזכרתה 
(ב-18 במאי) של תחילת גירושם של 

הטאטארים מחצי האי קרים לסיביר. 
בתוך שלושה ימים בלבד (21-18 במאי 
1944) 180,000 טאטארים הועלו ב-67 

רכבות. 27,000 מהם מתו במחנות 
שהוקמו. רק ב-5 בספטמבר 1967 

הרשויות הסובייטיות הסכימו שגירוש 
הטאטארים כמו גירוש מיעוטים 
לאומיים אחרים, היו מעשים של 

ניצול לרעה מטעם השלטונות. בטקס 
ההזכרה שנערך בעיר סימפרופול בכיכר 
הפרלמנט, השתתפו יותר מ-12,000 איש, 

ביניהם ניצולי הגירוש.
גם ליהודים היו חיים קשים בתקופת 

הקומוניזם. ”לא יכולנו להקפיד על 
שמירת מנהגינו, מפני שגרנו משפחות 
רבות בבית אחד וחששנו שמא מישהו 

מהשכנים ישים לב שהשכן שלו יהודי,״ 
נזכרה רוזליה ראבזי, מזכירת הקהילה 
היהודית מן העיר אודסה ומזכירתו של 

הרב שלמה בקשט.
רוזליה ראבזי גם אמרה שכיום 

בעיר אודסה חיים כ-25,000 יהודים, 
וקשה להעריך את מספרם בתקופה 
הקומוניסטית. ”כל הארכיונים מכל 

הקהילות ללא הבדל של דת, נלקחו על 
ידי המדינה. לא היה בטוח להיות יהודי 

בימים ההם של המשטר הסובייטי. 
גם זאת אחת הסיבות של התבוללות 

היהודים היום. אני עצמי בת למשפחה 
מעורבת – אמא שלי יהודייה ואבא של 

אוקראיני. לכן, אני נחשבת לאוקראינית, 
ומסיבה זאת יכולתי להתקבל בקלות 
רבה יותר ללימודים בפקולטה ובכלל 

לחיות חיים רגילים יותר,״ אמרה.
יש להוסיף שהיום, תחת כהונתו של 

הרב שלמה בקשט, בעיר אודסה פועלים 
גני ילדים ובתי ספר לילדי היהודים וגם 

בתי יתומים לילדים היהודים שהפכו 
משוטטים. בגיל 15 שנה הם יוצאים 

למדינת ישראל על מנת ללמוד מקצוע 
או על מנת להמשיך בלימודיהם.

לפני זמן קצר ראה 
אור בעברית, במהדורה 

מפוארת בהוצאת 
הספרים ’מוסד הרב 
קוק׳ בירושלים ספר 

חשוב בן שלושה כרכים 
– ”אנציקלופדיה ליהדות 

רומניה״ – שכתבו 
המהנדס ברוך טרקטין 

וההיסטוריון ד״ר 
לוסיאן זאב הרשקוביץ.

הספר יצא לאור 
בשנת 2008 ברומניה 
בתור ”אנציקלופדיה״, 

בהוצאת הספרים 
’הספר׳. הוא עורר 

את התעניינות בקרב 
היסטוריונים ובקרב 
הציבור הרחב וזכה 

להצלחה של ממש מיד 
עם צאתו לאור.  נוסף לכך, הוכתר 

הספר בפרס האקדמיה הרומנית. 
כפי שגילה המהנדס ברוך טרקטין 
בטקס השקת המהדורה הרומנית, 

רעיון כתיבת ”מיני אנציקלופדיה״ על 
הרבנים שהובילו את יהדות רומניה 

במהלך הדורות, היה של ידידו מקרוב 
ד״ר אאורל ויינר, יו״ר הפדרציה של 

הקהילות היהודיות מרומניה.
האנציקלופדיה במהדורה העברית 

זכתה לדברי הערכה מאישים חשובים, 

בהם הרב הראשי 
ישראל מאיר לאו, 
שבמכתבו אל ברוך 

טקרטין כתב: ”התכבדת 
להביא אור על גולה 

נהדרת ולהנציח אותה.״
בריאיון שהעניק 

ברוך טרקטין 
לעיתון ”ז׳ורנאלול 

סאפטאמאניי״ (יומן 
השבוע) מתל-אביב, 

הוא הדגיש שהמהדורה 
העברית היא ”הרבה 
יותר מורחבת וכוללת 
שמות ופרטים לגבי 
פעילותם של 3260 

רבנים שכיהנו ברומניה 
במאות ה-21-16.״

הספר מתפרש על 
פני כמעט 1500 עמודים, 

והוא מציג את רבני רומניה בארבעה 
פרקים גדולים. הפרק הראשון נקרא, 

פשוטו כמשמעו, ”רבנים״, והוא מחולק 
לארבעה תתי-פרקים: ”רבנים ראשיים; 
אדמו״רים; רבנים; רבנים בעלי השכלה 

גבוהה.
הפרק השני נקרא ”רבנים בעריהם״ 
ופורש את שמותיהם ותקופות כהונתם 

של הרבנים האלה בעריהם.
הפרק השלישי נקרא ”בתי כנסת 

בעבר ובהווה״.

הצורך לעמוד מול המציאות החדשה 
של שמירת הזהות הלאומית, הרוחנית 

והדתית של הרומנים החיים מעבר 
לגבולותיה של רומניה גרם לפטריארכיה 
הרומנית להציע לקהילה היהודית לארגן 
כנס בין-דתי בשם: ”התפוצות – מציאות 

של החברה בת-זמננו״ בעיר בוקרשט 
בימים 30-29 במאי. מארגני הכנס היו 

הפטריארכיה הרומנית בשיתוף הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה ומרכז 

ספיר בירושלים, בסיוע מזכירות המדינה 
בענייני דתות.

