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Comemorarea Zilei Holocaustului în România la Camera Deputaţilor

Vorbind	 despre	 intrarea	 în	 tradiţia	
parlamentară	a	comemorării	acestei	Zile	
a	Holocaustului,	care	marchează	împlini-
rea	a	72	de	ani	de	la	”începutul	deportării	
forţate	a	populaţiei	evreieşti	din	Basarabia	
şi	Bucovina	în	Transnistria”,	preşedintele	
Camerei	Deputaţilor	Valeriu Zgonea, a	ac-
centuat	asupra	ideii	că	acest	eveniment,	
organizat	de	Parlament	prin	rotaţie	–	un	an	
la	Camera	Deputaţilor,	un	an	la	Senat	–,	 
împreună	cu	F.C.E.R.	şi	 Institutul	 „Wie-
sel”,	nu	este	o	simplă	„trecere	în	revistă	a	
ororilor	istoriei”,	şi	a	continuat:	”De	aceea,	
eu	cred	cu	tărie	că	în	familie	trebuie	să	le	
spunem	copiilor	despre	Holocaust.	Trebu-
ie	să	le	spunem	ce	s-a	întâmplat	atunci	şi	
să	le	insuflăm	acele	valori	care	se	opun	
cu	 fermitate	 oricărei	manifestări	 de	 tip	
rasial,	antisemit,	intolerant	şi	discrimina-
toriu.	Şcoala,	 comunitatea,	organizaţiile	
neguvernamentale,	mass-media	 trebuie	
să	îşi	aducă	propria	contribuţie	la	educa-
rea	generaţiilor	de	mâine.	Noi	înşine,	ca	
membri	 ai	Parlamentului,	 avem	datoria	
de	a	modela	legile	şi	acţiunile,	astfel	încât	
să	ne	asigurăm	că	fiecare	persoană	are	
dreptul	să	devină	şi	să	fie	diferită.

În	1996,	 statul	 român	a	 înfiinţat	De-
partamentul	pentru	protecţia	minorităţilor	
naţionale,	transformat	ulterior	în	Departa-
mentul	pentru	relaţii	interetnice,	având	ca	
parteneri	civili:	Consiliul	Minorităţilor	Naţi-
onale,	Institutul	Naţional	pentru	Studierea	
Holocaustului	din	România	„Elie	Wiesel”.

În	2009,	exact	acum	patru	ani,	opera	
sculptorului	Peter	Jacobi	a	 fost	 introdu-
să	 în	circuitul	public	al	Bucureştiului	 cu	
numele	 de	Memorialul	Victimelor	Holo-
caustului.	 Comunitatea	 evreiască	 este	
reprezentată	 în	Parlament,	 iar	 acţiunile	
sale	sunt	implementate	la	nivelul	întregii	
ţări.	 Vreau	 să-i	mulţumesc	 Excelenţei	
Sale,	ambasadorul	Israelului	în	România,	
pentru	 superba	 expoziţie	 de	 fotografie	
israeliană	 organizată	 în	 Palatul	 Parla-
mentului.

Avem	relaţii	excelente	cu	toate	statele,	
cu	 Israelul,	 relaţii	 active,	 de	 substanţă,	
iar	angajamentul	României	faţă	de	com-
baterea	antisemitismului	 şi	 promovarea	
educaţiei	 în	materie	 de	Holocaust	 este	
parte	integrantă	a	acestui	demers.

Evocând	 un	 proverb	 evreiesc,	 care	
spune	că	dacă	salvezi	o	viaţă,	salvezi	o	
lume,	activăm	în	conştiinţa	noastră	faptul	
că	pentru	toate	cele	dezbătute	astăzi	me-
rită	şi	trebuie	să	facem	mai	mult”.

„SĂ NU PERMITEM REVENIREA 
EXTREMEI DREPTE ÎN POZIŢIE 

OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA”
	Pornind	de	la	volumul	I	al	unei	cărţi	

nou	editate	de	F.C.E.R.,	sub	îngrijirea	lui	
Silviu	Vexler,	consilier	al	preşedintelui	Fe-
deraţiei,	intitulat	„Mărturii	şi	imagini	despre	
Holocaust”,	preşedintele	F.C.E.R.,	depu-
tat	dr.	Aurel Vainer,	a	arătat,	în	cuvântul	
său,	 în	 faţa	Camerei	Deputaţilor:	 „Nu-i	
prima	dată	când	vorbim	despre	Holocaust	
în	Camera	Deputaţilor	sau	în	Senat.	Este	
un	nou	prilej	de	a	fi	împreună	în	această	
calitate	a	mea	de	preşedinte	al	Federaţiei	
Comunităţilor	Evreieşti	din	România	şi	de	
deputat,	şi	să	spun	câteva	cuvinte	despre	
Holocaust.	Cred	că	mai	 întâi	 e	bine	 să	
spun	 ce-i	 cu	Holocaustul	 în	România.	
Vedeţi,	a	existat	o	concepţie	că	Holocaust	
înseamnă	ardere	 totală.	Adică	 n-a	mai	
rămas	nici	urmă	de	evreu	sau	de	roma,	
populaţie	care	şi	ea	a	fost	oprimată	foarte	
tare	în	acei	ani	de	groaznică	reprimare	a	
libertăţilor	umane	şi	a	demnităţii.	

Ei,	bine,	Holocaustul	este	de	fapt	un	

ansamblu	 de	măsuri,	 de	 persecuţii	 la	
care	 a	 fost	 supusă	populaţia	 evreiască	
din	România,	la	teritoriul	de	atunci,	adică	
inclusiv	 din	Basarabia,	 reocupată	 după	
’41,	şi	din	Ucraina,	unele	teritorii,	mai	bine	
zis	din	Bucovina	şi	din	Moldova	în	bună	
parte.	 Se	 adaugă	 însă	mai	mult	 decât	
persecuţii,	uciderea	rapidă	a	135.000	de	
evrei	din	Transilvania	de	Nord,	ocupată	
atunci	de	statul	maghiar.	În	numai	două	
luni	de	zile,	acolo,	acest	număr	impresio-
nant	de	fiinţe	umane	este	mai	întâi	adus	
în	ghetouri	şi,	după	o	perioadă	de	două	
săptămâni-o	lună,	direct	în	trenurile	mor-
ţii,	la	Auschwitz,	Buchenwald	şi	aşa	mai	
departe.	S-au	reîntors	foarte	puţini,	circa	
10%	din	cei	care	au	plecat	acolo.

Din	România	cealaltă	n-a	fost	vorba	de	
trimiterea	în	lagărele	morţii,	soluţii	finale,	
ci	a	fost	în	principal	deportarea.	Deporta-
rea	în	Transnistria	a	evreilor	din	Bucovina,	
din	 judeţul	Dorohoi	şi	din	Basarabia.	 În	
plus,	 au	 fost	 trimişi	 în	Transnistria,	 din	
când	în	când,	aşa-zişii	ostatici.	Aş	aminti	
de	liderul	evreilor	de	ani	şi	ani,	o	perso-
nalitate	 de	prim	ordin,	 care	 la	 alegerile	
din	’36	a	ieşit	pe	locul	3	pe	lista	Partidului	
Naţional	Liberal,	după	Brătieni;	e	vorba	
de	Wilhelm	 Filderman,	 care	 a	 condus	
rezistenţa	evreiască	în	anii	aceia,	adică	ai	

Holocaustului,	şi	datorită	unei	întâmplări	
istorice,	şi	anume	aceea	că	a	fost	coleg	
de	clasă	cu	Ion	Antonescu,	care-i	primea	
să	 îi	citească	memoriile.	Memorii	 foarte	
multe,	foarte	dure,	aducându-i	la	cunoş-
tinţă	suferinţele	îndurate	de	evrei	atunci.

N-au	stat	pasivi	nici	evreii.	De	pildă,	
funcţiona	un	comitet	de	conducere	clan-
destin,	unde	era	acest	domn	Filderman,	
căruia	i	s-a	alăturat	rabinul	şef	de	atunci,	
doctorul	Alexandru	Şafran,	 care,	 de	 la	
sfârşitul	anului	1947,	a	fost	obligat	să	se	
exileze	şi	a	fost,	timp	de	50	de	ani,	mare	
rabin	al	Genevei.	

Să	vă	spun	cam	ce-am	suferit	noi,	cei	
din	Regat.	În	primul	rând,	prima	măsură	
luată	a	fost	că	evreii	care	au	locuit	în	sate	
au	 fost	 aduşi	 în	 târguri.	După	o	 etapă,	
cei	din	 târguri	au	 fost	duşi	 în	capitalele	
de	 judeţ.	Ce	 însemna	asta?	Scoaterea	
din	locuri	de	baştină,	scoaterea	din	casă,	
scoaterea	din	proprietăţi	şi	aşa	mai	depar-
te,	lipsă	de	locuri	de	muncă.	În	al	doilea	
rând,	a	fost	interdicţia	ca	un	copil	evreu	
să	poată	urma	vreo	şcoală	publică	atunci.	
Deci,	dintr-o	dată,	mulţi	tineri	au	trebuit	să	
abandoneze	învăţământul.	Am	să	revin	la	
acest	aspect.	

Apoi,	bărbaţii	de	la	16	la	65	de	ani	au	
fost	puşi	să	presteze	muncă	obligatorie,	
fără	nici	o	legătură	cu	calificarea	profesi-
onală,	îndurând	interdicţia	de	a	avea	acti-

vităţi	în	industrie	sau	comerţ,	cu	excepţia	
evreilor	de	categoria	a	doua,	respectiv	cei	
care	au	fost	decoraţi	în	timpul	războaielor	
României,	şi	aşa	mai	departe.

Ceea	ce	era	foarte	important	şi	ţinea	
de	 supravieţuirea	 oamenilor,	 cartelarea	
produselor	alimentare	prevedea	cantităţi	
mult	mai	reduse	pentru	evrei.	Am	să	vă	
dau	un	exemplu:	eu	eram	copil	atunci	şi	
aveam	200	de	grame	de	pâine	pe	zi	pe	
cartelă,	iar	un	copil	neevreu	avea	700	de	
grame.	E	mult,	e	puţin?	La	vârsta	aceea	
conta	foarte	mult	ce	mănânci	şi	cât	mă-

nânci.	Am	avut	noroc	că	vânzătorul,	cel	
care	 ţinea	magazinul,	mă	cunoştea	de-
acum	şi,	când	veneam,	îmi	zicea:	«Hai,	
mă,	să-ţi	mai	dau	şi	ţie	o	pâine	în	plus».	
Deci,	nu	era	vorba	de	o	pomană,	ci	de	un	
gest	frumos	al	unui	om	de	omenie.

Şi	aş	mai	spune	că	în	aceste	condiţii	
grele	 au	 existat	multe	 comportamente	
umane	frumoase	din	partea	românilor	şi	
nu	numai	a	românilor.	Noi	am	scos	acum	
trei	ani	o	carte,	se	numea	«Demnitate	în	
vremuri	de	restrişte»,	 în	care	am	arătat	
cum	oameni	simpli	şi	oameni	importanţi	
au	venit	în	sprijinul	evreilor.	Aş	aminti	în	
mod	special	atunci	de	relaţia	pe	care	ra-
binul	Şafran	şi	ceilalţi	au	avut-o	cu	Casa	
regală	şi,	mai	cu	seamă,	cu	Maiestatea	
Sa	Regina	Mamă	Elena,	care	a	ajutat	în	
diferite	forme	la	uşurarea	situaţiei	evreilor.

În	Transnistria	s-a	murit	 însă	pe	ca-
pete,	 dacă	pot	 să	 spun	aşa,	 din	 cauza	
foamei,	mizeriei,	a	tifosului	exantematic,	
a	paraliziei	generate	de	mazărea	furajeră.

Care	au	fost	rezultatele?	Peste	300	de	
mii	de	evrei	şi-au	pierdut	viaţa	în	anii	Holo-
caustului	în	urma	măsurilor	de	represiune	
şi	de	ucidere.	Să	nu	uităm	că	la	pogromul	
de	 la	 Iaşi	 (o	 să	 ne	 vorbească	 probabil	
domnul	 Ţucărman	 ce	 s-a	 întâmplat),	
aproape	14	mii	de	evrei	au	fost	ucişi	acolo	
în	trei	zile.	Mai	mult,	acum	doi	sau	trei	ani,	
un	cercetător	din	Iaşi,	Adrian	Cioflâncă,	a	
descoperit	o	groapă	comună	în	pădurea	
Popricani,	lângă	Iaşi.	Am	avut	neşansa	să	
mă	uit	în	acea	groapă,	unde	s-au	găsit	57	
de	cadavre,	de	urme	de	cadavre,	printre	
care	şi	o	mamă	cu	un	copilaş	 în	braţe.	
A	fost	groaznic.	Împuşcaţi	de	trupele	ro-
mâne.	Din	păcate,	alături	de	groapă	s-au	
găsit	cartuşe	fabricate	la	Cugir.

Au	rămas	totuşi	 în	viaţă	 în	România	
peste	400	de	mii	de	evrei.	Ce	s-a	întâm-
plat	cu	ei?	Cea	mai	mare	parte	a	 făcut	
Alia,	cum	se	spune	în	ebraică,	adică	au	
plecat	spre	Sion,	spre	Ţara	Sfântă,	şi	cei	
mai	mulţi	au	ajuns	acolo,	unii	au	ajuns	şi	
în	alte	ţări	ale	lumii,	printre	care	Statele	
Unite.	

După	23	august	1944,	evreii	au	 fost	
repuşi	 în	 drepturi	 totale.	 S-au	 restituit	
proprietăţile	şi	vreau	să	spun	că	proce-
sul	de	restituire	a	proprietăţilor	n-a	durat	
precum	ştiţi	 că	 durează	astăzi.	Vă	dau	
un	exemplu:	proprietăţile	tatălui	meu	din	
Ştefăneşti	 de	Botoşani,	 le-a	 luat	 înapoi	
în	două	săptămâni	sau	o	lună	maximum.	
Accesul	 la	 învăţământul	public	s-a	des-
chis	total	şi	imediat.	Aşa	se	face	că,	după	
1944,	 a	 apărut	 un	 număr	 important	 de	
evrei	care	şi-au	putut	continua	studiile,	fie	
la	licee,	fie	chiar	la	universităţi.

Iată	că	poporul	român	s-a	arătat	foarte	
deschis,	să	spun	aşa,	în	a	ne	reda	toate	
drepturile	de	cetăţeni	ai	României.	

Au	venit	 însă	alte	vremuri,	vremurile	
comuniste.	«A!	Ce-a	fost	tata?	Mic	bur-
ghez.	Nu	poţi	să	intri	la	facultatea	aia.	Poţi	
numai	dincolo.	Ce-a	fost...?»	Şi	începeau	

cu	criteriile	de	clasă	pe	care	le	cunoaşteţi,	
iarăşi	suferinţă.	Dar	una	peste	alta,	am	
traversat	o	viaţă.

Mai	departe,	ce-am	făcut	noi?	Şi	vreau	
să	 vorbesc	 acum	 în	 calitate	 de	 parla-
mentar	şi,	în	acelaşi	timp,	să	mulţumesc	
parlamentarilor	 de	astăzi	 şi	 de	dinainte	
care	au	reuşit	să	adopte	legi	în	favoarea	
celor	care	au	avut	de	suferit.

M-aş	referi,	în	primul	rând,	la	Decretul	
118,	care	a	dat	drepturi	de	indemnizare	
şi	 la	unele	servicii	gratuite	sau	reduceri	
pentru	cei	care	au	suferit	în	anii	comunis-

mului	şi,	prin	extensie,	şi	cei	care	au	fost	
în	lagăre	de	concentrare.

Mai	 departe,	 a	 apărut	 Ordonanţa	
nr.105,	Legea	nr.189,	care	au	dat	drepturi	
tuturor	celor	care	au	suferit	în	anii	regimu-
lui	Antonescu.

Şi,	în	fine,	o	reglementare	extrem	de	
importantă	a	fost	Ordonanţa	nr.31,	deve-
nită	Legea	nr.107,	care	vizează	combate-
rea	rasismului,	xenofobiei,	antisemitismu-
lui	şi	negarea	Holocaustului.	O	lege	care	
e	în	funcţiune.	Din	păcate,	nu	prea	este	
aplicată	de	organele	în	drept.	Şi	trebuie	
să	spunem	că	rolul	Parlamentului	a	fost	
extrem	de	important	şi	prin	această	lege	
România	de	astăzi	e	cotată	printre	cele	
mai	–	să	zicem	–	progresiste	ţări	în	ma-
terie	de	combatere	a	acestor	fenomene.

Totuşi,	aş	vrea	să	rog	Parlamentul	Ro-
mâniei,	pe	dumneavoastră,	stimaţi	colegi,	
să	ne	ajutaţi	să	îmbunătăţim	această	lege.	
Respectiv,	acolo	unde	nu	 funcţionează.	
Unde	organele	de	justiţie	nu	o	aplică	din	
diferite	interpretări.	Veţi	primi	un	proiect.	
Sper,	la	momentul	respectiv,	să	ne	ajutaţi.	
De	asemenea,	ca	să	vă	menţineţi	–	să	
spunem	aşa	–	suportul	şi	recunoaşterea	
morală	 dată	 evreilor	 supravieţuitori	 ai	
Holocaustului,	dar	şi	celor	care	au	suferit	
din	 cauza	Pactului	Ribbentrop-Molotov,	
români	 neaoşi,	 care	 s-au	 refugiat	 din	
Basarabia	în	Bucovina	şi	Herţa,	să	li	se	
mărească	indemnizaţiile	ca	şi	celor	care	
beneficiază	de	Legea	nr.118.

Eu	am	făcut,	împreună	cu	doi	colegi,	
domnii	Ganţ	şi	Ignat,	un	proiect	legislativ,	
dar,	din	păcate,	zace	de	mulţi	ani	şi	v-aş	
ruga	–	sper	ca	în	curând	să	vină	la	plen	cu	
un	raport	pozitiv,	cu	ajutorul	preşedintelui	
Comisiei	pentru	muncă,	domnul	Iordache	
–	şi	să-l	votaţi.	Foarte	mulţi	aşteaptă	şi	
spun:	«Suntem	bătrâni,	dacă	ne	mai	lăsaţi	
mult,	degeaba	veniţi	cu	legea.»

Cam	acestea	ar	fi	pe	plan	legislativ.
Poate	că	ar	mai	fi	important	să	spun	

că,	în	ţară,	ziua	de	comemorare	a	Holoca-
ustului	este	onorată	aşa	cum	se	cuvine	de	
organele	de	stat,	în	special	cu	implicarea	
Federaţiei.

Şi,	ultimul	aspect	al	problemei.	Se	ştie	
că	la	originea	Holocaustului	la	noi,	şi	unde	
a	mai	fost,	au	stat	antisemitismul,	mişcă-
rile	de	dreapta,	de	extremă	dreaptă,	care	
în	permanenţă	au	aţâţat	acest	flagel	care	
este	antisemitismul.	Noi	trebuie	să-l	com-
batem	mai	departe	prin	legea	despre	care	
am	vorbit,	dar	mai	ales	printr-un	proces	
de	cunoaştere	reciprocă.	Şi	aici	aş	vrea	
să	mulţumesc	colegilor	mei	din	Camera	
Deputaţilor,	care	au	dat	curs	invitaţiei	pe	
care	le-am	făcut-o	la	o	sărbătoare	foarte	
frumoasă	a	evreilor,	Sucot	sau	Sărbătoa-
rea	Corturilor,	unde	n-au	avut	decât	să	ne	
cunoască	la	noi	acasă.	Sunt	de	principiul	
de	a	ne	cunoaşte	fiecare	în	casa	lui.

IULIA DELEANU
Foto: AL. CÂLŢIA
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„O tragedie umană care nu trebuie să se mai repete în România”
„Holocaustul a intrat în conştiinţa publică precum o tragedie umană uriaşă şi 

este un lucru incontestabil că nu trebuie să se mai repete vreodată în România”. 
Aceste cuvinte, rostite de preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, în 
deschiderea sesiunii comemorative consacrate Zilei Holocaustului în România la 
Camera Deputaţilor, au dat numitorul comun al intervenţiilor: asumarea adevărului 
istoric, receptarea din unghi contemporan, necesitatea transmiterii lui pentru ca 
trecutul să nu redevină viitor.

În memoria victimelor Holocaustului a fost ţinut un moment de reculegere.
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Supravieţuitorii  
transmit lacrimi  

de dincolo de timp 
Seria	 alocuţiunilor	 a	 fost	 deschisă	

de	 Israel Tanner,	 vicepreşedinte	 al	
A.E.R.V.H.	 (Asociaţia	 Evreilor	Români	
Victime	ale	Holocaustului),	care	a	reme-
morat	tragedia	sa	şi	a	propriei	familii,	fiind	
cu	toţii	deportaţi	din	Câmpulung	Moldo-
venesc	la	Şargorod,	în	Transnistria:	„Din	
Câmpulung	Moldovenesc	au	fost	depor-
taţi	toţi	cei	1800	de	evrei.	După	mai	bine	
de	trei	ani	de	deportare,	s-au	întors	circa	
700.	 (…)	Singurul	 farmacist	al	oraşului,	
evreul	 Zarai,	 când	a	 auzit	 de	 deportări	
începuse	să	umble	pe	mijlocul	străzii,	mi-
rându-se:	«Dar	eu	am	plătit	toate	taxele,	
impozitele,	ce	aveţi	 cu	mine?	De	ce-mi	
închideţi	farmacia	şi	unde	mă	duceţi?»	…	
În	Transnistria.	Acolo	s-a	spânzurat.	(…)	
La	Şargorod,	ca	peste	tot	în	Transnistria,	
se	murea	din	cauza	condiţiilor	de	viaţă,	a	
mizeriei	şi	a	foametei.	Eu	m-am	îmbolnă-
vit	de	tifos	şi	scarlatină	în	acelaşi	timp.	(…)	
Eu	personal	mă	consider	în	primul	rând	
bucovinean	şi	apoi	evreu	şi	român.	Noi	nu	
am	fost	deportaţi	pentru	că	am	comis	vreo	
nelegiuire,	nici	ceilalţi,	ci	numai	pentru	că	
eram	evrei.”

Zeev Schwartz,	preşedintele	Asociaţiei	
Evreilor	Originari	din	România,	a	evocat	
vremurile	ce	au	marcat	o	pată	neagră	în	
istoria	românească:	„În	faţa	acestui	Mo-
nument,	construit	în	amintirea	victimelor	
Holocaustului	 românesc,	mă	 întorc	 cu	
gândul	la	pogromul	de	la	Dorohoi,	când	
mareşalul	Antonescu	a	dat	ordin	«să	se	
cureţe	pământul	românesc	de	jidani».	A	
urmat	 rebeliunea	de	 la	Bucureşti,	 când	
legionarii	 au	măcelărit	 bărbaţi,	 femei	 şi	
copii	şi	 trupurile	 lor	neînsufleţite	au	fost	
atârnate	în	cârlige	pe	care	scria	«carne	
cuşer»!	Mă	gândesc	la	masacrele	de	la	
Iaşi,	 la	 „trenurile	morţii”,	 unde	au	murit	
asfixiaţi	peste	14.000	de	evrei,	şi	 la	cei	
180.000	de	evrei	 deportaţi	 în	Transnis-
tria.	120.000	de	evrei	zac	în	pământurile	
Ucrainei,	răpuşi	de	boli,	frig,	foame,	bătăi	
şi	gloanţele	soldaţilor	români.	Până	astăzi	
trăieşte	în	Israel	un	domn,	pe	nume	David	
Hornstein,	 care	 a	 văzut	 cu	 ochii	 lui	 un	
soldat	român	din	Dorohoi	care	a	împuşcat	
un	prunc	de	şase	luni	în	timp	ce	mama	
lui	îl	alăpta.	Acest	prunc	era	nepotul	lui.	
(...)	Unul	din	cei	60.000	care	s-au	întors	
din	Transnistria	 vorbeşte	 acum	 în	 faţa	
dvs.	Am	stat	acolo	cu	tatăl	meu	şi	cu	fraţii	
mei,	împuşcaţi	în	faţa	mea	de	către	soldaţi	
români.	(...)	În	numele	supravieţuitorilor,	
fac	apel	la	guvernul	român	să	facă	totul	
pentru	a	pune	capăt	revenirilor	antisemite,	
care	nu	prevestesc	nimic	bun.”

Dr. Aurel Vainer,	preşedintele	F.C.E.R.,	
deputat,	 a	 vorbit	 de	 această	 dată	mai	
ales	în	calitatea	sa	de	„supravieţuitor	al	
Holocaustului	 românesc”:	 „Am	 trăit	 anii	
Holocaustului	 de	 la	 opt	 la	 doisprezece	
ani.	Este	o	vârstă	la	care	poţi	înţelege	şi	
o	să	vă	dau	o	singură	temă	trăită	de	mine.	
Într-o	dimineaţă,	în	târguşorul	Ştefăneşti	
din	judeţul	Botoşani,	renumit,	printre	alte-
le,	ca	loc	al	naşterii	marelui	pictor	român	
Ştefan	 Luchian,	 în	 casa	 noastră	 apare	

o	echipă,	aş	spune	altfel,	un	comando,	
format	dintr-un	locotenent	major	al	arma-
tei	române,	un	tânăr	purtând	o	uniformă	
legionară	şi	un	sergent.	Aceştia	au	spus	
că	au	venit	pentru	a	pune	 în	aplicare	o	
nouă	 lege	 românească,	 potrivit	 căreia	
evreii	 din	 zonele	 limitrofe	 oraşelor	 nu	
mai	au	dreptul	de	a	avea	proprietăţi.	Din	
acel	moment,	încep	să	scrie	un	proces-
verbal	 de	 preluare	 a	 întregului	 avut	 al	
familiei	mele.	 Începe	un	drum	greu,	 cu	
evacuări,	pentru	că	eram	într-o	zonă	de	
front,	înainte	de	începerea	războiului,	iar	
legea	în	vigoare	nu	permitea	locuirea	de-
cât	într-o	casă	aflată	în	proprietatea	unei	
familii	 evreieşti.	A	 urmat	 şi	 un	drum	de	
întoarcere,	unde	ni	s-a	spus:	«da,	dar	nu	
puteţi	intra	în	Ştefăneşti,	avem	ordine	să	
vă	ţinem	la	margine».După	trei	zile	şi	trei	
nopţi	grele,	am	ajuns	în	Botoşani.	V-am	
mărturisit	această	istorie	pentru	a	înţelege	
ce	a	însemnat	Holocaustul	în	România.	
Acesta	nu	a	însemnat	numai	execuţii	pe	
loc,	împuşcarea	celor	care	nu	mai	puteau	
avansa,	ci	pur	şi	simplu,	măsuri	abuzive	
de	acest	gen.	Vă	pot	spune	ce	s-a	întâm-
plat	şi	la	şcoală,	copiii	evrei	nemaiavând	
dreptul	 de	 a	merge	 şi	 studia	 la	 şcolile	
de	stat.	Holocaustul	nu	a	însemnat	doar	
Transnistria,	Buchenwald,	Auschwitz	 şi	
aşa	mai	 departe,	 acesta	 a	 însemnat	 şi	
prigonirea	evreilor	din	Vechiul	Regat,	care	
au	supravieţuit	în	condiţii	extrem	de	grele.

La	9	octombrie	1941,	a	început	depor-
tarea	evreilor	din	Bucovina	şi	din	judeţele	
Dorohoi,	Herţa,	care	se	aflau	sub	adminis-
traţie	românească,	în	Transnistria.	Acesta	
este	momentul	 de	 debut	 al	 deportării	
evreilor	în	Transnistria,	care	în	fapt	era	o	
formulă	sui generis	a	regimului	Antonescu	
de	a	ucide	evreii	«cu	picătura».	Îmi	amin-
tesc	de	Bucureştii	de	după	reîntoarcerea	
celor	 din	Transnistria,	 zona	Căii	 Văcă-
reşti-Dudeşti:	 era	 o	 populaţie	 afectată,	
ţintuiţi	în	cărucioare,	paralizaţi,	victime	ale	
deportării,	 îmbolnăviţi	 din	 cauza	 traiului	
şi	a	hranei	ce	consta	în	mazăre	furajeră.	
Această	mazăre	furajeră	a	cauzat	o	para-
lizie	multora	dintre	supravieţuitori.

Recent,	 am	 fost	 într-o	 deplasare	 în	
Bucovina,	la	Vatra	Dornei,	la	Gura	Humo-
rului	şi	la	Câmpulung	Moldovenesc.	Noi	
avem	o	datorie,	mai	ales	eu,	ca	preşedinte	
al	Federaţiei	Comunităţilor	Evreieşti	din	
România,	să	merg	pe	urmele	 lăsate	de	
evreii	 din	România,	 ale	 numeroaselor	
peceţi,	extrem	de	valoroase,	într-o	ţară	cu	
un	grad	de	dezvoltare	aşa	cum	a	fost	el.	
Am	decis	împreună	cu	autorităţile	locale	
să	 refacem	Templul	de	 la	Vatra	Dornei,	
pe	care	nu	mai	are	cine	să	îl	frecventeze	
din	cauză	că	mai	există	doar	trei	sau	patru	
evrei	în	localitate.	Acelaşi	lucru	mi	l-aş	dori	
şi	la	Câmpulung	Moldovenesc.	Totodată,	
aş	dori	să	punctez	o	 idee	 importantă	şi	
anume	că	autorităţile	 române,	 oamenii,	
românii,	cu	toţii	sunt	foarte	interesaţi	de	a	
cunoaşte	istoria	evreilor	din	România.	Au	
apărut	numeroase	cărţi	despre	comunită-
ţile	evreieşti	din	ţară,	scrise	de	neevrei,	
care	au	pus	mult	suflet	pentru	a	descoperi	
documente	de	arhivă.	După	opinia	mea,	
este	important	nu	doar	să	nu	uităm	ororile	
care	s-au	întâmplat	în	anii	Holocaustului,	
ci	şi	actele	de	demnitate	umană	ale	unor	

neevrei	 aflaţi	 în	 diferite	 poziţii	 sociale.	
Îmi	vin	în	minte	nume	de	mari	politicieni,	
precum	 Iuliu	Maniu,	 Ion	C.	Brătianu	 şi	
alţi	mulţi	oameni	care	au	luat	atitudine	în	
favoarea	evreilor.	De	asemenea,	mă	refer	
şi	la	acţiunile	Casei	Regale	a	României,	
mai	cu	seamă	la	Regina	Mamă	Elena.	

Aşadar,	Holocaustul	 a	 fost	 o	 pagină	
extrem	de	 întunecată	a	 istoriei	 comune	
a	 evreilor	 şi	 poporului	 român,	 a	 istoriei	
europene	 şi	 de	 ce	nu,	 a	 umanităţii.	 Să	
ne	 amintim	 de	 aceste	 suferinţe	 şi,	 în	
acelaşi	timp,	să	construim	un	prezent	şi	
un	viitor	mai	bun.	Ceea	ce	cerem	noi	în	
mod	special	astăzi,	este	de	a	nu	permite	
forţelor	 de	 extremă	 dreapta	 să	 reînvie	
antisemitismul	şi	xenofobia	pentru	a	face	
posibile	 catastrofe	 ale	 omenirii	 similare	
celor	petrecute	în	timpul	Holocaustului.“

Lecţia universală  
a Shoahului

E.S. Dan Ben-Eliezer,	 ambasadorul	
Israelului,	a	arătat:	 „Înaintea	celui	de-al	
doilea	război	mondial,	 în	România	 trăia	
una	dintre	cele	mai	mari	comunităţi	evre-
ieşti	din	Europa,	contribuind	la	dezvolta-
rea	societăţii,	economiei	şi	culturii	româ-
neşti,	dar	apoi,	ani	de	crudă	persecuţie	şi	
exterminare,	 impuse	de	politicile	rasiste	
şi	 antisemite,	 aproape	 că	 au	 nimicit-o.	
Holocaustul	este	cel	mai	mare	rău	comis	
de	omenire,	este	rezultatul	unei	ideologii	
a	urii	îndreptate	mai	ales	spre	eradicarea	
poporului	evreu	şi	a	culturii	sale.”	Diplo-
matul	 israelian	şi-a	exprimat	aprecierea	
pentru	 eforturile	 făcute	 de	 autorităţile	
române	privind	 îmbunătăţirea	 legislaţiei	
împotriva	 negării	Holocaustului,	 a	 anti-
semitismului	 şi	 discriminării	 sau	 pentru	
predarea	 informaţiilor	 despre	 această	
tragedie	în	şcoli.	

E.S. Werner Hans Lauk,	ambasadorul	
Germaniei,	a	subliniat	 importanţa	 luptei	
împotriva	 rasismului:	 “Chiar	şi	acum,	 la	
70	de	ani	de	la	sfârşitul	regimului	nazist	
al	 nedreptăţilor,	 este	 o	 obligaţie	 pentru	
noi	 toţi	 să	 resimţim	 groază	 şi	 repulsie	
faţă	de	crimele	provocate	de	o	ideologie	
inumană	 împotriva	 evreilor	 şi	 a	 altor	
victime.	Noi,	 germanii,	 resimţim	 într-un	
mod	mai	deosebit	această	responsabili-
tate	istorică,	atât	în	prezent	cât	şi	pentru	
viitor.	Din	respect	faţă	de	victime,	trebuie	
să	 tragem	 învăţăminte	 pentru	 deciziile	
noastre	din	prezent	şi	suntem	datori	faţă	
de	victime,	pentru	că	aceste	atrocităţi	nu	
trebuie	să	se	mai	întâmple.	(…)	Suntem	
cu	toţii	responsabili	să	acţionăm	împotriva	
extremismului,	împreună”.	

La	rândul	său,	E.S. Oleg S. Malginov,	
ambasadorul	Federaţiei	Ruse,	a	precizat	
că:	 “Teoriile	 privind	 superioritatea	 unor	
oameni	 şi	 dorinţa	 de	 dominaţie,	 imple-
mentarea	terorii	prin	lagărele	morţii,	ezi-
tările	unor	politicieni	 europeni,	 toate	au	
dus	la	acest	tragic	eveniment	şi	au	făcut	
Holocaustul	posibil.	(…)	Suntem	aici	ca	
să	învăţăm	şi	să	transmitem	cunoştinţele	
noastre	generaţiilor	viitoare.”

„Riscul uitării”
Valeriu Zgonea,	preşedintele	Camerei	

Deputaţilor,	a	vorbit	despre	„riscul	uitării”	
într-o	Europă	în	care	există	“politicieni	şi	
oameni	de	stat	care	 folosesc	 în	discur-
sul	 lor	 cuvinte	 amintind	 de	 vremuri	 pe	
care	credeam	că	le-am	lăsat	în	urmă”	şi	
“agită	din	nou	stindardele	 intoleranţei	şi	
xenofobiei”.	“Ameninţarea	uitării	este	una	
foarte	gravă.	Astăzi,	poate	mai	mult	decât	
oricând	trebuie	să	ne	aducem	aminte	de	
cumplitele	crime	ale	extremismului	şi	ale	
xenofobiei.	Am	 convingerea	 că	 viitorul	
nostru	depinde	în	mare	măsură	de	asu-
marea	greşelilor	şi	de	educarea	genera-
ţiilor	de	mâine	pentru	ca	acele	greşeli	să	
nu	se	mai	întâmple”,	a	precizat	V. Zgonea. 

Vicepreşedintele	Senatului,	Cristian 
Dumitrescu,	a	evidenţiat	necesitatea	de	
a	preveni	asemenea	momente	devasta-
toare	 din	 istoria	 omenirii:	 ”Holocaustul	
este	 un	 cumplit	moment	 de	 referinţă	 şi	

suntem	datori	să	împiedicăm	cu	orice	preţ	
repetarea	unei	astfel	de	tragedii”.	

La	 rândul	 său,	Dan Şova,	ministru	
delegat	pentru	 Infrastructură	şi	 Investiţii	
Străine,	 a	 precizat	 că:	 “Ziua	 de	 astăzi	
reprezintă	o	oportunitate	pentru	a	regreta,	
a	reflecta	şi	a	ne	reaminti	lecţia	Holoca-
ustului	şi	necesitatea	de	a	 lua	atitudine	
împotriva	rasismului”.

Mesaje omagiale
În	mesajul	transmis	de	consilierul	pre-

zidenţial	Cristian Diaconescu,	preşedinte-
le	Traian Băsescu	a	argumentat	necesi-
tatea	asumării	acestui	episod	sumbru	din	
istoria	naţională:	„Ziua	dedicată	memoriei	
victimelor	Holocaustului	din	România	este	
pentru	poporul	român	o	datorie	de	onoare	
şi	un	apel	la	responsabilitate	faţă	de	ade-
vărul	 istoric.	Este	o	zi	cu	o	simbolistică	
aparte,	 o	 expresie	 a	 faptului	 că	Statul	
Român	s-a	angajat	să	respecte	libertatea	
şi	drepturile	fundamentale	ale	tuturor	ce-
tăţenilor	săi,	în	spiritul	respectului	faţă	de	
alteritate	şi	principiilor	statului	de	drept”.	

Potrivit	mesajului	 transmis	de	secre-
tarul	de	stat	în	Ministerul	Culturii,	Victor 
Opaschi,	 premierul	Victor Ponta	 şi-a	
exprimat	 “profunda	compasiune	 faţă	de	
toţi	cei	care	au	suferit	de	pe	urma	politi-
cilor	discriminatorii,	antisemite	şi	rasiste	
promovate	de	Statul	Român,	într-un	mo-
ment	tulbure	al	istoriei	sale	naţionale.	Din	
perspectivă	 istorică,	Holocaustul	 a	 fost	
momentul	de	maximă	rătăcire	a	Europei,	
dar	 şi	 al	 unei	 uriaşe	 încleştări	 de	 forţe	
pentru	 a	 depăşi	 acest	 capitol	 tragic	 al	
existenţei	sale”.	

Mesajul	Ministerului	Afecerilor	Externe	
a	fost	transmis	de	Mihail Dobre,	secretar	
de	 stat,	 care	 a	 reamintit:	 “Inaugurarea	
la	 9	 octombrie	 2009,	 la	 Bucureşti,	 a	
Memorialului	 Victimelor	 Holocaustului	
a	 reprezentat	 un	 pas	 foarte	 important	
pentru	recunoaşterea	tragediei,	a	respon-
sabilităţii	vinovaţilor,	dar	şi	a	respectului	
pentru	memoria	victimelor.	De	asemenea,	
prezenţa	unui	asemenea	momument	 în	
centrul	 Capitalei	 României	 facilitează	
accesul	la	memorie,	ca	exerciţiu	public”.

Tragedia romilor,  
adesea uitată 

Cei	prezenţi	au	adus	un	pios	omagiu	
miilor	de	victime	de	etnie	romă	care	au	
suferit	deportări	şi	masacre	 în	perioada	
Holocaustului.	Daniel Vasile,	preşedintele	
Agenţiei	Naţionale	pentru	Romi,	a	evocat	
tragedia	romilor	deportaţi	în	Transnistria,	
subliniind	 importanţa	 cinstirii	memoriei	
victimelor:	“În	perioada	celui	de-al	doilea	
război	mondial,	 o	 parte	 din	 populaţia	
romă	a	fost	supusă	deportării	şi	anihilării.	
A	avea	verticalitatea,	demnitatea	morală	
de	a	cere	iertare,	asumâdu-şi	erorile	tre-
cutului,	este	o	provocare	pe	care	Statul	
Român	abia	începe	să	o	testeze”.

Flori spre neuitare
Memorialul	Victimelor	Holocaustului	a	

fost	înconjurat	de	coroanele	de	flori	depu-
se	din	partea	Preşedinţiei,	a	Camerei	De-
putaţilor,	Senatului,	Guvernului,	Primăriei	
Capitalei,	a	numeroase	ministere,	institute	
de	cercetare	dar	 şi	 ambasade	–	 Israel,	
Marea	Britanie,	Cehia,	Polonia,	Federaţia	
Rusă,	Germania,	SUA,	Suedia.	În	afară	
de	F.C.E.R.	şi	Comunitatea	Evreilor	Bu-
cureşti,	au	mai	 fost	depuse	coroane	de	
flori	din	partea	unor	organizaţii	evreieşti	
precum	Forumul	B’nai	 B’rith	România,	
reprezentat	 de	 preşedintele	 ing.	 José	
Iacobescu,	Asociaţia	 Evreilor	Originari	
din	 România,	 reprezentată	 de	 Zeev	
Schwartz,	Centrul	 pentru	Monitorizarea	
şi	Combaterea	Antisemitismului,	 repre-
zentat	de	directorul	Marco	Katz.	Au	depus	
flori	reprezentanţii	organizaţiilor	romilor.	

DIANA MEDAN 
DAN DRUŢĂ

P r i n  u i t a r e ,  v i c t i m e l e  p o t  m u r i  î n c ă  o  d a t ă
Numeroase	personalităţi	au	adus	un	omagiu	celor	care	au	pierit	în	Shoah,	

într-o	ceremonie	organizată	de	Institutul	Naţional	pentru	Studierea	Holocaustului	
în	România	„Elie	Wiesel”,	desfăşurată	la	Memorialul	Holocaustului	din	Bucureşti,	
pe	data	de	9	octombrie,	Ziua	Naţională	de	Comemorare	a	Victimelor	Holocaus-
tului.	Federaţia	Comunităţilor	Evreieşti	din	România	a	fost	reprezentată	la	cel	
mai	înalt	nivel	de:	dr. Aurel Vainer,	preşedinte	şi	deputat,	 ing. Paul Schwartz,	
vicepreşedinte	F.C.E.R	şi	preşedinte	C.E.B,	Albert Kupferberg,	secretar	general	
al	F.C.E.R.	La	eveniment	au	participat	E.S. Dan Ben-Eliezer,	ambasadorul	Isra-
elului,	E.S. Werner Hans Lauk,	ambasadorul	Germaniei,	E.S. Oleg S. Malginov,	
ambasadorul	Federaţiei	Ruse,	Valeriu Zgonea,	preşedintele	Camerei	Deputaţilor,	
Cristian Dumitrescu,	vicepreşedintele	Senatului,	şi	dr.	Alexandru Florian,	direc-
torul	Institutului	„Elie	Wiesel“	diplomaţi,	jurnalişti,	politicieni,	oameni	de	cultură,	
membrii	comunităţilor,	dar	şi	elevi	de	liceu	de	la	cercuri	de	istorie.	Rabinul	Rafael 
Shaffer	a	rostit	rugăciunile	speciale	pentru	memoria	celor	dispăruţi.	Desfăşurarea	
comemorării	a	fost	coordonată	de	Elizabeth Ungureanu,	de	la	Institutul	Naţional	
pentru	Studierea	Holocaustului	din	România	 „Elie	Wiesel“.	Un	detaşament	al	
Regimentului	30	Gardă	şi	Protocol	„Mihai	Viteazul”	a	prezentat	onorul.
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studierii	istoriei	Holocaustului	în	şcolile	din	
România;	legislaţia	prin	care	este	pedep-
sită	negarea	Holocaustului.	În	încheiere,	
Excelenţa	Sa	şi-a	exprimat	încrederea	că	
„ambele	noastre	ţări,	care	au	relaţii	diplo-
matice	excelente	şi	o	puternică	cooperare	
[…],	vor	continua	să-şi	unească	forţele	în	
educarea	tinerei	generaţii	privind	adevărul	
istoric	despre	trecut,	în	spiritul	toleranţei	şi	
al	păcii”.	„Memoria	victimelor	Holocaustu-
lui	trebuie	să	rămână	permanent	în	mintea	
şi	sufletul	nostru,	promisiune	pentru	sa-
cralitatea	vieţii”,	a	conchis	ambasadorul.

	Marea	responsabilitate	a	Germaniei	
în	 declanşarea	 şi	 săvârşirea	Holocaus-
tului,	dar	şi	crearea,	după	război,	a	unor	
instituţii	 care	 să	 vegheze	 ca	 niciodată	
asemenea	orori	să	nu	se	mai	repete	 în	
Germania,	în	Europa	şi	niciunde,	a	fost	
tema	 centrală	 a	 alocuţiunii	 rostite	 de	 
Julia Gross,	ministru	delegat	la	Ambasada	
Germaniei	în	România.	

E.S.	Oleg S. Malginov,	ambasadorul	
Federaţiei	 Ruse	 în	România,	 a	 arătat	
că	Holocaustul	a	 lovit	 şi	 fosta	U.R.S.S.	
Excelenţa	Sa	s-a	 referit	 la	masacrul	de	
la	Babi	Yar,	crimele	săvârşite	în	ghetoul	
din	Minsk,	dar	şi	la	alte	asasinate	în	masă	
ale	evreilor	în	zonele	ocupate	de	armata	
nazistă.	Vorbitorul	şi-a	exprimat	mândria	
că	Armata	Roşie	a	avut	un	rol	decisiv	în	
victoria	 asupra	 nazismului	 şi	 a	 salutat	
instituirea	Zilei	Holocaustului	în	România,	
subliniind	rolul	unor	asemenea	comemo-
rări	în	formarea	generaţiilor	viitoare.

	După	un	succint	expozeu	al	deportă-
rilor	populaţiei	evreieşti	din	Basarabia	şi	
Bucovina	ca	şi	a	25	000	de	romi	în	Trans-
nistria,	săvârşite	prin	politica	de	extermi-
nare	 aplicată	 de	 guvernanţi	 antisemiţi,	
rasişti	în	perioada	Holocaustului,	directorul	
general	al	Institutului	Naţional	de	Studiere	
a	Holocaustului	în	România	„Elie	Wiesel”,	
dr.	Alexandru Florian,	 a	 apreciat	 faptul	
că	în	prezent,	 începând	din	2004,	a	fost	
instituită,	printr-o	hotărâre	de	guvern,	Ziua	
Holocaustului	în	România.	Comemorarea	
din	această	Zi	este,	totodată,	„un	moment	
de	reflecţie	pentru	a	reacţiona	la	manifes-
tările	rasiste,	antisemite	în	România”,	de	a	
lua	atitudine	faţă	de	„resuscitarea	valorilor	
legionare	în	democraţia	de	azi”.	Aserţiunea	
a	fost	exemplificată	prin	acordarea	titlului	
de	Cetăţean	 de	 onoare	 ai	 oraşelor	Tg.	
Ocna,	Baia	Sprie	ş.a.	unor	foşti	legionari,	

existenţa	unui	bust	al	lui	Ion	Antonescu	la	
Muzeul	Judeţean	Argeş	-	Piteşti,	pierderea	
unui	proces,	intentat	de	Ministerul	public	
în	 2012,	 prin	 care	 se	 solicita	 dizolvarea	
partidului	de	orientare	legionară	„Totul	pen-
tru	ţară”.	Promovând	valorile	democraţiei,	
Institutul	„Wiesel”	a	transmis	un	mesaj	de	
asigurare	că	va	continua	să	combată	orice	
manifestări	 cu	 caracter	 antisemit,	 rasist,	
xenofob,	asociindu-se	acţiunilor	educative	
organizate	în	acest	spirit.	

„NU NUMAI O TRAGEDIE  
A POPORULUI EVREU,  

CI ŞI UN EŞEC AL OMENIRII”
Mulţumind	pentru	onoarea	de	a	fi	fost	

invitat	să	ia	cuvântul	la	această	sesiune	
comemorativă	în	numele	H.O.R.	-	Asoci-
aţia	israelienilor	originari	din	România	-,	
preşedintele	organizaţiei,	Zeev Schwartz,	
a	evocat	momente	din	istoria	Holocaustu-
lui	în	România:	pogromurile	de	la	Dorohoi,	
Bucureşti,	masacrul	de	la	Iaşi,	„trenurile	
morţii”,	 deportările	 în	 Transnistria.	 În	
calitate	de	supravieţuitor	al	Transnistriei,	
vorbitorul	a	amintit	clipe	de	indescriptibilă	
durere:	tatăl	şi	fratele	său,	împuşcaţi	de	
militari	români	şi	aruncaţi	în	gropi	comu-
ne.	În	acelaşi	timp,	preşedintele	H.O.R.	a	
precizat	că	israelienii	originari	din	Româ-
nia	îşi	iubesc	ţara	natală,	iubesc	poporul	
român	 şi	 că	 vinovaţi	 de	 cele	 petrecute	
în	 Holocaust	 sunt	 conducătorii	 acelor	
vremuri.	Este	nevoie	de	neuitare	azi,	cu	
atât	mai	mult	cu	cât	fenomenul	antisemit,	
xenofob,	 rasist	 se	manifestă	mai	 preg-
nant	 în	Europa,	 inclusiv	 în	România.	 În	
încheiere,	domnia	sa	a	rostit	în	ebraică	o	
rugăciune	pentru	odihna	sufletelor	celor	
ucişi	şi	o	rugăciune	de	pace	pentru	Israel	
şi	pentru	întreaga	lume.	

Preşedintele	Grupului	Parlamentar	din	
Camera	Deputaţilor	de	Prietenie	România	
-Israel,	deputat	Gabriel Petru Vlase,	a	ară-
tat	că	această	Zi	este	„plină	de	învăţăminte	
pentru	noi,	românii.	Avem	responsabilita-
tea	de	a	combate	fapte	condamnabile	de	
reactivare	a	antisemitismului,	xenofobiei,	
rasismului”.	Reamintind	contribuţia	evre-
ilor,	dar	şi	a	altor	minorităţi	naţionale,	 la	
dezvoltarea	 României	 moderne,	 con-
tribuţia	 lor	 în	 cultura	 română,	 vorbitorul	
a	 afirmat	 că	 „fără	evrei	 şi	 alte	minorităţi	

naţionale,	am	fi	fost	mult	mai	săraci”.	
Supravieţuitor	 din	 „trenurile	morţii”	

în	pogromul	de	 la	 Iaşi,	din	1941,	 Iancu 
Ţucărman	a	retrăit	coşmarul	acelor	mo-
mente:	chestura,	loc	în	care	ar	fi	trebuit	
să	fie	apăraţi,	devenită	loc	de	masacrare	
a	unor	cetăţeni	ieşeni	nevinovaţi;	clipele	
din	vagonul	 în	care	marea	majoritate	a	
călătorilor	şi-au	găsit	sfârşitul	 în	chinuri	
groaznice.	„Dacă	va	mai	fi	un	Holocaust,	
acesta	nu	va	mai	privi	numai	pe	evrei,	ci	
întreaga	lume”,	a	conchis	supravieţuitorul,	
reprezentant	al	AERVH.	

Considerând	Holocaustul	 „cea	mai	
mare	tragedie	a	secolului	XX”,	deputatul	
PSD,	Sonia Maria Drăghici, a	atras	atenţia	
asupra	indiferenţei	care	l-a	făcut	posibil,	
dar	 şi	 asupra	manifestărilor	 antisemite,	
xenofobe,	rasiste	din	unele	ţări	occiden-
tale	 în	prezent,	 faţă	de	care	 liderii	 lumii	
trebuie	să	 ia	măsuri.	 „Avem	o	datorie	a	
memoriei	 în	 faţa	 generaţiilor	 viitoare”,	
comemorarea	Zilei	Holocaustului	în	Ro-
mânia	făcând	parte	din	acţiunile	necesare	
pentru	a	ne-o	îndeplini.	

Sintetizând	principalele	 caracteristici	
ale	Holocaustului	evreilor	europeni,	oma-
giind	 rezistenţa	comunităţii	evreieşti	din	
România	în	acele	condiţii,	amintind	paşii	
pe	care	democraţia	românească	de	după	
1990	i-a	făcut	pentru	asumarea	oficială,	
în	 2004,	 a	Holocaustului	 în	România,	
vicepreşedintele	Grupului	 Parlamentar	
al	PNL	din	Camera	Deputaţilor,	Andrei 
Gerea,	a	menţionat	 iniţiativa	 legislativă,	
înaintată	împreună	cu	preşedintele	PNL,	
Crin	Antonescu,	 şi	 deputatul	 George	
Scutaru,	 de	modificare	 şi	 completare	 a	
OUG	nr.	 31/	 2002,	 privind	 interzicerea	
organizaţiilor	 şi	 simbolurilor	 cu	 caracter	
fascist	 şi	 cultul	 unor	 personalităţi	 care	
s-au	 făcut	 vinovate	 de	 săvârşirea	 unor	
crime	 împotriva	 omenirii.	 „Va	 trebui	 să	
explicăm	copiilor	că	asemenea	erori	nu	
vor	mai	fi	tolerate.	Numai	astfel	vom	putea	
construi	un	stat	de	drept”.	

Citând	afirmaţia	preşedintelui	israelian,	
din	2006-2007,	Moshe	Katsav, potrivit că-
ruia „Holocaustul	nu	este	numai	o	tragedie	
a	poporului	evreu,	ci	şi	un	eşec	al	omeni-
rii”,	deputatul	PDL,	Ioan Oltean,	a	arătat	
că	Ziua	Holocaustului	în	România	este	şi	
un	moment	de	durere,	dar	şi	de	celebrare	
a	vieţii.	„Comemorăm	pentru	ca,	pe	viitor,	
să	evităm	noi	eşecuri	ale	omenirii”.	

Pentru	deputatul	PPDD,	Liliana Min-
că,	această	Zi	a	însemnat	„un	recurs	la	
memorie	privind	tragedia	evreilor	români,	
a	celor	şase	milioane	de	victime	ale	Ho-
locaustului”,	dar	şi	un	elogiu	al	rezistenţei	
evreieşti,	cu	referire	specială	la	revolta	din	
1943	din	Ghetoul	Varşoviei.	„Niciodată	nu	
e	prea	târziu	să	restabileşti	dreptatea”,	a	
fost	concluzia	domniei	sale.	

Auschwitz-ul	a	fost	prefaţat	de	legisla-
ţia	rasială	de	la	Nürnberg,	fără	ca	nimeni	
să	protesteze,	 a	 subliniat	 vicepreşedin-
tele	Grupului	Parlamentar	al	UDMR	din	
Camera	Deputaţilor,	Szabó Ödön.	Co-
memorarea	actuală	 este	 şi	 un	prilej	 de	
combatere	a	resuscitării	extremei	drepte	
în	Europa,	 pentru	 care	 este	 nevoie	 de	
aplicarea	judicioasă	a	unei	legislaţii	adec-
vate.	Punerea	 ei	 în	 practică	 reprezintă	
„barometrul	democraţiei”.	

„Nimeni	nu	ia	în	considerare	posibilita-
tea	unui	nou	Holocaust,	însă	reverberaţii	
sunt	 în	 toată	Europa”,	a	spus	deputatul	
PC,	Ioan Moldovan.	De	aceea	nu	avem	
dreptul	 să	uităm	cele	 şase	milioane	de	
victime	ale	Holocaustului.	

Punând	 în	 valoare	 rolul	 educaţiei	 în	
formarea	 respectului	 faţă	 de	 celălalt,	
deputatul	GPMN,	reprezentantul	Uniunii	
Sârbilor	din	România,	Slavomir Gvozde-
novici,	 a	 dat	 exemplul	Timişoarei,	 oraş	
în	care	s-a	format	spiritual	şi	unde	trăiau	
în	 bună	 înţelegere	 evrei,	 români,	 sârbi,	
romi,	maghiari.	Deputatul	GPMN	a	vorbit	
şi	despre	 tragedia	 „purificării	etnice”	de	
dată	mai	 recentă	 din	 fosta	 Iugoslavie,	
exprimându-şi	 speranţa	 că	 asemenea	
orori	nu	se	vor	mai	repeta.	

	Sesiunea	comemorativă	s-a	încheiat	
prin	 adoptarea	unei	Declaraţii,	 citită	 de	
secretarul	Camerei	Deputaţilor,	Nicolae 
Mircovici,	pe	care	o	reproducem	alăturat.

„O tragedie umană care nu trebuie să se mai repete în România”

Deputaţii	din	Parlamentul	României,	reuniţi	în	sesiune	de	
plen	pentru	a	comemora	Ziua	Holocaustului	în	România,	au	
marcat	din	nou	faptul	că	actul	de	comemorare	a	tragediei	Ho-
locaustului	înseamnă	omagierea	memoriei	victimelor,	membri	
ai	comunităţii	evreieşti	şi	ai	comunităţii	 rome,	şi,	deopotrivă,	
expresia	unei	înalte	conştiinţe	şi	responsabilităţi.	

Reprezentându-i	pe	 toţi	 cetăţenii	României,	noi,	membrii	
Camerei	Deputaţilor,	ne	exprimăm	convingerea	că	asumarea	
în	întregime	a	trecutului,	în	mod	onest	şi	lucid,	reprezintă	un	
element	fundamental	al	responsabilităţii	noastre,	pentru	pre-
zent	şi	viitor.	

În	 acest	 context,	 ne	 exprimăm	 convingerea	 că	 este	 de	
datoria	noastră	să	ne	aducem	aminte	de	suferinţele	victimelor	
crimelor	 împotriva	umanităţii,	 împotriva	evreilor	 şi	 a	 romilor,	
săvârşite	în	anii	celui	de	al	doilea	război	mondial,	în	Europa	
şi	în	România.	

	În	procesul	de	construcţie	democratică	nouă	a	României,	
recuperarea	memoriei	istorice,	ca	parte	integrantă,	reprezintă	o	
dovadă	certă	a	ataşamentului	la	valorile	democraţiei	europene	
dedicate	respectării	drepturilor	omului	şi	diversităţii.	

După	cum	se	cunoaşte,	ororile	Holocaustului	au	rădăcini	
profunde	în	manifestarea	sistematică	a	şovinismului,	rasismului,	
xenofobiei	şi	antisemitismului,	promovate	de-a	lungul	anilor	de	
forţele	răului	existente	în	societate,	cu	efecte	dintre	cele	mai	
nocive	asupra	relaţiilor	interumane.	

Faţă	de	această	filă	dureroasă	de	istorie	a	României	şi	a	
ţărilor	Europei,	în	general,	Camera	Deputaţilor:	

•	reafirmă	apartenenţa	organică	a	naţiunii	române	la	spaţiul	
generos	al	valorilor	unei	civilizaţii	bazate	pe	egalitate	şi	res-
pectul	dreptului	 la	diferenţă,	 îngăduinţă	şi	pluralism	cultural,	
etnic	şi	religios;	

•	 reafirmă	hotărârea	membrilor	 săi,	 deputaţi	 şi	 deputate,	
pentru	susţinerea,	în	continuare,	în	plan	legislativ	şi	instituţional,	
a	acţiunilor	de	combatere	a	oricăror	manifestări	de	antisemitism	
şi	xenofobie,	de	discriminare	rasială	şi	de	intoleranţă;	

•	susţine	importanţa	deosebită	pe	care	procesul	educativ	îl	
deţine	pentru	o	corectă	informare,	sensibilizare	şi	responsabi-
lizare	a	cetăţenilor,	în	special	a	tinerei	generaţii.	Societatea,	ca	
întreg,	trebuie	să	fie	informată	de	efectele	tragice	ale	urii	rasiale,	
atunci	când	aceasta	devine	politică	de	stat	sau	ţintă	strategică	
a	unor	formaţiuni	politice	şi	organizaţii	din	societatea	civilă;	

•	 reafirmă	 sprijinul	 nostru,	 al	 deputaţilor	 din	Parlamentul	
României,	pentru	punerea	 în	practică	a	 tuturor	măsurilor	de	
înlăturare	a	nedreptăţilor	comise	de	autorităţile	române	privind	
statutul	material	 şi	 de	proprietate	al	 celor	 care	au	suferit	 în	
Holocaust,	evrei,	romi,	cetăţeni	români	din	teritoriile	preluate	
samavolnic	din	graniţele	de	stat	ale	României	antebelice;	

•	solicită	Guvernului	României	să	acorde	întreaga	susţinere	
pentru	continuarea	programelor	de	comemorare	şi	studiere	a	
Holocaustului,	realizate	de	Institutul	Naţional	„Elie	Wiesel”,	de	
Federaţia	Comunităţilor	Evreieşti	din	România,	dar	şi	alte	pro-
grame	academice	de	cercetare	a	istoriei	Holocaustului,	drept	
mărturie	 a	maturităţii	 şi	 responsabilităţii	 societăţii	 româneşti	
de	astăzi.	

În	fine,	membrii	Camerei	Deputaţilor:	
•	reafirmă	dorinţa	de	implicare	a	deputaţilor	şi	deputatelor	

din	Parlamentul	României	în	acţiuni	şi	programe	iniţiate	pe	plan	
internaţional	cu	privire	la	Holocaust,	astfel	încât	să	se	identifice	
şi	să	se	pună	în	acţiune	măsuri	diverse	care	să	contribuie	la	
oprirea	pentru	totdeauna	a	crimelor	împotriva	umanităţii,	izvo-
râte	mai	ales	din	cultivarea	în	rândurile	populaţiei	a	rasismului,	
xenofobiei	şi	antisemitismului;	

•	 în	mod	 conjugat	 şi	 neabătut,	 pe	 căile	 şi	 cu	mijloacele	
cunoscute	 ale	 vieţii	 parlamentare,	 se	 va	 acţiona	 pentru	 ca	
asemenea	tragedii	să	nu	se	mai	repete	nicicând	şi	niciunde.

Această declaraţie a fost adoptată de Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 8 octombrie 2013. 

Preşedintele	Camerei Deputaţilor
VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

Bucureşti, 8 octombrie 2013

CAMERA	DEPUTAŢILOR

D e c l a r a ţ i e  p r i v i n d  c o m e m o r a r e a  
Z i l e i  H o l o c a u s t u l u i  î n  R o m â n i a
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Şi	aş	mai	aminti	că	unul	din	aspec-
tele	 reuşite	ale	combaterii	 fenomenelor	
negative	în	societatea	românească	este	
colaborarea	noastră	foarte	bună	cu	insti-
tuţiile	de	cult,	în	primul	rând	cu	Patriarhia	
Ortodoxă	Română,	cu	Episcopia	Roma-
no-Catolică	şi	cu	toate	cultele,	inclusiv	cu	
cel	musulman.

Doar	 dacă	 ne	 cunoaştem	 –	 nu	 în-
seamnă	neapărat	să	ne	iubim,	dar	o	să	
ştim	precis	că	nu	ne	mai	urâm	–	şi	dacă	
dispare	 ura,	 dispar	 antisemitismul	 şi	
potenţialul	unui	Holocaust.	Să	nu	uităm	
că,	în	anumite	ţări	occidentale,	extrema	
dreaptă	este	într-o	revigorare	sensibilă.

Aşadar,	 noi,	 ca	 parlamentari,	 să	
veghem,	 prin	 legile	 pe	 care	 urmează	
probabil	să	le	adoptăm,	să	nu	permitem	
revenirea	 extremei	 drepte	 ca	 o	 poziţie	
oficială	în	România.

Vă	mulţumesc	 foarte	 mult	 pentru	
atenţie	şi	vă	doresc	succes	în	activităţile	
dumneavoastră	şi	ale	noastre.”

