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HAG
PESAH 

SAMEAH!

Israelienii 
au votat 

securitatea 
naţională

În po da prognozelor care dădeau 
câştig de cauză Uniunii Sioniste, de cen-
tru-stânga, şi aşteptării unui număr mare 
de israelieni de a vedea schimbarea, 
Likud, partidul de centru-dreapta al pre-
mierului Netanyahu, a câştigat alegerile 
legislative din Israel, situându-se la mare  
distanţă de ocupantul locului doi, formaţi-
unea lui Isaac Herzog. După numărarea 
voturilor, Likud a obţinut aproximativ 24 
la sută, ceea ce înseamnă 30 de locuri 
în Knesset, iar coaliţia lui Herzog - 18,76 
la sută, adică 24 de locuri. Lista Arabă 
Unită, cu 11 la sută, va avea 14 deputaţi. 
Urmează, pe rând, Yesh Atid al lui Yair 
Lapid - cu 11 locuri, Kulanu, un partid 
nou în inţat, cu 10 locuri, Beit Yehudi al 
lui Naftali Benett - cu 8 locuri, partidul 
religios Shass - cu 7 locuri, Israel Beitenu, 
al lui Avigdor Liberman, cu 6 locuri, Iuda-
ismul Unit al Torei - cu 6 locuri şi Meretz, 
centru-stânga, cu patru locuri. 

Potrivit analiştilor, răsturnarea de 
situaţie în favoarea Likud ar   avut loc în 
ultimele zile de campanie electorală şi 
chiar în ziua votului. Premierul Netanyahu 
a atras atenţia de mai multe ori că victoria 
centrului-stânga va însemna concesii 
teritoriale pentru palestinieni, cedarea 
Cisiordaniei şi instalarea acolo a unui al 
doilea Hamastan. Mai mult, într-un dis-
curs ţinut cu trei zile înaintea scrutinului, 
Netanyahu a declarat că renunţă la ideea 
celor două state – un stat palestinian 
alături de Israel – asumată în 2009, chiar 
dacă, relevă analiştii, aceasta nu va   pe 
placul americanilor. 

EVA GALAMBOS

Drept la pensie pentru 
munca într-un ghetou

La o ceaºcã de cafea 
cu dr. ALEXANDRU ELIAS 

„Cu bune şi rele,
 am trăit o viaţă de om”

„BIBLIA ŞI METALURGIA” 
- aplauze pentru autor 
ºi editurã
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Terorismul secolului XXI, libertãþile democratice ºi internetul

MARK WEITZMAN: 
România va juca un rol important 
ca preşedinte al Alianţei pentru 

Memoria Holocaustului

PURIM 57 75 
LA TEMPLUL 
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JONATHAN FINE:
„Ca să facă faţă terorismului Occidentul 

trebuie să renunţe 
la conceptul politically correct”

„ ţ
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Foto: ALEXANDRU CÂLŢIA

Sesiunea jubiliarã Bereshit: Templul Coral, 
loc de învãþãturã evreiascã

Deschiderea celei de-a X-a ediţii aniversare a pro-
gramului Bereshit – Universitatea Comunităţii Evreieşti 
Europene – a avut loc pe data de 19 martie a.c., la Tem-
plul Coral din Capitală, recent reinaugurat. Lăcaşul de 
cult este nu numai loc de ceremonii religioase ci şi de 

învăţătură evreiască, aici desfăşurându-se timp de pa-
tru zile toate activităţile legate de această manifestare. 
Evenimentul a reunit peste 400 de participanţi din 31 de 
comunităţi din toată ţara. 

(Continuare în pag. 4 )

Bereºit X – Bucureºti, 5775

(Continuare în pag. 2)
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Agenda deputatului ºi preºedintelui F.C.E.R.
O privire asupra agendei de lucru a 

preşedintelui şi deputatului F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, în intervalul scurs de la 
un număr la altul al revistei, evidenţiază 
densitatea şi altitudinea preocupărilor 
domniei sale: • implicarea în întâlnirile 
delegaţiei W.J.R.O. cu ofi cialităţi române; 
• corespondenţa cu liderii W.J.R.O. pe 
tema memorandumului de sponsorizare 
între 2015 - 2017; • întâlnirea, la Ambasa-
da Turciei, cu noul ambasador acreditat 
în România; • primirea, la sediul F.C.E.R., 
a noului ambasador al Danemarcei în 
România; • participarea la evenimentul 
aniversar „25 de ani de la înfiinţarea 
Forumului Democrat al Germanilor din 
România” (FDGR); • cuvântarea la Se-
minarul „Confruntări cu provocările erei 
digitale” de la CIR „Be’Yahad” Cristian; • 
coordonarea reuniunii curente a Comi-
tetului Director (CD) al F.C.E.R.; • inter-
venţii la Camera Deputaţilor; • moderarea 
lansării de carte „Biblia şi metalurgia”, 
de Strul Moisă, la Biblioteca Templului 
Coral „Rabin Dr. M.A. Halevy”; • dialogul 
cu conducerea AMIR pentru fi nalizarea 
Acordului de colaborare F.C.E.R. – AMIR; 
• alocuţiunea de deschidere la ediţia ani-
versară a Programului Bereshit. 

• La Biblioteca Templului Coral „Rabin 
Dr. M.A. Halevy”, unde a început vizita 
delegaţiei W.J.R.O. – componenţa dele-
gaţiei a fost prezentată în numărul pre-
cedent al revistei – preşedintele F.C.E.R. 
a realizat un scurt expozeu al Templului 
Coral, lăcaş de cult iudaic, remarcabil 
monument arhitectonic al Capitalei. Au 
urmat întâlnirile membrilor delegaţiei cu 
premierul Victor Ponta; cu preşedintele 
Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea; cu 
copreşedintele PNL, Vasile Blaga, şi cu 
prim-vicepreşedintele PNL, Cătălin Pre-
doiu. O întâlnire deosebită a avut loc, la 
Palatul Cotroceni, cu Dan Mihalache, Şe-
ful Administraţiei Prezidenţiale, împreună 
cu toţi consilierii preşedintelui României, 
Klaus Iohannis. Tema abordată – resti-
tuirea proprietăţilor evreieşti confi scate 
de cele două regimuri totalitariste. Între-
vederile – la care au participat preşedin-
tele şi deputatul F.C.E.R., ambasadorul 
Israelului în România, reprezentanţi ai 
Ambasadei SUA, înalţi demnitari români, 
reprezentanţi ai puterii şi ai opoziţiei – 
s-au desfăşurat într-un cadru deschis, 
amical, convenindu-se o analiză atentă 
asupra problemelor dezbătute şi o mai 
mare implicare a Guvernului României 
în soluţionarea lor. A urmat o întâlnire 
a membrilor delegaţiei cu preşedintele, 
vicepreşedintele, colaboratori importanţi 
ai Autorităţii Naţionale pentru Retroceda-
rea Proprietăţilor. S-a convenit crearea 
unui grup de lucru, format din specialişti 
români şi israelieni, care să analizeze 
dosarele privind restituirea proprietăţilor 
comunitare, particulare şi a celor rămase 
fără moştenitori, în urma Holocaus-
tului. La lucrări urmează să participe 
directorul general executiv al Fundaţiei 
„Caritatea”, Shmuel Iszak. S-a solicitat 
– a relatat, după întoarcerea în Israel, 
secretarul W.J.R.O., Colette Avital, în 
interviul acordat publicaţiei israeliene 
de limbă română, Jurnalul săptămânii, 
din 5 martie 2015 – ca termenul de 10 
ani pentru rezolvarea dosarelor privind 
proprietăţile particulare să se restrângă 

la 5 ani, date fi ind limitele biologice ale 
benefi ciarilor, oameni de 80 - 85 de ani. 
Pentru soluţionarea proprietăţilor rămase 
fără moştenitori, urmează să fi e votată 
o lege în Parlament, a declarat primul 
ministru. Deşi problemele discutate au 
fost complexe, difi cile, sunt semnale că 
ele se vor rezolva pozitiv. 

La întrevederea cu primul ministru, 
preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a fost 
informat de către premier că majorările 
indemnizaţiilor persecutaţilor pe criterii 
etnice între 1940-1945 vor fi  aplicate de 
la 1 iulie a.c., anulându-se prorogarea 
pentru 1 ianuarie 2017, conform OUG 
83/ 2014.

• A fost continuată corespondenţa 
între preşedintele F.C.E.R. şi conducerea 
W.J.R.O. pe tema activităţii Fundaţiei 
„Caritatea” şi a adoptării Memorandu-
mului de sponsorizare pentru perioada 
2015-2017, astfel încât, la viitoarea re-
uniune a conducerii Fundaţiei, să existe 
noi elemente în această privinţă, care 
vor fi  aduse la cunoştinţa cititorilor RE.

• La iniţiativa viceliderului GPMN, 
deputatul Uniunii Democrate a Turcilor 
din România (UDTR), Ibram Iusein, pre-
şedintele şi deputatul F.C.E.R. a avut o 
întâlnire cu noul ambasador al Turciei în 
România, E.S. Ömür Sölendil. La întâlni-
rea foarte prietenească a fost exprimată 
disponibilitatea ambelor părţi de cola-
borare pentru combaterea xenofobiei, 
rasismului, antisemitismului. S-a stabilit 
organizarea unei manifestări comune, 
la care să fi e vizionat un fi lm, realizat în 
Turcia, despre prezenţa multiseculară a 
evreilor în această ţară. Invitat de preşe-
dintele F.C.E.R., ambasadorul Turciei a 
participat la spectacolul de Purim 5775 
de la Teatrul de Revistă „Constantin Tă-
nase”. Sunt premise pentru un dialog mai 
strâns cu Ambasada Turciei şi populaţia 
turcă din România.

• La solicitarea E.S. Karsten Vagn 
Nielsen, noul ambasador al Regatului 
Danemarcei la Bucureşti, diplomatul 
a făcut o vizită de prezentare la sediul 
F.C.E.R. Au participat preşedintele, 
vicepreşedintele, secretarul general ai 
Federaţiei, dr. Aurel Vainer, ing. Paul 
Schwartz, ing. Albert Kupferberg. Pre-
şedintele F.C.E.R. l-a informat asupra 
vieţii comunitare evreieşti din România.

• Împlinirea a 25 de ani de la înfi inţa-
rea Forumului Democrat al Germanilor 
din România (FDGR) a prilejuit o suită de 
evenimente – expoziţie, spectacol ani-
versar – găzduite de Muzeul Brukenthal 
din Sibiu. Oaspeţi de onoare au fost pre-
şedintele României, Klaus Iohannis, şi 
ministrul federal de Externe al Republicii 
Federale a Germaniei, dr. Frank Walter 
Steinmeier, care, în alocuţiunile lor, au 
apreciat activitatea etnicilor germani în 
România, referindu-se la legăturile în 
plan mai larg între România şi Germa-
nia. Au fost prezenţi E.S. Werner Hans 
Lauk, ambasadorul Republicii Federale 
a Germaniei în România, bun prieten al 
Federaţiei, deputaţi ai GPMN, între care 
– liderul Grupului, Varujan Pambuccian, 
deputat al Uniunii Armenilor din România 
(UAR); deputat al Uniunii Democrate 
a Slovacilor şi Cehilor din România,

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 17)

Cea de a doua 
cauză a victoriei Li-

kud-ului a fost îndemnul rostit de premier 
(chiar dacă unii l-au considerat un demers 
ilegal, în ziua alegerilor fi ind interzisă 
propaganda electorală) de a se duce cât 
mai mulţi la vot 
din cauza mo-
bilizării masive 
a arabilor israe-
lieni, acest fapt 
fi ind apreciat de 
Netanyahu ca un 
pericol la adresa 
securităţii Israe-
lului şi un vot îm-
potriva dreptei.

Netanyahu a 
contrazis şi cri-
tica Uniunii Sio-
niste cu privire 
la problemele 
economice care 
afectează Isra-
elul, unde 21 la 
sută din popu-
laţie se afl ă sub 
pragul sărăciei, 
iar tinerii se con-
fruntă cu imposi-
bilitatea de a-şi 
achiziţiona o lo-
cuinţă, venind cu cifre care atestă rata 
mare de creştere a economiei israeliene. 
Deşi populaţia este nemulţumită de situ-
aţia economică – problemă care a stat 
în centrul programului  Uniunii Sioniste 
– securitatea s-a dovedit prioritară pentru 
alegători, care i-au asigurat lui Netanya-
hu un nou mandat de premier, cel de-al 
patrulea care-i revine.

Două aspecte interesante s-au în-
registrat în cadrul alegerilor. Succesul 
partidului Kulanu, despre care se spune 
că de acesta va depinde formarea unei 
noi coaliţii – de stânga sau de dreapta - şi 
situarea Listei Arabe pe locul trei. În ulti-
mul deceniu, arabii israelieni au boicotat 
alegerile, abia trei la sută prezentându-se 
la urne, deşi existau trei formaţiuni arabe 
şi una, cea a partidului comunist, arabo-
israeliană. Formarea unei singure liste 
şi succesul major obţinut se datorează 
tocmai încercărilor de a elimina aceste 
partide, în general partidele mici, din 
competiţie, prin ridicarea - la propunerea 
lui Avigdor Liberman, ministru de externe 
şi liderul unui partid de extremă dreapta – 
de la 2 la 3,25 la sută a pragului electoral. 
Din păcate, din cauza orientării radicale a 
unora dintre componentele acestei Liste, 

nici Likud, nici Uniunea Sionistă nu pot 
să se folosească de mandatele obţinute, 
deşi înainte de alegeri Isaac Herzog a 
încercat să negocieze cu ea un fel de în-
ţelegere. Oricum, liderii Listei au declarat 
că nu vor accepta nici un fel de loc într-un 

nou guvern dar, 
dacă va câştiga 
Uniunea Sionistă, 
o vor sprijini în 
Parlament. 

A u t o r i t a t e a 
Palest iniană a 
fost dezamăgită 
de rezultate şi a 
declarat că va 
trebui să-şi inten-
sifi ce acţiunile di-
plomatice, printre 
care denunţarea 
Israelului la Tribu-
nalul de la Haga. 
Hamas i-a cerut 
preşedintelui pa-
lestinian Mahmud 
Abbas să întreru-
pă toate legăturile 
cu guvernul isra-
elian.

Cum în Israel 
nu este obligato-
riu ca preşedinte-

le să însărcineze cu formarea guvernului 
partidul care se plasează pe locul întâi, 
ci pe cel care, după părerea lui, ar putea 
forma un guvern de coaliţie, pe hârtie ar 
putea fi  invitat şi Herzog, dar probabil că 
nu va fi  cazul. Preşedintele Rivlin şi-a 
exprimat dorinţa pentru un guvern de 
coaliţie, dar Netanyahu a respins din start 
ideea, ca de altfel şi Herzog. Premierul 
ştie că are toate şansele să poată forma 
un cabinet cu partidele de dreapta şi cele 
religioase, făcând concesii, unele dintre 
ele majore, ca să adune 61 de deputaţi, 
poate chiar mai mulţi, care să sprijine 
politica lui în Knessetul de 120 de locuri .

Care va fi  această politică, este ma-
rele semn de întrebare. La ora actuală, 
Israelul se confruntă cu probleme interne 
şi de securitate. Sunt două ameninţări 
majore: Iranul şi radicalismul islamic. Cu 
Statele Unite, principalul său aliat, relaţiile 
sunt proaste, deşi analiştii apreciază că 
alianţa dintre cele două ţări nu va avea 
de suferit, fi ind la fel de importantă pentru 
ambele părţi. Totuşi, Israelul ar trebui să 
facă nişte gesturi, măcar simbolice, faţă 
de Washington, pentru a atenua situaţia. 
Întrebarea este dacă, după această vic-
torie, Netanyahu va dori să le facă.

Israelienii au votat 
securitatea naţională

(Urmare din pag. 1)

Vicepreşedinte Paul Schwartz, preşedinte Aurel Vainer, 
ambasadorul Karsten Vagn Nielsen, secretar general Albert Kupferberg

Ambasadorul Danemarcei la Bucureºti, 
E.S. Karsten Vagn Nielsen, în vizitã la F.C.E.R.

Federaþia Comunitãþilor Evreieºti din România

Excelenţei Sale, 
dl BENJAMIN NETANYAHU, 

prim-ministrul Guvernului Israelian
Excelenţa Voastră,

Succesul înregistrat de formaţiunea politică pe care o conduceţi evidenţiază, încă 
o dată, că aţi reuşit să întruchipaţi, în ochii israelienilor, şansa cea mai bună de a-şi 
vedea atinse principalele obiective naţionale în anii următori.

Din acest punct de vedere, aş îndrăzni să afi rm, în nume propriu şi în numele 
conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, că victoria Likud şi a dum-
neavoastră, personal, a arătat din nou că una dintre cele mai importante calităţi ale 
unui politician este capacitatea de a sesiza dorinţele poporului pe care îl conduce şi 
de a oferi cele mai credibile mijloace pentru a realiza aceste deziderate.

În faţa dumneavoastră şi a partidului pe care îl conduceţi se afl ă mari responsa-
bilităţi pentru israelieni, în particular, şi evrei, în general, în condiţiile unei perioade 
extrem de complexe şi de difi cile în Orientul Mijlociu şi în întreaga lume.

Vă doresc să reuşiţi, în continuare, să asiguraţi dezvoltarea democraţiei, economi-
ei, progresul social, cultural, ştiinţifi c şi tehnologic al Israelului, să găsiţi drumul spre 
pace şi înţelegere pentru a arăta lumii că Israelul este patria evreilor de pretutindeni 
şi garanţia lor că momentele tragice pe care le-a cunoscut istoria noastră nu se mai 
pot repeta.

Felicitări pentru victoria Likud în alegeri şi succes în viitoarea dumneavoastră 
activitate în slujba poporului evreu, din Israel şi din Diaspora

Cu aleasă stimă şi înaltă consideraţie,
Dr. AUREL VAINER

preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
deputat în Parlamentul României
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Evreii 
din 
Comuni tatea 
Braşov 
au venit 
cu mic, 
cu mare, 
la 
cocheta 
Sinagogă 
Beit Israel, 
să 
sărbăto-
rească 
Purimul.

PURIM 
SAMEAH!

