
Istorie
La 27 ianuarie 1945, atunci când tru-

pele sovietice au pătruns în perimetrul 
acestui loc, simbol emblematic al Şoah-
ului (prefer acest termen utilizat curent 
în Israel şi în Franţa, în locul cuvântului 
Holocaust, care s-a încetăţenit în Româ-
nia), ele au găsit acolo numai câteva mii 
de supravieţuitori. Zece zile înainte de 
sosirea sovieticilor, alţi circa 70.000 de 
supravieţuitori au fost scoşi de paznicii 
SS şi mânaţi în tragicele “marşuri ale 
morţii”, spre interiorul Germaniei. De fapt, 
Auschwitz-ul a fost un imens lagăr în care 
au fost deţinute simultan până la peste 
130.000 de persoane, dar, mai ales, el 
a fost cel mai uriaş centru de ucidere în 
masă. Care este istoria sa?

Localitatea poloneză Oswiecim (fon-
dată în secolul al X-lea, deşi prima 
menţiune datează numai din anul 1178) 
a fost marcată în secolele XII-XIV de 
prezenţa germană (colonişti germani 
au fost chemaţi de regii Poloniei pentru  

La închiderea ediţiei

Aurel Vainer: de la 1 iulie 2015, 
se aplică legea prin care  

au fost majorate indemnizaţiile 
supravieţuitorilor din Holocaust

Imediat după întâlnirea avută luni, 
23 februarie, cu primul ministru Victor 
Ponta, dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R., deputat, a declarat, în exclu-
sivitate pentru Realitatea Evreiască:

„La o întâlnire avută cu premierul 
Victor Ponta, acesta m-a anunţat că 
insistenţele noastre nu i-au făcut 
plăcere dar că, de la 1 iulie 2015, va 
intra în vigoare legea prin care au fost 
majorate indemnizaţiile celor care au 
avut de suferit în anii Holocaustului şi 
ale refugiaţilor din teritoriile vremel-
nic ocupate după pactul Ribbentrop-
Molotov. Este o veste bună şi să fim 
plini de speranţe!”

Aşa cum i-am informat pe cititorii 
noştri, legea fusese programată să intre 
în vigoare la 1 ianuarie 2015 şi ulterior 
a fost amânată pentru 1 ianuarie 2017. 
După cum rezultă şi din comunicatele  
F.C.E.R. şi A.E.R.V.H., publicate  la pag. 
22, atât Federaţia, cât şi comunităţile şi 
organizaţiile evreieşti au întâmpinat cu 
proteste decizia de prorogare a legii. 
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SAMEAH!
I S T O R I E  

Ş I  M E M O R I E

AUSCHWITZ 1945 – 2015

La sfârşitul lunii ianuarie 2015 a avut 
loc comemorarea aniversării a 70 de ani de 
la eliberarea complexului Auschwitz, unde 
am fost prezent, participând împreună cu 
profesorii Andrei Marga şi Ladislau Gyé-
mant la emisiunile realizate de TVR Cluj 
şi transmise în programele TVR2, TVR3, 
TVR Cluj, TVRi şi online TVR+, care au 
cuprins şi o serie de interviuri cu supra-
vieţuitori ai Holocaustului. Timp de trei 
zile, într-o atmosferă friguroasă de iarnă 
poloneză, şi într-un spaţiu sinistru marcat 
de sârmă ghimpată şi de lozinca “Arbeit 
Macht Frei” de la poarta de intrare, am trăit 
momente de angoasă şi de deznădejde. 
În acest scurt articol, intenţia mea nu este 
de a prezenta emoţiile prin care am trecut 
împreună cu colegii mei, ci de a relata pe 
scurt semnificaţia conceptului Auschwitz în 
perspectiva istoriei şi a memoriei. 

Drept de pensie pentru activitate de muncă desfăşurată într-un ghetou
Ambasada Republicii Federale Germania anunţă, 

într-un comunicat primit la redacţie, că persoanele care 
au desfăşurat în timpul regimului naţional-socialist din 
Germania, în perioada 1933-1945, o activitate de muncă 
într-un ghetou, sunt îndreptăţite, în anumite condiţii, 
la o aşa-numită „pensie de ghetou”. Această lege a 

suferit modificări în 2014, astfel încât, acum, sunt luate 
în calcul şi ghetouri amplasate „în zona de influenţă 
naţional-socialistă”, ca de pildă cele de pe teritoriul 
naţional al României. Vom reveni cu detalii în numărul 
viitor al revistei.

Redacţia

CAROL  IANCU
(Continuare în pag. 5)
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Pentru prima dată, Ministerul de 
Externe a semnat, într-o ceremonie 
solemnă, un Protocol de colaborare  
cu Forumul B’nai B’rith “Dr. Moses Rosen” 
România.

Succesul primei ediţii din România a 
proiectului „Podurile Toleranţei”, care a 
avut loc în 2014, iniţiativă a BB Europa 
pentru lojile din Europa Centrală şi de 
Est, vizând cunoaşterea mai bună a con-
tribuţiei evreilor în ţările în care trăiesc, a 
determinat Forumul B’nai B’rith “Dr. Moses 
Rosen” să se gândească la o nouă ediţie 
a acestui proiect. Ca şi în ediţia preceden-
tă, BBR şi-a propus să implice un număr 
cât mai mare de instituţii, organizaţii sau 
persoane, româneşti şi evreieşti, intere-
sate de tematica şi obiectivul proiectului. 
Primul pas a fost făcut, ministrul român 
al afacerilor externe, Bogdan Aurescu 

(de altfel un mare prieten al comunităţii 
evreieşti), semnând, la 5 februarie a.c., un 
protocol cu José Iacobescu, preşedintele 
Forumului B’nai B’rith “Dr. Moses Rosen”. 
Protocolul prevede ca Ministerul Afacerilor 
Externe şi Forumul B’nai B’rith să colabo-
reze pentru promovarea valorilor legate de 
toleranţă, dialog intercultural, solidaritate, 
combaterea rasismului şi antisemitismului, 
prin organizarea unor activităţi pe tema 
contribuţiei comunităţii evreieşti la viaţa 
culturală din România.

Ceremonia semnării documentului s-a 
desfăşurat în sala „Gafencu” a MAE, la so-
lemnitate participând numeroase persona-
lităţi din MAE. F.C.E.R. a fost reprezentată 
de preşedintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer. 
Au fost de faţă dr. Irina Cajal, subsecretar 
de stat la Ministerul Culturii, Tova Ben Nun 
Cherbis, preşedintele Fundaţiei „Lauder”, 

alţi membri ai comunităţii evreieşti.
În cuvântarea rostită, ministrul de ex-

terne Bogdan Aurescu a scos în evidenţă 
faptul că MAE a sprijinit în mod constant 
proiectul „Podurile Toleranţei”, „un proiect 
transnaţional pentru Europa Centrală şi de 
Est... care a contribuit la lupta împotriva 
discriminării, la combaterea rasismului, a 
antisemitismului, la promovarea înţelegerii 
şi respectului reciproc, precum şi a valori-
lor europene în 2013... Prezentul protocol 
concretizează intenţiile noastre de cola-
borare pe perioada anului care urmează”. 
Ministrul a atras atenţia asupra importanţei 
momentului semnării documentului, când 
în societăţile europene se înregistrează o 
ascensiune a fenomenelor de xenofobie, 
de rasism şi antisemitism. “De aceea - a 
spus el - o astfel de colaborare este un 
mijloc foarte potrivit pentru a promova în 

plan naţional aportul comunităţii evreieşti 
la dezvoltarea României şi, în plan euro-
pean, diseminarea modelului românesc de 
asigurare a toleranţei, respectului reciproc, 
a culturii dialogului în rândul cetăţenilor 
europeni”. Bogdan Aurescu a arătat că 
în acest an se împlinesc 20 de ani de la 
adoptarea Convenţiei-cadru a Consiliului 
Europei pentru protecţia minorităţilor 
naţionale şi că de aceea este important 
că se va organiza “un eveniment care 
va evidenţia aportul istoric şi cultural al 
comunităţii evreieşti la dezvoltarea ţării 
noastre – al comunităţii evreieşti ca parte 
integrantă a societăţii româneşti şi a istoriei 
României – şi în acelaşi timp de promovare 
a modelului contemporan românesc de 
integrare şi protejare a drepturilor persoa-
nelor aparţinând minorităţilor naţionale”.

Agenda deputatului şi preşedintelui F.C.E.R.
De la un număr la altul, agenda 

preşedintelui şi deputatului F.C.E.R. 
reflectă diversitatea şi amplitudinea 
preocupărilor, pasiunea pentru ceea ce 
face în folosul comunităţii sale. În interval 
de circa o lună, domnia sa a participat 
la: • o reuniune, în Israel, a conducerii 
Fundaţiei „Caritatea” şi întâlniri cu liderii 
AMIR; • lucrări în comisii şi în plen în Par-
lamentul României, cu intervenţii atunci 
când a fost cazul; • emisiuni în media 
scrisă şi audio-vizuală; • seminarii la CE 
Alba Iulia; • întâlnire la Centrul de In-
struire şi Recreere (CIR) „Be’ Yahad” cu 
responsabilul CIR-urilor din F.C.E.R. şi 
administratorul CIR-ului sus-menţionat; • 
simpozionul „Lumea idiş din România”. A 
supervizat recenta întrunire a Comitetului 
Director al Federaţiei. S-a implicat în re-
alizarea unei hărţi cu obiective turistice 
iudaice din România. A făcut parte din 
delegaţii oficiale care au vizitat Republica 
Cehă şi Statul Israel. A primit vizita unei 
importante delegaţii a W.J.R.O., alături 
de Nicholas Dean, reprezentantul spe-
cial pentru problematica Holocaustului 
al Departamentului de Stat din SUA, în 
obştea noastră. 

• La reuniunea, din Israel, a Board-
ului Fundaţiei „Caritatea”, cu reprezen-
tare paritară – F.C.E.R. şi israelienii 
originari din România –, tema centrală 
a dezbaterilor a fost stadiul lucrărilor 
de construcţie a Muzeului de Istorie 
„Moşe Nativ”, al israelienilor originari 
din România, de la Roş Pina, proiect 
în care s-au implicat AMIR şi Primăria 
oraşului Roş Pina. Un raport complet, la 
zi, privind realizarea lui, a fost solicitat 
conducerii AMIR. Pe baza acestui raport, 
Board-ul Fundaţiei „Caritatea” urmează 
să aloce fondurile necesare. Au avut loc 
dezbateri legate de: • fundamentarea 
mai viguroasă a resurselor financiare 
ale Fundaţiei; • nevoile de subvenţii ale 
beneficiarilor; • elaborarea unui nou me-
morandum pentru perioada 2015 - 2017, 
referitor la alocările Fundaţiei „Caritatea” 
către F.C.E.R. şi israelienii originari din 
România. S-a decis: • efectuarea plăţilor 
cuvenite pentru semestrul întâi al anului 
2015, potrivit memorandumului încheiat 
pentru perioada 2012 - 2015; • sponso-
rizarea AMIR pentru trimestrul I, urmând 
ca suportul financiar ulterior să fie acor-
dat pe baza raportului sus-menţionat. 
În prezent, se poartă discuţii prin cores-
pondenţă între conducerea F.C.E.R. şi 
reprezentanţii W.J.R.O. privind elabo-
rarea şi adoptarea memorandumului 
pentru 2015-2017. La reuniunea lărgită 
a conducerii AMIR, pentru întocmirea 
raportului despre stadiul actual al lucră-
rilor la muzeul sus-citat, dr. Aurel Vainer 
a prezentat pe larg activitatea muzeistică 
din cadrul Federaţiei, asigurând condu-
cerea AMIR de continuarea sprijinului 
pentru realizarea muzeului de la Roş 
Pina. Intervenţia a fost bine apreciată. 
Conferenţiarul a mulţumit preşedintelui 
AMIR, Micha Harish, pentru felicitările 

adresate cu ocazia zilei sale de naştere. 
• Deputatul F.C.E.R. a avut o interven-

ţie în Parlament pentru susţinerea unui 
nou proiect legislativ de protecţie a con-
sumatorului, ţinând seama de efectele 
pozitive ale acestei legi în relaţiile dintre 
cumpărători şi vânzători în magazinele 
de mari suprafeţe. A participat, potrivit le-
gilor în vigoare de combatere a corupţiei, 
la adoptarea deciziilor de răspuns faţă 
de solicitările organelor judiciare privind 
parlamentari cu probleme în justiţie.

• Bunele relaţii între Preşedinţia 
României şi F.C.E.R. s-au manifestat 
şi prin decorarea de către preşedintele 
Klaus Iohannis a şapte supravieţuitori ai 
Holocaustului din Transilvania de Nord, 
în semn de solidaritate cu suferinţele 
îndurate în lagărele de concentrare 
naziste. Nefiind în ţară, la ceremonie a 
participat vicepreşedintele F.C.E.R., ing. 
Paul Schwartz.

• În urma scrisorilor de protest faţă de 
amânarea termenului de aplicare a ma-
jorării indemnizaţiilor pentru persecutaţii 
etnic în perioada 1940-1945, din partea 
unor supravieţuitori ai Holocaustului în 
România şi a unor organizaţii de refugiaţi 
din România din cauza prigoanei antie-
vreieşti între anii 1940-1941, preşedin-
tele şi deputatul F.C.E.R. şi-a exprimat, 
„împreună cu ceilalţi iniţiatori ai Pro-
iectului Legislativ”, „totala insatisfacţie” 
pentru această „prorogare” (amânare) 
din OUG nr. 83/ 2014, art. 43, printr-un 
Comunicat de presă publicat în numărul 
curent al R.E. 

• Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. 
a participat la o masă rotundă pe tema 
vieţii universitare de cult la postul de 
televiziune Speranţa şi, împreună cu 
preşedintele AERVH, dr. Liviu Beris, la o 
dezbatere despre Holocaust în România, 
cu accent pe deportările în Transnistria, 
în cadrul unei emisiuni organizate de 
Partida Naţională a Romilor la  Naţional 
TV. Dr. Aurel Vainer a acordat interviuri 
postului de radio Trinitas al Patriarhiei 
Române şi  revistei  Legal Point, din 3 
ianuarie 2015; primul – despre pogromul 
legionar antievreiesc, secundul – despre 
Decalog, cheie a dreptului internaţional.

• La seminarul organizat de DASM la 
Alba Iulia, unde au participat preşedinţi 
de comunităţi şi asistenţi sociali din Bu-
cureşti şi din ţară, dr. Aurel Vainer a făcut 
o sinteză a actualităţii F.C.E.R., referin-
du-se la  implicaţiile modificărilor din Sta-
tutul Federaţiei asupra vieţii comunitare. 
Domnia sa a participat, de asemenea, la 
seminarul „A fi evreu”, organizat de tineri 
neevrei din oraş la sediul Primăriei. A fost 
vizitat cimitirul evreiesc din Alba Iulia. 

• Responsabilul F.C.E.R. al CIR-urilor 
pe ţară, ing. Emil Rosner, şi adminis-
tratorul CIR-ului „Be’ Yahad”, Mihaela 
Baclaseanu, au prezentat, în cadrul 
unei întâlniri de lucru cu preşedintele şi 
deputatul F.C.E.R., propuneri legate de 
reamenajarea spaţiului de cazare şi de 
mobilier. (Continuare în pag. 10)

(Continuare în pag. 19)

La MAE s-a lansat cea de a doua ediţie  
a proiectului „Podurile Toleranţei”

Ceremonia  
de decorare  

a Erikăi  
van Gelder-Revesz, 

preşedinte  
B’nai B’rith Europa

În cadrul unei ceremonii desfăşurate 
la sediul ambasadei, ambasadorul Ro-
mâniei în Olanda, ES Ireny Comaroschi, 
a înmânat preşedintelui B’nai B’rith Eu-
ropa, Erika van Gelder-Revesz, Ordinul 

Naţional „Pentru Merit” în grad de Ofiţer. 
Distincţia a fost acordată de Traian Bă-
sescu, în data de 12 decembrie 2014, 
când era preşedintele României, în semn 
de apreciere pentru activitatea profesi-
onală şi eforturile depuse în derularea 
proiectului „Podurile Toleranţei”.

Ambasadorul României a evidenţiat 
rolul deţinut de Erika van Gelder-Revesz, 
în calitate de coordonator, în desfăşura-
rea începând cu 2012, a proiectului mul-
tinaţional „Podurile Toleranţei”, al cărui 
principal obiectiv constă în  „promovarea 
contribuţiei  evreilor la îmbogăţirea vieţii 
culturale europene”.

Preşedintele B’nai B’rith Europa a 
mulţumit statului român pentru înalta dis-
tincţie acordată, pentru sprijinul constant 
pe care l-a primit de la autorităţile române 
în derularea proiectelor sale, amintind, 
în acest context, de recentul Protocol de 
colaborare semnat de către ES Bogdan 
Aurescu, ministrul român al afacerilor 
externe, şi José Iacobescu, preşedintele 
Forumului B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen” 
România, dedicat promovării toleranţei, 
dialogului intercultural, solidarităţii, com-
baterii rasismului şi antisemitismului, 
prin organizarea unor activităţi pe tema 
contribuţiei comunităţii evreieşti la viaţa 
culturală din România.

La ceremonia de decorare a Erikăi 
van Gelder-Revesz, preşedintele B’nai 
B’rith Europa, au participat reprezentanţi 
ai corpului diplomatic acreditat la Haga, 
ai comunităţii evreieşti din Ţările de Jos,  
familia şi persoane apropiate preşedin-
telui B’nai B’rith Europa. 

Alina Gorghiu, deputat, copreşedinte al PNL, Valeriu Zgonea, preşedinte al Camerei  
Deputaţilor, Yuli Edelstein, preşedinte al Knesset-ului, Gabriel Vlase, deputat, preşedinte  

al Grupului Parlamentar de Prietenie România Israel, şi Aurel Vainer, deputat, preşedinte  
al F.C.E.R. (de la stânga la dreapta)

Importantã delegaþie parlamentarã 
româneascã în vizitã la Ierusalim
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Documente despre  
ce s-a întâmplat la Abator

„Comemorăm victimele Pogromului 
legionar antievreiesc de la Bucureşti, 
din 21-23 ianuarie 1941, cu numai câte-
va zile înainte de Ziua Internaţională a 
Comemorării Holocaustului din perioada 
1938-1945, stabilită la 27 ianuarie, ziua 
eliberării lagărului de la Auschwitz-Birke-
nau, de la care se împlinesc anul acesta 
70 de ani”, a reamintit dr. Aurel Vainer. 
El a mulţumit pentru participare oficia-
lităţilor din ţară, diplomaţilor, oaspeţilor 
din Israel, în speţă lui Richard Armon, 
consul onorific al României în Israel, co-
organizatorilor manifestării şi echipei din 
Federaţie: vicepreşedintele F.C.E.R. şi 
preşedinte al C.E.B., ing. Paul Schwartz, 
şeful de Cabinet şi consilierului personal 
ai preşedintelui, Silvian Horn şi, respectiv, 
Silviu Vexler, reprezentantul Oficiului pen-
tru Cultură, Artă, Ştiinţă, Robert Schorr, 
oficiu condus de cons. dr. ing. José Blum, 
precum şi reprezentanţilor unor posturi de 
radio şi televiziune care au reflectat-o. Un 
accent special: documentele din arhive 
privind atestarea, de către procurorul în-
sărcinat de Ion Antonescu să ancheteze 
faptele, a grozăviilor săvârşite la Abator: 
loc de tortură a 15 evrei, dintre care 9, 
muribunzi, au fost atârnaţi în cârlige.

„Coşmar al istoriei naţionale”
Mesajul preşedintelui României, 

Klaus Iohannis, a fost citit de consilierul 
prezidenţial Sergiu Nistor. Au fost făcute 
publice sentimentele de „respect şi pre-
ţuire” pentru comunitatea evreiască din 
România, de compasiune pentru sufe-
rinţele îndurate de evreii europeni în anii 
Holocaustului. „Toamna şi iarna anului 
1941 au fost un coşmar al istoriei naţio-
nale”, s-a arătat în mesaj. „Atunci când 
din victime nu rămâne decât memoria”, 
comemorarea lor înseamnă „asumarea 
crimelor în masă, pentru ca ele să nu se 
mai repete”.

 „O documentare, oricât de bună, nu 
poate exprima trăirile victimelor şi nici 
trăirile noastre, ca mâine asemenea trăiri 
să nu se mai producă”, a opinat ministrul 
secretar de stat în Ministerul Culturii, 
Bogdan Stanoievici. „Un popor care nu-şi 
acceptă trecutul şi nu înţelege prezentul, 
nu poate construi cum se cuvine viitorul. 
Intoleranţa, care a creat multe drame, 
provine din lipsa de cultură”. „Un popor 
care nu e cultivat, nu înţelege ce i s-a 
întâmplat în istorie […] Cred cu tot sufletul 
că avem obligaţia să construim o lume 
mai frumoasă pentru copiii noştri”.

„Pogromul legionar a însemnat un pa-

roxism al barbariei”, l-a definit secretarul 
de stat la Secretariatul de Stat pentru 
Culte, Victor Opaschi, constând atât în 
masacrarea de evrei bucureşteni, cât şi în 
incendierea unor lăcaşuri de cult mozaic. 
Zilele de 26 şi 27 noiembrie ale aceluiaşi 
an au fost însângerate de asasinarea 
unor intelectuali români de marcă: Nicolae 
Iorga, Virgil Madgearu. În istoria secolului 
XX, Pogromul rămâne un delir al intole-
ranţei şi al antisemitismului, l-a parafrazat 
vorbitorul pe Marin Preda. „Poporul evreu 
a înzestrat umanitatea cu cea mai înaltă 
idee despre om raportat la Divinitate: 
«Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul 
şi asemănarea Lui»”. Cum i s-a răspuns? 
„O realitate tragică trebuie privită în faţă”, 
meditând asupra consecinţelor. „Cine uită 
trecutul este condamnat să-l repete”. 

Memoria colectivă  
a romilor păstrează  
tragedia trecutului

În cuvântul său, Vasile Daniel, secretar 
de stat al Agenţiei Naţionale pentru Romi, 
a transmis un mesaj de pace participan-
ţilor. Mulţumind F.C.E.R. pentru invitaţia 
de a participa la simpozion, el a arătat că 
memoria colectivă a romilor păstrează 
momentele tragice prin care a trecut etnia 
în timpul celui de-al doilea război mondial. 
Chiar dacă străbunicul lui a murit pe front 
şi, potrivit legislaţiei, familia ar fi trebuit să 
fie scutită de deportare, nu s-a ţinut cont 
de acest fapt şi a fost dusă în Transnistria. 
Deşi el, personal, încă nu se născuse 
atunci, a crescut cu această poveste şi 
cunoaşte atrocităţile prin care au trecut 
romii în regimul Antonescu. Acum, statul 
român şi-a asumat răspunderea pentru 
aceste fapte. F.C.E.R., Institutul „Elie Wie-
sel”, organizaţia romilor se străduiesc să 

dezvolte conceptul de memorie colectivă. 
Astăzi, în România există o stare de nor-
malitate pentru evrei şi romi dar trecutul 
nu trebuie uitat, a declarat vorbitorul.

Transmiţând salutul Patriarhiei şi al 
Patriarhului Daniel, preot prof. Ion Armaşu 
a arătat că Patriarhia s-a aflat alături de 
F.C.E.R. atât în momentele de bucurie, 
cât şi de tristeţe. Avem un Dumnezeu 
comun, care ne învaţă să fim alături, să 
avem răspundere comună şi să ne iubim. 
În acelaşi timp, ne îndeamnă să învăţăm 
din greşelile trecutului pentru ca să nu le 
mai repetăm, să ne acceptăm şi să ne 
iubim unul pe altul, aşa cum ne învaţă 
Dumnezeu. Patriarhul Daniel, a subliniat 
vorbitorul, este întotdeauna alături de 
comunitatea evreiască.

„Există şerpi  
care speculează  

virtuţile democraţiei”
 A devenit o constantă, în ultimul 

deceniu, ca statul român prin Institutul 
„Elie Wiesel”, să organizeze împreună cu 
F.C.E.R. proiecte comune pentru a onora 
memoria victimelor Holocaustului şi a 
elabora studii pentru a se cunoaşte ce s-a 
întâmplat în perioada celui de-al doilea 
război mondial, a declarat dr. Alexandru 
Florian, directorul general al Institutului. 
Este un gest normal al unui stat democra-
tic, al unei instituţii publice pentru a onora 
memoria unor oameni nevinovaţi evrei şi 
romi. Dar, a atras el atenţia, “există şerpi 
care speculează virtuţile democraţiei” şi, 
folosind pretextul libertăţii de expresie, vor 
să organizeze manifestaţii duşmănoase, 
cum este mitingul (care nu a mai avut 
loc - n. red.) proiectat pe 27 ianuarie, 
Ziua Internaţională a Holocaustului, îm-
potriva Institutului „Elie Wiesel”, pe care-l 
califică anticreştin. Institutul are menirea 
să elaboreze proiecte educaţionale şi 
culturale pentru ca tinerii şi societatea 
civilă să cunoască trecutul. În aceste 
condiţii, Institutul trebuie să-şi păstreze 
vigilenţa şi să reacţioneze împotriva 
manifestărilor extremei drepte legionare 
atunci când aceasta transmite mesaje de 
ură împotriva evreilor şi romilor. Nici un 
fel de manifestări nu vor putea intimida 
Institutul în ducerea la bun sfârşit a menirii 
sale, a declarat Alexandru Florian. Preşe-
dintele F.C.E.R. l-a asigurat pe vorbitor că 
Federaţia va fi solidară cu Institutul „Elie 
Wiesel” în acţiunile sale.

Abraham Marian Cioceanu, preşedin-
tele Centrului Cultural Româno-Israelian, 

unul dintre organizatorii evenimentului 
comemorativ, a reafirmat dimensiunea 
tragică, aproape de necrezut, a celor 
petrecute în timpul Pogromului din 
Bucureşti. “Vreau să mă înclin în faţa 
supravieţuitorilor acelor groaznice eve-
nimente”, a spus vorbitorul, menţionând 
buna colaborare cu F.C.E.R, precum şi 
necesitatea adoptării unei atitudini ferme 
în faţa curentelor negaţioniste. El a iniţiat 
păstrarea unui moment de reculegere, 
care a fost precedat de rostirea rugăciu-
nilor Kadiş şi El male rachamim de către 
rabinul Rafael Shaffer. 

Răzvan Rusu, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe, a rostit un mesaj co-
memorativ în memoria victimelor, adre-
sându-se deopotrivă supravieţuitorilor şi 
familiilor acestora. El a subliniat importan-
ţa cunoaşterii acelor tragice evenimente, 
parte a istoriei României. 

Traian Dobrinescu, deputat PNL, a 
apreciat colaborarea cu mai vechiul său 
coleg de Cameră, preşedintele F.C.E.R, 
dr. Aurel Vainer, reiterând necesitatea 
unor astfel de evenimente comemorative, 
afirmându-şi apropierea şi interesul faţă 
de istoria şi cultura poporului evreu. 

„Pogromul legionar  
– o crimă împotriva 

României înseşi”
„[…] Mintea omenească acceptă cu 

greu că oameni fac atât rău altor oameni”, 
scria ministrul delegat al românilor de 
pretutindeni, Angel Tîlvăr, în mesajul său, 
citit de şeful de Cabinet al preşedintelui 
F.C.E.R., Silvian Horn. „Pogromul legio-
nar antievreiesc din 21 – 23 ianuarie 1941 
este o crimă împotriva României înseşi, 
pentru că evreii sunt parte din România 
în care s-au născut. […] Nu avem voie 
să uităm asemenea atrocităţi, comise 
împotriva unor cetăţeni români. Zilele Po-
gromului din ianuarie 1941 de la Bucureşti 
sunt zile de doliu pentru România.”

„Aş vrea să repet cuvântul norma-
litate, rostit de dr. Aurel Vainer, pentru 
ca asemenea comemorări să facă parte 
din modul nostru de viaţă, amintite de 
câte ori avem ocazia”, a spus primarul 
Municipiului Moineşti, Viorel Ilie. „Cred 
că oraşul Moineşti suferă din cauza dis-
pariţiei comunităţii evreieşti. Este oraşul 
unde s-au născut Tristan Tzara, Moses 
Rosen, Alexandru Sever, Hary Kuller ş.a. 
Mulţumesc preşedintelui F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, pentru şansa de a participa 
la simpozion”.

Nevoia unei legislaţii  
care să sancţioneze  

antisemitismul
 Acum, când s-au împlinit 74 de ani 

de la Pogromul legionar antievreiesc, 70 
de ani – de la eliberarea Auschwitz-ului, 
trebuie să atragem atenţia că „legionaris-
mul a fost o mişcare teroristă”, a specificat 
preşedintele BBR, ing. José Iacobescu. 
„Asistăm, azi, la revigorarea mişcărilor 
de extrema dreaptă”, a arătat vorbitorul, 
referindu-se la atentate teroriste antievre-
ieşti precum cel din 2012 (Toulouse), 2014 
(Bruxelles), 2015 (Paris şi Tel Aviv). „Este 
nevoie de o legislaţie care să sancţioneze 
clar şi dur orice manifestare antisemită”, 
a conchis domnia sa.

21-23 IANUARIE 1941

POGROMUL LEGIONAR  
ANTIEVREIESC DIN BUCUREŞTI
Marcarea a 74 de ani de la Pogromul legionar antievreiesc din 21-23 ianuarie 

1941, din Bucureşti, a însemnat o altă concepere a comemorării faţă de cele 
precedente. N-am mai „plâns noi pe umărul nostru”, remarca preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, moderatorul primului din cele două simpozioane 
dedicate tragediilor de atunci. Evenimentul s-a derulat în Sala „Gheorghe 
Focşa” de la Muzeul Naţional al Satului, oaspeţii reprezentând Preşedinţia, 
Guvernul, Parlamentul, organizaţiile religioase, corpul diplomatic. Ne-a fost 
alături locţiitorul ambasadorului Israelului în România, Shelly Hugler Livne. 
În public - lideri ai F.C.E.R., C.E.B., BBR, AERVH, ACPRI, Fundaţiei „Lauder” 
România. Au participat personalităţi culturale, membri ai Clubului „genera-
ţiei de aur”, rezidenţi ai Căminului „Rosen”, evrei bucureşteni şi prieteni ai 
comunităţii. Simpozioanele au fost organizate de F.C.E.R., Institutul Naţional 
pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” (INSHR – EW), Cen-
trul Cultural Româno-Israelian (CCRI), Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie 
Gusti”. Tot la muzeu au putut fi văzute două expoziţii de fotografie: „Pogromul 
din Bucureşti”, supervizare - CSIER; „Din Moineşti la Roş Pina”, coordonare 
- Primăria oraşului Moineşti. A fost şi un element inedit: evocări ale ororilor 
comise la Abatorul Comunal din Bucureşti, unde legionarii au atârnat evrei în 
cârlige, cu inscripţia „carne caşer”. Mediatizarea în presa audio-vizuală a fost 
la ore de vârf. Nu a lipsit nici comemorarea de la Cimitirul Giurgiului.

Despre violenţă şi barbarie, „monştri” născuţi din „somnul raţiunii”; 
imperativul „asumării trecutului” pentru generaţiile născute după război; al 
„cunoaşterii adevărului” pentru tinerii din prezent, astfel încât trecutul să nu 
devină viitor pentru urmaşi, a vorbit directoarea Muzeului, Paulina Popoiu. 
Domnia sa a făcut cunoscut faptul că Muzeul Naţional al Satului va găzdui, 
începând cu anul viitor, locuinţe tradiţionale specifice fiecărei comunităţi etnice 
din România, între care şi „casa evreiască”.

(Continuare în pag. 6)

Evocarea ororilor la Abatorul Comunal din Bucureşti

Comemorarea Pogromului la Muzeul Naţional al Satului din Bucureşti
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An de an mă gândesc la bucuria 
sărbătorii de Purim. Îmi amintesc două 
zicale populare care se completează una 
pe cealaltă. Una dintre ele, în idiş - Pirăm 
s’îz nişt yontef un kaduhăs s’îz nişt krank 
(Purim nu este sărbătoare şi frigurile nu 
sunt boală). Cea de a doua, în limba 
ebraică, este: Lo kol yom Purim (Nu orice 
zi este Purim). 

Prima zicală are o mică notă de op-
timism ciudat. În târguşoarele evreieşti 

sărace de altădată, frigurile (malaria) nu 
se manifestau ca o boală care să-l ţină 
pe om la pat. Tot aşa şi sărbătoarea de 
Purim. Era o sărbătoare mai veselă decât 
altele, dar care nu cerea respectarea unor 
norme halahice stricte, aşa cum apar ele 
în Tora, pentru că este o sărbătoare care 
nu este ”din Tora”. 

Ajungem şi la a doua zicală, cea ebra-
ică. Nu orice zi este Purim, pentru că nu 
în orice zi avem dreptul de a ne bucura 
într-atât, încât să îndeplinim porunca ad lo 
yada: să bei până când să te îmbeţi. Deci, 
vedem că ambele zicale au un punct co-
mun: bucuria sărbătorii de Purim. Bucuria 
salvării fizice, dar şi a salvării spirituale. 
Lucruri care nu pot fi sărbătorite în fiecare 
zi, dar pe care le simţim zilnic.

Zilei de Purim i-au fost date interpretări 
diferite, în fiecare generaţie, în funcţie de 
evenimentele care se petreceau atunci. 
Ideea distrugerii evreilor de către cei care 
îi urau şi salvarea lor datorită intervenţiei 
divine a existat de-a lungul secolelor şi 
există şi în prezent. Cartea Esterei (Me-
ghilat Esther) povesteşte evenimentul 
aşa cum s-a petrecut în regatul persan, 
acum circa 2500 de ani. Personajele 
istorice sunt reale. Regele Ahaşveroş a 
fost identificat de istorici cu numele său 
persan, Ahavahştra. Haman, ministrul lui, 
a vrut distrugerea fizică a evreilor pentru 
că  Mordehai Evreul nu a vrut să i se în-
chine: un evreu se pleacă numai în faţa 
lui Dumnezeu. Dar Bunul Dumnezeu a 
văzut şi a înţeles atitudinea lui Mordehai 
şi a venit în ajutorul lui, ca şi al tuturor 
fraţilor săi şi a dejucat planul lui Haman. 
Pentru distrugerea evreilor fusese aleasă 

o zi, prin tragere la sorţi (Purim înseamnă 
sorţi), a paisprezecea zi a lunii ebraice 
Adar. În cele din urmă, Haman şi acoliţii 
lui sunt cei pedepsiţi, cei care sunt înfrânţi, 
ucişi în locul evreilor. 

Transmiterea veştii a durat: mai întâi 
ea a ajuns la sate, apoi în oraşele fără 
ziduri, apoi în oraşele cu ziduri. De aceea, 
Purim este sărbătorit la Ierusalim după 
o zi: datorită zidurilor, la Ierusalim este 
sărbătorit Şuşan Purim (Purim de-Şuşan) 

şi nu Purim de-prazin.
Comentarii midraşice afirmă că ucide-

rea în masă a duşmanilor evreilor de către 
evrei nu i-ar fi plăcut lui Dumnezeu, pentru 
că era vorba despre creaturile Sale. Dar  
a permis acest lucru, fiind vorba despre 
poporul Lui. Observăm raportul compen-
saţiei, atât din punct de vedere teologic, 
cât şi din punct de vedere literar. 

Dar ideea include şi alte aspecte. 
Unul dintre ele este chestiunea integrării 
sociale şi culturale a evreilor în societatea 
în care trăiau. Problema este controver-
sată; cu toate acestea, cred că răspunsul 
este pozitiv. Interesant că există şi un alt 
răspuns, al celor care vorbesc despre 

dezvoltarea istorică ciclică: integrarea 
este urmată de respingere, mergând 
până la excludere; aceasta este urmată 
de o aşa-numită „trezire naţională”, care 
durează o perioadă anumită. După care 
urmează o nouă perioadă de integrare, 
în altă generaţie şi într-alt loc, urmată 
din nou de respingere, apoi de ”trezire 
naţională”, şi aşa mai departe. Teză care, 
în România de la sfârşitul secolului al 19-
lea, a fost susţinută de medicul ”maskil” 
devenit ideolog şi activist sionist Karpel 
Lippe, din Iaşi.

Îmi amintesc sărbătorile de Purim din 
copilărie şi adolescenţă. Copil fiind, primi-
sem în dar de la o mătuşă un exemplar 
din ”Meghilat Esther” tipărit ca un pliant 
în România în anul 1949 (era cântecul de 
lebădă al lui Keren Kayemeth în România, 
puţin înaintea ”autodizolvării” organizaţiei 
sioniste în acelaşi an). În această ediţie se 
exprimau mulţumiri Uniunii Sovietice atât 
pentru înfrângerea nazismului şi salvarea 
poporului evreu, cât şi pentru susţinerea 
întemeierii statului Israel. Mă bucuram 
să particip la citirea Meghilei la sinagogă 
(petreceri nu erau prea multe, iar despre 
beţie nici nu li se vorbea copiilor). Îmi 
amintesc şi petrecerile de Purim orga-
nizate de Şef-Rabinul dr. Moses Rosen, 
la Bucureşti, la începutul anilor ‘70 ai 
secolului XX. Cu tradiţionalul ”humântaş”, 
costume de carnaval (pentru cei care îşi 
permiteau acest lucru), programe artistice 
(printre care lecturi din Şalom Alehem, 
făcute de actorul idiş Casvan), serbări la 
care participau numeroşi invitaţi, evrei şi 
români, laici şi religioşi. Adevărate serbări 
folclorice, nu numai religioase. Şi bineîn-
ţeles, şi cu unii care găseau plăcere la un 
pahar de vin în plus, fie de dragul miţvei 
ad lo yada, fie pentru propria lor plăcere...

Transmit urări de Purim fericit tuturor! 
Urări pe care le adaug în limba ebraică 
(Purim Sameach!) şi în limbile vorbite de 
evreii din România de altădată (Purim 
bweno!, în limba iudeo-spaniolă, şi A 
freilehe Pirăm!, în limba idiş).

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

I U D A I C A

O  p i e t r i c i c ă  p e  u n  m o r m â n t 

Dicţionarul Enciclopedic al Iudaismu-
lui, în limba franceză Dictionnaire Ency-
clopédique du Judaïsme (Ed du Cerf , 
Paris, 1993) vorbeşte despre „un semn de 
respect faţă de defunct, care se practică 
în anumite comunităţi religioase”. Este o 
explicaţie destul de vagă.

Prin iulie 1981, în Franţa, un evreu alge-
rian ne-a dat o explicaţie mai interesantă: 
rădăcinile acestui obicei se găsesc - după 
părerea lui - în vremea exodului. Evreii îşi 
îngropau morţii în deşertul Sinai şi, cum 

nu puteau să depună corpurile destul de 
profund în sol, acopereau mormântul cu 
bolovani, ca să-l ferească de animale 
sălbatice, păsări de pradă, şacali, etc.

Fideli tradiţiilor, evreii pun şi azi o 
pietricică simbolică pe morminte. Pie-
tricica, odată aşezată, nu mai poate 
fi deplasată, ni s-a spus la Praga. De 
aceea, în cimitirele vechi se mai vedeau 
pietricele, nemişcate chiar de sute de ani. 
Dar aici intervine legenda, bineînţeles.

Obiceiul, atât de caracteristic evreiesc 

în frumuseţea lui trancendentală, merită 
o analiză. Întâmplător, am găsit aceeaşi 
explicaţie deunăzi, în culegerea de repor-
taje „Cele şapte ghetouri”, de Egon Erwin 
Kisch (1938). În Franţa, prin 1980, numai 
puţini cunoscători ai datinilor erau la 
curent. In mod surprinzător, tinerii cu care 
am discutat (dintre care unii erau chiar 
practicanţi confirmaţi), nu ne-au putut da 
explicaţii. In România, dimpotrivă, mai 
multe persoane, de vârste mai înaintate, 
ne-au confirmat originea şi explicaţia obi-
ceiului. Oricum, viaţa spirituală evreiască 
ne îndeamnă să ne punem întrebări şi 
să cercetăm esenţa obiceiurilor noastre 
ancestrale.

 Dr. EUGèNE GIDALI 

PURIM FERICIT,  TUTUROR !

Arta decorării 
Meghilat Ester

(Cartea Esterei)
Unele dintre cele mai frumoase şi 

râvnite obiecte din colecţiile de artă 
evreiască sunt exemplarele speciale de 
Meghilat Esther (Cartea sau Sulul Este-
rei), suluri de pergament frumos ornate 
şi aşezate în casete special împodobite, 
unele vechi de multe secole. Deoarece 
Meghilat Esther este singura carte din 
Tanah (Biblia ebraică) ce nu include ex-
plicit Numele Divinităţii, este şi singurul 
sul al Tanahului care poate să fie însoţit 
de imagini, fără să se încalce perceptele 
iudaice. Acest lucru a permis o mai mare 
libertate decoratorilor. 

Totuşi, există reguli stricte privind 
motivele sau imaginile care pot să fie fo-
losite la ornarea unui astfel de pergament, 
cu uşoare diferenţe de stil între evreii 
aşkenazi şi cei sefarzi. Un pergament 
de Meghilat Esther poate să fie coman-
dat sau achiziţionat nu doar de către o 
congregaţie, spre a fi citit în sinagogă, 
sau de către un muzeu, ci şi de către o 
persoană particulară, multe exemplare 
valoroase aflându-se în colecţii personale. 
De asemenea, astfel de pergamente sunt 
oferite ca daruri de nuntă sau cu orice altă 
ocazie fericită. Datorită simbolisticii vesele 
a sărbătorii de Purim şi faptului că poporul 
evreu a fost salvat, atunci, prin intermediul 
frumoasei regine Estera, astfel de perga-
mente sunt în general oferite ca daruri la 
numirea unei fete sau la Bat Miţva. Fiind 
una dintre Cărţile Tanahului, o Meghilat 
Esther nu poate să fie realizată decât de 
către un sofer – un scrib specializat, pe 
acelaşi tip de pergament şi urmând ace-
leaşi reguli stricte ca şi în cazul sulurilor de 
Tora. Este necesară aceeaşi rigoare pri-
vind copierea fidelă a textului antic. Chiar 
dacă în cazul unei Meghilat Esther sunt 
permise decoraţiunile, şi aici există un set 
de reguli. Spre exemplu, textul propriu-zis 
trebuie să fie clar şi intact, iar decoraţiunile 
şi imaginile sunt aşezate într-un „spaţiu” 
delimitat de scris, adică, de regulă, pe 
marginile pergamentului. Nu este permisă 
nici o înfloritură care ar putea distorsiona 
cumva textul sau l-ar putea face neclar. 
Sulul Esterei este împodobit mai ales 
cu motive florale, geometrice şi anumite 
şabloane în spirală. Unii folosesc modele 
arhitecturale, spre exemplu imagini cu 
„stâlpi” care delimitează coloanele scrisu-
lui. Se pot întrebuinţa şi imagini picturale 
care reproduc întâmplările tanahice legate 
de sărbătoarea de Purim. Pergamentul 
este aşezat într-o casetă specială, care, 
la rândul ei, poate să fie confecţionată din 
materiale deosebite, argint sau lemn rar, 
sculptat, fiind adesea ornată de bijutieri 
renumiţi. 