ROLUL EDUCAŢIEI ÎN FORMAREA 
GENERAŢIILOR VIITOARE

	„Holocaustul	a	cutremurat	nu	numai	
temelia	însăşi	a	civilizaţiei	moderne,	dar,	
din	 cenuşa	 celui	mai	mare	 rău	 comis	
împotriva	 umanităţii	 s-a	 ridicat	 Statul	
Israel,	cămin	al	poporului	evreu”,	a	spus	
E.S.	Dan Ben-Eliezer,	 ambasadorului	
Israelului	 în	România.	 „De	 la	 crearea	
sa,	 Israelul	 şi-a	 asumat	misiunea	de	a	
asigura	protecţie	evreilor	de	pretutindeni	
şi	de	a	lupta	fără	încetare	împotriva	dis-
criminărilor	 oriunde	 în	 lume,	 împotriva	
antisemitismului,	xenofobiei,	rasismului”.	
Evidenţiind	 rolul	 educaţiei	 în	 formarea	
unei	mentalităţi	 lipsite	de	calomniile	 in-
citând	la	ură	şi	violenţă,	care	au	netezit	
drumul	 spre	 Holocaust,	 ambasadorul	
Israelului	 a	 arătat	 că	 „antisemitismul	
poate	 fi	 simţit	 încă	 şi	 în	 zilele	 noastre”	
iar	împotriva	lui	„Israelul,	întregul	popor	
evreu,	poartă	o	bătălie	la	care	ar	trebui	
să	se	asocieze	guvernanţii	şi	cetăţenii	din	
toată	lumea”.	În	acest	context,	Excelenţa	
Sa	 a	 salutat	măsurile	 de	 combatere	 a	
acestui	flagel	luate	de	autorităţile	române,	
treptele	făcute	în	asumarea	deschisă	a	
Holocaustului	în	România:	introducerea	
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Braşov

S e m i n a r  p e  t e m a  H o l o c a u s t u l u i

S ă  p ă s t r ă m  
a m i n t i r e a  v i c t i m e l o r

Memoria Holocaustului  
– o obligaţie a prezentului

Comemorarea Zilei Holocaustului în Comunităţi

Bacău
Casa	 Corpului	 Didactic	 „Grigore	

Tăbăcaru”	Bacău	 a	marcat	miercuri,	 9	
octombrie	2013,	Ziua	Naţională	de	Co-
memorare	 a	 Victimelor	 Holocaustului.	
Seminarul	 educaţional	 ”Holocaustul	 ro-
mânesc	-	o	pagină	de	istorie	recentă”	s-a	
desfăşurat	 la	Centrul	 „American	Corner	
Bacău”,	fiind	organizat	în	colaborare	cu	
Colegiul	Tehnic	 “Anghel	 Saligny”	 şi	 cu	
Colegiul	Naţional	“Gheorghe	Vrânceanu”,	
ambele	din	Bacău.	Au	participat	elevi	din	
clasele	 a	X-a	 şi	 a	XI-a,	 de	 la	Colegiul	
Tehnic	 “Anghel	Saligny”,	 coordonaţi	 de	
prof.	Oana-Mădălina	Cruceanu	şi	Raluca	
Gâdioi-Călinescu,	şi	de	la	Colegiul	Naţio-
nal	”Gheorghe	Vrânceanu”,	coordonaţi	de	
prof.	Mara	Merfea	şi	prof.	Dumitru	Ficuţă.	
“La	eveniment	au	fost	invitaţi	şi	reprezen-
tanţi	ai	Comunităţii	Evreilor	din	Bacău.A	
fost	 vizionat	 filmul	 documentar	 „Black	
Sunday”,	realizat	de	Mihnea	Chelariu	şi	
de	Casa	de	producţie	„Princess	Media”,	
în	colaborare	cu	Institutul	Naţional	pentru	
Studierea	Holocaustului	 din	 România	

“Elie	Wiesel”.	Documentarul	reflectă	mo-
mente	tragice	din	 timpul	Pogromului	de	
la	 Iaşi.	Totodată,	participanţilor	 le-a	 fost	
prezentată,	în	premieră,	expoziţia	”Legen-
da	copiilor	din	ghetoul	Lodz”,	organizată	

cu	 sprijinul	Memorialului	Holocaustului	
de	la	Yad	Vashem,	din	Israel.	Mulţumim	
profesorului	Gabriel	Stan,	director	al	Ca-
sei	Corpului	Didactic	 din	Bacău	pentru	
informaţie.	(B.M.M.)

Ziua	Holocaustului	în	România	a	fost	
marcată	la	Braşov	printr-o	ceremonie	re-
ligioasă	şi	o	adunare	la	marea	sinagogă	a	
oraşului,	în	prezenţa	enoriaşilor	şi	invita-
ţilor	-	reprezentanţi	ai	instituţiilor	statului,	
ai	cultelor	religioase,	cadre	didactice	din	
şcoli	 şi	universităţi,	elevi	 şi	 studenţi	din	
judeţele	Braşov	şi	Covasna.	

Ing.Tiberiu Roth,	 preşedintele	 Co-
munităţii	 Evreilor	 din	Braşov,	 a	 scos	 în	
evidenţă	necesitatea	păstrării	memoriei	
victimelor	Holocaustului:	 ”Strigătul	 dis-
perat	al	victimelor	Holocaustului	este	ne-
cesar	să	fie	auzit	mereu	şi	mereu	pentru	
ca	oroarea	să	nu	se	repete.	Vinovaţii,	în	
mare	parte,	au	murit	şi	ei….	Foarte	puţini	
au	plătit	cu	propria	viaţă	pentru	miile	de	
vieţi	la	a	căror	pustiire	au	participat	zeloşi.	
Pentru	cei	135.000	de	evrei	transilvăneni	
şi	cca.	250.000	de	evrei	moldoveni,	ba-
sarabeni,	bucovineni	şi	ucraineni,	adică	
pentru	moartea	a	385.000	de	persoane	
au	fost	găsiţi	vinovaţi	şi	pedepsiţi	380	de	
indivizi.	Un	criminal	la	o	mie	de	victime!

Pedepsirea	este	un	mijloc	uman	de	a	
încerca	restabilirea	dreptăţii	şi	adevărului,	
dar	dacă	ea	nu	este	însoţită	de	ispăşire,	
care	înseamnă	recunoaşterea	vinovăţiei	
şi	asumarea	ei,	nu	avem	niciun	motiv	să	
sperăm	că	nu	se	vor	repeta	crimele	sau	
abuzurile	pe	 care	 le-am	condamnat”,	 a	
spus	Tiberiu	Roth.

	 Vorbitorul	 a	 amintit	 apoi	 despre	
“Noaptea	de	Cristal”,	care	a	avut	loc	cu	
75	ani	în	urmă.	Peste	30.000	de	evrei	au	
fost	 arestaţi	 şi	 tot	 ei	 au	 fost	 obligaţi	 să	
plătească	pentru	repararea	distrugerilor	
făcute	de	mulţime.	 În	acelaşi	an,	1938,	
guvernul	 român,	 condus	 de	Octavian	
Goga	a	publicat	Decretul	de	revizuire	a	
cetăţeniei,	 prin	 care	erau	privaţi	 de	ce-
tăţenie	225.222	evrei	(36,5%	din	totalul	
evreilor	din	România).	Peste	doi	ani,	sub	
guvernul	Ion	Gigurtu,	se	dădea	Decretul	
referitor	la	statutul	evreilor	din	România,	

copie	a	legii	rasiale	de	la	Nüremberg,	o	
lege	antisemită	care	practic	îi	scotea	pe	
evrei	 în	 afara	 societăţii,	 privându-i	 de	
toate	drepturile	(la	muncă,	la	învăţătură	
şi	la	proprietate).	

Cu	72	de	ani	în	urmă,	la	9	octombrie	
1941,	 regimul	 antonescian	 a	 început	
deportarea	evreilor	din	Bucovina	de	Sud	
(Dorohoi),	în	vagoane	de	vite,	închise	pe	
dinafară.	În	această	materie	exista	deja	
o	experienţă	oribilă,	cu	celebrul	„tren	al	
Morţii“,	 care	 a	 circulat	 timp	de	 zeci	 de	
ore	de	la	Iaşi	până	la	Podu	Iloaiei	şi	din	
care,	 după	ce	a	ajuns	 la	destinaţie,	 au	
fost	 scoase	 sute	 de	 cadavre	 ale	 celor	
morţi	 pe	 drum	de	 foame	 şi	 de	 căldura	
sufocantă.	Cu	73	de	ani	în	urmă,	regimul	
horthyst,	aflat	la	putere	în	Ungaria,	a	ob-
ţinut	administrarea	Transilvaniei	de	Nord	
ca	urmare	a	partajului	impus	prin	Dictatul	
de	 la	Viena.	 În	Ardealul	de	Nord	cedat,	
din	 cei	 2.	 577	291	 locuitori,	 1	 066	353	 
erau	 români	 şi	 164	 052	 erau	 evrei.	 
Până	 la	 19	martie	 1944,	 data	 ocupării	
Ungariei	de	către	trupele	germane,	evreii	
au	 trăit	 într-o	 relativa	 siguranţă,	 după	
care	au	urmat	deportările	la	Auschwitz”,	
a	arătat	preşedintele	Comunităţii	braşo-
vene.	(E.G.)

Luni,	7	octombrie,	Comunitatea	Evre-
ilor	din	Focşani	a	organizat,	la	sinagoga	
din	 localitate,	 o	 amplă	manifestare	 cu	
ocazia	Zilei	Naţionale	de	comemorare	a	
Holocaustului	 în	România.	 Lăcaşul	 s-a	
dovedit	a	fi	neîncăpător,	participând	atât	
evrei,	cât	şi	mulţi	neevrei,	elevi	şi	profe-
sori,	membri	ai	lumii	scriitoriceşti,	oameni	
de	cultură	şi	prieteni	ai	comunităţii.	

Reuniunea	a	fost	moderată	de	preşe-
dintele	Comunităţii	Evreilor	din	Focşani,	
Mircea Rond,	şi	de	prof.	Nina Plopeanu,	
de	 la	Colegiul	Tehnic	 “Gh.	Asachi”	 din	
Focşani.	Sesiunea	comemorativă	a	fost	
deschisă	de	preşedintele	Mircea	Rond,	
care	a	evocat	 cele	mai	 importante	mo-
mente	din	istoria	Holocaustului.	Referin-
du-se	 cu	 precădere	 la	 destinul	 evreilor	
din	România,	 inclusiv	al	celor	vrânceni,	
a	afirmat	că	această	acţiune	se	 înscrie	
într-o	serie	amplă	de	evenimente,	orga-
nizate	pentru	a	nu	fi	uitată	tragedia	fără	
precedent,	care	a	marcat	secolul	al	XX-
lea,	şi	pentru	a	cunoaşte	adevărul	istoric	
astfel	încât	asemenea	lucruri	să	nu	se	mai	
repete	vreodată.

Elevi	ai	Colegiului	Tehnic	“Gh.	Asachi”	
din	Focşani,	precum	şi	ai	Colegiului	Naţi-
onal	“Al.	Vlahuţă”	au	prezentat	comunicări	
pe	 tema	Holocaustului,	 despre	 condiţia	
evreilor	din	spaţiul	românesc	şi	destinul	
copiilor	evrei	de-a	lungul	celui	de-al	doilea	
război	mondial.	O	grupă	de	elevi	ai	Cole-
giului	Naţional	“Al.	Vlahuţă”	din	Râmnicu	
Sărat	a	montat	un	scurt	moment	artistic,	
sub	 formă	de	 teatru	scurt,	 intitulat	 “Mo-
mente	din	istoria	Holocaustului”.

Cărţi prezentate  
publicului vrâncean

Partea	a	doua	a	 fost	 rezervată	unor	
lansări	şi	prezentări	de	carte.	Una	dintre	
lansări	a	fost	“Personalităţi	vrâncene	de	
ieri	şi	de	azi”,	de	Nina	Plopeanu,	despre	
care	Gh.	Andrei	 Neagu	 a	 apreciat	 că	
prezintă	 activitatea	 unor	 personalităţi	
evreieşti	vrâncene,	precum	scriitorii	Ca-
mil	Baltazar	şi	Cilibi	Moise,	cărturarul	şi	
ebraistul	Solomon	Schechter	sau	binecu-

noscutul	neurochirurg	Oscar	Sager,	dar	şi	
a	unor	neevrei,	dintre	care	îi	amintim	pe	
ing.	Anghel	Saligny	sau	istoricul	Constan-
tin	C.	Giurescu.	Despre	cartea	aceleiaşi	
autoare,	Nina	Plopeanu,	 intitulată	 “Vise	
în	cioburi	de	oglindă”,	lansată	cu	acelaşi	
prilej,	a	vorbit	criticul	literar	Mioara	Bahna,	
elogiind	vocaţia	literară	a	autoarei.

Prof.	Plopeanu	Petrache	şi	Ştefania	
Oproescu	au	 lansat	şi	prezentat	cartea	
“Aventura	lecturii”.	

Personalitatea	 lui	Norman	Manea	a	
fost	 prezentată	 în	mod	 inedit	 de	 prof.	
Mioara	Bahna.

La	 final,	 preşedintele	 Comunităţii	
Evreilor	 din	Focşani	 a	mulţumit	 tuturor	
participanţilor,	 reiterând	 însemnătatea	
organizării	unor	astfel	de	evenimente	şi	a	
evocării	episodului	tragic	al	Holocaustului.	

DAN DRUŢĂ

Program muzical literar
Elevii	de	la	Liceul	de	muzică	şi	artă	plastică	“Aurel	Pop”	şi	de	la	Şcoala	generală	

“Avram	Iancu”	din	Satu	Mare,	 în	prezenţa	colegilor	 lor	de	 la	alte	şcoli	din	oraş	şi	
împrejurimi,		au	comemorat	Ziua	Holocaustului	din	România	cu	un	program	muzical-
literar.	Moderatorii	programului	au	explicat	semnificaţia	zilei	de	9	octombrie	–	începutul	
deportării	în	1941	a	evreilor	din	România	în	Transnistria	–	şi	au	prezentat	evenimentele	
istorice	care	au	avut	ca	rezultat	acest	proces.	S-a	arătat	că	deportarea	şi	nimicirea	
evreilor	europeni,	lagărele	de	concentrare,	inclusiv	cel	de	la	Auschwitz,	nu	sunt	şi	
nu	trebuie	să	fie	o	problemă	doar	a	evreilor		sau	a	germanilor,	ci	una	europeană,	
iar	felul	în	care	se	asumă	răspunderea	pentru	ceea	ce	s-a	întâmplat	va	determina	
viitorul	Europei.	

După	programul	artistic,	elevii	au	aşezat	câte	o	pietricică	memorială	la	Monumentul	
Holocaustului	din	curtea	Sinagogii	sătmărene.

Satu Mare

Să nu uitaţi!
Comunitatea	Evreilor	 din	Timişoara	

a	marcat	 Ziua	Holocaustului	 în	Româ-
nia	 prin	 două	momente	 care	 au	 vizat	
educaţia	 celor	 tineri,	 prin	 prezentarea	
experienţei	 directe	 a	 celor	 care	 au	 su-
pravieţuit	atrocităţilor	din	urmă	cu	şapte	
decenii.	Un	privilegiu,	demn	de	apreciat,	
este	prezenţa	acestor	persoane	care	pot	
depune	mărturie	şi	azi	despre	suferinţa	
personală	dar	şi	despre	rudele,	prietenii	
şi	necunoscuţii,	pe	care	i-au	văzut	adesea	
ucişi	sub	ochii	lor.	

Elevi	din	şcoli	şi	 licee	timişorene	au	
avut	parte	de	două	întâlniri	care	credem	
că	le	vor	rămâne	în	memorie	şi	pe	care	
le	 vor	 putea	 transmite	 nealterate,	mai	
departe.	 În	 cimitirul	 evreiesc	 din	Timi-
şoara,	Andrei	Gidali,	 oficiant	 de	 cult	 al	
comunităţii,	i-a	întâmpinat	pe	adolescenţi	
cu	povestea	acestei	comunităţi,	dar	şi	a	
evreilor	din	România,	 în	general.	Astfel	
tinerii,	 poate	mai	 puţin	 familiarizaţi	 cu	
aceste	 realităţi,	 au	 aflat	 despre	 contri-
buţia	evreilor	la	dezvoltarea	economică,	
ştinţifică	şi	culturală,	despre	perioadele	în	
care	în	relaţiile	interumane	a	domnit	un	
climat	de	normalitate	dar	şi	despre	acele	
vremuri	în	care	„a	fi	evreu”	a	însemnat	o	
implicită	condamnare	 la	moarte	sau,	 în	
cele	mai	bune	cazuri,	la	prigoană	şi	tea-
mă.	Pe	de	altă	parte,	în	Centrul	de	zi	al	
C.E.	Timişoara	a	avut	loc	o	întâlnire	între	
pensionarii	care	participă	la	programele	
acestuia	şi	numeroşi	elevi	timişoreni.	Sub	
coordonarea	profesorilor	lor,	copiii	au	avut	
prilejul	să	dialogheze	cu	supravieţuitori	ai	
Holocaustului.	Ei	le-au	adresat	întrebări	
despre	acele	vremuri	iar	vârstnicii	le-au	
răspuns	cu	toată	deschiderea	întrebărilor	
lor.	Trecând	peste	acea	durere	care	nu	se	
stinge	vreodată,	conştienţi	de	misiunea	
pe	care	o	au	de	a	transmite	mai	departe	
cele	trăite	şi	văzute,	vârstnicii	au	intrat	în	
acest	dialog	cu	tinerii.	(L.F.)	

Timişoara

Stimaţi cititori,
Redacţia revistei „Realitatea 

Evreiască” îi roagă pe abona-
ţii individuali să ne transmită  
urgent dovada efectuării plăţii 
abonamentului pe anul 2013, 
în vederea corelării situaţiei 
scriptice de la difuzare cu cea 
financiară. 

Cu regret precizăm că de la  
1 decembrie a.c. nu vom mai 
putea expedia abonamentele 
pentru cazurile în care nu primim 
copia documentelor de plată.

Vă rugăm să trimiteţi in-
formaţiile respective la email  
realitateaevreiasca@gmail.com 
sau pe adresa Bucureşti, 020481, 
Str. Maria Rosetti 17, apt.5.

Vă mulţumim.

Focşani
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La Sinagoga 

Mare
Sucot,	sau	Sărbătoarea	Corturi-

lor,	este	o	sărbătoare	biblică	şi	mar-
chează	cei	patruzeci	de	ani	în	care	
evreii	şi-au	croit	drum	prin	deşert,	
după	 ieşirea	din	 robia	egipteană.	
Ca	 şi	 în	 alţi	 ani,	 celebrarea	 ei	 a	
fost	 organizată	 de	Comunitatea	
Evreilor	din	Bucureşti	la	Sinagoga	
Mare,	 unde	 numeroşi	 enoriaşi,	
dar	 şi	 neevrei	 s-au	 reunit	 pentru	
a	 cinsti	 această	 sfântă	 seară.	
Sucot-ul	reprezintă	şi	un	moment	
al	bucuriei,	al	 liniştii,	al	păcii,	dar	
şi	 al	 conştientizări	 că	Dumnezeu	
a	 purtat	 de	mână	 poporul	 Său,	
îngrijindu-se	de	el.

Alături	de	membri	ai	comunităţii	
bucureştene,	reuniţi	într-o	astfel	de	
seară	specială,	s-au	mai	aflat	E.S.	
Dan	 Ben-Eliezer,	 ambasadorul	
Statului	Israel	în	România,	preşe-
dintele	C.E.B.,	ing.	Paul	Schwartz,	
vicepreşedintele	ec.	Attila	Gulyás 
şi	 José	 Iacobescu,	 preşedintele	
Forumului	B’nai	B’rith	România

Rabinul	Rafael Shaffer	a	vorbit	
tuturor	celor	prezenţi	despre	sem-
nificaţia	sărbătorii	şi	ceea	ce	aduce	
aceasta	nou	în	sufletul	tuturor	celor	
ce	cred	şi	înţeleg	simbolistica	sa,	
despre	 bucurie	 şi	 despre	 datoria	
de	a	înţelege	noţiunea	de	liberta-
te,	de	a	o	preţui,	dându-i	astfel	un	
sens	real.

După	 încheierea	 oficiului	 reli-
gios,	 participanţii	 s-au	 îndreptat	
spre	Suca amenajată	 în	 curtea	
Sinagogii	 Mari,	 împodobită	 din	
belşug	cu	fructe	de	toamnă,	potrivit	
comandamentelor	biblice.

Cu	 această	 ocazie,	 vicepre-
şedintele	 F.C.E.R.	 şi	 preşedinte	
al	C.E.B.,	 ing.	Paul Schwartz,	 a	
transmis	tuturor	participanţilor	Hag 
Sameach,	 îndemnându-i	 să	 se	
bucure	 şi	 să	 se	 lase	pătrunşi	 de	
spiritul	acestei	frumoase	sărbători	
a	 iudaismului,	evocând	momente	
din	anii	trecuţi	şi	mulţumind	tuturor	
celor	 implicaţi	 pentru	 exemplara	
organizare.

Vicepreşedintele	 ec.	 Attila 
Gulyás	a	evocat	semnificaţia	săr-
bătorii	 şi	 a	mulţumit	 echipei	 din	
cadrul	Comitetului	C.E.B.,	care	s-a	
implicat	activ	 în	 tot	ceea	ce	a	în-
semnat	organizarea	mesei	festive.	

Rabinul	Rafael Shaffer	a	vorbit	
despre	 cele	 patru	 plante	 folosite	
cu	 ocazia	 sărbătorii,	 precum	 şi	
despre	simbolistica	lor	şi	a	subliniat	
unitatea	atât	de	necesară	în	rândul	
poporului	lui	Israel.

Ambasadorul	Statului	Israel	în	
România,	E.S.	Dan Ben-Eliezer,	
s-a	 referit	 în	 discursul	 său	 la	 o	
posibilă	 paralelă	 între	chupah şi	
sukkah,	 ambele	 simbolizând	 un	
adăpost	pe	care	evreii,	în	momen-
tele	cele	mai	 importante	ale	vieţii	
lor,	îl	utilizează	şi,	totodată,	o	casă	
asemănătoare	Templului,	cândva	–	
un	simbol	al	Ierusalimului,	vizitat	de	
toate	popoarele	lumii.

Preşedintele	 Forumului	 B’nai	
B’rith	România,	José Iacobescu,	a	
evocat	importanţa	sărbătorii	pentru	
fiecare	evreu,	dar	cu	atât	mai	mult	
pentru	 întreaga	 comunitate	 şi	 a	
enunţat	 o	 parte	 dintre	 planurile	
de	viitor,	printre	care	şi	o	sesiune	
intitulată	 „Podurile	Toleranţei”,	 ce	
se	doreşte	a	fi	un	model	de	inter-
culturalitate	şi	dialog.

Întreaga	 atmosferă	 de	Sucot	
a	 fost	 însufleţită	 de	 cântecele	
tradiţionale,	 interpretate	 de	 corul	
Comunităţii	Evreilor	din	Bucureşti,	
atât	în	ebraică,	cât	şi	în	idiş.	

DAN DRUŢĂ

Sărbătoarea	de	Sucot	este	un	bun	prilej	
ca,	în	jurul	unei	mese	bogate,	împodobită	
cu	 simbolurile	 sărbătorii,	 se	 te	 întâlneşti	
şi	să	stai	de	vorbă	cu	prietenii.	Pe	lângă	
seara	organizată	pentru	membrii	comuni-
tăţii,	putem	consemna	şi	alte	două	astfel	
de	 evenimente.	 Preşedintele	 F.C.E.R.,	
dr.	Aurel	Vainer,	 i-a	 invitat,	 în	calitate	de	
deputat,	pe	colegii	lui	din	Parlament	pentru	
a	participa,	în	suca,	la	o	masă	tradiţiona-
lă.	Mai	întâi,	leguitorii,	din	toate	grupurile	
parlamentare	(am	remarcat	printre	ei	pe	V.	
Pambuccian,	liderul	Grupului	Parlamentar	
al	 Minorităţilor,	 pe	 Radu	 F.	Alexandru,	
Claudia	Boghicevici,	fost	ministru,	dr.	So-
nia	Maria	Drăghici,	Florin	Iordache,	Andrei	
Gerea	şi	mulţi	alţii),	au	asistat	la	o	scurtă	
ceremonie	la	Sinagoga	Mare.	Gazda,	dr.	
Aurel Vainer,	i-a	informat	pe	oaspeţii	par-
lamentari	că	 în	această	seară	vor	putea	
cunoaşte	mai	bine	esenţa	religiei	mozaice,	
una	 dintre	 cele	 trei	 religii	 avrahamitice,	
subliniind	 că	monoteismul	 a	 început	 cu	
evreii.	Sărbătoarea	de	Sucot,	sau	a	Cor-
turilor,	una	dintre	puţinele	sărbători	vesele	
ale	evreilor,	este	dedicată	strângerii	recol-
telor.	Dar,	a	arătat	vorbitorul,	multe	sărbă-
tori	evreieşti	au	şi	semnificaţie	istorică,	iar	
acum	evreii	retrăiesc	condiţiile	în	care	au	
trăit	evreii	biblici.

Poporul	evreu,	a	continuat	preşedintele	
F.C.E.R.,	a	suferit	mult	de-a	lungul	istoriei,	
dacă	e	să	amintim	numai	Holocaustul,	în	
care	a	pierit	 jumătate	din	populaţia	evre-
iască	 a	 globului	 din	 vremea	 respectivă.	
Înainte	de	cel	de-al	doilea	război	mondial	
trăiau	în	lume	13	milioane	de	evrei	iar	în	
1945,	 după	ororile	 deportărilor,	 cifra	 s-a	
redus	la	şapte	milioane.	Acum,	s-a	ajuns	
din	nou	la	cifra	de	13	milioane,	de	aceea	
suntem	mai	încrezători	în	viitorul	nostru,	în	
destinul	nostru	pe	care-l	putem	făuri	şi	în	
cadrul	activităţii	desfăşurate	în	Parlament,	
a	conchis	dr.	A.	Vainer.

După	cântecul	de	bun	venit,	intonat	de	
cantorul	Iosif	Adler,	ing. Paul Schwartz,	în	
calitate	de	preşedinte	al	Comunităţii	Evre-
ieşti	 din	Bucureşti	 (C.E.B.),	 a	 prezentat	
pe	scurt	activitatea	comunităţii	şi	situaţia	
sinagogilor	din	Bucureşti,	dar	şi	din	 ţară.	
Dacă	 înainte	 de	 cel	 de-al	 doilea	 război	
mondial,	 în	 România	 funcţionau	 peste	
1550	de	sinagogi,	azi	mai	sunt	88.	O	parte	
dintre	ele	au	fost	incendiate	de	legionari,	o	
parte	–	demolate	de	comunişti,	altele	s-au	
prăbuşit,	neavând	cine	să	 le	 îngrijească.	
Federaţia,	diferitele	organisme	de	stat	sau	
locale	depun	eforturi	pentru	a	le	reface	pe	
cele	existente.	

Preşedintele	C.E.B.	a	recomandat	par-
lamentarilor	 să	 consulte	 frumosul	 album	
editat	de	Hasefer	 „Sinagogile	din	Româ-
nia”,	dar	şi	Raportul	Comisiei	Wiesel,	care	
documentează	soarta	evreilor	români	din	
timpul	celui	de-al	doilea	război	mondial.

Rabinul Shaffer: rugăciunea 
în comun te inspiră mai mult 
Rugăciunile	Minha	şi	 cele	pentru	Ro-

mânia	şi	Israel	au	fost	urmate	de	o	scurtă	
prelegere	a	rabinului	Rafael	Shaffer	despre	
semnificaţia	sinagogii	în	iudaism,	care	nu	
este	un	templu,	ci	un	loc	de	adunare,	de	
învăţătură	dar	şi	de	rugăciune	deoarece,	
potrivit	 religiei	mozaice,	 acestea	 pot	 fi	
rostite	indiferent	de	loc,	dacă	sunt	prezenţi	
10	bărbaţi.	Desigur,	există	şi	modul	de	a	te	
ruga	individual	dar	rugăciunea	în	comun,	
împreună,	 este	mai	 inspirată.	 La	 fel	 ca	
o	clădire	 frumoasă,	şi	pereţii	sinagogii	şi	
îmbinarea	studiului	şi	rugăciunii,	ce	are	loc	
în	ea,	te	inspiră.

Ing.	Mihai Gălăteanu,	 „custode”	 al	
Sinagogii	Mari,	 împreună	 cu	 arhitect	A.	
Streja,	a	prezentat	pe	scurt	istoria	clădirii,	
menţionând	şi	expoziţia	despre	Holocaust	
care	se	găseşte	aici.

Feluri tradiţionale  
şi cântece în Suca

Oaspeţii	 au	 fost	 apoi	 invitaţi	 în	Suca	
frumos	 aranjată,	 împodobită	 cu	 roadele	
toamnei.	În	faţa	fiecărui	invitat	se	găseau	
aşezate	 simbolurile	 Sucotului,	 iar	 sem-
nificaţia	 lor	 a	 fost	 explicată	 de	 rabinul	
Shaffer.	 Preşedintele	 F.C.E.R.	 a	 salutat	
oaspeţii	 în	Suca	 şi	 a	menţionat	 din	 nou	
importanţa	 pentru	 această	 sărbătoare	 a	
roadelor	 pământului.	Din	partea	grupului	
parlamentarilor	a	răspuns	deputatul	Florin 
Iordache,	care	a	mulţumit	pentru	invitaţie.	
Atât	preşedintele	Vainer	cât	şi	Janina Ilie, 
manager	de	proiect,	 i-au	menţionat	şi	au	
mulţumit	 sponsorilor	 -	Alina Marinescu,	
Corporate	Affairs	Manager	la	Japan	Tobac-
co	 International,	dr.Dana Oprişan,	medic	
specialist	la	Japan	Tobacco	International,	
Ilie Ionel Ciuclea,	preşedintele	Consiliului	

de	Administraţie	al	Supercom	SA,	Corina 
Gaftoi,	director	de	Adesgo,	dr.	Stanca Cis-
maru,	director	general	al	Gerocossen	SA,	
care	au	făcut	posibilă	organizarea	acestei	
mese,	 unii	 dintre	 aceştia	 fiind	 de	 faţă	 la	
sărbătoare.

	Atmosfera	 de	 veselie,	 de	 adevărată	
sărbătoare	a	 fost	creată	şi	 întreţinută	de	
formaţiunile	artistice	ale	C.E.B.	şi	JCC	–	
noul	 Bucarester	 Klezmer	 Band	 şi	 corul	
reunit	al	JCC	şi	C.E.B.	-	precum	şi	de	solişti	
(dirijor	Bogdan Lifşin).	Un	minunat	program	
de	melodii	idiş	şi	israeliene	i-a	încântat	pe	
invitaţi.	La	reuşita	acestei	mese	tradiţionale	
au	contribuit	maeştrii	bucătari	ai	comunităţii	
şi	tot	personalul	care	i-a	servit	cu	profesi-
onalism	pe	cei	de	faţă,	printre	organizatori	
evidenţiindu-se,	 ca	 întotdeauna,	 Jean 
Bercu	şi	Zwi Hascal.

B’nai B’rith a oferit o masă 
rezidenţilor Căminului „Rosen”

	Ca	în	fiecare	an,	de	Sucot	B’nai	B’rith	
a	 oferit	 o	masă	 rezidenţilor	 Căminului	
„Rosen”.	Au	 fost	 de	 faţă	 rabinul	Rafael	
Shaffer	 şi	 rabinul	Beniamin	ben	 Isai,	 din	
Israel,	 cantorul	 Iosif	Adler,	membri	 din	
conducerea	BB	–	preşedintele	 ing.	 José	
Iacobescu,	 vicepreşedintele	 ing.	Anette	
Vainer,	etnosociolog	dr.	Hary	Kuller,	sub-
secretar	 de	 stat	 Irina	Cajal	Marin	 şi	 alţi	
membri	ai	organizaţiei	care	au	dorit	să	pe-
treacă	aceste	clipe	sărbătoreşti	împreună	
cu	rezidenţii.	Ec.	Attila Gulyas,	directorul	
DASM,	a	mulţumit	BB	pentru	acest	gest	
iar	ing. Anette Vainer	a	urat	celor	de	faţă	
sărbători	fericite	şi	a	arătat	că	evenimentul	
s-a	putut	organiza	datorită	unor	sponsori	
(Adrian	Barbu,	din	Elveţia,	şi	alţii),	care	au	
sentimente	 deosebite	 faţă	 de	 activitatea	
B’nai	B’rith	de	ajutorare	a	vârstnicilor.

EVA GALAMBOS

P r i l e j  d e  î n t â l n i r e  c u  p r i e t e n i i

În	a	 şaptea	seară	a	sărbătorii	 de	Sucot,	 denumită	Hoşana	
Raba,	care	încheie	ciclul	sărbătorilor	de	toamnă,	a	fost	organizată	
Seara	sinagogilor	deschise	şi	a	învăţăturii	evreieşti.	Binevenitul	
eveniment,	ce	constituie	o	premieră,	a	fost	organizat	de	Comu-
nitatea	Evreilor	din	Bucureşti,	în	parteneriat	cu	Fundaţia	Habad	
Lyubavitch	România	şi	Centrul	Comunitar	Evreiesc	din	Bucureşti,	
sub	auspiciile	Federaţiei	Comunităţilor	Evreieşti	din	România	şi	
a	American	Jewish	Joint	Distribution	Comittee.

Sinagoga Mare a	 fost	 prima	 care	 şi-a	 deschis	 porţile	mai	
vechilor	vizitatori,	dar	mai	ales	celor	care	au	păşit	pentru	întâia	
oară	şi	au	avut	ocazia	de	a	o	descoperi.	În	deschidere,	au	luat	
cuvântul	preşedintele	F.C.E.R.,	deputat	dr.	Aurel Vainer,	repre-
zentanţii	C.E.B.,	respectiv	preşedintele	ing.	Paul Schwartz	şi	vi-
cepreşedintele	ec.	Attila Gulyas,	directorul	JOINT	România,	Israel 
Sabag,	rabinul	Rafael Shaffer	şi	rabinul	Naftali Deutsch,	din	partea	
Habad	România.	Aceştia	au	istorisit	participanţilor,	aflaţi	într-un	
număr	relativ	mare,	despre	modelul	acestui	eveniment,	iniţiat	în	
Polonia,	o	ţară	cu	o	comunitate	evreiască	foarte	activă,	în	pofida	
numărului	extrem	de	redus	de	membri	după	cel	de-al	doilea	război	
mondial.	Subliniind	simbolistica	serii	 de	Hoşana	Raba,	 rabinul	
Rafael	Shaffer	a	vorbit	despre	vocaţia	iertării	şi	importanţa	unui	
nou	început.		Întregul	eveniment	s-a	bucurat	de	prezenţa	E.	S.	
Dan	Ben-Eliezer,	ambasadorul	Statului	Israel	în	România.	

Următoarea	oprire	a	 fost	 făcută	 la	Sinagoga Credinţa,	 un	
lăcaş	fondat	în	1926,	despre	a	cărui	istorie	şi	arhitectură	a	vorbit	
dr.	Anca Ciuciu,	cercetător	al	Centrului	pentru	Studierea	Istoriei	
Evreilor	 din	România.	Directorul	Cancelariei	Rabinice,	Eduard 
Kupferberg,	a	rostit	o	emoţionantă	cuvântare	despre	viaţă,	bucurie	
şi	iertare,	ca	legi	universale.	Sinagoga	Credinţa,	închisă	din	anul	
2007,	a	fost	redeschisă,	prilej	cu	care	am	asistat	 la	reînnoirea	
jurămintelor	 de	 căsătorie	 ale	 unui	 cuplu	 care	 aniversa	 55	 de	
ani	de	căsătorie.	Cei	doi	au	păşit	din	nou	sub	hupa,	în	prezenţa	
rabinului	Rafael	Shaffer,	a	conducerii	F.C.E.R.,	C.E.B.,	dar	şi	a	
unor	prieteni	şi	cunoscuţi.	

Templul Ieşua Tova a	fost	cea	de-a	treia	sinagogă	vizitată,	
gazdă	fiind	rabinul	Naftali Deutsch,	care	a	rostit	o	cuvântare	des-
pre	simbolistica	unităţii	poporului	lui	Israel	şi	importanţa	misiunii	
Fundaţiei	Habad	Lyubavitch,	la	baza	căreia	stă	mişcarea	Habad	
-	un	acronim	de	 la	Hochmah	 (înţelepciune),	Binah	 (Înţelegere)	
şi	Da’at	(Cunoaştere),	fondată	în	secolul	al	XVIII-lea	de	rabinul	
Schneur	Zalman.

Ultima	oprire	a	fost	la	sediul	JCC,	unde	participanţii	au	avut	
ocazia	de	a	admira	fotografii	din	timpul	celor	trei	vizite	şi	a	fost	
organizat	un	bufet	în	cinstea	reuşitei	acestui	prim	eveniment	de	
acest	gen.	(D.D.)

H o ş a n a  R a b a  -  s e a r a  s i n a g o g i l o r  d e s c h i s e  
ş i  a  î n v ă ţ ă t u r i i  e v r e i e ş t i
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Ediţia	din	acest	an	a	decernării	premi-
ilor	„Dr.	Alexandru	Şafran”	a	avut	semni-
ficaţia	unui	adagio	la	Ziua	Holocaustului	
în	România,	 spunea	moderatorul	 cere-
moniei,	preşedintele	F.C.E.R.,	dr.	Aurel 
Vainer,	referindu-se	la	cel	care	a	păstorit	
obştea	 evreiască	 între	 1940-1947,	Şef	
Rabinul	dr.	Alexandru	Şafran	z.l.	Suntem	
„un	 tăciune	 smuls	 flăcărilor”	 şi	 datorită	
zbaterilor,	 diplomaţiei,	 curajului	 său	de	
a	 „înfrunta	 furtuna”.	Ceremonia	 a	 fost	
simbolic	organizată	la	Sinagoga	Mare,	o	
ceremonie	onorată	de	E.S.	Dan Ben-Eli-
ezer,	ambasadorul	Israelului	în	România,	
notabilităţi	culturale,	religioase,	originare	
din	România	trăind	în	Israel	şi	Diaspora,	
lideri	 F.C.E.R.,	 C.E.B.,	 BBR.	 Dacă	 e	
adevărat	 că	 atunci	 când,	 pe	 pământ,	
se	aude	numele	cuiva	devenit	amintire,	
ecoul	face	să	cânte	harfa	cerească	a	lui	
David,	dragostea	filială	a	copiilor	Marelui	
Rabin,	prof.	univ.	dr.	Avinoam Şafran	şi	
prof.	univ.	dr.	Esther Starobinski Şafran,	
prelungeşte	cântecul.	

În	 faţa	Aron Kodeş-ului	 deschis,	
rabinul	Rafael Shaffer	 şi	 prim-cantorul	
Iosif Adler	au	rostit	 rugăciuni	pentru	bi-
nele	României	şi	al	Israelului.	Discursul	
rostit	 de	 ing.	Baruch Tercatin	 a	 conti-
nuat	 în	 aceeaşi	 tonalitate:	 „Doamne,	
îţi	mulţumesc	 că	m-ai	 ţinut	 în	 viaţă	 să	
ajung	 să	 trăiesc	 această	 clipă”.	Apoi	
au	 venit	 amintiri:	 Şef	 Rabinul	 Şafran	
la	Sinagoga	Mare	şi	 la	Sinagoga	 „Mal-
bim”	–	demolată	în	anii	totalitarismului	-, 
vorbind	enoriaşilor	 cu	 braţele	 întinse	a	
binecuvântare;	modul	 în	 care,	 în	 anii	
Holocaustului,	 liderul	spiritual	de	atunci	
s-a	bucurat	de	sprijinul	Casei	Regale	în	
acţiuni	de	salvare	a	populaţiei	evreieşti	
din	România.	Vorbitorul	a	mulţumit	Pri-
măriei	şi	liderilor	F.C.E.R.,	care	au	făcut	
posibilă	inaugurarea	scuarului	şi	a	obe-
liscului	memorial.	Traducătorul	în	română	
al	multora	din	cărţile	Marelui	Rabin,	Ţicu 
Goldstein,	a	pus	 în	ecuaţie	datele	care	
l-au	condus	către	acest	demers:	propria	
Bar Miţva	–	sub	auspiciile	dr.	Alexandru	
Şafran;	prietenia	cu	biograful	său,	binecu-
noscutul	istoric,	profesor	la	Universitatea	
din	Montpellier,	Carol	Iancu.	Vorbitorul	a	
făcut	o	paralelă	între	destinele	a	doi	iluştri	
cărturari	evrei	români,	dr.	Alexandru	Şa-
fran	şi	dr.	Moses	Gaster:	exilaţi	din	ţara	de	
baştină,	continuând	legătura	sufletească	
cu	România	 şi	 acţionând	pentru	binele	
ei.	Alături	 de	 dr.	Wilhelm	 Filderman,	
A.L.	Zissu	 ş.a.,	 dr.	Alexandru	Şafran	a	
făcut	parte	din	conducerea	clandestină	a	

evreilor	români	în	perioada	Holocaustului,	
salvând	o	parte	dintre	ei,	ceilalţi	pierind	în	
pogromuri	şi	în	deportările	în	Transnistria.	
Supravieţuitorii	au	plecat,	majoritatea,	în	
Israel.	Şi	-	un	îndemn:	„Lăudaţi-l	mai	puţin	
pe	dr.	Alexandru	Şafran,	citiţi-l	mai	mult,	
urmaţi-i	exemplul!”.	Moderatorul,	dr.	Aurel 
Vainer,	a	precizat	cauzele	care	i-au	deter-
minat	exilul,	având,	restul	vieţii,	calitatea	
de	Mare	Rabin	al	Genevei:	 refuzul	–	 la	
presiunile	regimului	comunist	pe	cale	de	
instaurare	 în	România	–	de	a	semna	o	
petiţie	prin	care	se	solicita	condamnarea	
la	moarte	a	conducătorului	Partidului	Ţă-
rănist,	Iuliu	Maniu,	unul	dintre	apărătorii	
evreilor	în	anii	de	urgie;	refuzul	de	a	ceda	
statului	bunurile	culturale	evreieşti.	

A FI TALMID HAHAM – A ÎNVĂŢA 
ÎNTREAGA VIAŢĂ

Anul	acesta,	în	premieră,	au	fost	acor-
date	 şi	Certificate	 de	excelenţă	 „pentru	
servicii	 importante	 aduse	 comunităţii	
evreieşti	în	spiritul	ideilor	şi	acţiunilor	Şef	
Rabinului	dr.	Alexandru	Şafran”.	Certifica-
tele	au	fost	citite	de	consilierul	preşedinte-
lui	F.C.E.R.,	şef	al	Oficiului	Cultură,	Ştiin-
ţă,	Artă,	dr.	ing. José Blum.	Au	fost	distinşi:	
colaboratoarea	sa	la	Oficiul	sus	menţio-
nat,	Sybil Benun;	directorul	de	Cabinet	al	
preşedintelui	Federaţiei,	ec.	Silvian Horn;	
directorul	Centrului	 F.C.E.R.	 de	Editură	
şi	 Publicistică,	Alexandru Marinescu;	
directorul	 CAPI,	 ing.	Rudy Marcovici;	

arh.	CEB,	Zsuzsana Kovacs;	consilierul	
personal	al	preşedintelui	Federaţiei,	Silviu 
Vexler;	directorul	Teatrului	„Karov”	din	Tel	
Aviv,	Nico Nitai;	ziarista	Iulia Deleanu.	Au	
fost	aduse	mulţumiri	conducerii	F.C.E.R.	
şi	familiei	Şafran,	s-au	făcut	crochiuri	de	
portret	dr.	Alexandru	Şafran.

Interludiu	la	a	doua	parte	a	ceremoniei	
a	fost	mişcătoarea	evocare	a	rabinului	Ioel 
Tobias,	din	Israel,	descendent	al	unei	im-
portante	familii	rabinice	din	Piatra	Neamţ,	
plecat	din	România	în	urmă	cu	50	de	ani;	
aşchii,	 într-o	 impecabilă	 limbă	 română,	
ale	propriei	copilării:	responsele	Gaonului	
Beţalel Şafran,	tatăl	viitorului	Şef	Rabin,	
studiate	în	casa	lor	cu	profundă	admiraţie.	
Înzestrările	 intelectuale	 paterne	au	 fost	
moştenite	de	dr.	Alexandru	Şafran.	 „Nu	
şi-a	pierdut	setea	de	învăţătură	până	la	
adânci	bătrâneţi”.	În	1940,	când	Şef	Ra-
binul	Şafran	era	încă	senator,	a	fost	ame-
ninţat	cu	moartea	dacă	intră	la	Senat,	dar	
curajul	şi	demnitatea	i-au	fost	mai	presus.	
A	fost	un	talmid haham:	–	literal,	înţelept	
talmudic;	în	profunzime	–	fidel	studiului.

Dr.	 ing.	José Blum	 a	 dat	 apoi	 citire	
brevetelor	pentru	medaliaţii	„Dr.	Alexan-
dru	 Şafran”	 ai	 actualei	 ediţii:	 primarul	
Sectorului	3	al	Capitalei,	Robert Negoiţă;	
arhitect	şef	Ştefan Dumitraşcu;	consilier	
la	Primăria	Generală	a	Capitalei	–	pentru	
contribuţii	la	realizarea	scuarului	şi	obelis-
cului;	dr.	Radu Negrei	–	pentru	sprijin	în	
realizarea	faţadei	Templului	Coral;	rabinul	
Ioel Tobias	–	pentru	activitatea	de	promo-
vare	a	ideilor	Marelui	Rabin	dr.	Alexandru	
Şafran.	Au	fost,	de	asemenea,	acordate	
medalii	post mortem	 avocatului	Mihai 
Marina.	Diplomat,	fost	consul	la	Oradea	
în	perioada	în	care	Transilvania	de	Nord	
a	fost	ocupată	de	Ungaria	fascistă,	Mihai	
Marina	a	ajutat	familii	evreieşti	să	treacă	
graniţa	în	Vechiul	Regat,	salvându-i	de	la	
deportarea	la	Auschwitz-Birkenau.	Tot	el	
a	trimis	rapoarte	în	Occident,	prin	care,	
pentru	prima	dată,	reprezentanţi	ai	For-
ţelor	Aliate	au	aflat	despre	ororile	săvâr-
şite	în	ghetoul	din	Oradea.	Fundaţia	„Al.	
Şafran”	face	demersuri	ca	Mihai	Marina	
să	fie	titularizat	”Drept	între	Popoare”	la	
Institutul	„Yad	Vashem”	din	Ierusalim.	Al	
doilea	medaliat	post mortem:	fostul	primar	
al	Hârlăului,	Ioan Agapie,	cel	care	„a	evitat	
evacuarea	populaţiei	evreieşti	din	acest	
oraş	la	Botoşani,	prevăzută	de	autorităţile	
timpului”.	La	cele	două	nume	de	primari	
care	au	ajutat	evreii	în	anii	Holocaustului,	
Traian	Popovici	şi	Ioan	Agapie,	modera-

torul	 a	 adăugat	 încă	unul:	 subprefectul	
de	Botoşani,	fost	şef	al	Plasei	Ştefăneşti,	
Gheorghe	Panu,	care	a	salvat	de	inaniţie	
populaţia	evreiască	din	Ştefăneşti,	refu-
zând	să	pună	în	aplicare	interdicţia	pentru	
evrei	de	a	cumpăra	produse	alimentare	
din	piaţa	oraşului	numai	după	ora	10.

NU PUTEM ÎNDEPLINI  
COMANDAMENTELE DIVINE 

DECÂT AICI, PE PĂMÂNT
În	 1947,	 Şef	Rabinul	 dr.	Alexandru	

Şafran	participa	 la	Conferinţa	de	 la	Se-
elisberg,	 jucând,	 împreună	 cu	 istoricul	
francez	 Jules	 Isaac,	 un	 rol	 hotărâtor	 în	
modificarea	perceperii	iudaismului	în	în-
văţământul	religios	creştin,	în	promovarea	
ecumenismului.	Pacificarea	religiilor	a	fost	
unul	din	ţelurile	întregii	sale	vieţi,	fără	con-
cesii	în	faţa	unor	interpretări	greşite	a	re-
ligiei	mozaice.	Aşa	s-a	întâmplat	în	1949	
când,	 invitat	fiind	 la	 „Întâlnirile	 internaţi-
onale	de	la	Geneva”,	la	care	luau	parte	
personalităţi	literare,	filosofice,	religioase,	
Marele	Rabin	a	avut	o	confruntare	cu	un	
cunoscut	 teolog	 protestant,	Karl	 Barth.	
Acesta	a	afirmat	că	„evreii,	ca	şi	păgânii,	
trăiesc,	fără	să	ştie,	prin	graţia	mesajului	
creştin”.	În	excelenta	interpretare	a	renu-
mitului	actor	israelian	Nico Nitai,	originar	
din	România,	i-am	ascultat	răspunsul:	„În	
enumerarea	lui,	profesorul	Barth	acorda	
un	loc	superior	evreilor	în	raport	cu	păgâ-
nii.	Cred	că	în	forul	său	interior,	şi-a	spus	
că,	totuşi,	evreii	l-au	revelat	pe	Dumnezeu	
omenirii	şi	i-au	dat	Biblia	[…].	Dar	că	ei	
trăiesc	graţie	mesajului	creştin?	De	când	
creştinismul	 şi-a	 aflat	 sprijin	 în	 puterea	
temporală,	oare	persecuţiile,	 inchiziţiile,	
autodafeurile	 şi	 pogromurile,	 dirijate,	
în	majoritatea	 cazurilor,	 de	 Bisericile	
creştine,	şi	preluate	-	pentru	a	actualiza	
termenii,	 -	 prin	 camerele	 de	 gazare	 şi	
crematoriile	de	mare	putere	inventate	-	de	
o	lume	care	trăieşte	sub	egida	creştinis-
mului,	acestea	au	avut	drept	ideal	să	dea	
evreilor	viaţa?	[…]	

Dr.	Karl	Barth	a	afirmat	că	iudaismul	
nu	a	 luat	umanismul	 în	serios.	 […]	Iu-
daismul	nu	are	dogme,	nu	cere	abdica-
rea	 judecăţii	noastre,	ci,	dimpotrivă,	o	
solicită.	[…]	Ştim	că	Dumnezeu	există.	
Cum?	 Simţindu-L,	 trăindu-L.	Eu sunt 
Cel ce este	[…].	

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 21)

Dr. ALEXANDRU ŞAFRAN: Tact, curaj, refuz al compromisului
Dimineaţa	zilei	de	14	octombrie	a	fost	

una	obişnuită	de	toamnă,	dar	totuşi	mai	
caldă	decât	de	obicei.	În	faţa	Sinagogii	
Mari	 din	Bucureşti,	 o	 atmosferă	 linişti-
toare,	ca	atunci	când	te	afli	înaintea	unui	
eveniment	solemn.

Multe	 personalităţi,	 intelectuali	 de	
marcă,	invitaţi	din	Israel,	Franţa,	Elveţia,	
din	România	şi	nu	numai,	s-au	adunat	în	
scuarul	care	de	acum	încolo	va	purta	nu-
mele	„Dr.	Alexandru	Şafran”.	Aud,	fără	să	
vreau,	frânturi	de	discuţii	despre	cât	de	
frumos	a	fost	amenajată	piaţeta,	despre	
cât	de	mult	a	însemnat	Alexandru	Şafran	
pentru	istoria	evreilor	din	România	şi	a	
ţării	înseşi.

Printre	oaspeţi	o	zăresc	pe	Principesa	
Margareta,	zâmbind,	alături	de	Principele	
Nicolae.	Urmează	ca,	după	o	scurtă	ce-
remonie,	să	se	dezvelească	un	obelisc	
cu	o	plachetă	pe	care	este	gravat	chipul	
fostului	şef-rabin	al	evreilor	din	România,	
Mare	Rabin	al	Genevei,	Senator	în	Par-
lamentul	român	şi	Membru	de	Onoare	al	
Academiei	Române	şi	încă	multe	altele.

Se	îndeplineşte,	prin	acest	gest,	fă-
cut	de	Federaţia	Comunităţilor	Evreieşti	
din	România	şi	Primăria	Sectorului	3,	o	
datorie	de	onoare	faţă	de	cel	care	a	fost	
Alexandru	Şafran,	şi	asta	–	îmbucurător	
gând	–	în	prezenţa	fiului	său,	profesorul	
Avinoam	Şafran.

În	cuvântul	de	deschidere,	dr.	Aurel	
Vainer,	 preşedintele	 F.C.E.R.,	 a	 spus,	
printre	altele,	că	Alexandru	Şafran	„a	fă-
cut	enorm	pentru	ca	noi,	evreii	care	sun-
tem	azi	aici,	să	mai	trăim,	prin	rezistenţa	

sa,	prin	eforturile	sale	supraomeneşti”.	
Dr.	 Vainer	 a	mai	 anunţat	 că,	 datorită	
bunei	colaborări	cu	Primăria	Sectorului	
3,	în	ianuarie	2014,	în	acest	spaţiu	va	fi	
inaugurat	un	monument	dedicat	evreilor	
căzuţi	 în	urma	pogromului	antievreiesc	
din	ianuarie	1941.

Primarul	Sectorului	3,	Robert	Negoiţă,	
a	afirmat,	la	eveniment,	că	„avem	nevoie	
unii	de	alţii,	aşa	cum	avem	nevoie	să	ne	
promovăm	valorile”.	Şi	edilul	a	 ţinut	să	
sublinieze	buna	colaborare	cu			F.C.E.R.

Ing.	Paul	Schwartz,	 vicepreşedinte	
F.C.E.R.	şi	preşedintele	C.E.B.,	a	subli-
niat	că	asistăm	la	un	moment	istoric,	la	
un	moment	necesar.	El	şi-a	amintit	că	în	
copilărie	a	 fost,	 împreună	cu	 tatăl	său,	
în	casa	şef-rabinului	Şafran	şi	 l-a	auzit	
spunând	că	este	forţat	să	plece	din	ţară.

Prof.	 univ.	 dr.	Avinoam	Şafran,	 fiul	
fostului	 Şef-Rabin,	 a	 afirmat	 că	 placa	
dezvelită	 în	 piaţeta,	 care	 poartă	 acum	
numele	tatălui	său,	arde	ca	o	flacără	vie,	
în	memoria	unui	om	care	a	apărat	valorile	
spiritualităţii	evreieşti.

După	dezvelirea	plăcii	comemorative	
din	 scuarul	 ”Dr.	Alexandru	Şafran”	 de	
către	Alteţele	Lor	Principesa	Margareta	
şi	 Principele	Nicolae,	 primarul	Robert	
Negoiţă,	 dr.	Aurel	 Vainer,	 ing.	 Paul	 
Schwartz,	prof.	Avinoam	Şafran	şi	pro-
fesorul	 Carol	 Iancu,	 împreună	 cu	 toţi	
cei	 prezenţi	 la	 eveniment,	 au	 intrat	 în	
Sinagoga	Mare	pentru	a	participa	la	acor-
darea	Premiilor	„Dr.	Alexandru	Şafran”.

GEORGE MATIN

„KOL HAK AVOD! – TOATĂ CINSTEA!”
Convorbire	cu	ing.	BARUCH TERCATIN 

După ambele ceremonii – inaugurarea scuarului şi obeliscu-
lui şi decernarea distincţiilor „Dr. Alexandru Şafran” – statornicul 
colaborator şi prieten al revistei noastre, israelian originar din 
România, ing. Baruch Tercatin, a simţit nevoia unei confesiuni 
despre ce l-a determinat să participe la aceste evenimente, ce 
impresii i-au lăsat, cum vede prezentul şi viitorul obştii noastre: 

„Am	venit	la	inaugurarea	scuarului	şi	obeliscului	la	Bucureşti,	
în	memoria	fostului	Şef	Rabin	dr.	Alexandru	Şafran,	din	două	
motive.	În	primul	rând,	pentru	că	l-am	cunoscut	pe	Gaonul	Ale-
xandru	Şafran	din	fragedă	copilărie:	familiile	Reinhartz	şi	Şafran	
din	Iaşi.	Au	fost,	apoi,	relaţii	de	familie:	sora	mea	s-a	căsătorit	cu	
nepotul	Gaonului.	Eram	profund	impresionat	ascultându-i	predi-
cile	în	sinagogi	din	Bucureşti.	L-am	vizitat	adeseori	la	Geneva.	
După	ce	Gaonul	s-a	reîntors	în	România,	am	participat	la	toate	
onorurile	cu	care	a	fost	primit	la	Templul	Coral,	Senat,	Academia	
Română.	Păstrez	şi	acum	zecile	de	scrisori	de	la	Eminenţa	Sa.	
Cât	a	trăit,	Gaonul	Alexandru	Şafran	mi-a	prefaţat	toate	cărţile.	
În	al	doilea	rând,	în	2002,	ca	preşedinte	la	Yad	Zikaron	„Rav	
Gutman”,	din	Israel,	am	apelat	la	conducerea	F.C.E.R.	pentru	

ridicarea	unui	monument	în	Capitala	României	în	memoria	celor	
120	de	evrei	masacraţi	în	pogromul	de	la	Bucureşti,	în	ianuarie	
1941.	Răspunsul	a	fost:	«nu	e	momentul»	şi	a	trebuit	să	mă	
resemnez	cu	placa	memorială	din	curtea	Templului	Coral.	Azi,	
marele	om	de	bine	aflat	în	fruntea	F.C.E.R,	deputat	dr.	Aurel 
Vainer,	ajutat	de	ing.	Paul Schwartz,	preşedintele	C.E.B.,	şi	de	
Albert Kupferberg,	au	reuşit	să	convingă	Primăria	de	necesitatea	
unui	asemenea	monument:	Scuarul	„Dr.	Alexandru	Şafran”.	Am	
fost	foarte	bucuros	să	aud	că	în	ianuarie	2014,	la	comemorarea	
pogromului	din	Bucureşti,	se	va	ridica	un	monument	în	amintirea	
celor	măcelăriţi.	Kol Hakavod!	–	Cinste	fruntaşilor	F.C.E.R.	şi	
Primăriei!	

Am	rămas	cu	totul	impresionat	că	şi	Casa	Regală	a	fost	re-
prezentată	prin	Principesa	Margareta	şi	Principele	Nicolae.	Câtă	
preţuire	şi	ajutor	au	acordat	Regele	Mihai	şi	Regina	Mamă	Elena	
Gaonului	Alexandru	Şafran	pentru	salvarea	unei	părţi	a	populaţiei	
evreieşti,	aflată	în	pragul	morţii!	Scuarul	şi	obeliscul	stau	mărturie	
de	veşnică	amintire	a	Gaonului	dr.	Alexandru	Şafran.	(I.D.)

(Continuare în pag. 18)
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În	timpul	Sucot-ului	evreii	au	obligaţia	
de	“a	locui”	în	suca	(colibă),	nu	doar	de	
a	mânca,	 ci	 şi	 de	a	 dormi	 acolo.	Dacă	
în	 diaspora	 se	 amenajează	 suca	mai	
cu	 seamă	 în	 curtea	 sinagogilor	 sau	 a	
centrelor	culturale,	în	Israel	atmosfera	e	
cu	adevărat	unică.	Zeci	de	tipuri	de	suca	
umplu	de	un	farmec	aparte	 Ierusalimul,	
dar	şi	oraşe	ca	Tel	Aviv	sau	Haifa.	Privi-
torul	e	 încântat	de	o	varietate	unică	de	
forme,	culori	şi	decoraţiuni:	de	la	sucot-
urile	celor	mici,	până	la	cele	familiale	din	
curţile	blocurilor	sau	unele	terase	complet	
descoperite	(cerinţa	construcţiei	prevede	
situarea	unei	suca	sub	cerul	liber),	până	
la	cele	mai	mari,	din	parcuri,	cele	ridicate	
în	curtea	hotelurilor	sau	a	sinagogilor.	Re-
staurantele	caşer	amenajează	neapărat	
câte	o	suca	în	curte	sau	chiar	pe	trotu-
arele	din	 faţa	 localurilor.	Nu	 rămân	mai	
prejos	nici	chiar	unele	instituţii	sau	firme,	
care	 înalţă	câte	o	suca	pentru	angajaţii	

nevoiţi	 să	 lucreze	 în	zilele	 intermediare	
ale	 sărbătorii.	Dormitul	 în	 suca	 rămâne	
un	obicei	păstrat	cu	stricteţe	mai	ales	în	
Israel	sau	în	alte	zone	“călduroase”,	din	
motive	“termice”	clare.	Nopţile	parfumate	
şi	blânde	ale	climei	israeliene	din	această	
perioadă	permit	îndeplinirea	acestei	miţva	
(n.r.	 –	 poruncă	 religioasă)	 fără	 reţineri.	
Dormitul	în	suca	a	devenit	şi	un	prilej	de	
petrecere	 cu	 vecinii,	 de	 distracţie,	mai	
ales	pentru	copii	şi	adolescenţi.	Tradiţia	
milenară	a	devenit	un	obicei	cu	o	puterni-
că	încărcătură	socială,	păstrat	chiar	şi	de	
israelienii	seculari,	nu	doar	de	cei	religioşi.	
De	asemenea,	seara,	în	sucot-urile	mari,	
sinagogile	sau	alte	instituţii	organizează	
diverse	conferinţe,	la	care	se	strânge	un	
public	 numeros.	Câţiva	 israelieni	 ne-au	
istorisit	experienţele	lor:

„Am	dormit	de	nenumărate	ori	în	suca,	
mai	ales	de	când	am	venit	în	Israel,	acum	
cinci	ani.	În	Anglia	natală	îndeplineam	mult	

mai	greu	acest	
obicei,	 dar	 se	
mai	 întâmpla	
să	fie	uneori	o	
seară	de	toam-
nă	caldă,	când	
puteam	dormi,	
bineînţeles,	îm-
brăcat	adecvat.	
În	Israel	este	o	
atmosferă	înăl-
ţătoare	la	fieca-
re	 sărbătoare.	
Amenajez	suca	
în	fiecare	an	în	
faţa	 blocului.	
Există	şi	saltele	
speciale.	Cred	
că	e	de-a	drep-
tul	minunat	 să	
adormi	 privind	
cerul	 Ierusali-

mului	printre	crengi	şi	să	simţi	parfumul	
florilor,	al	fructelor	pârguite.”	(Daniel G., 
muzician).

„Am	făcut	alia de	curând,	familia	mea	
locuind	în	SUA	şi	Canada.	N-am	dormit	
niciodată	în	suca,	fiindcă	era	mereu	de-
osebit	de	frig,	dar	aici,	în	Israel,	e	o	altă	
atmosferă,	totul	e	diferit	şi	încântător.	Nu	
cred	că	aş	putea	totuşi	dormi	efectiv	într-o	
suca,	cred	că	mi-ar	lipsi	confortul	obişnuit.	
În	schimb,	îmi	place	să	stau	până	seara	
târziu	în	suca,	alături	de	prieteni,	să	po-
vestim.	Cu	siguranţă,	Sucot-ul	în	Israel	e	
minunat!”	(Mia F., studentă). 