Sinagoga “A. Rosen” din Bacău a 
părut a   neîncăpătoare  pentru cei 54 
de enoriaşi, dornici să petreacă împreună 
sărbătoarea de Purim 5775. La serviciul 
religios, oficiantul de cult a subliniat 
semni caţia pasajelor  din liturghie care 
sunt speci ce acestei sărbători. S-a citit 
Meghilat Ester (Comunitatea din Bacău 
dispune de două Suluri originale ale 
Meghilei), o ciantul făcând traducerea în 
limba română a celor mai semni cative 
pasaje. A urmat un minunat program 
susţinut de Corul tinerilor de la Talmud 
Tora Bacău, dirijat de Herman Mariana, 
din care nu au lipsit tradiţionalele melodii 
de Purim şi un potpuriu de vesele melodii 
evreieşti. Au fost prezenţi enoriaşi, de la 
cele mai fragede vârste - remarcându-
se  copiii din familiile Leibu, Boiangiu, 
Herman şi  Lehman - până la “Decanii 
de vârstă“ ai Comunităţii.

În cuvântul său, preşedintele ing. 
Izu Butnaru a urat “Purim Sameah!” 

(Continuare în pag. 8)

Braşov

Bacău

PURIM 5775 
Templul Coral din Bucureşti, recent re-

novat, a găzduit manifestările tradiţionale 
de Purim şi citirea de Meghilat Ester, după 
aproape un deceniu, într-o atmosferă 
specială, plină de căldură şi veselie. La 
manifestarea din data de 4 martie 2015 
au fost prezente numeroase persona-
lităţi, printre care Excelenţele Lor Dan 
Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului, şi 
François Saint-Paul, ambasadorul Franţei 
la Bucureşti, dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, preşedintele 
C.E.B. şi vicepreşedinte F.C.E.R., Albert 
Kupferberg, secretar general al F.C.E.R, 
alături de întreaga conducere a F.C.E.R. 
şi C.E.B., Israel Sabag, director JOINT 
pentru România, Serbia, Bosnia-Herţe-
govina şi Macedonia, José Iacobescu, 
preşedintele Forumului B’nai B’rith din 
România, reprezentanţi ai autorităţilor 
locale, ai altor culte, ai mediului academic, 
jurnalişti. 

Un templu salvat de la moarte
Manifestarea a fost deschisă de ing. 

Paul Schwartz, care a evidenţiat frumuse-
ţea Templului Coral recent renovat, edi -
ciu care a trecut prin grele încercări de-a 
lungul vremurilor, inclusiv prin cutremurul 
devastator din 4 martie 1977. Prezentând 
povestea de Purim, încheiată cu salvarea 
poporului evreu, prin analogie cu istoria 
Templului Coral, dr. Aurel Vainer a remar-
cat: “Dumnezeu ne-a ajutat să salvăm de 
la moarte acest lăcaş. Să-i mulţumim lui 
Dumnezeu că ne-a scăpat, acum mii de 
ani, dar şi ulterior, de pacostea dispariţiei 
şi ne-a ajutat să ne revedem în acest ca-
dru minunat, de Purim, o sărbătoare plină 
de veselie şi bucurie. Să ne dorim tuturor 
pace, sănătate şi libertate!”. Dr. Aurel 

Vainer a mulţumit din nou autorităţilor 
locale, Primăriei Capitalei şi Guvernului 
României, care “printr-o adăvărată injecţie 
de capital” au sprijinit  nalizarea restau-
rării Templului Coral, edi ciu remarcabil 
al Bucureştiului, lucrările de restaurare 
din interior  ind o adevărată provocare. 

Meghilat Ester – o istorie veche 
cu sensuri noi

Sensuri noi ale întâmplărilor de Purim 
au fost revelate de rabinul Rafael Shaffer, 
care a descris personajele tanahice din 
persepectiva realităţilor sociale, uni-
versal valabile. El a subliniat ideea că 
omul ajuns într-o poziţie înaltă trebuie 
să se păzească de pericolul tru ei, cel 
care l-a dus la pieire pe Haman, şi să se 
asemene cu Mordehai, care, atâta timp 
cât a fost vicerege, postea până la apus, 
zilnic, pentru a se feri de patima puterii. 
“Este ceva în viaţă mai important ca 
miracolele, şi anume calea dreptăţii. Să 
urmăm exemplul celor ce merg pe calea 
cea dreaptă” – a îndemnat rabinul Rafael 
Shaffer. Legătura dintre “hamanii” de ieri 
şi cei de azi, care provoacă terorismul 
internaţional, a fost evidenţiată de Eduard 
Kupferberg , directorul Cancelariei Rabi-
nice, care a remarcat modul deosebit în 
care povestea de Purim valorizează ideea 
de libertate şi dreptate, apărând diversita-
tea etnico-religioasă. Eduard Kupferberg 
a precizat: “O lume întreagă s-a ridicat şi 
a spus «je suis Charlie», dar nu este su-
 cient. De  ecare dată când se întâmplă 
lucruri ca acestea, trebuie să ne ridicăm 
şi să spunem «sunt un creştin copt, sunt 
o elevă din Nigeria, sunt un iazid» şi să 
 m, astfel, asemenea Esterei, pentru că 

şi atunci când suntem aparent protejaţi, 
aşa cum era Ester la curtea regelui 
Ahaşveroş, trebuie să  m conştienţi că 
totuşi situaţia se poate schimba de la o zi 
la alta şi că, apărându-i pe cei care astăzi 
sunt ameninţaţi, ne apărăm pe noi înşine 
de pericolele de mâine.” Citirea Meghilat 
Ester, una dintre poruncile religioase de 
Purim, a fost făcută de o ciantul de cult 
Iehuda Livnat, asistat de prim-cantorul 
Iosif Adler, rabinul Rafael Shaffer şi Attila 
Gulyas, vicepreşedinte C.E.B. şi director 
D.A.S.M.

Templul Coral – centru al vieþii 
comunitare

Adi Gueron, directorul Centrului Co-
munitar Evreiesc (JCC) din Bucureşti a 
evidenţiat importanţa Templului Coral 
ca nou centru al activităţilor comunita-
re, precum serbarea în cadru festiv a 
ceremoniilor de Şabat cu ocazia unor 
conferinţe internaţionale pe teme iudaice 
sau alte manifestări speciale. Dr. Aurel 
Vainer, preşedintele F.C.E.R., a vorbit şi 
despre tradiţia spectacolelor de Purim, 

arătând că “toată istoria poporului evreu 
este una tragi-comică, plânsul-râsul spe-
ci c teatrului evreiesc  ind un adevărat 
simbol pentru modul în care acest neam 
a răspuns la vicisitudinile istoriei”. Parti-
cipanţii au asistat, apoi, la selecţiuni din 
spectacolul de Purim, în regia lui Cezar 
Ghioca, realizat cu participarea artiştilor 
de la Teatrul Evreiesc de Stat şi de la 
Teatrul de Revistă “Constantin Tănase” 
din Bucureşti. Cei prezenţi au ascultat şi 
cântece vesele interpretate de Bucharest 
Klezmer Band şi Corul Hazamir, dirijor 
Bogdan Lifşin. Spectacolul de Purim a fost 
coordonat de Silvian Horn, director de Ca-
binet al preşedintelui F.C.E.R., cu ajutorul 
echipei organizatorice din care au făcut 
parte şi Mona Bejan, director C.A.J.M. şi 
director adjunct D.A.S.M., Peri Blănaru, 
şef Birou Protocol, Janina Ilie, şef Birou 
Programe, dr. ing. José Blum, consilier 
cultural, şi Robert Schorr, referent cultu-
ral, Jean Bercu, şef Serviciu administrativ. 
Toţi cei prezenţi s-au delectat, la  nal, 
cu tradiţionalii şi delicioşii “humântaşi” 
pregătiţi la restaurantul ritual al D.A.S.M.

DIANA MEDAN

Cea mai veselã dintre 
sãrbãtorile calendarului iudaic

La Iaşi, Comunitatea Evreilor a organizat, în seara zilei de 5 martie 2015 (14 Adar 
5775), în sala “Mihai Eminescu” de la “Grand Hotel Traian”, serbarea Purimului, la 
care şi-au dat concursul corul şi formaţia muzicală “Nigun Klezmer Band”, conduse 
de profesorul Romeo Luchian.  

În deschiderea serbării, preşedintele Comunităţii ieşene, ing. Abraham Ghiltman, 
a sintetizat naraţiunea şi a reliefat semni caţia Purimului. Haman, primul sfetnic al 
împăratului Ahaşveroş, ofensat din cauza refuzului unuia dintre demnitarii curţii, evreul 
Mordehai, de a i se închina, plănuieşte să-i extermine pe toţi evreii din Persia. Prin 
intervenţia lui Mordehai şi a reginei Ester, nepoata sa, evreii sunt salvaţi iar Haman, 
care intenţionase să-i omoare, este condamnat la moarte. Purimul mai este numit şi 
Sărbătoarea zarurilor, de la zarurile cu care se stabilise data masacrului pregătit de 
Haman şi zădărnicit de Estera şi Mordehai.

Soliştii Uri Fernbac şi Albert Lozneanu, corul şi formaţia instrumentală au prezentat 
un amplu şi variat recital de cântece tradiţionale evreieşti şi israeliene. Adolescentul 
Albert Şaia a citit o frumoasă poezie despre Purim, scrisă de Aurel Storin. Profesoara 
Tania Luchian, împreună cu  icele ei, Mihaela şi Daniela, acompaniate de profesorul 
Romeo Luchian la acordeon, au încântat publicul cu un potpuriu de  melodii ruseşti, 
foarte cunoscute şi îndrăgite.

Melodiile “Şalom Alehem” şi “Hava Naghila”, cântate în cadenţa aplauzelor publi-
cului, au încheiat serbarea. 

Respectând tradiţia evreiască, la masa festivă ce a urmat s-au servit prăjiturelele 
denumite humentaş şi s-a băut vin, dar nu chiar până să nu se mai facă deosebire 
între blestematul Haman şi binecuvântatul Mordehai, conform zicătoarei ad de lo yada 
(până nu mai ştii), adoptată ca moto pentru sărbătoarea de Purim.

 MARTHA EŞANU

Miere ºi nucã, sare ºi piper

Iaşi

Purimşpil-ul 5775 la Teatrul „Tănase” 
-  indcă TES-ul e-n „Diaspora”, s-a spus 
într-unul din cuplete, ceea ce nu înseam-
nă că-i mai puţin prezent pe scenă/e şi-n 
inimile  delilor lui - a reuşit o colaborare-
mănuşă cu teatrul bucureştean de revistă. 
A fost ceea ce trebuia să  e: un foarte bun 
jurnal de actualitate. „Ştiriştii” – trupa TES, 
Mihai Prejban, Cristi Simion, Bucharest 
Klezmer Band, Corul Hazamir - au zis 
jazzistic cu vervă, umor, modernitate „prin-
cipalul eveniment al zilei” de-acum câteva 
mii de ani, care „a avut loc” în capitala 
Imperiului babilonean: Ester şi Mordehai 
şi-au salvat poporul de la exterminare. „Şi 
uite că trăim!”. Frântura din refrenul clasic 
al „Serii de Purim” a fost comentată muzi-
cal israelian, con brio, ca la orice „masă ro-
tundă”: Bianca Sârbu, Adrian Enache, Alin 
Gheorghişan. Dar – şi muzical românesc 
de foarte bună calitate: Radu Ghencea. 

A „vorbit liber” inimitabila Stela Popes-
cu, care ştie că numai „optimax”-ul e cel 
mai bun medicament la tot ce o (şi ne) 
doare. Asta, de când tatăl ei „l-a purtat 
pe Lenin în spate la de lare”, după care 
a fost trimis la Canal (Dunăre – Marea 
Neagră) din cauza unei epigrame: „Ori 
te spânzuri/ Ori te-neci/ Ori la colectivă 
treci”. Nu s-a plictisit nici după ’89 cel-plin-
de-zicători,  indcă „românul s-a născut 
poet, că dacă s-ar   născut muncitor…!”. 
Probleme, probleme… Până şi veselul 
DNA are: dacă-i trage-n ţeapă pe toţi 
cei „mari” prinşi cu mâţa-n sac, de unde 
atâtea lemne? Ei, da’ suntem şi noi în 
rând cu „lumea civilizată”: avem drogaţi?, 
avem!, oameni „ai străzii”?, avem!, spăla-
re de bani?, este!, prostituţie?, în  oare! 

Când spui Stela, imediat spui Arşinel: 
virtuozul în arta şofatului pentru copil, 
nevastă, soacră, serviciu, dar - „în formă”, 
 indcă liftul e-n reparaţie şi-l aşteaptă 
zilnic, implacabile ca destinul, cele şap-
te etaje: să le urce. Arşinel, trubadurul 
atâtor generaţii, inclusiv - aici e magia! -,
generaţia de azi. Cum să lipsească din-
tr-un jurnal de actualitate „sondajele de 

opinie”?! Nu mai avem, har Domnului!, 
„limbă de lemn”. În schimb, limbă de 
plastic – berechet. O anchetă în care au 
excelat Geni Brenda şi Neculai Predica. 
Fiindcă „suntem în Europa” şi trăim în 
„epoca globală”, Valentina Fătu şi Vasile 
Muraru au dansat ca „Zorba grecu’” şi-au 
cântat „d-alea d-ale noastre”, că „portu’” 
e de unde vin banii, dar hazul de necaz e 
cel de-acasă. Idiş reţăh, se spunea înainte 
de război. În traducere liberă – idişul îl 
vorbeşti cum pasărea cântă. Azi ar trebui 
reformulat: idiş zingtmăh – tot în tradu-
cere liberă, idişul îl cânţi cum pasărea 
vorbeşte.                    (IULIA DELEANU)

(Continuare în pag. 8)

la Templul Coral

Preşedinte ing. BUTNARU IZU
O ciant de cult ing. BRIF HAINRICH
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Moment aniversar
Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu tradi-

ţionalul “Baruh Haba”, cântat de prim-
cantorul Iosif Adler. A urmat intonarea 
imnurilor de stat ale Israelului şi Româ-
niei. Festivitatea de deschidere a fost 
prezentată de Adrian Gueron, directorul 
Centrului Comunitar Evreiesc din Bucu-
reşti. El a făcut un scurt istoric al acestui 
program itinerant, deosebit de îndrăgit în 
toată ţara, care a animat participanţi din 
oraşe variate. Cu emoţie, cei prezenţi au 
revăzut un  lm cu momente semni cative 
din ediţiile anterioare. 

Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., 
a menţionat: “Este un moment aniversar, 
pentru că o pagină importantă în istoria 
educaţiei iudaice a evreilor din România 
s-a deschis odată cu programul Bereshit. 
El a ajuns, cu ajutorul lui Dumnezeu, la 
cea de-a zecea ediţie. În plus, această 
ediţie se deschide în minunatul Templu 
Coral din Bucureşti, nava-amiral a Cul-
tului mozaic din România, un important 
edi ciu iudaic arhitectonic, având şi o 
mare valoare istorică. În Talmud scrie 
că Dumnezeu îţi dă ocazia să porneşti o 
treabă, dar nu întotdeauna şi să o desă-
vârşeşti. Noi am avut şansa ca, începând 

lucrările de restaurare a Templului acum 
opt ani, să ajungem s-o şi desăvârşim.” 
Abordând problema antisemitismului, 
care s-a intensi cat în numeroase state 
din Europa, vorbitorul a subliniat că ”în 
România de astăzi lucrurile arată mult mai 
bine în ceea ce priveşte raporturile dintre 
naţiunea majoritară şi celelalte minorităţi 
naţionale” şi a scos în evidenţă sprijinul 
acordat de statul român pentru refacerea 
Templului Coral. 

Ing. Paul Schwartz, preşedintele 
C.E.B. şi vicepreşedintele F.C.E.R., a 
prezentat un scurt istoric al edi ciului 
bucureştean. El a apreciat munca di cilă 
de restaurare, remarcând că “arată chiar 
mai bine decât înainte”. Vorbitorul a atras 
atenţia asupra unei prejudecăţi antisemi-
te, care se mai vehiculează şi astăzi în 
unele medii româneşti, conform căreia 
evreii ar   fost responsabili de venirea 
comunismului în România. Evreii nu au 
adus comunismul şi nici nu au condus 
România, a arătat el. 

Israel Sabag, director JOINT pentru 
România, Serbia, Bosnia-Herţegovina şi 
Macedonia, şi-a exprimat bucuria de a 
vedea atâtea persoane deosebite venite 
din toată România. El a arătat că “după 
distrugerea celui de-al doilea Templu din 
Ierusalim, sinagogile au devenit lăcaşuri 
de rugăciune pentru evrei. Aici, în Bucu-
reşti, cu sprijinul Guvernului României 
şi Fundaţiei Caritatea, avem o sinagogă 
deosebită. Dar această minunată sina-
gogă, renovată într-un mod extraordinar, 
nu ar   putut arăta aşa de frumos fără 
efortul deosebit al dr-lui Aurel Vainer, al 
conducerii F.C.E.R. şi al oamenilor care 
au lucrat efectiv aici.” 

E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Is-
raelului la Bucureşti, a subliniat importan-
ţa programului Bereshit: “Acest eveniment 
reuneşte membrii  tuturor comunităţilor 
evreieşti din  România, pentru o mai bună 

cunoaştere a istoriei, valorilor şi tradiţiilor 
pe care le împărtăşim şi care constituie 
nucleul diversităţii noastre. Biblia descrie 
cum  ii lui Israel s-au eliberat de tragica 
robie din Egiptul antic, devenind o naţiune 
liberă... Renaşterea Israelului, din 1948, 
unul dintre cele mai importante eveni-
mente din istoria noastră, a materializat 
visul care a existat timp de 2000 de ani 
în inima poporului meu. Declaraţia de 
Independenţă a Israelului a proclamat 
formarea unui stat evreiesc care aderă la 
principiile libertăţii, egalităţii şi toleranţei 
pentru toţi cetăţenii săi” – a menţionat E.S. 
Dan Ben-Eliezer

Ing. Felix Koppelmann, preşedintele 
Comunităţii Evreilor din Oradea, a sublini-
at importanţa simbolică a numărului 10 − 
numărul ediţiei aniversare a Bereshit-ului 
− în tradiţia evreiască. Printre exemple: “ 
Legătura între Creator şi creaţie a parcurs 
zece etape, cu semni caţii deosebite în 
limba ebraică. Viaţa a trecut prin zece 
etape până a fost creat primul om, Adam, 
alte zece generaţii au marcat drumul 
spre civilizaţie şi cel de la lumea veche 
la cea nouă, care pentru noi începe de 
la îmbrăţişarea monoteismului. Această 
lume nouă nu începe doar pentru noi, 
evreii, ci şi pentru toţi aceia care îşi au 
rădăcinile în iudaism. De asemenea, ca 

formă organizatorică, zece bărbaţi evrei 
formează minianul, fără de care nu pot   
rostite anumite rugăciuni.” Preşedintele 
comunităţii orădene şi-a exprimat şi spe-
ranţa că în curând mulţi dintre participanţii 
la Bereshit vor putea vedea  nalizată şi 
restaurarea Sinagogii Mari Ortodoxe din 
Oradea, un alt edi ciu arhitectonic remar-
cabil din patrimoniul evreilor români.