בתחילת הכנס, הרב הכולל מנחם 
הכהן, הדגיש ש״התפוצה היהודית של 
היום יש בה אנשים שיכולים לעלות 

לישראל, אם רק ירצו. ואף על פי כן, 
היא נשארת תפוצה יהודית. הבעיה 

המרכזית היא שחבריה יישארו בקשר 
חזק ביניהם הן מהבחינה הדתית והן 
התרבותית. הכנס מבוקרשט מאפשר 

לנו לדון בבעיות שלנו יחד עם בעיותיה 
של התפוצה הרומנית.כפי שאמרו נביאי 
ישראל: עזרתו של הקב״ה מגיעה כאשר 

מנסים למצוא פתרונות יחדיו.״
התפוצה מביאה לשינוי מהותי 

במחשבתו של כל אדם, היא משפיעה לא 
רק על דרך המחשבה שלו, אלא גם על 
חוכמתו. היא משפיעה על כל היבט של 
החיים הרוחניים והפיזיים,״ אמר הרב 

מרדכי פירון, יו״ר הוועד היהודי ליחסים 
בין-דתיים ומרכז ספיר בירושלים. עוד 

הוסיף ש״החיים כזר בארץ זרה מייצרים 
רגשות חזקים ומאיימים של חיים קשים, 

אף של מסכנות, ובתנאים מסוימים 
יכולים אף להוביל לאסונות.״

יו״ר הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה, ד״ר אאורל ויינר, חושב 
ש״החיים הקהילתיים הם ההצלחה 

הגדולה ביותר של היהודים בתפוצות.״ 
מסוגלים להעריך את חוכמתם גם 
בפיתוח הארץ בה הם גרים, וגם 

בשמירת הנאמנות לעם אליו הם שייכים. 
”צריכים להכיר בתפקיד המיוחד שיש 

לאמונה באל אחד בעבור כל אדם שחי 

מחוץ לארצו ומולדתו,״ הוסיף אאורל 
ויינר, והציע לעם הרומני להמשיך 

ולהתכנס סביב הכנסייה האורתודוקסית, 
כפי שהיהודים מתכנסים ונמשכים אל 

בית הכנסת.
”החינוך הוא יסוד מן המסורת 

היהודית על מנת לשמור את הזהות 
הלאומית. עמדה זו הולכת 2500 שנה 

אחורנית, אל ימי הנביא יחזקאל. הידע 
איננו בידיו של הכהן, ולא בידי מיעוט 
חברתי או אליטה כלשהי. הידע שייך 
לאנשים, לעם כולו. היהדות, או העם 
היהודי, עשו דמוקרטיזציה של תהליך 

החינוך וכנראה היו הראשונים שביססו 
חינוך לאומי,״ אמר הרב דוד רוזן 

בריאיון לעיתון ”המציאות היהודית״. 
הפתרון שהציעו המשתתפים היה 

שהאמונה והחינוך הם השיטות הטובות 
ביותר לשמירת הזהות הלאומית, כולל 
שמירה של לשונו של עם החי בגולה. 

”הרומנים שחיים מחוץ לרומניה הולכים 
לכנסייה לעתים קרובות יותר דווקא 

כדי לשמור על זהותם,״ אמר הפטריארך 
דניאל. 

בפעם השלישית אחרי 1989, הסופר 
נורמאן מאניאה ביקר ברומניה והעניק 

ריאיון לכתב העת שלנו. בתשובותיו 
הוא אמר שאינו אוהב את תפקיד 
הקורבן, כי הוא משמש להבלטה, 
וגם אינו אוהב את דברי השבח 

המוגזמים, שבעיניו הם חסרי יסוד 
ומושפעים במיוחד מעצם נוכחותו 

בחו״ל. הוא שמח על מחוות הידידות 
שקיבל ברומניה, ולדבריו חשוב לראות 

ולהעריך את המתרחש ברומניה בעיניים 
מפוקחות ואובייקטיביות, גם אם 

מרחוק, ולהבחין שדרישות בסיסיות 
אחדות של הדמוקרטיה מתחילות 

להיות מכובדות ברומניה. הסופר ביטא 
את תקוותו שבעתיד תיווצר אווירה 
חופשית יותר, דמוקרטית יותר, עם 

פחות מאפיינים מן העבר והביע תקווה 
שייעלמו התוויות שנוצרו ליהודים. 
”לכיוון זה,״ אמר הסופר, ”רומניה 
יכולה ללמוד מאחרים שהשתמשו 

ומשתמשים בניסיון היהודי.״ 
לגבי ההגדרה ”מי הוא יהודי״, 

הסופר העריך שבשבילו התשובה 
הטובה ביותר היא ביטוי מהתלמוד 

שאומר: יהודי הוא מי שמתנגד לעבודה 
זרה, כולל לעבודה זרה יהודית.

הסליחה, בעיה שעולה ברומן ”החלב 
השחור״, העריך נורמאן מאניאה, היא 

אפשרית רק אם עברה דרך בדיקה 
של החטא. הסליחה אפשרית ונדרשת 
לשם רענון אנושי, ובשגיאה צריכים 
לדון, לבדוק ביסודותיה, ולהכיר בה. 

ועוד הוסיף, שהתוכחות שלו כלפי 
האינטלקטואליות הרוחנית נבעו מכך 

שהיא לא הייתה מסוגלת להכיר 
בחסרונותיה, ולא לבדוק אותם.

נורמאן מאניאה דיבר גם על הקשר 
בין הנתונים האוטוביוגרפיים לבין 

היצירה הספרותית עצמה ועל בעיית 
הקריאה אצל בני הדור הצעיר. הוא 
הסביר שחוסר העניין בקריאה נובע 

מעצם קיומו של האינטרנט, המאפשר 
להשיג מיד ובשלמות את התרבות. 
לדבריו, הדור הצעיר ”נתפס מאוד 

בחיים המידיים, והחיים המידיים אינם 

מאפשרים כל כך הפסקה. לעומת זאת, 
הספרות, האמנות, פירושן הפסקה, רגע 
של פסק זמן, שבו אתה יושב עם בר-

שיח בתקשורת מסוימת איתו. וזה קורה 
היום פחות מאשר בעבר.״ סיכם הסופר. 

