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•  Kristallnacht (“Noaptea de cristal”) 
a avut loc în Germania, în anul 
1938, în noaptea de 9 -10 noiembrie.

• Sute de sinagogi din Germania şi 
Austria, incendiate sub ochii pasivi ai 
pompierilor şi poliţiei.
•  Majoritatea locuinţelor şi magazi-

nelor evreilor sunt distruse.  
•  1000 de evrei şi-au pierdut viaţa 

şi peste 30.000 au fost duşi în 
lagăre de concentrare.

•  A fost considerată „punctul cel 
mai de jos” atins, până atunci, 
de civilizaţia germană şi înce-
putul prigonirii sistematice a 
evreilor de către nazişti.

(Pe larg în pag. 2)
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75 de ani de la Noaptea de cristal
La	9	noiembrie	a.c.,	în	Germania,	dar	

şi	în	alte	ţări	ale	lumii	a	fost	comemorată	
cea	de	a	75-a	aniversare	a	Kristallnacht	
(“Noaptea	 de	 cristal”).	Această	 dată	
marchează	începutul	prigonirii	sistema-
tice	a	evreilor	de	către	nazişti,	care	s-a	
finalizat	prin	deportarea	şi	anihilarea	lor	în	
lagărele	de	exterminare,	alături	de	restul	
evreilor	din	aproape	întreaga	Europă.	La	
9	 noiembrie	 1938,	 autorităţile	 germane	
au	folosit		pretextul	răzbunării	“spontane”	
pentru	un	atentat	împotriva	secretarului	
legaţiei	germane	de	la	Paris	săvârşit	de	
către	un	refugiat	evreu	german	de	origine	
poloneză	şi	încheiat	cu	decesul	înaltului	
diplomat.	 Unele	 documente	 recente	
susţin	că	el	ar	fi	putut	fi	salvat	dar,	din	
dispoziţia	lui	Hitler,	a	fost	lăsat	să	moa-
ră.	 În	 consecinţă,	 sute	 de	 sinagogi	 din	
Germania	şi	Austria	au	 fost	 incendiate,	
locuinţele	 şi	magazinele	 evreilor	 –	 dis-
truse.	1000	de	evrei	şi-au	pierdut	viaţa	
şi	peste	30.000	au	fost	duşi	în	lagăre	de	
concentrare.

Cu	prilejul	comemorării,	în	numeroase	
oraşe	din	Germania	au	 fost	aprinse	 lu-
mânări	şi	candele,	iar	germanii	s-au	dus	
la	cimitire,	împreună	cu	evreii,	pentru	a	
evoca	memoria	victimelor	“Nopţii	de	cris-
tal”.	Cancelarul	german	Angela	Merkel	a	
declarat	că	„«Noaptea	de	cristal»	a	fost	
un	eveniment	care	i-a	umilit	pe	evrei	într-
un	mod	de	neimaginat.	Atunci	s-a	atins	
poate	 punctul	 cel	mai	 de	 jos	 al	 istoriei	
germane.	Din	nefericire,	mai	târziu	istoria	
germană	a	evoluat	într-un	mod	şi	mai	dra-
matic,	finalizată	până	la	urmă	prin	ceea	
ce	cunoaştem	ca	Şoah	sau	Holocaustul”.	
Cancelarul	a	cerut	poporului	german	să	
nu	uite	niciodată	trecutul.	

Locuitori	ai	Berlinului	s-au	organizat	
în	grupuri	care	să	cureţe	o	parte	din	cele	
5000	de	pietre	pe	care	erau	înscrise	nu-
mele	victimelor,	fiind	aşezate	în	faţa	case-
lor	unde	au	locuit.	Organizatorii	au	decis	

ca	această	iniţiativă	să	aibă	loc	anual.	Dar	
mulţi	 vorbitori	 din	 timpul	 evenimentului	
au	atras	atenţia	 că	antisemitismul	 este	
încă	o	 problemă	 în	Europa.	Un	 sondaj	
de	 opinie	 realizat	 în	 rândul	 populaţiei	
evreieşti	din	Europa	a	indicat	că	peste	trei	
sferturi	 dintre	 cei	 chestionaţi	 consideră	
că	antisemitismul	renaşte	în	ţările	lor	şi	
aproximativ	o	treime	se	gândesc	să	emi-
greze,	deoarece	nu	se	simt	în	siguranţă.	
Cele	mai	mari	temeri,	potrivit	sondajului,	
au	fost	exprimate	de	evreii	din	Ungaria.

La	ceremoniile	de	la	Muzeul	memorial	
al	Holocaustului	de	la	Washington	a	fost	
evocată	“Noaptea	de	cristal”,	subliniindu-
se	că	bisericile	catolică	şi	protestantă	nu	
au	 reacţionat	 la	ceea	ce	s-a	 întâmplat,	
au	fost	doar	reacţii	 individuale	ale	unor	
pastori	care	au	condamnat	aceste	violen-
ţe	şi	au	încercat	să-i	ajute	pe	evrei.	Nici	
plecarea	în	străinătate	nu	a	fost	o	soluţie,	
deoarece	foarte	puţine	ţări	i-au	primit	pe	
evrei,	cele	mai	multe	i-au	refuzat,	inclusiv	
Statele	Unite,	 care	 au	 dus	 în	 perioada	
respectivă	o	politică	izolaţionistă.

La	 rugăciunea	 de	 duminică,	 papa	
Francisc	a	evocat	în	faţa	credincioşilor,	
adunaţi	în	Piaţa	Sf.	Petru,	cea	de	a	75-a	
aniversare	a	“Nopţii	de	cristal”.	Suveranul	
pontif	i-a	descris	pe	evrei	ca	pe	“fraţii	mai	
mari”	ai	creştinilor	şi	a	arătat	că	noaptea	
de	 9	 noiembrie	 1938	 a	 fost	 începutul	
drumului	care	a	dus	la	Holocaust	şi	care	
nu	trebuie	niciodată	uitat.	“Ne	manifestăm	
din	 nou	apropierea	 şi	 solidaritatea	 faţă	
de	poporul	evreu,	 fraţii	noştri	mai	mari,	
şi	 îl	 rugăm	 pe	Domnul	 ca	memoria	 şi	
păcatele	trecutului	să	ne	ajute	să	fim	în	
permanenţă	 vigilenţi	 împotriva	 oricărei	
forme	de	violenţă	sau	intoleranţă”,	a	spus	
el.	La	rândul	său,	cardinalul	Kurt	Koch	a	
adresat	un	mesaj	de	solidaritate	Conferin-
ţei	rabinilor	europeni,	care	s-a	desfăşurat	
la	Berlin	chiar	în	ziua	de	9	noiembrie,	în	
amintirea	Kristallnacht.	(E.G.)

AGENDA DEPUTATULUI ŞI 
PREŞEDINTELUI F.C.E.R.

Scurta trecere în revistă a temelor 
din agenda de lucru a preşedintelui şi 
deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
oferă măsura diversităţii de preocupări, 
reflectă dinamica unei existenţe dedicate 
obştii noastre. Este vorba de: implicarea 
în organizarea la Parlament, moderarea 
Atelierului „Contribuţia etniei iudaice la 
dezvoltarea României”, ca şi participarea 
cu o comunicare proprie în cadrul eveni-
mentului „Podurile Toleranţei”; iniţiativa şi 
urmărirea publicării volumului „Mărturii şi 
imagini despre Holocaust în România”; 
prezentarea, la Reşiţa, a cărţii „Domiciliul 
forţat, formă pregătitoare a soluţiei finale” 
de Emeric Miki Marosi; participarea cu 
o comunicare, „Evreii din România”, la 
unul din atelierele Conferinţei Naţionale 
a PSD; susţinerea unei conferinţe la 
„Keshet” – Bucureşti; demersurile pentru 
comemorarea la Academia Română a 
Holocaustului în România; activităţi în 
Comisia de Politică Economică şi Priva-
tizare din Camera Deputaţilor; avansarea 
de propuneri legislative; întâlniri cu lideri 
ai Guvernului la Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale (GPMN); primiri 
la Biroul Parlamentar al deputatului 
F.C.E.R.; vizita acad. Irinel Popescu la 
sediul F.C.E.R.; participarea la cere-
monia de Laudatio pentru prof. univ. dr. 
Paul Cornea, la 90 de ani; perspective 
parlamentare şi comunitare imediate.

•	Preşedintele	şi	deputatul	F.C.E.R.	
a	 contribuit	 la	 realizarea	 simpozionu-
lui–maraton	de	la	Palatul	Parlamentului,	
„Contribuţia	etniei	iudaice	la	dezvoltarea	
României”,	 parte	 importantă	 a	 eveni-
mentului	„Podurile	Toleranţei”,	iniţiat	de	
B’nai	 B’rith	 Europa	 şi	 realizat	 efectiv	
de	 B’nai	 B’rith	 România.	 În	 calitate	
de	moderator,	 domnia	 sa	 a	 reuşit	 un	
tur	 de	 forţă:	 pe	parcursul	 unei	 singure	
zile	 au	 fost	 prezentate,	 pe	 larg	 sau	 în	
sinteză,	 comunicări	 având	 o	 tematică	
vastă	-	rolul	evreilor	români	în	domeniile	
cultural,	 ştiinţific,	 economic,	 industrial,	
militar,	politic	în	România,	contribuţii	mai	
cunoscute,	altele,	mai	puţin.	Domnia	sa	
a	 susţinut	 comunicarea	 „Parlamentari	
evrei	în	istoria	politică	a	României”.	Dr.	
Aurel	Vainer	a	mulţumit	personalităţilor	
marcante	 din	 viaţa	 politică,	 culturală,	
ştiinţifică	românească,	care	au	participat	
cu	substanţiale	intervenţii.	Evenimentul	
este	pe	larg	reflectat	în	R.E.	Preşedintele	
F.C.E.R.,	 împreună	 cu	 consilierul	 său	
personal,	Silviu	Vexler,	au	început	lucrul	
la	editarea	unui	volum	cuprinzând	aceste	
comunicări	de	valoare.

•	Volumul	„Mărturii	şi	imagini	despre	
Holocaust”	 a	 fost	 lansat	 de	 preşedin-
tele	 şi	 deputatul	 F.C.E.R.	 la	 sesiunea	
comemorativă	 a	 Zilei	Holocaustului	 în	
România	 de	 la	 Camera	 Deputaţilor.	
Cartea,	 beneficiind	 de	 o	 grafică	 exce-
lentă	 –	 remarcabile,	 copertele	 I	 şi	 IV	
reproducând	covârşitorul	tablou	despre	
Holocaust	al	 lui	Robert	Corvus-Kora	–,	
a	fost	realizată	cu	aportul	substanţial	al	
consilierului	Silviu	Vexler.	Ea	 cuprinde	
intervenţii	 la	 temă	 ale	 unor	marcante	
personalităţi	politice,	religioase,	culturale.	
De	mare	impact	emoţional	-	prezentarea	
reînhumării	în	Cimitirul	Păcurari	din	Iaşi	a	
rămăşiţelor	pământeşti	ale	unor	victime	
evreieşti	recent	descoperite	într-o	groa-
pă	comună	din	Popricani,	 Judeţul	 Iaşi.	
Cartea,	editată	de	F.C.E.R.,	s-a	bucurat	
de	ecouri	pozitive	venite	din	partea	unor	
personalităţi	 româneşti	de	prestigiu,	ca	
ministrul	Muncii,	Mariana	Câmpeanu,	
vicepreşedintele	Camerei	Deputaţilor,	
Ioan	Oltean,	ambasadorul	României	 la	
Londra,	 E.S.	 Ion	 Jinga,	 deputatul	 de	
Iaşi,	Neculai	Răţoi.	Deputatul	F.C.E.R.	a	
mulţumit	pentru	sprijin	logistic	preşedin-
telui	şi	secretarului	general	al	Camerei	
Deputaţilor,	Valeriu	Zgonea	şi,	respectiv,	
Cristian	Adrian	Panciu.	

•	O	 lansare	 de	 carte-eveniment	 la	
sinagoga	din	Comunitatea	Evreilor	 din	
Reşiţa,	beneficiind	de	participarea	pre-
şedintelui	şi	deputatului	F.C.E.R.,	a	fost	
„Domiciliul	 forţat,	 formă	pregătitoare	 a	

soluţiei	 finale”	 de	Emeric	Miki	Marosi,	
originar	 din	România,	 stabilit	 în	 Israel.	
Cartea	a	fost	prezentată	de	preşedintele	
C.E.	Reşiţa,	Ivan	Schnabel,	de	dr.	Aurel	
Vainer	şi	de	prof.	univ.	dr.	Speranţa	Mi-
lancovici,	de	la	Catedra	de	Studii	Iudaice	
a	Universităţii	 „Vasile	Goldiş”	din	Arad.	
Au	 fost	 de	 faţă	 autorităţi	 locale,	 vice-
preşedintele	C.E.	Reşiţa,	Sorin	Butilcă,	
lideri	ai	unor	comunităţi	învecinate:	C.E.	
Timişoara	 –	 preşedinte	 Luciana	Fried-
mann,	secretara	comunităţii,	Vera	Botiş,	
C.E.	Lugoj	–	preşedinte	Ivan	Bloch,	care	
este	şi	membru	în	Comitetul	Director	al	
F.C.E.R.	Subiectul	 cărţii:	 circa	 300	 de	
evrei	reşiţeni	au	fost	evacuaţi,	în	timpul	
Holocaustului,	într-un	lagăr	din	Oraviţa,	
unde	au	prestat	muncă	forţată	la	drumuri	
şi	păduri.	Autorul,	unul	din	supravieţuitori,	
a	conceput	cartea	drept	gest	de	recunoş-
tinţă	faţă	de	evreii	din	Oraviţa,	care	au	
aplicat	două	precepte	fundamentale	iu-
daice,	frăţietatea	şi	solidaritatea,	ajutând	
la	reîntoarcerea	evreilor	reşiţeni	acasă,	
după	 război.	Preşedintele	 şi	 deputatul	
F.C.E.R.	a	vorbit	după	lansare	cu	prima-
rul	Municipiului,	Mihai	Stepanescu,	care	
i-a	 solicitat	 sprijin	 pentru	 aducerea	 de	
investitori	israelieni	în	zonă,	ceea	ce	ar	
avea	un	efect	benefic	asupra	redresării	
economice	 a	 oraşului.	 S-a	 discutat	 şi	
despre	o	înfrăţire	între	Reşiţa	cu	unul	din	
oraşele	israeliene.

•	Dr.	Aurel	Vainer	a	prezentat	o	comu-
ni	care	la	unul	din	simpozioanele	din	tim-
pul	Conferinţei	Naţionale	a	PSD.	Lucrările	
au	fost	conduse	de	acad.	Răzvan	Theo-
dorescu,	prieten	statornic	al	comunităţii	
evreieşti	din	România.	Expunerea	„Evreii	
din	România”	a	stârnit	 interes	prin	ele-
mentele	definitorii	de	istorie	şi	contribuţie	
multiseculară	a	evreilor	români	în	cultură,	
ştiinţă,	economie,	industrie	românească.

La	Centrul	Comunitar	Evreiesc	 din	
Capitală,	preşedintele	şi	deputatul	Fede-
raţiei	a	fost	prezent,	printr-o	substanţială	
intervenţie,	în	cadrul	Programului	„Kes-
het”.	Programul	a	avut	loc	la	aceeaşi	dată	
–	17	noiembrie	a.c.	–	în	multe	comunităţi	
din	 ţară,	 pe	 teme	 diverse,	 propuse	 şi	
elaborate	de	înşişi	membrii	comunităţilor.

•	O	 iniţiativă	a	dr.	Aurel	Vainer:	 co-
memorarea	Holocaustului	 la	Academia	
Română,	 solicitare	 înaintată	 preşedin-
telui	 celui	mai	 înalt	 for	 cultural	 al	 ţării,	
acad.	Ionel	Haiduc.	Participanţii	vor	avea	
prilejul	să	afle	adevărul	despre	Holocaust	
de	la	supravieţuitori	din	Iaşi,	Bucureşti,	
Herţa,	Bucovina,	Transilvania	de	Nord.

•	 Câteva	 activităţi	 parlamentare	
speciale,	pe	lângă	participarea	regulată	
la	lucrările	în	plen	şi	la	Comisia	de	spe-
cialitate	din	Camera	Deputaţilor:	partici-
pare	 la	 audierile	Comisiei	 persoanelor	
propuse	 la	 conducerea	Autorităţii	 de	
Supraveghere,	Piaţă	Financiară,	Banca-
ră	şi	de	Asigurări;	demersuri	la	Camera	
Deputaţilor	pentru	aplicarea	proiectului	
de	modificare	a	Legii	189/	2006	privind	
aprobarea	OUG	nr.	105,	urmând	ca	pro-
iectul	să	fie	discutat	în	plen	la	începutul	
anului	2014.	În	cazul	în	care	va	fi	aprobat,	
resursele	 necesare	 pentru	majorarea	
indemnizaţiilor	 beneficiarilor	 legii	 va	 fi	
asigurată	în	bugetul	pentru	anul	2015.	

•	 Premierul	 Victor	 Ponta,	ministrul	
Educaţiei,	 Remus	Pricopie,	 viceprim-
ministrul	Liviu	Dragnea	au	avut	întâlniri	
cu	membrii	GPMN.	Premierul	a	discutat	
proiectul	 de	 buget	 pentru anul	 2014,	
cu	accent	pe	sprijinul	financiar	acordat	
organizaţiilor	 de	minorităţi	 naţionale.	
Viceprim-ministrul	a	prezentat	prevederi	
privind	descentralizarea	administraţiilor	
publice	din	România.	Deputatul	F.C.E.R.	
i-a	solicitat	o	audienţă	privind	soluţiona-
rea	 unor	 probleme	 referitoare	 la	 paza	
cimitirelor	evreieşti	din	România.

•	Preşedintele	şi	deputatul	F.C.E.R.	a	
primit	în	audienţă	pe	ing.	Jack	Goldstein,	
care	a	solicitat	sprijin	pentru	aplicarea	unui	
foarte	 important	 proiect	 de	 valorificare	 

 1 Decembrie 1918

Un moment de entuziasm al naţiunii 
române, de speranţă pentru minorităţi

Pentru	români,	precum	şi	pentru	mem-
brii	comunităţilor	naţionale	de	pe	teritoriul	
statului	 naţional	 şi	 unitar	 constituit	 la	 
1	decembrie	 1918,	 respectivul	moment	
a	 avut	 o	 semnificaţie	 care	 depăşeşte	
simpla	 reunire	 a	 tuturor	 vorbitorilor	 de	
limbă	română	în	cadrul	unei	singure	ţări.	
A	fost	punctul	de	debut	al	unor	reforme	
profund	democratice,	prevăzute	în	textul	
„Rezoluţiunii	Adunării	 Naţionale	 de	 la	
Alba	 Iulia”	 şi	 preluate	 apoi,	 cu	 consec-
venţă,	în	cadrul	Constituţiei	României	de	 
la	1923.

Se	 cuvine	 a	 fi	 subliniat,	 de	 la	 bun	
început,	că	deşi	evenimentul	de	la	Alba	
Iulia	a	fost	definit,	în	corpul	Rezoluţiunii,	
citită	de	episcopul	Iuliu	Hossu,	ca	„Adu-

narea	Naţională	a	tuturor	Românilor	din	
Transilvania,	Banat	şi	Ţara	Ungurească”,	
nu	au	fost	uitate	minorităţile	naţionale,	ale	
căror	probleme	specifice	au	fost	abordate	
în	modul	cel	mai	democratic,	promiţându-
se,	între	altele	„deplină	li	bertate	naţională	
pentru	toate	popoarele	conlocuitoare”,	în	
sensul	că	„fiecare	popor	se	va	instrui,	ad-
ministra	şi	judeca	în	limba	sa	proprie	prin	
indivizi	din	sânul	său	şi	fiecare	popor	va	
primi	drept	de	reprezentare	în	corpurile	le-
giuitoare	şi	la	guvernarea	ţării	în	proporţie	
cu	numărul	indivizilor	ce-l	alcătuiesc”.	

ALEXANDRU MARINESCU

(Continuare în pag. 10)

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 9)
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-	Spuneţi-ne câteva cuvinte despre 
dimensiunea conferinţei şi participanţi.

-	Auditoriul	 a	 cuprins	 peste	 300	 de	
participanţi	din	38	de	ţări.	Au	fost	de	faţă	
o	serie	de	personalităţi,	dintre	care	vreau	
să-i	amintesc	pe	Anette	Lantos,	preşedin-
tele	Fundaţiei	 ”Lantos”	şi	văduva	sena-
torului	Tom	Lantos,	singurul	parlamentar	
american,	supravieţuitor	al	Holocaustului,	
Yair	Lapid,	ministrul	israelian	de	finanţe,	
Kzyriakos	Gerontopoulos,	adjunct	al	mi-
nistrului	elen	de	externe,	Andrew	Baker,		
director	cu	afaceri	internaţionale	al	AJC,	
Ira	Forman,	de	la	Departamentul	de	Stat	
al	SUA,	care	se	ocupă	de	monitorizarea	
şi	combaterea	antisemitismului	în	lume,	
Floriane	Hohenberg,	 din	 partea	OSCE,	
Andrei	Heiszler,	preşedintele	Federaţiei	
Comunităţilor	 Evreilor	 din	 Ungaria	 –	 
MAZSIHISZ.Guvernul	ungar	a	fost	repre-
zentat	de	 	vicepremierul	Tibor	 	Navrac-
sics,	Zsolt	Németh,	secretar	de	stat	parla-
mentar	al	MAE	ungar,	dar	a	vorbit	şi	Janos	
Martony,	ministrul	ungar	de	externe.	

-	Care au fost principalele probleme 
abordate?

-	Au	fost	numeroase.	Amintesc,	printre	
altele,	 viaţa	 evreiască	 actuală	 şi	 politi-
ca,	 antisemitismul,	 politica	 şi	memoria	

Holocaustului,	măsuri	concrete	de	com-
batere	a	antisemitismului	pe	plan	intern	
şi	 internaţional,	 identitatea	evreiască	 în	
Europa,	gestionarea	moştenirii	evreieşti	
în	Europa,	dialogul	dintre	religii.	Herman	
van	Rompuy,	preşedintele	Consiliului	Eu-
ropean,	a	trimis	un	mesaj	vizând	comba-
terea	antisemitismului.	Antisemitismul,	a	
spus	domnia	sa,	“este	refuzarea	Europei,	
a	culturii	europene”.

- Vă rugăm să ne spuneţi câteva dintre 
cele mai importante poziţii exprimate.

-	 Yair	 Lapid	 (Israel)	 a	 subliniat	 că	
lupta	 împotriva	extremismului	 şi	antise-
mitismului	nu	 trebuie	să	 înceteze	nicio-
dată.	Malcolm	Hoenlein,	vicepreşedinte	
al	Conferinţei	 preşedinţilor	 principalelor	
organizaţii	 evreieşti	 din	 SUA,	 a	 vorbit	
despre	necesitatea	de	a	combate	apatia,	
de	a	conştientiza	că	secretul	viitorului	stă	
în	a	valorifica	învăţămintele	trecutului.	In-
citatorii	folosesc	pe	plan	mondial	cea	mai	
modernă	tehnică	dar	activitatea	lor	este	
alimentată	de	ura	străveche,	a	arătat	el.	
Ira	Forman	(SUA)	a	subliniat	necesitatea	
unei	 activităţi	 continue	de	 combatere	a	
antisemitismului	şi	atragerea	ansamblu-
lui	societăţii	în	acest	demers.	S-a	arătat	
că	nu	există	o	concepţie	unitară	privind	

Tribuna ideilor
Vreau	să	atac	aici	o	temă	destul	de	spinoasă	pentru	

noi,	 evreii,	 obişnuiţi	 altfel	 cu	 teme	 de	 un	 asemenea	
calibru.	Multă	vreme	am	crezut	că	teza	scandaloasă	a	
Hannei	Arendt,	care	condamna	“resemnarea”	celor	duşi	
la	Birkenau-Auschwitz,	fără	împotrivire,	precum	o	turmă	
de	oi	la	abator,	ar	fi	originală.	Dar	cum	dau	iar	de	această	
teză,	încă	mai	veche,	de	prin	anii	50,	sub	condeiul	lui	
Eric	Hoffer	(„Adepţii	fanatici”,	Polirom,	2013,	trad.	Lucian	
Leuştean),	mă	face	să	cred	că	celebra	autoare	s-a	inspi-
rat	ori	s-a	afiliat	ideilor	predecesorului,	căci	acesta	scria	
următoarele:	“Acolo	unde	nu	mai	există	speranţă,	oame-
nii	fie	fug,	fie	se	lasă	ucişi	fără	împotrivire.	Oamenii	se	
vor	agăţa	de	viaţă	ca	într-un	vis.	Cum	am	putea	explica	
faptul	că	milioane	de	europeni	s-au	lăsat	duşi	în	lagăre	
de	exterminare	şi	camere	de	gazare,	ştiind	clar	că	erau	
conduşi	la	moarte?	Faptul	că		a	ştiut	să-şi	deposedeze	
adversarii	 (cel	puţin,	 în	Europa	continentală)	de	orice	
urmă	de	 speranţă	 a	 fost	 printre	 cele	mai	 formidabile	
puteri	ale	lui	Hitler.	Convingerea	fanatică	potrivit	căreia	
construia	o	nouă	ordine,	care	urma	să	dureze	o	mie	de	
ani,	a	fost	transmisă	atât	susţinătorilor,	cât	şi	adversarilor.	
Primilor	le-a	oferit	senzaţia	că,	luptând	pentru	al	Treilea	
Reich,	se	aliau	cu	eternitatea,	în	timp	ce	ultimii	au	simţit	
că	a	lupta	împotriva	noii	ordini	a	lui	Hitler	însemna	a	sfida	

soarta	inexorabilă”	(p.	93).
Pentru	noi,	supravieţuitorii,	este	o	temă	de	dezbătut.	

O	scurtă	observaţie.	Cei	ce	au	“fugit”,	şi	la	timp,	bine	au	
făcut.	Au	mai	evadat	apoi	câţiva,	în	drum	spre	lagărele	
morţii,	precum	filosoful	francez	Jean	Wahl	(care	a	aflat	
de	la	poliţie	că	este	evreu!),	sărind	din	tren,	din	mers.	
Dar	ne	putem	închipui	femei,	copii,	bătrâni	făcând	ace-
laşi	lucru	şi	ascunzându-se	apoi	la	unii	binevoitori,	care	
îşi	 riscau	şi	ei	astfel	viaţa?	Să	generalizăm:	de	ce	nu	
s-au	răsculat	cei	din	Gulag,	cei	de	la	Canal,	cu	pumnii,	
cu	lopata,	împotriva	mitralierelor	şi	a	câinilor	de	pază?	
Uşor	de	zis!	

Dar	iată	o	surprinzătoare	continuare	a	citatului	de	mai	
înainte:	“Este	interesant	că	evreii	care	au	acceptat	să	fie	
exterminaţi	în	Europa	lui	Hitler	au	luptat	cu	îndrăzneală	
când	au	ajuns	în	Palestina.	Şi	deşi	s-a	spus	că	au	lup-
tat	în	Palestina	pentru	că	nu	au	avut	de	ales	–	trebuia	
să	lupte	sau	arabii	le-ar	fi	tăiat	gâtul	–,	rămâne	totuşi	o	
certitudine	că	îndrăzneala	şi	disponibilitatea	cutezătoare	
pentru	sacrificiul	de	sine	a	izvorât	nu	din	disperare,	ci	din	
preocuparea	lor	ferventă	pentru	renaşterea	unui	popor	şi	
a	unei	ţări	străvechi.	Într-adevăr,	ei	au	luptat	şi	au	murit	
pentru	oraşe	care	încă	nu	fuseseră	construite	şi	pentru	
grădini	care	nu	fuseseră	încă	plantate”.	

Mai	 întâi	de	 toate,	de	observat	că	expresia	 “evreii	
au	 acceptat”	 este	 inacceptabilă	 şi	 profanatoare!	Au	
fost	minţiţi	cu	cinism	că	se	vor	spăla.	După	Holocaust,	
evreii	 au	 luptat	 în	Palestina,	 ca	 oameni	 liberi,	 nu	 ca	
robi,	capacitaţi,	după	opinia	mea,	şi	de	martirii	lăsaţi	în	
urmă.	 Însăşi	 	Hannah	Arendt	recunoaşte,	 în	1944,	că	
„rezistenţa	evreilor	din	ghetoul	de	la	Varşovia	a	pus	capăt	
situaţiei	de	paria	a	poporului	evreu	şi	şi-a	regăsit	gloria	
şi	onoarea	pierdute	încă	din	epoca	Maccabeilor”	(apud	
Julia	Kristeva,	„Geniul	feminin.	Hannah	Arendt“,	Paralela	
45,	2004,	trad.	Beatrice	Stanciu,	p.	147).	Urmaşii	 lor?	
În	Israel.	Printr-o	spectaculoasă	întorsătură	a	destinului,	
prin	energia	supraomenească,	fără	precedent,	sporită	de	
testamentele	martirilor	şi	de	hotărârea	Naţiunilor	Unite.	
Deşi	sintagma	“omul	nou“	trebuie	folosită	cu	prudenţă,	
fiind	deseori	compromisă,	în	cazul	evreului	israelian	ex-
presia	are	deplină	acoperire,	sub	raportul	curajului,	dar	
chiar	şi	din	punct	de	vedere	antropologic:	sunt	generaţii	
de	tineri	frumoşi,	mai	înalţi	decât	în	Diaspora,	cu	o	patrie	
care	le-a	redat,	în	libertate,	demnitatea.	Ca	şi	în	Biblie,	
cu	o	armă	într-o	mână	şi	cu	o	unealtă	în	cealaltă	mână,	
îşi	apără	şi	îşi	cultivă	străvechiul	pământ.	Iţic	Ştrul	nu	
mai	e	dezertor!

ŢICU GOLDSTEIN

I Ţ I C  Ş T R U L  N U  M A I  E  D E Z E R T O R ! . . .

Jurnalul C.E.B. 
la început  

de an iudaic
Numărul	din	septembrie	al	Jurnalului 

C.E.B.	debutează	cu	tradiţionalele	urări	
de	Anul	Nou	 iudaic,	dar	şi	cu	 informaţii	
utile:	 atribuţii	 ale	 fiecăruia	 dintre	 liderii	
nou	aleşi	ai	comunităţii	bucureştene	la	19	
mai	a.c.;	ore	de	audienţă;	un	prim	bilanţ	al	
Comitetului	de	Conducere	C.E.B.	raportat	
la	obiectivele	propuse	în	campania	elec-
torală;	adrese	ale	instituţiilor	comunitare.	
Se	face	o	ofertă	tentantă	pentru	doritorii	
de	vacanţe	reuşite:	Centrele	de	Instruire	
şi	Recreere.	La	loc	de	cinste	–	organiza-
rea	sărbătorilor	de	toamnă,	a	Săptămânii	
Vârstnicului.	Un	accent	special:	noul	cor	
„Hazamir”	–	„Privighetoarea”,	format	prin	
unificarea	coriştilor	C.E.B.	şi	JCC,	reac-
tivarea	formaţiei	de	klezmeri	„Bucharest	
Klezmer	Band”,	 ambele	 –	 conduse	 de	
Bogdan	Lifşin.	Coperta	 IV:	un	mişcător	
apel	pentru	donaţii	spre	salvarea	vieţii	lui	
David	Finţi,	tânăr	de	19	ani.	(I.D.)	

„ V i a ţ a  e v r e i a s c ă  ş i  a n t i s e m i t i s m u l  î n  E u r o p a  a c t u a l ă ”
Interviu	cu	ing.	IONEL SCHLESINGER,	preşedintele	Comunităţii	Evreilor	din	Arad

În zilele de 1 şi 2 octombrie a.c., Institutul ”Tom Lantos” de la Budapesta, fundaţie 
care se ocupă mai ales de cercetarea respectării drepturilor omului şi minorităţilor în 
Europa centrală şi de est şi în Balcanii de vest, a organizat conferinţa “Viaţa evreiască 
şi antisemitismul în Europa actuală”. Principalele teme abordate au fost de a găsi 
răspunsuri legate de cauzele reînvierii antisemitismului în Europa şi posibilităţile de 
a combate fenomenul. Un alt subiect s-a referit la problemele specifice ale evreimii 
europene. Din ţara noastră au participat ing. Tiberiu Roth, preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Braşov, şi ing. Ionel Schlesinger, preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Arad. Acesta din urmă ne-a împărtăşit din impresiile lui de la această manifestare.

gestionarea	“discursului	de	ură”	şi		nu	s-a	
stabilit	când	trebuie	luate	măsuri	(Floriane	
Hohenberg,	OSCE).		Există	două	tendinţe	
periculoase	în	ce	priveşte	atitudinea	faţă	
de	antisemitismul	din	Europa	centrală	şi	
de	est	 –	 bagatelizarea	 şi	 supralicitarea	
(Peter	Krakó,	 directorul	 institutului	 “Po-
litical	Capital”,	Ungaria).	A	fost	abordată	
şi	 relaţia	 dintre	 antisemitism	 şi	 islam,	
subliniindu-se	 că	majoritatea	 atacurilor	
împotriva	 evreilor	 au	 fost	 efectuate	 de	
tineri	 musulmani	 (Jean	Yves	 Camus,	
Franţa).	Guvernele	nu	fac	totul	pentru	a	
asigura	 protecţia	 	 cetăţenilor	 evrei	 şi	 a	
instituţiilor	evreieşti	(Andrew	Baker,	SUA).

“Holocaustul nu a fost numai 
tragedia evreilor ci tragedia 
naţională a întregii Ungarii”

- Care a fost poziţia oficială a autori-
tăţilor ungare?

-	 Vicepremierul	Tibor	Navracsics	 a	
recunoscut	 oficial	 că	 statul	maghiar	 şi	
instituţiile	 sale	 au	 luat	 parte	 activă	 la	
Holocaust	–	o	traumă	pentru	ansamblul	
societăţii	ungare	–,	dar	că	în	prezent	de-
mocraţia	ungară	este	în	stare	să-şi	apere	
cetăţenii	 de	 cei	 care	 caută	 să	 semene	
ură.	Ca	dovadă	a	atitudinii	pozitive	a	gu-
vernului	Ungariei,	anul	2014	(70	de	ani	
de	la	deportarea	evreilor)	a	fost	declarat	
An	Memorial	al	Holocaustului	în	Ungaria.	
La	rândul	său,	Zsolt	Németh	a	reafirmat	
determinarea	guvernului	ungar	de	a	nu	to-
lera	nicio	formă	de	ură,	antisemitism	sau	
rasism	şi	a	recunoscut	că	Holocaustul	nu	
a	fost	doar	tragedia	comunităţii	evreieşti	ci	

a	fost	tragedia	naţională	a	întregii	Ungarii.
-	În cadrul lucrărilor pe secţiuni, aţi luat 

parte la cea intitulată “Identitatea evreias-
că”, unde aţi avut o intervenţie care s-a 
bucurat de succes. Despre ce aţi vorbit?

-	Am	arătat	 că	nu	 sunt	 de	acord	 cu	
dilema	 identitară	 a	 fraţilor	 din	Ungaria	
care	nu	ştiu	dacă	trebuie	să	se	definească	
“evrei	unguri”	sau	“unguri	evrei”.	Noi,	în	
România,	ne	definim	ca	“evrei	trăitori		în	
România”	şi	ne	facem	un	titlu	de	mândrie	
din	faptul	că,	fiind	cetăţeni	loiali	şi	utili	ai	
României,	suntem,	în	acelaşi	timp,	susţi-
nători	ai	Statului	Israel.	Această	dualitate	
nu	ascunde	în	ea	nicio	contradicţie,	noi	
putând	fi	simultan	ambasadori	ai	Israelului	
în	România	şi	ambasadori	ai	României	
în	Israel.

Am	arătat,	de	asemenea,	că	acţiunile	
la	 nivel	 guvernamental	 şi	 instituţional,	
frumoasele	discursuri	între	zidurile	parla-
mentului	nu	sunt	suficiente	pentru	a	avea	
rezonanţă	 la	marea	masă	a	 populaţiei.	
Pentru	a	fi	eficienţi	 în	combaterea	anti-
semitismului,	trebuie	să	folosim	căile	de	
a	ajunge	la	masele	largi	ale	populaţiei,	să	
implicăm	biserica,	sistemul	educaţional	şi	
societatea	civilă,	să	ne	implicăm	şi	în	ac-
tivitatea	organizaţiilor	neguvernamentale,	
cum	este	Consiliul	Internaţional	al	Creşti-
nilor	şi	Evreilor	care,	deşi	are	organizaţie	
în	Ungaria,	 nu	a	 fost	 invitat	 la	 această	
conferinţă.	De	altfel,	numeroşi	reprezen-
tanţi	ai	cultelor	au	exprimat,	într-o	sesiu-
ne,	necesitatea	dialogului	interreligios	şi	
promovarea	ideilor	umaniste	ale	religiilor.

- Vă mulţumesc pentru interviu.

A consemnat EVA GALAMBOS
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IUDAICA
Gând de Hanuca

Istoria	se	repetă.	În	Imperiul	Ele-
nistic	Seleucid	 a	 fost	 	 interzisă	Brit 
Mila	(circumcizia).	Grecii	venerau	tru-
pul	uman,	pe	care	îl	considerau	per-
fect.	Orice	modificare	a	acestuia	era	
în	ochii	lor	cel	mai	mare	sacrilegiu.

Atitudinea	oficială	a	comunismului	
faţă	de	religie	era	ambiguă.	Pe	faţă,	
libertate	religioasă,	dar	alături	de	ea,	
interdicţia	 foarte	 severă	 a	 oricărei	
forme	 de	 	 promovare	 a	 credinţei.	
Extrem	 de	 gravă	 era	 considerată		
promovarea	credinţei	către	un	minor,	
chiar	 de	 părinţii	 săi.	Brit Mila,	 care	
se	 face	unui	copil	care	 încă	nu	are	
propria	lui	judecată,	era	considerată	
şi	ea	promovare	a	credinţei	către	un	
minor.	Autorităţile	comuniste	sperau	
că,	în	lipsa	unui	mod	de	promovare,	
credinţa	va	dispărea	din	blocul	soci-
alist	 în	momentul	 în	 care	generaţia	
educată	în	vechiul	regim	nu	va	mai	fi.		
Astăzi	ştim	cu	toţii	că	ei	s-au	înşelat.		

Cel	de-al	doilea	război	mondial,	cu	
toate	ororile	sale,	care	au	culminat	cu	
Şoah-ul,	a	fost	un	punct	de	răscruce	
în	 gândirea	politică.	Din	 dorinţa	 de	
a	 nu	 repeta	 greşelile	 atât	 de	 greu	
plătite	ale	trecutului,	ideea	disciplinei	
oarbe	a	căzut	în	dizgraţie.	Drepturile	
şi	 demnitatea	 omului,	 până	 atunci	
vehiculate	doar	 în	cercuri	 restrânse	
de	idealişti,	au	devenit	valori	de	bază	
ale	 societăţii.	 Trăiam	 cu	 speranţa	
că,	în	sfârşit,	s-a	găsit	un	sistem	de	
valori	pe	baza	căruia	se	poate	clădi	
o	societate	echitabilă.

Dezamăgirea	 nu	 a	 întârziat	 să	
apară.	În	numele	drepturilor	omului	a	
fost	contestat	dreptul	de	autoapărare	
al	statului	Israel.	În	numele	drepturilor	
animalelor,	a	fost	interzisă,	în	câteva	
state	europene,	 tăierea	 rituală.	Mai	
recent,	în	numele	drepturilor	minori-
lor,	s-a	ridicat	ideea	de	a	interzice	Brit 
Mila	în	Uniunea	Europeană.	

E	greu	de	înţeles.	Trei	sisteme	de		
valori,	care	au	foarte	puţin	în	comun,	
ajung	toate	la	acelaşi	rezultat:	să	ne	
interzică	 o	 practică	 religioasă	 care	
stă	chiar	 la	baza	 identităţii	noastre.	
Unii	ar	putea	spune	că	există	totuşi	
ceva	comun	 între	cele	 trei	sisteme.	
Alţii	ar	afirma	că	aceste	principii	au	
fost	doar	manipulate	în	vederea	unui	
scop	politic.	

În		opinia	mea,	ambele	explicaţii	
ar	putea	fi	corecte.	După	ce	primejdia	
va	trece,	vom	avea	timp	din	belşug	să	
discutăm	aceste	aspecte.	Acum	însă,	
este	momentul	să	urmăm	exemplul	
Macabeilor,	 care	 nu	 şi-au	 dedicat	
timpul	 unor	 discuţii	 savante	despre	
natura	elenismului,	ci	au	acţionat.

Pe	vremea	Macabeilor,	multe	dis-
pute	se	decideau	pe	câmpul	de	luptă.	
Astăzi,	ele	se	decid,	în	cele	mai	multe	
cazuri,	prin	crearea	unei	opinii	publice	
favorabile.	Macabeii	 au	 fost	 nevoiţi	
să-şi	 pericliteze	 viaţa	 pentru	 a-şi	
apăra	 drepturile.	Noi	 o	 putem	 face	
fără	a	ne	expune	la	niciun	pericol.	A	
ne	promova	punctul	de	vedere	este	
chiar	unul	din	drepturile	noastre	de	
bază.	Acesta	nu	este	doar	un	drept.	
Este	şi	o	datorie.			

Făcând	un	bilanţ	al	forţelor	impli-
cate,	o	mână	de	oameni,	care	încear-
că	să	influenţeze	o	opinie	publică	de	
peste	un	sfert	de	miliard	de	cetăţeni	
ai	Uniunii	Europene,	nu	pot	evita	să	
mă	simt	ca	un	Don	Quijote	care	se	
luptă	cu	morile	de	vânt.	O	veche	zi-
cală	evreiască	spune	însă	că	puţină	
lumină	 alungă	multă	 beznă.	Raza	
de	lumină	a	celor	care	doresc	să-şi	
păstreze	tradiţia	milenară	are	puterea	
să	alunge	bezna	celor	care	îşi	doresc	
să	ne	şteargă	identitatea.	Aşa	a	fost	
pe	timpul	Macabeilor,	aşa	va	fi	şi	în	
zilele	noastre.

RAFAEL SHAFFER                      

U n  c â n t e c  t r a d i ţ i o n a l
După	aprinderea	lumânărelelor	de	Ha-

nuca,	este	obiceiul	recitării	unui	cântec	în	
limba	ebraică,	dedicat	acestei	sărbători.	În	
mod	 convenţional,	 pe	baza	primului	 său	
vers,	cântecul	este	intitulat	”Maoz	Ţur	Ye-
şuaty”	(Stânca	Fortăreaţă	a	Mântuirii	mele;	
de	fapt,	un	citat	din	Cartea	biblică	a	lui	Isaia	
XVII,	10)	şi	este	compus	din	şase	strofe.	El	
apare	în	ritul	aşkenaz;	în	ritul	sefard,	acest	
cântec	a	fost	preluat	mai	târziu.	Cântecul	
prezintă	un	rezumat	al	speranţei	mesianice	
iudaice	în	cadrul	istoriei	evreieşti.	

Unii	cercetători	au	crezut	că	ultima	stro-
fă	ar	fi	un	adaos	mai	târziu,	mai	ales	pentru	
că	ea	lipseşte	din	unele	cărţi	de	rugăciune	
ebraică	(Sidurim).	Dar	se	pare	că	lipsa	ei	
în	aceste	cărţi	de	rugăciune	(printre	care	
Sidurul	 lui	A.S.	Gold,	cu	traducere	româ-
nească	în	proză	din	secolul	al	XIX-lea)	s-ar	
datora	fie	cenzurii	medievale,	fie	reticenţei	
intelectualilor	 evrei	 din	 epoca	modernă,	
fricii	de		orice	element	care	ar	putea	pro-

voca	antisemitism.	În	limba	română,	acest	
cântec	nu	a	fost	tradus	în	versuri	niciodată.

Prima	strofă	exprimă	speranţa	mesiani-
că	a	autorului,	adăugând	cererea	lui	către	
Dumnezeu	 de	 a	 reconstrui	 Templul	 de	
la	 Ierusalim	sau	măcar	altarul	Templului.	
Cea	de	a	doua	strofă	se	referă	la	ieşirea	
poporului	lui	Israel	din	Egipt	şi	la	înecarea	
faraonului	şi	a	armatei	lui	în	mare,	deci	se	
referă	la	o	primă	minune	făcută	de	Dum-
nezeu	pentru	poporul	lui	Israel.	Cea	de	a	
treia	strofă	se	referă	la	profanarea	primului	
Templu	de	la	Ierusalim	ca	urmare	a	cuceririi	
oraşului	de	către	regele	babilonian	Nabu-
codonosor	 (sau	Nebucadneţar)	 în	 anul	
586	înaintea	erei	creştine.	Strofa	a	patra	
se	referă	la	evenimentele	povestite	în	Car-
tea	biblică	a	Estherei.	Numele	lui	Haman	
apare	sub	forma	”Agagy	ben	Hamdatha”,	
iar	Mordehai		este	menţionat	cu	denumi-
rea	”Roş	Yeminy”	(în	traducerea	noastră:	
Beniaminitul),	 deoarece	 făcea	 parte	 din	

tribul	Beniamin.	Deci,	 încă	o	minune,	de	
data	aceasta	a	salvării	fizice	a	poporului	lui	
Israel.	Strofa	a	cincea	menţionează	minu-
nea	de	Hanuca	în	cadrul	celorlalte	minuni,	
următoare	 lor.	 Elenizaţii	 sunt	menţionaţi	
sub	denumirea	”Yevanim”;	în	traducere	am	
preferat	să	utilizăm	această	denumire	ebra-
ică	a	grecilor	(pe	baza	tribului	Ionienilor	din	
Grecia	antică),	deoarece		nu	este	vorba	de	
greci,	ci	de	evrei	elenizaţi.	Sunt	menţionaţi	
şi	 ”Haşmonaim”	 (în	 traducerea	 noastră:	
familia	Haşmoneu).	Minunea	centrală	este	
cea	a	uleiului	care	a	ars	opt	zile.	În		ultima	
strofă,	autorul	 versurilor,	Mordechay	ben	
Yitzchak,	cere	răzbunarea	sângelui	robilor	
nevinovaţi	ai	lui	Dumnezeu	şi	cere	mântu-
irea,	 regretând	că	mai	este	mult	până	 la	
ea.	El	menţionează	şi	numele	lui	”Admon”	
(Roşcatul),	desigur	o	referire	la	împăratul	
german	Friedrich	Barbarossa	(1121-1190),	
cunoscut	pentru	pogromurile	organizate	şi	
suferinţele	produse	de	el	evreilor.	

Stânca Fortăreaţă a Mântuirii mele, Bastionul meu,
Mi-e drag ca să Te laud în vorbă şi gândire,
Reînalţă Casa Rugăciunii mele, Te rog eu,
Şi acolo îţi voi aduce jertfele de mulţumire.
Deocamdată pregăteşte altarul,
Ca înainte, când goneai duşmanul şi uitam amarul,
Atunci voi face o sărbătorire,
Cu un cânt de laudă şi fericire,
Pentru a Templului Tău târnosire.

Simţeam că de nenorociri sufletul meu s-a săturat,
Puterea îmi pierea în suferinţa ce continua să mi-o stingă,
Viaţa mea o amărâseră, eram îndurerat,
De robia regilor în care eram strâns ca în chingă.
Dar Mâna cea puternică a Lui,
A scos din mâna lor poporul Lui,
Armata faraonului şi neamul său cel crunt,
Căzut-au ca o piatră în mare, în străfund.

El m-a adus în Casa Sfântă şi credeam că-s fericit,
Dar nici măcar acolo eu nu m-am liniştit,
Asupritorul a venit, m-a alungat,
Fiindcă la zei păgâni m-am închinat,
Şi vin spurcat am înghiţit,
De parcă m-aş fi otrăvit,
Aproape că de tot plecam,
Sfârşitu-mi îl vedeam eu în Babel,
Dar a venit Zerubabel,
Şi apoi, conduşi de el,
După şaptezeci de ani de-acolo noi scăpam.

Să doboare cedrul falnic,
Vru Agagul lui Hamdatha,
Dar se prăbuşi el jalnic,
Şi trufia-i spulberat-ai.
L-ai înălţat pe cel din Beniamin,
Şi pe duşmanul lui Tu l-ai lovit din plin,
Numele lui l-ai şters dintre popoare,
Cu fiii lui cei mulţi sfârşi într-o spânzurătoare.

Cei din Iavan pe mine-au năvălit,
În zilele familiei Haşmoneu,
Zidurile turnurilor mele le-au spart şi le-au lovit,
Şi-au pângărit uleiul sfânt al meu.
Dar cu uleiul ce-a rămas,
Uitat în cel din urmă vas,
Poporului Tău i-ai făcut minune,
Şi înţelepţii noştri, ni se spune,
Decis-au opt zile să fie,
Zile de cânt şi bucurie.

Ridică Braţul Tău cel Sfânt,
Apropie-ne de ceasul mântuirii pe pământ,
Sângele robilor Tăi îndureraţi,
Răzbună-l împotriva celor vinovaţi,
Că mult e până la a noastră mântuire,
Şi zilele răului s-au lungit în neştire,
Pe Roşu Împărat goneşte-l în împărăţia morţii,
Şi rezideşte Templul Tău, Casa Luminii, Casa Torţei!

Articol şi traducere de LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

Zâmbete de Sărbătoarea Luminii

Humăntaş contra Latkes: care e mai bun şi mai frumos?
Disputa	Latkes-Humăntaş,	 o	 dezbatere	

academică	 umoristică	 pentru	 a	 decide	
superioritatea	 latkes	 asupra	humăntaş	 sau	
viceversa,	 a	 avut	 loc	 pentru	 prima	oară	 la	
Universitatea	 din	Chicago,	 în	 1946,	 şi	 de	
atunci	a	continuat	cu	regularitate	în	fiecare	
an	 la	 universităţi	 americane	 prestigioase	
ca	 Stanford,	 Brandeis,	 Harvard,	 MIT,	
Princeton,	Yeshiva	University,	ca	să	numim	
numai	câteva,	 fără	să	se	 tranşeze	definitiv	
problema.	Printre	participanţi	s-au	numărat	
Milton	 Friedmann	 şi	 Leon	M.	 Ledermann,	
câştigători	ai	Premiului	Nobel,	şi	multe	alte	
capete	luminate,	deţinători	ai	titlului	de	doctor,	
indispensabil	 pentru	 calificarea	 în	 această	
dispută	de	cel	mai	înalt	nivel	academic.	Citez	
câteva	argumente	 care	au	 intrat	 în	 istorie:	
profesorul	Alan	Dershowitz,	avocat	celebru,	
a	acuzat	 latkes că	ar	 fi	 responsabil	 pentru	
dependenţa	Statelor	Unite	de	ulei	(a	se	citi	
petrol).	 Profesorii	 Jonathan	 Flombaum	 şi	
Hollis	Robbins	 au	 pledat	 pentru	 latkes	 pe	
baze	 semiotice	 şi	 filozofice,	 citându-i	 pe	
Baruch	Spinoza	şi	Jacques	Derrida.	Pentru	
Harold	Tafler	 Shapiro,	humăntaş	 este	 cel	
superior,	 „triunghiul	 său	 oedipal”	 având	 o	
semnificaţie	epicuriană.	