Deşi astfel de pergamente existau de 
multă vreme, arta decorării lor va atinge 
apogeul în perioada medievală. S-au 
dezvoltat diverse şcoli decorative, care au 
realizat exemplare valoroase, adevărate 
opere de artă. Printre cele mai renumite 
curente se numără şcoala italiană din se-
colele XIV-XVII sau şcoala germană din 
secolele XIV-XV, dar există şi exemplare 
deosebite înfăptuite în alte zone. În mu-
zeele din Ierusalim se păstrează, astăzi, 
exemplare speciale, precum o meghilat 
realizată la Ferrara, datând din 1616 sau 
o frumoasă meghilat cu imagini pictate în 
ulei, din Corfu (1708).

DIANA MEDAN

Intrigat de faptul că nu în toate cimitirele se constată prezenţa pietricelelor, am 
căutat să aflu originea acestui obicei şi semnificaţia lui. Pietricica o punem pe un 
mormânt, în loc de o floare, ca un omagiu, ca un punct final al momentului de re-
culegere pe care l-am trăit în preajma locului de veci al unei persoane apropiate.

Hanuca în spirit  ecumenic
Sărbătoarea Luminii. Aşa e cunoscută Hanuca de cei mai mulţi, evrei şi neevrei. O 

sărbătoare ce a debutat, în ultimii zece ani, cu excepţia lui 2013 (28 noiembrie), într-o 
zi de decembrie. O sărbătoare ce se încheie de obicei înaintea Crăciunului creştin, 
rareori după. Una dintre puţinele sărbători ‘’vesele’’ din calendarul religios evreiesc, 
alături doar de Purim şi Lag Ba’omer. De Purim se spune că trebuie să bei, de Lag 
Ba’omer - să mănânci grătar şi să faci focuri de tabără. Focul de Hanuca e însă mai 
discret şi mai interior. E o lumină spirituală, legată de lumina sacră din templu. E genul 
de sărbătoare a miracolelor neverosimile.

Pentru evreii din Constanţa, Hanuca s-a petrecut în spirit ecumenic. Patru studenţi 
israelieni, care până atunci ne ocoleau, ne-au călcat pragul. În plus, un american, 
născut din părinţi evrei plecaţi din România. Deşi născut în SUA, vorbeşte bine româ-
neşte şi vrea să ajute la reclădirea Templului Mare din Constanţa. Alături de ei şi de 
noi, mulţi creştini, aflaţi în aşteptarea Căciunului, care ne apreciază şi ne respectă. 
Şi care au auzit de Sărbătoarea Luminii.

În decembrie 2014, Hanuca s-a încheiat, Crăciunul abia a început, cu Ajunul 
său. Pe Moş Crăciun l-au aşteptat, oficial sau nu, aproape toţi copiii, indiferent de 
religie - unii spun că a devenit o sărbătoare comercială. Ne-am bucurat, aşadar, de 
sărbătorile tuturor, câtă vreme sunt luminoase, liniştite şi fericite. 

SORIN-LUCIAN IONESCU
preşedintele C.E. Constanţa
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2001) declara că Holocaustul (Şoah-ul) 
este mai puţin perceput ca un eveniment 
istoric şi mai mult ca un simbol al răului 
etern, afirmaţie bazată pe un sondaj de-
monstrând că 97% dintre americani cu-
nosc sensul cuvântului “Holocaust” (cea 
mai teribilă tragedie a istoriei), dar două 
treimi nu ştiu că el a avut loc în timpul 
celui de-al doilea război mondial. Iată de 
ce cunoaşterea exactă a Şoah-ului (Holo-
caustului), în general, şi a  Auschwitz-ului, 
în particular, este un veritabil imperativ. 

Auschwitz-ul,  care a devenit un simbol 
atât al universului concentraţionar, cât şi 
mai ales al distrugerii evreimii europene, 
ocupă un loc central atât din punct de ve-
dere al istoriei cât şi al memoriei. În iulie 
1947, Parlamentul polonez a luat impor-
tanta decizie de a transforma Auschwitz-ul  
în muzeu. Din păcate, regimul de “dicta-
tură a proletariatului”, care a fost impus 
de Uniunea Soviatică în ţările vecine şi 
satelite, a avut o consecinţă directă în 
manipularea memoriei. Un “negaţionism 
de stat” a fost impus şi, vreme îndelun-
gată, el a şters  identitatea victimelor, a 
provocat o “deiudaizare” a Şoah-ului şi 
a principalelor sale simboluri. Când, în 
sfârşit, la Auschwitz un monument impre-
sionant a fost ridicat victimelor – abia în 

1967! –, evreii au fost incluşi printre cele 
“patru milioane de oameni (sic!) care au 
suferit şi au murit acolo”. Numai după 
căderea comunismului, identitatea reală 
a fost redată victimelor (“aproximativ un 
million şi jumătate de bărbaţi, femei şi 
copii, în marea lor majoritate evrei, din di-
ferite ţări europene, au fost omorâţi aici”). 
În 1979, UNESCO a declarat lagărele de 
la Auschwitz ca parte a moştenirii cultu-
rale universale a omenirii, în scopul de a 
păstra vie memoria atrocităţilor comise 
şi a nu uita victimele nazismului. Cinci 
ani mai târziu, în 1984, începe “afacerea 
mânăstirii carmelite”, când autorităţile 
catolice poloneze au acceptat instalarea 
unor călugăriţe în principalul loc de dis-
trugere a iudaismului european! Această 
mânăstire purta numele călugăriţei şi 
filosoafei evreice Edith Stein, convertită 
la catolicism, dar ucisă ca evreică (!) la 
Auschwitz, în anul 1942.

a popula diferite te-
ritorii), dar şi de o 

comunitate evreiască, începând din se-
colul al XV-lea. Iată de ce localitatea se 
mai numeşte în germană Auschwitz şi în 
idiş Oşpiţin (Oshpitsin), populaţia sa în 
secolul al XIX-lea fiind jumătate poloneză 
şi jumătate evreiască. O lună după inva-
darea Poloniei şi anexarea teritoriilor sale 
occidentale, printr-un decret al lui Adolf 
Hitler din 8 octombrie 1939, Oswiecim/
Oshpitsin, care număra atunci 14.000 
locuitori, dintre care 60% evrei, restul fiind 
în majoritate polonezi, devine Auschwitz. 
Continuând politica de amplificare a sis-
temului concentraţionar nazist, Himmler 
ordona, la 27 aprilie 1940, crearea unui 
lagăr de concentrare (Konzentrationlager, 
KL sau KZ), care s-a extins cuprinzând 
de fapt trei lagăre (pe o întindere totală 
de 40 km2): Auschwitz I, lagărul iniţial 
de concentrare, unde se afla centrul 
administrativ; Auschwitz II (Birkenau), la 
o distanţă de 3 km, lagărul principal de 
exterminare; Auschwitz III (Monowitz), 
la o distanţă de 7 km, lagăr de muncă 
forţată pentru uzina Buna-Werke aparţi-
nând concernului I.G. Farben. Prizonierii 
de război sovietici au fost primele victi-
me, ucise prin gazare în toamna anului 
1941; masacrarea sistematică a evreilor 
prin aceeaşi metodă a început puţin mai 
târziu, la mijlocul lunii februarie 1942. 
Primele convoaie din Europa occidenta-
lă care au ajuns la Auschwitz în martie, 
venind din Franţa, Olanda, Belgia, nu 
au cunoscut sistemul „selecţiei”, devenit 
sistematic după  4 iulie 1942 şi efectuat 
de către medici nazişti la Judenrampe 
între Auschwitz I şi Auschwitz II. Doar o 
mică parte (mai puţin de un sfert) dintre 
evreii deportaţi au fost închişi în lagăr şi 
utilizaţi la munci forţate, după ce au fost 
raşi şi tatuaţi cu un număr de matriculă. 

1.300.000 persoane au fost deportate 
la Auschwitz : 900.000 au fost asasinate 
imediat după sosirea lor, iar dintre 400.000 
de persoane care au intrat în lagăr, mai 
puţin de 125.000 erau în viaţă la sfârşitul 
războiului. La Auschwitz-Birkenau au 
fost ucise 1.100.000 persoane: 960.000 
de evrei, 75.000 de polonezi ne-evrei, 
21.000 de ţigani, 15.000 de prizonieri de 
război sovietici, 15.000 de persoane de 
diferite nationalităţi. Să amintim tragedia 
evreilor din Ungaria, care în majoritatea 
lor au rămas în viaţă până în 1944: din 
circa 825.000 (printre ei, 100.000 de 
convertiţi sau creştini de origine evre-

iască dar consideraţi evrei prin legea 
rasială din 1941), un număr de 437.000 
de evrei au fost asasinaţi între 15 mai şi 
9 iulie 1944. Ritmul uciderilor a fost atât 
de ridicat (12.000 de persoane gazate 
într-o singură zi), încât a necesitat mărirea 
efectivului de Sonderkomando la peste 
900 de bărbaţi. Din Transilvania de Nord, 
care a fost anexată Ungariei între 1940 
şi 1945, au fost deportaţi la Auschwitz 
131.639 evrei (128.822 între 16 mai şi 19 
iunie, şi 2.817 în 27 iunie 1944), din care 
110.530 au fost exterminaţi acolo. Să nu 
uităm că la Auschwitz au fost asasinaţi şi 
evrei români care se aflau în străinătate 
în diferite ţări şi  care au fost deportaţi de 
către autorităţile naziste (şi colaboratorii 
lor), cu acordul guvernului Antonescu, în 
prima perioadă a războiului (mai târziu, 
când s-a întrevăzut înfrângerea Germa-
niei naziste, diplomaţii români au primit 
instrucţiuni de a proteja evreii). Astfel, 
pentru a da un singur exemplu, din Franţa 
au fost deportaţi la Auschwitz, după es-
timările istoricului Serge Klarsfeld, circa 
3.300 de evrei români, dintre care 2.958 
cu cetăţenie română şi 320 apatrizi sau 
cu un statut neelucidat. Printre evreii 
români deportaţi şi ucişi la Auschwitz se 
afla Benjamin Fonadane (B. Fundoianu, 
14 noiembrie 1898 - 3 octombrie 1944), 
poet, filozof, dramaturg, critic literar, cine-
ast, autorul poemului premonitoriu Super 
Flumina Babylonis, care sfârşeşte astfel: 
„Amintiţi-vă că am fost nevinovat!”

Dacă Auschwitz-ul a devenit un ele-
ment major în punerea în practică a Şoah-
ului, nu trebuie să uităm celelalte cinci 
lagăre de exterminare create de nazişti, în 
care principala metodă de ucidere a fost 
tot asfixierea prin gazare şi în care au fost 
masacraţi sistematic peste 1,7 milioane 
de evrei:  750.000 la Treblinka, 550.000 
la Belzec, 200.000 la Sobibor,  150.000 la 
Chelmno (Kulmhof), 50.000 la Maidanek. 
Nu trebuie să uităm Şoah-ul prin gloanţe, 
evreii împuşcaţi de către Einsatzgruppen, 
grupurile mobile care însoţeau armata 
germană în teritoriile sovietice ocupate, 
pogromurile şi masacrele săvârşite de 
soldaţi, poliţişti şi civili din ţările aliate sau 
dominate de Germania nazistă: în cazul 
României menţionăm pogromurile de la 
Dorohoi, Galaţi,  Bucureşti şi Iaşi (unde 
a avut loc primul pogrom gigantic al celui 
de-al doilea război mondial), masacrele 
din Basarabia şi Bucovina, deportările 
în blestemata Transnistrie, cimitirul fără 
pietre funerare a zeci de mii de evrei 
români.  Bilanţul victimelor Şoah-ului – 
peste 6 milioane – este înspăimântător, 
dar ar fi fost poate încă mai ridicat fără 
rezistenţa evreilor şi a democraţilor din 
toată Europa ocupată, a oamenilor de 
omenie în vremuri de neomenie, care au 
devenit “Drepţi între Popoare”. 

Memorie
Istoria nu este memorie, ea nu este 

compatibilă cu anumite memorii, care pot 
fi manipulate din diferite considerente, 
mai ales politice. Istoria poate şi trebuie 
să  conforteze memoriile în adevărul ei. 
Trebuie să stigmatizăm o anumită memo-
rie a Şoah-ului, care s-ar putea substitui 
cunoaşterii. Peter Novick (L’Holocauste 
dans la vie américaine, 1999;  Gallimard, 

RONALD LAUDER, preşedintele Congresului Evreiesc Mondial, la Auschwitz:

„ A  r e v e n i t  d e m o n i z a r e a  e v r e i l o r ” 
În cuvântul rostit la comemorarea de la Auschwitz, cu prilejul 

marcării a 70 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare, 
Ronald Lauder, preşedintele Congresului Evreiesc Mondial, a 
declarat că cele spuse de el au fost inspirate de recentele ata-
curi din Franţa împotriva evreilor şi a ziariştilor de la publicaţia 
„Charlie Hebdo”. „O perioadă de timp, am crezut că ura faţă de 
evrei a fost, în sfârşit, eradicată. Dar, încetul cu încetul, demo-
nizarea evreilor a revenit. Din nou, tinerilor evrei le este teamă 
să poarte kipa pe străzile Parisului, Budapestei sau Londrei. 
Din nou, magazinele evreieşti sunt atacate. Şi din nou, familii 
de evrei se refugiază din Europa”, a spus el.

La ceremoniile de la Auschwitz au vorbit mai mulţi supravie-

ţuitori, iar preşedintele Poloniei, Bronislaw Komorowski, a arătat 
că germanii au transformat Polonia „într-un cimitir pentru evrei”.

După discursuri, au fost rostite rugăciuni creştine şi moza-
ice şi au fost aprinse candele la monumentul victimelor de la 
Birkenau.

Congresul Evreiesc Mondial, împreună cu USC Shoah 
Foundation, au adus la comemorare 101 supravieţuitori ai Aus-
chwitz-ului şi familiile lor, din 22 de ţări. La Praga, parlamentari 
din ţări ale Uniunii Europene, împreună cu Congresul Evreiesc 
European, au dat o declaraţie comună de condamnare a anti-
semitismului şi crimelor provocate de ură. (E.G.)

VICTOR PONTA 

„Diversitatea, toleranţa  
şi libertatea sunt valori  

care nu trebuie încălcate”
„27 ianuarie este un moment cu o 

semnificaţie aparte, fiind marcată Ziua In-
ternaţională de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului, 70 de ani de la eliberarea 
lagărului nazist de la Auschwitz-Birke-
nau”, se arată în mesajul premierului 
României cu prilejul acestui eveniment. 
„În 2012 am vizitat actualul Muzeu de pe 
teritoriul Poloniei, în semn de respect faţă 
de memoria vieţilor nevinovate, pierdute 
în acea perioadă tragică, iar impresia a 
fost una zguduitoare, pe care o voi purta 
cu mine toată viaţa…Omenirea nu trebuie 
să uite niciodată această pagină tulbură-
toare a istoriei”.

„Respectul pentru diversitate, toleran-
ţa şi libertatea - se arată în continuare 
în mesaj - sunt valorile care pot preveni 
asemenea episoade întunecate ale 
destinului, iar ele nu trebuie încălcate 
niciodată. Lupta pe care azi o ducem 
împotriva extremismului este una cât 
se poate de reală şi o vom câştiga doar 
prin solidaritate şi înţelegere, prin com-
baterea antisemitismului, xenofobiei şi 
discriminării, prin dorinţa de a construi o 
societate mai bună şi mai unită”,  a mai 
afirmat premierul.

KLAUS IOHANNIS

„Am o misiune sacră: să apăr memoria victimelor 
Holocaustului şi să onorez adevărul istoric” 

Dorind să cinstească memoria victi-
melor Holocaustului, cu prilejul aniversă-
rii a 70 de ani de la eliberarea lagărului 
de la Auschwitz-Birkenau, preşedintele 
României, Klaus Iohannis, a 
decorat  şapte supravieţuitori ai 
tragediei celui de-al doilea război 
mondial. El a acordat Ordinul 
Naţional „Serviciul Credicios” în 
grad de Cavaler, „în semn de 
respect profund pentru suferin-
ţele îndurate în timpul celui de-al 
doilea război mondial în lagărele 
de concentrare de la Auschwitz-
Birkenau”, Elizabetei Asztalos, 
Gabrielei Bone, Viorei Braun, 
Susanei Diamanstein, Martei Mar-
mor, lui Vasile Szekely şi Etelcăi 
Tusa, originari din Oradea, Târgu 
Mureş şi Cluj.

Într-o ceremonie emoţionantă, desfă-
şurată laPalatul Cotroceni, preşedintele 
Klaus Iohannis, după ce a înmânat perso-
nal decoraţiile celor trei supravieţuitoare 
prezente – Gabriela Bone, Viora Braun şi 
Suzana Diamanstein – a subliniat că prin 
această ceremonie doreşte să aducă „un 
pios omagiu tuturor victimelor Holocaus-
tului din cel de-al doilea război mondial”. 
Acest moment, a mai arătat domnia-sa, 
„înseamnă că noi, ca naţiune, ne opunem 
ignorării deliberate a trecutului…, că nu 
ne ferim să discutăm despre culpabili-
tate şi responsabilitate. Tăcerea în faţa 
ororilor, ignoranţa în faţa discriminării, 
acceptarea în faţa crimelor, nepăsarea în 
faţa urii au făcut şi ele posibil genocidul. 
Deportaţi în Transnistria de către regimul 
antonescian ori la Auschwitz de către 
autorităţile horthyste, evreii de pe aceste 
locuri au fost victime ale politicilor rasiale 
antisemite, discriminatorii şi criminale…
Prin tot ce a făcut în ultimul deceniu în 
privinţa comemorării şi cunoaşterii Holo-

caustului, statul român şi-a însuşit lecţia 
trecutului. A înţeles pe deplin să acţio-
neze împotriva uitării şi a oricăror forme 
ale intoleranţei, discriminării, rasismului, 

antisemitismului şi xenofobiei”, a declarat 
preşedintele României, care a adăugat 
că el are “o misiune sacră: să apăr 
memoria victimelor Holocaustului şi să 
onorez adevărul istoric… Statul român, 
prin instituţiile sale, va continua eforturile 
concrete pentru prezervarea memoriei 
Holocaustului”. Preşedintele României 
a adus un omagiu şi românilor care „au 
dat dovadă de solidaritate umană şi şi-au 
riscat libertatea şi viaţa pentru a salva de 
la moarte semeni evrei şi romi”.

În numele celor prezenţi a răspuns 
Suzana Diamanstein, care a  mulţumit 
preşedintelui Klaus Iohannis pentru că 
cinsteşte memoria victimelor Holoca-
ustului. “Consider că această decoraţie 
nu ne aparţine numai nouă, personal, ci 
tuturor celor pe care-i reprezentăm, care 
mai sunt în viaţă sau au murit în ororile 
lagărelor”, a spus vorbitoarea. Preşe-
dintele României şi toţi cei prezenţi au 
ciocnit apoi o cupă de şampanie cu cele 
trei doamne decorate.

EVA GALAMBOS

COMEMORAREA VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI

În revistă (pag. 8) mai puteţi 
citi relatări despre marcarea 
Zilei Internaţionale a Holo-

caustului în Comunităţi.

ISTORIE ŞI MEMORIEAUSCHWITZ 1945 – 2015

(Urmare din pag. 1)

(Continuare în pag. 17)
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Dragoş Şeulea-
nu, manager execu-

tiv al Clusterului de la Măgurele, a atras 
atenţia că în timpul celui de-al doilea 
război mondial, când evreii au fost per-
secutaţi, „s-a perturbat ceva în gândirea 
poporului român şi acest aspect trebuie 
analizat pentru a înţelege ce s-a întâmplat 
şi ca să nu se mai repete, şi ca să nu ui-
tăm”. În numele unui grup de cercetători 
de la Măgurele, vorbitorul a oferit ajutor 
pentru F.C.E.R. sub forma unui laser spe-
cial creat de acest grup, care poate salva 
de la îmbătrânire documente, cărţi, chiar 
şi suluri de Tora.

Mihnea Brâncoveanu, de la Fundaţia 
„Omenia”, a dorit să aducă, în numele 
tinerilor, un omagiu familiilor care şi-au 
pierdut viaţa în timpul Holocaustului. El 
a subliniat că tinerii trebuie să păstreze 
memoria istoriei, pentru ca aceasta să 
fie un ghid în viitor şi să contribuie la pre-
venirea unui nou Holocaust. Holocaustul, 
a spus el, a întruchipat cele mai sumbre 
trăiri ale naturii umane. Tragedia evreilor 
bucureşteni din ianuarie 1941 a fost re-
zultatul unei ideologii inumane. Sarcina 
tinerilor este să lupte împotriva segregaţi-
ei, prin respectarea drepturilor omului, să 
înţeleagă legitimitatea drepturilor omului, 
responsabilităţile ce le revin pentru a clădi 
un viitor mai bun, a spus vorbitorul.

În şcoli nu se vorbeşte  
despre Pogromul  

de la Bucureşti
 Dr. Anca Ciuciu Tudorancea, cerce-

tător la CSIER, a prezentat şi a explicat 
imaginile componente ale expoziţiei de 
fotografii din sala conferinţei despre Po-
gromul de la Bucureşti. Ea a arătat că an 
de an apar noi imagini iar, prin strădaniile 
cercetătorilor, sunt identificate persoanele 
şi locurile din fotografii, şi chiar autorii 
imaginilor. Astfel, s-a reuşit identificarea 
a aproape tuturor celor ucişi în pădurea 
de la Jilava, unii dintre ei luaţi din Templul 
Coral, şi chiar a celor omorâţi la Abator. 
În şcolile noastre nu se vorbeşte despre 
Pogromul de la Bucureşti ci despre ce 
s-a întâmplat în Polonia sau Germania, 
a afirmat vorbitoarea. Referindu-se la 
imagini, ea a arătat că se poate constata 
că victimele au fost în majoritate oameni 
săraci, ceea ce confirmă ideea că pogro-
mul a fost organizat de dragul violenţei, 
iar distrugerea sinagogilor s-a făcut după 
un tipar.

Reprezentanta Crucii Roşii, Cristi-
na Vlăducu, a expus eforturile Vioricăi 
Agarici, preşedinta din timpul războiului 
a filialei locale din Roman, care în tim-
pul Pogromului de la Iaşi s-a implicat în 
ajutorarea evreilor din Trenul Morţii, aflat 
în gara oraşului. În pofida opoziţiei auto-
rităţilor locale, V. Agarici a insistat pentru 
ca aceştia să primească un ajutor minim 
din partea instituţiei pe care o reprezenta. 
Memoria ei a fost onorată cu o statuie 
ridicată în Gara Roman şi cu titlul „Drept 
între Popoare” acordat de Institutul Yad 
Vashem din Israel.

Dr. Violeta Albu, profesor la Facultatea 
de Teologie Catolică a Universităţii Bu-
cureşti, a expus o serie de acţiuni pentru 
ajutorarea evreilor, iniţiate de Sfântul 
Scaun. De asemenea, ea a prezentat 
rolul deosebit de important al Monsenio-
rului Andrea Casullo, nunţiul apostolic din 
România, cel care, alături de şef-rabinul 
din acea vreme, dr. Alexandru Şafran, s-a 
preocupat de ajutorarea şi îmbunătăţirea 
situaţiei evreilor din România, victime ale 
politicii legionaro-antonesciene.

Vicepreşedintele F.C.E.R, ing. Paul 
Schwartz, a vorbit despre pericolul reviri-
mentului unor mişcări de extrema dreaptă 
care promovează în spaţiul public mesaje 
negaţioniste. Vorbitorul s-a referit la o 
ediţie, datând din anul 1942, a unei lucrări 
publicate din ordinul mareşalului Ion Anto-
nescu, intitulată „Pe marginea prăpastiei”, 
în care sunt prezentate evenimentele din 
timpul Pogromului de la Bucureşti. De 
asemenea, el a subliniat necesitatea înăs-
pririi legilor care sancţionează xenofobia, 

intoleranţa şi negaţionismul. “Din păcate, 
istoria a fost interpretată după interesul 
conducătorilor de la vremea respectivă. 
Istoria este una şi aceeaşi. Unii îndrăz-
nesc încă să nege atât Holocaustul, cât 
şi victimele şi morţii din perioada 21-23 
ianuarie.”

Educaţia – posibil antidot 
împotriva intoleranţei
 Cum a fost posibil ca într-o „societate 

pluralistă, cu valori democratice autentice, 
intelectuali marcanţi au putut participa la 
teroare, crimă, distrugere?”, s-a întrebat, 
sub beneficiu retoric, subsecretar de stat 
în Ministerul Culturii, dr. Irina Cajal. „Răs-
punsul poate fi unul singur: societatea nu 
avea anticorpii necesari pentru a lupta cu 
un asemenea virus, care a blocat complet 
întregul sistem public”. Dar „ceea ce s-a 
întâmplat săptămânile trecute la Paris şi 
Tel Aviv arată că sindromul intoleranţei 
reapare; doar formele diferă”. Educaţia 
poate fi un antidot. „Făcută sistematic şi 
adaptată la frustrările fiecărui grup soci-
al, ea devine o zonă în care se pot crea 
locuri de muncă, parteneri fiind intelectu-
alii, dascălii, artiştii fiecărei ţări, dar şi ai 
comunităţii internaţionale”.

 Relaţionând tragedia, de la care s-au 
împlinit 74 de ani, cu atentatele din 7-9 
ianuarie 2015 de la Paris, gral (r ) prof. 
univ. dr. Mihai Ionescu a citat observaţia 
unui comentator politic francez despre 
mutaţia produsă asupra antisemitismului 
francez de veche şcoală, în care „anti-
evreismul a glisat către antiisraelism, năs-

cut din ura musulmanilor radicali, trăind 
în afara ţărilor lor, faţă de evreii trăind în 
afara Israelului”. „Iudeofobia este un mix 
de prejudecăţi arhaice şi antisionism pe 
fondul unei indiferenţe generalizate. Te-
rorismul global este ghidat de concepţia 
iudeofobiei. Acesta a primit o ripostă prin 
cea mai mare manifestare de identificare 
cu victimele, după atentatele teroriste de 
la Paris. Sub asalt nu este doar comu-
nitatea evreiască, ci valorile societăţii 
democratice. […] Toate ziarele încearcă 
să înfăţişeze ce s-a întâmplat. Dar nu se 
întreabă: de ce evreii sunt ţinte, de ce 
evreii au fost, tradiţional, ţinte? În cel de-al 
III-lea Reich s-a vehiculat calomnia con-
spiraţiei globale. Acum Statul Israel este 
blamat. […] Imediat după 7-9 ianuarie a.c. 
a urmat un atentat terorist la Tel Aviv. Unii 
analişti politici asimilează evoluţia situaţiei 
din Europa cu cea din ’38. Manifestări ca 
rememorarea victimelor Pogromului din 
ianuarie 1941 sunt extrem de utile, pentru 
ca asemenea orori să nu se mai repete”.

Viorel Ilie, primarul municipiului Moi-
neşti, a vorbit despre parteneriatul pe care 
oraşul îl are de cinci ani cu Roş Pina, lo-
calitate israeliană întemeiată în secolul al 
XIX-lea de evreii plecaţi din Moineşti. Prin 
acest parteneriat comunităţile evreieşti 
din cele două oraşe s-au regăsit.

Noi date despre  
rebeliunea legionară

Cercetătorul Adrian Cioflâncă a relevat 
că au fost găsite noi date şi documente 
despre masacrele de la Jilava, unele, 
legate de perspectivele statului anto-
nescian, rebeliunea legionară, precum 
şi despre făptaşii Pogromului de la Iaşi. 
Există o serie de dosare la CNSAS, puţin 
studiate, despre rebeliunea legionară şi 
procesul liderilor legionari din punctul de 
vedere al regimului Antonescu. În aceste 
documente, Pogromul este dat uitării 

şi se vorbeşte mai ales de tentativa de 
lovitură de stat a legionarilor. Adevărul 
este, a subliniat cercetătorul, că legionarii 
au planificat un pogrom mai extins, care 
trebuia să ajungă şi la lideri politici. Între 
Antonescu şi legionari au existat disensi-
uni în privinţa politicii faţă de evrei. În opi-
nia lui A. Cioflâncă, rebeliunea legionară 
şi Pogromul au fost rezultatul escaladării 
conflictului cu organizaţii legionare radica-
le, în condiţiile în care mişcarea legionară 
nu a fost unitară, existând „conciliatori” şi 
„radicali”. El a arătat că, după rebeliune, 
o parte dintre legionari a fost racolată de 
SSI, care i-a folosit apoi în diferite acţiuni, 
de pildă, în timpul Pogromului de la Iaşi, 
la răspândirea unor zvonuri false despre 
evrei. A. Cioflâncă a mai spus că făptaşii 
masacrelor de la Jilava, legionari locali, au 
fost prinşi şi condamnaţi. De asemenea, 
în anii ’50, autorităţile comuniste i-au găsit 
pe făptaşii pogromului şi i-au condamnat 
din nou.

Crimele legionare  
– asasinate politice

Mişcarea legionară a luat naştere pe 
bază de crime şi asasinate politice, a 
relatat dr. Lya Benjamin, cercetătoare la 
CSIER, amintind asasinarea prefectului 
de poliţie Manciu, din Iaşi. Asasinarea lui 
I.G. Duca în 1933, a subliniat vorbitoarea, 
a pus capăt liberalismului politic din Ro-
mânia şi a radicalizat dreapta şi acelaşi 
lucru se poate spune şi despre asasinarea 
lui Armand Călinescu. Toate aceste crime 
se înscriu în conceptul legionar al cultului 

morţii. Vorbitoarea s-a referit şi la lucrarea 
„Pe marginea prăpastiei”, scrisă în 1942, 
care reprezenta punctul de vedere al 
regimului Antonescu despre rebeliunea 
legionară şi viza discreditarea legionarilor. 
După părerea cercetătoarei, rebeliunea 
legionară a fost rodul luptei pentru putere, 
deoarece între Antonescu şi legionari nu 
erau diferenţe ideologice. Deşi cu accente 
antisemite, cartea este importantă deoa-
rece cuprinde foarte multe documente 
care ilustrează antidemocratismul, tero-
rismul şi caracterul criminal al legionarilor. 
Filderman, a mai spus vorbitoarea, i-a 
atras atenţia lui Antonescu asupra acestui 
caracter al legionarilor, arătând că politica 
legionară era foarte periculoasă pentru 
societatea românească.

„Dacă tăcem, netezim  
calea a tot ce se întâmplă 

rău în prezent”
 Col (r ) Aurel Ianovici, supravieţuitor al 

pogromului, s-a aplecat asupra pregătirii 
îndelungate, prin propagandă antievre-
iască, a tragediei. Propagandă care a fost 
însuşită, aşa cum se întâmplă în toate 
epocile de criză economică şi financiară, 
devenind capital politic pentru partidele de 
extremă dreapta. Ignoranţa a fost, de ase-
menea, un teren fertil pentru îndoctrinarea 
antisemită. „Datoria noastră, a supravieţu-
itorilor, este să spunem adevărul cât timp 
mai avem glas; să împiedicăm cât putem 
măsluirea trecutului. Suferinţele noastre 
au continuat şi după ce Antonescu i-a 
înlăturat pe legionari, prin legislaţia antie-
vreiască […]. Dacă tăcem, netezim calea 
a tot ce se întâmplă rău în prezent. Am 
asistat la o scenă de la abator. Un bătrân 
a vrut să fugă. Legionarii l-au prins şi l-au 
rupt în bucăţi. Parlagiii râdeau, ca şi cum 
un copil şi-ar fi rupt păpuşa”.

 O analiză statistică a datelor existente 

la Institutul de Medicină Legală „Mina 
Minovici” din Capitală a fost întreprinsă 
de dr. Adina Babeş, cercetătoare la 
INSHR – EW. Vârsta medie a majorităţii 
celor asasinaţi: 30 – 40 de ani. Pe locul 
al doilea s-au aflat cei cu vârste cuprinse 
între 20 – 30 de ani. Categorii sociale: 
comercianţi, funcţionari, profesiuni libe-
rale. Ţinta preponderentă a distrugerilor 
de proprietăţi evreieşti: prăvălii, ateliere 
meşteşugăreşti. Locuri de tortură: sedii 
legionare, Sinagoga „Malbim”. Cele mai 
multe victime au fost orăşeni, fie născuţi 
în provincie şi veniţi în Capitală, fie bu-
cureşteni. 

Ceremonie la fostul Abator
A doua parte a comemorării s-a des-

făşurat la fostul abator al Bucureştiului. 
Aici, preşedintele F.C.E.R., deputat dr. 
Aurel Vainer, a prezentat participanţilor 
filmul evenimentelor din ianuarie 1941, 
când evrei şi-au găsit sfârşitul în mod 
dramatic, atârnaţi în cârligele destinate 
vitelor sacrificate. Consilierul preşedin-
telui F.C.E.R., dr. ing. José Blum, a rostit 
numele celor decedaţi, spre neuitare. De 
asemenea, vicepreşedintele F.C.E.R, ing. 
Paul Schwartz, a rememorat imagini din 
timpul acelei epoci şi momentele dificile 
ale istoriei evreilor din România de la 
acea vreme. Preşedintele F.C.E.R a rostit 
Kadiş. Nathan Neta a spus El male racha-
mim, în memoria celor dispăruţi. 

IULIA DELEANU 
EVA GALAMBOS 

DAN DRUŢĂ
GEORGE GÎLEA

21-23 IANUARIE 1941 POGROMUL LEGIONAR ANTIEVREIESC DIN BUCUREŞTI
(Urmare din pag. 3)

Comemorare  
la Cimitirul Giurgiului

“Templul Spaniol semăna cu o torţă 
gigantică ce lumina lugubru cerul capita-
lei. Legionarii dansau drăceşte în bătaia 
focului, cântând aria tinereţii legionare, în 
timp ce izbeau, în furia lor sălbatică, cu 
tocurile ciubotelor, trei femei despuiate, 
pentru a le da pradă focului. Nenoroci-
tele victime, în dureroasa lor disperare, 
tăiau văzduhul cu urlete de sfâşietoare 
durere.”

Sunt cuvintele unui martor ocular, 
spuse în faţa Tribunalului Bucureşti, în 
acel ianuarie însângerat din 1941. Cuvin-
te pe care Aurel Ioviţu le-a evocat în acest 
ianurie, la comemorarea celor 74 de ani 
de la Pogromul legionar din Bucureşti.

Ne strânsesem în Cimitirul de pe 
Giurgiului pentru a aduce un omagiu 
evreilor ucişi atunci în acest oraş din 
inima ţării, intrat la acea vreme pe mâna 
unor neoameni. “Oraşul măcelului” i-a 
spus Brunea Fox.

Venim aici în fiecare an şi totuşi, după 
ce s-au scurs deja 74 de ani, aceeaşi 
întrebare ne bântuie şi ne loveşte, parcă, 
în moalele capului. Cum a fost posibil?

Zilele acestea ne-au demonstrat, cu 
atentatele lor, că antisemitismul este 
departe de a fi dispărut dintre semenii 
noştri. Cu speranţa însă că lumea civi-
lizată va fi totuşi mai înţeleaptă şi mai 
sigură, venim în fiecare an pe Giurgiului 
pentru a ne plânge morţii.

Am aprins cu toţii lumânări pe mor-
mintele vechi, iar rabinul Rafael Shaffer 
şi prim-cantorul Iosif Adler au rostit ru-
găcinile pentru comemorare. 

În final, personalităţile şi reprezentan-
ţii diferitelor instituţii au depus coroane 
de flori, pentru a cinsti memoria celor 
ucişi în Pogromul legionar din Bucureşti. 
Attila Gulyas şi Peri Blănaru au depus 
coroane din partea Comunităţii Evreilor 
din Bucureşti şi a Federaţiei Comunită-
ţilor Evreieşti din România, din partea 
Ambasadei Israelului la Bucureşti a 
depus Consulul Menu Levi, Irina Cajal şi 
Victoria Demayo - din partea Forumului 
B’nai B’rith. Au mai fost depuse coroane 
din partea Ambasadei Statelor Unite ale 
Americii la Bucureşti şi a Ministerului 
Culturii din România.

Comemorare la Cimitirul Giurgiului
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Consiliul Internaţional al Creştinilor 
şi Evreilor (ICCJ) a organizat, în seara 
zilei de 27 ianuarie a.c., un impresionant 
eveniment la Viena, pe Heldenplatz.

Manifestarea, ocazionată de împlini-
rea a 70 de ani de la eliberarea lagărului 
de exterminare de la Auschwitz, s-a des-
făşurat sub patronajul Asociaţiei ”Jetzt 
Zeichen Setzen” („Să marcăm acum”). 
Aceasta include peste 50 de organizaţii 
şi grupuri ale societăţii civile austriece, 
care organizează diverse zile memoriale 
destinate victimelor naţional-socialismu-
lui, cât şi acţiuni de protest contra rasis-
mului, antisemitismului şi extremismului 
de dreapta. 

Deşi vremea era potrivnică – frig şi bur-
niţă – cei peste 300 de oameni prezenţi în 
piaţă au stat neclintiţi vreme de aproape 
două ore, cât a durat evenimentul. Doar 
puternicele aplauze (manifestând apro-
bare faţă de afirmaţiile vorbitorilor) cât şi 
huiduielile (la adresa celor pomeniţi de 
vorbitori ca având atitudini antisemite, de 
negare sau relativizare a Holocaustului) 
au întrerupt solemnitatea momentului.

Au vorbit pe rând Irma Schwager 
– supravieţuitoare a Holocaustului şi 
luptătoare în rezistenţa franceză, Philip 
Cunningham – preşedintele ICCJ, Rai-
mund Fastenbauer – secretarul general 
al Comunităţii Evreilor din Viena, Manfred 
Juratzka din partea Partidului Poporului 
(ÖVP), Marie Vassilikou – viceprimar şi 
Michael Haupl – primar al Vienei.

Tonul discuţiilor a fost deosebit de dur 
faţă de cei care astăzi, când vine vorba 
de Holocaust, mai încearcă să nege sau 
să cosmetizeze faptele. De asemenea, 
fiecare vorbitor şi-a exprimat ferm, în 
nume personal, sau/şi al organizaţiei pe 
care o reprezintă, hotărârea de a combate 
prin toate mijloacele orice manifestare 
antisemită. 

Irma Schwager, după ce a relatat 
grozăviile prin care ea şi familia ei au 
trecut, a afirmat că învăţămintele pe 
care trebuie să le tragem din anii amari 
ai naţional-socialismului sunt rezistenţa 
contra oricărei încercări de eludare a cu-

ceririlor democratice, contra tuturor celor 
din Est şi Vest, care orbesc tinerii şi vor 
să-i transforme în fanatici plini de ură, şi 
contra antisemitismului, rasismului şi a 
urii faţă de străini.

Distinsa nonagenară a menţionat: 
„Războiul şi teroarea nu rezolvă nicio 
problemă, din contra: acestea aduc doar 
răul, aşa cum l-am trăit noi, ani la rând. 
Noi trebuie să ne asigurăm că se face 
totul pentru ca, până şi în cele mai grele 
condiţii, să se găsească soluţii pentru a 
asigura o viaţă sigură şi plăcută pentru 
toţi oamenii”.

Preşedintele ICCJ, Philip Cunnin-
gham, teolog catolic, şi-a manifestat 
convingerea că Holocaustul necesită un 
răspuns religios profund. El a menţionat 
că discursul de ură trebuie înlocuit cu 
dialog. Episcopi şi preoţi învaţă în case 
de învăţătură evreieşti şi în sinagogi, ra-
bini sărbătoresc la înscăunarea unui nou 
Papă; profesori cooperează la proiecte de 
cercetare interdisciplinare şi interreligioa-
se, iar peste tot în lume evreii şi creştinii 
dialoghează atât în cadru privat, cât şi în 
Case ale Domnului. Aceasta este ceva 
nou în istorie. Dar, sublinia Cunningham, 
nu e cazul ”să ne liniştim”, deoarece mai 
sunt multe de făcut. Obiceiurile de mai 
multe secole nu diapar în câteva decenii.

Un discurs deosebit de penetrant a fost 
cel al secretarului general al Comunităţii 

Evreilor, Raimund Fas-
tenbauer. El a criticat în 
termeni duri manifestările 
de incitare în religie şi în 
politică, atrăgând în mod 
special atenţia asupra 
necesităţii de a nu trece 
cu vederea ameninţările 
antisemite proferate de 
islamişti. El a spus: „Când 
musulmanii sunt supuşi 
unui oprobriu general, noi 
trebuie să ne opunem. Pe 
de altă parte, nu ajunge 
să se condamne teroarea 
Statului Islamic şi a Al 
Qaida, când în acelaşi timp reprezentanţii 
Fraţilor Musulmani sau ai Hamas, aici în 
ţară, incită împotriva evreilor în diverse 
asociaţii şi în moschei”. El a mai arătat că 
incitatorii trebuie să fie izolaţi şi îndepăr-
taţi, atât din religie, cât şi din politică. Pe 
de altă parte, deşi mişcările de extremă 
dreaptă critică islamismul, ambele sunt 
periculoase, deoarece ”extrema dreaptă 
şi islamiştii sunt în cel mai bun caz con-
curenţi în aceeaşi branşă”.

  De remarcat menţionarea de către 
majoritatea vorbitorilor a marelui pericol 
(nu doar pentru evrei) reprezentat de fun-
damentalismul islamic. În acest context, 
Manfred Juratzka (neevreu) a remarcat 
faptul că la Paris, milioane de oameni au 

Se împlinesc anul acesta 70 de ani de 
la eliberarea lagărului de la Auschwitz în 
27 ianuarie 1945 şi 10 ani de când Orga-
nizaţia Naţiunilor Unite a hotărât, în anul 
2005, ca ziua de 27 ianuarie să fie decla-
rată Zi Internaţională a Holocaustului şi a 
prevenirii crimelor împotriva umanităţii. 

Institutul Francez din Iaşi şi-a propus 
să marcheze această zi printr-un eveni-
ment, sugestiv intitulat “Zilele Memoriei”, 
organizat de Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din România 
“Elie Wiesel”, în parteneriat cu Comuni-
tatea Evreilor din Iaşi. Aflat anul acesta 
la cea de-a VII-a ediţie, evenimentul, 
desfăşurat în zilele de 20 şi 21 ianuarie, 
a avut ca tematică Pogromul de la Iaşi, 
din luna iunie 1941, iar invitaţi au fost 
prof. Nicolae Bolohan, istoricul Adrian 
Cioflâncă, scriitorii Florin Irimia şi Cătălin 
Mihuleac, cercetătorul Alexandru Moraru, 
procurorul militar Irinel Rotariu şi Elisa-
beth Ungureanu, coordonator de proiect 
în cadrul Institutului “Elie Wiesel”. 

În deschidere, Alain Ramet, directorul 
Institutului Francez, a subliniat că „teoriile 
fanteziste, negaţioniste privind Pogromul 
de la Iaşi pot fi contracarate prin aminti-
rea şi reamintirea mereu a acelui odios 
masacru şi totodată prin combaterea per-
manentă a antisemitismului, rasismului şi 
xenofobiei”.