„M-am	născut	în	Israel,	la	fel	şi	părinţii.	
Bunicii	erau	originari	din	Europa,	iar	acolo	
frigul	 e	mult	mai	 puternic.	 Când	 eram	
mică,	tare	greu	reuşeam	să-i	convingem	
să	vină	în	suca	şi	noaptea.	Eu	şi	părinţii	
mei	adorăm	acest	obicei.	Cred	că	e	mi-
nunat,	relaxant	şi	distractiv.	Mai	ales	că	
suntem	în	vacanţă	şi	putem	sta	treji	până	

seara	târziu.	Am	fost	adesea	cu	colegii	de	
clasă	în	tabere	speciale	de	Sucot	şi	a	fost	
superb	de	fiecare	dată.”	(Lior S., elev).

„Am	78	de	ani	şi	nu	există	Sucot	să	
nu	dorm	în	suca	măcar	o	noapte.	Aşa	e	
tradiţia	părintească,	aşa	făcea	şi	 tata	şi	
aşa	mi-am	învăţat	şi	băieţii,	 iar	acum	şi	
nepotul.	Cel	mic	îmi	seamănă	leit.	Îi	place	
enorm.	Are	9	ani.	Deja	vine	la	sinagogă	
cu	mine	mai	 ceva	ca	 taică-su,	 fiul	meu	
cel	mare.	Dacă	nu	respectăm	noi	religia	
noastră	evreiască	şi	tradiţiile	astea	vechi	
de	mii	 de	ani,	 atunci	 cine?!”	 (Moşe M., 
proprietar restaurant). 

„Înainte	n-aveam	voie	să	dorm	în	suca,	
să	nu	 răcesc,	dar	de	când	am	venit	cu	
mami	şi	cu	tati	în	Israel,	mergem	cu	toţii	
în	suca	şi	e	tare	plăcut.	La	noi,	în	Ucraina,	
era	frig	şi	uneori	ningea	de	Sucot,	dar	aici	
e	aşa	cald	şi	bine...Toţi	copiii	vin	jos	seara,	
e	foarte	plăcut.”	(Anna L., elevă)

DIANA MEDAN

D o r m i t u l  î n  s u c a  –  d e  l a  t r a d i ţ i e  l a  o b i c e i  î n  I s r a e l

Sute	 de	mii	 de	 per-
soane	 –	 aproximativ	 o	
zecime	din	populaţia	 Is-
raelului	 –	 au	 participat,	
în	 seara	 zilei	 de	 7	 oc-
tombrie,	 la	funeraliile	de	
la	Ierusalim	ale	rabinului	
Ovadia Iosef,	 decedat	
în	 aceeaşi	 zi,	 la	 vârsta	
de	 93	 de	 ani.	 Rabinul	
Ovadia	a	fost	conducător	
al	 comunităţii	 sefarde	 şi	
lider	spiritual	al	partidului	
religios	 Shass.	 Potrivit	
observatorilor	 citaţi	 de	
presa	 israeliană,	 toate	
segmentele	 populaţiei	
israeliene,	 de	 la	 evreii	
ultraortodocşi,	 sionişti	
religioşi	 până	 la	 laici,	 au	 fost	 de	 faţă	
la	 înmormântare.	Poliţia	a	afirmat	că	a	
fost	ceremonia	funerară	cu	cei	mai	mulţi	
participanţi	din	istoria	Israelului.	

Zeci	de	vorbitori,	reprezentând	comu-
nităţile	sefardă,	aşkenază	şi	hasidă,	au	
ţinut	să	aducă	un	ultim	omagiu	uneia	din-
tre	cele	mai	mari	personalităţi	religioase	
ale	Israelului.	Printre	primii	care	au	luat	
cuvântul	 s-a	aflat	şi	 rabinul	 Iţac Yosef, 
unul	dintre	fiii	celui	decedat,	care	a	luat	
locul	 tatălui	 lui,	devenind	 rabinul-şef	al	
comunităţii	sefarde.	El	a	afirmat	că	“din	
epoca	lui	Bet	Yosef	(rabinul	Yosef	Karo,	
care	a	trăit	în	secolul	al	XVI-lea	şi	a	fost	
autorul	codului	Şulhan	Aruh)	nu	a	existat	
o	altă	personalitate	care	să-l	egaleze	pe	
rabinul	Ovadia…care	a	exercitat	o	puter-
nică	influenţă	asupra	istoriei	Israelului”.	
În	testamentul	său,	a	mai	spus	Iţac	Yosef,	
tatăl	 lui	 a	 cerut	 ca	marea	 comunitate	
sefardă	 să	 rămână	 unită	 şi	 să	 nu	 se	
confrunte	pentru	moştenirea	lui,	respec-
tiv	pentru	succesiune.	Un	alt	fiu	al	său,	
rabinul	David Yosef,	a	spus	că	tatăl	lui	a	

fost	“un	Moise	al	generaţiei	noastre,	care	
ne-a	învăţat	legea	mozaică”	şi	că	acum	
comunitatea	se	simte	orfană	deoarece	
nu	mai	 are	 cui	 să	 se	adreseze	pentru	
probleme	de	 legislaţie	 iudaică.	Rabinul	
Yisrael Meir Lau,	 şef-rabinul	 oraşului	
Tel	Aviv	 şi	 fost	 şef-rabin	 al	 comunităţii	
aşkenaze,	a	considerat	că	Ovadia	a	fost	
“rabinul	 întregului	 Israel,	 iubit	 de	 „toţi	
semenii”	 şi	 că	 numărul	mare	 al	 celor	
care	au	venit	la	înmormântare	arată	că	
toţi	erau	conştienţi	de	înţelepciunea	 lui	
în	interpretarea	Torei”.	

Din	cauza	masei	imense	de	oameni,	
care	au	vrut	să	atingă	ambulaţa	care	a	
transportat	spre	cimitir	trupul	neînsufleţit	
al	rabinului,	vehicolul	nu	a	putut	avansa	
decât	câţiva	centimetri	pe	minut,	în	pofida	
încercării	poliţiei,	a	forţelor	de	ordine	şi	
a	organizatorilor	funeraliilor	de	a	ţine	la	
distanţă	mulţimea.

Rabinul	a	fost	înmormântat	la	cimitirul	
Sanhedria	din	Ierusalim	alături	de	soţia	
lui,	Margalit,	 decedată	cu	câţiva	ani	 în	
urmă.	(E.G.)

C U M  A B O R D Ă M  C A R T E A  B E R E Ş I T
În	cartea	Bereşit	citim	despre	măreţia	

omului	aşa	cum	se	dezvăluie	în	legătura	
sa	cu	Dumnezeu	şi	cu	semenii	săi.	O	citire	
grăbită	nu	este	însă	suficientă.	Stilul	Torei	
este	de	o	modestie	dusă	până	la	criptic.	
Tora	nu	pune	în	evidenţă	şi	nu	reliefează.	
Ea	ne	transmite	cât	se	poate	de	succint	un	
minimum	de	informaţie	şi	îl	lasă	pe	fiecare	
dintre	noi	să	tragă	propriile	concluzii.

O	citire,	oricât	de	atentă,	nu	este	însă	
suficientă.	Numai	 cel	 care	 încearcă	 să	
se	 transpună	 în	 situaţiile	 cu	 care	 s-au	
confruntat	patriarhii,	 îşi	pune	întrebarea	
cum	ar	fi	reacţionat	el	şi	apoi	citeşte	care	
a	fost	reacţia	lor,	începe	să-şi	facă	o	oa-
recare	impresie	asupra	măreţiei	acestor	
patriarhi.	 Faptele	 cunoscute	 încă	 din	
copilărie	îşi	dezvăluie	substraturi	la	care	
nu	am	fost	până	acum	atenţi.

Ca	exemplu	voi	aduce	un	comentariu	
scris	de	Rabinul	Moshe	Feinstein,	unul	
dintre	marii	 erudiţi	 ai	 secolului	 trecut,	
care	a	trăit	în	Uniunea	Sovietică	şi	apoi	
în	Statele	Unite.	Despre	el	se	povesteşte	
că	atunci	 când	a	ajuns	 la	New	York,	 a	
fost	primit	 cu	mare	onoare	să	conducă	
o	 ieşiva.	Acolo	el	a	primit	o	 locuinţă	de	
protocol,	dar	a	refuzat	să	locuiască	în	ea,	
afirmând	că	nu	este	capabil	să	trăiască	
în	asemenea	condiţii	de	lux.	

În	pericopa	Vaiera	citim	despre	ospi-
talitatea	Patriarhului	Avraham.	Deşi	avea	
dureri	aprige,	la	trei	zile	după	ce	făcuse	
Brit	Mila,	el	nu	a	renunţat	la	ospitalitate.	
Când	a	văzut	trei	călători	săraci,	a	fugit	
în	întâmpinarea	lor,	i-a	invitat	la	masă	şi	
a	tăiat	în	cinstea	lor	trei	tauri.	Cunoaştem	
cu	 toţii	 povestea	 şi	 nu	 este	 nevoie	 să	
intrăm	în	detalii.

În	 următorul	 paragraf,	Dumnezeu	 îl	
anunţă	pe	Patriarhul	Avraham	că	inten-
ţionează	să	nimicească	oraşul	Sodoma	
şi	 cele	 patru	 oraşe	 de	 lângă	 acesta,	
toate	din	valea	largă	a	Iordanului	(astăzi	
Marea	Moartă)	 din	 cauza	 păcatelor	 ce	

le	săvârşeau	locuitorii	 lor.	Conform	legii	
din	 Sodoma	 ospitalitatea	 era	 cea	mai	
gravă	crimă,	pedepsită	chiar	cu	moartea.	
Avraham	interpretează	acest	anunţ	ca	pe	
o	permisiune	de	a	contesta	decizia.	Cu	
reverenţă,	dar	cu	fermitate,	el	aduce	un	
şir	lung	de	argumente	că	aceste	oraşe	nu	
ar	 trebui	 nimicite	 datorită	 drepţilor	 care	
locuiesc	în	ele.	Pentru	că	nu	se	găsesc	
nici	măcar	zece	drepţi	 în	 tot	oraşul	So-
doma,	Patriarhul	Avraham	 rămâne	 fără	
argumente	şi	este	nevoit	să	renunţe.

Fiecare	relatare	în	parte	uimeşte	până	
unde	poate	să	ajungă	măreţia	omului.	Ra-
binul	Moshe	Feinstein	ne	atrage	atenţia	
asupra	unui	aspect	în	plus.Cu	cât	omul	
se	 înalţă	 prin	 fapte	bune,	 cu	atât	 el	 se	
distanţează	de	cei	ce	păcătuiesc.	Cel	ce	
a	dus	ospitalitatea	pe	culmi	de	neînchi-
puit,	nu	poate	să	nu	fie	revoltat	de	cei	ce	
o	condamnă	la	moarte.	Chiar	dacă	nu	se	
bucură	că	ei	vor	fi	pedepsiţi,	în	adâncul	
inimii	el	va	justifica	pedeapsa	şi	nu	se	va	
zbate	pentru	a-i	salva.	Pe	de	altă	parte,	
cel	care	se	zbate	pentru	a-i	salva	pe	pă-
cătoşi	nu	poate	evita	să	fie	influenţat	cât	
de	cât	de	păcatele	lor.	Chiar	dacă	nu	va	
păcătui,	ceva	din	zelul	lui	de	a	face	bine,	
desigur,	se	va	ştirbi.

Patriarhul	Avraham,	ne	atrage	atenţia	
Rabinul	Moshe	 Feinstein,	 a	 reuşit	 să	
unească	 în	măreaţa	 sa	 personalitate	
aceste	două	extreme.	El	a	 reuşit	să	fie	
avocatul	 celor	 care	pedepsesc	ospitali-
tatea	cu	moartea	fără	ca	prin	aceasta	să	
piardă	nimic	din	felul	în	care	îi	primea	el	
pe	oaspeţi.	

Ne-a	dezvăluit	Rabinul	Moshe	Fein-
stein	vreo	taină?	Da	şi	nu.	De	zeci	de	ori	
am	citit	pericopa,	fără	să	observ	acest	fapt	
atât	 de	 impresionant.	Pe	de	altă	 parte,	
totul	 este	deschis,	 totul	 este	 la	 vedere,	
doar	că	nu	am	citit	cu	suficientă	atenţie.	

RAFAEL SHAFFER

Sute de mii de persoane  
la înmormântarea  

şef-rabinului sefard OVADIA IOSEF
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Nu ştiu dacă, de la dispariţia lui Mihail 
Sebastian, în urmă cu 68 de ani, oraşul 
său natal i-a dedicat vreodată o evo-
care multidimensională cum a fost cea 
care s-a desfăşurat pe 11 şi 12 octom-
brie, în cadrul „Zilelor Sebastian”. Şi-au 
adunat forţele, cu acest prilej, Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România (cu 
implicarea directă a preşedintelui dr. 
Aurel Vainer şi a sectorului de cultură 
– José Blum şi Sybil Benun), Comunita-
tea Evreilor din Brăila (preşedinte David 
Segal Iancu), primarul acestui oraş, 
ing. Gabriel Aurel Simionescu, erudi-
tul	autor	al	volumului	„Dimensiunea	
Sebastian“,	Geo Şerban,	entuziastul 
director al Teatrului „Maria Filotti” din 
Brăila, Lucian Szabados, Centrul „Petre 
Ştefănescu Goangă”, dar şi actori de 
la TES, cu directoarea teatrului, actriţa 
Maia Morgenstern, precum şi un mare 
îndrăgostit de Sebastian, venit din Isra-
el, actorul şi directorul teatrului „Karev” 
din Tel Aviv, Nico Nitai, şi orchestra 
klezmer a Comunităţii Bucureşti. Enu-
merarea nu este exhaustivă deoarece 
multe alte persoane, participante la 
cele două mese rotunde, inclusiv elevii 
liceului „Mihail Sebastian”, care au fost 
şi actori, au contribuit la succesul mani-
festării, care se doreşte a fi repetată.

Sebastian în sala  
de expoziţie  

a Teatrului brăilean
Pentru	placheta,	basorelieful	şi	expo-

ziţia	 permanentă	Sebastian	nu	putea	 fi	
găsit	un	loc	mai	potrivit	decât	spaţiul	din	
Teatrul	 „Maria	 Filotti”.	 După	momentul	
solemn	al	 dezvelirii	 plachetei	 (realizată	
cu	ajutorul	CAPI,	arhitect	Lucia	Apostol),	
preşedintele	F.C.E.R.,	dr. Aurel Vainer,	a	
vorbit	despre	intenţia	permanentizării	„Zi-
lelor	Sebastian”	iar	primarul	oraşului,	ing.	
Gabriel Aurel Simionescu,	 a	menţionat	
iniţiativa	municipiului	de	realizare	în	Pia-
ţa	Poligon	a	unui	ansamblu	de	statui	cu	
cele	mai	importante	personalităţi	brăilene,	
printre	 care	va	figura	şi	 scriitorul	Mihail	
Sebastian.	Lucian Szabados	 a	 amintit	
popularitatea	teatrului	lui	Sebastian,	afir-
mând	că,	într-un	top	insolit,	scriitorul	se	
află	pe	locul	patru.

Dezbaterea	 care	 a	 urmat	 în	 jurul	
volumului	 „Dimensiunea	 Sebastian”,	
moderată	de	dr.	Aurel Vainer,	a	scos	la	
lumină	activitatea	mai	puţin	cunoscută	a	
scriitorului,	deşi	a	practicat-o	 în	perma-
nenţă,	cea	de	publicist.	

Istoricul	literar	Geo Şerban	a	explicat	
motivele	care	l-au	determinat	să	se	ocupe	
de	această	latură	a	activităţii	scriitorului,	
adevărata	sa	pasiune	pentru	Sebastian	
materializându-se	şi	în	ediţiile	speciale	ale	
revistei	„Realitatea	Evreiască”	din	2007,	
cu	prilejul	Centenarului	Sebastian.	Geo	
Şerban	a	 vorbit	 despre	drumul	 parcurs	
de	scriitor,	multilateralitatea	activităţii	sale	
publicistice	şi	a	menţionat	că	Sebastian	
nu	a	făcut	politică	propriu-zisă	(prin	forma-
ţia	lui	psihică,	nu-i	plăcea	înregimentarea	
nici	la	dreapta,	nici	la	stânga),	a	fost	un	
democrat,	care	ţinea	la	moralitatea	omului	
politic,	 şi	 de	 aceea	 a	 scris	 numeroase	
articole	 critice	 la	 adresa	 clasei	 politice	
din	vremea	lui.

În	cuvântul	său,	Alexandru Marinescu,	
directorul	Editurii	Hasefer,	 a	 amintit	 că	
Geo	Şerban	 se	 ocupă	 de	 peste	 60	 de	
ani	de	Sebastian	şi	a	subliniat	că	acest	
scriitor	trebuie	evaluat	nu	după	dezbate-
rile	care	au	avut	loc	în	jurul	lui,	singurul	
criteriu	trebuie	să	fie	realitatea,	ceea	ce	a	
scris.	Iar	descrierea	societăţii	româneşti	
în	articolele	sale	demonstrează	valoarea	
publicistului,	faptul	că	se	poate	situa	între	
cei	mai	mari.	

Cea	mai	 bună	 ilustrare	 a	 acestei	
idei	a	fost	 făcută	de	cei	doi	mari	actori	
invitaţi,	Maia Morgenstern	şi	Nico Nitai, 
care	 au	 citit	 fragmente	 din	 scrierile	 lui	
Sebastian.	Actorul	 israelian	 l-a	 evocat	
pe	Sebastian,	 care	 i-a	 fost	 profesor	 la	
liceul	 „Cultura	2”.	 „Am	fost	chiar	 invitat	
acasă	 de	Sebastian,	 un	 om	 genial,	 în	
simplitatea	lui”,	a	spus	el.

Prieteni brăileni  
ai comunităţii evreieşti
Ca	semn	de	recunoştinţă	şi	apreciere	

faţă	de	entuziasmul	cu	care	s-au	alăturat	
ideii	organizării	„Zilelor	Sebastian”,	efortu-
rilor	de	prezervare	a	culturii	şi	obiceiurilor	
minorităţillor	naţionale	din	oraş,	precum	şi	
pentru	realizarea	expoziţiei	permanente	
dedicate	 lui	Mihail	Sebastian,	promova-
rea	în	teatru	a	pieselor	lui	şi	a	prieteniei	
faţă	de	comunitatea	evreiască,	F.C.E.R.	
a	acordat	titlul	de	„Prieten	al	Comunităţii	
Evreieşti”	 primarului	municipiului	Brăila,	
ing.	Gabriel	Aurel	Simionescu,	 şi	 direc-
torului	 Teatrului	 „Maria	 Filotti”,	 Lucian	
Szabados.	

Manifestarea	s-a	încheiat	cu	vernisa-
jul	expoziţiei	permanente	consacrate	lui	
Mihail	Sebastian	şi	amplasată	în	foaierul	
Teatrului	„Maria	Filotti“,	sală	care	va	purta	
numele	marelui	brăilean.

Muzica evreiască  
i-a ridicat în picioare  

pe elevii Liceului  
„Mihail Sebastian”

Sala	 Studio	 a	Teatrului	 s-a	 umplut	
până	 la	 refuz	 cu	 spectatori,	 în	 primul	
rând	cu	elevii	liceului	„Mihail	Sebastian”,	
dar	şi	cu	alţi	brăileni,	veniţi	să	asiste	 la	
un	 program	 care	 a	 cuprins:	 piesa	 „Jo-
cul	 de-a	 vacanţa”,	 interpretată	 în	 trei	
variante	–	de	actori	de	 la	TES,	de	Nico	
Nitai	şi	de	un	grup	de	elevi	–,	urmată	de	
concertul	formaţiei	klezmer	a	Comunităţii	
Bucureşti,	 „Bucharest	 Klezmer	 Band”.	
Directorul	Teatrului,	Lucian	Szabados,	a	
arătat	că	acest	program	este	o	întâlnire	
de	suflet,	 inspirată	de	un	mare	creator,	
Mihail	Sebastian.	Brăila	a	dat	spiritualităţii	
româneşti	mari	nume,	Sebastian	fiind	unul	
dintre	ele.

Dacă	TES	şi	Nico	Nitai	au	prezentat	
o	 variantă	 „clasică”	 a	 fragmentelor	 din	
„Jocul	 de-a	 vacanţa”,	 elevii	 de	 liceu	au	
abordat	piesa	într-o	viziune	modernă,	atât	
ca	interpretare,	cât	şi	regizoral,	unii	dintre	
tineri	dovedind	reale	calităţi	actoriceşti.	

Prestaţiile	actoriceşti	au	fost	apreciate	
şi	aplaudate	de	public,	dar	succesul	muzi-
cii	evreieşti	în	interpretarea	formaţiei	„Bu-
charest	Klezmer	Band”	a	fost	de-a	dreptul	
copleşitor.	 Formaţie	 destul	 de	 tânără	 a	
Comunităţii	Bucureşti	(o	contribuţie	apre-
ciabilă	în	apariţia	sa	a	avut-o	Silvian	Horn,	
şef	de	cabinet	al	preşedintelui	F.C.E.R.	
şi	membru	în	conducerea	C.E.B.),	inter-
pretarea	orchestrei,	împreună	cu	a	celor	
două	soliste,	Mihaela Cuniţă	şi	Carmen	
Ioviţu,	a	ridicat	sala	în	picioare,	mai	ales	
pe	elevii	 liceului	 „Sebastian“;	unii	dintre	
ei,	aflaţi	în	rândurile	din	spate,	au	început	
să	danseze!	Melodiile	„au	prins”	şi,	chiar	
dacă	 tinerii	 nu	 înţelegeau	 ceea	 ce	 se	
cânta	în	idiş,	au	simţit	că	e	ceva	frumos,	
apropiat	 de	 sufletele	 şi	 temperamentul	
lor.	Probabil	că	de-acum	înainte,	când	vor	
auzi	cuvântul	„evreu”,	îl	vor	identifica	cu	
acea	muzică	frumoasă	care	le-a	mers	la	
suflet.	Cu	siguranţă	că	aceşti	copii	nu	vor	

deveni	antisemiţi.	Din	nou,	arta	şi-a	do-
vedit	calitatea	de	apropiere	între	oameni.
Discuţie lansată de F.C.E.R.  
la Brăila:

Evreu de la Dunăre,  
dramaturg, critic şi jurnalist
Prima	zi	a	programului	de	„readucere	a	

lui	Mihail	Sebastian	în	oraşul	cu	salcâmi”	
s-a	 încheiat	 laTemplul	Coral	 din	Brăila,	
unde	ceremonia	religioasă	a	fost	susţinută	
de	oficiantul	Suchar Goldstein,	împreună	
cu	 cantorul	 F.C.E.R.,	 Iosif Adler,	 ambii	
secondaţi	de	o	asistenţă	numeroasă	şi	bu-
curoasă	să	o	întâmpine	pe	Regina	Şabat.

Evreii	 brăileni	 şi	 oaspeţii	 de	 la	 Bu-
cureşti	 şi	 din	 Israel	 au	 fost	 salutaţi	 de	
gazdă,	 preşedintele	 CE	Brăila,	David 
Segal Iancu,	şi	de	preşedintele	Federa-
ţiei	Comunităţilor	Evreieşti	din	România,	
dr	Aurel Vainer,	 deputat.	 „Am	 venit	 la	
Brăila	 să	 îl	 aducem	acasă	pe	un	mare	
autor	brăilean,	Mihail	Sebastian,	prilej	cu	
care	Hasefer	ne-a	oferit	cartea	intitulată	
Dimensiunea Sebastian,	sub	semnătura	
lui	Geo	Şerban”,	a	spus	cel	de-al	doilea.	
Din	 programul	 editurii	 pe	 2013,	Aurel	
Vainer	 a	mai	 amintit	 volumul	 lui	 Sama	
Salzberger,	Adevăruri despre Talmud şi 
iudaism,	considerat	a	fi	„o	armă	în	lupta	
antisemitismului”.

Exprimându-şi	admiraţia	pentru	lăca-
şul	de	cult	brăilean,	preşedintele	F.C.E.R.	
a	 trecut	 în	 revistă	 situaţia	 sinagogilor	
dobrogene,	 la	Tulcea	 sinagoga	 fiind	 în	
refacere,	cea	de	 la	Galaţi	este	aproape	
gata,	dar	evreii	constănţeni	nu	mai	au,	din	
păcate,	nici	o	sinagogă	în	oraş.

O	 remarcă	 specială	 pentru	 cantorul	
Iosif	Adler,	 care	 a	 cucerit	 inimile	 celor	
care	 l-au	 ascultat	 atât	 la	 slujba	 de	 la	
Templul	Coral,	cât	şi	în	timpul	mesei	de	
Oneg	Şabat.

La o „şuetă“
Dimineaţa	 celei	 de-a	 doua	 zile	 s-a	

deschis	cu	lucrările	unei	„şuete	literare”.	
Moderatorul,	 preşedintele	 F.C.E.R.,	 dr.	
Aurel Vainer,	a	spus	că	a	ales	această	
formă	mai	 liberă	 pentru	 ca	 participanţii	
să	 ofere	 cât	mai	multe	 idei,	 informaţii,	

sugestii,	impresii	despre	Mihail	Sebasti-
an.	„Şueta”	a	fost	axată,	bineînţeles,	pe	
discutarea	operei	lui	Mihail	Sebastian,	a	
relaţiilor	 lui	cu	Nae	Ionescu,	 inclusiv	 lu-
crarea	controversată	a	Martei	Petreu,	dar	
şi	a	oportunităţii	de	a	amplasa	un	bust	al	
scriitorului	în	piaţa	Poligon,	unde	Primăria	
doreşte	să	realizeze	o	piaţetă	a	marilor	
oameni	 politici	 şi	 de	 cultură	 brăileni	 şi	
unde	este	amplasat,	deocamdată,	numai	
bustul	lui	Nae	Ionescu,	unul	dintre	marii	
corifei	ai	gândirii	legionare,	dar	şi	mentor	
şi	descoperitor	al	lui	Mihail	Sebastian	(pe	
atunci	încă	Iosif	Mendel	Hechter).

Sebastian – profil de scriitor 
şi jurnalist remarcabil

Un	intelectual	veritabil	nu	poate	fi	in-
diferent	la	curentele	politice	iar	Sebastian	
nu	a	fost	indiferent,	dar	nu	s-a	înregimen-
tat,	nu	„voia	să	poarte	uniformă”.	Mani-
festa	 o	mare	 exigenţă	 faţă	 de	 oamenii	
politici	 şi	era	 împotriva	standardizării	 în	
gândire	 (Geo Şerban).	 Sebastian	 are	
lucruri	 geniale	 în	 Jurnal,	 în	 teatru	 şi	 în	
publicistică	(Nico Nitai).	Mihail	Sebastian	
este	un	scriitor	modern,	cu	o	concepţie	
europeană	potrivită	cu	momentul	actual	
de	 integrare	 europeană	 (Liviu Rotman,	
director	CSIER).	 „Sebastian	 a	 respins	
extremele,	a	venit	la	«Cuvântul»	din	mo-
tive	intelectuale	şi	a	rămas	acolo	până	la	
ascensiunea	legionarismului,	care	a	pro-
dus	un	clivaj	la	care	trebuie	să	fim	atenţi	
şi	azi”,	a	adăugat	L.	Rotman.

O	altă	idee	desprinsă	de	Liviu Rotman 
din	lectura	„Jurnalului”	lui	Sebastian	a	fost	
că	acesta	 fusese	ateu,	dar	că	 în	1942,	
când	a	revenit	la	Brăila,	pentru	că	socie-
tatea	românească	îi	închisese	toate	uşile,	
a	revenit	şi	la	Templul	Coral,	de	Iom	Kipur.

„Nu	ştiu	dacă	Sebastian	este	sau	nu	
genial,	poate	că	 romanele	 lui	 sunt	cam	
simpliste,	dar	în	tot	ce	a	scris	trebuie	re-
marcat	omul”,a	subliniat	Weiss Mishlim.	
Citându-l	pe	Iordan	Chimet,	vorbitorul	a	
arătat	că	naţionalismul,	care	l-a	făcut	pe	
Sebastian	să	sufere	de	 trauma	 trădării,	
din	 cauza	 comportamentului	 prietenilor	
săi	 Nae	 Ionescu	 şi	 Mircea	 Eliade,	 a	
susţinut	 toate	 regimurile	 extremiste	 din	
România,	inclusiv	pe	cel	comunist.

Camelia Crăciun,	 cadru	 didactic	 la	
Universitatea	din	Bucureşti	şi	cercetător	la	
CSIER,	a	subliniat	că	se	discută	prea	mult	
despre	Nae	Ionescu	şi	prea	puţin	despre	
romanele	lui	Sebastian,	exemplificând	cu	
volumul	„De	2000	de	ani”.	Şi	acolo,	ca	şi	
în	alte	scrieri	ale	sale,	Sebastian	pune	şi	
problema	dublei	personalităţi,	de	evreu	şi	
scriitor	român,	şi	a	refuzului	de	a	se	lăsa	
înregimentat,	afirmând	că	nici	din	calitatea	
de	evreu,	nici	din	cea	de	om	de	la	Dunăre,	
nu	se	poate	demisiona.	Poziţia	sa,	sus-
ţine	Camelia	Crăciun,	este	comparabilă	
cu	cea	a	lui	Leon	Blum.	„Dacă	în	1927,	
Sebastian	făcea	parte	din	reţeta	literară	
reprezentată	de	Eliade	şi	Eugen	Ionescu,	
prin	 anii	 ’30	 încep	 să	 apară	 textele	 de	
inspiraţie	 evreiască,	 după	modelul	 lui	
Isaac	Peltz,	Ion	Călugăru	şi	Uri	Benador”,	
a	afirmat	C.	Crăciun.

EVA GALAMBOS
N. ALEXANDRU

Foto: AL. CÂLŢIA
(Continuare în pag. 20)
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Cooperarea	israeliano-chineză	în	do-
meniul	cercetării	tehnologice	a	fost	con-
firmată	de	o	recentă	decizie	a	oficialilor	
chinezi	 de	a	 încuraja	 deschiderea	unui	
campus	tehnologic	în	Shantou.	Proiectul,	
finanţat	 de	 partea	 chineză,	 valorează	
nu	mai	puţin	de	280	milioane	de	dolari.	
Această	 sumă	este	 destinată	 înfiinţării	
unei	linii	de	cercetare	tehnologică	în	regi-
unea	chineză,	pusă	la	punct	de	specialiştii	
israelieni	 de	 la	 Institutul	 de	Tehnologie	
Technion	din	Haifa.	Proiectul	este	cu	atât	
mai	 interesant	cu	cât	China	este	prima	

ţară	mare	din	Asia	care	îşi	deschide	por-
ţile	 savanţilor	 israelieni,	 aici	 urmând	ca	
în	viitor	să	 funcţioneze	o	universitate	şi	
un	centru	de	cercetare	de	elită.	Proiectul	
comun	 este	 privit	 cu	 încredere	 şi	 este	
deosebit	de	apreciat	de	mediul	ştiinţific,		
dat	fiind	că	prestigiosul	institut	din	Israel,	
alocă	 sume	mari	 dezvoltării	 cercetării.	
Domeniile	 predilecte	 sunt	 reprezentate	
de	ingineria	civilă	şi	de	mediu,	precum	şi	
de	industria	IT,	care	va	cunoaşte	o	nouă	
revoluţie	 după	 anul	 2016,	 potrivit	 unui	
oficial	israelian.

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

C a m p u s  T e c h n i o n  î n  C h i n a

Savanţii	 israelieni	 au	 reuşit,	 în	 pre-
mieră	mondială,	 să	 transforme	 celulele	
epiteliale	prelevate	de	la	pacienţi	suferind	
de	insuficienţă	cardiacă	în	ţesuturi	cardi-
ace	contractile	sănătoase,	care	ar	putea	
fi	folosite	în	viitor	pentru	a	trata	bolile	de	
inimă.	Cercetătorii	 de	 la	Universitatea	
din	Haifa	 afirmă	 însă	 că,	 deşi	mai	 au	
nevoie	de	o	serie	de	teste,	care	vor	dura	
probabil	mulţi	ani,	medicii	vor	putea	graţie	
descoperirii	lor,	să	reprogrameze	celulele	
pacienţilor	pentru	a	repara	inimile	bolna-
ve.	Prin	acest	studiu	s-a	demonstrat	că	
este	posibil	să	prelevezi	celule	epiteliale	
de	la	un	pacient	în	vârstă,	care	suferea	
de	o	insuficienţă	cardiacă	cronică,	şi	să	
obţii	 în	 laborator	 celule	 cardiace	 sănă-
toase	şi	tinere,	a	explicat	Lior	Gepstein,	
de	 la	Technion	 Institute	 of	Technology,	

coordonatorul	studiului.	Potrivit	savantului	
israelian,	al	cărui	studiu	a	fost	publicat	în	
“European	Heart	Journal”,	testele	clinice	
care	vor	folosi	această	tehnică	vor	putea	
să	înceapă	peste	10	ani.	Insuficienţa	car-
diacă	este	o	maladie	cronică,	provocată	
de	faptul	că	inima	nu	mai	este	capabilă	să	
pompeze	suficient	sânge	în	corp.	

Graţie	 progreselor	medicale	 înregis-
trate	în	ultimele	decenii,	tot	mai	mulţi	pa-
cienţi	reuşesc	să	supravieţuiască	infarc-
tului.	Cercetătorii	studiază	celulele-suşă	
provenind	din	diverse	surse	de	mai	bine	
de	 un	 deceniu,	 sperând	 să	 folosească	
abilitatea	 lor	 de	 a	 se	 transforma	 într-o	
varietate	 largă	 de	 alte	 tipuri	 de	 celule,	
cu	scopul	de	a	trata	astfel	o	gamă	largă	
de	boli.

Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

Nobel 2013 – 
şapte laureaţi 

evrei
Aceştia	 au	

fost	 laureaţi	 la	
secţiunile	Chi-
mie,	 Fizică	 şi	
Medicină.	Ast-
fel,	Academia	
Regală	 Sue-
deză	a	acordat	
Premiul	 Nobel	
pentru	Chimie 
cercetătorilor	Arieh Warshel,	de	la	Univer-
sitatea	din	Strasbourg,	Michael Levitt,	de	
la	Universitatea	Stanford,	şi	Martin Kar-
plus,	de	la	Universitatea	Carolina,		„pen-
tru	 dezvoltarea	modelelor	multiscalare	
aplicabile	 în	 cazul	 sistemelor	 chimice	
complexe”.	Toţi	cei	trei	laureaţi	sunt	evrei	
şi	 deţin	 dublă	 cetăţenie,	 americană	 şi	
israeliană.	Warshel	şi	Levitt	au	studiat	şi	
lucrat	pentru	Institutul	Weizmann	din	Re-
hovot	(Israel),	în	timp	ce	Martin	Karplus	
a	emigrat	din	Austria	în	Statele	Unite	ale	
Americii,	în	timpul	prigoanei	naziste.

Cercetătorii	Peter Ware Higgs	 şi	
François Englert	au	primit	Premiul	Nobel	
pentru	Fizică	pe	2013,	fiind	recompensaţi	
pentru	 „descoperirea	 teoretică	a	meca-
nismului	 care	 contribuie	 la	 o	mai	 bună	
înţelegere	 a	 originii	masei	 particulelor	
subatomice”. François	Englert,	care	este	
evreu	belgian,	supravieţuitor	al	Holoca-
ustului,	a	derulat	importante	proiecte	de	
cercetare	în	colaborare	cu	Universitatea	
din	Tel	Aviv,	încă	din	anul	1984.	În	prezent	
este	profesor	la	Departamentul	de	Fizică	
şi	Astronomie	şi	deţine	titlul	de	profesor 
emeritus	al	Universităţii	din	Bruxelles.

Premiul	Nobel	pentru	Medicină	a	fost	
acordat	unui	număr	de	trei	savanţi:	James 
Rothman, Randy Schekman şi	Thomas 
Sudhof,	 primii	 doi	 fiind	 evrei.	Acesta	
le-a	 fost	 acordat	 pentru	 “descoperirile	
lor	asupra	mecanismului	 care	 reglează	
circulaţia	 veziculară,	 un	 sistem	major	
de	transport	în	celulele	noastre”.	James	
Rothman	este	directorul	Departamentului	
de	Biologie	Celulară	de	 la	Yale	 (SUA),	
Randy	 Schekman	 este	 cercetător	 la	
Universitatea	California,	Berkeley	(SUA),	
iar	Thomas	Sudhof	este	profesor	la	Uni-
versitatea	Stanford	(SUA),	are	58	de	ani	
şi	s-a	născut	la	Gottingen,	în	Germania.	

Alţi	doi	profesori	 israelieni	s-au	aflat	
pe	 lista	 scurtă	 a	 nominalizărilor	 pentru	
Nobel,	 aceştia	 fiind Howard	Cedar	 şi	
Aharon	Razin,	de	la	Universitatea	Ebraică	
din	Ierusalim.

Numărul	total	de	laureaţi	ai	Premiului	
Nobel	israelieni	şi	evrei	ajunge	la	173,	din	
cei	865	de	câştigători	ai	râvnitului	premiu.

Primul	 evreu	 laureat	 al	 Premiului	
Nobel	a	fost	chimistul	Adolf	van	Baeyer,	
în	anul	1905.	Din	cei	173	de	laureaţi,	16	
sunt	cetăţeni	ai	Statului	Israel.	

Nouă metodă  
de diagnosticare 

a maladiei 
Parkinson

Un	recent	studiu	israelian,	ce	a	con-
stat	 în	compararea	scrisului	mai	multor	
pacienţi,	a	relevat	faptul	că	aceia	care	su-
feră	de	maladia	Parkinson	prezintă,	spre	
deosebire	de	cei	sănătoşi,	o	serie	de	spe-
cificităţi.	 Folosind	această	 descoperire,	
specialiştii	afirmă	că	afecţiunea	ar	putea	
fi	depistată	încă	dintr-o	fază	incipientă	şi	
astfel	rata	de	succes	a	tratamentului	ar	
putea	fi	cu	mult	îmbunătăţită.	

La	nivel	mondial,	se	estimează	că	exis-
tă	peste	10	milioane	de	cazuri	de	Parkin-
son,	această	maladie	fiind	în	prezent	în	ca-
tegoria	celor	incurabile.	Cu	toate	acestea,	
savanţii	 de	 la	Universitatea	din	Haifa	 şi	
de	la	Centrul	Medical	Rambam	afirmă	că	
studiul	lor	va	facilita	o	metodă	timpurie	şi	
noninvazivă	de	diagnosticare.	Prof.	Sara	
Rosenblum	a	afirmat	că	descoperirile	sale,	
publicate	 în	 revistele	de	specialitate	din	
întreaga	lume,	au	stârnit	un	interes	sporit	
în	rândul	comunităţii	academice	medicale	
internaţionale.	Studiile	continuă,	folosind	
un	grup	de	circa	40	de	subiecţi,	ale	căror	
mostre	de	scris	vor	fi	analizate	cu	ajutorul	
unei	tehnologii	avansate	şi	a	unei	tablete	
speciale	care	va	 indica	potenţialele	mu-
taţii	şi	abaterile	de	la	normele	corecte	din	
punct	de	vedere	clinic.	Scopul	cercetărilor	
este	de	a	valida	această	metodă	şi	de	a	o	
aplica	pe	scară	largă,	rata	de	succes	fiind	
estimată	la	circa	97,5%.

Tehnologii 
avansate şi 

imprimante 3D
Israelul	îşi	pro-

pune	 să	 devină	
lider	 de	 piaţă	 în	
ceea	 ce	 priveş-
te	 tehnologia	 de	
tipul	 self-manu-
facturing.	 Dacă	
această	ţintă,	rea-
listă,	după	părerea	
specialiştilor,	 va	
fi	 atinsă,	 cercetă-
torii	 israelieni	 vor	

contribui	substanţial	la	viitorul	tehnologic	
revoluţionar	 al	 umanităţii.	 Principalul	
obiectiv	 îl	 reprezintă	crearea	aşa-numi-
telor	 imprimate	3D	sau	tridimensionale,	
care	ar	putea	 facilita	obţinerea	oricărui	
produs,	cu	condiţia,	desigur,	de	a	deţine	
schiţa	acestuia	şi	de	a	o	imprima,	afirmă	
Roy	Keydar,	CEO	al	Institutului	Reut.	El	
susţine	că	fiecare	tehnologie	pe	care	în	
prezent	omul	o	foloseşte	într-un	scop	ne-
gativ	sau	de	distrugere	va	putea	fi	utilizată	
pentru	fabricarea	unor	bunuri.	Tocmai	de	
aceea,	Keydar	îi	încurajează	pe	israelieni	
să	aibă	 încredere	 şi	 să	devină	parte	 a	
acestor	proiecte.	

Această	 imprimantă	 3D,	 denumită	
XLN,	va	putea	fi	produsă	în	laboratoarele	
situate	în	Haifa,	iar	tehnologii	similare	vor	
fi	utilizate	 în	Kiryat	Shmona.	Potrivit	 lui	
Keydar,	acest	nou	concept	revoluţionar	
nu	se	referă	strict	la	construirea	unei	im-
primate,	ci	a	unui	instrument	de	creare	a	
unor	obiecte	strict	necesare	comunităţii	
şi	care	va	avea	un	impact	100%	pozitiv.

V a c c i n  î m p o t r i v a  h e p a t i t e i  B
Biologii	israelieni	sunt	pe	cale	să	pună	

la	punct	un	vaccin	împotriva	hepatitei	B,	
o	temută	boală,	care	ucide	în	fiecare	an,	
în	lume,	500.000	de	oameni.	Mai	precis,	
este	vorba	despre	un	vaccin	de	generaţia	
a	 treia,	 care	 va	 conţine	 un	 amestec	 al	
celor	trei	proteine	din	structura	virusului	
hepatitei	 B.	Vaccinurile	 folosite	 în	 pre-
zent,	 de	generaţia	 a	 doua,	 conţin	 doar	
o	 singură	 proteină.	Creatorii	 vaccinului	
sunt	 convinşi	 că	el	 va	 fi	eficient	100%.	
„Putem	combate	boli	ca	variola,	difteria,	
tetanosul,	boli	care	nu	se	mai	întâlnesc	în	
lume.	Cred	că	acest	vaccin	ne	va	scăpa	
de	hepatita	de	tip	B”,	afirmă	biologul		Mi-
chal	Ben	Attar.	Noul	 vaccin	 are	 şi	 alte	
avantaje:	vor	fi	folosite	cantităţi	mai	mici	

şi	va	elimina	incertitudinea.	Vaccinul	de	
generaţia	a	doua	folosit	astăzi	nu	produ-
ce	anticorpi	 în	 toate	cazurile.	 „Trimitem	
foarte	multe	doze	în	Africa	şi	Asia	pentru	
a	salva	cât	mai	multe	vieţi.	De	îndată	ce	
primim	aprobarea	 autorităţilor	 federale	
americane,	 vaccinul	 va	ajunge	 în	 toată	
lumea”,	adaugă	biologul.	

Virusul	hepatitei	tip	B	este	prezent	în	
special	în	ţările	lumii	a	treia.	Noul	vaccin	
este	destul	de	greu	de	vândut	 în	Africa	
unde	sunt	preferate	variante	mai	ieftine.	
Specialiştii	 cred	ca	400	de	milioane	de	
oameni	 sunt	 infectaţi	 sau	 prezintă	 risc	
de	infectare.

N o i  p o s i b i l e  t r a t a m e n t e  
p e n t r u  b o l i l e  d e  i n i m ă

„Menora”, nr.9/2013
Am	primit	 la	 redacţie	 ediţia	 pe	 luna	

septembrie	 a	 revistei	Menora,	 editată	
în	 coordonarea	 preşedintelui	Comuni-
tăţii	Evreilor	din	Focşani,	Mircea	Rond.	
Conţinutul	este	la	fel	de	divers	şi	actual,	
cuprinzând	interesante	articole,	ştiri	din	
activitatea	 comunităţii	 vrâncene,	 din	
ţară	 şi	 corespondenţe	 din	 Israel.	 Re-
vista	are	pagini	 tematice	dedicate	unor	
sfaturi	 practice	 de	medicină	 clasică	 şi	
homeopată,	scurte	momente	umoristice,	
precum	 şi	 articole	 inedite	 de	 istorie	 şi	
politică.	Rubrica	Info Club	informează	cu	
privire	 la	ultimele	acţiuni	 întreprinse	de	
C.E.	Focşani,	precum	Seara de lectură 
Aharon Appelfeld,	 un	 prolific	 autor,	 su-
pravieţuitor	al	Holocaustului,	sau	Seara 
de Film,	cu	această	ocazie	fiind	vizionată	
pelicula	“Haifa”,	 trimisă	prin	bunăvoinţa	
lui	 Elias	Riven.	 Ca	 de	 obicei,	Pagina 
de istorie	este	prezentă	graţie	cercetă-
torului	Bogdan	C.	Dogaru,	 care	 evocă	
momente	din	istoria	comunităţii	evreieşti	
din	Panciu.	Succes	şi	 la	 cât	mai	multe	 
apariţii!	(D.D.)
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Da,	la	sfârşitul	lunii	
iunie,	 teii	 la	 Iaşi	 sunt	
în	floare,	trimiţând	din-
spre	Copou	ameţitoare	
efluvii	 parfumate	 asu-

pra	 întregului	 oraş.	 În	 lumina	 irizată	 a	
dimineţii,	 bujorii	 râd	 în	grădini	 şi	 pomii	
gem	sub	greutatea	dulce	a	cireşelor.	Dar	
nu	spre	a	ne	bucura	de	mireasma	teilor	
sau	de	dulceaţa	primelor	roade	descin-
dem	noi,	an	de	an,	în	bătrâna	cetate	a	
Moldovei.	Ne	aduceau	aici	teribile	adu-
ceri	aminte,	veneam	la	chemarea	mută	
a	mormintelor.	Şi	nu	era	deloc	simplu	să	
facem	această	deplasare.

...La	 începutul	 anilor	 ’70,	 se	 ajun-
sese	 departe	 cu	 rescrierea	 istoriei	 în	
România.	Pe	 linia	 reabilitării	 trecutului,	
abominabilul	pogrom	din	1941	devenise,	
în	 versiune	 oficială,	 „regretabile	 exce-
se”,	iar	numărul	morţilor	–	redus	la	vreo	 
2000.	Aceasta	 era	 linia	 imprimată	 de	
sus,	în	acest	sens	publicase	„Scânteia”	o	
relatare	cu	nu	mai	ţin	minte	ce	prilej.	De	
aici	aversiunea	oficialităţilor	faţă	de	co-
memorare.	Nu,	nu	era	dorită	readucerea	
în	actualitate	a	unor	 „întâmplări”	 peste	
care	se	urmărea	a	se	aşterne	vălul	uitării.	
În	iunie	1971,	când	se	împlineau	30	de	
ani	de	la	sângerosul	pogrom,	înfruntarea	
dintre	cei	ce	doreau	să	comemoreze	şi	
cei	ce	doreau	ca	el	să	fie	trecut	sub	tăce-
re	s-a	produs	cu	vehemenţă.	Promotorul	
ideii	de	a	nu	tăcea	era	şef-rabinul	Moses	
Rosen.	 El	 ajunsese	 cu	 chestiunea	 la	
vicepreşedintele	Emil	Bodnăraş.

-	Ajunge,	 cu	 comemorările!	 obiectă	
înaltul	demnitar.	Au	trecut	de	atunci	30	
de	 ani.	Morţii	 au	 fost	 îngropaţi,	 lăsaţi-i	
să	se	odihnească	în	pace.	Câtă	vreme	
o	să-i	mai	plângeţi?

-	O	mie	de	ani,	de	aici	înainte!	Dacă	
alţii	n-o	fac	aşa	cum	s-ar	cuveni,	cel	puţin	
fie-ne	îngăduit	nouă.

-	O	să	mergeţi	 la	 Iaşi,	o	să	adunaţi	
lumea	 şi	 la	 comemorare	 o	 să	 faceţi	
legătura	 cu	 evenimentele	 din	Orientul	

Apropiat,	aruncă,	maliţios,	Bodnăraş.
-	Nu	 văd	 cum	aş	 putea	 să	 n-o	 fac,	

răspunse	prompt	 rabinul	Rosen.	Ca	 la	
Iaşi,	acum	30	de	ani,	duşmanii	ucid	şi	azi	
evrei	numai	pentru	că	sunt	evrei.

-	Dacă	în	cuvântare	veţi	face	referiri	
de	acest	gen,	veţi	fi	întrerupt.

-	În	acest	caz	voi	găsi	modul	de	a	face	
publică	sursa	acestei	întreruperi.

Perseverenţa	 a	 dat	 roade.	 Come-
morarea	a	avut	loc.	În	faţa	unei	mulţimi	
numeroase,	aproape	totalitatea	evreilor	
din	Iaşi	şi	a	delegaţilor	din	comunităţile	
din	Moldova,	rabinul	Rosen	a	spus	ceea	
ce	a	avut	de	spus.	A	evocat	sângeroasele	
evenimente	 din	 1941,	 în	 desfăşurarea	
lor	reală,	afirmând	răspicat	că	la	pogrom	
au	 fost	exterminaţi	11	000	şi	nu	2	000	
de	evrei.	Or,	ştie	oricine	că	nu	prea	se	
obişnuia	acolo	a	se	contrazice,	şi	încă	în	
public,	o	teză	oficială.	Şi,	bineînţeles,	nu	
a	pregetat	să	facă	legătura	cu	realitatea.

În	faţa	mormintelor	comune	a	răsunat	
Kadiş-ul	patetic	al	celor	care	nu	au	uitat,	
nici	nu	s-au	lăsat	intimidaţi.	Ceremonia	
s-a	repetat,	cu	acelaşi	sobru	dramatism,	
la	Podu	Iloaiei	şi	Tg.	Frumos,	unde	sunt	
înhumaţi	 cei	 ce	 au	 pierit	 în	 trenurile	
morţii.

Lupta	 împotriva	 uitării,	 împotriva	
bagatelizării	 tragediei	 nu	 s-a	 încheiat	
aici.	Reveniţi	la	Bucureşti,	a	fost	nevoie	
de	aceeaşi	intransigenţă	pentru	a	relata	
faptele	nu	numai	opiniei	publice	evreieşti.	
Fiecare	fotografie,	fiecare	pasaj	din	tex-
tul	menit	publicării	au	trebuit	disputate,	
uneori	cu	vehemenţă.

În	1976	istoria	s-a	repetat	chiar	dacă	
nu	în	circumstanţe	cu	totul	asemănătoa-
re.	Pe	de	o	parte,	 intenţia	de	a	rescrie	
istoria,	 de	 a	 elimina	 tot	 ceea	 ce	 con-
travine	 imaginii	 de	 inocenţă	 se	 afirma,	
ba	chiar	 încă	şi	mai	 impetuos	decât	 în	
1971.	Insolenţa	mergea	până	acolo	că,	
cel	 puţin	 în	 unele	 cercuri	 ultranaţiona-

liste	şi	antisemite,	nu	se	mai	vorbea	de	
2	000	de	morţi,	ci	„de	câteva	sute”.	Pe	
de	 altă	 parte,	 considerente	 de	 politică	
externă	 făceau	 oportună	 organizarea	
comemorării	a	35	de	ani	de	la	pogrom.	
De	data	 aceasta,	 ea	 s-a	 desfăşurat	 în	
doi	 timpi.	Dimineaţa,	 în	 fastuoasa	sală	
a	Teatrului	Naţional	a	avut	loc	adunarea	
comemorativă	organizată	de	oficialităţi.	
Printre	 vorbitori,	 Corneliu	Mănescu,	 în	
acea	vreme	vicepreşedinte	al	Frontului	
Democraţiei	Socialiste,	generalul	Burcă,	
din	partea	asociaţiei	victimelor	fascismu-
lui,	 Ion	 Iliescu,	pe	atunci	prim-secretar	
al	 Comitetului	 judeţean	 de	 partid.	 Şi,	
bineînţeles,	şef-rabinul	Rosen.	La	amia-
ză,	 la	cimitir,	s-a	desfăşurat	ceremonia	
religioasă	 şi	 evreiască.	 Şi	 aici	 ne-am	
recules	în	faţa	mormintelor	comune	de	
la	Păcurari,	Podu	Iloaiei	şi	Tg.	Frumos.

Teii	în	floare	împrăştiau	în	văzduhul	
transparent	suavul	lor	parfum,	bujorii	şi	
trandafirii	râdeau	în	grădini,	dar	în	sufle-
tele	noastre	era	frig	şi	pustiu	de	moarte.

Aş	putea	să	mă	opresc	aici.	Simt	însă	
nevoia	să	adaug	un	amănunt	care,	dacă	
este	adevărat,	merită,	cred,	să	fie	cunos-
cut.	Mi	 l-a	povestit,	 în	faţa	mormintelor	
comune	de	 la	Podu	 Iloaiei,	 unul	dintre	
eforii	comunităţii	din	Iaşi.	În	1941	se	afla	
într-unul	din	cele	două	trenuri	ale	morţii.	
Când,	după	infernala	călătorie,	trenul	a	
ajuns	 în	gara	Podu	Iloaiei	şi	obloanele	
vagoanelor	au	fost	date	la	o	parte,	dez-
văluind	oroarea	inexplicabilă	în	grai	ome-
nesc,	unul	din	militarii	germani	postaţi	în	
jurul	trenului	a	scos	pistolul	din	teacă,	a	
pus	ţeava	în	gură	şi	a	apăsat	pe	trăgaci.

Aş	 dori	 ca	 faptul	 de	mai	 sus	 să	 nu	
fi	fost	halucinaţia	unui	om	înnebunit	de	
sete,	arşiţă	şi	groaza	morţii,	ci	să	se	fi	
petrecut	cu	adevărat.	Deşi	nu	cred	o	sin-
gură	clipă	că	autosacrificiul	unui	singur	
individ	reabilitează	conştiinţa	unui	popor.

VICTOR RUSU

La	Geneva	s-a	încheiat	recent	prima	
rundă	 de	 convorbiri	 dintre	 reprezen-
tanţii	 Teheranului	 şi	 ţările	membre	 ale	
Consiliului	 de	Securitate.	Aşteptate	 cu	
speranţa	unor	concesii	iraniene	legate	de	
programul	de	înarmare	nucleară,	ele	s-au	
dovedit	dezamăgitoare,	deşi,	la	încheiere,		
părţile	 au	 folosit	 un	 limbaj	 “diplomatic”.	
Delegaţia	 iraniană	s-a	 întors	acasă,	ur-
mând	să	raporteze	nu	atât	preşedintelui	
Rouhani,	 cât	 ayatollahului	 Khamenei,	
liderul	 spiritual	 al	 ţării,	 care	 are	 ultimul	
cuvânt.	Gărzile	Revoluţionare	 iraniene	
au	 cerut	 deja	 întreruperea	negocierilor.	
Această	primă	rundă	demonstrează	clar	
că	se	justifică	neîncrederea	Israelului	faţă	
de	intenţiile	iraniene.	Cu	concesii	minore,	
Teheranul	ar	dori	ridicarea	sancţiunilor	şi	
menţinerea,	cu	mici	modificări,	a	progra-
mului	său	nuclear.

O	luare	de	poziţie	a	Ministerului	israe-
lian	de	Externe,	transmisă	de	Ambasada	
Israelului	din	Bucureşti,	 clarifică	şi	con-
cretizează	condiţiile	pe	care	Occidentul	
ar	 trebui	 să	 	 le	 impună	 Iranului	 pentru	
a	continua	dialogul	şi	a	se	ajunge	la	un	
rezultat	favorabil.	Astfel,	se	subliniază	că	
programul	iranian	de	înarmare	nucleară	
este	 cea	mai	mare	 ameninţare	 pentru	
pacea	lumii	şi	aceasta	nu	se	referă	numai	
la	 arma	nucleară	 pe	 care	 doreşte	 să	o	
producă,	 ci	 şi	 la	 dezvoltarea	 sistemului	
de	rachete	cu	rază	lungă	de	acţiune,	care	
ameninţă	nu	doar	Orientul	Mijlociu,	ci	şi	
Europa.

Măsuri necesare împotriva 
programului nuclear iranian

Israelul,	se	arată	în	luarea	de	poziţie,	
susţine	 soluţia	diplomatică	 iar	 aparenta	
dorinţă	 de	 negociere	 a	Teheranului	 cu	

privire	la	programul	său	nuclear	demon-
strează	că	sancţiunile	internaţionale	şi-au	
atins	scopul.	De	aceea,	ar	trebui	continua-
te	presiunile	internaţionale	până	la	obţine-
rea	unui	rezultat	favorabil.	Pentru	a	împie-
dica	Iranul	în	dobândirea	armei	nucleare	
sunt	necesare	patru	măsuri:	desfiinţarea	
tuturor	centrifugelor	din	Natanz	şi	Qom,	
desfiinţarea	reactorului	cu	apă	grea	din	
Arak,	încetarea	îmbogăţirii	uraniului	indi-
ferent	de	nivelul	acesteia	şi	scoaterea	de	
pe	teritoriul	iranian	a	uraniului	îmbogăţit,	
ţinând	cont	de	faptul	că	energia	nucleară	
pentru	scopuri	civile	se	poate	produce	şi	
fără	îmbogăţirea	uraniului.

Dar	 toate	 acţiunile	 Iranului	 demon-
strează	 că	 programul	 său	 nuclear	 nu	
urmăreşte	 producţia	 de	 energie	 paşni-
că	 şi	 că	Teheranul	 încalcă	 numeroase	
rezoluţii	ale	Consiliului	de	Securitate	şi	
ale	AIEA	în	acest	domeniu	şi,	în	pofida	
sancţiunilor	economice,	a	construit	faci-
lităţi	subterane	de	îmbogăţire	a	uraniului	
şi	 îşi	 dezvoltă	 în	 continuare	 sistemul	
de	 rachete	 balistice	 intercontinentale	
pentru	a	transporta	cu	el	arme	nucleare.	
De	 aceea,	 comunitatea	 internaţională	
trebuie	 să	menţină	 sancţiunile,	 chiar	
să	le	facă	mai	dure,	dacă,	în	paralel	cu	
negocierile,	 Iranul	 continuă	 programul	
său	nuclear;	să	ajungă	la	un	aranjament	
atotcuprinzător,	şi	nu	unul	parţial,	care	
ar	 renunţa	 la	 sancţiunile	 internaţionale	
în	 schimbul	 unor	 concesii	 aparente,	 a	
căror	 respectare	 ar	 putea	 dura	 doar	
câteva	 săptămâni.	 Sancţiunile	 trebuie	
ridicate	numai	după	renunţarea	completă	
la	programul	nuclear.

În	luarea	de	poziţie	se	atrage	atenţia	
că	liderul	suprem	al	ţării	este	ayatollahul	
Khamenei,	care	doreşte	menţinerea	pro-
gramului	nuclear	iar	preşedintele	Rouhani	
a	fost,		între	2003	şi	2005,	negociatorul	

şef	al	Iranului	în	domeniul	nuclear	şi,	în	
acea	perioadă,	a	reuşit	să	aplice	o	stra-
tegie	de	dezvoltare	a	programului	nuclear	
ascunzând-o	 sub	un	angajament	 diplo-
matic	şi	inducând	în	eroare	comunitatea	
internaţională.

Iranul promovează  
terorismul 

În	plus,	se	arată	în	documentul	Minis-
terului	israelian	de	Externe,	Iranul	promo-
vează	terorismul	în	lume	prin	intermediul	
Forţei	Quds,	 aparţinând	Gărzilor	Revo-
luţionare	Iraniene,	şi	al	mişcării	Hezbol-
lah,	pe	care	o	susţine	financiar.	Iranul	şi	
Hezbollah	au	fost	implicaţi	în	numeroase	
acţiuni	teroriste	sau	încercări	de	atentate	
în	Bulgaria,	Thailanda,	Kenya,		Nigeria,	
Cipru,	SUA,	Turcia,	India,	Georgia,	Azer-
baidjan,	Africa	 de	Sud,	Bahrain,	 Irak	 şi	
Egipt,	 şi	 caută	 să	 lovească	 interesele	
occidentale	şi	americane,	regimurile	ara-
be	şi	evreii	din	Israel.	Teheranul	continuă	
să	 ameninţe	 cu	 distrugerea	 Israelului,	
noul	guvern	instalat	menţinând	o	poziţie	
agresivă	 faţă	 de	 Israel	 şi	 opunându-se	
tratativelor	de	pace	cu	palestinienii.	De	
asemenea,	este	profund	implicat	în	Siria,	
susţinând	direct	şi	prin	intermediari	regi-
mul	Bashar	al	Assad.	Folosirea	de	către	
Siria	a	armei	chimice	este	un	avertisment	
faţă	de	deţinerea	de	către	statele	rebele,	
care	nu	respectă	reglementările	interna-
ţionale,	a	celei	mai	periculoase	arme	de	
distrugere	în	masă	–	arma	atomică.	Dacă	
armele	chimice	ameninţă	mii	de	persoa-
ne,	cele	nucleare	ameninţă	milioane.	Pe	
de	altă	parte,	Iranul	continuă	să	încalce	
cele	mai	elementare	drepturi	ale	omului,	
se	mai	subliniază	în	document.

EVA GALAMBOS

P r e m i s e  a l e  d i a l o g u l u i 
c o m u n i t ă ţ i i  o c c i d e n t a l e  c u  I r a n u l

Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”
C o m e m o r a r e  l a  I a ş i

Iudaism  
şi  sionism  
în discuţie  

la Braşov
În zilele de 18, 19 şi 20 octombrie, la 

Braşov a avut loc un eveniment organi-
zat de Asociaţia Sionistă din România, 
cu sprijinul Organizaţiei Sioniste Mon-
diale, intitulat „Actualitatea Sionismului 
în sec. XXI, în România”. Preşedintele 
C.E. Braşov, Tiberiu Roth, ne-a răs-
puns la câteva întrebări despre desfă-
şurarea amintitului seminar:

R.E.: Din program, am înţeles că 
manifestarea a fost o premieră în Ro-
mânia. De ce acum?

Tiberiu Roth:	Astfel	de	dezbateri	
constituie	o	obişnuinţă	 în	viaţa	orga-
nizaţiilor	 sioniste	 din	 lume	 dar,	 din	
cauza	unor	lipsuri	pe	care	a	trebuit	să	
le	depăşim,	noi	am	reuşit	acum,	pentru	
întâia	dată,	să	punem	pe	picioare	un	
astfel	de	eveniment.	Sperăm	însă	ca	
această	primă	ediţie	să	fie	urmată	de	
altele.

Ne-am	propus	crearea	unor	legături	
directe	 între	participanţi	 şi	a	cadrului	
propice	unui	schimb	de	idei,	mai	ales	
că	am	vrut	să	se	întâlnească	cei	mai	
tineri	membri	ai	organizaţiei.	Evident,	
dată	fiind	situaţia	comunităţii	evreieşti	
din	România,	 i-am	avut	în	vedere	pe	
„tinerii”	 sub	50	de	ani,	dar	au	 fost	 şi	
„tineri”	de	peste	60	-	65	de	ani.

Lucrările	s-au	desfăşurat	în	cadrul	
mai	multor	panel-uri,	cu	câte	doi	spea-
keri	fiecare,	dar	 toţi	cei	care	au	dorit	
s-au	putut	înscrie	la	cuvânt.