Să	ne	amintim: latkes	este	un	amestec	de	
cartofi	raşi	cu	făină,	ouă	şi	eventual	ceapă,	
care	se	prăjeşte	în	ulei,	delicios	când	e	încă	
fierbinte	şi	crocant.	Prin	mâncărurile	prăjite	
în	ulei	se	comemorează	minunea	de	Hanuca,	
atunci	 când	 cantitatea	 de	 ulei	 pentru	 o	
singură	zi	a	alimentat	flacăra	din	templu	timp	

de	opt	zile.	Humăntaş	este	o	prăjitură	în	formă	
triunghiulară,	cu	o	umplutură	de	mac	sau	gem	
de	prune,	care	se	mănâncă	de	Purim.

La	ce	bun	să	baţi	apa	în	piuă	şi	să	despici	
firul	în	patru?	Dezbaterea	despre	problema	
crucială	şi	existenţială	a	superiorităţii	latkes 
contra	 humăntaş	 ne	 dovedeşte	 clar	 şi	
limpede	(diferenţa	de	nuanţă	între	cele	două	
adjective	 este	 esenţială!)	 că	 da,	 concizia	
nu	 este	 întotdeauna	 o	 virtute,	 dimpotrivă,	
este	 seacă	 şi,	 pe	 undeva,	 ratează	 sensul,	
iar	 subiectul	 este	 total	 irelevant,	 “vive	 la	
rose!“,	 important	este	cum	vorbeşti	despre	
nimic.	Când	 eram	 copil,	 tata	mă	 invita	 să	
numesc	 5-6	 cuvinte	 disparate,	 pe	 care	 el,	
rabin	şi	orator,	se	amuza	să	le	împletească	
într-o	naraţiune	care	suna	absolut	 raţional,	
cu	miez	şi	tâlc.	Este	o	artă	pe	care	nu	mulţi	
o	stăpânesc.	

Cum	 suntem	 în	 pragul	 sărbătorii	 de	
Hanuca,	 am	 să	 încerc	 să	 rup	 o	 lance	 în	
favoarea	 latkes-ului,	 numit	 adesea	 la	 noi	
acasă	kezli;	 habar	 n-am	de	 ce	 şi	 de	unde	
vine	cuvântul,	că	pe	google	nici	urmă	de	kezli,	
parcă	nici	nu	ar	exista	!	Eppur si muove,	kezli 
sfârâie	în	ulei,	rotund	şi	plat,	din	viermişori	de	
cartofi,	crocant	la	suprafaţă,	moale	în	interior,	
un	deliciu	!

Ceea	ce	google	şi	lumea	întreagă	ignoră	
este	 că	 un	 grup	 de	 cercetători,	 istorici,	
etnologi	şi	bucătari	au	descoperit	în	încăperea	
care	adăpostise	arhivele	Comunităţii	Evreilor	
din	Timişoara	(arhive	care,	dacă	au	existat	
vreodată,	au	dispărut	cu	desăvârşire),	o	foiţă	

de	 pergament	 cu	 câteva	 rânduri	 scrise	 cu	
litere	care	aduceau	a	alef-beit.	După	ani	de	
zile	de	descifrare	migăloasă,	asemenea	lui	
Arhimede	care	a	sărit	din	cada	plină	cu	apă	
şi	 a	 alergat	 gol-goluţ	 pe	 străzile	Siracuzei	
ţipând	 evrica!,	 cercetătorii	 timişoreni	 au	
alergat	pe	Corso	ţipând	kezli,	kezli,	am	găsit	
reţeta-mumă!	 Discreţia	 tipic	 timişoreană	
ne	 interzice	 să	 poposim	asupra	 ţinutei	 lor	
vestimentare.	Descoperirea	era	epocală	:	nu	
gromperekichelcher	(Luxemburg),	nu	draniki 
(Bielorusia),	 nu	 gamjajeon	 (Coreea),	 nu	
reibekuchen	(Germania)	şi	nici	măcar	latkes,	
ci	kezli	e	sorgintea	tuturor,	originalul,	produs	
al	 geniului	 evreiesc	 timişorean!	Şi	 cum	ar	
putea	fi	altfel	?	Unde	sare	uleiul	mai	sus,	mai	
arzător,	unde	picură	grăsimea	mai	aprig	decât	
pe	malul	apei	la	Şag?	Niciunde	altundeva	pe	
tot	mapamondul!	Doar	pe	malul	Begheului	
putea	să	se	nască	ideea	de	a	scălda	cartofi	
în	ulei,	precum	 langoşii,	care	 la	Timişoara,	
fapt	universal	cunoscut,	sunt	cei	mai	gustoşi	
din	lumea	asta.	Quod erat demonstrandum.

Humăntaş	 provine	 de	 pe	 undeva	 din	
beciul	 Evului	 Mediu	 german,	 o	 ghiulea	
triunghiulară	 şi	 ţepoasă,	 incomparabilă	
cu	 latkes-kezli	 rotund-senzual	 timişorean.	
Buzunarele	sau	urechile	ticălosului	Haman,	
pfui-pfui,	le	înghiţi	o	dată	pe	an,	cu	latkes-kezli 
te	delectezi	cât	de	des	şi	cât	încape!	

Peste	câteva	luni	sărbătorim	Purim,	când	
partizanii	humăntaş-ului	vor	avea	cuvântul.

GETTA NEUMANN

MAOZ ŢUR YEŞUATY   (STÂNCA FORTĂREAŢĂ A MÂNTUIRII MELE)
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David Ben-Gurion,  
un om care a avut un vis
Născut	 la	 16	 octombrie	 1886	 în	

Plonsk	 (acum,	 în	Polonia),	David	Grün	
a	fost	fiul	avocatului	Avigdor	Grün,	 lider	
al	mişcării	sioniste	Hovevei Zion.	Mama	
sa,	Scheindel,	se	stinge	când	micul	David	
avea	doar	11	ani.	Crescând	pe	holurile	
organizaţiei	 sioniste	 la	 care	 activase	
tatăl	său,	 la	numai	14	ani,	 împreună	cu	
doi	prieteni,	el	înfiinţeză	clubul	de	tineret	
Ezra,	promovând	ebraica,	studiile	iudaice	
şi	emigrarea	în	Ereţ	Israel.	Era	începutul	
visului	său	de-o	viaţă…	 În	1906	a	emi-
grat	 în	Ereţ-ul	 aflat	 încă	 sub	dominaţie	
otomană,	 iar	 ulterior,	 după	 finalizarea	
studiilor	de	drept,	şi-a	ebraizat	numele	în	
Ben-Gurion.	În	pragul	primei	conflagraţii	
mondiale,	o	va	cunoaşte	pe	femeia	care	
l-a	sprijinit	mereu	şi	care-i	va	deveni	so-
ţie	în	1917,	Paula	Munweis;	au	avut	trei	
copiii,	Amos,	Geula	şi	Renana.	În	timpul	
primului	război	mondial,	Ben-Gurion	a	lup-
tat	în	Legiunea	Evreiască	a	Armatei	Marii	
Britanii,	iar	ulterior	s-a	implicat	în	variate	
partide	şi	fracţiuni	sioniste.	În	1935	devine	
preşedintele	comitetului	executiv	al	Agen-
ţiei	Evreieşti,	funcţie	pe	care	a	deţinut-o	
până	 la	 proclamarea	 independenţei.	A	
urmat	lunga	sa	carieră	de	premier.	Luând	
decizii	dure	şi	controversate,	 în	primele	
luni	 după	 proclamarea	 independenţei,	
Ben-Gurion	 forţează	 unificarea	 tuturor	
formaţiunilor	militarizate	 într-o	 armată	
naţională	 –	Ţahal	 (acronim	 de	 la	Ţva 
Hahagana Le Israel	–	Armata	de	apărare	
a	Israelului).	Ben-Gurion	a	fost	liderul	de 
facto	al	israelienilor	înainte	de	proclama-
rea	propriu-zisă	a	 statului	 şi	 a	 jucat	 un	
rol	decisiv	în	Războiul	de	Independenţă.	
Ca	prim-ministru	al	Israelului,	Ben-Gurion	

s-a	preocupat	nu	doar	de	apărare,	ci	şi	
de	încurajarea	absorbţiei	unui	număr	cât	
mai	mare	de	evrei	din	toate	colţurile	lumii.	
În	afară	de	locuinţa	din	Tel	Aviv,	pe	care	
o	avea	din	1931,	Ben-Gurion	 îşi	 face	o	
casă	şi	în	kibuţul	Sde Boker,	din	centrul	
Neghevului,	 ca	 să	 dea	 un	 exemplu.	A	
susţinut	mişcarea	 kibuţurilor,	 ca	 soluţie	
pentru	absorbţia	rapidă	a	emigranţilor	şi	
dezvoltarea	agriculturii.	De	asemenea,	a	
impulsionat	foarte	mult	industria,	crearea	
rezervelor	naţionale	de	apă,	cercetarea	
şi	 investiţiile	 în	 descoperiri	 ştiinţifice,	
construirea	de	noi	aşezări	şi	oraşe.	Aşa	
cum	mărturisea	în	propriile	memorii,	Ben-
Gurion	a	văzut	în	lupta	dusă	de	israelieni	
pentru	a	transforma	deşertul	Neghev	în-
tr-o	grădină	şi,	in extenso,	întreg	teritoriul	
arid	al	 ţării	 într-o	oază,	 într-un	exemplu	
al	contribuţiei	majore	pe	care	încercatul	
popor	evreu	o	aduce	umanităţii,	luptând	
totodată	să	supravieţuiască.	Numele	 lui	
Ben-Gurion	se	leagă	de	variate	episoade	
tensionate	 din	 istoria	modernă	a	 Israe-
lului,	de	la	operaţiunea	“Covorul	Magic”	
pentru	salvarea	evreilor	din	teritoriile	ara-
be	de	atrocităţile	locale,	până	la	prinderea	
şi	judecarea	criminalului	nazist	de	război	
Adolf	Eichmann.

Cu	o	întrerupere	de	doi	ani,	Ben-Gu-
rion	a	 fost	premier	până	 în	1963,	dar	a	
continuat	 să	 activeze	pe	 scena	politică	
israeliană	 până	 în	 1970,	 influenţând-o.	
De	 la	 apropiatul	 său,	 celebrul	 general	
Moshe	Dayan,	 până	 la	 fostul	 său	 rival,	
Menachem	Begin,	numeroase	persona-
lităţi	 au	 continuat	 să-i	 ceară	 sfatul	 sau	
să	aibă	 întrevederi	 cu	 “bătrânul	 leu	din	
Neghev”,	mai	 ales	 în	 timpul	Războiului	
de	Şase	Zile	(1967).	Chiar	şi	după	1970,	
când	s-a	retras	oficial	din	viaţa	politică	la	
casa	 lui	din	kibuţ,	 lucrând	 la	o	 istorie	a	
Israelului	în	11	volume,	Ben-Gurion	nu	a	

putut	 sta	 complet	 deoparte,	 continuând	
să	aibă	întrevederi	cu	noii	lideri	politici	şi	
să-i	influenţeze.	În	1971,	el	vizita	poziţiile	
israeliene	de	la	Canalul	de	Suez,	în	timpul	
unui	nou	conflict.	A	trăit	agonia	unei	noi	
ameninţări,	apoi	extazul	victoriei	din	Răz-
boiul	de	Iom	Kippur	(octombrie	1973);	unii	
comentatori	apreciază	chiar	că	Israelul	a	
reuşit	 să	 stăvilească,	 aproape	 “miracu-
los”,	atacul,	atunci	când	unii	generali	au	
urmat	strategiile	de	front	ale	“bătrânului	
leu”,	chiar	şi	în	pofida	ordinelor	oficiale.	
Propriul	său	nepot,	Alon,	a	luptat	ca	para-
şutist	în	trupe	de	elită	şi	a	fost	grav	rănit	
în	Războiul	de	Iom	Kippur.	

Ben-Gurion	a	trăit	intens	toate	marile	
războaie	 pentru	 consolidarea	 statului	
modern.	La	1	decembrie	1973,	inima	greu	
încercatului	“părinte	al	naţiunii”,	în	vârstă	
de	87	de	ani,	 a	 încetat	 să	 bată.	A	 fost	
înmormântat	lângă	soţia	sa,	la	Midreşet 
Ben-Gurion,	centrul	educaţional	şi	de	cer-
cetare	pe	care	îl	înfiinţase	în	Neghev.	Acu-
zat	adesea	de	duritate,	 încăpăţânare	şi	
chiar	tendinţe	dictatoriale,	Ben-Gurion	şi	
acţiuniile	sale	au	fost	reevaluate	de	mulţi	 
istorici	după	desecretizarea	unor	arhive	
ale	Ţahalului,	în	anii	‘80.	Numeroşi	speci-
alişti	au	apreciat	vizionarismul	său	şi	buna	
înţelegere	a	politicii	mondiale,	numindu-l	
“părinte	fondator”	al	renaşterii	naţionale.	
Mai	presus	de	toate,	David	Ben-Gurion	a	
fost	omul	care	a	crezut,	o	viaţă	întreagă,	
în	visul	său:	Israelul	modern.	

Casa… Declaraţiei  
de Independenţă a Israelului

Pe	actualul	Bulevard	Ben-Gurion	din	
Tel	Aviv	se	poate	vizita	Casa	Ben-Guri-
on.	Aici,	între	1931-1968,	a	fost	locuinţa	
familiei	 Ben-Gurion,	 o	 bună	 perioadă	
fiind	 întrebuinţată	 în	 paralel	 cu	 locuinţa	
din	 kibuţ.	 Impresionează	modestia	 şi	
sobrietatea	 imobilului.	Muzeul	 respectiv	
adăposteşte	biroul	de	studiu	şi	biblioteca	
personală	ale	 fostului	 lider	 israelian,	cu	
circa	20.000	de	volume,	de	la	ediţii	rare	
de	Tanah	(Biblia	ebraică),	până	la	lucrări	
din	diverse	domenii,	 în	mai	multe	 limbi,	
precum	şi	o	vastă	colecţie	de	publicaţii	din	
toată	 lumea	–	puţini	ştiu	că	Ben-Gurion	
era	pasionat	de	studiu	şi	avea	o	cultură	
enciclopedică.	Obiectele	personale	arată	
un	stil	 de	viaţă	 tradiţionalist	 şi	 deosebit	
de	modest.	La	13	mai	1948,	Ben-Gurion	
i-a	găzduit	 în	această	casă	pe	membrii	
Minhelet Haam	(Administraţia	naţională),	
alături	de	care	a	formulat	şi	redactat	versi-
unea	finală	a	Declaraţiei	de	Independenţă	
a	Israelului.	O	zi	şi-o	noapte	întreagă	s-a	
lucrat	asupra	documentului.	A	doua	zi,	pe	
14	mai	1948,	membrii	delegaţiei	s-au	dus	
direct	 la	Casa	Dizengoff,	 acum	numită	
Sala	Independenţei,	şi	documentul	a	fost	
citit	de	Ben-Gurion...	în	faţa	istoriei!

DIANA MEDAN

4 0  d e  a n i  f ă r ă  , , o m u l  c a r e  a  p r o c l a m a t  I s r a e l u l ” . . .
Adulat sau, dimpotrivă, contestat, geniu politic şi militar, artizanul unor momente 

istorice, dar şi al unor acţiuni controversate, având numeroase instituţii şi străzi 
israeliene care-i poartă numele – cu siguranţă, David Ben-Gurion nu te poate lăsa 
indiferent! Trăind în vremuri de grele încercări pentru evreimea mondială, el rămâ-
ne omul care la 14 mai 1948 (5 Iyar 5708) a citit Meghilat HaAţmaut – Declaraţia 
de independenţă a Statului Israel, într-o sală albă şi luminoasă a unui muzeu de 
artă din Tel Aviv (acum, Sala Independenţei). Era într-o vineri, înainte de intrarea 
în Şabat − unul memorabil... Pentru mii de evrei din lumea întreagă, de la cei care 
împânziseră Tel Aviv-ul, până la cei care ascultau radioul înfriguraţi, din diverse ţări 
ale lumii, începea nu doar un nou Şabat, ci şi o nouă eră, aceea a întoarcerii acasă... 

Bucureşti –  gazdă a Festivalului  Filmului Evreiesc
În	 zilele	 de	20-24	octombrie	 a.c.,	 în	

cadrul	Festivalului	Filmului	Evreiesc	de	la	
Bucureşti	desfăşurat	la	Muzeul	Naţional	
al	Ţăranului	Român	(MNŢR),	şi	 la	Insti-
tutul	Francez,	au	 fost	prezentate	40	de	
filme	artistice	şi	documentare.	Este	cea	
de-a	treia	ediţie	într-un	cadru	mai	larg	al	
promovării,	recuperării	şi	valorificării	moş-
tenirii	culturale,	al	dialogului	intercultural	
şi	 interetnic.	Parteneri:	Muzeul	Naţional	
al	 Ţăranului	Român	 (MNŢR),	 Institutul	
Francez	din	România,	Ambasadele	sta-
telor	 Israel,	 SUA,	Germania,	 F.C.E.R.,	
Institutul	Cultural	Român,	Departamentul	
pentru	Relaţii	Interetnice,	Ministerul	Cul-
turii	ş.a.	Festivalul	se	înscrie	într-o	reţea	
care	 include	peste	130	de	evenimente,	
organizate	în	întreaga	lume	sub	brand-ul	
Jewish Film Festival.	Gala	de	la	MNŢR	a	
fost	 dedicată	 regizorului	Radu	Gabrea,	
a	cărui	bogată	carieră	cinematografică	a	
fost	prezentată	de	Irina	Margareta	Nistor.	
Au	luat	cuvântul	  E.S.	Dan	Ben-Eliezer,	
ambasador	al	Statului	Israel,	Paul	Ghiţiu,	
directorul	Festivalului,	şi,	evident,	Radu	
Gabrea. 	A	fost	prezentat 	apoi		filmul	„The	
Garden	of	Eden”	 (regia	Ran	Tal,	 Israel,	
2012).	Filmul	este	câştigător	al	premiului	
pentru	cel	mai	bun	regizor	în	cadrul	Jeru-
salem International Film Festival - Israel 
(2012)	 şi	 al	Marelui	 Premiu	 pentru	 cel	
mai	 bun	 film	din	 cadrul	Mediteran Film 
Festival - Bosnia (2013).

Prezentăm	pe	scurt	 o	parte	din	filmele	
oferite	publicului.

„Lonely	 Planet”- Echipa	 unui	 film	
documentar	 porneşte	 într-o	 incredibilă	
vânătoare	 de	 fantome,	 călătorind	 de-a	
lungul	Transsiberianului	pentru	a-l	găsi	pe	
Mişka,	un	băiat	care	a	fugit	într-o	pădure	

din	Belarus,	 în	timpul	celui	de-al	Doilea	
Război	Mondial,	unde	a	stat	trei	ani	sin-
gur,	alături	de	o	haită	de	lupi. 

„Pantera	
albă”	(regia:	
Michal	Avi-
ad)	-	În	anul	
1990	un	mi-
lion	de	evrei	
d i n 	 f o s t a	
URSS	 au	
sosit	în	Isra-
el.	Imigranţii	
au	 fost	 dis-
preţuiţi	 de	
popu l a ţ i a	
locală,	care	
s-a	 temut	
de	“invazia”	
lor.	 În	 timp	
ce	mulţi	au	îmbrăţişat	modul	de	viaţă	is-
raelian,	alţii	au	ales	să	trăiască	în	ghetouri	
improvizate,	ruseşti.	Aceste	ghetouri	au	
reprezentat	un	tărâm	fertil	pentru	apariţia	
unor	evrei	neo-nazişti,	plini	de	ură	faţă	de	
propria	identitate.	

“Evrei	punk”	(regia:	Jesse	Zook	Mann,	
2012)	-	Portretizarea	unor	punk-eri	hasizi,	
a	unor	artişti	de	stradă	idiş,	a	unor	activişti	
evrei	americani	etc.	Filmul	explorează	o	
mişcare	socială	iniţiată	de	militanţi	evrei	
care	se	întreabă,	fiecare	în	felul	său,	ce	
înseamnă	să	fii	evreu	în	secolul	XXI.	

„Eu	şi	Jerry”	 (2012) -	 În	acest	docu-
mentar,	 cineasta	Mehrnaz	Saeed-Vafa	
examinează	 rolul	 important	 pe	 care	
filmele	hollywood-iene	l-au	jucat	în	viaţa	
sa,	atât	ca	tânără	cinefilă	în	Iranul	pre-re-
voluţionar,	cât	şi	ca	cineastă	şi	profesoară	
în	Iran	şi	Statele	Unite	din	ziua	de	azi.	

„Besa	–	Promisiunea“	(regia:	Rachel	
Goslins,	2012)- Filmul	ilustrează	eroismul	
albanezilor	din	al	doilea	 război	mondial	
prin	intermediul	unei	călătorii	vérité	între-
prinse	de	doi	bărbaţi.	Unul	este	Normal	
Gershman,	 un	 renumit	 fotograf	 evreu	
american,	 determinat	 să	 documenteze	
relatări	 ale	 albanezilor	musulmani	 care	
au	salvat	evrei	în	timpul	celui	de-al	Doilea	
Război	Mondial.	 Celălalt	 este	Rexhep	
Hoxha,	un	albanez	musulman.	

„Ameer	şi-a	primit	arma”	(regia: Naomi	
Levari,	Saar	Yogev,	2011)“ –	Ameer Abu 
Ria	este	pe	cale	să	se	înroleze	în	armată.	
Spre	 deosebire	 de	majoritatea	băieţilor	
de	18	ani	din	Israel,	pentru	care	serviciul	
militar	este	obligatoriu,	Ameer	este	scutit	
deoarece	 se	 bănuieşte	 că	 înrolarea	 sa	
ar	 putea	 periclita	 securitatea	 Israelului.	
Acest	 lucru	 este	 cauzat	 de	 faptul	 că	
Ameer,	cetăţean	israelian,	este	arab	mu-
sulman.	Cu	toate	acestea,	Ameer	decide	
să	fie	voluntar.

La	Sala	 “Elvira	Popescu”,	din	cadrul	
Institutului	Francez	din	Bucureşti,	au	fost	

prezentate	de	
asemenea	 o	
serie	de	filme	
evreieşti,	 dar	
şi	scurtmetra-
je	 franţuzeşti	
şi	 germane.	
Au	rulat	filme-
le:	 “Sharqi-
ya”,	 care	 în-
făţişează	po-
vestea	 unei	
familii	de	be-
duini	 din	 su-
dul	Israelului,	

confruntată	
cu	decizia	de	
strămutare	şi	
imperfecţiu-
nile	 sistemu-
lui	 birocratic	
i s r a e l i a n ;	
“Au	 cas	 ou	
je	n’aurais	 la	
Palme	D’or”,	
despre	 viaţa	
aparent	 eşu-
ată 	 a 	 unui	
regizor	evreu	
francez	şi	di-
lemele	 sale	
existenţiale;	au	urmat	scurtmetrajele	“The	
North	 London	 Book	 of	 the	 Dead” şi 
“A	 Buck’s	Worth”.	 Scurtmetrajul	 ger-
man	“The	Little	Nazi” 	este	o	savuroasă	
comedie	 despre	 amintirile	 unei	 supra-
vieţuitoare	a	 regimului	 naţional-socialist	
german.							 

Iris	Lackner,	critic	de	film	din	Israel,	a	
susţinut	marţi,	 22	octombrie,	 la	Muzeul	
Ţăranului	Român,	o	conferinţă	cu	tema:	
Cum	se	 reflectă	 iudaismul	 în	cinemato-
grafia	 internaţională.	Gala	 de	 închidere	
şi	desemnarea	câştigătorului	Festivalului	
de	Film	Evreiesc	–	Bucureşti	2013	a	avut	
loc	 joi,	 24	 octombrie,	 la	MNŢR.	 Juriul,	
prezidat	de	 regizorul	Radu	Gabrea,	se-
condat	de	criticul	israelian	Iris	Lackner,	a	
acordat	Marele	Premiu	peliculei	“Bowing	
Gracefully”	şi	un	premiu	pentru	pelicula	
„The	Dreamers”.	Premiul	Media	 pentru	
cel	mai	mediatizat	film	al	festivalului	a	fost	
acordat	peliculei	„The	Garden	of	Eden”.

BORIS MEHR 
DAN DRUŢĂ
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Savanţii	israelieni	se	află	pe	urma	unor	
posibile	 viitoare	 remedii	 sau	 tratamente	
care	ar	putea	îmbunătăţi	semnificativ	acu-
itatea	vizuală	a	persoanelor	cu	deficienţe	
de	vedere.	Pe	10	octombrie	a	fost	marcată	
Ziua	Internaţională	a	Vederii,	prilej	cu	care	
au	 fost	prezentate	o	serie	de	 inovaţii	 în	
domeniu.	Ele	sunt	axate	pe	substitute	ale	
unor	părţi	componente	ale	aparatului	ocu-
lar	sau	remedii	sub	forma	unor	tratamente	
aplicate	în	funcţie	de	afecţiune.	

Or Cam	 este	 de	 departe	 una	dintre	
cele	mai	 importante	 realizări	din	dome-

niul	HighTech	medical.	 Este	 un	 dispo-
zitiv	 ataşat	 ochelarilor	 de	 vedere,	 care	
transpune,	sub	forma	unui	text	emis	de	
un	robot,	inscripţiile	greu	accesibile	celor	
cu	probleme	de	vedere,	fiind	realizat	de	
prof.	Amnon	Shasua,	de	la	Universitatea	
Ebraică	din	Ierusalim.	Compania	israelia-
nă	NanoRetina	a	realizat	un	produs	care	
poartă	numele	firmei.	Obţinerea	unei	re-
tine	artificiale	va	facilita	vindecarea	celor	
afectaţi	de	slăbirea	vederii	sau	chiar	de	

orbire	din	cauza	afecţiunilor	retinei.	Prin-
cipiul	de	 funcţionare	se	bazează	pe	un	
impuls	transmis	neuronilor	prin	interme-
diul	unor	ochelari	speciali,	fotosenzoriali.	
Un	alt	dispozitiv este	Amblyz,	sub	forma	
unor	 ochelari	 destinaţi	 celor	 afectaţi	 de	
ambliopie	sau	boala	ochiului	leneş,	care	
împiedică	 vederea	 concomitentă	 cu	
ambii	ochi.	Cu	ajutorul	Amblyz,	o	lentilă	
intermitentă	va	stimula	activitatea	ochiului	
afectat	şi	recuperarea	sa.	

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Inovaţii fără precedent în oftalmologie

Dispozitivul	denumit	NowForce	poate	
asigura	prin	intermediul	unui	smart phone 
şi	o	aplicaţie	modernă	conectarea	la	un	
sistem	 integrat	 de	 securitate,	 United	
Hatzalah.	El	îşi	poate	dovedi	eficienţa	în	

cele	mai	diferite	situaţii.	NowForce	a	fost	
realizat	în	anul	2008,	de	un	grup	de	trei	
israelieni.	Acum	a	ajuns	să	fie	utilizat	în	
Statele	Unite	ale	Americii	de	organizatorii	
de	evenimente	şi	voluntarii	specializaţi	în	

prevenirea	incendiilor	sau	atacurilor	tero-
riste.	Aplicaţia	este	conectată	la	un	sistem	
de	urgenţe	specializat,	dar	şi	la	un	grup	
de	voluntari,	ambii	fiind	notificaţi	în	timp	
real	despre	desfăşurarea	unui	eveniment	
nefericit.	Este	o	aplicaţie	 low-cost,	care	
va	fi	probabil	răspândită	în	întreaga	lume	
datorită	eficienţei	sale	şi	gradului	sporit	
de	aplicabilitate.	Colegiile	 americane	 şi	
campusurile	universitare	deja	utilizează	
astfel	 de	 aplicaţii,	 conectate	 la	 smart-
phone-urile	 studenţilor	 lor,	 care	oricând	
se	simt	 în	pericol,	pot	alerta	autorităţile	
atât	 printr-un	 cod,	 un	 sms,	 o	 fotografie	
sau	o	simplă	atingere	a	ecranului	într-un	
format	prestabilit.	Compania	producătoa-
re	este	mică,	având	doar	20	de	angajaţi	în	
Ierusalim	şi	un	oficiu	de	reprezentanţă	în	
Washington	DC.	În	viitor	plănuiesc	să	se	
extindă	şi	pe	pieţele	din	Africa,	în	special	
în	Nigeria,	acolo	unde	aplicaţia	este	deja	
utilizată	de	poliţie.	

Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

DAVID FINŢI  
sau existenţa  

pe muchie  
de cuţit

O viaţă salvată  
prin unitate evreiască
Ochi	frumoşi.	Un	zâmbet	simpatic.	Un	

tânăr,	aproape	copil,	pe	care	l-am	văzut	
la	 programul	Black Sea Gesher.	 Într-o	
zi	de	vară,	o	ştire,	publicată	acum	două	
luni	şi	în	„Realitatea	Evreiască”,	străbate	
comunităţile	evreieşti	din	România,	prin	
intermediul	Facebook,	cea	mai	populară	
reţea	socială.	David	Finţi	–	atunci	am	în-
ţeles	că	e	vorba	despre	adolescentul	cu	
ochi	frumoşi	–	a	suferit	un	accident	foarte	
grav.	O	şedinţă	 foto	ad-hoc,	 la	 Iaşi,	 l-a	
făcut	să	se	atingă	de	un	cablu	de	înaltă	
tensiune	 şi	 avea	arsuri	 pe	 60-80%	din	
suprafaţa	corpului.

În	 acest	moment	 de	 criză	 -	 ca	 de	
atâtea	 ori	 în	 istoria	 evreilor	 -	 oamenii	
se	coalizează.	O	linie	roşie	străbate	pe	
axa	 Joint-Sohnut-F.C.E.R.-Ambasada	
Israelului-comunităţi	 evreieşti.	 Toate	
şansele	 duc	 spre	 Israel,	 unde	 arsurile	
grave	sunt	tratate	cel	mai	performant	din	
lume.	Directorul	 Joint	România,	 Israel	
Sabag,	ne-a	spus:	„Kol Israel arevim ze 
le ze	este	un	comandament	practic	şi	nu	
unul	teoretic,	ca	fiecare	evreu	să	fie	res-
ponsabil	pentru	celălalt,	pentru	viaţa	sa,	
pentru	sănătatea	sa,	să	nu	îl	abandoneze	
în	momentele	de	criză.	A	fost	impresio-
nantă	această	unire	a	 forţelor,	 această	
mobilizare	fără	precedent	pentru	salvarea	
unui	suflet,	în	comunitatea	evreiască	din	
România”.	

Un	alt	temerar,	în	lupta	pentru	supra-
vieţuirea	lui	David,	este	Ely	Izhaki,	zeci	
de	ani	angajat	al	Sohnut,	în	momentul	de	
faţă	voluntar	pentru	România	şi	alte	câte-
va	ţări	din	regiune.	„A	fost	o	zi	decisivă,	o	
zi	incredibilă	în	care	acest	tânăr	evreu	din	
România	a	primit	din	partea	autorităţilor	
din	Israel	un	sprijin	care	ar	fi	putut	părea	
incredibil.	Am	 contactat	 personalităţile	
pe	care	le-am	cunoscut	din	Ministerul	de	
Interne,	din	Ministerul	Sănătăţii	şi	am	avut	
puterea	de	convingere	să	îi	lămuresc	că	
ajutorul	 lor	este	vital.	Un	avion	medical	
particular	a	fost	contactat,	de	către	Joint,	
pentru	a-l	 transporta	pe	David.	Acesta,	
însă,	nu	era	dispus	să	facă	acest	 lucru	
până	nu	se	ştia	unde	urma	să	fie	dus	şi	
cine	urma	să	îi	plătească	spitalizarea.	Am	
reuşit	să	convingem	autorităţile,	inclusiv	
să	îi	dea	un	cod	numeric	personal,	înainte	
de	a	se	afla	efectiv	pe	pământ	israelian.	
El	era	în	comă,	nu	putea	să	semneze	sau	
să	se	ocupe	de	acte.	Oameni	sufletişti	au	
garantat	pentru	el,	Ministerul	Sănătăţii	şi	
Ministerul	Absorbţiei	i-au	oferit	în	final	tot	
sprijinul.	Spitalizarea	pentru	45	de	zile,	
minimul	perioadei	de	la	terapie	intensivă,	
costa	 la	 spitalul	Hadasah	 500	 000	 de	
şekeli,	o	sumă	fabuloasă.	David	a	primit,	
încă	în	România	fiind,	toate	asigurările	că	
i	se	va	asigura	spitalizarea.	În	momentul	
de	 faţă	se	află	 la	 recuperare	 într-un	alt	
spital.	A	petrecut	la	terapie	intensivă	90	
de	zile,	costurile	fiind	un	milion	de	şekeli	
-	peste	200	000	de	euro.	David	a	venit	la	
Hadasah	într-o	situaţie	disperată,	a	suferit	
intervenţii,	a	beneficiat	de	îngrijire	la	cel	
mai	înalt	nivel.	

LUCIANA FRIEDMANN
(Continuare în pagina 12)

Un rain man 
israelian

Savantul	
Amir	Yechi-
eli	a	brevetat	
un	sistem	de	
colectare	 şi	
refolosire	 a	
apei	 pluvia-
le,	 destinat	
zonelor	 din	
Africa	 afec-
tate	de	sece-
tă.	 În	 urma	
unor	 studii	
aprofundate	
în	 deşertul	
Sinai	şi	a	 realizării	unei	hărţi	a	zonelor	
ploioase	din	zonă,	el	a	descoperit	că	o	
cantitate	 importantă	 de	apă	ar	 putea	 fi	
salvată	în	timpul	ploilor	din	anotimpul	de	
iarnă.	Aplicaţia	lui	a	fost	destinată	şcolilor	
din	Kenya,	 care	 se	aflau	 într-o	 situaţie	
dezastruoasă	 în	 privinţa	 aprovizionării	
cu	apă	potabilă.	El	a	expus	planul	său	
autorităţilor	 locale,	 a	 obţinut	 finanţarea	
proiectului,	iar	graţie	înfiinţării	companiei	
Yevul Mayim	peste	150	de	şcoli	dintr-o	
regiune	extrem	de	secetoasă	a	Kenyei	
îşi	asigură	necesarul	de	apă.	Tehnologia	
este	 utilizată	 şi	 în	 Israel,	 acolo	 unde,	
conform	estimărilor	meteorologice	plouă	
circa	100	de	zile	pe	an,	iar	apa	colectată	
este	reutilizată.	Investiţia	nu	este	scumpă,	
costurile	punerii	pe	picioare	a	unui	astfel	
de	proiect	fiind	de	circa	10.000	de	dolari,	
sumă	amortizată	în	circa	un	an.	Este	o	
realizare	extrem	de	importantă	nu	doar	
pentru	 Israel,	 ci	 şi	 pentru	diverse	zone	
de	pe	glob	afectate	lipsa	apei.	Proiectele	
savantului	au	şi	o	latură	pacifistă,	reunind	
în	 realizarea	 lor	 israelieni,	 palestinieni,	
iordanieni	şi	arabi.

Noi parteneriate între Israel şi China

Conferinţa Internaţională BrainTech
Între	14-15	octombrie	a.c.,	la	Tel	Aviv	

s-a	desfăşurat	prima	conferinţă	 interna-
ţională	BrainTech.	După	cum	sugerează	
titlul,	ea	a	avut	ca	scop	prezentarea	şi	dez-
baterea	unor	 tehnologii	avansate	 în	do-
meniul	creierului	şi	inteligenţei	artificiale.	
Acest	eveniment,	care	a	reunit	specialişti	
din	domeniul	medical	şi	antreprenori	din	
diverse	alte	domenii	conexe,	s-a	bucurat	
de	prezenţa	preşedintelui	Statului	Israel,	
Shimon	Peres,	un	susţinător	al	cercetă-
rilor	din	domeniul	 tehnologiilor	medicale	
avansate.	Au	fost	prezentate	comunicări	
bazate	pe	ultimele	studii	şi	inovaţiile	cele	
mai	 recente,	 şi	 au	 fost	 premiaţi	 savanţi	

implicaţi	în	astfel	de	proiecte.	Dintre	cele	
zece	echipe	formate	din	oameni	de	ştiinţă	
din	întreaga	lume,	câştigătorul	a	fost	ales	
în	 persoana	 lui	 John Donoghue,	 de	 la	
Universitatea	Brown	din	SUA,	şi	echipa	
de	cercetători	condusă	de	el.	J. Donoghue 
a	brevetat	un	implant	de	senzor	neuronal	
capabil	ca,	prin	stimularea	cerebrală,	să	
determine	ca	un	pacient	cu	dizabilităţi	lo-
comotorii	să	se	poată	deplasa	pe	distanţe	
scurte,	sistemul	urmând	a	fi	 îmbunătăţit	
pentru	performanţe	sporite	şi	 în	amelio-
rarea	altor	afecţiuni.	

Perfecţionări în sistemele de securitate

Acestea	vizează	domenii	dintre	cele	
mai	diverse,	de	la	manufacturi	şi	agricul-
tură	până	la	aplicaţii	HighTech	şi	dezvol-
tarea	tehnologiilor	de	obţinere	a	energiei	
alternative.	

Deşi	relaţiile	diplomatice	bilaterale	au	
fost	stabilite	relativ	recent,	în	1992,	par-
teneriatele	academice,	culturale	şi	eco-
nomice	abundă	în	ultima	vreme,	chinezii	
fiind	 interesaţi	 de	 reţeta	 unui	 success 
story	precum	cel	al	Statului	Israel.	În	au-
gust	a	avut	loc	un	Simpozion	de	Investitţii	
China-Israel,	unde	peste	zece	companii	
israeliene	şi-au	prezentat	portofoliile	de	
activitate	şi	planurile	de	viitor,	fiind	bine	
primite	de	o	piaţă	în	continuă	creştere	şi	
expansiune,	 precum	 cea	 chineză.	Bei-
jingul	este	interesat	şi	de	deschiderea	în	
China	a	unor	puncte	de	fabricaţie	de	către	
companii	israeliene,	cele	mai	multe	de	re-
nume	mondial.	Arie	Zief,	vicepreşedintele	
Camerei	de	Comerţ	Israeliano-Chineză,	
a	afirmat	că	statul	chinez	va	rămâne	unul	
dintre	principalii	importatori	de	servicii	şi	
bunuri	israeliene,	iar	cifrele	vor	creşte	în	

următorii	ani.	
Relaţiile	 academice	mutuale	 dintre	

cele	două	state	 se	află	 în	 continuă	ex-
pansiune,	confirmată	de	uriaşa	investiţie	
de	 peste	 130	 de	milioane	 de	 dolari	 la	
Institutul	 de	 Tehnologie	 Technion	 din	
Haifa,	precum	şi	de	acordarea	unor	burse	
studenţilor	 chinezi	 pentru	 specializare	
în	 universităţile	 israeliene.	Preşedintele	
Universităţii	 din	Tel	Aviv,	 prof.	 Joseph	
Klafter,	a	afirmat	că	aceste	parteneriate	
vor	deschide	noi	porţi	de	cunoaştere	şi	
cooperare	reciprocă.	
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În memoria victimelor Şoah-ului
Miercuri,	 9	 octombrie	 a.c.,	Comunitatea	Evreilor	 din	Baia	Mare	a	 organizat	

acţiuni		comemorative,	dedicate	memoriei	victimelor	Holocaustului	din	România	şi	
în	special	din	zona	Maramureşului	şi	Transilvaniei	de	nord.	Ele	au	fost	găzduite	de	
Liceul	“Mihai	Eminescu”	şi	au	reunit	elevi,	profesori	şi	reprezentanţi	ai	municipalităţii.	
În	cadrul	comunicărilor,	moderate	de	profesorii	Dorel	Condor	şi	Teodor	Marton,	au	
luat	cuvântul	Şalic	Nachman,	preşedintele	C.E.	din	Baia	Mare,	şi	Varga	Zsolt,	din	
partea	Direcţiei	judeţene	a	Arhivelor	Naţionale	Maramureş.(D.D.)

Dialog intercultural prin... muzică!
Sinagoga	din	Bistriţa	a	găzduit	o	manifestare	deosebită,	menită	să	promoveze,	

prin	 intermediul	muzicii,	 dialogul	 intercultural.	Violoniştii	Alexandru	Tomescu	 şi	
Pavel	Šporcl	au	susţinut	un	concert	extraordinar,	pe	data	de	3	noiembrie	2013,	cu	
ocazia	Zilei	Naţionale	a	Republicii	Cehe.	La	manifestare	au	participat	E.S.	dr.	Jiří	
Šitler,	ambasadorul	Cehiei,	Ioan	Ţintean,	prefectul	judeţului	Bistriţa-Năsăud,	Radu	
Moldovan,	preşedintele	consiliului	judeţean,	Ovidiu	Creţu,	primarul	Bistriţei,	senatori	
şi	deputaţi	de	Bistriţa-Năsăud,	oameni	de	cultură,	alături	de	un	public	numeros.	

Programul	 a	 cuprins	 lucrări	 de	G.	 F.	Handel,	N.	Paganini,	 J.	Halvorsen	 şi	
E.Ysaye.		Interpretarea	de	excepţie	a	celor	doi	violonişti	a	fost	ovaţionată	minute	în	
şir.	Participanţii	au	vizitat	şi	mica	expoziţie	cu	obiecte	de	cult	evreieşti,	amenajată	
permanent	în	sinagogă.	(DIANA MEDAN)

C o m u n i tAt i La mulţi ani, 
angajaţilor F.C.E.R. 

născuţi în luna 
decembrie!

CRISTIAN	 SIMON	 –	 1	 decembrie	 1971	 
(Îmbrăcăminte)	

FLORENTINA	MARIN	–	1	decembrie	1975	
(Oficiul juridic)

ALEXANDRU	DICU	 –	 1	 decembrie	 1987	
(Oficiul administrativ, pază)

CECILIA	TOMA	–	3	decembrie	1946	(Cămin 
„Dr. Moses Rosen”)

GHITA	MOISE	–	4	decembrie	1932	(Centrul 
Comunitar Naţional Evreiesc, JCC)

NICOLAE	DECSEI	 –	 5	 decembrie	 1941	 
(preşedinte	C.E.	Satu	Mare)

MIRELA		AŞMAN	–	5	decembrie	1966	(Oficiul 
Relaţii, Cultură, Informatizare)

SYBILLE	ARLETTE	BENUN	–	6	decembrie	
1937	(Oficiul Relaţii, Cultură, Informatizare)

GEORGE	WEINER	 –	 6	 decembrie	 1979	 
(Oficiul Relaţii, Cultură, Informatizare)

ZWY	HASCAL	–	7	decembrie	1935		(Oficiul 
administrativ, pază) 

FLORICA	STAN	–	7	decembrie	1957		(Ajutor 
gospodăresc)	

MARIN	 ENACHE	 –	 8	 decembrie	 1952	 
(Centrul de zi)

ANA	MARIA	PARVAN	–	8	decembrie	1973	
(C.I.R)

AURELIA		MARIN	–	9	decembrie	1967	(Ajutor 
gospodăresc)

ANA	MARIA	NIMULESCU	–	10	decembrie	
1979	(Cămin „Dr. Moses Rosen”)		

LARISA	ROXANA	CIUBOTARU	–	11	decem-
brie	1951	(C.A.P.I.)	

TRAIAN	DOBRESCU	–	11	decembrie	1976	
(C.I.R)

MIHAELA	 FILOS	 –	 11	 decembrie	 1980	 
(Cămin „Dr. Moses Rosen”)		

AGNES	ZSUZSANA	POP	–	12	decembrie	
1970	(C.I.R)

HERTHA	HENDEL	 –	 13	 decembrie	 1973	
(Asistenţă)

GHEORGHE	CHIRU	–	14	decembrie	1935	
(Editura „Hasefer”)

STELA	CIOCANEL	 –	 14	 decembrie	 1956	
(Oficiul administrativ, pază)     

OVIDIU	BĂNESCU	–	 15	 decembrie	 1956	
(Departamentul Management Economic 
Financiar)				

VIORICA	ENACHE	–	 16	 decembrie	 1958	
(Centrul de Ajutor Medical)    

SEBASTIAN	DIACONESCU	–	16	decembrie	
1977	(Centrul de Ajutor)  

PAUL	LIVIU	ROSENFELD	–	16	decembrie	
1981	(C.S.I.E.R.)				

NICOLETA	COVRIGEA	–	18	decembrie	1973	
(Ajutor gospodăresc)						

ANA	 VANATORU	 –	 19	 decembrie	 1946	 
(Centrul de Ajutor)    

MARIA	 VERTES	 –	 19	 decembrie	 1946	 
(Editura „Hasefer”)

CLEMENTE	DUBAU	–	22	decembrie	1939	
(Sector Management Mijloace de Transport)			

IONEL	SCHLESINGER	–	23	decembrie	1938	
(preşedinte	C.E.	Arad)		

AURELIA	AIONESEI	–	23	decembrie	1948	
(Centrul de Ajutor) 

HENRIETTE	 	ALSCHEK	 –	 23	 decembrie	
1954	(Asistenţă)

ANA	STAN	 –	 23	 decembrie	 1956	 (Ajutor 
gospodăresc)				

VIOLETA	LUCICA	COZMA	–	23	decembrie	
1968	(Cămin „Dr. Moses Rosen”)		

ANCA	STANCU	–	25	decembrie	1958	(Ajutor 
gospodăresc)		

GAETANO	PERROTTA	–	25	decembrie	1965	
(Cămin „Dr. Moses Rosen”)					

ŞTEFANIA	ABRAMOVICI	 –	 25	 decembrie	
1981	(Asistenţă)

NICULINA	DUMITRU	–	26	decembrie	1966	
(Complex Alimentar ”M. Băluş”)

CRISTINA	 FLORENTINA	 BENCZE	 –	 
30	 decembrie	 1954	 (Centrul de Ajutor 
Medical)  

ANA	GABRIELA	VASILIU	 –	 30	 decembrie	
1976	(C.S.I.E.R.)  

MARIOARA	CRISTINA	MISU	–	30	decembrie	
1979	(Cămin „Dr. Moses Rosen”)

PERI BLĂNARU

Sibiu

Iaşi

Bistriţa

Baia Mare

PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL SIBIAN
În	ziua	de	25	octombrie,	Comunitatea	

Evreilor	din	Sibiu	a	găzduit,	la	Sinagoga	
din	Sibiu,	 desfăşurarea	 simpozionului	
“Promovarea	patrimoniului	cultural	sibi-
an,	prin	intermediul	educaţiei	intercultu-
rale,	interreligioase	şi	interconfesionale	
în	 rândul	 tinerilor”,	 organizat	 de	 către	
Institutul	European	de	Training	şi	Studii	
Multiculturale.

Având	în	vedere	diveristatea	etnică,	
religioasă	şi	confesională	din	Sibiu,	se	
impune	promovarea	patrimoniului	cultu-
ral	prin	intermediul	educaţiei	intercultu-
rale,	interreligioase	şi	interconfesionale,	
s-a	arătat	în	cuvântul	de	introducere	al	
organizatorilor.	În	educaţia,	conformă	cu	
spiritul	conceptelor	arătate,	un	rol	de	sea-
mă	îl	deţine	patrimoniul	cultural,	ca	punct	
de	pornire	în	promovarea	unor	atitudini	
şi	 comportamente	 care	 să	 condamne	
gesturile	 rasiste	 şi	 discriminarea	 pe	
considerente	religioase	şi	confesionale.

În	acest	sens,	au	 fost	alese	şi	pre-
zentate	 zece	 obiective	 din	 patrimoniul	
cultural	sibian,	pentru	a-i	ilustra	varieta-

tea,	dar	şi	pentru	a	atrage	atenţia	asupra	
unor	monumente	care	ajung,	din	păcate,	
în	 paragină,	 din	 pricina	 indiferenţei	 şi	
ignoranţei.	Sinagoga	din	Sibiu,	declarată	
monument	istoric	şi	bun	de	patrimoniu,	
date	fiind	reprezentativitatea	ei	în	peisa-
jul	urban,	dar	şi	gradul	bun	de	conser-
vare,	a	fost	aleasă	de	către	organizatori	
ca	loc	de	desfăşurare	a	simpozionului.

Au	participat	un	senator	şi	doi	depu-
taţi,	reprezentanţi	din	partea	Consiliului	
Judeţean	de	Cultură,	ai	Universităţii	din	
Sibiu,	ai	Primăriei	şi	Prefecturii,	ai	culte-
lor,	presei	şi	televiziunii	locale,	precum	şi	
un	public	numeros	interesat	de	subiect.	
În	cuvântul	lor,	oficialităţile	au	evidenţiat	
importanţa	educaţiei	interculturale,	inter-
religioase	şi	interconfesionale,	mai	ales	
în	 rândul	 tinerilor,	 şi	 prin	 promovarea	
patrimoniului	cultural	sibian.	

Amfitrionul	simpozionului,	preşedinte-
le	Comunităţii	Evreilor	din	Sibiu,	după	ce	
a	adresat	un	salut	către	participanţi,	în	
numele	etniei	evreieşti,	a	arătat	interesul	
pentru	educaţia	tinerei	generaţii,	în	spe-

cial	a	elevilor,	prin	întâlniri	 în	sinagogă	
pe	varii	subiecte.	“Ne-am	preocupat	ca	
sinagoga	să	fie	în	circuitul	turistic	al	Sibi-
ului,	promovând	acest	obiectiv	prin	date	
şi	pliante	atât	la	punctul	de	documentare	
al	Municipiului,	cât	şi	 la	diverse	agenţii	
de	turism,	având	ca	urmare	numeroase	
grupuri	 de	 vizitatori.	 De	 asemenea,	
cu	 prilejul	 Festivalului	 Internaţional	 de	
Teatru,	 care	 se	 desfăşoară	 anual,	 în	
sinagogă	au	avut	loc	concerte.	Cu	alte	
ocazii,	 au	 fost	 organizate	 expoziţii	 cu	
tematică	adecvată,	fapt	care	a	dus	la	o	
cunoaştere	mai	bună	a	comunităţii	noas-
tre”,	a	mai	spus	preşedintele	C.E.	Sibiu,	
ing.	Otto	Deutsch,	care	ne-a	şi	transmis	
aceste	rânduri.	