Coordonatorul manifestărilor din prima 
zi a evenimentului ieşean, dr. Alexandru 
Florian, director general al Institutului 
Naţional pentru Studierea Holocaustului 
din România, a vorbit despre victimele Po-
gromului de la Iaşi, despre antisemitism 
şi terorism, subliniind că institutul pe care 
îl conduce se solidarizează cu memoria 
tuturor victimelor, inclusiv cu cele ale re-

centelor atentate teroriste din Paris. 
A fost proiectat filmul documentar „Du-

minica neagră – după 70 de ani”, realizat 
de Mihnea Chelariu.

Analizând modul de acţiune al institu-
ţiilor statului român în anul 1941, cercetă-
torul Adrian Cioflâncă a menţionat vechile 
rădăcini ale antisemitismului în România, 
începând încă din 1866, escaladarea 
violenţei în anii ’20-’30 ai secolului trecut 
şi elementele de psihologie colectivă 
scăpate de sub control care au condus 
la pogrom, acea pagină neagră din istoria 
capitalei moldave şi a poporului român.

Albumul „Pogromul de la Iaşi” de Radu 
Ioanid, lansat acum la Iaşi, a fost prezen-
tat de Elisabeth Ungureanu, director de 
proiect editorial, care a reliefat deosebita 
putere de evocare a imaginilor în compa-
raţie cu cuvintele şi a evidenţiat corelarea 
mărturii-imagini probată cu menţionarea 
surselor. Realizat după o idee a lui Ale-
xandru Florian, albumul a apărut în anul 
2014 la Editura Curtea Veche şi Editura 
Institutului Naţional pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wiesel”. 

Cercetătorul Alexandru Moraru a 
apreciat albumul ca un document istoric 
şi în egală măsură un mesaj despre di-
mensiunile tragediei de la Iaşi din vara 
anului 1941. Referindu-se la documentele 
istorice pe care le-a cercetat în arhive 
româneşti şi străine, vorbitorul a subliniat 
că ele pun în evidenţă nivelul ridicat de 
antisemitism existent în rândul armatei 
române în anii premergători celui de-al 
doilea război mondial. 

Arheologul Nicolae Bolohan a vorbit 
despre descoperirea, în toamna anu-
lui 2010, a gropii comune din pădurea 
Vulturi (satul Popricani, judeţul Iaşi) şi a 

menţionat o serie de aspecte legate de 
această cercetare arheologică în condiţii 
extreme, inclusiv implicarea emoţională a 
membrilor echipei de cercetare. Despre 
acest caz de arheologie legală a vorbit 
procurorul militar Irinel Rotariu, arătând 
că în groapa din pădurea Vulturi au fost 
găsite rămăşiţele cadavrelor a 36 de victi-
me, cu vârste cuprinse între 2 şi 80 de ani, 
9 femei, 15 bărbaţi şi 12 copii, rămăşiţe 
care în aprilie 2011 au fost reînhumate 
într-o groapă comună în Cimitirul Evreiesc 
din Păcurari. Vorbitorul a subliniat că cele 
petrecute la Iaşi în iunie 1941 trebuie 
receptate şi acceptate ca parte a istoriei 
României. Într-o vitrină din sală au fost 
expuse peste 30 de obiecte descoperite 
în groapa comună din pădurea Vulturi.

Preşedintele Comunităţii ieşene, ing. 
Abraham Ghiltman, a evocat, din aduceri 
aminte, zilele lui iunie 1941 când, copil 
fiind, a trăit tragedia Pogromului de la Iaşi 
alături de familia sa.

În cea de-a doua zi a evenimentului 
organizat la Iaşi a fost lansată cartea de 
poezii pentru copii „Bunica-fetiţă şi poves-
tea ei”. Poeziile pe tema Holocaustului, 
scrise de Suzana Raweh şi ilustrate cu 
desene ale Dafnei Schoenwald, sunt 
destinate copiilor cu vârste între 5 şi 12 
ani. Prezentarea cărţii a fost făcută de 
Elisabeth Ungureanu, director de proiect 
editorial şi totodată semnatară a Cuvân-
tului înainte al cărţii, în care subliniază: 
„Bunica- fetiţă şi povestea ei” s-a născut 
din speranţa că o astfel de istorie nu se 
va mai repeta nicicând, niciunde!

Actorul Dumitru Georgescu, de la Tea-
trul „Luceafărul” din Iaşi, a recitat poezii 
din volum.

MARTHA EŞANU

„ Z i l e l e  M e m o r i e i ”  m a r c a t e  l a  I a ş i

C O M E M O R A R E A  V I C T I M E L O R  H O L O C A U S T U L U I
”Jetzt Zeichen Setzen!” şi ”Je suis Juif!” la Viena

Conferinţă  
la nivel înalt

Pe 29 ianuar ie 
2015, Ministerul de 
Externe al Republi-
cii Moldova a găzduit 

conferinţa la nivel înalt pentru Comemo-
rarea a 70 de ani de la eliberarea lagă-
rului Auschwitz - Birkenau. Conferinţa a 
fost organizată de Comunitatea Evreilor 
din Moldova, Ministerul de Externe al 
Republicii Moldova şi Biroul de Relaţii 
Interetnice din aceeaşi ţară. Manifesta-
rea a fost deschisă de viceprim-ministrul 
Republicii Moldova, Natalia Gherman, 
în prezenţa ambasadorilor din România, 
Germania, Statele Unite ale Americii, 
Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Israel, 
reprezentanţi ONU, UE şi OSCE. La 
sesiunile care au urmat au participat, 
alături de reprezentanţii societăţii civile 
locale, şi cei ai unor organizaţii non-gu-
vernamentale din SUA, Germania, Isra-
el şi România cât şi miniştrii educaţiei 
şi ai culturii din Republica Moldova. De 
asemenea, reprezentanţii comunităţii 
roma din Moldova au participat la acest 
eveniment. (B.M.)

Republica 
Moldova

manifestat sub lozinca ”Je suis Charlie”, 
fără a aminti de cei patru evrei ucişi „la 
pachet”, şi şi-a încheiat discursul astfel: 
„Je ne suis pas Charlie. Je suis Juif!”

O pată de culoare suplimentară a dat 
manifestării, între diferitele cuvântări, 
corul „Gegenstimmen”, un cor de cca. 
50 de persoane, angajat politic, înfiinţat 
în anul 1989 şi care se orientează spre 
combaterea războiului, a fascismului, 
terorii, asupririi şi chiar a globalizării.

Participanţii au aşezat candele pe 
caldarâm, formând numărul 70:

După încheierea programului, nu-
meroşi participanţi, adunaţi în zeci de 
grupuri, au continuat să comenteze 
evenimentul. Pentru mine a fost deo-
sebit de reconfortant să constat cum, 
iată, e posibil ca societatea civilă să se 
mobilizeze cu o asemenea intensitate şi 
cu un asemenea impact pentru cauza 
combaterii antisemitismului şi a neuitării, 
pentru asumarea şi folosirea istoriei ca 
sursă de învăţăminte. 

Reuniunea ICCJ  
despre înţelegerea  

dintre creştini şi evrei
Reuniunea a reafirmat misiunea or-

ganizaţiei - de a promova înţelegerea 
dintre creştini şi evrei, manifestând în 
acelaşi timp înţelegere şi faţă de islam. 
Promovarea unui dialog real este azi mai 
necesară ca oricând.

ICCJ atrage atenţia asupra necesităţii 
de a analiza în profunzime fenomenele 
negative din societate, cum este anti-
semitismul, în condiţiile în care media 
poate fi selectivă, subiectivă sau poate 
exagerată. Din cauza unui număr mare 
de factori şi dificultăţi în obţinerea datelor 
măsurabile, nu se ştie dacă întradevăr 
numărul manifestărilor antisemite a cres-
cut sau fenomenul a devenit mai vizibil.

IONEL SCHLESINGER
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  În ziua de  27 ianuarie 
2015,   când se comemo-

reaz ă Ziua Internaţională a  Holocaustului, 
în  curtea Sinagogii renovate din Braşov  a 
avut loc o impresionantă ceremonie. Au 
fost de faţă membrii  comunităţii evreilor 
din Braşov,  preşedintele C.E., ing. Tiberiu 
Roth,  ş i soţia , dar şi reprezentanţi ai   ofici-
alităţilor din oraş, ai cultelor, ş.a,   Figura 
centrală la comemorarea victimelor a 
fost singura supravieţuitoare în viaţă a  
lagărului morţii de la Auschwitz, Rachel 
Năstase , acum în vârstă de 84 de ani .  La 
doar 14 ani, ea a fost silită de nazişti să 
muncească în condiţii inumane, în mină  
sau cimitire.

În ianuarie 1945, Rachel Năstase se 
afla în lagărul de la Birkenau, de unde, 
împreună cu fratele său mai mic şi două 
surori, a reuşit să revină acasă, alte două 
surori şi părinţii pierzându-şi viaţa în ca-
mera de gazare a lagărului.

Numeroşi tineri  din comunitate şi din 
afara acesteia au venit să  aducă omagiul 
lor  lui Rachel Năstase şi celor 240 de vic-
time din Braşov ale Holocaustului, dintre 
care 38 de copii. 

 Fondul muzical pe care s-a desfăşurat 
comemorarea s-a datorat cunoscutului 
cantor vienez Shmuel Barzilai.

Cotidianul băcăuan 
„Deşteptarea”, din 29 
ianuarie 2015, a publicat 

un semnificativ articol despre modul în 
care elevi şi profesori de la Colegiul „Vrân-
ceanu” au comemorat Ziua Internaţională 
a Holocaustului. În cadrul Proiectului 
„Uniunea Europeană şi problemele Ho-
locaustului”, Centrul „Europa în direct” – 
Bacău, împreună cu  profesorii Smaranda 
Camber şi Irina Hrebenciuc, au organizat 
un simpozion cu o largă participare a 
elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a de la 
Colegiul sus-amintit. Au fost prezentate 
comunicări cu subiectele: „Yad Vashem 
– Muzeul Comemorării Victimelor Holo-
caustului” – prof. Mara Merfea; „Educaţia 
– cea mai bună investiţie în combaterea 
sărăciei, inegalităţilor şi excluderii” – prof. 
Emilia Cloşcă; „Îngăduinţa îţi face prieteni, 
intoleranţa aduce ură” – prof. Florentina 
Neculau.  Au urmat dezbateri constructi-
ve, cu întrebări puse de elevi şi răspunsuri 
oferite de conferenţiari. 

Sinagoga Mare din 
Bistriţa a găzduit, în seara 

zilei de 27 ianuarie 2015, o manifestare 
care a marcat Ziua Internaţională de 
Comemorare a Victimelor Holocaustului, 
în prezenţa unui public numeros şi a 
reprezentanţilor autorităţilor locale. Eve-
nimentul a cuprins şi un concert omagial 
de muzică simfonică, susţinut de elevi ai 
Licelui de Muzică din Cluj Napoca. Fredi 
Deac, preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Bistriţa, a prezentat un fragment din 
eseul lui Cătălin Mihuleac, intitulat „Ultima 
ţigară a lui Benjamin Fondane”. De ase-
menea, Fredi Deac  a făcut o scurtă istorie 
a tragediei Shoahului în această zonă şi a 
subliniat faptul că „din cei peste un milion 

de copii ucişi în lagărele de exter-
minare naziste, peste 1000 erau 
din Bistriţa şi alte localităţi din 
împrejurimi. Dacă nu erau ucişi, 
unii dintre aceştia ar fi putut să 
devină artişti, scriitori, poeţi sau 
pictori. Ca un arc peste timp, câţi-
va tineri muzicieni excepţionali 
s-au decis să le aducă un omagiu 
tinerilor evrei ucişi în Holocaust”. 
Publicul a aplaudat îndelung 
performanţa artistică a tinerilor 
muzicieni − Alexandra Potopea 
(vioară), Cornelius Zirbo (violon-
cel), David Popescu (pian), Radu 
Kis (vioară) −, acompaniaţi la 
pian de Emilia Popovici şi Marius 
Popescu.                DIANA MEDAN

În zilele de 24-25 ia-
nuarie 2015, Muzeul Ho-
locaustului din Transilva-
nia de Nord în colaborare 

cu Primăria Oraşului Şimleu Silvaniei, 
alături de un grup de 50 de persoane, 
profesori, elevi, reprezentanţi ai institu-
ţiilor de învăţământ şi cultură din judeţul 
Sălaj, membri ai comunităţilor evreieşti au 
participat la fostul lagăr de exterminare 
de la Auschwitz la marcarea Zilei Inter-
naţionale de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului.  

A avut loc o întâlnire oficială a repre-
zentanţilor Muzeului Holocaustului de la 
Şimleu Silvaniei, Primăriei Oraşului şi 
ai instituţiilor de învăţământ cu Andrzej 
Kacorzyk, directorul adjunct al Muzeului 
Auschwitz-Birkenau. În cadrul discuţiilor 
au fost puse bazele unui proiect educa-
ţional prin care tineri din Sălaj  vor putea 
vizita muzeul începând din vara acestui 
an. Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, 

Septimiu Ţurcaş, şi-a arătat deschiderea 
spre o astfel de colaborare şi l-a invitat 
pe Andrzej Kacorzyk să viziteze oraşul 
pe care îl reprezintă şi care de asemenea 
găzduieşte un muzeu al Holocaustului.

Momentul a continuat cu vizitarea 
fostului lagăr de concentrare. La Memo-
rialul evreilor deportaţi din Transilvania de 
Nord s-a ţinut un moment comemorativ în 
cadrul căruia au fost rostite rugăciunile 
Izkor şi Kadiş, a fost depusă o jerbă de 
flori, au fost aprinse şase lumânări în 
memoria tuturor victimelor Holocaustului, 
iar în final s-a dat citire celor patru mărturii 
ale supravieţuitorilor Shoah, originari din 
zona Şimleu Silvaniei. 

Legătura simbolică dintre Şimleu 
Silvaniei, localitatea unde s-a născut 
Stephanus Bathory, regele Poloniei, şi 
Cracovia, locul unde este înmormântat, a 
fost realizată prin vizitarea mormântului, 
care se află sub catedrala din Castelul 

Wawel. Aici reprezentanţii autorităţilor 
centrale şi  locale au adus un omagiu celui 
care a fost unul dintre cei mai îndrăgiţi 
regi ai Poloniei.

Împlinirea a şapte 
decenii de la eliberarea 

lagărului de exterminare Auschwitz-Bir-
kenau, marcată ca „Ziua Internaţională a 
Holocaustului”, a fost comemorată la 27 
ianuarie şi la Satu Mare, în cadrul unui 
eveniment organizat la Monumentul De-
portaţilor, aflat în curtea sinagogii de pe 
strada Decebal.

La eveniment au participat zeci de 
sătmăreni, iar dintre oficialităţi au fost 
prezenţi preşedintele Consiliului Judeţean 
(CJ) Satu Mare, Adrian Ştef, directorul 
de cabinet al prefectului, Raul Băbţan, 
şi consilierul primarului municipiului Satu 
Mare, Gheorghe Rentea. De asemenea, 
la eveniment au participat şi reprezentan-
ţii cultelor religioase din Satu Mare. 

Despre tragicele evenimente care 
au marcat istoria întregii lumi a vorbit 

preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Satu Mare, 
Nicolae Decsei. În luarea 
de cuvânt, preşedinte-
le Consiliului Judeţean, 
Adrian Ştef, a declarat că 
„trebuie să facem tot po-
sibilul pentru ca niciodată 
să nu se mai scrie istorie 
cu sânge în această par-
te a Europei”. 

Din documentele vre-
mii reiese că în lagărele 
naziste au murit peste 

18.000 de evrei originari din judeţul Satu 
Mare.

 La finalul manifestărilor, cei prezenţi 
au aprins candele în memoria evreilor 
ucişi în lagărele de exterminare naziste, 
iar reprezentaţii instituţiilor participante 
au depus coroane de flori la Monumentul 
Deportaţilor din curtea sinagogii.

Manifestările au continuat cu un 
simpozion organizat la Muzeul Judeţean 
Satu Mare. 

Evenimentul a fost organizat de: Insti-
tuţia Prefectului; Consiliul Judeţean, Pri-
măria Satu Mare; Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti din România; Comunitatea Evre-
ilor din Satu Mare, Asociaţia Judeţeană a 
Refugiaţilor, Expulzaţilor şi Deportaţilor 
din 1940; Asociaţia Holocaustului din 
Ardealul de Nord 1940-1945; Asociaţia 
SAVO- Scrieri Ale Vechiului Oraş; şi Mu-
zeul Judeţean Satu Mare. (Din cotidianul 
„Sătmăreanul”)

ComunitAti

Braşov

Şimleu 
Silvaniei

Bacău

Bistriţa
Restaurarea Sinagogii din Constanţa

La începutul anului a fost încheiată expertiza geotehnică a Sinagogii din Constan-
ţa, realizată la solicitarea Comunităţii Evreieşti din localitate, cu sprijinul Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.), ne-a informat președintele C.E., 
Sorin-Lucian Ionescu.

Lăcaşul de cult de rit occidental, realizat în stil maur şi cu influenţe arhitecturale 
caldeene, a fost construit după planurile arhitectului vienez Adolf Linz. Construcţia 
este degradată grav, acoperişul fiind în totalitate prăbuşit. Zidurile exterioare prezintă 
fisuri preponderent de suprafaţă, tencuiala este deteriorată. Degradări importante 
sunt cauzate de crăpăturile şi fisurile din arcele coloanelor interioare de la parter.

Autorii expertizei tehnice au propus o intervenţie de reabilitare şi refacere struc-
turală, clădirea fiind încadrată în clasa întâi de risc seismic. Arhitectul a estimat la 
un milion de euro costul total al lucrărilor. Se speră ca lucrările de execuţie să poată 
începe în acest an, în funcție de alocarea fondurilor din surse guvernamentale şi locale.

C O M E M O R A R E A  V I C T I M E LO R  H O LO C A U S T U L U I

Rachel Năstase

Satu Mare

Şimleu Silvaniei

K e s h e t   V
La 8 februarie 2015,  

Comunitatea Evreilor din 
Braşov a organizat o nouă ediţie a pro-
gramului Keshet, cea de a cincea.

Simpozion de învăţătură iudaică,  
tema aleasă, potrivit datei în care a avut 
loc, a fost dedicată sărbătorii de Tu BiŞvat 
(Anul nou al pomilor). Tiberiu Roth, preşe-
dintele Comunităţii braşovene, împreună 
cu oficiantul de cult Rudi Katz, au vorbit 
despre Tu BiŞvat în Cabala şi în viziunea 
sionistă. Prelegerea a fost urmată de 
întrebări şi discuţii, precum şi de o masă 
tradiţională, un seder Tu BiŞvat. Partici-
panţii au avut posibilitatea nu numai să 
cunoască povestea sărbătorii şi semni-
ficaţia ei dar să asculte şi muzică bună.

Intitulat „Ki Ha Adam Etz 
Hasade”, programul Keshet 

V al Comunităţii Evreilor din Arad a fost 
dedicat sărbătorii de Tu BiŞvat (Anul 
Nou al Pomilor). Mai mulţi conferenţiari 
din comunitate au explicat semnificaţia 
sărbătorii şi legea iudaică a mediului. Au 
fost evocate tradiţii şi obiceiuri legate de 
Tu BiŞvat. Expunerile au fost însoţite de 
proiecţii,  de cântece şi de o sesiune de 
întrebări, răspunsuri şi discuţii. Nu a lipsit 
nici masa tradiţională - Seder Tu BiŞvat, 
când s-au consumat în primul rând fructe. 
La eveniment şi-au adus contribuţia pre-
şedintele Comunităţii, ing. Ionel Schlesin-
ger, oficiantul de cult Ştefan Rona, Noemi 
Reckhert, Dana şi Francisca Kalman, 
Anca Ahălani şi Emanoil Pusztai.

Programul  Keshet - V 
s-a bucurat de prezenţa 

a 57 de enoriaşi, precum şi de mulţi 
invitaţi speciali. Prima temă a discuţiilor 
a fost “Tora, copacul vieţii şi al naturii în 
iudaism - Ki ha-adam etz hasadeh (un 
om este ca un pom fructifer  pe câmp)“, 
iar cea de-a doua: “Istoria evreilor de la 
începuturi până în prezent“. Vom reveni 
pe larg în numărul viitor.

Ediţia din 15 februarie 
a programului Keshet V, a 

fost găzduită de Sala Tonitza a Palatului 
Bánffy, sediul Muzeului de Artă din Cluj, 
graţie istoricului Lucian Năstasă-Kovács, 
directorul instituţiei, laureat al Medaliei 
de Prieten al Comunităţilor Evreieşti din 
România. 

În expunerea intitulată „Şira-Leader-
ship-Tu BiŞvat”, Mihai Emeric Rónai, 
secretar al Comunităţii Evreilor Cluj, a 
vorbit despre conexiunile dintre Tu BiŞvat 
şi harul conducerii, în lumina Torei. Pro-
fesorul, politologul şi publicistul Michael 
Shafir a surprins valenţele democraţiei în 
iudaism, iar tânărul economist şi psiholog 
László Seer a scos în evidenţă câteva 
aspecte ale stării de spirit a unui evreu 
care se roagă. Jurnalista Andreea Leonid, 
moderatoarea evenimentului, a comentat 
câteva  secvenţe  relevante pentru cău-
tarea identităţii, în filmul „Celălalt fiu” (r. 
Lorraine Lévy). Organizarea impecabilă a 
fost asigurată de Sergiu Suciu, Judith Vári-
Krausz şi Yael Gross. (ANDREA GHIŢĂ)

Ziua de 15 februarie 
a fost dedicată culturii, 

tradiţiei, spiritualităţii iudaice - Keshet.
Preşedintele C.E., David Iosif, a sub-

liniat ideea menţinerii serviciului religios 
ca o modalitate de păstrare şi transmitere 
a specificului iudaic, iar Gustav Finkel a 
vorbit despre pericopele Beşalah şi Itro. 
M. Butnaru a vorbit despre istoria zbu-
ciumată a evreilor şi a subliniat aspectul 
modern al Israelului din zilele noastre. 
Activitatea poetului şi umoristului Ion 
Pribeagu (Isac Lazarovici), originar din 
Suliţa - Botoşani, a fost punctul central al 
alocuţiunii rostite de prof. Beatrisa Finkel. 
Paul Zeida a vorbit despre rolul evreilor 
în viaţa economică a Botoşaniului. Talic  
Segal a prezentat un colaj de Purim şi 
Pesah.

La discuţiile pe secţiuni, una din te-
mele dezbătute a fost condiţia evreilor 
din Diaspora şi din Israel. A luat cuvântul 
Hari Elemberg. 

Prof. BEATRISA FINKEL

Braşov

Arad

Bacău

Cluj

Botoşani

Satu Mare



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 444-445 (1244-1245) - 1 - 28 februarie 2015  9

Eliade şi Culianu, în viziunea unor intelectuali români
Recentul volum al lui Andrei Oiştea-

nu, „Religie, politică şi mit. Texte despre 
Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu” (Ed. 
Polirom), este o culegere de articole mai 
vechi, adunate sub aproximativ aceeaşi 
tematică. Autorul analizează operele 
celor doi istorici ai religiilor, prezentând 
raporturile lor faţă de miturile româneşti, 
şi încearcă să traseze asemănările şi 
deosebirile de concepţie ale fiecăruia. 
Bineînţeles, din carte nu poate să lip-
sească elementul de politică – simpatiile 
legionare ale lui Eliade, fiind demonstrată 
prin documente apartenenţa sa la mişca-
re; deci nu era vorba numai de simpatie, 
ci şi de calitatea de membru al unei or-
ganizaţii legionare. În ceea ce-l priveşte 
pe Ioan Petru Culianu, acesta a fost o 
personalitate cu puternice convingeri 
democratice, condamnând toate formele 
totalitare – legionarismul, comunismul şi 
neocomunismul – respectiv noul regim 
care s-a instalat în România după 1989 
şi, după opinia lui Andrei Oişteanu şi a 
altor intelectuali, din acest motiv a şi fost 
asasinat. 

Ceea ce mi s-a părut deosebit de 

interesant în volum, probabil din cauza 
necunoaşterii subiectului de către mine, a 
fost tocmai personalitatea lui Culianu, ori-
entările, concepţiile lui. Deşi se afirma că 
ar fi fost emulul lui Eliade şi, într-adevăr, 
în tinereţe a învăţat mult de la maestrul 
lui, Culianu s-a dovedit până la urmă un 
om de ştiinţă de altă factură decât Mircea 
Eliade, chiar dacă interesele lor se apro-
piau. Culianu a fost, după cum reiese din 
volum, mult mai modern, mai „european”, 
cu o viziune mai generoasă, depăşind 
„ortodoxismul”, care s-a menţinut în per-
manenţă în ideologia lui Eliade. De fapt, 
asemănările, dar mai ales diferenţele 
dintre cele două mari personalităţi au fost 
scoase în evidenţă de o serie de intelectu-
ali români, în cadrul dezbaterii organizate 
în 2002 la Grupul pentru Dialog Social, 
legată de opera celor doi. Intitulată „Culi-
anu versus Eliade”, la această dezbatere 
au participat intelectuali din România şi 
din străinătate, interesaţi de creaţiile lor, 
mulţi dintre ei fiind autori ai unor articole 
sau lucrări fie despre Eliade, fie despre 
Culianu, fie despre amândoi. Publicarea 
luărilor de cuvânt de la dezbateri în acest 

volum mi s-a părut una dintre părţile cele 
mai interesante ale cărţii, deoarece par-
ticipanţii şi-au exprimat opiniile fără me-
najamente, scoţând în evidenţă aspectele 
pozitive şi negative din activitatea şi viaţa 
celor doi protagonişti.

Foarte interesantă mi s-a părut con-
tribuţia lui Moshe Idel la dezbatere, el 
vorbind despre încercările de a-l introduce 
şi de a-l face acceptat pe Eliade în Israel. 
Chiar dacă, la fel ca Andrei Oişteanu, şi 
Moshe Idel a încercat să separe activita-
tea politică a lui Eliade de cea ştiinţifică, 
se pare că s-a dovedit a fi o sarcină mai 
dificilă, mai ales ţinând cont de faptul că 
Eliade nu şi-a renegat niciodată concep-
ţiile, pe care le-a înconjurat cu un văl de 
tăcere. 

Am menţionat că dezbaterea de la 
GDS a avut loc în 2002. Nu ştiu astăzi, 
după 13 ani, care este opinia cercurilor şti-
inţifice din Israel despre Eliade. Ar fi inte-
resant de aflat. Atunci, prin 2000, primirea 
a fost destul de reţinută. Şi dacă vorbim 
despre această dezbatere, a reieşit foarte 
limpede aprecierea de care s-a bucurat 
Ioan Petru Culianu, munca lui ştiinţifică 

şi personalitatea lui, 
şi aici mă refer din 
nou la Moshe Idel şi la 
analiza făcută operei 
tânărului şi atât de 
talentatului om de şti-
inţă, care ne-a părăsit 
în plină manifestare şi 
desfăşurare a capaci-
tăţilor lui intelectuale. 
În afara diferitelor pro-
bleme de specialitate, 

legate de preocupările celor doi cercetă-
tori, cu pagini extrem de interesante – de 
pildă, regăsim preocuparea celor doi 
faţă de narcotice şi droguri în tradiţiile 
populare româneşti, care au fost apoi 
incluse într-o lucrare separată a lui Andrei 
Oişteanu, „Narcotice în cultura română”, 
cititorul are posibilitatea să se apropie 
de Ioan Petru Culianu, să-l aprecieze şi 
să conştientizeze ce a pierdut cultura, în 
general, şi cultura română, în special, prin 
dispariţia lui. Ar trebui scrise mai multe 
lucrări despre personalitatea şi opera lui.

EVA GALAMBOS

Târgul de carte de la Ierusalim, văzut din standul Hasefer
Un lucru nu s-a schimbat anul acesta 

la Târgul Internaţional de Carte de la 
Ierusalim (JIBF): ca şi la precedentele 
ediţii, cititorii de carte în limba română au 
putut răsfoi volumele puse la dispoziţie de 
Ministerul Culturii în cadrul standului na-
ţional, unde au fost reunite 31 de edituri. 
Printre acestea, cea mai bogată ofertă, de 
circa 50 de titluri, a aparţinut Editurii Hase-
fer. De altfel, editura din cadrul Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România nu a 
lipsit niciodată de la Târgul de la Ierusalim, 
noutatea din 2015 fiind că ea a făcut parte 
din expunerea colectivă a României, de 
unde nu au lipsit nici Institutul Cultural Ro-
mân, organizatorul multora dintre eveni-
mentele colaterale care au atras un public 
numeros, Asociaţia Scriitorilor Israelieni 
de Limbă Română – ASILR, (inclusiv 
Editura Teşu şi Editura Familia, împreună 
cu revista „Gazeta Românească”).

Aşa cum se ştie deja, Târgul de la Ieru-
salim a avut loc într-un nou amplasament 
(Jerusalem First Station), într-un pavilion 
din fosta gară care lega Ierusalimul de 
Tel Aviv şi de alte direcţii, şi care, prin 
dimensiunile reduse, a reuşit să ascundă 
participarea externă mult mai firavă decât 
la ediţiile precedente ale JIBF. Dacă în 
2013, două zile, numărul vizitatorilor Târ-
gului fusese redus de alarme antiteroriste, 
acum o violentă furtună de nisip a ţinut tot 
atâtea zile o mare parte din public departe 
de editurile expozante.

Premiul Ierusalim a mers, de această 
dată, către autorul albanez Ismail Kadare, 
înmânat de primarul Nir Barkat, în prezen-
ţa preşedintelui israelian Reuven Rivlin. În 
discursul său de mulţumire pentru premiul 
acordat, scriitorul, de religie musulmană, 
a împărţit istoria omenirii în trei etape: a 
construcţiei, a războiului şi a teatrului, cea 
din urmă provenind din faptul că pe scenă, 
în jurul căreia se puteau aduna mai toţi lo-
cuitorii unui oraş antic, spectatorii doreau 
să vadă o altă realitate decât în politică.

Printre evenimente literare organizate 
de Ministerul Culturii de la Bucureşti, In-
stitutul Cultural Român, Editura Hasefer 
şi ASILR, s-au numărat o Cafenea lite-
rară, prezentarea lucrărilor semnate de 
Virgil Duda, discuţia despre relaţia dintre 
„genurile minore” - poliţist, S.F., literatură 
pentru copii şi tineret - şi aşa-zisa litera-
tură mare (Horia Gârbea şi Bogdan Hrib), 
dezbaterea despre Mircea Eliade şi Petru 
Culianu dintre Andrei Oişteanu şi Moshe 
Idel, moderată de Adrian Cioflâncă, pe 
marginea cărţii „Religie, politică şi mit”, 
discuţia dintre G. Mosari, preşedintele 
ASILR, Teşu Solomovici şi Adrian Gra-
unfels despre cei 100 de poeţi israelieni 
cuprinşi într-o antologie şi o „Istorie a 
evreilor din România”, lansarea cărţii lui 
Ioan T. Morar, intitulată „Negru şi roşu”, 
a volumelor semnate de Riri Manor 
(„Încă”) şi „Rebela din Haifa”, de Bianca 

Marcovici, discuţia de la Centrul 
Cultural de la Ierusalim dintre Costel 
Safirman şi Moshe Idel despre noul 
volum „Lumea văzută de la Ierusa-
lim”, în memoria lui Leon Volovici. 
Tot la Centrul Cultural a vorbit şi 
scriitorul Cătălin Mihuleac despre 
cartea sa „America de dincolo de 
pogrom”. Scriitorul a mai luat parte 
şi la lansarea cărţilor „Pogromul de 
la Iaşi”, de Radu Ioanid, şi „Fetiţa-
bunicuţă şi povestea sa”, de Dafna 
Schoenwald.

De o mare audienţă s-a bucurat 
tripla lansare de la standul Hasefer 
unde, după prezentarea celor 24 de 
cărţi apărute în cursul anului 2014, 
directorul editurii, Alx. Marinescu, 
a anunţat titlurile care vor vedea 
lumina tiparului în 2015: Ştrul Moisă 
- “Biblia şi metalurgia” (lucrare deja 
apărută), Bogdan C-tin Dogaru - 
“Societăţi evreieşti din judeţul Putna 
(Vrancea)”, “Fraternitate şi filantropie 
(sfârşitul sec. XIX -începutul sec. 
XX)”, Esther Starobinski Şafran – 
“Eseuri de filozofie evreiască”, Paul 
Grigoriu – “Doi pentru o copilărie”, Joseph 
Roth – “Evrei pe drumurile pribegiei”, Edith 
Balázs – “Pasăre în văzduh”, Diana Me-
dan – “Psihologia negativă – antisemitis-
mul”, Yosef Govrin – “În umbra distrugerii”, 
Sandrine Treiner – “Ideea unui mormânt 
fără nume”, Geo Şerban - “Teritoriile lui 
Berman”, Jean-Yves Potel - “Dispariţiile 
Annei Langfus”, Wilhelm Filderman – 
“Jurnal şi memorii (vol 1)”, Bension Varon 
– “Culturi în contrapunct. Memoriile unui 
evreu sefard turco-american”, Leon Volo-
vici – “De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi”, Lo-
renz S. Beckhardt – “Evreul cu zvastică”.

Prima carte lansată la Ierusalim a fost 
„Contribuţia etniei iudaice la dezvoltarea 
României”, înfăţişată auditoriului de către 
consilierul Silviu Vexler, care a îngrijit 
apariţia volumului, datorat unui colectiv de 
autori condus de preşedintele F.C.E.R., 
Aurel Vainer. Conţinând opiniiile unora 
dintre cele mai importante personalităţi 
politice şi culturale din România despre 
contribuţia evreilor la dezvoltarea Româ-
niei, volumul creează o imagine despre 
valorile evreieşti recunoscute şi preţuite 
în societatea contemporană românească, 
precum şi despre modul în care membri 
de frunte ai etniei iudaice din România au 
reuşit să îşi aducă o contribuţie incontes-
tabilă la progresul ţării în care s-au născut.

Un mare interes au stârnit, atât din 
partea cititorilor, cât şi a participanţilor 
la lansare, cărţile intitulate „Naţiunea 
Start-up, povestea miracolului economic 
israelian”, de Dan Senor şi Saul Singer, şi 
„Fraţii Oppermann”, de Lion Feuchtwan-
ger. Volumele au fost analizate de nume 
cunoscute ale vieţii culturale israeliene, 
respectiv de scriitorul Zoltan Terner, jur-

nalistul Ion Ştiubea şi publicistul Lucian 
Herşcovici, discuţiile fiind moderate de di-
rectorul Editurii Hasefer şi redactor şef al 
„Realităţii Evreieşti”, publicaţie prezentată 
şi ea în standul Hasefer de la Ierusalim. 

„Înainte de a o citi, mă temeam că e o 
carte seacă, gravă, pretenţioasă, poate 
chiar plictisitoare sau inaccesibilă pentru 
un nespecialist, şi m-am trezit prins în lec-
tura unei cărţi mai mult decât pasionante, 
aş zice uluitoare. Scrisă degajat, firesc, 
pe alocuri cu umor, chiar spumos. Şi pe 
deasupra, cu o inteligenţă bubuitoare, cu 
talent şi cu o sclipitoare vervă intelectua-
lă”, a spus Zoltan Terner despre „Naţiunea 
Start-up”. „Citind această surprinzătoare 
lucrare, faci cunoştinţă, aproape în fie-
care pagină, cu mentalitatea israeliană 
orientată spre informal şi neprotocolar, 
mergând până la obrăznicie (chutzpah), 
pe scurt, despre modul de gândire israe-
lian în acţiune, pus cu prioritate în slujba 
„culturii inovării”, a mai spus cunoscutul 
scriitor israelian, a cărui intervenţie la 
JIBF, întreruptă din lipsă de timp, va fi 
prezentată integral în numărul viitor al 
revistei noastre.

În opinia jurnalistului Ion Ştiubea, 
romanul „Fraţii Oppermann”, de Lion 
Feuchtwanger, simbolizează o „sală de 
aşteptare”(de altfel, numele trilogiei din 
care face parte volumul la care ne refe-
rim), care reprezintă societatea germană 
în timpul nazismului, o sală de aşteptare 
prin care lumea trece grăbită, fără a co-
munica şi fără a resimţi nici un fel de soli-
daritate. După cum sublinia vorbitorul, lu-
crarea este prima de genul său care trage 
un semnal de alarmă privind ascensiunea 
lui Hitler la putere. O frază edificatoare 
este cea din discuţia a două personaje 

erudite (Gustav şi rectorul François) des-
pre inadvertenţele lingvistice şi politice 
din „Mein Kampf”. Personajele principale 
ale cărţii sunt evrei înstăriţi şi educaţi din 
burghezia mijlocie, perfect asimilaţi în 
societatea germană până la venirea lui 
Hitler, iar cartea prefigurează atrocităţile 
din lagărele de reeducare şi evenimentele 
din Noaptea de Cristal.

Un cititor împătimit al lui Feuchtwanger 
şi care şi-a spus părerea la tripla lansare 
de la standul Hasefer este Lucian Herşco-
vici, binecunoscut şi cititorilor noştri. Publi-
cistul s-a referit, între altele, la elementele 
autobiografice din roman, alter ego-ul scri-
itorului fiind savantul Gustav care, convins 
de necesitatea de a se opune nazismului, 
citează din Talmud, spunând: „Suntem 
chemaţi să începem lucrarea, dar nu ne 
este dat să o desăvârşim”. De asemenea, 
Berthold, adolescentul care se sinucide, 
aminteşte de drama lui Feuchtwanger, 
căruia i-a murit o fetiţă în timp ce se afla 
în călătorie în Italia, împreună cu soţia, 
după care nu a mai avut alţi copii. 

După încheierea lansării celor trei cărţi 
la standul Hasefer, ele au fost prezentate 
de Silviu Vexler şi Alx. Marinescu şi la  
Cercul Cultural din Ierusalim, în urma 
amabilei invitaţii adresate de Costel 
Safirman. 

Tripla lansare de la standul Hasefer 
a constituit şi un prilej pentru ca lui Alx. 
Marinescu să i se înmâneze, de către G. 
Mosari, legitimaţia de Membru de Onoare 
al ASILR şi să i se propună, de către D. 
Meiseles, să devină membru al Asociaţiei 
Ziariştilor şi Oamenilor de Cultură de Lim-
bă Română, invitaţii primite cu surpriză 
şi bucurie.

AL. NANU
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S-a discutat 
despre amplifica-

rea posibilităţilor  de atragere a turiştilor 
din afara F.C.E.R.

• În intervenţia la Simpozionul „Yid-
dishe Welt in Rumenie”, desfăşurat la 
Muzeul de Istorie a Evreilor din Româ-
nia, dr. Aurel Vainer a făcut un succint 
istoric al preocupărilor F.C.E.R. pentru  
recuperarea culturii şi civilizaţiei idiş, 
parte din cultura iudaică, evidenţiind 
meritele T.E.S. (spectacole în idiş), şi 
ale Editurii Hasefer, care a publicat tra-
duceri ale scriitorilor consacraţi de idiş. 
Detalii – în reportajul din R.E.,  numărul 
curent.

•  Printre deciziile importante luate la 
recenta reuniune a Comitetului Director 
al F.C.E.R., coordonată de preşedintele 
Federaţiei, au fost aprobate: • reinaugu-
rarea la nivel internaţional a Templului 
Coral din Capitală, ca urmare a înche-
ierii lucrărilor de funcţionalitate până la 
28 februarie; • reluarea sărbătoririlor 
la Templul Coral, începând cu Purim 
5775; • acordarea, pentru Biblioteca 
Templului Coral, a numelui „Rabin Dr. 
Meyer Abraham Halevy”; • decernarea 
de Medalii de Onoare şi Medalii de Merit 
pentru devotament în activitatea comu-
nitară a evreilor din România; • editări de 
carte religioasă; • desfăşurarea ediţiei 
aniversare a Programului Bereshit; • 
seminarul-dezbatere, la următoarea 
întrunire a Comitetului Director, privind 
îmbunătăţirea Regulamentului de valo-
rificare a patrimoniului imobiliar. S-a luat 
notă de: • raportul final privind utilizarea 
primei tranşe a sponsorizării lucrărilor 
de îmbunătăţire a Muzeului de Istorie a 
Evreilor din România şi creare a pina-
cotecii din acelaşi muzeu; • demersuri 
făcute de Cancelaria Rabinică pentru 
vizita rabinului Ginsberg; • rezolvarea 
cererilor de gyur  la CE Oradea; • în-
noirea parcului auto prin participarea 
F.C.E.R. la Programul „Rabla 2015” ş.a.

• În cadrul proiectului unui nou brand 
turistic al României, iniţiat de Autoritatea 
Naţională de Turism, dr. Aurel Vainer a 
condus o echipă care a realizat Harta 
Patrimoniului Evreiesc din România.

• Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. 
a făcut parte din delegaţii parlamenta-
re, conduse de preşedintele Camerei 
Deputaţilor, Valeriu Zgonea. Prima – în 
Republica Cehă, la al IV-lea Forum 
Internaţional „Let My People Live!”, or-
ganizat cu ocazia Zilei Internaţionale de 
Comemorare a Holocaustului, la iniţiativa 
Congresului Evreiesc European (CEE), 
a preşedintelui CEE, Moshe Kantor, şi a 
preşedintelui Parlamentului European, 
Martin Schultz. Au participat reprezen-
tanţi din 45 de state europene, SUA şi Ca-
nada. Manifestările au avut loc la Praga 
şi Terezin. La încheierea lucrărilor, a fost 
propusă o Declaraţie, în care un loc cen-
tral îl ocupă combaterea antisemitismului 
actual. A doua vizită oficială a fost în 
Israel, la invitaţia preşedintelui Knesset-
ului, Yuli Edelstein. În programul vizitei 
au fost prevăzute întâlniri cu preşedintele 
Statului Israel, Reuven Rivlin, Patriarhul 
Ierusalimului, conducerea B’nai B’rith, 
reprezentanţi ai Comunităţii Israelienilor 
Originari din România (pentru discuţii 
despre proiectul de înfiinţare a Muzeului 
de istorie sus-amintit de la Roş Pina).

• O delegaţie a W.J.R.O., formată 
din amb. Alfred Moses, fost ambasador 
al SUA în România, Greg Schneider, 
vicepreşedinte al Consiliului Executiv 
WJRO, Nicholas Dean, reprezentantul 
special pentru problematica Holoca-
ustului al Departamentului de Stat din 
SUA, amb. Colette Avital, secretar al 
W.J.R.O., Evan Holberg, specialist 
WJRO în politica de restituiri, ne-a 
vizitat comunitatea. Dr. Aurel Vainer a 
fost gazdă şi, totodată, a făcut parte 
din componenţa delegaţiei, în dubla sa 
calitate de preşedinte al F.C.E.R. şi al 
Fundaţiei „Caritatea”. 