Ing.Tiberiu Roth, preşedintele Co-
munităţii Evreilor din Braşov, a remarcat 
importanţa deosebită a supra-temei semi-
narului Bereshit, “naşterea unei naţiuni”: 
“Suntem printre naţiunile care au primit 
foarte puţin de la lume, dar au dat foarte 
mult lumii. Astăzi avem tot ceea ce trebuie 
să aibă o naţiune: avem o ţară, avem 
un popor, avem o limbă. Este una dintre 
foarte puţinele democraţii ale Orientului 
Mijlociu”. Vorbitorul a explicat rolul miş-
cării sioniste astăzi. 

În cuvântul său, rabinul Joseph 
Schonwald, din Ierusalim, le-a împărtăşit 

celor prezenţi experienţele tragice ale 
familiei sale în perioada Shoah-ului, unii 
fiind supravieţuitori ai Auschwitz-ului 
iar alţii, luptând în rezistenţa cehă. El a 
abordat apoi chestiunea antisemitismului, 
evidenţiind faptul că în 2015 antisemitis-
mul este o expresie a nebuniei şi a fana-
tismului, iar aceasta afectează întreaga 
lume, pe oricine, nu doar pe evrei, şi de 
aceea toţi oamenii trebuie să depună 
eforturi pentru a opri acest  agel.

După constituirea grupelor, prima 
seară s-a încheiat cu o masă festivă, cu 
preparate caşer, la Sinagoga Mare din 
Bucureşti.

Prelegeri, dezbateri, discuþii
În cea de a doua zi, au început acti-

vităţile în cele cinci grupe în care au fost 
împărţiţi participanţii. Pentru prima dată, 
ţinând cont de sugestiile anterioare, a fost 
format şi un grup de  engleză, în care atât 
prelegerile, cât şi dezbaterile s-au desfă-
şurat în această limbă. De menţionat că 
cinci profesori invitaţi au venit din Israel.

Din păcate, din cauza formei de or-
ganizare pe grupe, nu au putut   audiate 
toate conferinţele, deşi tematicile erau 
toate deosebit de interesante, încadrate 
în conceptul ”naşterea unei naţiuni”, ceea 
ce a şi făcut deosebit de di cilă alegerea 
uneia sau a alteia dintre sesiuni. Lista 
a cuprins următoarele subiecte: ”Legea 
evreiască şi aplicarea ei modernă”, pre-
zentată de dr. Barak S. Cohen; ”Cine eşti 
tu, Moshe?” – dr. Tamar Kadari; ”Moshe şi 
poporul evreu– călătorie spre maturitate” 
– dr. Shmuel Faust, ”Ce s-a întâmplat pe 
muntele Sinai?” – dr. Felicia Waldman; 
”Rabinul Shlomo Carlebach” – rabin 
Joseph Schonwald; ”O doamnă foarte bă-
trână, oase pierdute şi Exodul din Egipt” 
- dr. Tamar Kadari;  ”Secretele Vaticanului: 
ispăşirea în sursele antice evreieşti” – dr. 
Barak S. Cohen; ”Naşterea umanităţii: 
Workshop de artă şi scriere”– dr. Shmuel 
Faust; ”Enoch în Tora şi sursele evre-
ieşti” – dr. Felicia Waldman; ”Miracole şi 
vrăjitorie în Kabala” – dr. Barak S. Cohen; 
”Cântarea cântărilor şi Pesah” – dr. Tamar 

Kadari; ”Religie şi secularizare: înnoire 
evreiască în Israel” - dr. Shmuel Faust; 
”Religie şi ştiinţă” – Dr. Felicia Waldman; 
”Moshe: un model de conducere” – rabin 
Rafael Shaffer. Tot despre problema ra-
portului dintre religie şi ştiinţă, dar în Evul 
Mediu, a vorbit episcopul vicar patriarhal 
PS Ieronim Sinaitul.

Multe dintre prelegeri au fost organiza-
te pe bază de întrebări şi răspunsuri sau 
dezbateri. În grupa de engleză, prezen-
tarea de către rabinul Joseph Schonwald 
a prietenului şi profesorului său, faimosul 
rabin Shlomo Carlebach, cunoscut în 
lumea evreiască  nu numai ca rabin ci şi 
ca interpret de cântece şi compozitor, a 
fost plină de căldură şi dragoste. Shlomo 
Carlebach a părut pentru ascultători o 
personalitate de excepţie, iubitor de oa-
meni, lipsit de dogmatism, cu o viziune 
modernă, care îmbrăţişa umanitatea, 
indiferent dacă membrii ei aparţineau 
mozaismului sau nu. Despărţirea lui de 
hasidism  a fost dureroasă, dar nu avea de 
ales, ambele părţi au constatat că există o 
”nepotrivire de caracter”. Rabinul Joseph 
Schonwald a vorbit şi despre muzica lui 
Carlebach, despre geniul lui componistic, 
manifestându-şi părerea de rău că din 
cele peste 2000 de cântece compuse, au 
supravieţuit abia vreo 300, cele care au 
fost înregistrate, deoarece el nu le trecea 
pe portativ, compunea spontan. De multe 
ori, auzind o melodie evreiască deosebit 
de frumoasă, se întreba: ”oare cine a 
compus-o”? De fapt, erau compoziţiile 
lui. Toate aceste date şi elemente au fost 
transmise ascultătorilor printr-un dialog 
viu, pe baza unor întrebări şi aprecieri, 
prelegerea rabinului Schonwald fiind 
însoţită de melodii interpretate la pian de 
Bogdan Lifşin. A fost o oră pe care am 
putea să o cali căm drept „încântătoare”.

 În ”Legea evreiască şi aplicarea ei 
modernă”, dr. Barak S. Cohen, profesor 
care predă şi la Universitatea Bucureşti, 
a organizat cu membrii grupului de engle-
ză dezbaterea unei chestiuni la ordinea 
zilei, homosexualitatea, pornind de la  
preceptele talmudice. A fost o dezbatere 
foarte interesantă, cu procurori, apărători 
şi juraţi, dr. Cohen  ind judecătorul, dar 
care nu dădea decât îndrumări. Câştig de 
cauză, pe baza argumentelor prezentate 
de părţi, a avut legalizarea homosexuali-
tăţii. A treia prelegere-dezbatere în grupă 
a avut ca temă ”Religie şi secularizare: 
înnoire evreiască in Israel”. Dr. Shmuel 
Faust a explicat situaţia specială din 
Israel, cauzele pentru care un stat laic a 
acceptat caracterul religios al structurilor 
determinante din societatea civilă. El a 
pus în dezbatere măsura în care religia 
mozaică determină calitatea de evreu a 
unui cetăţean din Israel, cum s-a încercat 
împăcarea celor două concepte, cel laic şi 
cel religios. Enumerarea principalelor idei 
a fost urmată de o dezbatere a diferitelor 
puncte de vedere ale cursanţilor.

Dr. Tamar Kadari, în ”Moshe şi popo-
rul evreu – călătorie spre maturitate”,  a 
subliniat legătura între alegerile pe care 
a fost nevoit să le facă Moshe, crescut la 

       Sesiunea jubiliarã a Bereshit X, Bucureºti 5775: 
(Urmare din pag. 1)
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curtea faraonului, dar care şi-a redesco-
perit identitatea evreiască, devenind chiar 
liderul unei naţiuni, şi alegerile pe care 
trebuie să le facă un evreu care s-a născut 
şi locuieşte în Diaspora şi, inevitabil, se 
simte atras atât de Israel, cât şi de cultura 
locului său natal. Un alt subiect abordat a 
fost transpunerea modernă a Exodului bi-
blic şi ingerinţele inevitabile ale creatorului 
de artă conform propriei viziuni artistice, 
exempli când cu proiecţii din lung-metra-
jul de animaţie “Prinţul Egiptului”.  

În „Ce s-a întâmplat pe muntele Si-
nai”?, dr. Shmuel Faust a analizat, împre-
ună cu participanţii din grupa sa, textul din 
Tora care prezintă naşterea lui Moshe şi 
apartenenţa sa la tribul lui Levi, căutând 
să răspundă la întrebări provocatoare 
despre modul în care acesta îşi desco-
peră identitatea evreiască. Cei prezenţi 
au studiat în grupe de câte patru-cinci 
persoane, iar ulterior şi-au clari cat even-
tualele nelămuriri cu ajutorul explicaţiilor 
oferite de profesor.

„Relaţiile interumane la începuturile 
umanităţii - Abel ucis de fratele lui, Cain” – 
a fost tema pusă în discuţie de dr. Shmuel 
Faust, din Israel. Subliniind că fraţii nu îşi 
mai vorbeau de mult, comentariul ilustrului 
Rav Jonathan Sachs a fost că lipsa de 
dialog naşte violenţă. În Midraş sunt ofe-
rite trei explicaţii, perene, pentru con ict: 
proprietate, religie, sex. Reproducerile 
după opere de artă la temă din Renaştere, 
romantism, modernism au generat co-
mentarii. Pornind de la metamorfoza unui 
om, Enoch, în înger, dr. Felicia Waldman a 
conferenţiat despre: viziunea în somn a lui 
Enoch, ridicat la cer, străbătând „palatele 
cereşti”; misiunea încredinţată lui Enoch 
de Dumnezeu, care-l transformă în înger, 
cu numele de Metatron, intermediar între 
Divinitate şi omenire. Despre naşterea 
şi amploarea Cabalei a vorbit dr. Barak 
Cohen (Israel), evidenţiind rădăcinile ei 
biblice şi disociind miracolul – omul ca 
trimis al lui Dumnezeu – de vrăjitorie – 
omul ca substitut al Puterii Divine.

”Sesiuni pentru inimã ºi suflet”
Sub această denumire, înaintea intrării 

în Şabat au fost organizate mai multe 
acţiuni, cu adevărat ”de su et”.Una dintre 
ele a fost o vizită la Căminul  de vârstnici 
”Amalia şi şef-rabin dr. Moses Rosen”. 
Un grup de aproape 50 de persoane a 
dus cadouri şi vorbe bune rezidenţilor 
Căminului. Au fost întâmpinaţi de directo-
rul G. Perrotta, care a prezentat pe scurt 
modernizarea Căminului, avantajele de 
care se bucură cei care au ales să locu-
iască aici, activităţile care se desfăşoară 

în clubul frumos amenajat şi perspectivele 
de înnoire în continuare a clădirii. Apoi, 
 ecare vizitator  a stat de vorbă cu mai 
mulţi rezidenţi, mai ales că, din păcate, 
aproape  toţi cei care au venit aveau 
prieteni sau cunoştinţe aici.

Alţi participanţi la Bereshit a făcut vizite 
la domiciliul unor vârstnici, prilej cu care 
unul dintre ei,  Rosalia Ţuperman, mem-
bră a Clubului pentru Generaţia de Aur, 
şi-a evocat trecutul, cu toate avatarurile 
lui. Au fost organizate alte două activităţi: 

învăţarea unor cântece şi pregătirea unor 
podoabe pentru Şabat.

Un alt program al Bereshit-ului a fost 
Limmud-ul. Au avut loc două sesiuni a 
câte cinci întâlniri, conduse de persona-
lităţi ale vieţii comunitare sau din afară. 
Subiectele abordate au fost deosebit de 
interesante. E.S. Dan Ben-Eliezer, amba-
sadorul Statului Israel, a făcut o trecere în 
revistă a problemelor actuale din Orientul 
Mijlociu şi consecinţele pe plan global. 

În ”Rugăciunea, dialog sau ritual”, su-
biect prezentat de rabinul Rafael Shaffer, 
s-au dezbătut aspecte mai subtile ale 
acestei obligaţii zilnice a unui credincios. 
O altă temă de Limmud: „B’nai B’rith Ro-
mânia- istorie şi actualitate”, prezentată 
de preşedintele BBR, ing. José Iacobes-
cu. Fondat în 1873, cu sprijinul consulului 
SUA în România, B.F. Peixoto, loja a fost 
interzisă în cele două regimuri totalitare, 
fiind reactivată în 1995. Forumul s-a 
remarcat prin conferinţe internaţionale 
în 2006 şi 2008, aplicarea, în 2014, a 

Proiectului BBE „Podurile Toleranţei”, 
anul acesta organizându-se ediţia a II-a. 
Tema ”Muzicieni evrei de jazz”, susţinută 
de Berti Barbera, a adus în memoria 
auditorului nume cunoscute şi mai puţin 
cunoscute de interpreţi. Rabinul Naftali 
Deutsch a actualizat noţiunea exodului. 
Tiberiu Roth şi Sami Dalhos au făcut 
o pledoarie despre mişcărea sionistă, 
creatorea Statului Israel, şi rolul ei actual 
pentru Israel şi evreii din Diaspora. Prele-
gerea d-nei Peninah Zilberman – ”A doua 

generaţie – responsabilităţi, obligaţii şi ce 
altceva?” – a tratat subiectul sarcinilor noii 
generaţii de evrei. Prelegerea lui Eduard 
Kupferberg, şeful Cancelariei rabinice, 
”Tora: mic îndrumar pentru succesul în 
afaceri”, a fost o originală interpretare a 
modalităţii în care preceptele Torei ajută 
la stimularea activităţii de afaceri.

Limmud-ul cu tema relaţiilor dintre 
Federaţie şi Comunităţi a constat din trei 
părţi: 1. Comunicarea vicepreşedintelui 
F.C.E.R., preşedinte al C.E.B., ing. Paul 
Schwartz, despre istoricul Federaţiei: 
1936, anul constituirii Federaţiei Uniuni-
lor de Comunităţi Evreieşti din România 
(F.U.C.E.R), dizolvarea F.U.C.E.R. în 
1941; activitatea în clandestinitate; rein-
trarea în legalitate după 23 august 1944; 
începutul unei noi etape în viaţa Federaţi-
ei, în 1949, prin schimbarea Statutului şi a 
denumirii în Federaţia Comunităţilor Evre-
ieşti din România ( F.C.E.R.). Solidaritate, 
respectarea normelor de conducere în co-
mun, sprijin reciproc: iată esenţa relaţiilor 

F.C.E.R. - Comunităţi. 2. Precizări privind 
Statutul Federaţiei, comunităţilor, obştilor, 
administratorilor, unde nu mai sunt obşti, 
au fost făcute de secretarul general al 
F.C.E.R., ing. Albert Kupferberg. Comu-
nităţile au personalitate juridică, Federaţia 
reprezintă şi coordonează comunităţile. 
3. Despre  eforturile de prezervare a pa-
trimoniului sacru, bunurilor comunitare şi 
patrimoniului economic a vorbit în detaliu 
directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici. 

Un Kabalat ªabat memorabil

Pericopa săptămânii, Korban, inter-
pretată de rabinul Rafael Shaffer: jertfa 
privită ca pierdere, sacri ciu, ofrandă. 
Comentariul rabinului Joseph Schonwald 
despre Roş Hodeş Nisan: lună în care 
compasiunea Divină faţă de poporul evreu 
creşte, ne pregătim de Pesah; înainte 
cu o seară, căutăm şi ardem Hameţ-ul, 
având, în context, sensul de impuritate. 
Cheia supravieţuirii evreieşti în viziunea 
directorului Joint pentru România, Israel 
Sabag:  ecare evreu răspunde pentru 
celălalt. Vorbitorul a mulţumit colabora-
torilor: F.C.E.R., C.E.B., DASM, JCC. În 
binecuvântarea lumânărilor, dr. Tamar 
Kadari a departajat ritualul de rugăciunea 
din su et. 

Oneg Şabat-ul de la Sinagoga Mare 
a fost pe măsură, cu zmirot, voci remar-
cabile la aniversarea prim-cantorului 
Iosif Adler. Sâmbătă seara, Havdala în 
faţa Templului Coral a marcat ieşirea 
din Şabat, urmată de o masă festivă, de 
încheiere a  programului. În toate serile, 
orchestra klezmer a C.E.B. şi corul Haza-
mir au reuşit să-i încânte pe participanţi.

Bereshit te învaþã cum sã faci 
masa de Seder

Duminică, 22 martie, ultima zi a celei 
de-a zecea ediţii a Bereshit, s-a desfăşu-
rat la Sinagoga Mare din Capitală. Ea a 
cuprins o prelegere pe tema Seder-ului de 
Pesah. Participanţii au avut astfel ocazia 
de a audia explicaţiile vorbitorilor – dr. 
Tamar Kadari, dr. Barak S. Cohen, rabin 
Shalom Levi şi dr. Shmuel Faust – care 
au descris în amănunt  ecare moment şi 
au explicat semni caţia lor. Discuţiile au 
alternat cu o suită de vechi melodii evre-
ieşti dedicate sărbătorii de Pesah, care se 
apropie cu paşi repezi. Toţi cei prezenţi au 
primit în avans un exemplar aniversar de 
Hagada de Pesah. Cu acest prilej, Israel 
Sabag, directorul JCC România, a anun-
ţat că Joint va sprijini organizarea unor 
mese de Seder Pesah în comunităţile din 
ţară, precum  şi  pe acei voluntari care 
doresc să se implice şi să se deplaseze 
în teritoriu cu acest scop. El le-a mulţumit 
tuturor celor al căror efort, văzut sau ne-
văzut, a contribuit la realizarea Bereshit 
X. „Aceasta este cheia succesului, a tot 
ceea ce s-a întâmplat frumos în aceste 
zile aici. Tot ceea ce am făcut a fost făcut 
din inimă şi cu iubire, iar tot ceea ce vine 
din inimă, se va cunoaşte şi se va realiza 
un lucru frumos. Tot ceea ce porneşte din 
inimă, din su et, poate pătrunde su etele 
celorlalţi”, a spus el.

Un mesaj de încheiere a fost adresat 
de vicepreşedintele F.C.E.R. ing. Paul 
Schwartz, care le-a mulţumit tuturor celor 
prezenţi şi în mod special organizatorilor 
pentru implicarea lor în programele re-
alizate în aceste zile. “Sunt foarte mulţi 
oameni, nevăzuţi, care s-au implicat şi 
ne-au ajutat să ne simţim foarte bine. 
Vreau să îi mulţumesc directorului Israel 
Sabag, iniţiatorul majorităţii activităţilor. 
[…] Sper că absolut toţi plecăm de aici 
cu lucruri noi învăţate, cu prieteni noi, cu 
noi conexiuni care ne vor   de mare folos 
în viitor. Vă mulţumesc, tuturor celor care 
aţi participat.”