מחאת הארגונים 
היהודיים נגד 

קבורתו מחדש של 
סופר פאשיסטי
הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה וארגון היהודים מרומניה ניצולי 
השואה מחו נגד הניסיון להביא לקבורה 
מחודשת של עצמות הסופר הפאשיסטי 
הטרנסילבאני ג׳וזף נירו בעיר אודורהיו 

סקויסק. הסופר ג׳וזף נירו היה חבר 
בפרלמנט ההונגרי שבעיר בודפשט 
בימי מלחמת העולם השנייה, ותמך 
של המשטר הקיצוני ֶהָשאָלאסיסטי 

בתקופה שמשטר זה גרם למותם בירי 
של אלפי יהודים בבודפשט. לאחר מכן 

הסופר ברח לספרד ולא הוסגר כדי 
שיובא לדין בתור פושע מלחמה. שני 
הארגונים היהודיים המוזכרים לעיל 
מחו נגד ואמרו שלא מקובל שדמות 
כזאת, שניהלה מדיניות אנטי-רומנית 
ואנטישמית ותרמה מוסרית לשואת 

יהודי הונגריה וטרנסילבניה הצפונית, 
תזכה לטקסים בהם ישתתפו אלפי 

אנשים, תוך כדי ִשכחת עברו הפשיסטי.
טקס הקבורה מחדש בוטל. ביטול 

הטקס קומם את יו״ר הפרלמנט 
ההונגרי, קובר לאסלו, שנוכח בעיר 
אודורהיו סקויסק דווקא כדי לנהל 

את טקס הקבורה מחדש. קובר לאסלו 
אף עשה טעות דיפלומטית וגידף את 

ממשלת רומניה. היות שכך, נדונה 
בבוקרשט השאלה אם לא רצוי להכריז 
על חבר הפרלמנט ההונגרי הנ״ל בתור 

אישיות בלתי רצויה.

הסופר נורמאן מאניאה: אינני אוהב לשחק תפקיד של קורבןהסופר נורמאן מאניאה: אינני אוהב לשחק תפקיד של קורבן

הזכרת גירוש הטאטארים מחצי 
האי קרים

הופעת הגרסה העברית של 
”אנציקלופדיה ליהדות רומניה“

שמירת הזהות הלאומית, הבעיה המרכזית של התפוצות

zicedid ze`ivnd
י״א סיוון תשע״ב  -  י׳ תמוז תשע״ב כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה
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Pe data de 4 iunie 2012, la Cimitirul 
Evreiesc din Moineşti a avut loc un eve-
niment de o mare tristeţe: înmormântarea 
fostului preşedinte al Obştii evreieşti din 
Moineşti.

Am fost impresionaţi de numărul foar-
te mare de participanţi, în ciuda faptului 
că domnul Kohlenberg, de circa 14 ani, 
din motive medicale, nu a mai putut ieşi 
din apartamentul său.

Au participat, la o simplă enumerare: 
Hari Vigdar, preşedintele C.E. Bacău, 
alături de alţi 9 enoriaşi din Bacău, pri-
marul Municipiului Moineşti, împreună 
cu alţi reprezentanţi ai Primăriei, alte 
ofi cialităţi locale, prieteni, vecini sau ce-
tăţeni ai Municipiului Moineşti. Din partea 
familiei, a fost prezentă d-na Josephine 
Kohlenberg, fi ica lui Kohlenberg Raphael. 

Cu lacrimi în ochi, vorbitorii au sublini-
at personalitatea şi nivelul de cultură ale 
fostului preşedinte, abnegaţia cu care a 
servit interesele obştii evreieşti, felul cum 
reuşea, în ciuda problemelor grave de 
sănătate, să se menţină la curent şi să 

ANIVERSĂRI

• La 1 iulie 1921 s-a născut publicistul şi 
eseistul ION MIHĂILEANU. A fost redactor 

şef adjunct al revistei „Contemporanul”.

• La 2 iulie 1906 s-a născut în Germania 
fi zicianul HANS BETHE. A participat la 

construirea primei bombe atomice. A murit 
la New York. Este autorul unor lucrări fun-
damentale în domeniul mecanicii cuantice 
şi al astrofi zicii.

• La 3 iulie 1905 s-a născut reputatul regizor 
de teatru MONI GHELERTER. 

• La 4 iulie 1923 s-a născut la Roman 
scriitorul HARALAMBIE ZINCĂ (Hary 

Zilberman). Autor al unor romane poliţiste 
şi de aventuri: S-a făcut ora H, Spion în 
arhive secrete, Moartea miroase a Christian 
Dior, etc.

• La 6 iulie 1886 s-a născut la Lyon istoricul 
MARK BLOK, specialist în problemele 

feudalismului european.

• La 7 iulie 1887 s-a născut în Rusia pictoul 
MARC CHAGALL.

• La 9 iulie 1900 s-a născut la Botoşani 
lingvistul ALEXANDRU GRAUR, membru 

al Academiei Române.

• La 10 iulie 1830 s-a născut în Insulele An-
tile pictorul JACOB ABRAHAM CAMILLE 

PISSARO, peisagist impresionist.

• La 12 iulie 1943 s-a născut scriitorul RADU 
F. ALEXANDRU.

• La 13 iulie 1912 s-a născut economistul 
M. FRIEDMAN, laureat al Premiului Nobel 

pentru economie.

• La 15 iulie 1875 s-a născut în Polonia 
pictorul RUDOLF LEVY.

• La 17 iulie 1876 s-a născut la Bialistok 
MAXIM LITVINOV, fost ministru de externe 

al URSS.

• La 17 iulie 1936 s-a născut la Bucureşti 
poetul GEORGE ALMOSNINO.

• La 19 iulie 1936 s-a născut lângă Suceava 
scriitorul NORMAN MANEA.

• La 19 iulie 1936 s-a născut la New York 
fi ziciana ROSALYN SUSSMAN. A primit 

Premiul Nobel pentru fi zică.

• La 22 iulie 1853 s-a născut în Germania 
arhitectul ALFRED MESSEL, adept al 

arhitecturii funcţionale.

• La 23 iulie 1891 s-a născut la New York 
HARRY COHN, fondatorul studiourilor 

Columbia Pictures.

• La 23 iulie 1912 s-a născut la Moineşti dr. 
MOSES ROSEN. La 16 iunie 1948 a fost 

ales Şef Rabin al evreilor din România. Dr. 
M. Rosen a adus mari servicii comunităţii 
evreilor din România. A stabilit excelente 
relaţii cu liderii evrei din numeroase ţări ale 
lumii.