Reuniunea	 s-a	 încheiat	 cu	 o	 pre-
zentare	amplă	a	 istoricului	Comunităţii	
sibiene	 şi	 a	 rolului	 Sinagogii	 în	 viaţa	
etniei	 noastre	 şi,	 concret,	 a	 istoricului	
şi	arhitecturii	acestui	 lăcaş,	în	care	s-a	
desfăşurat	simpozionul.

În	ziua	de	9	octombrie,	Sinagoga	din	Sibiu	s-a	dovedit	a	fi	
neîncăpătoare	pentru	grupurile	de	elevi	ai	şcolilor	nr.20	şi	“Re-
gele	Ferdinand”,	însoţiţi	de	cadrele	didactice	şi	directorul	prof.	
Mihai	Frincu,	care	au	participat	la	o		comemorare	a	victimelor	
Holocaustului	din	România,	organizată	de	conducerile	celor	
două	şcoli	şi	de	Comunitatea	Evreilor	din	Sibiu.

De	altfel,	asemenea	întâlniri	pe	diverse	teme	de	cunoaş-
tere	 reciprocă	au	 loc	 frecvent	 la	 sediul	 nostru,	 completând	
cunoştinţele	elevilor	celor	două	şcoli	 care	studiază	un	curs	
opţional	 de	 Istorie	 a	evreilor	 şi	Holocaustului.	Spre	 cinstea	
lor,	directorul	Mihai	Frincu	şi	profesorii	de	istorie	care	predau	
acest	curs	manifestă	multă	competenţă,	organizând	în	şcoli	
activităţi	multiple,	care	depăşesc	cu	mult	simpla	participare	la	
un	curs	de	cunoaştere	a	Holocaustului.

Preşedintele	Comunităţii	Evreilor,	în	alocuţiunea	sa	a	sub-
liniat	în	mod	special	faptul	că	populaţia	evreiască	s-a	aşezat	
pe	aceste	meleaguri	cu	sute	de	ani	în	urmă	şi	că,	de-a	lungul	
istoriei	poporului	român,	evreii	au	avut	o	contribuţie	importantă	
la	viaţa	economică,	socială	şi	culturală,	şi-au	pus	amprenta	
asupra	dezvoltării	ţării.	În	acest	sens,	numeroasele	exemple	
date	au	fost	un	bun	prilej	pentru	participanţi	să	înţeleagă	că	
evreii	au	mari	merite	în	istoria	ţării	şi	în	toate	ramurile	de	acti-
vitate.	Cu	atât	mai	aberante	au	fost	prigonirea	lor	în	perioada	
anilor	întunecaţi	de	legislaţie	nazistă	antievreiască,	soldată	cu	
progromuri,	deportări	 în	 lagăre	de	exterminare,	confiscarea	
bunurilor,	muncile	obligatorii,	şi	asta	pentru	simplul	motiv	că	
erau	evrei.	Consecinţele	au	fost	dramatice,	în	decursul	celor	
patru	ani	de	 război	pierind	zeci	de	mii	de	oameni	maturi	şi	

copii,	stigmatizaţi	de	propaganda	antisemită.
Comemorarea	Holocaustului	şi	studierea	acestei	probleme	

de	 istorie	 în	 şcoli	 are	 scopul	 de	a	 educa	 în	 special	 tânăra	
generaţie,	pentru	a	trăi	în	respect	reciproc.

Elevii	 prezenţi	 au	 participat	 cu	 câte	 un	 desen	 ilustrativ,	
transpunând	gânduri	 sau	 imagini	 despre	 cum	au	 văzut	 	 şi	
înţeles	ei	Holocaustul.	Cu	 toţii	au	 fost	de	acord	că	această	
activitate	menită	a	comemora	un	eveniment	tragic	pentru	evrei,	
dar	şi	o	etapă	neagră	din	istoria	poporului,	a	fost,	o	dată	în	
plus,	un	eveniment	educativ,	de	cunoaştere	şi	respect	reciproc,	
subliniat	şi	de	impresiile	împărtăşite	atât	de	către	elevi	cât	şi	
de	profesorii	care	i-au	însoţit.

Ing.	OTTO DEUTSCH

Comemorarea victimelor Holocaustului din România

Sinagoga 
Mare, renovată  

din banii donaţi  
de un milionar 

chilian   
Sinagoga	Mare	”Share	Tora”	din	Satu	

Mare	este	în	plină	renovare,	se	fac	con-
solidări	ale	tavanului,		se	reface	faţada,	
se	pun	dale	noi.	Lucrările	au	fost	posibile	
datorită	generozităţii	milionarului	chilian	
Leonardo	Farkas	Klein,	originar	din	Vetiş,	
judeţul	Satu	Mare.	Aflat	în	vizită	în	oraş,	el	
a	decis	să	sprijine	financiar	Comunitatea	
Evreilor	din	Satu	Mare.	Preşedintele	Co-
munităţii,	av.	Nicolae	Decsei,	a	spus	că	
sponsorul	a	oferit	o	sumă	considerabilă,	
dar	 a	 condiţionat	 cheltuirea	 ei	 pentru	
obiective	bine	definite	şi	a	cerut	să	vadă	
toate	devizele	şi	deconturile,	iar	la	finali-
zare	doreşte	o	recepţie	oficială	a	lucrări-
lor.	După	ce	se	va	termina	renovarea,	se	
intenţionează	amenajarea	unei	expoziţii	
permanente	 în	memoria	Holocaustului,	
cu	prilejul	împlinirii,	în	2014,	a	70	de	ani	
de	la	deportarea	evreilor	din	Ungaria	şi	
Transilvania	de	nord.

(După ziarul sătmărean  
„Informaţia Zilei”)

Satu 
Mare

R E V I S T A  „ P R I E T E N I A ” 
O	 revistă	 care	 oferă	 consistenţă	

numelui	 pe	 care-l	 poartă:	 „Prietenia”.	
În	 numerele	 8-9/	 2013	 se	 întâlnesc	
condeie	reprezentative	pentru	evreii	din	
România,	pentru	israelienii	ambasadori	
ai	culturii	româneşti	în	care	s-au	format,	
pentru	 ierarhii	 creştini	 apropiaţi	 etniei	
noastre.	Un	accent	special	–	comemo-
rarea	pogromului	din	Iaşi	din	1941	–,	cu	
atât	mai	 important	cu	cât	asistăm	la	o	

ofensivă	din	ce	în	ce	mai	concentrată	a	
extremei	drepte	în	Europa,	cu	cât	site-
urile	 legionare	 fac	 o	 insistentă	 propa-
gandă	antisemită	pe	net.	În	acelaşi	timp	
este	omagiată	memoria	„oamenilor	de	
omenie	în	vremuri	de	neomenie”	care,	
cu	 riscul	 propriilor	 vieţi	 au	 salvat	 vieţi	
evreieşti.	Evenimentul	literar	„Zilele	Fun-
doianu	-	Fondane”,	reflectat	în	revistă,	
rimează	bine	cu	cel	istoric.	(I.D.)
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JCC BUCURESTI,

Pagină realizată de 
 LUCIANA FRIEDMANN

JCC TIMISOARA,
JCC 
ORADEA

P e t r e c e r e a  s e n i o r i l o r

L e c ţ i i  d e  c h i t a r ă ,  l a  n i v e l !
Copiii	de	 la	JCC	Bucureşti	au	privilegiul	să	 înveţe	să	cânte	 la	chitară	cu	A.G.	

Weinberger,	muzician	care	promovează	blues-ul	şi	susţine	numeroase	spectacole	
în	ţară	şi	străinătate.	Cu	ajutorul	său,	care	şi-a	asumat	cu	toată	seriozitatea	rolul	de	
profesor,	tinerii	pot	deprinde	nu	numai	tehnica	muzicală,	ci	şi	trăirea	complexă	care	
însoţeşte	interpretarea.	A.G.	Weinberger,	binecunoscut	publicului	român	prin	inter-
mediul	concertelor	şi	mediei,	realizează	şi	emisiuni	pentru	Radio	Shalom	România,	
care	se	bucură	de	succes.

„Jewloween” pentru toate generaţiile
Curs Radio Shalom România  

pentru voluntari
Întreaga	 existenţă	 a	Radio	Shalom	

România	 se	 bazează	 pe	 dăruirea	 vo-
luntarilor,	 care	 realizează	 toate	 emisiu-
nile	acestui	post.	Aceştia	au	avut	recent	
prilejul	 să	 întâlnească	 profesionişti	 în	
domeniul	 radioului,	care	 le-au	oferit	câ-
teva	 sugestii	 pentru	 a	 diversifica	 stilul	
redactării	 şi	 dialogurile	 cu	 ascultătorii	
şi	 invitaţii.	Redactori	 în	restul	zilelor,	de	
această	dată	au	fost	profesori	Liviu	Tofan	
(Europa	Liberă),	Bogdan	Şerban	(Radio	
Guerilla)	 şi	Carmen	Dimitriu	 (realizator	
radio-tv),	 care	 au	 împărtăşit	 din	 expe-
rienţa	 lor.	Delia	Marc,	 coordonatoare	a	
numeroase	proiecte	pentru	vârsta	medie	
la	 JCC	Bucureşti,	 ne-a	 relatat	 despre	
această	întâlnire.

„Pe	 10	 noiembrie	 întâlnirea	 volun-
tarilor	 JCC	«infestaţi»	 de	 virusul	 radio	
cu	 trei	 «radiofonişti»	 consacraţi,	 a	 fost	
un	adevărat	 regal!	Trei	personalităţi	ale	
microfonului,	 a	 căror	 biografie	 ESTE	
RADIOUL!

JCC	Bucureşti	&	Radio	Shalom	Româ-
nia	a	avut	o	intuiţie	specială	invitându-i	la	
această	 sesiune/comunicare/workshop	
pe	Liviu	Tofan,	pe	Carmen	Dimitriu	şi	pe	

Bogdan	Şerban	-	Radio	Guerilla,	repre-
zentantul	generaţiei	tinere	de	oameni	de	
radio,	 venind	 cu	 experienţa	 posturilor	
private	şi	cu	toate	noile	aspecte	ale	pieţei	
media.	

Viaţa	acestor	invitaţi	este	radioul	şi,	de	
altfel,	a	devenit	din	ce	în	ce	mai	mult	şi	
a	noastră,	a	voluntarilor	de	la	JCC	care	
realizează	emisiuni	variate	ca	tematică,	
emisiuni	adresate	cu	mult	drag,	onestitate	
şi	reală	competenţă	celor	care	îi	urmăresc	
din	orice	colţ	al	lumii!

Trebuie	 să	 recunoaştem	şi	 noi,	 aşa	
cum	au	 recunoscut	 realizatorii	 emisiu-
nilor	 de	 la	Radio	Shalom	România,	 că	
posibilitatea	exprimării	şi	comunicării	 în	
faţa	microfonului	a	eliberat,	conştient	şi	
subconştient,	reale	valenţe!

Această	 nouă	 sesiune	 a	Academiei	
de	Radio	şi	Jurnalism	JCC	Bucureşti	s-a	
încheiat	 cu	 două	 concluzii	 clare:	 prima	
–	 hotărârea	a	 doi	membri	 JCC	de	a-şi	
proiecta	 şi	 realiza	 propriile	 emisiuni	 şi	
a	 doua	–	 cererea	expresă	de	a	 repeta	
cât	mai	 curând	acest	 eveniment	 foarte	
apreciat”.

Keshet ,  „curcubeul”  
cunoştinţelor iudaice

Pentru	al	doilea	an,	în	15	comunităţi	
din	ţară	se	organizează	Ziua	Keshet.	O	
întreagă	 zi	 de	 duminică	 este	 dedicată	
religiei,	 culturii	 şi	 civilizaţiei	 evreieşti.	
Personalităţi	 din	Bucureşti	 şi	 din	 toate	
oraşele	participante	vor	susţine	conferinţe	

şi	 vor	modera	 dezbateri.	 În	 traducere	
„curcubeu”,	Keshet	reuneşte	o	varietate	
de	 abordări	 şi	 viziuni	 asupra	 identităţii	
evreieşti.	

Vom	reveni	cu	o	amplă	relatare	despre	
această	zi	aşteptată.

În	 seara	 de	 30	 octombrie,	 seniorii	
Centrului	de	zi	şi	Bait	Ham	au	participat	
la	 o	 petrecere	 retro,	manifestare	 ce	 a	
adus	zâmbete	pe	feţele	participanţilor	şi	
a	încălzit	sufletele.	Toate	doamnele	s-au	
prezentat	îmbrăcate	în	rochiile	anilor	’60,	
iar	bărbaţii...	la	costum!.

A	avut	loc	un	concurs	de	rochii	retro	
la	care	au	participat	opt	persoane,	toate	
fiind	câştigătoare	la	final.	Nu	vreau	să	o	
uit	pe	doamna	Rozina	Stănescu,	care	a	
fost	sarea	şi	piperul	acestui	eveniment,	
distrându-ne	cu	costumul	ei	de	„madam	
Coprol”.	A	avut	loc	o	expoziţie	de	pălării	
retro	(aparţinând	doamnei	Monica	Tatoiu),	

şi	o	expoziţie	de	poşete	dintr-o	colecţie	
a	 doamnei	Suzi	Stoenescu,	membră	a	
Centrului	de	zi.	Acestora	li	s-au	alăturat	
doua	pictoriţe,	Elena	Moraru	şi	Mariana	
Costea,	cu	mici	expoziţii,	dovedind	talent	
şi	bun	gust.	S-a	dansat	pe	muzica	anilor	
’30-’60,	muzică	asigurată	de	Nicu	Buni-
cu,	dansurile	fiind	de	la	tango	la	hore	şi	
sârbe.	Pentru	„îndulcirea”	evenimentului	
s-a	servit,	ca	pe	timpul	bunicii,	şerbet	şi	
dulceaţă	,	halva,	rahat	şi	sirop.	Succesul	
serii	a	făcut	ca	toată	lumea	să-şi	exprime	
dorinţa	ca	o	dată	pe	trimestru	să	aibă	loc	
un	asemenea	eveniment.

(SANDA WOLF)

Tradiţia	 de	 Halloween	 a	 traversat	
Oceanul	şi	a	intrat	în	rândul	sărbătorilor	
europene,	 iar	 copiii	 şi	 adolescenţii	 din	
România	 au	 preluat	 acest	 eveniment.	
Toate	 şcolile	 şi	 grădiniţele	 au	marcat	
evenimentul,	ca	şi	cum	ar	fi	apărută	pe	
malurile	Dâmboviţei.	Pentru	cluburi,	ca-
fenele,	restaurante,	Halloween	a	devenit	
un	al	doilea	Revelion,	prilej	de	ingenioase	
puneri	în	scenă	cu	alimente	şi	decoruri...	
„sângeroase”.	Nici	cei	care	frecventează	
JCC	Bucureşti,	în	special	copiii,	nu	ar	fi	

fost	drept	să	nu	se	bucure	de	distracţia	pe	
care	colegii	lor	au	savurat-o	din	plin.	Eve-
nimentul	de	la	JCC	s-a	numit	„Jewloween”	
şi	a	fost	varianta	evreiască	a	sărbătorii.	
Maturi	şi	copii	s-au	mascat	în	personaje	
mai	mult	 sau	mai	 puţin	 înfricoşătoare.	
Copiii	 au	 urmărit	 experimentele	 „profe-
sorului	nebun”,	fără	să	îşi	poată	lua	ochii	
de	la	transformările	pe	care	acesta	le-a	
făcut.	Cei	peste	50	de	copii	au	dansat,	au	
cântat	şi	au	avut	parte	de	o	zi	minunată	
în	compania	madrihim-ilor	lor.

Artă, divertisment, 
prietenie

La	JCC	Oradea,	perioada	dintre	Marile	
Sărbători	de	toamnă	şi	Hanuca	a	fost	plină	
de	programe,	dedicate	tuturor	grupelor	de	
vârstă.	Prezenţa	în	oraşul	de	pe	Crişuri	a	
câtorva	lucrări	emblematice	ale	lui	Marc	
Chagall	a	reprezentat	prilejul	ca	un	grup	
numeros	de	membri	ai	comunităţii	să	vizi-
teze	galeria	care	a	adus	lucrările	marelui	
artist.	 În	 timp	 ce	maturii	 şi	 pensionarii	
s-au	bucurat	de	arta	lui	Chagall,	copiii	şi	
adolescenţii	au	avut	 timp	să	se	distreze	
la	Băile	 Felix.	Bazinele	 cu	 apă	 termală	
din	apropierea	Oradiei	sunt	ideale	pentru	
aceştia,	mai	ales	că	există	un	Aquapark,	
cu	numeroase	atracţii	pentru	cei	mici.

Seniorii	 au	 sărbătorit-o	 recent,	 într-o	
atmosferă	plăcută,	pe	prietena	lor	Stauer	
Bozsi.	Cu	această	 ocazie,	 în	 compania	
tortului	aniversar,	prietenele	ei	 i-au	dorit	
„Ad	Mea	Veesrim”	 şi	 „Bis	Hundert	 und	
Zwanzig”,	 să	 aibă	 parte	 de	 sănătate	 şi	
bucurii	pănă	la	120	de	ani!	

Ziua	Vârstnicului	 a	 reprezentat,	 şi	 la	
Oradea,	 un	prilej	 de	a	 aduce	 împreună	
numeroşi	seniori	ai	comunităţii	 într-o	at-
mosferă	caldă	de	familie.	La	o	masă	bună,	
ei	au	putut	conversa,	depăna	amintiri	şi	
face	proiecte	pentru	activităţile	lor	de	club.

Voie bună 
pentru seniorii 

timişoreni!
La	Timişoara,	Ziua	Vărstnicului	a	fost	

sărbătorită	cu	o	„ieşire”	la	un	restaurant	
cunoscut	 din	 apropiata	 localitate	 timi-
şeană	Giroc.	Nu	doar	bucatele	alese	cu	
grijă	au	fost	atractive,	ci	mai	ales	cadrul	
relaxant!	Sala	de		biliard	nu	a	fost	ocolită	
şi	nici	lacul	cu	peşti	coloraţi	nu	a	rămas	
ignorat	 de	 participanţi.	 Sărbătoarea	 a	
durat	peste	patru	ore	şi	nimeni	nu	şi-a	
manifestat	 dorinţa	 de	a	ajunge	mai	 re-
pede	acasă!

Privilegiul unei întâlniri  
cu maestrul Ladislau Roth

Pentru	 cei	 care	 frecventează	Cen-
trul	 de	 zi	 din	 Timişoara	 nu	 este	 timp	
de	 plictiseală!	 Chiar	 dacă	 tablele	 de	
rummy	nu	 rămân	 în	 cutii,	 sunt	 şi	 alte	
numeroase	 şi	 interesante	 programe!	
Dacă	 prezenţa	 câinilor	 salvatori	 şi	 a	
dresorilor	a	devenit	deja	o	obişnuinţă,	
dacă	obiecte	de	artă	se	crează	aproape	
în	fiecare	săptămână,	recent,	pensiona-
rii	au	avut	o	întâlnire	specială.	Liniştea	

Maestrul	Ladislau	Roth,	dirijor,	pianist	
şi	 orchestrator,	 a	 onorat	 comunitatea	
evreilor	 din	 Timişoara	 cu	 o	 seară	 de	
desfătare	muzicală,	dar	şi	cu	fragmente	
de	istorie	personală.	Între	1946	şi	1958,	
această	personalitate	 cu	 totul	 specială,	
care	îmbină	talentul	absolut	cu	modestia	
şi	 umorul,	 a	 fost	 la	 pupitrul	Operei	 din	
Timişoara,	 iar,	 în	 1956,	 alături	 de	Dan	
Mizrahi,	a	făcut	cunoscut	publicului	timi-
şorean	muzica	lui	Gershwin.	După	emi-
grarea	în	Israel,	a	colaborat	cu	opera	şi	
filarmonica	şi	a	condus	orchestra	Radio-
difuziunii	israeliene.	A	condus	orchestre	
în	Africa	de	Sud	şi	din	Mexic.	De-a	lungul	
timpului	a	dirijat	în	SUA,	Olanda,	Austria,	
Italia	etc.	dar	marea	sa	iubire,	aşa	cum	
nu	se	sfieşte	să	afirme,	a	rămas	Opera	
timişoreană.	Ladislau	Roth	a	scris	nume-
roase	orchestraţii	pentru	artişti	ca	Placido	

Domingo	sau	Barbra	Streisand.	Deşi	nu	
dramatizează	 durerea	 care	 i-a	marcat	
anii	 tinereţii,	maestrul	 nu	uită	 niciodată	
să	menţioneze	o	staţie	imposibil	de	uitat	
a	biografiei	sale	-	Auschwitz.

Alături	de	soprana	Diana	Chirilă,	so-
listă	a	Operei	timişorene,	a	oferit	recent	
o	seară	dedicată	Anului	Verdi.	Doamna	
Verona	 Botiş	 a	 prezentat	 ariile	 inter-
pretate.	Surpriza	 serii	 au	 reprezentat-o	
melodiile	 „Yerushalaim	 shel	 Zahav”	 şi	
„Ose	Shalom”,	interpretate	special	pentru	
publicul	 care	 a	 aplaudat	minute	 în	 şir.	
Tinerele	studente	Claudia	Fotin,	la	violă,	
şi	Cristina	Struţă,	la	pian,	au	asigurat	in-
termezzo-urile	spectacolului,	tinerele	fiind	
talente	recunoscute	ale	noii	generaţii	care	
acum	studiază	 la	Facultatea	de	Muzică	
din	Timişoara.

Copii şi bunici la Centrul de zi
le-a	fost	perturbată	–	într-un	mod	plăcut,	
credem	–	de	prezenţa	a	opt	copilaşi	din	
comunitate,	cu	vârsta	 între	2	şi	5	ani.	
Între	 cele	 două	 generaraţii	 nu	 a	 lipsit	
comunicarea.	 Un	 balon	 aruncat	 între	
cele	 „două	 tabere”	 a	 deschis	 poarta	
spre	distracţie...



REALITATEA	EVREIASCĂ	-	Nr.	416-417	(1216-1217)	-	1	-	30	noiembrie	2013	 	 9

Poveşti despre supravieţuitori

În locul lagărelor morţii - arestul poliţiei din Cluj
Dintre	sutele	de	mii	de	evrei	din	Tran-

silvania	de	nord,	condamnaţi	să	moară	în	
lagărele	de	exterminare	de	la	Auschwitz-
Birkenau,	 au	 fost	 câţiva	 (din	 păcate,	 îi	
numeri	pe	degetele	de	la	o	mână)	care	au	
scăpat	în	mod	miraculos	de	la	deportare,	
tot	aşa	cum	au	fost	evrei,	ceva	mai	mulţi,	
mai	ales	din	Cernăuţi,	care	nu	a	trebuit	
să	treacă	prin	iadul	din	Transnistria.	Am	
prezentat	 în	 numerele	 anterioare	 ale	
revistei	două	astfel	de	cazuri	–	unul	din	
Transilvania	de	nord,	altul	de	la	Cernăuţi.	
Dr.	Andrei	Dévényi,	fizician,	tot	din	Cluj,	
este	printre	puţinii	„norocoşi”.	În	loc	să	fie	
dus	la	Auschwitz,	a	petrecut	o	bună	parte	
din	timp,	până	la	eliberarea	oraşului...	în	
arestul	poliţiei,	într-o	închisoare	care	se	
afla	în	clădirea	Tribunalului	din	Cluj.

„În	mai	 1944,	 după	 ce	 la	 19	martie	
armata	germană	ocupase	Ungaria,	evreii	
din	provincie	au	fost	duşi	în	ghetouri.	La	
Cluj	ghetoul	a	fost	organizat	într-o	fabrică	
de	 cărămidă;	 vă	daţi	 seama	ce	 condiţii	
erau	 acolo!	 Numai	 că	 eu	 eram	 copil,	
aveam	10	ani,	şi	mie	nu	mi	s-a	părut	aşa	
o	tragedie,	nu	ştiam	de	fapt	ce	se	întâm-
pla,	aşa	cum	nici	oamenii	maturi	nu	s-au	
gândit	vreodată	că	vor	fi	trimişi	pe	un	drum	
fără	întoarcere.	Ni	s-a	spus	că	vom	merge	
la	muncă,	la	Kistarcsa,	în	Ungaria	(acolo	
se	 afla	 de	 fapt	 o	 închisoare).	Desigur,	
existau	 unii	 din	 conducerea	 ghetoului	
care	ştiau	de-acum,	dacă	nu	tot	adevărul,	
măcar	o	parte	din	el,	numai	că	nouă	nu	
ne-au	spus.	Au	format	un	grup	privilegiat	
(aşa-numitul	grup	Kasztner),	majoritatea	
oameni	cu	bani	care,	contra	unei	sume	
uriaşe,	au	fost	duşi	până	la	urmă	în	Elve-
ţia.	Familia	mea	nu	se	afla	printre	ei”,	şi-a	
început	povestirea	dr.	Dévényi.

În	 ghetou	 a	mers	 numai	 cu	mama,	
deoarece	tatăl	lui,	Dévényi	Mor,	primise	
cu	totul	excepţional	o	aprobare	să	rămână	
pe	loc,	sub	supraveghere	militară.	Fusese	
directorul	 tehnic	al	 fabricii	de	pielărie	şi	
încălţăminte	Dermata,	 se	 specializase	
în	străinătate	în	acest	domeniu	iar,	după	

începerea	 războiului,	 fabrica	 trecuse	 la	
producerea	 de	 bocanci	 pentru	 armată.	
Pretextul	 sub	care	 fusese	 reţinut	a	 fost	
să	 pregătească	 un	 înlocuitor,	 un	 ingi-
ner	 tânăr,	 care	 să	 preia	 activitatea	 lui.	
La	 fiecare	 două-
trei	 săptămâni,	
deoarece	 acesta	
declara	 că	 mai	
are	de	 învăţat	 (a	
durat	până	aproa-
pe	 de	 eliberarea	
Clujului),	 apro-
barea	 lui	 se	pre-
lungea.	 „Când	 a	
început	 deporta-
rea	propriu-zisă	a	
evreilor	şi	noi	tre-
buia	 să	 plecăm,	
tatăl	meu	a	spus	
conducerii	fabricii	
că,	 ori	 îl	 lasă	 să	
plece	 cu	 familia,	
ori	o	va	 reţine	 la	
Cluj.	Nu	ştiu	dacă	
cei	care	i-au	pre-
lungit	 aprobarea	
ştiau	 de	 soarta	
care	 ne	 aştepta.	
Poate	 bănuiau,	
poate	aveau	niş-
te	 informaţii	 sau,	
pur	şi	 simplu,	 se	
gândeau	că	nu	vom	merge	spre	mai	bine.	
Fapt	este	că	nu	am	plecat.	(Deportările	
din	Cluj	 au	 fost	 amânate	 cu	 opt-zece	
zile	deoarece	avioane	anglo-americane	
bombardaseră	 gara	 şi	 liniile	 ferate,	 iar	
150	de	persoane	au	profitat	de	aceasta	
şi	au	fugit	din	ghetou).	Am	rămas	la	Cluj,	
iar	când	ghetoul	a	fost	lichidat,	un	poliţist	
a	venit	 şi	ne-a	 luat,	dar	nu	ne-a	dus	 la	
fabrică,	 unde	 tata	 avea	 o	 cameră,	 ci...
în	arestul	poliţiei,	care	se	afla	în	clădirea	
Tribunalului	orăşenesc”,	a	relatat	în	con-
tinuare	interlocutorul	meu.

Condiţiile	 în	care	au	 trăit	acolo	erau	

îngrozitoare	pentru	el	şi	mama	lui,	care	
nu	aveau	de	unde	să	ştie	că,	ajungând	
la	Auschwitz,	 ar	 fi	 fost	 probabil	 duşi	 în	
camera	de	gazare.	Erau	60	de	femei	într-o	
încăpere	şi	 regimul	era	ca	de	 închisoa-

re.	Arestaţii	erau	
scoşi	la	plimbare	
doar	30	de	minu-
te,	în	rest	stăteau	
tot	 timpul	 în	 ca-
meră.	Mâncarea	
era	 groaznică	 şi	
ceea	 ce	 a	 fost	
foarte	 greu	 de	
suportat	 pentru	
un	copil	era	lipsa	
de	mişcare,	acele	
ore	 lungi	 petre-
cute	 între	pereţi,	
mai	 ales	 că	 nu	
înţelegea	de	ce.

„În	august,	în-
chisoarea	 a	 fost	
lichidată	şi	pe	noi	
ne-au	 dus	 la	 fa-
brică,	la	tata.	Apoi	
a	 venit	 perioada	
cea	 mai	 grea.	
Era	 septembrie,	
armata	 sovietică	
şi	cea	română	se	
apropiau	de	Cluj.	
Atunci,	muncitorii	

au	venit	la	tata	şi	i-au	spus	că	era	acuzat	
că	ar	semnaliza	ruşilor,	din	turnul	de	apă	
al	fabricii,	locurile	unde	să	bombardeze.	
Drept	 care	am	 fost	 ascunşi	 în	 sistemul	
de	tuneluri	al	fabricii,	unde	era	instalată	
canalizarea,	 iar	muncitorii	veneau	şi	ne	
aduceau	mâncare	şi	apă.	Am	stat	acolo	
aproximativ	două	săptămâni	când,	într-o	
dimineaţă	 de	 octombrie,	 au	 venit	 după	
noi	şi	ne-au	strigat:	«Ieşiţi,	au	venit	ruşii».	
Primul	lucru	pe	care	un	ofiţer	rus	l-a	făcut	
a	fost	să	rupă	steaua	galbenă,	cusută	pe	
haina	tatălui	meu.

Am	mai	stat	două	luni	în	incinta	fabri	cii.	

Apoi,	ni	s-a	dat	înapoi	vila	în	care	locuisem,	
construită	de	tata	din	banii	proprii	(nu	a	
fost	nici	proprietar,	nici	acţionar	al	fabricii,	
deşi	la	începutul	anilor	50	l-au	arestat	ca	
«exploatator»,	l-au	ţinut	în	închisoare	trei	
ani,	iar	la	proces	a	fost	găsit	nevinovat	şi	
eliberat)	şi	pe	care	oficialităţile	maghiare	
o	confiscaseră.	Acolo	i-am	primit	pe	cei	
care	se	întorceau	din	lagăre	sau	din	deta-
şamentele	de	muncă	obligatorie.	A	fost	un	
adăpost	pentru	cei	care	pierduseră	totul”,	
şi-a	încheiat	evocările	dr.	Andrei	Dévényi.

L-am	 întrebat	 cum	a	perceput,	 copil	
fiind,	toate	aceste	evenimente.	„Altfel	de-
cât	un	adult“,	mi-a	răspuns	el.	„În	ghetou	
eram	mulţi	copii,	alergam,	ne	ascundeam,	
ne	jucam	în	fân.	Ne	punea	să	ducem	gu-
noiul	cu	vagonetele,	era	vară,	cald...	nu	
ştiam	ce	se	va	întâmpla.	La	închisoare	a	
fost	mult	mai	greu,	mai	ales	că	nici	când	
ne	 plimbam,	 nu	 aveam	voie	 să	 vorbim	
cu	cineva.	Dar	cel	mai	greu	mi-a	fost	în	
perioada	cât	am	stat	în	incinta	fabricii	şi	nu	
aveam	voie	să	ies.	Mă	uitam	cu	regret	şi	
cu	invidie	la	copii	–	şi	erau	mulţi	–	cum	se	
jucau	şi	nu	înţelegeam	de	ce	nu	pot	fi	şi	eu	
cu	ei.	Nu	cred	că	am	perceput	pericolul	în	
care	ne	găseam,	că	ne	ameninţa	în	orice	
clipă	moartea.	Erau	noţiuni	 pe	 care	 un	
copil	de	11	ani	nu	le	are	încă”.

Ce	credeţi	că	v-a	salvat,	l-am	întrebat	
în	 final.	 „Întotdeauna	 trebuie	 să	 ai	 un	
dram	de	noroc.	Şansa	a	fost	că	tatăl	meu	
era	 specialist,	 dar	mai	 important	 a	 fost	
că	era	înconjurat	de	oameni	care	voiau	
să-l	salveze,	şi	pe	el	şi	pe	noi.	Doar	nu	
credeţi	că	acel	inginer	tânăr	nu	ar	fi	fost	
în	stare	să	înveţe	procesul	de	fabricaţie.	
Acest	 lucru	 îl	 ştia	 şi	 directorul	 general	
al	fabricii,	Janos	Zuttor,	care	a	prelungit	
în	 permanenţă	 autorizaţia	 tatălui	meu.	
Norocul	s-a	îmbinat	cu	umanismul	unor	
oameni	din	jurul	nostru”,	a	fost	concluzia	
interlocutorului	meu.

EVA GALAMBOS

a	rezervelor	aurifere	de	la	Roşia	Montană	
altfel	decât	prin	metoda	clasică	a	cianuri-
lor,	 respectiv	 –	 un	 proiect-pilot	 industrial	
cu	metode	originale.	Deputatul	F.C.E.R.	a	
primit	în	audienţă	la	Biroul	Parlamentar	o	
delegaţie	a	Sindicatului	„Mineritul	-	Roşia	
Montană”,	 condusă	 de	 liderul	 acestuia,	
Cristian	Albu.	În	numele	minerilor	din	Ro-
şia	Montană,	domnia	sa	a	fost	solicitat	să	
acorde	 sprijin	 parlamentar	 realizării	 pro-
iectului	de	exploatare	a	aurului	de	la	Roşia	
Montană,	 ca	 premisă	 importantă	 pentru	
crearea	de	locuri	de	muncă	în	zonă,	cu	un	
grad	ridicat	de	şomaj.	Exploatarea	aurului	
va	putea	crea	condiţii	mai	bune	de	muncă	şi	
viaţă	pentru	populaţia	zonei,	dar	şi	resurse	
financiare	importante	pentru	statul	român.

•	Prof.	univ.	dr.	 Irinel	Popescu,	preşe-
dintele	Academiei	de	Ştiinţe	Medicale	din	
România,	a	 făcut	o	vizită	preşedintelui	şi	
deputatului	F.C.E.R.	la	sediul	Federaţiei.	Au	
fost	de	faţă	dr.	Alexandru	Elias,	dr.	Mona	
Bejan,	 dr.	 Sorin	Riga,	 dr.	 Dan	Riga,	 dr.	
Irina	Cajal,	membră	în	Comitetul	Director	
al	F.C.E.R.	şi	subsecretar	de	stat	în	Minis-
terul	 Culturii.	 Dr.	Aurel	 Vainer	 a	 adresat	
oaspetelui	 sincere	 şi	 călduroase	 felicitări	
pentru	primirea	sa	 în	Academia	Română	
ca	membru	 corespondent.	 Pe	 parcursul	
întâlnirii	au	fost	evocate	personalităţi	evre-
ieşti	ale	lumii	medicale	din	România.	A	fost	
propusă	 popularizarea	 contribuţiei	 acad.	
Simion	Oeriu	şi	dr.	Corneliu	E.	Giurgea	la	
dezvoltarea	 ştiinţei	medicale	 româneşti.	
La	 încheierea	 întrevederii,	 s-a	 convenit	
dezvoltarea	 colaborării	 între	 F.C.E.R.	 şi	
Academia	de	Ştiinţe	Medicale	privind	va-
lorificarea	moştenirii	 ştiinţifice	 lăsate	 de	
reprezentanţi	 ai	 populaţiei	 evreieşti	 din	
România	 în	domeniul	ştiinţelor	medicale.	
În	numele	Federaţiei,	 preşedintele	 şi	 de-
putatul	nostru	şi-a	exprimat	disponibilitatea	
pentru	promovarea	ştiinţelor	medicale	din	

România	în	medii	internaţionale.
•	 Preşedintele	 F.C.E.R.,	 împreună	 cu	

Sybil	 Benun,	 reprezentantă	 a	 Oficiului	
Cultură,	Artă,	Ştiinţă,	au	participat	la	cere-
monia	de	Laudatio,	organizată	la	Faculta-
tea	de	Litere	a	Universităţii	Bucureşti,	cu	
prilejul	 împlinirii	 a	 90	 de	 ani	 de	 viaţă	 de	
către	 prof.	 univ.	 dr.	 Paul	Cornea,	 distins	
membru	al	obştii	noastre.	În	numele	con-
ducerii	F.C.E.R.,	dr.	Aurel	Vainer,	a	adus	
elogii	sărbătoritului	pentru	vasta	sa	activi-
tate	didactică	şi	de	cercetare	în	domeniul	
literaturii	române,	înmânându-i	un	Certificat	
de	Excelenţă	pentru	Omul	şi	Opera	profe-
sorului	univ.	dr.	Paul	Cornea	la	împlinirea	
frumoasei	vârste.		

•	Printre	perspectivele	parlamentare	şi	
comunitare	apropiate	s-au	numărat:	susţi-
nerea	în	Camera	Deputaţilor	a	unei	interpe-
lări	adresate	miniştrilor	Apărării	Naţionale	şi	
Afacerilor	Interne	pentru	respectarea	unor	
drepturi	 cuvenite	 veteranilor	 de	 război;	
promovarea	iniţiativei	GPMN	de	apărare	a	
libertăţilor	religioase privind	intenţiile	recent	
exprimate	 la	Adunarea	 Parlamentară	 a	
Consiliului	Europei	referitoare	la	circumci-
zie,	fapt	care	priveşte	atât	pe	evreii,	cât	şi	
pe	musulmanii	din	România;	participarea	
la	 dezbaterile	 şi	 adoptarea	 în	Parlament	
a	bugetului	pe	2014;	vizita	în	Israel,	la	în-
tâlnirea	Comitetului	pentru	cimitirele	evre-
ieşti	din	Europa	şi	la	reuniunea	Asociaţiei	
Rabinilor	Originari	din	România	trăitori	în	
Israel,	 vizând	 adoptarea	 unor	măsuri	 de	
îmbunătăţire	a	situaţiei	cimitirelor	evreieşti	
din	România;	vizita	în	Marea	Britanie,	ca	
membru	al	delegaţiei	conduse	de	preşedin-
tele	Camerei	Deputaţilor,	Valeriu	Zgonea,	
la	invitaţia	Comunităţii	Evreieşti	din	Marea	
Britanie;	participarea	în	Hanuchiadă	la	C.E.	
Galaţi,	în	Templul	Meseriaşilor,	restaurat	de	
curând,	şi	la	C.E.	Iaşi;	urgentarea	aplicării	
proiectelor	de	renovare	a	Templului	din	Va-
tra	Dornei	şi	a	sinagogilor	din	Câmpulung	
Moldovenesc	şi	Gura	Humorului.	

AGENDA DEPUTATULUI ŞI PREŞEDINTELUI F.C.E.R.
(Urmare din pagina 2)

Pelerinaj la Muzeul  
Marelui Rabin din Ştefăneşti

La	Cimitirul	evreiesc	şi	Muzeul	Marelui	Rabin	din	Ştefăneşti	au	venit	în	vizită	
peste	o	sută	de	rabini	şi	pelerini	din	Israel,	Maroc,	Tunisia,	Germania,	Ungaria,	
Rusia,	SUA,	Ucraina	şi	Spania.	Cu	acest	prilej	a	avut	loc	o	slujbă	rituală	pentru	
comemorarea	Marelui	Rabin	la	mormântul	acestuia	şi	a	fost	vizitat	Muzeul	din		
incinta		cimitirului.	S-au	citit	rugăciuni	şi	la	alte	morminte,	rabinii	au	străbătut	
cimitirul,	constatând	vechimea	de	câteva	sute	de	ani	a	acestuia.

Pelerinii	au	fost	impresionaţi	de	faptul	că	şi	în	zilele	de	astăzi,	la	mormântul	
Marelui	Rabin	cetăţenii	 români	din	Ştefăneşti	 vin	să	aprindă	 lumânări	 şi	 să	
facă	rugăciuni.

La	fel	de	plăcut	impresionaţi	au	fost	şi	de	faptul	că	la	Liceul	teoretic	„Ştefan	
D.	Luchian“	din	Ştefăneşti	se	organizează	,,Zilele	oraşului	Ierusalim”	şi	concursul	
„IUDAICA	2013”,	că	elevii	vizitează	cu	ocazia	diferitelor	activităţi	(Săptămâna	
Educaţiei	Globale,	Şcoala	Altfel)	Muzeul	şi	Cimitirul	evreiesc.

Ca	de	obicei,	alături	de	pelerini	au	fost	prezenţi	elevi,	însoţiţi	de	profesoara	
Oltea	Neagu,	şi	cetăţeni	din	Ştefăneşti,	care	prin	dialog	cu	pelerinii	au	recon-
firmat	comuniunea	etnică,	existentă	dintotdeauna	la	Ştefăneşti.

OLTEA NEAGU
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Nici	nu	se	putea	alege	un	cadru	mai	adecvat	pentru	
sărbătorirea	 lui	Toma	George	Maiorescu,	 poet	 (şi	 fost	
om	politic,	creator	al	Mişcării	Ecologiste,	acum	lipsită	de	
entuziasmul	 necesar	 bunei	 sale	 funcţionări,	 ne-a	 spus	
iniţiatorul	 ei),	 decât	Biblioteca	 „Şafran”,	 care	 în	 rafturile	
ei	 păstrează	 scrierile	 sale.	De	 fapt,	 prilejul	 pentru	 care	
s-au	adunat	cititorii	şi	foarte	mulţii	lui	prieteni	a	fost,	pe	de	
o	parte,	aniversarea	celor	85	de	ani	(Ad mea veesrim!),	
pe	 care	 îi	 va	 împlini	 pe	8	decembrie,	 pe	de	altă	 parte,	
lansarea	ultimului	său	volum,	o	culegere	de	poezii	scrise	
de-a	lungul	timpului,	„Geopoeme	rătăcitoare	
-	halte	şi	momente	pe	oceane	şi	continente”.	
Citind	volumul	şi	uitându-mă	la	fotografia	de	
pe	coperta	cărţii,	am	aflat	cu	uimire	(deşi	ne	
cunoaştem	de	mulţi	 ani)	 că	Toma	George	
Maiorescu	a	fost	şi...marinar,	a	colindat	lumea,	
de	unde	şi	titlul	sugestiv	al	cărţii.

Directorul	Editurii	Hasefer,	Alexandru Ma-
rinescu, nu	a	vorbit	despre	carte	(au	făcut-o	
alţii),	ci	despre	omul	Toma	George	Maiorescu,	
nume	pe	care	l-a	respectat	deoarece	şi-a	dat	
seama	că	este	un	poet	preocupat	de	soarta	
omenirii	 –	 o	 explicaţie	 a	 asumării	 ecologiei	
–	 şi,	 în	 cadrul	 acestei	 îngrijorări	 generale,	
de	soarta	comunităţii	evreieşti	din	România,	
dovadă	–	afirmaţiile	făcute	într-un	interviu	publicat	în	„Re-
alitatea	Evreiască”,	în	noiembrie	2011.

Prof.	 univ.	 dr.	Vasile Morar	 a	 prezentat	 biografia	 şi	
opera	poetului,	multiplele	lui	„specializări”	în	afara	poeziei:	
reporter,	marinar,	apicultor	şi	profesor	de	ecosofie.	Este	
un	concept	dezvoltat	de	el,	o	filosofie	a	mediului	care	l-a	şi	
determinat	să	înfiinţeze	partidul	politic	menţionat	mai	sus.	
Opera,	cu	totul	originală,	a	lui	Toma	George	Maiorescu,	
a	 fost	 tradusă	 în	numeroase	 limbi	de	mari	personalităţi	
literare	din	ţările	respective,	cum	au	fost,	de	pildă,	Evgheni	
Evtuşenko,	Dimos	Rendis,	Pablo	Neruda,	Zoltan	Franyo	
sau	Şlomo	David.	Vorbitorul	a	ţinut	să	transmită	o	infor-
maţie	puţin	cunoscută	–	faptul	că	Toma	George	Maiorescu	
s-a	aflat	şi	pe	lista	nominalizărilor	pentru	Premiul	Nobel.	
După	ce	a	citat	opiniile	unor	colegi	scriitori	şi	critici	literari	
despre	calităţile	poetului,	despre	viziunea	lui	cosmică,	prof.	
Vasile	Morar,	specializat	în	probleme	de	morală,	a	arătat	că	
simte	o	comuniune	cu	Toma	George	Maiorescu	deoarece	
şi	 acesta	este	un	moralist.	Este	 călăuzit	 de	principii	 ca	
generozitate,	gratitudine,	onestitate,	bunătate,	de	coman-
damentul	„să	nu	faci	rău	nimănui”.	Referindu-se	la	volumul	
lansat,	el	a	arătat	că	acesta	cuprinde	poezii	din	cinci	alte	
cărţi.	Titlul	 de	 „Geo	poeme”	este	 riguros	ales,	 deoarece	
scoate	în	evidenţă	că	poetul	este	un	rătăcitor	în	căutarea	
propriului	destin,	a	propriului	drum,	a	sinelui	tensionat.	

Dar	Toma	George	Maiorescu	 este	mai	mult	 decât	
s-a	spus	în	cadrul	acestui	eveniment.	Exegeţii	lui	scot	în	
evidenţă	modernismul	lui,	capacitatea	lui	de	schimbare	şi	
adaptare	 faţă	de	cerinţele	 timpului,	 faţă	de	evenimente,	
căutarea	permanentă	a	noului	 în	exprimare,	 în	 limbajul	
poetic.	Poate	că	esenţa	drumului	ales	de	poet	a	fost	sin-
tetizată	cel	mai	plastic	de	Laurenţiu	Ulici:	”Toma	George	
Maiorescu	...a	trecut,	împreună	cu	promoţia	consecutivă	
lui,	promoţia	‘60,	în	perioada	de	recuperare	a	tradiţiei	lirice	
româneşti,	a	fost	în	pas	cu	spiritul	novator	de	la	finele	anilor	
’80	şi	după,	şi	toate	acestea	pentru	că,	după	opinia	mea,	
în	toate	aceste	experienţe,	atât	de	diverse	şi	contradictorii,	
poeticeşte	vorbind,	el	a	rămas	un	avangardist,	în	sensul	
chiar	al	avangardei	istorice”.	

„Toma	George	Maiorescu	inaugurează	o	serie	nouă	de	
poezie	într-o	definitivă	de	autor.	El	preia	direcţia	moder-
nităţii	avangardei	 istorice...,”	arată	şi	prof.	univ.	dr.	Paul 

Miclău,	alături	de	multe	alte	opinii	despre	creaţia	lui	poetică	
ce	scot	în	evidenţă	spiritul	novator,	viziunea	globală	dar	şi	
neliniştile,	nu	stelare,	ci	pământeşti	ale	poetului..	

Pe	de	altă	parte,	poetul	este	un	om	social,	şi	dacă	se	
opreşte	într-un	loc,	de	pildă	la	un	monument,	acesta	este	
legat	de	curgerea	timpului,	a	istoriei,	de	evenimentele	care	
au	precedat	ridicarea	lui,	sacrificiile	umane,	simbolistica	
ce	se	transformă	în	funcţie	de	cel	în	mâna	căruia	a	ajuns.	
De	pildă,	 iniţial,	Aia	Sofia	a	 fost	bazilica	 ridicată	pentru	
„înţelepciunea	divină/	spre	nemurirea	lui	Crist/	spre	gloria	

Crucii”,	ca	apoi	să	devină	„locul	de-ncoronare	
al	 păgânilor	 împăraţi”.	 Istoria,	 arată	 poetul,	
este	 plină	 de	 contradicţii,	 ce	 e	 pentru	 unul	
frumos,	pentru	altul	e	suferinţă	„Kylios/:surâs	
printre	smochini/	E	aici	şi	cel	ce	şi-a	vândut	
turma/	pentru	o	vacanţă	de	aur/...şi	alături	de	
el	în	semifraze	mondene/	caruselul	milioane-
lor”	(„La	Kylios	mare	şi	poezie	neolatină”).	

La	Toma	George	Maiorescu	se	constată	o	
bogăţie	tematică	de	excepţie	şi	aici	merită	de	
relevat	cea	legată	de	iudaism,	relaţia	dintre	
iudaism	şi	creştinism,	(„Ioshua”),	Holocaustul	
(„Baia	 letală”),	 Israelul	 („Lehaim”,	 „Ieruşha-
laim”,	 „Trumpeldor”).	Dar	 nu	 trebuie	 uitată	
reacţia	poetului	la	tragediile	prezentului,	cum	

a	fost	cea	de	la	11	septembrie.	Aflat	în	SUA,	poetul,	ne-a	
reamintit	prof.	Morar,	i-a	scris	a	doua	zi	preşedintelui	Bush,	
propunându-i	păstrarea	locului	aşa	cum	este	şi	ridicarea,	
alături,	a	unui	memorial.	Sentimentele	lui	legate	de	această	
dramă,	de	sacrificiile	umane,	de	comuniunea	dintre	oameni	
în	caz	de	catastrofă	au	fost	redate	şi	sub	formă	poetică	
sfâşietoare	în	„Zona	zero”.

Dar	ceea	ce	conferă	poetului	originalitate	şi	particulari-
tate	este	dragostea	faţă	de	natură,	faţă	de	mediul	înconju-
rător,	semnalul	de	alarmă	adresat	omenirii	pentru	a	salva	
acest	dat	al	naturii,	din	care	a	făcut	o	filosofie.	Poate	că,	
a	spus	la	un	moment	dat	TGM,	totul	a	pornit	din	copilăria	
lui	petrecută	la	Reşiţa	cea	plină	de	smog	iar	copiii,	ca	să	
vadă	cerul	albastru,	trebuiau	să	urce	pe	munte,	să	mear-
gă	în	pădure.	Cât	de	valoros	s-a	dovedit	acest	mesaj,	ce	
fel	de	apreciere	a	căpătat,	îi	vom	cita	numai	pe	doi	dintre	
numeroşii	susţinători	ai	acestei	„ideologii	a	naturii”,	două	
personalităţi	care	nu	sunt	critici	literari,	ci	oameni	de	ştiin-
ţă.	«Îmblânzitoarea	fiarei	din	om	sau	Ecosofia»,	de	Toma	
George	Maiorescu,	–	scria	acad.	C.	Bălăceanu	Stolnici	
–	se	caracterizează	prin	spiritul	viu	al	dezbaterii	de	 idei	
şi	prin	mesajul	ei:	mentalul	uman	trebuie	conştientizat	că	
de	relaţia	dintre	om	şi	mediul	său	de	viaţă	depinde	însăşi	
supravieţuirea	lui	homo humanus	ca	specie.