Bereshit XI… la mare!
Directorul Joint România a anunţat că 

următoarea ediţie Bereshit se va organiza 
la Constanţa, o destinaţie mai mult decât 
potrivită, având în vedere perioada verii, 
când acest seminar va avea loc. În  nal, 
toţi profesorii paticipanţi au fost premiaţi 
cu un inspirat album de fotogra e, care 
înfăţişează  peisaje şi locuri din România. 
Lucrările seminarului au fost încheiate cu 
intonarea imnurilor de stat ale României 
şi Israelului.

IULIA DELEANU, EVA GALAMBOS, 
DIANA MEDAN, DAN DRUŢĂ

Templul Coral, loc de învãþãturã evreiascã
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Noaptea de 15 Nisan apare în istoria 
noastră cu mult timp înaintea ieşirii din 
Egipt ca o noapte destinată miracolelor 
salvatoare. Pentru prima oară o întâlnim 
în Cartea Genezei când citim despre 
războiul în care patru regi, în frunte cu 
Cdarlaomer, i-au biruit pe cei cinci regi 
din valea Sodomei, le-au prădat averile 
şi l-au luat pe Lot, împreună cu familia 
sa, prizonieri. Patriarhul Avraham a auzit 
că Lot a fost luat prizonier şi a pornit la 
luptă pentru a-l elibera.

În Geneza (14:15) citim:  Şi s-a îm-
părţit asupra lor noaptea, i-a bătut şi i-a 
urmărit până la Hova... Limbajul este 
criptic, dar Raşi îl desluşeşte: deşi s-a 
lăsat noaptea, Avraham a continuat să-i 
urmărească. Şi-a împărţit oamenii în 
mai multe cete şi s-a aruncat asupra lor 
în timpul nopţii. Miracolele din această 
noapte, în care cei puţini şi nepregătiţi 
i-au înfrânt pe cei mulţi şi pregătiţi pentru 
luptă sunt descrise de profetul Yeşaaya-
hu  (Isa 41:2): sabia sa a făcut victime 
cât praful, în faţa săgeţilor sale au căzut 
precum paiele.  

Raşi aduce şi un al doilea tâlc al ver-
setului, de data asta bazat pe un Midraş: 
Noaptea a fost cea care s-a împărţit în 
două. În prima ei jumătate  i s-au făcut 
miracole Patriarhului Avraham, iar a 
doua jumătate a fost păstrată pentru  ii 
lui Israel când vor avea nevoie de mira-
cole la ieşirea din Egipt. 

*
Doi oaspeţi au venit în casa lui Lot. 

Acesta i-a primit cu mare cinste şi onoa-
re, aşa cum era învăţat din casa unchiu-
lui său, Patriarhul Avraham.  După legile 

din Sdom, a primi un oaspete în casă era 
cea mai gravă infracţiune. Toţi cetăţenii 
din Sdom s-au adunat în jurul casei lui 
Lot, cerându-i să le predea oaspeţii pen-
tru ca aceştia să  e maltrataţi conform 
legii, iar în caz de refuz ameninţau să 
spargă poarta. Primul miracol: toţi au 
orbit şi nu au mai găsit poarta. Al doilea 
miracol: unul dintre musa ri, care de 
fapt erau îngeri, l-a luat de mână pe Lot 
împreună cu familia sa şi i-a dus spre 
munţi, iar celălalt a transformat câmpia 
Sodomei în ceea ce cunoaştem astăzi 
ca Marea Moartă.

Toate acestea sunt bine cunoscute. 
Un detaliu însă scapă celor mai mulţi 
cititori. Pâinea pregătită de Lot pentru 
musa rii săi era ... azimă. Noaptea în 
care s-au pe trecut toate aceste minuni 
era ... noaptea de Pesah. 

*
În Cartea Ester (6:1-3) citim cum 

împăratul Ahaşveroş nu reuşea să 
adoarmă. Parcă se urzea în jurul lui 
o conspiraţie. Regina Ester l-a invitat 
prima şi a doua oară la o petrecere la 
care trebuia să participe, în afară de 
ei, numai Haman. Ce avea Haman de 
căutat la aceste două petreceri? De ce 
nimeni nu-mi dezvăluie ce se petrece? 
Poate mi-a dezvăluit cineva o taină  şi nu 
l-am răsplătit cum se cuvine?  A cerut să 
i se citească cronica, în speranţa  că va 
găsi cine l-a ajutat şi încă nu şi-a primit 
răsplata. 

În cronică a fost amintit că Mordehai 
i-a denunţat pe Bigtan şi Tereş, care au 
conspirat să-l omoare pe împărat. Nici o 
recompensă nu a fost amintită în cronică, 

ceea ce l-a determinat pe Ahaşveroş 
să-l răsplătească pe Mordehai. Acesta 
a fost momentul care a schimbat cursul 
evenimentelor spre bine. Noaptea era, 
cum nu, noaptea de Pesah.

*
Din gura rabinului Neuwirt, care a su-

pravieţuit Shoah-ului  ind ascuns de re-
zistenţa olandeză, am auzit următoarea 
relatare: în casa în care se ascundeau, 
aveau chiar în camera din faţă un mic 
Aron Kodeş în care păstrau un sul de 
Tora. În noaptea de Pesah au ieşit câte-
va familii de evrei din ascunzătorile lor şi 
s-au adunat cu toţii pentru a sărbători cu 
toţii împreună masa de Seder. În timpul 
mesei s-au auzit lovituri puternice la uşă. 
Era clar că, dacă nu vor deschide uşa, 
aceasta va   spartă. Luându-şi inima în 
dinţi, au deschis uşa. Doi SS-işti au intrat 
în casă şi au văzut Aron Kodeş-ul. Au 
întrebat: Ce este asta? O ladă sfântă. 
Ce este înăuntru? Un sul de Tora. Ce 
scrie în el? Că ne rugăm să  e pace pe 
lume. Au ieşit, au închis uşa după ei şi 
duşi au fost. 

O noapte vegheată.
*

Unul dintre cele 13 principii ale cre-
dinţei iudaice este venirea lui Mesia. 
Aşteptăm venirea lui Mesia în  ecare 
clipă. Noaptea de Seder este momentul 
culminant al acestei aşteptări. Nu este 
moment mai potrivit pentru miracolele 
venirii lui Mesia decât noaptea de Pesah. 
Cântecele pe care le cântăm la sfârşitul 
mesei trezesc în su etul nostru această 
aşteptare.

*
În Hagada citim despre Rabi Eliezer, 

Rabi Yehoşua, Rabi Elazar ben Azaria, 
Rabi Akiva şi Rabi Tarfon care au stat 
treji toată noaptea la Bnei Brak şi au 
povestit despre miracolele de la ieşirea 
din Egipt. Aşa cum suntem vegheaţi în 
această noapte, avem şi noi datoria să 
o veghem. 

După truda pregătirilor şi după pa-
tru cupe de vin, nu e deloc uşor. Unii 
citesc Cântarea Cântărilor până îi fură 
somnul. Alţii, cu mai multă stăruinţă, 
reuşesc chiar mai mult. În jurul orei 2 în 
noaptea de Seder,  Sinagoga Centrală 
a cartierului Ramat Elhanan din Bnei 
Brak prinde viaţă. Un grup nu prea mare 
de enoriaşi se adună pentru a asculta 
prelegeri legate de miracolele ieşirii din 
Egipt, până în zori. 

 Rabin RAFAEL SHAFFER

I UDA I CA

Un timp, se considera că termenul de antisemitism este de 
dată mai recentă, adică din secolul XIX, când el a fost formulat 
explicit de W. Marr, de H. Chamberlain, iar cazul nefericitului 
căpitan Dreyfus, de la graniţa cu secolul XX, nu a făcut decât 
să demonstreze actualitatea fenomenului. Léon Poliakov a 
schimbat perspectiva, scriind o istorie în patru volume, de la 
antichitate până la fatidicul an 1933, când unul dintre monştrii 
istoriei, Adolf Hitler, a ajuns cancelar al Germaniei. Istoricul 
Jules Isaac merge pe aceeaşi idee şi anume că despre anti-
semitism se poate vorbi din vechime şi până în zilele noastre. 
Cartea sa, apărută în Franţa după cel de-al doilea război 
mondial, „Geneza antisemitismului”, începe tot cu antichitatea, 
dar se opreşte la anul 1000 al erei noastre, în plin ev mediu. 
Editura Hasefer a publicat traducerea acestui eseu extins, 
datorată lui Ţicu Goldstein, redactor  ind Andreea Maria Olaru, 
cunoscută cititorilor noştri. Carol Iancu prefaţează cu erudiţie 
şi atenţie volumul de faţă. Autorul se adresează în primul 
rând cititorilor creştini catolici, în rândul cărora are numeroşi 
prieteni. Deşi antisemitismul a apărut înaintea creştinismului, 
el a fost propagat şi datorită răspândirii religiei creştine, prin 
erori, falsuri, fanatisme inerente oricărei religii ideologizate. De 
acest lucru au fost şi sunt conştienţi chiar părinţii, propagatorii, 
practicanţii creştinismului de bună credinţă. 

Carol Iancu a fost timp de două decenii secretarul Asociaţiei 
prietenilor lui Jules Isaac. El prezintă personalitatea acestui 
învăţat (născut în 1877, la Rennes, rămas orfan la o vârstă 
fragedă) care a găsit prietenia poetului catolic Charles Peguy. 
Evident, amploarea „afacerii Dreyfus” l-a impresionat profund. 
Amintim că şi pentru Th. Herzl acest proces de durată a consti-
tuit o etapă determinantă în biogra e. Jules Isaac scrie o serie 

de articole şi studii pe teme de istorie a Franţei şi, în special, a 
relaţiilor dintre evrei şi societatea în care trăiau. A combătut an-
tisemitismul, a suferit prigoana guvernului trădător de la Vichy. 
În cel de-al doilea război mondial îşi pierde o parte din rude, 
iar după război, participă consecvent la dialogul iudeo-creştin, 
până la decesul din 1963. În 1948 a publicat primul studiu 
important, „Iisus şi Israel”, care a avut ecouri contradictorii. 
În 1949 s-a întâlnit cu papa Pius al XII-lea, cu care a discutat 
probleme ale învăţământului şi educaţiei religioase în şcoli. A 
reuşit ca din rugile canonice să  e eliminată sintagma „evreii 
per zi”, ceea ce era un pas uriaş în concepţia maselor de 
credincioşi catolici.Unul dintre marile merite ale lui Jules Isaac 
este combaterea ideii de antisemitism etern, ceea ar induce 
un fals – evreii ar   ei înşişi cei care provoacă antisemitism! În 
China a existat o veche comunitate evreiască, iar antisemitis-
mul nu a fost semnalat în nici un fel. Respingerea postulatelor 
creştine a fost o reacţie târzie şi cu totul explicabilă istoric. 
Creştinismul tindea spre universalitate, iar evreii erau şi sunt 
un popor care ţine la identitatea sa. Istoricii latini, apoi părinţii 
creştinismului s-au întrecut în a defăima pe evreii nesupuşi no-
ilor norme. Antisemitismul actual este rasial. În trecut era vorba 
de intoleranţă. În 1955, Jules Isaac scria: „Am credinţă în graţia 
e cientă a adevărului”. În 1956 apărea şi cartea sa „Geneza 
antisemitismului”, un eseu – replică la studiul anterior „Iisus 
şi Israel”. Rând pe rând, autorul, extrem de documentat, de-
montează a rmaţiile unor istorici din vechime, din evul mediu 
şi ale celor contemporani cu el, despre „păcatele” evreilor - 
exclusivişti, dominatori, lacomi, neasimilabili etc. 

LEIL ªIMURIM O NOAPTE VEGHEATÃ

Antisemitismul – perspectivã istoricã

„O lume v\zut\ 
de la Ierusalim”, 
lansatã la ICR

La începutul lunii martie la sediul In-
stitutului Cultural Român din Bucureşti, a 
fost lansat volumul O lume văzută de la 
Ierusalim. Alte întâlniri la Cercul Cultural din 
Ierusalim 2007-2013. Cartea este a treia din 
seria Întâlnirilor de la Ierusalim,  ind publi-
cată de Editura Institutului Cultural Român.

Lansarea a fost, în bună măsură, un 
prilej de evocare a celui care a fost istoricul 
şi criticul literar Leon Volovici, cartea  ind 
dedicată memoriei acestuia. Despre carte 
şi despre întâlnirile şi colaborările cu Leon 
Volovici au vorbit Ana Blandiana, Camelia 
Crăciun şi Simona Sora, iar întregul eveni-
ment a fost moderat de Costel Sa rman.

Prezent la eveniment, Lilian Zam roiu, 
preşedintele ICR, s-a arătat foarte mulţumit 
de această colaborare şi a vorbit despre 
importanţa pe care o are, pentru cultura 
română, comunitatea de evrei originari din 
România, stabiliţi în Israel. De asemenea, 
Lilian Zam roiu i-a asigurat pe cei prezenţi 
şi, în special, pe Costel Sa rman de întrea-
ga sa deschidere pentru sprijinirea unor 
proiecte viitoare ale Cercului Cultural din 
Ierusalim.

Ana Blandiana şi-a amintit despre întâl-
nirile pe care le-a avut cu Leon Volovici la 
Memorialul Yad Vashem şi la Memorialul de 
la Sighet, dar şi despre importanţa Cercului 
Cultural de la Ierusalim, iniţiat de L. Volovici, 
împreună cu Costel Sa rman, despre rolul 
acestui centru în viaţa intelectualilor români 
stabiliţi în Israel.

Camelia Crăciun şi Simona Sora au 
vorbit despre vocaţia de mentor a lui Leon 
Volovici şi despre însemnătatea prezenţei 
sale în viaţa lor academică.

În  nalul întâlnirii, Costel Sa rman a 
vorbit despre cartea O lume văzută de la 
Ierusalim dar şi despre pierderea prietenului 
său din acest demers cultural comun :

„În mod  resc, la acestă lansare s-a 
vorbit foarte mult despre Leon, pentru că 
aceasta este marea pierdere pe care o 
resimţim cu toţii. Pentru mine e o pierdere 
personală, a fost un prieten minunat şi am 
realizat împreună un proiect excepţional, 
acest Cerc Cultural, împreună cu el, învă-
ţând de la el. El a fost arhitectul majorităţii 
întâlnirilor noastre. Nu doar pentru noi este 
o pierdere, ci şi pentru cultura română. A 
fost un mare intelectual, un universitar de 
anvergură şi mai ales un spirit echilibrat, mai 
rar întâlnit astăzi, în lumea noastră.

Cât despre carte, acest al treilea volum 
înseamnă o închidere a cercului. Au fost 
20 de ani de întâlniri cu cei mai importanţi 
intelectuali din Israel, originari din România.

Îmi este însă foarte greu să vă spun ce 
va   de acum încolo. Pierderea lui Leon este 
una capitală şi nu ştiu în ce măsură Cercul 
va putea să mai existe fără el. Noi am mai 
făcut întâlniri, vom încerca să mai facem, 
dar este o închidere de cerc după 20 de ani. 
O aventura culturală a unui grup de evrei 
care au plecat din România şi şi-au făcut 
din cultura română un soi de protecţie. A 
fost, dacă vreţi, o enclavă a culturii române 
în Israel.”

Şi Camelia Crăciun, profesor la Univer-
sitatea Bucureşti şi fostă doctorandă a lui 
Leon Volovici ne-a vorbit despre Întâlnirile 
de la Ierusalim. “Mă bucur că aceste întâlniri 
continuă prin efortul lui Costel Sa rman. 
Sunt mai mult decât nişte simple întâlniri, 
sunt evenimente la care participă intelectuali 
de un înalt nivel, care trăiesc în Israel sau 
în România şi care vizitează Ierusalimul. 
Este, practic, o punte culturală între Israel 
şi România şi este un lucru extraordinar 
că aceste întâlniri nu rămân doar niştie 
înregistrari pe o bandă, ci îşi găsesc un loc 
binemeritat, prin tipărirea lor, în circuitul de 
idei din viaţa intelectuală românească.”

GEORGE GÎLEABORIS MARIAN
(Continuare în pag. 16)
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A. Informaþii generale 
Începând cu data de 01.07.1997, în 

Germania este în vigoare o lege privind 
pensiile care derivă dintr-o activitate 
de muncă desfăşurată într-un ghetou 
(ZRBG) şi conform căreia, în anumite 
condiţii, se poate benefi cia de o pensie ca 
urmare a muncii prestate într-un ghetou, 
în perioada regimului naţional-socialist 
din Germania (1933-1945), aşa-numita 
„pensie de ghetou“. În iulie 2014, dome-
niul de aplicabilitate al legii a fost extins 
şi plata retroactivă de pensii a devenit 
posibilă, începând cu iulie 1997. Pensiile 
de ghetou nu reprezintă recompense sau 
despăgubiri pentru suferinţa profundă, 
generală îndurată de cei persecutaţi, ci 
reprezintă o pensie plătită pentru munca 
desfăşurată într-un ghetou. 

În principiu, de această pensie 
benefi ciază.

• pe de o parte, persoanele care au 
muncit în ghetou şi care, datorită vârstei 
lor actuale, pot benefi cia de o pensie de 
vechime regulamentară, 

• precum şi urmaşii unei astfel de 
persoane (văduve/văduvi) care, urmare 

a muncii prestate de soţul/soţia defunctă 
într-un ghetou, pot fi  îndreptăţiţi la o pen-
sie de urmaş. 

Condiţia de bază pentru ambele genuri 
de pensie este de a îndeplini o vechime în 
muncă de cel puţin cinci ani (60 de luni). 
Pentru perioada începând cu 01.06.2006, 
la calculul perioadei minime de vechime 
pot fi  cumulate şi vechimile în muncă din 
Germania şi cele din România, conform 
Acordului româno-german privind asigu-
rările sociale sau a Regulamentului CE 
nr. 883/2004. 