• La 24 iulie 1880 s-a născut la Geneva 
compozitorul ERNEST BLOCH. 

• La 25 iulie 1928 s-a născut la Fălticeni 
fi lologul ALFRED HÂRLĂOANU. A fost 

profesor la ASE şi dr. în fi lologie.

• La 29 iulie 1927 s-a născut la Haarlem 
(Olanda) scriitorul HARRY MULISCH.

*

• La 9 iulie 1900 apare la Buhuşi numărul 
unic al publicaţiei „Emigranţii buhuşeni”.

• La 21 iulie 1857 s-a pus piatra de temelie 
a Templului Coral din Bucureşti.

• La 22 iulie 1942 a început deportarea 
masivă a evreilor din ghetoul Varşoviei.

COMEMORĂRI

• La 4 iulie 1969 a murit la Roma artistul 
fotograf ERWIN BLUMENFELD.

• La 7 iulie 2007 a murit traducătorul JEAN 
GROSU. A tradus peste 150 de cărţi.

• La 9 iulie 1938 a murit în SUA juristul 
BENJAMIN NATHAN CARDOZO. A fost 

numit la Curtea Supremă a SUA.

• La 14 iulie 2002 a murit fi losoful HENRI 
WALD. Din scrierile sale amintim: Rolul 

gândirii în formarea ideilor, Realitate şi 
limbaj.

• La 25 iulie 1991 a murit la Miami marele 
scriitor ISAAK BASHEVITS SINGER. A 

fost distins cu Premiul Nobel pentru lite-
ratură.

SIEGFRIED WOLF

 DECESE  COMEMORĂRI 

CALENDARUL 
LUNII IULIE

Cu profund regret şi durere, colegii din Departamentul de Asistenţă 
Socială şi Medicală deplângem trecerea în nefi inţă a colegei noastre, 
asistent medical ELENA CASANDRA PETRESCU, om de mare nebleţe 
sufl etească, îndrăgită de pacienţi şi de cei cu care a lucrat de-a lungul 
timpului. Toţi cei care te-am cunoscut te vom păstra vie în amintire. 
Dumnezeu să te odihnească!

Departamentul de Asistenţă Socială şi Medicală al F.C.E.R. anunţă 
cu profundă tristeţe trecerea în nefi inţă, în data de 21 aprilie 2012, a 
celui care a fost dr. ILIE PAIS, distins colaborator, membru marcant al 
Comunităţii Evreilor Bucureşti, fost director al Căminului pentru persoane 
vârstnice „Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses Rosen”.

Cu adâncă durere, Josephine şi Monica-Beatrice, fi ice, anunţă 
încetarea din viaţă, pe data de 1 iunie 2012, a tatălui lor, RAPHAEL 
KOHLENBERG, fost preşedinte al Obştii Evreieşti Moineşti. A păstorit 
comunitatea evreiască din oraş vreme de 28 de ani, cu pasiune şi per-
severenţă. Odată cu el, dispare ultimul evreu din Moineşti, locul unde a 
început Alya şi care a dat ţării şi lumii personalităţi evreieşti de prestigiu. 
Fie-i memoria binecuvântată!

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna aprilie 2012: BUTICA 
OANA LICA (84 de ani, Cimitirul Giurgiului); RIVIN LUPU (89 
de ani, Cimitirul Giurgiului); CAT VIORICA (87 de ani, Cimitirul 
Giurgiului); NAHMAN FISEL (84 de ani, Cimitirul Giurgiului); 
COSTEA ION (82 de ani, Cimitirul Giurgiului); ZETLIN ZIZI 
(92 de ani, Cimitirul Giurgiului); HOLBAN NICOLAIE (82 de 
ani, Cimitirul Giurgiului); KISS VERA SCHARLOTTE (90 de 
ani, Cimitirul Giurgiului); FLORIN CLARA (92 de ani, Cimi-
tirul Giurgiului), PAISS ILIE (79 de ani, Cimitirul Giurgiului); 
BRAUN MADELEINE (85 de ani, Cimitirul Sefard); FICHMAN 
CAROL (83 de ani, Cimitirul Giurgiului).

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna mai 2012: FENDRI-
HAN MARIANA (78 de ani, Cimitirul Giurgiului); SILBERMAN 
FREDERICA (97 de ani, Cimitirul Giurgiului); POPPER 
VLADIMIR (64 de ani, Cimitirul Sefard); SAIM DAVID (70 de 
ani, Cimitirul Giurgiului); LEIBOVICI HEINERICH (90 de ani, 
Cimitirul Giurgiului); EMANOIL NICOLE (88 de ani, Cimitirul 
Sefard); CONSTANTIN MARIA (85 de ani, Cimitirul Sefard); 
IASLOVICI ERNEST (78 de ani, Cimitirul Giurgiului).

Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară: SOIL MATEL (Piatra 
Neamţ).

Comemorăm, cu mare durere în sufl et, plecarea dintre noi a buni-
lor noştri prieteni IACOB şi GINA ARON, EMIL şi ROZA HERESCU, 
LEOPOLD PACH şi MAX SMILOVICI. Dumnezeu să-i odhinească în 
pace. Familia Miron Roca

PIOS OMAGIU
Pe 23 iunie 2012 – 3 Tamuz – s-a 

împlinit un an de când HARY SOLOMON 
a părăsit această lume. Dacă, în iureşul 
proiectelor pe care le avea pentru Co-
munitatea evreilor din Piatra Neamţ, al 
cărei preşedinte era de 12 ani, ar fi  privit 
în urmă, şi-ar fi  văzut menirea împlinită: 
restaurarea şi reinaugurarea Sinagogii 
de lemn, veche de 500 de ani (poate cea 
mai mare sărbătoare spirituală a obştii de 
când însuşi Baal Şem Tov se va fi  rugat 
acolo), înfi inţarea Muzeului evreilor din 
Piatra Neamţ, afi rmarea valorilor iudais-
mului în dialogul pe care l-a deschis cu 
celelalte culte şi instituţii din urbe, partici-
parea la organizarea Centenarului Victor 
Brauner, 7 ani de activitate neobosită în 
Comitetul director al F.C.E.R., cu iniţiative 
în domeniul asistenţei sociale care se răs-
frâng şi azi în viaţa multora, găzduirea la 
Piatra Neamţ a acelui Bereshit de neuitat 
unde, cu doar o săptămână înainte de a 
pleca dintre noi, a dansat ultimul tango. 