IULIA DELEANU

Laboratorul prof. Zvi Shiller este preocupat de realizarea uneia dintre componentele 
de bază pentru vehiculele autonome, fără şofer.  În câţiva ani, se va putea călători 
cu maşina, însă fără a se afla cineva la volan. Fie că îl numim „şofer autonom” sau 
vehicul cu auto-conducere, acest automobil al viitorului apropiat are nevoie de o se-
rie de componente complexe, unele aflate în prezent în curs de dezvoltare în cadrul 
unor companii israeliene şi laboratoare de cercetare. „Veţi putea să mergeţi la Paris 
sau Tokyo, fără a cunoaşte zona sau regulile de circulaţie”, a spus prof. Zvi Shiller, 
fondator al departamentului de inginerie mecanică şi mecatronică de la Universitatea 
Ariel şi director al Laboratorului pentru Robotică şi vehicule autonome. Cel mai mare 
beneficiu obţinut va fi numărul din ce în ce mai redus de accidente de circulaţie faţă 
de cel înregistrat astăzi – peste 30.000 de victime anual doar in SUA – prin eliminarea 
erorilor umane în conducere. Dar acest sistem necesită o maşină foarte, foarte inte-
ligentă, de 1.000 de ori mai rapidă. Prof. Shiller şi elevii săi au dezvoltat un robot de 
dimensiuni reduse, mobil, care realizează manevre între obstacole,  la mare viteză. 
„Nu am văzut un robot asemănător în mişcare, la fel de rapid. Acest lucru rezultă 
din capacitatea noastră de a calcula viteza optimă care exploatează capacităţile de 
mişcare robotului”, a afirmat prof. Schiller. 

Cercetarea RAV Lab a prof. Shiller este susţinută de ministerele Israelului pentru 
ştiinţă, transport şi apărare, Agenţia Spaţială Israeliană, General Motors şi Fundaţia 
Paslin. Ca şef al Asociaţiei Israeliene pentru Robotică, prof. Shiller este optimist că 
Israelul poate deveni un lider mondial în domeniul roboticii inteligente.

Ruptura de conductă care a provocat 
un dezastru ecologic în deşertul israelian 
Arava, produsă la sfârşitul anului 2014, 
oferă oportunitatea de a testa noi metode 
de ecologizare realizate de oamenii de 
ştiinţă israelieni. Între trei şi cinci milioane 
de litri de petrol brut au ţâşnit dintr-o con-
ductă spartă din apropierea Rezervaţiei 
Naturale Evrona. 

În zilele care au urmat, autorităţile 
responsabile cu protejarea mediului s-au 
angajat prin folosirea unor diverse metode 
de a curăţa „râul” de ţiţei, lung de 7 km, 
care poate afecta semnificativ populaţia 
mare de cerbi din cadrul rezervaţiei. Pro-
fesorii Yoel Sasson şi dr. Uri Stoin, de la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim, au ini-
ţiat un studiu-pilot, împreună cu concernul 
elveţian Man Group Oil (MOG), pentru a 
testa tehnologia lor inovatoare de tratare 
a solului contaminat. Cu mai puţin de un 
an în urmă, MOG a folosit-o pentru a cu-
răţa siturile poluate din Siberia şi Nigeria. 
Soluţia lor unică poate fi pulverizată pe 
durata a câtorva minute minute şi reali-
zează distrugerea hidrocarburilor în doar 
câteva ore. Proiectul pilot a fost realizat 
pe o parte a suprafeţei solului contaminat. 
„Ei au pulverizat cu reactivul şi apoi a fost 

dus la laboratorul nostru pentru analiză”, 
spune Sasson. „Am confirmat că între 80 
şi 90 la sută din ţiţei a fost complet distrus, 
într-un timp scurt şi în cele din urmă va 
fi complet eliminat.” Între timp, concernul 
elveţian MOG a aplicat soluţia chimică 
de ecologizare brevetată de specialiştii 
Universităţii Ebraice din Ierusalim în alte 
diferite părţi ale lumii. De exemplu, prof. 
Sasson spune că a fost folosită cu suc-
ces pentru a restaura starea naturală a 
pietrelor de-a lungul căii ferate elveţiene, 
peste care a picurat uleiul  roţilor de tren 
timp de aproape cinci decenii. 

Descoperire arheologică de anvergură
Arheologii israelieni au descoperit 

într-o peşteră din nordul ţării, aproape 
de Galilea, craniul unui om modern, de 
sex feminin, ce datează de acum 55.000 
de ani. Aceasta importantă descoperire 
reprezintă o dovadă solidă a faptului că 
omul modern exista în Orientul Mijlociu 
în acelaşi timp cu omul de Neanderthal. 
Craniul indică faptul că oamenii moderni 
au ajuns în Levant, acolo unde s-ar fi pu-
tut naşte cei care mai târziu au colonizat 
Europa, atunci când teritoriul a devenit 
locuibil. Arheologul Israel Hershkovitz, 
de la Universitatea din Tel Aviv, a declarat 
că deşi craniului îi lipsesc anumite părţi, 
descoperirea este extraordinară. „Este  
uimitor. Acesta este primul specimen pe 
care îl avem, care leagă Africa de Europa 

„, a declarat prof. Hershkovitz. „Nu mi-am 
putut crede ochilor. Am realizat imediat că 
era o peşteră preistorică şi că a fost locu-
ită pentru un timp foarte lung. Deoarece 
intrarea s-a prăbuşit cu mult timp în urmă, 
aceasta a fost oprită din evoluţie. Nimeni 
nu a reuşit să intre aici în ultimii 30.000 
de ani”, a spus profesorul. 

Săpăturile de la  acest sit  au furnizat 
o cantitate importantă de vestigii umane, 
dar craniul descoperit este cea mai veche 
dintre toate rămăşiţele umane recuperate 
din peşteră. Cum a ajuns să fie aşezat pe 
un suport din piatră într-o parte a peşterii 
rămâne un mister; fie a fost adus de inun-
daţii, fie a fost aşezat de o altă persoană 
care locuia în acea peşteră.

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Important proiect 
de digitalizare

Institutul YIVO, cel mai mare centru 
de cercetare din lume dedicat limbii şi 
studierii culturii idiş, a identificat o soluţie 
pentru a reuni şi centraliza sub forma 
unei impresionante colecţii, alcătuită din 
materiale de dinainte de cel de-al doilea 
război mondial, care în mare parte au fost 
sustrase de nazişti în timpul ocupaţiei Litu-
aniei. După acest moment, statul lituanian 
a refuzat să returneze aceste materiale, 
considerându-le o parte din patrimoniul 
său. Iniţiativa YIVO propune recupera-
rea acestor scrieri sub forma unei uriaşe 
baze de date în format digital, accesibilă 
oricărui cercetător pasionat de subiect. 

YIVO a demarat  un proiect în valoa-
re de peste cinci milioane de dolari şi 
va colabora în acest sens cu guvernul 
Lituaniei. Ambiţiosul proiect îşi propune 
digitalizarea a peste 250.000 de pagini de 
documente şi a circa 4200 de cărţi care au 
fost recuperate. Toate aceste scrieri vor fi 
afişate într-un portal web. Colecţia YIVO 
din Manhattan, New York, care cuprinde 
peste 24 milioane de articole, referitoare 
la experienţa evreilor ajunşi în America, 
precum şi la cultura evreiască din Europa 
de Est. „Aceste materiale sunt supravie-
ţuitori ai Holocaustului”, afirmă  David E. 
Fishman, profesor la Seminarul Teologic 
Evreiesc.

În curând.. .  fără şofer!

Tehnologii revoluţionare  
de ecologizare

Grupaj realizat de  
DAN DRUŢĂ

Noi metode  
de diagnosticare

Dezvoltatorul Na-Nose propune core-
larea nanotehnologiei pentru a obţine o 
metodă de diagnosticare revoluţionară cu 
ajutorul unui smartphone. Asta s-ar putea 
întâmpla cât de curând, dacă proiectul 
celor  de la compania israeliană produ-
cătoate va fi dus la îndeplinire. Na-Nose 
este cel mai recent instrument low-cost  
de diagnostic nanotehnologic propus de 
Institutul Technion pentru Tehnologie din 
Israel. Prof. Hossam Haick, cercetător 
în domeniul  tehnologiei de tip „breatha-
lyzer” (analize pe baza respiraţiei) Na-
Nose. Acesta se îndreaptă cu paşi repezi 
spre comercializare pentru detectarea 
unor boli, inclusiv a cancerului pulmonar. 
Na-Nose va conecta aceeaşi tehnologie 
la un smartphone pentru a oferi detecta-
rea non-invazivă, rapidă şi ieftină a bolii. 
Nano-senzorii ar putea „citi” pe baza res-
piraţiei şi apoi a transferului de informaţii 
prin intermediul telefonului mobil ataşat 
la un sistem de procesare a informaţiilor 
pentru interpretare şi evaluare. 

Un colectiv de cercetare condus de 
prof. Haick a primit recent un grant de 
cercetare în valoare de  6 milioane de 
euro (6,8 milioane de dolari) din partea 
Comisiei Europene pentru realizarea 
acestui produs. Nanotehnologul  premiat 
a afirmat că „va fi cu mult mai ieftină decât 
soluţiile pentru detectarea bolilor folosite 
în prezent, acesta consumând mai puţină 
energie şi cel mai important, va permite o 
diagnosticare imediată şi precoce, dar şi 
precisă şi non-invazivă. Diagnosticul pre-
coce poate salva vieţi, mai ales în cazul  
bolilor de mare risc, cum ar fi cancerul.” 
Printre membrii colectivului de cercetare 
se numără brand-uri precum Siemens, 
universităţi şi institute de cercetare din 
Germania, Austria, Finlanda, Irlanda şi 
Letonia şi compania israeliană NanoVa-
tion-GS Israel, o subsidiară a Technion. 

Agenda deputatului  
şi preşedintelui F.C.E.R.
(Urmare din pag. 2)
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Sărbătoarea Tu BiŞvat, numită şi 
Anul Nou al Pomilor, a fost aniversată la 
Bucureşti printr-o serie de evenimente 
speciale. 

“Hamişusăr” la C.E.B.
Un prim moment sărbătoresc a avut 

loc pe data de 4 februarie, la prânz, în 
incinta sediului Comunităţii Evreilor Bu-
cureşti de lângă Templul Coral. Au fost 
prezenţi membrii conducerii F.C.E.R., pre-
şedinte dr. Aurel Vainer, vicepreşedinte şi 
preşedintele C.E.B ing. Paul Schwartz şi 
secretar general Albert Kupferberg. 

Dr. Aurel Vainer a prezentat semnifi-
caţiile sărbătorii de Tu BiŞvat, cea de-a 
cincisprezecea zi a lunii evreieşti Şvat, 
unul dintre începuturile de an existente în 
tradiţia iudaică, amintindu-şi cu drag de 
copilăria marcată de idiş, când aceasta 
celebrare era numită “Hamişusăr”. Dr. 
Aurel Vainer a insistat şi asupra valorilor 
ecologice universale ale sărbătorii, atră-
gând atenţia asupra importanţei protejării 
pădurilor din România. Ing. Paul Schwartz 
a oferit detalii despre simbolistica “celor 
şapte specii de plante” specifice Israelu-
lui, care se consumă în mod tradiţional de 
Tu BiŞvat – grâu, orz, struguri, curmale, 
smochine, măsline şi rodie. De aseme-
nea, ing. Paul Schwartz a subliniat be-
neficiile medicale deosebite ale tradiţiilor 
culinare evreieşti. El a remarcat faptul că 
încurajarea consumului de fructe şi legu-
me, care este promovată intens astăzi 
în medicina generală şi în mass-media, 
este o expresie elocventă a înţelepciunii 
evreieşti milenare. 

Rabinul Rafael Shaffer a evidenţiat că 
Tu BiŞvat este şi o celebrare a speranţei, 
arătând că, aşa cum pomii, iarna, par 
goi şi inerţi, dar se umplu de sevă pentru 
recolta care vine, tot aşa şi oamenii, în 
momentele grele, nu trebuie să-şi piardă 
încrederea. 

Edi Kupferberg, directorul Cancelariei 
Rabinice, a explicat ce este Cabala şi 
care au fost inovaţiile introduse de caba-
lişti în modul de celebrare a sărbătorilor 
iudaice, printre acestea numărându-se 
Kabalat Şabat, populara ceremonie de 
întâmpinare a Şabatului, de vineri seara, 
Seder-ul de Tu BiŞvat – o succesiune 
de binecuvântări rostite asupra a patru 
pahare cu vin şi a diverselor fructe – sau 
obiceiul plantării pomilor de Tu BiŞvat. La 
final, Bogdan Lifşin, dirijorul Bucharest 
Klezmer Band, i-a încântat pe cei prezenţi 
cu un moment muzical. Rabinul Rafael 
Shaffer a rostit, apoi, binecuvântarea 
pentru fructe, iar participanţii au degustat 
roadele exotice. Dr. Aurel Vainer i-a mulţu-
mit sponsorului, Ilie Ionel Ciuclea, director 
Supercom SA, şi celor care au ajutat la 
organizare: Silvian Horn, director de Ca-
binet, şi Janina Ilie, şef Birou Programe.

Seder Tu BiŞvat la JCC
Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) a 

fost arhiplin în seara zilei de 4 februarie, 

la Sederul de Tu BiŞvat. Conform tradiţiei, 
s-au băut patru pahare cu vin şi s-au con-
sumat mai multe feluri de roade simbolice, 
momentele fiind însoţite de binecuvântă-
rile specifice. Fiecare pahar şi, respectiv, 
un anumit fel de fructe sunt asociate cu 
patru niveluri spirituale sau “lumi”, în 
viziune cabalistică – Asiya  (Facerea), 
Yeţira (Formarea), Beriah (Creaţia) şi Aţi-
lut (Nobleţea spirituală). Dr. Aurel Vainer, 
preşedintele F.C.E.R, a remarcat: “Este 
minunat faptul că ne-am adunat astăzi, 
în număr atât de mare, să celebrăm Tu 
BiŞvat sau Hamişusăr, cum se spunea în 
idiş, şi eforturile organizatorice ale echipei 
de la Centrul Comunitar Evreiesc sunt 
de apreciat.(...) Mergând în Israel, am 
observat că această dragoste de natură 
şi de pomi nu se dezminte deloc acolo. 
Observ, de la an de an, noutăţi în dome-
niul pomiculturii. În anii ’70 puteai vedea 
numai pardes-uri (n.r.− livezi moderne) 
de portocali şi ceva lămâi. Israelienii 
sunt foarte atenţi la eficienţa economică 
şi, atunci când întâietatea în domeniul 
producţiei de portocale au luat-o alţii, 
s-au orientat spre portocalele de mare 
calitate, iar citricele marca Yaffa sunt 
astăzi delicatese pe pieţele occidentale. 
Pomicultura israeliană s-a dezvoltat uimi-
tor, an de an,  iar acum sunt pardes-uri de 
meri, peri, inclusiv de nuci, iar specialiştii 
israelieni au aclimatizat şi dezvoltat soiuri 
extrem de diverse, din toată lumea. Un 
alt lucru uimitor în Israel este dezvoltarea 
grădinilor, constructorii fiind obligaţi sau 
încurajaţi să amenajeze spaţii verzi, fie 
chiar şi mai mici, în preajma locuinţelor, 
iar acum există unele cu o estetică deo-
sebită, inclusiv pe acoperişuri sau terase.” 

Ing. Paul Schwartz, preşedintele 
C.E.B şi vicepreşedinte F.C.E.R., a expli-
cat semnificaţia celor patru pahare cu vin 
şi a felurilor de fructe specifice Sederului 
de Tu BiŞvat. De asemenea, el a subliniat 
importanţa ecologică a celebrării, dar şi 
impactul negativ al defrişărilor masive de 
păduri. Rabinul Rafael Shaffer a evidenţi-
at legătura simbolică dintre seva pomilor 
şi speranţa oamenilor. 

Momentele artistice au fost asigurate 
de corul Hazamir al C.E.B. şi al JCC, diri-
jat de Bogdan Lifşin. Gazda manifestării, 
Adi Gueron, directorul JCC, i-a îndemnat 
pe cei prezenţi să participe în mod activ la 
rostirea binecuvântărilor şi intonarea cân-
tecelor tradiţionale, dar şi la concursuri 
amuzante pe teme iudaice şi ecologice. 
Participanţii au degustat fructe exotice şi 
preparate specifice, pregătite la cantina 
D.A.S.M. La final, toţi cei prezenţi au pri-
mit cadou câte un plic cu seminţe frumos 
mirositoare, care se pot planta, una dintre 
tradiţiile de Tu BiŞvat fiind sădirea unui 
pom sau a unei plante, sau se pot folosi 
pentru binecuvântarea asupra mirode-
niilor, specifică ceremoniei de Havdala 
(ieşirea din Şabat). Adi Gueron, directorul 
JCC, le-a mulţumit Magdei Kupferberg 
şi membrilor echipei JCC pentru efortul 
organizatoric.

DIANA MEDAN

T u  B i Ş v a t  l a  B u c u r e ş t i 

Duminică, 25 ianuarie, a fost mare 
forfotă la JCC Bucureşti! Peste 300 de 
persoane au sosit la cea de-a şasea ediţie 
a Ciorberiei, un eveniment comunitar şi 
un concurs deja cunoscut de măiestrie 
culinară. „La start” şi-au dat întâlnire 
31 de preparate, gătite în cantităţi sub-
stanţiale, la domicilul concurenţilor. În 
acest an, tema a fost „Reţete evreieşti 
din România şi din întreaga lume” – o 
încercare nu tocmai uşoară de a găsi o 
alchimie a gusturilor  mai puţin cunoscută. 
Licorile aburinde, miresmele orientale sau 
autohtone au transformat JCC în spaţiul 
cel mai atractiv al zilei. 

Organizatorii au avut şi câţiva buni 
prieteni, care şi-au adus contribuţia la 
eveniment.  În primul rând, şeful juriului, 
Maestrul Bucătar Horia Vârlan, şi-a asu-
mat rolul, cel puţin la fel de serios  ca pe 
micul ecran. A degustat şi a judecat, dar 
decizia a fost comună – juriu şi partici-
panţi. Cei prezenţi au avut o altă surpiză 
plăcută. Mircea Vintilă a oferit, tot din 
prietenie, un foarte apreciat recital. Pe de 
altă parte, prin premii sau produse oferite, 
s-au alăturat evenimentului şi restauran-
tele „Mica Elveţie”, „Joseph” by Joseph 
Hadad, „Metuka” şi firmele „Dacia Plant”, 
„Tupperware” şi „Greenpack 2002”. 

Evenimentul a debutat dimineaţa cu 
programul dedicat celor mici. Peste 20 de 
copii, în compania „maeştrilor bucătari” 
Mihaela Nadler şi Marcela Golda, au re-

alizat împreună o ciorbă foarte gustoasă, 
care chiar s-a înscris în competiţie. Echi-
paţi cu bonete şi şorţuri, micuţii nu s-au 
dat în lături să îşi demonstreze abilităţile 
de bucătari. Participanţii au avut posibi-
litatea să deguste un ciulent „de clasă”, 
realizat, după o reţetă tradiţională, de 
Magda şi Eduard Kupferberg.  La plecare, 
cei inspiraţi de tentantele preparate au 
avut posibilitatea să cumpere condimente 
orientale, de la un stand special amenajat. 
Ca amintire de la acest plăcut eveniment, 
cei prezenţi au rămas şi cu broşura, pro-
fesionist realizată, în care se găsesc toate 
reţetele ciorbelor concurente dar şi altele 
din bucătăria evreiască.  Cu premiul cel 
mai mare, un voucher de 300 de lei la re-
staurantul „Mica Elveţie”, a plecat doamna 
Adina Carlanescu, premiată pentru a ei 
supă-gulaş.

LUCIANA FRIEDMANN

G u s t u r i  t r a d i ţ i o n a l e  
d i n  b u c ă t ă r i a  e v r e i a s c ă

A D  M E A  V E E S R I M !
Deşi rubrica noastră lunară de aniversări s-a desfiinţat, nu putem şi nu vrem 

să dăm uitării nişte date importante din viaţa unor prieteni care conduc importante 
comunităţi. 

Astfel, îi urăm la mulţi ani lui Tiberiu Roth, preşedintele Comunităţii braşovene, 
la împlinirea unei frumoase vârste rotunde şi multe realizări în continuare, în vechea 
şi noua lui carieră …de ziarist. 

Îi urăm sănătate  şi putere de muncă lui Costache Clim, preşedintele Comunităţii 
din Huşi, şi să aibă cât mai multe bucurii din partea nepoţilor!

Sărbătorim, alături de Harry Marcus şi împreună cu membrii Comunităţii din 
Sighet, aniversarea preşedintelui, căruia îi urăm să trăiască …120 de ani!

Realitatea Evreiască

Cu MARIUS ROSENFELD, 
responsabilul Obştii Petroşani

- Vă rog să ne spuneţi 
câteva cuvinte despre dvs. 
şi comunitatea din Petro-
şani.

- Numele meu este Ma-
rius Rosenfeld, iar de la 1 
ianuarie  1999 sunt res-
ponsabil al Obştii Evreieşti 
Petroşani. Înainte de a 
activa în cadrul comunită-
ţii, timp  de 15 ani am fost 
antrenor de tenis de masă. 
Nici domeniul mineritului nu 
îmi este străin. Este o obşte 
care numără 40 de membri. 
Media de vârstă este îna-
intată, majoritatea tinerilor 
au emigrat în Israel, dar 
cu toate acestea, la orice 
sărbătoare importantă ne 
reunim. Avem trei asistaţi 
social, pe care încercăm să 
îi ajutăm cât de mult se poate. 

Istoria evreilor din Petroşani se împle-
teşte cu aceea a evreilor din Transilvania. 
Dacă, până spre jumătatea secolului al 
XIX-lea, evreii transilvăneni aveau anu-
mite restricţii, după 1850 ei au început 
să acceadă în administraţia publică, 
s-au implicat în industria mineritului şi, 
în general, în viaţa publică. 

- Obiectivele dvs. sunt...
- Ar fi multe de rezolvat, dar cele mai 

stringente probleme ar fi renovarea se-
diului clădirii Comunităţii, anveloparea 

clădirii, care are urgentă 
nevoie de reparaţii, îm-
prejmuirea cimitirului şi alte 
mici lucrări de reparaţii sau 
consolidare. 

- Ambiţioase. Să vă 
dea Dumnezeu să le ve-
deţi îndeplinite. Cu ce vă 
mândriţi, din ceea ce aţi 
realizat deja?

- Am reabilitat capela, 
care fusese vandalizată. 
De asemenea, am par-
chetat sala de rugăciune, 
am reuşit să aducem soba 
în stare de funcţionare, să 
asigurăm puţină căldură, 
cu destul de multe dificul-
tăţi, deoarece nu suntem 
racordaţi la instalaţia de 
gaz, iarna ne încălzim cu 
lemne. Ne străduim să 

facem cât mai multe cu resursele pe 
care le avem. Sperăm că se vor rezolva 
cu timpul.

- Cum colaboraţi cu instituţiile locale?
- Întotdeauna am primit un ajutor din 

partea Primăriei, colaborăm foarte bine 
cu primarul Tiberiu Iacob-Ridzi. De altfel, 
Petroşaniul a avut un primar evreu, pe 
Carol Schreter, o persoană deosebită. 

- Vă mulţumesc şi mult succes!
- Şi eu vă mulţumesc. Cu bine! Vă 

aştept să reveniţi oricând!
DAN DRUŢĂ
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JCC BUCURESTI,

JCC  TIMISOARA

JCC 
ORADEA

,

Purim pentru toate vârstele 

La mulţi  ani cu.. .  bucurie!
Sărbătorirea zilelor de naştere nu este niciodată omisă din programul Bait Ham 

Bucureşti. Cei ce vin ştiu că ziua lor aniversară nu va fi uitată de organizatorii progra-
melor. Recent, chiar Sanda Wolf, coordonatoarea Centrului de zi, a fost sărbătorită 
şi ea de cei cărora ea le organizează de obicei zilele de naştere.

S-a dat startul 
înscrierilor  

la taberele verii!

Eshet Chail - mărţişor muzical-vizual 

Seder de Pesah  
la tine acasă!

Pentru Sărbătoarea de Purim, la JCC 
Bucureşti se pregăteşte un adevărat 
festival. Acesta debutează, la 6 martie, 
cu un Oneg Şabat de Purim, cu meniu 
şi program speciale. Urmează o mare 
Fiesta de Purim, la 7 martie. Participanţii 
sunt aşteptaţi în costume de toreadori, 
mariachi, dansatore de flamenco, Zorro, 
Salvador Dali, etc. Se vor servi sangria şi 
se va asculta muzică latino. DJ Stroke şi 
AnitA Live vor încălzi atmosfera de fiesta. 
Un taur mecanic va reprezenta proba de 
foc a celor care, dacă nu au parte de o 
coridă, măcar pot să îşi imagineze un 
rodeo. În această desfăşurare de forţe 
iberice, nu vor lipsi, însă, tradiţionalele 
humântaşen de Purim, care vor aminti 
că în spatele măştilor tematice se află 
evreii bucureşteni care celebrează cea 
mai veselă sărbătoare a anului iudaic. 
Estimările spun că vor fi peste 150 de 
participanţi, aşa că doritorii sunt invitaţi 
să rezerve din timp un loc la recepţia 
Centrului Comunitar Evreiesc (JCC) 
Bucureşti, la 021.320.26.08. Informaţii 
la zi despre Purim Fiesta, dar şi despre 
multe alte programe şi cursuri, se găsesc 
pe www.jcc.ro. Duminică, de 8 martie, 
copiii vor fi protagoniştii evenimentelor 
de Purim. JCC se îmbracă în haine de 
sărbătoare special pentru ei. Pentru cei 
mai mici membri ai comunităţii s-a pregătit 
în incinta Centrului Comunitar Evreiesc un 

veritabil parc de distracţii, în care aceştia 
vor avea prilejul să simtă sărbătoarea 
la cote maxime dar şi să înveţe despre 
ea. În acest an, Purim-ul copiilor îi aş-
teaptă cu sute de humântaşen, măşti şi 
veselie, castel gonflabil, clovni, vată de 
zahăr, concursuri „ştii şi câştigi”, costume, 
muzică şi dans.

Simţul familiei
Sărbătoarea de Tu BiŞvat a fost 

celebrată împreună de Comunitatea din 
Debreţin (Ungaria) şi prietenii de foarte 

aproape, din Oradea. Corul multigeneraţi-
onal al Oradiei a venit, şi de această dată, 
să încânte asistenţa cu ocazia Anului Nou 
al Pomilor. Prieteniile legate de-a lungul 
timpului şi-au arătat rodul şi de această 
dată. A domnit o atmosferă foarte plăcută.

Recenta decorare a câtorva supra-
vieţuitori ai Holocaustului de către pre-

şedintele României a suscitat interesul 
presei cu privire la istoriile personale ale 
acestora. Gabriela Bone şi Viora Braun 
au povestit recent dureroasa lor experi-
enţă a deportării din oraşul natal. Poate 
astfel, măcar cei care trăiesc în oraşe, 
unde odinioară erau comunităţi de zeci 
de mii de evrei, vor înţelege dimensiu-
nea crimei din acele vremuri, nu atât de 
îndepărtate.

Taberele de vară sunt organizate în 
funcţie de grupa de vârstă a participan-
ţilor (copii, adolescenţi, familii cu copii, 
studenţi, adulţi, seniori), se desfăşoară 
la munte (Cristian, Braşov) sau la mare 
(Eforie Nord) şi îmbină activităţile recre-
ative şi distractive cu cele educative, 
reuşind să creeze amintiri pentru o vară 
de neuitat. Întrucât locurile de cazare 
disponibile sunt limitate, este necesară 
înscrierea din timp!

Informaţii despre perioadele de des-
făşurare a taberelor, înscriere şi chiar 
plata contribuţiei de participare online, 
cu cardul, găsiţi pe www.jcc.ro sau la 
021.320.26.08.

M e m o r i a  v i c t i m e l o r  
H o l o c a u s t u l u i

Primăvară virtuală de Tu BiŞvat
La Tu BiŞvat Timişoara au participat în sala „Dr. Ernest Neumann” peste o sută 

de persoane. Oficiantul de cult Andrei Gidali a condus Seder-ul, cu paşii săi tradiţio-
nali, aşa cum a fost iniţiat în epoca medievală de rabinii cabalişti. Copii şi maturi s-au 
bucurat deopotrivă de roadele pământului, de toate tipurile de fructe care însoţesc în 
mod simbolic, în compania cupelor cu vin, această sărbătoare.

O mare pierdere
Activitatea Centrului de zi al comu-

nităţii timişorene are loc de trei ori pe 
săptămână – luni, miercuri, joi – şi are 
mereu un program incitant şi foarte 
diversificat. Iudith Hirschl a introdus 
o serie de noi programe, iar domeniul 
artei este unul dintre cele mai atractive. 

În acest număr, dorim să închinăm 
un gând celei care, în mod absolut vo-
luntar, a realizat proiectele artistice ale 
Centrului, profesorul şi artistul plastic 
Adriana Oancea. Provocând o durere 
profundă în rândul colegilor artişti timi-
şoreni, cadrelor didactice de la Liceul 
de Arte, prietenilor din medii diverse, 
unde făcea programe de voluntariat, 
a plecat dintre noi una dintre cele mai 
optimiste şi luminoase persoane a vieţii 
culturale timişorene. În ultimii ani, com-
plementar proiectelor artistice şi de 
voluntariat desfăşurate, s-a apropiat de 
acest Centru de zi, devenind un prieten 
dedicat şi de încredere în orice situaţie. 
Comunitatea Evreilor din Timişoara se 
alătură multelor sute de persoane care 
au venit la înmormântarea sa şi doreş-
te ca Dumnezeu să o aibă în pază şi 
să îi fie mereu memoria binecuvântată!

Ziua Holocaustului, 27 ianuarie, a fost 
comemorată la Timişoara printr-un amplu 
program desfăşurat la Liceul Pedagogic 
„Carmen Sylva”. Programul a fost iniţiat 
de profesoara Olimpia Cirimpei şi sprijinit 
de conducerea liceului şi Inspectoratul 
Şcolar, prin inspectorul general adjunct 
Cornel Petroman. Cu această ocazie, a 
fost prezentată expoziţia „Împotriva extre-
mismului de dreapta”, proiectul Fundaţiei 

„Friedrich Ebbert”, împreună cu Institutul 
Naţional de Studiere a Holocaustului din 
România „Elie Wiesel” din Bucureşti. 
Andrei Gidali, oficiant de cult în cadrul 
comunităţii evreieşti timişorene, a rostit 
rugăciunea „El Maale Rahamim” pentru 
cei dispăruţi, iar copiii au aprins lumânări. 
Numeroşii elevi au luat apoi parte la work-
shop-uri dedicate tematicii zilei.

„Curcubeul” ajuns la ediţia a V-a
Cea de-a cincea ediţie a programului Keshet la Timişoara s-a desfăşurat într-o ma-

nieră inedită. De această dată, organizatorii au dorit să consacre o mai mare pondere 
laturii audio-vizuale decât conferinţelor. Programul a debutat cu prezentarea filmului 
„Ida”, o ecranizare recentă, nominalizată la Oscar. După discuţii despre filmul, dr. 
Gheorghe Sebok, vicepreşedintele Comunităţii, s-a referit la negarea Holocaustului, 
o  temă care, din păcate, revine în ultimii ani. În timp ce sunt tot mai puţini cei care, 
după 70 de ani, pot depune mărturie, sunt numeroase grupuri care distorsionează 
realitatea abominabilei crime împotriva umanităţii. Într-o înlănţuire logică, a urmat o 
expoziţie realizată în colaborare de Fundaţia „Friedrich Ebert” şi Institutul „Elie Wie-
sel”, intitulată „Împotriva extremismului de  dreapta”. Planşele realizate foarte bine, 
în urma unui studiu amănunţit, urmăresc pericolele subtile ale mesajelor extremiste. 
Puterea acestora de a se întipări în conştiinţa celor care nu ştiu decât foarte puţin 
despre istoria reală este foarte mare şi în prezent. 

Duminică 1 martie, ora 11, va avea 
loc un eveniment special pentru doamne 
şi domnişoare (dar şi domnii sunt bine-
veniţi), în care se va inaugura expoziţia 
unor artiste plastice evreice, printre care 
şi Medi Wechsler Dinu, Eli Salamon, 
Adriana Pelin, Nanci Vîjîianu, Tia Peltz.

Amatorii de frumos vor fi întâmpinaţi 
de asemenea cu standuri cu produse 
decorative ori podoabe lucrate manual, 
cosmetice etc.

Evenimentul se va încheia cu un 
recital al Cvartetului „Passione”, cu un 
repertoriu-surpriză.

Pentru al treilea an, proiectul „Pesah 
Open Home - Seder de Pesah la tine 
acasă” vă propune să organizaţi un Seder 
de Pesah acasă, invitând, în compania 
familiei dumneavoastră, alţi membri ai 
comunităţii. Fie că veţi organiza acasă, fie 
că doriţi doar să învăţaţi cum se organi-
zează un Seder de Pesah, sunteţi invitaţi 
duminică, 29 martie, la JCC, la cursul 
practic pentru organizarea unui Seder 
de Pesah, prilej cu care veţi primi şi toate 
cele necesare organizării şi desfăşurării 
seder-ului de acasă. Pentru a organiza 

un Seder de Pesah acasă şi a primi cele 
necesare acestuia sunteţi invitaţi să vă 
înscrieţi în prealabil pe www.jcc.ro ori la 
numărul de telefon 021.320.26.08.
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Un eveniment de excepţie s-a desfăşurat în cadrul 
Facultăţii de Teologie Romano-Catolică de la Univer-
sitatea din Bucureşti. Timp de trei zile (14-16 ianuarie 
a.c.) studenţi, cadre didactice, cercetători în iudaistică, 
masteranzi şi doctoranzi de la diferite universităţi din 
Bucureşti şi alte oraşe şi toţi cei interesaţi în subiect au 
putut audia conferinţele a trei personalităţi din Franţa, 
centrate în jurul a două mari nume ale mozaismului. 
Intitulat „Maimonide şi Raşi, personalităţi medievale ale 
iudaismului”, cei trei vorbitori – Géraldine Roux, direc-
torul Institutului European „Raşi” din Troyes, Armand 
Abecassis, profesor de filosofie la Universitatea „Michel 
de Montaigne”, Bordeaux III, şi Gérard Rabinovitch, cer-
cetător la Universitatea Paris V, au abordat subiectele 
din variate unghiuri .

În prima zi, Armand Abecassis a prezentat persona-
litatea lui Raşi, rabinul din Troyes. El a trăit în secolul 
al XI-lea, a avut parte „şi de bune şi de rele”, a putut 
studia şi lucra în Franţa şi Germania, 
a deschis o şcoală  la care au venit să 
studieze sute de tineri dar, în ultimii ani 
ai vieţii, s-a confruntat cu consecinţe-
le sângeroase şi violente ale primei 
Cruciade, când numeroase comunităţi 
evreieşti au fost devastate.

Raşi (rabi Shlomo Ytshaki)  este 
cunoscut ca unul dintre cei mai impor-
tanţi comentatori ai Bibliei şi Talmudu-
lui. Format la şcoala lui Gerşom din 
Renania, el a continuat stilul de muncă 
al maestrului său – analiza textului 
biblic şi menţinerea cât mai aproape 
de acesta. Prof. Abecassis a subliniat 
că Raşi a căutat să descopere sensul 
ascuns al cuvintelor şi în acest scop 
face o analiză profundă a textului, ex-
plicând cuvintele dificile, analizându-le 
din punct de vedere morfologic şi, în conformitate cu 
sintaxa limbii ebraice, definind sensul general al verse-
telor şi legătura cu altele din text, sesizând şi explicând 
contradicţiile aparente. Metoda lui Raşi a fost preluată 
şi de exegeţi biblici din lumea creştină, aşa cum a arătat 
prof. Abecassis în cea de a doua conferinţă: „Metoda lui 
Raşi. Dialogul între Raşi şi gândirea creştină”.

Raţionalistul Maimonide
Două pasionante prelegeri despre Maimonide au 

fost prezentate de Géraldine Roux, directorul Institutului 
„Raşi”. Prima, intitulată „Maimonide în secolul său. Ce 
este uimirea?”,  l-a plasat pe acest mare gânditor iudaic 
în secolul său, al XII-lea, plin de contradicţii: pe de o 
parte, o efervescenţă intelectuală prin coexistenţa culturii 
arabe şi a celei iudaice în perimetrul iberic şi nord-afri-
can, care a permis îmbogăţirea prin împrumut reciproc a 
celor două culturi, dar şi cunoaşterea, prin filieră arabă, 
de către oameni de ştiinţă evrei a filosofiei greceşti; pe 
de altă parte, stăpânirea almohazilor, „islamiştii radicali” 
ai acestei perioade care,  prin măsurile antiiudaice (şi 
anticreştine), i-au alungat pe evrei, inclusiv familia lui 
Maimonide, care trăia la Cordoba, obligând-o să plece 

în căutarea unui loc care permitea studiul şi care, până 
la urmă s-a dovedit a fi Egiptul. Aici Maimonide (Moshe 
ben Maimon) şi-a elaborat lucrările, cea mai importantă, 
„Călăuza rătăciţilor”, fiind scrisă în limba arabă. Nemulţu-
mit de situaţia în care se aflau studiile iudaice, care după 
părerea lui, s-au pierdut după distrugerea celui de-al 
doilea Templu, Maimonide a încercat să schiţeze calea 
cea justă pentru a accede la esenţa iudaismului, aceasta 
fiind calea raţională. În expunerea ei, Géraldine Roux a 
arătat că titlul lucrării lui Maimonide a fost greşit tradus 
deoarece nu este vorba de „rătăciţi” ci de perplecşi, de 
cei care rămân uimiţi în faţa secretelor învăţăturilor iu-
daice, care se îndoiesc de numeroasele interpretări date 
de rabini (după părerea lui Maimonide, 90 la sută dintre 
ei nu cunosc şi nu pot ajunge la esenţa mozaismului şi 
ceea ce predică sunt doar aspectele formale, şi doresc 
să le cunoască, dar nu ştiu cum. 

În „Călăuza rătăciţilor”, Maimonide indică drumul dar 

parcurgerea  acestui drum, cu ajutorul filosofiei greceşti, 
pe cale raţională, nu este dată oricui ci numai unui grup 
de elită care va înţelege scopul final. Această cale este 
ilustrată şi de parabola palatului, prezentată în cea de 
a doua expunere a Géraldinei Roux, intitulată „Calea 
negativă la Maimonide şi la Meister Eckhart. Drumul lui 
Iov de la imagine la înţelepciune şi parabola palatului la 
Maimonide”. Prima parte a expunerii ilustrează influenţa 
metodei lui Maimonide asupra unor cercetători creştini 
(Meister Eckhart), iar a doua şi a treia parte concreti-
zează ideile lui cu privire la modalitatea de a accede la 
înţelepciune, scopul final al studiilor şi al înţelegerii lui 
Dumnezeu. Iov ajunge la înţelepciune cu ajutorul unuia 
dintre prietenii care încearcă să-l consoleze, Elihu, care 
pentru Maimonide simbolizează pe cei puţini care ştiu şi 
care trebuie să-i îndrume pe „perplecşi” pe calea spre 
înţelegere. Parabola palatului trasează de asemenea 
drumul spre înţelepciune. Aici Maimonide vorbeşte 
despre categoriile de oameni, respectiv evrei, cărora 
le este dat să înţeleagă doar câte o parte din adevăr, 
unora, doar cele formale, altora, câteva elemente  iar 
unui mic grup de aleşi care înţeleg şi ştiu să folosească 
filosofia li se deschide uşa ultimei săli a palatului unde 
stă suveranul, respectiv Dumnezeu.

Filosofia politică, rezultatul  
tensiunii dintre Atena şi Ierusalim

Cercetătorul Gérard Rabinovitch a analizat problema 
filosofiei politice, în general, şi a celei iudaice, în special, 
care se inspiră şi se bazează pe cărţile sfinte. Filosofia 
politică, consideră el, a fost rezultatul tensiunii dintre 
Atena şi Ierusalim, al abordării diferite a problemei omului 
şi relaţiilor interumane. Ea are componente politice şi 
etice (vezi Hobbes şi Spinoza), dar în secolele trecute 
s-a adăugat şi aportul freudian, deoarece acţiunea 
omului este esenţială, iar el este determinat de pulsi-
unile spre bine şi spre distrugere. Rabinovitch a vorbit 
despre fragilitatea civilizaţiei, care a putut fi înţeleasă 
abia după analiza freudiană. Civilizaţia, a arătat Freud, 
este o elevaţie spirituală dar care poate oricând să 
cadă într-o barbarie arhaică. Efortul fiecărui om este de 

a depăşi acest aspect. Poporul 
evreu, a subliniat vorbitorul, con-
struieşte o epistemologie cu totul 
specială, cu consonanţe etice, 
consemnează puterea sensului 
ultim pe care nu-l putem deţine şi 
aceasta este trăsătura specifică 
a filosofiei politice iudaice. Pen-
tateuhul povesteşte revelaţia şi 
primirea sa, scoate în evidenţă 
umanitatea cu slăbiciunile, erorile  
şi rătăcirile ei. Omul, se arată 
aici, are disponibilitate spre bine 
dar impulsuri spre rău. În aces-
te condiţii, Dumnezeu vrea să 
îmbunătăţească lumea şi omul. 
Dumnezeu i-a conferit omului 
responsabilitate, o responsabili-
tate faţă de celălalt, pentru care 

trebuie să fie învăţător. În ceea ce priveşte binele şi 
răul, în tradiţia iudaică cele două coexistă dar energia 
răului este captată de bine şi ura se poate metamorfoza 
în iubire.  În tradiţia biblică stabilită de evrei, a subliniat 
conferenţiarul, există o preocupare pentru divizarea 
puterii între regi, profeţi şi judecători. Prezenţa acestor 
instituţii a împiedicat totalitarismul. Pentru filosofia poli-
tică iudaică, Talmudul este o compilaţie de interpretări, 
nu este o dogmă, de aceea este antitotalitară, a conchis 
vorbitorul.

Cele trei zile s-au încheiat cu o sesiune de discuţii şi 
întrebări în care au fost clarificate o serie de probleme 
legate de subiectele abordate.

În concluzie, a fost un eveniment de înaltă ţinută 
ştiinţifică, din păcate, prea puţin gustată de membrii 
comunităţii evreieşti care nu au fost prezenţi decât la o 
prelegere a profesorului Abecassis, ţinută la Biblioteca 
Templului Coral în cadrul cursului de Talmud Tora. Mulţu-
miri speciale pentru organizatoarea evenimentului, sora 
Cristina, respectiv lector dr. Cristina Mareş, şi pentru 
implicarea profesoarei de ebraică Ildiko Galeru, fostă 
asistentă a ambasadorilor Israelului în România.

EVA GALAMBOS

Maimonide şi Raşi, la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Bucureşti

R e l a ţ i i  b i l a t e r a l e  R o m â n i a  -  I s r a e l  ( 1 9 4 8 )
Imediat după înfiinţarea Statului Is-

rael, în 1948, autorităţile de la Bucureşti 
au recunoscut noua formaţiune statală. 
De-a lungul timpului, în pofida unor as-
perităţi recunoscute (persecuţia împotriva 
adepţilor sionismului, limitarea emigrării 
cetăţenilor români de origine evreiască), 
relaţiile bilaterale dintre România şi Israel 
au fost caracterizate de continuitate, în-
registrând, în anumite perioade, un curs 
ascendent. 