Moştenitorii nu sunt îndreptăţiţi să 
depună ei înşişi o cerere de pensie, 
ci îşi pot revendica drepturile, în mod 
excepţional, după decesul persoanei 
îndreptăţite, în cazul în care aceasta 
a reuşit să depună ea însăşi, încă în 
timpul vieţii, o cerere de pensie de 
ghetou ori o cerere generală de pensie, 
ulterior datei de 01.06.2006

B. Cum ºi unde se depune 
o cerere? 

Care sunt documentele necesare, 
în principiu, pentru a dovedi munca 

ESTE NECESAR SÃ AVEM O VOCE COMUNĂ ÎN FAŢA URII ŞI A VIOLENŢEI
Întâlnirile cu oameni de cultură, diplomaţi, econo-

mişti de marcă, invitaţi să conferenţieze la reuniunile 
Forumului B’nai B’rith - România (BBR), au devenit o 
constantă de real interes pentru participanţi. A fost şi 
cazul expunerii pe tema Alianţa Internaţională pentru 
Memoria Holocaustului (AIMH), susţinută recent de am-
basadorul Mihnea Constantinescu, organizaţie a cărei 
preşedinţie va fi  preluată de România în 2016. Un subiect 
de mare actualitate. „Vom exercita preşedinţia într-un 
context internaţional complicat”, a subliniat vorbitorul, 
referindu-se la pericolele extremismului, concretizate 
prin ascensiunea antisemitismului în Europa şi în lume: 
recentele atentate teroriste de la Paris şi Copenhaga, 
concursul de caricaturi pe tema negării Holocaustului în 
Iran ş.a. Imperativul stopării terorismului a fost unanim 
exprimat la comemorarea a 70 de ani de la eliberarea 
lagărului de la Auschwitz, care a marcat, anul acesta, 
Ziua Internaţională a Holocaustului, a arătat domnia sa, 
ca unul dintre ofi cialii români participanţi la eveniment.

Au fost menţionate obiective-cheie pentru România 
în perspectiva preluării preşedinţiei AIMH: • cooperarea 
cu F.C.E.R. şi BBR; • promovarea educaţiei în spiritul 
respectului faţă de celălalt; • organizarea de sesiuni 
plenare, în care grupuri de lucru să facă propuneri de 
aplicare a valorilor educaţionale şi de comunicare pentru 
stoparea fenomenului antisemit; • demersurile, recent 
formulate la o reuniune a W.J.R.O., pentru retrocedarea 
proprietăţilor evreieşti din România, confi scate în anii Ho-
locaustului şi ai totalitarismului; • facilitarea accesului la 
documente, legate de acest aspect, din Arhivele Statului; 
• implicarea mass-media în combaterea antisemitismului, 
„cea mai veche ură în cele mai noi vase”, cu referire la 
comunicarea virtuală; • impunerea de reglementări in-
ternaţionale împotriva intoleranţei pe net: • reactivarea 
Forumului Global pentru Combaterea Antisemitismului; 
• consolidarea studierii în şcoli a istoriei  Holocaustului; 
• cooperarea cu instituţii din Europa, SUA, Israel având 
preocupări similare.

Amintind recentul Acord de colaborare între MAE şi 
BBR, preşedintele BBR, ing. José Iacobescu, a schiţat 
proiectul de desfăşurare a ediţiei a II-a a Programului 

„Podurile Toleranţei”, iniţiat de BBE, aplicat de BBR: 
• deschiderea ofi cială, pe 3 iunie a.c., la Opera Naţională 
Bucureşti, cu participarea unor artişti lirici prestigioşi; 
• două workshop-uri, primul, privind contribuţia evreilor 
la dezvoltarea României; al doilea - aportul evreilor şi 
românilor în activitatea BBR; • un concurs de desene 
pe tema „Europa, casa noastră” şi altul literar, despre 
Holocaust. Au fost evidenţiate: • aprecierea de care se 
bucură BBR din partea BBE, BBI, F.C.E.R.; • activitatea 
de binefacere a Lojii BBR în benefi ciul unor oameni în 
suferinţă, evrei şi neevrei, ca, de pildă, donaţii pentru 
sinistraţi dintr-o localitate în apropiere de Târgovişte; • 
nevoia de reconstituire a Parteneriatului pentru Comba-

terea Antisemitismului (PCA) pentru că „este necesar 
să avem o voce comună împotriva urii şi a violenţei”, a 
declarat preşedintele BBE, Erika van Gelder. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a mulţumit 
ambasadorului Mihnea Constantinescu pentru recepti-
vitatea la solicitările delegaţiei W.J.R.O. privind retroce-
darea proprietăţilor evreieşti confi scate în timpul celor 
două dictaturi. A anunţat că, printr-o hotărâre de guvern, 
majorarea indemnizaţiilor pentru persecutaţi pe criterii 
etnice între 1940 – 1944 se va aplica de la 1 iulie a.c. 
A sintetizat principalele momente ale vizitei în Israel a 
delegaţiei parlamentare din care a făcut parte, condusă 
de preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea: 
• semnarea Acordului între Parlamentul României şi Kne-
sset; • primirea la preşedintele Israelului, Reuven Rivlin; 
• întâlnirile cu miniştrii israelieni al Afacerilor Externe şi 
al Energiei şi Apelor, Yuval Steinitz şi Silvan Shalom; 
• vizitele la Kotel HaMaravi, Biserica Sfântului Mormânt; 
• primirile la Patriarhia Greco-Catolică şi Patriarhia Ro-
mână din Ierusalim; • vizitarea Institutului Yad Vashem.  

Preşedintele AERVH, dr. Liviu Beris, a atras atenţia 
asupra genocidului comis în prezent de fascismul isla-
mic asupra creştinilor din Nigeria. S-au purtat discuţii 
asupra termenului toleranţă în relaţiile majoritari – mi-
noritari, considerat inadecvat de vicepreşedintele BBR, 

ing. Anette Vainer. Dr. Ileana Ghenciulescu, membră în 
Grupul de Sprijin al BBR, a adus mulţumiri acelor mem-
bri din BBR, în primul rând, preşedintelui său, pentru 
solidaritatea cu dr. Hary Kuller în suferinţa prin care 
trece. Soţia lui, dr. Lya Benjamin, a mulţumit la rândul 
ei, conducerii F.C.E.R., C.E.B., BBR, tuturor celor care 
i-au fost şi îi sunt alături. Binefacerea este unul dintre 
dezideratele B’nai B’rith, a arătat  ing. José Iacobescu. 
În numele conducerii BBR, Victoria Demayo a dăruit 
mărţişoare participantelor la întrunire.

IULIA DELEANU

CRONICA B’NAI B’RITH

Informaþii privind dreptul de pensie ce derivã 
dintr-o activitate de muncã desfãºuratã într-un ghetou

Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti

Drept de pensie pentru muncã într-un ghetou 
Ambasada Republicii Federale Ger-

mania aduce la cunoştinţă celor intere-
saţi următoarea modifi care legislativă, cu 
posibile efecte şi asupra unor cetăţeni 
români:

Din 2002, în Republica Federală Ger-
mania există o lege conform căreia cei 
care au desfăşurat în timpul regimului na-
ţional-socialist din Germania, în perioada 
1933-1945, o activitate de muncă într-un 
ghetou, sunt îndreptăţiţi, în anumite con-
diţii, la o pensie, aşa-numită „pensie de 
ghetou”. Această lege a suferit modifi cări 
în 2014, astfel încât acum sunt luate în 
calcul şi ghetouri amplasate „în zona de 
infl uenţă naţional-socialistă”, ca de pildă 

cele de pe teritoriul naţional al României 
din acea perioadă.

Procedura de evaluare şi prelucrare a 
dosarului de cerere de către Asigurarea 
germană de pensii este gratuită.

Informaţii detaliate privind legea, 
modifi cările legale survenite în 2014 şi 
procedura de depunere a  cererii reies 
din foaia informativă, emisă de Amba-
sada Republicii Federale Germania, 
ataşată prezentului comunicat şi redată 
integral în continuare sau accesibilă pe 
site-ul Ambasadei:

(http://www.bukarest.diplo.de/con-
tentblob/4375290/Daten/4872932/dda-
tei_merkblatt_ghettorenten.pdf).

desfăşurată într-un ghetou? 
1. Cererile de pensie de ghetou pot 

fi  adresate direct şi informal, chiar şi în 
limba română, la Asigurarea germană 
de pensii la nivel federal Deutsche 
Rentenversicherung Bund. De relaţia 
instituţională cu România se ocupă 
următoarele asigurări de pensii: 

• Deutsche Rentenversicherung 
Nordbayern (Asigurarea germană de 
pensii a regiunii Bavaria de Nord), 97604 
Würzburg 

• Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See (Asigurarea ger-
mană de pensii din domeniul mineritului, 
cel feroviar şi fl uvial), 44781 Bochum, 

• Deutsche Rentenversicherung 
Bund (Asigurarea germană la nivel fe-
deral), 10704 Berlin¸ Tel.: 0049 (0) 30 
865.289.88, E-Mail: drv@drv-bund.de 

Puteţi adresa cererea oricărei din-
tre cele trei asigurări, procedura de 
evaluare şi prelucrare a dosarului de 
cerere de către Asigurarea germană 
de pensii fi ind gratuită. 

2. Pentru a beneficia de sprijin la 
formularea cererilor, petenţii de etnie 
romă se pot adresa şi Agenţiei Naţio-
nale pentru Romi, care se afl ă deja în 
contact cu Asigurarea germană de pensii. 
(Agenţia Naţională pentru Romi, Splaiul 
Independenţei nr. 202, Bucureşti, Tel. 
021/311 3048). 

3. În principiu, cererea poate fi  depu-
să informal. Ulterior, în scopul evaluării 
cererii, Asigurarea germană de pensii vă 
va transmite formularele necesare şi vă 
va solicita, astfel, informaţii suplimentare. 
Înainte de a depune o cerere de pensie 
de ghetou, se recomandă să faceţi, deja, 
următoarele precizări şi să procuraţi 
următoarele documente pe care Asigu-
rarea germană de pensii le va solicita, 
în orice caz: 

• Precizări legate de ghetoul respectiv 
şi de munca prestată acolo 

• În principiu, activitatea prestată într-
un ghetou trebuie dovedită sau probată în 
mod credibil. Din acest motiv, petenţii îşi 
vor procura toate documentele menite să 

facă dovada deportării lor într-un ghetou. 
Pot fi  utile, de pildă, documente prin 

care au fost acordate prestaţii conform le-
gii române 189/2000. În aceste cazuri se 
recomandă să ataşaţi decizia de pensie a 
CNPAS, din care rezultă acordarea unor 
prestaţii conform legii 189/2000. 

Asigurările germane de pensii îi vor 
informa, direct, despre drepturilor lor 
pe toţi cei îndreptăţiţi, care benefi cia-
ză, deja, în mod curent, de o pensie de 
ghetou şi pentru care, în baza noilor 
reglementări legale, plata pensiei poa-
te începe la o dată anticipată. În cazul 
acestora nu este nevoie să depuneţi 
o cerere! 

Vă mulţumim pentru înţelegerea fap-
tului că nu ne putem asuma caracterul 
complet şi corect al acestor informaţii. 

Premieră 
„ALIYAH DaDa”

Joi, 26 martie, la Institutul Francez 
din Bucureşti a avut loc un eveniment 
complex, constând în lansarea cărţii „Râs 
de şobolan”, al scriitoarei israeliene Nava 
Semel. Apoi, la sala de cinema „Elvira 
Popescu”, afl ată în incinta Institutului 
Francez, a avut loc premiera fi lmului do-
cumentar „Aliyah DaDa”, în regia Oanei 
Giurgiu, produs de Libra Film.

“Aliyah DaDa” prezintă un episod 
dintr-o istorie bine documentată a evreilor 
din România. În 1882, o comunitate mică 
din Moineşti pleca spre Ţara Sfântă, pen-
tru a întemeia una dintre primele colonii 
evreieşti din Palestina. Povestea este 
decupată vizual în stil dadaist ca un tribut 
adus iniţiatorilor curentului, Tristan Tzara 
şi Marcel Iancu, doi evrei cu rădăcini în 
România.

În prima săptămână de la lansare, 
fi lmul va putea fi  vizionat în Bucureşti la 
Cinema “Elvira Popescu”, Cinema Studio 
şi Cinemateca Union, urmând ca până 
la sfârşitul lunii aprilie să aibă proiecţii în 
peste zece oraşe din ţară.

BBR a semnat un protocol 
de colaborare  cu F.C.E.R.

În vederea sprijinirii acţiunii ”Podurile Toleranţei” 
ed.II, organizată de B’nai B’rith România la iniţiativa 
BB Europa, la 12 martie a.c. a fost semnat un proto-
col de colaborare între BBR şi F.C.E.R. Menţionăm 
că F.C.E.R. s-a implicat şi în organizarea primei 
ediţii a acestui proiect. În cuvântul său, preşedin-
tele Federaţiei, dr. Aurel Vainer, a arătat că au fost 
semnate deja mai multe protocoale de colaborare 
şi cu alte instituţii, inclusiv cu Ministerul de Externe 
şi, ţinând cont de succesul ediţiei I, F.C.E.R. este 
bucuroasă să colaboreze cu BBR pentru realizarea 
unei acţiuni la acelaşi nivel, dacă nu mai înalt ca în 
urmă cu doi ani.

Ing. José Iacobescu, preşedintele BBR, a 
mulţumit Federaţiei şi  celor care au contribuit la 
realizarea volumului care include comunicările par-
ticipanţilor la unul dintre workshop-urile organizate 
la ediţia I, apreciind că s-a făcut un volum excepţio-
nal. Faptul că BB România este considerată ca una 
dintre lojile cele mai active din Europa se datorează 
şi bunei colaborări cu F.C.E.R. “Este o legătură 
puternică şi ne ajută să ne realizăm obiectivele”, a 
declarat J. Iacobescu. (E.G.)
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KESHET, program de studiu al culturii ºi tradiþiei iudaice 
COMUNITATI

Iaşi

Miere ºi nucã, sare ºi piper

tuturor celor pre-
zenţi şi a făcut o 

trecere în revistă a principalelor as-
pecte legate de această sărbătoare. 
S-a vorbit despre Meghilat Ester şi perso-
najele sale principale, despre lista lungă a 
Hamanilor, duşmani ai poporului evreu, mai 
vechi şi mai noi, despre humentaşen şi alte 
tradiţii legate de Purim. S-a vorbit şi despre 
cele patru mitzvot-uri ale sărbătorii, Meghi-
lat Ester, Matanot La’evionim (daruri pentru 
cei săraci), Misloah manot şi  Seudat  Purim 
(masa festivă de Purim, care se desfăşoară 
în familie sau în comunitate). S-a arătat că, 
în ciuda unor accente triste ale sărbătorii, 
aceasta fi ind legată de dejucarea cu spri-
jinul divin, a primei tentative de Holocaust 
din istorie,  este o mitzva (poruncă) să ne 
veselim cu toţii, chiar depăşind puţin limitele 
obişnuite. Seudat Purim s-a desfăşurat în 
continuare, cu toţi cei prezenţi, în sala Mu-
zeului de Istorie al C.E. Bacău, deoarece 
sala de mese a restaurantului ritual este 
greu de încălzit. Ideea s-a dovedit fericită, 
deoarece sala Muzeului a oferit o atmosferă 
caldă şi luminoasă, atât la propriu  cât şi 
la fi gurat. S-au servit gustări pe bază de 
peşte, s-a mâncat humentaşen, s-a cântat 
şi s-a glumit, astfel că întreg programul  s-a 
încheiat într-o atmosferă excelentă.

Trebuie să remarcăm eforturile făcute 
de Janeta Tamboi şi Laura Şerban, împre-
ună cu Cristi Apreutesei, în organizarea 
perfectă a tuturor celor necesare pentru 
Seudat Purim.  

Dar, fi e că publicul îl 
înţelege sau nu, dacă 

ai klezmer-i de mâna-ntâi, corişti entuziaşti, 
soliste talentate – Arabela Neazi, Geni 
Brenda, urăm sănatate lui Carmen Ioviţu –,
un dirijor imbatabil, Bogdan Lifşin, şi-un 
manager ambiţios, Silvian Horn, succesul 
e asigurat. Aplauzele la scenă deschisă au 
fost dovada. 

Nu poţi fi  actor la TES fără să fi i artist 
complet: să ştii să faci roluri de compoziţie, 
să joci dramă, comedie, musical. Să ţii cum-
păna între „tinereţe fără bătrâneţe” şi vivaci-
tate cu tâlc, pe care să le induci publicului, 
cum a făcut-o Mihai Ciucă, retrăindu-l pe 
Tănase cel peren. Am avut parte de explozii 
de talent din partea tinerilor. Că-s de la TES 
– Cabiria Morgenstern, Veaceslav Grosu -, 
că-s de la „Tănase” – Ana Maria Donosă, 
Nae Alexandru -, „alergătorii vieţii îşi predau 
torţele”, zicea un poet latin. A zis-o şi Maia 
Morgenstern într-un cuplet cu fi ica ei, mai 
sus citată, în această seară de Purim dedi-
cată lui Hary Eliad z.l., regizorul de neuitat 
al atâtor zeci de Purimşpil-uri, dar şi lui Oc-
tavian Sava z.l., textierul nostru purimistic 

de căpătâi, oferind – alături de A. Schwartz, 
Ion Pribeagu, Mihai Maximilian, Dumitru 
Solomon, Zidmund Tauberg – canavaua 
pe care stele ale teatrului evreiesc şi-au 
pus semnătura. Între ele – mult aşteptatul 
cuplu Roxana Guttman - Rudy Rosenfeld. 
Să nu cumva să nu dăm Cezarului ce-i 
al lui: Nae Călugăriţa, autor plin de sare 
şi piper – „Je suis TES” – şi interpret pe 
măsură, căruia – dacă tot e să parafrazez 
– nimic din tot ce-i viaţă socială evreiască 
şi românească nu-i e străin. Cine crede 
că „la comunitate” avansările se fac altfel 
decât oriunde, se-nşeală, ne-a asigurat 
Arabela Neazi: „tot cu «muzica» răzbeşti”. 
În esenţă, am supravieţuit fi indcă am luat 
în răspăr melancolia şi ne-am bucurat de 
tot ce-i dat omului să se bucure. 

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a mulţumit gazdei, Teatrul „Constantin 
Tănase”, regizorului, la înălţime, Cezar 
Ghioca, tuturor celor care-au dat viaţă spec-
tacolului, invitaţilor de onoare, publicului. 
Darurilor de Purim la fi gurat li s-au adăugat 
daruri de Purim la propriu; gestul DASM.

PURIM SAMEAH!

(Urmare din pag. 3)

(Urmare din pag. 3)

Şi la Iaşi, ca şi în alte localităţi unde 
există comunităţi evreieşti, a fost organizată 
o nouă ediţie a seminarului Keshet, dedicat 
studiului pentru toate generaţiile.