R.E.: Desigur că e greu de făcut o 
sinteză după trei zile de dezbateri dar, 
în câteva cuvinte, care au fost princi-
palele idei formulate?

T.R.:	Primul	panel	s-a	numit	„Iuda-
ism	 şi/sau	 sionism”,	 cel	 de-al	 doilea	
–	 „Sionismul	 şi	 religia,	 de	 la	 ateism	
la	ortodoxie	şi	nu	numai...“,	cel	de-al	
treilea	 –	 „Sionismul	 şi	 politica,	 de	 la	
stânga	la	dreapta”,	iar	cel	de-al	patru-
lea	–	„Sionism	în	Israel	şi	Diaspora”.	
Speaker-ii	au	fost	oameni	cu	profunde	
cunoştinţe	profesionale	în	domeniu.

După	cum	se	vede	chiar	din	aceste	
denumiri,	 am	 vrut	 să	 lămurim	 între	
noi	relaţia	de	incluziune	a	sionismului	
în	 iudaism,	şi	anume	dacă	 iudaismul	
este	 un	 cadru	 pentru	 sionism,	 sau	
acesta	din	urmă	transcende	iudaismul	
tradiţional	 şi	 religios,	 dacă	există	 un	
moment	 în	 care	 sionismul,	 Israelul,	
limba	ebraică	devin	noi	elemente	de	
legătură	între	evreii	din	întreaga	lume.

Interesantă	 a	 fost	 şi	 dezbaterea	
privind	evoluţia	religiei	de	la	ortodoxism	
până	la	ateism	şi	nu	numai,	dat	fiind	că	
există	mai	multe	curente	religioase	în	
cadrul	iudaismului		şi	că	acesta	ar	pu-
tea	fi	conceput	mai	mult	ca	o	credinţă,	
decât	ca	o	religie.

Activitatea	 politică	 a	 sionismului,	
problemele	 politice	 ale	 Israelului	 au	
fost	 teme	 care	 au	 suscitat	 un	 viu	
schimb	de	păreri	între	participanţi.

Ca	o	părere	personală,	pot	să	vă	
spun	 că	 dezbaterile	mi	 s-au	 părut	 a	
avea	 profunzime	 şi	 fluenţă,	 ceea	 ce	
a	făcut	ca	această	primă	ediţie	să	fie	
o	 reuşită	 remarcabilă.	Au	 fost	şi	mo-
mente	 de	 destindere,	 inclusiv	mese	
gustoase,	 deşi	 nu	 copioase,	 şi	 clipe	
emoţionante,	şi	secţiuni	tradiţionale,	să	
spun	aşa,	pentru	că	am	ţinut	Şabatul	
împreună,	aşa	cum	şade	bine	oricărei	
organizaţii	evreieşti.

De	aceea	spun	că	seminarul	 şi-a	
atins	scopul	de	a	ne	împrospăta	ideile	
şi	a	consolida	legătura	spirituală	între	
membrii	 noştri,	 s-a	 desfăşurat	 într-o	
atmosferă	de	emulaţie	şi	prietenie	iar,	
pe	 viitor,	 vom	 continua	 organizarea	
unor	astfel	de	manifestări.	

A consemnat
ALEXANDRU MARINESCU
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C o m u n i tAt i La mulţi ani, angajaţilor 
F.C.E.R. născuţi în luna 

noiembrie!
GABRIELA	JELENICI	–	1	noiembrie	1935	(C.A.P.I.)	
TEODOR	BODARLAU	–	 1	 noiembrie	 1943	 (Sector 

Management Mijloace de Transport)
VICA	DOBRA	–	1	noiembrie	1952	(Ajutor gospodăresc)
CONSTANŢA	JAPA	–	1	noiembrie	1956	(Centrul de 

Ajutor Medical)
FLORENTIN	RUSE	 –	 1	 noiembrie	 1973	 (Salariat 

C.E.B.)
LAURENTIU	ZILBERMAN	–	2	noiembrie	1969	(Oficiul 

Relaţii, Cultură, Informatizare)
DAN	SAVU	–	2	noiembrie	1971	(Salariat C.E.B.)
MIŞU	SCHACHTER	–	3	noiembrie	1939	(Valorificări 

C.E.B.)
SIMON	GLANGHER	–	4	 noiembrie	 1955	 (Complex 

alimentar „M. Băluş”)
NICULINA	STAN	–	4	noiembrie	1956	(Centrul Comu-

nitar Naţional Evreiesc, JCC)
VIORICA	DINA	 ZAN	 –	 4	 noiembrie	 1969	 (Cămin 

„Dr. Moses Rosen”)	
MIHAELA	 IACOB	–	 4	 noiembrie	 1971	 (Cămin „Dr. 

Moses Rosen”)	
FELIX	KOPPELMANN	–	6	noiembrie	1945	(preşedinte	
C.E.	Oradea)	

IVAN	SCHNABEL	 –	 8	 noiembrie	 1949	 (preşedinte	
C.E.	Reşiţa)

FLOAREA	LUPU	–	8	noiembrie	1955	(Ajutor gospo-
dăresc)

MIHAELA	STAN	–	8	noiembrie	1961	 (Ajutor gospo-
dăresc)

CAROL	FRIEDMAN	–	9	noiembrie	1937	(preşedinte	
C.E.	Constanţa)

ELENA	TUNSU	–	 9	 noiembrie	 1961	 (Ajutor gospo-
dăresc)	

ALINA	GRIDEANU	–	9	noiembrie	1974	(C.I.R)
NICULAE	 BRATU	 –	 10	 noiembrie	 1953	 (Salariat 

C.E.B.)
CEZAR	CLAUDIU	CONSTANTIN	–	10	noiembrie	1982	
(Oficiul juridic)

CATI	IBREA	–	12	noiembrie	1958	(Cămin „Dr. Moses 
Rosen”)

RODICA	 IONICA	–	 12	 noiembrie	 1963	 (Cămin „Dr. 
Moses Rosen”)	

ELENA	JANETTE	NICHIFOR	–	 12	 noiembrie	 1973	
(C.S.I.E.R.)	

DANIELA	MILITARU	 –	 14	 noiembrie	 1954	 (Ajutor 
gospodăresc)	

ALEXANDRU	CÂLŢIA	–	15	noiembrie	 1951	 (Oficiul 
Relaţii, Cultură, Informatizare)

ELISABETA	DUMITRESCU	–	15	noiembrie	1963	(Că-
min „Dr. Moses Rosen”)	

NECULAI	BUTNARIU	–	 16	 noiembrie	 1946	 (Oficiul 
administrativ, pază) 

VIORICA	OANA	URMUZ	–16	noiembrie	1979	(Oficiul 
administrativ, pază) 

ALEXANDRU	 ILIE	 –	 16	 noiembrie	 1988	 (Cabinet 
preşedinte)

SANDA	BOROVINA	 –	 17	 noiembrie	 1950	 (Ajutor 
gospodăresc)	

RODICA	BLENDEA	–	17	noiembrie	1951	(Sector finan-
ciar contabil şi control financiar intern)	

OCTAVIA	MIHALCEA	–	 17	 noiembrie	 1961	 (Ajutor 
gospo dăresc)	

BORIS	MEHR	–	19	noiembrie	1941	(Revista „Reali-
tatea Evreiască”)

VIOREL	SABAU	–	19	noiembrie	1952	(Complex ali-
mentar „M. Băluş”)	

SORINA	BĂNESCU	–	20	noiembrie	1955	(Asistenţă)	
ELENA	DUMITRU	–	20	noiembrie	1967	(Asistenţă)	
DAN	OVIDIU	RĂDULESCU	 –	 20	 noiembrie	 1975	
(C.A.P.I.)	

EMILIAN	ANDREI	MARINESCU	–	21	noiembrie	1935	
(Oficiul administrativ, pază)

NICOLAE	GOCIU	–	21	noiembrie	1953	(Oficiul admi-
nistrativ, pază) 

AURELIA	DITULESCU	–	23	noiembrie	1960	(Asistenţă)	
FELICIA	CROITORU	–	24	noiembrie	1963	(Centrul de 

Ajutor Medical) 
ALEXANDRU	OLTEANU	–	24	noiembrie	1988	(Salariat 

C.E.B.)
ADRIANA	PINTILIE	 –	 26	 noiembrie	 1966	 (Cămin 

„Dr. Moses Rosen”)	
ANDREI	 STAMATE	 –	 26	 noiembrie	 1986	 (Cămin 

„Dr. Moses Rosen”)
MIRCEA	ROND	–	27	noiembrie	1955	(preşedinte	C.E.	
Focşani)

MIRCEA	DAN	SINGER	–	27	noiembrie	1969	(Sector 
financiar contabil şi control financiar intern)

CARMEN	ANDREEA	PAULENCO	 –	 27	 noiembrie	
1987	(C.I.R.)

CONSTANTIN	ANGHELOVICI	–	28	noiembrie	1951	
(Salariat C.E.B.)

BOGDAN	SOLOMONOVICI	 –	 28	 noiembrie	 1968	 
(Salariat C.E.B.)

EMIL	DIAMANT	–	29	noiembrie	1963	(Salariat C.E.B.)
IONELA	BAJAN	 –	 29	 noiembrie	 1977	 (Centrul de 

Ajutor Medical) 
MARIANA	RUSEN	 –	 29	 noiembrie	 1984	 (Cămin 

„Dr. Moses Rosen”)
LUCICA	BUTURCA	–	30	noiembrie	1957	(Ajutor gos-

podăresc)
SILVIU	DAN	–	30	noiembrie	1965	(Oficiul administrativ, 

pază) 
PERI BLĂNARU

Bistriţa

„ E v r e i i  d i n  O d o b e ş t i .  F i l e  d e  I s t o r i e ”
Seria	evenimentelor	comemorative	

dedicate	Zilei	Holocaustului	în	Româ-
nia	a	inclus	lansarea	unei	interesante	
şi	 complete	monografii	 aparţinând	
cercetătorului	Bogdan Constantin Do-
garu,	 intitulată	 ,,Evreii	din	Odobeşti.	
File	de	Istorie”.	Evenimentul,	găzduit	
de	Casa	de	Cultură	 ,,Ana	Georges-
cu”	din	Odobeşti,	a	fost	organizat	de	
Comunitatea	Evreilor	din	Focşani,	în	
parteneriat	cu	Primăria	oraşului	şi	s-a	
bucurat	de	un	real	interes.	La	mani-
festare	au	participat	primarul	oraşului	
Odobeşti,	Gheorghe Daniel Nicolaş,	
directorul	 Casei	 de	 Cultură	 “Ana	
Georgescu”	 din	Odobeşti,	Valentin 
Muscă,	 primarul	 localităţii	 Jariştea,	
Cătălin Toma,	 cadre	 didactice,	 dar	
şi	 un	 număr	 impresionant	 de	 elevi,	
interesaţi	de	cunoaşterea	istoriei	unei	
comunităţi	care	a	fost	cândva	extrem	
de	înfloritoare.	

Întâlnirea	 a	 fost	 moderată	 de	
directorul	V. Muscă.	Acesta	 a	 evi-
denţiat	 valoarea	 volumului	 semnat	
de	Bogdan C. Dogaru,	 considerat	o	
lucrare	deosebită,	constituită	în	baza	
cercetării	 unor	 documente	 inedite,	

care	surprinde	momente	edificatoare	
şi	mai	puţin	cunoscute	din	istoria	evre-
imii	 odobeştene.	 Primarul	 oraşului	
Odobeşti,	G. D. Nicolaş,	a	afirmat	că	
apariţia	 acestui	 volum	 completează	
filele	 de	 istorie	 a	 comunităţii	 locale,	
deschizând	drumul	pentru	alte	viitoare	
demersuri	similar.	El	s-a	arătat	încân-
tat	de	asemenea	colaborări,	menite	să	
aducă	cunoaştere.

Neta Natan,	de	la	F.C.E.R.,	a	sub-
liniat	importanţa	problematicii	istoriei	
evreilor	 şi	 tragicului	 episod	al	Holo-
caustului	românesc,	afirmând	că	este	
vital	ca	tinerele	generaţii	să	dezbată	şi	
să	înveţe	despre	acest	episod	comun,	
tragic,	al	istoriei	evreilor	şi	poporului	
român.	Mircea Rond,	 preşedintele	
Comunităţii	 Evreieşti	 din	 Focşani,	 a	
mulţumit	autorului	pentru	efortul	de-
pus	pentru	editarea	acestei	preţioase	
surse	 de	 cunoaştere,	 afirmând	 că	
lucrarea	oferă	o	panoramă	completă	
asupra	evoluţiei	acestei	comunităţi	şi	
a	influenţei	sale	de	necontestat	în	de-
venirea	oraşului	Odobeşti.	Scriitorul	
Andrei Gh. Neagu	a	precizat	că	lucra-
rea	se	înscrie	într-un	curajos	demers	

pentru	 revelarea	 interesantei	 istorii	
a	comunităţii	evreieşti	din	Odobeşti,	
reuşind	să	scoată	la	suprafaţă	docu-
mente	 inedite	 şi	 informaţii	 care	 vor	
face	cu	siguranţă	obiectul	unor	dez-
bateri	şi	viitoare	cercetări.	Dan Druţă,	
redactor	la	“Realitatea	Evreiască”,	a	
evocat	cele	mai	 relevante	momente	
din	 istoria	evreilor	din	România	şi	a	
reliefat	 specificitatea	 acestei	 comu-
nităţi,	dată	de	confluenţa	dintre	cele	
două	culturi,	aşkenază	şi	sefardă.	El	
a	subliniat,	totodată,	importanţa	stu-
dierii	 Holocaustului	 încă	 din	mediul	
preuniversitar.

În	 încheiere,	 autorul	Bogdan C. 
Dogaru	a	mulţumit	tuturor	antevorbi-
torilor	 săi,	 confirmând	 interesul	 său	
pentru	 cercetarea	 documentelor	 de	
arhivă	privitoare	la	destinul	şi	evolu-
ţia	comunităţii	evreieşti	vrâncene.	El	
şi-a	 exprimat	 dorinţa	 de	 a	 continua	
această	nobilă	misiune	de	a	scoate	
la	 lumină	aspecte	încă	necunoscute	
despre	 ceea	 ce	 a	 însemnat	 istoria	
evreilor	 din	 Focşani,	 ideologiile	 şi	
capriciile	 istoriei	 pe	 care	 aceştia	 au	
trebuit	să	le	depăşească.	(D.M.)

Sinagoga	Mare	 din	Bistriţa	 a	 fost	
gazda	unui	eveniment	cultural	deose-
bit,	prilejuit	de	apropierea	comemorării	
Holocaustului.	Circa	300	de	persoane	
i-au	 aplaudat	 frenetic,	minute	 în	 şir,	
pe	marea	actriţă	Maia Morgenstern	şi	
pe	muzicienii	care	au	prezentat	spec-
tacolul	 „Leac	 de	 suflet”,	 duminică,	 6	
octombrie,	 la	 sinagoga	 bistriţeană.	
Într-o	 interpretare	 de	 excepţie,	Maia 
Morgenstern	a	adus	în	faţa	spectatorilor	
un	colaj	poetic	aparte,	având	ca	temă	
credinţa	omului	în	Atotputernicul	şi	frământările	inerente	ale	
credinciosului	în	faţa	vieţii	sau	a	istoriei	oprimante.	Discursul	
poetic	a	cuprins	fragmente	din	Bereşit	(Cartea	Genezei),	
Tehilim	 (Psalmii	 lui	David),	dar	 şi	 poezii	 de	R.	M.	Rilke.	
Clapele	pianului	au	plâns	sfâşietor	sub	efectul	mâinilor	de	
aur	ale	Tatianei Moroşanu,	artist	român	apreciat	pe	plan	
internaţional.	Soprana	Cristina Radu,	solistă	a	operei	din	
Braşov,	laureată	a	multor	premii	internaţionale,	i-a	emoţi-
onat	pe	cei	prezenţi	cu	vocea	sa	deosebită,	de	o	claritate	
tulburătoare.	Violoncelistul	Filip Papa,	membru	în	formaţii	
şi	 filarmonici	 de	 renume,	a	 întregit	 acest	adevărat	 regal	
muzical.	În	program	au	figurat	„Col	Nidrei”	de	Max	Bruch,	
dar	şi	creaţii	inedite	ca	cele	de	Beethoven	–	„Variaţiuni	pe	o	
temă	din	oratoriul	Judas	Maccabeus	de	Handel”	–,	Mozart,	
Bach,	Schubert	şi	Paul	Constantinescu.	

Spectacolul	a	fost	precedat	de	lansarea	cărţii	„Evreii	so-
meşeni”	de	Diana Medan	şi	Viorica Medan,	recent	apărută	
la	Editura	Hasefer.	Manifestarea	a	fost	prezentată	de	Fredi 
Deac,	preşedintele	Comunităţii	Evreilor	din	Bistriţa,	care	
semnează	şi	primul	cuvânt	 introductiv	al	 lucrării,	 intitulat	
„Sinagoga	speranţelor”.	F. Deac	a	subliniat	importanţa	apa-
riţiei	acestei	cărţi	în	colecţia	„Hronicul	convieţuirii”	a	Editurii	
Hasefer	a	F.C.E.R.,	dedicată	istoriei	comunităţilor	evreieşti	
din	România,	 adresând	mulţumiri	 conducerii	 F.C.E.R	 şi	
editurii,	tuturor	celor	care	au	contribuit	la	realizarea	acestui	
minunat	proiect	de	păstrare	a	memoriei	evreieşti.	F. Deac 
a	 evidenţiat	 colaborarea	 fructuoasă	 dintre	 comunitatea	
bistriţeană,	Fundaţia	„Societatea	de	Concerte	Bistriţa”	şi	
Centrul	judeţean	pentru	cultură	Bistriţa-Năsăud	în	realiza-
rea	evenimentului,	ca	şi	a	altor	momente	culturale	oferite	
publicului	local.	

Dr.	Gavril Ţărmure,	directorul	Centrului	judeţean,	a	pre-
cizat	că,	deşi	tema	evreilor	din	nordul	Transilvaniei	a	mai	
fost	abordată	în	variate	lucrări,	inclusiv	în	unele	ce	au	văzut	
lumina	tiparului	la	Bistriţa	–	„Martiri	sub	Steaua	lui	David”,	
cu	mărturii	ale	supravieţuitorilor	din	Transilvania,	Basarabia,	
Bucovina	şi	progromului	de	la	Iaşi	sau	„O	familie	sub	trei	
terori	–	hitleristă,	horthyistă	şi	bolşevică”	−,	„meritul	deosebit	
al	cărţii	«Evreii	someşeni»	este	de	a	fi	prima	 lucrare	de	
nivel	academic	destinată	integral	şi	în	exclusivitate	evreilor	
din	aria	fostului	 judeţ	interbelic	Someş,	din		Bistriţa,	Dej,	
Beclean	şi	împrejurimi.	Lucrarea	a	apărut	la	prestigioasa	
editură	Hasefer,	 într-o	 ţinută	grafică	de	excepţie.	Este	o	
prezentare	complexă,	de-a	lungul	veacurilor,	a	comunităţilor	
şi	instituţiilor	evreieşti	locale,	a	rabinilor	şi	şcolilor	evreieşti	
de	odinioară,	 a	profesiilor	 şi	 ocupaţiilor	 specifice,	 istoria	
evreilor	fiind	o	parte	însemnată	a	istoriei	acestor	locuri”.	

Făcând	o	amplă	recenzie,	scriitorul	George Ţâra	a	re-
marcat	faptul	că	„lucrarea	este	scrisă	într-o	limbă	româneas-
că	deosebit	de	frumoasă	şi	fluentă,	uşor	de	parcurs,	fiind	în	

acelaşi	timp	şi	bine	documentată,	cu	
extrase	din	surse	autorizate,	statistici	
generale,	compendii	ale	unor	istorici	
consacraţi,	dar	şi	cu	trimiteri	 la	do-
cumente	inedite,	mai	puţin	accesibile	
publicului	larg.	Inevitabil,	cartea	mi-a	
îmbogăţit	cunoştinţele	despre	istoria	
Transilvaniei.	Este	un	excurs	istoric	
care	începe	cu	primele	atestări	ale	
prezenţei	evreilor	în	zonă,	cu	valurile	
succesive	de	stabilire	aici,	încă	din	
jurul	 anului	 1600.	Este	 prezentată	

viaţa	 evreilor	 din	 zonele	 rurale,	 apoi	 înfiinţarea,	 lupta	
pentru	 recunoaştere	oficială	 şi	 dezvoltarea	 comunităţilor	
orăşeneşti,		culminând	cu	perioada	înfloritoare	din	sec.	al	
XIX-lea	şi	începutul	secolului	al	XX-lea.	Capitole	speciale	
sunt	consacrate	tragediei	Holocaustului,	făcând	o	analiză	
profundă	a	cauzelor	antisemitismului	local.”		De	asemenea,	
G. Ţâra	a	 remarcat	 faptul	că	 „există	o	 importantă	 latură	
eseistică,	un	comentariu	permanent	al	destinului	tragic	al	
evreilor	din	această	zonă	a	 ţării,	al	cauzelor	antisemitis-
mului	în	general,	o	incursiune	psiho-socială	în	cauzalitatea	
fenomenului	istoric.”	

Preşedintele	Comunităţii	Evreilor	din	Dej,	Iosif Farkaş,	
care	se	 luptă	 în	prezent	cu	probleme	de	sănătate	grave	
ce	nu	 i-au	permis	deplasarea	 la	manifestare,	semnează	
cel	de-al	doilea	cuvânt	introductiv	al	lucrării,	intitulat	„Dejul	
evreiesc	al	memoriei”.	Obştea	dejeană	a	fost	reprezentată	
la	eveniment	de	Mişu Rosenberg.	

Diana	şi	Viorica Medan,	membre	ale	Comunităţii	Evreilor	
din	Bucureşti,	locuind	în	capitală,	dar	având	origini	familiale	
în	zona	bistriţeană,	au	 iniţiat	această	 lucrare	în	urmă	cu	
peste	trei	ani,	din	dorinţa	de	a	aduce	un	prinos	de	recunoş-
tiinţă	memoriei	înaintaşilor.	Încă	de	la	primele	rânduri	aflăm	
că:	„Sute	de	mii	de	ardeleni	au	pierit	dintr-o	dată	în	fumul	
istoriei,	doar	pentru	că	erau	evrei,	într-un	nefast	secol	al	urii,	
când	Shoahul	a	fost	posibil.	În	unele	oraşe,	cândva	pline	
de	străzi	şi	cartiere	evreieşti,	au	dispărut	definitiv	bătrânii	
în	caftane	dezbătând	probleme	milenare	pe	vreo	bancă,	la	
umbră,	zumzetul	negustorilor,	privirea	filozofică	a	studenţilor	
de	 la	 ieşiva,	 adânciţi	 în	 descifrarea	Talmudului,	 familiile	
vesele	mergând	la	sinagogă,	luminile	de	Hanuka	de	la	fe-
reastră.	A	dispărut	liniştea	Şabatului	de	odinioară.	În	cazuri	
fericite,	sinagogile	au	devenit	muzee	sau	centre	culturale.		
Micile	comunităţi	rămase,	cu	membri	tot	mai	bătrâni	şi	tot	
mai	puţini,	se	zbat	să	păstreze	ce	se	mai	poate	şi	să	nu	
lase	uitarea	să	cuprindă	totul...	Indiferenţa	ucide	uneori	la	
fel	de	sigur	ca	glonţul	sau	gazul.	Indiferenţa	ucide	până	şi	
memoria...	Cu	greu	lumea	de	azi	se	obişnuieşte	cu	gândul	
că	memoria	evreilor	trebuie	onorată	mai	des,	că	edificiile	
evreieşti	sunt	un	bun	turistic	şi	cultural	al	întregii	urbe,	că	
evreii	au	făcut	parte	nu	doar	din	istoria	oraşului	respectiv,	
ci,	de	cele	mai	multe	ori,	au	înlesnit	dezvoltarea	sa...	că...	
Povestea	evreilor	de	odinioară	e	adesea	uitată,	iar	prezenta	
lucrare	este,	înainte	de	toate,	un	apel	către	toţi	cititorii,	de	
orice	etnie	sau	religie:	haideţi	să	n-o	facem	uitată	de	tot...	
Atât	mai	putem	face	pentru	copiii	aceia	îngrozitor	de	mulţi,	
cu	ochi	mari,	 trişti	şi	cu	steluţe	galbene	cusute	pe	piept,	
care	nu	ştiau	de	ce	prietenii	de	joacă	îi	ocolesc	dintr-odată	
şi	de	ce	părinţii	plâng	şi	îi	strâng	la	piept	atât	de	tare,	de	
parcă	n-o	să-i	vadă	iar	mâine...”.

DAN DRUŢĂ

Pe urmele evreilor someşeni de odinioară... 
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Dilemele democraţiei israeliene
nice	dintre	Ambasadă	şi	SNSPA.	Această	
sesiune	este	 ilustrarea	 interesului	 de	a	
cunoaşte	 Israelul	 contemporan	 în	 toată	
complexitatea	 sa,	 respectiv	 politica	 na-
ţională	în	probleme	sociale,	strategice	şi	
alte	aspecte,	pentru	a	elucida	multiplele	
dileme	ale	democraţiei	israeliene.	Israe-
lul	este	singura	ţară	stabilă,	o	insulă	de	
democraţie,	o	ţară	pluralistă	şi	inovativă,	
cu	o	 societate	multiculturală,	 cu	o	eco-
nomie	solidă	şi	o	 tehnologie	de	vârf.	 În	
pofida	 conflictelor	 cu	 palestinienii	 şi	 o	
serie	de	state	arabe,	Israelul	îşi	respectă	
în	 continuare	 angajamentul	 de	 a	 oferi	
drepturi	 sociale	 şi	 politice	 egale	 tuturor	
cetăţenilor,	indiferent	de	religie,	rasă	sau	
sex.	Dan	Ben-Eliezer	 a	 arătat	 că,	 din	
cauza	ameninţărilor	teroriste	şi	a	instabi-
lităţii	în	regiune,	când	statul	trebuie	să-şi	
protejeze	cetăţenii,	se	întâmplă	ca	aceste	
mijloace	de	protecţie	să	intre	în	conflict	cu	
drepturile	individuale	ale	celor	angajaţi	în	
activităţi	teroriste.	Aceasta	este	una	din	di-
lemele	democraţiei	israeliene,	a	apreciat	
vorbitorul,	care	apoi	a	amintit	excelentele	
relaţii	dintre	România	şi	Israel,	extinderea	
an	de	an	a	colaborării	în	multiple	domenii,	
care	a	culminat	cu	o	sesiune	comună	a	
celor	două	guverne,	desfăşurată	în	Israel.	
În	încheiere,	ambasadorul	a	mulţumit	atât	
conducerii	SNSPA	cât	şi	invitaţilor	pentru	
organizarea	sesiunii.	

În	 intervenţiile	 lor,	membrii	 condu-
cerii	SNSPA	 i-au	 salutat	 pe	participanţi	
(Cristian Pârvulescu, Alina Bârgăoanu),	
au	 vorbit	 despre	 importanţa	Centrului,	
activitatea	care	se	desfăşoară	şi	planurile	
de	perspectivă,	faptul	că	se	doreşte	orga-
nizarea	unui	curs	de	masterat	şi	se	caută	
atragerea	unor	cercetători	din	lume	inte-
resaţi	de	problemele	israeliene	(prorector	
Liliana	 Popescu).	 În	 ceea	 ce	 priveşte	
alegerea	 temei	 sesiunii,	Liviu Rotman,	
directorul	Centrului,	a	atras	atenţia	asupra	
dificultăţilor	pe	care	le	întâmpină	Statul	Is-
rael	în	implementarea	în	viaţă	a	principiilor	
democraţiei,	recunoscute	în	Declaraţia	de	
Independenţă,	din	cauza	diferenţelor	 în	
politica	culturală	democratică	a	locuitori-
lor	ţării.	Sunt	o	serie	de	contradicţii	care	
au	produs	polemici	dar	a	polemiza	este	
o	 caracteristică	 a	 educaţiei	 evreieşti,	 a	
conchis	vorbitorul.

În	prelegerea	”Likud	de	la	Jabotinsky	
la	 Lieberman”,	 dr.	 Joseph Olmert,	 de	
la	Universitatea	din	Carolina	de	Sud,	a	
prezentat	 şi	 analizat	 traseul	parcurs	de	
ideologia	mişcării	 revizioniste	 susţinute	
de	Zeev	Jabotinsky,	pe	care	partidul	Likud	
susţine	că	a	preluat-o,	considerându-se	

moştenitorul	 acestui	 curent.	 Profesorul	
Olmert,	subliniind	modificările	ideologice	
intervenite	de-a	lungul	timpului	într-o	serie	
de	probleme	fundamentale,	consideră	că	
această	teză	nu	se	justifică	în	realitate,	la	
ora	actuală	existând	prea	puţine	 lucruri	
comune	 între	mişcarea	 originară,	 ima-
ginată	de	Jabotinsky,	 şi	 Likud,	 cea	mai	
dramatică	 schimbare	 intervenind	 odată	
cu	realizarea	uniunii	electorale	din	2013	
dintre	Israel	Beytenu	(partidul	lui	Avigdor	
Lieberman)	şi	Likud.

Ce poate şi ce nu poate face 
un prim-ministru israelian
	Dr.Dan Korn,	de	la	Universitatea	Tel	

Aviv,	 a	 abordat	 în	 conferinţa	 sa	 tema	
”Puterea	 şi	 constrângerile	 premierului	
israelian”.	 El	 s-a	 referit	 la	 un	 fenomen	
care	nu	este	caracteristic	numai	Israelului:	
modul	în	care	un	guvern	îşi	pierde	rolul	
esenţial	de	luare	a	deciziei,	acesta	ajun-
gând	din	ce	în	ce	mai	mult	o	prerogativă	
a	 premierului	 care-şi	 formează	 un	mic	
grup	cu	care	discută	problemele.	Aceas-
tă	situaţie	a	existat	şi	în	Israel.	Totuşi,	în	
condiţiile	în	care	deciziile	luate	de	premier	
sau	 de	micul	 grup	 din	 jurul	 lui	 trebuie	
votate	 în	Knesset,	din	cauza	numărului	
mare	de	partide	în	Parlamentul	israelian,	
de	multe	ori	Netanyahu	nu	a	putut	obţine	
suficientă	susţinere.	Prof.	Korn	a	subliniat	
şi	diferenţa	dintre	poziţia	şi	puterea	unui	
prim-ministru,	care	poate	să	deţină	aceas-
tă	înaltă	funcţie	în	stat,	fără	însă	a	deţine	
şi	puterea	necesară	exercitării	ei	depline.

Prelegerea	dr-ului	Mark Goldfeder,	de	
la	Universitatea	Emory	(SUA),	intitulată	”A	
defini	şi	a	apăra	graniţele:	războaie	juste	
şi	 legale	 în	 gândirea	 iudaică”,	 a	 fost	 o	
abordare	istorico-teoretică	a	problemelor	
războiului	în	gândirea	iudaică	de-a	lungul	
timpului,	confruntarea	de	idei	din	literatura	
rabinică	între	cei	care	se	pronunţau	îm-
potriva	folosirii	forţei	şi	cei	care	susţineau	

că,	 potrivit	 înţelepţilor	 războaiele	 erau	
imperative.

	Din	 acest	 program	nu	 a	 putut	 lipsi	
problema	palestiniană.	Prelegerea	prof.	
dr.	Ido Zelkovitz,	de	la	Universitatea	din	
Haifa,	”Israelul	şi	palestinienii	după	Primă-
vara	Arabă:	 gânduri	 despre	democraţie	
şi	procesul	de	pace”,	a	analizat	efectele	
mişcărilor	generate	de	”primăvara	arabă”	
asupra	societăţii	palestiniene	şi,	în	acest	
context,	în	ce	măsură	schimbările	inter-
venite	ar	influenţa	procesul	de	pace	dintre	
israelieni	şi	palestinieni.

Lucrările	conferinţei	au	continuat	pe	3	
octombrie,	sesiunea	desfăşurându-se	sub	
titlul	 „Concepte	 democratice	 şi	 practici	
politice	în	Israel”,	moderată	de	prorectorul	
SNSPA,	conf.	univ.	dr.	Liliana Popescu. 
Ea	a	 cuprins	 două	 prelegeri,	 susţinute	
de	prof. Ori Arbel Ganz,	de	 la	Beit	Berl	
College	şi	dr. Adina Babeş,	de	la	SNSPA.	

	 Prelegerea	 profesorului	Ori Abel 
Ganz,	“Responsabilitatea	publică	în	Isra-
el:	mai	puţin	zgomot	pentru	orice”,	a	pus	
în	 lumină	problematica	 responsabilităţii	
publice,	ca	parte	a	îndatoririlor	civice	ale	
fiecărui	cetăţean	faţă	de	sine	şi	societate.	
De	 asemenea,	 a	 fost	 abordată	 o	 inte-
resantă	 perspectivă	 comparatistă	 între	
normele	democraţiilor	moderne,	precum	
Statul	 Israel	 şi	 configuraţia	 socială,	 ca	
normă	veterotestamentară.

Dr.	Adina Babeş	 a	 prezentat	 comu-
nicarea	 “Conceptualizarea	 cetăţeniei	 şi	
percepţia	sa	la	nivelul	societăţii	şi	statului	
israelian”,	relevând	aspecte	despre	ceea	
ce	înseamnă	istoria	şi	conceptualizarea	
termenului	şi	practicii	acestuia,	încă	de	la	
întemeierea	Statului	Israel	modern,	core-
lat	cu	doctrina	sionistă	şi	 fundamentele	
legislative	adoptate	de	Knesset,	precum	
şi	diferitele	maniere	de	raportare	ale	ter-
ţelor	facţiuni	politice	şi	religioase.	

Toate	 prelegerile	 au	 fost	 urmate	 de	
întrebări	şi	discuţii.

EVA GALAMBOS, DAN DRUŢĂ

În	zilele	de	2	şi	3	octombrie	a.c.,	Cen-
trul	de	Studii	Israeliene	din	cadrul	Şcolii	
Naţionale	de	Studii	Politice	 şi	Adminis-
trative	(SNSPA),	împreună	cu	Ambasada	
Statului	 Israel,	 au	 organizat	 cea	 de-a	
doua	sesiune	ştiinţifică	care	a	avut	un	su-
biect	interesant:	„Dileme	ale	democraţiei	
israeliene”.	Prezentările	pe	care	o	serie	
de	membri	ai	comunităţii	academice	din	
ţară	şi	din	străinătate	le-au	făcut	au	avut	
drept	 scop	 să	 reflecte	 şi	 să	 elucideze,	
printre	 altele,	 evoluţiile	 ideologice	 din	
politica	 israeliană,	 dinamica	 instituţiilor	
publice,	definirea	şi	apărarea	graniţelor	
şi	securitatea	Israelului.

Sesiunea	 de	 deschidere,	moderată	
de	 prof.	 univ. Cristian Pârvulescu,	 de-
canul	Facultăţii	de	Ştiinţe	Politice,	a	fost	
salutată	de	prof.univ.	Alina Bărgăoanu,	
rectorul	SNSPA,	E.S.	Dan Ben-Eliezer,	
ambasadorul	Statului	 Israel,	 conf.	 univ.	
Liliana Popescu,	prorector,	şi	prof.	univ.	
Liviu Rotman,	 directorul	 Centrului	 de	
Studii	Israeliene.	Printre	participanţi	s-a	
aflat	E.S.	Eduard Iosiper,	fost	ambasador	
al	României	în	Israel.

E.S. Dan Ben-Eliezer,  
ambasadorul Statului Israel:

Colaborare rodnică  
între Ambasadă şi SNSPA
În	cuvântul	său,	ambasadorul	israeli-

an	a	subliniat	că	cea	de	a	doua	sesiune	
a	Centrului	este	rezultatul	colaborării	rod-

Fundoianu  
revine la Iaşi

Începând	 din	 19	 septembrie	 2013,	
datorită	iniţiativei	conducerii	Comunităţii	
Evreilor	 din	 Iaşi,	 susţinută	 de	 Institutul	
Francez,	Institutul	de	Filologie	Română	
„Alexandru	Philippide”	şi	Editura	Univer-
sităţii	 „Alexandru	 Ioan	Cuza”,	 iniţiativă	
aprobată	 de	Consiliul	 local	 şi	 Primăria	
Municipiului	Iaşi,	o	stradă	din	centrul	Ia-
şiului	a	primit	numele	lui	Benjamin	Fundo-
ianu	şi	aceasta,	în	ajunul	împlinirii	a	115	
ani	de	 la	naşterea	poetului.	Ceremonia	
de	punere	a	plăcii	cu	numele	străzii	a	fost	
deschisă	de	Benjamina Ides Lozneanu,	
secretara	Comunităţii	 Evreilor	 din	 Iaşi,	
care	a	dat	citire	unei	scrisori	transmise	de	
ing.	Abraham	Ghiltman,	preşedintele	co-
munităţii,	şi	unui	mesaj	adresat	asistenţei	
de	către	ing.	Mihai	Chirica,	viceprimarul	
Municipiului	Iaşi.	

Prof.	univ.	dr.	Andrei Hoişie-Corbea,	
directorul	Editurii	Universităţii	„Al.I.Cuza”	
din	Iaşi,	a	vorbit	despre	viaţa	şi	opera	lui	
Benjamin	Fundoianu-Fondane,	punctând	
cele	mai	importante	momente	din	viaţa	şi	
creaţia	acestuia,	atât	din	România,	cât	şi	
din	Franţa,	unde	s-a	stabilit	definitiv	şi	de	
unde	a	fost	deportat	în	lagărul	morţii	de	la	
Auschwitz-Birkenau,	murind	în	camerele	
de	gazare.	El	ar	fi	putut	scăpa,	deoarece	
prieteni	din	Franţa	îi	obţinuseră	eliberarea	
dar	nu	a	vrut	să-şi	părăsească	sora,	aflată	
în	lagăr.	Profesorul	Andrei	Hoişie-Corbea	
a	 subliniat	 că	 cercetătorii	 ieşeni	 Leon	
Volovici	 şi	Remus	Zăstroiu	 (prezent	 la	
ceremonie)	au	fost	pionierii	studiilor	fon-
daniene	în	România	şi	nu	numai.	

Prezent	 la	 ceremonia	 de	 la	 Iaşi,	
preşedintele	F.C.E.R.,	deputat	dr.	Aurel 
Vainer,	a	vorbit	despre	importanţa	cinstirii	
memoriei	marilor	 intelectuali	evrei,	per-
sonalităţi	de	seamă	ale	ştiinţei	şi	culturii	
evreieşti	şi	româneşti.	A	fost	menţionată	
apartenenţa	şi	 rolul	 lui	B.	Fundoianu	 la	
avangarda	 românească	 şi	 prietenia	 ce	
l-a	legat	de	Emil	Cioran.	

Dr.	A.	Vainer	a	calificat	ca	fiind	specific	
frăţietăţii	 evreieşti	 faptul	 că	Fundoianu	
nu	şi-a	abandonat	sora.	Atât	profesorul	
A.	Hoişie-Corbea	cât	şi	preşedintele	A.	
Vainer	au	arătat	că	pe	placa	cu	numele	
străzii	Benjamin	Fondane	trebuie	adău-
gat	şi	numele	Fundoianu,	deoarece	po-
etul	aparţine	culturii	române	şi	franceze,	
deopotrivă.

MARTHA EŞANU

În	mai	2011,	 la	Haifa,	ne-am	întrunit	
270	de	evrei	care	ne-am	petrecut	ani	mulţi	
din	 viaţă	 la	Timişoara.	Emoţia	 regăsirii,	
valul	 de	 nostalgie	 care	 ne-a	 năpădit	 şi	
evidenta	nevoie	lăuntrică	de	a	împărtăşi	
bagajul	nostru	de	trăiri	mi-au	dat	ideea	să	
înregistrez	povestiri	de	viaţă	ale	evreilor	
timişoreni.	La	îndemnul	prietenilor,	al	di-
rectorului	JOINT	pentru	România,	Israel	
Sabag,	şi	al	Smarandei	Vultur,	am	pornit	
la	drum	ca	să	stau	de	vorbă	cu	oameni	
din	 diferite	 generaţii,	 între	 35	 şi	 97	 de	
ani,	la	Timişoara,	în	Israel,	SUA,	Canada,	
Germania,	Suedia,	 Franţa.	Cursul	 con-
vorbirilor	şerpuia	în	voie,	dar	se	întorcea	
mereu	la	întrebările-cheie:	Ce	ne	leagă?	
Ce	ne	defineşte?	Ce	înseamnă	Timişoara	
pentru	noi?	Ce	 lecţii	de	viaţă	ne	 învaţă	
experienţa?	

Ce ne leagă?
Împărtăşim	 un	 destin	 istoric.	 S-au	

evocat	măsurile	antisemite,	pericolul	de-
portării,	 himera	promisiunilor	 comuniste	
şi	spulberarea	 iluziilor,	diferite	 forme	de	
discriminări.	 Remarcabilă	 este	 capaci-
tatea	de	rezistenţă	de	care	dau	dovadă	
mai	toţi.	Cu	aceeaşi	energie	şi	creativitate	
cu	care	s-au	afirmat	în	toate	domeniile	în	
perioada	interbelică,	într-o	caracteristică	
reacţie	de	Hopa Mitică,	după	război,	mulţi	
s-au	avântat	 pe	 căile	 care	promiteau	o	
existenţă	 demnă,	 spre	 comunism	 sau/

şi	 spre	sionism.	Homo faber	 prin	exce-
lenţă,	implicaţi	în	viaţa	socială	şi	politică,	
evreii	 timişoreni	 au	 vrut	 să	 introducă	
normalitatea	în	existenţa	lor	milenară	de	
excepţie.	Opţiunea	comunistă	în	contextul	
fascismului	şi	al	războiului	era	de	înţeles,	
dar	dezmeticirea	a	survenit	mai	devreme	
sau	mai	târziu.	Majoritatea	a	ales	atunci	
drumul	 emigraţiei	 pentru	 a	 evada	 din	
comunism,	mulţi	 s-au	 stabilit	 în	 Israel,	
pentru	ca	să-şi	construiască	o	ţară	a	lor,	
unde	istoria	să	nu	se	repete.	

Un	 liant	 puternic,	 alături	 de	destinul	
impus	de	societate	şi	de	cursul	 istoriei,	
sunt	 sinagoga	 şi	 tradiţia.	 Serbarea	 de	
Bar	Miţva,	 de	nuntă,	 ceremonia	 înmor-
mântării,	 marile	 sărbători,	 festivităţile	
comunitare	 sunt	 evenimente	marcante,	
care	timp	de	63	de	ani	au	fost	legate	de	
persoana	Rabinului	dr.	Ernest	Neumann,	
tatăl	meu,	figură	luminoasă	în	jurul	căreia	
gravita	 comunitatea.	Prezent	 în	majori-
tatea	mărturiilor,	personalitatea	rabinului	
se	defineşte	ca	profesor	şi	rabin,	vorbitor	
carismatic	 în	 vremuri	 grele,	 gardian	 al	
tradiţiei	iudaice,	cel	care	a	lăsat	amintiri	de	
neuitat	în	memoria	membrilor	comunităţii.	
Strălucea	prin	inteligenţă	şi	bunătate,	prin	
dăruire	şi	iubire	de	semeni.	Unii	şi-l	amin-
tesc	ca	profesor	care	i-a	îndrumat,	care	
le-a	deschis	orizonturi	noi,	alţii	ca	rabin,	
cu	vorba	înaripată,	sau	ca	prieten	cald.	
Avea	darul	să	se	transpună	în	eul	celuilalt	
şi	să	dea	glas	sentimentelor	de	bucurie	

sau	tristeţe,	de	simpatie	şi	afecţiune.	Era	
cunoscut	 peste	hotarele	Comunităţii,	 în	
oraş,	în	toată	ţara.	„Figura	Rabinului	Neu-
mann	a	rămas	ca	un	model,	ca	o	imagine	
emblematică	a	comunităţii	 timişorene	şi	
ea	rezistă	în	timp,”	spune	Luciana	Fried-
mann, preşedintele	Comunităţii	Evreilor	
din Timişoara.

Identificarea	cu	oraşul,	cu	personalităţi	
locale	este	de	asemenea	un	factor	unifi-
cator	şi	identitar	pentru	evreii	timişoreni.	
Timişoara	-	locul	copilăriei	şi	al	tinereţii,	al	
primei	iubiri,		locul	unde	cei	dragi	îşi	dorm	
somnul	de	veci,	oraşul	unde	parfumul	de	
tei	 te	buimăceşte	ca	nicăieri	altundeva.	
Timişoara	 celestă	 -	 frumoasă,	 caldă	 şi	
imuabilă,	 cum	numai	 în	 amintire	 poate	
exista.	Trăirile	neplăcute	sunt,	în	general,	
depozitate	pe	mormanul	de	deşeuri	ale	
uitării	terapeutice.

Lecţii de viaţă
Să înveţi şi să fii util, să ajuţi şi să 

creezi, îmi	explica	tata,	mai	târziu	nepo-
tului	său	Daniel.	Aceleaşi	principii	le-am	
reţinut	din	convorbiri.	Este	frapant	în	câte	
povestiri	răsare	un om cumsecade	care,	
cu	toate	că	străin	sorţii	evreilor,	dă	o	mână	
de	 ajutor	 şi,	 prin	 prisma	 recunoştinţei,	
câştigă	dimensiuni	de	erou.	

GETTA NEUMANN

(Continuare în pag. 27)
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JCC  
BUCURESTI,

Realizatorii	 voluntari	 de	 la	 Radio	
Shalom	România	aduc	în	faţa	publicului	
ascultător	emisiuni	din	ce	în	ce	mai	diver-
se.	Emisiuni	muzicale,	 de	divertisment,	
consiliere	juridică,	medicală,	psihologică,	
dezbateri	şi	sfaturi	pe	teme	iudaice,	emisi-
uni	pentru	copii	şi	pensionari	se	regăsesc	
în	grila	de	programe	a	postului.	Recent,	
pe	pagina	de	facebook	a	Radio	Shalom	a	
fost	premiată	persoana	care	a	dat	like-ul	
cu	numărul	1000.	Este	vorba	de	Gabriela	
Ezri,	 din	Oradea,	 care	 a	 primit	 o	 carte	
cunoscută	de	psihologie,	simbol	al	celei	

mai	noi	emisiuni,	„Shalom	psihologia”.	Şi	
la	această	emisiune,	realizată	de	speci-
alişti	în	domeniu,	ascultătorii	pot	adresa	
întrebări	în	direct.

Cei	doi	realizatori,	în	compania	întregii	
echipe	de	la	Radio	Shalom,	vor	urma,	ca	
la	 începutul	fiecărui	nou	an,	un	curs	cu	
jurnalişti	 profesionişti.	 Este	 unul	 dintre	
cele	mai	importante	momente	ale	sezo-
nului,	 în	care	dragostea	pentru	această	
profesiune	devine	pentru	unii	un	adevărat	
„microb”,	de	care	cu	greu	se	pot	despărţi.

În	 timpul	 Festivalului	 Ierusalim	 din	
Bucureşti	 şi	 cu	 ocazia	 altor	 festivaluri	
urbane,	la	o	mică	reproducere	a	Kotelului	
-	Zidul	Plângerii,	participanţii	şi-au	putut	
scrie	 gândurile	 şi	 dorinţele	 adresate lui	
Dumnezeu,	ca	şi	cum	s-ar	fi	aflat	chiar	
acolo,	 în	 inima	 Ierusalimului.	 Prin	 bu-
năvoinţa	 lui	 Israel	Sabag,	director	Joint	
România,	 am	 aflat	 că	 aceste	 bileţele,	
strânse	cu	mare	grijă	de	organizatori,	au	
ajuns	unde	le	este	locul	–	la	Zidul	Plân-

gerii	din	Ierusalim.	Ele	se	află	acum	acolo	
şi	cei	care	le-au	scris	pot	trăi	senzaţia	că	
au	călătorit	 în	centrul	vieţii	evreieşti	din	
întreaga	lume.	

Tradiţia	 aşezării	 bileţelelor	 în	 Zidul	
Plângerii	este	respectată	de	aproape	ori-
cine	vine	în	acest	loc	special	al	Credinţei	
Iudaice	şi	are	o	semnificaţie	de	suflet	pen-
tru	cei	ce	păşesc	în	spaţiul	unde	oamenii	
de	pretutindeni	 ridică	cele	mai	multe	 şi	
mai	fierbinţi	rugăciuni.

Peste	300	de	persoane	au	luat	parte	la	
picnicul	dedicat	lunii	Tişrei.	Evenimentul,	
desfăşurat	într-o	strălucitoare	zi	de	toam-
nă,	 a	 avut	 numerose	momente	 pentru	
toate	vârstele	şi	preocupările.	Concursul	
pe	echipe	pentru	construirea	unei	Suca	
în	miniatură	s-a	bucurat	de	succes	şi	a	
pus	 la	 încercare	nu	doar	 imaginaţia,	 ci	
şi	cunoştinţele	religioase	ale	participan-
ţilor.	Corul	Hazamir	 al	C.E.B.	 şi	 JCC	a	
evoluat	în	faţa	participanţilor	care,	dacă	

nu	au	cântat	împreună	cu	el,	au	putut	să	
înveţe	dansuri	israeliene.	Copiii	au	avut	
programe	dedicate	doar	lor,	în	compania	
madrihimi-lor.	Confecţionarea	de	deco-
raţiuni	 şi	 bijuterii	 a	 fost	 o	altă	activitate	
interesantă.	Concursuri,	 jocuri,	 întreceri	
sportive	s-au	desfăşurat	pe	tot	parcursul	
zilei,	nelăsând	nici	un	minut	de	plictiseală	
să	se	strecoare	în	acest	program,	aşteptat	
cu	încântare	la	JCC	Bucureşti.

Radio Shalom România,  
emisiuni apreciate la nivel naţional

O promisiune onorată:  
dorinţele au ajuns la destinaţie

Picnic cu numeroase surprize  
pentru toate generaţiile

F e m e i l e  e v r e i c e  
î n  a n s a m b l u l  v i e ţ i i  u r b a n e
Proiectul	comunitar	“Eshet	Hail”	a	fost	

inclus	de	JCC	Bucureşti	în	festivalul	urban	
“Femei	pe	Mătăsari”.	Doamnele	care	au	
realizat	această	secţiune	şi-au	propus	să	
promoveze	în	faţa	publicului	bucureştean	
valoarea	femeii	în	Iudaism,	dar	şi	în	cul-
tura	şi	civilizaţia	universală.	Prezentarea	
a	inclus	o	expoziţie	cu	femei	celebre	din	
România	şi	străinătate,	doamne	care	au	

influenţat	soarta	semenilor	lor.	Ca	o	altă	
apreciere	 pentru	 contribuţia	 femeii	 la	
evoluţia	lumii,	au	fost	prezentate	şi	citate	
din	 femei	 celebre.	Cei	 care	au	 venit	 în	
această	 veche	 zonă	urbană	a	 capitalei	
s-au	prins	într-o	horă	israeliană	ori	au	luat	
parte	la	atelierul	de	confecţionat	bijuterii.	
Desigur,	nu	puteau	lipsi	bunătăţile	speci-
fice	bucătăriei	evreieşti.

„Săptămâna porţilor deschise“ la Căminul Rosen
A	devenit	o	 tradiţie	ca	 în	fiecare	an,	

în	 luna	 octombrie,	 JCC	 să	 organizeze	
„Săptămâna	vârstnicului”.	Ca	de	obicei,	
în	acest	cadru	a	avut	loc	şi	„Ziua	porţilor	
deschise”	la	Căminul	“Rosen”.

Oaspeţi	de	seamă:	ing.Paul	Schwartz,	
vicepreşedinte	 F.C.E.R.	 şi	 preşedinte	
C.E.B.,	Attila	 Gulyas,	 vicepreşedinte	
C.E.B.	 şi	 director	 D.A.S.M.,	 ing.Nilu	
Aronovici,	prof.	dr.	ing.	Saşa	Ionescu,	dr.	
Mona	Bejan,	consilier	C.E.B.	şi	directorul	
Policlinicii	 F.C.E.R.	Sala	 a	 fost	 neîncă-
pătoare	pentru	numărul	mare	de	prieteni	
din	“generaţia	de	aur”	de	la	JCC,	veniţi,	
sub	conducerea	Sandei	Wolf,	să	ia	parte	
la	festivitate.

Domnul	director	Gaetano Perrotta	le-a	
urat	tuturor	bun	venit	şi	a	exprimat	bucuria	
noastră	de	a	fi	împreună.

În	prezentarea	vieţii	la	Cămin,	pe	care	
am	intitulat-o	“Căminul	Rosen	-	oameni	
şi	fapte”,	am	vorbit	despre	condiţiile	de-
osebite	de	trai	pe	care	le	avem,	despre	
bogata	activitate	cultural-educativă	ce	se	
desfăşoară	la	noi,	precum	şi	despre	colegi	
de	ai	noştri	cu	care	ne	mândrim.

De	exemplu	doamna	Medi	Wechsler	
Dinu,	 în	 vârstă	 de	 104	 ani,	 şi	 doamna	
Aretina	Klarfeld,	 în	 vârstă	 de	 101	 ani.	
Am	menţionat	că	Medi	Dinu,	în	perioada	

în	care	se	afla	la	Cămin,	a	fost	declarată	
“Cetăţean	 de	 onoare”	 al	 municipiului	
Râmnicu	 Vâlcea	 şi	 faptul	 că	 a	 primit	
Marele	Premiu	pentru	pictură	 la	un	fes-
tival	 internaţional	 desfăşurat	 la	Madrid.	
La	 fel,	 doamna	Eva	Szemler	 Lendvay	
a	 fost	 declarată	 “Cetăţean	 de	 onoare”	
al	municipiului	 Braşov.	Un	 alt	 exemplu	
inedit	este	Margareta	Eschenazi,	a	cărei	
biografie	a	inspirat	un	personaj	din	piesa	
“Nu	ne-am	născut	la	locul	potrivit”,	scrisă	
de	David	Schwartz	şi	Monica	Marinescu,	
piesă	premiată	la	un	festival	internaţional.	
Pe	de	altă	parte,	am	vorbit	despre	cele	
patru	spectacole	scrise	şi	interpretate	de	
rezidenţii	noştri,	prezentate	atât	la	Cămin,	
dar	şi	la	DASM,	la	JCC	şi	chiar	la	TES.

Am	 spus	 câteva	 cuvinte	 şi	 despre	
oamenii	 care	 au	 grijă	 de	 rezidenţi:	 
dr.	 Steliana	Anghel,	 Marcela	 Golda,	
Andrei	Stamate	 şi	 “careul	 de	 aşi”	 care	
activează	la	Clubul	nostru:	Rodica	Dumi-
trache,	Ilie	Zan,	Cristiana	Popa	şi	Claudia	
Negoiu.

Nu	se	putea	să	nu	amintesc	vizitele	
voluntarilor	F.C.E.R.	precum	şi	ale	unor	
grupuri	de	voluntari	din	Germania,	Belgia,	
Olanda,	Spania,	Austria,	Suedia,	Polonia,	
Ungaria,	Letonia,	Belarus,	 împreună	cu	
care	am	organizat	acţiuni	de	socializare.	

În	sfârşit,	am	relatat	despre	proiectul	de	
artă	comunitară	“Vârsta	4”	şi	despre	blo-
gul	cu	acelaşi	nume,	care	este	un	fel	de	
cronică	a	vieţii	din	Căminul	“Rosen”.	Acest	
blog	a	înregistrat	până	acum	37.898	de	
accesări,	din	care	11.165	din	SUA,	Rusia,	
Germania,	Israel,	Franţa,	Danemarca,	R.	
Moldova,	Marea	Britanie,	Ucraina,	 etc.	
Este	limpede	că	vestea	despre	Căminul	
Rosen	s-a	dus	peste	mări	şi	ţări!

Evident,	 Căminul	 nostru	 deţine	 o	
performanţă	excepţională	pentru	un	co-
lectiv	de	oameni	bătrâni	şi	 reprezintă	o	
experienţă	preţioasă	pentru	alte	instituţii	
similare.

Luând	 cuvântul,	 ing.	Paul Schwartz 
ne-a	transmis	un	salut	din	partea	dr.Aurel	
Vainer,	reţinut	de	obligaţii	oficiale	legate	
de	vizita	unor	delegaţii	de	peste	hotare.	
Ne-a	 adresat	 totodată	 felicitări	 şi	 ne-a	
asigurat	 că	 rezidenţii	Căminului	 sunt	 o	
grijă	permanentă	pentru	F.C.E.R.

Doroteia Weissbuch,	una	dintre	cele	
mai	active	colege,	a	dat	glas	sentimen-
telor	de	 linişte	 şi	 siguranţă	ale	 reziden-
ţilor,	datorită	supravegherii	medicale	de	
care	 beneficiem.	Dr.	 Steliana	Anghel,	
care	 răspunde	de	sănătatea	noastră,	 a	
construit	un	întreg	sistem	de	colaborare	
care	cuprinde	atât	medicii	noştri,	cât	şi	pe	

cei	de	la	Policlinica	DASM,	precum	şi	alţi	
medici	specialişti	de	la	diferite	spitale	şi	
policlinici	din	Capitală.	“Putem	spune	că	
sănătatea	nostră	se	află	pe	mâini	bune!“,	
a	afirmat	Doroteia.	Aşa	e	!

În	continuare,	din	partea	 rezidenţilor	
s-au	 exprimat	mulţumiri	 tinerilor	 artişti	
voluntari,	iniţiatorii	proiectului	“Vârsta	4”,	 
care	sunt	alături	de	noi:	David,	Mihaela,	
Monica,	Paul	şi	Katia.

A	domnit	permanent	o	atmosferă	de	
veselie	asigurată	şi	de	programul	de	mu-
zică	clasică	şi	modernă,	oferit	de	colonel	
Marius	Frica,	dirijorul	Orchestrei	de	Estra-
dă	Angely’s,	un	vechi	prieten	al	Căminului	
nostru.	Ne-au	delectat	 sopranele	Elena	
Dinca	şi	Luiza	Dan,	precum	şi	saxofonistul	
Ovidiu	Paraschiv,	îndelung	aplaudaţi	de	
cei	prezenţi.

Oaspeţii	au	vizitat	Căminul	şi	au	vizio-
nat,	cu	zâmbetul	pe	buze,	o	expoziţie	de	
caricaturi,	 aparţinând	 lui	Mandy	Costin,	
în	vârstă	de	96	de	ani,	care	a	locuit	şi	el	
o	perioadă	la	Cămin.

O	zi	plină,	am	primit	 felicitări,	 iar	noi	
am	multumit	F.C.E.R.	–	lui	Aurel	Vainer,	
lui	Attila	Gulyas,	 lui	Gaetano	Perrotta	şi	
întregului	personal	al	Căminului.

POMPILIU STERIAN

Reuniune comunitară în Suca
Atmosfera	plăcută	a	putut	 fi	 simţită	de	 cei	 care	au	 venit	 să	petreacă	 în	Suca	

această	sărbătoare,	în	fiecare	seară.	La	un	pahar	de	vin	sau	de	must,	participanţii	
au	putut	gusta	din	bucatele	care	însoţesc	şederea	noastră	în	cort	pe	parcursul	unei	
săptămâni.	Noi	ne	amintim,	încercând	chiar	să	simţim	cum	sălăşluiau	strămoşii	noştri	
în	vremurile	ieşirii	din	Egipt.
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JCC	Oradea	a	întâmpinat	toamna	cu	
numeroase	 programe	 dedicate	 tuturor	
generaţiilor.	 Beneficiind	 de	 frumuseţile	
arhitectonice	 şi	 de	moştenirea	 istorică	
a	 oraşului	 de	 pe	Crişuri,	 cei	 care	 iau	
parte	la	aceste	programe	se	pot	bucura	
şi	de	oferta	culturală	a	municipiului,	care	
odinioară	 găzduia	 una	 dintre	 cele	mai	
mari	şi	puternice	comunităţi	evreieşti	din	
Transilvania.	Copii,	 tineri,	 reprezentanţi	
ai	 vârstei	medii	 şi	 pensionari	 iau	 parte	
la	 programe	dedicate,	 în	multe	 cazuri,	
întregii	 familii.	 Prezenţa	 rabinului	Sraia	
Kav	asigură	o	viaţă	evreiască	mai	con-
stantă	şi	interesantă	în	acelaşi	timp	pentru	
membrii	comunităţii.	Este	foarte	important	
pentru	toţi	participanţii	să	asculte	glasul	
cu	totul	special	al	profesorului	şi	rabinului	
israelian.	Copiii	participă	la	programele	la	
care	madrihimii	îi		invită	în	mod	constant	
–	cântă,	se	joacă,	gătesc,	se	bucură	îm-
preună	de	tot	ceea	ce	le	oferă	frumoasele	
sărbători	iudaice.

Membrii	 comunităţii	 orădene	 fac	 şi	
vizite	la	cimitir	şi	fac	eforturi	să	îl	întreţină.	
Vârstnicii	iau	parte	la	programe	interesan-
te	şi,	alături	de	organizatori,	acestea	se	
desfăşoară	atât	în	Centrul	Comunitar	cât	

şi	 în	afara	 lui.	 În	viaţa	evreiască	a	JCC	
Oradea,	un	rol	deosebit	îl	are	Hakeshet	
Klezmer	Band	care,	şi	 în	anul	evreiesc	
5774	va	avea	un	ciclu	bogat	de	concerte.	
Muzica	evreiască	transmisă	pe	această	
cale	ajunge	la	destinari	–	evrei	şi	neevrei	
–	şi	aduce	din	timpuri	îndepărtate	senti-
mentele	şi	 viaţa	evreilor	peregrini,	 care	
trăiau	în	diverse	ţări	europene.

JCC 
TIMISOARA,

JCC ORADEA

Comunitatea	Evreilor	Timişoara	 s-a	
alăturat	proiectului	Soundczech,	festivalul	
de	muzică	cehă	contemporană,	organizat	
din	Centrul	Ceh	din	Bucureşti.	Despre	Iva	
Bittova,	protagonista	unei	seri	incredibile	
la	Sinagoga	din	Cetate,	pe	site-ul	US	Na-
tional	Radio	scrie:	„Rafinată	şi	autentică,	
pasională	şi	reţinută,	ea	are	sufletul	unui	
ţigan,	vocea	unui	trubadur	şi	mintea	unui	
geniu”.	Concertele	ei	au	umplut	Carne-
gie	Hall	şi	marile	săli	din	întreaga	lume,	
pentru	a	ajunge	acum	şi	în	România.	De	
această	dată,	a	concertat	doar	la	Bucu-
reşti	şi	 la	Timişoara,	unde	Comunitatea	
Evreilor	şi	Societatea	Filarmonică	au	fost	
partenerii	programului.	„Nu	există	nimeni	
pe	scena	muzicală	cehă	la	acelaşi	nivel”,	
spune	René	Kubášek,	directorul	Centrului	
Ceh,	organizatorul	evenimentului.	