„În	locul	umanismului	antropocentric	propulsând	omul	
în	centrul	universului,	Toma	George	Maiorescu	propune	
un	umanism	ecosofic,	biocentric,	atribuind	valoare	supre-
mă	 vieţii,	 sacralităţii	 ei,	 sub	 toate	 formele	 şi	 ipostazele	
biodoversităţii”.	Acad.	Nicolae	Cajal	îl	considera	pe	T.	G.	
Maiorescu	 „gânditorul	 neliniştit”	 care	 „a	 fundamentat,	 a	
introdus	şi	dezvoltat	o	metadisciplină	devenită	azi	obiect	
de	studiu	universitar,	ecosofia.	Prin	neliniştea	întrebărilor,	
Toma	George	Maiorescu	ne	implică	direct	pe	fiecare	dintre	
noi...”	în	această	luptă.

La	 85	 de	 ani,	 Toma	George	Maiorescu	 rămâne	 în	
continuare	 neliniştit,	 rămâne	 „omul	 cetăţii”.	 Nu	 ştiu	
dacă	 poezia	 este	 tocmai	 cel	mai	 potrivit	mijloc	 de	 a	
salva	Universul	 şi	 pe	 noi,	 care	 facem	parte	 din	 el,	 dar	
este	 un	 clopoţel	 al	 cărui	 glas	 se	 aude...	 Şi	 dacă	 se	
mai	 adaugă	 şi	 glasul	 altor	 clopoţei,	 poate	 vom	avea	o	 
şansă.	

EVA GALAMBOS

A v.  I U L I A N  S O R I N  –  u n  l i d e r  e x e m p l a r

Toma George Maiorescu – un poet neliniştit

Duminică,	27	octombrie	a.c.,	a	avut	 loc	 la	Centrul	
Comunitar	 din	 	 Bucureşti	 lansarea	 cărţii	 regretatului	 
av.	 Iulian	 Sorin,	 „Puncte	 de	 vedere”	 (Ed.	 Librarium	
Haemus).

Iulian	Sorin	s-a	născut	la	13	martie	1926,	la	Galaţi,	
într-o	familie	de	oameni	nevoiaşi.	A	rămas	orfan	la	vârsta	
de	10	ani.	A	lucrat	în	aparatul	de	stat	îndeplinind,	timp	de	
aproape	25	de	ani,	funcţii	de	răspundere.	După	pensio-
nare	(1986),	a	lucrat	în	cadrul		Federaţiei	Comunităţilor	
Evreieşti	din	România,	fiind,	pe	rând,	director	adjunct	la	
Căminul-spital	“Martin	Băluş”,	consilier	al	Şef	Rabinului	
dr.	Moses	Rosen	z.l.	După	încetarea	din	viaţă	a	acad.	
Nicolae	Cajal,	a	fost	secretar	general	şi	preşedinte	inte-
rimar	al	F.C.E.R.	A	fost,	de	asemenea,	membru	fondator	
şi	mentor	al	Forumului	B’nai	Brith	“Dr.	Moses	Rosen”,	
membru	 fondator	 al	Consiliului	Minorităţilor	Naţionale	
din	România,	unde	a	deţinut	funcţiile	de	secretar	al	Co-
misiei	pentru	Culte,	Cultură	şi	Mass-Media,	preşedinte	
al	Comisiei	pentru	restituirea	bunurilor	imobiliare	ale	or-
ganizaţiilor	cetăţenilor	aparţinând	minorităţilor	naţionale,	
membru	 fondator	al	Asociaţiei	pentru	Pacea	Religiilor	
din	România,	membru	 fondator	şi	 secretar	general	al	
Fundaţiei	“Ronald	S.	Lauder”,	membru	fondator	şi	vice-
preşedinte	al	Fundaţiei	“Caritatea”		şi	vicepreşedinte	al	
Asociaţiei	Culturale	de	prietenie	România-Israel,	numă-
rându-se	printre	fondatorii	ei.	A	încetat	din	viaţă,	după	o	
boală	îndelungată	şi	grea,	la	23	martie	2013.	

Cartea	 a	 fost	 redactată	
de	 fostul	 director	 al	 Editurii	
Hasefer,	Al.	Singer,	iniţiatoare	
fiind	fiicele	lui	Iulian	Sorin,	Iusi	
Daniliuc		şi	Sira	Mihaela	De-
leanu,	stabilite	de	mai	mulţi	ani	
în	Israel.	Acest	volum	prezintă	
nu	numai	activitatea		autorului,	
dar	şi	o	parte	din	istoria	obştii	
noastre,	reflectată	în	cuvântări	
de	mare	concizie	şi	putere	de	
analiză.	Cele	 trei	părţi	 au	ca	
titluri:	Personalităţi,	aniversări,	
comemorări;	Holocaust,	anti-
semitism,	negaţionism;	Opinii	
şi	cuvântări	la	diferite	manifestări.	Întâlnirea	a	fost	mo-
derată	de	ing.	Paul	Schwartz,	vicepreşedinte	al	F.C.E.R.	
şi	preşedinte	al	C.E.B..	A	fost	citit	un	mesaj	din	partea	
fostului	consilier	prezidenţial	Victor	Opaschi,	care	îl	con-
sidera	pe	Iulian	Sorin	un	prieten	şi	un	mentor.	Al.	Singer	
a	spus	că	Iulian	Sorin	ne	lipseşte	tuturor.	Era	un	om	cu	
mare	experienţă	în	domeniul	managementului,	compe-
tent	şi	riguros	în	calitatea	sa	de	coordonator			F.C.E.R.,	
sprijinind	 	 cu	 atenţie	 activitatea	 editurii	Hasefer.	Şi-a	
redactat	cartea	în	ultimele	luni	de	viaţă.	Irina	Cajal	a	citit	
un	mesaj	din	partea	Sandrei	Segal,	care	şi-a	exprimat		
regretul	că	nu	a	putut	participa	(de	curând	i-a	murit	soţul,	

acad.	Eugen	Segal)	şi	a	evocat	colaborarea	de	excepţie	
cu	av.	Iulian	Sorin.	Acesta	avea	încredere	şi		îi	stimula	pe	
cei	care	munceau	pentru	binele	obştii,	era	apropiat	de	
oameni,	competent	şi	modest.	A	ştiut	să	atragă	şi	tinerii	
din	comunitate,	a	rezolvat	numeroase	chestiuni	dificile	
pentru	Federaţie,	pentru	evreii	din	România.	Au	vorbit,	
subliniindu-i	meritele,	 ing.	Paul	Schwartz	(care	l-a	ca-
racterizat	ca	fiind	un	om	deosebit,	apropiat	sufleteşte	de	
colaboratori),	fiicele	lui	Iulian	Sorin	(un	părinte	care	a	ştiut	
să-şi	îndrume	odraslele,	iubindu-şi	familia,	mereu	pre-
zent	la	tot	ce	era	important	şi	util	educaţiei	lor)	,	colonel	
Aurel	Ianovici	(recunoştinţă	pentru	sprijinul	primit),	Natan	
Neta	(admiraţie	pentru	iubirea	sa	de	Israel,	cunoaşte-
rea	fundamentelor	iudaismului),	dr.Lya	Benjamin	(care	
a	subliniat	că	Iulian	Sorin	a	susţinut	mereu	activitatea	
Centrului	de	Istorie),	Tova	Ben	Nun-Cherbis	(buna	co-
laborare	în	cadrul	Fundaţiei	“Caritatea”),	dr.	Hary	Kuller	
(competenţa	în	multe	aspecte	ale	istoriei	comunitare),	
Iulia	Deleanu,	 redactor	 la	 “Realitatea	Evreiască”,	 ing.	
Albert	Kupferberg,	secretar	general	al	F.C.E.R..	Preşe-
dintele	F.C.E.R.,	dr.	Aurel	Vainer,	şi-a	exprimat	admiraţia	
şi	respectul	pentru	personalitatea	care	a	fost	av.	Iulian	
Sorin,	pe	care	 îl	 consideră	un	 lider	de	excepţie,	apoi	
consilier	cu	care	preşedintele	a	colaborat	permanent.	

O	întâlnire	emoţionantă,	o	carte	care	merită	a	fi	citită	
ca	un	document	al	istoriei	obştii	noastre.

BORIS MEHR

Rezoluţiunea	mai	spunea	că	toate	minorităţile	
vor	beneficia	 şi	 de	 „egală	 îndreptăţire	 şi	 deplină	
libertate	autonomă	confesională	pentru	toate	con-
fesiunile	din	Stat”.

Desigur	 că	 istoria	 este	 plină	 de	 promisiuni	
generoase	 făcute	 în	momente	 politice	 de	mare	
entuziasm	şi	importanţă,	dar	nu	a	fost	cazul	orien-
tărilor	politice	şi	sociale	citite	la	Alba	Iulia	de	către	
episcopul	Iuliu	Hossu.	Ceea	ce	mulţi	evrei	consi-
derau,	la	momentul	respectiv,	că	era	prea	frumos	
să	fie	şi	adevărat,	s-a	materializat	şi	în	Constituţia	
de	la	1923.

La	Titlul	 II,	care	 trata	despre	drepturile	 româ-
nilor,	 se	 specifica	 fără	 ambiguitate	 că	 „românii,	
fără	 deosebire	 de	 origină	 etnică,	 de	 limbă	 sau	
de	religie,	se	bucură	de	 libertatea	conştiinţei,	de	
libertatea	învăţământului,	de	libertatea	presei,	de	
libertatea	întrunirilor,	de	libertatea	de	asociaţie	şi	
de	toate	libertăţile	şi	drepturile	stabilite	prin	legi”.	În	
acelaşi	loc	se	specifica	şi	faptul	că	„deosebirea	de	
credinţe	religioase	şi	confesiuni,	de	origină	etnică	
şi	 de	 limbă,	 nu	 constituie	 în	România	 o	 piedică	
spre	a	dobândi	drepturile	civile	şi	politice	şi	a	 le	 
exercita”.

Într-adevăr,	prea	 frumos	să	fie	adevărat,	mai	
ales	că,	în	spiritul	Rezoluţiunii	citite	la	Alba	Iulia,	în	
Constituţia	din	1923	se	specifica,	în	mod	expres,	că	
„nu	se	admite	în	Stat	nici	o	deosebire	de	naştere	
sau	de	clase	sociale.	Toţi	românii,	fără	deosebire	de	
origină	etnică	sau	religie,	sunt	egali	înaintea	legii”.

Şi	se	mai	afirma	 în	Constituţie	că	 „nimeni	nu	
poate	fi	expropriat	decât	pentru	cauza	de	utilitate	
publică”.

Din	păcate,	însă,	aceste	frumoase	principii	ne-
discriminatorii	urmau	să	aibă	o	viaţă	deosebit	de	
scurtă,	pentru	că	ascensiunea	legionarilor	la	putere	
a	dus	la	eliminarea	evreilor	din	numeroase	domenii	
ale	vieţii	economice,	la	exproprierea	şi	deportarea	
lor.	 Pentru	 ca,	 apoi,	 în	 timpurile	 comunismului,	
discriminările	să	fie	continuate,	deşi	în	legile	vremii	
nu	se	făcea	vorbire	decât	de	egalitate.

Revenind,	însă,	în	1918	şi	1923,	să	spunem	că	
au	fost	vremuri	de	speranţă,	de	relansare	economi-
că	şi	revigorare	socială,	de	ascensiune	a	evreilor	
în	viaţa	economică.	Şi	să	mai	spunem	că,	dacă	
azi	am	continua	să	avem	în	Constituţie	unele	pre-
vederi	ale	legii	fundamentale	din	1923,	României	
i-ar	merge	mult	mai	bine.	De	pildă,	pe	aceea	de	la	
articolul	19:	„Zăcămintele	miniere,	precum	şi	bogă-
ţiile	de	orice	natură	ale	subsolului	sunt	proprietatea	 
Statului”.

Şi,	mai	mult	ca	sigur,	societăţii	noastre,	în	an-
samblul	ei,	i-ar	prinde	bine	entuziasmul	general	al	
societăţii	din	1918.	

 1 Decembrie 1918

Un moment  
de entuziasm  

al naţiunii române, 
de speranţă pentru 

minorităţi
(Urmare din pag. 2)

La 85 de ani
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O pietricică în edificiul 
contribuţiei evreieşti  

la dezvoltarea României
Deschizând	acest	matineu	duminical	

mai	special,	dr.	Aurel Vainer,	preşedintele	
F.C.E.R.,	şi-a	manifestat	satisfacţia	 faţă	
de	prezenţa	în	sală	„a	unor	mari	intelectu-
ali,	oameni	de	etnii	şi	religii	diferite,	care-şi	
dau	mâna	pe	tărâmul	culturii”.	După	ce	i-a	
introdus	pe	invitaţi,	preşedintele	F.C.E.R.	
a	 făcut	o	 scurtă	prezentare	a	biografiei	
sărbătoritului,	subliniind	că	mai	apar	nume	
noi	pe	uliţa	evreiască,	dintr-o	generaţie	
mai	tânără.	Andrei	Oişteanu,	membru	al	
comunităţii,	care	nu	şi-a	negat	niciodată	
evreitatea,	prin	ceea	ce	a	realizat	a	pus	
o	pietricică	în	edificiul	contribuţiei	evreilor	
la	dezvoltarea	României.	Dr.	Aurel	Vainer	
i-a	urat	viaţă	lungă,	tinereţe,	ca	să	poată	
urma	 exemplul	 altor	 intelectuali	 evrei.	
A	menţionat	că	 	Andrei	Oişteanu	a	 fost	
decorat	de	preşedinţii	României	şi	Italiei.

În	cuvântul	său,	prof.	Paul Cornea a 
vorbit	 despre	 binecunoscuta	 lucrare	 a	
lui	Andrei		Oişteanu,	„Imaginea	evreului	
în	cultura	română”,	pe	care	a	apreciat-o	
drept	„credibilă	prin	metoda	sa	de	lucru	
ştiinţifică”.	 Este	 o	 lucrare	 foarte	 bine	
documentată	 care	 suportă	 doar	 puţine	
adaosuri.	Oişteanu	a	reuşit	să	facă	o	ana-
liză	obiectivă	a	 stărilor	 descrise,	 „unele	
dintre	ele	destul	de	lugubre”,	a	subliniat	
vorbitorul,	 dar	 autorul	 nu	 este	 adeptul	
neutralităţii	reci,	ci	se	implică	în	ceea	ce	
scrie,	a	conchis	prof.	Cornea.

Vorbind	 despre	 volumele	 lui	Andrei	
Oişteanu,	filosoful	Andrei Pleşu	a	subli-
niat	consistenţa	acestora	şi	s-a	declarat	
impresionat	de	modestia	autorului,	care	
nu	se	lasă	pradă	ispitei	unei	atitudini	ex 
catedra,	 afişând	 o	 cordialitate	 firească	
valorii	sale	intelectuale.	De	asemenea,	el	
a	afirmat	că,	în	pofida	respectării	impusei	
rigori	 ştiinţifice,	 tonul	 regăsit	 în	 lucrările	
sale	 invită	 cititorul,	 într-un	mod	 sublim	
şi	plăcut,	 la	cunoaştere	şi	descoperirea	
unei	 lumi	nebănuite,	 ceea	ce	constituie	

o	 calitate	 rară.	 El	 l-a	 invitat	 pe	Andrei	
Oişteanu	să	îşi	continue	activitatea	edito-
rială,	categoric	una	necesară	completării	
ansamblului	 academic	 românesc,	 prin	
valoarea	lor	şi	maniera	de	abordare.

Scriitorul	Mircea Cărtărescu	a	mulţu-
mit	 pentru	 invitaţia	 la	 acest	 eveniment,	
afirmând	că	îl	leagă	de	autor	o	frumoasă	
relaţie	de	prietenie,	asemănătoare	unei	
constelaţii	 deosebite.	 Într-o	 cronică	 a	
prieteniei	 şi	 legăturii	 spirituale	dintre	ei,	
vorbitorul	a	subliniat	şi	 latura	artistică	a	
autorului	 precum	 şi	 a	 fratelui	 acestuia,	
poetul	Valery	Oişteanu,	pe	care	l-a	carac-
terizat	drept	o	legendă	a	New	York-ului.	
Totodată,	el	a	relevat	valoarea	scrierilor	lui	
Andrei	Oişteanu,	care	reuşeşte	să	îmbine	
cu	succes	rigoarea	cercetării	ştiinţifice	cu	
pasiunea	scrierii	literare,	obţinând	un	re-
zultat	complex	şi	perfect	corelat	cu	dorinţa	
oricărui	tip	de	cititor

Antropologul	Vintilă Mihăilescu		a	ana-
lizat	lucrarea	„Ordine	şi	Haos.	Mit	şi	magie	
în	 cultura	 tradiţională	 românească”,	 în	
legătură	cu	care	a	scos	în	evidenţă	cali-
tatea	de	„traducător”	a	autorului,	în	sensul	
traducerii	 legăturii	 între	 culturi.	 „Andrei	
Oişteanu	nu	 rămâne	doar	 un	 etnograf,	
un	exeget	numai	al	spiritului	 românesc,	
ci	îl	traduce	într-o	perspectivă	universa-
lă,	 în	 limbaj	universal.	Prin	pătrunderea	
în	urzeala	culturii	 ţărăneşti,	el	ajunge	la	
universul	mitic”,	a	arătat	Vintilă	Mihăiles-
cu.	El	a	menţionat	că	Oişteanu	a	abordat	
şi	domenii	ocultate	până	acum,	dovadă	
lucrarea	„Narcotice	în	cultura	română”,	şi	
o	alta,	aflată	în	curs	de	pregătire,	despre	
sexualitatea	la	poporul	român.

Prof.	 univ.	Mircea Anghelescu,	 în	
calitatea	lui	de	critic	literar,	s-a	referit	 la	
prozatorul	Andrei	Oişteanu,	 al	 cărui	 stil	
puternic	se	 reflectă	şi	 în	 lucrările	 lui	de	
antropologie.		Cărţile	lui,	a	spus	vorbito-
rul,	 	 sunt	 ca	o	meditaţie	 „inginerească”	
(aluzie	 la	meseria	de	bază	a	autorului),	
cu	o	structură	precisă,	mai	mult	decât	o	
imagine.	Mircea	Anghelescu	a	amintit	un	
deficit	al	culturii	române	legat	de	forma-
rea	 identităţii,	 ceea	 ce	Andrei	Oişteanu	
a	 încercat	 să	 corecteze	prin	 „Imaginea	
evreului”.	 Există	 o	 lipsă	 de	 informaţie	
despre	istoria	evreilor	în	societatea	româ-
nească,	a	mai	precizat	vorbitorul,	care	a	
arătat	că	a	aflat	cine	sunt	evreii	citind	în	
adolescenţă		romanul	„De	2000	de	ani”,	al	
lui	M.	Sebastian.	Rolul	cărţilor	lui	Oiştea-
nu	este	foarte	important	datorită	viziunii,	
tenacităţii	şi	talentului	său.

Prof.	univ.	dr.	Liviu Rotman,	directorul	
CSIER,	 a	 evocat	 prietenia	 sa	 cu	 săr-
bătoritul,	 animată	 de	 obiective	 comune	
trecute	şi	de	actualitate,	dar	nu	numai.	Din	
perspectivă	academică,	el	a	susţinut	im-
portanţa	volumului	de	imagologie,	devenit	
un	reper	bibliografic	în	predarea	cursurilor	
despre	Holocaust.	Vorbitorul	a	afirmat	că	
unul	dintre	meritele	lucrării	este	acela	că	
reliefează	 aspecte	 edificatoare	 despre	
societatea	 românească.	De	asemenea,	
a	 evocat	 implicarea	 activă	 a	 lui	Andrei	
Oişteanu	în	societatea	civilă	şi	luările	sale	
de	poziţie	faţă	de	evenimentele	contem-
porane	din	România.

EVA GALAMBOS 
DAN DRUŢĂ

(Continuare în pag. 19)

La 65 de ani Andrei Oişteanu – sărbătorit de prieteni, colegi şi cititori
Sala festivă a Centrului Comunitar 

Evreiesc a fost arhiplină cu prilejul 
sărbătoririi uneia dintre personalităţile 
culturale evreieşti din România. La a 
65-a aniversare a profesorului dr. Andrei 
Oişteanu, antropolog, sociolog, etnolog 
şi imagolog, Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România a dorit să-l aniver-
seze într-un cadru festiv, prietenesc. A 
fost apreciată activitatea lui fructuoasă, 
concretizată în volume de studii, dar 
şi de literatură, fiind de faţă şi luând 
cuvântul unii dintre cei care-l consideră 
prieten – Andrei Pleşu, Mircea Cărtă-
rescu, Vintilă Mihăilescu, Liviu Rotman, 
alături de prof.univ.dr. Paul Cornea, 
prof. univ. Mircea Anghelescu şi tânărul 
cercetător Eugen Ciurtin. Iar în sală s-au 
aflat, în afară de mama domniei sale, 
numeroşi cititori, admiratori, studenţi şi 
masteranzi care au venit să-l asculte şi 
să-l felicite. Atât din punctul de vedere 
al vorbitorilor, cât şi al publicului, a fost 
un regal intelectual iar în organizare s-a 
reflectat din nou  efortul „culturalilor” 
noştri – dr. ing. José Blum, Sybil Benun 
şi, cel mai tânăr şi mai nou membru al 
triadei, Robert Schor.

Asociaţia femeilor din cadrul C.E.B.                     
Noua	conducere	a	Comunităţii	Evreilor	din	Bucureşti	(C.E.B.)	a	vrut	să	reînvie	o	

frumoasă	tradiţie	lansată	de	doamna	Bibi	Cajal	(z.l.),	soţia	lui	Nicolae	Cajal	(z.l.),	re-
spectiv	o	organizaţie	a	femeilor	evreice.	Iniţiativa	a	fost	preluată	de	prof.	Sara	Wexler,	
membră	a	conducerii	C.E.B.,	subsecretar	de	stat	Irina	Cajal	şi	Nicole	Tender.	Într-o	
primă	reuniune	la	care	au	fost	invitate	să	participe	mai	multe	membre	ale	comunităţii,	
s-a	decis	crearea	Asociaţiei	de	Femei	„Bibi	Cajal”.	Asociaţia	îşi	propune	realizarea	
implicării	femeilor	atât	în	activitatea	C.E.B.	şi	F.C.E.R.	în	domenii	ce	corespund	speci-
ficului	organizaţiei,	cât	şi	lansarea	unor	iniţiative	proprii	cu	largă	participare,	nu	numai	
femeiască.	S-a	stabilit	structura	asociaţiei	şi	a	fost	aleasă	conducerea.	Preşedinte	al	
Asociaţiei	a	fost	propusă	prof.	Sara	Wexler,	preşedinte	de	onoare	–	ing.	Anette	Vainer,	
vicepreşedinte	–	dr.	Irina	Cajal,	director	executiv	–	Ina	Moscovici,	director	executiv	
adjunct	–	Carmen	Dimitriu,	secretar	–	Victoria	Demayo.	(E.G.)

A . L .  Z I S S U  –  m a r e  p e r s o n a l i t a t e  a  e v r e i m i i  r o m â n e 
Împlinirea	a	125	de	ani	de	la	naşterea	

marelui	 lider	 al	 evreimii	 române	Avram	
Leib	Zissu	a	trecut	neobservată.	Vreme	
îndelungată	preşedinte	al	Mişcării	Sionis-
te	din	România,	preşedinte	al	Partidului	
Evreiesc,	directorul	ziarului	„Mântuirea”,	
unul	din	preşedinţii	Congresului	Mondial	
Evreiesc	 (secţia	 România),	 publicist,	
scriitor	 şi	 editor,	A.L.	 Zissu	 s-a	 aflat,	
alături	 de	Wilhelm	Filderman	 şi	 şef-ra-
binul	Alexandru	Şafran,	 în	 centrul	 vieţii	
evreieşti	din	România.	Sensibilizat	adânc	
de	 durerile	 evreimii	 române,	mobilizat	
de	aspiraţiile	ei,	A.L.	Zissu	 i-a	purtat	cu	
mândrie	steagul.	

Dincolo	de	luptătorul	politic,	se	mani-
festa,	timid,	scriitorul.	Zissu	avea	vocaţia	
scrisului.	 Era	 un	 polemist	 de	 temut,	
avea	jurnalistica	în	sânge.	A	scris	cu	un	
real	 talent	 şi	 câteva	 romane	 şi	 nuvele:	
„Spovedaniile	 unui	 candelabru”	 (1926),	
„Ereticul	de	la	Mânăstirea	Neamţ”	(1930),	
„Marcu	sin	Marcu”	(1934),	„Calea	Calva-
rului”	 (1935),	 „Samson	şi	Dalila”	 (1939)	
etc.	Tematica	 e	 evreiască,	 personajele	
-	evrei.	Nu	ştiu	dacă	Zissu	adâncise	stu-
diul	Cabalei;	 prozele	 sale,	 şi	 în	 special	
„Spovedaniile	 unui	 candelabru”	 ascund	
taine	cabalistice.	E	o	carte	frumoasă,	cu	
puternice	amprente	iudaice.	

De	 altfel,	 viaţa	 şi	 activităţile	 lui	A.L.	
Zissu	 stau	 înscrise	 între	 coordonatele	
iudaismului.	S-a	născut	la	Piatra	Neamţ,	
la	25	ianuarie	1888,	într-o	familie	cu	zece	
copii.	Tatăl	–	Pincu	Ezra	Zissu	şi	mama	
–	Hinda-Lea	 l-au	vrut	 rabin.	A.	L.	Zissu	
a	făcut	studii	rabinice	şi,	la	20	de	ani,	a	
obţinut	diplomă	de	rabin.	Dar	nu	a	pro-
fesat.	Bun	cunoscător	al	limbii	ebraice	şi	
al	istoriei	evreilor,	el	scrie	la	ziarul	ebraic	

„Hamekitz”,	din	Iaşi,	participă	la	înfiinţarea	
publicaţiei	literare	„Floare	albastră”	şi	se	
dedică	activităţii	sioniste.	Apoi,	intră	într-o	
polemică	dură	cu	Wilhelm	Filderman.	I	se	
pare	că	acesta	nu	sprijină	suficient	emi-
grarea	spre	ţara	strămoşească.	În	1942	şi	
1943	autorităţile	antonesciene	îl	conside-
ră	periculos	şi-l	internează	în	lagărul	de	la	
Tg.	Jiu.	În	lagăr	află	că	fiul	său,	Theodor	
Zissu,	 care	 trăia	 în	Palestina,	 voluntar	
într-o	unitate	evreiască	de	comando	care	
lupta	în	cadrul	armatei	britanice,	căzuse	în	
luptele	de	la	El	Alamein,	în	Africa.	

Odată	 cu	 instaurarea	 comunismului	
în	România,	a	început	şirul	lung	al	catas-
trofelor	 în	 viaţa	 lui	A.L.	 Zissu.	Fabricile	
i-au	 fost	 confiscate,	 ziarul	 suspendat,	
sediul	Mişcării	Sioniste	 închis,	arhiva	şi	
biblioteca	sa	confiscate,	toate	resursele	
de	existenţă	tăiate.	Omul	care,	cu	o	gene-
rozitate	de	nabab,	dăruise	milioane	în	ne-
numărate	acţiuni	de	binefacere,	devenise	
sărac,	împovărat	de	griji.	Într-un	moment	
de	disperare	încearcă	să	fugă,	dar	e	prins	
la	graniţă	şi	aruncat	într-o	închisoare	din	
Timişoara.	Autorităţile	nu	ştiu	cu	cine	au	
de-a	face	şi-l	condamnă	la	doar	trei	luni	de	
închisoare	şi	o	amendă	bănească,	la	fel	
ca	pe	toţi	evreii	şi	românii	care	încercau	să	
treacă	clandestin	graniţa.	Eliberat,	Zissu	
se	 întreţine	cu	dificultate,	dând	 lecţii	de	
ebraică.	La	2	aprilie	1948,	 îi	adresează	
o	scrisoare	patetică,	cu	destule	accente	
ironice,	lui	Teohari	Georgescu,	zbirul-şef	
al	Ministerului	de	Interne.	Cerea	paşaport	
să	emigreze	 în	 Israel:	 „Sunt	 totalmente	
lipsit	de	mijloace.	Nu	mai	am	niciun	venit,	
nefiind	în	câmpul	muncii.	Am	60	de	ani,	
Rahel,	soţia	mea,	are	53	de	ani,	nu	aş	mai	
putea	astăzi	să	 învăţ	un	meşteşug	nou	

pentru	a	o	lua	de	la	capăt.	Cunoştinţele	
mele	de	 fost	administrator	de	concerne	
industriale	nu	mai	pot	fi	astăzi	utilizate,	
iar	ca	scriitor	şi	publicist	nu	sunt	în	ritmul	
epocii	şi	pe	 linia	 imperativelor	ei.	Sursa	
noastră	 de	 subzistenţă	 –	 desfacerea	
treptată	la	preţuri	derizorii	a	lucrurilor	din	
casă	–	se	apropie	de	epuizare	şi,	dacă	
nu	 intervine	 în	 timp	util	 o	 soluţie	 salva-
toare	 pentru	mine,	 ne	 vom	 afla	 foarte	
curând	pe	marginea	prăpastiei.	Israelul,	
ţara	 de	 repatriere,	 constituie	 punctul	
culminant	al	unei	 idei	de	emancipare	 la	
a	cărei	promovare	am	contribuit	şi	eu	cu	
modestele	mele	puteri	 timp	de	aproape	
cinci	decenii.	Repatrierea	nu-i	pentru	mine	
decât	o	consecinţă	logică	a	unei	vieţi	de	
luptă	în	serviciul	unei	idei	care	a	constituit	
raţiunea	mea	de	a	fi.	Acolo	pot	fi	deci	de	
folos	şi	societăţii	şi	mie,	pe	când	aici,	în	
România,	sunt	o	sarcină	şi	mie	şi	societăţii	
şi	în	primejdie	de	lentă	descompunere...”	
O	 scrisoare	 asemănătoare	 îi	 trimisese	
conducătorul	sionist	şi	lui	Gheorghiu-Dej.	

Ambasadorul	 israelian	 la	Bucureşti,	
pictorul	Reuven	Rubin,	un	prieten	vechi	al	
lui	Zissu,	pe	care	îl	considera	un	mentor	
spiritual	şi	politic,	alertează	Ierusalimul	şi-l	
convinge	pe	Moshe	Sharet,	ministrul	de	
Externe	al	Israelului,	de	situaţia	dezastru-
oasă	a	fostului	lider	sionist.	Un	ajutor	de	
50.000	lei	(o	sumă	considerabilă	în	acei	
ani)	ajunge	la	Zissu.	Banii	au	ajuns	însă	
prea	 târziu,	 viaţa	 lui	 Zissu	devenise	un	
calvar.	La	începutul	lui	aprilie	1951,	Zissu	
îi	scrie	lui	Sharet:	nu	bani	a	aşteptat,	ci	
o	intervenţie	a	Statului	Israel.	Zissu	îi	su-
gerează	ministrului	israelian	să	intervină	
la	renumitul	savant	francez	Joliot-Curie,	
laureat	al	Premiului	Nobel,	ca	acesta,	care	

avea	bune	relaţii	cu	conducătorii	români,	
să-i	înlesnească	obţinerea	paşaportului.	
Savantul	 francez	a	 intervenit	dar	altul	a	
fost	deznodământul.	În	noaptea	de	2	spre	
3	mai	1951,	Zissu	a	fost	arestat.	Au	urmat	
trei	ani	de	chinuri	în	temniţele	Securităţii.	

În	 autobiografia	 scrisă	 în	 beciurile	
Securităţii,	la	16	mai	1951,	Zissu	insistă	
asupra	anilor	de	după	23	august	1944.	
Despre	anii	 interbelici	 nu	are	multe	 cu-
vinte,	doar	atât,	că	şi-a	dat	viaţa	şi	şi-a	
cheltuit	 imensa	 avere	 (pentru	 că	Zissu	
fusese	 unul	 dintre	 cei	mai	 bogaţi	 evrei	
din	România)	pentru	sionism	şi	emigrarea	
evreilor	în	ţara	strămoşească.	Nu	uită	însă	
să	sublinieze	că	a	refuzat,	demonstrativ,	
„Diploma	de	Aur”	acordată	de	guvernul	
Angliei,	prin	mareşalul	Harold	Alexander,	
pentru	 activitatea	 eroică	 împotriva	 na-
zismului	în	anii	războiului.	Pentru	Zissu,	
Anglia,	care	împiedica	emigrarea	evreilor	
în	Ţara	Sfântă,	nu	era	o	ţară	onorabilă.	

La	31	martie	1954,	Tribunalul	Militar	
din	Bucureşti	l-a	condamnat	pe	A.L.	Zissu	
la	temniţă	grea	pe	viaţă	pentru	„crime	de	
înaltă	trădare”.	Evreii	americani	şi	Statul	
Israelian	au	reuşit	 în	cele	din	urmă	să-i	
obţină	graţierea.	O	lună	mai	târziu,	Zissu	
primeşte	paşaportul	şi	părăseşte	Româ-
nia.	La	Ierusalim	şi	Tel	Aviv,	mulţi	dintre	
tovarăşii	de	luptă	şi	cei	pe	care	i-a	ajutat	
să	emigreze	îl	omagiază.	E	fericit	că,	în	
sfârşit,	i	s-a	împlinit	visul.	Fericire	prema-
tură!	 Internat	 la	 spital,	medicii	 încearcă	
vreme	de	două	luni	să-i	salveze	viaţa.	

Moare	la	16	septembrie	1956.	O	pia-
ţetă	din	Tel	Aviv	şi	două	străzi	din	Haifa	
şi	Beer-Sheva	îi	poartă	numele.

TEŞU SOLOMOVICI
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Hannah Arendt 
– ideile ei au 

schimbat lumea
Hannah	Arendt	 (Johanna	Arendt)	

(n.	14	octombrie	1906	–	d.	4	decembrie	
1975)	a	fost	una	dintre	figurile	marcante	
ale	gândirii	socio-politice	contemporane	
şi	 a	abordat	 în	 lucrările	 sale	 cele	două	
mari	şi	dificile	teme	ale	epocii	postbelice:	
totalitarismul	şi	antisemitismul.

S-a	născut	într-o	familie	de	evrei	laici	
la	Linden,	în	1924.	S-a	înscris	la	Univer-
sitatea	din	Marburg	pentru	a	studia	teo-
logia,	dar	a	sfârşit	prin	a-şi	lua	doctoratul	
în	filosofie	la	Heidelberg	(1929),	unde	a	
studiat	cu	Heidegger,	Husserl	şi	Jaspers.	
În	1925,	întâlnirea	cu	Heidegger	devine	
un	eveniment	major	 în	viaţa	ei,	atât	pe	
plan	 intelectual,	 cât	 şi	 sentimental.	 În	
1933,	a	fost	arestată	de	Gestapo,	dar	a	
reuşit	să	scape	şi	s-a	refugiat	în	Franţa.	În	
1941	a	ajuns	în	SUA,	unde	iniţial	a	scris	
pentru	ziarul	de	limbă	germană	“Aufbau”	
şi	 a	 lucrat	 la	 editura	 Schoken	Books,	
ocupând	 în	acelaşi	 timp	poziţii-cheie	 în	
diverse	organizaţii	evreieşti.

În	1951	i-a	apărut	monumentala	mo-
nografie	“Originile	totalitarismului”	(“The	
Origins	of	Totalitarianism”),	în	care	ana-
liza	mecanismelor	care	au	făcut	posibilă	
instaurarea	unor	regimuri	totalitare,	fas-
ciste	sau	comuniste	este	completată	de	
evidenţierea	 structurilor	 care	 le	 asigura	
menţinerea,	 precum	 şi	 a	 consecinţelor	
antiumane	pe	care	le	generează.	În	anii	
‘60	şi	‘70	a	ţinut	cursuri	la	mai	multe	uni-
versităţi	(Berkeley,	Princeton,	Chicago)	şi	
la	New	School	for	Social	Research	(New	
York).	A	scris	pentru	numeroase	ziare	şi	
reviste,	 între	 care	 “Review	of	Politics”,	
“Journal	 of	Politics”,	 “The	New	Yorker”,	
“Social	Research”.	În	prelegerile	publicate	
sub	titlul	“The	Life	of	the	Mind”	(“Viaţa	cu-
getării”)	îşi	exprimă	îngrijorarea	în	privinţa	
neputinţei	filosofiei	de	a	influenţa	în	bine	
acţiunile	oamenilor.	A	murit	la	New	York.

În	2012,	cunoscuta	regizoare	de	film	
Margarethe	 von	Trotta	 a	 produs	 filmul	
“Hannah	Arendt”,	 în	 care	 rolul	 titular	
este	interpretat	de	Barbara	Sukowa.	Am	
avut	 ocazia	 să	 vizionăm	acest	 film	 de	
excepţie,	la	JCC,	în	3	noiembrie	a.c.,	la	
iniţiativa	Deliei	Marc,	moderatoare	fiind	dr.	
Lya	Benjamin.	Scenariul	se	bazează	pe	
cartea		care	a	făcut-o	celebră	pe	Hannah	
Arendt:	 „Eichmann	 la	 Ierusalim.	Raport	
asupra	banalităţii	 răului”	 (tradusă	 în	 ro-
mână,	1991,	editura	ALL).	Fiind	 trimisă	
corespondent	al	 ”The	New	York	Times”	
la	 celebrul	 proces	 din	 1960	 al	 călăului	
Eichmann,	 autoarea	 a	 surprins	 pentru	
prima	oară,	 într-un	mod	atât	de	acut	şi	
şocant	 faptul	 că	 individul	 poate	 deveni	
călău	prin	pierderea	capacităţii	de	gândi-
re,	a	reperelor	propriei	conştiinţe.	”Dacă	
s-ar	fi	dovedit	că	tatăl	meu	l-a	trădat	pe	
Führer,	l-aş	fi	ucis	chiar	eu”,	s-a	exprimat	
limpede	Eichmann.	Dar	la	întrebarea	“de	
ce	evreilor	li	s-a	aplicat	regimul	extermina-
tor”,	„banalul”	şi	atotputernicul	executant	
a	 răspuns	mai	 puţin	 convingător,	 chiar	
confuz:	 „Nu	am	ucis	 pe	nimeni,	 nu	am	
urât	evreii,	am	primit	şi	executat	ordinele”.	
Este	cutremurător	acest	mod	de	pierdere	
a	conştiinţei	responsabilităţii	individuale!		

Discuţiile	au	fost	aprinse.	Vicepreşe-
dintele	 F.C.E.R.,	 ing.	 Paul	 Schwarz,	 a	
anunţat	că	în	viitorul	apropiat	se	pregă-
teşte	o	Conferinţă	Internaţională	pe	tema	
Holocaustului	privit	sub	un	nou	unghi	de	
vedere.	Dr.	Lya	Benjamin	a	declarat	că	
Hannah	Arendt	nu	poate	fi	 învinuită	de	
„ură	 de	 sine”,	 dimpotrivă,	 ea	 şi-a	 iubit	
propria	etnicitate,	chiar	dacă	a	declarat	
că		nu	ar	iubi	un	anumit	popor,	ci	doar	pe	
prieteni.	Dr.	Hary	Kuller	a	explicat		origi-
nea	gândirii	Hannei	 	Arendt	 în	 filosofia	
lui	 Heidegger.	 De	 asemenea,	 s-a	 pus	
problema	 poziţiei	 unor	 lideri	 evrei	 din	
anii	 1939-1945,	 a	 eşecului	 solidarităţii	
evreilor,	deşi	condiţiile	pentru	o	rezistenţă	
sistematică	 erau	 extrem	de	 vitrege.	O	
tematică	bogată,	care	merită	a	fi	reluată.

B.M.M. 

NICO NITAI, actorul şi regizorul  
care a şocat publicul israelian

-	Cine sunteţi domnule Nitai?
-	M-am	născut	 în	România,	 în	Bu-

cureşti.	Am	învăţat	mai	întâi	la	o	şcoală	
românească,	 apoi,	 după	 introducerea	
legilor	rasiale,	la	şcoala	Malbim.	Mai	târ-
ziu,	lecţiile	s-au	desfăşurat	în	sinagogă.	
Aveam	zece	ani	când	unul	dintre	profe-
sorii	mei,	Nică	Grinberg,	a	pus	în	scenă	
spectacole	pentru	copii	la	„Baraşeum”,	în	
care	am	jucat	şi	eu.	Atunci	a	fost	debutul	
meu	în	teatru.	Am	continuat	şi	mai	târziu,	
la	16	ani,	odată	cu	declararea	Statului	Is-
rael,	am	făcut	un	fel	de	„one	man	show”,	
dedicat	acestui	eveniment.

Întâlnire cu fraţii Hechter
La	 liceul	 evreiesc	 „Cultura	 2”	 am	

avut	 norocul	 să-i	 am	profesori	 pe	 fraţii	
Hechter,	 respectiv	 pe	Mihail	Sebastian	
la	 română	 şi	 pe	 fratele	 lui,	 Beno,	 la	
franceză.	La	început,	nici	nu	ştiam	cine	
era	Sebastian,	am	aflat	despre	el	de	la	
un	alt	coleg	de-al	meu,	mai	familiarizat	
cu	 intelectualitatea	 româno-evreiască,	
de	la	regretatul	Ştefan	Iureş.	Sebastian	
organiza	 la	 sfârşitul	 anului	 şcolar	 un	
concurs	de	literatură	română	cu	premii,	
pe	care	le	oferea	chiar	el,	deşi	nu	prea	
avea	bani.	Era	un	om	foarte	 liniştit,	nu	
ridica	 niciodată	 glasul,	 avea	 un	 fel	 de	
disponibilitate	ironică	faţă	de	obrăzniciile	
elevilor.	Eu	am	avut	probleme	mai	mult	cu	
Beno,	care	la	început	nici	nu	a	vrut	să	mă	
primească.	Aveam	dificultăţi,	 deoarece	
nu	aveam	cărţi;	noi	a	trebuit	să	fugim	din	
faţa	legionarilor.	Deşi	stătusem	în	Bucu-
reşti,	din	cauza	lor	am	plecat	 la	Galaţi,	
tatăl	meu	voia	să	meargă	în	Basarabia.	
Nu	am	reuşit,	ne-am	întors	la	Bucureşti	
unde,	 nemaiavând	 casă,	 a	 trebuit	 să	
stăm	separat,	mama	la	o	verişoară,	eu	în	
altă	parte	şi	tata	într-un	lagăr	de	muncă.	
Locuiam	 lângă	Dâmboviţa	 şi,	 în	 timpul	
rebeliunii	legionare,	auzeam	împuşcătu-
rile	pe	stradă.	În	sfârşit,	a	trecut	timpul,	
a	venit	euforia	de	la	23	august	când	noi,	
evreii,	am	scăpat	cu	viaţă.	Am	terminat	
liceul	la	„Matei	Basarab”	şi	m-am	înscris	
la	 IATC	–	 Institutul	 de	Artă	Teatrală	 şi	
Cinematografie.	Când	am	absolvit,	 am	
fost	selecţionat	să	joc	la	Teatrul	Tinere-
tului,	care	se	găsea	pe	strada	Sărindari,	
fostul	teatru	„Maria	Filottti”,	astăzi	Teatrul	
Mic.	Între	timp,	teatrul	s-a	mutat	pe	Do-
brogeanu	Gherea,	deoarece	sala	de	pe	
Sărindari	a	ars	într-un	incendiu.	Aici	am	
jucat	în	„Nota	zero	la	purtare”	împreună	
cu	 Iurie	Darie,	precum	şi	 în	alte	piese.	
Dar,	 la	un	moment	dat,	am	 început	să	
simt	 antisemitismul,	 chiar	 şi	 în	 teatru.	
Atunci	am	depus	actele,	am	primit	destul	
de	 repede	 aprobarea,	 numai	 că,	 între	
timp,	s-au	oprit	plecările.	Când	am	văzut	
situaţia,	 am	decis	 să	 renunţ,	 am	 jucat	
la	Teatrul	de	Estradă	Regional,	 făcând	
turnee	la	sate.	

Actor de limbă ebraică
În	 1961	 am	 primit	 aprobarea.	Am	

plecat,	înarmat	cu	o	informaţie	care	s-a	
dovedit	 falsă,	 şi	 anume	 că	 fostul	meu	
profesor,	Nică	Grinberg,	 are	 un	 teatru	
în	Israel.	De	fapt,	el	avea...o	fabrică	de	
textile!

-	Ce-aţi făcut când v-aţi dat seama că 
lucrurile stăteau altfel?

-	Omul	a	fost	foarte	drăguţ,	dar	nu	a	
putut	face	nimic.	Nimeni	nu	m-a	ajutat,	
aşa	că	m-am	dus	într-un	kibuţ	şi,	după	
un	timp,	am	dat	examen	la	nou	înfiinţatul	
Teatru	Municipal	din	Haifa.

-	Vorbeaţi ebraica?
-	Am	învăţat	la	ulpan	şi	în	kibuţ.	Când	

am	dat	examen	la	Haifa,	marele	om	de	
teatru	 Iosef	Milo	 s-a	mirat	 că	 vorbesc	
aşa	de	bine,	dar	m-a	întrebat	de	ce	nu	
folosesc	 timpul	 viitor.	 Fiindcă	 nu	 l-am	
învăţat	 încă,	 am	 răspuns.	Aici	 am	stat	
doi	ani,	am	jucat	în	diferite	piese,	printre	
care	în	„Rinocerii”	lui	Ionesco.	Mai	târziu	
am	plecat	la	Tel	Aviv,	la	Teatrul	Haohel,	
unde	am	stat	şase	ani	şi	am	jucat,	printre	
altele,	 în	 piesa	 lui	Tennesee	Williams	
„Un	tramvai	numit	dorinţă”.	M-a	interesat	
şi	 regia.	Am	 regizat	 chiar	 în	România	
spectacole	 studenţeşti	 la	Universitarea	
C.	I.	Parhon.	Astfel	că,	atunci	când	am	
ajuns	la	Teatrul	Habima,	am	fost	şi	actor	
şi	regizor.

Primul teatru „fringe” 
 în Israel 

Până	la	urmă,	mi	s-a	propus	să	iau	
o	 clădire,	 un	 fel	 de	 ateneu	popular,	 şi	
să	o	transform	în	teatru,	în	vechiul	Iaffo.	
Astfel,	în	1982	ia	naştere	Teatrul	Hasimtá	
(Uliţa),	pe	care	l-am	condus	vreme	de	18	
ani.	În	2001	am	înfiinţat	un	teatru	„fringe”,	
Karov	 (Aproape),	 care	 a	 funcţionat	 în	

clădirea	Merkazim	din	Tel	Aviv,	până	la	
un	incendiu	devastator	care	a	izbucnit	în	
2003.	Focul	a	mistuit	manuscrise,	cos-
tume,	decoruri	şi	numeroase	arhive.	De	
aceea,	pot	să	spun	că	sunt	un	om	fără	
trecut.	Teatrul	a	fost	redeschis	în	2004,	în	
sediul	din	Noua	Autogară	Centrală	a	Tel	
Avivului.	Teatrul	Karov	promovează	un	
repertoriu	modern	şi	este	considerat	un	
fel	de	model,	chiar	şi	în	privinţa	clasicilor.	
Şi	nu	vorbesc	numai	despre	viziune,	ci	
şi	de	repertoriu.

-	Ce cuprindea?
-	De	pildă,	am	pus	în	scenă	piesa	lui	

Sofocle	„Oedip	la	Colonos”,	care	nu	se	
mai	joacă.	Am	prezentat	autori	moderni,	
Ionesco,	Beckett,	Camus,	dar	şi	Passolini	
şi	Fassbinder,	cunoscuţi	 ca	 regizori	de	
film,	dar	care	au	scris	şi	piese	de	teatru,	
de	 fapt	 un	 fel	 de	 antiteatru.	 Imi	 place	
să	văd	filmele	marilor	 regizori	moderni	
–	Bergman,	Fellini	şi	alţii	–	care	 te	 fac	
să-ţi	 „cureţi”	 gândirea,	 să-ţi	 regândeşti	
principiile.	A	fost	un	şoc	pentru	publicul	
israelian.	Intenţia	mea	a	fost	să	prezint	
lucruri	moderne.	Am	 jucat,	 într-o	 altă	
viziune,	Shakespeare:	„Visul	unei	nopţi	
de	vară”,	„Troilus	şi	Cressida”,	„Richard	
al	 III-lea”,	 iar	 în	 perspectivă	 pregătesc	
„Regele	Lear”.

Promovarea  
teatrului românesc

-	Jucaţi şi autori români?
-	 În	afara	unor	piese	de	Sebastian,	

în	 România	 am	 descoperit	 un	mare	
autor	despre	care	nu	ştiam	nimic,	Matei	
Vişniec.	 Uneori	 îmi	 aduce	 aminte	 de	
Sebastian.	Are	aceeaşi	 atitudine,	 plină	
de	modestie.	Am	prezentat	în	acest	an	
piesa	lui	„Istoria	comunismului	povestită	
pentru	bolnavii mintali”.	Am	mai	pus	 în	
scenă	şi	Caragiale,	„D-ale	Carnavalului”,	
cu	care	am	fost	şi	în	turneu,	în	România.	
Toate	aceste	piese	se	joacă	în	ebraică.	
Vreau	să	vă	spun	că	am	o	altă	nebunie,	
Focşaniul,	unde	s-a	ţinut	primul	congres	
sionist	şi	despre	care	în	Israel	nu	se	ştie	
nimic.	 Vreau	 să	 scriu	 o	 piesă	 despre	
acest	 eveniment	 şi	 despre	 emigranţii	
evrei	din	România	care	au	creat	o	serie	
de	aşezări	–	Rishon	 le	Zion,	Roş	Pina	
şi	Zikron	Iacov	–,	fapte	care	în	Israel	au	
fost	escamotate.	Nici	măcar	la	Roş	Pina	
nu	există	o	stradă	care	să	se	numească	
Focşani.	Am	foarte	multe	idei	în	legătură	
cu	aceasta.	Eu	nu	am	fost	sionist	activ	
dar	sunt	prin	ceea	ce	fac	cel	mai	bine,	
teatrul!