Evenimentul cultural ieşean, afl at acum 
la cea de-a V-a ediţie, a ales următoarele 
teme pentru cele două sesiuni plenare: 
“Viaţa unui copac este ca viaţa unui om” şi 
“Personalităţi evreieşti, oameni de seamă 
din comunitatea ieşeană”.

 În prima sesiune plenară, ing. Adrian 
Cuperman, conducătorul cursului de Tal-
mud Tora şi de limbă ebraică din cadrul co-
munităţii ieşene, a vorbit despre „Elemente 
de ecologie în tradiţia şi religia iudaică şi 
prescripţii biblice privind anul şabatic”. El 
a subliniat că învăţămintele Torei încearcă 
să genereze în noi compasiune şi con-
ştientizarea interdependenţei om-natură, 
ambele principii fi ind esenţiale pentru a trăi 
în echilibru ecologic. 

În ceea ce priveşte anul şabatic (Şmita), 
al şaptelea an de pauză pentru agricultură, 
s-a intenţionat, fără îndoială, ca acesta să 
fi e un an de dezvoltare spirituală, un timp 
solemn, care duce la o cercetare de sine, 
nu doar la o simplă eliberare de stres. 

Personalitatea pe care am prezentat-o 
în cadrul celei de-a doua sesiuni plenare 
a fost profesorul universitar emerit dr. Ioan 
Gottlieb (1929 - 2011). Marele savant era 
singurul membru al comunităţii ieşene 
supravieţuitor al lagărului morţii de la Aus-
chwitz. Personalitate onestă, unanim recu-
noscută în lumea academică românească  
şi  internaţională, profesorul universitar 
emerit dr.Ioan Gottlieb a fost un formator 
de valori  în ştiinţă şi cercetare. La 3 mai 
1944, când avea doar 15 ani şi jumătate, 
Ioan Gottlieb a fost dus împreună cu tatăl  
său în ghetoul din Baia Mare. După o lună, 
a fost trimis cu trenul la  Auschwitz iar apoi 
a fost deportat la Mauthausen. Din cele 11 

luni cât a îndurat infernul  lagărelor naziste, 
Ioan Gottlieb a stat cel mai mult în lagărul 
de muncă de la Melk. Experienţele inuma-
ne trăite în cele 11 luni de coşmar au lăsat  
urme adânci asupra sa şi  timp de peste 
jumătate de secol nu a acceptat să vor-
bească în public despre deportarea în  la-
gărele de exterminare naziste. În memoriile 
sale, profesorul Ioan Gottlieb  povesteşte:  
„...Am acceptat să vorbesc pentru  faptul 
că au rămas foarte puţini supravieţuitori şi 
pentru că evenimentele nu trebuie uitate. 
Citesc cu consternare articole care contes-

tă total sau parţial Holocaustul. Falsifi carea 
istoriei se face sub ochii noştri, a celor care 
am  trăit-o”. 

În zorii zilei de 4 septembrie 2011 pro-
fesorul Ioan Gottlieb a încetat din viaţă în 
urma unei grave suferinţe renale.

Cariera universitară şi ştiinţifi că a pro-
fesorului emerit Ioan Gottlieb a fost una de  
excepţie. A fost iniţiatorul şi conducătorul 
şcolii ieşene moderne de fi zică teoretică şi 
preşedinte al Societăţii Române de  Gravi-
taţie şi Relativitate Generală. (M.E.)

La Şimleu Silvaniei s-a aniversat înfrăţirea

ªi la Botoşani a rãsunat gragărul

Muzeul Memorial al Holocaustului din 
Transilvania de Nord, afl at în cel de al 
zecelea an de existenţă, şi-a propus ca, 
pe lângă păstrarea memoriei evreimii tran-
silvane, spulberată de Holocaust, să pună 
umărul la construirea unor punţi de legătură 
între România şi Israel, prin înfrăţirea dintre 
oraşele Şimleu Silvaniei şi Petach Tikva, 
dintre Liceul „Simion Bărnuţiu” şi Colegiul 
„Brenner”.

Aceste relaţii s-au clădit pe parcursul 
mai multor ani, prin strădania echipei en-
tuziaste şi dedicate a Muzeului Memorial 
al Holocaustului din Transilvania de Nord 
– Alex Hecht, fondator al instituţiei şi vice-
preşedintele Asociaţiei Hebraica Nuşfalău, 
şi Daniel Stejeran, tânărul şi efi cientul direc-
tor al Muzeului – benefi ciind de susţinerea 
substanţială şi neîntreruptă  a Consiliului 
local, sub primariatul lui Septimiu Ţurcaş, 
a cadrelor didactice şimleoane şi, nu în 
ultimul rând, cu sprijinul generos, constant 
şi nemijlocit al Ambasadei Israelului la Bu-
cureşti, a ambasadorului Dan Ben-Eliezer, 
căruia  - în semn de gratitudine - i s-a con-
ferit şi titlul de cetăţean de onoare al urbei. 

Festivitatea de deschidere a programu-
lui comun, găzduită de sinagoga din Şimleu 

Silvaniei, a fost urmată de amplasarea unei 
plăci aniversare lângă pomul prieteniei.

Prima zi a vizitei elevilor israelieni a în-
ceput la Şcoala Gimnazială „Silvania”, unde 
a avut loc un atelier de iniţiere în istoria şi 
tradiţia populară a meleagurilor sălăjene. 

Seara, fi ind ajunul de Purim, atât oaspe-
ţii, cât şi gazdele au luat parte la celebrarea 
sărbătorii Esterei, alături de membrii comu-
nităţii evreilor din Sălaj.

Dan Haas, preşedintele Comunităţii 
Evreieşti Sălaj, şi Alex Hecht au citit frag-
mente din Cartea Esterei.

ANDREA GHIŢĂ

Purimul a debutat în comunitatea noas-
tră la Sinagoga Înaltă - Die Hoihe Shil - prin 
citirea Meghilat Ester în prezenţa a cca. 
20 de enoriaşi. Emoţionanta povestire a 
Esterei a fost citită de Gustav Finkel şi Avi 
Halevi, sub îndrumarea lui Meir Solomon. 
La rostirea numelui  Haman, a răsunat gra-
gărul, parcă înfuriat de răul ce se pregătea 
evreilor în vremuri de demult.

Buna-dispoziţie, muzica şi mâncărurile 
gustoase, dar mai ales prăjiturile tradiţiona-
le humentaş au fost la loc de cinste în timpul 
frumoasei petreceri de Purim, care a coincis 
cu ziua de 8 Martie  Au participat peste 50 
persoane, membri ai comunităţii, simpati-
zanţi şi alţi buni prieteni. Printre invitaţi au 

fost şi preşedintele C.E. din Dorohoi, prof. 
Iancu Isidor, cu soţia, şi consilierul Zelinger.

Preşedintele C.E. Botoşani, David Iosif, 
a fost ca de obicei o gazdă primitoare pen-
tru toţi cei prezenţi  

Doamnele au primit  fl ori şi i-am cântat 
„Mulţi ani trăiască!” Marianei Goldemberg, 
secretara Comunităţii,  cu ocazia zilei de 
naştere. 

Membrii comunităţii noastre  care nu se 
pot deplasa nu au fost nici ei uitaţi: li s-au 
adus acasă delicioasele humentaş. 

Au fost clipe minunate, iar soarele 
primăvăratic a încălzit şi mai mult inimile 
tuturor. 

Prof. BEATRISA FINKEL

Curs de 
combatere 

a discriminării 
şi rasismului
La începutul lunii octombrie a 

anului trecut, Liviu Beris, preşedin-
tele Asociaţiei Evreilor din România 
Victime ale Holocaustului, supravie-
ţuitor al deportărilor din Transnistria, 
şi Iancu Ţucărman, supravieţuitor 
al Trenurilor Morţii de la Iaşi, au po-
vestit în sala de conferinţe a Casei 
Corpului Didactic „Grigore Tăbăca-
ru” din Bacău, în faţa celor aproape 
100 de elevi de liceu, experienţele 
traumatizante de la jumătatea seco-
lului trecut, care le-au marcat viaţa.

Anul acesta, la sfârşitul lunii 
februarie, cei doi supravieţuitori ai 
Holocaustului au fost invitaţi din nou, 
de aceeaşi gazdă, profesorul Gabri-
el Stan, directorul Casei Corpului 
Didactic din Bacău, în cadrul unui 
curs mai amplu pentru combaterea 
discriminării şi a rasismului.

Cursul a fost organizat în parte-
neriat cu Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din Ro-
mânia „Elie Wiesel” şi este parte a 
programului mai amplu “Educaţie 
pentru viitor prin înţelegerea trecutu-
lui”, iniţiat şi organizat de Ambasada 
Statelor Unite la Bucureşti, Muzeul 
Holocaustului de la Washington, 
Institutul Naţional pentru Studierea 
Holocaustului din România şi Minis-
terul Educaţiei din România.

La întâlnirile care s-au derulat 

pe parcursul a două zile, 27 şi 28 
februarie, au luat parte şi membri ai 
comunităţii evreilor din Bacău. S-a 
discutat despre importanţa prezenţei 
minorităţii evreieşti în dezvoltarea 
socială, politică, economică şi cul-
turală a României, în general, dar 
şi despre aportul evreilor la dezvol-
tarea Bacăului, în particular.

În afară de prelegerile lui Liviu 
Beris şi Iancu Ţucărman, în cadrul 
proiectului au mai avut prezentări 
Dumitru Ficuţa, profesor la CCD 
Bacău, Nicolae Furtună, de la Cen-
trul de Cercetări Culturale şi Sociale 
Romane Rodimata, şi Aurora Mar-
tin, de la Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. De ase-
menea, au avut loc proiecţii de fi lme 
documentare pe tema combaterii 
discriminării şi a rasismului.

De altfel, Casa Corpului Didactic 
Bacău s-a implicat activ, în ultimul 
deceniu, în proiecte de combatere 
a xenofobiei, discriminării şi antise-
mitismului.

“Această sesiune de formare şi 
totodată emoţionantă întâlnire cu su-
pravieţuitori ai Holocaustului poate 
genera sensibilizarea profesorilor, 
cu privire la problematica discrimi-
nării şi la dezvoltarea unor valori şi 
atitudini civice, precum, acceptarea 
diversităţii etnice, respectul reciproc, 
empatia, sentimentul identităţii, 
sentimentul apartenenţei etnice, 
dar şi la responsabilitatea civică. 
Din nefericire, intoleranţa, ura rasi-
ală, xenofobia şi antisemitismul se 
manifestă încă în lume. De aceea, 
mai ales tânăra generaţie trebuie 
să fi e educată în spiritul promovării 
toleranţei şi a bunei înţelegeri”, a 
declarat Gabriel Stan, director al 
Casei Corpului Didactic, “Grigore 
Tăbăcaru”, Bacău.

GEORGE GÎLEA

Bacău
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au semnifi caţii aparte. Anul acesta, la cea 
de a 70-a aniversare, din motive politice, 
ele au fost mai restrânse, fi ind dedicate 
puţinilor supravieţuitori, principalii păs-
trători ai memoriei Şoah-ului. În primele 
decenii de după război,a spus ea, aceştia 
nu au fost invitaţi să depună mărturie, ei 
apărând pentru prima dată, în urma de-
ciziei Statului Israel, a premierului David 
ben Gurion, la procesul lui Eichmann de 
la Ierusalim. Deşi aceşti martori sunt pe 
cale de dispariţie, ei au lăsat în urma lor 
scrieri, amintiri, cărţi din care actualele 
generaţii pot afl a prin ce au trecut bunicii 
sau străbunicii lor. De asemenea, foarte 
importantă este deschiderea după 1989 
a arhivelor din Europa de Est şi fosta 
URSS, cu documente necunoscute des-
pre Holocaust. A reieşit de aici că evreii 
nu au murit numai în lagăre, ci au fost 
executaţi şi în spatele fronturilor din Est 
de formaţiuni speciale SS, aşa-numitele 
Einsazgruppe, sau au murit în urma 
pogromurilor din teritoriile ocupate de 
germani. Istoricul a vorbit despre cele trei 
conferinţe importante legate de diferitele 
aspecte şi consecinţe ale Holocaustului 
şi a menţionat în mod special conferinţa 

MEMORIA HOLOCAUSTULUI
Institutul ”Elie Wiesel”, Institutul Fran-

cez din Bucureşti, Fundaţia Memorialul 
Şoah-ului de la Paris şi Ministerul român 
de Externe au organizat la 24 februarie 
a.c. o conferinţă dedicată memoriei Ho-
locaustului. Manifestarea s-a desfăşurat 
în condiţiile în care s-a constatat că 
România a făcut progrese în educaţia în 
domeniul Holocaustului, că s-au împlinit 
10 ani de la publicarea ”Raportului fi nal” 
al Comisiei Wiesel, ale cărui concluzii 
au fost asumate de guvernul român iar, 
ca o recunoaştere a eforturilor României 
pentru păstrarea memoriei Holocaustului 
şi a elaborării unui model românesc în 
acest domeniu, ţara noastră va prelua în 
2016 preşedinţia Alianţei Internaţionale 
pentru Memoria Holocaustului.

„70 de ani dupã Auschwitz, 
ce memorie?”

A fost titlul prelegerii istoricului Anette 
Wieviorka, cunoscută specialistă în pro-
blema Holocaustului. Ea a explicat că a 
încercat să stabilească ”unde suntem 
acum în procesul de memorie a acestui 
eveniment”. Comemorarea eliberării 
lagărului de la Auschwitz, a arătat vorbi-
toarea, a căpătat o valoare de simbol, de 
aceea, ceremoniile care se organizează 

Expertul israelian JONATHAN FINE: ”Ca sã facã faþã terorismului 
Occidentul trebuie să renunţe la conceptul politically correct”

Teror i smul  seco lu lu i  XX I ,  l i ber tã þ i l e  democrat ice  º i  i n te rnetu l

Dacă nu-şi vor schimba felul de a 
gândi şi a acţiona, democraţiile occiden-
tale nu vor putea face faţă terorismului, 
a declarat dr. Jonathan Fine, cercetător 
la Institutul Internaţional pentru Contra-
terorism din Israel. Invitat de Ambasada 
Israelului din România, dr. Fine a ţinut 
o expunere în faţa ziariştilor, expunere 
care, potrivit declaraţiilor şefului adjunct 
al Misiunii, Shelly Hagler Livne, nu a 
reprezentat poziţia Ambasadei sau a 
guvernului israelian.

Dr. Jonathan Fine, care, printre altele, 
este şi membru al ICTAC (Comunitatea 
Academică Internaţională de Contrate-
rorism), a prezentat un tablou general al  
mişcărilor teroriste de după cel de-al doi-
lea război mondial, subliniind modifi carea 
esenţială care a avut loc în ultimii ani prin 
apariţia unei noi forme - cea a terorismului 
religios, manifestat printr-o politică religi-
oasă fundamentalistă radicală în Orientul 
Mijlociu, în rândul musulmanilor. El a sub-
liniat că, până la apariţia acestei ideologii, 
se cunoşteau trei forme de terorism – cel 
anticolonial, cel al separatiştilor şi cel al 
stângii radicale, toate având o ideologie 
seculară. Comună acestor grupări a 
fost defi nirea limitată a duşmanului iar 
după realizarea obiectivului propus, re-
spectiv eliberarea de sub jugul colonial 
sau obţinerea unor revendicări în cazul 
separatiştilor, confl ictul lua sfârşit. Două 
dintre grupările religioase radicale – cea 
creştină şi cea evreiască – aveau obiec-
tive limitate şi concrete. În schimb, pentru 
grupările radicale religioase musulmane, 
duşmanul este  o civilizaţie, diferită faţă 
de a lor, şi această civilizaţie îi include 
pe toţi cei consideraţi în afara Islamului. 
Este vorba despre un confl ict diferit şi 
periculos. Pentru  aceste grupări, lupta 
se duce pe două fronturi – cel de pe pă-
mânt, războiul concret, şi cel din ceruri, 
în care islamiştii se confruntă cu forţele 
întunericului, ale răului. Aceste organizaţii 
vor să-i tragă pe credincioşii musulmani 
înapoi în Evul Mediu;  este o orientare  
care, dacă facem o trecere în revistă a 
musulmanilor din lume, ne dăm seama că 
nu este acceptată de majoritatea acesto-
ra, mai ales de cei care au emigrat în ţări 
occidentale, dar chiar şi cei din Algeria 
sau Egipt. Totuşi, sunt mulţi care se lasă 
convinşi de idee.

“Primăvara arabă”, a atras atenţia vor-
bitorul, a fost departe de a fi   o mişcare cu 
caracter democratic care să aducă după 
sine schimbări ca în Europa centrală şi de 
est, în 1989, cum au crezut unii. În acest 
caz trebuie luate în considerare grupările 
religioase care s-au activat, un exemplu 

concludent fiind organizaţia „Fraţilor 
musulmani”, care şi-a formulat şi lansat 
ideologia cu 40 de ani în urmă, o ideologie 
religioasă radicală. În această categorie 
vorbitorul a inclus şi gruparea Hamas, din 
Gaza. În acest context, dr. Fine, răspun-
zând la o întrebare, a arătat că soluţia 
cea mai bună în Egipt a fost preluarea 
puterii de către generalul Al-Sissi, care 
a oprit răspândirea islamismului radical 
religios în Orientul Mijlociu. Occidentul  şi 
în primul rând Statele Unite, ar trebui să 
înţeleagă situaţia şi să nu-l condamne pe 
actualul lider al Egiptului.

În ceea ce priveşte situaţia din Europa, 
ca specialist în contraterorism, dr. Fine nu 
a fost surprins de evenimentele din Franţa 
şi Danemarca, deşi le consideră acţiuni 
limitate. Nu a fost surprins, deoarece în 
Europa s-au format de multă vreme reţele 
ale celor  mai radicale grupări teroriste cu 
ideologie religioasă; rădăcinile lor pot fi  
descoperite încă din anii ‘70 ai secolului 
trecut. Cauzele existenţei lor sunt multi-
ple, una dintre ele fi ind lipsa unei politici 
europene coerente a integrării imigranţilor 
musulmani. Grav este, a subliniat vorbi-
torul, că autorii atentatelor, fac parte din 
generaţia tânără, sunt născuţi chiar în 
ţările respective; deci trebuie să fi e găsite 
soluţii şi pentru aceştia, soluţii care ţin în 
primul rând de educaţie

Dr. Jonathan Fine a criticat măsurile 
de contracarare a terorismului din statele 
europene. De pildă, el a atras atenţia  
asupra faptului că majoritatea autorilor 
atentatelor din Franţa erau cunoscuţi de 
către organele de securitate şi, cu toate 
acestea, nu au fost luate măsuri împotriva 
lor. Europenii, a spus el, nu defi nesc exact 
cine sunt teroriştii, nu vor să recunoască 
faptul că este vorba de organizaţii religi-
oase radicale sunite. Pe de altă parte, 
democraţiilor occidentale le este greu să 
renunţe la o serie de principii democrati-
ce, să ia măsuri necesare în războiul îm-
potriva terorismului. Oricât de dureroase 
ar fi , aceste măsuri trebuie luate, fi ind 
vorba în primul rând de apărarea propriei 
vieţi. Nu poţi să contracarezi terorismul şi 
să fi i în permanenţă „polically correct”, a 
subliniat vorbitorul.