Festivalul	Soundczech,	organizat	de	
către	Centrul	Ceh,	aflat	la	cea	de-a	doua	

ediţie,	a	cuprins	un	mix	al	celor	mai	inte-
resante	proiecte	muzicale	contemporane	
din	Republica	Cehă.	De	la	stilul	electro-
pop	al	formaţiei	„Midi	Lidi”,	trecând	prin	
rock-ul	atmosferic	al	celor	de	la	„Please	
The	Trees”	sau	muzica	etno	a	lui	„Gadjo.
cz”,	până	la	jazzul	proaspăt	al	formaţiei	
„Fanfan	Tulipan”.	 Festivalul	 a	 început	
cu	 un	 spectacol	 special,	 care	 i-a	 adus	
pe	aceeaşi	scenă	pe	acordeonistul	rom	
nevăzător	Mario	Bihari,	cunoscut	deja	pu-
blicului	român,	şi	un	celebru	DJ	praghez	
al	postului	Radio	1.

Concertul	 de	 la	Timişoara,	 la	 care	
au	participat	peste	400	de	persoane,	nu	
poate	fi	încadrat	în	vreun	gen,	el	purtând	
marca	clară	şi	unică	a	Ivei	Bittova.	Seara	
s-a	încheiat	cu	o	halbă	de	bere,	servită	
pentru	toţi	doritorii	de	principalul	sponsor	
al	evenimentului,	Staropramen.

Pensionarii	care	frecventează	Centrul	de	zi	al	JCC	şi	Comunităţii	Evreilor	din	Timi-
şoara	au	parte	de	programe	care	să	le	suscite	atenţia	şi	să	le	pună,	adesea,	mintea	şi	
sensibilitatea	la	încercare.	În	urma	unor	foarte	utile	cursuri	urmate	recent,	cele	două	
organizatoare,	Iudit	Hirschl	şi	Verona	Botiş,	s-au	gândit	să	pună	în	aplicare	o	idee	
“năstruşnică”.	De	două	ori	pe	lună,	în	cadrul	unui	program	de	voluntariat,	vârstnicii	vor	
fi	vizitaţi	de	”câini	salvatori”	şi	de	antrenorul	lor.	Vor	asista	la	demonstraţii	practice	şi	
se	vor	putea	apropia	de	aceste	animale	care	ajută	într-adevăr	omul	în	situaţii	foarte	
critice,	sprijinindu-i	pe	cei	care	pot	salva	vieţi.

Un	alt	proiect	în	curs	de	consolidare	este	întâlnirea	pensionarilor	cu	cei	mici.	Ast-
fel,	bunicile	sunt	încurajate	ca,	în	anumite	zile,	să	vină	cu	nepoţeii	lor	foarte	mici,	de	
care	au	grijă	acasă.	Este	o	bucurie	pentru	toţi	ceilalţi	participanţi,	iar	pentru	ele	este	
o	posibilitate	de	a	lua	parte	şi	la	un	program	relaxant.

Andreea	Dobra,	realizatoarea	progra-
melor	pentru	vârsta	medie	în	cadrul	JCC	
Timişoara,	 i-a	 invitat	 recent	pe	membrii	
comunităţii	bănăţene	să	descopere	una	
dintre	cele	mai	utile,	hrănitoare	şi	sănă-

toase	produse	ale	naturii	-	seminţele	de	
chia.	După	ce	au	auzit	despre	beneficiile	
lor,	 unice	 pentru	 organism,	 participanţii	
au	 putut	 degusta	 produsul,	 în	 câteva	
combinaţii	foarte	interesante.

Iva Bittova, la Sinagoaga din Cetate

Prieteni de suflet ai pensionarilor

Despre sănătate, pentru vârsta medie

Pagini realizate de 
 LUCIANA FRIEDMANN

P r o g r a m e l e  t o a m n e i 

Seară de poezie Z . Tauberg
În	ciuda	celor	peste	opt	decenii	care	au	trecut	„ca	vântul”,	profesorul	Zigmund	

Tauberg	îşi	păstrează	vioiciunea,	dragostea	de	viaţă,	de	oameni,	de	poezie,	fără	
nicio	reţinere.	În	cadrul	“Săptămânii	vârstnicului”,	organizată	de	JCC	(Sanda	Wolf)	
vineri,	4	octombrie	a.c.,	a	avut	loc	o	adevărată	sărbătoare	de	poezie-muzică,	cu	
ocazia	lansării	celei	de	a	doua	cărţi	a	„tânărului	poet”	-	„Petale	de	gând”	(grafica	
dr.	Maria	Cristina	Cârjă,	 Iolanda	Gabriela	Anghelescu,	 tehnoredactare	Mariana	
Răbâncă).	Volumul	cuprinde	poezii	scrise	în	ultimii	ani,	după	prima	carte	„	Cer,	om,	
pământ”,	fiind	dedicat	soţiei	Edith	şi	fiicei,	dr.	Liana	Tauberg,	care	a	fost	sufletul	
acestei	manifestări.	

Au	 vorbit	 prof.	 dr.	Ştefan	Cazimir	 şi	 poetul	Boris	Marian,	 care	 s-au	 referit	 la	
originalitatea	autorului,	matematician	de	profesie,	iubitor	de	poezie	şi	ştiinţă.	S-au	
prezentat	videoclipuri	ale	artistei	Maria	Cristina	Cârjă.	Au	recitat	masteranzi	de	la	
Universitatea	Naţională	de	Artă	Teatrală	şi	Cinematografică:	Liviu	Chiţu,	Horia	But-
naru,	Aida	Avieriţei;	formaţia	AUD	BAND	a	interpretat	muzică	modernă.	Cartea	a	
fost	difuzată	numerosului	public	prezent,	spre	satisfacţia	autorului,	care	a	mulţumit	
organizatorilor.	Serbarea	a	premers	Oneg	Şabatului,	la	care	au	fost	invitaţi	membri	
şi	prieteni	ai	comunităţii	evreilor	din	Bucureşti.	În	concluzie,	o	frumoasă	întâlnire	
interculturală,	multietnică.	(B.M.M.)	

O... „chestiune tipic evreiască”

Viceprimarul Timişoarei insultă 
spiritul proverbial al Timişoarei  

în timp ce primarul îl afirmă
Recent,	o	afirmaţie	a	unuia	dintre	vice-

primarii	oraşului	Timişoara,	Traian	Stoia,	
a	 iscat	 o	 adevărată	 furtună	mediatică	
în	 oraşul	 de	 pe	Bega	 iar	Comunitatea	
Evreilor	Timişoara	şi	Teatrul	Naţional	din	
Timişoara	au	reacţionat	prompt.	Citat	de	
publicaţia	„Ziua	de	Vest”	şi	apoi	preluat	şi	
de	alţi	colegi	timişoreni,	acesta	a		spus:	
„Construcţia	 (Sinagoga	Fabric	 n.	 red.)	
aparţine	de	fapt	unei	societăţi	caritabile	
care	 până	 acum	a	 închiriat	 o	 serie	 de	
edificii	primăriei,	inclusiv	liceul	de	arte.	Ei	
primesc	bani	de	la	primărie,	dar	nu	şi-au	
permis	să	renoveze	sinagoga.	E	o	chestie	
tipic	evreiască”.	

Afirmaţia,	făcută	în	contextul	în	care	
se	menţiona	 amendarea	 proprietarului	
pentru	 neîntreţinerea	 edificiului,	 a	 fost	
complet	 eronată	 şi,	 în	 acelaşi	 timp,	 a	
avut	 o	 evidentă	 conotaţie	 discriminato-
rie,	complet	străină	spiritului	cosmopolit	
recunoscut	 al	 Timişoarei.	 În	 realitate,	
F.C.E.R.,	respectiv	Comunitatea	Evreilor	
din	Timişoara,	a	oferit	–	fără	a	solicita	vreo	
plată	–	Sinagoga	Fabric	pentru	o	perioadă	
de	35	de	ani	Teatrului	Naţional,	una	dintre	
cele	mai	 importante	 instituţii	 culturale	
ale	oraşului,	nostru,	considerând	că,	 în	
absenţa	mijloacelor	proprii	financiare	de	
a	o	renova,	va	aduce	un	beneficiu	vieţii	
culturale	 a	 oraşului.	Comunitatea	 nu	 a	
închiriat	nicio	clădire	Primăriei.	

Despre	afirmaţia	“chestiune	tipic	evre-
iască”,	preşedinta	comunităţii,	dr.	Luciana	
Friedmann,	afirma:	„Aceasta	are	o	cono-
taţie	 evident	 discriminatorie,	 injurioasă	
şi	 nedemnă	 de	 un	 edil	 al	municipiului	
Timişoara,	ai	cărui	cetăţeni	loiali	suntem	
în	mozaicul	etnic	al	oraşului.”

Până	acum,	 deşi	 comunitatea	evre-
iască	locală	a	solicitat	acest	lucru,	vice-
primarul	nu	şi-a	retractat	cuvintele.	Pe	de	
altă	 parte,	 primarul,	 prof.dr.ing.	Nicolae	
Robu,	a	răspuns	 într-un	mod	ferm	scri-
sorii	adresate	de	conducerea	comunităţii.	
Considerând	că	este	un	exemplu	de	re-
acţie	imediată	şi	fermă,	cităm	din	această	

scrisoare,	care	afirmă	 în	mod	clar	care	
este	atmosfera	civică,	demnă	de	această	
cetate	multietnică	europeană.

„Punctele	 de	 vedere	 în	 speţă,	 ex-
primate	 de	 dl.	 viceprimar	Traian	Stoia,	
reprezintă	opinii	personale	şi	nu	implică	în	
nici	un	fel	Primăria	Municipiului	Timişoara.	
Subsemnatul,	 ca	 primar	 al	Municipiului	
Timişoara,	 dar	 şi	 ca	 persoană	 privată,	
regret	că	un	cetăţean	român	şi,	cu	atât	
mai	mult,	un	timişorean,	în	plus	viceprimar	
al	Timişoarei,	a	făcut	asemenea	declaraţii	
şi	mă	delimitez	total	de	ele,	totodată	res-
pingându-le	cu	tărie.

Timişoara	este	un	oraş	 în	care	 tole-
ranţa,	solidaritatea,	respectul	şi	preţuirea	
reciprocă	între	oameni	de	etnii	diferite,	cu	
credinţe,	 limbi	materne	şi	culturi	diferite	
sunt	la	ele	acasă,	într-un	cuvânt:	un	oraş	
al	unităţii	în	diversitate.	Şi	asta,	de	secole!	
Acest	 spirit	 al	Timişoarei	 reprezintă,	 în	
opinia	mea,	una	dintre	valorile	sale	cele	
mai	de	preţ.	 Iar	noi,	cei	de	astăzi	şi	de	
mâine,	avem	obligaţia	de	a-l	prezerva	şi	
duce	mai	departe.	

Ştiţi	bine,	stimată	doamnă	preşedinte	
Luciana	Friedmann,	că	eu	vă	port	un		res-
pect	şi	o	preţuire	deosebită,	dumneavoas-
tră,	concitadinilor	evrei	şi	co-etnicilor	dvs.	
de	oriunde,	apreciind	istoria	zbuciumată	
a	etniei	dvs.	 şi	 contribuţia	ei	 la	 zestrea	
de	 valori	 fundamentale,	 precum	 şi	 la	
aceea	de	descoperiri	ştiinţifice	şi	creaţii	
artistice	ale	umanităţii	iar,	în	Timişoara,	la	
aducerea	oraşului	la	ceea	ce	vedem	că	
el	reprezintă	astăzi.	(...)

Vă	mulţumesc	pentru	modul	 în	care	
aţi	răspuns	la	apelul	meu	de	a	fi	membru	
fondator	al	Consiliului	Minorităţilor	Etnice	
din	Timişoara,	 înfiinţat	 la	 iniţiativa	 sub-
semnatului,	în	ideea	de	a	conferi	un	mai	
bun	cadru	de	dialog	şi	 conlucrare	 între	
Primăria	Municipiului	Timişoara,	respectiv	
subsemnatul	 ca	 primar,	 pe	 de	 o	 parte,	
şi	 reprezentanţii	minorităţilor	 etnice	 din	
Timişoara,	pe	de	altă	parte.”	(L.F.)
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Pericolele extremismului de dreapta
Institutul pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”, SNSPA şi 

Fundaţia „Friedrich Ebert” au organizat pe 10 octombrie a.c. conferinţa internaţională 
„Extremismul de dreapta din România şi Europa”. Acţiunea a fost dedicată comemo-
rării Holocaustului din România, deoarece aşa cum a afirmat dr. Alexandru Florian, 
directorul general al Institutului „Elie Wiesel”, a vorbi despre extrema dreaptă actuală 
este un gest de memorie pentru victimele şi supravieţuitorii Holocaustului, tocmai 
pentru a evita în perspectivă manifestările extremei drepte împotriva minorităţilor 
de orice fel. El a mai subliniat că astăzi criza economică europeană este un context 
favorabil pentru ascensiunea extremei drepte, foarte vocală şi prezentă în Grecia, 
Ungaria şi chiar şi în Franţa. În România ea este prezentă mai ales în mediul virtual. 
Aceeaşi idee a fost susţinută de Matthias Jobelius, de la Fundaţia Friedrich Ebert, 
care a arătat că pentru elaborarea contrastrategiilor vizând combaterea acestui 
fenomen este necesară înţelegerea cauzelor. De aceea, la această conferinţă au 
fost invitaţi experţi din diferite ţări. 

Un discurs extremist  
şi la membrii partidelor 

mainstream
Conf.	dr.	Liliana Popescu,	prorector	al	

SNSPA,	a	subliniat	că	în	România	extre-
ma	dreaptă	se	manifestă	mai	ales	împotri-
va	homosexualilor	şi	a	romilor.	Ea	a	atras	
atenţia	 şi	 asupra	pericolelor	 discursului	
anticomunist,	care	neagă	o	serie	de	valori	
umaniste	numai	fiindcă	au	fost	susţinute	
în	comunism.	La	rândul	său,	prof.univ.dr.	
Cristian Pârvulescu,	 referindu-se	 la	 as-
censiunea	extremei	drepte,	care	a	început	
cam	prin	anul	2000,	a	atras	atenţia	asupra	
prezenţei	acestei	ideologii	şi	la	partidele	
mainstream,	respectiv	marile	partide	po-
litice.	 În	ceea	ce	priveşte	România,	s-a	
intensificat	 atitudinea	 antiromă.	Potrivit	
opiniei	vorbitorului,	nu	totul	se	datorează	
crizei.	Pentru	 a	 lupta	 împotriva	 acestei	
ideologii,	trebuie	să	ieşim	din	spaţiile	în-
chise	şi	să	ne	confruntăm	public	cu	cei	ce	
susţin	astfel	de	idei,	a	conchis	vorbitorul.

În	 prelegerea	 „Dreapta	 radicală	 în	
Europa,	 tendinţe,	 structuri	 şi	 provocări	
politice”,	 prof.dr.Michael Mikenberg 
(Germania)	a	prezentat	un	tablou	vast	al	
diferitelor	 grupări	 şi	 partide	de	extrema	
dreaptă,	 cu	elementele	 lor	 comune	dar	
şi	 cu	 diferenţele	 lor,	 principalele	 cate-
gorii	 fiind	 fasciştii,	 rasiştii,	 etnocentriştii	
şi	populiştii	religioşi,	măsura	în	care	ele	
exercită	 presiuni	 asupra	 unor	 partide	
politice,	evoluţia	diferitelor	mişcări.	În	Eu-
ropa	de	Est,	a	arătat	el,	se	manifestă	mai	
degrabă	vaianta	fascistă	a	extremismului	
de	dreapta,	prin	etnocentrism	şi	dorinţa	
restaurării	trecutului,	reluarea	problemei	
graniţelor	şi	atitudinea	antiromă.

O	 analiză	 în	 acelaşi	 spirit,	 aplicată	
extremei	 drepte	 româneşti	 a	 fost	 reali-

zată	de	ziaristul	William Totok,	plecat	din	
România.	Demonstrând	o	 excepţională	
cunoaştere	a	fenomenului,	el	a	prezentat	
evoluţia	pe	etape	a	diferitelor	grupări	şi	
formaţiuni	politice	 româneşti	 care	apar-
ţin	acestei	 orientări,	manifestările	 lor	 în	
spaţiul	public,	încercarea	de	reînviere	a	
legionarismului,	 dar	 şi	 a	 altor	 ideologii.	
Membrii	 acestor	 grupări	 şi	 partide	 sunt	
antieuropeni	şi	anti-NATO,	antimaghiari,	
antisemiţi	şi	anti-gay	şi	grupurile	lor	sunt	
conectate	cu	alte	grupări	de	acest	fel	din	
Europa.	

Traseismul politic– 
cauza intoleranţei  
în discursul public

Dr.	Radu Cinpoes	(Marea	Britanie)	a	
dezbătut	problema	intoleranţei	în	mediul	
politic	românesc,	afirmând	că	acest	sen-
timent	este	prezent	chiar	şi	în	discursurile	
publice	ale	partidelor	mainstream.	Forme-
le	de	intoleranţă	cuprind	o	serie	de	ste-
reotipuri	negative,	folosite	în	discursurile	
publice.	Vorbitorul	a	opinat	că	pătrunde-
rea	intoleranţei	în	rândurile	marilor	partide	
politice	se	explică	şi	prin	traseismul	politic.	
Prin	schimbarea	formaţiunii	politice,	foşti	
membri	ai	partidelor	extremiste	inoculea-
ză	 intoleranţa	 în	 ideologia	noului	 partid	
în	care	s-au	înscris.	Această	tendinţă	se	
intensifică	 şi	 este	 greu	 de	 contracarat,	
deoarece	este	 insidioasă,	a	susţinut	dr.	
Cinpoes.

Tot	despre	 impactul	extremei	drepte	
asupra	marilor	 partide	 politice	 a	 vorbit	
şi	analistul	politic	Tamas Boros,	din	Un-
garia,	prezentând	o	 istorie	a	 formaţiunii	
Jobbik.	El	a	explicat	succesul	în	alegeri	
şi	în	sondaje	al	acestui	partid	prin	deza-
măgirea	faţă	de	partidele	de	stânga	şi	de	

O  z i  n e f a s t ă  p e n t r u  o m e n i r e

centru,	prin	lipsa	siguranţei,	prin	faptul	că	
ungurii	sunt	deschişi	la	extrema	dreaptă	
şi	există	numeroase	prejudecăţi	care	se	
regăsesc	în	întreg	spectrul	politic.	Potrivit	
opiniei	lui,	deşi	respinge	alianţa	cu	acest	
partid,	premierul	ungar	Viktor	Orban	a	pus	
în	 aplicare	o	 serie	 de	 idei	 susţinute	 de	
„Jobbik”,	mai	ales	în	domeniul	economic.

Problema	 combaterii	 extremismului	
de	dreapta	a	fost	abordată	de	dr.	Harald 
Weinblöck,	care	a	creat	RAN,	reţeaua	de	
conştientizare	a	fenomentelor	extremiste,	
şi	 care	a	propus	o	serie	de	metode	de	
lucru	concrete.	

La	 rândul	 său,	 prof.univ.	 dr.	 Liviu 
Rotman	(SNSPA,	CSIER)	a	subliniat	că	
în	România	problema	extremismului	de	
dreapta	a	fost	neglijată,	că	se	tolerează	
manifesatrea	 lui	 în	 spaţii	 publice	 şi	 că	
esenţa	pericolului	extremei	drepte,	care	
depăşeşte	xenofobia	sau	antisemitismul,	
este	 atacul	 împotriva	 statului	 de	 drept.	
Combaterea	 acestui	 fenomen	ar	 trebui	
făcută	în	primul	rând	prin	educaţie,	apoi	
prin	presă	şi	prin	realizarea	unui	pact	între	
partidele	 politice	 de	 opoziţie	 împotriva	
extremismului.	

Ziaristul	Mircea Toma	 a	 analizat	
evoluţia	atitudinii	antirome	în	societatea	
română	şi	prezenţa	ei	 în	presă,	slabele	
luări	de	poziţie	şi	încercarea	de	a	schimba	
imaginea	romilor	prin	lansarea	unor	cam-

panii.	Concluzia	 vorbitorului	 a	 fost	 însă	
destul	 de	 pesimistă,	 el	 afirmând	 că,	 în	
continuare,	discursul	popular	este	rasist.	

În	prelegerea	„Memorie	bună	şi	me-
morie	«rea».	Cum	se	reflectă	memoria	co-
lectivă	despre	Holocaust	în	spaţiul	public”,	
Alexandru Florian	a	comparat	tendinţa	de	
a	aduce	în	spaţiul	public	documentele	le-
gate	de	Holocaust	cu	cea	privind	cultul	lui	
Ion	Antonescu	şi	negarea	sau	denigrarea	
Holocaustului	şi	a	constatat	că	mesajele	
despre	Antonescu	au	fost	mult	mai	per-
cutante	decât	cele	legate	de	Holocaust.	
Cei	care	îl	susţin	sunt	mult	mai	vocali	şi	
mai	prezenţi,	inclusiv	pe	internet.	În	ceea	
ce	priveşte	Holocaustul,	chiar	dacă	există	
trei	feluri	de	memorie	–	statală,	publică	şi	
ceea	ce	face	F.C.E.R.	–	implicarea	socie-
tăţii	civile	este	minimă.	În	schimb,	există	
ONG-uri	legate	de	extrema	dreaptă	care	
promovează	ideologia	celei	din	urmă.

Prelegerile	au	fost	urmate	de	întrebări,	
discuţii	şi	dezbateri.	Concluzia	 trasă	de	
reprezentanţii	 celor	 trei	 organizatori	 ai	
conferinţei	a	fost	necesitatea	unor	astfel	
de	 dezbateri,	 a	 promovării	 lor	 publice,	
precum	şi	a	informării	opiniei	publice	des-
pre	 fenomenele	care	ar	putea	submina	
democraţia.

EVA GALAMBOS

„Ziua	de	9	octombrie	1942	a	însemnat	
o	dată	nefastă	pentru	umanitate	pentru	că	
a	marcat	începutul	deportărilor	populaţiei	
evreieşti	în	Transnistria”,	afirmă	Lacziko 
Enikö Katalin,	secretar	de	stat	la	Depar-
tamentul	pentru	Relaţii	Interetnice,	într-o	
scrisoare	adresată	F.C.E.R.

În	 scrisoare	 se	mai	 arată	 că	 data	
de	9	 octombrie	 2004	a	 fost	 importantă	
pentru	 România	modernă,	 pentru	 că	
atunci	 s-a	 hotărât,	 prin	 lege,	 să	 fie	de-
cretată	Ziua	Naţională	de	Comemorare	
a	Holocaustului.	„Comemorarea	acestei	
zile	este	una	plină	de	învăţăminte	pentru	
noi	toţi	şi	reprezintă	un	act	de	asumare	
a	propriei	noastre	istorii.	Avem	obligaţia	
să	înţelegem	această	istorie,	iar	atrocită-
ţile	comise	asupra	populaţiei	evreieşti	şi	
rome	nu	trebuie	să	fie	uitate”,	precizează	
Lacziko	E.	K.

„Marcarea	acestui	moment	reprezintă	
modul	prin	care	societatea	românească	
ştie	 să	menţină	 vie	memoria	 victimelor	
Holocaustului,	dar	şi	maniera	de	a	preveni	
reeditarea	crimelor	şi	persecuţiilor	anima-
te	de	ură	şi	intoleranţă.	România	a	găsit	
puterea	de	a	privi	în	urmă,	de	a	cerceta	şi	
de	a	descoperi	adevărul	cu	privire	la	aces-
te	crime.	A	avut	puterea	de	a-şi	asuma	în	
mod	public	ororile	pe	care	statul	român	
le-a	întreprins	asupra	propriilor	cetăţeni,	
evrei	 şi	 romi.	 Era	 singura	 soluţie	 de	 a	
merge	mai	departe	pe	calea	europeană	
a	societăţilor	democratice,	prin	asumarea	
trecutului	şi	cinstirea	memoriei	victimelor.

Aş	 vrea	 să	 îmi	 exprim	profunda	du-
rere	 faţă	de	cei	 care	au	pierit	 în	 timpul	
Holocaustului	din	România	şi	să	aduc	un	
omagiu	tuturor	celor	care	au	suferit	de	pe	
urma	politicilor	discriminatorii,	antisemite	
şi	rasiste.	Pentru	ca	astfel	de	lucruri	să	
nu	 se	mai	 întâmple,	 trebuie	 să	 facem	
împreună	front	comun	împotriva	oricăror	
manifestări	de	intoleranţă	pe	criterii	rasi-
ale,	etnice,	religioase	sau	orice	altfel	de	
criterii.	Singura	cale	prin	care	putem	să	
împiedicăm	producerea	unor	asemenea	
evenimente	 tragice	 este	 să	 respectăm	
şi	 să	 promovăm	valorile	 toleranţei,	 ale	
solidarităţii	 şi	 libertăţii”,	 se	mai	 arată	 în	
scrisoare.

În	final,	Lacziko	Enikö	Katalin	afirmă	
că	„educaţia,	cunoaşterea	istoriei,	a	tra-
diţiilor	şi	a	culturii	etniilor	care	trăiesc	în	
această	ţară,	constituie	un	pas	uriaş	spre	
înţelegerea	şi	respectul	pentru	identitatea	
fiecărei	minorităţi,	iar	prin	aceasta	spre	o	
convieţuire	 armonioasă	 cu	majoritatea.	
Este	datoria	noastră	să	lăsăm	generaţiilor	
viitoare	adevărul,	să	transmitem	mesajul	
că	politicile	antisemite,	rasiale,	discrimi-
natorii	trebuie	să	fie	respinse.

Vreau	să	vă	asigur	de	întregul	sprijin	
al	Departamentului	pentru	Relaţii	Interet-
nice	în	realizarea	comună	a	obiectivelor	
legate	de	promovarea	diversităţii	etnice	şi	
lingvistice,	de	cultivarea	valorilor	comune	
şi	doresc	să	transmit	felicitări	tuturor	celor	
care	au	contribuit	la	păstrarea	şi	conser-
varea	tradiţiilor	şi	obiceiurilor	evreieşti.”	

P a p a  F r a n c i s c  p r e g ă t e ş t e  
o  v i z i t ă  i s t o r i c ă  î n  I s r a e l

Papa	 Francisc	 şi	
prietenul	 său,	 rabinul	
argentinian	 Skorka,	
care	a	locuit	câteva	zile	
la	Vatican,	au	discutat	
despre	posibilitatea	ca	
Papa	să	viziteze	Israe-
lul	în	cursul	anului	viitor,	
informează	„Vatican	In-
sider”.	„Visăm	să	mer-
gem	împreună	în	Isra-
el,	în	curând,	iar	Papa	
studiază	acest	proiect”,	
a	declarat	pentru	sursa	
citată	 rabinul	 Skorka,	
rector	 al	 Seminarului	
Rabinic	 Latino-Ameri-
can,	 care	 a	 adăugat:	
„Mă	 gândesc	 la	 cum	
ar	fi	să	îl	pot	îmbrăţişa	
(pe	papa	Francisc,	n.	red.)	în	faţa	Zidului	
Plângerii	şi	să	îl	însoţesc	la	Bethleem,	în	
teritoriile	palestiniene.	Prezenţa	sa	acolo	
ar	fi	de	mare	ajutor	acum,	când	încep	din	
nou	negocierile	de	pace”.	

Autorităţile	 evreieşti	 şi	 cele	 pales-
tiniene	 au	 adresat	 deja	 invitaţii	 Papei	
Francisc,	 iar	 Patriarhul	 Ecumenic	 al	
Constantinopolului,	Bartolomeu	I,	doreş-
te	să	sărbătorească	a	50-a	aniversare	a	
întâlnirii	istorice	dintre	predecesorul	său,	
Atenagoras,	cu	Papa	Paul	VI,	la	Roma.

„Nu	vrem	să	fie	doar	o	ocazie	pentru	
o	 şedinţă	 foto,	 ci	 una	 pentru	 a	 lansa	
un	 proces	 de	 reconsiderare	 a	 unor	
lucruri.	Noi	 nu	 avem	o	 relaţie	 de	 băut	
ceai	împreună.	Vrem	să	acţionăm	ca	să	
avansăm,	 dar	 nu	putem	avansa	decât	
dacă	 reuşim	să	 clădim	punţi	 	 pe	bază	
de	 dialog”,	 a	 afirmat	Skorka	 ,	 a	 cărui	
prietenie	 cu	actualul	 papă	datează	din	
1997.	Au	străbătut	împreună		„o	călătorie	
spirituală”,	ambii	fiind	oameni	preocupaţi	
de	aspectele	esenţiale	şi		nu		de	„proto-

col”.	„Eu	rămân,	în	continuare,	un	evreu	
pentru	el,	iar	el	continuă	să-şi	păstreze	
propria	credinţă”,	a	spus	rabinul	argenti-
nian,	care	a	fost	oaspetele	Papei		timp	de	
patru	zile.	„Luăm	masa	împreună	la	micul	
dejun,	la	prânz	şi	la	cină.	El	ţine	la	mine	
şi	controlează	toate	alimentele	pe	care	
le	mănânc,	să	se	asigure	că	sunt	caşer.	
Am	stat	împreună	de	sărbătorile	evreieşti	
şi	eu	a	trebuit	să	rostesc	rugăciunile	la	
masă,	apoi	am	tradus	ultima	rugăciune.	
El	şi	ceilalţi	comeseni	–	secretarii	săi	şi	
un	 episcop	 –	mi	 se	 alătură	 şi	 rostesc	
amin	 la	sfârşit”,	a	declarat	rabinul	pen-
tru	„Vatican	Insider”, subliniind	că	a	fost	
prima	oară	când	un	papă	şi	un	rabin	au	
locuit	împreună	la	Vatican.	

În	 final,	 rabinul	 Skorka	 a	 adăugat	
că	 „probabil	Dumnezeu	are	 ceva	de-a	
face	cu	prietenia	noastră	şi	cu	ceea	ce	
facem”	şi	că	este	conştient	de	faptul	că	
mulţi	evrei	din	Europa	şi	SUA	nu	înţeleg	
această	prietenie,	ba	chiar	se	simt	şocaţi	
de	ea.

A. NANU
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Manifestarea  
“Podurile Toleranţei” 

şi-a îndeplinit menirea
În	zilele	de	20-22	

octombrie	a.c.,	în	or-
ganizarea	B’nai	B’rith	
România,	 Forumul	
“Dr.	Moses	 Rosen”	
(BBR),	a	avut	 loc	 la	
Bucureşti	 manifes-
tarea	 “Podurile	 To-
leranţei”.	 Iniţiată	 de	
B’nai	 B’rith	 Europa,	
acţiunea	 se	 desfă-
şoară	 în	 ţări	din	Eu-
ropa	Centrală	 şi	 de	
Est,	 unde	 funcţio-
nează	 loji	 ale	BB	 şi	
are	menirea	ca,	prin	
prezentarea	 istoriei,	
credinţei	şi	personali-
tăţilor	evreieşti	din	fiecare	ţară,	să-i	apropie	de	evrei	de	
neevrei,	stabilind	între	cele	două	comunităţi	adevărate	
“Poduri	ale	Toleranţei”.	Pornind	de	la	ideea	că	a-l	cu-
noaşte	pe	celălalt	este	cea	mai	bună	cale	de	a	elimina,	
de	a	desfiinţa	prejudecăţile,	programul	elaborat	de	BB	
România	a	urmărit	tocmai	acest	scop.

Pentru	comunitatea	evreilor	din	ţara	noastră,	această	
iniţiativă	reprezintă,	de	fapt,	continuarea	acţiunilor	care	
se	desfăşoară	de	ani	de	zile,	sub	egida	Federaţiei	Co-
munităţilor	Evreieşti	din	România,	a	Comunităţii	Evreilor	
din	Bucureşti	 şi	 a	 comunităţilor	 locale,	 vizând	popu-
larizarea	 contribuţiei	 evreieşti	 la	 dezvoltarea	 culturii,	
civilizaţiei	din	România.	La	toate	aceste	programe	sunt	
invitate	personalităţi	româneşti,	atât	pentru	a-şi	aduce	
contribuţia,	cât	şi	pentru	a	asculta.	Politica	Federaţiei,	a	
comunităţilor	promovează	aceleaşi	obiective	ca	BB	Eu-
ropa	şi	BB	România	–	de	a	deschide	larg	porţile	pentru	
cei	dornici	de	cunoaştere,	considerând	că	aceasta	este	
unul	dintre	cele	mai	bune	instrumente	de	combatere	a	
antisemitismului.

Programul	prezentat	de	BB	România	în	cadrul	mani-
festării	“Podurile	Toleranţei”	s-a	înscris	clar	pe	această	
linie.	Ne	referim,	mai	întâi,	la	capitolul	“cultură”,	respectiv	
concertul	de	deschidere	de	la	Ateneul	Român,	în	care	
au	fost	prezentate	şi	creaţii	ale	unor	compozitori	evrei	
sau	pe	teme	evreieşti,	la	concertul	de	jazz	de	la	“Arcub”,	
cu	participarea	a	doi	mari	artişti	evrei,	A.G.	Weinberger	
şi	B.	Barbera,	alături	de	un	alt	artist,	de	această	dată	
rom,	mare	prieten	al	evreilor	–	Damian	Drăghici,	şi	spec-
tacolul	de	la	Teatrul	“Constantin	Tănase”,	în	care	şi-a	
găsit	loc	şi	umorul	evreiesc.	În	program	au	fost	incluse	
şi	 dezbateri	 de	 idei,	 legate	 de	 tendinţele	 actuale	 din	
lume	–	antisemitism,	xenofobie,	ură	de	rasă	–	în	cadrul	
workshop-ului	 „Discriminare	 şi	 antisemitism,	 stereoti-
puri,	prejudecăţi”,	precum	şi	de	rolul	pe	care	populaţia	
evreiască	din	România	l-a	jucat	de-a	lungul	timpului	în	
ţara	noastră,	în	cadrul	mesei	rotunde	„Contribuţia	etniei	
iudaice	la	dezvoltarea	României”.	

Desfăşurarea	 pe	 larg	 a	 acestei	manifestări	 va	 fi	
prezentată	în	numărul	viitor	al	revistei.	

EVA GALAMBOS

Distinşi	membri	şi	lideri	ai	evreilor	din	
România!

Cunoaşteţi,	 fără	 îndoială,	 existenţa	
unui	conflict	deja	prea	îndelungat	şi	lipsit	
de	raţiune,	care	a	culminat	cu	o	acţiune	
în	justiţie	introdusă	de	dl.	M.M.	Katz,	şeful	
MCA,	împotriva	preşedintelui	Federaţiei	
Comunităţilor	Evreieşti	din	România,	dr.	
Aurel	Vainer,	deputat.	Fiecare	are	dreptul	
la	justiţie,	dar	recurgerea	la	această	so-
luţie	 pentru	 rezolvarea	unor	 divergenţe	
de	opinii	 între	două	organizaţii	evreieşti	
este	 nu	 doar	 nemaiîntâlnită,	 ci	 şi	 total	
contraproductivă.

Problema	este	că,	în	prezent,	acuzaţii-
le	aduse	de	dl.	M.M.	Katz	au	depăşit	chiar	
şi	 această	 limită	 şi	 s-au	 transformat	 în	
jigniri	aduse	organelor	de	conducere	co-
lectivă	ale	F.C.E.R.	şi	membrilor	acestora.	

A	 vorbi	 într-o	 scrisoare	 despre	 „su-
puşii”	preşedintelui	Vainer,	ca	şi	despre	
inducerea	în	eroare	a	autorităţilor	şi	des-
pre	 cheltuirea	 netransparentă	 a	 banilor	
comunitari	 îi	 implică,	 deja,	 în	 războiul	
personal	al	dlui	Katz	pe	membrii	Comite-
tului	Director	al	F.C.E.R.,	care	participă	la	
luarea	deciziilor,	 inclusiv	a	celor	privind	
cheltuirea	fondurilor	comunitare.

În	 ultimii	 ani,	 cu	 sprijinul	 F.C.E.R.,	
condusă	de	Aurel	Vainer,	pe	care	M.M.	
Katz	îl	compară	cu	Nicolae	Ceauşescu,	
au	 fost	 aprobate,	 inclusiv	 de	 către	Co-
mitetul	Director,	investiţiile	care	au	făcut	
posibile,	între	altele,	restaurarea	sinago-
gilor	din	Focşani	şi	Roman,	a	Templului	
de	la	Rădăuţi	şi	a	Templului	Meseriaşilor	
din	Galaţi,	continuarea	renovării	Templu-
lui	Coral	din	Bucureşti	şi	a	Sinagogii	din	
Tulcea,	ca	să	dăm	numai	câteva	dintre	

cele	mai	 recente	 exemple,	 fără	 a	mai	
menţiona	modernizarea	 Centrelor	 de	
Instruire	 şi	Recreere	de	 la	Eforie	Nord,	
Cristian	şi	Borsec,	ridicarea	standardului	
de	asistenţă	medicală	 şi	 socială	pentru	
evreii	 vârstnici	 din	România,	 în	 special	
pentru	supravieţuitorii	Holocaustului.	Toa-
te	acestea	nu	s-au	făcut	de	pe	poziţia	de	
„voivod”	şi	nici	de	pe	cea	a	unui	laş	care	
se	 făleşte	cu	realizările	sale,	după	cum	
îl	numeşte	M.M.	Katz	pe	Aurel	Vainer.	Şi	
ele	au	fost	aprobate	de	către	un	Comitet	
Director	care	nu	este	alcătuit	din	„supuşii”	
lui	Aurel	Vainer.

Nu	am	fi	răspuns	acestor	injurii	dacă	
prezentarea	 preşedintelui	Aurel	 Vainer	
în	poziţia	de	dictator	care	conduce	dis-
creţionar	 şi	 îi	 tratează	 preferenţial	 pe	
membrii	comunităţii,	conform	intereselor	
sale	politice,	nu	ne-ar	implica	şi	pe	noi,	în	
calitatea	noastră	de	membri	ai	Comitetului	
Director	şi,	ca	atare,	de	co-autori	la	ceea	
ce	dl.	M.M.	Katz	descrie	ca	fiind	acţiuni	şi	
decizii	lipsite	de	transparenţă	şi	echitate	
faţă	de	membrii	comunităţii	evreieşti.

Ca	atare,	am	simţit	nevoia	nu	numai	
de	 a	 vă	 informa	 direct	 asupra	 acestei	
regretabile	stări	de	lucruri,	dar	şi	de	a	ne	
manifesta	public	atât	dezacordul	faţă	de	
limbajul	folosit	de	dl.	Katz	în	acest	conflict,	
cât	şi	solidaritatea	noastră	cu	preşedintele	
F.C.E.R.,	dr.	Aurel	Vainer,	un	om	care	nici	
nu	este	şi	nici	nu	se	consideră	a	fi	perfect,	
dar	care	nu	merită	acuzele	de	laşitate	şi	
orgoliu,	după	cum	noi,	membrii	Comite-
tului	Director,	nu	merităm	şi	nu	acceptăm	
acuzele	 de	 participanţi	 la	 o	 conducere	
netransparentă	şi	discreţionară.

Având	în	vedere	cele	menţionate	mai	
sus,	considerăm	că	este	normal	şi	de	dorit	
să	vă	exprimaţi	atitudinea,	de	respingere	
sau	 de	 aprobare	 a	 acuzaţiilor	 şi	 defăi-
mărilor	 aduse,	 dar	 şi	 de	 solidarizare	 a	
dumneavoastră	cu	rezultatele	importante	
obţinute	 în	aceşti	din	urmă	ani,	 în	viaţa	
comunitară	evreiască	din	România.

Cu	stimă,	
COMITETUL DIRECTOR  

AL F.C.E.R. 

S C R I S O A R E  D E S C H I S Ă
către	COMUNITĂŢILE	ŞI	OBŞTILE	EVREIEŞTI	DIN	ROMÂNIA

Comitetul	 Director	 al	 Federaţiei	
Comunităţilor	Evreieşti	din	România	a	
transmis	 recent	 o	Scrisoare	Deschisă	
către	 comunităţile	 şi	 obştile	 evreieşti	
din	România,	în	intenţia	de	a	le	informa	
despre	 evoluţia	 unui	 conflict	 apreciat	
de	semnatari	ca	fiind	„prea	îndelungat	
şi	 lipsit	 de	 raţiune”.	Redăm	conţinutul	
integral	al	documentului.

Cronica B.B.R.

La	 începutul	 lunii	 septembrie	
a.c.,	la	Federaţia	Comunităţilor	Evre-
ieşti	din	România	(F.C.E.R)	a	sosit	o	
invitaţie	mai	puţin	obişnuită.	Călugă-
riţa	romano-catolică	Neculai	Iuliana,	
membră	a	Congregaţiei	Notre	Dame	
de	Sion	din	Iaşi,	solicita	o	persoană	
care	 să	 ţină	 o	 conferinţă	 despre	
istoria evreilor din România şi 
prezenţa lor de astăzi.	Expunerea	
urma	 să	 fie	 susţinută	 la	 întâlnirea	
internaţională	a	călugăriţelor	acestei	
Congregaţii.	 Surorile	 sunt	 intere-
sate,	se	scrie	în	 invitaţie,	de	acest	
subiect,	 fiind	 implicate	 în	 dialogul	
iudeo-creştin.	Ele	au	cunoştinţe	 în	
domeniul	iudaismului,	tema	intrând	
în	 formarea	 lor	 de	 bază.	 În	 acest	
scop	ele	şi	petrec	un	timp	în	Israel.	

La	 întâlnire	 au	 participat	 apro-
ximativ	 30	 de	 surori	 din	Australia,	
Canada,	 Franţa,	 Brazilia,	Anglia,	
Costa	Rica.	

Onorând	invitaţia,	la	8	octombrie	
a.c.,	 s-au	 deplasat	 la	Mânăstirea	
„Carmelitanelor	Desculţe”	cu	sediul	
în	comuna	Snagov,	satul	Ciofliceni,	
ing.	Paul	Schwartz,	vicepreşedinte	
al	 F.C.E.R.,	 preşedinte	 al	C.E.B.,	
istoricul	Lya	Benjamin,	prof.	George	
Botescu,	etnosociologul	Hary	Kuller.	
Invitaţii	au	abordat	o	gamă	variată	
de	probleme:	 ing.	P. Schwartz	 s-a	
oprit	asupra	unor	momente	esenţiale	
ale	istoriei	evreilor	din	România	şi	a	
ilustrat	cu	cifre	dinamica	demogra-
fică	a	evreilor	români,	consecinţele	
tragice	ale	Holocaustului.	A	evocat	
impresiile	sale	zguduitoare	de	la	o	
călătorie	la	Auschwitz,	unde	au	pierit	
şi	evreii	din	Transilvania	de	Nord,	te-
ritoriu	românesc	aflat	între	anii	1940-
1944	sub	ocupaţia	regimului	fascist	
din	 Ungaria.	A	 prezentat	 situaţia	
de	astăzi	a	comunităţilor	evreieşti,	
activitatea	 lor	 în	domeniul	 cultelor,	
al	culturii	şi	al	asistenţei	sociale.	La	
ora	 actuală,	 a	 arătat	 vorbitorul,	 în	
România	 există	 38	 de	 comunităţi,	

28	de	obşti,	88	de	sinagogi	şi	827	
de	cimitire.

Având	 în	 vedere	 apartenenţa	
romano-catolică	 a	 auditoriului,	
istoricul	 Lya Benjamin	 a	 făcut	 o	
scurtă	expunere	despre	activitatea	
în	 România	 a	 nunţiului	 apostolic	
Andrea	Cassulo,	reprezentant	al	Va-
ticanului	în	anii	Holocaustului,	care	
a	desfăşurat	o	generoasă	activitate	
pentru	uşurarea	situaţiei	populaţiei	
evreieşti	din	România	în	acei	ani	de	
tragică	suferinţă.	A	intervenit	împo-
triva	 aplicării	 unor	 legi	 rasiale,	 s-a	
deplasat	în	Transnistria	pentru	ajuto-
rarea	materială	a	evreilor	deportaţi.	
Conform	documentelor	 de	 epocă,	
a	fost	printre	cei	care	au	intervenit	
împotriva	deportării	evreilor	din	Ro-
mânia	în	lagărul	de	exterminare	de	
la	Belzec.	Vorbitoarea	a	evidenţiat	
bunele	relaţii	ale	lui	Andrea	Cassulo	
cu	şef-rabinul	Alexandru	Şafran,	cu	
care	 a	 avut	 nenumărate	 întâlniri,	
şef-rabinul	 informându-l	 sistematic	
despre	situaţia	tragică	a	evreilor	din	
perioada	respectivă.

Etnosociologul	Hary Kuller	 a	
făcut	 o	 incursiune	 în	 psihologia	
evreului	 din	România,	 în	 pluriling-
vismul	său,	în	varietatea	sa	zonală	
şi	modul	 său	 de	 viaţă.	A	 insistat	
asupra	faptului	că	România	a	fost	o	
ţară	de	imigraţie	pentru	evreii	sefarzi	
şi	aşkenazi,	iar	în	a	doua	jumătate	
a	secolului	XX	–	o	ţară	din	care	au	
emigrat	 90%	din	 cei	 rămaşi	 după	

Holocaust.	A	 caracterizat	 evreul	
român	ca	fiind	pe	jumătate	oriental	
şi	pe	jumătate	occidental.

Prof.	George Botescu	a	subliniat	
atitudinea	 fraternă	 a	 comunităţi-
lor	 catolice	 din	 România	 faţă	 de	
comunitatea	 evreiască.	Atât	 ritul	
romano-catolic,	 cât	 şi	 cel	 greco-
catolic	 au	 respins	 antisemitismul	
extremist,	manifestat	 în	 perioada	
Holocaustului,	 au	 înfierat	 crimele	
comise	 împotriva	 populaţiei	 evre-
ieşti.	 În	susţinerea	afirmaţiilor	 sale	
a	evocat	exemplul	a	doi	înalţi	prelaţi	
din	Transilvania:	al	episcopului	Iuliu	
Hossu	 (greco-catolic)	 şi	 al	 episco-
pului	Marton	Aron	(romano-catolic),	
ambii	 luând	 atitudine	 în	 public	 în	
apărarea	evreilor	împotriva	ororilor	
Holocaustului.	Referindu-se	la	situ-
aţia	actuală,	prof.	Botescu	a	arătat	
că,	 deşi	manifestările	 antisemite	
sunt	 incriminate,	 totuşi,	 există	 o	
recrudescenţă	a	mişcării	legionare.	
În	încheiere,	şi-a	exprimat	speranţa	
că	viitorul	se	va	baza	pe	SHALOM şi	
pe Ierusalim ca	„axis-mundi”.

Intervenţiile	 vorbitorilor	 au	 sus-
citat	un	viu	interes,	fapt	pentru	care	
întâlnirea,	programată	să	dureze	90	
de	minute,	a	durat	190	de	minute.	
Călugăriţa	Neculai	 Iuliana,	 organi-
zatoarea	manifestării,	 a	mulţumit	
vorbitorilor	pentru	participare,	expri-
mându-şi	dorinţa	unei	colaborări	cu	
comunitatea	evreiască.	(L.B.)

„Iudaismul intră în formarea noastră de bază”
declară membrii Congregaţiei Notre Dame de Sion

Dr.	Aurel	Vainer,	 deputat,	 preşedintele	Federaţiei	
Comunităţilor	Evreieşti	din	România,	împreună	cu	prof.	
Avinoam	Şafran	(fiul	fostului	şef-rabin	al	României,	dr.	
Alexandru	Şafran)	şi	prof.	Carol	Iancu,	de	la	Universi-
tatea	din	Montpellier	(Franţa),	au	fost	primiţi	recent	de	
Preafericitul	Părinte	Daniel,	Patriarhul	B.O.R.	Discuţi-
ile,	apreciate	de	şeful	F.C.E.R.	ca	 foarte	 interesante,	
s-au	referit	la	personalitatea	fostului	şef-rabin,	pe	care	
Patriarhul	 l-a	 cunoscut	 personal,	 precum	şi	 la	 relaţia	
ştiinţă-religie.

Gazda	şi	cei	trei	oaspeţi	au	convenit	că	dezvoltarea	
contactelor	bilaterale	este	în	beneficiul	reciproc,	motiv	
pentru	care	lui	Avinoam	Şafran	i	s-a	solicitat	să	elabo-
reze	un	studiu	despre	relaţia	dintre	ştiinţă	şi	religie,	iar	
istoricului	Carol	 Iancu	 i	 s-a	propus	să	colaboreze	cu	
Patriarhia	şi	să	facă	un	studiu	despre	implicarea	şef-rabi-
nului	dr.	Alexandru	Şafran	în	dialogul	interetnic	religios	şi	
în	promovarea	contactelor	dintre	personalităţi	din	lumea	
religioasă.	După	ce	vor	fi	finalizate,	ambele	lucrări	vor	
vedea	lumina	tiparului	în	publicaţiile	Patriarhiei.	(A.M.)

D i s c u ţ i i  l a  P a t r i a r h i e  d e s p r e  
ş e f - r a b i n  d r.  A l e x a n d r u  Ş a f r a n

I M P O R T A N T
Începând	cu	luna	octombrie	2013,	sumele	ce	urmează	a	fi	virate	de	

beneficiarii	publicaţiilor	Centrului	 Iudaic	de	Editură	şi	Publicistică	către	
Federaţia	Comunităţilor	Evreieşti	din	România	să	se	ordonanţeze	în:

BANK LEUMI ROMÂNIA
SUCURSALA MOŞILOR
Adresa băncii: CALEA MOŞILOR NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI
Contul IBAN: RO89DAFB108000090989RO02
 RO06DAFB108000090989US02
 RO46DAFB108000090989EU02
swift: DAFB RO22
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Un	 domol	 accent	 slav,	 nume	 de	
poeţi,	 dintre	 care	unii	 celebri,	 care	 i-au	
străbătut	viaţa,	frânturi	de	imagini	drama-
tice	de	război	şi	de	comunism,	literatură	
rusă,	 iubire,	suferinţele	eroice	ale	 	unui	
tată	 înşelat	 în	 idealismul	 său,	Ucraina,	
literatură	 română,	 prietenie,	 pasiune,	
Moscova,	trădare,	puterea	de	o	lua	de	la	
început...doamna	Margareta Eschenazy.

S-a	născut	la	27	septembrie	1937,	la	
Bucureşti.	Destinul	i-a	fost	însă	traversat	
imediat	 de	 război.	 Îşi	 aduce	 aminte	 şi	
acum,	în	imagini	dureros	de	limpezi,	de	
pribegia	familiei	(părinţii	şi	sora	mai	mică)	
spre	Ucraina,	 apoi	 spre	Uzbekistan	 şi	
Moscova	(nume	de	localităţi	cu	sonorităţi	
când	 suav-slave,	 când	 colţuroase,	 se	
derulează:	Seravo,	Kokand,	Pokrov,	etc.,	
tot	 atâtea	 opriri	 şi	 episoade	 de	 viaţă).	
Şcoala	primară,	începută	la	Moscova	ca	
elevă	eminentă	(talentată	la	limba	rusă	şi	
matematică),	va	fi	continuată	la	Bucureşti	
(Şcoala	Pedagogică	cu	predare	în	limba	
rusă),	 concentrând	 într-un	 ritm	ameţitor	
două	 clase	 într-un	 an,	muncind	 să-şi	
ajute	familia	(dădea	meditaţii	elevilor	mai	
mari;	dorea	să-i	aducă	pe	colegii	lipoveni,	

vorbitori	a	unei	ruse	arhaice,	pe	drumul	
limbii	 ruse	 literare	 contemporane).	Are	
memoria	surprinzătoare	a	numelor	cole-
gilor	şi	profesorilor	dragi			(Nina	Vasilievna	
Sofronov	a,	profesoară,	şi	Valea,	Svetlana,	
Galea	-	colege,	unele,	mai	târziu,	poete)	
dar	 şi	 a	 evenimentelor	 istorice.	Având	
referinţe	excelente	ca	elevă	şi	studentă,	
a	putut	pleca	apoi	din	anul	al	doilea,	prin	
transfer,	 	 la	Moscova,	pentru	a	urma	 la	
Universitatea	Lomonosov	 studii	 de	 filo-
logie	rusă.	

Din	pozele	acelor	ani,	mă	priveşte	o	
fată	frumoasă,	cu	ochi	mari,	adânci,	vii,	
plini	 de	 speranţă,	 încadraţi	 de	 umbra	
întunecată	a	unui	păr	bogat,	ondulat.	 Îi	
zâmbesc	şi	mă	simt	solidară	cu	 luptele	
sale	 interioare	 şi	 cele	 cu	 împotrivirea	
vremii,	pentru	a	urca	treptele	vieţii	sale	de	
tânără	intelectuală.	După	reîntoarcerea	în	
România,	a	lucrat	treizeci	de	ani	la	Editura	
de	Stat	pentru	Literatură	şi	Artă	(ESPLA)	
ca	 redactor.	De	atunci,	s-a	născut	prie-
tenia	trainică	cu	Marin	Sorescu,	din	care	
au	rămas	cărţi	cu	dedicaţie	şi	amintirea	
plimbărilor	consacrate	polemicilor	literare.	
Îşi	 aminteşte	 cu	 plăcere	 şi	 de	 cea	 cu	

Bujor	Nedelcovici.	A	tradus	reprezentanţi	
ai	 literaturii	 ruse	contemporane	pe	care	
i-a	 selectat	 pe	 baza	 corespondenţei	
sufleteşti	 şi	 pe	 care	 i-a	 cunoscut	 apoi	
personal:	Mihail	Dudin,	Anatoli	Cepurov,	
Anna	Ahmatova.	“Traducerea	înseamnă	
o	 compoziţie”,	 îmi	 spune.	Mai	 târziu,	 a	
colaborat	 şi	 la	 Editura	 Eminescu	 şi	 la	
Editura	 pentru	 Literatură	Universală.	A	
colaborat	cu	poetul	 Ioan	Pop.	A	scris	şi	
poezie,	nepublicată	însă.

Aici,	 la	cămin,	şi-a	făcut	noi	prieteni.	
Îi	 place	 să	 lucreze	goblenuri	 (îmi	 arată	
câteva	 frumoase	 creaţii	 florale,	 expuse	
pe	 pereţii	 camerei,	 alături	 de	 poze	 de	

familie),	să	aibă	grijă	de	animale.	Printre	
prietenii	ei	se	numără	David,	Mihaela,	Ka-
tia	şi	Monica,	acei	tineri	superbi,	fondatorii		
Centrului	de	Artă	Comunitară	Vârsta	4,	la	
ale	cărui	programe	participă	cu	bucurie.	
Îmi	destăinuie	un	proiect	de	viitor	pe	care	
îl	are:	 traducerea	cărţii	 lui	 Iosif	Brenner	
Lehaim, Birobidjan	!,	care	abordează	is-
toria	constituirii	statului	evreiesc	stalinist	
siberian,	propus	ca	alternativă	socialistă	
(comunistă)	 pentru	Ereţ	 Israel.	 În	 ea	 a	
descoperit	numele	unui	coleg	drag	de	fa-
cultate	de	la	Moscova	(despre	care	nu	ştia	
că	este	evreu).	Îmi	arată	cartea	şi	îmi	tra-
duce	cu	pasiune	un	pasaj	care	vorbeşte	
despre	nebunia	unui	idealism	neaprobat	
de	mulţi	dar	care	a	avut	suficientă	forţă	
pentru	a	dovedi	că	o	motivaţie	profundă	
şi	 disperată	 –	 sionismul	 –	 poate	 zdrobi	
orice	 obstacol.	 Cu	 aceeaşi	 tenacitate,	
cu	 o	 anumită	 ardoare	 a	 cerebralităţii,	
drumul	 doamnei	Margareta	Eschenazy	
continuă	 printre	 confruntări	mai	 puţin	
ameninţătoare,	care	uneori	se	pot	trans-
forma	atât	de	uşor	în		joviale	ritmuri	ludice,	
acelea	ale	cuvintelor...

ANDREEA DAVIDOVICI

P o v e s t e a  u n e i  t r a d u c ă t o a r e

Trei cărţi  
de la Hasefer premiate
Centrul	 Cultural	 Israeliano-

Român	 din	 Tel	Aviv	 și	 revista	
„MAXIMUM”	 au	 premiat	 recent	
cele	mai	 bune	 cărți	 apărute	 în	
anul	 ebraic	 5773.	 „De	 această	
dată	 premiile	 sunt	 numeroase	
datorită	producției	neobișnuit	de	
bogate	 și	 valoroase	 de	 carte”,	
au	 precizat	 organizatorii,	 care	
au	decernat	nu	mai	puțin	de	21	
de	distincții	 unor	 lucrări	 apărute	
la	 edituri	 din	România	 și	 Israel.	
Dintre	 acestea,	 trei	 au	 revenit	
unor	 volume	apărute	 la	Editura	
Hasefer,	și	anume:	Premiul	cărții	
de	 istorie	a	 religiilor	 „Al.	Șafran”	
a	 fost	 acordat	 prof.	Moshe	 Idel	
pentru	cartea	„Lumi	vechi,	oglinzi	
noi”;	Premiul	de	eseistică	„Mihail	
Sebastian”	 –	 lui	 Zoltan	Terner	
pentru	„Destinul	iudaic	între	lumini	
și	bezne”;	Premiul	„Al.	Sever”	–	lui	
Harry	Bar	Shalom	pentru	„Soarele	
de	după	curcubeu”.	

Ceremonia	 de	 premiere	 va	
avea	 loc	 sub	 egida	Asociației	
Scriitorilor	 Israelieni	 de	 Limbă	
Română	(ASILR).

Au	mai	fost	acordate:		Premiul	
cărții	teatrale	„Ioan	Massof”	–	prof.	
Andrei	Strihan	pentru	cartea	 „O	
aventură	estetică	cu	Teodor	Ma-
zilu”	;	Premiul	cărții	de	istorie	„A.L.	
Zissu”	–	dr.	Shlomo	Leibovici-Laiș 
pentru	lucrarea	„Evreii	din	Româ-
nia	față	de	un	regim	de	schimbări	
(1944-1950)”;	 	 Premiul	 de	 poezie	 „Ilarie	 Voronca”	
–	Bianca	Marcovici	pentru	„Arta	nudului	poetic”	(Ed.	
Familia);	Premiul	de	poezie	„Tristan	Tzara”	–	Riri	Sy-
lvia	Manor	pentru	volumul	„Încă”;	Premiul	de	poezie	
„Benjamin	Fundoianu”	 –	Adrian	Grauenfels	 pentru	
volumele	„Grupul	celor	7”;	Premiul	de	proză	„I.	Peltz”	–	
Francisca	Stoleru	pentru	romanul	„Katia,	mon	amour”	
(Ed.	Vremea”);	Premiul	 „Felix	Aderca”	 –	Madeleine	
Davidsohn	 pentru	 volumul	 „Învață-mă	 să	 trăiesc”;	
Premiul	”Ion	Călugăru”	–	Magdalena	Brătescu,	pentru	
romanul	„Chipul”;	Premiul	„Al.	Mirodan”	–	G.	Mosari	
pentru	 „Miniaturi	umoristice”	 (Ed.	Familia”);	Premiul	
„F.	Brunea-Fox”	–	Roni	Căciularu	pentru	„Dragoste	și	
parfum	de	portocale”;	Premiul	„Ion	Pribeagu”	–	Lică	
Bluthal	pentru	volumul	de	cronici	umoristice	”Talmeș-
Balmeș”;	Premiul	„Sadi	Rudeanu”	–	Dorel	Schor	pentru	
„Zâmbește,	mâine	 va	 fi	mai	 rău”	 (Ed.	 24	ore,	 Iași);	
Premiul	„Aurel	Baranga”	–	Petru	Cioclu	pentru	volumul	
„Epigrama	–	punte	între	țări”	(Ed.	Napoca-Cluj	Star);	
Premiul	„Victor	Rusu”	–	Harry	Ross	pentru	romanul	
„Alergând	după	himere”	 (Ed.	 24	 ore,	 Iași);	 Premiul	
„Shaul	Carmel”	–	Maria	Găitan-Mozes	pentru	volumul	
de	poezie	„Sub	tâmpla	cerului”;	Premiul	„Marcel	Ble-
cher”	–	Aberman	Tellu	pentru	„Viața,	o	iluzie”;	Premiul	
„Camil	Baltazar”	 –	Ada	Shaulov	Enghelberg	 pentru	
„Aici	 și	 acolo”	 și	 Premiul	 de	memorialistică	 „Ovid.	
S.	Crohmălniceanu”	–	Ernest	Hușanu	pentru	cartea	
„Jurnal	pe	două	meridiane”	(Ed.	24	ore-Iași).	(T.S.)

La mulţi ani, Andrei Oişteanu!  La 65 de ani
Andrei	Oişteanu	(n.	18	octombrie	

1948)	este	unul	dintre	cei	mai	bine	
cotaţi	cărturari	români	contemporani,	
ca	 etnolog,	 antropolog,	 istoric	 al	
religiilor	şi	al	mentalităţilor.	Membru	
fondator,	 cercetător	 şi	membru	 în	
Consiliul	 ştiinţific	 al	 Institutului	 de	
Istorie	a	Religiilor	din	cadrul	Acade-
miei	Române.	Este,	de	asemenea,	
profesor	asociat	la	Centrul	de	Studii	
Ebraice	 (Universitatea	 din	 Bucu-
reşti),	 fiind	 şi	membru	 în	Consiliul	
ştiinţific	al	Centrului.	Este	preşedin-
tele	Asociaţiei	Române	de	Istorie	a	
Religiilor.

S-a	născut	în	Bucureşti	,	ca	fiu	al	
lui	Mihail	 şi	Bella	Oişteanu,	 fratele	
său	fiind	poetul	post-avangardist,	cu-
noscut	în	SUA,	Valery	Oişteanu.	Este	
membru	în	Comitetul	educaţional	al	
Institutului	Naţional	pentru	Studierea	
Holocaustului	din	România	“Elie	Wie-
sel”,	membru	al	board-ul	editorial	al	
publicaţiilor	“Journal	for	the	Study	of	
Antisemitism”	(USA),	“Studia	Hebrai-
ca”	şi	al	Editurii	Hasefer,	colaborator	
permanent	 la	 revista	 „22”.	A	urmat	
în	 1974	 cursuri	 post-universitare	
de	 studii	 orientale	 la	Universitatea	
din	Bucureşti	 (profesori:	Sergiu	Al-
George	 şi	Amita	 Bhose).	 În	 1997	
a	urmat	 cursurile	 de	 studii	 ebraice	
la	Central	European	University	 din	
Budapesta	(profesori:	Moshe	Idel	şi	
Michael	Silber).	 În	 perioada	 1997-
1999	 a	 beneficiat	 de	 o	 bursă	 de	
cercetare	 la	Universitatea	Ebraică	
din	 Ierusalim,	Centrul	 Internaţional	
de	Studiere	 a	Antisemitismului.	 În	

2002	 a	 fost	 invitat	 cu	 o	 bursă	 de	
documentare	 în	Germania	 (Berlin,	
München,	 Frankfurt,	 Düsseldorf),	
oferită	de	Institutul	Goethe,	cu	tema	
„Identitate	evreiască	şi	antisemitism	
în	Europa	Centrală	şi	de	Sud-Est”.	În	
perioada	2005-2006	a	beneficiat	de	
o	bursă	de	cercetare	(„guest	of	the	
rector”	Andrei	Pleşu)	 la	New	Euro-
pe	College	-	 Institute	for	Advanced	
Studies,	cu	tema	„Istoria	religiilor	în	
România”.	A	 fost	 co-organizator	 al	
Congresului	Internaţional	de	Istorie	
a	Religiilor,	care	s-a	ţinut	la	Bucureşti	
în	septembrie	2006.