- Cum apreciaţi iniţiativa „Zilele Se-
bastian” de la Brăila?

-	A	fost	fantastic.	Tot	ceea	ce	se	face	
pentru	Sebastian	e	o	minune	şi	aici	au	
fost	adunaţi	nişte	oameni	de	cultură,	nişte	
oameni	cu	idei.	Mi-au	plăcut	vorbitorii	dar	
mi-a	plăcut	foarte	mult	şi	echipa	de	tineri	
de	la	liceu,	care	l-a	interpretat	pe	Sebas-
tian,	şi	cel	care	a	pus	în	scenă	şi	a	avut	
o	concepţie	foarte	modernă.	Sebastian	
rămâne	 întotdeauna	actual	 şi	modern.	
Brăila	a	fost	pentru	mine	cea	mai	mare	
surpriză,	 la	care	nu	m-am	aşteptat,	un	
eveniment	demn	de	respect	şi	de	laudă.

EVA GALAMBOS

Actorul şi regizorul israelian de origine română Nico Nitai este un mare „fan” al 
lui Mihail Sebastian, care i-a fost profesor la Liceul „Cultura 2” şi care şi-a invitat 
elevul să-l viziteze acasă. Într-un fel, dragostea lui pentru teatru s-a datorat acestei 
influenţe, deşi spune că, dacă Sebastian ar mai fi trăit şi ar fi fost în continuare pro-
fesorul lui, poate s-ar fi ocupat de literatură. În Israel a familiarizat publicul de limbă 
ebraică cu câţiva autori dramatici români: Caragiale, Sebastian şi Matei Vişniec. 
Nico Nitai nu a putut refuza invitaţia de a participa la „Zilele Sebastian”, organizate 
la Brăila, atât în calitate de actor, cât şi ca om care cunoaşte în profunzime opera lui 
Mihail Sebastian. Actorul a răspuns cu multă amabilitate unor întrebări puse de R.E.

DAVID FINŢI sau existenţa pe muchie de cuţit
(Urmare din pagina 6)

Părinţii	lui	David,	a	căror	declaraţie	
a	fost	consemnată	în	«Realitatea	Evre-
iască»	din	septembrie,	s-au	aflat	alături	
de	el.	Au	beneficiat	şi	ei	de	tot	sprijinul,	
alături	de	fiul	lor.	Azi,	David	are	o	a	doua	
ţară.	 În	 condiţiile	 în	 care,	 din	motive	
pur	 umanitare,	 Israelul	 acordă	 asis-
tenţă	până	şi	celor	mai	crunţi	inamici,	
de	exemplu	 sirienilor,	 este	normal	 să	
acorde	şi	oricărui	evreu	din	Diaspora!	
Acesta	 a	 fost	 un	 argument	 hotărâtor	
în	faţa	autorităţilor	şi	pot	spune	că	am	
contribuit,	 împreună	cu	 Israel	Sabag,	

la	salvarea	unei	vieţi”,	ne-a	mărturisit	
Ely	Izhaki.	

Ambasada	 Israelului	 la	 Bucureşti,	
Excelenţa	Sa	Dan	Ben-Eliezer	au	făcut	
toate	demersurile	posibile,	toată	lumea	
s-a	implicat	ştiind	că	este	o	luptă	con-
tracronometru.	Attila	Gulyas,	directorul	
DASM,	 a	 fost	 „capul	 limpede”	 care	 a	
centralizat	 toate	 datele,	 fiind	 un	 efort	
conjugat	să	sincronizezi	Serviciul	isra-
elian	de	ambulanţă,	SMURD-ul,	spitalul	
Hadasah,	centrele	de	absobţie,	etc.

David	a	sărbătorit	recent	19	ani	de	
viaţă!	Un	tort	minunat	i-a	fost	pregătit	
de	prieteni	din	România	şi	Israel,	care	

l-au	 vizitat.	 I-au	 cântat	Yom Huledet 
Sameah	şi	La mulţi ani! David	chiar	mai	
are	şansa	la	mulţi	ani!	Doar	Dumnezeu	
face	miracole,	dar	oamenii	 trebuie	să	
Îi	 dea	o	mână	de	ajutor...	Trebuia	 să	
vrea	 şi	 să	 facă,	mereu,	 tot	 posibilul.	
De	 această	 dată	 aşa	 s-a	 întâmplat.	
David,	 proaspăt	 student	 la	medicină	
în	momentul	accidentului,	a	învăţat	pe	
propria	piele	ce	înseamnă	să	fii	ajutat	
cu	toată	inima	şi	cu	toată	forţa.	Când	
va	ajunge	medic,	această	experienţă	îi	
va	fi,	sperăm,	un	imbold	să	nu	uite	că	
„cel	 care	 salvează	 o	 viaţă,	 salvează	
întreaga	umanitate”.
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Dr. Karnit Flug,  
guvernator  

al Băncii Naţionale  
a Israelului (B.N.I.)

La	20	octombrie	a.	c.,	premierul	Benja-
min	Netanyahu	şi	ministrul	de	finanţe,	Yair	
Lapid,	au	propus-o	pe	dr.	Karnit	Flug	în	
fruntea	B.N.I.,	care	devine,	după	aproba-
rea	unui	comitet	al	Băncii	şi	a	Cabinetului	
de	la	Ierusalim,	prima	femeie	care	ocupă	
această	funcţie	prestigioasă.	Deşi	a	fost	
susţinută	de	fostul	guvernator	al	Băncii,	
Stanley	Fischer,	şi	erau	cunoscute	per-
formanţele	 ei	 profesionale	 de	excepţie,	
ea	 s-a	 confruntat	 cu	 prejudecăţile	 de	
sex	care	predomină	în	acest	sector.	Din	
iulie	 2011,	 dr.	 Flug	a	 ocupat	 funcţia	 de	
viceguvernator	 iar,	 din	 iulie	 2013,	 după	
terminarea	mandatului	lui	Fischer,	cea	de	
guvernator	executiv.

Karnit	 Flug	 s-a	 născut	 în	 1955,	 în	
Polonia	şi	a	emigrat	 în	 Israel	cu	 familia	

când	avea	trei	ani.	Deţine	un	titlu	de	mas-
ter	în	economie,	obţinut	la	Universitatea	
Ebraică	din	 Ierusalim	 şi	 unul	 de	doctor	
în	economie	 la	Universitatea	Columbia.	
Între	1984-1988	a	fost	angajată	la	Fondul	
Monetar	Internaţional.	În	1988	revine	în	
Israel	 şi	 lucrează	 la	Departamentul	 de	
Cercetare	al	Băncii	Naţionale	a	Israelului.	
După	o	 întrerupere	de	doi	ani,	când	se	
angajează	la	o	bancă	americană,	revine	
la	B.N.I.	în	funcţia	de	director	adjunct	în	
Departamentul	de	Cercetare	iar,	în	iunie	
2001,	director	al	acestui	Departament	şi	
membru	al	conducerii	superioare	a	Băncii.	
După	o	serie	de	lupte	în	surdină	pentru	
ocuparea	 funcţiei	 de	 guvernator,	Karnit	
Flug	a	devenit	cea	care	ocupă	funcţia.	

Este	căsătorită	cu	Saul	Lach,	şeful	ca-
tedrei	de	economie	a	Universităţii	Ebraice	
din	Ierusalim,	şi	are	doi	copii.

Christine Lagarde,  
prima femeie în fruntea FMI
Christine	 Lagarde	 s-a	 născut	 la	 

1	ianuarie	1965,	la	Paris,	într-o	familie	de	
profesori	universitari.	Şi-a	petrecut	copilă-
ria	la	Le	Havre	şi	a	fost	membră	a	echipei	
naţionale	franceze	de	înot	sincron.	După	
bacalaureat,	 obţine	 o	 bursă	 americană	
de	un	an	 la	Şcoala	Holton	Arms	pentru	
fete	de	la	Bethesda,	Maryland.	A	absolvit	
Universitatea	Nanterre	 La	Defense	 din	
Paris	şi	a	obţinut	un	masterat	în	engleză,	
dreptul	muncii	şi	dreptul	social.	De	ase-
menea,	are	un	masterat	în	ştiinţe	politice.	
A	înregistrat	şi	un	eşec,	nereuşind	să	intre	
la	ENA,	şcoala	franceză	de	elită	în	ştiinţe	
administrative.

Christine	Lagarde	s-a	dovedit	a	fi	un	
avocat	talentat,	ocupând	poziţii	importan-
te	în	mari	firme	de	avocatură.	Membră	a	
Uniunii	Mişcării	Populare	 (UMP),	 a	 fost	
de	mai	multe	 ori	membră	 a	 guvernului	
francez.	Astfel,	 a	 fost	ministru	 pentru	
probleme	economice,	financiare	şi	locuri	
de	muncă,	ministru	al	agriculturii	şi	pescu-
itului	şi	ministru	al	comerţului	în	guvernele	
conduse	de	Dominique	de	Villepin	şi	Fran-
cois	Fillon.	Prestigiosul	cotidian	britanic	
“Financial	Times”	a	numit-o	cel	mai	bun	
ministru	de	finanţe	al	 ţărilor	membre	 în	
zona	 euro.	A	 fost	 prima	 femeie	 care	 a	
ocupat	funcţia	de	ministru	de	finanţe	într-o	
ţară	din	G8	şi	este	prima	femeie	la	con-
ducerea	FMI,	funcţie	pe	care	o	ocupă	din	
2011,	după	ce	compatriotul	ei,	Dominique	
Strauss-Kahn,	a	trebuit	să	demisioneze,	
fiind	 implicat	 într-un	 scandal	 sexual.	 În	
2011,	 revista	 ”Forbes”	 a	 considerat-o	a	
opta	cea	mai	puternică	femeie	din	lume.	
Lagarde	este	divorţată	şi	are	doi	copii.

Janet Louise Yellen,  
cea dintâi preşedintă  
a Rezervelor Federale  

ale SUA (Fed) 
Janet	 Louise	 Yellen	 s-a	 născut	 în	

1946,	în	Brooklyn,	un	cartier	newyorkez	
locuit	 de	 evrei.	 De	 religie	mozaică,	 a	
urmat	 liceul	 în	Brooklyn	şi	a	absolvit	cu	
summa cum laudae	Universitatea	Brown,	
cu	 o	 licenţă	 în	 economie.	Doctoratul	 în	
economie	 l-a	 obţinut	 la	 Universitatea	
Yale.	Profesor	universitar	la	Harvard	între	
1971-76,	professor emeritus	la	Universi-
tatea	Berkeley-California,	 a	 predat	 şi	 la	
London	School	 of	Economics.	 În	 timpul	
administraţiei	Clinton,	a	fost	preşedintele	
Consiliului	Consilierilor	Economici.	În	1994	
a	fost	numită	membru	în	Consiliul	Guver-
natorilor	 Fed.	 În	 2010	 a	 ocupat	 funcţia	
de	vicepreşedinte	al	Fed	iar	în	octombrie	
2013,	preşedintele	Obama	a	desemnat-o	
preşedinte	 al	Rezervelor	Federale,	 fiind	
prima	femeie	care	accede	la	acest	post.	
Yellen	a	fost	unul	dintre	puţinii	economişti	
care,	încă	din	2004,	a	atras	atenţia	asupra	

“bulei	imobiliare”	din	Statele	Unite	şi	a	pe-
ricolului	pe	care-l	reprezintă	instabilitatea	
acestei	pieţe,	deşi	a	crezut	că	economia	
americană	va	putea	depăşi	criza.

Janet	Yellen	este	căsătorită	cu	George	
Akerlof,	laureat	al	Premiului	Nobel	pentru	
economie,	şi	are	un	fiu.	

Caroline Anstey, director 
executiv al Băncii Mondiale
Chiar	dacă	nu	a	ajuns	încă	în	cea	mai	

importantă	funcţie,	Caroline	Anstey	ocupă	
locul	al	doilea	în	ierarhia	de	conducere	a	
Băncii	Mondiale.	Ea	a	fost	numită	director	
executiv	în	2011,	cu	responsabilităţi	speci-
ale	în	serviciile	operaţionale	ale	Băncii	şi	
modernizarea	generală	a	instituţiei.	

Caroline	Anstey	s-a	născut	 în	1955,	
la	 Londra,	 într-o	 familie	 implicată	 în	 ci-
nematografie.	Tatăl,	Edgar	Anstey,	a	fost	
un	pionier	al	documentarelor	britanice	şi	
laureat	al	unui	premiu	Oscar,	iar	mama,	
Daphne	Lilly,	a	fost	film	editor	la	National	
Film	Board	al	Canadei.	Anstey	a	absolvit	
Universitatea	din	Leeds	–	Istorie	şi	poli-
tică	 internaţională	–	 şi	 a	 primit	 o	 bursă	
de	master	 în	 jurnalism	 la	Universitatea	
Berkeley-California.	Doctoratul	l-a	obţinut	
la	London	School	of	Economics.	A	lucrat	
în	 cabinetul	 premierului	 britanic	 James	
Callaghan	ca	asistent	de	politică,	a	fost	
jurnalistă	la	BBC,	moderând	un	program	
săptămânal	de	politică	la	zi.	

S-a	 angajat	 la	 Banca	Mondială	 în	
1995	şi	a	 fost	asistenta	expreşedintelui	
Băncii,	James	Wolfesohn,	căruia	îi	scria	
cuvântările.	Înainte	de	a	fi	numită	director	
executiv,	 a	 fost	 vicepreşedintele	Băncii	
cu	probleme	de	politică	externă	şi	şeful	
personalului	fostului	preşedinte	al	Băncii	
Mondiale,	Robert	B.	Zoellick.	Ca	director	
pentru	zona	Caraibelor,	Anstey	a	 reuşit	
să	 strângă	 fonduri	 pentru	 reconstrucţia	
statului	Haiti,	după	uraganul	care	a	distrus	
această	ţară.

Este	căsătorită	cu	Milton	W.	Hudson,	
fost	 director	 executiv	 şi	 şef	 al	Departa-
mentului	de	Analiză	Economică	al	Băncii	
JPMorgan,	şi	are	doi	fii.	

EVA GALAMBOS

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

Rachel Hausfater – o scriitoare franceză cu origini româneşti
Rachel	Hausfater	s-a	născut	în	1955,	la	Paris.	Este	

o	celebritate	în	lumea	literară,	deţinătoare	a	două	pre-
mii	internaţionale	(Enfantaise	–	2000	şi	Goya	–	2003).	
Familia	ei	a	avut	de	suferit	în	timpul	Holocaustului,	ceea	
ce	 i-a	 influenţat	 concepţia	 de	 scriitoare.	A	 călătorit	 în	
SUA,	Anglia	(a	studiat	limba	şi	literatura	engleză),	Israel	
(unde	are	 rude).	Are	 la	activ	21	de	volume	publicate.	
Temele	abordate	 sunt	 de	 interes,	 pentru	 copii,	 dar	 şi	
pentru	adulţi.

Este	cea	mai	cunoscută	scriitoare	pentru	copii	din	
Franţa.	Bunicii	 scriitoarei	 s-au	 născut	 în	Bacău	 şi	 în	
Iaşi.	Deşi	adoră	să	râdă,	scrie	cărţi	triste,	în	care	teme	
precum	Holocaustul	ori	suferinţa	copiilor	în	timpul	celui	
de-al	 doilea	 război	mondial	 se	 regăsesc	 foarte	 des.	
Criticii	 literari	 spun	 că	maniera	 în	 care	 scrie	Rachel	
Hausfater	seamănă	cu	cea	în	care	Roberto	Benigni	a	
realizat	pelicula	„La	vita	e	bella”,	în	care	ororile	lagăre-
lor	de	concentrare	sunt	ascunse	sub	jocurile	copilăriei.
Cărţile	scriitoarei	au	fost	publicate,	până	acum,	în	limbile	
română,	spaniolă,	catalană,	olandeză,	engleză,	chineză	
şi	coreeană.	Rachel	Hausfater	şi-a	lansat	la	Cluj	o	carte	
tradusă	în	limba	română,	în	cadrul	unui	parteneriat	cu	
Centrul	Cultural	Francez	din	Cluj.

Familia	de	evrei	stabiliţi	în	Franţa	a	păstrat	tot	timpul	
nostalgia	după	România	interbelică,	un	loc	în	care,	vorba	
lui	Marin	Preda,	timpul	avea	răbdare	cu	oamenii.	„Stră-
moşii	mei	sunt	născuţi	în	România,	dar	unii	au	emigrat,	
iar	o	parte	a	 familiei	a	rămas	în	România.	Aceştia	au	
murit	în	timpul	războiului,	de	aceea,	nu	i-am	cunoscut.	
O	altă	parte	a	familiei,	aşa	cum	v-am	spus,	a	emigrat	în	

Franţa,	deci,	în	final,	eu	m-am	născut	în	Franţa.	O	mare	
parte	a	familiei	tatălui	meu	a	fost	deportată	din	Franţa,	
dar	ei	erau	evrei	români.	Aşadar,	pentru	mine	cuvântul,	
expresia	«evrei	români»	este	o	expresie	aproape	sacră”,	
spune	Rachel	Hausfater,	care	povesteşte	că,	în	copilăria	
sa,	cuvântul	România	avea	o	rezonanţă	aparte.

„Când	eram	copil,	cuvântul	«România»	era	un	cuvânt	
aproape	magic.	Nu	prea	ştiam	ce	vrea	să	zică	acest	cu-
vânt,	dar	ştiam	că	tata,	familia	tatălui	meu,	era	de	acolo,	
din	România,	iar	România	era	un	tărâm	de	poveste.	Iar	
când	am	ajuns	 în	România	cu	adevărat	pentru	prima	
oară,	nu	era	deloc	precum	în	visele	mele,	dar,	iată,	este	
o	ţară	care	mi-a	rămas	în	suflet,	care	este	importantă	
pentru	mine”,	spune	Rachel	Hausfater.	Tot	ea	spune	că	
România	pe	care	a	descoperit-o	în	prezent	nu	seamănă	
deloc	cu	tărâmul	fabulos	din	copilărie.	„Nu	este	magică	
deloc.	Este	 adevărat.	 Însă	 acum	 încerc	 să	 descopăr	
România	adevărată.	O	 iau	cu	binişorul.	 Însă	cuvântul	
«magic»	este	în	permanenţă	ascuns	undeva	în	mintea	
mea.	Deci,	dacă	voi	scrie	o	carte	despre	România,	ea	
va	fi,	deopotrivă,	o	carte	despre	România	adevărată	şi	
despre	România	magică,	despre	ambele.	Ar	fi	păcat	să	
pierd	frumoasa	Românie	din	copilăria	mea,	care	nu	exis-
tă	în	realitate,	dar	care	există	undeva,	în	mintea	mea”.

Rachel	Hausfater	spune	că	 „în	Franţa	este	o	situ-
aţie	specială.	De	ceva	vreme,	 lumea	a	 început	să	se	
intereseze	din	 ce	 în	 ce	mai	mult	 despre	 ceea	ce	 s-a	
întâmplat	atunci,	în	timpul	războiului.	Oamenii	au	început	
să	vorbească	tot	mai	mult,	să	înţeleagă	lucrurile	pe	care	
francezii	înşişi	le-au	făcut.	Oamenii	sunt,	în	acest	con-

text,	pasionaţi	de	temă,	dar	şi	puţin	speriaţi.	Este	foarte,	
foarte	bizar.	În	orice	caz,	nu	pot	spune	eu,	ca	scriitor,	că	
aceste	cărţi	ale	mele	ar	fi	fost	refuzate	pentru	că	vorbesc	
despre	asta	sau	despre	alte	teme.	Editorii	acceptă	să	
publice	cărţile	pe	acest	subiect”.

	Câteva	 ditre	 cele	mai	 recente	 titluri	 semnate	 de	
Rachel	Hausfater,	 deşi	 cel	 puţin	 20	 ar	merita	 să	 fie	
amintite:	“Dans	la	rue	du	bonheur	perdue”	(La	Martinière	
jeunesse,	Confessions,	(2005),	“Pourquoi	ça	fait	mal?”	
(Thierry	Magnier,	2005),	“La	lumière	de	Bouchka”	(Sar-
bacane,	2006),	“Quand	elle	sera	reine”	(Thierry	Magnier,	
2008),	“En	vrai”	(Thierry	Magnier,	Petite	poche,	2008),	
“Miralaide,	Mirabelle”	(Père	Castor	Flammarion,	Castor	
poche,	 2009),	 “Un	 soir,	 j’ai	 divorcé	 de	mes	 parents”	
(Thierry	Magnier,	roman,	2009).

Despre	ea	însăşi	scrie	:„Mă	simt	deja	bătrână	(puţin),	
frumoasă	(puţin),	nebună	(puţin)…	Sunt	veselă,	tristă,	
fericită…	Am	avut	şi	eu	o	copilărie,	am	copii	la	rândul	
meu,	soţ,	cărţi…	Am	ce	să	iubesc	şi	să	urăsc,	 iubesc	
adevărul…Cred	că	şi	cărţile	mele	mă	iubesc.	Viaţa	este	
uneori	o	nebunie,	uneori	te	simţi	un	idiot,	aud	sunete,	
simt	o	furie”.	Într-un	interviu	acordat	în	2011	unui	jurna-
list	francez	a	declarat:	“În	octombrie	am	fost	invitată	de	
Centrul	Cultural	Francez	din	România	şi,	în	mod	normal,	
voi	veni,	la	Iaşi	şi	la	Bacău.	Practic,	din	Iaşi	şi	din	Bacău	
provine	 familia	mea.	Va	fi	o	călătorie	care	este	 foarte	
importantă	pentru	mine,	personal.	În	general,	după	astfel	
de	călătorii	vine	şi	câte	o	carte.	Şi	aşa	ar	putea	apărea	
o	carte	despre	România”.

B.M.M.

Femeile au ajuns să domine finanţele lumiiÎn ultimii ani, tot mai multe 
femei ocupă funcţii de condu-
cere în instituţiile financiare ale 
ţării din care provin sau chiar în 
marile instituţii financiare interna-
ţionale. De-a lungul anilor, ele au 
dovedit capacitate, talent şi vizi-
une, egalându-i sau depăşindu-i 
pe colegii lor bărbaţi. Azi, Fondul 
Monetar Internaţional, Rezer-
vele Federale ale SUA (Banca 
centrală) sau Banca Naţională a 
Israelului au în frunte femei, dar 
le regăsim şi în staff-ul Băn-
cii Mondiale, în cea de a doua 
poziţie ca importanţă. Nume ca 
Janet Louise Yellen , Christine 
Lagarde sau Caroline Anstey au 
devenit cunoscute în lumea până 
de curând exclusiv masculină a 
finanţelor. Ultima de pe listă este 
dr. Karnit Flug, propusă guverna-
tor al Băncii Centrale din Israel.

Karnit Flug Christine Lagarde Janet Louise Yellen  Caroline Anstey
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O Magna Charta  
a Cultului Mozaic

Comunitatea	 Evreilor	 din	 Bu-
cureşti	 rămâne,	 în	 istorie,	 cea	mai	
importantă	organizaţie	comunitară	a	
evreimii	din	România,	pentru	rolul	pe	
care	l-a	avut	în	realizarea	unei	reţele	
comunitare	din	istoria	C.E.B.	moderne	a	evreimii	din	
România	 în	general,	 în	obţinerea	statutului	 juridic	
de	drept	public	pentru	toate	comunităţile.	Răsfoind	
documentele	vremii,	aflăm	că	în	anul	1932	statutul	
juridic	legal	al	majorităţii	instituţiilor	comunitare	era	
încă	nereglementat.	Nu	a	fost	elaborat	încă	Regula-
mentul	de	funcţionare	a	Cultului	Mozaic.	Din	această	
cauză,	 după	 cum	 scria	 în	 documentele	 epocii,	
comunităţile	erau	 în	mare	suferinţă.	Erau	supuse	
arbitrariului	prin	dizolvări	nelegale,	nu	aveau	stabilit	
dreptul	de	a	înfiinţa	sinagogi,	de	a	autoriza	servicii	
divine,	de	a	 fabrica	azime,	de	a	tăia	carne	caşer,	
ş.a.	Clerul	şi	personalul	comunităţii,	în	general,	nu	
se	bucurau	de	avantajele	de	care	beneficiau	clerul	
şi	personalul	altor	culte,	ca	de	exemplu	tarif	redus	
pe	calea	ferată.	Ziua	de	sâmbătă	nu	era	respectată,	
subvenţiile	prevăzute	prin	Constituţie	nu	erau	acor-
date	etc.	Am	înşirat	doar	câteva	dintre	greutăţile	cu	
care	se	confruntau	organizaţiile	comunitare	în	anul	
1932,	la	aproape	un	deceniu	de	la	promulgarea	noii	
Constituţii,	care	consfinţea	drepturi	egale	pentru	toţi	
cetăţenii	ţării,	fără	deosebire	de	origine	etnică	sau	
apartenenţă	religioasă.	Pentru	examinarea	tuturor	
acestor	chestiuni,	Uniunea	Comunităţilor	Evreieşti	
din	Vechiul	Regat,	a	hotărât	convocarea	unui	con-
gres	extraordinar	al	 tuturor	comunităţilor	din	 ţară.	
Desigur,	este	de	reţinut,	că	în	măsurile	întreprinse	
de	Uniunea	Comunităţilor	Evreieşti	din	Vechiul	Re-
gat,	factorul	iniţiator	şi	determinant	era	Comunitatea	
Evreilor	din	Bucureşti.	Trebuie	menţionat	că	iniţiativa	
convocării	unui	Congres	al	comunităţilor	din	toată	
ţara	a	avut	un	ecou	larg,	nu	doar	în	presa	evreiască,	
dar	şi	în	cotidiene	precum	era,	de	exemplu,	ziarul	
„Dimineaţa”.	Astfel,	 în	 numărul	 din	 30	 octombrie	
1932	 scria:	 „Populaţia	 evreiască	 consideră	 acest	
Congres	ca	un	eveniment	dintre	cele	mai	importante.	
Este	pentru	prima	oară	când	se	pune	în	dezbatere	
în	 adunarea	 comunităţilor	 chestiunea	 organizării	
Cultului	Mozaic.	Se	 intenţionează	alcătuirea	unei	
Magna	Charta	a	acestui	 cult,	 care	 să	definească	
organizarea	internă	şi	raporturile	cu	statul.	Pivotul	
acestor	dezbateri	îl	va	constitui	un	proiect	elaborat	
de	dr.	W.	Filderman”. 

Din	 păcate,	 din	 cauza	 disensiunilor	 interco-
munitare,	 în	 special	 dintre	Uniunea	Comunităţilor	
din	 Vechiul	Regat	 şi	 comunităţile	 din	 provinciile	
alipite,	la	congres	au	participat	doar	reprezentanţii	
Comunităţilor	din	Vechiul	Regat.	Astfel,	congresul	
pe	ţară	s-a	transformat	în	Congresul	Comunităţilor	
din	 Vechiul	 Regat.	 Lucrările	 s-au	 desfăşurat	 la	
Bucureşti	în	zilele	de	31	octombrie,	1-2	noiembrie	
1932	 şi,	 între	 altele,	 s-a	 pus	 în	 discuţie	 proiectul	
Regulamentului	de	organizare	a	Cultului	Mozaic.	W.	
Filderman	a	informat	congresul	că	ar	fi	existat	două	
posibilităţi	 în	 legătură	 cu	elaborarea	 respectivului	
proiect:	 aşteptarea	până	 când	autorităţile	 de	 stat	
trec	la	alcătuirea	Regulamentului	sau	asumarea	de	
către	comunitate	a	acestei	obligaţii.	S-a	optat	pentru	
a	doua	 variantă.	Aşadar,	 documentul	 elaborat	 de	
W.	Filderman	a	fost	supus	dezbaterii	congresului.	
Capitolul	I,	intitulat	„Despre	Comunitate”,	a	precizat	
statutul	de	autonomie	a	comunităţilor.	Ele	trebuie	să	
aibă	dreptul	de	a	se	organiza	conform	necesităţilor	
lor,	cu	condiţia	de	a	nu	contraveni	legilor	de	organi-
zare	a	statului,	bunelor	moravuri	şi	legilor	de	ordine	
publică.	 În	privinţa	Cultului	Mozaic,	s-a	 lămurit	că	
sunt	trei	rituri:	occidental	(respectiv,	neolog	şi	status	
quo	ante),	ortodox	şi	spaniol,	organizarea	de	bază	a	
Cultului	fiind	comunitatea.	Fiecare	rit	are	dreptul	la	o	
comunitate	într-o	localitate.	Sunt	definite	drepturile	
comunităţii:	 dreptul	 la	 autonomie;	 la	 perceperea	
contribuţiilor	directe	şi	indirecte;	la	deschiderea	de	
sinagogi	 şi	 temple;	 dreptul	 de	proprietate	 asupra	
bunurilor	mobile	 şi	 imobile.	 S-a	 precizat	 şi	 rolul	
Uniunilor	de	Comunităţi,	având	scopul	să	reprezin-
te,	să	apere	 interesele	generale	ale	comunităţilor	
componente	Multe	 alte	 capitole	 au	 fost	 dedicate	
lămuririi	structurilor	organizatorice	ale	comunităţilor,	
sistemul	lor	democratic	de	organizare	şi	funcţionare.	
Am	insistat	asupra	unor	prevederi	de	organizare	a	
Cultului	Mozaic,	 deoarece	 unele	 prevederi	 şi-au	
păstrat	valabilitatea	până	în	zilele	noastre.	Proiectul	
a	prilejuit	vii	dezbateri,	fiind	votat	în	unanimitate	de	
congres.	Presa	vremii	a	apreciat	că	adoptarea	docu-
mentului	va	deschide	o	eră	nouă	de	propăşire	pentru	
obşte.	Statul	care	ţine	să	cunoască	glasul	autorizat	
al	comunităţilor	va	avea	cu	totul	uşurată	misiunea,	
datorită	elucidării	problemelor	de	către	Congres.	

LYA BENJAMIN

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

FMI vine şi pleacă, noi 
rămânem cu ponoasele
Un	 lucru	 trebuie	 reţinut	 de	 la	 bun	

început,	dat	fiind	corul	de	strigături	că	
din	pricina	Fondului	 noi	 nu	ne	putem	
face	propriile	 politici	 economice	după	
cum	ne	taie	capul:	FMI,	Banca	Mondială	
sau	Comisia	Europeană	nu	pot	fi	făcute	
răspunzătoare	de	ce	se	întâmplă	în	Ro-
mânia.	Nu	ne-au	băgat	ei	pe	gât	banii	
lor,	noi	i-am	cerut	şi,	ca	orice	bancă,	FMI	
vrea	nişte	garanţii:	că	autorităţile	de	la	
Bucureşti	nu	scapă	cheltuielile	de	sub	
control,	CE	vrea	preţuri	libere	la	energie	
şi	 privatizare,	 să	 nu	 fie	 distorsionată	
piaţa	unică	şi	aşa	mai	departe.

Acestea	 fiind	 zise,	 să	 revenim	 la	
visul	dintotdeauna	al	românilor,	şi	anu-
me	să	dea	cât	mai	puţini	bani	 la	stat	
şi	să	primească	lefuri	şi	pensii	cât	mai	
mari.	Aşa	 că,	 în	maniera	 lor	 neutră,	
dar	fermă,	cei	de	la	Fondul	Monetar	au	
spus,	prin	vocea	Andreei	Schaechter,	
că	 guvernul	 nu	 are	 decât	 să	 scadă	
contribuţiile	 sociale	 cu	 5%,	 dacă	 gă-
seşte	metoda	să	o	facă	într-o	„manieră	
neutră	bugetar”,	adică	să	nu	mărească	
deficitul.	„Trebuie	să	se	vadă	unde	sunt	
scutiri	acum	şi	cum	poate	fi	rezolvată	
corectitudinea	şi	imparţialitatea	acestui	
sistem”,	a	spus	şefa	misiunii	FMI.	 Iar	
guvernul	a	găsit:	din	moment	ce	stâlpii	
de	la	reţelele	electrice	erau	neimpozitaţi	
(ca	şi	alte	construcţii	speciale),	urmează	
să	se	pună	biruri	pe	ei.	Şi	după	ce	stâlpii	
şi	altele	vor	produce	cam	jumătate	de	
miliard	de	lei	în	primul	semestru,	după	
ce	fiecare	litru	de	benzină	sau	motori-
nă	va	fi	scumpit	tot	de	la	1	ianuarie	cu	
30	–	40	de	bani,	DACĂ	se	vor	aduna	
destui	bani	la	buget,	se	vor	diminua	şi	
contribuţiile	sociale	cu	5%	de	la	1	iulie	
2014.	Adică,	plata	înainte,	plăcerea	pe	
urmă.	 Între	 timp	însă,	pentru	că	orice	
produs	trebuie	transportat,	ca	şi	materi-
ile	prime	şi	materialele	din	care	e	făcut,	
pentru	că	în	procesul	de	producţie	se	
foloseşte	curent	electric,	 al	 cărui	 preţ	
este	mai	mare	 din	 cauza	 birului	 pe	
stâlp,	cetăţeanul	de	rând	va	scoate	din	
buzunar	ceva	mai	mulţi	bănuţi	pentru	tot	
ce	mănâncă,	îmbracă,	bea	şi	fumează	
(în	ultimele	două	cazuri,	se	măresc	şi	
accizele,	ca	să	fie	masa	bogată	şi	copiii	
unşi	la	gură,	cum	se	mai	zice).

În	 ceea	 ce	 priveşte	 oportunitatea	
începerii	exploatărilor	de	la	Roşia	Mon-
tană,	 şeful	Biroului	 FMI	 la	Bucureşti,	
Guillermo	Tolosa,	 a	 dat	 un	 răspuns	 

à	la	Pythia:	proiectul	are	avantaje	eco-
nomice	 nete,	 dar	 ridică	 şi	 probleme	
sociale	şi	de	mediu,	ceea	ce	depăşeşte	
„domeniul	 de	 expertiză”	 al	 Fondului,	
care	„nu	este	în	măsură	să	recomande	
ceva	Guvernului	român”.

Mulţumim,	şi	mai	treceţi	pe	la	noi!

Al naibii, Bulă!
Poate	 vă	mai	 aduceţi	 aminte	 de	

nedumerirea	lui	Bulă,	care	întreba,	pe	
vremea	lui	Nea	Nicu:	dacă	în	Vest	e	aşa	
de	rău	şi	la	noi	aşa	de	bine,	de	ce	e	la	ei	
aşa	de	bine	şi	la	noi	aşa	de	rău?	Tot	aşa	
şi	acum,	premierul	a	venit	la	întâlnirea	
cu	presa,	declarând	că,	printr-o	fericită	
coincidenţă,	 ziua	 în	 care	Guvernul	 a	
aprobat	 proiectul	 de	 lege	a	 bugetului	
de	stat	a	 fost	şi	 cea	 în	care	Eurostat	
(Oficiul	de	Statistică	al	UE),	la	unison	
cu	INSE	(Institutul	nostru	de	Statistică),	
au	anunţat	că	Produsul	 Intern	Brut	al	
României	(PIB)	a	crescut	cel	mai	mult	
din	cele	28	de	state	membre	ale	Uniunii,	
iar	 producţia	 industrială	 a	 înregistrat	
al	doilea	ritm	de	creştere	din	UE.	Îi	şi	
vedeam	pe	nemţi	şi	pe	luxemburghezi	
pălind	de	invidie	că	le-am	luat-o	înainte!	
În	timp	ce	România	creşte,	românii	ră-
mân	tot	săraci.	Din	cele	230	de	miliarde	
de	lei	(noi)	pe	care	mizează	Executivul	
la	 buget,	 50	 se	 duc	 pe	 salariile	 unor	
angajaţi	care	nu	lucrează	nici	în	armată,	
nici	în	poliţie,	nici	în	jandarmerie,	nici	în	
justiţie,	sănătate	sau	educaţie,	nici	mă-
car	la	serviciile	secrete	sau	autorităţile	
locale,	pentru	că	toate	acestea	au	alte	
sume	alocate	pentru	 lefuri,	 însumând	
46	de	miliarde.	Alte		52	de	miliarde	de	
lei	merg	la	pensii.	Frumos	este	că	atât	
pentru	 investiţiile,	 cât	 şi	 achiziţiile	 de	
bunuri	 şi	 servicii	pentru	administraţie,	
beneficiază	de	câte	40	de	miliarde	de	
lei.	Nu	discut	dacă	e	mult	sau	puţin,	dar	
egalitatea	fondurilor	pentru	investiţii	şi	
a	celor	pentru	achiziţii	de	bunuri	pentru	
administraţie	este	cel	puţin	surprinză-
toare.	Sănătăţii	i-au	fost	alocate	30	de	
miliarde,	deci	mai	puţin	decât	achiziţiilor	
pentru	administraţie,	 aşa	că	 faceţi	 ce	
puteţi	 şi	 rămâneţi	 sănătoşi,	 că	numai	
un	nebun	se	mai	îmbolnăveşte	în	2014,	
deşi	 legea	 bugetului	 a	 fost	 aprobată	
tocmai	 în	ziua	 în	care	oficial	s-a	con-
statat	că	PIB-ul	României	a	crescut	cel	
mai	mult	din	UE	în	trimestrul	al	treilea	
din	2013	şi	este	cel	mai	mare	din	 ’89	
încoace!

A!	Să	nu	uit!	Toate	astea	vor	putea	
fi	făcute	numai	dacă	fiscul	reuşeşte	să	

adune	la	buget	banii	care	se	cuvin	din	
taxe	şi	impozite,	pentru	că,	spunea	tot	
premierul,	în	România	veniturile	colec-
tate	 din	 taxe	 şi	 impozite	 nu	 se	 ridică	
decât	la	32%,	pe	când	media	europea-
nă	este	de	42%!	Şi	asta	nu	pentru	că	
impozitele	sunt	mici,	cum	spune	primul	
ministru,	ci	pentru	că	evaziunea	fiscală	
este	pe	locul	întâi	în	Europa!	

Extrema dreaptă europeană 
îşi arată muşchii

Alegerile	pentru	Parlamentul	Euro-
pean	stau	sub	o	 reală	ameninţare,	 şi	
anume	ascensiunea	extremei	 drepte.	
Recent,	 liderii	 a	 două	 grupări	 naţio-
naliste,	Marine	Le	Pen,	şefa	Frontului	
Naţional	din	Franţa,	şi	Geert	Wilders,	
liderul	 extremei	 drepte	 olandeze,	 au	
convenit	 la	Haga	 o	 „alianţă	 istorică”.	
Aceasta	marchează	„începutul	eliberării	
de	acest	monstru	 numit	Bruxelles”,	 a	
spus	Wilders,	Marine	Le	Pen	fiind	revol-
tată	că	„noi,	bătrâne	naţiuni	europene,	
suntem	obligate	să	cerem	permisiunea	
Bruxelles-ului	pentru	orice”	şi	stabilind	
ca	obiectiv	al	alianţei	regăsirea	suvera-
nităţii	teritoriale,	monetare	şi	bugetare.	
Wilders,	un	proisraelian	convins,	a	de-
clarat,	referitor	la	antisemitismul	lui	Le	
Pen:	„Marine	este	şefa!”	Geert	Wilders	
doreşte	interzicerea	Coranului,	pe	care	
l-a	comparat	deja	cu	„Mein	Kampf”	al	
lui	Adolf	Hitler.

Scopul	 celor	 doi	 este	 constituirea	
unui	grup	parlamentar	independent	al	
extremei	 drepte	 naţionaliste,	 pentru	
care	trebuie	să	racoleze	25	de	deputaţi	
proveniţi	din	şapte	state	membre	UE.	
Grupul	preconizat	de	Le	Pen	şi	Wilders	
ar	 putea	 include	 formaţiunea	Vlaams	
Belang	din	Belgia,	Liga	Nordului	din	Ita-
lia,	Alternativa	pentru	Germania	(AfD)	
şi	Partidul	Libertăţii	austriac,	dar	şi	alte	
partide	din	Europa	de	Nord.	Cei	doi	au	
exclus	însă	o	asociere	cu	partidul	ungar	
Jobbik	şi	cu	alţi	deputaţi	naţionalişti	slo-
vaci,	români	şi	bulgari,	cu	toţii	acuzaţi	
de	derivă	rasistă.

Dacă	ne	uităm,	însă,	că	toate	parti-
dele	excluse	(deocamdată)	din	grupul	
iniţiat	de	cei	doi	provin	din	Europa	de	
Est,	ne	simţim	tot	mai	înclinaţi	să	cre-
dem	că	suntem	în	faţa	unei	tentative	de	
„purificare	etnică”	a	PE,	mai	degrabă	
decât	în	faţa	unei	repulsii	produsă	de	
rasism!	

ALEXANDRU MARINESCU

	-	Momente de viaţă care v-au condus spre sinagogă?
(Drept	răspuns	mi-arată	săculeţul	brodat	în	care-şi	ţine	

tales	şi	tfilin,	pe	care	scrie	Avram	Avram	-	1897.	A	fost	al	
străbunicului	său.	Îl	priveşte	ca	pe-o	fiinţă	dragă.)

	-	Am	trăit,	 în	copilăria	mea	ieşeană	o	viaţă	evreiască	
tradiţională.	Bunicul	m-a	dus	la	şil	de	la	patru-cinci	ani.	El	
m-a	crescut.	Trăiam	laolaltă,	bunicul,	bunica,	mama	şi	eu.	
Sărbătorile	le	simţeam	în	casă,	le	trăiam,	învăţam	despre	
ele	ca	despre	ceva	palpabil.	Când	eram	copil,	îmi	doream	
tare	mult	să	am	şi	eu	de	Simhat	Tora	un	măr	cu	un	steguleţ	
înfipt	în	vârf.	Milo	Berghoff	mi-a	confecţionat	unul	din	hârtie	
colorată.	La	Şira Vezimra	–	eram	de-acum	în	Bucureşti	–	am	
cântat	din	’88	până	în	’98.	Pe	urmă,	felurite	întâmplări	de	
viaţă	m-au	îndepărtat	de	sinagogă.	De	un	an	şi	două	luni,	
de	când	s-a	sfârşit	mama	mea,	am	rămas	aproape	singur,	
vin	în	fiecare	zi,	fiindcă	simt	că	sinagoga	e	casa	mea.

	-	Ce înseamnă rugăciunea pentru dumneavoastră?
- Apropiere	de	Dumnezeu.	Simt	că	aşa	trebuie.	Datorită	

credinţei	 evreii	 rezistă	 de	milenii.	Rugăciunea	 înseamnă	
şi	apropiere	de	oameni.	Enoriaşii	m-au	primit	 frumos	din	
primul	moment.

- Modele în viaţă?
- Bunicul	meu	dinspre	mamă,	Ezra	Avram,	vărul	meu,	

Milo	Berghoff.
- Cum caracterizaţi comunitatea noastră?

- Apreciez	strădaniile	fiecăruia	intrat	în	viaţa	comunitară	
de	a	ne	face	viaţa	mai	bună.

- Cât ajută suferinţele proprii la înţelegerea suferinţelor 
altora?

- N-aş	putea	spune	cât.	Caut	să-i	înţeleg	pe	cei	mai	în	
vârstă	 decât	mine.	Am	 trăit	 întotdeauna	printre	 ei.	 Fraţi,	
surori	n-am	avut.	De	aceea,	faţă	de	cei	mai	vârstnici	decât	
mine	am	o	afecţiune	specială.

- Ce v-a ajutat şi vă ajută să nu vă pierdeţi în viaţă?
- Credinţa	 în	Dumnezeu	Unicul	 şi	 încrederea	 în	 ceea	

ce	pot	să	fac.
- Ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi evreu?
- Vă	voi	da	un	exemplu.	Când	aveam	vreo	zece	ani,	am	

fost	cu	bunicul	la	Covasna.	Stăteam	în	gazdă.	Băiatul	gaz-
dei,	cu	care	mă	jucam,	mi	se	părea	cam	îngâmfat.	Într-o	zi,	
ascultând	împreună	ştiri	la	radio,	am	văzut	că-i	pasă	când	un	
grup	de	terorişti	a	deturnat	un	avion	cu	pasageri.	De	atunci	
am	devenit	prieteni.	Dacă	ar	fi	să	teoretizez,	aş	spune:	să	
ştii	să	vezi	partea	bună	a	fiecărui	om.

*
Baal Şem Tov vorbea despre oameni care se apropie 

de Dumnezeu prin învăţătură şi oameni care se apropie 
de Dumnezeu prin puterile sufleteşti. Acestora din urmă la 
aparţine Sorin Widerman. 

IULIA DELEANU 

„ S I M T  C Ă  S I N A G O G A  E  C A S A  M E A ”
Convorbire	cu	Sorin Widerman,	enoriaş	la	Sinagoga	Mare

„Nu	mă	mai	ţineţi	minte?	Ne-am	întâlnit	demult	la	Templul	Coral.	Cântam	la	Şira Vezimra.	«Colega	mea,	vărul	
meu»,	ne-a	făcut	atunci	cunoştinţă	Milo	Berghoff”.	Berghoff,	fost	director	tehnic	la	TES,	era	atunci	documentarist	la	
revista	noastră.	Cel	din	faţa	mea,	Sorin	Widerman,	e	acelaşi	şi	nu	mai	e	acelaşi	cu	cel	de-atunci.	Seamănă	cu	perso-
najul	care	a	dat	titlul	unuia	dintre	romanele	lui	Şalom	Aş,	cel	mai	încărcat	de	filosofie	iudaică,	„Evreul	cu	Psalmi”.	Un	
evreu	cu	păsări	albastre	de	vânzare,	bătând	iarmaroace	est-europene	şi	îndemnând:	„Zug tilâm, zug tilâm!”	–	„Spune	
Psalmi,	spune	Psalmi!”.	„Unde	este	Dumnezeu?”,	îl	întreabă	un	copil	pe	rabin.	„Acolo	unde	este	lăsat	să	intre”,	vine	
răspunsul.	De	vorbă	cu	Sorin	Widerman,	am	simţit	adevărul	acestor	cuvinte.

Din 
istoria 
C.E.B.
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Profesor israelian, câştigător  
al unui premiu german pentru literatură

Istoricul	Otto	Dov	Kulka,	 pro-
fesor	 la	Universitatea	Ebraică	din	
Ierusalim	 şi	 cercetător	 în	 cadrul	
Centrului	 de	Studii	 Iudaice	Man-
del,	este	câştigătorul	ediţiei	2013	
a	 Premiului	Geschwister-Scholl 
Preis.	 Născut	 în	 anul	 1933,	 în	
Cehoslovacia,	el	a	supravieţuit	la-
gărului	de	la	Auschwitz,	unde	a	fost	
deportat	împreună	cu	întreaga	sa	
familie	în	1943,	emigrând	în	Israel,	 
în	1949.	

Premiul,	 atribuit	 lucrării	 sale	
Landscapes of the Metropolis 
of Death,	reprezintă	o	recunoaşte-
re	a	talentului	şi	acribiei	cu	care	a	
descris	clipele	petrecute	în	lagărul	
morţii,	văzute	prin	ochii	unui	copil	
de	 doar	 zece	 ani,	 nedumerit	 de	
nesfasta	realitate.

Memoriile	 lui	Otto	Dov	Kulka,	

publicate	chiar	în	acest	an,	au	fost	
deosebit	de	bine	primite	de	critică,	
fiind	deja	traduse	în	17	limbi.	

Premiul	îi	va	fi	acordat	în	cadrul	
unei	ceremonii	oficiale,	desfăşurată	
la	Universitatea	Ludwig Maximi-
lians	din	München,	ce	are	 loc	pe	
18	 noiembrie,	 concomitent	 cu	
Festivalul	de	Literatură.	Otto	Dov	
Kulka	completează	lista	scriitorilor	
şi	 oamenilor	 de	 cultură	 israelieni	
laureaţi	ai	aceluiaşi	premiu,	precum	
David	Grossman	 (2008)	 şi	 Saul	
Friedländer	(1998).

Geschwister-Scholl Preis	 este	
un	prestigios	premiu	 literar,	 iniţiat	
în	1980,	în	memoria	fraţilor	Sophie	
şi	Hans	Scholl,	membri	ai	grupării	
de	 rezistenţă	 antinaziste	Weiße 
Rose (Trandafirul Alb), înfiinţată	în	
München.	(D.D.)

Adrian Marino, omul 
profund, unora incomod
După	ce,	devenit	din	critic	literar	bibliograf	

profesionist,	am	început	să	citesc,	sistematic,	
publicaţiile	 culturale.	 Depistam	 subiecte	 pe	
care,	apoi,	le	fişam.	Aşa	am	descoperit	în	„Jurnalul	literar“	
seria	a	doua,	editată	în	ajunul	războiului,	un	articol	despre	
H.	Sanielevici,	întocmit	cu	densă	aplicaţie	de	domnul	Adrian	
Marino.

Era,	 pentru	mine,	 o	 dublă	 surpriză.	Mai	 întâi	 autorul	
tipărise,	între	1967	şi	1968,	două	ample	cercetări,	una	des-
pre	Viaţa lui Alexandru Macedonski – cealaltă	consacrată	
operei	aceluiaşi	autor.	Cam	de	atunci,	deşi	Adrian	Marino	
fusese	distins	cu	Premiul	Academiei,	am	decelat	în	câteva	
comentarii	insidioase	rezerve	faţă	de	aplicatul,	substanţialul	
monografist.

Neavând	la	îndemână	explicaţii	la	ostilitatea	cu	care	era	
tratat,	am	căutat	să	aflu	ce	anume	i	se	reproşa	exegetului,	
între	timp	devenit	din	asistent	al	lui	G.	Călinescu,	la	catedra	
de	specialitate,	un	complex	publicist	pe	cont	propriu.	Mi	s-a	
spus	că	omul	A.	Marino	are	o	natură	conflictuală.	Poate	fi	
de-a	dreptul	muşcător,	când	nu	te	aştepţi!	În	toate	astea	nu	
era	nimic	surprinzător.	Doar	că	Marino	ştia,	ce	ştia...