Pe cel care s-a uitat atunci pe sine 
pentru obşte să ni-l amintim noi, acum: pe 
Hary, Haim ben Avram. Aprindeţi o lumâ-
nare în amintirea lui, alături de soţia şi de 
fi ica lui, Magda şi Paula, cu încredinţarea 
că dragostea este mai tare ca moartea.

Comemorarea a avut loc pe 24 iunie, 
la Sinagoga Mare din Bucureşti şi pe 25 
iunie, la Sinagoga din Piatra Neamţ.

E p i t a f  p e n t r u  M a r i a  C o n s t a n t i n  z . l .
La fi ecare început de an primeam în chip de felicitare o acuarelă în miniatură - 

urare de bine şi noroc - venită de la Maria Constantin. Cum să cred că la anu’…? În 
faţa catafalcului, la Cimitirul Sefard, pe fundalul psalmodierilor străvechi rostite de 
Prim Cantorul Iosif Adler, de ofi ciantul Marinel Baraf, îmi trec prin faţa ochilor minţii 
scene de viaţă: primul interviu la fostul sediu al redacţiei din strada Popa Rusu, par-
ticipări la vernisaje de expoziţii personale, întâlniri la Centrul Cultural – actualul JCC. 
Nu vorbeam mult. Nu contau cuvintele. Mă urmărea întotdeauna culoarea ochilor: 
verde – albastră, uşor ceţoasă, tainică; culoarea mării înainte de răsăritul soarelui. 
Şi - tăcerile: pline de tandreţe îndurerată, pentru că acolo existau cei dragi ai ei. 
Bunicul – gravor şi bijutier; tatăl – avocat de renume, fondator al Asociaţiei Titraţilor 
Evrei „Unirea”, al Şcolii Evreieşti de Meserii şi al Liceului „Cultura agricolă”- fi liala 
din România, în anii prigoanei antievreieşti; colaborator la „Haşmoneea”; caricaturist; 
unul dintre conducătorii în clandestinitate ai evreilor români în timpul legislaţiei rasiale, 
apropiat al lui Filderman, Şafran, Benvenisti, Froimescu. Multe din ajutoarele primite 
de evreii deportaţi în Transnistria erau şi rezultatul eforturilor lui Arnold Schwefelberg; 
aşa-l chema pe tatăl ei. Imediat după ’44, el devenea membru al Congresului Mondial 
Evreiesc – fi liala din România; participa la Conferinţa de Pace de la Paris, alături de 
Şafran şi Benvenisti; în ’48, era primit în Institutul de Cultură Iudaică al Templului Coral, 
alături de Lăzăreanu, Groper, Brucăr… Pentru ca, în ’52, să vină – aberant - lovitura: 
arestat „pentru activităţi sioniste”. I s-a dat drumul după un an jumătate, fără proces. 

Sora Mariei Constantin, Veronica Porumbacu, a fost cea care a impulsionat-o 
să-şi urmeze vocaţia. În afară de Maxy, din şcoala căruia a ieşit pleiada nepieritoare 
Eva Cerbu, Alma Redlinger, Tia Peltz, Yvonne Hassan, Lelia Zuaf, Perahim şi câţi alţi 
elevi iluştri răspândiţi în lume, profesorii ei au fost Ciucurencu şi Max Arnold. Fiinţa 
lui dispăruse, dar opera trăia strânsă în retrospectiva de la Sala Dalles. Cele 30 de 
zile, cât a fost deschisă şi-n care a fost nelipsită de-acolo, i-au decis drumul. 

Pictoriţa a avut lângă ea, o bună parte din viaţă, un critic de mare exigenţă. Şi 
exigenţa înseamnă iubire: profesorul de istoria artei Paul Constantin, soţul ei. A trăit 
frumos, departe de agresivitatea, aroganţa, goana după publicitate a celor care com-
pun, azi, „bâlciul deşertăciunilor”. A trăit cu distincţie, cu discreţie. Aşa s-a şi stins. 
Aşa a vorbit secretarul general al F.C.E.R., ing. Albert Kupferberg, în faţa asistenţei, a 
Mihaelei, fi ica pictoriţei, a prietenilor de-o viaţă, oameni de aleasă calitate intelectuală. 
Vorbitorul a făcut un scurt expozeu al operei, a subliniat apropierea artistei de viaţa 
evreiască, ca şi faptul că, în 2000, Maria Constantin z.l. a primit Premiul F.C.E.R. 
„Margareta Sterian”. Aşa a simţit nevoia s-o portretizeze criticul de artă Luiza Bar-
can: încă o frunză căzută din generaţia de mari valori ale culturii româneşti căreia îi 
aparţine; apreciere avizată, răspunzând cum se cuvine delicateţii şi modestiei marii 
artiste care pleca. Dar pleca oare? Poate, o retrospectivă Maria Constantin o va 
infi rma cu îndreptăţire. 

IULIA DELEANU

A N U N Ţ
Absolventele şi absolvenţii liceelor 

„Principesa Elena” şi „Nicu Gane” din 
Fălticeni, judeţul Suceava – România, 
promoţia 1949-1950, sunt invitaţi, cu 
afecţiune şi mult drag, să participe în 
ziua de sâmbătă, 25 august 2012, la 
revederea după 62 de ani de la absolvi-
rea liceelor de fete şi de băieţi în cadrul 
renumitului lăcaş de cultură, ştiinţă şi 
educaţie „Nicu Gane”, înfi inţat în anul 
1870, având 142 de ani de existenţă.

Vă aşteptăm cu simpatie – profe-
sorii Roza Andreica (Onofrei) şi Popa 
Constantin, în calitate de organizatori 
ai deosebitei întâlniri.

I M P O R T A N T
Persoanele care se consideră suc-

cesori legali ai unuia din decedaţii: Ghi-
sibel Zigmund, Ghizibel Strul, Ghisibel 
Avraham (Hary), Sneerson Paula (Pepi, 
născută Ghisibel), Ghisibel Yhoshua 
(Jean), fi i ai lui Ghesibel Itzhac, sunt 
invitaţi să se adreseze în scris redacţiei 
ziarului.