Iranul cu bomba atomicã – 
o ameninþare în regiune

Răspunzând întrebărilor ziariştilor, dr. 
Fine a confi rmat că ne putem aştepta şi la 
alte atentate teroriste în Europa, a vorbit 
despre difi cultăţile de a contracara incită-
rile din moschei (tot din cauza legislaţiei 

de trecere.
Europa, a mai arătat el, trebuie să 

elaboreze o politică adecvată faţă de 
imigranţii musulmani; numai astfel s-ar 
putea pune capăt atragerii tinerilor din a 
doua sau a treia generaţie în organizaţiile 
islamiste radicale, unde ar putea deveni 
potenţiali terorişti.

Despre contraterorism, la Centrul 
de Studii Israeliene al SNSPA
Marţi, 24 februarie, Centrul de Studii 

Israeliene din cadrul SNSPA a găzduit 
conferinţa “Provocări pentru Orientul 
Mijlociu şi Europa: Contrastele dintre 
agenda religioasă şi cea laică”, susţi-
nută de dr. Jonathan Fine. Au participat 
adjunctul Şefului de Misiune Diplomatică 
a Israelului la Bucureşti, Shelly Hagler 
Livne, prorectorul SNSPA, conf. univ. 
dr. Liliana Popescu, cadre universitare, 
studenţi şi cei interesaţi de complexa pro-
blematică. În deschidere au luat cuvântul 
prof. univ. dr. Liviu Rotman, directorul 
Centrului de Studii Israeliene, care a 
prezentat activitatea dr. Jonathan Fine, 
şi Shelly Hagler Livne, care a precizat că 
opinia expertului israelian nu reprezintă 
poziţia ofi cială a guvernului israelian şi 
a apreciat activitatea academică şi ex-
pertiza vorbitorului.  Dr. Jonathan Fine a 
conturat o imagine clară asupra cauzelor 
apariţiei şi diversifi cării celulelor teroriste, 
fi e ele religioase sau seculare, mijloacele 
de propagandă utilizate de ele, precum 
şi potenţialele riscuri la care se expun 
statele occidentale, cu precădere cele 
din Europa, care încă nu au o experienţă 
relevantă în com baterea terorismului. 

În perioada 26 februarie – 1 martie, 
Ambasada Statului Israel în România şi 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia au organizat în localitatea Cristian, 
judeţul Braşov, seminarul intitulat „Cazul 
Israelului – Confruntări ale erei digitale”. 
Complexa tematică abordată a cuprins 
prelegeri ţinute de specialişti din dome-
niile social media, PR, contraterorismului 
şi intelligence, ştiinţelor politice şi istoriei. 
Discuţiile au fost moderate de directorul 
Cancelariei Rabinice din cadrul F.C.E.R, 
Eduard Kupferberg, alături de Adjunctul 
Şefului de Misiune Diplomatică al Amba-
sadei Statului Israel în România, Shelly 
Hagler Livne. Printre participanţi s-au nu-
mărat cadre universitare, doctoranzi, stu-
denţi şi membri ai comunităţilor evreieşti 
din România. Lucrările seminarului au 
fost deschise prin cuvântul de bun-venit 
adresat de organizatori, Eduard Kupfer-
berg şi Shelly Hagler Livne. Ambasadorul 
Statului Israel în România, E.S. Dan 
Ben-Eliezer, i-a felicitat  pentru demersul 
lor, asigurându-i de întreg sprijinul. El a 

europene care nu permite intrarea forţelor 
de poliţie în incintele lor), despre rolul 
Turciei şi alte probleme. Referindu-se la 
Iran, el a scos în evidenţă faptul că, de la 
revoluţia iraniană din 1978, această ţară 
a devenit autor de ideologie religioasă ra-
dicală şi sponsor al unor grupări teroriste, 
ca de pildă Hezbollah şi Hamas, furnizân-
du-le, printre altele, rachete sofi sticate. În 
condiţiile acceptării, într-un fel sau altul, 
a programului nuclear iranian, la  care se 
adaugă ameninţările împotriva distrugerii 
Israelului şi  ideologia menţionată anteri-
or, combinaţia dintre cele trei aspecte ar 
reprezenta un pericol greu de contraca-
rat. În ceea ce priveşte situaţia din Gaza, 
dr. Fine a arătat că Israelul nu a avut altă 
soluţie decât să distrugă lansatoarele de 
rachete ale Hamas-ului, care bombardau 
zilnic populaţia civilă a Israelului cu sute 
de rachete. Nici un stat nu ar fi  reacţionat 
altfel dacă ar fi  fost ameninţat în acest fel. 
El a recunoscut că, în urma intervenţiei 
israeliene, au fost şi victime civile, dar 
că, pe de o parte, Israelul i-a avertizat 
pe locuitorii din Gaza despre momentul 
şi locul unde va bombarda, iar, pe de altă 
parte, Hamas şi-a instalat lansatoarele 
de rachete în zone dens populate, pe 
lângă spitale sau şcoli, tocmai pentru ca, 
în urma contraloviturilor israeliene, să se 
înregistreze cât mai multe victime civile. 
El a arătat, legat de execuţiile de ostatici 
în faţa camerelor de luat vederi efectuate 
de organizaţia Statul Islamic – foarte bine 
pregătită din punct de vedere militar, da-
torită numărului mare de foşti militari ai lui 
Saddam Hussein – că  decapitarea  este 
acceptată de dogma musulmană, numai 
că majoritatea ţărilor din Orientul Mijlociu 
nu o aplică, deşi s-a întâmplat şi în Arabia 
Saudită. Pentru Statul Islamic, a arătat el, 
mai ales când este vorba de occidentali, 
decapitarea este un excelent mijloc de 
propagandă, de intimidare a adversari-
lor. Islamiştii din ISIS sunt conştienţi de 
valoarea propagandei lor la televiziune. 
Lumea, a arătat vorbitorul, nu a reacţionat 
la executarea a sute de creştini din Irak 
sau a unor soldaţi irakieni şiiţi, dar s-a 
revoltat imediat când au fost executaţi la 
televizor ostatici occidentali.

În ceea ce priveşte România, specia-
listul israelian în contraterorism a arătat 
că, deocamdată, nu există un pericol 
direct, dar trebuie împiedicate încercările 
unor terorişti de a folosi ţara drept coridor 

(Continuare în pag. 10)

“The Case for Israel” - un seminar despre 
Israel şi confruntările din era digitală

subliniat, în mesajul său, necesitatea 
adoptării unei strategii adecvate noilor 
realităţi contemporane, inovaţiilor şi ten-
dinţelor din era digitală care, extrapolate 
la nivelul mediului social-politic, conturea-
ză noi situaţii faţă de care fi ecare trebuie 
să fi m pregătiţi. De asemenea, E.S. Dan 
Ben-Eliezer a avut parte de o surpriză 
plăcută cu ocazia aniversării sale, fi ind 
felicitat de toţi participanţii. 

Prima zi a fost dedicată unor prele-
geri despre terorism şi contraterorism 
şi specifi cităţile site-urilor social media. 
Dr. Jonathan Fine, membru al ICTAC 
(Comunitatea Academică Internaţională 
de Contraterorism), a abordat subiectele 
în cadrul prelegerilor intitulate „Provocări 
pentru Orientul MIjlociu şi Europa: Con-
trastele dintre agenda religioasă şi cea 
laică” şi „Democraţie şi contraterorism: 
Provocări şi soluţii”. Mladen Petrov, co-
ordonator Social Media din partea Con-
gresului Mondial Evreiesc, a participat la 
o video-conferinţă cu o expunere cu titlul: 

(Continuare în pag. 10)

Jonathan Fine

Grupaj de
EVA GALAMBOS, DAN DRUŢĂ
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La începutul lunii martie Mark Weitz-
man, director pentru Afaceri Guverna-
mentale şi al Forţei Speciale împotriva urii 
şi terorismului din cadrul Centrului „Simon 
Wiesenthal” din SUA, a efectuat o vizită 
în România. În cadrul unei întâlniri la un 
dejun de lucru cu membrii Comitetului 
Director al F.C.E.R., la care a participat 
şi Shelly Hagler Livne, vice-ambasa-
dorul Statului Israel, Mark Weitzman a 
subliniat importanţa activităţii Centrului, 
care contribuie la menţinerea memoriei 
Holocaustului şi, prin eforturile depuse, 
caută să împiedece repetarea tragediei 
evreilor. El a subliniat importanţa alegerii 
României ca preşedinte în 2016 al Alianţei 
pentru Memoria Holocaustului. Cu acest 
prilej, vor veni în România reprezentanţi 
ai aproximativ 40 de ţări, ai 10 organi-
zaţii internaţionale, oameni de ştiinţă, 
cercetători iar ţara noastră se va afl a în 
centrul atenţiei lumii. Mark Weitzman şi-a 
manifestat satisfacţia că guvernul român 
a fost receptiv faţă de acest proiect care 
oferă posibilitatea continuării partenera-
tului între Alianţă şi România. Deoarece 
în 2016 atenţia va fi  concentrată asupra 
României, printr-o atentă pregătire a 
rolului ţării noastre ca preşedinte, se vor 
obţine rezultate pozitive pentru mulţi ani. 
Opinia lui a fost că va fi  un proiect de 
succes, care va întări colaborarea dintre 
evrei şi neevrei.

În altă ordine de idei, M. Weitzman 
a arătat că, în situaţii economice gra-
ve, antisemitismul devine mai puternic. 
Centrul ”Simon Wiesenthal” face eforturi 
ca minciunile propagate de antisemiţi să 
nu devină subiecte în discursul public. 
Centrul este implicat în contracararea 
propagandei antisemite pe internet şi 
face anual studii despre antisemitism, pe 
care le difuzează online. Din păcate, se 
constată o radicalizare a antisemitismului 
pe internet, a arătat el, menţionând că 
tinerii nu au informaţii despre Holocaust. 
El speră că, atunci când România va 
fi  preşedintele Alianţei, se vor elabora 
proiecte efi ciente care să contribuie la 
combaterea antisemitismului. În acest 
context, M. Weitz man a cerut pentru viitor 
materiale din România legate de proble-
me referitoare la antisemitism.

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, deputat, a vorbit despre buna co-
laborare a Federaţiei cu organizaţii ale 
celorlalte minorităţi naţionale cu care se 

realizează acţiuni comune. Nu numai 
evreii ci şi alte minorităţi s-au confruntat 
cu tragedii existenţiale, cum a fost geno-
cidul armean sau deportarea tătarilor din 
Crimeea. Tocmai din această cauză, pre-
şedintele F.C.E.R. a amintit posibilitatea 
realizării unor evocări comune cu celelalte 
minorităţi. El a cerut ajutorul evreilor din 
America în organizarea dezbaterilor noas-
tre, subliniind necesitatea unor mijloace 
moderne pentru ca activităţile să devină 
mai efi ciente.

Ing. José Iacobescu, preşedintele 
B’nai B’rith România, Forumul ”Dr. Mo-
ses Rosen”, a subliniat că în România 
antisemitismul este la un nivel scăzut şi 
a menţionat iniţiativa de succes a BBR, 
proiectul ”Podurile Toleranţei”, care a 
ajuns la o a doua ediţie şi care a scos 
în evidenţă contribuţia evreilor români la 
dezvoltarea ţării. De aceea, a arătat el, 
suntem respectaţi de populaţia majoritară. 

Shelly Hagler Livne i-a mulţumit lui 
Mark Weitzman pentru că a acceptat 
invitaţia de a veni în România. 

Ing. Paul Schwartz, preşedintele 
C.E.B. şi vicepreşedinte al F.C.E.R., a 
mulţumit, la rândul său, pentru vizită, 
demers care este foarte important pentru 
noi, precum şi în contextul relaţiilor Româ-
niei cu Statele Unite. Din fericire, a spus 
vorbitorul, suntem feriţi de ceea ce li s-a 
întâmplat evreilor în Europa occidentală. 
El s-a referit şi la problema drepturilor 
omului peste care, în contextul celor 
întâmplate, s-a cam trecut. Trebuie ţinut 
minte că nu trebuie să lezăm drepturile al-
tora, aceasta fi ind o problemă sensibilă în 
vestul Europei. El a remarcat ca un semn 
pozitiv faptul că în Occident societatea 
civilă se opune manifestărilor fasciste şi 
a dat ca exemplu Germania.

Eduard Kupferberg, directorul Can-

celariei Rabinice, a abordat problema 
modului cum tinerii comunică pe internet 
şi a felului cum sunt preluate şi interpre-
tate în acest mediu diferitele evenimente.

O istorie a Centrului 
„Simon Wiesenthal”

Joi, 5 martie a.c., Centrul de Studii 
Israeliene „Goldstein Goren” din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii 
din Bucureşti a găzduit conferinţa „De la 
vânătoarea de nazişti până la lupta îm-
potriva terorismului – o istorie a Centrului 
Simon Wiesenthal”, susţinută de Mark 
Weitzman. Discuţiile au fost moderate 
de conf.univ.dr. Felicia Waldman, care a 
prezentat auditoriului îndelungata activita-
te a lui Weitzman în domeniul combaterii 
antisemitismului la nivel internaţional. În 
cadrul expunerii sale, ofi cialul a prezen-
tat o succintă biografi e a celui ce avea 
să devină cunoscut întregii lumi: Simon 
Wiesenthal – un supravieţuitor al lagărelor 
de concentrare naziste – născut într-o 
familie evreiască din Austro-Ungaria. 
Simon Wiesenthal şi-a dedicat cea mai 
mare parte din viaţă luptei pentru justiţie, 
realizând prima listă a criminalilor de răz-
boi nazişti, contribuind astfel la a dezvălui 
întregii lumi ororile unui tragic episod 
istoric, pe care unii îl considerau deja 
încheiat. De asemenea, Mark Weitzman 
s-a referit la episodul capturării lui Adolf 
Eichmann, cel care a fost responsabil de 
punerea în aplicare a „Soluţiei Finale”, 
precum şi la capturarea sau identifi carea 
altor nazişti, scăpaţi după cel de-al doilea 
război mondial. Muzeul Memorial al Holo-
caustului din Washington D.C. reprezintă 
o altă instituţie deseobit de importantă la 
care vorbitorul a făcut referire. Impactul 
existenţei unui asemenea Centru este 
confi rmat de numărul impresionant de 
vizitatori pe care l-a primit de la înfi inţarea 
sa în 1993: peste 30 de milioane. În pre-
zent, Centrul „Simon Wiesenthal”, înfi inţat 
în anul 1977, prin girul supravieţuitorului 
anterior evocat, derulează importante 
acţiuni pentru combaterea antisemitis-
mului, a discursului xenofob, dar şi unele 
programe cu caracter educaţional.

EVA GALAMBOS
DAN DRUŢĂ

Mark Weitzman: România va juca un rol important ca 
preşedinte al Alianţei pentru Memoria Holocaustului

„Cum să faci 
platformele sociale 

să lucreze pentru tine” în care a vorbit 
despre utilizarea platformelor de social 
media cu scopul promovării acţiunilor şi 
mesajelor instituţiei pe care o reprezintă.

Vineri, 27 februarie, dr. Jonathan Fine 
şi Silviu Dancu, PR, blogger şi expert în 
domeniul social media, au conferenţiat 
despre ceea ce a intrat în istoria recentă 
sub denumirea de „primăvara arabă” şi 
unele conexiuni ale acesteia cu noua 
organizaţie teroristă „Statul Islamic”, dar 
şi despre mecanismele de funcţionare 
şi promovare a mesajelor prin interme-
diul celei mai utilizate platforme sociale, 
Facebook. Aceste idei au fost reunite 
în prelegerile „De la Primăvara Arabă 
la Statul Islamic: Încotro se îndreaptă 
Orientul Mijlociu?”, „Facebook şi iluzia 
că îl controlezi” şi „Ura ca mesaj ispititor: 
exemple şi argumente”. Silviu Dancu a 
expus pe scurt principalele mituri în legă-
tură cu utilizarea reţelelor de socializare, 
precum şi rolul acestora în defi nirea unui 
mesaj coerent, adaptat unei acţiuni de 
promovare a unei idei. 

În aceeaşi zi, directorul Cancelariei 
Rabinice, Eduard Kupferberg a ofi ciat 
ceremonia de Kabalat Shabat, vorbindu-
le participanţilor despre tradiţiile iudaice 
legate de ziua de odihnă şi semnifi caţia 

acestei zile în contextul mai larg al per-
cepţiei iudaice asupra omului şi îndato-
ririlor sale.

A treia zi a fost dedicată studierii şi 
dezbaterilor asupra problematicii anti-
semitismului în cele mai variate forme 
şi sensuri ale sale, dar şi unei concise 
discuţii asupra istoriei şi evoluţiei iuda-
ismului. În această direcţie au vorbit 
Eduard Kupferberg – „Istoria antisemi-
tismului” şi „Iudaismul în cateva cuvinte”. 
El a realizat o scurtă şi relevantă istorie a 
antisemitismului, precum şi o prezentare 
a noţiunilor de evreu, iudaism etc; Shelly 
Hagler Livne – “Noul antisemitism” – s-a 
referit la politicile susţinute de contestare 
şi defăimare a Israelului, inclusiv prin in-
termediul mediului online; Adina Babeş, 
din partea SNSPA – “Antisemitismul şi 
Extremismul în România” – a abordat 
mesajul xenofob şi antisemit distribuit 
în spaţiul public şi virtual de principalele 
organizaţii şi site-uri de extremă dreapta. 
În aceeaşi zi, Silviu Dancu s-a referit la 
modalitatea de a organiza şi efi cientiza un 
grup de social media, în prelegerea: “Cum 
să te comporţi într-un grup social media”, 
iar dr. Jonathan Fine a expus o serie de 
concluzii şi perspective în legătură cu 
actuala situaţie din Orientul Mijlociu. De 
asemenea, participanţii au avut ocazia 
de a asista la ceremonia de Havdallah, 

ofi ciată de Eduard Kupferberg.
Ultima zi a reunit videoconferinţele a 

doi reprezentanţi ai Ministerului Israelian 
al Afacerilor Externe. Meron Reuben, 
coordonatorul Departamentului Media 
şi Relaţii Publice, a expus auditoriului 
impactul site-urilor de social media în 
zilele noastre şi ale erei digitale, în plină 
desfăşurare  - „Impactul social media în 
zilele noastre”; Gal Rudich – „Cum să 
devii un expert în Twitter”– despre detaliile 
celei de-a doua platforme de socializare 
ca număr de utilizatori. 