Nu	am	luat	în	seamă	anumite	aprecieri/avertizări	şi	am	
primit	să	particip	la	o	emisiune	radiofonică	dedicată	câtorva	
lucrări	de	mari	dimensiuni	ce	întruneau,	pe	lângă	amploare	
documentară,	 puteri	 de	 sinteză	 în	 definirea	argumentelor	
încorporate	în	text.	Tocmai	apăruse	şi	alt	tom,	al	aceluiaşi	
deschizător	de	drumuri,	Introducere în critica literară, volum	
care	confirma	însuşirile	sale	(seriozitate,	larg	orizont,	alături	
de	nu	mai	puţin	solida	descifrare	a	metodelor	terminologice	
puse	în	discuţie).

I-am	aflat	adresa	şi,	ţintind	îndrăzneţ	spre	riscurile	de	a-i	
trezi	temeri	de	tămâiere	domnului	Marino,	am	pus	în	scrisoa-
rea	redactată	întreaga	mea	consideraţie	atât	pentru	spiritul	
interpretărilor,	cât	şi	pentru	voinţa	constantă	de	a	fi	exhaustiv.

La	un	moment	dat	mi	s-a	adus	 la	cunoştinţă	că,	de	 la	
Cluj,	unde	se	stabilise	de	multă	vreme,	s-a	exprimat	pozitiv	
faţă	de	modul	în	care	replicasem	unor	nedrepte	atacuri	din	
coloanele	unei	reviste	bucureştene.	Am	profitat	de	faptul	că	
îmi	apăruse	la	Editura	Ştiinţifică	şi	Enciclopedică	studiul	Sub 
semnul realului. Excurs prin naturalismul european (primit	cu	
destulă	indiferenţă	la	noi	însă	deosebit	de	favorabil	receptat	
în	Franţa,	cu	deosebire	la	rubrica	de	noutăţi	a	lui	„Cahiers	
naturalistes“).	De	altfel	aici,	 în	sus-numita	publicaţie,	s-au	
făcut	ulterior	numeroase	trimiteri	la	traiectoria	mea	de	zolist	
impenitent.	Am	luat	un	exemplar	al	cărţii	mele,	l-am	închis	
într-un	plic	şi	l-am	expediat	recomandat	domnului	Marino.	
În	afara	confirmării	de	pe	talonul	poştal,	altceva	nu	a	venit	
din	partea	destinatarului.	Peste	câtva	timp	am	scos	la	Edi-
tura	Facla	din	Timişoara	monografia	Estetica imperfecţiei, 
inspirată	de	actele,	aspiraţiile,	sfera	în	care	s-a	înscris	na-
turalismul	românesc.

Când,	neaşteptat,	găsesc	în	presă	primele	semnale	privi-
toare	la	ecoul	stârnit	de	unele	adeziuni	la	punctele	mele	de	
vedere.	Cel	mai	temeinic	în	formulări	era	cel	emis	de	Adrian	
Marino.	Nici	vorbă	că	omul	ar	fi	fost	un	lector	pătruns	de	pro-
pria	superioritate,	ba	chiar	animat	de	inventate	divergenţe!...

În	fine,	eram	oarecum	 lămurit.	Dar	adevărata	probă	a	
modului	său	de	a	fi	personal	mi-a	dat-o	domnul	Adrian	Ma-
rino	când,	în	ale	sale	„Cahiers	roumains	d’études	littéraires“,	
trimestrial	de	mare	audienţă	în	spaţiul	european,	a	rezervat,	
sub	semnătura	lui	Titu	Popescu,	patru	pagini	contribuţiilor	
mele.	Aveau	în	vedere	domeniul	pentru	care	multă	vreme	
specialiştii	noştri	nu	au	arătat	decât	un	interes	moderat.

Am	izbutit	să-l	găsesc	la	telefon	(era	înclinat	să	răspundă	
greu,	 tot	mai	 rar,	 temător	să	nu	fie	deranjat	de	adversari,	
destul	 de	numeroşi,	 din	 păcate).	 I-am	mulţumit	 călduros,	
convins	că	gestul	lui	de	adevărat	cărturar	conta	mult	pentru	
insul	care	eram,	lipsit	de	tribună	proprie	şi,	în	plus,	nu	întot-
deauna	intuit	în	limitele	obiectivităţii.

Foarte	puţini	au	fost	cei	care	şi-au	închipuit	cât	de	acid,	
de	tăios	în	verticalitatea	sa,	va	suna,	în	postumitate,	Jurna-
lul lui	Adrian	Marino,	publicat	de	soţia	lui	la	cinci	ani	de	la	
moartea	acestuia...

HENRI ZALIS

Centrul	de	Studii	Israeliene	din	cadrul	Facultăţii	de	
Ştiinţe	Politice	a	Universităţii	din	Bucureşti	a	organizat	
între	21	şi	22	octombrie	a.c.	o	prelegere	cu	tema	Ethnicity 
and Religion in Muslim Jewish Relations: the Ottoman 
case,	susţinută	de	prof.	Bülent	Senay,	specialist	în	istoria	
religiei	şi	culturii,	profesor	 la	Facultatea	de	Teologie	a	
Universităţii	Uludag	din	Bursa	(Turcia)	şi	moderată	de	
conf.	univ.	dr.	Felicia	Waldman.	Seria	de	prelegeri	şi-a	
propus	abordarea	unei	teme	de	interes	academic	privind	
relaţia	dintre	evrei	şi	musulmani	în	contextul	multicultu-
ralităţii	specifice	spaţiului	otoman.	

Corelate	dintr-o	dublă	perspectivă,	sincronică	şi	dia-
cronică,	 comunicările	 au	 tratat	 începuturile	 prezenţei	
evreilor	 şi	 relaţiilor	 iudeo-islamice	până	 spre	 sfârşitul	
secolului	al	XIX-lea,	precum	şi	conceptul	de	millet,	care	
îngloba	un	întreg	set	de	raporturi	într-un	regim	autonom	
acordat	de	musulmani	celorlalte	grupuri	etnice	nemusul-
mane.	Acest	sistem	de	organizare	grupa	celelalte	minori-

tăţi	etnice	de	sorginte	religioasă	avrahamică	în	categoria	
Popoarelor Cărţii,	ele	bucurându-se	de	un	statut	privile-
giat.	Conform	celor	prezentate	de	prof.	Senay,	cele	mai	
vechi	aşezări	ale	unor	grupuri	de	evrei	în	spaţiul	amintit	
datează	încă	dinaintea	cuceririi	Constantinopolului,	iar	
prima	aşezare	atestată	a	unei	comunităţi	evreieşti	a	fost	
în	oraşul	Bursa,	în	cursul	secolului	al	XIV-lea.	Deosebit	
de	interesantă	este	de	asemenea	istoria	grupului	de	evrei	
romanioţi,	Benei Romania,	de	cultură	greacă,	aşezaţi	în	
regiunea	Anatoliei.	

O	altă	coordonată	esenţială	a	istoriei	evreilor	otomani	
este	dată	de	evenimentele	la	sfârşitul	secolului	al	XV-lea,	
când	un	grup	important	de	evrei	sefarzi,	expulzaţi	din	
Spania	şi	Portugalia,	ajung	în	Imperiul	Otoman.	Ei	se	vor	
distinge	în	cele	mai	diverse	domenii,	de	la	introducerea	
unor	noi	tehnologii	 industriale,	până	la	ocuparea	unor	
înalte	funcţii	administrative,	diplomatice	şi	de	interpreţi.

Istoria	evreilor	din	spaţiul	otoman	nu	a	 fost	ocolită	

însă	de	stigmatul	existent	preponderent	în	Europa,	iar	
una	dintre	principalele	acuzaţii	era	aceea	de	omor	ritual		
dar,	 cu	 toate	acestea,	 prezenţa	unor	 reprezentanţi	 ai	
comunităţii	evreieşti	 în	structurile	administrative	a	fost	
dominată	de	continuitate.	

Sfârşitul	secolului	al	XIX-lea,	cunoscut	pentru	reviri-
mentul	naţionalismului	şi	apariţia	unor	state	naţionale,	
mai	 ales	 în	 zona	 balcanică,	 a	 determinat	 un	 număr	
semnificativ	 de	 evrei	 să	 emigreze	 în	 ceea	 ce	 pentru	
circa	jumătate	de	veac	avea	să	mai	poarte	titulatura	de	
imperiu,	iar	un	alt	grup	de	evrei	lua	calea	Occidentului,	
în	special	a	SUA,	accesul	fiindu-le	facilitat	de	cultura	de	
expresie	laică	pe	care	şi-o	însuşiseră.

Prin	expunerea	şi	conţinutul	său,	conferinţa	a	reuşit	
să	prefigureze	o	schiţă	a	viitoarei	relaţii	dintre	autorităţile	
otomane	şi	Palestina,	o	ecuaţie	cu	multiple	variabile	a	
relaţiilor	internaţionale	moderne.

DAN DRUŢĂ

E v r e i  ş i  m u s u l m a n i  î n  I m p e r i u l  O t o m a n

Siluete

Avea	vocaţia	umorului,	
pe	care-l	practica	ameste-
cat	cu	 impulsuri	histrioni-
ce,	 străduindu-se	 să	 şo-
cheze;	aşa	am	cunoscut-o	
pe	Tia	 Peltz.	 Venise	 cu	
soţul	ei,	jurnalistul	Sergiu	
Săraru,	 la	 fostul	 Cămin	
„Băluş”	 să	 conferenţie-
ze	 despre	 tatăl	 ei,	 Isac	
Peltz,	 cel	 care-a	 nemurit	
ca	nimeni	altul	lumea	Căii	
Văcăreşti.	Auzeam	pentru	
prima	dată	 lucruri	 inexis-
tente	în	bibliografia	despre	
scriitorii	interbelici	din	anii	
mei	 de	 studenţie;	 lucruri	
aparţinând	unei	istorii	des-
pre	care	nu	se	sufla	o	vor-
bă:	suferinţele	îndurate	de	
evreimea	 română	 într-un	
timp	 ieşit	 din	 ţâţâni;	 cum	
familia	Peltz	 a	 fost	 silită	
să	părăsească	locuinţa	în	
24	 de	 ore,	 aceasta	 fiind	
rechiziţionată	de	Comen-
duirea	 legionară	 a	Pieţii	
Bucureşti;	 cum	 legionarii	 au	ars	 cărţile	 tatălui	 ei	 în	
piaţa	publică	din	Câmpulung	Muscel…		Şi	alte	lucruri,	
nescrise	în	manualele	generaţiei	mele:	anii	‘50.	

Isac	Peltz	a	 fost	arestat	 sub	acuzaţia	de	 „crimă	
contra	 umanităţii”.	 „Numai	 ochii	 i-am	 recunoscut	 la	
proces”,	povestea	Tia	despre	tatăl	ei.	„În	favoarea	lui	
au	depus	mărturie	Camil	Petrescu,	
Cezar	Petrescu,	 Ionel	Teodoreanu,	
Gala	Galaction,	Camil	Baltazar…”.	

Am	 revăzut-o	 pe	Tia	 la	 un	 ver-
nisaj,	 la	Galeriile	Orizont,	moştenitoare	 în	 spirit	 a	
lui	 Isac	Peltz.	Trăia,	 cu	adevărat,	 în	ceea	ce	picta.	
Îi	continua	cronica	patetică	şi	 fantastică	despre	 toţi	
disperaţii	existenţei,	trapezişti	făcând	salturi	mortale	
dinspre	o	zi	spre	alta	fără	plasă	de	protecţie.	Dar	era-n	
desenele,	uleiurile,	tapiseriile	ei	mult	mai	mult	decât	
eticheta	asta.	„Noi	suntem	circul	şi	el	(Isac	Peltz	–	n.	
red.)	e	viaţa	vastă”,	avea	să-mi	desconspire	mai	târ-
ziu	gândirea	care	stătea	la	baza	tablourilor	sale.	Se	
referea	 la	 „bâlciul	deşertăciunilor”	din	 totdeauna	şi,	
mai	ales,	la	cel	din	prezentul	nostru	de	atunci.	Veselie	
tragică.	Sânge	şi	lacrimi	alternau	cu	dorinţa	sălbatică	
de-a	trăi	şi	conştiinţa	efemerului	din	scenele	de	viaţă	

ale	 „circarilor”.	 Ochii	 ei	
aveau	 forţa	 unui	 laser.	
Ce-i	arta?,	părea	să	spu-
nă:	 descântec	 pentru	 a	
îndepărta	Răul.	Oare	du-
rerea,	 singurătatea,	 frica	
pot	fi	domesticite?	Poţi	să	
trăieşti	împotriva	lor,	să	le	
explorezi,	să	le	faci	fizic	–	
adică	plastic	–	inteligibile?	
Erau	 şi	 portrete	 cu	 „bă-
trâni”	 contemporani;	 am	
recunoscut,	ori	mi	s-a	pă-
rut	numai,	unele	chipuri	de	
la	cămin.	„Ei	sunt	durerea	
existenţei”,	mi-a	spus	mai	
târziu,	 pe	 când	o	 vizitam	
în	 apartamentul	 ei	 de	 la	
etajul	7,	dintr-un	bloc	aflat	
într-un	cartier	bucureştean	
construit	prin	anii	’75.	

Tablourile	erau	jurnalul	
ei	de	dragoste	pentru	toţi	
cei	care	ştiu	ce-nseamnă	
neputinţă,	frustrare,	amă-
răciune	 fără	 leac.	Tablo-
urile	erau	copiii	 ei.	Copiii	

sunt	iarăşi	ceva	care-n	peniţă	i-a	izbutit	teribil	de	bine.	
„Sigur	că	lucrarea,	indiferent	cât	de	mult	ai	muncit	la	
ea,	trebuie	să	pară	ca	suflată”,	îmi	spunea.	„Ce	este	
o	linie?!,	poate	da	din	umeri	un	profan.	Ei,	bine,	linia	
aia	e	cea	mai	grea”.	În	portretele	de	copiii,	Tia	atinge	
simplitatea	profundă		care	vine	numai	odată	cu	maturi-

zarea	experienţei	artistice.	Cu	vorba	
ascuţită	şi	 inima	–	pâine	caldă,	cu	
ştiinţa	de	a	citi	un	tablou	cu	foarte	
multă	seriozitate,	învăţată	de	la	pro-

fesorul	ei,	M.	H.	Maxy,	la	Şcoala	de	artă	evreiască,	în	
anii	în	care	viaţa	evreilor	români	atârna	de-un	fir	de	
păr,	cu	orgoliul	de-a	se	exprima	pe	sine	fără	a	face	
compromisuri	şi	conştiinţa	că	a	fi	artist	nu	înseamnă	
să	fii	manufacturier,	opera	Tiei	Peltz	înfruntă	timpul.	
„Pe	mine,	nedreptatea	mă	sufocă”,	îmi	spunea.	Nici	
un	intelectual	n-are	valoare	dacă	e	numai	teoretician,	
dacă	 perorează	 subtil	 despre	 umanism	 „mâncând	
cornul	în	faţa	celui	care	n-are	ce	pune	în	gură”.	Cât	
a	trăit	–	ar	fi	împlinit	acum	90	de	ani	-	s-a	luptat	ca	
opera	tatălui	ei	să	nu	fie	uitată.

IULIA DELEANU

In memoriam Tia Peltz  - 
90 de ani de la naştere

„NOI SUNTEM CIRCUL ŞI EL E VIAŢA VASTĂ”

Autoportret
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J E W I S H 	 R E A L I T Y
A Great Success for B’nai B’rith: “Bridges of Tolerance”, 

the Way towards Harmony and Respect

A Horthy Memorial in Budapest 

Nico Nitai, an Actor and Stage Director  
who shocked the Israeli public 

For	 three	 days,	 between	 October	 20-22,	 2013	 the	
manifestation	 “Bridges	of	Tolerance”	was	held	 in	Bucharest.	
Organized	 by	B’nai	B’rith	Romania,	 the	Forum,	 “Dr.	Moses	
Rosen”,	 and	 initiated	 by	 B’nai	 B’rith	 Europe	 for	 a	 better	
knowledge	and	more	closeness	of	Jews	and	non-Jews,	it	had	
prestigious	institutions	as	partners:	the	Romanian	Government,	
the	Chamber	 of	Deputies,	 the	Romanian	Cultural	 Institute,	

Bucharest	Municipality,	the	Mayor	of	the	5th	sector	of	Bucharest,	
the	“Elie	Wiesel”	Institute,	FJCR.	

The	 event	 included	 two	 musical	 sections,	 a	 theatre	
performance,	as	well	as	two	sessions	of	presentations	which	
were	held	at	the	Parliament	Palace.	The	first	–	a	session	led	
by	Dr.	Alexandru	Florian,	General	Director	of	the	“Elie	Wiesel”	
Institute	–	was	dedicated	to	a	debate	on	the	anti-Semitism	in	the	
past	and	the	present.	The	second	–	a	session	led	by	Dr.	Aurel	
Vainer,	President	of	FJCR	–	referred	to	the	Jewish	population’s	
contribution	to	the	development	of	modern	Romania.

The	 opening	 event	was	 held	 in	 front	 of	 a	 full	Romanian	
Athenaeum	Hall.	 Prior	 to	 the	 inaugural	 concert,	 in	 their	
speeches,	Eng. José	Iacobescu,		President	of	B’nai	B’rith	“Dr.	
Moses	Rosen”	 in	Romania	 (BBR),	 Senior	 Vicepresident	 of	
B’nai	B’rith	Europe	(BBE),	Erika	van	Gelder,	and	President	of	
the	Chamber	of	Deputies,	Valeriu	Zgonea,	explained	the	need	
to	defend	the	highest	values	for	the	good	of	humanity,	which	
has	 animated,	 since	 its	 foundation,	 the	B’nai	B’rith	 activity:	
helping	 those	 in	distress;	encouraging	science,	art;	 the	fight	
against	ethnic,	racial,	religious	discrimination	anywhere	in	the	
world;	the	role	of	Jews	in	the	development	of	Romanian	society.	
All	 the	 cultural	 events	 enjoyed	a	massive	 participation,	 and	
at	 the	 two	 symposiums	 various	 political	 figures,	 academics,	
representatives	of	religious	communities,	researchers,	scientists	
and	artists,	Jews	and	non-Jews	were	present	and	voiced	their	
opinions.

In	 recent	 years	 the	 political	 forces	
of	 the	 extreme	 right	 in	Hungary	 claim	
more	 vigorously	 the	 rehabilitation	 of	
controversial	personalities	of	 the	1930s	
and	during	World	War	II,	headed	by	Miklos	
Horthy,	 former	 Governor	 of	 Hungary,	
Hitler’s	ally,	who	was	at	the	helm	of	the	
country	 in	 1944,	when	 the	 Jews	were	
deported	 to	 the	 Nazi	 death	 camps.	
Thus,	 at	 the	 beginning	 of	 November,	
right	 in	 the	 centre	 of	 Budapest,	 at	 the	
Church	of	„Return	to	the	Motherland”	was	
reinaugurated	a	bust	of	Horthy.		

At	 the	 church	 service	 attended	 by	
about	300	people,	many	of	them	wearing	

the	 uniform	 of	 the	 Hungarian	Guard,	
organization	 that	 has	 been	 banned,	
the	military	uniforms	 from	World	War	 II	
or	 even	of	 the	Nazis.	Parliamentarians	
who	are	members	of	 the	 „Jobbik”	party	
were	present	and	initiated	the	ceremony.	
„Jobbik“	 deputy,	 Márton	 Gyöngyösi,	
spoke	 about	Miklos	 Horthy	 qualifying	
him	 as	 „the	 greatest	 statesman	 of	 the	
20th	 century”,	 having	 led	 a	 policy	 of	
„salvation	 of	 the	 nation”.	The	 speaker	
considered	unacceptable	 that,	 after	 the	
regime	changed,	the	former	Governor	of	
Hungary	has	not	been	rehabilitated	and	
wasn’t	awarded	a	statue	in	a	public	place	

in	the	capital.
In	 the	 same	 time	 in	 front	 of	 the	

Church	gathered	at	least	700	protesters,	
members	of	opposition	parties	and	some	
civil	society	organizations,	who	chanted	
slogans	 like	 „Nazis,	 go	 home”,	 „Nazis	
traitors”	and	“we	will	not	cease”.	Most	of	
protesters	wore	the	yellow	star,	slogans	
and	portraits	of	prominent	artists,	writers,	
scientists	 and	 athletes,	 Hungarians	
of	 Jewish	 origin,	 trimmed	with	 yellow	
star.	Representatives	of	the	ruling	party	
„Fidesz”	 condemned	 the	 action	 of	 the	
extreme	right.

The	Romanian-born	Israeli	actor	and	director,	Nico	Nitai,	was	
invited	to	participate	to	“	Sebastian’s	Days”	from	Brăila.	In	Israel	
he	popularized	Sebastian’s	works	as	well	as	of	other	Romanian	
playwrights	that	he	translated	into	Hebrew	and	he	presented	
them	in	his	theater,	“Karov”,	in	Tel	Aviv.	In	the	interview	to	our	
review,	the	actor	recalled	first	of	all	his	meeting	with	Sebastian	
as	student	in	the	high	school	“Culture	2”	where	the	playwright	
and	his	brother	were	teachers,	his	youth,	the	beginning	of	his	
artistic	 career	 and	 the	 decision	 to	 leave	 for	 Israel	when	he	
realized	the	re-emergence	of	anti-Semitism	in	Romania,	even	
in	the	theater	field.

Nico	Nitai	 described	 his	 career	 in	 the	 theatre	world	 in	

Israel,	both	as	actor	and	director,	his	innovations	in	choosing	
the	repertory	through	which	he	made	the	Israelis	familiar	with	
the	modern	theatre	and	the	staging	of	some	authors,	including	
Romanian	 ones.	He	 highly	 appreciated	 the	 organization	 in	
Brăila	of	„Sebastian’s	Days”	and	the	presence	of	such	a	large	
number	of	participants	in	the	events	manifestations.	Regarding	
the	 fragments	 of	 „The	Holiday	Game”	 presented	 at	 „Maria	
Filotti”	Theatre	of	Brăila,	of	the	three	variants	–	TES,	himself	
and	the	„Sebastian”	High	School	students	–,	he		was	especially	
pleased	with	the	success	of	the	director’s	conception	and	the	
interpretation	of	the	latter.

75 years  
from the 

« Kristallnacht » 

B u d a p e s t :  „ J e w i s h  L i f e  a n d  A n t i - S e m i t i s m  i n  E u r o p e  T o d a y ”
Interview with Eng. Ionel Schlesinger, President of the Jewish Community from Arad

On	October	 1-2,	 „Tom	 Lantos”	 Institute	 in	
Budapest	organized	the	Conference	on	“Jewish	
Life	and	anti-Semitism	in	Europe	Today”.		It	was	
attended	on	behalf	of	our	country	by	Eng.	Tiberiu	
Roth,	President	of	 the	Jewish	Community	 from	
Braşov,	and	Eng.	Ionel	Schlesinger,	President	of	
the	 Jewish	Community	 from	Arad,	who	 shared	
his	impressions	from	this	event.	He	pointed	out	
that	the	Conference	was	attended	by	more	than	
300	delegates	 from	38	countries,	by	a	number	
of	personalities,	among	them	Yair	Lapid,	 Israeli	
Minister	 of	 Finance,	Kzyriakos	Gerontopoulos,	
Greek	Deputy	Foreign	Minister,	Andrew	Baker,	
Director	 of	 International	Affairs	 of	 the	AJC,	
Ira	 Forman	 from	 the	US	Department	 of	State,	
which	 deals	 with	monitoring	 and	 combating	
anti-Semitism	 in	 the	 world,	Andrei	 Heiszler,	
President	of	MAZSIHISZ	(Federation	of	Jewish	
Communities	from	Hungary).	

The	Hungarian	Government	was	represented	
by	Vice-Prime	Minister	Tibor	Navracsics,	 Zsolt	
Németh,	Parliamentary	State	Secretary	 of	 the	
Hungarian	Foreign	Ministry,	and	Janos	Martony,	

Hungary’s	Foreign	Minister	also	had	a	speech.		
There	have	been	addressed	issues	such	as:	the	
current	policy	and	the	Jewish	life,	anti-Semitism,	
the	Holocaust	memory	and	politics	and	the	Jewish	
identity.	The	speakers	pointed	out	that	the	fight	
against	extremism	and	anti-Semitism	must	never	
cease.	They	 stressed	 the	 need	 to	 combat	 the	
apathy,	 to	 lead	a	continuous	activity	 to	combat	
the	anti-Semitism	and	to	attract	the	whole	society	
in	 this	 endeavor.	 The	 Hungarian	 authorities	
representatives	 have	 officially	 recognized	 that	
the	Hungarian	 State	 and	 its	 institutions	 have	
taken	active	part	in	the	Holocaust,	a	trauma	for	
the	whole	Hungarian	 society,	 but	 that	 currently	
the	Hungarian	democracy	 is	 able	 to	defend	 its	
citizens	from	those	who	seek	to	sow	hatred.	In	his	
intervention	Eng.	John	Schlesinger	drew	attention	
to	the	need	to	accurately	define	the	Jewish	identity	
and	on	the	fact	that	the	actions	of	the	Government	
and	of	the	institutional	level	must	reach	the	broad	
masses	of	the	people,	through	the	involvement	of	
the	church,	of	the	educational	system	and	of	the	
civil	society.

On	 November	 9,	 2013,	 the	 75th	
anniversary	of	what	 is	known	in	history	
as	 “Kristallnacht”	was	 commemorated	
in	Germany	and	in	other	countries	of	the	
world.	 This	 date	marks	 the	 beginning	
of	 systematic	 persecution	 of	 the	 Jews	
in	Germany.	On	November	9,	1938	the	
German	 authorities	 used	 the	 pretext	
of	 a	 “spontaneous”	 revenge	 for	 an	
assassination	attempt	against	a	German	
diplomat	 in	Paris	 by	 a	German	 Jewish	
refugee	 of	 Polish	 origin.	As	 a	 result,	
hundreds	of	synagogues	in	Germany	and	
Austria	were	burnt	down	and	the	homes	
and	shops	of	the	Jews	were	destroyed.	
1,000	 Jews	 lost	 their	 lives	 and	more	
than	30,000	were	taken	to	concentration	
camps.

In	many	 cities	 in	Germany	 candles	
have	 been	 lit	 on	 the	 commemoration	
occasion.	German	Chancellor	Angela	
Merkel	 said	 the	 “Kristallnacht	was	 an	
event	 that	humiliated	 the	Jews	and	 led	
to	the	Holocaust	and	the	German	people	
must	not	forget	the	past”.	The	ceremonies	
at	 the	Holocaust	Memorial	Museum	 in	
Washington	 outlined	 the	 poor	 reaction	
of	the	German	population,	of	the	clergy	
against	the	dramatic	events	of	November	
9th.	

Pope	Francis	 evoked	 in	 his	 turn,	 in	
front	of	the	faithful	gathered	in	St.	Peter’s	
Piazza	in	Rome,	the	75th	anniversary	of	
the	 “Kristallnacht”	 and	pointed	out	 that	
the	 night	 of	November	 9th,	 1938,	was	
the	 beginning	 of	 the	 road	 that	 led	 to	
the	Holocaust	and	this	should	never	be	
forgotten.
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Dintre toţi cei muritori devin nemuritori  
cei ce respectă două condiţii:

1. Să fi trecut în nefiinţă
2. Să nu fi trăit degeaba

COMEMORĂRI
• La	1	decembrie	1973	a	murit	 la	Tel-Aviv	fostul	
prim-ministru	al	Israelului,	David	Ben-Gurion,	pă-
rintele	statului	evreu.
• La	6	decembrie	1991	a	murit	la	Bucureşti	scriito-
rul	şi	publicistul	Vladimir	Colin,	autor	de	literatură	
fantastică.
• La	9	decembrie	1891	a	murit	la	Odessa	jurna-
listul	Leo	Pinsker.	În	lucrările	sale	a	pledat	pentru	
întoarcerea	poporului	evreu	în	Ereţ	Israel.
• La	13	decembrie	1204	a	murit	filosoful	Maimo-
nide,	 una	 dintre	 cele	mai	mari	 personalităţi	 din	
istoria	iudaismului.
• La	21	decembrie	1958	a	murit	în	California	scrii-
torul	Lion	Feuchtwanger.	Este	autorul	unor	lucrări	
ca	 „Evreul	 Süss”,	 „Evreica	 din	Toledo”,	 „Fraţii	
Oppenheim”	etc.
• La	25	decembrie	1998	a	murit	la	Bucureşti	ori-
entalistul	şi	istoriograful	Idel	Segal.

*
• La	1	decembrie	 1889	 s-a	 născut	 la	Bucureşti	
scriitorul	Alexandru	Dominic	(Reichmann).
• La	 1	 decembrie	 1911	 s-a	 născut	 la	Botoşani	
Ieronim	Şerbu.
• La	4	decembrie	1923	s-a	născut	la	Iaşi	profesorul	
Iancu	Fischer,	care	se	va	afirma	cu	lucrări	strălucite	
în	domeniul	filologiei	clasice.
• La	9	decembrie	1924	s-a	născut	scriitoarea	Tania	
Lovinescu.
• La	10	decembrie	1868	s-a	născut	 la	 Iaşi	Paul	
Weisinger,	care	va	deveni	cunoscut	prin	lucrările	
sale	de	filosofie.
• La	17	decembrie	1928	s-a	născut	la	Bucureşti	
scriitorul	Victor	Bârlădeanu.
• La	17	 decembrie	 1880	 s-a	 născut	 la	Odessa	
Vladimir	Jabotinski,	care	va	milita	pentru	crearea	
unui	stat	evreiesc	într-o	Palestină	liberă.
• La	23	decembrie	1930	s-a	născut	 la	Babadag	
cel	 care	 va	 deveni	 caricaturistul	 şi	 graficianul	
Albert	Poch.
• La	31	decembrie	1908	s-a	născut	Simon	Wie-
senthal,	 devenit	 cunoscut	 prin	 contribuţia	 sa	 la	
descoperirea	şi	judecarea	unor	criminali	de	război	
nazişti.

EVENIMENTE GLOBALE
1960 
• David	 Ben-Gurion	 se	 adresează	 celui	 de-al	
25-lea	Congres	Mondial	Sionist	de	 la	 Ierusalim,	
susţinând	 că	 imigraţia	 în	Ţara	Sfântă	 este	 pro-
blema	centrală	a	edificării	 statului	 iudeu	 şi	 este	
conformă	 unui	 precept	 talmudic,	 care	 prevede	
că	evreii	ortodocşi	rămaşi	în	diaspora	încalcă	un	
comandament	 religios.	Susţinerea	 lui	 a	 produs	
resentimente	 printre	 evreii	 din	America,	 sionişti	
şi	nesionişti,	 care	consideră	că	poţi	 fi	pe	deplin	
religios	mozaic	şi	în	diaspora.
1961 
• Consiliul	Mondial	 al	 Bisericilor,	 reprezentând	
sute	de	protestanţi	şi	ortodocşi,	condamnă	anti-
semitismul	ca	un	păcat	 împotriva	 lui	Dumnezeu	
şi	al	omului.
1966
• O	anchetă,	făcută	în	Franţa,	relevă	că	17%	dintre	
respondenţi	erau	de	părere	că	evreii	din	Franţa	nu	
trebuie	 consideraţi	 francezi,	 procent	 în	 scădere	
faţă	de	un	alt	sondaj,	din	1946,	la	care	43%	dintre	
respondenţi	împărtăşeau	această	convingere.
1972
• U.R.S.S.	a	permis	emigrarea	a	34.733	evrei.
1980	
• Vladislav	Gomulka,	 prim-secretarul	 Partidului	
Muncitoresc	Unit	Polonez,	 declanşează	o	 cam-
panie	antisemită	 în	 urma	constituirii	 sindicatului	
„Solidaritatea”.
• În	decembrie	1989,	peste	700	de	evrei	sovietici,	
reprezentând	175	organizaţii	evreieşti	din	U.R.S.S.,	
proveniţi	din	75	de	oraşe,	împreună	cu	evrei	din	
multe	ţări	occidentale,	se	întâlnesc	la	Mos	cova	la	
prima	conferinţă	naţională	a	evreilor	sovietici.

EVENIMENTE LOCALE
1920
• 4-5.12,	Bucureşti	–	Prima	adunare	a	reprezentan-
ţilor	tuturor	cumpărătorilor	de	terenuri	în	Palestina,	
prin	reţeaua	„achuzelor”	din	ţară.	Din	raportul	pre-
zentat	rezultă	că	există	în	România	80	„achuze”,	
cu	861	membri,	care	au	subscris	29.635	dunami,	
în	valoare	de	21	milioane	lei.
• 24.12	–	Programul	Partidului	Social	Ţărănesc,	
conceput	de	Zanfir	Arbore,	prevede,	între	altele,	
completa	egalitate	în	faţa	legilor	a	tuturor	cetăţe-
nilor	ţării,	fără	deosebire	de	sex,	rasă,	religie	sau	
naţionalitate.
• 27.12,	 Bucureşti	 –	 Se	 înfiinţează	Societatea	
Compozitorilor	Români.	Printre	membrii	fondatori:	
Marcel	Mihalovici	şi	Filip	Lazăr.	
• N.B.	În	cursul	anului	1920	iau	fiinţă	numeroase	
societăţi	comerciale	şi	au	loc	evenimente	culturale	
ca:	apariţii	editoriale,	expoziţii,	publicaţii	în	limba	
idiş	ş.a.

HARY KULLER

CALENDARUL 
LUNII DECEMBRIE

Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y

În	ziua	de	18	octombrie	a	încetat	din	
viaţă	eminenta	traducătoare	şi	exegetă	
a	literaturii	poloneze	şi	franceze,	Olga	
Zaicik.	S-a	născut	pe	8	noiembrie	1921,	
în	Lodz	(Polonia).	Fiică	a	Jochwetei	şi	
a	 lui	Manase	Zayczyk.	S-a	 stabilit	 în	
România	împreună	cu	familia	în	1927.	
Urmează	cursurile	primare	şi	secunda-
re	 la	Piteşti	 (1928-1938),	absolvite	 la	
Şcoala	Centrală	din	Bucureşti	 (1938-
1940).	 În	 perioada	 1940-1944,	 din	
cauza	 legilor	 rasiale,	nu	poate	studia	
medicina	(aşa	cum	îşi	dorea	tatăl	ei),	
dar	urmează	Şcoala	sanitară	evreias-
că.	După	război	se	înscrie	la	Facultatea	
de	Litere	şi	Filosofie	a	Universităţii	din	
Bucureşti,	specializându-se	în	limba	şi	
literatura	franceză	(1944-1947).	Îşi	va	
susţine	 licenţa	 cu	 teza	 “Sentimentul	
morţii	la	Pascal”.	Din	1948	până	la	pen-
sionare	(1976)	va	fi	redactor	la	Editura	
de	Stat	 (1948-1951),	Editura	 de	Stat	
pentru	Literatură	şi	Artă	(unde	în	1959	

va	deveni	şef	de	secţie),	Editura	pentru	
Literatură	Universală	(ca	şef	al	secţiei	
de	literaturi	romanice,	din	1965)	şi	Edi-
tura	Univers	(din	1970).	Colaborează	
la	 „Secolul	 20″,	 „România	 literară”,	
„Cahiers	roumains	d’études	littéraires”,	
„Lettres	 Internationales”	 ş.a.	 Pentru	
activitatea	de	traducătoare	a	primit	din	
partea	statului	polonez	Crucea	de	Aur	a	
Ordinului	pentru	Merit	(1970),	Medalia	
Amicus	Poloniae	(1976),	Premiul	Asoci-
aţiei	Autorilor	(ZAIKS)	(1980)	şi	Crucea	
de	Cavaler	al	Ordinului	Naţional	Merite	
pentru	Republica	Polonă	(1999),	iar	din	
partea	Preşedinţiei	României	–	Ordinul	
Naţional	pentru	Merit	în	grad	de	Ofiţer	
(2000).	

Primul	studiu	critic	publicat	de	Olga	
Zaicik,	 “Pasiunea	 romantică”	 (1965),	
prezintă	 creaţia	 poeţilor	Adam	Mick-
iewicz	şi	Juliusz	Siowacki.	Monografia	
Henryk	Sienkiewicz	 (1972)	 continuă	
mai	 vechile	preocupări	de	critică	 lite-

rară.	Ca	traducătoare,	Olga	Zaicik	s-a	
implicat	în	transpunerea	în	româneşte	
a	 prozei	 polone,	 în	 palmaresul	 său	
intrând	versiuni	ale	unor	autori	de	pri-
mă	mărime,	 precum	clasicii	Boleslav	
Prus,	Henryk	Sienkiewicz	 (Potopul),	
Zofia	Nalkowska,	Eliza	Orzeszkowa,	
Maria	Dabrowska.	Un	loc	însemnat	îl	
ocupă	 tălmăcirile	 din	 proza	 contem-
porană,	incluse	în	mai	multe	antologii,	
ca	 şi	 din	 scriitori	moderni	 (Jaroslaw	 
Iwaszkiewicz,	 Stanislaw	 Ignacy	 
Witkiewicz,	Witold	Gombrowicz	 etc.)	
ori	mai	recenţi	(Czeslaw	Milosz,	Olga	
Tokarczuk).	Prin	 dispariţia	Olgăi	 Zai-
cik,	 literatura	 română	 şi	 comunitatea	
evreiască	 suferă	 o	 grea	 pierdere.	A	
fost	 înmormântată	 în	Cimitirul	 evre-
iesc	din	Şoseaua	Giurgiului,	duminică,	 
27	octombrie.	

Condoleanţe	fiicei	distinsei	scriitoa-
re,	Ana-Maria	Iosup.	

(B.M.M.)

În	urmă	cu	zece	ani,	s-a	stins	din	viaţă	la	Tel	Aviv	regi-
zorul	român	de	film	Mircea	Săucan.	Intâmplarea	a	făcut	ca,	
puţin	timp	înainte,	să	se	fi	lansat	la	Bucureşti	numărul	13	al	
Caietelor	culturale	„Realitatea	Evreiască”,	editate	la	Hasefer	
şi	 coordonate	de	Geo	Şerban,	număr	consacrat	 chiar	 lui	
Mircea	Săucan.	Caietul	cultural	R.E.,	semnat	de	Iulia	Blaga,	
intitulat	„Fantasme	şi	adevăruri.	O	carte	cu	Mircea	Săucan”,	
porneşte	de	la	un	interviu	din	1998,	tânăra	autoare	alcătuind	
o	monografie	 captivantă	 a	 reputatului	 regizor,	 silit	 în	 anii	
’80	să	şomeze	şi	apoi,	în	1987,	să	plece	în	Israel.	„Viaţa	lui	
Mircea	Săucan	poate	servi	ea	singură	ca	material	pentru	un	
film	sau	un	roman“,	scrie	Iulia	Blaga.	

Născut	la	Paris,	în	1928,	dintr-un	tată	român	şi	o	mamă	
evreică,	a	cărei	familie	va	fi	exterminată	la	Auschwitz,	iniţial	
sincer	procomunist,	devine	repede	indezirabil	şi,	în	cele	din	
urmă,	persecutat	politic	pentru	calitatea	artistică	a	filmelor	
sale.	 Interviurile	 cuprinse	 în	 acest	 volum	sunt	 destăinuiri	
impresionante,	de	o	onestitate	tulburătoare,	povestea	unui	
destin	cu	 totul	special.	Sunt	 „prinse“	 în	montaj	articole	şi	
cronici	despre	Mircea	Săucan,	proiecte	de	scenarii	(Izidor	
Mânecuţă),	fragmente	confesive	decupate	„cinematografic“	

din	biografia	regizorului	(şi	scriitorului),	mărturii	şi	„pledoarii“	
ale	 prietenilor,	 cunoscuţilor	 şi	 colaboratorilor	 săi	 (Mircea	
Horia	Simionescu,	Radu	Cosaşu,	Sorin	Vieru,	Gina	Vieru,	
Radu	 Ionescu,	Dan	Nuţu,	Călin	Căliman,	Mihai	Creangă,	
Nicolae	Manolescu	–	prezent	cu	un	interviu),	cronici	despre	
filmele	lui	Săucan	în	ţară	şi	străinătate	(Franţa,	Israel).	Dar	
şi	despre	prozatorul	Săucan,	despre	care	au	scris	 Ioana	
Pârvulescu,	Adrian	Marino,	Leon	Volovici,	ş.a.	

Între	1948-1952	a	studiat	regia	la	Institutul	Unional	de	
Cinematografie	din	Moscova,	unul	dintre	profesori	fiindu-i	
chiar	marele	Eisenstein.	A	realizat	numeroase	filme	artistice	
şi	documentare.	Prieten	cu	regizorul	Victor	Iliu,	cu	Gheorghe	
Ursu,	 disidentul	 ucis	 de	Securitate,	 a	 colaborat	 cu	Horia	
Lovinescu	la	realizarea	celor	mai	reuşite	pelicule:	„Meandre”	
şi	„Suta	de	lei”.	S-a	bucurat	de	aprecierea	unor	critici	din	
Franţa	şi	Israel,	fiind	considerat	un	inovator	şi	un	artist	de	
mare	talent.	Bun	prozator,	nu	a	avut	răgazul	să-şi	alcătu-
iască	o	operă,	dar	înţelepciunea	sa	de	om	cu	experienţă,	
cu	ascendenţă	în	tradiţiile	iudaice	şi	universal-culturale,	îl	
atrage	pe	oricare	cititor.	(B.M.)

Pios omagiu: Olga Zaicik  (1921-2013)

REMEMBER Mircea Săucan (z.l.) (1928-2003)

Flori, fanfară, respect şi amintiri de Ziua Armatei 
De	Ziua	Armatei	Române,	 la	Monumentul	Eroilor	

din	Parcul	Carol,	o	mulțime	de	oficialități	au	venit	să	
depună	coroane	de	flori	în	amintirea	ostașilor	căzuți	în	
luptele	pentru	apărarea	pământului	patriei.	Nu	au	lipsit	
delegații	din	partea	Președinției,	Guvernului,	Ministe-
rului	Apărării	și	a	celui	de	Interne,	a	SRI	și	altor	servicii	
de	informații,	pompieri,	jandarmi,	autorități,	organizații	
ale	veteranilor.	

Ca	în	toți	ceilalți	ani,	Federația	Comunităților	Evreiești	
din	România	și-a	exprimat	respectul	pentru	eroii	care	
și-au	vărsat	sângele	în	războaiele	pentru	apărarea	pa-
triei	–	printre	aceștia	fiind	și	numeroși	evrei	–	depunând	
o	coroană	de	flori	 la	Monumentul	Eroilor.	F.C.E.R.	a	
fost	reprezentată	la	ceremonie	de	ing.	Paul	Schwartz,	
vicepreședinte	al	Federației	și	președinte	al	C.E.B.,	Zwi	
Hascal	și	Alexandru	Marinescu.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna octombrie: SPITZER CLARA 
(94	 de	 ani,	Cimitirul	Giurgiului),	 IDELOVICI MOISE (84	 de	 ani,	
Cimitirul	Giurgiului),	SIMION SONIA (93	de	ani,	Cimitirul	Giurgiu-
lui),	SCHAFFER ITAMAR (80	de	ani,	Cimitirul	Giurgiului),	SEGAL 
EUGEN	(80	de	ani,	Cimitirul	Filantropia),	ALBIN BELLA	(83	de	ani,	
Cimitirul	Giurgiului),	ZAICIK SPITZER OLGA (92	de	ani,	Cimitirul	
Giurgiului),	GRUIA LEONARD (92	de	ani,	Cimitirul	Giurgiului)

Comunitatea	Evreilor	Bacău	anunţă	cu	profundă	
durere	trecerea	în	nefiinţă	a	celui	care	a	fost	un	vechi	
şi	 deosebit	 colaborator,	 ing. BENO BERCOVICI,	
căruia	îi	vom	păstra	o	vie	şi	neştearsă	amintire.	În-
humarea	a	avut	loc	pe	data	de	1	noiembrie	2013	în	
cimitirul	israelit	din	Bacău.

Conferinţă  despre presa evreiască interbelică  
la Colegiul Noua Europă

Marţi,	 22	 octombrie	 a.c.,	Colegiul	
Noua	Europă	din	Bucureşti	a	găzduit	
conferinţa	 cu	 tema	Noi perspective 
asupra presei evreieşti din România,	
organizată	 de	 dr.	 Camelia	 Crăciun,	
lector	la	Facultatea	de	Limbi	şi	Literaturi	
Străine	 a	Universităţii	 din	Bucureşti,	
cercetător	la	CSIER.	În	cadrul	acestui	
eveniment	au	fost	susţinute	o	serie	de	
comunicări	privind	specificitatea	presei	
evreieşti	interbelice	din	România.	

Prima	sesiune	de	comunicări,	mo-
derată	de	dr.	Camelia	Crăciun,	s-a	refe-
rit	la	contextul	social-politic	şi	direcţiile	
ideologice	ale	publicaţiilor	evreieşti.	Ea	
a	cuprins	prelegerile	susţinute	de:	dr.	

Claudia	Ursuţiu,	 de	 la	Facultatea	 de	
Studii	Europene	a	Universităţii	Babeş-
Bolyai	din	Cluj,	despre	presa	evreiască	
de	 orientare	 naţional	 sionistă;	 lector	
dr.	Magda	Răduţă,	de	la	Facultatea	de	
Litere	a	Universităţii	din	Bucureşti,	care	
a	evocat	cele	mai	importante	figuri	de	
jurnalişti	evrei	din	presa	 românească	
de	stânga;	dr.	Răzvan	Pârăianu,	de	la	
Facultatea	de	Ştiinţe	şi	Litere	a	Univer-
sităţii	 „Petru	Maior”din	Târgu	Mureş,	
care	 a	 vorbit	 despre	 activitatea	 „Cu-
rierului	 Israelit”	 în	contextul	 regimului	
totalitar	de	extremă	dreapta.

A	 doua	 sesiune,	moderată	 de	 dr.	
Claudia	Ursuţiu,	 a	 abordat	 tematica	

vieţii	culturale	şi	comunitare	evreieşti,	şi	
a	cuprins	prezentările	drd.	Claudia	Cîţă,	
de	la	Facultatea	de	Limbi	şi	Literaturi	
Străine	 a	Universităţii	 din	Bucureşti,	
despre	 cotidianul	 „Israelitul	 român”,	
ca	paradigmă	a	dialogului	intercultural;	
drd.	Andreea	Toma,	din	partea	CSIER,	
cu	o	expunere	despre	viaţa	comunitară	
evreiască	relevată	în	paginile	ziarului	
„Egalitatea”	la	începutul	sec.	al	XX-lea;	
dr.	Camelia	Crăciun,	care	a	oferit	o	ima-
gine	de	ansamblu	a	revistei	„Adam”	în	
contextul	publicaţiilor	culturale	evreieşti	
ale	epocii.	

DAN DRUŢĂ 
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75 שנה מאז "ליל הבדולח"

הגשר לסובלנות – הדרך לידידות וכבוד

ניקו ניתאי השחקן 
והבמאי אשר הביא 

תיאטרון אחר לציבור 
הישראלי 

השחקן והבמאי הישראלי ממוצא 
רומני – ניקו ניתאי – הוזמן להשתתף 

ב"ימי סבאסטיאן" בבראיילה.
בישראל החייה ניקו ניתאי את 

היצירות של סבאסטיאן ושל דרמטורגים 
אחרים מרומניה. הוא תרגם את המחזות 
לעברית ואף הציג אותן בתיאטרון שלו, 

"תיאטרון קרוב" בתל אביב. בריאיון 
שהעניק לירחון ריאליטאטיה, השחקן 

סיפר על פגישתו עם סבאסטיאן 
כתלמיד בתיכון "קולטורה 2", שבה 

הדרמטורג ואחיו היו מורים, על שנות 
נעוריו צעירותו בבוקרשט, על תחילת 

עיסוקו כאמן ועל החלטתו לעלות 
לישראל כשגילה שהאנטישמיות חוזרת 

לרומניה ואפילו לתיאטרון.
ניקו ניתאי צייר את עיסוקו 

בתיאטרון הישראלי כשחקן וכבמאי. 
הוא דיבר על החידושים בבחירת 

התכניות, על החלטתו להביא תיאטרון 
מודרני, ועל הציבור הישראלי שנמשך 

לתיאטרון זה ונמשך ולראות על הבמה 
גם שחקנים רומנים. 

ניקו ניתאי התלהב מארגון האירועים 
בבראיילה של "ימי סבאסטיאן" 

ומנוכחות של ציבור משתתפים כה 
גדול. הוא גם התייחס לחלקים מההצגה 
"משחק של חופש" שהועלה בתיאטרון 

מאריה פילוטי מבראיילה. 
בדבריו התייחס להופעות, לתיאטרון 
הממלכתי היהודי ולהופעת התלמידים 
מתיכון "סבאסטיאן" והתלהב במיוחד 

מהבימוי והמשחק של התלמידים.

במהלך שלושה ימים, מה-20 עד 
ה-22 באוקטובר שנה זו, התקיים 

בבוקרשט אירוע "הגשר לסובלנות" 
שארגן בני ברית רומניה, הפורום 

"ד"ר משה רוזן", ביוזמת בני ברית 
אירופה כדי להכיר טוב יותר ולקרב 

בין יהודים ולא-יהודים. האירוע נערך 
בשיתוף מוסדות מכובדים כמו ממשלת 
רומניה, בית הנבחרים, מכון התרבות 

הרומנית, עיריית בוקרשט, עיריית אזור 
5 בבוקרשט, מכון "אלי ויזל" והפדרציה 

של הקהילות ברומניה.
בתוכנית האירוע היו שני מופעים 
מוזיקאליים, הצגת תיאטרון וכן שני 
מושבים של הרצאות אשר התקיימו 

בבניין הפרלמנט: המושב הראשון נוהל 
על ידי מנכ"ל מכון "אלי ויזל", ד"ר 

אלכסנדרו פלוריאן. נושא ההרצאות היה 
האנטישמיות בעבר, האפליה והמצב 
כיום. מושב שני נוהל על ידי יו"ר 

הפדרציה של הקהילות ברומניה, ד"ר 
אאורל ויינר, במושב דובר על תרומת 

האוכלוסייה היהודית לפיתוח המדינה 
הרומנית המודרנית. 

פתיחת האירועים התקיימה באולם 
מלא מפה לפה, אטאנאל רומאן. 