În 2014 s-au împlinit 45 de ani de 
când, la 17 august 1969, reprezentarea 
diplomatică dintre cele două state a fost ri-
dicată la rang de Ambasadă. Considerăm 
astfel necesar un remember al celor mai 
importante contacte româno-israeliene 
din punct de vedere diplomatic, cultural, 
economic. Este tocmai ceea ce îşi propu-
ne cronologia noastră.

14 mai (5 Yiar 5708), Tel Aviv - procla-
marea Statului Israel, într-un cadru orga-
nizat la Muzeul Dizengoff. În Declaraţia 
de Independenţă a Israelului (Meghilat 
HaAţmaut), prezentată de David Ben 
Gurion în şedinţa Consiliului provizoriu al 
Statului, s-a menţionat că „Statul Israel va 
fi deschis imigraţiei evreieşti şi a evreilor 
proveniţi din toate ţările diasporei; va 
veghea la dezvoltarea ţării spre folosul 
tuturor locuitorilor săi; (...) va asigura 
totala egalitate socială şi politică între 
locuitorii săi, fără deosebire de religie, 

rasă sau sex; va garanta libertatea de 
cult, de conştiinţă, de limbă, de educaţie 
şi de cultură; va asigura protecţia Locurilor 
Sfinte ale tuturor religiilor şi va respecta 
principiile Cartei Naţiunilor Unite”.

15 mai 1948 - ianuarie 1949, Israel - 
primul război arabo-israelian. Războiul 
de Independenţă al Statului Israel. Cei 
650.000 de locuitori ai noului Stat rezistă 
în faţa palestinienilor şi a grupărilor arma-
te ale statelor arabe (Liban, Siria, Egipt, 
Iordania, Irak). 

9 iunie, Tel Aviv - în numele guvernului 
provizoriu al Israelului, ministrul Afacerilor 
Străine, Moshe Shertok, a transmis gu-
vernului român o telegramă prin care a 
solicitat recunoaşterea oficială a Statului 
Israel şi a conducerii sale provizorii.

11 iunie, Bucureşti - ministrul român al 
Afacerilor Externe, Ana Pauker, a răspuns 
telegramei transmise la 9 iunie de omo-
logul israelian, comunicând că guvernul 
Republicii Populare Române recunoaşte 
oficial Statul Israel şi conducerea sa 
provizorie.

11 iunie, Bucureşti - printr-o decizie 
a C. C. al P. C. R., mişcarea sionistă din 
România a fost interzisă.

16 iunie, Bucureşti - rabinul Moses 
Rosen a fost ales Şef-Rabin al Cultului 
Mozaic din România de către Congresul 
rabinilor şi preşedinţilor de comunităţi, 
funcţie exercitată de către acesta până 

în anul 1994. Federaţia Uniunilor de 
Comunităţi Evreieşti, care a reapărut în 
februarie 1945, a fost reprezentată, în 
timp, de dr. Maximilian Popper, preşe-
dinte în perioada 1948-1950, dr. Israel 
Bacal, în perioada 1951-1961, iar din 
anul 1961 de către Şef-Rabinul dr. M. 
Rosen, interimar până în anul 1964 şi apoi 
preşedinte al Federaţiei până la decesul 
acestuia survenit în anul 1994. Partea 
pozitivă a creării şi funcţionării Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România în 
deceniile regimului totalitar „a constat în 
salvgardarea moştenirii iudaice, de cult, 
culturală, ştiinţifică şi artistică”.

27 iunie - 7 iulie, Montreux - partici-
parea unei delegaţii române la lucrările 
Congresului Mondial Evreiesc, primul 
după anii Shoah-ului. În cuvântarea sa, 
avocatul Herman Leibovici Şerban, de-
putat în Marea Adunare Naţională de la 
Bucureşti şi secretar general al Federaţiei 
Uniunilor de Comunităţi Evreieşti din Ro-
mânia, a transmis, între altele, că „popula-
ţiunea evreiască din R.P.R. şi-a exprimat, 
în cadrul a sute de adunări populare, 
bucuria la crearea statului Israel, voinţa 
ei caldă ca statul să fie liber, independent 
şi democrat, subliniind că, în caz contrar, 
el nu va putea exista ca stat evreiesc, şi 
a colaborat cu forţele progresiste din ţară 
pentru recunoaşterea statului Israel şi a 
guvernului său de către guvernul popular 

român”... „Ni s-a spus de la această tribu-
nă că lumea e împărţită în două blocuri şi 
că noi trebuie să fim în afara lumii, adică 
neutrali...”. Cu prilejul discutării rezoluţiei 
privind drepturile omului, delegaţia Ro-
mâniei a făcut o declaraţie, comunicată 
de I. Esselsohn, în cadrul căreia a trans-
mis că „poporul evreu se poate baza pe 
existenţa sa numai prin lupta comună cu 
forţele progresiste din lume, în frunte cu 
Uniunea Sovietică”.

3 iulie, Bucureşti - ministrul român al 
Afacerilor Externe a transmis omologului 
israelian, ca răspuns la o telegramă din 
21 iunie, acceptarea stabilirii la Bucureşti 
a Legaţiei Israelului, iar la Tel Aviv, a Le-
gaţiei României.

Noiembrie, R.P.R. - începutul represiu-
nii antisioniste în R.P.R. La 30 noiembrie, 
Securitatea a confiscat arhivele aflate la 
sediile organizaţiilor sioniste.

13 noiembrie, Bucureşti - printr-o te-
legramă semnată de ministrul român al 
Afacerilor Externe şi adresată omologului 
israelian, a fost transmisă acreditarea 
primului Trimis Extraordinar şi Ministru 
plenipotenţiar al Israelului în capitala 
României, în persoana lui Reuven Rubin. 

Decembrie, Bucureşti - autorităţile 
române au dispus arestarea a patru 
reprezentanţi ai Israelului, suspectaţi de 
spionaj.

Dr. FLORIN C. STAN

Dr. Armand Abecassis, dr. Gerladine Roux, dr. Gerard Rabinovich
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Ceea ce dispare, 
ceea ce nu piere*

„ A I  T O AT Ă  V I A Ţ A  Î N A I N T E  ! ” . . . .
Având pe copertă chipul unui copil care râde, ai putea lesne 

crede că ar fi vorba despre o carte pentru copii. In realitate, 
cartea lui Romain Gary / émile Ajar “Ai toată viaţa înainte” 
(traducere, prefaţă şi note de Laszlo Alexandru, Ed.Univers, 
ediţia a III-a,2013), încununată cu premiul Goncourt,sondează 
o lume periferică dintr-un cartier parizian. Acolo, Madam Roza 
ţine o pensiune, contra cost, pentru copii lăsaţi în grijă sau 
chiar abandonaţi de femei de stradă, surate mai tinere ale 
bătrânei patroane. Dar, mai întâi, câteva repere biografice 
ale autorului. Romain Gary (Roman Kacew), născut la Vilna 
(Lituania) în 1914, pleacă pe când avea 14 ani la 
Paris (împreună cu mama sa, dansatoare de circ), 
unde îşi va lua licenţa în Drept. În ajunul celui de-al 
doilea război mondial se refugiază în Anglia şi se 
alătură Rezistenţei franceze (angajarea aminteşte 
de Malraux şi de Exupéry), pilotează un avion şi, 
între două raiduri de bombardament asupra Ger-
maniei, scrie “Education européenne”, (în limba 
română “Groapa bunei speranţe”). După război va 
fi regizor, scenarist şi diplomat, dar, în principal, se 
consacră scrisului. Primul Goncourt, pentru “Les 
Racines du Ciel” (1956), iar a doua oară, păcălind 
juriul şi criticii, încă un Goncourt (1975) pentru 
“Ai toată viaţa înainte”, carte semnată émile Ajar, 
premiu primit de un văr al său, el doar asistând la 
ceremonie. Reamintim faptul că un Goncourt nu se acordă de 
două ori aceluiaşi autor. Secretul substituirii a fost dezvăluit 
abia prin testament de autor, înainte de a se sinucide.

“Ai toată viaţa înainte” este de fapt o expresie ironică, 
mascând o existenţă precară, luminată, când şi când, de o 
speranţă, „o şmecherie a supravieţuirii”. Relaţia dintre Madam 
Roza şi micuţul Momo (Mahomed), dintre o evreică trecută prin 
Auschwitz şi un copil musulman abandonat de părinţi, consti-
tuie substanţa cărţii. Se mai perindă şi o serie de personaje, 
zugrăvite sumar dar percutant şi semnificativ. Walonsuba, „un 
negru din Camerun, venit în Franţa s-o măture”, nenea Hamil, 
algerian „care îl punea pe Momo să citească din Coran, căci 

Madam Roza zicea că e bun pentru arabi”, sau doctorul Katz, 
apreciat de evreii şi de arabii din cartier pentru „mila sa creşti-
nească”. Madam Roza era obsedată de soneriile matinale, căci 
îi aminteau de mobilizarea care o chema de urgenţă la „ căminul 
evreiesc” al naziştilor, la care se ajungea prin Velodrom. Ca să-i 
treacă sperietura se energiza uitându-se la portretul lui Hitler, 
ţinut sub pat, alături de oala de noapte, căci acolo îi era locul. 
Liniştea casei e deranjată de apariţia, după 11 ani, a tatălui 
lui Momo, întârziere motivată de anii de închisoare, fiindcă îşi 
omorâse „inconştient” soţia din gelozie, deoarece umbla cu 

prea mulţi bărbaţi şi era persecutat de poliţie. Zicea: 
„Doamnă, sunt persecutat fără a fi evreu. Nu deţineţi 
monopolul. Mai sunt şi alţi oameni, în afară de evrei, 
care au dreptul să fie persecutaţi Eu sunt doar psihi-
atric!” Cum Madam Roza nu vrea să-l dea pe Momo, 
favoritul ei, pe mâna unui asemenea părinte, acesta 
insistă arătând mereu chitanţa doveditoare. ”Şi nu 
primesc alt copil! Eu vi l-am dat pe Mahomed!” Bine, 
bine, zice Madam Roza, dar el a pus Bar Mitzva şi 
mănâncă gefülter fish! La care, bietul tată moare de 
apoplexie. Micul Momo, legat ca de un cordon ombi-
lical de Roza, în visele sale îşi imaginează că atunci 
când va fi mare va face pe teroristul, cu deturnare 
de avione şi luare de ostateci, ca la televizor, cerând 
drept răscumpărare „o căsoaie pentru Madam Roza, 

ca să moară liniştită, cu piciorele în lighean şi o perucă nouă-n 
cap”. Doctorul Katz, în cele din urmă, îi recomandă bătrânei, 
ajunsă într-o stare deplorabilă, spitalul sau azilul. Dar ea refuză, 
susţinând că „spitalul îţi prelungeşte viaţa odată cu suferinţa. E 
drept ca ea văzuse, în ultimul timp, că oamenii au devenit tot 
mai drăguţi cu ea, dar asta nu-i niciodată un semn bun!” Pentru 
a merge totuşi la azil i se înscenează o plecare la rubedenii din 
Israel, se înţelege, împreună cu Momo.

O carte tristă, plină de umor ! În ultimele sale cuvinte, Ro-
main Gary ne mai spune. „M-am exprimat în întregime. Nu aş 
mai continua să trăiesc decât din politeţe!”

ŢICU GOLDSTEIN

O carte născută din solilocviu, scrisă 
cu sinceritate şi profunzime. Madelei-
ne Davidsohn a învăţat din experienţa 
prozei cum să se detaşeze de sine, să 
metaforizeze peisajul, să foreze în banalul 
stradal ori domestic ca să-i scoată la su-
prafaţă irepetabilul. A învăţat într-o casă 
goală cum să stea de vorbă cu lucrurile: 
urmele bucuriilor care-au plecat. O lecţie 
despre dominare de sine. O parafrază la 
sentimentul „vânării de vânt” din Kohelet, 
de unde – şi titlul recentului 
volum de poezie: „Floare de 
nisip”. De nisip, oare? Când 
trecerile sunt prefăcute-n 
cuvânt scris, nu cumva firele 
de nisip găsesc puterea să 
se refuze valurilor încercând 
să le ia, nepăsătoare, cu ele? 
Numai cu „răbdare” poţi ajun-
ge la Cuvântul - „sămânţă”, 
cel fără de nume: săpând şi 
iar săpând, până dai de stra-
tul freatic. Poeta are nevoie 
de Cuvânt, ca pământul ars 
de secetă, de ploaie. 

De Şmini Aţeret, rugăciunea pentru 
ploaie ocupă un loc central pentru că-n 
Israel sunt zece luni de vară, cu zile-n 
care soarele face prăpăd şi tot ce-i fiinţă, 
de la frunză la om, jinduieşte ploaia. În 
zilele acelea, ea se visează-n câmpul cu 
flori din nordul Moldovei de baştină. Dar 
ştie, cu aceeaşi sensibilitate, să „citească” 
o seară pe Carmel văzută, simţită, din 
maşină, s-o transfigureze împrumutându-i 
ceva din propria-i stare de spirit şi, mai 
ales, s-o transmită lectorului. Pentru asta 
a fost nevoie să devină israeliană; un pro-
ces de înţelegere care vine dinspre copii 
înspre adulţi, dinspre ivrit înspre română. 
„ - Ai mai văzut aşa un parc?/ m-a între-
bat el, ţabar, băieţelul/…/ Dar eu aveam 
nevoie de gândire/ de timp şi spaţiu să 
asimilez/ mirosurile şi trilurile străine/ de 
vers să scriu, creion să desenez./…/ Ivrit 
ştiam din ce în ce mai bine/ şi nume noi 
rachefet, calaniot/ noţiunile se-aglomerau 
în mine/ emoţii m-asaltau de peste tot”. 

Există „vârstă”?  Pentru poetă exis-
tă reverii: iernile româneşti. Renaşteri: 
clipe-n care-ţi vine să fluieri un cântecel 
molipsindu-te de primăvara de-afară. Dar 

- şi caria care roade-n noi: cunoştinţa din 
autobuz, cândva - om întreg, văzută după 
un timp într-un scaun cu rotile. 

Cartea e scrisă în diverse tonalităţi: 
lirism şi umor – zorile la bloc; poezia ce-
nuşăreasă – „versul de nimeni ascultat”; 
posibile nuclee de proză – părinţi şi copii 
la Oficiul de recrutare; ultimele clipe ale 
celor 72 de soldaţi israelieni pieriţi în cioc-
nirea a două elicoptere; cerşetorul care-şi 
împarte pomana cu căţelandrul lui. La o 

primă vedere, volumul lasă 
impresia unor variaţiuni pe o 
temă străveche: timpul care 
trece. Dar – nu. E frângerea 
cuiva care şi-a pierdut subit 
perechea şi acum e silit să-şi 
conducă barca c-o singură 
vâslă: „Din câte-aş fi putut 
să spun/ nu mai am cui/ nu 
mai am cum”. 

Ce rămâne din copilul 
care-a fost? Un „cântec pen-
tru păpuşa Margareta”, Se-
der-ele copilăriei, luminate 
de zâmbetul cuiva drag: „Azi 

nu-i aficoman pe lume/ să mi-l aducă în-
apoi”. Madeleine Davidsohn scrie poezie 
aşa cum se roagă: după „vaier” - „linişte 
albă”, albul fiind culoarea împăcării între 
pământesc şi ceresc; într-o sinagogă din 
Ianina, azi, nu mai vine nimeni, că evrei 
nu mai sunt, dar, pentru turişti, un bătrânel 
deschide Aron Kodeş-ul şi desfăşoară 
Sulul Torei: ceea ce dispare, ceea ce nu 
piere. 

IULIA DELEANU
* MADELEINE DAVIDSOHN, „Floare de nisip”, 

Editura 24: Ore, România, 2014  

„Let My People Live”
Cu prilejul celei de a 70-a aniversări a eliberării lagărului 

de la Auschwitz-Birkenau, Congresul European Evreiesc a 
organizat la Praga cel de-al patrulea Forum internaţional „Let 
My People Live”, cu participarea reprezentanţilor organiza-
ţiilor evreieşti europene, a unor parlamentari, a unor  înalţi 
demnitari ai Uniunii Europene şi a altor personalităţi politice, 
sociale şi culturale europene. Manifestarea s-a desfăşurat în 
două locuri - la Praga, chiar în Palatul Prezidenţial (Hrad) şi la 
lagărul de la Terezin. În cinstea evenimentului, organizatorii 
au editat un album cu ilustraţii şi cu principalele mesaje ale 
participanţilor. 

„Astăzi, împreună avem şansa unică să ne ocupăm cu 
unele dintre cauzele tragediilor noastre din trecut pentru a 
ne asigura că nu se vor mai repeta. Întâlnirea noastră, cu 

participarea celor mai importanţi decidenţi politici, şi dezbaterile, cu participarea celor 
mai cunoscuţi formatori de opinie şi lideri, vor aborda cele mai presante probleme 
cu care se confruntă astăzi toate societăţile noastre”, a declarat Moshe Kantor, 
preşedintele Congresului European Evreiesc. Milos Zeman, preşedintele Republicii 
Cehe, a arătat că ediţia acestui forum va fi dedicată ”toleranţei şi educaţiei… com-
baterii antisemitismului, rasismului şi extremismului în societatea civilă europeană”. 
La rândul său, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a subliniat 
că „astăzi UE este un important garant 
al libertăţilor cetăţenilor săi, inclusiv  
ale evreilor, combătând antisemitismul 
oriunde se manifestă el şi promovând 
pacea şi toleranţa între popoarele eu-
ropene…” 

F.C.E.R. a fost reprezentată de dr. 
Aurel Vainer, preşedinte şi deputat  
F.C.E.R.

Remarcăm, cu admiraţie, ţinuta 
grafică deosebită a albumului ilustrat 
menţionat mai sus. (E.G.)

Cum a ajuns Crimeea la ruşi
O lucrare interesantă, 

apărută recent, încearcă să 
ne prezinte calea prin care 
Rusia a reuşit să pună mâna 
pe Crimeea, parte compo-
nentă legitimă a Ucrainei. 
„Ucraina. Un punct de ve-
dere geopolitic” de Alex 
Berca (editată la Bucureşti, 
în 2014) analizează, ca 
să zicem „la cald”, istoria 
Ucrainei, relaţiile cu Rusia 
de-a lungul vremii şi, bine-
înţeles, ultimele evenimente 
care au dus la încercările 
Moscovei de a destrăma 
statul ucrainean. Autorul, dr. 
Alex Berca, este un economist american 
de origine română, absolvent al ASE din 
Bucureşti, care a devenit unul dintre eco-

nomiştii cei mai cunoscuţi şi 
respectaţi din Statele Unite. 
Revoltat de poziţia Rusiei 
faţă de ţările care au făcut 
parte din fosta URSS, de 
metodele de constrângere, 
manipulare, şantaj şi inter-
venţie militară pentru a le 
readuce în sfera ei, autorul 
vrea, prin această carte, să 
atragă atenţia statelor în 
care locuieşte o însemna-
tă populaţie rusofonă. Ea 
serveşte Moscovei drept 
pretext pentru a interveni 
prin diferite mijloace şi a 
intimida regimurile statelor 

respective.
Lucrarea redă desfăşurarea eveni-

mentelor care au dus la anexarea Cri-
meii, descrie pe scurt evoluţia politică din 
Ucraina de după 1989, de la aservirea faţă 
de Rusia până la schimbarea radicală a 
orientării ţării spre Uniunea Europeană, 
reacţia Moscovei faţă de modificarea 
politicii Kievului,  descrie poziţiile adop-
tate de UE şi SUA, inclusiv introducerea 
sancţiunilor economice faţă de Rusia. 
Dar partea cea mai interesantă a lucrării 
este o analiză a procesului de rusificare 
a statelor componente ale fostei Uniuni 
Sovietice. Acest lucru, arată autorul, nu a 
fost o consecinţă firească a unor migrări 
sau deplasări ale populaţiei, ci o politică 
conştientă a statului comunist de transfer 
al populaţiei în vederea slăbirii caracterului 
naţional al ţărilor respective. 

Alex Berca constată existenţa mai 
multor categorii de transferuri, pe care 
merită să le enumerăm pentru a avea o 
imagine globală a ceea ce s-a întâmplat pe 
teritoriul fostei URSS începând din 1917 
şi până la destrămarea Uniunii Sovietice. 
Astfel, el vorbeşte despre deportări ale 
unor categorii sociale, considerate anti-
sovietice, „duşmani ai clasei muncitoare”, 
deportarea unor grupuri naţionale, etnice, 
trimiterea în lagărele de muncă forţată şi 
organizarea migrării în sens  invers, pentru 
repopularea teritoriilor epurate etnic, bine-
înţeles, cu ruşi. În contextul problematicii 
analizate de lucrare, respectiv de aducere 
a rusofonilor în locul grupurilor etnice 
transferate, autorul prezintă un tablou 
de-a dreptul halucinant a ceea ce s-a în-
tâmplat în cei 70 de ani de regim sovietic.  
Astfel, începând din 1934 au fost deportaţi 
polonezi, nu numai în 1939-41 când estul Po-
loniei a fost ocupat de ruşi; coreeni în 1937;  
ucraineni, evrei, (Continuare în pag. 18)

Succes, Salonului literar!
„Realitatea Evreiască” salută reînce-

perea activităţii Salonului literar, găzduit 
de Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) 
Bucureşti. Invităm iubitorii de literatură - 
şi cultură, în general - la reinaugurarea 
acestuia de luni, 9 martie 2015, ora 17, 
activitatea Salonului urmând a se desfă-
şura în a doua zi de luni din fiecare lună.

Mult succes şi activitate neîntreruptă 
şi îndelungată! Informaţii pe www.jcc.
ro sau la 0721042121. 
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Extremiştii musulmani sunt principalii 
instigatori ai antisemitismului global, iar 
Franţa este cea mai periculoasă ţară 
astăzi pentru evrei, se arată în Raportul 
global privind antisemitismul pe 2014, 
dat publicităţii în preajma Zilei Internaţi-
onale a Holocaustului (27 ianuarie). „Se 
observă o deteriorare a situaţiei în lume. 
La vechiul antisemitism, respectiv stere-
otipul cunoscut al conspiraţiei evreieşti 
globale, se adaugă din ce în ce mai mult 
campania de delegitimizare a Israelului. 
Islamul radical este puntea pentru cele 
două convingeri rasiste. Acesta foloseşte 
toate scuzele perverse pentru a-şi atinge 
scopul, respectiv distrugerea Israelului 
şi a poporului evreu... Extrema stângă 
se alătură uneori extremiştilor musul-
mani”,  se mai arată  în raportul citat de  
„Jerusalem Post”.

“În explozia de antisemitism din timpul 
războiului din Gaza, când incidentele an-
tisemite au crescut cu 400 la sută, princi-
palii făptaşi au fost musulmanii. Folosirea 
acţiunilor Israelului drept catalizator şi 
scuză pentru violenţă dezvăluie dispariţia 
graniţelor dintre antisionism şi antisemitis-
mul clasic, întărind importanţa Israelului 
ca reprezentant de frunte al poporului 
evreu în combaterea antisemitismului”, 
se apreciază în raport.

Delegitimizarea Israelului a servit 
drept ameninţare majoră împotriva comu-
nităţilor evreieşti din străinătate. 

Documentul subliniază influenţa 
crescândă a extremei drepte din Europa 
ca ameninţare, dar reafirmă că cele mai 
violente cazuri pot fi atribuite arabilor sau 
musulmanilor.

Criticarea comportamentului Israelului 
în timpul „Operaţiunii Protective Edge” a 
servit ca „o perdea de fum”  pentru anti-
semitism, care nu a făcut nici o deosebire 
între evrei şi israelieni, lansându-se ape-
luri prin care protestele antiisraeliene s-au 
transformat în retorică antievreiască, aşa 
cum s-a văzut în timpul demonstraţiilor din 
Europa de astă vară. 

Uneori, în cadrul acestor demonstraţii 
se puteau auzi chemări ca „înjunghiaţi-i 
pe evrei”, ajungându-se la violenţe împo-
triva unor ţinte ca sinagogi şi magazine 
evreieşti.

Chiar dacă a existat o tendinţă gene-
rală de creştere a sprijinului pentru ex-
trema dreaptă, majoritatea formaţiunilor 
ultranaţionaliste din Europa occidentală 
s-au străduit să elimine imaginea lor 
antisemită, rămânând antimusulmane, 
relevă raportul. 

Excepţie a făcut partidul elen „Zorii 
Aurii”. Cele mai multe partide antisemite 
extreme funcţionează în fostul bloc so-
vietic. Raportul citează partidul neonazist 
„Jobbik”,  din Ungaria, ca un exemplu de 
formaţiune antisemită făţişă, cu un nivel 
ridicat de sprijin popular.

Raportul scoate în evidenţă în mod 
special Franţa, unde s-a înregistrat o 
creştere masivă a violenţei antisemite în 
ultimii ani. 

În afară de asasinarea la începutul 
lui ianuarie, a patru evrei într-un super-
market caşer, în 2014 numărul inciden-
telor antisemite s-a dublat comparativ 
cu 2013. „Anul trecut au fost semnalate 
aproximativ 1000 de incidente antisemite, 
inclusiv atacuri la persoane, multe dintre 
ele extrem de violente, precum şi atacuri  
de sinagogi şi alte instituţii evreieşti”, s-a 
subliniat în raport.

Prima sesiune  
a Adunării Generale  
a ONU consacrată  
antisemitismului

La începutul lui ianuarie a.c. s-a desfă-
şurat prima sesiune a Adunării Generale a 
ONU consacrată antisemitismului, la care 
au participat reprezentanţi ai aproximativ 
jumătate din statele membre. 

Organizarea acestei sesiuni a fost 
cerută la 1 octombrie 2014, când 37 de 
ţări au trimis o scrisoare preşedintelui 
Adunării, Sam Kutesa, ca reacţie la 
„situaţia alarmantă a antisemitismului în 
întreaga lume”.

Într-un discurs rostit în cadrul sesiu-
nii, filosoful francez Bernard Henri Lévy 
a cerut Adunării Generale să ia măsuri 
pentru contracararea urii din ce în ce mai 
intense ce se manifestă împotriva evreilor, 
pe care a calificat-o drept „lipsă radicală 
de umanism”. ”A învinovăţi evreii, a spus 
el, a devenit din nou  cuvântul de ordine 
al noii ordini a asasinilor”. 

Ambasadorul Arabiei Saudite, Abdal-
lah Al Moualimi, a declarat în faţa partici-
panţilor că ţările islamice condamnă orice 
fel de cuvinte sau acţiuni care duc la „ură, 
antisemitism, islamofobie”. 

La rândul său, Ron Prosor, ambasa-
dorul Statului Israel la ONU, a declarat că 
după moartea a şase milioane de evrei în 
timpul celui de al doilea război mondial, 
Israelul nu va rămâne niciodată tăcut 
când va fi vorba de antisemitism. „Vom 
fi vigilenţi şi vom apăra Statul Israel şi 
poporul evreu”, a declarat el. 

EVA GALAMBOS

Antisemitismul,  la ordinea zilei
„Extremiştii musulmani sunt principalii  
instigatori ai antisemitismului global”Asociaţia Sionistă din România (ASR), 

reînfiinţată în 2002, a decis să-şi relan-
seze activitatea. În condiţiile intensificării 
antisemitismului în Europa, a antiisraelis-
mului, a campaniilor duse pentru a dele-
gitimiza Statul Israel, Asociaţia Sionistă, 
împreună cu alte organizaţii evreieşti din 
România, trebuie să depună eforturi ca, 
prin diferite acţiuni şi programe, să con-
tracareze astfel de tendinţe, să prezinte o 
imagine reală despre Israel şi să participle 
la combaterea manifestărilor antisemite, 
indiferent unde ar avea loc, a declarat 
Tiberiu Roth, preşedintele Comunităţii 
braşovene şi a ASR, la adunarea mem-
brilor organizaţiei, desfăşurată la Braşov 
în zilele de 7 şi 8 februarie a.c.

Tiberiu Roth a schiţat rolul sionismu-
lui la ora actuală, subliniind importanţa 
mişcării şi după întemeierea Statului 
Israel, rolul acesteia atât în Israel cât 
şi în Diaspora. El a prezentat structura 
Organizaţiei Sioniste Mondiale (WZO în 
engleză, OSM în româneşte), organizaţie 
federativă cu caracter politic, în cadrul ei 
găsindu-şi locul diferite partide şi orientări 
politice la care participă evreii din Israel şi 
din alte ţări ale lumii. Caracterul federativ 
al OSM este dat de faptul că în cadrul ei 
activează numeroase organizaţii evreieşti 
cu cele mai diferite preocupări, dar care 
au recunoscut şi au aderat la Progra-
mul de la Ierusalim. Acest program şi-a 
propus, printre altele, sprijinirea statului 
evreu şi a unităţii poporului evreu, asigu-
rarea viitorului evreimii printr-o educaţie 
evreiască şi sionistă. Asociaţia Sionistă 

din România este recunoscută de OSM, 
îşi are locul ei în organizaţia mondială şi 
este apreciată pentru strădaniile ei de a 
menţine ideea sionistă în rândul evreimii 
din ţara noastră, prin participarea ei la 
diferite acţiuni comune cu alte organizaţii 
evreieşti, a declarat preşedintele ASR. 
Dar acum, a spus el, a venit vremea ca 
Asociaţia să joace un rol pregnant, să se 
implice cu toate forţele şi mijloacele în 
problemele evreilor atât din România cât 
şi din lume, să devină o voce distinctă, 
o iniţiatoare a unor acţiuni în sprijinul 
populaţiei evreieşti.

Participanţii la adunare, considerată 
adunare generală, au trecut apoi la solu-
ţionarea unor probleme organizatorice. A 

fost completată conducerea 
ASR (Consiliul Director) prin 
vot, şi aleşi membrii Comite-
tului de Etică şi ai Comisiei 
de Cenzori. Consiliul Direc-
tor a fost mandatat să devină 
Comitet Electoral care să 
pregătească atât alegerile 
din cadrul Asociaţiei, cât 
şi ale delegaţilor la viitorul 
congres internaţional sionist. 
S-a decis, de asemenea, 
crearea unor organizaţii 
zonale în funcţie de aria 
geografică, alegându-se şi 
responsabilii zonali, aceasta 
în vederea stimulării activi-
tăţii şi recrutării de membri. 

S-a decis şi realizarea unui site al ASR 
prin unificarea celor existente, precum şi 
scoasterea unui Newsletter, eventual şi 
sub formă tipărită. 

În încheiere, Tiberiu Roth a exprimat 
disponibilitatea ASR pentru o colaborare 
şi conlucrare amplă cu F.C.E.R., comuni-
tăţile evreieşti şi alte structuri. In vederea 
acestui obiectiv au fost create grupuri de 
negociatori. Toţi participanţii şi-au mani-
festat optimismul cu privire la noua viaţă 
a Asociaţiei Sioniste din România.

Împreună cu membrii comunităţii 
braşovene, membrii ASR au participat la 
Havdala de sâmbătă seara, desfăşurată 
în Piaţa Sfatului de la Braşov. A doua zi, 
pentru a marca Tu BiŞvat, au fost de faţă 
la plantarea unui copac în livada comuni-
tăţii şi la un Seder Tu BiŞvat, condus de 
oficiantul de cult R. Katz. (E.G.)

Viaţă nouă pentru  
Asociaţia Sionistă din România 

A D  M E A 
V E E S R I M !

La 23 februarie a.c., colabora-
torul şi prietenul nostru Hary Kul-
ler, doctor în 
ştiinţe sociale, 
autor a nume-
roase studii de 
prestigiu, îm-
plineşte vârsta 
de 86 de ani, 
cu care ocazie 
îi urăm la mulţi 
ani, să se re-
facă grabnic, îi 
adresăm şi tra-
diţionalul Ad 
mea veesrim!    

R.E.

Demers umanist într-o lume măcinată de fanatisme 
Volumul Ghizelei Suliţeanu „Din folclorul muzical al tătarilor dobrogeni”, Editura Kriterion, 2014

Culegerea de folclor muzical tătărăsc 
dobrogean, datorată muzicologului Ghi-
zela Suliţeanu z.l., apărută în Editura 
Kriterion, este o lucrare de pionierat; te-
zaurizează o cultură străveche, prea puţin 
cunoscută în România. Un demers uma-
nist, într-o lume măcinată de intoleranţă 
şi barbarie, rezultat al unei conlucrări 
simbolice: iudaism – autoarea, creştinism 
– editoarea cărţii, Elena Diatcu, islam – 
muzicologul Sebat Hussein, lingvistul Ali 
Naci Geafer, filologul Utan Kiyasedin. 
Lansarea cărţii la Biblioteca Judeţeană 
„Ilie Roman” din Constanţa, organizată 
de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-
Musulmani din România (UDTTMR), a 
constituit, pentru preşedintele şi deputatul 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, o binevenită 
ocazie de a evidenţia bunele relaţii in-
tercomunitare, dar şi umane, între repre-
zentanţii celor 18 etnii cu reprezentare 
parlamentară, fapt întărit de preşedintele 
şi deputatul UDTTMR, ing. Gelil Eserghet, 
şi, respectiv, Varol Amet. Simptomatic, în 
acest sens: prima culegătoare de folclor 
tătărăsc în România este evreică. 

Dr. Irina Cajal, subsecretar de stat în 
Ministerul Culturii a evocat momente din 
perioada în care a lucrat la Institutul de 
Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” 
împreună cu autoarea cărţii, eminentă 
cercetătoare, pasionată de defrişarea 
unui teritoriu spiritual neexplorat. Pentru 
a face cercetare folclorică cu seriozitate 
şi dăruire, este nevoie – a arătat vorbi-

toarea - să ştii cum să-ţi aduni materialul, 
ce să urmăreşti şi, mai ales, să fii adânc 
cunoscător al comunităţii respective. 

Muftiul Yusuf Murat al Comunităţii 
Musulmane din România 
a avut cuvinte de sinceră 
apreciere pentru carte, rod 
al trudei şi al unei stăruinţe 
ieşite din comun. Alt nucleu 
al intervenţiei - nevoia de 
dialog interreligios. Preşe-
dintele UDTTMR, ing. Gelil 
Eserghet şi-a argumentat 
elogiul, din nefericire, pos-
tum: temeritatea de a culege 
folclor într-o limbă necunos-
cută, interesul pentru lirica 
arhaică a tătarilor turco-
musulmani din Dobrogea, 
eforturile încununate de 
reuşită ale autoarei. Un tur 
de forţă al editoarei, Elena Diatcu: s-a 
aflat în faţa unor manuscrise, în sensul 
originar al cuvântului: partituri, texte în 
tătară, traduceri brute în română, toate 
scrise de mână. Aprecierea şi prietenia 
faţă de Ghizela Suliţeanu, care-n ultimii 
ani, măcinaţi de suferinţă, îşi păstrase 
luciditatea, dar nu şi forţa fizică de-a face 
ordine-n manuscrisele culese în condiţiile 
precare ale anilor 1953 – 1962, i-au dat 
tăria de a pune ea ordine în ele. Au fost şi 
alte dificultăţi: muzicologul Sebat Hussein 
a ridicat problema diferenţelor între tătara 
crimeeană şi tătara triburilor nogai. Tex-

tele au fost revizuite de lingvistul Ali Naci 
Geafer, cunoscător al tătarei literare. În 
1958, ei au propus Academiei Române 
transcrierea cu alfabet latin a limbii tătare. 

Propunerea a primit aviz 
favorabil. Sub conduce-
rea regretatului Domokos 
Geza, Editura Kriterion a 
publicat, înainte de 1980, 
manuale alcătuite de Ali 
Naci Geafer în această 
transcriere, dar şi almana-
huri literare ale scriitorilor 
de limbă sârbă, germană, 
idiş, slovacă, turcă, tăta-
ră. Autoarea intenţiona să 
publice şi alte culegeri de 
mare preţ: basme muzica-
le tătărăşti, folclor turcesc 
din Ada Kaleh, muzică si-
nagogală înregistrată la 

Sinagoga Mare din Capitală. Din păcate, 
după dispariţia fizică a autoarei, celelalte 
manuscrise n-au mai fost găsite. 

Preşedintele UDTTMR, ing. Gelil 
Eserghet, a înmânat Plachete de Merit 
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
şi Elenei Diatcu, în semn de mulţumire 
şi recunoştinţă. Numitor comun pentru 
studiul introductiv al autoarei, prefaţa 
semnată de prof. univ. dr. Nuredin Ibram 
şi cuvântul înainte al Kriterion-ului: „să 
nu lăsăm acest material folcloric pradă 
neantului”.

IULIA DELEANU
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Cândva aievea, azi – istorie. Civilizaţia 
şi cultura idiş, parte a civilizaţiei şi culturii 
evreieşti, mod de păstrare a identităţii în 
Galut, a creat interferenţe între cultura 
proprie şi cele ale ţărilor de adopţie, a 
influenţat cultura universală din momentul 
Haskalei până înainte de război. O mare 
parte a vorbitorilor de idiş au pierit în 
Holocaust. Odată cu ei, şi lumea idişului. 
Expoziţia cu acest titlu, proiect ambiţios 
de redescoperire a valorilor lumii idiş şi de 
readucere a lor în prezent – meritul revine 
F.C.E.R., C.E.B., Muzeului de Istorie a 
Evreilor din România – a fost inaugu-
rată la muzeul sus amintit, cu subtitlul: 
„Contribuţia intelectualilor la moştenirea 
evreiască”. În public – lideri F.C.E.R., 
C.E.B., BBR, ACPRI, JCC. A participat, 
de asemenea, preşedintele C.E. Focşani, 
Mircea Rond. Semnificative – participă-
rile la nivel guvernamental, academic, 
diplomatic. Dar – şi prezenţa multor evrei 
bucureşteni şi prieteni ai obştii.

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a schiţat un scurt istoric al preocupărilor 
F.C.E.R de redeşteptare a interesului 
pentru cultura idiş; a caracterizat specifi-
cul idişului; a apreciat prestaţia formaţiei 
„Bucharest Klezmer Band”, coordonată 
de Silvian Horn, dirijată de Bogdan Lifşin, 
spectacolele în idiş ale T.E.S., tălmăcirile 
în română ale unor importanţi scriitori idiş, 
editate la Hasefer. Şi acum – expoziţia 
cu care se pot mândri curatorul Muze-
ului de Istorie a Evreilor din România şi 
managerul de proiect, Carmen Dumitriu, 
ajutată de Magda Georgescu. Un numitor 
comun al vorbitorilor: expoziţia să devină 
itinerantă.

Despre „lecţia memoriei şi a neuitării”, 
percepută prin participarea la comemora-
rea a 70 de ani de la eliberarea lagărului 
Auschwitz-Birkenau, a vorbit ministrul 
Culturii, Ioan Vulpescu, cu receptare 
contemporană a redescoperirii lumii idiş: 

„Sunt aici în calitate 
de ministru al Cultu-
rii şi Patrimoniului, 
responsabil de valori-
ficarea patrimoniului 
material şi imaterial 
al ţării, între care pa-
trimoniul comunităţii 
evreieşti din România 
este dintre cele mai 
importante. Sunt aici, 
însă, şi în calitate de 
beneficiar al proiec-
tului Yddische Welt in 
Rumenie. Intelectuals’ 
Contribution to Jewish 
Heritage. Adică – de 
intelectual român ne-
evreu, interesat de 
aceste aspecte mai 
puţin cunoscute ale 
culturii în România, 
de dialogul cultural 
între majoritate şi mi-
norităţi, de contribuţia evreilor la dezvol-
tarea economică, politică şi culturală a 
României. Mă aflu azi aici, de asemenea, 
în semn de respect faţă de o lume – lumea 
idişului central şi est-european – care a 
dispărut în urma Holocaustului”. 

Amintind recenta participare ca re-
prezentant al Guvernului României la 
ceremoniile comemorative care au marcat 
împlinirea a 70 de ani de la eliberarea 
lagărului Auschwitz – Birkenau, ministrul 
Culturii a reiterat: „dacă nu luptăm împo-
triva rasismului şi antisemitismului politic 
şi religios, a discriminării şi intoleranţei de 
toate felurile, riscăm să ne confruntăm din 
nou cu asemenea tragedie”.

„Astfel de proiecte, cum este cel lansat 
astăzi, sunt menite să contribuie de o ma-
nieră, poate, mai puţin spectaculoasă, dar 
foarte eficientă, în această bătălie de zi cu 
zi pentru prevenirea unui nou Holocaust. 

Pentru că ele luptă împotriva celui mai 
mare duşman al toleranţei, al democraţiei, 
care este ignoranţa. A şti cum arată, ce 
valori a creat, ce contribuţie a avut lumea 
idiş românească la tezaurul multicultural 
al ţării noastre, face parte din ceea ce 
regretatul acad. Nicolae Cajal, fost preşe-
dinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România, numea realsemitism: cu-
noaşterea adevărată a contribuţiei evrei-
lor la progresul şi dezvoltarea României. 
Lumea idiş românească deţine categoric 
câteva premiere europene şi mondiale. 
Primul teatru idiş din lume, cel al lui 
Avram Goldfaden, a fost înfiinţat la Iaşi, 
în 1876. Iacob Groper, unul dintre marii 
poeţi de limbă idiş ai lumii, s-a născut la 
Mihăileni şi a trăit aproape toată viaţa în 
România, unde şi-a scris opera. Ele sunt 
mai multe şi este menirea proiectului să 
le recupereze şi să le pună în valoare, in-

clusiv, pentru publicul de peste 
hotare; din Israel, din SUA, din 
Uniunea Europeană. Specialişti 
în idiş am avut până nu demult 
– regretatul Anton Celaru – şi 
sper că asemenea proiecte 
vor stimula apariţia unora noi. 
Lumea idiş din România – şi nu 
numai – s-a construit pe sine 
folosind educaţia ca principal 
mijloc de acţiune. Cred că este 
important să iniţiem cât mai 
multe proiecte de acest tip, de 
reinserţie a unor componente 
ale patrimoniului cultural în via-
ţa societăţii contemporane şi ca 
resursă de dezvoltare”.

Deşi, în Israelul modern, 
renăscut în 1948, a fost creată o 
nouă cultură în limba ţării, ebra-
ica, idişul continuă să trăiască 
în mici comunităţi din Statele 
Unite, a arătat domnia sa. 

„În România, idişul, cândva 
larg răspândit, în special în târgurile din 
Moldova, Bucovina şi la Bucureşti, a 
rămas, din păcate, o amintire. Ne lipsesc 
compatrioţii noştri evrei. Plecarea lor a 
fost o pierdere. Cei care au căzut victime 
unei politici incalificabile, cu consecinţe 
tragice, ne-au lipsit şi ei. Şi fără ei, viaţa 
noastră culturală şi intelectuală a fost mai 
săracă”. 