Familia, rudele şi prietenii anunţă cu nemărginită durere şi 
deplâng încetarea din viaţă a ing. IUSTER ISAC  (CHANG) 
om minunat, de o deosebită valoare, care ne va lipsi toată 
viaţa. Să-i fi e amintirea binecuvântată. Familia

Î N M O R M Â N T A R E A  M A R E L U I  O M  C A R E  A  F O S T  K O H L E N B E R G  R A P H A E L
ia parte activă la toate evenimentele din 
cadrul F.C.E.R.

Preşedintele Hari Vigdar a transmis 
condoleanţe familiei îndoliate, atât în 
nume personal, cât şi din partea con-
ducerii F.C.E.R., a domnului  preşedinte 
Aurel Vainer, a domnului vicepreşedinte 
Paul Schwartz şi a d-lui Secretar general 
Albert Kupferberg, cât şi regretul dânşilor 
că nu au putut fi  prezenţi la înmormântare. 

Toţi cei prezenţi au rămas convinşi că 
golul creat prin dispariţia d-lui Kohlenberg 
Raphael va fi  imposibil de compensat 
vreodată.

Dumnezeu să-l odihnească!
*

Cele două fi ice ale d-lui Kohlenberg, 
Josephine şi Beatrice, împreuna cu Ri-
nel şi Hedi Enghelberg, toţi originari din 

Moineşti, au simţit că au datoria morală 
“ să păstreze viu spiritul evreiesc al ora-
şului, aşa cum au făcut taţii lor, Raphael 
Kohlenberg şi Marcel Enghelberg, ultimii 
doi preşedinţi ai Comunităţii Evreieşti Moi-
neşti”, fapt pentru care au iniţiat Fundaţia 
„Leolam” (veşnicie).

Dintre proiectele imediate ale Fun-
daţiei:

- menţinerea „în stare de funcţionare” 
a cimitirului; 

- renovarea casei funerare şi restaura-
rea pietrelor de mormânt căzute.

În perspectivă, Fundaţia are şi alte 
proiecte, cum ar fi  organizarea de expo-
ziţii, seminarii şi conferinţe la Moineşti.

Pentru realizarea acestora, Fundaţia 
”Leolam” a încheiat un parteneriat cu 
Primăria Moineşti şi cu Fundaţia ”Activ”.

O mare pierdere pentru comunitatea orădeană
Comunitatea Evreilor din Oradea anunţă, cu durere în 

sufl et, pierderea celui mai vârstnic membru al ei, GERSON 
SCHWARTZ, de 99 de ani. Supravieţuitor al Holocaustului, în 
care şi-a pierdut familia, el era de peste 30 de ani colaborator al 
comunităţii, îndeplinind funcţiile de ofi ciant de cult şi majghiah. 
Dumnezeu să-l odihnească!
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Gordin - şi bagheta 
lui Kincses

O a m e n i i - n u m e r e
Omul nu poate fi  tratat ca un simplu număr, 

spune pericopa Bamidbar, citând din Tora. Proba-
bil că în amintitul text sunt lucruri mai importante, 
mai adânci, dar mie mi s-a părut că arareori am 
văzut atâta tâlc adunat în aşa puţine vorbe.

Şi asta pentru că vremea în care trăim ar putea 
lesne fi  descrisă drept aceea în care  transfor-
marea oamenilor din fi inţe cu minte şi cu sufl et 
în simple numere devine ameninţătoare prin 
proporţii şi frecvenţă.

Democraţia, susţinea Churchill, este cea mai 
proastă formă de guvernare, cu excepţia tuturor 
celorlalte pe care oamenii le-au inventat până 
acum. Iar democraţia se bazează pe puterea 
dată celor mulţi asupra celor puţini. A numărului 
mare asupra numărului mic. Indiferent cine sunt 
cei mulţi şi ce valoare socială au. Alternativa este, 
evident, şi mai proastă: tirania, adică dominarea 
numărului mare de către un număr extrem de mic. 
Desigur, se poate argumenta că, aşa cum evreii 
au fost număraţi la recensământ fi ind socotite nu 
persoanele, ci jumătăţile de şekel pe care fi ecare 
le-a pus pentru sine şi ai săi, tot aşa şi omul zilelor 
noastre nu este numărat ca atare, ci sunt socotite 
hârtiuţele denumite buletine de vot şi care au 
ca strămoş vechile ostraca, bucăţele de 
scoici sau cioburi de lut cu ajutorul căro-
ra vechii greci decideau dacă să alunge 
sau nu din cetate pe unul dintre ei. Deci, 
aparent, oamenii nu ar fi  trataţi drept numere şi 
Tora ar fi  respectată ...

Numai că procedeul prin care politica schimbă 
tot mai des omul în numere nu este votul în sine, 
ci manipularea de către cel cu veleităţi de lider a 
semenilor săi, cu ajutorul cărora se poate urca în 
scaunul puterii. În această fază, a atragerii elec-
toratului, oamenii încetează să mai fi e persoane 
şi devin simple numere, pe care un politician sau 
altul caută să le adauge zestrei sale, fără a îm-
părtăşi cu ei convingeri şi dorinţe. Dacă e nevoie 
de exemple, să ne amintim, de pildă, de curtea 
făcută de Sarkozy celor din tabăra lui Marine Le 
Pen, sau de vorba lui Vodă Lăpuşneanul: „Proşti, 
da’ mulţi”.

Dacă e să aibă succes, magul transformării 
oamenilor în numere nu trebuie niciodată să ia 
în calcul calităţile sau cusururile celor puşi să îl 
voteze. Toţi sunt la fel, pentru că toţi au dreptul la 
un singur vot. Şi dacă pot fi  determinaţi să pună 
buletinul în urna care trebuie, nu are nici o im-
portanţă ce gândesc, ce cred, ce vor. Călcând pe 
urmele lui Lăpuşneanu, zicând ca şi el „dacă voi 
nu mă vreţi, eu vă vreu”, premierul luxemburghez 
Jean Claude Juncker, preşedintele Eurogrup, de-
clara cu doar o zi înaintea alegerilor din Grecia: 
„Independent de consecinţele economice şi soci-
ale pentru Grecia însăşi, o ieşire a acestei ţări din 
UE ar cauza prejudicii pentru întreaga zonă euro 
şi pentru coeziunea ei. Trebuie să împiedicăm 

acest lucru”, a spus Juncker. Deci, independent 
de consecinţele pentru Grecia însăşi, cele câteva 
milioane de alegători greci trebuie împiedicaţi să 
strice coeziunea Zonei Euro, unde trăiesc câteva 
sute de milioane de  oameni! 