לפני קונצרט הפתיחה לאירועים נאמו 
יו"ר פורום בני ברית "ד"ר משה 

רוזן" ברומניה (ב. ב. ר.), אינג' ז'וסה 
יאקובסקו, סגנית יו"ר בני ברית אירופה 

(ב. ב. א.), אריקה וון גלדר, ויו"ר בית 
הנבחרים, ולרי זגוניה, כולם דיברו על 
הצורך להגן על הערכים של האומות 
אשר ליוו את פעולות בני ברית מאז 
היווסדו. פעולות שבהן נתמכו אנשי 
מדע, אנשי אמנות, פעולות שנלחמו 
באפליית הדתות השונות בכל מקום 
בעולם ועל תפקיד היהודים בפיתוחה 

של החברה הרומנית.
בכל האירועים נרשמה השתתפות 
רבה ובכללה אישים פוליטיים אשר 
הביעו את דעתם, אנשי מדע, אנשי 

אמנות, נוצרים ויהודים.

הצלחה גדולה לבני ברית

ב-2-1 באוקטובר שנה זו ארגן מכון 
"טום לאנטוס" מבודפשט סימפוזיון 

"חיים יהודיים והאנטישמיות באירופה 
של היום".

מרומניה נסעו לכנס אינג' טיבריו 
רוט, יו"ר קהילת בראשוב, ואינג' יונל 
שלזינגר, יו"ר קהילת אראד. אינג' יונל 

שלזינגר שיתף אותנו בהתרשמויותיו 
בכנס וסיפר שבכנס השתתפו 300 
נציגים מ-38 ארצות. בין האורחים 
שנכחו היו שר האוצר של ישראל, 
יאיר לפיד, תת-שר החוץ של יוון, 

קיריאקוס גאבונטופולוס, מנכ"ל עסקים 
בינלאומיים של אי. זי. אי. אנדרה 
באקר, אירא פורמן ממשרד החוץ 

של ארצות-הברית, אחראית למניעת 
האנטישמיות בעולם, אנדריי הייזלר, 
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות 

בהונגריה, ממשלת הונגריה הייתה 
מיוצגת על ידי סגן ראש הממשלה, 

טיבור נאבראקסיקס, שר החוץ ההונגרי, 
יאנוש מרטוני, ותת-שר פרלמנטארי 

במשרד החוץ ההונגרי, זולט נגט.
יאנוש מרטוני, שר החוץ ההונגרי, 
דיבר על החיים היהודיים והפוליטיים 
בעבר. כל השאר הנואמים דיברו על 

האנטישמיות ועל השואה והשפעתן על 
היהודים. הנואמים כולם טענו שעל 

המלחמה נגד הקיצוניים והאנטישמיים 
להימשך במלוא עוצמתה, הם התעכבו 

על הצורך להילחם נגד האדישות ולהיות 
פעיל כל הזמן ולמשוך עוד ועוד את 
הציבור נגד התחדשות האנטישמיות.

נציגים של שלטונות הונגריים הכירו 
רשמית שמדינת הונגריה ומוסדותיה 

השתתפו באופן פעיל בשואה, בבחינת 
כתם לכל העם ההונגרי, אבל עכשיו 

הדמוקרטיה ההונגרית מסוגלת להגן על 
אזרחיה מאנשים שרוצים להפיץ שנאה.
אינג' יונל שלזינגר דיבר על הצורך 
לדבר בזכות היהודים ותרומתם, ועל 

חשיבות הדבר שממשלת הונגריה 
ומוסדותיה יביאו זאת לידיעת הציבור 

הרחב, לידיעת הכנסיות, מוסדות החינוך 
והחברה בכללותה. 

אנדרטה הורטי 
בבודפשט  

בשנים האחרונות כוחות פוליטיים 
רדיקאליים בהונגריה מתבטאים 

חזק יותר כדי לשקם אישים שנויים 
במחלוקת מהתקופה של בין המלחמות 

ומזמן מלחמת העולם ה-2, ובראשם 
מיקלוש הורטי, שהיה שליט הונגריה 
בשנת 1944, הצטרף להיטלר ובימיו 

הוגלו היהודים למחנות ההשמדה של 
הנאצים. כך, בתחילת נובמבר, במרכז 

בודפשט, בכנסייה "חזרה למולדת", 
חנכו אנדרטה ובה דיוקנו של הורטי. 

בטקס שנערך בכנסייה השתתפו כ-300 
איש. רבים מהם הגיעו במדי המשמר 
ההונגרי, שהוא ארגון אסור – מדים 

צבאיים מתקופת המלחמה או במדים 
של הנאצים.

בטקס נכחו חברי הפרלמנט של 
מפלגת ז'וביק, מארגני הטקס.  

חבר הפרלמנט ממפלגת ז'וביק – 
מרטון גיסנגיוסי אמר שמיקלוש הורטי 

היה "האיש הגדול ביותר בהונגריה 
במאה ה-20 אשר ניהל מדיניות של 
'הצלת העם'". הדובר טען שהוא לא 
מעלה על הדעת שאחרי שהמשטר 

השתנה, מנהיגי הונגריה לא מצאו לנכון 
להחזיר אותו למעמד שראוי להקים 
בעבורו אנדרטה במרכז עיר הבירה.

בזמן הטקס והאסיפה, התאספו לפני 
הכנסייה כ-700 איש ממפלגות מתנגדות 

ומחברות שונות אשר מחו והחזיקו 
בידם שלטים "נאצים לכו הביתה", 
"בוגדים נאציים", "אנחנו לא ניתן". 
רוב אנשי המחאה ענדו על חולצתם 
את הטלאי הצהוב, הלוא הוא המגן 

דוד הצהוב שהיהודים חויבו לענוד בימי 
השואה, והחזיקו בידם פלקטים ותמונות 

של שחקנים ידועים, סופרים, אנשי 
ספורט, אנשי אקדמיה הונגרים ממוצא 

יהודי. התמונות היו מעוטרות בטלאי 
הצהוב – המגן דוד הצהוב. נציגים של 
מפלגת השלטון "פידאס" מחו גם הם 
נגד מה שעשו אותם קיצוניים ימניים.

ב-9 בנובמבר שנה זו נערכו בגרמניה 
ובארצות אחרות אזכרות לרגל 75 

שנה למה שנרשם בעולם כולו כ"ליל 
הבדולח". תאריך זה היה תחילתו של 
גירוש מאורגן של היהודים מגרמניה.

ב-9 בנובמבר 1938, ניצלו שלטונות 
גרמניה כסיבה לנקם ניסיון של פליט 
יהודי מגרמניה, שהיה בעצם ממוצא 
פולני, להרוג דיפלומט גרמני בפריז 

– וכך מאות בתי כנסת בגרמניה 
ובאוסטריה נשרפו ודירות וחנויות של 

יהודים נהרסו. אלף יהודים נרצחו ויותר 
מ-30 אלף נשלחו למחנות. 

בודפשט החיים היהודיים והאנטישמיות באירופה של היום. ריאיון עם 
אינג' יונל שלזינגר, יו"ר קהילת אראד

לרגל האזכרה, הודלקו נרות זיכרון 
בהרבה ערים בגרמניה. קנצלרית גרמניה 
אנג'לה מרקל הראתה ש"ליל הבדולח" 

היה אירוע שמטרתו הייתה השפלת 
היהודים וזה הוביל לשואה. העם 

הגרמני לא צריך לשכוח את העבר, 
אמרה קנצלרית גרמניה.

באירועים שאורגנו במוזיאון השואה 
בוושינגטון לזכר "ליל הבדולח", הראו 

שהעם הגרמני הגיב באדישות לאירועי 
ה-9 בנובמבר. 

האפיפיור פרנצ'סקו הזכיר באוזני 
מאמיניו שהתאספו בכיכר פטרוס את 

אותו היום, "ליל הבדולח", לפני 75 
שנה, והראה ש-9 בנובמבר 1938 היה 
תחילת הדרך שהובילה לשואה. דבר 

שאין לשכוח לעולם, אמר בנאומו.
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Gyöngyösi	 (cel	
care	 a	 propus	
realizarea	 unei	
liste	cu	deputaţii	
evrei	 cu	 dublă	
cetăţenie,	 un-
gară	şi	israelia-
nă),	l-a	calificat	
pe	Miklos	 Hor		
thy	 drept	 “cel	
mai	 mare	 om	
de	stat	al	seco-
lului	 XX”,	 care	
a	dus	o	politică	
de	 “salvare	 a	
naţiunii”.	Vorbi-
torul	a	conside-
rat	 inacceptabil	
faptul	 că,	 după	
schimbarea	 re-
gimului,	 fostul	
guvernator	 al	
Ungariei	 nu	 a	
fost	 reabilitat	şi	
că	nu	i	s-a	ridi-
cat	o	statuie	în-
tr-un	 loc	 public	
din	capitală.

În 	 ace laş i	
t imp,	 în	 faţa	
biserici i 	 s-au	
adunat	cel	puţin	

700	de	protestatari,	membri	ai	partidelor	
de	opoziţie	şi	ai	unor	organizaţii	ale	so-
cietăţii	civile,	care	au	scandat	lozinci	ca	
“nazişti,	plecaţi	acasă”,	“trădători	nazişti”	
şi	 “nu	ne	vom	 lăsa”.	Cei	mai	mulţi	pro-
testatari	purtau	steaua	galbenă,	lozinci	şi	
portrete	ale	unor	cunoscuţi	artişti,	scriitori,	
oameni	de	ştiinţă	şi	sportivi	unguri	de	ori-
gine	evreiască,	tablourile	fiind	împodobite	
de	asemenea	cu	steaua	galbenă.	Pe	o	
pancartă	 a	 demonstranţilor	 se	 afla	 un	
portret	care-i	înfăţişa	pe	Hor	thy	şi	Hitler,	
cu	explicaţia:	“împreună	au	distrus	ţara,	
ne-a	ajuns	o	singură	dată”,	iar	pe	alta	se	
putea	citi:	“Horthy	este	răspunzător	pen-

tru	moartea	a	peste	100.000	de	militari	
maghiari”.

Unii	dintre	participanţii	la	ceremonie,	
care	nu	citiseră	probabil	aceste	 lozinci,	
se	întrebau	nedumeriţi	de	ce	s-a	adunat	
lumea	să	protesteze.	Li	 s-a	explicat	 că	
“ăia	 sunt	 evreii”.	 “Am	simţit	 de	departe	
mirosul	lor”,	s-a	auzit	în	rândurile	lor,	unii	
îndemnându-i	să	se	ducă	în	Israel	sau	la	
Dunăre	(aluzie	la	împuşcarea	evreilor	din	
Budapesta	de	către	nyilaşişti	în	toamna	lui	
1944.)	“Dar	de	ce,	doar	Horthy	i-a	salvat”,	
s-au	întrebat	alţii.	Da,	Horthy	“i-a	salvat”,	
aşa	cum	şi	Antonescu	“i-a	salvat”	pe	evreii	
români.	 Întrebarea	este	cum	de	au	mai	
murit	atât	de	mulţi	evrei	din	România	şi	
Ungaria	în	lagăre,	dacă	tot	au	avut	atâţia	
salvatori?

Fidesz consideră  
că a fost o “provocare” 

Antal	Rogán,	 liderul	 fracţiunii	 parla-
mentare	a	Fidesz,	a	declarat	că	acţiunea	
a	 fost	o	 “provocare”	a	extremei	drepte,	
vizând	 subminarea	 imaginii	 Ungariei	
în	 lume,	 în	 condiţiile	 în	 care	 guvernul	
Orbán	a	declarat	de	mai	multe	ori	că	se	
delimitează	 de	 declaraţiile	 antisemite	
ale	 “Jobbik”	 şi	 îi	 va	 apăra	 pe	 cetăţenii	
Ungariei.	Este	adevărat,	în	ultimul	timp,	
reprezentanţi	ai	guvernului	au	recunoscut	
Holocaustul	din	Ungaria,	au	subliniat	că	
acesta	a	fost	o	traumă	a	întregii	societăţi	
ungare	 şi	 au	 declarat	 anul	 2014,	 când	
se	împlinesc	70	de	ani	de	la	deportarea	
evreilor,	an	comemorativ	.	Dar	observato-
rii	vieţii	politice	din	Ungaria	arată	că,	prin	
neluarea	 unor	măsuri	 legale	 împotriva	
unor	 asemenea	manifestări,	 guvernul	
le	promovează	tacit.	Se	profită	de	faptul	
că	 în	Ungaria	nu	există	o	 lege	care	să	
interzică	simbolurile	fasciste,	antisemite,	
xenofobe	sau	promovarea	personalităţilor	
controversate	ale	acestei	perioade.

EVA GALAMBOS

Andrei Oişteanu – 
sărbătorit de prieteni, colegi şi cititori

De	la	instalarea,	în	2010,	a	guvernului	
de	 centru-dreapta	Fidesz	 şi	 intrarea	 în	
parlament	 a	 formaţiunii	 politice	 de	 ex-
trema	dreaptă	 „Jobbik“,	 în	Ungaria	 s-a	
intensificat	procesul	de	reabilitare	a	unor	
personalităţi	 de	 orientare	 fascistă	 din	
perioada	 interbelică	 şi	 din	 timpul	 celui	
de-al	doilea	război	mondial,	în	frunte	cu	
Miklos	Horthy,	guvernator	al	Ungariei	şi	
aliat	al	lui	Hitler,	sub	a	cărui	guvernare,	în	
1944,	evreii	au	fost	deportaţi	în	lagărele	
de	exterminare	naziste.	Tot	mai	multe	voci	
din	extrema	dreaptă	a	eşichierului	politic,	
dar	şi	unii	istorici	cer	reabilitarea	acestuia.	
Astfel,	la	începutul	lui	noiembrie,	chiar	în	
centrul	Budapestei,	la	biserica	„Revenirii	
la	patrie”	a	fost	reinaugurat	un	bust	al	lui	
Horthy.	 ”Dacă	ar	 fi	 depins	 de	 „Jobbik“,	
a	comentat	 cotidianul	 „Népszava”,	anul	
2013	ar	fi	fost	anul	jubiliar	Horthy	în	Unga-
ria”,	în	amintirea	faptului	că	rămăşiţele	lui	
Horthy	au	fost	aduse	în	ţară	şi	înhumate	
la	Kenderes	în	urmă	cu	20	de	ani.	A	fost	
o	propunere	pe	care	acest	partid	ar	fi	dorit	
să	o	prezinte	în	parlament.	Nu	s-a	ajuns	
până	acolo,	dar	 în	numeroase	 localităţi	
din	Ungaria	au	 fost	 ridicate	busturi	 sau	
puse	plachete	comemorative.	În	plus,	mai	
multe	străzi	au	primit	numele	lui	Horthy,	
iar	 guvernul	 a	 reînviat	 fundaţia	Ordinul	
Sfântul	Ştefan,	iniţiată	de	Maria	Tereza,	
apoi	preluată	în	1938	de	Horthy.	În	sep-
tembrie,	 la	o	 ceremonie	 în	memoria	 lui	
Horthy	de	la	Kenderes,	vicepreşedintele	

parlamentului,	Sándor	Lezsák	 (Fidesz),	
s-a	plâns	că	în	opinia	publică	din	Ungaria	
„mai	persistă	cele	patru	decenii	socialist-
comuniste	 care	 au	 otrăvit	 conştiinţele	
cu	o	propagandă	mincinoasă	 legată	de	
Horthy”	 şi	 a	 cerut	 reabilitarea	 fostului	
guvernator.

Evenimentul	reinaugurării	bustului	de	
la	Budapesta	al	lui	Horthy	a	fost	prilejuit	
de	cea	de	a	75-a	aniversare	a	primului	
dictat	de	la	Viena,	când	o	parte	din	Slo-
vacia	a	revenit	Ungariei	şi	atunci	s-a	pus	
piatra	 de	 temelie	 a	 bisericii	 în	 care	 se	
găseşte	bustul	lui	Horthy.	A	fost	de	fapt	o	
nouă	inaugurare,	deoarece	acesta	a	fost	
aşezat	 în	biserică	 în	urmă	cu	şase	ani.	
Acum	însă	a	fost	scos	în	pridvorul	biseri-
cii,	pentru	ca	toţi	cei	care	au	participat	la	
ceremonie	să	îl	poată	vedea.

“De fapt ce vor evreii ăştia, 
doar Horthy i-a salvat”

La	slujba	de	 reinaugurare,	 ţinută	de	
pastorul	 Loránd	Hegedüs	 jr.,	 cunoscut	
pentru	vederile	lui	extremiste,	au	partici-
pat aproximativ	300	de	persoane,	multe	
dintre	ele	purtând	uniforma	Gărzii	Ungare,	
interzisă,	uniforme	militare	din	perioada	
celui	 de-al	 doilea	 război	mondial	 sau	
chiar	naziste.	Au	fost	de	faţă	parlamen-
tari	ai	partidului	 „Jobbik“,	care	au	 iniţiat	
ceremonia.	Deputatul	partidului,	Márton	

U n  m e m o r i a l  H o r t h y  l a  B u d a p e s t a

(Urmare din pag. 11)

Dr.	Eugen Ciurtin,	cercetător	în	cadrul	
Institutului	de	Istorie	a	Religiilor,	a	elogiat	
activitatea	lui	Andrei	Oişteanu	şi	meritele	
sale	deosebite	în	înfiinţarea	şi	activitatea	
acestuia.	El	a	subliniat	însemnătatea	lu-
crării	“Imaginea	evreului	în	cultura româ-
nă”,	la	care	autorul	a	lucrat	cu	deosebită	
acribie,	şi	rigoarea	care	predomină	în	ori-
ce	demers	ştiinţific	pe	care	îl	întreprinde

„M-au interesat  
întotdeauna temele tabu”
Andrei Oişteanu	 a	mulţumit	 pentru	

iniţiativa	organizării	acestui	eveniment	şi	
pentru	cuvintele	frumoase	care	s-au	spus.	
Referindu-se	la	preocupările	lui,	a	subli-
niat	că	„Imaginea	Evreului”	nu	s-a	născut	
pe	un	teren	virgin,	la	CSIER	fiind	editate	
numeroase	 lucrări	 legate	 de	 acest	 su-
biect.	El	a	arătat	că	şi	înainte	de	1990	l-au	
preocupat	temele	tabu,	dar	abordarea	lor	
nu	a	fost	uşoară	nici	după	aceea,	existând	

prejudecăţi	conservatoare	care	au	lăsat	
la	margine	subiecte	din	cultura	română.	A	
fost	o	aventură	dificilă,	cu	riscul	greşelilor,	
ceea	ce	i	s-a	şi	întâmplat	şi	pe	care	le-a	
corectat	 pe	parcurs.	Andrei	Oişteanu	a	
subliniat	 importanţa	 traducerii	 cărţilor	
autorilor	români	pentru	a	fi	cunoscuţi	în	
străinătate	şi	a	scos	în	evidenţă	meritul	
lui	Horia	Roman	Patapievici	care,	atunci	
când	s-a	aflat	în	fruntea	ICR,	a	stimulat	
şi	a	ajutat	la	realizarea	acestui	obiectiv.

În	 încheierea	 evenimentului,	Oana 
Chelaru Murăraş,	 decanul	Facultăţii	 de	
Litere	a	Universităţii	Bucureşti,	l-a	felicitat	
în	numele	corpului	profesoral	pe	Andrei	
Oişteanu	 şi	 i-a	 înmânat	 	 o	 diplomă	de	
onoare	şi	o	medalie.	La	rândul	său,	ing.	
Paul Schwartz,	în	calitate	de	preşedinte	
al	Comunităţii	Evreilor	din	Bucureşti,	i-a	
oferit	o	diplomă	de	excelenţă.	Dr.	Aurel 
Vainer	a	mulţumit	pentru	prezenţă	în	mod	
special	mamei		lui	Andrei	Oişteanu,	pre-
cum	şi	tuturor	participanţilor	şi	vorbitorilor,	
subliniind	aprecierea	de	care	se	bucură	
Andrei	Oişteanu.

La 65 de ani
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“Yentl”, Hausvater   
şi Cornişteanu – 

în FNT
A	23-a	ediţie	a	Festivalului Naţional de Teatru (25	oct.	-	

3	nov.)!	Un	eşantion	concentrat,	reprezentativ	şi	atrăgător	al	mişcării	scenice	
actuale!	Alice Georgescu, director	artistic	şi	selecţioner	unic	al	manifestării,	
s-a	 concentrat	 pe	 inventivitatea,	 fantezia	 şi	 originalitatea	 creatorilor	 din	
toate	generaţiile.	Ne-am	bucurat,	cu	atât	mai	mult,	să	regăsim	pe	afişul	
TNT	spectacolul	Teatrului Evreiesc de Stat	cu	„Yentl”, dramatizare	după	
laureatul	Nobel	–	I.	B.	Singer.	Alegerea	echivalează	cu	relevarea	talentului	
şi	a	reuşitei	celor	ce	semnează	montarea:	în	primul	rând,	regizorul	Erwin 
Şimşensohn	 (şi,	alături	de	el,	scenografa	Alina	Herescu	şi	compozitorul	
Vlaicu	Golcea).	Dar	şi	cu	o	recunoaştere	a	excelenţei	interpreţilor	–	unii,	
vârfuri	notorii	precum	Maia	Morgenstern,	Rudi	Rosenfeld	sau	N.	Călugăriţa,	
Roxana	Guttman,	alţii	–	din	ultimele	promoţii.	

Maia Morgenstern a	contribuit	la	maratonul	de	toamnă	al	teatrului	evre-
iesc	şi	prin	„Hai,	iu,	iu	–	nu	hey	you	you”,	concert	de	remix-uri	bazate	pe	
cântecele	Mariei	Tănase.	Germenele	l-a	constituit	„Atelierul	de	creaţie”	de	
doar	patru	zile,	având	ca	temă	personalitatea	şi	arta	faimoasei	cântăreţe,	
de	la	a	cărei	naştere	s-au	împlinit	o	sută	de	ani.	Omagiul	participanţilor,	
entuziasmul	şi	dăruirea,	emoţia	transmisă	de	„încarnările”	şi	transformările	
lor	l-au	stimulat	pe	regizorul	Radu	Afrim	(ce	îl	are	alături	tot	pe	Vlaicu	Gol-
cea)	să	propună	unui	public	mai	 larg	această	aventură	muzical-teatrală.	
Spectacolul,	care	reînvie	răvăşitorul	şi	nostalgicul	Lume, lume,	energicul	
Uhăi bade,	evocatoarele	Mărie şi Mărioară	şi	Trei focuri ard pe lume	ori	
tânguritoarele	doine	din	Oltenia,	Maramureş,	Argeş,	se	 însufleţeşte	prin	
implicarea	energiilor	a	cincisprezece	tineri	cu	înzestrări	de	cântăreţi.	Cât	
despre	Maia	Morgenstern	(care	este	şi	distinsă	profesoară	de	actorie),	ea	
a	creat	aici	un	moment	de	neuitat	–	prin	atât	de	pregnantul	şi	melancolicul	
Dodă, dodă. O	prezenţă	multilaterală	în	FNT	a	fost	şi	Alexandru Hausvater.	
Spectacolul	regizat	de	el	la	Teatrul	Naţional	din	Timişoara	–	Adam şi Eva 
(după	romanul	lui	Liviu	Rebreanu)	-	a	încheiat	festivalul.	Considerat	drept	
„o	splendidă	poveste	despre	călătoria	prin	timp,	prin	istorie	şi	prin	geogra-
fie,	în	căutarea	iubirii	şi,	 în	acelaşi	timp,	un	fabulos	joc	al	simbolurilor	şi	
al	senzaţiilor,	o	poveste	care	explorează	dimensiunea	noastră	ezoterică”	
–	montarea	se	bizuie	pe	aportul	unor	artişti	cu	personalitate:	Ionuţ	Caras,	
Ramona	Dumitrescu,	Ion	Rizea	etc.

Semnalăm,	de	asemenea,	lansarea	a	două	cărţi	consacrate	lui	Al.	Ha-
usvater.	Cea	dintâi	este	Despre dictatori şi alţi demoni. Iulius Cezar – jurnal 
de repetiţii,	de	Cristina	Rusiecki.	Volumul	fixează	geneza	unei	montări	(de	
acum	câţiva	ani)	cu	celebra	tragedie	a	lui	Shakespeare.	Un	spectacol	care,	
trimiţând	cu	gândul	la	actualitate,	se	dorea	şi	„o	meditaţie	transistorică	asupra	
schemelor	politice	şi	a	jocurilor	de	putere”.	Un	prilej,	pentru	Hausvater,		de	a	
se	(mai)	întreba	dacă	„artistul	poate	schimba	ceva	în	dezordinea	morală	a	
lumii	în	care	trăieşte”.	Cea	de-a	doua	apariţie	editorială	a	fost	Hausvater – 
cel mai frumos anotimp, un	album	semnat	de	Ozolin	Duşa,	care	ne	restituie,	
prin	forţa	imaginii,	personaje,	conflicte,	stări	din	12	spectacole	ale	artistului,	
semnate	la	Bucureşti	(inclusiv	la	TES),	Iaşi,	Timişoara,	Oradea,	Bacău.

Amintim,	de	asemenea,	că	şi	regizorul	Mircea Cornişteanu	(a	cărui	ul-
timă	O scrisoare pierdută	a	putut	fi	văzută	din	nou,	cu	acest	prilej)	s-a	aflat	
printre	invitaţii	de	marcă	ai	„Divanelor”	(dialoguri,	dezvăluiri	şi	aprofundări	
ale	reţetelor	de	succes	în	conducerea	şi	administrarea	artistică).	Directorul	
Naţionalului	din	Craiova	s-a	întreţinut	cu	C. Chiriac,	creatorul	Festivalului	
Internaţional	de	la	Sibiu	şi	conducătorul	Naţionalului	„Radu	Stanca”.

Implicaţi	în	aceleaşi	dezbateri	au	fost	şi	Ada Lupu Hausvater şi	Attila 
Gasparik,	ce	s-au	remarcat	prin	eficienţa	 lor	în	dirijarea	Naţionalelor	din	
Timişoara	şi,	respectiv,	Târgu	Mureş.	

NATALIA STANCU

Câteva feluri de vorbe
Vorbele	pot	fi	şi	ele	de	mai	multe	feluri.	Vorbe	

rele	 sau	bune.	Vorbe	goale	 sau	pline	 de	miez.	
Vorbe	grele	ori	duioase.	Vorbe	în	vânt	sau	gândite	
adânc.	Vorbe	şoptite,	pe	ascuns,	sau	 rostite	cu	
glas	 tare,	 pe	 faţă.	Vorbe	ascuţite,	 care	 rănesc,	
şi	vorbe	care	alină.	Şi	ar	mai	fi,	mai	ales,	vorbe	
scăpate	fără	voie,	dar	şi	vorbe	spuse	cumpătat.	
Vorbe	aruncate	care,	odată	 ieşite	din	gura	unui	
nechibzuit,	nu	mai	pot	fi	aduse	înapoi	nici	de	zece	
înţelepţi,	cum	nu	poate	fi	nici		piatra	azvârlită	în	
baltă.

Pe	de	altă	parte,	chiar	şi	pentru	vorbele	bune	
şi	chibzuite	este,	după	cum	spune	Ecclesiastul,	
o	vreme	potrivită	şi	una	nepotrivită:	 „tăcerea	 îşi	
are	vremea	ei,	şi	vorbirea	îşi	are	vremea	ei”.	Iar	
o	vorbă,	fie	ea	şi	chibzuită,	spusă	când	ar	fi	fost	
timpul	de	tăcut,	o	transformă	în	vorbă	grea,	care	
nu	mai	poate	fi	luată	înapoi	nici	de	zece	înţelepţi.

Cam	asta	se	întâmplă	în	zilele	noastre,	când	
politicienii	par	a	fi	la	o	întrecere	sui generis	de	spus	
lucruri	trăznite	în	cel	mai	prost	moment	cu	putinţă.	

De	pildă,	preşedinţia	dă	un	comunicat	în	care	
precizează,	nici	mai	mult,	nici	mai	puţin,	decât	că	
Traian	Băsescu	„l-a	avertizat”	pe	ministrul	Daniel	
Chiţoiu	„să	nu-l	schimbe	din	funcţie	pe	preşedin-
tele	CEC	Bank,	Radu-Graţian	Gheţea,	înainte	de	
terminarea	mandatului	 legal”.	Motivele	 acestui	
avertisment	sunt	că	întreruperea		mandatului	„fără	
o	motivaţie	temeinică	este	de	natură	a	crea	neîn-
credere	în	instituţia	bancară”.	De	atunci	încoace,	
o	mulţime	de	comentatori	(pe	care	nu	i-aş	include	
in corpore în	categoria	înţelepţilor)	nu	mai	sfârşesc	
analizând,	fără	să	se	bazeze	pe	vreo	informaţie	
concretă,	dacă	Ioana	Băsescu	a	primit	creditul	de	
un	milion	de	euro	de	la	CEC	Bank	la	intervenţia	
preşedintelui	ţării	şi	dacă,	în	acest	caz	şi	din	acest	
motiv,	cel	din	urmă	a	avertizat	un	ministru	să	nu-l	
schimbe	din	funcţie	pe	şeful	CEC-ului,	deşi	statul	
este	acţionar	majoritar	la	această	bancă	şi	deci,	
dacă	 se	 dovedeşte	 că	 respectivul	 şef	 nu	 este	
eficient,	 conform	 contractului	 semnat,	 îl	 poate	
înlocui.	Ceea	ce	se	va	şi	 întâmpla,	după	cum	a	
anunţat	premierul.

Punând	bomboana	pe	colivă,	în	comunicatul	
preşedinţiei	se	mai	arată	că	intervenţia	preşedin-
telui	„a	fost	făcută	în	baza	Articolului	80,	alin.	(2)	
din	Constituţia	României.”	Dacă	 avem	destulă	
curiozitate	să	citim	aliniatul	la	care	se	face	referire,	
vedem	că	acolo	stă	scris	că	„preşedintele	exercită	
funcţia	de	mediere	între	puterile	statului,	precum	
şi	între	stat	şi	societate”.	Ăsta	să	fie	oare	spiritul	şi	
litera	Constituţiei	atunci	când	se	referă	la	mediere	
între	stat	şi	societate,	anume	că	preşedintele	poate	
„avertiza”	un	ministru	să	nu	schimbe	un	conducător	
de	 societate	 comercială,	 fie	 ea	 şi	 bancară?	Nu	
cred,	nici	dacă	sunt	ameninţat	cu	arderea	pe	rug!

Având	însă	în	vedere	că	nu	există	nici	o	dovadă	
în	ceea	ce	priveşte	o	intervenţie	ilegală	a	lui	Traian	

Băsescu	pe	 lângă	Radu	Gheţea	pentru	 obţine-
rea	unor	facilităţi	 în	favoarea	fiicei	sale,	 în	baza	
prezumţiei	de	nevinovăţie	trebuie	să	considerăm	
că	 Ioana	Băsescu	 a	 obţinut	 creditul	 fără	 înalte	
proptele	 paterne.	 „Avertizarea”	 unui	ministru	 în	
temeiul	articolului	citat	din	Constituţie	rămâne	însă	
o	vorbă	în	vânt	şi	chiar	o	piatră	aruncată	în	baltă	
de	Departamentul	de	Comunicare	al	Preşedinţiei,	
care	semnează	comunicatul	remis	presei	şi	naţi-
unii.	Dar	vina	cea	mare	a	lui	Traian	Băsescu	este	
că	nu	trebuia,	sub	nici	o	formă,	să	intervină	pentru	
păstrarea	în	funcţie	a	preşedintelui	unei	bănci	care,	
cu	doar	o	lună	şi	jumătate	înainte,	îi	acordase	fiicei	
sale	un	credit	de	un	milion	de	euro	(creditul	a	fost	
obţinut	pe	9	septembrie	şi	comunicatul	buclucaş	
este	datat	17	octombrie).	Aici,	preşedintele	poate	
fi	acuzat	că	a	vorbit	când	era	„vreme	de	tăcere”.

Acelaşi	 lucru	 l-au	 făcut	 şi	 Victor	Ponta,	 îm-
preună	cu	Liviu	Dragnea	care,	exact	cu	o	seară	
înainte	de	adunarea	generală	de	alegeri	de	la	Liga	
Profesionistă	de	Fotbal,	s-au	întâlnit	cu	Gino	Iorgu-
lescu,	candidat	la	preşedinţia	Ligii,	şi	cu	alţi	zece	
„oameni	de	fotbal”,	ca	să	discute		...	modificări	la	
Legea	Sponsorizării!	Să	înţelegem	de	aici	că	era	
imposibil	pentru	premier	să	îi	invite	pe	cei	„zece	
negri	mititei”	la	o	discuţie	altcândva	decât	cu	câte-
va	ore	înainte	de	alegerile	de	la	LPF?	Şi,	culmea	
coincidenţei,	Gino	Iorgulescu	a	câştigat	funcţia	de	
preşedinte	al	Ligii	şi	a	declarat	imediat:	„vreau	ca	
politicul	să	ne	ajute	de	acum	încolo	cu	facilităţile	
fiscale”,	iar	învinsul,	Mitică	Dragomir,	a	explicat	că	
a	pierdut	pentru	că	au	fost	presiuni	politice.	Nu	ştiu	
dacă	premierul	a	intervenit	în	procesul	de	alegeri,	
dar	categoric	nu	avea	ce	să	caute	acolo	în	seara	
premergătoare	votului!	O	mulţime	de	vorbe	goale,	
de	vorbe	în	vânt,	dar	şi	de	vorbe	aruncate,	pe	care	
zece	înţelepţi	nu	le	mai	pot	recupera.

Asta	însă	nu	e	tot.	Scena	politică	musteşte	de	
vorbe	grele.	Băsescu	spune	că	„plagiatorul	Ponta	
rămâne	un	mare	mincinos”,	primul	ministru	afirmă	
că	preşedintele	„are	o	faţă	tipică	de	mincinos”,	iar	
exemplele	nu	s-au	terminat.	

Şi,	 în	 opinia	 preşedintelui,	 acest	 climat	 tre-
buie	să	continue:	 „România	mai	are	nevoie,	cel	
puţin	încă	un	mandat,	de	un	preşedinte	care	să	
nu	 facă	 compromisuri”,	 nu	de	un	preşedinte	 ca	
democrat-liberalul	Cătălin	Predoiu,	 despre	 care	
Traian	Băsescu	afirmă:	„este	un	om	în	care	eu	nu	
am	încredere,	i-am	văzut	flexibilitatea.	Este	mult	
prea	flexibil	şi	împăciuitor”.

Atâtea	vorbe	grele.	Vorbe	în	vânt.	Vorbe	arun-
cate,	pe	care	zece	înţelepţi	nu	le	pot	aduce	înapoi.	
Pe	când	şi	nişte	vorbe	cumpătate	şi	cu	miez	 în	
gura	politicienilor	noştri?

Deocamdată,	 nu.	Până	 la	 alegeri,	 cel	 puţin,	
urmează	numai	vorbe	ascuţite	ca	pumnalele.

ALEXANDRU MARINESCU

Prestigioasa	colec-
ţie	 „Opera	 omnia”	 a	
Editurii	Tipo-Moldova	
–	care	acordă	atenţia	
cuvenită	 şi	 scriitori-
lor	 români	 de	 origine	
evreiască,	din	ţară,	din	
Israel	 şi	 din	 întreaga	
lume	–	 a	 publicat	 nu	
de	mult	volumul	poe-
tului	Emil	Nicolae,	 in-
titulat	Harşt se aude la 
marginea cimitirului*.	

În	fapt,	este	vorba	de	o	antologie in-
versă	a	ultimelor	trei	apariţii	editoriale	ale	
autorului:	Omul de hîrtie (1999),	Mortul 
perfect (2002)	şi	Paranoima (2005).	Trei	
volume	despre	care	s-a	scris	 şi	aici,	 în	
Realitatea Evreiască,	care	l-au	consacrat	
pe	Emil	Nicolae	drept	un	poet	autentic	şi,	
totodată,	unul	dintre	cei	care	dau	„şcolii	de	
poezie	de	la	Piatra	Neamţ”	profilul	atât	de	
original	pe	care	îl	are	în	lirica	românească	

din	ultimele	trei	decenii.
Există,	desigur,	în	literatură	eminente	

subiecte	evreieşti	(unele	au	dat	capodo-
pere,	vezi	Calea Văcăreşti	a	lui	I.	Peltz,	
să	zicem)	şi	scriitori	care	îşi	asumă	evre-
itatea	ca	pe	o	matrice	spirituală.	Însă,	în	
afara	acestor	evidenţe,	mie	îmi	displace	
să	 scotocesc	 prin	 texte	 spre	 a	 găsi	 cu	
orice	preţ	probele	evreităţii	unor	scriitori	
care	nu	fac	din	originea	lor	tema	principală	
a	literaturii	pe	care	o	scriu;	procedeul	îmi	
seamănă	prea	mult	a	scotocit	prin	dosare	
şi	îmi	evocă	epoci	de	tristă	amintire,	când	
oamenii	erau	împărţiţi	după	criteriul	rasial,	
nu	după	propria	lor	valoare.	

De	aceea,	aş	spune	că	în	poezia	lui	
Emil	Nicolae	 (pseudonimul	 literar	 al	 lui	
Emil	Nadler,	actualul	preşedinte	al	C.E.	
din	Piatra	Neamţ)	evreitatea	ţine	mai	puţin	
de	tematică	şi	mai	mult	de	combustia	inte-
rioară	a	artistului,	este	unul	dintre	reactivii	
ei	esenţiali,	dar	discreţi,	care	generează	o	
poezie	în	egală	măsură	tragică	şi	ludică.	

Nota	 profundă	
a	acesteia	este,	
însă,	 tragicul,	
chiar	 dacă	 po-
etul	 î l 	 camu-
flează	 sub	 un	
joc	textual	care,	
paradoxal,	 nu	
e	niciodată	 ve-
sel:	„Atârnat	de	
singurătate/	 ca	
spinul	de	tija	 trandafirului/	ca	 lumina	de	
întuneric/	 ca	 litera	 de	 cuvânt//	 cuprins	
de	 singurătate/	 ca	 spinul	 de	 floarea	
trandafirului/	 ca	 sâmburele	 luminii-n	
întuneric/	 ca	 litera	 într-un	 cuvânt.”	 (Al 
cincilea martor, 1989).	Efemerul	condiţiei	
umane,	 nedesăvârşit	 suspendată	 între	
cer	 şi	 pământ,	 aspirând	 fără	 să	ajungă	
vreodată	la	obiectul	aspiraţiei	sale,	este	o	
temă	care	îl	preocupă	pe	Emil	Nicolae	în	
această	„trilogie	inversată”	pe	care	ne-o	
oferă	volumul	Harşt se aude la marginea 
cimitirului:	 „cerul	 acesta	 desigur	 şi	 nu	
celălalt	de	a	cărui	existenţă	nu/	eşti	sigur/	

neştiind	dacă	lumea	de	dincolo	are	un	cer/	
oricum	ziua	rămâi	mai	degrabă	prizonierul	
vămilor/	din	jur/	al	pietrelor	de	hotar	dis-
puse	după	un	plan	secret	şi-/	ntre	care	
îţi	consumi/	ambiţiile	spaimele	neliniştea	
furia	 laşitatea	 foamea/	 şi	 setea”	 (7,	 din	
volumul	Paranoima).	Căutarea	unui	Din-
colo,	a	unei	noime paralele	celei	la	care	
avem	acces	în	mod	obişnuit,	reprezintă	
motorul	neliniştii	 poetice	şi	 al	 unei	 stări	
lirice	 contradictorii,	 conflictuale	 adesea.	
Arta,	 după	 Emil	 Nicolae,	 nu	 vindecă,	
doar	problematizează,	developând	rănile	
morale	şi	sufleteşti.

Emil	Nicolae	este,	de	aceea,	un	poet	
profund	şi	 care	 te	pune	pe	gânduri,	 nu	
unul	care	se	ascunde	în	spatele	experi-
mentului	formal,	ca	atâţia	alţii	din	literatura	
noastră	de	azi.

RĂZVAN VONCU
*EMIL	NICOLAE	–	Harşt se aude la marginea 

cimitirului,	cu	replici	şi	 interpretări	grafice	de	Dinu	
Huminiuc,	 colecţia	 „Opera	 omnia”,	 Editura	Tipo-
Moldova,	Iaşi,	2011.

Un poet profund: Emil Nicolae
Realitatea 

cărţii

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.
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Deschiderea	evenimentului	a	avut	loc	
în	sala	arhiplină	a	Ateneului	Român.	Îna-
intea	concertului	inaugural,	în	discursurile	
lor,	preşedintele	Forumului	B’nai	B’rith	din	
România	„Dr.	Moses	Rosen”	(BBR),	ing.	
José Iacobescu,	vicepreşedintele	senior	
al	B’nai	B’rith	Europa	 (BBE),	Erika van 
Gelder,	şi	preşedintele	Camerei	Deputa-
ţilor,	Valeriu Zgonea, au	explicat	nevoia	
de	apărare	a	celor	mai	înalte	valori	pentru	
binele	umanităţii,	crez	care	a	animat,	de	la	
fondare,	acţiunile	B’nai	B’rith:	ajutorarea	
celor	 în	 suferinţă;	 încurajarea	 ştiinţelor	
şi	artei,	combaterea	discriminării	etnice,	
confesionale,	rasiale	oriunde	în	lume.	Au	
dat	curs	invitaţiei	de	a	participa	la	eveni-
ment,	reprezentanţi	la	vârf	ai	vieţii	politice	
(Preşedinţie,	Guvern,	Parlament),	cultura-
le	(Academia	Română,	Institutul	Cultural	
Român,	Universităţi)	şi	comunitare	(lideri	
laici	şi	spirituali	ai	F.C.E.R.,	C.E.B.,	BBR,	
AERVH,	ACPRI,	JCC,	ai	Fundaţiei	„Ro-
nald	S.	Lauder”,	numeroşi	evrei	din	Ro-
mânia).	Au	fost	de	faţă	membri	ai	corpului	
diplomatic	acreditaţi	în	România.	

„B’nai	B’rith	are	o	 tradiţie	de	150	de	
ani	 în	viaţa	unei	populaţii	evreieşti	cu	o	
vechime	riguros	documentată,	pe	aces-
te	 teritorii,	 de	 cel	 puţin	 şase	 secole”,	 a	
subliniat	 preşedintele	 BBR,	 ing.	 José 
Iacobescu.	 „Însuşi	 locul	unde	ne	aflăm,	
Ateneul	Român,	e	o	dovadă	a	contribuţiei	
evreieşti	 la	 dezvoltarea	 oraşului,	 între	
arhitecţii	săi	fiind	Leon	Schwartz”,	a	ob-
servat	domnia	sa,	mulţumind,	în	numele	
său	 şi	 al	 BBR,	 directorului	 Filarmonicii	
„George	Enescu”,	 domnului	Andrei	Di-
mitriu,	care	„ne-a	pus	la	dispoziţie	acest	
edificiu	emblematic	pentru	toţi	iubitorii	de	
frumos”.	Preşedintele	BBR	a	mulţumit,	de	
asemenea,	tuturor	celor	graţie	cărora	s-a	
putut	realiza	acest	proiect:	„preşedintelui	
Camerei	Deputaţilor,	Valeriu	Zgonea,	se-
cretarului	general	al	Camerei	Deputaţilor,	
Cristian	Adrian	Panciu,	tuturor	sponsorilor	
menţionaţi	 în	 program	precum	 şi	 celor	
care,	fără	a	fi	menţionaţi,	au	fost	alături	
de	noi	în	această	activitate”.	O	mulţumire	
deosebită	–	doamnei	Erika	van	Gelder,	
vicepreşedinte	senior	al	BBE,	iniţiatoarea	

proiectului	„Podurile	Toleranţei”	 în	„Anul	
cetăţeanului	 european”.	 Preşedintele	
BBR	a	mulţumit,	totodată,	Orchestrei	Me-
dicilor	din	Bucureşti,	personal	–	domnului	
prof.	 dr.	Mircea	Penescu,	 dirijorului	Or-
chestrei,	Iosif	Ion	Prunner,	şi	Filarmonicii	
„George	Enescu”.

Tikun Olam – valoare 
supremă a B’nai B’rith

„Când	am	plecat	din	România,	acum	
45	de	ani,	lăsând	tinereţea	mea	în	urmă,	

în	circumstanţe	 foarte	diferite,	nu	mi-aş	
fi	putut	 imagina	nici	 în	visurile	cele	mai	
îndrăzneţe	că	«întunericul	în	plină	zi»	va	
dispărea	şi,	cu	atât	mai	puţin,	că	voi	pre-
zenta	în	faţa	dumneavoastră,	la	Ateneul	
Român,	proiectul	«Podurile	Toleranţei»“,	
a	arătat	în	alocuţiunea	ei,vicepreşedintele	
senior	 al	BBE,	Erika van Gelder.	 Ea	 a	
scos	 în	 evidenţă	 că	 BBR,	 condus	 de	
preşedintele	 José	 Iacobescu,	 este	 una	
din	cele	mai	active	organizaţii	de	BB	din	
Europa“.	Scopul	nostru	principal	este	să	
facem	mai	bună	lumea	în	care	trăim	–	în	
ebraică	există	expresia	Tikun Olam,	do-
rinţa	de	a	vindeca	lumea	–	şi	încercăm	să	
împlinim	acest	deziderat	prin	ajutor	uma-
nitar,	 apărarea	drepturilor	 omului,	 com-
baterea	tuturor	formelor	de	prejudecată,	
discriminare,	 xenofobie	 şi	 antisemitism,	
prin	 răspândirea	 cunoştinţelor	 despre	
cultura	şi	tradiţia	iudaică,	ca	să	enumăr	
doar	câteva	modalităţi.	De	ce	acest	pro-
iect,	acum?	Pentru	că	valoarea	noastră	
universal	umană,	a	trăi	liber,	în	demnitate,	
este	 ameninţată.	 Fiindcă	 pe	 străzi	 ale	
Europei	mărşăluiesc	neonazişti.	Fiindcă	
în	 unele	 state	membre	ale	UE,	 partide	
de	 extremă	 dreapta	 sunt,	 incredibil,	 în	
parlamente.	Fiindcă	«străinul	din	interior»	
este,	 din	 nou,	 duşman	 imaginar,	 cauza	
tuturor	relelor…	Avem	nevoie	de	educaţie	
privind	 cunoaşterea	 «celuilalt»	 la	 toate	
nivelurile	şi	pentru	toate	segmentele	de	
vârstă.	Avem	nevoie	să	construim	poduri	

puternice	care	să	ne	apropie,	ajutându-ne	
să	trecem	cu	bine	peste	aceste	vremuri	
de	criză.	Avem	nevoie	să	cunoaştem	mai	
bine	contribuţiile	minorităţilor	naţionale	la	
cultura	locală”.	

„Statul român apără  
drepturile minorităţilor”
În	cuvântul	său,	preşedintele	Camerei	

Deputaţilor,	Valeriu Zgonea,	 a	 subliniat	
importanţa	proiectului	„Podurile	Toleran-
ţei”,	despre	care	a	spus	că	„va	reuşi	să	
ne	aducă	pe	toţi	mai	aproape,	indiferent	
de	etnie,	religie,	rasă,	pentru	că	scopul	lui	
este	de	a	contribui	la	combaterea	tuturor	
formelor	de	discriminare	–	antisemitism,	
rasism	şi,	nu	în	ultimul	rând,	xenofobie	–,	 
adică	 la	 eliminarea	 acelor	 bariere	 care	
stau	în	calea	toleranţei”.	Europa	de	azi,	
a	spus	vorbitorul,	este	un	mozaic	al	po-
poarelor	 şi	 fiecare	 cetăţean	 este	 parte	
a	unei	majorităţi	la	nivel	statal	şi	parte	a	
unei	minorităţi	la	nivel	continental.	„Este	
un	 lucru	 fundamental	 să	 recunoaştem	
faptul	 că	minoritatea	 evreiască	 a	 avut	
o	 contribuţie	 importantă	 în	 ştiinţă,	 eco-
nomie,	 cultură,	 la	 dezvoltarea	Europei.	
Această	minoritate	 a	 fost	 în	 repetate	
rânduri	discriminată	...	deşi	ea	a	contribuit	
la	dezvoltarea	unui	număr	de	state	moder-
ne,	România	numărându-se	printre	ele”,	 

U n  m a r e  s u c c e s  p e n t r u  B ’ n a i  B ’ r i t h

„PODURILE TOLERANŢEI“, DRUMUL CĂTRE ARMONIE ŞI RESPECT
Timp de trei zile, între 20-22 octombrie 
a.c., la Bucureşti s-a desfăşurat mani-
festarea “Podurile Toleranţei”. Organiza-
tă de Forumul B’nai B’rith România  
“Dr. Moses Rosen” şi iniţiată de B’nai 
B’rith Europa pentru cunoaşterea mai 
bună şi apropierea evreilor şi neevreilor, 
ea a avut ca parteneri instituţii prestigi-
oase ca Guvernul României, prin Minis-
terul Culturii şi Ministerul de Externe, 
Parlamentul, respectiv Camera Deputa-
ţilor, Institutul Cultural Român, Primăria 
Municipiului Bucureşti, Primăria Sec-
torului 5 al capitalei, Institutul Naţional 
pentru Studierea Holocaustului în  
România “Elie Wiesel”, F.C.E.R.  

Manifestarea a primit sprijinul Joint, al 
Băncii Leumi şi al Geneva Romfarm 
International şi a cuprins două secţiuni 
muzicale, un spectacol de teatru, pre-
cum şi două sesiuni de comunicări, care 
s-au desfăşurat la Palatul Parlamentului, 
în sala „Nicolae Bălcescu”. Prima sesiu-
ne, coordonată de directorul general al 
Institutului „Elie Wiesel”, dr. Alexandru 
Florian, a avut ca temă de dezbatere 
problematica antisemitismului în trecut, 
discriminările şi sechelele actuale. A 
doua sesiune, coordonată de preşedin-
tele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat, 
s-a referit la contribuţia populaţiei evre-
ieşti la dezvoltarea României moderne.

(Continuare în pag. II)

Erika van Gelder, vicepreşedinte senior al BB Europa,  
ing. José Iacobescu, preşedintele BB România,  

şi Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor,  
la deschiderea evenimentului. (De la stânga spre dreapta)

Moment din timpul evenimentului,  
care a avut loc la Ateneul Român

I
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a	subliniat	Valeriu	Zgonea,	care	a	menţio-
nat	că	se	simte	onorat	să	vină	în	faţa	pu-
blicului	„ca	reprezentant	al	statului	român	
pentru	a	arăta	rolul	pe	care	minorităţile,	în	
general,	şi	minoritatea	evreiască,	în	spe-
cial,	 l-au	 jucat	 în	dezvoltarea	României	
moderne”.	„Vin	în	faţa	dumneavoastră	ca	
reprezentant	al	unui	stat	care	apără	drep-
turile	minorităţilor	şi	afirmarea	identităţilor	
lor	 culturale”,	 a	mai	 arătat	 preşedintele	
Camerei	Deputaţilor.