Secretarul de stat la Secretariatul 
pentru Culte, Victor Opaschi, a trasat 
momente de vârf ale teatrului idiş în Ro-
mânia, de la origini până în prezent, cu 
sublinierea că Baraşeum-ul a constituit o 
baricadă a umanismului în faţa barbariei. 
Vorbitorul a făcut un demers de susţinere 
a unui turneu al TES în SUA, propunând 
preşedintelui F.C.E.R. ca, împreună cu 
Ministerul Culturii şi Primăria Generală a 
Municipiului Bucureşti, să sprijine acest 
turneu. […] 

IDIŞE VELT IN RUMENIE – LUMEA IDIŞ ÎN ROMÂNIA

(Continuare în pag. 22)

Traseele parcurse de membrii con-
ducerii F.C.E.R. au fost următoarele: 
Bucureşti - Şimleu Silvaniei - Zalău 
- Dej (preşedinte dr. Aurel Vainer, direc-
tor cabinet Silvian Horn, fotograf Sandu 
Câlţia, ziarist George Gîlea, grup muzi-
cal); Bucureşti - Tg. Mureş - Baia Mare 
- Dej - Cluj Napoca - Sibiu - Alba Iulia 
(director JOINT România Israel Sabag, 
director DASM Attila Gulyas, ziarist Diana 
Medan); Bucureşti - Craiova - Piteşti 
- Petroşani - Cristian - Bacău - Piatra 
Neamţ - Tecuci (Rabin Rafael Shaffer, 
ziarist Dan Druţă); Bucureşti - Huşi - 
Iaşi - Suceava - Botoşani - Rădăuţi 
- Fălticeni (director Cancelaria Rabinică 
Eduard Kupferberg, director CIEP Ale-
xandru Marinescu); Bucureşti - Ploieşti 
(secretar general Albert Kupferberg, Iulia 
Deleanu, ziarist); Bucureşti - Brăila - Ga-
laţi (secretar general Albert Kupferberg, 
Iulia Deleanu, ziarist, Mirela Aşman, şef 
Birou relaţii intercomunitare).

Peste tot, preşedinţii C.E. au vorbit 
despre tradiţia şi semnificaţia sărbătorii de 
Hanuca, fiind asistaţi de membrii marcanţi 
ai comunităţilor. 

În timpul festivităţilor, oaspeţii şi gaz-
dele şi-au exprimat gândurile despre sim-
bolurile sărbătorii. La Alba Iulia, în afară 
de membrii comunităţii, au participat şi cei 
din localităţile învecinate. Israel Sabag a 
evidenţiat încă o dată faptul că nu numărul 
de membri ai unei comunităţi este ceea 
ce îi defineşte forţa şi viitorul, ci valoarea 
umană a fiecăruia şi strădania colectivă. 

Alături de membrii Comunităţii Evreilor 
din Arad, au luat parte la manifestare şi 
reprezentanţi ai cultelor religioase din 
judeţ, precum şi reprezentanţi ai autori-
tăţilor publice locale şi ai societăţii civile 
arădene.

Preşedintele C.E. Bacău, Izu Butnaru, 
a fost decorat de preşedintele Oficiului 
pentru Cultul Eroilor, filiala Bacău, iar 
rabinul Rafael Shaffer a rostit o draşa 
apreciată de auditoriu.

La Baia Mare, Israel Sabag a subliniat 
ideea că fiecare evreu poate contribui la 
bunăstarea poporului său şi a societăţii în 
care trăieşte, răspândind astfel miracolul 
luminii. Attila Gulyas, director D.A.S.M., a 
mulţumit conducerii Comunităţii şi Clarei 
Klein pentru efortul depus ca activităţile 
de întrajutorare să se desfăşoare în bune 
condiţii. 

Importanţa sinagogii şi a Comunităţii 
Evreieşti din Bistriţa în peisajul multietnic 
al oraşului a fost relevată de dr. Gavrilă 
Ţărmure, directorul Centrului Judeţean 
de Cultură Bistriţa-Năsăud. Fredi Deac, 
preşedintele C.E. Bistriţa, şi alţi repre-
zentanţi ai comunităţii au participat şi la 
manifestările din C.E. Dej.

La masa de Hanuca de la Botoşani 
au luat loc, în afară de botoşeneni, rabinul 
Tobias, preşedintele Iancu Isidor, de la 
Dorohoi şi alţii. Rabinul Tobias i-a bine-
cuvântat pe cei prezenţi. Eduard Kupfer-
berg a precizat că „de Hanuca celebrăm 
o dublă victorie: cea a eliberării naţionale 
şi cea a eliberării spirituale.”

Vicepreşedintele C.E. Brăila, Nadia 
Ustinescu, preşedintele David Iancu 
Segal au avut ca oaspeţi reprezentanţi ai 
Prefecturii, Primăriei, ai unor culte şi orga-
nizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, 
personalităţi culturale. Secretarul General 
al Federaţiei, ing. Albert Kupferberg, a 
comparat cele două sărbători ale salvării 
noastre naţionale: Purim – salvare de la 
exterminarea fizică, Hanuca – salvare de 
la exterminarea spirituală.

C.E. din Braşov a sărbătorit în 16 

decembrie începerea sărbătorii Hanuca. 
Rabinul Zvika Kfir, rabinul comunităţii, a 
descris obiceiurile de Hanuca. 

Anul acesta, ca o noutate, la Cluj 
Napoca, pentru aprinderea lumânărilor 
de Hanuca s-a folosit ulei adus special 
de la Ierusalim. La eveniment au venit şi 
reprezentanţi ai lumii academice clujene 
şi ai cultelor din oraş.

La Constanţa, s-au întâlnit peste 30 
de persoane la Sărbătoarea de Hanuca, 
între care trei israelieni şi un american, cel 
mai nou membru al Comunităţii Evreieşti 
din Constanţa. 

Vechea sinagogă a Comunităţii din 
Craiova s-a dovedit a fi neîncăpătoare 
pentru membrii comunităţii şi oaspeţii 
acesteia, reprezentând autorităţi locale, 
alte etnii şi culte religioase. Rabinul Rafael 
Shaffer s-a referit la această sărbătoare, 
ca fiind un bun prilej de a observa scân-
teia din noi.  

Membrii Comunităţii din Dej au marcat 
Hanuca la Templul “Înfrăţirea”. Mişu Ro-
senberg, noul preşedinte al Comunităţii, 
şi-a exprimat speranţa în viitorul micii, 
dar activei comunităţi. Dr. Aurel Vainer 
i-a înmânat lui Iosif Farkas Medalia „Fil-
derman”.

Membrii C.E. Deva l-au întâmpinat pe 
rabinul Shaffer cu multă căldură şi sete de 
cunoaştere despre iudaism.

Membrii Obştii Petroşani au expus o 
serie de proiecte începute şi definitivate.

C.E. Fălticeni i-a întâmpinat cu bucu-
rie şi ospitalitate atât pe membrii comu-
nităţii, cât şi pe oaspeţii de la Bucureşti.

La Focşani, preşedintele M. Rond a 
subliniat că Hanuca este legată de eveni-
mente care au salvat credinţa monoteistă, 
în general, motiv pentru care a organizat 
un concurs cu elevii liceului din Râmnicu 
Sărat.

„În cea mai scurtă zi a anului, 21 
decembrie (solstiţiul de iarnă), noi sărbă-
torim lumina”, a spus preşedintele C.E. 
Galaţi, dr. ing. Sorin Blumer, în Templul 
Meseriaşilor.

Evreii din Huşi, adunaţi pentru aprin-

derea celei de-a treia lumânări de Hanu-
ca, l-au ascultat pe  profesorul de istorie 
Costin Clit, care s-a dovedit a fi o enciclo-
pedie vie a evoluţiei comunităţii evreilor 
din localitate.

Preşedintele C.E. din Iaşi, Abraham 
Ghiltman, a subliniat în faţa auditoriului, 
din care nu au lipsit autorităţile locale şi 
reprezentanţii altor culte, că Hanuca este 
„o victorie a monoteismului asupra poli-
teismului”. „Iaşiul s-a născut şi s-a dez-
voltat alături de comunitatea evreiască”, 
a afirmat prefectul judeţului, Dan Cârlan, 
în mesajul  său.

Corul Episcopiei Caransebeş a sus-
ţinut un concert extraordinar de colinde 
tradiţionale de Crăciun, dar şi cântece 
de Hanuca. Evenimentul a fost găzduit 
de Sinagoga Caransebeş, unde au fost 
prezenţi şi evreii din Lugoj.  

În Curtea Comunităţii Evreilor din 
Oradea a fost construit un sfeşnic tradi-
ţional de mari dimensiuni. La aprinderea 
lumânărilor au fost faţă numeroşi repre-
zentanţi ai altor culte şi ai autorităţilor 
locale. Alături de ei s-a bucurat şi un grup 
de membri ai C.E. Satu Mare.

Preşedintele C.E. din Piatra Neamţ,  
Emil Nadler, a vorbit despre istoria ve-
chii sinagogi de lemn din Piatra Neamţ, 
precum şi despre simbolistica sărbătorii. 
Membrii C.E. Roman au sărbătorit Hanu-
ca la Piatra Neamţ.

Obştea din Târgu Neamţ, condusă de 
ing. Marcel Grinberg, a organizat o reuşită 
celebrare a Sărbătorii Luminii. 

La Piteşti, comunitatea a demonstrat 
încă o dată că reuşeşte să se reunească 
cu prilejul sărbătorilor şi diferitelor eve-
nimente. 

Lumânarea de Hanuca 5775 a fost 
aprinsă la Ploieşti în prezenţa evreilor şi a 
prietenilor acestora, oficialităţi, reprezen-
tanţi ai unor culte şi minorităţi naţionale. 
Preşedintele C.E. Ploieşti, Adela Herdan, 
a vorbit despre nocivitatea intoleranţei.

La Rădăuţi, Eduard Kupferberg a 
vorbit despre felul în care, în lumea mo-
dernă, numărul 

Hanuca 5775 în Comunităţile Evreieşti din România
Comitetul Director al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mo-

zaic a analizat modul în care s-a desfăşurat sărbătoarea de Hanuca în comunităţile 
evreieşti din România. Întrucât „Realitatea Evreiască” (nr. 442-443) şi-a informat 
amplu cititorii despre organizarea sărbătorii în ţară, spicuim din raportul prezentat la 
întâlnirea Comitetului Director, încercând să surprindem numai elemente specifice 
ale sărbătorii din fiecare localitate. Comunităţile sunt prezentate în ordine alfabetică. 

(Continuare în pag. 19)

Din lucrările C.D. al F.C.E.R.
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Loc aparte 
pentru  

Artur Maria 
Arsene

Un scriitor, ale cărui scrieri sunt arse 
de către legionari în Piaţa Teatrului 
Naţional spre sfârşitul anului 1940, 
nu are cum să fie trecut cu vederea. 
Vădit lucru, Artur Maria Arsene, alter-
nativ gazetar, prozator, pamfletar şi, 
deseori, umorist, n-a avut parte de o 
viaţă uşoară. Pe piatra lui de mormânt 
de la Cimitirul Giurgiului s-ar fi cuvenit 
înscrise propriile sale vorbe: „Am trăit 
greu şi m-am consumat mult.“

La asemenea rezumat al existenţei 
zbuciumate a lui A.M. Arsene, pe care 
nu-mi propun s-o expediez fără un 
minim de precizări, trebuie să adaug 
două amănunte. Primul priveşte o în-
tâlnire a sa cu cititorii. Era în sala unui 
vetust cinematograf din Calea Dudeşti, 
cu puţin înaintea prânzului. Autorul şi-a 
început lectura cu o mărturisire şocan-
tă: „Nu am mâncat de ieri de la prânz“, 
a declarat el, asta nu mă împiedică să 
vă citesc din volumul meu de povestiri 
Soarele răsare în zori, chiar câteva 
pagini despre un bărbat flămând, gata 
să fie arestat de Siguranţă“. Au izbuc-
nit aplauze, probă că publicul era de 
partea sa. Al doilea moment l-am înre-
gistrat la înhumarea scriitorului petre-
cută în prezenţa multora dintre cititorii 
săi, veniţi să-l ducă pe ultimul drum,  
înlăcrimaţi.

Fără să fi fost un familiar al autoru-
lui, am mai participat la încă o lansare 
a sa, pare-mi-se cu o culegere de foile-
toane, cu titlul Caiet de dictando. Veni-
se cu un braţ de exemplare, le-a vândut 
pe toate, ca şi cum construia sub 
ochii mei o metaforă la sentimentul de  
comuniune.

Presupun că, la o analiză atentă, 
nu toate scrierile publicistului au trezit 
comentarii necontroversate. Unele 
pagini sunt scrise în grabă, în altele 
lipseşte stringenţa conflictului. Însă 
nimeni nu neagă notaţiile pătrunse de 
sentimentul ataşamentului la o lume în 
luptă cu situaţii grele de viaţă, vibraţia 
marcată de zbucium şi eşec social. 
Celor aduşi în sapă de lemn, naratorul 
vrea să le întindă colacul de salvare. Se 
simte că le-ar dori un destin mai blând. 
Prin interesul acordat acelei categorii 
de personaje, creatorul lor ne-a dat 
documentul literar, cumva complemen-
tar celui oferit de un confrate mult mai 
înzestrat, Isac Peltz, pe cât acesta, 
ca şi Al. Sahia, Mircea Damian, Liviu 
Bratoloveanu, conferă expresie docu-
mentară subiectelor selectate.

Pe scurt, îl menţionăm pe Artur Ma-
ria Arsene ca pe o prezenţă ce a ştiut 
să evite fardarea realităţii interbelice.

HENRI ZALIS

Siluete

Ephraim Kishon  (n. Ferenc Hofmann, 
23 august 1924, Budapesta – d. 29 ianua-
rie 2005, Meistersrüte, Appenzell Innerho-
den, Elveţia) este şi astăzi considerat unul 
dintre cei mai importanţi scriitori umorişti 
din bogata literatură de limbă ebraică. A 
fost regizor de cinema şi de teatru, sce-
narist şi artist plastic. Schiţele umoristice 
sunt scrise în tradiţia umorului din Ungaria 
(a lui Frigyes Karinthy ş.a.). A fost singurul 
regizor şi scenarist israelian ale cărui filme 
au obţinut la Holly wood premiul „Globul de 
aur”, acordat în anul 1964, pentru filmul 
„Salah Shabati”, premiile pentru cel mai 
bun film străin şi pentru cea mai bună 
interpretare masculină (Haim Topol), iar în 
1971 - filmul „Poliţistul Azulay” pentru cel 
mai bun film străin. Ambele filme au fost 

nominalizate şi la premiul Oscar.
În 1944 a fost deportat, succesiv, în 

mai multe lagăre de concentrare. A reuşit 
să fugă dintr-un transport spre lagărul 
de exterminare Sobibór, din Polonia, şi 
să ajungă la Budapesta. Tânărul Ferenc 
şi-a luat identitatea falsă a muncitorului 

slovac András Stankó. Mai multe rude 
ale lui Kishon au pierit la Auschwitz. După 
izgonirea armatei germane şi căderea 
regimului nazist al partidului „Crucilor cu 
săgeţi” din Ungaria, Kishon şi-a terminat 
studiile în istoria artei şi a desfăşurat o 

activitate publicistică şi literară sub pseu-
donimul maghiar Ferenc Kishont. Frustrat 
de lipsa de libertate din noua societate 
comunistă, în 1949 Ferenc Kishont s-a 
refugiat din Ungaria şi a ajuns în Israel 
unde, la imigrare, un funcţionar al Agenţiei 
Evreieşti i-a ebraizat numele în Efraim 
Kishon. După vârsta de 25 de ani, Efraim 
Kishon, care nu cunoştea limba ebraică 
şi nici măcar alfabetul ebraic, a reuşit în 
timp relativ scurt să devină un scriitor 
apreciat în această limbă. După 1981 a 
trăit o bună parte din timp în localitatea 
Appenzell Innerhoden, din Elveţia. A fost 
laureat al premiului Israel, în 2003, pen-
tru creaţia sa literară, piesele de teatru 
şi filmele artistice. Începând din 1951 a 
publicat 42 de volume în ebraică şi în 
engleză (traduceri), i s-au pus în scenă 
nouă piese de teatru, a scris şase scenarii 
pentru filme realizate în Israel şi în alte 
ţări. In 1953, i s-a acordat premiul Nordau 
pentru literatură, în 1958 premiul Soko-
lov pentru jurnalistică, numeroase alte 
premii de prestigiu în Israel şi în Europa. 
Din păcate, în România i s-a publicat un 
singur volum de schiţe. Opera sa merită 
a fi cunoscută şi la noi.

BORIS MARIAN MEHR

Zece ani  
de la încetarea din viaţă

O mare personalitate artistică – Ephraim KishonRemember

Scarlat Froda la o intersecţie cu Fundoianu
Doar cu câteva luni era 

Scarlat Froda (n.12 februarie 
1899) mai tânăr decît Fundo-
ianu (n.14 noiembrie 1898), 
încât s-au putut întâlni frec-
vent în paginile aceloraşi 
gazete, cum se va întâmpla 
la „Adevărul”. Totul pe fondul 
succesului din primăvara lui 
1918, când stârnea enorm 
interes spectacolul cu piesa 
Fata din Dafin, având autori 
tandemul Adrian Maniu şi 
Scarlat Froda, amândoi foşti 
colegi de liceu şi, tot împre-
ună, la Drept. În vâltoarea 
pregătirilor pentru premie-
ră, Maniu găsea nimerit să 
destăinuie unui reporter că 
Froda tânjea, de fapt, să de-
vină romancier (cf. interviu în 
„Scena”, marţi 19 martie). Şi 
nu orice fel de prozator. Ci 
creator de frescă socială. 
În această postură a atras 
atenţia lui Fundoianu, care 
îi citise o încercare de tine-
reţe şi despre care formula 
consideraţii încurajatoare în 
gazeta „Mântuirea”, din 16 
oct. 1919. Aprecierile veneau după lectura 
în public a unor fragmente prezentate sub 
titlul Ben Israel. Avusese loc o şezătoare 
în cadrul Căminului Cultural al Uniunii 
Evreilor Pământeni. „Avem şi noi cinstea 
– mărturisea poetul Priveliştilor – de a 
cunoaşte mai de aproape capitole din car-
tea aceasta a prietenului Froda. Cartea e 
scrisă fără sintaxă, dar cu suflu. Viaţa e 
urmărită cu simpatie şi detaliile din viaţa 
evreiască curg, fără casnă, evocatoare”. 

Dacă ducea până la capăt ţesătura epică, 
Froda ar fi fost un precursor al lui Ion Că-
lugăru, care începea să publice în revistă 
Copilăria unui netrebnic abia în 1923. 

Însă altele vor fi potecile urmate de 
Scarlat Froda. Preferă – poate sfătuit 
chiar de Fundoianu – în orice caz alături 
de acesta, să-şi asume o rubrică fixă în 
„Adevărul” anului 1921. Îi găsim, având 
fiecare răspunderea unei rubrici fixe: Fun-
doianu semna „Cronica ideilor” iar Froda 
„Cronica socială”. Subiectele acestuia din 

urmă erau de stringentă 
actualitate, de la chesti-
uni pragmatice, cum ar 
fi „învăţământul profe-
sional” la perspectivele 
reorganizării europene 
după conflagraţia mon-
dială recent încheiată. 
Despre locul şi rolul 
intelectualităţii scria în 
mai multe rânduri, într-o 
dezbatere susţinută în 
fruntea mediilor aca-
demice de către Rădu-
lescu-Motru, căreia i se 
asocia curând Camil 
Petrescu. Astfel, Froda 
dobândea o notorieta-
te care-i va fi de folos 
când avea să preia, 
pentru mulţi ani, frâiele 
conducerii „Rampei”. La 
pregătirea şi experienţa 
profesională se adăuga 
un farmec distins al fe-
lului de a se comporta 
între oameni. Sub acest 
raport, este semnificativ 
portretul rămas în me-
moriile lui Ioan Masoff: 

„Colaborarea cu Froda – tânăr cult, de 
o înfăţişare simpatică, înalt, cu siluetă 
frumoasă, oacheş, curtenitor, de o ele-
ganţă sobră, cu un zîmbet uşor ironic ce-i 
flutura pe buze – era plăcută, s-ar spune 
productivă; ştia ce voia, nu se sfia să-şi 
arate, când era cazul, nemulţumirea, se 
pricepea să-şi câştige încrederea oame-
nilor de diferite generaţii şi orientări”(Între 
viaţă şi teatru, Minerva, 1985, p. 392).

GEO ŞERBAN

Mozaic

Evreimea mon-
dială a fost revoltată 

de ceea ce a fost resimţit ca o voinţă 
de a “creştiniza” memoria victimelor, iar 
diferitele organizaţii evreieşti au început 
o lungă şi anevoioasă “luptă” cu repre-
zentanţii Bisericii catolice poloneze, care 
a durat până în 1993, când bunul Papă 
Ioan Paul al II-lea a impus călugăriţelor 
să părăsească în sfârşit Auschwitz-ul. 

Astăzi, prezenţa crematoriilor, a fur-
nalelor, a barăcilor goale, unde sute de 
persoane erau înghesuite ca animalele, 
a clădirilor unde se află expoziţii, fotografii 
şi obiecte care compun universul groa-
zei, “obligă” vizitatorul la o permanentă 
rememorare.

Atât prin metoda de ucidere şi prin 
numărul cel mai ridicat şi colosal de 
victime, cât şi prin vasta arie geografică 
europeană a originii lor - din Norvegia, la 

nord, şi din insulele greceşti, la sud, din 
Franţa, la vest şi din teritoriile poloneze, 
la est – Auschwitz-ul rămâne, din punctul 
de vedere al istoriei, un loc emblematic 
de implementare a “soluţiei finale” a 
naziştilor şi a colaboratorilor lor, iar, din 
punctul de vedere al memoriei, o adevă-
rată metonimie. 

Într-o perspectivă de istorie comparată 
(anul acesta se comemoreză şi centena-
rul genocidului armenilor) şi ţinând seama 
de singularitatea Şoah-ului, Imré Kertész 
a găsit formula adecvată pentru a rezuma 
mecanismul care este la originea genoci-
delor: “Trebuie să ne spunem în mod clar 
că nici un totalitarism de partid sau de 
stat nu este posibil fără discriminare, iar 
forma totalitară a discriminării este în mod 
necesar masacrul, uciderea în masă”. 
(L’Holocauste comme culture, 2009) 

ISTORIE ŞI MEMORIEAUSCHWITZ 1945 – 2015

Un festival de film  
despre Holocaust în România
Pentru prima dată, în România de 

după al doilea război mondial se discută 
problema Holocaustului printr-un festival 
de film. După zeci de ani de tăcere şi 
ascundere a acestui subiect, abordarea 
lui printr-o metodă neconvenţională, la 
acest nivel, este binevenită.

Prima ediţie a Holocaust Film Festival 
a avut loc la sfârşitul lunii ianuarie şi a fost 
organizată de Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din România 
“Elie Wiesel”, în parteneriat cu Ambasa-
da Statelor Unite la Bucureşti şi Muzeul 
Ţăranului Român. Dr. Alexandru Florian, 
directorul Institutului “Elie Wiesel”, a vor-
bit în deschidere despre importanţa unui 
astfel de eveniment în ţara noastră.

“Aceasta este o altă formă de a ne 
asuma istoria. O modalitate nouă de a 
cunoaşte şi de a ne apropia de acest 
subiect. Institutul Elie Wiesel încearcă de 
patru ani încoace să ajungă la un pasaj 
din istoria tragică a omenirii prin modalităţi 
de comunicare ce urmăresc, cu precăde-
re, sensibilitatea oamenilor. Societatea 
românească are o mare problemă. Guver-
nul ţării a fost implicat direct în Holocaust 
şi e greu, pentru orice societate, pentru 
orice comunitate, să-şi recunoască tarele 
pe care le are la un moment dat. Dacă 

s-a întâmplat însă, odată conştientizat şi 
asumat acel subiect, societatea va ieşi 
mai matură şi cu un spirit civic consolidat.”

“Călătoria lui Gruber” a fost proiecţia 
care a deschis Festivalul de Film despre 
Holocaust. Regizorul Radu Gabrea vor-
beşte prin acest film despre Pogromul 
de la Iaşi, din iunie 1941, în care peste 
13.000 de evrei au fost ucişi.

“Filmul acesta a fost foarte apreciat de 
critică pentru că este o altă privire asupra 
Holocaustului. Eu nu arăt nici o oroare, nu 
se vede nici un om schingiut, în schimb, 
spaima, groaza este foarte prezentă pes-
te tot în film. Este un film adevărat, făcut 
cu multă dragoste şi cu tot interesul meu 
pentru istoria adevărată a României.”, a 
spus Radu Gabrea.

La Noul Cinematograf al Regizorului 
Român au mai fost proiectate o serie 
de filme, între care “Genocide”, distins 
cu Oscar în 1982, “Natzi Concentration 
Camps”, “Judgement at Nürenberg”, “The 
path to nazi genocide” sau “The long way 
home”.

În final, trebuie spus că opinia tuturor 
partenerilor organizatori a fost că Holo-
caust Film Festival ar trebui să aibă şi o 
a doua ediţie, anul viitor.

GEORGE GÎLEA

(Urmare din pag. 5)
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Concluzii la un Cod  
Fiscal încă neaplicat

Noul Cod Fiscal lasă să se între-
vadă, între altele, o surprinzătoare 
preocupare pentru respectarea unei 
reglementări legislative care a fost cel 
mai des  încălcată de toate partidele 
aflate la guvernare (inclusiv de PSD). 
Este vorba de obligaţia de a nu aduce 
modificări Codului Fiscal cu mai pu-
ţin de şase luni înainte de aplicarea 
acestora. Acum, pentru respectarea 
acestei mult terfelite norme, premierul 
a declarat chiar că este gata să îşi 
asume răspunderea guvernamentală în 
vederea adoptării Codului Fiscal în timp 
util, pentru a se aplica de la 1 ianuarie 
2016. Oare preocuparea aceasta pentru 
conformarea cu normele legale să aibă 
ceva în comun cu decizia lui Ponta de 
a da o nouă imagine PSD-ului până la 
viitoarele alegeri, decizie care îl face pe 
liderul de la Palatul Victoria să dorească 
şi introducerea în statut a unor măsuri 
drastice împotriva membrilor PSD cu 
dosare penale? 

Oricum, reducerea TVA, a impozite-
lor pe dividende, a CAS şi a altor taxe, 
inclusiv a accizelor, dă un nesperat balon 
de oxigen lumii afacerilor, iar unul dintre 
responsabilii pentru România a „Ernst & 
Young”, una dintre cele mai mari com-
panii de audit şi consultanţă financiară 
din lume, a declarat, conform Mediafax, 
că proiectul guvernamental „este cel mai 
îndrăzneţ set de măsuri fiscale de care 
am avut parte în ultimii 25 de ani”. 

Nu vom intra acum în detalii tehnice 
şi în cifre, dar este clar că iniţiativa este 
una pozitivă, pentru că a reuşit să sperie 
bine opoziţia, care încearcă să-i sperie 
pe români. Gh. Ialomiţianu, fost ministru 
de finanţe al PDL, afirmă că impactul 
bugetar al măsurilor propuse de Executiv 
poate „aduce România în imposibilitatea 
să mai plătească pensii şi salarii, să facă 
investiţii”, iar prim-vicepreşedintele PNL, 
Cătălin Predoiu, a afirmat chiar că pro-

punerile guvernamentale „nu au alt scop 
decât a pârjoli terenul în faţa adversaru-
lui politic”. Cei doi se văd însă în situaţia 
de a fi oarecum contrazişi de Andreea 
Paul, care aminteşte că ... unele dintre 
măsuri au fost propuse de PNL. Deci, nu 
pot fi chiar atât de proaste! Oare când va 
mai înceta în România să conteze cine a 
propus o măsură, ajunsă a fi aplicată de 
un guvern sau altul? Deţine cineva drept 
de autor asupra respectivei iniţiative, nu 
a fost ea făcută într-o calitate retribuită 
din bani publici (membru al guvernului 
sau al Parlamentului), deci nu mai poate 
fi vorba de vreun drept de proprietate 
intelectuală, ci doar de oportunitatea re-
spectivei măsuri pentru poporul român.

În fine, să spunem că propunerile 
guvernamentale au nişte hibe care le 
pot face inaplicabile, în lipsa unei coe-
rente acţiuni guvernamentale: impactul 
negativ bugetar al reglementărilor fiscale 
este de 36 miliarde de lei, care ar trebui 
să fie acoperite din trei surse care, până 
acum, nu au putut fi valorificate de nici 
un guvern: reducerea evaziunii fiscale, 
aducerea la suprafaţă a unei părţi din 
forţa de muncă lucrând la negru şi îmbu-
nătăţirea colectării veniturilor la bugetul 
de stat. „Există acum suficiente resurse 
în zona de economie subterană, care 
ar putea acoperi cu succes gaura din 
bugetul de stat. Rămâne de văzut în ce 
măsură autorităţile vor reuşi să colecteze 
aceste resurse”, spune reprezentantul lui 
„Ernst & Young”. Întrebare retorică, de al 
cărei răspuns depinde dacă propunerile 
guvernamentale vor rămâne sau nu 
simple utopii.

Reuven Rivlin:  
comunitatea arabă  

din Israel nu mai este  
o simplă minoritate

Continuarea dezvoltării rapide a Isra-
elului depinde şi de diminuarea polarită-
ţii economice dintre populaţia evreiască 
şi, pe de o parte, cea arabă din Israel, iar 
pe de alta, cea ultra-ortodoxă. Problema 
relaţiei dintre evreii şi arabii israelieni a 
fost ridicată recent şi de preşedintele 
Israelului, Reuven Rivlin, care a discutat 
cu şefii unor consilii locale arabe din 
Israel şi cu membrii grupului de iniţiativă 
„Impact colectiv”, scopul fiind acela de a 
creşte nivelul angajării de persoane din 
comunitatea arabă. „Există o prăpastie 
serioasă între cele două societăţi (cea 
israeliană şi cea arabă – n. red.) care 
trăiesc una lângă cealaltă, împreună, 
dar fără a se vedea una pe alta”, a atras 
Rivlin atenţia, concluzionând: „Misiunea 
noastră este să construim un pod şi o 

bază pentru un spirit al cooperării între 
comunitatea evreiască şi cea arabă”.

Comunitatea arabă are o pondere 
de 20% în populaţia Israelului, iar copiii 
din primul ciclu şcolar reprezintă 25% 
din totalul elevilor, a spus preşedintele, 
dar nu există decât circa 0,3% salariaţi 
arabi în funcţii de conducere în princi-
palele 50 de companii israeliene. Arabii 
israelieni reprezintă numai 15% din forţa 
de muncă şi contribuie numai cu 8% la 
formarea produsului intern brut israelian. 
De asemenea, se arată în studiul pre-
zentat preşedintelui şi participanţilor la 
întrunire, partea arabă a societăţii isra-
eliene are o rată a sărăciei de 44% şi o 
rată a şomajului de 25%. În sectorul de 
afaceri, numai 5% dintre angajaţi sunt 
arabi, dar 85% dintre cei intervievaţi în 
cadrul studiului amintit au fost de acord 
că ridicarea numărului de arabi angajaţi 
în domeniul afacerilor are „o importanţă 
naţională şi socială”.

Japonia are mai multe 
puncte de încărcare  

a bateriilor la automobilele 
electrice decât benzinării

Fabricantul de automobile Renault-
Nissan a informat recent că în Japonia 
funcţionează 40.000 de puncte de încăr-
care a automobilelor electrice, faţă de 
numai 34.000 de benzinării. Comparativ, 
să mai spunem că în SUA, numărul 
punctelor de încărcare a automobilelor 
electrice este de 9000.

Totuşi, se remarcă un interes cres-
cut al cumpărătorilor de autoturisme 
ecologice noi, mai ales în condiţiile în 
care se dezvoltă reţeaua de alimentare 
a acestui tip de maşini. Astfel, conform 
Agerpres, din modelul Nissan Leaf, au-
toturismul electric cel mai bine vândut 
din lume, s-au comercializat în 2013 
nu mai puţin de 61.507 exemplare, iar 
Renault-Nissan a vândut în 2014 peste 
82.000 de maşini electrice, cu 24% mai 
multe decât în anul precedent.

Cele de mai sus sunt cu atât mai 
interesante cu cât, în 2008, omul de 
afaceri israelian Shai Agassi a reuşit să 
îi convingă pe Shimon Peres şi Ehud 
Olmert să îl sprijine oficial în dezvolta-
rea fabricaţiei mondiale de autoturisme 
electrice, pentru a reduce încasările 
arabilor din comerţul cu petrol. Partenerii 
de atunci ai lui Agassi au fost tocmai 
Nissan şi Renault, dar investiţia privată, 
care a ajuns în final la 850 de milioane 
de dolari, nu a avut atunci succes şi 
compania lui Agassi, Better Place, a dat 
faliment în 2013.

ALEXANDRU MARINESCU

 „Nu intenţionăm  
o măgulire personală”

Era leitmotivul articolului prin care „Curierul 
Israelit” din 16 octombrie 1938 îl prezenta pe 
I.L. Sternbach, care acceptase funcţia de pre-
şedinte al Comunităţii Evreilor din Bucureşti, 
înlocuindu-l pe Sigmund Birman pe perioada 
cât lipsea din Capitală.

După ultimele alegeri, I.L. Sternbach a 
ocupat funcţia de vicepreşedinte al Comunităţii 
din Bucureşti, fiind şi preşedintele Societăţii 
Sacra. Îndeplinirea rolului de preşedinte în 
contextul politic dat nu era o sarcină uşoară. 
Vremurile erau excepţional de grele, pline de 
dificultăţi atât în viaţa comunitară internă cât şi 
în relaţiile cu societatea românească. Măsurile 
antisemite se ţineau lanţ; tendinţa de orientare 
a României spre Germania nazistă devenea tot 
mai evidentă. În ceea ce priveşte viaţa internă 
comunitară, greutăţile erau de ordin material şi 
moral. Cele de ordin material 
erau agravate de prea multe 
nevoi ale obştii pentru între-
ţinerea instituţiilor culturale 
şi de asistenţă publică. Ju-
decând după documentele 
epocii, greutăţile de ordin moral proveneau din 
lipsa tot mai pronunţată a sentimentului datoriei 
faţă de instituţiile comunitare chiar în rândurile 
unor persoane ajunse în conducerea obştii.

Ce se cerea unui conducător sau funcţio-
nar comunitar în condiţiile date? Iată câteva 
răspunsuri publicate în presa vremii. Să simtă 
fiecare membru al comunităţii, conducător 
sau simplu membru că are datoria de a pune 
umărul la promovarea intereselor comunităţii; 
să se pătrundă fiecare membru din conducere 
de adevărul elementar că principalul într-o 
comunitate nu este satisfacerea unor orgolii 
personale sau unor ambiţii, ci înţelegerea şi 
spiritul de sacrificiu pentru instituţiile obştii; să 
dispară obiceiul de a nesocoti munca şi râvna 
celor buni; să se acorde sprijinul şi respectul 
pentru cei care purtând sarcina grea de con-
ducător, îndeplinesc o înaltă misiune în viaţa 
obştească.

 Care erau calităţile lui I.L.Sternbach, nu ca 
lider, ci ca om? La această întrebare articolul 
de prezentare a noului preşedinte sublinia ur-
mătoarele: era lipsit de vanitate şi respingea 
orice măgulire; a dovedit devotament faţă de 
instituţie, atenţie şi dorinţă de a-i ajuta pe simplii 
membri care au nevoie de ajutor material şi 
moral; niciodată nu a făcut caz din munca sa 
de om vrednic şi stăruitor în bine.

Una din principalele preocupări ale condu-
cerii C.E.B. sub preşedinţia lui Sternbach a fost 
ajutorarea celor aflaţi în mizerie. Asigurarea 
cu lemne de încălzit în condiţiile iernii era o 
problemă vitală pentru cei lipsiţi de venituri. 
Astfel, până la sfârşitul anului 1938, au cerut 
ajutor pentru lemne 2200 de familii. Dar ne-
voile nu erau numai în lemne, ci şi în hrană şi 
îmbrăcăminte. Iată de ce una dintre chemările 
patetice ale Comunităţii, semnată de preşe-
dintele Sternbach şi de secretarul general 
Horea Carp, se încheia cu cuvintele: ruga şi 
chemarea noastră la toţi oamenii de bine, la 
toţi cei ce au de prisos îmbrăcăminte uzată să 
le trimită la Comunitate, Str. Dudeşti 24, ca să 
ajungă la o folositoare destinaţie. Rezultatele 
campaniei pentru organizarea ajutorului de iar-
nă au fost analizate de preşedintele Sternbach 
în adunarea plenară a membrilor Consiliului 
Reprezentanţilor Comunităţii, întrunită la 15 
decembrie 1938. În cuvântul său, Sternbach a 
conchis că rezultatele acţiunii de ajutorare nu 
au fost satisfăcătoare. Comunitatea noastră, 
a spus Sternbach, a făcut prea puţin pentru 
cei nenorociţi. Am rămas în urma oraşelor din 
provincie, care în aceste împrejurări nu s-au 
sustras de la cea mai elementară datorie de 
milă. Şi totuşi, ziarul „Curierul Israelit” publica 
săptămână de săptămână lista nominală a 
celor care veneau la datorie.

În încheierea adunării, a luat cuvântul şef-
rabinul dr. I.I. Niemirower. Şef-rabinul Cultului 
Mozaic din România a insistat asupra necesită-
ţii depăşirii tuturor conflictelor din viaţa internă 
a Comunităţii. Noi, evreii, trebuie să fim uniţi, 
spunea el, şi certurile personale din Comuni-
tate trebuie să înceteze. A cerut pace, linişte, 
armonie şi organizare. Cuvinte pline de tâlc, din 
care rezulta existenţa unor tensiuni care erau 
în detrimentul activităţii comunitare.

LYA BENJAMIN

C.S.I.E.R.
Din istoria 

C.E.B.

ABBA EBAN – personalitate 
israeliană emblematică 

Abba Eban, cunoscut diplomat, 
orator strălucit, fost ministru de exter-
ne, a reprezentat o epocă în evoluţia 
Statului Israel. S-a născut la 2 februarie 
1915, la Cape Town, în Africa de Sud. 
O viaţă, o istorie. În timpul celui de al 
doilea război mondial a fost unul dintre 
sioniştii cei mai activi în capitala Marii 
Britanii, colaborând cu Chaim Weiz-
mann. Totodată, s-a implicat în acţiunile 
desfăşurate de Intelligence Service în 
Egipt, în Palestina. În 1947 a lucrat la 
Jewish Agency la New 
York, fiind în următorii 
zece ani reprezentantul Israelului la 
ONU. In 1959 a revenit în Israel, acti-
vând ca deputat din partea Partidului 
MAPAI, ca ministru în guvernul condus 
de Ben Gurion şi apoi de Levi Eshkol. 
Din 1966 până în 1974 a fost ministru 
de externe, într-o perioadă marcată de 
un război cu mari consecinţe pentru 
Israel (Războiul de Şase Zile, 1973). A 
contribuit la elaborarea şi votarea unor 
rezoluţii ONU de primă importanţă.

În 1988, după trei decenii de par-
ticipare activă la viaţa parlamentară, 
Abba Eban a început o „nouă” carieră, 
academică, scriind studii, predând la 
diverse instituţii de învăţământ superior 
principiile de politică externă, în Israel 
şi în SUA (Princeton, Columbia, G. Wa-
shington) . A fost membru al Academiei 
Americane de Ştiinţe. A publicat: “My 
Country: The Story of Modern Israel”, 
“Voice of Israel”, “The Tide of Nationa-
lism”, “My People”, “The New Diplo-

macy”, “Maze of Justi-
ce”, “Personal Witness”,  

iar în 1998 “Diplomacy for the Next 
Century”. A fost consultant şef la nouă 
posturi de TV ca şi la realizarea unor 
documentare politice, ca de exemplu “A 
Nation is Born”, “The Brink of Peace”, 
despre situaţia din Orientul Apropiat. 
În 2001 i s-a decernat premiul Israel. A 
murit la 17 noiembrie 2002, fiind elogiat 
de majoritatea politicienilor din marile 
state ale lumii. (B.M.M.)

Cum a ajuns 
Crimeea la ruşi

lituanieni, letoni, 
estoni în 1940-41 

şi 1945-49; germanii de pe Volga, din 
Crimeea şi regiunea Odessa – 1941; 
balkari, ceceni, inguşi – 1944; calmuci 
şi turci meşketieni – 1944, tătarii din 
Crimeea – 18 mai 1944, români din Mol-
dova şi din zona Cernăuţi, aproximativ 
între 200.000 şi 400.000 de persoane, 
în 1940 şi după război. În Kazahstan, 
scrie autorul, trăiesc peste 180.000 
de români victime ale deportărilor  sau 
urmaşii acestora.

Multe dintre aceste grupuri etnice 
au fost acuzate că ar fi colaborat cu 
ocupantul german în timpul celui de-al 
doilea război mondial, spune autorul. 
Chiar dacă au existat colaboraţionişti 
printre ei, pedeapsa colectivă a fost o 
nedreptate juridică, numai că, dat fiind 
că astfel de lucruri s-au întâmplat şi în 
alte ţări europene după sfârşitul războ-
iului, nimeni nu a protestat. Berca a con-
statat că „în timpul şi după încheierea 
celui de-al doilea război mondial, Stalin 
a ordonat o serie de deportări la scară 
deosebit de mare, care au afectat pro-
fund compoziţia etnică a Uniunii Sovie-
tice, peste 1,5 milioane de oameni fiind 
deportaţi în Siberia şi în republicile din 
Asia Centrală”. Prin astfel de procedee 
a fost creată şi majoritatea rusofonă din 
Crimeea, ceea ce a facilitat formularea 
pretextului folosit de Putin de „protejare 
a fraţilor ruşi” şi de anexare a peninsulei.

Autorul sugerează şi câteva soluţii, 
atât din partea Ucrainei cât şi a comunităţii  
internaţionale pentru a contracara 
tendinţele hegemoniste ale lui Putin în 
spaţiul ex-sovietic.

EVA GALAMBOS

(Urmare din pag. 14)

100 de ani de la naştere
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Şaptezeci şi trei de ani de la 
scufundarea vasului “Struma”

Se împlinesc anul acesta 73 de ani de 
când vasul „Struma”, care avea la bord 
769 refugiaţi evrei din România în drum 
spre Israel, a fost torpilat de un submarin 
sovietic. Tragedia s-a produs în largul 
coastelor Turciei, care a refuzat să lase 
vasul să intre în portul Istanbul, de frică să 
nu îşi strice relaţiile cu Anglia, care făcea 
presiuni ca „Struma” să nu aibă acces în 
portul turcesc. Refuzul Angliei era cauzat 
atât de faptul că Londra încerca să me-
najeze  sensibilităţile şi interesele aliaţilor 
săi arabi, cât şi de palida scuză că vasul 
provenea dintr-un stat inamic.

Autorităţile române ale vremii au 
avut şi ele partea lor de vină în moartea 
celor aproape 800 de evrei, pentru că 
Antonescu declarase, înainte de plecarea 
navei, că nu îl interesa decât ca vasul să 
plece din România, dar nu îl mai privea 
dacă ajungea în siguranţă în portul de 
destinaţie.

Un ultim amănunt: vaporul, cu motorul 
stricat, avea o capacitate de maximum 
100 de persoane, dar a luat la bord 769. 
Aşadar, deşi torpila care a scufundat 
„Struma” în ziua de 24 februarie 1942 a 
fost trasă de un submarin sovietic, scu-
fundat şi el apoi, în apropierea litoralului 

românesc (unde a şi fost descoperită 
epava sa, în 2008), răspunderea morală 
pentru moartea refugiaţilor evrei aparţi-
ne Turciei, Angliei, României şi Uniunii 
Sovietice.