În	 2006,	 preşedintele	României	
i-a	conferit	Ordinul	Naţional	Steaua	
României	 în	 grad	 de	Cavaler,	 „în	
semn	 de	 înaltă	 apreciere	 pentru	
contribuţia	 deosebită	 în	 domeniul	
istoriei	religiilor	şi	pentru	promovarea	
operei	lui	Mircea	Eliade”,	iar	în	2005	
preşedintele	Italiei	i-a	conferit	Ordinul	
Stella	della	Solidarità	Italiana.

În	lucrările	sale,	reabilitează	stu-

diile	vizând	practicile	magico-rituale	
şi	simbolistica	mito-religioasă,	studii	
grav	prejudiciate	de	 imensa	macu-
latură	 comercială	 care	 s-a	publicat	
în	 ultimul	 timp.	Studiile	 şi	 eseurile	
sale	 au	 fost	 traduse	 şi	 publicate	
în	 SUA,	 Franţa,	 Marea	 Britanie,	
Germania,	 Italia,	Austria,	Olanda,	
Belgia,	 Israel,	 Croaţia,	 Polonia,	
Cehia,	Ungaria,	Republica	Moldova	
etc.	A	 participat	 cu	 studii	 la	 peste	
30	de	volume	colective	publicate	în	
România,	Germania,	Olanda,	Belgia,	
Italia,	Franţa,	Suedia,	SUA.	Autorul	
a	 fost	 invitat	să-şi	 lanseze	scrierile	
la	 târgurile	 internaţionale	 de	 carte	
de	la	Bucureşti,	Budapesta	(2005),	
Paris	 (2008,	 2013),	Torino	 (2009),	
Ierusalim	 (2011),	 Frankfurt	 (2011)	
ş.a.	Pentru	studiile	şi	cercetările	sale	
i-au	fost	conferite	premii	şi	distincţii	
în	România,	 Italia	şi	 Israel.Din	mai	
2012,	 Editura	 Polirom	 a	 început	
să	 publice	Seria	 de	 autor	 «Andrei	
Oişteanu»,	din	care	până	acum	au	
apărut	 următoarele	 volume:	 „Gră-
dina	de	dincolo.	Zoosofia.	Comen-
tarii	mitologice”	 (2012);	 „Imaginea	
evreului	 în	 cultura	 română.	Studiu	
de	imagologie	în	context	est-central	
european”	(2012);	„Cutia	cu	bătrâni”	
(roman),	 (2012);	 „Ordine	 şi	Haos.	
Mit	 şi	magie	 în	 cultura	 tradiţională	
românească”	(2013).	

Mereu	 activ,	 dotat	 cu	 un	 talent	
remarcabil	 de	 cercetător,	Andrei	
Oişteanu	face	cinste	atât	culturii	ro-
mâne,	cât	şi	comunităţii	evreilor	din	
care	face	parte.	(B.M.M.)

(Urmare din pag. 7)

Trebuie	amintit	că	şi	Premiul	„Dr.	
Alexandru	Şafran”,	 acordat	 de	 fiul	
Gaonului,	 prof.	 univ.	 dr.	Avinoam 
Şafran,	 este	 cea	 mai	 frumoasă	
faptă	ce	se	poate	face	în	amintirea	
unui	părinte:	prilej	care	adună	sute	
de	oameni	să	asculte	vorbindu-li-se	
despre	viaţa	şi	opera	sa.	Anul	aces-
ta,	premiul	a	fost	oferit	prof.	univ.	dr.	
Carol Iancu.	Rabinul	Ioel Tobias,	din	
Bnei	Brak,	a	primit	Medalia	F.C.E.R.	
„Dr.	Alexandru	Şafran”.	

Azi,	în	România,	nu	mai	sunt	mulţi	
evrei,	dar,	aşa	cum	spunea	Marele	
Rabin	Şafran,	„nu	cantitatea,	ci	ca-
litatea	are	valoare”.	 În	afară	de	cei	
amintiţi,	 voci	 importante	 din	 sânul	
F.C.E.R.	sunt	rabinul	Rafael Shaffer,	
directorul	Cancelariei	Rabinice,	Edi 
Kupferberg,	consilierul	preşedintelui	
Federaţiei,	 dr.	 ing.	José Blum.	Cu	

aceştia	 să	 ne	 străduim	 să	menţi-
nem	flacăra	iudaismului	şi	să	putem	
exista.	România	a	fost,	în	trecut,	un	
important	centru	iudaic	şi	hasidic.	Să	

ne	străduim	a-l	menţine	prin	Editura	
Hasefer,	prin	revista	Realitatea Evre-
iască,	prin	zecile	de	acţiuni	culturale	
evreieşti	în	întreaga	ţară!”	(I.D.)

„ KO L  H A K AV O D !  –  T O AT Ă  C I N S T E A ! ”
Convorbire	cu	ing.	BARUCH TERCATIN 
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n e s c ” ,	
Ed i tu ra	
Orion,	 a	
condus	
r e v i s t a	
“A r i e l ” ,	
Fundaţia	
Izvoare.	
A	 co la-
borat	 şi	
co labo-
rează	cu	
n u m e -
r o a s e	
publicaţii	
din	 ţară	
ş i 	 d i n	
străină-
tate.	

Ceea	
c e 	 i m -
p r es i o -
nează	 în	 formaţia	 culturală	 a	 lui	Radu	
Cârneci	este	împletirea	unei	iubiri	pasio-
nale	pentru	natură,	tradiţia	românească	şi	
cultura	altor	popoare,	din	Europa,	Africa,	
Israel.	Magda	şi	Carmen	Cârneci	 şi-au	
urmat	tatăl	în	pasiunea	pentru	frumos	şi	
cultură,	prima	ca	poet	şi	eseist,	a	doua	ca	
muzician.	Poetul	a	debutat	în	1950	la	“Lu-
ceafărul”,	apoi,	editorial,	la	Editura	Pentru	
Literatură	(condusă	de	Marcel	Breslaşu).	
I-au	apărut	circa	treizeci	de	volume	de	po-
ezie	originală,	traduceri,	antologii,	multe	
încununate	cu	premii	de	prestigiu.	Amin-
tim	aici	 doar	 câteva	 titluri	 –	 „Cântarea	
Cântărilor”	(două	ediţii),	„Cântând	dintr-
un	arbore”,	„Scrieri”,	„Sonete”,	ş.a.	Este	
un	iubitor	al	clasicismului,	al	frumosului	
în	stare	nealterată	de	inovaţii	subcultura-
le,	un	idealist	care	crede	în	perenitatea	
purităţii	versului.	A	tradus	şi	a	antologat	
poezii	de	Leopold	Sedar	Senghor,	poet	
de	 limbă	 franceză	 şi	 fost	 preşedinte	 al	
Senegalului,	Khalil	Gibran,	Baudelaire,	
poeţi	israelieni	de	limbă	română	şi	ebra-
ică,	sud-americani,	etc.	Fostul	preşedinte	
Senghor	şi	Marele	Rabin	al	Genevei,	dr.	
Alexandru	Şafran,	 i-au	 fost	 prieteni.	 În	
carte	este	reprodusă	o	scrisoare-facsimil,	
de	mulţumire	adresată	poetului	de	către	
Marele	 Rabin.	 Numeroşi	 poeţi,	 artişti	
plastici	 l-au	elogiat,	 i-au	 făcut	 portrete.	
Este	 o	 personalitate	 bine	 cunoscută	 în	
străinătate	ca	şi	în	ţară.	Un	bărbat	frumos	
la	suflet	şi	 la	trup,	născut	pe	meleaguri	
încărcate	de	istorie,	pe	unde	a	ctitorit	şi	
Vodă	Brâncoveanu,	iubitor	nu	numai	de	
Poesie,	dar	şi	de	cultura	popoarelor,	fără	
nicio	prejudecată,	Radu	Cârneci	este	un	
model	demn	de	urmat.	

O	 carte	 despre	 frumuseţe	 şi	 înţe-
lepciune,	 cu	 şi	 despre	 un	 împătimit	 al	
frumosului	moral	şi	estetic.	

BORIS MARIAN

Ş a m a  S a l z b e r g e r  v e r s u s  p r o f .  d r.  N .  P a u l e s c u
Puţini	 ştiu	 cine	 a	 fost	

Şama	Salzberger.	S-a	năs-
cut	la	Burdujeni	(Suceava)	
în	1885,	într-o	familie	rabi-
nică.	A	făcut	studii	rabinice,	
dar	a	preferat	să	nu	urmeze	
calea	tatălui	său,	şi	a	făcut	
studii	 laice,	 limbi	 străine,	
pentru	ca	apoi	să	practice	
meseria	 de	 negustor	 de	
cuie	 şi	 alte	 obiecte	meta-
lice.	 Ceea	 ce	 i-a	 adus	 o	
oarecare	popularitate	a	fost	
cartea	 „Adevăruri	 despre	
Talmud	şi	iudaism”,	publica-

tă	în	1923	şi	reeditată	în	1938,	a	treia	ediţie	datorându-se	
Editurii	Hasefer,	acum	şi	cu	o	prefaţă	excelentă	semnată	
de	dr.	Adrian	Cioflâncă,	cercetător	la	Institutul	Xenopol	
din	Iaşi.	Şama	Salzberger	a	scris	cartea	sa	ca	o	replică,	
la	zece	ani	de	la	publicarea,	în	1913,	a	uneia	dintre	cele	
mai	 răuvoitoare	 scrieri	 antisemite	 apărute	 în	 secolul	
XX,	semnată	de	prof.	dr.	Nicolae	Paulescu,	cel	care	a	
descoperit	insulina,	numită	de	savant	pancreatinină.	

Din	motive	procedurale,	 lui	Paulescu	 i	 s-a	 refuzat	
Premiul	Nobel,	acordat	ulterior	pentru	această	desco-
perire	unor	cercetători	 canadieni.	S-a	exploatat	acest	
refuz,	 recurgându-se	 la	 un	 fals	 pretext	 –	 declasarea	

profesorului,	considerat	antisemit.	Că	a	fost	antisemit,	
bun	prieten	cu	A.C.	Cuza,	nu	este	nicio	îndoială,	dar	nu	
există	dovada	că	„evreii	s-ar	fi	răzbunat	pe	Paulescu”.	
Descoperirea	insulinei	„plutea	în	aer”,	zeci	de	cercetători	
erau	deja	pe	urmele	acestui	ferment	vital.	În	plus,	autori-
tăţile	române	au	întârziat,	cum	de	multe	ori	se	întâmplă,	
cu	îndeplinirea	procedurilor	legate	de	nominalizările	celor	
ce	concurează	la	Premiile	Nobel.

	Deci,	un	evreu	din	Burdujeni	îl	combate	pe	marele	
profesor,	într-o	carte	de	aproape	300	de	pagini,	extrem	
de	bine	întocmită,	pe	o	temă	ce	pare	inepuizabilă	–	au	
evreii	dreptul	la	existenţă,	sunt	ei	„utili”	societăţii	umane	
sau	trebuie	stârpiţi	ca	nişte	„paraziţi”	,	cum	s-au	exprimat	
mulţi	antisemiţi	din	multe	ţări,	dar	în	special	pornind	de	
la	Marr	şi	H.	Chamberlain,	în	Germania	sec.	XIX,	apoi	
Hitler,	 iar	 la	noi,	A.C.	Cuza,	o	perioadă	N.	 Iorga,	apoi	
Zelea	Codreanu,	Goga,	ş.a.?	

Paulescu	 a	 încercat	 „să	 fundamenteze	 ştiinţific“	
imoralitatea	 iudaică,	 după	 ce	a	 citit	 o	 abjectă	 lucrare	
scrisă,	 evident	 în	Germania,	 de	un	oarecare	Rohling	
şi	intitulată	„Der	Talmudjude”.	Lucrarea	„ştiinţifică”	a	lui	
Paulescu	 se	 intitulează	 „Spitalul,	Coranul,	Talmudul,	
Cahalul,	Franc-Masoneria”.	Titlul	este	cu	totul	aiuritor,	iar	
vehemenţa	antiiudaică	din	text	o	depăşeşte	pe	cea	din	
„Mein	Kampf”	a	lui	Hitler.	Multe	scrieri	antisemite	pornesc	
de	la	elucubraţiile	lui	Paulescu	despre	complotul	evre-
iesc	mondial.	Un	exemplu	de	rătăcire	într-un	domeniu	

total	necunoscut	a	unui	om	de	reală	valoare	medicală	
şi	ştiinţifică.	Paulescu	nu	a	ripostat	la	apariţia	cărţii	lui	
Salzberger	în	1923,	iar	în	1931	a	trecut	în	lumea	celor	
„drepţi”.	A	 lăsat	o	moştenire	ştiinţifică	valoroasă	–	are	
statuie	în	Bucureşti	–	dar	şi	un	document	antiumanist,	de	
care,	dacă	ar	fi	prins	Holocaustul,	poate	s-ar	fi	ruşinat.	

Nu	vom	parcurge	textul	lui	Şama	Salzberger.	Cine	a	
citit	Pirkei	Avot,	scrierile	învăţaţilor	evrei	din	cele	două	mii	
de	ani	de	exil,	Vechiul	Testament,	scriere	sacră	pentru	
evrei	şi	creştini,	cine	i-a	cunoscut	pe	evrei	nu	din	broşu-
rile	antisemite,	ci	pe	viu,	poate	să	înţeleagă	ce	nedrept,	
pernicicios,	poate	fi	un	text	scris	în	spirit	antitalmudic,	
antiudaic.	Mai	mult,	 ignoranţa	 are	un	 cuvânt	 greu	de	
spus,	deoarece	mulţi	nu	au	citit	nici	măcar	o	pagină	din	
Talmud.	Nu	se	ştie	nici	dacă	Paulescu	însuşi	a	pus	mâna	
pe	Talmud,	care	este	un	comentariu	 la	Vechiul	Testa-
ment.	Orice	text	poate	fi	falsificat	prin	citare	selectivă	şi	
incompletă,	scoatere	din	context	a	unor	fragmente,	ca	de	
pildă	–	„pe	cel	mai	bun	dintre	goi	să-l	omori”	(Paulescu	
spune	„creştini”,	dar	cuvintele	au	fost	scrise	cu	sute	de	
ani	înainte	de	Christos	şi	se	referă	la	cei	care	se	aflau	
atunci	în	luptă	cu	iudeii).	

Recomandăm	cu	căldură	această	carte,	iar	iniţiativa	
Editurii	Hasefer	de	a	o	reedita	este	lăudabilă.	

B. MEHR

M ă r t u r i a  u n u i  e v r e u  r e ş i ţ e a n
În	1941,	România	lui	Ion	Antonescu	a	întreprins	pregătiri	în	

vederea	deportării	evreilor	în	lagăre	de	muncă	sau	de	extermi-
nare.	Una	din	măsurile	cele	mai	importante	a	fost	concentrarea	
populaţiei	evreieşti	 în	oraşe,	de	unde	transportul	spre	lagăre	
ar	fi	fost	mai	simplu	de	organizat.	În	cartea	sa	“Domiciliu	forţat,	
formă	pregătitoare	a	soluţiei	finale“,	Emeric	Miki	Marosi	rela-
tează	evenimentele	din	acei	ani.

Cei	267	de	evrei	din	Reşiţa	au	primit	ordinul	de	a-şi	părăsi	
domiciliul	şi	bunurile.	Au	ajuns	cu	trenul	la	Oraviţa	unde	îi	aş-
teptau	reprezentanţi	ai	micii	comunităţi	locale.	Au	urmat	trei	ani	
de	muncă	în	condiţii	aspre	şi	umilitoare,	ani	petrecuţi	cu	spectrul	
deportării.	23	august	1944	a	adus	eliberarea,	dar	începuturile	
pentru	oamenii	fără	venit,	fără	loc	de	muncă	au	fost	dure,	iar	
în	septembrie	1944,	de	frica	invaziei	germane,	au	fost	nevoiţi	
să	se	refugieze	în	afara	oraşului.

Martor	şi	supravieţuitor	al	acelor	vremuri,	autorul	povesteşte	
într-un	ritm	alert	şi	cu	amănunte	colorate	şi	semnificative,	pe	
care	numai	 cineva	 care	a	 trecut	 prin	 aceste	 încercări	 poate	
să	le	cunoască.	Naraţiunea	este	pătrunsă	de	o	notă	de	opti-
mism	şi	un	suflu	tonic.	În	ciuda	grozăviei	experienţei,	Marosi	
reuşeşte	 să	 releve	aspectele	 pozitive	 şi	 se	 arată	 sensibil	 la	
actele	de	umanism	în	acele	condiţii	vitrege.	Este	impresionat	
de	manifestările	de	solidaritate	ale	evreilor	din	Oraviţa	cu	cei	
din	Reşiţa,	este	mişcat	şi	găseşte	cuvinte	calde	de	recunoştinţă	

pentru	comportamentul	populaţiei	creştine	din	oraş	şi	pentru	
acte	de	curaj	civic,	cum	a	fost	cazul	unor	medici	neevrei	care	
au	efectuat	operaţii	chirurgicale,	cu	toate	că	îngrijirea	evreilor	
în	spitale	de	stat	era	interzisă.

M-a	frapat	elogiul	adus	comportamentului	evreilor	discrimi-
naţi	şi	ostracizaţi,	 trăind	sub	ameninţarea	deportării	şi	morţii.	
„Populaţia	evreiască	a	fost	suficient	de	inteligentă	ca	să	înţelea-
gă	că	numai	printr-o	purtare	exemplară	şi	o	disciplină	riguroasă,	
cu	respectarea	strictă	a	dispoziţiilor,	va	putea	supravieţui”	(p.	
27).	Este	 limpede	că	cel	mai	mic	gest	de	răzvrătire	ar	fi	fost	
penalizat,	eventual	chiar	cu	deportarea	individului	care	se	re-
voltase,	poate	antrenând	pedepse	pentru	întreaga	familie.	Cu	
atât	mai	pronunţat	este	sentimentul	de	victorie	din	finalul	cărţii,	
unde	E.	M.	Marosi	vorbeşte	despre	emigrarea	în	Israel	şi	unde	îl	
putem	vedea,	într-o	fotografie,	cu	unul	dintre	nepoţi	în	uniforma	
Tsahal-ului	(Forţele	de	Apărare	ale	Israelului).

Cartea	a	apărut	cu	sprijinul	şi	sub	egida	Centrului	de	Studii	
Iudaice	din	cadrul	Universităţii	de	Vest	„Vasile	Goldiş”	din	Arad,	
în	2013,	editată	de	conf.	univ.	dr.	Speranţa	Milancovici.	Emeric	
Miki	Marosi	este	de	asemenea	autorul	volumului	 „Pagini	din	
istoria	evreilor	 la	Reşiţa”,	distins	cu	Premiul	 Iakov	Groper	 la	
Universitatea	Ebraică	din	Ierusalim.

GETTA NEUMANN

Geopoemele lui Toma 
George Maiorescu

R a d u  C â r n e c i  l a  8 5  d e  a n i

Recent,	a	apărut	la	Editura	Hasefer	un	
nou	volum	al	lui	Toma	George	Maiorescu,	
„Geopoeme	rătăcitoare,	halte	şi	momente	
pe	oceane	şi	continente”.	Pe	coperta	1	–	
chipul	fermecător	al	unui	tânăr	ofiţer	de	
marină,	iar	pe	ultima	–	un	vas	de	luptă	şi	
portretul	de	azi	al	autorului,	cu	aceeaşi	
privire	scrutătoare.	O	viaţă,	un	om	ce	va	
împlini	în	curând	85	de	ani.	

Născut	 la	 Reşiţa,	 la	 8	 decembrie	
1928,	absolvent	al	studiilor	universitare	
de	Litere	şi	Filosofie,	ca	şi	al	Institutului	
de	Literatură	“Maxim	Gorki”	
din	Moscova	 (a	 fost	 coleg	
cu	mari	 poeţi	 ca	 Evgheni	
Evtuşenko,	Bella	Ahmaduli-
na	ş.a.),	cu	o	specializare	la	
Universitatea	din	Cleveland	
(SUA),	mare	globe-trotter,	
fost	deputat	şi	şef	de	partid	
(MER),	Toma	George	Maio-
rescu	are	în	urmă	o	carieră	
prodigioasă	de	scriitor	şi	pu-
blicist,	la	revista	„Contempo-
ranul”	(1954-1971),	condusă	
de	George	Ivaşcu,	la	„Româ-
nia	 pitorească”.	Creator	 al	
unei	noi	ramuri,	Ecosofia,	membru	al	unor	
înalte	foruri	ştiinţifice,	este	autor	a	peste	
40	de	volume	de	versuri,	proză,	publicis-
tică,	filosofie.	A	avut	ca	traducători	nume	
celebre	–	Pablo	Neruda,	Evtuşenko,	ş.a.	

Cartea	pe	care	o	prezentăm	aici	este	
un	veritabil	jurnal	de	viaţă,	scris	în	versuri.	
În	anexe	–	fotografii	din	etapele	succe-
sive	 ale	 unui	 itinerar	 demn	de	 invidiat.	 
Ne desprindem de ţărm cu pleoape ră-

nite… conturul trupului săpat în umbra 
nisipului, în ciobul de oglindă din interior 
–	 sunt	 versurile	 care	 însoţesc	desprin-
derea	de	malul	originar	(1963).	 Intervin	
momentele	călătoriei	prin	spaţiu	şi	timp	
–	Conversie energetică în depresia ge-
tică, din amonte-n aval prin satul global.	
Trecem	prin	Bosfor,	prin	barierele negre,	
prin	 Turcia	 şi	 Grecia,	 prin	 antichitate	
şi	 actualitate,	 prin	 Sicilia,	 unde	 a	 fost	
îngropat	Bălcescu,	batem	drumul	lui	Ha-
nibal,	lui	Attila,	suntem	uluiţi	de	Grădina	
Hesperidelor,	poetul	se	află	între	ocean	

şi	 stele,	 ce	 sentiment	mai	
deplin	 de	 libertate	 şi	 beţie	
a	 nesfârşitului…	 Se	 aude	
plânsetul	 viorii,	 parcurgem	
într-o	clipă	 istoria	poporului	
Bibliei,	 apoi,	 din	 nou,	 pe	
întinsul	mărilor	şi	oceanelor	
spaţio-temporale.	 Citim	 cu	
emoţie	 poemele	 dedicate	
tradiţiei	 iudaice	 –	 Ierusha-
laim,	 Trumpeldor,	 Lehaim,	
Ioshua,	Puterea	Cuvântului,	
ş.a.	 În	 carte	 se	 regăsesc,	
firesc,	 şi	 preocupările	 de	
ecologist	 consecvent,	mai	

bine	 zis	 de	 ecosofist	 (termen	 introdus	
de	TGM).	Ceea	ce	determină	valoarea	
artistică,	 morală,	 culturală	 a	 acestei	
antologii	 personale	 este	 iubirea	 pentru	
Creaţie,	”optimismul	pesimist”,	îndemnul	
la	introspecţie	şi	la	implicarea	în	viaţa	Ce-
tăţii	care	sunt	reperele	scriitorului,	omului	
Toma	George	Maiorescu.	

La	mulţi	ani,	Maestre!	
B.M.M.

Radu	Cârneci	declară	cu	mândrie	că	
este	„cel	mai	vârstnic	poet	din	România”.	

La	Editura	Anamarol	a	apărut	o	carte	
ce	este	dedicată	vieţii	sale	–	„Biblioteca	
de	sentimente”	(322	p.),	cu	date	bio-bibli-
ografice,	ecouri	din	critică,	ilustraţii	cu	va-
loare	documentar-istorică,	texte	poetice.	
Să	o	parcurgem	şi	vom	avea	oglinda	unei	
vieţi	de	artist	autentic.	Coperta	este	ilus-
trată	cu	un	fragment	din	tabloul	lui	Iser	–	 
Peisaj	 (Balcic).	Pe	ultima	 copertă	 este	
portretul-fotografie	realizat	de	Liviu	Pen-
defunda,	la	Chişinău,	la	care	se	adaugă	
un	citat	din	Radu	Enescu:	 „Opera	sa	–	
amestec	rafinat	de	sensibilitate	şi	inteli-
genţă	artistică,	de	virtuozitate	de	orfevru	
şi	de	 inspiraţie	 tumultoasă”.	Redactorul	
cărţii	este	una	dintre	cele	două	fiice	ale	
scriitorului,	muziciana	Carmen	Cârneci.	

O	 definiţie	 care	 traversează	 ca	 un	
reper	opera	lui	Radu	Cârneci	este	versul	
„Iubirea-i	 axul	 cerurilor	 toate”.	 În	 1997,	
regretata	 Zoe	Dumitrescu-Buşulenga	
scria:	„Viaţa	şi	creaţia	lui	Radu	Cârneci	
se	 întrepătrund	–	 talentul	 şi	 dorinţa	 de	
împlinire	 prin	 dăruire	 totală	 sunt	 ca	 o	
îmbrăţişare	dătătoare	de	energii”.	

Poetul	s-a	născut	la	14	februarie	1928	
în	satul	Valea	 lui	Lal,	 comuna	Pardoşi,	
judeţul	Râmnicu	Sărat	(Buzău).	Modestia	
l-a	împiedicat	să	se	implice	într-o	sărbăto-
rire	binemeritată,	la	împlinirea	unei	vârste	
demne	de	invidiat.	Este	licenţiat	în	silvi-
cultură,	la	Braşov.	Nu	întâmplător,	a	editat	
în	urmă	cu	ceva	ani	o	Antologie	a	pădurii,	
în	cinci	volume.	Nu	este	natura	cea	care	
ne	naşte	şi	ne	este	refugiul	final?	În	1964	
a	 fondat	 revista	de	cultură	 “Ateneu”,	 la	
Bacău.	În	anii	1972-76	a	fost	secretar	al	
USR,	a	fondat	apoi	revista	“Neamul	româ-
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A c a d .  E U G E N  S E G A L  ( z . l . )
O mare pierdere pentru România şi pentru comunitatea evreiască

Acad.	 Eugen	 Segal	 a	 însemnat	 o	
epocă;	revista	noastră	se	conecta	la	so-
cietatea	românească,	la	viaţa	ei	culturală,	
la	valori	contemporane,	oameni	care	fac	
mândria	 obştii	 evreieşti	 din	România	 –	
plecaţi,	prea	mulţi,	dincolo	–	continuând	
să	fiinţeze	la	prezentul	etern.	Profesorul	
Eugen Segal z.l.	 a	 fost	 unul	 dintre	 ei.	
O	mare	de	oameni,	 o	mare	de	 flori	 au	
confirmat-o	fără	cuvinte,	la	Cimitirul	„Fi-
lantropia”,	veniţi	să-i	omagieze	memoria,	
să	 împărtăşească	durerea	 lor	 cu	cea	a	
membrilor	familiei.		

Din	mărturisirile	 fiecăruia	 dintre	 vor-
bitori	se	coagula	portretul	savantului,	al	
dascălului,	dar,	mai	ales,	al	omului	Eugen	
Segal.	Prin	faţa	ochilor	minţii	îmi	treceau	
scene	de	viaţă.	Cum	l-am	cunoscut	la	Ca-
tedra	de	Chimie	Fizică	a	Universităţii,	vor-
bindu-mi	despre	lucruri	rămase	afund:	Ia-
şii	copilăriei,	anii	de	formare,	urmărindu-l 
în	drum	spre	şcoală,	 roşul	sângelui	din	
pogromul	de	la	miezul	verii	lui	’41,	bucu-
riile	muzicii	alături	de	Iosif	Sava,	amândoi	
colegi	la	Şcoala	de	muzică;	anii	studenţiei	
bucureştene	 şi	 întâlnirea	 providenţială	
cu	profesorul	 şi	mentorul	 Ilie	Murgules-
cu,	creatorul	Catedrei	de	Chimie	Fizică,	
operă	preluată,	diversificată,	adusă	la	zi	
de	discipolul	care	i-a	fost.	Îmi	răsunau	în	
urechi	discursul	de	recepţie	al	discipolului	
omagiindu-şi	magistrul	la	titularizarea	ca	
membru	al	Academiei	Române,	comenta-
rii	muzicale,	în	pauze,	la	Ateneu…

„Ne	despărţim	de	una	dintre	cele	mai	
proeminente	personalităţi	ale	comunităţii	
noastre”,	 spunea	–	 în	 dublă	 calitate	 de	
vicepreşedinte	al	F.C.E.R.	şi	preşedinte	
al	CEB	–	ing.	Paul Schwartz.	„M-am	uitat	
pe	CV-ul	său:	e	formidabil”.	Domnia	sa	a	
citit,	de	asemenea,	mesajul	transmis	de	
preşedintele	Federaţiei,	dr.	Aurel Vainer,	
şi	 soţia	 sa,	 ing.	Anette Vainer,	 adresat	
îndureratei	familii;	schiţă	de	portret	despre	
„rigoarea,	 obiectivitatea”	 cercetătorului	
ştiinţific,	„vorbele	de	duh,	înţelepciunea,	
delicateţea,	modestia”	omului,	arta	de	a	
fi	soţ,	părinte	şi	bunic	minunat,	plecarea	
academicianului	Eugen	Segal	dintre	noi	
însemnând	 „o	mare	 pierdere	 nu	 numai	
pentru	 familie,	 ci	 şi	 pentru	 comunitatea	
evreiască	din	România”.	

Simptomatică	–	nevoia	multora	dintre	
oamenii	de	ştiinţă,	foşti	studenţi,	deveniţi	
colaboratori	şi	prieteni,	veniţi	să-l	conducă	

pe	ultimul	drum	–	de	a-şi	rosti	cu	voce	tare	
durerea	la	despărţirea	de	un	Om	care-şi	
merita	numele,	admiraţia	pentru	Operă,	
afecţiunea	pentru	Profesor.	„L-am	cunos-
cut	în	anul	trei	de	facultate.	Cursurile	lui	de	
genetică	fizică	m-au	format,	m-au	decis	să	
aleg	chimia	fizică.	[…]	Era	foarte	apropiat	
de	studenţi,	îi	considera	colegi.	N-aş	enu-
mera	cărţile	lui,	care	sunt	foarte	multe,	dar	
nu	pot	să	nu-i	amintesc	comportamentul	–	
lecţie	de	delicateţe,	calitatea	de	a	strânge	
oamenii	cu	care	lucra	în	jurul	său,	modul	
în	care	s-a	ocupat	de	tineri	–	a	coordonat	
peste	20	de	doctorate	–,	pe	unii	i-a	trimis	
să-şi	perfecţioneze	studiile	în	străinătate.	
Acad.	Eugen	Segal	a	fondat	disciplina	de	
analiză	termică,	a	fost	distins	cu	numeroa-
se	şi	importante	premii,	a	fost	decorat	cu	
Ordinul	Naţional	Steaua	României	în	Grad	
de	Cavaler.	A	fost	Doctor	Honoris	Causa	
al	mai	multor	universităţi	din	ţară,	a	publi-
cat	sute	de	articole	şi	studii	de	specialitate	
în	România	şi	în	lume,	a	fost	apreciat	la	
Universitatea	Stanford	din	SUA,	unde	şi-a	
îmbogăţit	studiile”,	a	spus	prof.	univ.	dr.	
Dumitru Oancea,	de	la	Departamentul	de	
Chimie	Fizică.	

Reţinându-şi	 emoţia,	 prof.	 univ.	 dr.	
Maria Zaharescu,	membru	corespondent	
al	Academiei	Române,	a	lăsat	faptele	să	
vorbească	 despre	 împlinirile	 de	 prima	
mână	ale	celui	care	„a	ştiut	să	preţuiască	
zilele	vieţii	sale”,	cum	scrie	în	Psalmi.	

Prof.	univ.	dr.	Vlad Popa,	de	la	Institu-
tul	de	Chimie	Fizică	al	Academiei	Româ-
ne,	a	explicat,	în	esenţă,	acest	sentiment:	
acad.	Eugen	Segal	a	dăruit	„rudelor	pro-
fesionale,	copiilor	şi	nepoţilor	de	breaslă”	
mai	mult	timp	decât	rudelor	propriu-zise.	
„Noi	suntem	ai	lui,	el	–	al	nostru.	Ceea	ce	
am	moştenit	de	la	profesorul	Eugen	Segal	
vom	transmite	generaţiilor	viitoare”.	

Semnificative	–	 luările	de	cuvânt	ale	
unor	reprezentanţi	ai	obştii.	Ataşamentul	
faţă	 de	 comunitatea	 căreia-i	 aparţinea,	
educaţia	 în	 acest	 spirit	 dată	 băiatului,	
preceptul	iudaic	de	a	trăi	în	aşa	fel	încât	
să	 avem	 cu	 ce	muri,	 au	 fost	 punctate	
de	 fostul	preşedinte	al	C.E.B.,	 ing.	Osy 
Lazăr:	„Acad.	Eugen	Segal	ne-a	lăsat	o	
neînchipuit	de	frumoasă	moştenire	spiri-
tuală”.	Lecţiile	de	viaţă	primite	de	la	cel	
care	pleca	–	tactul	de	a	şti	să	„aplaneze	
conflictele”	şi	lecţiile	de	artă,	„introducerea	
în	lumea	muzicii”	–		au	focalizat	discursul	

consilierului	 personal	 al	 preşedintelui	
F.C.E.R.,	Silviu Vexler.	

Nimic	 n-a	 fost	 conjunctural.	Dovadă	
mesajele	de	la	prof.	univ.	dr.	Viorica Mu-
şat,	Universitatea	„Dunărea	de	Jos”	din	
Galaţi:	„căldura	sufletească,	umorul,	iro-
nia	şi	autoironia”	profesorului;	lectorul	dr.	
Bogdan Jurcă,	Universitatea	Bucureşti:	
cariera	pe	care	i-o	datorează,	„discuţiile	
la	o	ceaşcă	cu	ceai,	pe	 fond	discret	de	
muzică	clasică”.

El Male Rahamim,	psalmodiat	de	rabi-
nul	Naphtali Deutsch, Yeduda Livnat, Alin 
Boingiu,	Kadiş-ul	rostit	de	fiul	profesorului,	
Dan Segal,	au	făcut	să	treacă	un	fior	sacru	
prin	sufletele	solidare	cu	durerea	familiei.

Soţia	 lui,	 ing.	Sandra Segal,	 cea	
care	a	pus	pe	picioare	O.T.E.R.-ul	şi	l-a	
coordonat	ani	buni,	ne-a	remis,	la	finalul	
ceremoniei	funerare,	un	text	plin	de	sen-
sibilitate,	pe	care	îl	reproducem	mai	jos:

„În	starea	de	irealitate	în	care	mă	aflam	
stând	lângă	sicriul	celui	cu	care	am	îm-
părtăşit	aproape	o	jumătate	de	secol	de	
viaţă,	am	realizat	încă	o	dată		cât	de	iubit	a	
fost,	nu	numai	respectat	ci	şi	iubit.	Erau	în	
jurul	nostru	nu	numai	membrii	Comunităţii	
din	care	facem	parte	şi	prietenii	cu	care	
din	tinereţe	am	fost	alături	şi	la	bune,	şi	la	
rele;	erau	alături	colegii,	prietenii	şi	copiii	
spirituali	ai	soţului	meu,	din	Facultate,	din	
Academie,	din	Institutul	de	Chimie	Fizică,	
ce	poartă	numele	celui	pe	care	soţul	meu	
l-a	venerat,	acad.	prof.	 Ilie	Murgulescu.	
Au	 venit	 din	 Bucureşti,	 au	 venit	 de	 la	
marginile	 ţării,	 au	 venit	 de	 la	marginile	
Europei.	Şi	cei	care	au	luat	cuvântul,	aşa	
cum	se	obişnuieşte	în	asemenea	ocazii,	
au	povestit	ce	a	 făcut,	ce	a	realizat,	ce	
a	fost.	 Iar	pe	mine,	fiecare	«a	fost»,	«a	
făcut»	m-a	străfulgerat	şi	m-a	săgetat	şi	
m-a	cutremurat.	Cred	că	despre	Eugen	
Segal	nu	trebuie	vorbit	la	trecut.

Se	spune	că	cine	nu	a	făcut	un	copil,	
nu	a	construit	o	casă,	nu	a	sădit	un	co-
pac,	a	făcut	umbră	pământului	degeaba.	
Soţul	meu	şi	cu	mine	am	realizat	aceste	
lucruri,	dar	asta	înseamnă	doar	că	trece-
rea	noastră	prin	viaţă	nu	a	fost	zadarnică.	
Am	îndeplinit	ciclul	normal		al	oamenilor:	
naştere,	viaţă,	moarte.

Dacă	 	 spun	 însă	 	 că	 despre	Eugen	
Segal	nu	trebuie	vorbit	la	trecut,	asta	este	
cu	 totul	 altceva,	 şi	 nu	 este	 exprimarea	
nechibzuită	 a	 durerii	 de	 la	 despărţire.	

Este	reluarea	vechii	poveşti		a	unui	popor.	
Atunci	când	poporul	lui	Israel	s-a	aşezat	
în	ţara	Canaanului	pe	care	i-o	promisese	
Dumnezeu,	fiecare	trib	şi-a	primit	teritoriul	
său,	în	afară	de	tribul	lui	Levi.	Leviţii	au	
avut	rolul	de	a	trăi	printre	celelalte	triburi	şi	
de	a	transmite	învăţătura,	Cuvântul.		Acum	
vreo	patru	mii	de	ani,	când	se	petreceau	
aceste	lucruri,	învăţătura	erau	doar	Cele	
Zece	Porunci,	 	 cuvântul	 lui	Dumnezeu,	
care	le	cerea	oamenilor	să	nu	se	închine	
la	idoli	şi	să	respecte	legile	omeniei.	Leviţii	
au	avut	 în	 continuare	acest	 rol	 şi	 după	
două	mii	de	ani,	atunci	când	 invăţătura	
evoluase	mult,	când	comentariile	la	Cele	
Zece	Porunci		-	Talmudul	-		au	ajuns	să	
înglobeze	 toate	 regulile	 vieţii	 omeneşti,	
de	la	spălatul	pe	mâini	înainte	de	masă	
până	la	despăgubirea	vecinului,	al	cărui	
ogor	 fusese	 călcat	 în	 picioare	de	 vitele	
altui	proprietar.	

Suntem	 în	 secolul	XXI,	 ştiinţa	 şi	 în-
văţătura	au	devenit	ceea	ce	sunt		astăzi,	
dar	rolul	leviţilor	a	rămas	acelaşi.	Iar	toţi	
Segalii	din	lume	sunt	leviţi.	Eugen	Segal	
a	făcut	ceea	ce	era	predestinat	să	facă,	
a	împrăştiat	în	lume	Cuvântul	Domnului	
de	 omenie	 şi	 de	 învăţătură.	 Cu	 orice	
risc,	fără	nici	un	compromis.	Că	suntem	
sau	nu	religioşi,	în	faţa	evidenţei	trebuie	
să	ne	plecăm.	Şi	atât	timp	cât	există	în	
lume	aceste	noţiuni,	omenie	şi	învăţătură,	
precum	şi	oameni	drepţi	care	să-i	educe		
pe	semenii	lor	în	acest	spirit,	Eugen	Segal	
va	trăi	–	ca	simbol	al	rolului	său	de	levit.”

IULIA DELEANU

(Urmare din pag. 9)

După	părerea	lui	Zamfir Bălan,	director	adjunct	la	Mu-
zeul	din	Brăila,	există	un	dezechilibru	în	prezentarea	lui	
Sebastian:	se	pune	accentul	pe	biografie,	pe	o	problemă	
legată	de	evreitatea	lui	şi	mai	puţin	pe	literatura	lui.	Este	
foarte	importantă	publicistica	lui,	iar	în	ceea	ce	priveşte	
abordarea	cronicii	 dramatice,	el	poate	fi	 comparat	 cu	
Eminescu.	Are	aceeaşi	opinie	în	ce	priveşte	repertoriile	
teatrelor.	Un	teatru	naţional	care	se	respectă	nu	poate	să	
ignore	autorii	români.	Sebastian	trebuie	văzut	în	ansam-
blu,	cu	toate	aspectele,	nu	numai	latura	extraestetică,	
a	spus	vorbitorul.

Rolul lui Nae Ionescu
Problema	relaţiilor	cu	Nae	Ionescu	a	fost,	de	aseme-

nea,	abordată	de	vorbitori.	Nu	se	poate	pune	în	paran-
teză	cartea	Martei	Petreu,	care	atrage	atenţia	asupra	
unor	derapaje	şi	a	relaţiilor	lui	Sebastian	cu	Nae	Ionescu.	
Există	aspecte	unde	cei	doi	au	manifestat	identitate	de	
vederi,	de	pildă	în	concepţia	despre	Dumnezeu,	a	sus-
ţinut	etnosociolog	dr.	Hary Kuller.	Această	abordare	a	
fost	respinsă	de	moderator.	Nae	Ionescu	ocupă	un	loc	
nemeritat	în	discuţia	despre	Sebastian.	El	nu	a	avut	nici	
un	fel	de	influenţă	asupra	scriitorului	(Nico Nitai).	Trebuie	
elucidate	relaţiile	lui	Sebastian	cu	Nae	Ionescu	şi	Mircea	
Eliade	(dr.	Ionel Saviţescu).	Cartea	Martei	Petreu	este	
interesantă	dar	falsifică	textele	lui	Sebastian	(Mihail Io-
vănel,	cercetător	la	Institutul	„George	Călinescu”).	Marta	
Petreu	nu	a	avut	la	îndemână	toate	textele	publicistice.	
Cartea	ei	va	fi	anihilată	când	vor	fi	editate	operele	com-
plete	ale	lui	Sebastian	(Zamfir Bălan).

Unde este locul bustului lui Sebastian?
Înaintea	 începerii	dezbaterilor	 legate	de	 realizarea	

unui	bust	al	 lui	Sebastian,	Suhar Goldstein,	oficiantul	

de	cult	al	Comunităţii	din	Brăila,	a	pus	problema	dacă	
nu	cumva	se	aplică	aici	interdicţia	legii	iudaice	de	a	nu-ţi	
face	chip	cioplit.	Explicaţia	dată	a	fost	că	interdicţia	se	
referă	 la	 idoli.	Dilema,	pusă	 în	două	cuvinte,	este	nu	
dacă	 trebuie	 sau	nu	 realizat	 un	bust	 al	 scriitorului,	 ci	
dacă	locul	acestuia	este	în	piaţeta	celebrităţilor	brăilene	
sau	în	alt	loc	din	oraş.

Ca	şi	alţi	participanţi,	Liviu Rotman,	directorul	Centru-
lui	de	Studiere	a	Istoriei	Evreilor	din	România	(CSIER),	
crede	că	„Mihail	Sebastian	nu	trebuie	apropiat	de	Nae	
Ionescu,	deşi	cel	dintâi	a	fost	atras	de	carisma	mentoru-
lui	său,	fără	a-i	împărtăşi	şi	ideile	politice.	Nae	Ionescu	
venea	din	mediul	unic,	multicultural	al	Brăilei,	un	loc	de	
sinteză,	 nu	 de	 conflicte,	 dar	 tocmai	 datorită	 carismei	
sale	şi	talentului	de	orator	a	reuşit	să	disemineze	ideile	
extremiste,	care	au	adus	atâta	suferinţă	în	România”.

Ideea	nu	a	fost	împărtăşită	de	dr.	Aurel Vainer,	care	
a	întrebat	retoric	„de	ce	să	nu	acceptăm	că	relaţia	lui	
Mihail	 Sebastian	 a	 fost	 cu	 părţile	 bune	 ale	 lui	 Nae	
Ionescu?”	Nici	Weiss Mishlim	nu	a	 fost	de	părere	că	
bustul	lui	Sebastian	ar	trebui	să	stea	lângă	cel	al	lui	Nae	
Ionescu,	între	altele,	pentru	că	acesta	din	urmă	i-a	spus	
scriitorului	că	nu	era	„un	om	de	la	Dunăre,	ci	un	evreu	
de	la	Dunăre”,	de	unde	se	poate	deduce	că	pentru	Nae	
Ionescu	evreul	nu	era	om.	

O casă memorială  
„Mihail Sebastian” la Brăila

Propunerea	înfiinţării	unei	case	memoriale	„Mihail	
Sebastian”	la	Brăila	a	fost	şi	ea	dezbătută	de	mai	mulţi	
participanţi	 la	„Şuetă”.	Dacă	Liviu Rotman	se	întreba	
cum	de	aceasta	nu	a	fost	încă	înfiinţată,	Aurel Vainer 
a	 replicat	 că	 problema	 financiară	 rămâne	 esenţială	
pentru	realizarea	unui	astfel	de	proiect.	Geo Şerban	a	
arătat	că	„în	oraşul	cu	salcâmi	încă	există	casa	în	care	
a	locuit	familia	Hechter,	dar	acum	are	un	alt	proprietar,	

care	a	 renovat-o	şi	de	 la	care	 imobilul	 trebuie	să	fie	
răscumpărat”.	În	schimb,	Zamfir Bălan	a	atras	atenţia	
asupra	dificultăţilor	unui	astfel	de	demers	deoarece	nu	
este	suficientă	clădirea	ca	atare,	este	nevoie	şi	de	un	
patrimoniu,	de	obiecte	care	au	aparţinut	familiei	scrii-
torului	sau	lui,	ceea	ce,	practic,	nu	există.

Absolvent al unui liceu brăilean  
de prestigiu

Periplul	 cultural	 prin	 Brăila	 s-a	 încheiat	 la	 Liceul	
„Nicolae	Bălcescu”,	înfiinţat	în	1863	şi	unde	au	studiat,	
între	alţii,	şi	Ilarie	Voronca,	Anastasie	Simu,	Perpessicius,	
Petre	Ştefănescu-Goangă,	Constantin	Sandu	Aldea,	
Mina	Minovici,	Maria	Filotti.	De	pe	băncile	acestui	liceu	
au	pornit	nu	mai	puţin	de	19	viitori	membri	ai	Academiei	
Române.	După	 cum	am	aflat	 de	 la	 actualii	 profesori	
ai	 liceului,	Mihail	Sebastian	a	fost	un	elev	bun,	având	
media	9,08	la	română,	7,67	la	latină,	8,83	la	franceză,	
8	la	filozofie	şi	aşa	mai	departe.	În	acelaşi	catalog	era	
menţionat	aspectul	îngrijit	al	viitorului	scriitor,	iar	direc-
toarea	şcolii	ne-a	explicat	că	notele	elevului	care	a	fost	
Sebastian	erau	foarte	mari	pentru	respectiva	perioadă.

În loc de final
În	loc	de	final	şi	de	concluzii,	este	suficient	să	cităm	

cuvintele	rostite	de	Nadia Ustinescu, vicepreşedinta	C.E.	
Brăila,	în	ultima	seară	petrecută	în	localitate	de	echipa	
F.C.E.R.:	„Vreau	să	mulţumesc	întregului	colectiv,	inclu-
siv	celor	care	nu	sunt	acum	aici,	celor	care	au	gândit	
acest	 eveniment,	 pentru	 a-l	 aduce	din	 nou	acasă	pe	
Mihail	Sebastian.	Ei	au	reuşit	să	ne	aducă	în	octombrie	
mirosul	de	salcâm,	să	deschidă	o	fereastră	largă,	prin	
care,	 de	 acum	 încolo,	 acest	miros	 va	 dăinui	 în	 casa	
noastră.	Încă	o	dată,	mulţumesc”.

M i h a i l  S e b a s t i a n  s e  î n t o a r c e  l a  B r ă i l a
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dispuse	într-un	semicerc,	cu	faţa	la	te-
levizor.	Nu	urmăreşte	ce	se	petrece	pe	
ecran.	Pare	că	s-a	abandonat	gândurilor	
ei,	probabil	toate	îndreptate	spre	intenţia	
evadării	 din	 cămin.	Să	meargă	acasă,	
deşi	nu	mai	ştie	unde	 i-a	 rămas	casa.	
Se	 destrămase	 orice	 alt	 gând.	 Poate	
stăruia	doar	ideea	refugiului...	Mă	aşez	
lângă	ea,	o	sărut	pe	frunte,	îi	iau	mâna	
în	palma	mea	dreaptă.	Are	o	fierbinţeală	
aparte,	cred	că	nu	este	un	semn	de	boa-
lă.	Poate	de	emoţie	că	mă	vede	alături,	
deşi	nu	ştie	limpede	cine	sunt.	Spunea	
şoptit	că	sunt	„al	ei“,	pe	urmă	credea	că	
sunt	„vecinul“...

Tac.	Tace	şi	ea.	Mie	nu-mi	vine	să	cred	
că	boala	asta	a	izbutit	s-o	devasteze	atât	
de	cumplit.

Parcă	o	văd	când	am	luat	în	primire	
apartamentul	 cumpărat	 prin	 I.C.V.L.,	 în	
rate,	pe	20	de	ani...

Nu	 i-a	venit	să	creadă	că	vom	locui	
atât	de	confortabil.	Erau	trei	camere,	cu	
baie.	Evenimentul,	 îmi	 amintesc	brusc,	
avea	 loc	 la	30	august	 1967.	A	 izbucnit	
în	plâns	de	fericire.	A	plâns	din	adâncul	
fiinţei,	ea,	care	a	copilărit	într-o	curte	cu	
26	de	odăi	şi	cu	tot	atâtea	familii.

...Iată,	suntem	împreună	la	un	capăt	
de	drum.	Încep	să	cred	că	supliciul	nu	mai	
poate	dura	mult.	Marilena	respiră	rar,	cine	
ştie	dacă	realizează	unde	suntem?	Sau	
cum	a	ajuns	aici.

Îi	cuprind	umerii	cu	braţul	stâng.	Se	
lasă	blând,	 uşor,	 în	 voia	 gestului	meu.	
Sunt	atât	de	tulburat	de	tot	ce	trăim	îm-
preună	încât,	crâncen	cu	mine	însumi,	nu	
mai	ştiu	ce	mi	se	întâmplă.	Sunt	secunde	
mutate	din	mica	lor	alveolă.	Devin	tăieturi	
în	carne	vie.

Din	 calendar	 aflu	 că	 suntem	 în	14 
octombrie 2011.	 Sună	 telefonul.	Mi	 se	
spune	sec:	„Soţia	dumneavoastră	a	de-
cedat	în	urmă	cu	patruzeci	de	minute.“

Aşa	a	luat	sfârşit	chinul.
Mă	îmbrac	la	repezeală.	Cu	un	taxi,	

ajung	la	cămin.
Trupul	ei,	supt	de	pacostea	de	Alzhei-

mer,	stă	întins	pe	pat,	acoperit	de	un	cear-
şaf.	Ridic	un	colţ	să-i	privesc	chipul.	Un	
ochi	a	rămas	deschis,	holbat	spre	tavan,	
celălalt	a	cedat,	acoperit	de	pleoapă.	Nu-i	
recunosc	trăsăturile,	cândva	dulci,	acum	
mistuite	de	suferinţă...

Plec	de	la	cămin,	potopit	de	gânduri.	
De	 remuşcări.	De	 regrete.	Până	m-am	
lămurit,	 nu	 sunt	 sigur	 că	 am	 făcut	 tot	
posibilul	să	luăm	din	scurt	maladia	bles-
temată.

Cu	toate	că	m-am	dus	la	„camera	pen-
tru	memorie“	de	la	„Alexandru	Obregia“,	
ca	să	punctez,	din	nou,	anii	de	căderi	în	
foame	perpetuă...

...Când	vine	tramvaiul	20,	urc	în	va-
gon.	E	gol	pe	cât	poate	fi	gol	un	vehicul	
care	 zăngăne	 din	 toate	 încheieturile.	
Simt	că	durerea	mea	urcă	spre	creştet,	
mă	clatină	de	parcă	vrea	să-mi	spună	că	
şinele	se	deplasează	de	la	locul	lor.	Abia	
acum,	 abia	 de-acum	 încolo,	 fără	Mari-
lena,	începe	deşertul	singurătăţii	mele.

HENRI ZALIS

La	10	ani	de	 la	expoziţia	organizată	
de	Muzeul	Ţăranului	Român,	dedicată	lui	
Iosif	Berman,	Muzeul	Naţional	Cotroceni	
oferă	publicului	o	expoziţie	care	cuprinde	
întreaga	tematică	a	operei	celui	supranu-
mit	Decanul fotoreporterilor români.

A	fost	fotograful	oficial	al	Regelui	Carol	
al	ll-lea	şi	al	Casei	Regale,	după	ce	făcuse	
reportaje	în	Rusia	revoluţiei	comuniste	şi	
la	Constantinopol,	dar	şi	în	leprozeria	din	
România,	alături	de	
F.	 Brunea	 Fox.	A	
fost,	 printre	 altele,	
în	campaniile	etno-
grafice	 ale	 lui	 Di-
mitrie	Gusti.	A	 fost	
prieten	bun	cu	Geo	
Bogza	 şi	 Brunea	
Fox	 şi	 era	 nelipsit	
de	la	concertele	lui	
Enescu,	cu	care	era	
prieten	 din	 timpul	
refugiului	în	Moldova,	din	timpul	primului	
război	mondial,	dar	şi	de	la	Şcoala	de	vară	
a	lui	Iorga	de	la	Vălenii	de	Munte,	sau	de	
la	mitingurile	 aviatice,	 unde,	 în	 acelaşi	
avion	cu	Bâzu	Cantacuzino,	fotografia	în	
timp	ce	zburau	cu	capul	în	jos.

Expoziţia	de	la	Muzeul	Cotroceni	face	
publice	pentru	prima	dată	şi	fotografii	de	
familie,	pe	 lângă	 toate	celelalte	 imagini	
extraordinare,	 ce	 realizează	o	 frescă	a	
unei	epoci.

Un	amănunt	foarte	important	
pe	care	l-am	aflat,	nu	cu	puţină	
mirare,	în	seara	de	25	septem-
brie,	la	vernisajul	expoziţiei,	de	la	
profesorul	Adrian	Ionescu,	este	
că	 Iosif	 Berman	 s-ar	 fi	 născut	
în	1890	şi	nu	în	1892,	aşa	cum	
arată	mai	toate	documentele	cu-
noscute	despre	fotograf.	Desco-
perirea	a	 făcut-o	cercetătoarea	
Adriana	 Dumitran,	 cercetând	
arhivele	de	la	Suceava	şi	găsind	
un	 certificat	 de	 naştere	 care	
atestă	acest	lucru.

Jurnalista	 şi	 colecţionara	Adina	Şte-
fan,	cea	care	a	oferit	expoziţiei	o	parte	
din	 colecţia	 Luizei	 Berman,	 cu	 care	 a	
fost	prietenă	vreme	de	10	ani,	a	povestit	
în	aceeaşi	seară	a	vernisajului,	cum	s-a	
apropiat	de	fotografie	şi	cum	a	cunoscut	
familia	Berman	din	poveştile	Luizei	Ber-
man,	fiica	cea	mare	a	fotografului.

Timp	de	peste	douăzeci	de	ani	cât	a	
activat,	Iosif	Berman	a	lucrat	la	publicaţiile	

“ D i m i n e a ţ a ” ,	
“Adevărul”,	 “Reali-
ta tea	 I lus t ra tă”	
ş i 	 m u l t e 	 a l t e	
publicaţii	din	 ţară	 ;	
în	străinătate	a	fost	
colaborator	la		“Na-
tional	Geographic”,	
“The	 New	 York	
Times”	 şi	 cores-
pondent	la	agenţiile	
Associated	Press şi	

Scandinavian	Newspaper	Press.	Promul-
garea	primelor	legi	cu	caracter	antisemit,	
după	venirea	la	putere	a	guvernului	Goga-
Cuza	în	1937,	a	dus	la	închiderea	ziarelor	
„Adevărul“	şi	„Dimineaţa“,	lui	Iosif	Berman	
fiindu-i	interzis	să	mai	fotografieze.	Acest	
lucru	i-a	declanşat	o	puternică	depresie,	
ceea	ce	a	dus,	alături	de	alte	probleme	
de	sănătate,	la	moartea	sa	prematură,	la	
17	septembrie	1941.	

GEORGE MATIN

Omul cu o mie de ochi: IOSIF BERMAN
Luni, 10 ianuarie 2011
Încerc	să	stau	de	vorbă	cu	Marilena.	

Peste	câteva	zile	se	vor	împlini	doi	ani	de	
când	este	internată	în	căminul	din	stra-
da	Jimbolia.	Pe	o	diagonală	 imaginară,	
suntem	la	două	extremităţi	ale	oraşului.	
Eu,	 cu	 domiciliul	 în	 cartierul	Titan,	 ea,	
la	marginea	 de	 nord	 a	 capitalei,	 unde	
se	 termină	 parcul	 Bazilescu,	 ia	 sfârşit	
bulevardul	Bucureştii	Noi,	 iar	 tramvaiul	
20	ajunge	la	capăt	de	linie.

Simt	nevoia	să	îi	aud	glasul.	Nu	îmi	
fac	mari	iluzii	că	am	să	izbutesc.	Boala	
ei	 înaintează	 cu	 paşi	 repezi.	Când	 se	
întâmplă	să	mă	recunoască,	eventual	să	
şi	înţeleagă	ce-i	spun,	asta,	după	pauze	
ţintite	 răbdător,	 pe	 un	 arc	 eminamente	
compatibil	 cu	 starea	 ei	 de	 năuceală.	
Aştept	un	semn.	Acel	semn	că	suntem	
în	comunicare,	deşi	la	niveluri	diferite	de	
emisie	şi	recepţie.

E	oare	destul	să-şi	dea	seama	cine	
sunt?	Aş	 vrea	 să	 cred	 că	 va	 fi	 posibil	
să	refac	experienţa	dacă	o	ratez	 iniţial.	
Mi	s-a	mai	 întâmplat.	Cred	că	dacă	ne	
auzim,	îi	şi	transmit	sentimentul	meu	de	
apropiere,	de	profundă	afecţiune.	Nu	este	
de	glumit	cu	nenumăratele	piedici	pe	care	
mi	le	pune	în	cale,	în	dorinţa	mea	de	a-i	
spune	cât	suntem	de	compatibili,	boala,	
pe	numele	ei,	Alzheimer.	Lupt	cât	pot	cu	
demenţiala	ei	putere	de	nimicire	a	fiinţei	
umane,	 chiar	 prevenit	 că	 ieşim	 învinşi,	
în	ciuda	concesiilor	pe	care	 i	 le	 facem.	
Tot	mai	sper	că	Marilena	şi	cu	mine,	cel	
care	îi	sunt	soţ	de	49	de	ani,	să	înşelăm	
prognoza.

...Doamne,	te	rog	umil,	ajut-o	pe	Ma-
rilena	să	treacă	şi	peste	încercarea	asta.

Nu	aud	de	 la	celălalt	capăt	al	firului	
vreo	 reacţie.	 Mi-o	 închipui	 cum	 ţine	
telefonul	 la	ureche.	Şopteşte	ceva?	Ca	
să-i	dau	 temei	să	mă	asculte,	 inventez	
o	mică	istorie.	Sper	să-i	trezesc,	cât	de	
cât,	curiozitatea.

Când	şi	când	tuşeşte.	Pesemne	că	a	
răcit.	Asta	mai	trebuia...	Parcă	i	se	rupe	
ceva	în	piept.	Fac	pauze	să-şi	tragă	su-
fletul.	Dar	firul	se	rupe.	Tusea	nu	o	mai	
slăbeşte.

Miercuri, 12 ianuarie 2011
Revin	telefonic	în	speranţa	că	o	infir-

mieră,	poate	chiar	asistenta	de	zi,	să-mi	
spună	dacă	Marilenei	îi	merge	mai	bine.

Afară	frigul	s-a	domolit;	ar	fi	şi	ăsta,	
oare,	un	motiv	ca	răceala	ei	să	dea	în-
apoi?

Nu	ştiu	limpede	cum	stau	lucrurile	la	
căminul-azil,	fapt	la	vedere	este	dificulta-
tea	cu	care	se	descurcă	personalul	me-
dical	în	absenţa	doamnei	doctor	Anghel,	
plecată	în	concediu,	pentru	două	luni,	la	
fiica	ei,	în	Canada.	Ştiu	cât	de	înţelegă-
tor,	de	empatic	se	poartă	doamna	doctor	
cu	 soţia	mea.	 Îi	 insuflă	 curaj,	 încearcă	
tenace	să-i	 trezească	un	minim	 interes	
pentru	profesia	pe	care	Marilena,	ca	me-
dic	pediatru,	a	practicat-o	decenii	la	rând.

18 martie 2011
Am	 venit	 „în	 vizită“	 la	Marilena.	 E	

puţin	trecut	de	ora	10.	Ca	de	obicei,	stă	
aşezată	 în	 rândul	al	doilea	din	 fotoliile	Foto Berman: Familia regală

(Urmare din pag. 7)

Ne	reînnoim	forţele	spirituale	în	El,	ne	
străduim	să	ni-L	apropiem	şi	să-i	respec-
tăm	preceptele.	[…]	Iudaismul	este	Tora,	
învăţătură	a	vieţii.	Este	învăţătură	despre	
om,	 considerat	 unitatea	 sa	materială	
şi	 spirituală.	Şi le voi face cunoscute 
legile Mele, pe care omul trebuie să le 
împlinească […], să trăiască prin ele. 
[…]	Dr.	 Barth	 a	 afirmat:	 «Omul	 există	
prin	aceea	că	vine	de	 la	Dumnezeu	şi	
merge	către	El»	[…].	Dar	adaugă:	«Tot	
restul	ţine	de	dimensiunea	posibilităţilor	
umane».	În	«tot	restul»,	iudaismul	vede	
nu	doar	posibilităţile	umane.	El	vede,	de	
asemenea,	nevoi	umane.	A	îndeplini	co-
mandamentele	lui	Dumnezeu	n-o	putem	
face	decât	aici,	pe	pământ.	[…]	Iudaismul	
nu	îngăduie	omului	refuzul	de	a	realiza	

pe	pământ.	 Iudaismul	are	 încredere	 în	
om.	[…]	Dumnezeul	iubirii	este,	de	ase-
menea,	Dumnezeul	etic.	Iudaismul	cere	
nu	numai	întâlnirea	între	om	şi	aproapele	
său,	cum	a	afirmat	dr.	Barth,	între	«Eu	şi	
Tu»,	ci	şi	între	Eu	şi	Noi.	Caritatea	joacă	
un	mare	rol	în	iudaism.	Comandamentele	
evanghelice	au	fost	enumerate,	în	primul	
rând,	în	Biblia	ebraică,	în	a	cincea	şi	a	
treia	din	Cărţile	lui	Moise:	«Să	iubeşti	pe	
Domnul	Dumnezeul	tău	din	toată	inima»,	
«Să	iubeşti	pe	aproapele	tău	ca	pe	tine	
însuţi».	 În	 cartea	 a	 treia	 a	 lui	Moise,	
preceptul	 iubirii	 aproapelui	 e	 încadrat	
de	legile	privind	justiţia	socială	şi	egali-
tatea	între	cetăţeanul	autohton	şi	străin.	
[…]	Monoteismului	spiritual	trebuie	să-i	
corespundă	un	umanism	uman”.	