Programul	concertului	a	ilustrat	muzi-
cal	aceste	idei.	A	predominat	muzica	lui	
Verdi,	 cunoscut	 pentru	 umanismul	 său:	
„Nabucco”	–	pagină	din	exilul	babilonean	
al	evreilor	antici;	 „Trubadurul”	–	 inspirat	
de	 autodafeurile	 robilor	 romi;	 „Othello”	
–	 pledoarie	 antirasistă.	Am	ascultat	 nu	
doar	 corul	 sclavilor	 din	 „Nabucco”	 ci	 şi	
fragmente	din	„Machbeth”,	 „Don	Carlo”.	
Concertul	pentru	vioară	de	Mendelssohn,	
„Adagietto”-ul	mahlerian,	 laitmotivul	 din	
„Lista	lui	Schindler”	au	punctat	câteva	din	
inflexiunile	iudaice	în	muzica	europeană.	
Mozart	şi	Saint	Saens	ne-au	„vorbit”	des-
pre	nevoia	de	armonie	a	lumii.	Orchestra	
Medicilor,	corul	Filarmonicii	şi-au	reafirmat	
renumele,	ca	şi	vioara	de	mare	măiestrie	
şi	 expresivitate	 a	Cristinei	Anghelescu.	
Ne-au	 convins	 stele	 în	 ascensiune	 ca	
baritonul	 Ştefan	 Ignat,	mezzosoprana	
Oana	Andra,	soprana	Alexandra	Coman.	
Aplauze	şi	binemeritate	buchete	cu	flori	
au	încheiat	seara.

Prejudecăţi care afectează 
societatea românească
Workshop-ul	„Discriminare	şi	antisemi-

tism,	stereotipuri	şi	prejudecăţi”,	organizat	
de	 Institutul	 „Elie	Wiesel”	 (INSHR-EW),	
a	 abordat	 problema	 recrudescenţei	 an-
tisemitismului,	xenofobiei	şi	discriminării	
în	general,	precum	şi	în	ţara	noastră.	În	
cuvântul	de	deschidere,	directorul	general	
al	Institutului,	dr.	Alexandru Florian,	a	sub-
liniat	scopul	acestui	atelier	de	a	aduce	în	
actualitate	în	societatea	română	aspecte	

legate	de	intoleranţă,	precum	şi	măsurile	
luate	împotriva	acestui	fenomen.	În	acest	
context,	Institutul	„Elie	Wiesel”a	organizat	
patru	conferinţe	cu	privire	la	manifestarea	
extremei	drepte	în	spaţiul	public,	inclusiv	
în	spaţiul	online.	Dr.	A.	Florian	şi-a	expri-
mat	nemulţumirea	faţă	de	faptul	că	presa	
din	România	tratează	superficial	discrimi-
narea	şi	antisemitismul,	atrăgând	atenţia	
că	idei	de	extrema	dreaptă	sunt	vehiculate	
şi	în	cadrul	unor	emisiuni	de	televiziune.

Preşedintele	 B’nai	 B’rith	 România,	
ing.	José Iacobescu,	a	prezentat	pe	scurt	
scopul	 acestei	 organizaţii,	 care	 include	
şi	combaterea	manifestărilor	antisemite.	
Deşi	 în	 România	 se	 înregistrează	 un	
nivel	 scăzut	 al	 antisemitismului,	 trebuie	
stopate	 orice	 fel	 de	 încercări	 de	 acest	
fel	şi	în	această	acţiune	BBR	se	bucură	
de	sprijinul	Institutului	„Elie	Wiesel”	şi	al	
Ambasadei	 Israelului.	Problema	se	află	

în	centrul	atenţiei	B’nai	B’rith	Europa,	do-
vadă	–	organizarea	manifestării	„Podurile	
Toleranţei”.

În	cuvântul	ei,	Erika van Gelder,	iniţi-
atoarea	acţiunii,	a	arătat	că	este	nevoie	
de	astfel	de	manifestări	deoarece	există	
indicii	că	situaţia	antisemitismului,	a	dis-
criminării	ar	semăna	cu	aceea	din	1933	
şi	 nu	 este	 permis	 să	 degenereze.	 De	
aceea,	 în	 condiţiile	 democraţiei,	 vrem	
măsuri	pentru	a	împiedica	anumite	valuri	
de	 antisemitism,	 şovinism,	 naţionalism.	
Ele	apar	mai	ales	în	condiţii	de	criză	eco-
nomică	şi	morală.	Această	problemă	nu	
este	o	problemă	evreiască,	ci	a	societăţii	
civile	româneşti,	a	subliniat	vorbitoarea.

Csaba Ferenc Asztalos,	preşedintele	
Consiliului	Naţional	 pentru	Combaterea	
Discriminării,	 în	 comunicarea	 intitulată	
„Nediscriminarea	în	context	regional”,	a	
vorbit	despre	problematica	antisemitismu-
lui	şi	altor	tipuri	de	discriminare,	prezente	
în	statele	foste	socialiste	din	Europa	Cen-
trală	şi	de	Est.	El	a	amintit	instituţiile	care	
monitorizează	aceste	manifestări	de	ură,	
prezente	în	România,	Ungaria	şi	Bulgaria	
sub	forma	unor	agenţii	guvernamentale,	
precum	şi	faptul	că	Polonia,	Croaţia	sau	
Serbia	au	transferat	această	responsabi-
litate	instituţiei	Avocatului	Poporului.	Deşi	
progresele	 instituţionale	 sunt	 evidente,	
el	 a	 afirmat	 că	 flagelul	 antisemit	 şi	 ne-
respectarea	drepturilor	 omului	 continuă	
să	reprezinte	provocări	majore	în	spaţiul	
public	actual.	

În	 prelegerea	 „Extrema	 dreaptă	 în	
România.	Dimensiunea	antisemită”,	Ale-
xandru Climescu (Institutul	„Elie	Wiesel”)	
a	analizat	rezultatele	obţinute	după	ce	a	
urmărit,	timp	de	trei	luni,	anumite	site-uri	
online	 ale	 unor	 grupări	 extremiste	 care	
promovează	antisemitismul	şi	a	constatat	
că	jumătate	dintre	mesaje	sunt	împotriva	
evreilor.	Mesajele	conţineau	toate	tipurile	
de	atitudini	 antisemite	 –	 de	natură	 reli-
gioasă,	aşa-numita	 teorie	a	conspiraţiei	
sau	culpabilizarea	evreilor	pentru	anumite	
evenimente	din	istoria	României.

Marko Katz,	directorul	Centrului	pentru	
Monitorizarea	 şi	Combaterea	Antisemi-
tismului	din	România,	a	rostit	prelegerea	
”Antisemitismul	în	era	digitală:	vechea	ură	
în	haine	noi”.	El	s-a	referit	la	manifestările	
extremiste	din	mediul	online,	 la	care	ar	
avea	 acces	 aproximativ	 zece	milioane	
de	români.	Din	păcate,	statisticile	indică	
o	 recrudescenţă	 a	mesajului	 xenofob	
şi	 antisemit,	 iar	 de	 cele	mai	multe	 ori	
autorităţile	 ignoră	 acest	 pericol	 sau	 se	
află	 depăşite	 de	 numărul	 lor.	Având	 în	
vedere	 importanţa	 şi	 aportul	mediului	
online	 în	 prezent,	 vorbitorul	 a	 subliniat	
necesitatea	unei	strânse	colaborări	între	
instituţiile	statului	pentru	stoparea	acestui	
fenomen	extrem	de	nociv	pentru	spaţiul	
public	românesc.

Într-o	scurtă	intervenţie,	artistul	şi	se-
natorul	Damian Drăghici	a	vorbit	despre	
stigmatizarea	comunităţii	romilor,	situaţia	
în	 care	 se	 află	 astăzi,	 comunitatea	 de	
interese	 ale	 evreilor	 şi	 romilor,	 ambele	
minorităţi	fiind	victime	ale	Holocaustului.	
El	s-a	angajat	să	sprijine	toate	iniţiativele	
vizând	accesul	 la	educaţie	al	 romilor	 şi	
măsurile	antidiscriminatorii.

În	 cadrul	 dezbaterilor,	 ing. Paul 
Schwartz,	 vicepreşedintele	 F.C.E.R.	 şi	

preşedinte	al	C.E.B.,	s-a	referit	la	diferitele	
forme	concrete	de	manifestare	a	antise-
mitismului	şi	la	faptul	că	nu	se	iau	măsuri	
împotriva	făptuitorilor,	deşi	au	fost	sesiza-
te	organele	în	drept.	Faptul	că	nu	există	
o	legislaţie	clară	şi	că	nici	cea	existentă	
nu	se	aplică	în	justiţie	este	foarte	grav.	El	
şi-a	 exprimat	 intenţia	 de	a	 organiza	un	
seminar	pentru	tinerii	care	văd	în	fascism	
o	soluţie,	ca	să	afle	ce	ar	fi	făcut	Hitler	în	
Europa,	inclusiv	cu	poporul	român,	dacă	
ar	fi	câştigat	reăzboiul.	

Erika van Gelder	a	arătat	că	„Podurile	
Toleranţei”	 a	 fost	 un	 proiect-pilot,	 care	
poate	fi	folosit	şi	de	alte	minorităţi.

Delia Niţă,	de	la	organizaţia	neguver-
namentală	Centrul	 de	Resurse	 Juridice	
(CRJ),	 în	 prelegerea	 „Interesul	 public	
între	discursul	urii	şi	libertatea	de	expri-
mare”,	a	atras	atenţia	asupra	faptului	că	
în	întreg	spectrul	politic	se	poate	constata	
existenţa	unui	discurs	antisemit,	rasist	şi	
xenofob,	uneori	 incitând	chiar	 la	violen-
ţă.	Se	constată	o	trivializare	a	limbajului	
discriminator,	mai	ales	faţă	de	romi.	Dis-
cursurile	 politice	 extremiste	 reprezintă	
un	 pericol	 pentru	 pacea	 socială	 şi	 nu	
se	încadrează	în	categoria	„libertate	de	
expresie”,	a	conchis	vorbitoarea.

Ana Bărbulescu,	din	partea	Institutu-
lui	 „Elie	Wiesel”,	a	prezentat	 rezultatele	
unui	studiu	intitulat	„Rasism,	naţionalism,	
antisemitism?	Evreul	în	lumea	virtuală	a	
extremismului	de	dreapta”.	Ea	a	oferit	răs-
punsuri	la	câteva	întrebări	despre	aceste	
fenomene,	prin	intermediul	raportării	la	o	
serie	 de	 concepte	 socio-psihologice	de	
referinţă,	dintr-o	perspectivă	analitică	şi	
comparativă	asupra	realităţii	şi	imagina-
rului	proiectat	în	umbra	diferitelor	stereo-
tipuri	care	adesea	opacizează	o	viziune	
corectă.	De	asemenea,	a	evidenţiat	relaţia	
dintre	 naţionalismul	 religios	 ortodox	 şi	
premisele	 antisemitismului	 generat	 de	
antagonismul	imaginar	evreu-creştin.

Florin Manole,	 cercetător	 la	Centrul	
pentru	Studii	Rome	al	Universităţii	din	Bu-
cureşti,	a	vorbit	despre	“Migrare	şi	discri-
minare	în	contextul	Uniunii	Europene”.	El	
s-a	referit	la	istoria	itinerarului	minorităţii	
rome	din	România,	la	relaţia	cu	majoritarii	
de-a	lungul	istoriei,	la	noile	provocări	că-
rora	le	este	suspusă	minoritatea	romă	şi	
vicisitudinile	migraţiei	în	condiţiile	unui	re-
cent	context	social,	politic	şi	economic	dat	
de	integrarea	europeană	de	după	2007.	
Problema	educaţiei	şi	necesitatea	adoptă-
rii	unei	strategii	viabile	şi	de	lungă	durată	
reprezintă	 o	 altă	 componentă	 pentru	 o	
şansă	 reală	 la	 integrare	 şi	 performanţă	
a	minorităţii	 rome,	 asupra	 căreia	 liderii	
acesteia,	sprijiniţi	de	instituţiile	statului	şi	
cele	europene	partenere,	 trebuie	 să	se	
concentreze.

Un concert  
al sufletelor – pereche
Poate	e	cam	exagerat	spus,	mai	ales	

că	erau	mai	multe...	perechi,	dar	concertul	
de	jazz,	cu	participarea	unor	mari	artişti	–	
A. G. Weinberger,	Berti Barbera	şi	Dami-
an Drăghici	(de	această	dată	nu	în	calitate	
de	senator,	ci	de	cântăreţ	la	nai),	alături	
de	chitaristul	Nicu Patoi,	a	ilustrat	ideea	
de	frăţietate,	unul	dintre	cuvintele	cheie	
ale	B’nai	B’rith.	Artişti	evrei,	români	şi	romi	
şi-au	pus	la	un	loc	talentul	pentru	a	oferi	
publicului	un	minunat	concert	de	suflet,	în	
care	au	existat	momente	–	de	pildă,	când	
s-au	prezentat	„evergreen-uri”	israeliene	
–	în	care	publicul,	la	îndemnul	artiştilor,	a	
cântat	împreună	cu	ei.	Pe	scenă,	artiştii	
au	făcut	mărturii	de	credinţă	în	favoarea	
coexistenţei	şi	înţelegerii	dintre	popoare.	
Preşedintele	 BBR,	 José Iacobescu,	 şi	
vicepreşedintele	BBE,	Erika van Gelder,	
au	 vorbit	 pe	 scurt	 despre	 importanţa	
evenimentului,	în	care	a	fost	inclus	acest	
concert,	şi	l-au	premiat	pe	dr.	Alexandru	
Florian,	 directorul	 Institutului	 „Elie	Wie-
sel”,	 pentru	 tot	 ceea	 ce	 face	 institutul	
în	 vederea	 combaterii	 antisemitismului,	
xenofobiei	şi	discriminării.

“Contribuţia etniei iudaice  
la dezvoltarea României”
Cel	de-al	doilea	simpozion	a	scos	în	

evidenţă	aportul	incontestabil	al	minorităţii	
evreieşti	din	România	în	cultură,	econo-
mie,	 industrie,	 pe	 câmpul	 de	 luptă,	 cel	
mai	evident	răspuns	la	acuzaţiile	antise-
miţilor	români.	A	fost	un	număr	imens	de	
comunicări	care,	–	după	cum	a	declarat	
preşedintele	 FC.E.R.,	 dr.	Aurel Vainer,	

moderatorul	simpozionului	–,	vor	fi	incluse	
într-un	volum.	

Workshop-ul	 s-a	 înscris	 între	 obiec-
tivele	 fundamentale	 ale	 activităţii	 B’nai	
B’rith,	a	accentuat	preşedintele	BBR,	ing.	
José Iacobescu:	„fraternitate,	caritate,	cu-
noaştere	şi	instrucţie”.	În	succintul	istoric	
al	existenţei	BBR,	realizat	de	vorbitor,	a	
fost	 amintit	 rolul	 jucat	 de	primul	 consul	
al	SUA	 în	România,	 Franklin	Benjamin	
Peixoto,	 în	constituirea	Lojii	B’nai	B’rith	
în	România.	Au	 fost	menţionate	 nume	
ilustre	 care	 i-au	marcat	 existenţa:	 Şef	
Rabinul	 Iacob	Niemirower,	Şef	Rabinul	
Alexandru	 Şafran,	Adolf	 Stern	 ş.a.;	 a	
fost	marcată	reactivarea	BBR	în	ultimele	
decenii.	Vorbitorul	 a	 evidenţiat	 direcţiile	
principale	de	acţiune	ale	BBR:	„ne	impli-
căm	în	combaterea	antisemitismului,	re-
vizionismului,	negaţionismului,	precum	şi	
în	cultivarea	valorilor	umaniste”.	Totodată,	
a	relevat	preşedintele	BBR,	„apreciem	şi	
promovăm	buna	 înţelegere	 interetnică”.	
În	acelaşi	spirit	din	care	s-a	născut	pro-
iectul	„Podurile	Toleranţei”,	„am	înfiinţat,	
în	cadrul	Forumului,	Grupul	de	Sprijin	al	
B’nai	B’rith	România,	format	din	neevrei”.

Relevând	 comunicarea	 permanentă	
între	BBE	şi	lojile	B’nai	B’rith	din	Europa,	
ca	şi	reprezentarea	BBE	în	Parlamentul	
European,	Consiliul	Europei,	UNESCO,	
ONU,	vicepreşedintele	senior	al	BBE,	Eri-
ka van Gelder,	a	subliniat	că	proiectul	„Po-
durile	Toleranţei”	împlineşte	un	deziderat	
care	îi	priveşte	nu	doar	pe	evrei,	nu	doar	
minorităţile	naţionale,	ci	întreaga	umani-
tate.	În	încheierea	primelor	două	alocu-
ţiuni	 introductive,	preşedintele	F.C.E.R.,	
dr.	Aurel Vainer,	a	primit	o	distincţie	din	
partea	BBE	şi	BBR,	pentru	contribuţia	sa	
la	combaterea	antisemitismului,	la	buna	
înţelegere	interetnică.	Mulţumind	pentru	
distincţie,	moderatorul	workshop-ului	 a	
subliniat	un	fapt	simptomatic:	tema	sim-
pozionului	a	reunit	personalităţi	de	diferite	
etnii	şi	confesiuni,	pentru	că	„în	România	
a	 existat	 şi	 există	 bună	 înţelegere,	 unii	
faţă	de	ceilalţi,	la	bine	şi	la	mai	puţin	bine	
şi	vrem	să	scoatem	în	relief	elementele	
pozitive	ale	acestei	convieţuiri“.	La	lucră-
rile	 simpozionului	 a	 participat	E.S.	Dan 
Ben-Eliezer,	 ambasadorul	 Israelului	 în	
România.

„Intoleranţa este un semn  
de eşec al societăţii”

Simpozionul	 a	 fost	 prefaţat	 de	 un	
cuvânt	de	salut	rostit	de	Ion Iliescu,	fost	
preşedinte	al	României	 între	anii	1992–
1996	şi	2000–2004.	„Lumea	în	care	trăim	 
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e	 cuprinsă	 de	 un	 frison	 de	 intoleranţă.	
Dacă	 economia	merge	 prost,	 sărăcia	
creşte,	 societatea	 dă	 dovadă	 de	 slăbi-
ciune,	«străinul»,	omul	de	 lângă	 tine,	e	
vinovat.	Intoleranţa	faţă	de	evrei	şi	nu	nu-
mai	faţă	de	evrei	este	un	semn	de	eşec	al	
societăţii”.	Există	astăzi,	pe	de-o	parte,	un	
fenomen	de	intoleranţă	faţă	de	imigranţi,	
pe	de	altă	parte	–	faţă	de	romi,	„inamicul	
public	nr.	1	în	toată	Europa”.	Referindu-
se	la	asumarea,	în	2004,	de	către	statul	
democratic	român	a	unei	părţi	întunecate	
din	 istoria	României,	Holocaustul,	 vor-
bitorul	a	arătat	că	asumarea	acestuia	a	
fost	pregătită	de	toate	evoluţiile	societăţii	
româneşti,	angajată	în	strădaniile	de	inte-
grare	euro-atlantică	şi	europeană.	„Asu-
marea	Holocaustului	a	fost	un	binevenit	
gest	reparatoriu	faţă	de	etnia	evreiască.	

Trecutul	nu	trebuie	instrumentat	şi	folosit	
ca	o	armă	împotriva	toleranţei.	Am	militat	
şi	militez	pentru	egalitatea	 în	drepturi	a	
tuturor	minorităţilor	naţionale	din	Româ-
nia,	plecând	de	la	ideea	că,	indiferent	de	
etnie,	cetăţenii	aparţinând	fiecăreia	dintre	
ele	sunt	cetăţeni	ai	acestei	ţări”.	

Deputatul	Vasile Suciu	a	transmis	me-
sajul	 preşedintelui	Camerei	Deputaţilor,	
Valeriu Zgonea.	Statul	român	recunoaşte	
astăzi	contribuţia	evreilor	la	dezvoltarea	
României	moderne,	recunoaşte	ororile	din	
timpul	Holocaustului.	 În	 centrul	 acestor	
convingeri	 stă	 ideea	 de	 toleranţă.	Din	
păcate,	mai	 există	 în	România	 acţiuni	
ale	 unor	 oameni	 care	 sunt	 departe	 de	
asumarea	toleranţei.	Apreciind	faptul	că	
„minoritatea	evreiască	este	una	din	cele	
mai	 active	 în	 promovarea	 toleranţei”,	
preşedintele	Camerei	Deputaţilor	a	arătat	
că	 „fiecare	dintre	 noi	 este	 parte	 a	 unei	
majorităţi,	în	România,	şi	a	unei	minorităţi,	
în	Europa”.

În	intervenţia	sa, intitulată	“Identitatea	
evreiască	 în	România”,	Daniel Barbu,	
ministrul	 Culturii,	 a	 scos	 în	 evidenţă	
excelenţa	 evreilor	 în	 cele	mai	 diverse	
domenii	–	artă,	ştiinţă,	economie	şi	chiar	
în	 armată	 –	 şi	 a	 subliniat	 importanţa	
problemei	 cetăţeniei,	 în	 jurul	 căreia	 a	
apărut	problema	evreiască	în	România.	
“A	construi	o	cetăţenie	înseamnă	o	luptă	
împotriva	 prejudecăţilor.	Trebuie	 să	 re-
cunoaştem	valoarea	unei	persoane	îna-
inte	de	apartenenţa	la	un	grup.	Această	
chestiune	trebuie	să	ia	sfârşit	deoarece	

astăzi,	în	Europa,	ideea	preconizată	este	
existenţa	unei	naţiuni	de	natură	civică	şi	
nu	etnică”,	a	arătat	vorbitorul.	

Cristian David, ministrul	delegat	pentru	
românii	 de	 pretutindeni,	 în	 prelegerea	
“Toleranţă	 şi	multiculturalism”,	 a	 susţi-
nut	 ideea	 combaterii	 urii	 colective.	 “În	
România	trebuie	luate	măsuri	pentru	ca	
greşelile	trecutului	să	nu	se	mai	repete,	
iar	la	baza	coexistenţei	între	etniile	care	
trăiesc	aici	şi	populaţia	majoritară	trebuie	
să	stea	toleranţa	şi	multiculturalismul”,	a	
declarat	el.	

“Academicieni	 evrei	 în	România”	 a	
constituit	subiectul	expunerii	prezentate	
de	prof.	univ.	dr.	Ionel Haiduc,	preşedin-
tele	Academiei	Române.	Într-o	listă	lungă,	
el	a	prezentat	pe	categorii	–	membri	plini,	
membri	de	onoare,	membri	corespondenţi	
–	personalităţile	evreieşti	care	au	obţinut	
aceste	titluri	în	numeroase	domenii.

În	 alocuţiunea	 intitulată	 “O	educaţie	
pentru	toţi	cetăţenii	României	în	spiritul	în-
ţelegerii	lecţiilor	istoriei”,	Mihnea Costoiu,	
ministrul	delegat	pentru	învăţământ	supe-
rior,	cercetare	ştiinţifică	şi	dezvoltare,	s-a	
referit	la	importanţa	cooperării	în	domeniul	
educaţional	şi	ştiinţific	dintre	România	şi	
Israel.	El	a	subliniat	existenţa	mai	multor	
centre	academice	de	studii	iudaice	în	prin-
cipalele	centre	universitare	româneşti	–	la	
Bucureşti,	Iaşi,	Cluj,	Craiova	–	precum	şi	
încheierea	 unor	 parteneriate	 bilaterale	
între	universităţile	din	România	şi	cele	din	
Israel,	urmând	ca	ele	să	fie	completate	de	
altele	noi,	în	curs	de	derulare.

Victor Opaschi,	secretar	de	stat	la	Se-
cretariatul	de	Stat	pentru	Culte,	a	abordat	
probleme	privind	identitatea	şi	alteritatea,	
istoria	comună	a	evreilor	din	România	şi	
poporului	român,	rolul	important	şi	contri-
buţia	a	numeroşi	evrei	la	bunăstarea	sta-
tului	român	şi	însemnătatea	memoriei.	El	
a	evidenţiat	importanţa	asumării	tragicului	
episod	al	Holocaustului	românesc	odată	
cu	adoptarea	Raportului	Final	al	Comisiei	
Prezidenţiale	 pentru	Studierea	Holoca-
ustului	în	România	şi	posibilitatea	mani-
festării	dreptului	la	libertate	religioasă,	în	
spiritul	valorilor	democraţiei	europene.	

Acad. Solomon Marcus	s-a	 referit	 la	
evoluţia	termenului	de	„etnie”,	adoptat	în	

contextul	 unui	 regim	dictatorial,	 în	 zorii	
anilor	1940,	şi	 la	multiculturalitatea	res-
pinsă	de	anumiţi	factori	politici	din	acea	
epocă.	El	a	evocat	o	serie	de	distinşi	ma-
tematicieni	evrei	români,	precum	Mendel	
Haimovici,	Octav	Mayer,	doi	creatori	de	

şcoală	care	au	pro-
fesat	în	cadrul	Uni-
versităţii	„Alexandru	
Ioan	Cuza”	din	Iaşi.	
Acad.	S.	Marcus	a	
subliniat	componen-
ta	diasporei	evreilor	
români,	 în	 contex-
tul	 unei	 globalizări,	
oferind	exemplul	lui	 
Isaac	 Jakob	Scho-
enberg,	 un	 mate-
mat ic ian	 evreu-
român-american,	
care	 întotdeauna	
s-a	prevalat	de	pluri-
identitatea	sa.

Evrei care au excelat  
în cele mai diverse domenii
„Sunt	extraordinar	de	multe	persona-

lităţi	evreieşti	 care	au	pus	una	sau	mai	
multe	cărămizi	la	cultura	şi	civilizaţia	din	
Transilvania,	în	România”,	a	precizat	de-
putatul	László Borbély,	preşedintele	Co-
misiei	pentru	politică	externă	din	Camera	

Deputaţilor,	omagiind	memoria	victimelor	
Holocaustului,	de	care	trebuie	să	ne	adu-
cem	mereu	aminte,	ca	asemenea	tragedii	
să	 nu	 se	mai	 repete.	 În	Târgu	Mureş,	
oraşul	 natal	 al	 deputatului,	 a	 existat	 o	
populaţie	evreiască	cu	o	mare	contribuţie	
la	dezvoltarea	oraşului.	Cei	mai	mulţi	au	
fost	deportaţi,	azi	comunitatea	cuprinzând	
doar	130-150	de	persoane.	Vorbitorul	a	
trecut	în	revistă	contribuţia	evreilor	tran-
silvăneni	în	ştiinţă,	literatură,	publicistică,	
industrie,	economie;	a	punctat	reprezen-
tarea	lor	în	Parlamentul	României,	după	
1918,	 amintind	afirmarea	 lor	 în	 diverse	
domenii,	după	1945.

O	 sinteză	 despre	 prezenţa	 evreilor	
în	 armata	 română,	 realizată	 de	gral.	 lt.	
Theodor Frunzetti,	rector	al	Universităţii	
Naţionale	de	Apărare	„Carol	I”,	a	fost	de	
natură	să	contracareze	calomniile	puse	
în	 circulaţie	 de	 antisemiţi	 despre	 lipsa	
de	loialitate	şi	de	curaj	a	evreilor.	Au	fost	
menţionate:	 participarea	 la	 războiul	 de	
independenţă	 din	 1877	 şi	 eroismul	 lui	
Mauriciu	Brociner;	 naturalizarea,	 după	
Congresul	de	la	Berlin	(1878)	a	unui	mic	
număr	 de	militari	 evrei;	 încetăţenirea	
individuală;	restricţionarea	numărului	de	
ofiţeri	evrei;	prezenţa	pe	front,	în	războa-
iele	balcanice,	a	circa	15	000	de	evrei;	
înrolarea	masivă	a	evreilor	din	România	
în	primul	război	mondial,	respectiv	10%	
din	populaţia	evreiască,	adică	o	proporţie	
egală	cu	cea	a	populaţiei	majoritare,	ra-
portată	la	număr;	încetăţenirea	colectivă,	
prin	Constituţia	din	1922.	În	timpul	dictatu-
rii	lui	Ion	Antonescu,	populaţia	evreiască	
a	fost	obligată	să	plătească	taxe	militare,	
să	facă	muncă	obligatorie.	În	pogromuri,	
deportări	în	Transnistria	au	fost	asasinaţi	
circa	 350	000	de	evrei	 români.	Au	 fost	
evrei	români	care	au	luptat	împotriva	fas-
cismului	în	războiul	civil	din	Spania.	După	
întoarcerea	armelor	împotriva	Germaniei	
naziste,	evrei	au	luptat	în	armata	română.	
Lucrări	 de	 referinţă	 în	 domeniul	militar	
sunt	 scrise	 de	 evrei	 români:	 Corneliu	

Soare,	Oliver	Lustig,	Eugen	Bantea.
Contribuţia	evreilor	în	industria	româ-

nească,	 temă	 abordată	 de	 vicepreşe-
dintele	F.C.E.R.	şi	preşedinte	al	C.E.B.,	
ing.	Paul Schwartz,	a	fost	o	foarte	docu-
mentată	explorare	într-o	zonă	prea	puţin	
popularizată.	 El	 a	 vorbit	 despre	 Lazăr	
Edeleanu,	 unul	 dintre	marii	 savanţi	 şi	
inovatori	în	petrochimie,	pe	plan	intern	şi	
internaţional,	şi	a	reliefat,	cu	date	şi	cifre,	
rolul	 de	 seamă	al	 evreilor	 români	 –	 de	
la	meseriaşi	 la	 întreprinzători	 –	 în	 dez-
voltarea	 industriei	 româneşti.	 Conform	
recensământului	 din	 1930,	 36,3%	 din	
populaţia	evreiască	era	angrenată	în	cele	
mai	diverse	ramuri	industriale:	metalurgie,	
industria	hârtiei	şi	a	articolelor	gravate,	in-
dustria	constructoare	de	maşini,	industria	
sticlei,	industria	textilă	ş.a.

Ing.	Silviu Wechsler	a	arătat	că	„evreii	
români	au	dat	ţării	o	pleiadă	de	energetici-
eni	de	prim	rang”.	Unul	dintre	aceştia	este	
acad.	Martin	Bercovici,	 „creatorul	 şcolii	
româneşti	de	reţele	şi	centrale	electrice”,	
profesor	eminent	la	Facultatea	de	Energe-
tică	a	Politehnicii	bucureştene.	Vorbitorul	
a	prezentat	pe	larg	biografia	acestuia.	El	
a	avut	ca	parteneri,	în	unele	activităţi,	alţi	
evrei	 de	 seamă	şi	 anume	pe	profesorii	
universitari	doctori	Arie	Arie,	Călin	Sergiu,	
Maty	Blumenfeld,	pe	cercetătorii	Hermina	
Albert,	Manfred	Stein,	Carol	Goldenberg,	
soţii	 Bernard	 şi	 Suzette	Marcu,	 Pincu	
Moscovici	ş.a.

Acad.	Marius Sala	ne-a	reamintit	–	în	
prelegerea	 “Lingvişti	 români	 de	 etnie	 
evreiască”	 –,	 contribuţia	 cercetătorilor	
evrei	în	filologia	română,	un	aspect	intere-
sant,	mai	ales	că	unii	dintre	ei,	născuţi	în	
secolul	al	XIX-lea,	nici	nu	aveau	româna	
ca	limbă	maternă.	Este	o	listă	ce	se	ex-
tinde	peste	un	secol,	începând	cu	Moses	
Gaster	şi	terminând	cu	Lucia	Wald.	

Prof.	 univ.	 dr.	Emilian Dobrescu a 
vorbit	despre	proiectul	său	de	a	scrie	o	
lucrare	 privind	 contribuţia	minorităţilor,	
inclusiv	a	evreilor,	la	dezvoltarea	econo-
mică	a	României.	

O	evocare	deosebit	de	interesantă	a	
făcut	 acad.	Gheorghe Zaman,	 care	 i-a	
amintit	pe	colegii	lui	evrei	şi	performanţele	
lor	de	excepţie	în	cadrul	Institutului	Naţio-
nal	de	Cercetări	Economice.	Mulţi	dintre	ei	
au	plecat	în	străinătate	unde	s-au	afirmat	
în	domeniile	lor.

Din	expunerea	făcută	de	prof.	univ.	dr.	
deputat	Sanda-Maria Ardeleanu	a	reieşit	
contribuţia	evreilor	bucovineni	la	moder-
nizarea	spaţiului	bucovinean	şi	a	societăţii	
româneşti.	Paul	Celan,	Rose	Ausländer,	
Alfred	Margul	Sperber	–	afirmaţi	 în	 lite-
ratura	 europeană;	 Iţic	Manger,	 Eliezer	 
Steinbarg,	 Relly	 Blei	 –	 reprezentativi	
pentru	 literatura	 idiş	ş.a.	După	 trecerea	
în	revistă	a	scriitorilor	bucovineni,	a	venit	
rândul	muzicienilor	 –	 cântăreaţa	Maria	
Florescu	Fullerman,	celebrul	tenor	Joseph	
Schmidt	–,	al	pictorilor,	avocaţilor.	Dintre	
politicienii	evrei	au	fost	citaţi	Mayer	Ebner,	
Iacob	Pistiner.	Un	 loc	aparte	 l-a	ocupat	
Emanuel	Alois	Ziffer	von	Teschenbruck,	
„părintele	 căilor	 ferate	 din	 Bucovina”,	
pentru	că	prin	construirea	de	căi	 ferate	
în	zonă	–	o	importanţă	specială	având-o	
linia	Kimpolung-Dornawatra	–	a	făcut	să	
se	dezvolte	comerţul,	să	apară	noi	locuri	
de	muncă,	să	se	amplifice	accesul	produ-
selor	româneşti	pe	piaţa	mondială.

În	comunicarea	 “Valoarea	persoanei	
umane	 în	 religiile	mozaică	 şi	 creştină”,	
conf.	 univ.	 dr.	Adrian Lemeni	 a	 scos	 în	
evidenţă	particularitatea	celor	două	religii	
în	comparaţie	cu	alte	credinţe,	raportate	
la	 om.	 “Valoarea	 persoanei	 umane	 în	
religiile	mozaică	 şi	 creştină	 derivă	 din	
faptul	 că	 omul	 este	 creat	 şi	 structurat	
după	chipul	lui	Dumnezeu	şi,	în	această	
calitate,	este	un	 interlocutor	al	 lui	Dum-
nezeu	Este	vorba	de	o	relaţie	personală,	
trăită	ca	răspuns	al	omului	la	chemarea	lui	
Dumnezeu.	Tradiţia	şi	gândirea	iudaică	au	
subliniat	cu	multă	consecvenţă	valoarea	
unică,	 irepetabilă	 a	 fiecărei	 persoane,	
demnitatea	specială	a	fiecărui	om”.	

„Podurile Toleranţei“, drumul către armonie şi respect
(Urmare din pag. II)

(Continuare în pag. IV)
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László Borbély, 
deputat
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Gral. lt. Theodor Frunzetti, rector 
al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”

Daniel Barbu, ministrul Culturii, alături de  
prof. univ. dr. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române

Ion Iliescu,  
fost preşedinte  
al României
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Prof.univ.	 (gen.r.)	 dr.	Mihail Ionescu 
a	prezentat	ideile	unui	îndrăzneţ	proiect	
de	 cercetare,	 intitulat	 “Evrei	 în	 armata	
română”.	Problema	va	fi	abordată	dintr-
un	punct	de	 vedere	 structuralist,	 privită	
din	mai	multe	perspective.	Va	fi	vorba	nu	
numai	de	participarea	concretă	a	evrei-
lor	pe	front	ci	şi	de	rolul	lor	de	susţinere	
financiară	a	armatei,	a	spitalelor	militare,	
a	logisticii,	recrutarea	evreilor,	instrucţia.	
Se	doreşte	conturarea	unei	imagini	care	
să	 stabilească	 raportul	 dintre	armată	 şi	
societate	 şi	 din	 perspectivă	 evreiască,	
precum	şi	 o	 analiză	 a	 stării	 de	 spirit	 a	
minorităţilor	din	armată.

Prof.	univ.	dr.	Mircea Beuran	a	evocat	
o	 serie	 de	medici	 evrei	 aflaţi	 în	 slujba	
sănătăţii	româneşti,	afirmând	că	medicina	
reprezintă	de	departe	unul	dintre	domeni-
ile	predilecte	în	care	evreii	români	au	ex-
celat	şi	şi-au	adus	o	contribuţie	deosebit	
de	importantă.	Potrivit	datelor	statistice,	
în	1938,	 circa	35%	din	cei	peste	8.000	
de	medici	care	profesau	în	România	erau	

evrei.	 Între	aceştia	sunt	medici	 renumiţi	
precum	Oscar	Sager,	Leon	Ghelerter	sau	
Simion	Iagnov,	membru	corespondent	al	
Academiei	Române.

Ambasador	Radu Homescu	a	prezen-
tat	contribuţia	evreilor	români	la	dezvolta-
rea	fizicii	şi	ciberneticii.	Sunt	domenii	în	
care	cercetătorii	evrei	români	au	avut	un	
aport	de	necontestat,	prin	publicarea	unor	
lucrări	şi	monografii	ştiinţifice,	remarcân-
du-se	şi	ca	buni	pedagogi.	Dintre	aceştia	
poate	fi	amintit	numele	fizicianului	Erwin	
Friedländer,	membru	al	Academiei	Româ-
ne,	 profesor	 la	Universitatea	California,	
cu	 rezultate	 remarcabile	 în	 domeniul	
fizicii	nucleare	şi	distins,	în	anul	1995,	cu	
Premiul	Humboldt	pentru	Fizică.	

Deputatul	Sever Voinescu	 a	 evocat	
personalitatea	unor	scriitori	şi	oameni	de	
cultură	evrei,	recunoscuţi	atât	în	România	
cât	şi	în	afara	graniţelor,	simboluri	ale	spi-
ritualităţii	româneşti	a	secolului	al	XX-lea.	

El	a	realizat	o	paralelă	între	Paul	Celan,	
Mihail	 Sebastian	 şi	Max	Blecher,	 care	
sunt	repere	fundamentale	ale	paradigmei	
culturale	evreo-române.	

Rolul	şi	valoarea	ştiinţifică	a	realizărilor	
în	România	şi	în	Belgia,	în	domeniul	ne-
uroştiinţei,	ale	prof.	dr.	Corneliu	Giurgea	
au	fost	prezentate	de	dr.Sorin Riga şi dr. 
Dan Riga.	Autorii	comunicării	au	subliniat	
contribuţia	 de	 excepţie	 a	 prof.	Giurgea	
în	 elaborarea	 conceptului	 şi	 strategiei	
nootrope-neurometabolice	şi	în	domeniul	
anti-aging	şi	pro-longevitate	unde	cerce-
tătorul	a	stabilit	şi	o	terapie	orginală.	“În	
progresul	 ştiinţei	 şi	medicinii,	 şi-a	 legat	
definitiv	numele	(ca	autor	şi	inventator)	de	
conceputul,	modelul	şi	terapia	nootropă-
piracetam	(DCI)”,	au	arătat	autorii.

Dr.	Adrian Cioflâncă,	 cercetător	 la	
Consiliul	Naţional	pentru	Studierea	Arhi-
velor	Securităţii,	a	vorbit	despre	 „istoria	
fascinantă	 a	 Iaşiului”,	 cu	 o	 populaţie	
evreiască	atestată	din	Evul	Mediu,	având	
o	pondere	mare	 în	viaţa	socio-culturală	
în	secolul	al	XIX-lea.	Amintind	pogromul	
săvârşit	la	Iaşi	în	vara	anului	1941,	vor-

bitorul	 a	 accentuat	 asupra	 importanţei	
microistoriei,	de	mare	ajutor	în	studierea	
acestei	tragedii,	parte	a	Holocaustului	din	
România.	

În	 comunicarea	 sa,	 preşedintele	 de	
onoare	al	ACPRI,	preot	prof.	univ.	dr.	Emi-
lian Corniţescu	a	demonstrat,	cu	exemple	
filologice,	influenţa	limbii	ebraice	asupra	
limbii	române.	„Vocabularul	românesc	s-a	
format	în	spiritul	limbii	ebraice”.	Exemple:	
traducerea	Bibliei	 de	 la	 Bucureşti,	 din	
1688;	traducerea	în	română	a	Psalmilor	
ş.a.	Nume	proprii	 româneşti	 provin	 din	
cele	ale	unor	personalităţi	biblice.	Există	
toponime,	vechi	denumiri	ale	lunilor	anu-
lui	 în	 limba	 română,	 precum	şi	 numele	
unor	sărbători	creştine	care	fac	trimitere	
la	 cuvinte	ebraice.	Fără	aportul	 textului	
masoretic	–	punctarea	textului	ebraic	cu	
vocale	–	nu	ar	mai	fi	existat	vechile	tradu-
ceri	româneşti”,	care	au	dus	la	întărirea	
unităţii	naţionale	şi	sub	raport	lingvistic.

„Fiecare	poate	trăi	în	religia	lui	cu	res-
pect	pentru	celelalte	religii”,	a	spus	rabinul	
Rafael Shaffer.	Dacă	mai	mulţi	oameni	ar	
fi	gândit	şi	ar	gândi	astfel,	ar	fi	fost	şi	ar	fi	
mai	puţină	vărsare	de	sânge	în	lume.	“Noi,	

evreii,	ca	minoritate	religioasă,	a	trebuit	
să	arătăm	că	barierele	religioase	nu	ne	
împiedică	să	colaborăm“,	a	arătat	rabinul	
Shaffer,	apreciind	iniţiativa	şi	organizarea	
acestui	 atelier	 şi	 a	 acestei	manifestări,	
care	 au	 facilitat	 o	 dată	 în	 plus	 dialogul	
între	oameni	de	diverse	etnii	şi	confesiuni.	

În	scurta	sa	intervenţie,	prof.univ.	dr. 
Liviu Rotman,	directorul	CSIER,	a	vorbit	
despre	 rolul	 evreilor	 în	modernizarea	
României,	în	introducerea	unor	elemente	
europene	în	viaţa	românească.	

Preşedintele	 C.E.	 Piatra	 Neamţ,	
muzeograful	 şi	 scriitorul	Emil Nadler,	 a	
ilustrat	la	retroproiector	titlul	comunicării	
sale:	„Un	filosof	al	picturii:	Victor	Brauner”.	
Acest	intelectual,	familiarizat	cu	gândirea	
existenţialistă,	cu	ocultismul,	a	reuşit	să	
le	sublimeze	în	actul	artistic.

Etnosociolog	dr.	Hary Kuller	a	subli-
niat	 importanţa	 completării	 numelor	 de	
evrei	 care	 au	 contribuit	 la	 dezvoltarea	
României.	

Prof.	univ.	dr.	Vasile Morar şi	prof.	univ.	
dr.	Ştefan Cazimir au	prezentat	ideile	din	
comunicările	lor: “Filosofi	români	evrei”	şi	
“Călinescu	despre	scriitorii	evrei”.	

Publicista	Eva Galambos	 a	 rezumat	
tema	contribuţia	bancherilor	evrei	din	se-
colul	al	XIX-lea	la	dezvoltarea	economică	
şi	financiară	a	României.	

Deputat	 dr.	Aurel Vainer	 a	 făcut	 un	
succint	 istoric	 al	 prezenţei	 parlamenta-
rilor	evrei	 în	prima	 jumătate	a	secolului	
al	 XX-lea,	 după	Marea	Unire,	 până	 în	
1940,	 amintindu-i	 pe	 Şef	Rabin	 Iacob	
Niemirower,	 Şef	 Rabin	 dr.	Alexandru	
Şafran,	dr.	Wilhelm	Filderman	–	ales	pe	
listele	 liberalilor,	 al	 treilea	 după	 cei	 doi	
Brătieni	–	care	s-a	ocupat	şi	de	probleme	
ale	 societăţii	 româneşti.	A	 fost	 relevată	
prezenţa	Şef	Rabinului	Moses	Rosen	în	
Marea	Adunare	Naţională.	După	1990,	
acad.	Nicolae	Cajal	 a	 fost	 senator	 in-
dependent.	 Începând	din	 1996	până	 în	
prezent,	F.C.E.R.	are	 reprezentare	par-
lamentară:	 scriitorul	 şi	 publicistul	Dorel	
Dorian	şi	apoi	Aurel	Vainer.	Ei	au	reuşit	

să	creeze	o	imagine	bună	a	etniei	evre-
ieşti	în	Parlament.	Vorbitorul	a	enumerat	
legile	pe	care	le-a	propus	ca	deputat,	legi	
care	susţin	interesele	populaţiei	evreieşti.	
Respectul	 faţă	 de	 etnia	 evreiască	 în	
Parlamentul	 român	se	manifestă	şi	prin	
marcarea	Zilei	Naţionale	a	Israelului	şi	a	
Zilei	Holocaustului	în	România.	Dr.	Aurel	
Vainer	a	menţionat	că,	urmând	exemplul	
lui	 Filderman,	 se	 implică	 în	 dezbaterile	
care	 privesc	 viaţa	 socială	 în	România:	
„Susţin	orice	lege	care,	după	opinia	mea,	
poate	duce	la	mai	binele	României”.	

A	 fost	 încheierea	 acestui	maraton	
spiritual.

Transmisia	evenimentului	pe	net	s-a	
datorat	consilierului	personal	al	preşedin-
telui	F.C.E.R.,	Silviu Vexler.	

Compozitori evrei îndrăgiţi  
la Teatrul de Revistă

Ultimul	moment	al	manifestării	„Podu-
rile	Toleranţei“ a	avut	loc	la	Teatrul	de	Re-
vistă	„Constantin	Tănase”	din	Bucureşti,	
a	 cărui	 sală	 a	 fost	 arhiplină.	Secretarul	
literar	al	teatrului,	Aurel	Storin,	a	evocat	
nume	ale	unor	personalităţi	din	lumea	ar-
tistică,	cu	origini	evreieşti,	precum	Nicolae	
Stroie,	Mircea	Crişan,	H.	Mălineanu,	Ely	
Roman,	Aurel	Giroveanu,	Edmond	Deda	
sau	Alexandru	Mandy.	Un	regal	umoristic,	
oferit	de	Stela	Popescu,	Cristina	Stamate,	
Vasile	Muraru,	Adrian	Enache,	a	încântat	
asistenţa	iar	una	dintre	surprizele	serii	a	
fost	prezenţa	îndrăgitului	actor	şi	director	
al	Teatrului	„Constantin	Tănase”,	Alexan-
dru	Arşinel,	care	a	ţinut	să	transmită	un	
călduros	salut.

Formaţia	Bucharest	Klezmer	Band	a	
C.E.B.,	 reconstituită	şi	prin	eforturile	 lui	
Silvian	Horn,	director	de	cabinet,	a	oferit	
spectatorilor	 un	moment	 artistic	 deose-
bit,	 interpretând	 unele	 dintre	 cele	mai	
îndrăgite	melodii	din	repertoriul	evreiesc	
internaţional.

Un	 alt	moment	 special	 a	 fost	 creat	
de	 actriţa	Maia	Morgenstern,	 directorul	
Teatrului	Evreiesc	de	Stat,	care	şi-a	do-
vedit	încă	o	dată	talentul	şi	sensibilitatea,	
specifice	doar	unui	mare	actor.	

Seara	s-a	încheiat	în	aplauzele	tuturor	
celor	 prezenţi,	 deosebit	 de	 încântaţi	 de	
calitatea	prestaţiei	artistice	şi	rafinamentul	
tuturor	celor	aflaţi	pe	scenă.

IULIA DELEANU  
EVA GALAMBOS

DAN DRUŢĂ

(Urmare din pag. III)

Rabinul Rafael Shaffer

Preot prof. univ. dr. Emilian Corniţescu, prof. univ. 
Ştefan Cazimir şi ambasadorul Radu Homescu

Formaţia Bucharest  
Klezmer Band

Momente artistice  
de la ArCuB…

…şi de la Teatrul de Revistă 
„Constantin Tănase“
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Stimate Domnule Ministru,

La manifestările de stradă împotriva 
exploatării miniere de la Roşia Montană, 
care au avut loc în ziua de 10 noiembrie, 
în Bucureşti şi la Braşov, au protestat 

şi persoane care au reactualizat 
Mişcarea Legionară, organizaţie care, 
aşa cum este cunoscut, a reprezentat 
în fapt fascismul românesc în perioada  
interbelică. 

În mod concret, un grup de persoane 
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a purtat o pancartă verde, având înscrise 
cuvintele “Aici sunt legionarii”, flancate de 
sigla Gărzii de Fier de odinioară. 

Autenticitatea cuvintelor exprimate de 
mine mai sus este reflectată în imaginea 
ataşată. 

De asemenea, la Braşov, în aceeaşi 
zi, au fost exprimate mesaje cu caracter 
antisemit legate de Roşia Montană, în 
sensul că evreii americani ar fi direct 
interesaţi să exploateze aurul românesc. 

Pe bună dreptate, consider că au fost 
cazuri concrete de reînviere a extremismului 
interbelic, care au adus atât de mult rău 
evreilor, Europei şi lumii întregi. 

Observaţiile mele sunt întemeiate pe 
prevederile Legii 107/2006, care stipulează 
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu 
caracter fascist, rasist sau xenofob, dar şi 
pe experienţa istorică, atât de dramatică, a 
Holocaustului împotriva evreilor.

De aceea, Domnule Ministru, vă 
adresez această Interpelare, dorind să fiu 

informat, în scris şi oral, despre măsura 
în care Autorităţile de Stat, de justiţie 
şi ordine publică au fost informate în  
prealabil de cele întâmplate în ziua de 10 
noiembrie, inclusiv dacă persoanele care 
au manifestat au avut autorizaţia necesară 
în acest sens.

În mod special, consider că este 
important pentru populaţia evreiască 
din România, dar şi pentru toate forţele 
democratice, din ţară şi din străinătate, să 
cunoască măsurile pe care le-aţi adoptat, 
îndeosebi referitor la tot ce înseamnă 
acţiuni de împiedicare a renaşterii forţelor 
extre miste în România democratică de 
astăzi.

Cu deosebit respect şi înaltă 
consideraţie,

Deputat Aurel Vainer
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale
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