Din vara lui 2015, se pare că turiştii 
amatori de scufundări vor putea coborî 
în apele teritoriale ale României, în apro-
pierea ţărmului, pentru a vedea epava 
submarinului sovietic SC-213.

De pe „Struma” a existat un singur 
supravieţuitor, David Stoliar. 

Printre cei dispăruţi era şi Itzhak Ter-
catin, fratele colaboratorului nostru, ing. 
Baruch Tercatin, de la care am primit un 
amplu material. Din păcate însă, din lipsă 
de spaţiu, reţinem numai câteva pasaje. 

Itzhak (Puiu) Tercatin s-a născut la 
7 ADAR 5676 (11februarie 1916), fiind 
fiul lui Copel şi Malka Tercatin, din Iaşi, 
o familie binecunoscută, religioasă şi cu 
puternice tendinţe sioniste. La vârsta de 

15 ani era deja foarte activ în mişcarea 
sionistă Bethar, iar în studenţie, la 20 de 
ani, devine şeful organizaţiei ieşene a  
Partidului Bethar, fiind chiar vizitat aca-
să de Zeev Jabotinski, liderul mondial 
al Partidului Bethar, aflat pentru scurtă 
vreme la Iaşi.

Scria mult în ziarele evreieşti din Iaşi 
şi Bucureşti, ducea polemici cu bine-
cunoscutul conducător sionist David 
Komarovski, dar scria şi poezii. În 1938, 
Itzhak Tercatin a scris în ziarul de limbă 
idiş „Haiarden”, apărut la Bucureşti, un 
protest contra hotărârilor Congresului 
Mondial Sionist de la Basel, când Or-
ganizaţia Bethar ‘Brith Trumpeldor a 
părăsit Organizaţia Sionistă şi a devenit 
independentă, avându-l în frunte pe Zeev 
Jabotinski. 

Tânărul evreu din România, care nu 
s-a sfiit să îi atace pe „cei mari”, reproşa 
Congresului că n-a luat atitudine contra 
celor ce lucrează sâmbăta, deşi până 
şi partidele religioase au tăcut, ca să 
primească Certificate de ALYA din cota 
Organizaţiei Sioniste.

Itzhak Tercatin a publicat şi un co-
tidian la Iaşi, împreună cu Maur Shor 
Saveneanu.

„Sunt mai mult decât convins că 
atunci când era în valurile Mării Negre, 
în ultimele lui clipe, cuvântul “HASHEM” 
(Dumnezeu) a fost pe buzele lui”, a sub-
liniat autorul acestor rânduri.

Itzhak Tercatin a urcat printre primii pe 
vasul “Struma”. Pe lista Poliţiei maritime 
din Constanţa figureaza ca al şaptelea 
călător.

Pe vas, Itzhac ţinea seară de seară 
conferinţe şi dezbateri literare, pentru a ri-
dica moralul tuturor călătorilor, după cum 
scria „Yediot Ahronot”, apărut  la Tel Aviv 
în 27 februarie 1942 şi aşa cum menţiona 
şi Leib Kuperstein, în prima carte ce a fost 
scrisă despre tragedia  vasului “Struma” - 
“MEGHILAT  STRUMA - Cazul Struma”. 

Fie amintirea tuturora binecuvântată.
BARUCH TERCATIN  

mare de războaie 
şi masacre poate 

duce la impresia că Dumnezeu s-a retras 
din lumea pe care a clădit-o. 

Una dintre tradiţiile de zeci de ani ale 
C.E. Timişoara este să aducă puţină 
tinereţe şi speranţă în comunităţile din 
Lugoj şi Reşita. În periplul din acest an, 
cei 20 de corişti au fost însoţiţi de rabinul 
Zvika Kfir. 

În prima seară de Hanuca, 16 decem-
brie, evreii sătmăreni au aprins primele 
lumănări de Hanuca în curtea Sinagogii. 
După ce preşedintele Comunităţii, Nicolae 
Decsei, a prezentat pe scurt semnificaţia 
sărbătorii, cei prezenţi au savurat gogo-
şile tradiţionale şi un pahar de vin dulce 
fiert.

Pe 19 decembrie, membrii Comunităţii 
din Sibiu au sărbătorit Hanuca alături 
de care au venit invitaţi din Mediaş şi 
alte localităţi învecinate. Otto Deutsch, 
preşedintele Comunităţii, a vorbit despre 
istoricul, dar şi implicaţiile actuale ale 
sărbătorii de Hanuca. 

La fel ca în ultimii ani, o delegaţie de 
la C.E. Oradea a fost invitată la Sighet, 
unde a bucurat auditoriul cu cântecele 
copiilor. Pentru cei ce aparţin „vârstei de 
aur”, prezenţa copiilor este un simbol al 
continuităţii evreieşti, pe care adesea îl 
percep cu emoţie.

În sala de festivităţi a C.E. Suceava, 
toţi erau bucuroşi de oaspeţi, doritori să 
cânte împreună şi să se simtă cu adevărat 
o comunitate. 

La Tecuci, membrii şi conducerea 

Comunităţii şi-au întâmpinat  oaspeţii, 
pe rabinul Shaffer, dar şi preoţi, scriitori 
şi alţi invitaţi. 

Membrii Comunităţii din Târgu Mureş 
şi invitaţii lor l-au ascultat pe Israel Sabag, 
care a reliefat importanţa fraternităţii 
ca valoare iudaică şi general-umană. 
Sinagoga a fost animată de momente 
muzicale deosebite, oferite de corul şi 
instrumentiştii Comunităţii din Cluj. 

La 16 decembrie, în pofida faptului că 
a fost ziua Revoluţiei de la Timişoara, 
peste 200 de persoane şi VIP-uri au luat 
parte la la festivitatea de Hanuca.  A fost 
organizat un Oneg Şabat special. Mai 
mulţi evrei vârstnici au fost vizitaţi şi li s-a 
adus puţină lumină.  

În prezenţa membrilor şi a preşedintelui 
C.E. Tulcea, a unor autorităţi locale, feţe 
bisericeşti, reprezentanţi ai unor organi-
zaţii ale minorităţilor naţionale, oficiantul 
de cult Suhar Goldstein a vorbit despre 
multiplele semnificaţii ale sărbătorii. 

Comunitatea proaspăt reînfiinţată din 
Zalău a sărbătorit Hanuca la Sinagoga 
din Şimleu Silvaniei.

În discursul său de primire a oaspeţilor 
în Sinagoga din Şimleu Silvaniei, înainte 
de aprinderea lumânărilor, preşedintele 
Dan Has a ţinut să mulţumească în mod 
special Federaţiei şi lui Aurel Vainer 
pentru ajutor, dar şi reprezentanţilor au-
torităţilor locale, prezenţi la eveniment.  
Salutul său a mers şi către rabinii Zvika 
Kfir şi Shraia Kav, către Nicolae Decsei, 
preşedintele C.E. Satu Mare. 

Dr. Aurel Vainer a avut o întâlnire cu 

primarul oraşului Zalău, Radu Capilna-
siu, pentru a discuta despre eventualele 
proiec te comune. 

Templul Coral din Bucureşti a fost 
reinaugurat în prima zi de Hanuca. 

Reinaugurarea a debutat cu dezvelirea 
plăcilor votive de pe faţada clădirii de către 
preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu 
Zgonea, de consilierul prezidenţial Iulian 
Fota, de directorul Centrului pentru Patri-
moniu Imobiliar al F.C.E.R., Rudy Marco-
vici. Panglica inaugurală a Templului Coral 
a fost tăiată de preşedintele Senatului, 
Călin Popescu Tăriceanu, primarul general 
al Capitalei, Sorin Oprescu, secretarul de 
stat Victor Opaschi, preşedintele F.C.E.R., 
Aurel Vainer, şi Paul Schwartz, vicepreşe-
dinte al F.C.E.R., preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti. 

A urmat readucerea sulurilor de Tora 
în templu de către Aurel Vainer şi Paul 
Schwartz şi intonarea imnurilor de stat ale 
României, Israelului şi Uniunii Europene. 

“Templul Coral din Bucureşti se reinau-
gurează sub semnul unei largi deschideri, 
deopotrivă pentru evrei şi neevrei, pentru 
cetăţenii României, ai Europei şi ai lumii”, 
a spus  Aurel Vainer în mesajul inaugu-
ral adresat celor prezenţi, caracterizând 
evenimentul inaugural drept unul istoric. 

Ca în fiecare an, JCC Bucureşti a 
pregătit o serie de programe atractive 
pentru sărbătoarea de Hanuca. 

Mai multe evenimente şi întâlniri au 
fost organizate pentru seniorii de la Că-
minul „Rosen”, cu ocazia sărbătorii de 
Hanuca. 

Hanuca 5775 în comunităţile evreieşti din România
(Urmare din pag. 16)

Zeev Jabotinski, în mijlocul tinerilor intelectuali evrei din Iaşi

“România - a 
spus şeful diplo-

maţiei române - va rămâne puternic 
angajată în acest demers, preluarea de 
către România, în anul 2016, a preşedin-
ţiei Alianţei Internaţionale pentru Memoria 
Holocaustului (IHRA) reprezentând recu-
noaşterea eforturilor constante ale autori-
tăţilor române dedicate păstrării memoriei 
Holocaustului şi promovării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale”.

José Iacobescu, preşedintele Foru-
mului B’nai B’rith “Dr. Moses Rosen”, a 
arătat că iniţiativa „Podurile Toleranţei” 
reprezintă contribuţia etniei iudaice la 
dezvoltarea României şi colaborarea cu 
populaţia majoritară, care s-a realizat 
cu sprijinul autorităţilor române. Primul 

proiect din 2013 a atras aproximativ 3000 
de oameni iar succesul iniţiativei demon-
strează că evreii sunt sprijiniţi. De aceea 
s-a decis reluarea în 2015 a proiectului. 
“În România etnia iudaică este o etnie 
apreciată şi preţuită de către Guvern, iar 
oficialităţile dezvoltă legături, colaborează 
şi realizează schimburi de experienţă cu 
aceasta, în condiţiile în care în România 
antisemitismul este la cel mai scăzut nivel 
din cadrul Uniunii Europene”, a afirmat 
preşedintele BB România. 

La încheierea ceremoniei, el i-a oferit 
lui Bogdan Aurescu volumul care prezintă 
prima ediţie a „Podurilor Toleranţei” şi o 
hartă în care se menţionează locurile din 
România unde se găseşte patrimoniu 
evreiesc. (E.G.)

La MAE s-a lansat cea de a doua ediţie  
a proiectului „Podurile Toleranţei”

(Urmare din pag. 2)

A apărut Harta patrimoniului  
evreiesc din România

Conform documentului, în Bucureşti, cei interesaţi pot vizita sinagogi, cimitire 
evreieşti, muzee, monumente evreieşti, pot merge la spectacolele Teatrului Evre-
iesc de Stat.

Din lucrările C.D. al F.C.E.R.
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J E W I S H  R E A L I T Y

IDIŞE VELT IN RUMENIE – THE YIDDISH WORLD IN ROMANIA
The exhibition with the mentioned title, a rediscovery of the 

Yiddish world and its return to the values of their currently – 
organizers FJCR, JCB, the Museum of the History of Jews in 
Romania –, was inaugurated at the above mentioned Museum 
with the subtitle: The contribution of intellectuals to the Jewish 
legacy. In the public – leaders of FJCR, JCB, BBR, ACPRI, 
JCC. Mircea Rond, president of the Jewish Community from 
Focşani, also attended the event. It is worth mentioning the 
significant presence at governmental, academic, diplomatic 
level and of many Jewish congregation members and friends 
of the community. There were several speakers: FJCR 
president, Dr.Aurel Vainer; Culture Minister Ioan Vulpescu; 
the state secretary at the State Secretariat for Religious 
Affairs, Victor Opaschi; Paula Popoiu, general director of the 
National Village Museum; Mihai Ciubotaru, representative 

of the Counselors Group of General City Hall of Bucharest; 
FJCR vice-president, Eng. Paul Schwartz; Dr. Irina Cajal; Eng. 
Iancu Ţucărman; Dr. Eng. José Blum; they all outlined FJCR 
concerns for the preservation of Yiddish cultural heritage, the 
fact that it constituted a barricade of humanity in the face of 
barbarism in the Holocaust, and today it represents a strategy of 
solidarity with democratic values, the Jewish contribution to the 
development of modern Romania. Carmen Dumitriu opened the 
prize ceremony for teachers who included visiting the Museum 
in the training programs of their students. FJCR president 
handed them Diplomas of Honor on the occasion and also to 
some collectors, art historians, representatives of the JCC and 
the administrative service of FJCR. The musical background - 
excerpts from the concerts of “Bucharest Klezmer Band”.

Jerusalem book fair  
seen from Hasefer stand 

At the International Book Fair in 
Jerusalem, readers of books in Romanian 
language could browse the volumes 
made available by the Ministry of Culture 
within the national stand, where 31 
publishers were brought together. Among 
these, the richest bid, of about 50 titles, 
belonged to Hasefer Publishing House. 
Moreover, the Publishing House of the 
Federation of the Jewish Communities 
from Romania has never missed from the 
Jerusalem Book Fair, the novelty of 2015 
being to be part of the collective presence 
exhibited by Romania. The literary events 
held in Jerusalem by the Ministry of 
Culture from Bucharest, the Romanian 
Cultural Institute, Hasefer and ASILR 
included: a literary café; the presentation 
of Virgil Duda’s works; the discussion 
about “the minor genres -science fiction, 
mystery, children’s and youth literature 
(Horia Gârbea and Bogdan Hrib); the 
debate about Mircea Eliade and Ioan 
Petru Culianu, made by Andrei Oişteanu 
and Moshe Idel, and moderated by 
A. Cioflâncă, on the book “Religion, 
politics and myth”; the discussion held 
by G. Mosari, president of ASILR, Teşu 
Solomovici and Adrian Graunfels about 

100 Israeli poets included in an anthology 
and a “History of the Jews in Romania”; 
the release of the book of Ioan T. Morar, 
entitled “Black and Red”, of the volumes 
signed by Riri Manor (“Stil”) and “Rebel in 
Haifa” by Bianca Marcovici; the discussion 
at the Cultural Center of Jerusalem held 
by Cornel Safirman and Moshe Idel about 
the new volume “The World Seen from 
Jerusalem”, in memory of Leon Volovici. 
Cătălin Mihuleac spoke also about his 
book “America beyond pogrom”. The 
writer also took part at the release of the 
books “The pogrom from Iaşi,” by Radu 
Ioanid, and “The baby granny-girl and her 
story” by Dafna Schoenwald. The debate 
on Carmen Gavrila’s volume about the 
uprising in the East and on the book of 
Shani Boianjiu about the bravery of the 
eternal people was also remarkable. The 
triple release from Hasefer stand received 
high appreciation. After the presentation 
of the books published during the year 
2014, the titles that will see the light in 
2015 were presented to the public. The 
first book released in Jerusalem was “The 
Contribution of the Jewish ethnicity to the 
development of Romania “, presented to 
the audience by Silviu Vexler. Two titles 
published by Hasefer followed, namely: 
“The Start-up Nation. The Story of Israeli 
Economic Miracle “, by Dan Senor and 
Saul Singer, and “The Oppermann 
Brothers” by Lion Feuchtwanger. The 
books were reviewed by familiar names of 
cultural Israeli life, respectively by writer 
Zoltan Terner, journalist Ion Ştiubea, and 
publicist Lucian Herşcovici. Alexandru 
Marinescu, director of the Hasefer 
Publishing House and editor-in-chief 
of “Jewish Reality,” moderated the 
discussions. He also received the card 
of honorary member of the ASILR and 
he received and accepted with joy the 
proposal to become a member of the 
Association of Journalists and Men of 
Culture in Romanian Language. 

The Commemoration  
of the Anti-Jewish Legionary Pogrom 
from Bucharest, January 21-23, 1941
The event marking the 74th commemoration of the Anti-Jewish Legionary Pogrom 

from Bucharest, January 21-23, 1941, was hosted at the National Village Museum, 
with guests representing the Presidency, Government, Parliament, the religious 
organizations, the diplomatic corps. The Deputy Israeli Ambassador in Romania 
joined us. In the public were leaders of FJCR, JCB, BBR, AERVH, ACPRI, Lauder 
Foundation – Romania. Cultural personalities, members of the „Golden generation” 
Club, residents of the „Rosen” nursing home, Jews from Bucharest and friends of the 
community participated. The event was conducted by FJCR, the National Institute for 
the Study of the Holocaust in Romania “Elie Wiesel” (INSHR-EW), the Romanian-
Israeli Cultural Center (CCRI), the National Village Museum “Dimitrie Gusti”. Speeches 
were held by Dr. Aurel Vainer, president of FJCR, Bogdan Stanoievici, state secretary 
at the Ministry of Culture, Victor Opaschi, state secretary at the State Secretariat for 
Religious Affairs, Paula Popoiu, general director of the mentioned museum, Professor 
Priest Ion Armaşu, representing Patriarch Daniel, Abraham Marian Cioceanu, 
president of CCRI, Vasile Daniel, state secretary of the National Agency for Roma, 
Razvan Rusu, representative of the Ministry for Foreign Affairs, Traian Dobrescu, NLP 
deputee, Dr. Alexandru Florian, general director of INSHR – EW, Eng. Jose Iacobescu, 
president of BBR, Dragoş Şeuleanu, executive manager of Cluster Măgurele, Mihnea 
Brâncoveanu, representative of “Omenia” Foundation, Dr. Anca Ciuciu Tudorancea, 
CSIER researcher, Cristina Vlăducu, representative of Red Cross, Dr. Violeta Albu, 
professor at the Catholic Theology Faculty of the University of Bucharest, Eng. Paul 
Schwartz, FJCR vice-president, Dr. Irina Cajal, state subsecretary in the Ministry of 
Culture, General (in reserve) Mihai Ionescu, Dr. Adrian Cioflâncă, Viorel Ilie, mayor of 
Moineşti,  Dr. Lya Benjamin, Dr. Adina Babeş, Colonel (in reserve) Aurel Ianovici. The 
speakers referred to: assuming the past; the importance of education in stopping the 
anti-Semitism, the need for legislation to sanction the deniers, the duty of survivors 
to tell the truth as long as they still have a voice. 

“Nightmare of the national history” was the essence of President Klaus Iohannis’s 
message. “A crime against Romania itself”- the summary of the message conveyed 
by the Minister delegate of the Romanians from everywhere, Angel Tâlvăr. At the 
cemetery Giurgiului and at the former Slaughterhouse, president and vice-president 
Dr. Aurel Vainer and Eng. Paul Schwartz, presidential counselor Dr. Eng. José Blum 
have reminded the atrocities in January ‘41. FJCR president, Rabbi Rafael Shaffer 
and Nathan Neta said Kadish and El Male Rahamim.

International Holocaust 
Remembrance Day - commemorated 

in the world and in our country 
On January 27 the International 

Holocaust Remembrance Day was 
commemorated, the day when in 1945, 
the Soviet Army liberated the few survivors 
of the extermination camp Auschwitz-
Birkenau. This year 70 years have passed 
and there were many events organized 
on the occasion.

In Auschwitz, 300 survivors gathered 
in front of the Death Gate at the former 
Birkenau Camp to commemorate the 
70 years from their release. Together 
with them, there were present leaders of 
states and governments of 40 countries, 
as well as diplomats, representatives of 
international organizations and community 
organizations, religious representatives, 
journalists.

The guests were received by Bronislaw 
Komorowski, President of the Republic 
of Poland, who has told the survivors 
that each of them is a keeper of the 
memory of Auschwitz. “This memory 
is not only about the crime itself ... 
but about totalitarianism, xenophobia, 
anti-Semitism, the fundamentals of our 
civilization’s collapse. It is our task, the 
task of Europe and the world, to remember 
and it is our obligation to remember for 
the future,” said the President of Poland. 
Three of the former inmates - Halina 
Birenbaum, Kazimierz Albin and Roman 
Kent hold then a speech.

Ronald s. Lauder, President of the 
World Jewish Congress, was also 
among the speakers, representing 
here a group of donors who support 
the Auschwitz-Birkenau Foundation. 
He stated that the “demonization of the 
Jews came back” and that the Jews 
of Europe must fear again due to their 
faith. After the speeches, rabbis and 
Christians priests, representing different 
religions, prayed at the monument 
in Birkenau. The documentary film 
“Auschwitz” was projected. At the end of 
the commemorative events, delegates 
of the former prisoners, representatives 
of states and of some foundations have 
lit candles at the monument. Professors 
Andrei Marga, Ladislau Gyemant and 
Carol Iancu were the guests on behalf 

of Romania.
On the International Holocaust 

Remembrance Day, Romania’s President, 
Klaus Johannis, awarded the National 
Order “Faithful Service” in grade of Knight 
to seven survivors of the extermination 
camps. “Through this ceremony, said the 
President, I seek to bring a pious homage 
to all the Holocaust victims of World War II 
and ... I have a sacred mission - to protect 
the memory of the Holocaust victims 
and to honor the historical truth”. In his 
turn Prime Minister Victor Ponta sent a 
message in which he underlined “the 
need to respect the diversity, tolerance 
and freedom, values that should not be 
violated”.

FJCR has marked this day as part of the 
Symposium dedicated to the Bucharest 
Pogrom. The commemorative moment 
was evoked in all communities. The Jewish 
Community from Iaşi organized together 
with the “Elie Wiesel” Institute and the 
French Institute “Days of Remembrance”, 
in which new data about the Pogrom 
of Iaşi were presented. In Braşov, the 
community members have listened to the 
evocation submitted by Rachel Năstase, 
survivor of Auschwitz. From Şimleu 
Silvaniei left a large delegation - teachers, 
students, representatives of educational 
and cultural institutions in the county, 
members of the Jewish community - to 
attend ceremonies at Auschwitz. In 
Bacău, a symposium was organized. 
In Bistriţa a reverential concert was 
organized, followed by the speech of the 
Community President Fredi Deac, about 
the deportation of Jews from the locality. 
In Satu Mare, the commemorative event 
was held near the Deportees Monument 
in the courtyard of the synagogue, with a 
large participation. Community President, 
adv. N. Decsei, spoke of the tragedy of 
the Jews from Satu Mare. A symposium 
was also organized.  

The President of the Arad Jewish 
Community, Eng. Ionel Schlesinger, 
p a r t i c i p a t e d  i n  V i e n n a  t o  t h e 
commemoration of the Holocaust. 
The International Council of Christians 
and Jews organized the impressive 

event .  Surv ivors  o f 
t h e  e x t e r m i n a t i o n 
c a m p s  s p o k e  a n d 
the participants drew 
attention to the danger of 
forgetting and denial.  In 
the Republic of Moldova, 
the Jewish community 
has organized together 
with the Foreign Ministry 
and  the  Bureau  o f 
Interethnic Relations a 
conference dedicated 
to the commemoration 
of the 70th anniversary 
o f  the l ibera t ion o f 
Auschwitz.
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EVREI NĂSCUŢI ÎN LUNA MARTIE

Yitzhak Rabin - general şi politician 
israelian, fost Şef al Marelui Stat Major al 
Armatei de Apărare a Israelului în timpul 
Războiului de şase zile (1967), ministru al 
Apărării, precum şi cel de al cincilea prim-
ministru al Israelului. Laureat al Premiului 
Nobel pentru pace. Născut la 1 martie 1922, 
asasinat în 1995.

Solomon Marcus - matematician şi 
filosof, membru al Academiei Române. 
Printre studiile sale, lucrări de lingvistică 
matematică şi analiză matematică, precum 
şi de filosofie a ştiinţei şi culturii. Născut la 
Bacău, la 1 martie 1925. 

Sholem Aleichem (Şalom Alehem, 
pseudonim al lui S. Rabinowitz). Scriitor 
clasic al literaturii idiş. Romanul Stele rătă-
citoare se referă la teatrul idiş din România 
la inceputul secolului al XX-lea, ţară pe care 
a vizitat-o în drum spre America. Născut 
la Pereiaslav (Ucraina), la 2 martie 1859. 
Decedat la New York, 1916.

Eugen Relgis (Siegler) - scriitor, eseist, 
sociolog, întemeietor al curentului umanita-
rist (pacifist) în România. Născut la Iaşi (2 
martie 1895), a emigrat în Uruguay înaintea 
celui de al doilea război mondial, devenind 
scriitor de limbă spaniolă. Decedat la Mon-
tevideo, în 1987.

Joseph Schmidt - tenor şi actor de ci-
nema. A cântat muzică de operă, canţonete 
napolitane, muzică sinagogală. Cantor la 
Templul Coral din Cernăuţi, prezent ulterior 
pe scenele teatrelor de operă din România 
(Bucureşti), Austria, Germania, Olanda, 
America. A murit în lagărul de refugiaţi evrei 
de lângă Zurich, în 1942. 

Malbim (Meir Leib ben Yechiel Michel 
Weiser) - rabin, comentator al Torei. Năs-
cut la Volochysk (7 martie 1809), a învăţat 
Tora la Varşovia. În perioada 1858-1864, 
rabin la Bucureşti, unde a avut conflicte cu 
adepţii reformismului religios. Expulzat din 
România ca urmare a conflictelor interne 
din comunitatea aşkenază. Moare în 1879. 

Felix Aderca (Froim Zelig Adercu) - 
poet, romancier şi eseist, modernist. Născut 
la Puieşti, Vaslui (13 martie 1891). Perse-
cutat atât în perioada Holocaustului, cât 
şi în perioada comunistă; reabilitat târziu. 
Decedat la Bucureşti, în 1962.

Albert Einstein - fizician, autorul teoriei 
relativităţii, considerată unul dintre stâlpii 
fizicii moderne, precum şi filosof al ştiinţei. 
Premiul Nobel pentru Fizică, 1921. Năs-
cut la Ulm, Germania (14 martie 1879), a 
emigrat în SUA în anul 1933, ca urmare a 
opoziţiei sale faţă de regimul nazist. Paci-
fist precum şi susţinător al cauzei sioniste. 
Decedat la Princeton, SUA, în 1955. 

Raymond Aron - sociolog, filosof, 
analist politic. Născut la Paris (14 martie 
1905), a studiat la Ecole Normale Supéri-
eure. Prieten şi adversar ideologic al lui 
Jean Paul Sartre. Refugiat la Londra după 
înfrângerea Franţei, a editat ziarul „France 
Libre”. Decedat la Paris, în 1983.

Jerome Isaac Friedman - fizician, cu-
noscut pentru cercetările sale în domeniul 
fizicii experimentale. Premiul Nobel pentru 
Fizică, 1990. Născut la Chicago, 28 martie 
1930.

Moise Maimonide (Rabi Moşe ben 
Maimon, sau Rambam) - rabin, filosof, 
teolog, medic. Născut la Cordoba, Spania 
(30 martie 1135), şi-a precut o mare parte 
a vieţii la Cairo (Egipt) ca medic al sulta-
nului. Din opera lui vastă amintim: Moreh 
nevukhynim (Călăuza rărăciţilor); Mishneh 
Torah. Decedat la Tverya, Israel, în 1204.

EVREI DECEDAŢI ÎN LUNA MARTIE

Serge Gainsbourg (Lucien Ginsburg) 
- poet, muzician, compozitor, regizor, actor. 
Considerat una dintre cele mai importante 
figuri ale muzicii populare franceze, a com-
pus mai mult de 500 de cântece. Muzica 
lui este considerată legendară în Franţa. 
Născut (1928) şi decedat la Paris (2 martie 
1991).

Moses Gaster - rabin, cercetător în 
domeniul studiilor iudaice şi al studiilor 
româneşti, lider sionist, publicist, memori-
alist. Născut la Bucureşti (1856), a studiat 
la Universitatea din Leipzig şi la Seminarul 
rabinic din Breslau. Revenit în România, 
s-a dedicat studiului folclorului românesc şi 
apocrifelor. Expulzat din România (1885), 
s-a stabilit la Londra, unde a decedat la 5 
martie 1939.

Tia Peltz - graficiană şi pictoriţă mo-

dernă, fiica scriitorului Isac Peltz. Născută 
la Bucureşti, 1923. A desenat şi pe teme 
iudaice. Decedată la Bucureşti, la 3 martie 
1999.

Nicolae Cajal - medic, virusolog, 
membru al Academiei Române. Născut la 
Bucureşti, în 1919. Preşedinte al Federa-
ţiei Comunităţilor Evreieşti din România 
(1994-2004). Decedat la Bucureşti, în 7 
martie 2004.

Menachem Begin - politician israelian. 
Născut la Brest-Litovsk, Polonia, în 1913. 
Lider al organizaţiei ilegale evreieşti Irgun 
Tzvay Leumy, iar, după întemeierea statului 
Israel, al partidului Herut (apoi Likud), din 
partea căruia a fost membru în Knesset. 
După alegerile din 1977 a devenit al şase-
lea prim-ministru al Israelului. Premiul No-
bel pentru Pace, împreună cu preşedintele 
Egiptului, Anwar Sadat (1978). Decedat la 
Ierusalim, în 9 martie 1992. 

Anne Frank (Annelies Marie Frank) 
- autoarea unui celebru jurnal, victimă a 
Holocaustului. Născută la Frankfurt (1929), 
mutată cu familia la Amsterdam (1933), 
a trăit ascunsă împreună cu familia ei 
în perioada 6 iulie 1942 – 3 septembrie 
1944, când au fost descoperiţi şi deportaţi. 
Începând din luna iunie 1942, ea a ţinut 
un jurnal personal. Anne Frank a murit de 
tuberculoză în lagărul de la Bergen-Belsen, 
probabil la 12 martie 1945. 

Victor Brauner - pictor suprarealist. 
Născut la Piatra Neamţ (1903), s-a stabilit la 
Paris,unde a continuat să picteze. Decedat 
la Paris, în 12 martie 1966.

Yehudi Menuhin - violonist celebru şi 
dirijor, elev al lui George Enescu. Născut 
la New York (1916), a cunoscut o carieră 
prodigioasă în timpul celui de al doilea răz-
boi mondial şi ulterior, fiind primul violonist 
evreu care a cântat în Germania în fostul 
lagăr Bergen-Belsen (1945). Decedat în 
Marea Britanie, la 12 martie 1999. 

Karl Marx - filosof şi economist. Născut 
la Trier, Germania (1818), într-o familie cu 
tradiţii rabinice, convertit la luteranism de 
tatăl său la vârsta de 6 ani, a păstrat interes 
pentru problema evreiască. Întemeietor al 
filosofiei materialist-dialectice ”marxiste” şi 
organizator al mişcării socialiste. În ultimele 
decenii ale vieţii a trăit la Londra, unde a 
murit (14 martie 1883). 

August Paul von Wassermann - 
bacteriolog şi igienist. Născut la Bamberg 
(1866). În 1906 a dezvoltat un test de depis-
tare complementară a diagnozei sifilisului. 
Decedat la 16 martie 1925. 

Norbert Wiener - matematician şi filo-
sof, părintele ciberneticii ca ştiinţă. Născut 
la Columbia, Missouri (1894), a studiat la 
Universitatea Harvard şi a fost profesor 
de matematică la Massachusets Institute 
of Technology. A dezvoltat teorii asupra 
ciberneticii, controlului computerului, robo-
ticii, automatizării. Decedat la Stockholm, 
Suedia (18 martie 1964). 

Bernard Malamud - unul dintre cei mai 
mari scriitori evrei americani din secolul 
XX, alături de Saul Bellow şi Philip Roth. 
Născut la Brooklyn, New York (1914). La-
ureat al câtorva premii, printre care Premiul 
Pulitzer şi National Book Award. Decedat 
la Manhattan, New York, 18 martie 1986. 

Marc Chagall - pictor, născut la Liozna 
(Belarus), în 1887. Renumit datorită pictu-
rilor, vitraliilor şi tapiseriilor sale pe teme 
biblice şi iudaice, influenţate de folclorul 
evreiesc. Decedat la Saint-Paul-de-Vence, 
Franţa, la 28 martie 1985. 

Léon Blum - om politic francez. Născut 
la Paris (1872), a urmat studii de drept. 
Orientare socialistă sub influenţa “afacerii 
Dreyfus”. Lider al Frontului Popular Fran-
cez. Prim-ministru al Franţei în trei rânduri 
(4 iunie 1936-22 iunie 1937; 13 martie 
1938-10 aprilie 1938; 16 decembrie 1946-
22 ianuarie 1947). Autor de studii sociale. 
Persecutat, arestat şi deportat în perioada 
Holocaustului. Decedat la Jouy-en-Josas, 
Franţa, la 30 martie 1950.

Julius Barasch (Iuliu Barasch; Yehuda 
ben Mordekhay) - medic, filosof, educator, 
eseist, publicist în limbile ebraică, română, 
germană, unul dintre adepţii mişcării de 
Haskala din Bucureşti. Născut la Brody, 
Galiţia (1815), a învăţat Tora şi a urmat 
studii de filosofie la Leipzig, şi-a dat docto-
ratul în medicină (Berlin, 1841) şi s-a stabilit 
la Bucureşti ca medic, ocupându-se şi de 
educaţia evreiască. Decedat la Bucureşti, 
în 31 martie 1863. 

Biografii şi informaţii culese de 
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y

La 15 februarie (27 Şvat) se împli-
nesc 26 de ani de la dispariţia lui ISRAIL 
BERCOVICI, eminent om de cultură, poet 
sensibil. Îi păstrează vie amintirea dr. Mir-
jam Bercovici, soţie, Emanuel Ulubeanu, 
nepot, şi toţi cei ce l-au cunoscut.

Cu regret anunţăm prietenii că la 23 
ianuarie 2015 a încetat din viaţă, după  
grele suferinţe, FELICIA MOHR, colabo-
ratoare la revista “Realitatea Evreiască” 
(fostă “Revista Cultului Mozaic”), poetă, 
autoare a trei volume de versuri, memorii, 
ş.a. S-a născut la 14 februarie 1919, a 
studiat la ASE, a fost crainică la Radio 
România, cercetător ştiinţific la un insti-
tut al Academiei Române, a colaborat la 
reviste  din ţară. Fie-i memoria binecu-
vântată. R.E.

Soţul, dr. Văleanu Luigi, zdrobit de 
durere, deplânge cu lacrimi amare moar-
tea fulgerătoare a celei mai iubite soţii  
dr. EDITH POLLAK HIRSCH. 

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna ianuarie 2015: ISRAILOVICI MINA (79 de 
ani, Cimitirul Giurgiului), BIRER FELIX (90 de ani, Cimitirul Giurgiului), BRATIANU 
LEON (79 de ani, Cimitirul Giurgiului)

Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară în luna ianuarie 2015: LEIBOVICI ANA (81 de 
ani, Piatra Neamţ)

La 27 februarie 2015 comemorăm 
19 ani de la dispariţia minunatului soţ, 
tată şi bunic DAVID BĂNESCU. Veşni-
că amintire! Familia.

Josette Maidanek, soţie, şi prietenii 
anunţă cu durere că a trecut un an 
de la trecerea în nefiinţă, la 22 martie 
2014, a iubitului nostru ISRAEL (MICU) 
MAIDANEK. Amintirea lui nu se va 
şterge niciodată din sufletele noastre.

La 14 ianuarie 2015 am comemorat 
2 ani de tristeţe şi dor de la plecarea în 
veşnicie a dragului nostru ing. PINCU 
KAISERMAN (z.l.), fost preşedinte al 
Comunităţii Evreilor Iaşi.  Cu doar 3 săp-
tămâni înainte de despărţire, la 20 de-
cembrie 2012,  l-a precedat în eternitate 
iubita lui soră ROSA KAISERMAN (z.l.) 
Nu putem uita blândeţea, dragostea 
lor pentru semeni, spiritul conciliant şi 
generozitatea lor. Regretele şi neuitarea 
le însoţesc amintirea. Odihnească-se 
în pace!

Livia, soţie, anunţă cu profundă du-
rere stingerea din viaţă, la vârsta de 90 
de ani, în 29 ianuarie 2015, a iubitului 
soţ HIRSCH EDMUND, un exemplu 
luminos de fidelitate şi dăruire, alături 
de care am trăit în dragoste, respect 
şi armonie 40 de ani. Copiii Sandu, 
Dorel, Ovidiu şi nepoţii şi toţi cei care 
l-au cunoscut şi admirat îi vor păstra o 
amintire veşnică. Dumnezeu să-l odih-
nească în pace.

Sonia Rosman, soţie, împreună cu 
familia din Israel şi Canada anunţă trista 
şi dureroasa veste a trecerii dincolo 
a soţului nepreţuit ROSMAN HUGO, 
profesor universitar de excepţie, o viaţă 
închinată familiei, prietenilor, Facultăţii 
de Electronică, redacţiei Buletinului In-
stitutului Politehnic din Iaşi, cercetărilor 
de specialitate. Un soţ deosebit, un OM. 
Dumnezeu să-l odihnească.

In memoriam Elie It zhaki
Mă întristez întotdeauna când aflu 

despre dispariţia unui om  de a cărui 
valoare mi-am putut da seama, chiar 
dacă nu m-am întâlnit decât de puţine ori 
cu el. Pe Elie Itzhaki, ultimul director al 
Sohnut-ului din România, l-am cunoscut 
când i-am luat un interviu pentru revista 
noastră. Am stat de vorbă mult timp  şi 
am aflat lucruri interesante despre viaţa 
şi preocupările lui. Ceea ce am reţinut 
din convorbirea cu el, şi mi-am adus 
aminte acum, a fost un lucru care a do-
vedit  înţelegerea lui faţă de viitor, faţă 
de evoluţiile fenomenelor internaţionale, 
faţă de potenţialele pericole care  i-ar  
putea pândi pe evrei. Întâlnirea noastră 
s-a desfăşurat în urmă cu şase-şapte 
ani, când lucrurile păreau mai liniştite. 
Mi-a povestit despre viaţa lui, pe scurt, 
amintirile lui despre Maramureş, unde 
şi-a petrecut copilăria, despre alia, despre 
cum şi de ce şi-a schimbat “meseria”, - din 
militar israelian în diplomat -, ca apoi să 
se ocupe, în special, de alia-ua evreilor 
din fosta URSS. Mi-a relatat şi un amă-
nunt palpitant: prezenţa lui în România 
în timpul evenimentelor din decembrie 
1989 şi cum era cât pe ce să fie închis 
ca… spion, despre ce a văzut atunci pe 
străzile Bucureştiului. Dar lucrul cel mai 
important pe care mi l-a spus a fost, de 
fapt, un răspuns la întrebarea mea: “Ce 
faceţi acum în România, când oricine a 
vrut şi a putut pleca, a emigrat”. “Eu vreau 
să conving pe cât mai mulţi dintre cei care 
mai sunt în România, indiferent dacă sunt 
tineri sau vârstnici (pe care-i ajuta în mod 
special să ajungă cu bine la copii), să facă 
alia. Şi dacă nu în mod concret, să aibă 
dosarul făcut, formele aprobate pentru ca, 
la o adică, autorităţile israeliene să-i poată 
transporta imediat în Israel”. M-a sfătuit şi 
pe mine să-mi strâng actele; bineînţeles, 
comodă cum sunt, nu le-am adunat. Şi ce 
dreptate a avut! Spre norocul nostru, nu în 
ceea ce priveşte evreii din România, dar 

sfatul lui nu era numai pentru noi. Acum, 
în alte părţi ale Europei, evreii iau în cal-
cul varianta emigrării, din cauza valului 
crescând de antisemitism care de-acum 
le ameninţă viaţa. 

Ultima dată am citit despre gestul ex-
traordinar al lui Elie Itzhaki când, prin efor-
turile lui (şi ale altora), a reuşit să salveze 
viaţa tânărului Daniel Finţi,  victimă a unui 
groaznic accident despre care am relatat 
în paginile “Realităţii Evreieşti”. A aranjat 
să fie transportat de urgenţă în Israel, să 
i se facă formele de cetăţenie pentru ca 
să poată beneficia de toate drepturile de 
care se bucură israelienii. Azi, Daniel Finţi 
trăieşte şi datorită acestui om. Şi cine ştie 
câte alte gesturi nu a făcut, despre care, 
în modestia lui, nu a vorbit şi a considerat 
că, aşa cum se spune, “se înscriu în fişa 
postului”.

Ne luăm cu întristare rămas bun de la 
el, cu gândul că ne va rămâne în memo-
rie încă multă vreme. Să-i fie amintirea 
binecuvântată!

EVA GALAMBOS

Comunitatea Evreilor Dej anunţă 
cu mare tristeţe decesul respectatului 
nostru prieten EDMUND HIRSCH, om 
de înaltă distincţie şi moralitate, care a 
pus în slujba comunităţii noastre talentul 
şi experienţa sa în cei 16 ani în care a 
lucrat alături de noi. Fie-i memoria bine-
cuvântată!
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„Am învăţat de 
la rezistenţa prin 

cultură a evreilor între anii 1940 - 1944 
să facem rezistenţă prin cultură în ultimii 
ani ai epocii Ceauşescu”. 

Directorul general al Muzeului Naţional 
al Satului „Dimitrie Gusti”, Paula Popoiu, 
a reafirmat dorinţa de punere în aplicare 
a proiectului unei Alei a Comunităţilor 
Etnice, cu menirea de a pune în valoare 
modelul de bună convieţuire interetnică în 
România şi le-a felicitat pe realizatoarele 
expoziţiei. „Trebuie să acceptăm că a 
contempla pasiv trecutul, după atentatele 
teroriste din Franţa, Belgia, Norvegia, nu 
e de ajuns”, a spus reprezentantul Gru-
pului de Consilieri ai Primăriei Generale 
a Municipiului Bucureşti, Mihai Ciubotaru. 
Şi – referitor la vernisaj: „Avem nevoie 
de asemenea strategii, de solidaritate, 
coerenţă, eficienţă. F.C.E.R. nu încetează 
să ne uimească prin creativitate”. 

Reamintind volumul despre contribuţia 
evreilor la cultura română, ing. Paul Sch-
wartz, vicepreşedinte F.C.E.R. şi preşe-
dinte C.E.B., a menţionat modul în care 
evreii au realizat în trecut o infrastructură 
proprie, în care şcoala ocupa un loc 
central, şi a apreciat activitatea de azi a 
formaţiei „Bucharest Klezmer Band”. Irina 
Cajal a definit expoziţia ca „incursiune 
într-o istorie încă nescrisă: a comunităţilor 
locale, a vieţii de familie, a şcolii şi, nu în 
cele din urmă, a meseriilor”. Ing. Iancu 
Ţucărman a reamintit secvenţe dureroase 
din istoria ascensiunii antisemitismului 
interbelic, dar şi unele mărturii postbelice 

de apreciere a culturii idiş din partea unor 
neevrei, formaţi în medii evreieşti. După 
distrugerile uriaşe din anii Holocaustului, 
ceea ce a putut fi salvat există în acest 
muzeu, a arătat consilierul preşedintelui 
F.C.E.R., dr. ing. José Blum. Şi acest 
tezaur capătă, prin actuala expoziţie, o 
nouă viaţă. Referindu-se la istoria tea-
trului evreiesc în România, ing. Anette 
Vainer a atras atenţia asupra activităţii 
teatrului evreiesc din Iaşi, imediat după 
al doilea război mondial. 