Lectura	a	preludiat	momentul	de	vârf:	
decernarea	 Premiului	 „Dr.	Alexandru	

Şafran”	 pe	 anul	 2013	 profesorului	Ca-
rol Iancu	pentru	monografia	 „Evreii	din	
Hârlău.	Istoria	unei	comunităţi”.	„Această	
monografie	–	a	evidenţiat	prof.	univ.	dr.	
Avinoam Şafran	–	este	consacrată	vieţii	
unei	mici	comunităţi	cu	mari	realizări.	O	
carte	remarcabilă	prin	profesionalism.	Un	
omagiu	adus	părinţilor	profesorului	Carol	
Iancu”.	De	altfel,	a	apreciat	moderatorul,	
autorul	 a	 instituit,	 la	 Hârlău,	 Premiul	
anual	„Clara	şi	Iţic	Iancu”.	Cuvântul	lau-
reatului	s-a	constituit	într-o	remarcabilă	
sinteză	a	cărţii:	„Am	scris	această	carte	
dintr-o	datorie	de	suflet	 faţă	de	părinţii	
mei,	faţă	de	dascălii	mei.	[…]	Am	dorit	să	
trec	de	la	marea	la	mica	istorie.	Istoria	
acestei	mici	comunităţi	este	o	fereastră	
spre	 istoria	multor	 comunităţi	 evreieşti	
din	Moldova.	Am	cercetat	arhive	locale,	
din	Franţa	şi	SUA,	creând	o	bancă	de	

date	prin	care	originarii	din	Hârlău	să-şi	
redescopere	rădăcinile.	Este	o	carte	de	
istorie	socială.	Am	dat	 lista	evreilor	din	
Hârlău	căzuţi	pe	front	pentru	România,	
m-am	referit	la	echipe	sportive	evreieşti,	
la	mişcarea	sionistă.	Am	scris	despre	Ho-
locaust,	dar	şi	despre	actele	de	omenie	
din	acei	ani	 […]	 În	afară	de	 tensiuni	şi	
violenţe,	am	subliniat	voinţa	de	a	trăi	în	
comun	a	oamenilor	din	Hârlău.“

De	la	cântecele	leviţilor	în	Templul	Ie-
rusalimului	antic	până	la	marii	muzicieni	
evrei	 contemporani,	muzica	 face	 parte	
din	viaţa	noastră.	Iată	de	ce	şi	ceremonia	
aceasta	s-a	încheiat	tot	prin	muzică:	sa-
cră	–	psalmodierile	prim-cantorului	Iosif 
Adler,	şi	profană	–	minirecitalul	formaţiei	
klezmer	bucureştene,	„Bucharest	Klez-
mer	Band”,	condusă	de	Bogdan Lifşin.

Dr. ALEXANDRU ŞAFRAN: Tact, curaj, refuz al compromisului
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Dr. Wilhelm 
Filderman –  

noul preşedinte  
al Comunităţii Evreilor 

din Bucureşti (1931)
Numărul	din	6	septembrie	1931	al	ziarului	„Curierul	

Israelit”	 aducea	o	 veste	 neaşteptată	 	 pentru	 istoricul	
Comunităţii	Evreilor	din	Bucureşti:	Ely	Berkowitz,	preşe-
dinte	al	Comunităţii	timp	de	zece	ani,	şi-a	dat	demisia.	
A	fost	oare	o	premoniţie	a	sfârşitului	lui?	Căci	peste	doi	
ani,	 în	 1933,	Ely	Berkowitz	 	 încetează	din	 viaţă.	Nu.	
Motivul	 demisiei	 pare	 să	 fi	 fost	 o	 consecinţă	 a	 crizei	
economice	mondiale,	cu	 repercusiuni	 	şi	asupra	situ-
aţiei	economice	din	România,	provocând	mari	greutăţi	
şi	pentru	cunoscutul	bancher	care	a	fost	Ely	Berkowitz,	
fapt	ce	a	determinat	decizia	lui	de	a	se	retrage	din	viaţa	
obştească	evreiască.	Deşi	adunarea	conducerii	Comu-
nităţii	a	respins	cererea	de	demisie,	motivând	că	ea	va	
însemna	o	grea	 lovitură	 pentru	 activitatea	 instituţiilor	
evreieşti	de	cult,	cultură,	învăţământ,	asistenţă,	totuşi	
E.B.	nu	a	renunţat	la	hotărîrea	luată.	

O	nouă	adunare	a	conducerii,	întrunită	la	5	noiembrie	
1931,	aducea	 la	cunoştinţă	 în	mod	oficial	demisia	 lui	
E.B.	şi	hotăra	alegerea	unui	nou		preşedinte.	Inginerul	
S.Gross,	membru	 în	 conducere,	 dă	 citire	următorului	
text	semnat	de	preşedinţii	şi	vicepreşedinţii	diferitelor	
secţiuni	ale	Comunităţii:	„rugăm	pe	domnul	dr.	W.	Fil-
derman	să	binevoiască	a	accepta	funcţia	de	preşedinte	
al	Comunităţii	Evreilor	din	Bucureşti,	ţinând	seama	de	
situaţiunea	grea	în	care	se	află	Comunitatea	şi	de	nevoia	
unei	activităţi	mai	 intense	pentru	salvarea	 intereselor	
obşteşti	ale	evreilor	din	Bucureşti.”	Pe	baza	acestor	re-
comandări		s-a	propus	candidatura	doctorului	Filderman,	
care	până	atunci	deţinuse	funcţia	de	vicepreşedinte		al		
Comunităţii.	S-a	constituit	un	birou	electoral.	Rezultatul	
alegerilor:	50	de	voturi	pentru	dr.	Filderman	şi	7	voturi	
pentru	Sigmund	Birman.	Mulţumind	 pentru	 alegerea	
sa,	dr.	Filderman	a	adresat	un	apel	de	unire	a	tuturor	
evreilor,	fără	culoare	politică.	

Alegerea	dr.	W.F.	a	fost	primită	cu	multă	satisfacţie	
de	organizaţiile	evreieşti	din	Capitală	şi	din	provincie,	de	
numeroase	persoane	particulare.	In	„Curierul	Israelit”	din	
16	decembrie	1931,	publicistul	şi	una	din	personalităţile	
marcante	ale	obştei	evreieşti,	Horia	Carp,	a	semnat	un	
articol	 impresionant	 despre	 activitatea	 lui	 Filderman,	
care,	începând	cu	primele	decenii	ale	secolului	XX,	a	
devenit	liderul	principal	al	obştii	evreilor	nu	doar	din	Bu-
cureşti,	ci	şi	din	întreaga	ţară.	A	reuşit	să	obţină	drepturi	
politice	şi	cetăţeneşti	pentru	evreii	din		România,	eman-
ciparea	lor	civică.	După	refacerea	Comunităţii,	devenind	
vicepreşedinte,	dr.Filderman			s-a	afirmat	ca	principalul	
exponent	al	luptei	pentru	legalizarea	statutului	juridic	al	
Comunităţii,	pentru	reglementarea	situaţiei	şcolilor	evre-
ieşti,	pentru	asigurarea	unei	subvenţii	corespunzătoare	
din	partea	statului.	Conform	evocărilor	sale	în	„Memoirs	
et	comp.	Diares”	vol.	1,	a	avut	o	contribuţie	importantă	la	
alcătuirea	Legii	Cultelor,	promulgată	în	1928.	A	înaintat	
guvernului	 15	amendamente,	 propunând	o	 serie	 	 de	
modificări	în	cadrul	legii.	Trebuiau	asigurate	pentru	cultul	
mozaic,	ca	şi	pentru	celelalte	culte:	1.	statutul	juridic	de	
drept	public;	2.	organizarea	religiei	mozaice	ca	o	entitate	
unitară;	3.	dreptul	celor	care	vor	să	se	organizeze	se-
parat	de	a	obţine	statutul	de	persoană	juridică	de	drept	
privat.	A	propus	o	prevedere	specială	pentru	Codul	Penal	
privind	pedepsirea	celor	care	ameninţă	sau	împiedică	
una	sau	mai	multe	persoane	să-şi	practice	propria	reli-
gie,	să-şi	respecte	sărbătorile	conform	propriilor	tradiţii.	
A	propus	pedepsirea	profanării	obiectelor	şi	 lăcaşelor	
de	cult.	Propunerea	era	necesară	în	condiţiile	în	care	
au	avut	loc	astfel	de	atacuri	împotriva	lăcaşurilor	de	cult	
mozaic	din	partea	legionarilor.	Cu	o	astfel	de	activitate	
pentru	soluţionarea	unor	probleme	esenţiale	ale	vieţii	
comunitare	evreieşti,	era	firesc	ca	alegerea	lui	W.F.	să	fie	
întâmpinată	cu	o	satisfacţie	generală.	După	ce	a	devenit	
preşedinte,	una	din	primele	sale	griji	au	fost	echilibrarea	
situaţiei	financiare	a	comunităţii	şi	găsirea	de	noi	surse	
de	venit.	În	această	idee,	a	propus	montarea	unor	pa-
nouri	comemorative	pe	pereţii	templelor	din	Bucureşti	
pe	care,	contra	unei	taxe	fixate,	să	fie	gravate	numele	
defuncţilor,	 asigurându-se	 totodată	 comemorarea	 lor.	
Astfel	de	plăci	pot	fi	văzute	şi	astăzi	în	Templul	Coral	şi	
în	Sinagoga	Mare	din	Bucureşti.	Un	succes	important	
al	lui	Filderman	a	fost	obţinerea	în	anul	1932,	din	partea	
Guvernului	 Iorga,	 a	 recunoaşterii	 statutului	 juridic	 de	
drept	public	nu	doar	a	comunităţii	 din	Bucureşti,	 ci	a	
tuturor	comunităţilor	din	ţară.	Prin	meritele	activităţii	sale,	
nu	doar	în	calitate	de	preşedinte	al	C.E.B.-ului,	dar	prin	
toate	celelalte	funcţii	pe	care	le	deţinea,	încă	din	acea	
perioadă	dr.	W.F.	era	recunoscut	ca	o	personalitate	a	
vieţii	evreieşti,	care	a	contribuit	la	făurirea	istoriei	evreilor	
din	România.

LYA BENJAMIN

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

.B.

Ferească Dumnezeu  
de-aşa succese!

Senatorul	 liberal	Teodor	Atanasiu	
declară	 senin	 că	 privatizarea	CFR	
Marfă	„este,	de	fapt,	un	succes”	care	
va	contribui	la	„atragerea	unor	inves-
titori	serioşi”.	Desigur	că,	vorba	poe-
tului,	„ce	anume-a	fost,	ce-am	vrut	să	
fie,	noi	nu	vom	şti-o	poate	niciodată...”,	 
dar	un	lucru	e	sigur:	astfel	de	succese	
nu	 vor	 atrage	 niciodată	 investitori,	
decât	poate	de	teapa	lui	Dan	Diaco-
nescu.

Şi	asta	nu	pentru	că	nu	s-a	vândut	
CFR	Marfă.	Ci	 pentru	 că,	de	 la	bun	
început,	contractul	a	fost	astfel	făcut	
încât	compania	să	nu	poată	fi	vândută,	
ceea	ce	a	şi	permis	GFR	să-şi	ia	banii	
înapoi.	Noul	ministru	al	Transporturilor,	
Ramona	Mănescu,	 n-a	mai	 prididit	
să	explice	presei	că	Gruia	Stoica	ar	
fi	putut	plăti	cele	172	de	milioane	de	
euro	restante,	dacă	ar	fi	fost	de	acord	
să	 renunţe	 la	 condiţiile	 suspensive.	
Drept	este,	dar	în	acel	caz	GFR	nu	ar	
fi	putut	intra	în	posesia	CFR,	iar	statul	
român	nu	ar	fi	putut	încasa	banii	din	
respectivul	 cont,	 până	 ce	Consiliul	
Concurenţei	 nu	 şi-ar	 fi	 dat	 acordul	
privind	eventuala	poziţie	de	monopol	
al	GFR	 pe	 piaţa	 transporturilor	 din	
România.	Aşa	 că,	Gruia	Stoica	ar	 fi	
putut	plăti	banii	numai	dacă	ar	fi	dorit	
să	contribuie	la	imaginea	Ministerului	
Transporturilor	 ca	mare	 campion	 al	
privatizărilor	în	ţara	noastră.

Afirmam	mai	 sus	 că	 „succese”	 
à la Atanasiu	nu	pot	atrage	nicidecum	
investitori	pentru	că	respectivele	„reu-
şite”	schiţează	o	imagine	a	autorităţilor	
române	din	domeniu	(concret,	a	Comi-
siei	de	Privatizare	de	la	Transporturi)	
fie	ca	incapabile	să	elaboreze	un	con-
tract	corect	de	privatizare,	fie	ca	lipsite	
de	onestitate	şi	încercând	să	„ia	faţa”	
FMI	cu	o	privatizare	de	formă.	Nici	un	
investitor	 serios,	 român	 sau	 străin,	
nu	 ar	 dori	 să	 fie	 implicat	 în	 vreuna	
dintre	situaţiile	de	mai	sus.	Explicaţia?	
Simplă:	legea	prevedea	un	termen	de	
60	-	180	de	zile	în	care	să	se	realizeze	
vânzarea	CFR,	dar	„specialiştii”	de	la	
Comisie	au	stabilit	termenul	minim,	de	
două	luni,	în	care	nu	se	putea	încadra	

ancheta	Consiliului	Concurenţei,	 re-
glementată,	tot	de	lege,	la	maximum	
150	de	zile.	

Şi,	ca	să	punem	cireaşa	pe	tort,	să	
mai	amintim	că	o	cunoscută	firmă	de	
avocatură,	selecţionată	să	fie	consul-
tantul	juridic	al	Comisiei	de	Privatizare	
în	cazul	CFR	Marfă,	declară	cu	non-
şalanţă:	„Nefinalizarea	Contractului	de	
privatizare	este	o	situaţie	pentru	care	
nu	poate	fi	ţinută	culpabilă	vreuna	din	
părţile	 contractante	 sau	 consultanţii	
lor	juridici.”

Ceea	ce,	 în	 limbajul	politicienilor,	
se	traduce	prin	cuvântul	„succes”!

Primăvara nu le prieşte 
arabilor

Din	entuziasmul	suscitat	acum	doi	
ani	 de	 „primăvara	 arabă”,	 din	 iluzia	
democraţiei,	pe	care	mişcările	parcă	
trase	la	indigo	din	Tunisia	şi	Egipt	(dar	
şi	 din	 alte	 ţări	 din	Orientul	Mijlociu)	
păreau	 să	o	 anunţe,	 acum	a	 rămas	
doar	un	gust	amar.

Recent,	economistul	şef	al	Băncii	
Europene	 pentru	 Reconstrucţie	 şi	
Dezvoltare	(BERD),	instituţie	care	se	
grăbise	să	răspundă	solicitărilor	de	a	
include	respectivele	state	în	zona	sa	
de	activitate,	a	analizat	situaţia	din	re-
giune	într-un	articol	intitulat	„The	Arab	
Awakening	Aftermath”	 (Consecinţele 
dureroase ale primăverii arabe),	publi-
cat	de	blogul	Project	Syndicate.

„Puţine	dintre	problemele	care	au	
dus	la	înlăturarea	liderilor	autocraţi	au	
fost	apoi	rezolvate”,	constată	Bergloff,	
care	aminteşte	succesiunea	unor	gu-
verne	interimare,	insuccesul	în	orga-
nizarea	unor	alegeri	libere,	creşterea	
şomajului,	scăderea	investiţiilor	pentru	
combaterea	 sărăciei,	 accesul	 greoi	
la	 finanţare	 al	 firmelor	 private.	 „Pe	
acest	fundal,	orice	şoc	extern	ar	putea	
împinge	 economiile	 ţărilor	 arabe	 în	
recesiune”,	comentează	economistul	
şef	al	BERD,	care	adaugă	că	pentru	
relansarea	 lor	 ar	 fi	 necesare	 sume	
mult	mai	mari	decât	cele	investite	deja.

Astfel,	 în	2011	statele	bogate	din	
G8	au	promis	să	acorde	38	de	miliarde	
de	 dolari	 americani,	 într-un	 interval	
de	trei	ani,	ţărilor	care	trecuseră	prin	
aşa-zisa	 „primăvară	 arabă”,	 iar	 cele	

din	Consiliul	de	Cooperare	al	Golfului,	
în	 special	Arabia	Saudită,	Emiratele	
Arabe,	Qatar	şi	Kuweit,	au	pus	28	de	
miliarde	de	dolari	 la	dispoziţia	 ţărilor	
arabe	afectate	de	mişcările	populare.	
Numai	că	toţi	aceşti	bani	au	fost	doar	
o	picătură	de	apă	în	Sahara,	iar	pentru	
uşurarea	efectelor	„primăverii	arabe”	
ar	fi	nevoie	de	circa	30-40	de	miliarde	
de	dolari	în	fiecare	an,	plus	alte	măsuri	
de	sprijin	tehnic	şi	economic,	resurse	
care	nu	vin	de	nicăieri.	Cel	puţin	de-
ocamdată.

Economia e bine, noi - faliţi
O	privire	sumară	la	cifrele	privind	

starea	 economiei	 româneşti	 este	 în	
măsură	să	îţi	creeze	un	şoc.	Ne	lău-
dăm,	în	multe	domenii,	cu	o	situaţie	de	
invidiat,	iar	autorităţile	de	la	Bruxelles	
confirmă	că	aşa	stau	lucrurile.	Avem	
unul	dintre	cele	mai	scăzute	niveluri	
de	îndatorare	publică,	ocupând	locul	
patru	 din	 cele	 28	 de	 state	membre	
ale	 UE,	 după	 Estonia,	 Bulgaria	 şi	
Luxemburg	(nota	bene,	Luxemburgul	
are	cel	mai	ridicat	nivel	de	trai	din	Uni-
une).	Avem	unul	dintre	cele	mai	mici	
deficite	bugetare	din	UE,	sub	3%,	deci	
mult	mai	bine	decât	ţări	ca	Franţa	sau	
Marea	Britanie.

La	 ce	 ne	 servesc	 aceste	măreţe	
realizări?	La	blazon,	pentru	că	la	buzu-
nar,	nici	vorbă.	Astfel,	produsul	intern	
brut	al	României	 reprezintă	49%	din	
media	 europeană,	 de-a	 lungul	 celor	
24	de	ani	de	tranziţie	izbutind	noi	per-
formanţa	de	a	rămâne	în	permanenţă	
pe	 penultimul	 loc	 în	UE	 la	 capitolul	
bunăstare.

În	prezent,	avem	1,45	milioane	de	
oameni	 care	muncesc	 la	 negru,	 nu	
ne	mai	plătim	creditele,	aşa	că	avem	
740.000	de	restanţieri,	care	datorează	
băncilor	33,3	miliarde	de	lei,	iar	volu-
mul	datoriilor	creşte	de	la	o	lună	la	alta.

Aşa	 că	 revin	 şi	 zic:	 toate	 perfor-
manţele	 economice	ale	României	 şi	
sacrificiile	 populaţiei	 din	 ultimii	 ani	
nu	au	reuşit	decât	să	crească	nivelul	
sărăciei,	 deşi	 la	 nivel	 naţional	 avem	
realizări	care	fac	ţări	mult	mai	mari	şi	
mai	prospere	să	pălească	de	invidie.

ALEXANDRU MARINESCU

Activitatea	comercială	desfăşurată	de	evreii	din	Ro-
mânia	o	putem	afla	din	documentele	publicate	în	paginile	
Monitorului	Oficial	de	la	1895.	Monitorul	Oficial	nr.15/20	
Aprilie	 (2	Maiu)	 cuprinde	 (p.769)	hotărârea	secţiei	 co-
merciale	a	Tribunalului	Ilfov	prin	care	se	certifică	faptul	
că	„în registrul firmelor individuale la No 20344 din 1895 
s’a înscris firma „Hers Iacobsohen” cu comerciul de 
pielărie şi făină, cu magazinul central la Bucureşci, str.
Patria No 14 şi cu sucursală în oraşul Giurgiu, neavând 
procurator”. Se	pare	că	este	vorba	de	o	mică	firmă	a	unei	
persoane	modeste	care	lucreză	singur,	fără	procurator,	
având	ca	obiect	al	comerţului	său	o	combinaţie	cel	puţin	
originală,	ocupându-se	atât	de	vânzarea	de	făină,	cât	şi	
cea	a	obiectelor	de	pielărie.

În	numărul	următor	al	Monitorului	Oficial	aflăm	(p.517)	
despre	 hotărârea	Tribunalului	Teleorman:	 „Se publică 
spre generală cunoscinţă că D.Adolf Abeles, prin jurnalul 
acestui tribunal No 1943 din 1895 şi’ a radiat firma sa 
particulară, înscrisă la acest tribunal sub No 1574 din 
1893, cu sediul principal în comuna Zimnicea şi cu o 
sucursală la Alexandria, cu comerciul de cereale şi casă 
de scompt şi incaso şi la care are de procurator general 
pe D.Samuel Gerstl.” Din	 scurta	 informaţie	 se	 poate	
aprecia	că	firma	d-lui	Abeles	avea	un	obiect	mai	amplu	
şi	diversificat,	dar	durata	de	funcţionare	a	firmei	a	fost	
relativ	scurtă,	de	circa	2	ani	(1893	–	1895),	neputând	şti	
ce	a	determinat	patronul	să	radieze	firma	sa.

În	volumele	cuprinzând	Monitorul	Oficial	găsim	multe	
referiri	 la	 evrei	 comercianţi	 intraţi	 în	 faliment.	 În	 acest	
sens	se	publică	de	la	anunţuri	cu	caracter	informativ	la	
hotărâri	ale	unor	instanţe	judecătoreşti	care	menţionează	
inclusiv	procedura	legală	aplicabilă	la	momentul	resec-
tiv.	La	p.443	se	află	sentinţa	No	689	a	Tribunalului	Ilfov,	
secţia	comercială,	care	„hotărăsce: Declară în stare de 

faliment pe Ancel et Hirsch Goldemberg, comercianţi de 
haine pentru dómne, în strada Lipscani. Fixéză în mod 
provisoriu epoca încetării plăţilor lor din diua de 13 Aprilie 
1895, data depunerii bilanţului.

Ordonă sigilarea averei mobilă a numiţilor.
Numesce jude-comisar pe D.G.A.Mavrus şi sindic pro-

visoriu pe D.advocat Gr.Andronescu. Se va scrie bursei 
a trece numele faliţilor în tabelul ţinut în sala acelei onor 
bursei, conform art.710 din codul comercial.

Fixéză diua de 22 Aprilie 1895 orele 12 în di pentru 
când creditorii se vor aduna la tribunal pentru alegerea 
membrilor delegaţiunei de supraveghere a creditorilor şi 
a sindicului definitiv.

Acordă creditorilor termen până la 2 Maiu 1895 pe ntru 
a depune la grefă declaraţiunea de verificarea creanţelor; 

Acéstă disposiţiune se va comunica parchetului cu 
copie de pe sentinţă şi acţiune. Extract de pe această 
sentinţă se va publica prin Monitorul Oficial, se va mai 
afişa în sala tribunalului, la bursă, la primăria Capitalei, 
la camera de comerciu şi la domiciliul faliţilor.

Sentinţa este executorie provisoriu.
Dată şi citită în şedinţă publică, la 13 Aprilie 1895.”
După	cum	se	poate	observa,	sentinţa	secţiei	comer-

ciale	identifică	comercianţii	faliţi,	obiectul	de	activitate	al	
firmei	şi	sediul	acesteia.	Ea	stabileşte	măsurile	pe	care	
le	 ia	 instanţa:	 numirea	 judecătorului	 şi	 a	 celui	 sindic	
provizoriu,	înscrierea	în	tabel	la	bursă	a	numelor	faliţilor,	
fixarea	termenului	pentru	adunarea	creditorilor	în	vederea	
celor	care	vor	conduce	operaţiunile	în	cadrul	falimentului,	
cât	şi	modul	de	publicitate	aplicabil	în	asemenea	situaţii.	
Pe	parcursul	filelor	Monitorului	Oficial	vom	afla	anunţuri	
cu	privire	la	acest	faliment,	care	vor	arăta	felul	în	care	
acesta	se	derulează.

I. SILBERSTEIN

Existenţa evreilor reflectată  
în Monitorul Oficial al Regatului României (XII)
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Expoziţia unor 
artişti israelieni 

de origine română
La	Sinagoga	din	Satu	Mare	şi	apoi	la	

secţia	de	artă	a	Muzeului	Judeţean		a	fost	
organizată	expoziţia	a	cinci	artişti	 	 isra-
elieni	de	origine	română:	Arie	Berkovitz,	
Digi	Dekel,	Belu	Simon	Făinaru,	Yehudith	
Matzkel	şi	Philip	Rantzer,	toţi	născuţi	în	
România,	dar	formaţi	în	Israel,	aparţin	ge-
neraţiei	1948-1966.	Sunt	artişti	moderni,	
care	se	ocupă	de	grafică,	desen,	obiecte,	
instalaţii	iar	operele	lor	sunt	cunoscute	în	
întreaga	 lume,	prin	expoziţii	 de	grup	şi	
individuale.	Lucrează	în	stiluri	diferite,	dar	
toţi	practică	şi	arta	fotografică.	Iniţiativa	
organizării	 acestei	 expoziţii	 a	 aparţinut	
Ambasadei	Israelului	din	România.

De	 altfel,	 Sinagoga	Share	Tora	 din	
Satu	Mare	este	un	loc	de	desfăşurare	a	
vieţii	artistice.	În	cadrul	Zilelor	Muzicale	
Sătmărene,	pe	13	octombrie	a.	c.	Filar-
monica	din	oraş	a	organizat	un	concert	
de	muzică	 de	 cameră,	 în	 care	 au	 fost	
prezentate	creaţii	ale	compozitorilor	Wa-
genseil,	Couperin,	Schubert,	Şostakovici	
şi	 Max	 Bruch.	 Violoncelistul	 austriac	
Rudolf	Leopold	s-a	alăturat	cvartetului	de	
instrumentişti	din	Satu	Mare,	oferind	un	
program	de	înalt	nivel	artistic.

Rudolf	Leopold	a	mai	concertat	şi	la	
sala	Filarmonicii,	 împreună	 cu	pianista	
de	origine	 română	Raluca	Ştirbăţ,	care	
trăieşte	 la	Viena.	Cei	doi	au	 interpretat	
piese	de	Enescu,	Bartok	şi	Kodaly.	Zilele	
Muzicale	Sătmărene	s-au	încheiat	cu	un	
recital	la	castelul	Karolyi	din	Carei,	unde	
violoncelistul	Răzvan	Suma	şi	pianistul	
spaniol	 Josu	 Okinena	 au	 interpretat	
Sonatele	pentru	pian	şi	violoncel	de	Jo-
hannes	Brahms.	(E.G.)

Satu 
Mare

Bacău

C o m u n i t A t i
Sfârşitul	lunii	septembrie	a	fost	o	perioadă	de	activitate	inten-

să	în	comunitatea	evreiască	din	Bacău.	Astfel,	pe	22	septembrie	
a	avut	loc	deschiderea	cursurilor	de	Talmud	Tora,	pe	anul	5774.

	La	Moineşti,	oraş	înfrăţit	cu	localitatea	Roş	Pina	din	Israel,	
a	avut	 loc	 inaugurarea	 lucrărilor	 de	 reabilitare	 şi	 renovare	a	
Capelei	şi	a	gardului	de	la	Cimitirul	Evreiesc.	Lucrările	au	fost	
efectuate	de	F.C.E.R.,	 în	parteneriat	 cu	Primaria	Moineşti	 şi	
Asociaţia	Activ	Moineşti.	Valoarea	totală	a	lucrărilor	a	fost	de	
56.700	lei,	din	care	10.000	lei	au	fost	suportaţi	de	către	F.C.E.R.	

Inaugurarea	lucrărilor	a	avut	loc	la	25	septembrie,	în	prezenţa	
ing.	Albert	Kupferberg,	 secretar	 general	 F.C.E.R.,	 ing.	Rudy	
Marcovici,	director	CAPI,	ing.	Viorel	Ilie,	primarul	municipiului	
Moineşti,	 ing.	Butnaru	 Izu,	 	preşedinte	C.E.	Bacău,	 ing.	Briff	
Hainrich,	reprezentant	CAPI,	Josephine	şi	Beatrice	Kohlenberg,	
membre	 în	 conducerea	Fundaţiei	 Leolam,	precum	şi	 a	 unor	
personalităţi	din	viaţa	culturală	a	Moineştiului.

În	cuvântul	său,	ing.	A.	Kupferberg	a	apreciat	parteneriatul	
dintre	Primăria	Moineşti	şi	F.C.E.R.	Bucureşti	cât	şi	faptul	că	
primarul	Viorel	Ilie	a	fost	receptiv	la	problemele	obştii	evreieşti	
locale.	De	asemenea,	secretarul	general	al	Federaţiei	a	apreciat	
faptul	că	primăria	locală	a	transformat	numele	lui	Tristan	Tzara	
(Samuel	Rosenstock),	originar	din	Moineşti,	în	brand	turistic.

Primarul	Viorel	Ilie	a	reliefat	că	primăria	va	continua	eforturile	
de	 reabilitare	şi	amenajare	a	Cimitirului	Evreiesc	şi	 transfor-
marea	acestuia	într-un	punct		istoric	şi	turistic	al	municipiului.

Ing.	 Izu	Butnaru	a	 elogiat	memoria	 fostului	 preşedinte	 al	
obştii	moineştene,	Raphael	Kohlenberg.	În	cuvântul	său,	preotul	
Andrioaie	a	povestit	amintiri	din	copilăria	sa	şi	despre	prietenii	
săi	evrei.	Dr.	Ivan,	un	bun	prieten	al	lui	Raphael	Kohlenberg,	a	
sădit	un	pom	în	memoria	lui.

Ziua	a	continuat	cu	un	program	artistic	oferit	de	către	Primăria	
Moineşti,	la	care	şi-au	adus	contribuţia	tineri	muzicieni	din	Roş	
Pina	(Israel),	artişti	de	la	Teatrul	“Bacovia”	din	Bacău	precum	
şi	diverse	grupuri	de	elevi	talentaţi	de	la	şcolile	din	municipiu.	
Tinerii	muzicieni	erau	membrii	unei	delegaţii	de		25	elevi	elevi	
de	la	o	şcoală	de	arte	din	Roş	Pina,	invitaţi,	în	timpul	vacanţei	

de	Sucot,	de	primăria	din	Moineşti.	Aşa	cum	se	ştie,	Roş	Pina	
a	fost	întemeiat	de	emigranţii	din	Moineşti.	

La	C.E.	Bacău,	copiii	din	Roş	Pina	au	fost	primiţi	cu	multă	
căldură	de	cursanţii	Talmud	Tora-Bacău,	pregătiţi	cu	răbdare	şi	
pasiune	de	prof.	Herman	Mariana.	Toţi	tinerii,	înfrăţiţi	de	îndată,	
au	interpretat,	cu	har	şi	dedicaţie,	cele	mai	frumoase	melodii	
din	folclorul	evreiesc.

Joi,	26	septembrie	2013,	delegaţia	de	tineri	din	Roş	Pina,	
îndrumată	pe	 toată	 perioada	 vizitei	 în	România	 de	 consilier	
Viorel	Costea,	de	la	Primăria	Moineşti,	au	revenit	la	Bacău	şi	
au	participat,	alături	de	enoriaşii	băcăuani,	la	slujba	religioasă	
de	Şmini	Aţeret,	de	la	Sinagoga	“Rosen”	din	Bacău.

La	plecare,	tinerii	au	afirmat	că	au	fost	primiţi	foarte	călduros	
la	Bacău	şi	că	vor	reveni	de	câte	ori	vor	avea	ocazia,	ne-au	spus	
preşedintele	C.E.	Bacău,	Izu	Butnaru,	şi	reprezentantul	CAPI,	
oficiantul		Hainrich	Briff.

Activităţi intense în beneficiul comunităţii

„Am fost profund impresionat de viaţa comunităţii”
Într-o	scrisoare	adresată	către	ing.	Fe-

lix Koppelmann,	preşedintele	Comunităţii	
Evreilor	din	Oradea,	şi	lui	Andrei Seidler,	
director	al	JCC	Oradea,	Bruce P. Kleiner,	
consilier	pentru	presă	şi	cultură	din	cadrul	
Ambasadei	SUA,	 şi-a	 exprimat	 bucuria	
pentru	clipele	trăite	în	mijlocul	membrilor	
comunităţii	cu	prilejul	sărbătorilor	de	Roş	
Haşana.	„Am	fost	profund	impresionat	şi	
înduioşat	de	experienţa	pe	care	am	avut-o	
împreună	cu	dumneavoastră	în	Oradea.

şi	a	fost	o	mare	onoare	pentru	mine	să	
fiu	invitat	 la	slujba	de	Roş	Haşana	şi	 la	
recepţia	care	a	urmat	în	sala	centrală	a	
sinagogii”,	 a	 scris	 B.P.	 Kleiner,	 care	 a	
afirmat	că	s-a	simţit	minunat	şi	a	învăţat	
multe	despre	religia	şi	civilizaţia	iudaică,	
inclusiv	despre	comunitatea	din	Oradea.	
El	şi-a	manifestat,	de	asemenea,	satisfac-
ţia	pentru	progresul	înregistrat	la	şantierul	
proiectului	susţinut	din	Fondul	Ambasa-
dorial	pentru	Conservare	Culturală,	„unul	

dintre	cele	mai	bune	exemple	de	utilizare	
eficientă	într-un	proiect	comunitar	a	unor	
fonduri	 limitate	pentru	a	 realiza	o	mare	
lucrare	de	restaurare”.	„Vă	felicit	pentru	tot	
ce	aţi	reuşit	până	acum	şi	vă	doresc	mult	
succes	până	la	finalizarea	proiectului”,	a	
mai	arătat	semnatarul	scrisorii.	El	speră	
să	mai	poată	veni	la	Oradea	ca	să	vadă	
progresele	 care	 vor	 urma	 în	 proiectul	
sinagogii-muzeu.

Eveniment 
comemorativ

Membri	 ai	 comunităţii	 evreilor	 plo-
ieşteni,	profesori	şi	elevi	de	 la	Colegiul	
Teoretic	 „Al.	 I.	Cuza”	 şi	 Liceul	 „Grigore	
Moisil”,	autorităţi	locale	şi	judeţene	au	co-
memorat	Ziua	Holocaustului	în	România.	
Preşedintele	comunităţii,	ing.	Adela Her-
dan,	a	prezentat	tragedia	evreilor	români	
în	 acei	 ani.	Unul	 dintre	 supravieţuitori,	
Gilu Iuftaru,	 a	 vorbit	 despre	 suferinţele	
propriei	familii,	 iar	profesorul	Alexandru 
Bădulescu	–	despre	impresiile	în	faţa	unui	
memorial	al	Holocaustului	din	Polonia.	În	
numele	elevilor,	a	vorbit	Dorian Obrejan.

Coresp. ing. ADELA HERDAN,
preşedinte al C.E. Ploieşti  

Ploieşti

Oradea

Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor  
scriitorul Gheorghe Schwartz a citit din creaţia lui

Între	 26-28	 septembrie	 a.c.,	Repre-
zentanţa	Comisiei	Europene	în	România,	
Agenţia	Naţională	pentru	Programe	Co-
munitare	în	domeniul	Educaţiei	şi	Formării	
Profesionale,	 Departamentul	 pentru	
Relaţii	Interetnice,	din	cadrul	Guvernului	
României,	şi	o	serie	de	institute	care	îşi	
desfăşoară	 activitatea	 în	România	 au	
organizat	un	ciclu	de	manifestări	dedicate	
Zilei	Europene	a	Limbilor	în	cadrul	eve-
nimentului	denumit	„LinguaFEST	2013”.

La	deschiderea	oficială,	care	s-a	des-
făşurat	la	sediul	Reprezentanţei	Comisiei	
Europene	în	România,	Niculae Idu,	şeful	
Reprezentanţei	Comisiei	Europene,	Enikő 
Katalin Laczikó,	 secretar	de	stat	 la	De-
partamentul	pentru	Relaţii	Interetnice,	şi	
alte	personalităţi	au	subliniat	importanţa	
marcării	acestei	zile.	Ea	se	sărbătoreşte	
cu	începere	din	2001	şi	are	menirea	de	
a	 scoate	 în	 evidenţă	 bogăţia	 lingvistică	
a	Europei,	cu	cele	24	de	limbi	oficiale	şi	
cu	cele	peste	60	de	limbi	regionale	sau	

ale	minorităţilor,	sensibilizarea	publicului	
faţă	de	plurilingvism	în	Europa,	cultivarea	
diversităţii	culturale	şi	lingvistice	şi	încura-
jarea	învăţării	limbilor	străine	de	către	toţi	
europenii.	Aceloraşi	obiective	le-a	servit	şi	
acordarea	premiilor	European Language 
Label	 (Certificatul	 lingvistic	 european),	
pentru	 proiecte	 în	 domeniul	 predării	 şi	
învăţării	limbilor	străine.

Cafenea literară 
interculturală

În	aceeaşi	zi	a	fost	organizată	şi	ca-
feneaua	 literară	 interculturală,	 intitulată	
„Cetăţenie	europeană	şi	dialog	intercultu-
ral”.	La	această	manifestare	au	participat	
scriitori	aparţinând	minorităţilor	naţionale	
din	România.	Astfel,	au	citit	din	operele	
lor,	în	limba	maternă	şi	în	limba	română,	
prozatorul	 şi	 poetul	 Joachim Wittstock 
(Sibiu),	 din	 partea	minorităţii	 germane,	
dramaturgul	 român	 de	 etnie	maghiară	
Csaba Séekely	 (Târgu	Mureş),	 poetul	
Slavomir Gvozdenovici	 (Timişoara),	
care	este	şi	deputat	al	minorităţii	sârbe,	
prozatorul	Gheorghe Schwartz	 (Arad),	
din	partea	 comunităţii	 evreilor,	 scriitorul	
român	de	etnie	ucraineană	Corneliu Irod 
şi	Sorin Sandu,	actor	 la	teatrul	“Masca”	
şi	poet	în	limba	romani.

Fiecare	scriitor	şi-a	prezentat	pe	scurt	
preocupările	şi	activitatea	literară,	măsura	
în	care	literatura	minorităţilor	din	România	
este	susţinută	şi	cunoscută.	Astfel,	Slavo-
mir	Gvozdenovici	a	subliniat	coexistenţa	

etniilor	 din	 Banat	 şi	 eforturile	 depuse	
pentru	a	face	cunoscută	cultura	sârbilor	
din	România.	Una	dintre	ideile	relevate	de	
el	a	fost	importanţa	valorii	şi	a	promovării	
autorilor	pentru	talentul	lor	şi	nu	fiindcă	ar	
face	parte	dintr-o	minoritate	sau	alta.	Scri-
itorul	Gheorghe	Schwartz,	autor,	printre	
altele,	al	ciclului	în	11	volume	“Cei	o	sută”,	
pe	care	a	reuşit	să-l	termine	în	acest	an,	a	
prezentat	două	povestiri.	El	a	recunoscut	
că	nu	va	citi	în	limba	etniei	sale,	ebraica,	
deoarece	nu	o	 cunoaşte,	 activitatea	 lui	
literară	desfăşurându-se	exclusiv	în	limba	
română.	Prima	povestire	citită,	“Partizan	
şi	trădător”,	are	ca	subiect	avatarurile	unui	
evreu	în	contextul	istoric	actual.

Demnă	de	atenţie	a	fost	şi	apariţia	lui	
Sorin	Sandu,	care	a	vorbit	despre	acti-
vitatea	pe	 care	o	desfăşoară	 împreună	
cu	alţi	 artişti	 în	 rândul	 etniei	 rome,	una	
dintre	 iniţiative,	 foarte	bine	primită,	fiind	
reprezentarea	în	limba	romani,	în	diferite	
comunităţi	ale	romilor,	a	piesei	“O	noapte	
furtunoasă”	de	I.L.	Caragiale.	Dacă	Ghe-
orghe	Schwartz	 scrie	 în	 limba	 română,	
scriitorul	 Corneliu	 Irod	 este	 bilingv	 şi	
crează	şi	în	limba	română,	iar	alte	opere	
şi	le	traduce	din	ucraineană	în	română.

În	 dezbaterea	 care	 a	 urmat,	 atât	
scriitorii	cât	şi	publicul	au	recunoscut	im-
portanţa	unor	astfel	de	manifestări,	care	
vor	 contribui	 la	 promovarea	 cunoaşterii	
reciproce	a	creaţiilor	literare	şi	a	limbilor	
minorităţilor,	unul	dintre	obiectivele	ma-
jore	ale	Zilei	Europene	a	Limbilor.	(E.G.)

Lecţie  
de toleranţă etnică
La	Biblioteca	Municipală	“Şcoala	Arde-

leană”	din	Blaj	a	avut	loc	luni,	7	octombrie,	
comemorarea	intitulată	“Ecouri	din	Holoca-
ust”,	organizată	de	Şcolile	Gimnaziale	„Pe-
tru	Pavel	Aaron”,	„Toma	Cocişiu”	şi	„Simion	
Bărnuţiu”.	Au	participat	 elevi	 şi	 profesori,	
în	frunte	cu	directoarea	Şcolii	„P.P.	Aaron”,	
Carmen	Gabriş,	bibliotecarii	instituţiei	con-
duse	 de	Simona	 Frâncu	 şi	 viceprimarul	
Livia	Mureşan,	care	a	transmis	şi	mesajul	
primarului	Gheorghe	Rotar.	

După	un	moment	de	reculegere	în	me-
moria	victimelor	Holocaustului	şi	o	scurtă	
rugăciune	 rostită	 în	 ebraică	 şi	 în	 limba	
română,	Avram	 Faibis	 a	 făcut	 o	 scurtă	
prezentare	a	evoluţiei	comunităţii	evreieşti	
din	spaţiul	românesc	şi	a	subliniat		că	“Ho-
locaustul	a	însemnat	o	decizie	care	a	privit	
un	popor,	oriunde	s-ar	fi	aflat:	a	fi	născut	
evreu	echivala	cu	o	condamnare	la	moarte”.	
Elevii	au	susţinut	referate	ştiinţifice,	iar	pro-
fesorii	de	istorie	au	avut	intervenţii	despre	
etapele	derulării	Holocaustului	în	Europa	şi	
în	România	antonesciană	şi	mai	cu	seamă	
despre	pogromurile	de	la	Dorohoi	şi	Iaşi.	În	
încheiere,	au	avut	loc	un	recital	de	poezie	şi	
o	audiţie	de	muzică	evreiască.	(A.F.)

Blaj
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J E W I S H 	 R E A L I T Y
Pope Francis 

prepares  
a historical  

visit in Israel
Pope	 Francis 	 and	 h is 	 f r iend,	

Argentinian	Rabbi	Skorka,	who	was	for	
several	days	in	Vatican,	have	discussed	
the	 possibility	 that	 the	 Pope	will	 visit	
Israel	 in	 the	 course	 of	 the	 next	 year,	
“Vatican	Insider”	informs.	“We	dream	to	
go	together	in	Israel	soon,	and	the	Pope	
is	 studying	 this	 project,”	 said	 for	 the	
quoted	source	Rabbi	Skorka	,	rector	of	
the	Latin-American	Rabbinic	Seminary,	
who	added:	“I	 think	about	how	it	would	
be	to	embrace	him	(Pope	Francis,	editor’s	
note)	in	front	of	the	Wailing	Wall	and	to	
accompany	 him	 to	 Bethlehem,	 in	 the	
Palestinian	territories.	His	presence	there	
would	be	helpful	now,	when	they	started	
again	the	peace	talks”.

The	Jewish	and	Palestinian	authorities	
have	 already	 sent	 invitations	 to	 Pope	
Francis,	and	the	Ecumenical	Patriarch	of	
Constantinople,	Bartholomew	 I,	wishes	
to	celebrate	the	50th	anniversary	of	the	
historic	meeting	between	his	predecessor,	
Atenagoras,	with	Pope	Paul	VI	in	Rome.

“We	do	not	want	to	be	just	an	occasion	
for	 a	 photo	 shoot,	 but	 one	 to	 launch	a	
process	of	reexamination	of	some	things.	
We	don’t	have	a	relationship	of	drinking	
tea	 together.	We	want	 to	 act	 to	make	
progress,	 but	 we	 can’t	move	 forward	
unless	we	manage	 to	 build	 bridges	 of	
dialogue,”	Skorka	said,	whose	friendship	
with	 the	 current	Pope	 started	 in	 1997.	
They	made	 along	 together	 “a	 spiritual	
journey”,	 both	 being	 concerned	 about	
the	essential	aspects	of	people	and	not	
by	formal	“protocol”.	“I	still	remain	a	Jew	
for	him,	and	he	continues	to	maintain	his	
faith,”	 said	 the	Argentinian	Rabbi	who	
was	the	guest	of	the	Pope	for	four	days.	
“We	 take	meals	 together	 at	 breakfast,	
lunch	and	dinner.	He	cares	about	me	and	
controls	all	the	food	I	eat,	to	ensure	that	
they	are	casher.	We	stayed	together	for	
the	Jewish	holidays	and	I	had	to	utter	the	
prayers	at	meals,	and	 then	 I	 translated	
the	last	prayer.	He	and	his	meals	fellow	-	
his	Secretaries	and	a	Bishop	-	join	me	and	
utter	the	Amen	at	the	end“,	said	Rabbi	for	
“Vatican	Insider“,	pointing	out	that	it	was	
the	first	 time	a	Pope	and	a	 rabbi	were	
living	together	at	the	Vatican.	

Finally,	Rabbi	Skorka	added	that	“God	
probably	has	something	 to	do	with	our	
friendship	and	with	what	we	do”	and	that	
he	is	aware	of	the	fact	that	many	Jews	in	
Europe	and	the	US	do	not	understand	this	
friendship,	and	even	feel	shocked	by	it.

The Commemoration of the Holocaust Day in Romania

In	the	presence	of	remarkable	guests	from	France,	Israel,	
Switzerland,	 of	 Princess	Margarita	 and	Prince	Nicholas,	 of	
Robert	 Negoiţă,	Mayor	 of	 Bucharest’s	 sector	 3,	 of	 FJCR,	
JCB,	B’nai	B’rith	Romania	leaders,	the	square	and	obelisk	in	
memory	of	the	former	Chief	Rabbi	of	the	Jewish	community	in	
Romania	between	1940-1947,	Dr.	Alexandru	Şafran	(z.l.),	was	
inaugurated	in	Bucharest.

Dr.	Aurel	Vainer,	FJCR	president,	the	Mayor	of	Bucharest’s	
sector	 3,	Robert	Negoiţă,	 Eng.	 Paul	 Schwartz,	 FJCR	Vice	
president	and	President	of	JCB,	held	speeches.	The	ceremony	
of	awarding	the	distinctions	“Dr.	Alexandru	Şafran”	was	attended	
by	His	Excellency	Dan	Ben-Eliezer,	 Israel’s	Ambassador,	by	
prominent	cultural	and	religious	personalities,	originating	from	
Romania,	from	Israel	and	Diaspora,	FJCR,	JCB,	BBR	leaders.	
In	front	of	the	opened	Aron Kodesh,	Rabbi	Raphael	Shaffer	and	
prime	cantor	Iosif	Adler	prayed	for	the	prosperity	of	Israel	and	
Romania.	Former	Chief	Rabbi’s	personality	was	commemorated	
by	Eng.	Baruch	Tercatin,	a	well-known	name	of	the	Romanian	
Allyiah,	the	translator	in	Romanian	of	many	of	the	works	of	Chief	
Rabbi,	by	Ţicu	Goldstein	and	by	Dr.	Aurel	Vainer.

For	 the	 first	 time,	 there	 were	 awarded	 Certificates	 of	
Excellence	“for	important	services	to	the	Jewish	community	in	
the	spirit	of	the	ideas	and	actions	of	Chief	Rabbi	Dr.	Alexandru	
Şafran”	 to:	 Sybil	 Benun,	 the	 coordinator	 of	 cultural	 actions	
of	 FJCR;	 to	 the	 director	 of	Cabinet	 of	 the	FJCR	President,	
economist	Silvian	Horn;	to	the	Director	of	the	Center	for	Printing	
and	Publishing,	Alexandru	Marinescu;	CAPI	 director,	 Eng.	
Rudy	Marcovici;	 arch.JCB.,	 Zsuzsana	Kovacs;	Silviu	Vexler,	
Counsellor;	 the	Director	of	 the	 theatre	 “Karov”	 from	Tel	Aviv,	
Nico	Nitai;	 Iulia	Deleanu,	 journalist.	Rabbi	 Ioel	Tobias,	 from	
Israel,	 pointed	 the	 deep	meaning	 of	 the	 concept	 of	 talmid 
hecham -	 the	 duty	 to	 study	 -	 life-fulfilled	 by	Dr.	Alexandru	

Şafran.	FJCR	Counsellor	Eng.	José	Blum	read	the	laureates	
list	for	“Dr.	Alexandru	Şafran”	distinction:	the	Mayor	of	sector	
3,	Robert	Negoiţă;	the	chief	architect	at	Bucharest	Municipality,	
Ştefan	Dumitraşcu;	 the	Counsellor	at	 the	same	Municipality,	
Dr.	Radu	Negrei;	Rabbi	Ioel	Tobias.	Post mortem	medals	were	
awarded	to	the	diplomat,	lawyer,	former	prefect	Mihai	Marina,	
former	consul	in	Oradea,	and	to	the	former	Mayor	of	Hârlău,	
Ioan	Agapie,	for	humanitarian	acts	during	the	Holocaust.	The	
famous	Israeli	actor	Nico	Nitai,	a	native	of	Romania,	presented	
in	homage	a	text	about	the	essence	of	Jewish	humanism	written	
by	Chief	Rabbi	Şafran.	Professor	Carol	Iancu	received	the	“Dr.	
Alexandru	Şafran”	 prize	 for	 the	monograph	 “The	 Jews	 from	
Hârlău,	a	history	of	a	community”.	The	ceremony	ended	with	
the	small	recitals	of	prime	cantor	Iosif	Adler	songs	and	of	the	
klezmer	group,	led	by	Bogdan	Lifşin.

Mihail Sebastian returned to Brăila

The	 events 	 ded ica ted 	 to 	 the	
remembrance	 of	 the	Holocaust	Day	 in	
Romania	began	with	the	commemorative	
session	in	the	Chamber	of	Deputies.	Its	
President,	Valeriu	Zgonea,	paid	homage	
to	 the	victims’	memory,	warned	against	
the	 resurrection	 of	 the	 extreme	 right	
wing.	FJCR	President,	Dr.	Aurel	Vainer,	
presented	a	brief	history	of	the	Holocaust	
in	Romania,	he	relived	moments	of	 the	
racial	 laws,	remembered	the	nightmare	
and	also	the	human	gestures	of	kindness	
of	 some	 non-Jews.	 He	 reiterated	 the	
rights	of	the	persecution	victims	between	
1940-1944	at	equal	benefits	to	those	who	
have	suffered	after	 1945,	 showing	 that	
the	extreme	right	wing	should	not	officially	
return	in	the	political	life	of	the	country.

The	 importance	 of	 education	 to	
prevent	 the	 repetition	 of	 the	 past	 in	
the	 future	 represented	 the	 common	
topic	in	the	speeches	of	His	Excellency	
Dan	Ben-Eliezer,	 Israel’s	Ambassador,	
Julia	 Gross,	Minister	 delegate	 of	 the	
German	Embassy,	His	Excellency	Oleg	
S.	Malginov,	Ambassador	of	the	Russian	
Federation.	 The	 general	 director	 of	

the	 “Wiesel”	 Institute,	 Dr.	Alexander	
Florian,	 drew	 attention	 to	 the	 acts	 of	
resuscitation	of	the	legionary	movement.	
HOR	chairman,	Zeev	Schwartz	and	the	
ARJVH	representative,	Iancu	Ţucărman,	
Holocaust	 survivors,	 they	 relived	 the	
nightmare	of	the	past	with	the	imperative	
of	preventing	its	return	in	the	present.	The	
importance	of	studying	the	history	of	the	
Holocaust	 in	schools	 for	 the	 training	of	
young	people	in	the	spirit	of	democracy	
became	 outlined	 in	 the	 words	 of	 the	
deputies	 Gabriel	 Petru	 Vlase,	 Sonia	
Maria	 Drăghici,	Andrei	 Gerea,	 Ioan	
Oltean,	Liliana	Mincă,	Szabó	Ödön,	Ioan	
Moldovan,	Slavomir	Gvozdenovici.	

The	 Statement	 adopted	 on	 this	
occasion,	read	by	Nicolae	Mircovici,	the	
Secretary	of	the	Chamber,	stressed	the	
support	for	further	measures	to	combat	
anti-Semitism,	xenophobia,	racism.	

Near	 the	Memorial	of	 the	Holocaust	
victims	in	the	capital	spoke	Israel	Tanner,	
ARJVH	 Vice-President,	 President	 of	
HOR,	Zeev	Schwartz,	FJCR	president,	
Dr.Aurel	 Vainer,	 His	 Excellency	 Dan	
Ben-Eliezer,	 Israel’s	Ambassador,	 His	

Excellency	Werner	Hans	Lauk,	Germany’s	
Ambassador,	Oleg	S.	Malginov,	Russian	
Ambassador,	Valeriu	Zgonea,	President	
of	 the	Chamber	 of	 Deputies,	 Cristian	
Dumitrescu,	 Vice-President	 of	 the	
Senate,	 Dan	 Şova,	 Delegate	Minister	
for	infrastructure,	Daniel	Vasile,	President	
of	the	National	Agency	for	Roma.	Cristian	
Diaconescu,	 presidential	 counsellor,	
read	 the	message	 of	Traian	Băsescu,	
President	 of	Romania.	Victor	Opaschi,	
state	secretary	 in	 the	State	Secretariat	
for	 religious	 affairs,	 read	 the	message	
of	 Prime	Minister	 Victor	 Ponta.	Mihail	
Dobre,	state	secretary	in	the	Ministry	of	
Foreign	Affairs,	conveyed	the	message	
of	 the	Minister	 of	 Foreign	Affairs,Titus	
Corlăţean.	

Wreaths	 of	 flowers	were	 deposited	
on	 behalf 	 of 	 the	 Presidency,	 the	
Chamber	 of	 Deputies,	 the	 Senate,	
the	 City	 Hall,	 ministries,	 research	
institutions,	 embassies,	 FJCR,	 JCB,	
B’nai	B’rith	Romania,	HOR,	MCA,	Roma	
organizations.	Holocaust	day	in	Romania	
was	marked	 in	many	 cities	 across	 the	
country.

The inauguration of the square and official memorial,  
the awarding of “Dr. Alexandru Şafran” distinctions

On	October	 11th	 -12th	 in	 Brăila	 “Mihail	
Sebastian’s	Days”	took	place.	Organized	by	
FJCR,	the	Jewish	Community	in	Brăila	and	
the	 local	 authorities,	 the	 event	 became	a	
true	comeback	of	the	writer	in	his	native	city,	
a	celebration	that	 included	more	evocative	
and	memorable	moments.	Thus,	in	a	Hall	of	
the	“Maria	Filotti”	Theatre,	in	the	presence	of	
the	Mayor,	Eng.	Gabriel	Aurel	Simionescu,	
Lucian	Szabados,	Director	 of	 the	 theatre	
and	 FJCR	President	 Dr.	Aurel	 Vainer,	 a	
memorial	plate	dedicated	to	Mihail	Sebastian	
was	 revealed	 and	 a	 permanent	 exhibition	
dedicated	to	the	writer	was	organized	with	
the	 support	 of	 the	 Municipal	 Library.	A	
panel	was	organized	on	the	occasion	of	the	
presentation	of	the	volume	“The	Sebastian’s	
Dimension”	 by	 the	 literary	 historian	Geo	
Şerban,	a	collection	of	essays,	little-known	
to	the	readers,	followed	by	the	presentation	
of	 texts	 by	 the	actress	Maia	Morgenstern,	
Director	 of	 the	 Jewish	State	Theatre,	 and	
Nico	Nitai,	Romanian-born	Israeli	actor	and	

theatre	Director.	FJCR	President	conferred	
the	Medal	“Friend	of	the	Jewish	Community”	
to	the	Mayor	of	the	Municipality	of	Brăila	and	
to	the	Director	of	“Maria	Filotti”	Theatre.

The	public	in	Brăila	had	the	opportunity	
to	assist	in	the	Studio	hall	of	the	theatre	to	
three	variants	of	the	play	“The	Holiday	Game”	
by	Sebastian:	an	excerpt	performed	by	Nico	
Nitai,	one	by	 the	Jewish	 theater	actors	as	
well	as	another	one	by	High	School	“Mihail	
Sebastian”	 students.	A	 concert	 of	klezmer 
orchestra	 of	 JCB	 followed.	The	 public	 in	
the	hall,	most	of	them	high	school	students,	
cheered	 on	 the	 actors	 and	 especially	 the 
klezmer	music	interpreters.	

The	next	day	another	debate	about	Mihail	
Sebastian’s	life,	work	and	ideas	took	place.	
The	participants	were	guests	from	Bucharest	
and	 Brăila.	 In	 the	 afternoon,	 a	 group	 of	
participants	from	Bucharest	and	Brăila	visited	
“Nicolae	Bălcescu”	High	School,	where	the	
writer	studied,	and	 they	met	with	 teachers	
and	students.



REALITATEA	EVREIASCĂ	-	Nr.	414-415	(1214-1215)	-	1	-	31	octombrie	2013	 	 25

COMEMORĂRI
•	3	noiembrie	1936	–	a	murit	la	Paris	pianistul	şi	compozitorul	

Filip	Lazăr,	născut	la	Craiova	în	1894.	A	fost	membru	fondator	
al	Societăţii	Compozitorilor	Români	(1920)	şi	al	Societăţii	muzi-
cale	”Triton”	din	Paris.	În	1931	a	obţinut	Premiul	Radiodifuziunii	
franceze.	A	compus	muzică	simfonică,	de	operă,	de	cameră,	
vocală,	corală.

•	La	4	noiembrie	1847	a	murit	la	Leipzig	compozitorul	şi	diri-
jorul	Felix	Mendelssohn	Bartholdy.	La	17	ani	a	compus	Uvertura	
la	„Visul	unei	Nopţi	de	Vară”	de	Shakespeare,	care	a	dezvăluit	
lumii	profunzimea	geniului	său	creator.	În	scurta	sa	viaţă	a	creat	
reputate	opere,	simfonii,	concerte	pentru	vioară,	oratorii	ş.a.

•	La	7	noiembrie	1944	a	fost	executată	la	Budapesta	Hanna	
Szenes,	din	grupul	de	paraşutişti	trimişi	din	Palestina	în	Europa,	
pentru	a-i	ajuta	pe	evrei.

•	La	11	noiembrie	1916	a	murit	la	Zimnicea,	pe	front,	criticul	
literar	 Ion	Trivale,	o	mare	speranţă	a	culturii	 româneşti.	Poet	
înzestrat	de	timpuriu	cu	o	capacitate	deosebită	de	a	discerne	
valorile	literare.	I.T.	a	participat	ca	sublocotenent	în	primul	război	
mondial	şi	a	murit	în	1916,	pe	câmpul	de	luptă.	În	1933,	osemin-
tele	sale	au	fost	reînhumate	la	cimitirul	Filantropia.	Cu	prilejul	
acestei	reînhumări,	M.	Sebastian,	alături	de	o	suită	întreagă	de	
scriitori,	evrei	şi	 români,	au	apreciat	 în	unanimitate	cultura	şi	
darurile	acestui	dispărut	căruia,	dacă	viaţa	nu	i-ar	fi	fost	curmată,	
„critica	românească	din	interbelic	ar	fi	avut	alt	aspect”.

•	La	17	noiembrie	1990	a	murit	la	Stanford	(SUA)	fizicianul	
Robert	Hofstadter,	laureat	al	Premiului	Nobel.

•	La	20	noiembrie	1860	a	murit	la	Frankfurt	pe	Main	istoricul	
Isaak	Markus	Jost,	a	cărui	operă	principală	şi	fundamentală	a	
fost	„Istoria	israeliţilor”,	apărută	în	1820.

•	27	noiembrie	1996	a	murit,	într-un	tragic	accident,	Valentin	
Silvestru	(1924-1996),	o	personalitate	de	notorietate	în	epocă:	
teatrolog,	prozator,	eseist.	Scrierea	sa	„Antologia	piesei	româ-
neşti	într-un	act”,	apărută	în	4	volume,	acoperă,	aproape	în	în-
tregime,	analiza	creaţiilor	de	acest	gen	din	ultimele	două	secole.

ANIVERSĂRI
•	2	noiembrie	1924	–	s-a	născut	prozatoarea	Liana	Maxy,	

fiica	pictorului	M.H.	Maxy.
•	3	noiembrie	1924	–	s-a	născut	la	Bucureşti	criticul	şi	istoricul	

literar	Paul	Cornea
•	4	noiembrie	1926	–	s-a	născut	în	comuna	Şăineni	(jud.	Cluj)	

scriitorul	Oliver	Lustig,	doctor	în	ştiinţe	economice.	General	în	
rezervă.	A	supravieţuit	lagărelor	naziste	Auschwitz	şi	Dachau.	
Are	la	activul	său	nemeroase	lucrări	cu	privire	la	deportările	şi	
soarta	evreilor	din	Ardealul	de	Nord.

•	4	noiembrie	1930	–	s-a	născut	la	Iaşi	scriitorul	Horia	Aramă,	
cu	lucrări	mult	agreate	de	confraţii	săi.

•	7	noiembrie	1872	–	s-a	născut	la	Bucureşti	Ion-Aurel	Can-
drea,	dialectolog,	filolog	şi	folclorist.

•	10	noiembrie	1932	–	s-a	născut	 istoricul	şi	criticul	 literar	
Ştefan	Cazimir,	autor	de	lucrări	de	specialitate.	Este	preşedintele	
Comisiei	de	Etică	şi	Mediere	a	F.C.E.R.

•	18	noiembrie	1932	–	s-a	născut	José	Iacobescu,	preşedinte	
al	Forumului	B’nai	B’rith	România.

•	23	noiembrie	1906	–	s-a	născut	la	Bucureşti	Moţi	Spakov,	
fost	campion	de	box	al	României.

•	23	noiembrie	1920	–	s-a	născut	la	Cernăuţi	poetul	de	limbă	
germană	Paul	Celan	(Paul	Antschel).	A	supravieţuit	Holocaus-
tului.

•	27	noiembrie	1928	–	s-a	născut	Liviu	Beris,	preşedinte	al	
A.E.R.V.H.,	supravieţuitor	al	Holocaustului.