Ajunşi aici, poate e cazul să răspundem la 
o întrebare legitimă: în fond, de ce nu e bine 
să fi e oamenii reduşi la simple numere? Numai 
pentru că aşa spune Tora? Nicidecum. Ci pentru 
că numărul îl anihilează pe om, îi distruge per-
sonalitatea, pe care numele o păstrează, motiv 
pentru care cei intraţi în lagărele morţii deveneau 
imediat numere, tatuate pe antebraţ, încercându-
se astfel ca ei să nu mai fi e aceiaşi cu oamenii 
care trecuseră pe sub poarta pe care scria „Arbeit 
macht Frei”. 

Oamenii-numere încetează să aibă o indivi-
dualitate şi sunt ceea ce vor politicienii ca ei să 
fi e. De pildă, în China, femeile-număr nu au voie 
să mai aibă decât un singur copil, cu excepţia 
cazului în care locuiesc la ţară şi când primul lor 
copil a fost o fată. Pentru că acolo, la sat, copilul-
număr urmează să devină lucrător al câmpului, 
şi e nevoie de mai multă forţă de muncă decât 
la oraş. Şi aşa se ajunge ca tinerele chinezoaice 

să fi e silite de autorităţi să facă avorturi, 
numai pentru că nu mai au voie să mai 
dea naştere încă unei vieţi, pentru că 
numărul în creştere al acestor copii 

ameninţă stabilitatea demografi că, alimentară şi, 
implicit, socială a Chinei.

De altfel, nu numai cei mici pot fi  transformaţi 
în oameni-numere. Politicienii înşişi devin nişte 
numere, şantajabile chiar de puterea dată electo-
ratului. Ca maştera din Albă ca Zăpada, ei privesc 
în oglindă şi o întreabă cine-i cea mai frumoasă 
din ţară. Şi dacă se întâmplă ca sondajul să le 
arate că au început să îşi piardă popularitatea, 
reîncepe războiul aducerii în propriile tabere a 
oamenilor-numere, capabili să le asigure păstra-
rea puterii.

Şi mai e ceva. Ceva ce se vede în mai toate 
ţările unde au avut loc alegeri după anii de politică 
de austeritate, presupusă a avea puterea să ne 
scoată din criză. Oamenii-numere, aiuriţi de pro-
misiuni şi de propria sărăcie, merg tot mai mult 
către extremele eşichierului politic, crezându-i 
pe cei care le promit că naţionalismul îi va feri de 
rele. În fond, Hitler nu a câştigat şi el alegerile din 
vremea lui, crezut de oamenii-numere de atunci?

Nu aş dori ca vreun cititor să se întrebe la 
cine anume m-am gândit când am scris aceste 
rânduri. Răspunsul este că nu m-am gândit la 
niciun politician în particular, dar înlocuirea trestiei 
gânditoare, cum defi nea Blaise Pascal omul, cu 
un număr oarecare, este în acelaşi timp o crimă 
împotriva umanităţii, precum şi cel mai scurt drum 
al democraţiei spre tiranie.

ALEXANDRU MARINESCU 

Poezia română 
postbelică n-a evolu-
at numai pe cele două 
„căi”, consacrate încă 
de la sfârşitul secolu-
lui al XIX-lea (calea 
modernă şi, respec-
tiv, cea tradiţională). 
Pe lângă Nichita Stă-
nescu, Cezar Baltag 
sau Marin Sorescu 
– ca reprezentanţi ai 
direcţiei moderniste 

– şi Ioan Alexandru sau Gheorghe Pituţ 
(ca exponenţi ai tradiţionalismului), a 
mai existat şi o a treia cale: cea care s-a 
revendicat de la avangarda interbelică şi, 
mai ales, de la suprarealismul anilor ’40, 
al generaţiei lui Gellu Naum, D. Trost şi 
Gherasim Luca. Mai puţin omogenă ge-
neraţional şi conceptual, ea avea însă să 
iradieze decisiv – în ciuda ocultării la care 
a fost supusă de către regimul comunist 

– atât în cadrul onirismului, cât şi în cel al 
generaţiei ’80, constituind de fapt veriga 
de legătură dintre avangarda interbelică 
şi postmodernism.

Astăzi, după plecarea la cele veşni-
ce a lui Gellu Naum, legatarul acestei 
direcţii este poetul parizian Sebastian 
Reichmann. O personalitate specială în 
literatura română actuală şi, înainte de 
toate, un poet care, în ciuda recunoaşterii 
de care benefi ciază, se cere încă „desci-
frat” în „pivniţele” adânci ale textelor sale. 

Sebastian Reichmann este, mai în-
tâi, un poet bilingv, el devenind, după 
plecarea în exil, survenită în 1973, şi un 
poet francez (ipostază în care semnea-
ză Sebastien Reichmann). Dar poate 
că mai importantă decât această dublă 
existenţă poetică este fi delitatea sa faţă 
de proiectul poetic pe care l-a iniţiat în 
cele două volume, Geraldine (1969) şi 
Acceptarea iniţială (1971), publicate 
înainte de a părăsi România. Volumul pe 

care îl comentez aici, 
Perioada translucidă. 
Poeme 1965-2012, 
adună întreaga sa cre-
aţie românească, de 
dinainte şi de după 
plecarea din România, 
la care se adaugă şi 
traducerile a trei dintre 
culegerile sale franceze: o ediţie de autor 
care reprezintă deopotrivă o recuperare 
salutară şi un eveniment literar.