 Mulţumind directorului general de la 
Muzeul Naţional al Satului, posturilor de 
radio Bucureşti şi regional, referenţilor 
de specialitate ai Catalogului, JCC - 
Bucureşti, Carmen Dumitriu a deschis 
ceremonia de premiere a profesorilor care 
au inclus vizitarea muzeului în programele 
de instruire pentru elevii lor. Preşedintele 
F.C.E.R. a înmânat Diplome de Onoare 
profesorilor Viorica Petrescu de la Şcoala 
78 (şcoală care a primit, separat, aceeaşi 
diplomă), Elena Zamfir – Liceul „Dimitrie 
Cantemir”, Stana Marta – Şcoala Gim-
nazială din comuna Berceni, judeţul Ilfov. 
Au fost înmânate diplome colecţionarului 
Dragan Georgevici, istoricului de artă 
Alexandru Măciucă, responsabilei JCC 
a Clubului Generaţiei de Aur, Sanda 
Wolf, şefului Serviciului Administrativ al 
F.C.E.R., Jean Bercu. Evenimentul s-a 
încheiat cu o trataţie, având drept fond 
muzical fragmente din concertele forma-
ţiei „Bucharest Klezmer Band”. 

IULIA DELEANU

IDIŞE VELT IN RUMENIE – 
LUMEA IDIŞ ÎN ROMÂNIA

(Urmare din pag. 16)

A.E.R.V.H. protestează împotriva amânării 
termenului de aplicare a legii 143/2014

În numele membrilor Asociației Evrei-
lor din România Victime ale Holocaustu-
lui (A.E.R.V.H.) protestăm împotriva art. 
43 din OUG nr. 83 / 12.12.2014, prin care 
aplicarea legii 143/2014 este amânată 
de la 01.01.2015 la 01.01.2017.

Legea 143/2014, votată în unanimi-
tate de Parlamentul României, prevede 
creșterea indemnizației celor care bene-
ficiază de legea 189/2000.

Printre beneficiarii acestei legi se 
numără persoanele care au avut de 
suferit în urma persecuțiilor etnice din 
perioada antonesciană și persoanele 
care în timpul războiului au fost nevoite 
să-și părăsească locurile de baștină, 
devenind “refugiați”.

Ultima mărire a indemnizației pentru 
aceste persoane a avut loc în anul 2006. 
Prin legea 232/09.06.2006, adoptată de 
Parlamentul României, indemnizația a 
ajuns la 100 lei/lună, pentru fiecare an 
de deportare și 50 lei/lună pentru cei 
internați abuziv în spitale de psihiatrie 
sau cu domiciliu obligatoriu.

Au trecut de atunci peste 8 ani. În 
acest timp, rata mortalității în rândul 
supraviețuitorilor Holocaustului a fost 
tot mai mare (și suntem convinși că legi-
le biologice au acționat în același fel și 
asupra foștilor refugiați), numărul lor s-a 
micșorat, starea sănătății celor rămași în 
viață a devenit tot mai precară, costurile 
vieții și cele aferente îngrijirii medicale au 
crescut semnificativ, până și pensilie au 
crescut, ținându-se seama cât de cât de 
rata inflației, dar indemnizațiile au rămas 
aceleași. Și nici unul dintre guvernele 
care s-au succedat nu s-a gândit să 
emită o ordonanță de urgență pentru 
creșterea acestor indemnizații. Când se 
ajungea la acest “capitol”, nu erau bani.

Până la urmă, răspunzând nume-
roaselor solicitări depuse pe parcursul 

anilor, Parlamentul României, luând în 
considerare motivele menționate, a votat 
în unanimitate legea 143/21.10.2014 
prin care este prevăzută, începând de 
la 01.01.2015, creșterea indemnizațiilor 
pentru aceste două categorii de oameni 
pe cale de dispariție.

Vigilența neostoită a guvernului pen-
tru cheltuirea eficientă a banului public a 
sunat însă alarma. Deviza “nu sunt bani” 
a intrat în funcțiune. De data aceasta, 
guvernul s-a gândit și a acționat rapid: a 
emis OUG nr. 83/2014, art. 43, prin care 
amână cu 2 ani aplicarea legii 143/2014. 
Cu alte cuvinte, legea va fi aplicată atunci 
când cei mai mulți dintre beneficiari vor 
fi trecut în lumea celor drepți. Cu sprijin 
guvernamental.

Pregătirea noastră în domeniu nu 
ne permite să ne pronunțăm dacă OUG 
nr. 83/2014, art. 43 este sau nu este 
constituțională. Dar putem afirma cu 
certitudine că este imorală.

Suferințele cumplite prin care au tre-
cut cei care fac obiectul legii 143/2014 
nu pot fi recompensate prin nici un fel 
de reparații. Tinerețea și viața sfărâ-
mată nu are cum să fie “reparată”. Dar 
indemnizațiile la care ne referim pot con-
tribui la o ameliorare a situației precare, 
determinate de însăși biologia vârstei.

Natura umană cuprinde în ea și 
săvârșirea de erori. Considerăm că și 
OUG nr 83/2014, art. 43 este rezultatul 
unei astfel de erori.

Ne adresăm tuturor factorilor în drept, 
cu rugămintea de a interveni pentru 
corectarea acestei erori și aplicarea 
întocmai a prevederilor legii 143/2014, 
adoptată de Parlamentul României.

LIVIU BERIS
preşedinte AERVH
ISRAEL TANNER

   vicepreşedinte AERVH

Seminar pe tema  
Holocaustului la CCD Bacău
Casa Corpului Didactic „Grigore Tă-

băcaru” Bacău, în parteneriat cu Institutul 
Naţional pentru Studierea Holocaustului 
din România „Elie Wiesel”, a organizat 
vineri, 13 februarie, un seminar pe tema 
Holocaustului. Programul de formare con-
tinuă “Holocaust, combaterea rasismului 
şi discriminării” se adresează profesori-
lor de istorie şi ştiinţe socio-umane din 
învăţământul preuniversitar şi este parte 
integrantă a proiectului naţional ”Educaţie 
pentru viitor prin înţelegerea trecutului”, 
iniţiat şi organizat de Ambasada SUA la 
Bucureşti, Muzeul Holocaustului de la 
Washington, Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel” şi Ministerul Educaţiei. 

Acest important eveniment a fost 
onorat de prezenţa invitatului special, 
Marjorie A. Stern, ataşat cultural al Amba-
sadei SUA la Bucureşti. Printre subiectele 
abordate, ea s-a referit la problematica 
antisemitismului şi istoria sa în Statele 
Unite ale Americii.  Prof. Gabriel Stan, di-
rectorul Casei Corpului Didactic „Grigore 
Tăbăcaru” Bacău, a subliniat importanţa 

organizării unor astfel de evenimente, 
necesare demersului educativ. “În ultima 
perioadă, Casa Corpului Didactic „Grigore 
Tăbăcaru” Bacău a organizat o serie de 
evenimente notabile, în parteneriat cu 
Institutul Naţional pentru Studierea Ho-
locaustului din România „Elie Wiesel”. 
Şi acum temele puse în dezbatere vor 
face referire la combaterea discriminării, 
promovarea respectului şi a înţelege-
rii reciproce, dar şi la universalitatea 
umanismului. Din nefericire, intoleranţa, 
ura rasială, xenofobia şi antisemitismul 
se manifestă încă în lume. De aceea, 
mai ales tânăra generaţie trebuie să fie 
educată în spiritul promovării toleranţei 
şi a bunei înţelegeri. În acest context, 
noua prezenţă a diplomatului american 
la Bacău ne bucură şi ne onorează”, a 
conchis el. Reprezentantul Ambasadei 
SUA la Bucureşti a avut o întâlnire cu 
liceenii implicaţi în proiectul English Ac-
cess Microscholarship, program finanţat 
direct de Departamentul de Stat al SUA, 
prin Ambasada de la Bucureşti

DAN DRUŢĂ

Gabriel Stan, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” - Bacău,  
Gabriel Leahu, secretar general - Ministerul Educaţiei, Marjorie A. Stern, Cultural Officer al 
Ambasadei SUA la Bucureşti, Alexandru Florian, director general al I.N.S.H.R. - Elie Viesel.

F.C.E.R.: Guvernul României 
a desconsiderat drepturile 

supravieţuitorilor Holocaustului
COMUNICAT

Luând act de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 “privind salari-
zarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice”, persoanele persecutate din motive etnice, de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945, au constatat cu mâhnire, dezamăgire şi indignare, prorogarea până la 
1 ianuarie 2017 a punerii în drepturile stabilite prin Legea nr. 143/2014, promulgată 
de Preşedintele României la 20 octombrie 2014.

Împreună cu evreii supravieţuitori ai Holocaustului, sunt îndreptăţiţi să primească 
indemnizaţii majorate prin această Lege în principal etnici români, care au îndurat 
grave suferinţe în urma nefastului pact Ribbentrop-Molotov, refugiindu-se în Ro-
mânia, ţara lor natală.

Prin prevederile art. 43 din OUG nr. 83/2014, Guvernul României a desconsi-
derat în mod grav şi neîntemeiat aşteptările, total îndreptăţite, ale celor în cauză. 

In calitatea mea de Deputat în Parlamentul României, aparţinând Grupului Par-
lamentar al Minorităţilor Naţionale, îmi exprim totala insatisfacţie, întrucât de mai 
mulţi ani, împreună cu ceilalţi iniţiatori ai Proiectului Legislativ, am militat pentru o 
oarecare aducere la zi a drepturilor băneşti cuvenite persoanelor “persecutate de 
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până 
la 6 martie 1945, din motive etnice”.

Colegii parlamentari, din toate partidele aflate în Parlamentul României, au 
considerat, prin votul lor, total îndreptăţită propunerea noastră legislativă, pentru 
care am acţionat cu insistenţă, fiind adoptată în unanimitate la 30 septembrie 2014.

Considerăm că indemnizaţiile prevăzute în noua Lege au un caracter simbolic 
şi moral, devenind un sprijin strict necesar în asigurarea unui trai decent. 

De altfel, numărul beneficiarilor acestei Legi, cetăţeni români, se micşorează în 
mod continuu, ca urmare a stării precare de sănătate, a creşterii costurilor de viaţă 
şi a celor aferente îngrijirilor medicale de bază. 

Suntem contactaţi zilnic de zeci de supravieţuitori ai Holocaustului, de Comuni-
tăţile Evreieşti din România şi organizaţii care reprezintă cetăţenii români refugiaţi 
din Ardealul de Nord, Basarabia, Bucovina şi ţinutul Herţa, care nu pot înţelege 
motivaţia ce a stat în spatele acestui mod de a proceda al Guvernului României. 

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România solicită Primului Ministru să re-
nunţe la Art. 43 din OUG nr. 83/2014 şi Parlamentului României să nu acorde votul 
solicitat de Guvern pentru aprobarea, prin Lege, a Ordonanţei de Urgenţă. 

Se va realiza astfel un act de dreptate faţă de supravieţuitorii Holocaustului şi 
ceilalţi beneficiari, datorită suferinţelor îndurate prin smulgerea neîntemeiată şi 
dureroasă a unor teritorii din graniţele României. 

AUREL VAINER
deputat, preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 444-445 (1244-1245) - 1 - 28 februarie 2015  23

zicedid ze`ivnd
י"ב שבט תשע"ה  -  ט' אדר תשע"ה כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

תערוכה שכותרתה "העולם האידי ברומניה", גילוי מחדש 
של ערכי העולם האידי והבאתם מחדש להווה נפתחה 

במוזיאון לתולדות יהודי רומניה. מארגני התערוכה היו 
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, קהילת יהודי 
בוקרשט, והמוזיאון לתולדות יהודי רומניה. תת-כותרת 

התערוכה הייתה: תרומת האינטלקטואלים למורשת היהודית. 
בין המשתתפים בטקס הפתיחה היו ראשי הפדרציה של 

הקהילות היהודיות מרומניה, של קהילת יהודי בוקרשט, של 
בני ברית רומניה, ארגון המרכז לתרבות רומניה-ישראל, 

המרכז הקהילתי היהודי. כמו כן השתתף יו"ר קהילת יהודי 
פוקשאני, מירצ'א רונד. משתתפים נוספים הגיעו כנציגים 
ברמה ממשלתית, אקדמית, דיפלומטית, וגם יהודים רבים 

מבוקרשט וידידים של הקהילה. הדוברים – יו"ר הפדרציה של 
הקהילות היהודיות מרומניה, ד"ר אאורל ויינר; שר התרבות, 

יואן וולפסקו; מזכיר המדינה במזכירות המדינה לענייני 
דתות, ויקטור אופסקי; מנכ"ל המוזיאון הלאומי של הכפר, 

פאולה פופויו; נציג קבוצת היועצים של עיריית בוקרשט 

הבירה, מיכאי צ'יבוטרו; סגן יו"ר הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, המהנדס פאול שווארץ; ד"ר אירינה 

קאז'אל; המהנדס ינקו צוקרמן; היועץ ד"ר ז'וסי בלום – כולם 
ציינו את מאמצי הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה 

לשמירת המורשת התרבותית האידישאית. כמו כן הדגישו את 
עצם היותה של התרבות האידית מחסום של האנושות בפני 
הפרעות בשנות השואה – והיום תרבות זו היא סמן לאחדות 

הערכים הדמוקרטיים ותרומתם של היהודים להתפתחותה של 
רומניה המודרנית.

קארמן דומיטרו פתחה את טקס הענקת הפרסים למורים 
שכללו ביקור במוזיאון בין תוכניות הלימודים של תלמידיהם. 

יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה העניק 
להם תעודות כבוד. תעודות כבוד הוענקו גם לאספנים, 

להיסטוריונים של האמנות, לנציגים של המרכז הקהילתי 
היהודי, לנציגם של השירות המנהלי של הפדרציה של 

הקהילות היהודיות מרומניה. מוזיקת רקע כללה קטעים מן 
הקונצרטים של להקת "בוקרשט כלי זמר באנד".

"יידישע וועלט אין רומניע" – העולם האידי ברומניה

יריד הספרים 
הבינלאומי 

מירושלים, בעיני 
ביתן "הספר"

ביריד הספרים הבינלאומי 
מירושלים, הקוראים בשפה הרומנית 

יכלו לעיין בספרים שהובאו על ידי 
משרד התרבות של רומניה במסגרת 

הביתן הלאומי, שבו השתתפו 31 
הוצאות ספרים יחדיו. 

המבחר העשיר ביותר, בן 50 
כותרים, היה של הוצאת "הספר". יש 

לציין שהוצאת ספרים זו, הקיימת 
במסגרת הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה, השתתפה תמיד 
ביריד הספרים בירושלים: החידוש 

השנה, 2015, הוא היותה חלק בתצוגה 
הקבוצתית של רומניה.

בין האירועים הספרותיים שאורגנו 
בירושלים על ידי משרד התרבות 

של רומניה, המכון הרומני לתרבות, 
הוצאת "הספר" וגם אגודת הסופרים 

הישראליים הכותבים בשפה הרומנית 
היו: קפה ספרותי; הצגת כתביו של 

וירג'יל דודא; שיחה על סוגי ספרות 
"חשובים פחות" – בלשי, מדע 

בדיוני, ספרות ילדים ונוער (על ידי 
הוריא גרביא ובוגדאן חריב); דיון 

על אודות מירצ'א אליאדה וגם יואן 
פטרו קוליאנו. בדיון השתתפו אנדרי 

אוישטיאנו ומשה אידל. את הדיון 
הנחה אדריאן צ'ופלנקא, בהתבססו 
על הספר "דת, פוליטיקה ומיתוס"; 

שיחה בין ג' מוסרי, יו"ר אגודת 
הסופרים הישראליים הכותבים בשפה 

הרומנית, טשו סולומוביץ ואדריאן 
גראונפלס על אודות 100 משוררים 

ישראליים שנכללו בלקט וגם על הספר 
"תולדות יהודי רומניה"; השקת הספר 
"שחור ואדום" מאת יואן ת' מוראר; 

השקת הקבצים "עוד" מאת ריקי מנור, 
וגם "המורדת מחיפה" מאת ביאנקה 

מרקוביץ; שיחה במרכז התרבות 
שבירושלים בין קוסטל ספירמן למשה 
אידל על אודות הספר החדש "העולם, 
כפי שרואים אותו בירושלים", לזכרו 

של ליאון וולוביץ ז"ל. במרכז התרבות 
הנ"ל דיבר גם הסופר קטלין מיכוליאק 

על ספרו "אמריקה שמעבר לפרעות". 
סופר זה השתתף גם בהשקת הספרים 

"פרעות יאסי" מאת ראדו יואניד 
וגם "הילדה-סבתא וסיפורה" מאת 

דפנה שונוואלד. מעניין היה גם הדיון 
בספרה של קרמן גאברילא על המרד 

במזרח התיכון ועל ספרה של שני 
בוינג'יו "עם הנצח לא מפחד". 

כמו כן ניתנה הערכה להשקה 
המשולשת בביתן "הספר", שבו 

הוצגו ספרים שראו אור בשנת 2014 
וצוינו כותרים של ספרים שראו אור 
בשנת 2015. הספר הראשון שהושק 
בירושלים היה "תרומתה של העדה 
היהודית להתפתחותה של רומניה". 

את הספר הציג בפני הקהל היועץ 
סילביו וכסלר. לאחר מכן הוצגו שני 

ספרים שפירסמה הוצאת "הספר" 
בתרגום רומני והם: "מדינת הסטרט-

אפ: מנוע הצמיחה הכלכלי של 
ישראל", מאת דן סינור ושאול זינגר; 
והספר "האחים אופרמן" מאת ליאון 
פויכטוונגר. בספרים הנ"ל דנו אנשי 
רוח ידועים מחיי הרוח הישראליים: 

הסופר זולטן טרנר, העיתונאי יון 
שטיוביא, הסופר-העיתונאי לוסיאן 
הרשקוביץ. את הדיונים הנ"ל הנחה 

מנהל הוצאת "הספר" והעורך הראשי 
של העיתון "המציאות היהודית" 

אלכסנדרו מארינסקו. בהזדמנות זו 
קיבל אלכסנדרו מארינסקו תעודה 

של חבר-כבוד באגודת הסופרים 
הישראליים הכותבים בשפה הרומנית 

ואף הוצע לו להיות חבר באגודת 
העיתונאים ואנשי הרוח דוברי השפה 

הרומנית, הצעה שהתקבלה על ידיו 
בשמחה.

היום הבינלאומי של השואה צוין בעולם וברומניה מדינתנו

אזכרת הפרעות הליגיונרי האנטי-יהודי מבוקרשט, 23-21 בינואר 1941

היום הבינלאומי של השואה נקבע 
ל-27 בינואר. זה היום שבו, בשנת 

1945, שיחרר הצבא הסובייטי את מעט 
הניצולים של מחנה ההשמדה אושוויץ-

בירקנאו. בשנה זו ימלאו 70 שנה לאירוע 
הנ"ל ולכבוד כך אורגנו אירועים רבים.

באושוויץ – 300 ניצולים התכנסו 
אל מול שער המוות של המחנה לשעבר 
בירקנאו כדי להזכיר את 70 השנה מאז 
שחרורם. איתם יחד, ברגעים החגיגיים, 
השתתפו ראשי מדינות וראשי ממשלות 
מ-40 מדינות, דיפלומטים, נציגים של 

ארגונים בינלאומיים וארגונים קהילתיים, 
נציגי הדתות השונות ועיתונאים.

את פני האורחים הקביל ברוניסלב 
קומורובסקי, נשיא פולין. לניצולים 

אמר נשיא פולין שכל אחד מהם הוא 
שומר הזיכרון של אושוויץ: "זיכרון זה 

אינו רק למעשי הרצח עצמם... אלא גם 
לטוטליטריות, שנאת זרים, אנטישמיות, 

שהם יסודות ההרס של תרבותנו... זה 
תפקידנו, תפקידה של אירופה ותפקיד 

העולם כולו – לזכור – וחובתנו היא לזכור 
למען העתיד", אמר נשיא פולין. 

לאחר מכן נאמו שלושה ניצולים, 
אסירים לשעבר – חלינה בירנבאום, 

קאזימיירז אלבין, רומן קנט. בין הדוברים 
היה גם רונלד ש' לאודר, יו"ר הקונגרס 

היהודי העולמי, שייצג קבוצה של תורמים 
שתומכים בקרן אושוויץ-בירקנאו. הוא 

הצהיר ש"הדמוניזציה של היהודים חזרה 
ויהודי אירופה שוב חזרו לפחד בגלל 

אמונתם". 
לאחר הנאומים כולם, התפללו רבנים 

וכוהני-דת נוצרים, נציגים של דתות 
שונות, ליד האנדרטה שבבירקנאו. בסוף 

אירועי הזיכרון הוצג הסרט התיעודי 
"אושוויץ", ושליחים של האסירים 

לשעבר, נציגים של מדינות ושל קרנות 
אחדות הדליקו נרות ליד האנדרטה. 

מרומניה הוזמנו פרופ' אנדריי מארגא, 
פרופ' לדיסלאו גיאמנט ופרופ' קארול 

ינקו. לרגל היום הבינלאומי של השואה, 
נשיא רומניה, קלאוס יוחאניס, העניק את 

האות הלאומית "שירות נאמנה" בדרגת 
קאוואלר לשבעה ניצולים של מחנות 

ההשמדה. "בטקס זה", אמר נשיא רומניה, 
"אני רוצה להביע הערצה לכל קורבנות 
השואה מימי מלחמת העולם השנייה... 
יש לי שליחות קדושה להגן על זיכרונם 
של קורבנות השואה ולכבד את האמת 

ההיסטורית". ראש ממשלת רומניה, 
ויקטור פונטא, שלח מסר בו הדגיש את 

הצורך "לכבד את השוני, הסובלנות 
והחופש; ערכים שאסור להפר אותם".

הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה ציינה יום זה במסגרת הכנס 

המיועד לפרעות בוקרשט. רגע של אזכרה 
היה בכל הקהילות היהודיות. בעיר יאסי, 

הקהילה היהודית, בשיתוף המכון "אלי 
ויזל" והמכון הצרפתי, אירגנה את "ימי 

הזיכרון", בהם הוצגו נתונים חדשים 
על פרעות יאסי. בעיר בראשוב, חברי 
הקהילה היהודית שמעו את הרצאתה 

של רחל נסטסה, ניצולת שואה. מן 
העיר שימלאול סילבניי יצאה משלחת 

גדולה – מורים, תלמידים, נציגים של 
מוסדות חינוך ותרבות מן המחוז, חברי 

הקהילה היהודית – כדי להשתתף בטקסים 
שבאושוויץ. בעיר בקאו אורגן כנס, בעיר 

ביסטריצה אורגן קונצרט זיכרון מלווה 
בנאומו של ראש הקהילה היהודית, 

פרדי דיאק, על אודות גירוש היהודים 
המקומיים. בעיר סאטו מארה, אירוע 
הזיכרון התקיים ליד האנדרטה לזכר 

המגורשים שבחצר בית הכנסת. באירוע 
זה השתתפו אנשים רבים. יו"ר הקהילה, 

עו"ד נ' דצ'יי, דיבר על הטרגדיה של 
יהודי סאטו-מארה. נוסף לאירוע הזיכרון 

התקיים גם כנס בעיר. 
יו"ר קהילת יהודי אראד, המהנדס יונל 
שלזינגר, השתתף בטקס האזכרה של יום 
השואה שנערך בעיר וינה. האירוע אורגן 

על ידי המועצה העולמית של נוצרים 
ויהודים. בטקס נאמו ניצולים ממחנות 
ההשמדה ונמסר מסר אזהרה על סכנת 

ההכחשה והשכחה. 
ברפובליקה מולדובה, הקהילה 

היהודית, בשיתוף משרד החוץ ומשרד 
ליחסים בין-עדתיים, אירגנה ועדה 

מיוחדת לציון 70 שנה לשחרור מחנה 
אושוויץ.

ציון 74 שנים מפרעות הליגיונרים 
האנטי-יהודים מבוקרשט, 23-21 

בינואר 1941, נערך במוזיאון הלאומי 
של הכפר, בנוכחותם של אורחים, 

נציגים של נשיאות רומניה, ממשלתה 
והפרלמנט שלה, הארגונים הדתיים, 

והסגל הדיפלומטי. לצדנו ישב ממלא 
מקום השגריר של ישראל ברומניה. 

בציבור המשתתפים היו נציגי הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה, קהילת 
יהודי בוקרשט, ארגון בני ברית רומניה, 

אגודת היהודים מרומניה קורבנות השואה, 
ארגון המרכז לתרבות רומניה-ישראל, 
קרן לאודר-רומניה. כן השתתפו אנשי 

רוח, חברי המועצות "דור הזהב", תושבי 
בית האבות ע"ש עמליה וד"ר משה רוזן, 

יהודים מבוקרשט וחברי הקהילה. האירוע 
אורגן על ידי הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה, המכון הלאומי לחקר 
השואה ברומניה ע"ש אלי ויזל, המרכז 

לתרבות רומניה-ישראל, המוזיאון 
הלאומי של הכפר ע"ש דימיטריה גוסטי. 

באירוע נאמו יו"ר הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, ד"ר אאורל ויינר; 

מזכיר המדינה במשרד התרבות, בוגדאן 

סטאנוייביץ; מזכיר המדינה לענייני 
דתות, ויקטור אופנסקי; מנכ"ל המוזיאון 

הנ"ל, פאולה פופויו; כוהן דת פרופ' יון 
ארמאשו, נציגו של הפטריארך דניאל; 
יו"ר המרכז לתרבות רומניה-ישראל, 

אברהם מאריאן צ'יוצ'אנו; מזכיר המדינה 
של הסוכנות הלאומית למען הצוענים, 

ואסילי דניאל; נציג משרד החוץ, רזוואן 
רוסו; חבר הפרלמנט מטעם המפלגה 

הלאומית-הליברלית טראיאן דוברסקו; 
מנכ"ל המכון לחקר שואת יהודי רומניה 

ע"ש "אלי ויזל", ד"ר אלכסנדרו פלוריאן; 
יו"ר בני ברית רומניה, ז'וסי יעקובסקו; 

המנהל בפועל של תשלובת מאגורלה, 
דראגוש שאולאנו; נציג קרן "אומניה" 

מיכניא ברנקובאנו; עובדת מחקר 
במרכז לחקר תולדות יהודי רומניה, 

ד"ר אנקה צ'יוצ'יו טודוראנצ'א; נציגת 
הצלב האדום, קריסטינה ולאדוקו; פרופ' 

ויולטה אלבו מהפקולטה לתיאולוגיה 
קתולית שבאוניברסיטת בוקרשט; סגן 
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה, המהנדס פאול שווארץ; מזכיר 
המדינה במשרד התרבות, ד"ר אירינה 

קאז'אל; הגנרל בהסתייגות מיכאי יונסקו; 

ד"ר אדריאן צ'יופלנקא; ראש עיריית 
מוינשטי, ויורל איליה; ד"ר ליאה בנימין; 

ד"ר עדינה באבש; הקולונל בהסתייגות 
אאורל ינוביץ. הדוברים התייחסו לקבלת 

העבר על עצמנו, לחשיבות החינוך לעצירת 
האנטישמיות, לצורך בחוקים שיענישו את 

מכחישי השואה, לחובת הניצולים לספר 
את האמת כל זמן שהם עדיין מסוגלים 

לכך. "הסיוט של ההיסטוריה הלאומית" 
היה הרעיון המרכזי במסר של נשיא 

רומניה, קלאוס יוחאניס. "מעשה רצח נגד 
רומניה עצמה" היה רעיון מרכזי במסר 

שנשלח על ידי השר בענייני התפוצה 
הרומנית, אנגל טלוואר. 

בבית העלמין ע"ש ג'יורג'יולוי ובבית 
המטבחיים לשעבר, יו"ר הפדרציה של 

הקהילות היהודיות מרומניה, ד"ר אאורל 
ויינר וסגנו, המהנדס פאול שווארץ, וכן 

היועץ הנשיאותי ד"ר ז'וסי בלום, הזכירו 
את מעשי האכזריות שבינואר 1941. יו"ר 

הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, 
ד"ר אאורל ויינר, הרב רפאל שפר ונתן 

נטע אמרו קדיש ותפילת "אל מלא 
רחמים".
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Soţii – ca  amanţi
Harold Pinter îşi începe piesa abrupt 

şi surprinzător… Cum soţia are – în mod 
declarat şi asumat - un amant, Richard 
i-a pus la dispoziţie, între anumite ore, 

chiar căminul conjugal. Şi, ca şi când acest cuplu nu 
era suficient de atipic, iat-o pe Sara declarându-i soţului 
ei nedezminţită iubire…

Pe urmele autorului britanic (ditamai laureatul Nobel!), creatorii spec-
tacolului TES cu „Amantul” (premieră pe ţară, traducerea Violeta Popa) 
întreţin şi dezvoltă ambiguitatea dialogului, a stărilor, a atitudinilor. Ne 
gândim că ar fi vorba doar de “un joc” al celor doi. Înclinăm să credem, 
mai ales, că “amantlâcul” e imaginar, o fantezie pe post de afrodiziac. 
Totuşi, nu e aşa. Pactul straniu al celor doi are temeiuri reale. Sara are 
o veche relaţie extraconjugală şi, în plus, cu apetituri de femeie fatală, 
a gustat şi alte aventuri  dulci-amare. E drept, pretinde că libertinajul ei 
este o replică la iniţiativa lui „de a călca strâmb”. O banală poveste cu 
o femeie „d’aia” – se justifică Richard! Numai că – se pare – cam toţi 
bărbaţii pretind asta. Iar mai toate „escapadele”,inclusiv cele ale eroilor 
noştri, sunt sortite eşecului! Şi astfel, redeveniţi, prin forţa lucrurilor, pe 
deplin liberi – Richard şi Sara o pot lua de la capăt. Altfel! Morala filo-
sofiei de budoar a lui Pinter: soţii pot redescoperi flacăra pasiunii – ca 
amanţi; fructificând „acasă” experienţele adulterine, dând frâu în familie 
fanteziilor gustate aiurea.

Excelent jucat, spectacolul TES este regizat cu fineţe şi inventivitate 
de Vlad Stănescu. Interpreţi virtuozi, în forme de zile mari, încep prin a-şi 
compune personajele în chip realist. El – Mircea Rusu – încarnează un 
bărbat uşor trecut şi vag-greoi,blazat, ori resemnat ce îşi disimulează 
rău interesul, curiozitatea, de fapt neliniştea faţă de viaţa secretă a 
consoartei. Ea – Maia Morgenstern – sugerează singurătatea, izolarea, 
insatisfacţia, aşteptarea a ceva nedefinit, iar, pe de altă parte, afirmă o 
reală dulceaţă şi tandreţe (chiar dacă rostite „în falset”) pentru partenerul 
încornorat. Amândoi propun un măiestrit joc de mască, dedublare între 
ce simt şi ce exprimă sau lasă să se vadă. Apoi,cam brusc, cei doi artişti 
modifică registrul teatral. Compun ostentativ, demonstrativ, un stil de 
joc bizar, arbitrar – grotesc, întrucâtva autoironic. Aşa se întâmplă când 
Maia - Sara evocă nebunia „evadărilor”, iar Mircea Rusu intră rând pe 
rând în pielea tuturor partenerilor ei erotici.

Un tur de forţă artistic remarcabil!

„Marea iubire a lui Sebastian”
Recenta premieră a teatrului radiofonic „Marea iubire a lui Sebastian” 

este o dramatizare după „Artistul şi oglinda”; memoriile în care Leni 
Caler, cea care a fost marea iubire, “fericirea şi blestemul”  şi muza 
inspiratoare a lui Mihail Sebastian, opune versiunea sa – paginilor din 
cunoscutul „Jurnal” ce le evocă „întâlnirile”.

Spectacolul (regie, scenariu, adaptare) este semnat de Diana Mihai-
lopol, tânăra creatoare consacrată şi de Premiul UNITER dobândit în 
2014 (pentru Două nuvele: „Ştergarul cu cocoş” şi „Beregata de oţel”, 
transpunere după M. Bulgakov.)

Reuşita montării datorează enorm lui Marius Manole (cel mai iubit 
actor al generaţiei sale, care este aici autorul „Stelei fără nume”) şi 
binecunoscutei Rodica Mandache (Leni). De efect este şi utilizarea 
fragmentului din „Jocul de-a vacanţa” (înregistrare din 1975), în care 
frisonantul dialog Mona-Ştefan Valeriu este însufleţit de Raluca Zamfi-
rescu şi Radu Beligan. 

NATALIA STANCU

înţeleasă în 
acest context 
mult mai larg, 
al unei perso-
nalităţi cultu-
rale polimorfe, 
care a practi-
cat simultan 
m a i  m u l t e 
discursuri şi a 
abordat mult 
mai multe do-
menii decât stricta ficţiune literară.

Cel de-al doilea capitol al Dimensiu-
nii... este, cred eu, încă şi mai îndrăzneţ 
decât primul. Bazat pe o cunoaştere în 
profunzime a operei, criticul Geo Şerban 
ne oferă, în „Saga Sebastian”, un Mihail 
Sebastian par lui-même: o reconstituire 
autobiografică, realizată prin intermediul 
confesiunilor pe care autorul însuşi le 
strecoară în eseurile şi în textele sale 
publicistice. Capitolul este o contribuţie 
de primă mână la biografia lui Sebastian 

şi, astfel, la mai buna înţelegere a poziţiei 
sale în contextul dezbaterilor interbelice 
cu privire la asimilism, sionism şi alte 
opţiuni ideologice care animau intelectu-
alitatea evreiască din România.

Fiecare secţiune este prevăzută cu 
o bogată iconografie, în parte inedită, 
reconstituind şi vizual epopeea existenţei 
unuia dintre cei mai importanţi cărturari 
români ai secolului XX, precum şi cu 
introduceri şi comentarii aparţinându-i 
criticului Geo Şerban. Comentarii deloc 
neglijabile, dimpotrivă, căci alcătuiesc o 
adevărată introducere în opera şi în gân-
direa autorului, ca şi în contextele foarte 
complicate ale epocii. 

Prin toate acestea, Dimensiunea 
Sebastian devine bibliografie obligatorie 
pentru orice cercetător al interbelicului 
românesc.

RĂZVAN VONCU
*GEO ŞERBAN – Dimensiunea Sebastian. 

Incursiuni documentare, Editura Hasefer, Bucureşti, 
2013.

Geo Şerban ş i 
Editura Hasefer ne 
propun o adevăra-
tă provocare: de a 
recunoaşte, la două 
decenii de la apariţia 
Jurnalului lui Mihai 
Sebastian (cu care 
putem spune că a în-
ceput relectura scri-
itorului), adevărata 
dimensiune a acestei 
personalităţi, în cultu-

ra română din secolul trecut. 
Intitulată chiar Dimensiunea Sebas-

tian, cercetarea lui Geo Şerban, deşi 
bogat ilustrată, nu este un album, ci un 
tip foarte particular (şi inspirat!) de ediţie 
comentată. Mergând mai departe decât 
ediţia academică în cunoaşterea operei 
lui Mihail Sebastian, Geo Şerban ne pro-
pune, de fapt, o ediţie „ghidată”, care nu 
e altceva decât schiţa unei substanţiale 
monografii. Nu doar a scriitorului, ci a per-

sonalităţii culturale care a fost Sebastian: 
una dintre cele mai importante din secolul 
XX românesc, pe deplin comparabilă cu 
Tudor Vianu, N. Steinhardt sau Mircea 
Eliade.

Astfel, editorul a împărţit Dimensiunea 
Sebastian în două mari secţiuni. 

Prima, intitulată „Raţiuni pentru noi 
contextualizări”, parcurge faţetele perso-
nalităţii complexe care a fost Mihail Se-
bastian: scriitorul de ficţiune, pasionatul 
de arte plastice şi muzică, teatrologul, 
eseistul pe teme culturologice, franco-
fonul, umanistul, europeanul şi spiritul 
democratic. Evantaiul configurat de Geo 
Şerban este esenţial pentru a înţelege în 
ce constă cu adevărat importanţa lui Se-
bastian în cultura română, depăşind astfel 
rezervele (inoportune) ale lui G. Călinescu 
din Istoria literaturii române de la origini 
până în prezent. Sebastian nu este doar 
un scriitor care, murind prea timpuriu, 
pare că nu şi-a desăvârşit opera. Însăşi 
opera sa prozastică şi teatrală trebuie 

Dimensiunea excelenţei
Realitatea 

cărţii

E ceva putred în Danemarca?
Doi oameni şi-au pierdut recent viaţa în aten-

tatul de la Copenhaga, alţi patru au fost răniţi. 
Primul, producătorul de film Finn Norgaard, a fost 
ucis în atacul unei cafenele din capitala daneză, 
unde avea loc o conferinţă despre libertatea 
presei, susţinută de controversatul caricaturist 
suedez Lars Vilks, autorul unor desene despre 
Mahomed; cel de-al doilea, Dan Uzan, paznicul 
sinagogii, a murit în tirul din faţa lăcaşului de cult. 
Atentatorul, un danez de origine arabă şi religie 
musulmană, a fost ucis de poliţie. Acestea sunt 
faptele, deja cunoscute de toţi, iar imediat după 
eveniment, răspunsul la întrebarea din titlu ar fi 
putut fi afirmativ, aşa cum l-a şi pronunţat Mar-
cellus, personajul lui Shakespeare din „Hamlet”.

Ambasadorul Israelului la Bucureşti, Dan Ben-
Eliezer, a subliniat, într-o declaraţie transmisă 
de ambasadă, că „recentele atacuri teroriste de 
la Copenhaga au aceleaşi semne distinctive ca 
atacurile criminale din Paris, din luna ianuarie: un 
atac comis de fundamentalişti islamişti  asupra 
unui simbol al libertăţii de exprimare, care este 
critic faţă de radicalismul islamist, (...) urmat de 
un asalt asupra comunităţii evreieşti”. Iar amba-
sadorul israelian concluzionează corect: „Istoria îi 
cere Europei să fie deosebit de vigilentă cu privire 
la problematica antisemitismului şi să protejeze 
evreii”.

Lucrurile se complică însă, aşa că întrebarea 
amintită ar trebui să fie deja schimbată. Poate ar 
fi mai corect să vedem dacă nu cumva e ceva 
putred în Europa. Nici aşa însă, răspunsul nu 
e simplu. Cu numai o zi înainte de atentatele 
de la Copenhaga, la Paris, premierul Manuel 
Valls pronunţa un discurs fulminant în Adunarea 
Naţională, în memoria victimelor atentatului din 
capitala Franţei. Şi, cinste lui, nu se rezuma nu-
mai la evenimentele care au adus aproape două 
milioane de oameni pe străzile Parisului. Pornind 
de la premisa că „un reviriment al antisemitismului 
este simptoma unei crize a democraţiei”, primul 
ministru le-a reproşat compatrioţilor săi că „în 
Franţa, ţara emanicipării evreilor cu două sute 
de ani în urmă, dar şi una dintre ţările agoniei lor, 
acum 70 de ani”, locuitorii nu s-au revoltat nici 
atunci când pe străzi s-au auzit strigătele „Moarte 
evreilor”, nici când s-au produs fapte abominabile, 
precum cea de la Creteil (despre care am scris, 
la vremea respectivă), nici când elevi de 7-8 ani 
le spun profesorilor că duşmanul lor „sunt evreii”. 
În afara antisemitismului istoric, explică Valls, 
avem de-a face cu unul nou, născut „din cartierele 
noastre, din Internet, din antenele de satelit, din 
sărăcie abjectă şi ură împotriva Israelului”.

Numai că, tot cu o zi înainte de atentatele de 
la Copenhaga, chiar în Capitala Danemarcei, 
imamul Hajj Saeed a spus, din faţa unui drapel 

al ISIS, că „dialogul inter-
cultural este o idee nocivă”, că promotorii acestui 
dialog vor ca „toate religiile să fie egale, ceea ce 
pune semnul egalităţii între Adevăr şi Minciună”! 
Ceea ce te duce cu gândul tot la Hamlet, dar nu 
la replica privind putregaiul, ci la lamentaţiile prin-
ţului, care acuza timpul că şi-a ieşit din ţâţâni şi îşi 
blestema soarta care l-a adus pe lume pentru a-l 
pune el la loc! Şi te întrebi, cine poate fi azi acel 
Hamlet capabil să pună la locul lor vremurile cu 
totul ieşite din ţâţâni!

O reacţie posibilă la această răsturnare a 
vremurilor este cea a evreilor francezi, care au 
plecat în număr de două ori mai mare către Is-
rael în 2014, decât în 2013. O alta este însă cea 
a locuitorilor  Danemarcei şi Norvegiei, care au 
arătat că ştiu să facă pavăză în faţa evreilor şi să 
fie solidari cu ei.

Dacă la Paris, majoritatea demonstranţilor 
din zilele de după atentatul de la săptămânalul 
de umor şi atitudine au defilat strigând „Eu sunt 
Charlie”, uitând în mare măsură de evreii împuş-
caţi la Hyper Cacher şi atrăgându-şi, prin pasivi-
tate repetată, reproşurile meritate din partea lui 
Manuel Valls, la Copenhaga şi în alte oraşe din 
Danemarca, zeci de mii de danezi au defilat cu 
torţe, comemorând ambele victime, lăsând mii 
de flori şi de steaguri daneze şi israeliene în faţa 
sinagogii şi cântând melodia „Imagine” (Imaginea-
ză-ţi), a lui John Lennon, din care reproducem trei 
versuri cu tâlc: „O frăţie a oamenilor/Imaginează-ţi 
toţi oamenii/Împărtăşind întreaga lume”.

Aşadar, putregaiul de care vorbea Marcellus 
nu a cuprins (Slavă Domnului) toată lumea. Iar 
cel mai emoţionant semnal a venit de la Oslo, 
unde cam 1000 de tineri musulmani, dintre cei 
care sigur nu îl ascultă pe Hajj Saeed, s-au strâns 
sâmbăta seara în jurul sinagogii din Oslo şi au 
format un imens inel uman, în semn de apărare 
a lăcaşului de cult evreiesc. „Trebuie să ucidem 
prejudecăţile şi să părăsim ura”, a declarat Has-
san Raja pentru „Wall Street Journal”. „Noi, mu-
sulmanii, suntem confruntaţi cu aceeaşi teamă, ca 
şi voi, evreii, şi îi vom face faţă împreună”, a spus 
tânăra Hajrah Ashrad, unul dintre organizatori. 
„Allahu Akbar”, le-a răspuns rabinul Michael Mel-
chior, care a explicat: „Dumnezeul nostru comun 
este pretutindeni în lume, dar mai ales unde se 
formează inele şi punţi între oameni”!

Aceste semne nu trebuie ignorate, pentru 
că, deşi românul spune, cu dreptate, că nu se 
face primăvară cu o floare, reacţia danezilor şi 
a musulmanilor norvegieni arată limpede cine 
este acel Hamlet capabil să pună la loc timpul, 
în ţâţânile sale: popoarele în sânul cărora trăiesc 
minorităţile evreieşti.

ALEXANDRU MARINESCU
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