EVENIMENTE GLOBALE
•	La	27	noiembrie	1914	a	 luat	 fiinţă	organizaţia	American	

Jewish	Joint	Distribution	Committee	(JOINT)
1944
•	Începe,	la	ordinul	lui	Heinrich	Himmler,	distrugerea	cremato-

riilor	şi	a	camerelor	de	gazare	de	la	Auschwitz.	Pe	26	noiembrie,	
ultimii	 204	membri	 ai	SonderKommando	 (evreii	 care	 curăţau	
crematoriile)	sunt	ucişi.

•	Amiralul	Horthy,	conducătorul	Ungariei	în	acea	perioadă,	
opreşte	deportarea	evreilor	la	Auschwitz,	după	protestul	întregii	
lumi	civilizate.	El	permite	emigrarea	copiilor	evrei	sub	10	ani,	
care	aveau	vize	pentru	alte	ţări	şi	a	celor	care	aveau	vize	pen-
tru	Palestina.	Lotul	pentru	Auschwitz,	care	trebuia	să	cuprindă	 
170	000	de	evrei	localnici,	a	rămas	în	capitala	Ungariei.	Raul	
Wallenberg,	om	de	afaceri	şi	diplomat	suedez,	a	contribuit	enorm	
la	salvarea	multor	evrei	de	la	această	ultimă	deportare	proiecta-
tă.	În	acţiunea	sa	este	sprijinit	de	JOINT	şi	de	propriul	guvern.

•	Winston	Churchill,	prim-ministrul	britanic,	îi	descrie	ministru-
lui	de	externe	Anthony	Eden	„soluţia	finală”	ca	fiind	„cea	mai	mare	
şi	mai	oribilă	crimă	comisă	vreodată	în	întreaga	istorie	a	lumii”.

EVENIMENTE LOCALE
1944
•	 5	 noiembrie	 –	 se	 reorganizează	Uniunea	Comunităţilor	

Evreieşti	din	Vechiul	Regat	(UCE),	în	care	membrii	evrei	din	PNL,	
PNŢ,	UER,	PE	şi	reprezentanţii	diverselor	organizaţii	sioniste	
deţineau	locuri	în	foruri	de	conducere	(18	membri,	iar	în	Frontul	
Unic	10	membri).

•	10	noiembrie	–	grupul	idişist	din	România	şi	Asociaţia	Pri-
etenii	Idişului	au	lansat	un	manifest,	care	cuprinde	şi	programul	
„grupului”.	Semnează,	printre	alţii,	o	seamă	de	scriitori	ca	U.	
Benador,	I.	Călugăru,	E.	Dorian,	actori	ca	Beate	Fredanov,	aca-
demicienii	Barbu	Lăzăreanu	şi	A.	Toma,	pictorul	Maxy.

HARY KULLER

CALENDARUL 
LUNII NOIEMBRIE

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y

Cu	multă	tristeţe	ne	amintim	de	BENO HOIŞIE,	soţ,	tată,	medic,	om	
exemplar,	decedat	 în	24	octombrie	2011	(25	Tişrei).	Dr.	Silvia	Hoişie,	
prof.	dr.	Andrei	Hoişie,	prof.	dr.	Magda	Jeanrenaud,	dr.	Mirjam	Bercovici	
şi	familia.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna septembrie: VAISGLAS SAN-
DU (84	de	ani,	Cimitirul	Giurgiului),	PEIA MIRUNA	(57	de	ani,	Cimitirul	
Giurgiului), ZILBERMAN EUGEN (72	de	ani,	Cimitirul	Giurgiului),	BEER 
MARCU (77	de	ani,	Cimitirul	Giurgiului),	STOFFEL MAGDALENA (92	
de	ani,	Cimitirul	Giurgiului),	MICLE SUZANE LIDIA (93	de	ani,	Cimitirul	
Sefard).

Anunţăm	 cu	 adâncă	 durere	
stingerea	din	viaţă,	după	o	lungă	
şi	grea	suferinţă,	cu	puţin	înaintea	
împlinirii	 vârstei	 de	 94	 de	 ani,	
a	 iubitei	 noastre	mătuşi	SONIA 
SIMION (NITA).	 Înhumarea	 a	
avut	 loc	 în	 ziua	de	6	octombrie	
2013,	 la	 Cimitirul	 Sefard	 din	
Bucureşti.	Nepoţii,	 strănepoţii	 şi	
toţi	cei	care	au	cunoscut-o	îi	vor	
păstra	o	amintire	de	neuitat.	Dum-
nezeu	s-o	odihnească	în	pace!

Irina	(soţie),	Eva	(soră),	Livia	
(fiică),	Sorin	 (ginere)	anunţă	cu	
tristeţe	 rudele	 şi	 prietenii	 că	 la	
5	 octombrie	 2013	 s-au	 împlinit	
13	ani	de	la	trecerea	în	nefiinţă	
a	celui	care	a	fost	prof.	univ.	dr.	
SOLOMON VAIMBERG.

Condoleanţe colegei noastre, Luciana Friedmann!
Colegii	din	redacţia	„Realitatea	Evreiască”	şi	de	la	Editura	Hasefer	

sunt	alături	de	draga	noastră	colegă	Luciana	Friedmann,	preşedinte	
al	C.E.	Timişoara	şi	redactor	la	R.E.,	în	greaua	pierdere	suferită	prin	
decesul	tatălui	ei.	Sincere	condoleanţe	ei	şi	întregii	familii	îndurerate.	
Să-i	fie	numele	binecuvântat!

A	încetat	din	viaţă,	la	vârsta	de	peste	80	de	ani,	
regizorul,	scenaristul	şi	actorul	GEO	SAIZESCU.

S-a	vorbit	mult	şi	s-a	scris	şi	mai	mult	despre	
activitatea	deosebit	de	fructuoasă	în	domeniul	fil-
mului	şi	al	carierei	didactice	a	lui	GEO	SAIZESCU.

Trebuie	 să	 amintim	 neapărat	 de	 activitatea	
marelui	regizor	şi	în	domeniul	apărării	mediului,	al	
drepturilor	omului	şi	al	minorităţilor	naţionale.

A	fost	membru	fondator	al	MIŞCĂRII	ECOLO-
GISTE	DIN	ROMÂNIA,	până	la	desfiinţarea	aceste-
ia,	militând	pentru	o	ecologie	mentală	a	celor	care	

doresc	să	facă	ceva	pentru	România.
A	 fost	un	militant	permanent	pentru	drepturile	

omului,	pentru	egalitatea	între	minorităţile	naţionale	
şi	majoritate,	un	 luptător	 împotriva	oricărui	 fel	de	
discriminare	între	oameni.

A		promovat	în	faţa	studenţilor	săi	(a	fost	decan	
al	Facultăţii	de	teatru	de	la	Universitatea	Hyperion)	
toleranţa,	respectul	faţă	de	semeni	şi	recunoşterea	
reală	a	adevăratelor	talente	şi	valori.

Dumnezeul	să-l	odihnescă	în	pace!
IVAN TRUŢER

Ne-a părăsit  un mare regizor:  
GEO  SAIZESCU  (1932-2013)

Secvenţe 
fotografice  
trimise 
„Realităţii 
Evreieşti“  
de regizorul 
Andrei 
Călăraşu,  
cu menţiunea 
de suflet:  
„a murit  
cel mai bun 
student al meu, 
Geo Saizescu“.

EPITAF PENTRU RADU NEGREANU Z.L .
 - 10 ani de la moarte - 

Pe	Radu	Negreanu	 z.l.	 l-am	 cunoscut,	 prea	
târziu	 pentru	 mine,	 prin	 ’97-’98,	 când	 Dan	 
Mizrahi	îşi	lansa	un	album	de	lieduri,	în	sala	anume	
destinată	unor	asemenea	evenimente	la	Magazinul	
„Muzica”.	Atâţia	oameni	care	nu	mai	sunt	cu	noi	o	
populau	…	Numele	mi-era	cunoscut.	Compoziţiile	
lui	–	mai	puţin.	Ieşise	din	„moda	epocii”,	ştiut	fiind	că	
fiecare	moment	ideologic	îşi	selectează	personajele	
cu	care	defilează.	Radu	Negreanu	a	fost,	alături	de	
Alfred	Mendelsohn	şi	M.	H.	Maxy,	director	la	Şcoala	
Evreiască	de	Arte	în	timpul	legislaţiei	rasiale.	Ne-
greanu	nu	era	un	nume	luat	după	război,	cum	s-a	
întâmplat	cu	unii	artişti	evrei	 români,	crezând	că	
numele	„neaoş”	le-ar	face	uitată	etnia.	Îl	avea	de	

la	bunicul	din	partea	tatălui,	Isac	Negreanu,	care	a	
luptat	pentru	emanciparea	evreilor.	Nepotul,	adap-
tându-i	ideile	la	vremea	lui,	venise	la	acea	lansare	
împreună	cu	soţia	lui,	actriţa,	regizoarea,	pictoriţa	
Elena	Negreanu.	De	pe	peretele	sufrageriei	–	am	
vizitat-o	când	el	nu	mai	trăia	-	ne	„priveşte”	portretul	
în	creion	desenat	de	ea.	

Radu	Negreanu	a	plecat	Dincolo	într-un	octom-
brie	–	sunt	zece	ani	de	atunci	-	,	când	natura	se	
preschimbă.	Poate	 că	 există	 premoniţia	Trecerii 
într-una	 din	 compoziţiile	 lui.	 Să	 fie	 adevărat	 că,	
la	naştere	 şi	moarte,	 auzim	o	clipă	armonia	Firii 
eterne?	(I.D.)	

  IN MEMORIAM    Z v i  Ya v e t z ,  i s t o r i c  i s r a e l i a n
Comunitatea israelienilor originari din România se pregătește să-l omagieze pe profesorul Zvi Yavetz, 

care a fost cel mai important istoric contemporan israelian. Cu prilejul împlinirii unui an de la moartea sa 
(7 ianuarie 2013), conducerea A.M.I.R., în frunte cu președintele organizației, fostul deputat și ministru 
Micha Harish, va organiza comemorarea.
Zvi	Yavetz	a	fost	recunoscut	drept	cel	mai	bun	

istoric	contemporan	al	lumii	antice	romane.	
Istoricul	 şi	 profesorul	 universitar	 Zvi	Yavetz	

(născut	la	26	aprilie	1925,	Cernăuți)		s-a	numărat	
printre	 fondatorii	Facultăţii	de	Ştiinţe	Umaniste	a	
Universităţii	din	Tel	Aviv,	a	fost	decenii	de-a	rândul	
decanul	Școlii	de	Istorie,	fiind		distins	în	1990	cu	
Premiul	 „Israel”.	Se	 specializase	 în	 istoria	 Impe-
riului	Roman,	publicând	numeroase	cărţi	şi	articole	
pe	această	temă.	Se	spune	că	nimeni	nu	știa	atât	
de	mult	și	atât	de	profund	despre	Cezarii	Romei	și	
despre	personalitățile	lumii	romane	antice.	În	paralel	
cu	studiul	 istoriei	Cezarilor,	profesorul	a	cercetat	
viața	 oamenilor	 simpli	 din	 Roma,	 publicând	 în	
1969,	la	editura	„Oxford	University	Press”,	faimoasa	

carte	„Plebei	și	Cezari	în	Roma	antică”.	Tot	despre	
Roma	imperială	tratează	și	alte	cărți	ale	emeritului	
profesor,	 precum	 „Iulius	Caesar	 și	 imaginea	 sa	
publică”	(Cornell	University	Press,	1983),	„Caesar	
Augustus	 –	 o	 biografie”	 și	 „Tiberius	 –	Caesar-ul	
tragic”	(1999)	etc.

	Zvi	Yavetz	nu-și	ascundea	originea	româneas-
că.	A	vizitat	adesea	România	şi	a	scris	o	carte	des-
pre	evreimea	din	Bucovina	(„Cernăuțiul	meu”,	Tel	
Aviv,	2007).	O	altă	carte	importantă	a	profesorului	
Yavetz	se	intitulează	„Antisemitism	și	viața	politică	
în	România	în	vremea	regelui	Carol	al	II-lea.	1930-
1940”	(publicată	la	Tel	Aviv,	în	2004).	

TEŞU SOLOMOVICI

A	încetat	din	viaţă	prof.	ing.	ITZHAC BEN ZWI,	fratele	rabinului	Efraim	
Gutman.	La	ceremonia	funerară	de	la	Tel	Aviv	au	luat	cuvântul	rabinul	
Efraim	Gutman,	fostul	ministru	Arens	şi	amb.	dr.	Meir.
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מיכאיל סבאסטיאן חזר לעיר בראילה

zicedid ze`ivnd
כ"ז  תשרי תשע"ד  -  כ"ז  מר-חשוןתשע"ד כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

האפיפיור פראנצ'יסק מכין ביקור היסטורי בישראל

ה י נ מ ו ר ב ה  א ו ש ה ם  ו י ב ה  ר כ ז א י  ס ק ט

האפיפיור פראנצ'יסק וידידו הרב 
הארגנטינאי סקורקא, שהתגורר בוותיקן 

כמה ימים, דנו באפשרות שהאפיפיור 
יבקר בישראל בשנה הבאה, כך מודיע 

"ותיקן אינסיידר". "אנחנו חולמים 
לנסוע לישראל ביחד בקרוב, והאפיפיור 

חושב על תוכנית זו", אמר הרב 
סקורקא, המכהן גם כרקטור הסמינר 

הרבני הלאטינו-אמריקאי והוסיף: "הנני 
חושב על הרגע שבו אוכל לחבק אותו 

(את האפיפיור, לדברי המערכת) אל מול 

הכותל המערבי וללוות אותו לבית לחם, 
בשטח הפלשתיני. נוכחותו שם תהיה 
לעזר רב עכשיו, כאשר מתחיל שוב 

המשא ומתן לשלום".
רשויות יהודיות ופלשתיניות כבר 
שלחו הזמנות לאפיפיור פראנצ'יסק 
והפטריארך האקומנטי של קושתא, 

בארטולומיאו הראשון, רוצה לחגוג 50 
שנה מאז המפגש ההיסטורי של קודמו, 
אתנאגוראס, עם האפיפיור פאול השישי 

בעיר רומא.
"אנחנו לא רוצים רק הזדמנות 

להצטלם, אלא הזדמנות של תחילת 
תהליך התחשבות. הקשר בינינו לא נועד 
ללגום יחד תה, אנחנו רוצים לפעול על 
מנת להתקדם, אבל לא נוכל להתקדם 
אלא אם כן נצליח לבנות גשרים על 

יסוד דו-שיח", אמר הרב סקורקא, 
שידידותו עם האפיפיור הנוכחי 

נמשכת מאז שנת 1997. הם יצאו יחד 
ל"מסע רוחני" היות ששניהם אנשים 
שמתעסקים בהיבטים מרכזיים ולא 

בענייני "פרוטוקול". "אני ממשיך להיות 
יהודי בשבילו והוא ממשיך לשמור על 

אמונתו האישית שלו", אמר הרב, שהיה 
אורחו של האפיפיור משך ארבעה ימים. 

"אנחנו סועדים יחד בארוחת הבוקר, 
בארוחת הצהריים ובארוחת הערב. הוא 

מחבב אותי ובודק את כל המאכלים 
שאני אוכל על מנת להיות בטוח שהם 

ה-12-11 באוקטובר בעיר בראילה 
היו "ימי מיכאיל סבאסטיאן". ימים 
אלה מאורגנים על ידי הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה, קהילת 

יהודי בראילה והרשות המקומית. 
אירועים אלה היו חזרה אמיתית של 
הסופר בעיר מולדתו, חגיגה שכללה 

רגעי זיכרון רבים. כמו למשל באולם 
התיאטרון ע"ש "מארייה פילוטי", 

בנוכחותם של ראש העיר, המהנדס 
גבריאל אאורל סימיונסקו, מנהל 

התיאטרון, לוצ'יאן שאבאדוס, ושל 
יו"ר הפדרציה, ד"ר אאורל ויינר, נחנך 
גל עד זיכרון למיכאיל סבאסטיאן וכן 
נפתחה תערוכה קבועה מוקדשת לסופר 

זה, בסיוע של הספרייה העירונית. 
לאחר מכן התקיים שולחן עגול לרגל 
השקת הספר (בשפה הרומנית) "הממד 

סבאסטיאן", שערך ההיסטוריון של 
הספרות גיאו שרבאן, ספר זה הנו קובץ 
מאמרים של הסופר, שהם פחות ידועים 
לקוראים. לאחריו קראו קטעים אחדים 

השחקנית מאיה מורגנשטרן, מנהלת 
התיאטרון היהודי הממלכתי, והשחקן 
ומנהל התיאטרון הישראלי ממוצא 

חג הסוכות בבוקרשט 
ובקהילות אחרות
כמו בכל שנה, חג הסוכות נחגג 

בשמחה על ידי חברי הקהילות 
היהודיות מרומניה. היות שזה אחד 
החגים היהודיים השמחים המעטים, 
הם באו במספר רב גם לבית כנסת 
וגם לסעודה החגיגית שנערכה בערב 
החג בסוכה. על השולחן היו הסמלים 

המסורתיים – אתרוג ולולב. חג הסוכות 
מציין את איסוף התבואה ואכן הסוכה 
הייתה מקושטת בפירות, פרחים וענפי 

ערבה.
על מנהגים וסמלים אלה של החג 

הסביר הרב רפאל שפר גם בבית 
הכנסת הגדול וגם בסעודה החגיגית 
בבוקרשט. בבית הכנסת הוא דיבר 

על תולדותיו וסמליותו של חג זה, ועל 
העלייה לרגל הקשורה בו. בסעודת 
ערב חג הסוכות הוא הסביר את 

סמליות ארבעת המינים. יו"ר פדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה, ד"ר 

אאורל ויינר, שהוא גם חבר בפרלמנט 
מטעם הקהילה שלנו, אירגן סעודת 
חג מיוחדת, אליה הזמין את עמיתיו 

חברי הפרלמנט. אחרי טקס קצר בבית 
הכנסת הגדול, שבו נשאו דברים ד"ר 
אאורל ויינר והרב רפאל שפר, שדיבר 
על חשיבותו של בית הכנסת ביהדות, 
עברו חברי הפרלמנט לסוכה. בסוכה 

הראה להם הרב את האתרוג ואת 
הלולב ודיבר על סמליותם. לאווירת 
השמחה תרמו גם מקהלת הקהילה 

ולהקת כליזמר.
בעקבות החג, אירגן הפורום של בני 
ברית סעודה לתושבי בית האבות ע"ש 

"עמליה וד"ר משה רוזן".
חג הסוכות נחגג גם בקהילות אחרות 

שברומניה.

טקס קריאת כיכר 
בשמו של הרב ד"ר 
אלכסנדרו שפרן, 

חנוכת אובליסק על 
שמו והענקת האותות 

על שמו
לטקס קריאת כיכר על שם הרב 
הראשי של יהודי רומניה בתקופת 
1947-1940, ד"ר אלכסנדרו שפרן 

ז"ל, וחנוכת אובליסק על שמו, הגיעו 
מישראל, צרפת ושווייץ אורחי כבוד 

חשובים; וכן הנסיכה מרגארטה והנסיך 
ניקולאי, ראש עיריית רובע ג' של העיר 

בוקרשט הבירה, מר רוברט נגויצא, 
ראשי הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה, נציגים של קהילת יהודי 
בוקרשט וארגון בני ברית.

בטקס נשאו דברים יו"ר הפדרציה, 
ד"ר אאורל ויינר; ראש עיריית רובע 

ג' של הבירה בוקרשט, מר רוברט 
נגויצא, סגן יו"ר הפדרציה וראש 

קהילת יהודי בוקרשט, המהנדס פאול 
שוורץ. טקס הענקת האותות נערך 

בנוכחותם של שגריר ישראל ברומניה, 
מר דן בן אליעזר, של אנשי רוח ודת 

חשובים, יוצאי רומניה המתגוררים 
בישראל ובתפוצות ושל ראשי הפדרציה, 

קהילת יהודי בוקרשט, וארגון בני 
ברית. הרב רפאל שפר והחזן הראשי 

יוסף אדלר התפללו לפני ארון הקודש 
הפתוח לטובתה של רומניה ולטובתה 

של מדינת ישראל. על אישיותו של 
הרב הראשי לשעבר דיברו המהנדס 

ברוך טרקטין, שם ידוע בקרב העלייה 
מרומניה בישראל ומתרגם לרומנית 
של ספרים רבים של הרב; מר ציקו 
גולדשטיין, יו"ר האירוע; ד"ר אאורל 

ויינר. 
בתחילת האירוע הוענקו תעודות 

הוקרה "בשביל שירותים חשובים שנתנו 
לקהילה היהודית ברוח דעותיו ופעולותיו 
של הרב הראשי ד"ר אלכסנדרו שפרן". 

תעודות ההוקרה הוענקו למארגנת 
פעולות תרבות של הפדרציה סיביל 

בנון; מנהל הלשכה של יו"ר הפדרציה, 
הכלכלן סילביאן חורן; מנהל המרכז 
להוצאה לאור ולפרסומים, אלכסנדרו 

מארינסקו; מנהל קאפ"י, המהנדס רודי 
מרקוביץ; האדריכלית של קהילת יהודי 
בוקרשט, ז'וז'אנה קובץ'; היועץ סילביו 
וקסלר; מנהל התיאטרון "קרוב" מתל 

אביב, ניקו ניתאי; וליוליה דליאנו. 
הרב יואל טוביאס מישראל דיבר 
על המובן העמוק של הביטוי "תלמיד-

חכם", שחובתו ללמוד כל החיים – 
חובה שמילא הרב ד"ר אלכסנדרו שפרן. 
יועץ יו"ר הפדרציה, המהנדס יוסי בלום, 

קרא את ההחלטות להענקת האותות 
ע"ש הרב ד"ר אלכסנדרו שפרן לאנשים 

הבאים: ראש עיריית רובע ג' של 
בוקרשט, מר רוברט נגויצא; האדריכל 

הראשי של העירייה הכללית של 
בוקרשט, שטפאן דומיטראשקו; היועץ 
באותה עירייה, ד"ר ראדו נגריי; הרב 
יואל טוביאס. כן הוענקו אותות כבוד 
לאחר המוות בשביל מעשים אנושיים 

של הצלת יהודים בתקופת השואה 
למיכאי מארינא – עו"ד, דיפלומט, 

ממונה על המחוז וקונסול לשעבר של 
רומניה בעיר אוראדיה, וליואן אגאפי – 
ראש העיר לשעבר של העיר הארלאו. 
השחקן הידוע ניקו ניתאי קרא קטע 

מיצירתו של בעל החגיגה ז"ל על מהות 
ההומניזם היהודי. פרופסור קארול ינקו 
קיבל את פרס "ד"ר אלכסנדרו שפרן" 

בשביל ספרו בשפה הרומנית "יהודי 
הארלאו: תולדותיה של קהילה". 
הטקס הסתיים עם רסיטלים 

מוזיקאליים קטנים של החזן הראשי 
יוסף אדלר ושל להקת כליזמר 

מבוקרשט, בניצוחו של בוגדאן ליפשין.

רומני ניקו ניתאי. יו"ר פדרציה העניק 
את האות "ידיד הקהילה היהודית" 

לראש עיריית בראילה ולמנהל 
התיאטרון ע"ש "מאריה פילוטי".

לקהל הצופים מן העיר בראילה 
הייתה הזדמנות לראות שלוש גרסאות 

של המחזה "המשחק על החופשה" מאת 
מיכאיל סבאסטיאן: קטע בביצוע ניקו 
ניתאי; קטע בביצוע שחקני התיאטרון 

היהודי הממלכתי; קטע בביצוע תלמידי 
בית הספר התיכון ע"ש מיכאיל 

סבאסטיאן שבעיר בראילה. אחרי זה 
נערך קונצרט של להקת כליזמר של 

קהילת יהודי בוקרשט. האולם היה מלא 
ברובו בתלמידי התיכון הנ"ל. הצופים 

הביאו תשואות לשחקנים ולמבצעי 
מוזיקת הכליזמר במיוחד.

למחרת נערך דיון נוסף על חייו, 
יצירתו ודעותיו של מיכאיל סבאסטיאן. 
השתתפו מוזמנים מן הערים בוקרשט 

ובראילה. אחר הצהריים ביקרה קבוצה 
מבין המשתתפים בבית הספר ע"ש 
ניקולאי באלצ'סקו, בו למד הסופר 

מיכאיל סבאסטיאן ונפגשו עם המורים 
והתלמידים שבאותו בית הספר. 

כשרים למהדרין. כך ישבנו יחד בחגים 
היהודיים ואני אמרתי את ברכות 

הסעודה והמזון ולאחר מכן תירגמתי 
את הברכה האחרונה. הוא ושאר 

הסועדים – המזכירים שלו ובישוף אחד 
– הצטרפו אליי ואמרו 'אמן' בסוף", 

הרחיב הרב בדבריו ל"ותיקן אינסיידר", 
והדגיש שזו הפעם הראשונה שאפיפיור 

ורב גרים ביחד תחת קורת גג אחת 
בוותיקן.

בסוף דבריו הוסיף הרב סקורקא: 
"כנראה לקב"ה יש דבר מה ביחס 

לידידות שלנו ולמעשים שלנו". וכן, הוא 
מודע שיהודים רבים באירופה וארצות-
הברית כנראה אינם מבינים ידידות זו 

ואף מזדעזעים ממנה.

אירועי יום השואה ברומניה התחילו 
בישיבת אזכרה בבית הנבחרים. יו"ר בית 
הנבחרים, ואלריו זגוניא, כיבד את זכרם 
של הקורבנות והזהיר מפני תחיית הימין 

הקיצוני. יו"ר הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, ד"ר אאורל ויינר, 

הציג היסטוריה קצרה של שואת יהודי 
רומניה, חי מחדש רגעים מתקופת חוקי 
הגזע, הזכיר את סיוט השואה ולצד זה 

גם מעשים אנושיים וסיוע של לא-
יהודים באותם ימים, ציין את זכותם 
של הנרדפים בשנים 1944-1940 לקבל 

קצבאות שוות לנרדפים בשנים שלאחר 
1945, וכן ציין שהימין הקיצוני לא צריך 

לחזור לשלטון.
חשיבות החינוך על מנת שהעבר 

לא יהפוך לעתיד הייתה נושא מרכזי 
בדבריהם של מר דן בן אליעזר, שגריר 

ישראל ברומניה, גברת יוליה גרוס, 
שר-שליח בשגרירות גרמניה ברומניה; 
מר אולג ס' מאלגינוב,שגריר הפדרציה 

הרוסית ברומניה. מנכ"ל מכון "ויזל", ד"ר 
אלכסנדרו פלוריאן, הזהיר לגבי מעשי 
תחייה של התנועה הליגיונרית בימינו. 

יו"ר התאחדות עולי רומניה בישראל, מר 

זאב שוורץ ונציג אגודת יהודי רומניה 
קורבנות השואה, מר ינקו צוקרמן, 

שניהם ניצולי שואה, חיו מחדש את סיוט 
העבר עם צורך שלא יחזור. על חשיבות 

לימוד תולדות השואה בבתי ספר על 
מנת לחנך את הצעירים לרוח הערכים 
הדמוקראטיים דיברו חברי הפרלמנט 
גבריאל פטרו ולאסה, סוניה מאריה 

דראגיצ'י, אנדריי גראה, יואן אולטיאן, 
ליליאנה מינקא, שאבו אודון, יואן 
מולדובאן, וסלאבומיר גבוזדניוביץ.
בהצהרה המשותפת שהתקבלה 

בהזדמנות זו, שנקראה על ידי מזכיר 
בית הנבחרים מר ניקולאי מירקוביץ', 

הודגש ההמשך בתמיכה באמצעי מאבק 
באנטישמיות, שנאת זרים וגזענות.

באנדרטה לזכר קורבנות השואה 
שבעיר הבירה בוקרשט, נשאו דברים 

סגן יו"ר אגודת יהודי רומניה קורבנות 
השואה, מר ישראל טאנר; יו"ר התאחדות 

עולי רומניה בישראל, מר זאב שוורץ; 
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה, ד"ר אאורל וייינר; שגריר 
ישראל ברומניה, מר דן בן אליעזר; 

שגריר גרמניה ברומניה, מר ורנר 

חאנס לאוק; שגריר הפדרציה הרוסית 
ברומניה, מר אולג ס' מאלגינוב; יו"ר 
בית הנבחרים, מא ואלריו זגוניא; סגן 

יו"ר הסנאט, מר קריסטיאן דומיטרסקו; 
השר-השליח לתשתיות, מר דן שובה; 

יו"ר הסוכנות הלאומית למען הצוענים, 
מר דניאל ואסילי. היועץ הנשיאותי, 

מר קריסטיאן דיאקונסקו, העביר את 
המסר של נשיא רומניה, מר טראיאן 

באססקו. מזכיר המדינה במשרד הדתות, 
מר ויקטור אופסקי, קרא את המסר של 
ראש ממשלת רומניה, מר ויקטור פונטא. 
מזכיר המדינה במשרד החוץ, מר מיכאיל 

דוברה,העביר את המסר של שר החוץ, 
מר טיטוס קורלאצ'יאן.

כן הונחו זרי פרחים מטעם נשיאות 
רומניה, בית הנבחרים, הסנאט, עיריית 

בוקרשט הבירה, משרדי ממשלה אחדים, 
ועדות מחקר, שגרירויות, הפדרציה של 

הקהילות היהודיות מרומניה, קהילת יהודי 
בוקרשט, התאחדות עולי רומניה בישראל, 

בני ברית, מצ'ייא, ארגונים של הצוענים.
יום השואה של יהודי רומניה צוין גם 

בערים אחרות ברומניה.
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C O N C U R S  I N T E R N A Ţ I O N A L  D E  B A N C U R I

P e ş t e  m a r o c a n

ZAI FREIL|H!
Fii vesel!

Arta  
divertismentului

INTEGRAME IUDAICE de COSMIN MIUŢE

Dezlegarea	integramei	din	numărul	trecut,	pe	raster,	ZERUYA	SHALEV,	SOŢ	ŞI	SOŢIE.

Priete-
nească

Nume 
(foto)

Zăpadă

Atmosferă
Fluviu

Prenume (foto)Nume real Determi-
nări

Început de 
zarvă!

A scris 
versurile 
melodiei

Vers

Copiată

Primite în 
cămăruţe!

Floare

În pian!

Străduţe

Din nou

Radu 
Beligan

Bold

Spin

În stup!

Ofensivă

Căruţă

Pământ 

Intacte la 
centru!

Trăsură

Ales

Sporadic

Poreclită

A lectura

Intimidat

Prima 
notă

Explicat

Gastronomica

Ş A H !  M A T !

Ingrediente (şase porţii): o	lingură	de	
ulei,	o	ceapă	mijlocie	feliată,	un	căţel	de	
usturoi	feliat	subţire,	doi	ardei	roşii,	tăiaţi	
subţire,	un	morcov	mare	feliat	subţire,	trei	
roşii	 tăiate	 în	bucăţi,	patru	măsline	mă-
runţite,	o	ceaşcă	de	mazăre	galbenă,	un	
sfert	de	cană	pătrunjel	proaspăt,	tăiat,	trei	
linguri	de	boia,	patru	linguriţe	de	chimion,	
o	linguriţă	piper,	două	linguri	praf	de	supă	
de	pasăre,	sare	după	gust,	2,5	kg.	file	de	
peşte	de	apă	dulce	(se	poate	şi	crap).

Preparare:	În	uleiul	încălzit	la	tempe-
ratură	medie	se	călesc	ceapa	şi	usturoiul,	
aproximativ	cinci	minute,	se	adaugă	ardeii	
roşii,	morcovul,	roşiile,	măslinele	şi	ma-
zărea	şi	se	călesc	încă	aproximativ	cinci	
minute.	Peste	aceste	legume	se	presară	
pătrunjelul,	boiaua,	piperul,	chimionul	şi	
supa	de	pui,	se	sărează	după	gust	şi	se	

amestecă.	Peştele	se	aşează	deasupra	
legumelor	şi	se	adaugă	apa	ca	să	acope-
re	legumele.	Se	dă	focul	la	mic	şi	se	fierbe	
până	când	feliile	de	peşte	se	înmoaie	iar	
zeama	devine	transparentă,	aproximativ	
40	de	minute.	Se	mănâncă	de	Şabat	şi	
se	poate	consuma	şi	rece.	

E.G. 
(Din	Allreceipes Jewish Cookbook)

R u b r i c a  l u n i i  o c t o m b r i e  
e s t e  d e d i c a t ă  m a t u l u i  é t o u f f é

Reamintim	 că	matul	à ľétouffé	 (su-
focat,	în	traducere...)	are	loc	când	toate	
piesele	 ce	 înconjoară	 regele	 sunt	 de	
aceeaşi	culoare	cu	el	şi	deci	îi	blochează	
toate	 câmpurile	 de	 refugiu!	Atunci,	 un	
simplu	şah	al	unui	cal	advers	ce	nu	poate	
fi	capturat	duce	la	câştigarea	partidei...

În	continuare	vom	exemplifica	acest	
lucru	prin	două	diagrame;	în	diagrama 1 
avem	o	problemă	aparţinând	compozito-
rului	K.	Ianiş	(1849),	ce	avea	drept	motto	
„cuşca	de	fier	a	lui	Timur	Lenk”.

Pentru	cei	ce	nu	îşi	mai	aduc	aminte	
precizăm	că	Timur	Lenk	(care	în	tradu-
cere	înseamnă	Timur	cel	şchiop)	după	ce	
l-a	învins	în	1402	pe	Baiazid,	l-a	introdus	
într-o	cuşcă	de	fier	pentru	a	fi	arătat	co-
piilor	săi...

Iată	 cele	 10	mutări	 în	 urma	 cărora	
regele	 negru	 este	 făcut	mat:	 1.f3+gf	
2.ed+cd	 3.Nf5+ef	 4.Te6+de	 5.Td4+cd	
6.a8D+Dd5	 7.Da8:d5+ed	 8.Cf6+gf	
9.De5+fe	10.Cg5	mat!	(v. diagr. 2)

Diagrama 3	 este	 urmarea	 ultimei	
mutări	făcute	de	genialul	şahist	american	
Paul	Morphy,	când	a	jucat	împotriva	lui	
Brein.

Iată	cum	au	decurs	ostilităţile:
1.	e4	e5	2.	Cf3	Cc6	3.	Nc4	Nc5	4.	b4	

N:b4	5.	 c3	Nc5	6.0–0	d8	7.	d4	Nb6	8.	
de	de	9.	Db3	Df6	10.	Nb5	Ne6	11.	Da4	

Diagrama 3

Diagrama 2Diagrama 1

Cge7?	 (trebuia...11	Nd7)	 12.Ng5	Dg6	
13.	N:e7	R:e7	14.	N:c6	bc	15.	C;e5	Df6	
16.	C:c6+Rf8

În	 acest	moment	 totul	 pare	 pregătit	
pentru	un	mat	étouffé	dacă	dama	nea-
gră	 ar	 părăsi	 diagonala	 h4–d8...	 Deci	
17.e5!	Dg5	18.	h4!	Dg4	odată	alungată	
a	urmat	19.	Da3+Rg8	20.	Ce7+Rf8	21.	
Cg6++Rg8	22.	Df8+!	T:f8	23.	Ce7	mat,	şi	
astfel	s-a	scris	una	din	cele	mai	frumoase	
partide	din	gambitul	Evans!

Prof. ing. SAVIN CABIAGLIA

Prietenul	şI	colaboratorul	meu,	Dorin	
Anastasiu	mi-a	trimis	următorul	mesaj:

Revista	 “Reader’s	 Digest”	 a	 orga-
nizat	 un	 concurs	 internaţional	 pentru	 a	
desemna	„Cel	mai	bun	banc	din	 lume”.	
În	 competiţie	 s-au	 înscris	 peste	 15	mii	
de	participanţi	din	toate	colţurile	lumii,	iar	
premiul,	în	valoare	de	1000	de	dolari,	a	
ajuns	în	final	în	Suedia,	la	Jorgen	Jossen.

Cel	mai	bun	banc	din	lume	a	avut	un	
succes	atât	de	mare	 la	nivel	global	da-
torită	 subiectului	 abordat:	 „omul	 simplu	
care	reuşeşte	să	îi	dea	o	lecţie	ticălosului	
arogant”	-	este	de	părere	Andy	Simmons,	
coordonatorul	secţiunii	de	umor	de	la	edi-
ţia	americană	a	revistei	“Reader’s	Digest”.

Cel	mai	bun	banc	din	lume:
La o partidă de vânătoare, un bărbat 

elegant din Stockholm împuşcă o raţă. 
Pasărea cade însă în ograda unui fermier, 
care susţine că vânatul îi aparţine.

- E pasărea mea, insistă orăşeanul.
Fermierul sugerează să fie tranşată 

disputa în stil vechi, cu un “şut neaoş”:
- Eu îţi trag un şut cât pot de tare în 

fund, apoi tu faci la fel cu mine. Cine urlă 

mai puţin ia pasărea. Bărbatul e de acord. 
Fermierul îi trage un şut straşnic în păr-
ţile sensibile. Când îşi revine, oraşeanul 
şopteşte cu greu:

- Bine. Acum e rândul meu.
- Lasă, zice ţăranul. Poţi să păstrezi 

raţa.
Şi	România	a	participat	la	concurs,	iar	

bancul	care	a	obţinut	cel	mai	mare	punctaj	
îi	aparţine	lui	Claudiu	Enache	Jiroveanu,	
un	inginer	în	vârstă	de	32	de	ani.

Cel	mai	bun	banc	din	România:
Un şofer gonea cu 150 km/oră. Vede 

girofarul unei maşini de poliţie în oglindă 
şi accelerează. După o vreme, vede că 
nu poate scăpa de poliţist şi trage pe 
dreapta. Poliţistul îi spune:

- Am avut o zi groaznică şi vreau să 
ajung acasă. Dar mi-a plăcut urmărirea. 
Aşa că zi-mi o scuză bună şi te las să 
pleci.

- Acum trei săptămâni, nevastă-mea 
a fugit cu un poliţist, zice şoferul. Când 
te-am văzut în spate, am crezut că vrei 
să mi-o aduci înapoi.

OCTAVIAN SAVA

(Urmare din pag. 13)

Calificativul	 om cumsecade/om de 
treabă, în	 idiş	a mentsh,	 OM	 cu	 litere	
mari,	este	complimentul	cel	mai	mare,	de	
unde	urmează	injoncţiunea	să	fii	tu	însuţi	
un	om	bun.	

La	greu	şi	 la	necazuri,	scutul	cel	mai	
eficace	sunt	umorul	şi	voia-bună.	Despre	
orori	se	relatează	cu	reticenţă,	cu	pudoare,	
iar	unele	evenimente	 înfricoşătoare	sunt	
povestite	 ca	 anecdote	 în	 care	 se	 pune	
accentul	pe	aspectul	ilar,	absurd.	Umorul	
nu	 te	păzeşte	de	 traume,	dar	ajută	să-ţi	
păstrezi	demnitatea.	Când	parcursul	nor-
mal	 este	 perturbat	 de	 evenimente	 care	

scapă	controlului	individului,	surpriza	este	
cu	atât	mai	mare	când	nenorocirea	trece	pe	
lângă	tine.	„Ce noroc am avut !”,	exclamă	
mulţi.	Pe	parcursul	 interviurilor,	 cuvântul	
„noroc”	apare	de	67	de	ori,	bucurie	–	de	
17	ori,	pe	când	de	„durere”	sau	„suferinţă”	
se	aminteşte	doar	de	25	de	ori.	Adoptând	
o	viziune	pozitivă,	oamenii	devin	din	învinşi	
învingători.	

În	munca	 la	 această	 carte	 am	 avut	
privilegiul	de	a	avea	două	excelente	par-
tenere	de	discuţii:	Smaranda	Vultur,	care	
a	contribuit	cu	două	interviuri	la	volum,	şi	
Irina	Stern,	cu	care	redactez	o	pagină	de	
web	pentru	evreii	timişoreni.	Mi-a	înlesnit	
comunicarea	 cu	 cei	 intevievaţi,	 astfel	 că	

am	avut	o	bază	comună	de	referinţe,	de	la	
limbajul	tipic	Timişoarei	un	mix	de	română,	
maghiară	si	germană,	condimentat	cu	idiş	
şi	 ebraică,	 până	 la	 reţeaua	 noastră	 de	
prieteni	şi	prieteni	ai	prietenilor	care	funcţi-
onează	ca	într-un	ştetl. Oamenii	s-au	des-
tăinuit	cu	vervă,	printre	râsete	şi	lacrimi,	au	
reflectat	asupra	existenţei,	încercând	să-i	
găsească	un	 rost.	Pentru	mine,	 ghidată	
fiind	de	dictonul	tatălui	meu, Numai cine e 
însufleţit, poate să însufleţească, procesul	
de	elaborare	a	acestui	volum	a	fost	o	aven-
tură	pasionantă,	cu	descoperiri	şi	întâlniri	
de	o	mare	 intensitate.	Am	încrederea	că	
aceste	mărturii	vor	fi	o	lectură	captivantă	
şi	emoţionantă	pentru	un	public	larg.	

„Destine evreieşti la Timişoara”A N U N Ţ
Asociaţia	Evreilor	din	Româ-

nia	 Victime	 ale	 Holocaustului	
(A.E.R.V.H.)	vă	invită	să	vizitaţi	
site-ul	www.survivors-roma-
nia.org unde	puteţi	viziona	filmul	
“Holocaust	 sub	 guvernul	Anto-
nescu”	 precum	 şi	 documente	
recente	despre	Holocaust.

Totodată,	este	expusă	galeria	
de	 tablouri	 realizate	 de	 artişti	
evrei	 care	 au	 trăit	 şi	 înfăţişat	
realităţile	Holocaustului	din	Ro-
mânia.
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Piese vechi, dar fără riduri Înţelepciunea de a şti  
când să NU taci

Unul	dintre	marile	cusururi	ale	politi-
cienilor	noştri	este	acela	că	o	bună	parte	
dintre	ei	nu	prea	ştiu	nici	când	trebuie	să	
tacă	şi	când	nu,	nici	ce	să	spună,	atunci	
când	ar	trebui	să	vorbească.

Cea	mai	recentă	dovadă	este	inflama-
rea	disproporţionată	a	scandalului	privind	
exploatarea	gazelor	de	şist,	generată,	în	
mare	măsură,	de	o	lipsă	de	comunicare	
a	autorităţilor	cu	comunităţile	locale,	ceea	
ce	a	lăsat	loc	de	acţiune	unui	nou	tip	de	
extremism,	cel	ecologic.	

Cum	 vi	 se	 pare	 când	 la	 Câmpeni,	
Pungeşti	şi	Bucureşti	se	strigă,	la	unison,	
pe	ritmul	de	tristă	amintire	al	lozincilor	mi-
nerilor	(„muncim,	luptăm,	pe	Cosma-l	apă-
răm”),	numai	că	acum,	în	loc	de	Cosma,	
avem	„România”	„Pungeşti”	sau	„Roşia”.	
Dar	în	mentalul	colectiv	al	demonstranţi-
lor	de	azi	persistă	zbieretele	ortacilor	lui	
Miron	Cosma	şi	afiliaţia	cu	mineriadele	nu	
pare	să	îi	deranjeze.

Şi	asta	pentru	că	şi	întâi-stătătorii	ţării	
vorbesc	 poporului	 în	 lozinci,	 dar	 de	 alt	
tip:	„să	nu	mai	auzim	nu ne vindem ţara 
sau	să plece americanii din ţară”.	Ceea	
ce	ar	 trebui	 priceput	 este	 că	puterea	 şi	
poporul	nu	sunt	două	galerii	la	meci,	care	
se	războiesc	huiduindu-se	reciproc.	Şi	că	
pe	demonstranţi	nu	îi	poţi	invita	la	un	se-
minar,	ca	să	îi	şcolarizezi	pe	tema	gazelor	
de	şist	sau	a	Roşiei	Montana.	Ar	fi	cazul	
ca	guvernul	să	aloce	nişte	bani	pentru	o	
campanie	în	cele	mai	citite,	ascultate	sau	
vizionate	medii	de	informare,	campanie	pe	
înţelesul	tuturor,	nu	argumentaţii	partizane	
de	la	catedră	ori	un	set	de	lozinci	cusute	
cu	aţă	albă	una	de	cealaltă.	Iar	aceasta	
nu	e	o	pledoarie	pro	domo,	pentru	că	nu	
s-ar	pune	vreodată	problema	ca	 revista	
noastră	să	găzduiască	vreo	campanie	de	
vreun	fel,	dat	fiind	însuşi	publicul	său	ţintă.

Care	va	să	zică,	problema	gazelor	de	
şist	ar	fi	un	moment	în	care	conducătorii	
ţării	ar	fi	trebuit	să	nu	tacă,	ci	să	vorbească	
în	mod	concret	şi	inteligibil,	şi	asta	înainte	
ca	 vreo	 firmă,	 românească	sau	străină,	
să	îşi	fi	trimis	camioanele	şi	aparatura	pe	
câmp,	în	judeţul	Vaslui,	Constanţa,	Sibiu	
sau	oriunde	altundeva	în	ţară.

Ce	anume	ar	putea	ei	să	spună?	De	
pildă,	Banca	Europeană	pentru	Recon-
strucţie	şi	Dezvoltare	(BERD)	a	publicat,	
la	începutul	lunii	octombrie,	un	studiu	în	
care	se	arată	că,	deşi	în	SUA	exploatarea	
gazelor	de	şist	este	eficientă,	nu	acelaşi	

lucru	 se	 poate	 afirma	 despre	 Europa,	
unde	 adâncimea	 depozitelor	 este	mai	
mare	decât	 în	America,	deci	şi	costurile	
de	producţie	vor	fi	mai	mari	pe	bătrânul	
continent.	E	limpede,	în	acest	caz,	că	şi	
capacitatea	României	de	a	exporta	gaze	
de	şist	va	depinde	de	preţul	acestora,	faţă	
de	alţi	combustibili	fosili,	cum	ar	fi	gazul	
lichefiat.

Apoi,	 este	 probabil	 ca	 entuziastele	
aprecieri	iniţiale	ale	volumului	de	gaze	de	
şist	din	Rusia,	Ucraina,	Polonia,	România	
şi	Lituania	să	fie	revizuite	drastic.	Aşa	s-a	
întâmplat,	de	pildă,	în	Polonia,	unde	după	
primele	 foraje	 s-a	 dovedit	 că	 rezervele	
erau	cu	...90%	mai	mici.	

Nici	din	punct	de	vedere	ecologic,	ga-
zele	de	şist	est-europene	nu	sunt	o	mare	
atracţie,	pentru	că	la	arderea	lor,	emisiile	
de	carbon	sunt	cu	10%	mai	mari	decât	în	
cazul	gazelor	naturale	extrase	din	Europa.	
„Cea	mai	mare	preocupare	o	 stârneşte	
însă	efectul	 fracturării	asupra	pânzei	de	
apă	freatică,	deoarece	fracturarea	nece-
sită	mai	multă	apă,	 chimicalele	utilizate	
pot	 contamina	 sursele	 de	 apă	 şi	 sunt	
necesare	mai	multe	instalaţii	de	epurare	
a	apei”,	afirmă	BERD.

În	sfârşit,	dar	nu	în	ultimul	rând,	pentru	
România,	care	nu	importă	decât	circa	18%	
din	necesităţile	sale	de	gaz,	exploatarea	
gazului	de	şist	ar	putea	contribui	la	inde-
pendenţa	energetică	a	ţării.	Ceea	ce	nu	
e	puţin	lucru,	este	–	cum	spune	V.	Ponta	
–	un	obiectiv	naţional	de	importanţă	stra-
tegică.	Şi	asta,	completăm	noi,	mai	ales	
dacă	ne	gândim	 că	Rusia	 îşi	 utilizează	
resursele	naturale	ca	metode	de	a	influ-
enţa	deciziile	politice	din	statele	europene.

Nu	numai	populaţia,	dar	şi	parlamen-
tarii	ar	avea	nevoie	de	o	solidă	informare	
pe	 acest	 subiect.	Altfel,	 votul	 pe	 legea	
utilizării	gazelor	de	şist,	aflată	pe	agenda	
Senatului,	se	va	da	pe	comandă	politică	
de	la	partid,	nu	pe	cunoaşterea	interesului	
naţional.

Acesta	nu	este	decât	un	exemplu	de	
informaţii	pe	care	Executivul	ar	fi	trebuit	să	
le	utilizeze	într-o	campanie	media,	înainte	
ca	diferite	companii	energetice	să	înceapă	
explorările	în	România.	Şi	atunci,	cu	sigu-
ranţă	nu	am	mai	fi	avut	nici	manifestaţii,	
dar,	e	drept,	poate	nici	foraje.	Dar	am	fi	
avut	linişte.	Cel	puţin,	deocamdată.

ALEXANDRU MARINESCU

Romanul	Chipul,	
al	 scriitoarei	Magda-
lena	Brătescu,	aduce	
o	notă	nouă	în	peisajul	
literaturii	 române	 din	
Israel.

Şi	 aceasta,	 deoa-
rece	 autoarea	 iese	
cu	 dezinvoltură	 din	
universul	evreo-român	
din	care	se	alcătuieş-
te,	de	regulă,	materia	
celor	mai	multe	proze	

scrise	de	cei	care,	fiind	siliţi	să	plece	din	
România,	au	configurat	de-a	lungul	anilor	
o	adevărată	punte	culturală	între	ţara	lor	
de	origine	şi	Ţara	Sfântă.	Magdalena	Bră-
tescu	scrie	un	roman	de	dragoste,	în	buna	
tradiţie	a	romanelor	noastre	interbelice,	şi	
o	face	cu	siguranţa	şi	dezinvoltura	unui	
autor	aflat	în	centrul	literaturii	române,	nu	
la	mii	de	kilometri	distanţă.	

În	consecinţă,	romanul	se	citeşte	pe	

nerăsuflate,	fiind	construit	ca	o	naraţiune	
în	care	abundă	faptul	de	viaţă	şi,	în	oglin-
dă,	radiografia	psihologică.	O	naraţiune	
dominată	de	iubire	sub	toate	formele,	de	
la	eros	la	iubirea	de	copii	şi	familie.	Dar	
şi	 de	 suferinţă,	 trădare,	 secrete	 păzite	
acerb.	Romanul	este	atât	de	dens	şi	de	
alert	(fără	să	fie	deloc	stufos	sau	încăr-
cat),	încât	a-l	povesti	pe	spaţiul	restrâns	
al	 unei	 cronici	 ar	 însemna	 să-i	 ştirbesc	
tocmai	calitatea	esenţială,	care	este	au-
tenticitatea.

Magdalena	Brătescu	se	mişcă,	 spu-
neam,	cu	dezinvoltură	în	romanul	ei,	din	
Israel	 în	Brazilia	 şi	 de	acolo	 în	Europa	
(Viena	 este,	 într-un	 fel,	 centrul	 în	 care	
se	 înnoadă	 şi	 se	deznoadă	 firele	 nara-
ţiunii),	 preocupată	mereu	de	psihologia	
personajelor	pe	care	 le	 imaginează,	de	
evoluţia	 lor	 în	cadrul	 familiei	şi	 în	afara	
ei.	Dacă	ar	fi	să	găsesc	o	asemănare	în	
afara	literaturii,	aş	trimite	la	un	bun	serial	
de	televiziune,	din	cele	în	care	dragostea,	

aventurile	şi	con-
flictele	 de	 familie	
ne	 fac	 să	 stăm	
cu	 ochii	 ţintuiţi	
de	 ecran	 seară	
de	seară.	Tot	aşa	
face	 şi	 romanul	
Chipul:	ne	ţine	pri-
zonierii	lecturii,	la	
capătul	căreia	ne	
trezim	ca	după	o	
revelaţie.	Revela-
ţia	unei	construcţii	
bine	gândite	 şi	 a	
unei	poveşti	cap-
tivante.

Totuşi,	Magdalena	Brătescu	 este	 o	
scriitoare	română,	iar	scriitorul	român,	se	
ştie,	nu	prea	gustă	scenariul	de	tip	hol-
lywoodian.	Chipul este,	dincolo	de	trama	
captivantă	şi	plină	de	suspans	–	aducând	
aminte,	 cum	 spuneam,	 de	 serialele	 de	
calitate	–,	un	roman	psihologic	foarte	bine	
conceput	şi	scris.	Personajele	Magdale-
nei	Brătescu	 (şi	 în	 primul	 rând	Wanda	

Mohn,	personajul-cheie	al	romanului)	au	
adâncime	 sufletească,	 iar	 prozatoarea	
împleteşte	cu	fineţe	în	jurul	lor	un	halou	de	
descripţie	realistă	şi	analiză	psihologică,	
prin	care	Chipul ne	evocă,	subtil,	marea	
tradiţie	a	romanului	 românesc	 interbelic	
şi	 în	 special	 proza	Hortensiei	Papadat-
Bengescu.

Ne	 aflăm,	 prin	 urmare,	 în	 prezenţa	
unei	scriitoare	cu	un	profil	literar	aparte,	în	
cadrul	literaturii	române	care	se	scrie	azi	
în	Israel.	O	prozatoare	care	reuneşte	cu	
naturaleţe	harul	construcţiei	realiste	şi	abi-
litatea	 analizei	 psihologice,	 capacitatea	
de	a	imagina	o	poveste	captivantă	şi	de	
a	scoate	la	iveală	elementul	etern	uman	
din	destinele	aparte	ale	personajelor	ei.	

Un	roman	şi	un	autor	care	ar	merita	
să	fie	mai	bine	cunoscuţi	şi	publicului	din	
România.

RĂZVAN VONCU_______
*MAGDALENA	BRĂTESCU	–	Chipul,	Editura	

Revista	Familiei,	Rishon	Letzion,	2013.

U n  r o m a n  p a s i o n a n t
Realitatea 

cărţii

Naţionalul	 bucureştean	
şi-a	 deschis	 stagiunea	 cu	
două	piese	 de	 succes	 ale	
unor	faimoşi	dramaturgi	din	

perioada	 interbelică.	Şi	 iată,	 revigorate	
de	talentul,	de	energia	şi	umorul	artiştilor	
de	azi,	atât	Omul care a văzut moartea, 
de	Victor Eftimiu,	 cât	şi	Micul infern,	de	
Mircea Ştefănescu,	îşi	dezvăluie	vitalita-
tea	şi	chiar	o	neaşteptată	actualitate,	prin	
mesajul	lor	moral	şi	prin	mizele	satirice.

Micul infern	 (1948),	 sub	bagheta	 re-
gizorului	Mircea Cornişteanu,	 propune	
saga	unei	perechi	(de	fapt	a	unui	trio,	căci	
Soacra	e	un	personaj	„teribil”,	nelipsit	din	
teatrul	românesc!).	Urmărim	pe	firul	tim-
pului	(evocarea	„din	amintire”	adaugă	la	
farmecul	vieţii	de	altădată	lirismul	lui	„iată	
cum	se	duce	viaţa!”)	istoria	convieţuirii	şi	
a	supravieţuirii	unui	cuplu	–	urmărit	de-a	
lungul	 a	 patru	 decenii	 şi	 surprins	 la	 trei	
vârste	diferite.	În	ciuda	titlului	său,	Micul 
infern	pledează	(cu	ironie	dar	şi	cu	lirism	
şi	tandreţe)	pentru	valorile	şi	idealul	unităţii	
şi	continuităţii	familiei	ca	şansă	a	împlinirii	
sufleteşti,	a	echilibrului	şi	armoniei,	şi	in-
sistă	pe	miracolul	rezistenţei	acesteia	la	
„intemperii”.	Pentru	că,	aşa	cum	bine	ştim,	
căsniciile	nu	sunt	 scutite	de	monotonie,	
uzură,	dezacorduri,	tensiuni,	conflicte,	ba	
chiar	 de	 trădări	 ori	 periculoase	avânturi	
centrifuge.	Pentru	că	şi	aici,	nici	El	şi	nici	
Ea	nu	vor	rămâne	străini	de	tentaţii	(ba	–	
„fatala”	secretară	„Didina”,	ba	–	arătosul	
şi	seducătorul	ofiţer	Mavrodi).	Şi	fiecare	
dintre	eroi	va	fi	în	situaţia	de	a	desfăşura	
abile	strategii	–	simetrice	–	de	dezamor-
sare	a	bombelor	cu	explozie	întârziată	şi	
de	îndepărtare	a	pericolelor.

Spectacolul	–	desigur,	viu,	antrenant,	
spiritual	creat	de	Mircea Cornişteanu	(sce-
nografă:	Clara Labancz)	–	se	remarcă	prin	
pitoresc	şi	atmosferă	(un	comic	permeabil	
la	emoţie),	prin	fructificarea	modern-ironi-
că	(în	acord	cu	stilizările	textului)	şi	cuce-
reşte	prin	ritm,	cadenţă,	efecte	scenice.	Ca	
de	obicei,	inspirat,	Cornişteanu	a	selectat	
şi	a	sudat	cu	măiestrie	o	echipă	excelentă,	
care	dă	relief	energic	situaţiilor	şi	strălucire	
ideală	„badinajului”.	Regăsim	aici	pe	Ilinca 
Goia	 şi	 pe	Liviu Lucaci,	 într-o	 formă	 ce	
atestă	personalitate,	farmec,	dezinvoltură,	
exuberanţă	şi	haz.	Apreciem	tipologiile	şi	
jocul	convingător	propus	de	Marius Rizea 
(Doctorul),	Dragoş Stemate	(Curtezanul),	
Daniel Badale (Ordonanţa)	şi	Fulvia Fo-
losea	(Secretara).	Ca	întotdeauna,	frişca	
de	pe	tort	revine	personajului	(secundar!)	

al	 „Doamnei	Arbore”,	
Soacra	cu	limbă	ascuţită,	
mereu	savuroasă,	mereu	
vie	 –	 chiar	 şi	 în	 scena	
finală,	când	pare	căzută	
în	mintea	copiilor.	În	rolul	
făcut	 celebru	 de	 Silvia	
Dumitrescu-Timică	 (250	
de	reprezentaţii,	ultimele	 la	peste	80	de	
ani!)	 apar	 azi	 două	mari	 interprete	 din	
generaţia	 de	 aur	 a	Naţionalului.	 Ileana 
Stana Ionescu şi	Rodica Popescu Bită-
nescu	oferă,	fiecare	 în	 felul	ei,	un	 regal	
actoricesc	de	neuitat.

Şi	Omul care a văzut moartea	ne	trans-
pune	în	atmosfera	patriarhală	a	unui	oraş	
de	provincie.	Un	eveniment	(salvarea	de	
la	înec	a	unui	necunoscut)	face	din	boga-
tul	podgorean	Al	Filimon	un	erou	al	urbei	
şi	măreşte	 speranţele	 acestuia	 –	 până	
atunci	iluzorii	–	de	a	deveni	primar.	Sur-
prizele	se	vor	ţine	lanţ,	deoarece	străinul	
îşi	dezvăluie	o	personalitate	aparte,	între	
geniu	şi	impostură.	Nu	numai	că	nu	este	
recunoscător	 faţă	de	cel	care	 l-a	salvat,	
dar	 pretinde,	 cu	 un	 tupeu	 ce	 frizează	
neruşinarea	şi	absurdul,	varii	daune	întru	
supravieţuire.	Dar	 tot	 el	 –	 fost	 actor	 şi	
înzestrat	histrion	–	se	vădeşte	capabil	să	
apeleze	la	resursele	eficace	ale	travesti-
ului	şi	schimbărilor	de	identitate.	Trezeşte	
revolta	şi	energiile	 tinerilor,	prea	depen-
denţi	de	părinţi.	Înfrânge	prin	constrângeri	
şi	promisiuni	cerbicia	adversarului	politic	
al	lui	Filimon.	Se	vădeşte	un	ideal	şef	de	
campanie	 electorală,	 având	 la	 degetul	
cel	mic	ştiinţa	creării	de	„imagine”	ori	de	
discursuri	împănate	cu	eternele	promisiuni	
(apă,	canalizare,	pavaje	etc.).	Stăpâneşte	
excelent	retorica	manipulării	electoratului.

Regizorul	Dan Tudor	 semnează	 o	
reînviere	meritorie	a	sevelor	textului.	Cu-
noaştem	în	rolul	Vagabondului	–	care	cere	
deopotrivă	 sinceritate	 şi	 nebunie	 ludică,	
dramă	 şi	 persiflare,	 revoltă	 autentică	 şi	
insolenţă,	metodă	şi	fantezie,	îndârjire	şi	
elasticitate	 –	 pe	 tânărul	Lari Giorgescu 
(stimabil,	dar	fără	carisma,	farmecul	şi	ne-
bunia	cerute	de	partitura	acestui	„om	care	
aduce	ploaia”).	Un	debut	susţinut	generos	
de	interpreţi	de	mare	experienţă	şi	ţinută:	
Costel Constantin	 şi	Adela Mărculescu 
(care	a	intrat	în	rolul	„Raluca	Filimon”	în	
doar	trei	zile,	Ilinca Tomoroveanu	fiind,	la	
premieră,	indisponibilă!),	Marius Bodochi,	
precum	 şi	Răzvan Oprea	 şi	Florentina 
Ţilea.

NATALIA STANCU 

Drumul 
spre teatru

Preţul	unui	abonament	pe	un	an	este	de	30	lei.	Abonamentele	
pentru	cititorii	din	provincie	se	vor	face	la	comunităţile	evreieşti	
din	localitatea	res	pectivă.	ABONAŢII	SUNT	RUGAŢI	SĂ	COM-
PLETEZE	ADRESA	EXPEDITORULUI	PE	CUPON!	Pentru	cei	din	
Bucureşti	–	la	sediul	F.C.E.R.	din	str.	Sfânta	Vineri	nr.	9	–	11,	cod	
poştal	030202.	Abonamentele	se	mai	pot	achita	şi	prin	mandate	
poştale	fie	pe	adresa	F.C.E.R.	–	la	oficiile	poştale	din	localitate,	
fie	în	conturile:	BCR	2511.A01.01195275.0074.ROL.1	RO51R-
NCB0074011952750001	 (LEI),	 2511.A01.0.1195275.0074.
USD.5	 RO40RNCB0074011952750005	 (USD),	 2511.
A01.0.1195275.0074.EUR.3	RO94RNCB0074011952750003	
(EURO),	sau	BANK	LEUMI	ROMÂNIA,	SUCURSALA	MOŞILOR,	
Adresa	băncii:	CALEA	MOŞILOR	NR.	280,	SECTOR	2,	BUCU-
REŞTI,	Contul	IBAN:	RO89DAFB108000090989RO02,	RO06DA-
FB108000090989US02,	RO46DAFB108000090989EU02,	swift:	
DAFB	RO22.	Pentru	EUROPA,	un	abonament	pe	un	an	costă	
45	de	euro	(cu	toate	taxele	incluse).	Pentru	EXTRA	EUROPA,	
un	abonament	costă	95	de	dolari	USA	(cu	toate	taxele	incluse).	
Pentru	Israel,	un	abonament	pe	un	an	costă	40	de	dolari	USA.
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