Poezia lui Sebastian Reichmann este 
o exemplară ilustrare atât a fi delităţii faţă 
de ruptura conceptuală provocată de 
suprarealism, cât şi a fertilităţii acestei di-
recţii, într-o perioadă, cea a sfârşitului de 
secol XX şi a începutului de secol XXI, în 
care prejudecata spune că avangarda e, 
dacă nu istorie, atunci măcar un fenomen 
excentric. Ea trăieşte, însă, într-o formu-
lă pe care Ion Bogdan Lefter a numit-o 
„post-avangardă”, a cărei limită nu mai 

este Arta, ci Moartea: „destule speranţe 
au urmat trilului/ destulă cenuşă moarte 
nefi nisată”. După Auschwitz, poezia nu 
mai poate fi  doar un strigăt împotriva 
convenţiilor artei burgheze, ci împotri-
va limitelor condiţiei umane, iar erosul 
devine, dintr-un instrument de şocare a 
pudibonderiei, o frenetică asumare a vieţii 
(cum se întâmplă, de pildă, în splendidul 
poem N-ai de ce!, datat „Bucureşti, 29 
iunie 2005). 

Un univers poetic extraordinar şi, 
totodată, o a treia cale, fără de care nu 
poate fi  înţeleasă aşa cum trebuie evolu-
ţia poeziei româneşti, de la modernism 
la postmodernism. Evoluţie în care, iată, 
exilatul Sebastian Reichmann ocupă un 
loc aparte. Spaţiul restrâns mă împiedică 
să citez pe îndelete, motiv pentru care vă 
îndemn, simplu, să îl citiţi.

RĂZVAN VONCU
* SEBASTIAN REICHMANN – Perioada trans-

lucidă. Poeme 1965-2012, prefaţă de Ion Bogdan 
Lefter, Editura Paralela 45, Piteşti, 2012.

A  t r e i a  c a l e
Realitatea 

cărţii

Un nou Iacob Gordin la Teatrul 
Evreiesc de Stat: „Necunoscutul”, 

piesa jucată sub titlul „Blestemul iubirii”, în regia lui 
Kincses Elemér. Drama ne poartă în universul unei 
familii în care unicul stâlp, reprezentat de tată, s-a 
şubrezit şi s-a fragilizat. Nici afacerile lui Samuel 
Aşkenazi, cândva prospere, nu mai merg ca unse. 
Problemele copiilor complică lucrurile. Căci Berta, 
cea cu mari calităţi sufl eteşti şi cu reale compe-
tenţe practice, suferă de pe urma unui grav handicap. Iar Ida, fi ica 
cea mică, e convinsă că totul îi este permis. Şi nici Tolie nu este 
prea copt pentru o existenţă echilibrată şi pentru capcanele Istoriei. 
Prezenţa lui Bernard, administratorul de altă condiţie socială (care 
începe prin a o cere de nevastă pe Berta), şi apariţia unui „străin”, 
Luis, tulbură mult apele, ducând la noi tensiuni sufl eteşti şi morale.

Excelentul spectacol al lui Kincses Elemér urmăreşte meandrele 
dramei ca pe o „scufundare în Marea... Dragostei”. O forare „în 
adâncuri nebănuite, nemărturisite şi chiar neştiute, care aduce la 
iveală aspecte despre care ştiinţa nu are habar”. Regizorul invitat 
explorează – dincolo de psihologii ştiute - naşterea cel mai adesea 
absurdă, iraţională a sentimentelor, insistând pe răsuciri, pe reacţii 
surprinzătoare, contradictorii şi paradoxale.

Altfel spus – prin jocul actorilor îndrumaţi cu strălucire – pămân-
tul ferm al ritualurilor vieţii de familie, bazat pe convenţii sociale şi 
de clasă – devine, repede, răscolit, nesigur, pustiit de actele eroilor.

Urmărim scene memorabile. Iată neliniştea Bertei în faţa propriei 
condiţii şi existenţe. Şi iată perfi dia cu care Bernard se insinuea-
ză în sufl etul ei ingenuu. Iată marea surpriză a întoarcerii tatălui, 
nu dintr-o călătorie de afaceri, ci dintr-una de nuntire şi primirea 
ostilă făcută noii soţii. Iată, mai ales, - secvenţă antologică – acel 
moment în care aproape simultan, în încăperi diferite, Nina şi 
Tolie descoperă Iubirea iar Samuel Aşkenazi se stinge blând, sub 
îmbrăţişarea Morţii.

Mai toţi interpreţii se prezintă în forme de zile mari. Mona Pricopi 
dă prestanţă şi vibraţie aparte Bertei, dezvoltând sobru dar sensibil 
luciditatea ei amară, şi potenţând inspirat: griji, întrebări, revoltă şi 
resemnare calmă. Memorabil este şi Cornel Ciupercescu, părin-
tele cândva autoritar care devine mai conciliant şi care îşi trăieşte 
apusul sub semnul unei puternice afecţiuni târzii. La rându-i, Luana 
Stoica dă eleganţă şi distincţie, prin tuşe delicate, trăirilor văduvei 
Sofi a. Marius Călugăriţa conferă prototipului parvenitului (probabil 
interesat, nesincer şi fără mari scrupule) o ambiguitate şi mai ales 
o siguranţă şi o insistenţă, cum să spun, perfi dă şi „lipicioasă”, greu 
de stăvilit. Regăsim în forma cunoscută şi pe Nicolae Călugăriţa şi 
Mirela Nicolau, părinţii (profi tori de nevoie) ai lui Bernard. Remar-
cabili sunt şi interpreţii adolescenţilor. Veaceslav Grosu insistă pe 
imaturitatea care îl va face pe Tolie şi o pradă uşoară a utopiilor 
politice. Iolanda Covaci accentuează inconsistenţa dar şi egoismul, 
împins către cruzime, al Idei. Alexandra Fasolă însufl eţeşte cu 
graţie şi nerv apariţiile romantice şi muzicale ale Ninei. Am lăsat 
special la urmă pe Mircea Dragoman – un Luis Karşunski care intră 
în scenă mândru, distant, sfi dător, egocentric; un personaj miste-
rios şi imprevizibil, de mare energie pasională, capabil de dualităţi 
dramatice şi care şochează prin decizia de a-şi plăti opţiunea şi 
patima cu preţul vieţii.

NATALIA STANCU
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