Lucrările seminarului a fost încheiate 
de preşedintele F.C.E.R, dr. Aurel Vainer, 
deputat, care a mulţumit organizatorilor, 
elogiindu-le intensa activitate pe parcursul 
celor patru zile.  El a declarat că a sprijinit 
încă de la bun început această iniţiativă şi 
că înţelege utilitatea ei în contextul dina-
micii actuale. Despre situaţia din România 
a afi rmat că „antisemitismul este aproape 
de zero.” „Sunteţi micii David care veţi 
lupta cu Goliat, care este puternic, mare, 
dar cu inteligenţa dvs. şi cu priceperea de 
a lucra în spaţiul virtual, cred că veţi aduce 
contribuţii remarcabile la această luptă.” 

La fi nal, participanţii au primit din par-
tea organizatorilor recent apărutul volum 
„Povestea miracolului economic israelian. 
Naţiunea start-up”, de Dan Senor şi Saul 
Singer, apărută la Editura Hasefer.

“The Case for Israel” - un seminar despre 
Israel şi confruntările din era digitală

(Urmare din pag. 9)

de la Stockholm, 
unde au fost puse 

bazele Task Force for International 
Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance and Research, care s-a 
transformat apoi în Alianţa Internaţională 
pentru Memoria Holocaustului. Atât Con-
siliul Europei cât şi ONU au considerat 
necesar să se stabilească zile pentru 
comemorarea tragediei evreilor şi ca 
simbol în combaterea antisemitismului 
şi a intoleranţei.  În Franţa, a mai spus 
ea, se depun mari eforturi în acest scop 
şi totuşi, aşa cum arată ultimele eveni-
mente, antisemitismul se manifestă şi are 
consecinţe tragice.

Mesaje uneori contradictorii
În intervenţia sa ”Locurile memoriei 

Holocaustului în postcomunism”, dr. Ale-
xandru Florian, directorul Institutului ”Elie 
Wiesel”, a făcut o trecere în revistă  şi un 
istoric al modalităţilor în care se evocă şi 
se păstrează memoria Holocaustului în 
România. El  a subliniat că în perioada 
comunistă a existat o imagine deformată 
a Holocaustului, practic, a fost ocultat. 
De aceea a fost deosebit de important, 
după 1989, respectiv în 2004, momentul 
elaborării Raportului Comisiei Wiesel, 
când guvernul român şi-a asumat respon-
sabilitatea pentru tragedia evreilor români 
din perioada celui de-al doilea război mon-
dial. În continuare, vorbitorul a enumerat 
măsurile la nivel guvernamental pentru 
cunoaşterea Holocaustului, mai ales în 
domeniul educaţiei. În afara acestor iniţi-
ative, mai multe organizaţii, în primul rând 
F.C.E.R., se ocupă de păstrarea memoriei 
Holocaustului, lucru necesar deoarece o 
memorie trebuie întreţinută. Alexandru 
Florian a arătat că problema Holocaustului 
este tratată pe trei paliere: F.C.E.R., care 
realizează o comunicare către societatea 
civilă despre tragedie, studiile efectuate 
în arhive şi editarea unor documente, pre-
cum şi studiile de istorie. La nivel politic, a 
arătat el, instituţiile statului transmit uneori 
mesaje contradictorii, de pildă, încercări 
de a-l impune pe Antonescu ca erou al 
României, în pofi da existenţei unei legi 
care interzice elogierea liderilor fascişti,  
exprimări cu caracter negaţionist şi  ten-
dinţe de a reabilita  simboluri şi personali-
tăţi legionare. Referindu-se la memoria în 
spaţiul public, Alexandru Florian a vorbit 
despre numărul mic de monumente dedi-
cate victimelor Holocaustului, menţionând 
în acelaşi timp existenţa celor ridicate în 
amintirea unor lideri legionari, începând 
cu Ion Antonescu. Institutul „Elie Wiesel”, 
împreună cu organizaţiile evreieşti din 
România, protestează de fi ecare dată în 
astfel de cazuri.

Seara s-a încheiat cu proiectarea fi l-
mului ”Dor de tine”, realizare a regizoarei 
franceze de origine română Mireille Abra-
movici, o frumoasă poveste de dragoste a 
părinţilor ei, petrecută în Franţa, umbrită 
de tragedia Holocaustului.

MEMORIA 
HOLOCA USTULUI

(Urmare din pag. 9)

Celebrarea feminitãþii 
la Sinagoga din Bistriþa

Cu ocazia sărbătorii de Purim, când 
poporul evreu a fost salvat cu sprijinul 
frumoasei şi înţeleptei regine Estera, 
dar şi a sărbătorii Zilei Internaţionale 
a Femeii, Sinagoga Mare din Bistriţa 
a găzduit concertul simfonic extraor-
dinar ,,Martie, de dragoste”. Concertul 
a fost susţinut de Noua Orchestră 
Transilvană – Filarmonica Transilvania 
din Cluj, dirijior Petronius Negrescu, 
la pian – Horia Mihail, solist al Or-
chestrei Naţionale Radio România. 
Evenimentul a avut loc pe data de 11 
martie. Participanţii au vizitat şi punctul 
muzeistic cu obiecte iudaice, amenajat 
în incinta sinagogii. (D.M.)

Comunităţi
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Cele 10 Porunci 
ºi dreptul 

internaþional
 În câteva cuvinte, aceasta este 

tema unui interviu acordat de preşedin-
tele F.C.E.R. dr. Aurel Vainer, deputat, 
în numărul 3 al revistei “Legal Point”, 
realizată de Editura Juridică Universita-
ră. În revistă se regăsesc numele unor 
personalităţi precum Augustin Zegrean, 
preşedintele Curţii Constituţionale, 
acad. Răzvan Theodorescu, psiholog 
criminalist dr. Tudorel Butoi-Severin, 
ş.a. Imediat după editorial, este inserat 
interviul luat dr.-ului Aurel Vainer de 
către reporterul revistei “Legal Point” şi 
intitulat: „Decalogul, o cheie a dreptului 
internaţional”. 

Părăsind orice limbaj canonic, abs-
tract, preşedintele F.C.E.R. a răspuns 
punctual la o serie de întrebări, care 
preocupă pe orice istoric şi pe orice 
om de cultură, privind fundamentul 
dreptului internaţional. Interlocutorul 
face o sugestivă trimitere la fi lmul lui 
Radu Gabrea „În căutarea rădăcinilor”, 
în care o evreică, având antecesori din 
România, declară: „Eu sunt evreică, 
americancă şi româncă”. 

Referindu-se la limba originară a Bi-
bliei, dr. Aurel Vainer afi rmă: „Creatorul 
acestei limbi este însuşi Dumnezeu, 
aşa am învăţat, primele două pietre 
egale ale Torei, pe care noi le avem 
peste tot, Tablele Legii, au fost scrise de 
Dumnezeu, deci nu e Moise creatorul, 
el poate este diseminatorul, are darul 
divin de a duce limba lui Dumnezeu... 
Este Legea lui Dumnezeu , nu a lui 
Moise”... „Aceste Zece Porunci sunt 
perfecte şi universal valabile, nu numai 
în spaţiu, ci şi în timp... Toate vorbesc 
despre relaţia omului cu Dumnezeu şi 
cu aproapele - să nu ucizi, să nu furi, 
să nu faci mărturie mincinoasă... Acest 
să nu ucizi are o valabilitate fantastică”. 
„Să nu uităm că prima variantă a Con-
stituţiei SUA are ca bază Cele Zece 
Porunci... Carta Drepturilor Omului, 
Carta Naţiunilor Unite au pornit de la 
Cele Zece Porunci”.„E clar că foarte 
multe dintre preceptele morale ale 
creştinismului sunt dezvoltări ulterioare 
ale Celor Zece Porunci”... „Dacă nu 
erau Cele Zece Porunci, eu cred că ar 
fi  fost un haos şi un măcel permanent”... 
„Noi sărbătorim coborârea lui Moise 
cu Tablele Legii şi creştinii - pogorârea 
Sfântului Duh. Există multe apropieri”. 
„Te rogi lui Dumnezeu să te ajute, nu că 
ţi-e frică să nu te pedepsească... Aşa îl 
văd eu pe Dumnezeu”. 

Un dialog interesant, care merită 
reluat şi cu alte ocazii.

 B.M.M.

 O bacterie descoperită în canalizarea din Ierusalim poate preveni infecţiile foarte 
serioase. Cercetătorii israelieni raportează o tactică nouă şi ingenioasă în războiul 
continuu împotriva bacteriei rezistente la antibiotic: infectarea ei cu mici virusuri, nu-
miţi bacteriofagi sau pe scurt ”fagi”. „Fagii” ajută  la menţinerea unui echilibru natural 
în relaţia lor de vânător-pradă cu bacteria şi s-au dovedit a fi  foarte efi cienţi ”ucigaşi 
profesionişti de bacterii”. 

Acum urmează partea „murdară” a poveştii. Un anumit bacteriofag, care poate ajuta 
la prevenirea infecţiilor, a fost descoperit în scurgerile de canalizare recuperate de 
la o instalaţie de tratare a apei din Ierusalim. Acest „fag”, numit EFDG1, este capabil 
să infecteze tulpina V583 a E faecalis, un patogen care pune viaţa în pericol şi care 
cauzează boli variind de la endocardită (o infecţie a inimii care poate fi  fatală) până 
la bacteremie în sistemul circulator, precum şi infecţii ale tractului urinar, meningită 
şi altele. Echipa de cercetare este condusă de doctorii Ronen Hazan şi Nurit Beyth, 
de la Centrul de Medicină Dentară Hadassah. Echipa a evaluat efi cacitatea împotriva 
celulelor E faecalis, iar EFDG1 a eradicat aproape în totalitate culturile de bacterii şi 
a fost foarte efi cient împotriva diferitelor E faecalis şi E faecium, indiferent de profi lul 
rezistenţei lor la antibiotice.

Singapore este un loc nemaipomenit 
pentru implementarea unei noi tehnologii, 
oferind vaste oportunităţi  pentru spiritul 
inovator şi antreprenorial israelian. Ce 
au în comun o companie israeliană 
care dezvoltă un sistem de raportare a 
criminalităţii în timp real şi o companie 
israeliană care dezvoltă un tratament 
pentru obezitate? Fiecare este asociată 
cu o entitate  din Singapore prin inter-
mediul Fundaţiei Industriale Singapore-
Israel R&D (SIIDRD). Din anul 1997, un 
ansamblu de 140 de proiecte industriale 
din Israel şi Singapore au fost susţinute şi 
facilitate prin intermediul acestei fundaţii 
acreditată de către Biroul pentru cerce-
tare din Ministerul Israelian al Economiei 
în cooperare cu Consiliul de Dezvoltare 
Economică din Singapore. Acum, com-
paniile israeliene care colaborează cu 
instituţiile de cercetare din Singapore 
fac parte din SIIDRD. În acelaşi timp, un 
nou accelerator pentru „incubatoare de 

afaceri” israeliene în cooperare cu Uni-
versitatea Naţională din Singapore este 
lansat de către Startup East, o iniţiativă 
privată, care conectează „incubatoarele 
de afaceri” israeliene şi asiatice cât şi 
investitorii printr-un ansamblu de progra-
me de training. Toată această activitate 
contribuie la importanţa ascendentă a 
Asiei din perspectivă comercială, ca un 
veritabil partener pentru Israel. 

Este uşor de înţeles de ce sunt atât 
de multe iniţiative israeliene în ţări mai 
mari precum China şi Japonia. „Misiunea 
lui Startup East este să creeze şi să dea 
naştere unei comunităţi din care ansam-
blul de „incubatoare de afaceri” israeliano-
asiatice se pot ridica”, spune partenerul 
fondator Amos Avner, fost director al 
StarTAV- Centrul de Antreprenoriat din 
cadrul Universităţii Tel-Aviv şi managerul 
primului program de antreprenoriat core-
eano-israelian.

Mii de monede de aur 
recuperate în Cezareea

Aproximativ 2000 de monede de aur, 
mai vechi de o mie de ani, au fost salvate 
în cadrul unor săpături coordonate de 
Unitatea de Arheologie Marină a Autori-

tăţii Israeliene pentru Antichităţi. Este cea 
mai mare comoară formată din monede 
de aur descoperită în Israel în ultimele 
săptămâni, pe locul fostului port din Par-

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Terapie cu celule 
stem pentru 

bolnavii de diabet
Compania israeliană Kadimastem 

testează o tehnologie pentru diferenţi-
area celulelor stem pluripotente într-o 
gamă largă de celule umane.  Este 
vorba despre o nouă tehnologie legată 
de celulele stem, având potenţialul de a 
trata numeroase boli neurodegenerative, 
inclusiv scleroza amniotrofi că. Modul de 
tratare este acum dezvoltat de către prof. 
Michel Revel, laureat al Premiului Israel,  
care a realizat şi medicamentul pentru 
scleroză multiplă şi care a avut un succes 
fulminant. Compania a anunţat rezultate 

reuşite în cazul unui studiu preclinic, unde 
sistemul nervos produs în laborator este 
capabil să susţină celulele astrocite şi 
a demonstrat o funcţie motorie semnifi -
cativă şi o îmbunătăţire a capacităţii de 
supravieţuire în cazul unui model experi-
mental cu şoareci. Prof. Revel şi-a bazat 
abordarea pe dovezi ştiinţifi ce, conform 
cărora ALS este caracterizat prin astrocite 
în stare de funcţionare nesatisfăcătoare. 
Producând şi ulterior injectând astrocite 
sănătoase şi perfect funcţionabile în 
sistemul nervos al pacientului se pare 
că asigură suport pentru neuronii motori, 
încetinind progresia bolii, îmbunătăţind 
calitatea vieţii şi chiar prelungind supra-
vieţuirea. 

Kadimastem se afl ă acum în legătură 
cu Agenţia pentru Alimente şi Medica-
mente din SUA, dar şi cu un organism 
de reglementare din Israel şi Europa, 
sperând să înainteze tehnologia către 
studii clinice. „În plus, noi vom grăbi 
contractele pe care le are Kadimastem 
cu marile companii farmaceutice şi alţi 
competitori care vor fi  parteneri strate-
gici adecvaţi pentru înaintarea rapidă a 
produsului către clinici”, a spus directorul 
executiv al companiei Kadimastem, Yossi 
Ben-Yossef. Cercetarea sa din 1980 cu 
privire la producerea de interferon beta 
uman prin inginerie genetică a condus la 
dezvoltarea a două produse farmaceutice 
folosite pe scară largă.  

Un tratament pentru infecţiile 
bacteriene care provin din canalizare

Proiect important Israel-Singapore

Grupaj realizat de 
DAN DRUŢĂ

cul Naţional Cezareea. Scafandrii de la 
clubul de scufundări sunt cei ce au găsit 
comoara pierdută. Iniţial, ei au crezut 
că este vorba de nişte simple monede 
pierdute, dar când şi-au dat seama că 
erau valoaroase, au adunat câteva şi 
s-au întors la ţărm pentru a-l informa pe 
directorul clubului cu privire la desco-
perire. Acesta a raportat descoperirea 
Unităţii de Arheologie Marină a Autorităţii 
Israeliene pentru Antichităţi. S-au orga-
nizat apoi noi scufundări şi scafandrii au 
mai descoperit, cu ajutorul unui detector 
de metale, aproape 2000 de monede de 
aur de diferite denominaţiuni: un dinar, 
jumătate de dinar, sfert de dinar, de di-
ferite dimensiuni şi mase. Kobi Sharvit, 
coordonatorul proiectului, a declarat că 
scafandrii care au descoperit monedele 
şi le-au raportat – Tzvika Feuer, Kobi 
Tweena, Avivit Fishlet, Yoav Lavi şi Yoel 
Miller – sunt „...nişte cetăţeni model. Au 
descoperit  aurul şi au avut o inimă de aur 
care iubeşte ţara şi istoria sa.” 

Prima monedă expusă din comoara 
recent descoperită este de un sfert de 
dinar şi a fost bătută la Palermo, în Sicilia, 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Ce conþine mâncarea ta? Un device modern te ajutã sã afl i!
Vrei să afl i care pepene e mai dulce, 

care avocado este copt sau ce se afl ă în-
tr-un diamant? Un senzor molecular care 
încape în buzunar poate să-ţi dezvăluie 
aceste lucruri. Imaginează-ţi cum ar fi  ca, 
înainte să cumperi fructele de la aprozar, 
carnea de la măcelărie sau suplimente 
nutritive de la farmacie, să foloseşti un 
gadget din buzunar, să-l îndrepţi către 
produsul pe care doreşti să-l cumperi şi să 
afl i pe loc dacă e de calitate, dacă e copt 
sau dacă are valoare nutritivă, plus multe 
alte informaţii ascunse la nivel molecular. 
Acest lucru e pe cale să se întâmple. 

Compania israeliană Consumer Phy-
sics va începe din luna iulie să expedieze 
precomenzile pentru device-ul modern 

SciO, primul senzor molecular care arată 
clasa de consum. Senzorul, un specto-
metru de dimensiuni reduse, oferă posi-
bilitatea de a afl a pe loc informaţii despre 
structura chimică a majorităţii obiectelor 
şi lucrurilor care ne înconjoară, de la ali-
mente la plante, medicamente, bijuterii 
şi altele, trimise direct pe smarphone-ul 
tău. “În ultimul deceniu ne-am obişnuit să 
avem un buton de search oriunde cu noi, 
care ne ajută să ne situăm pe o hartă, 
să rezervăm o masă la un restaurant, să 
ascultăm un cântec într-o limbă diferită, să 
cumpărăm sau să traducem”, spune Dror 
Sharon, cofondatorul Consumer Phy-
sics. „Acest senzor, un spectometru de 
dimensiuni mici, îţi oferă pe loc informaţii 

relevante despre structura chimică a tu-
turor lucrurilor din jurul tău, de la hrană la 
plante, medicamente, bijuterii sau altele, 
informaţii trimise direct pe smartphone-ul 
tău. De fi ecare dată când foloseşti SciO, 
vei contribui la construirea unei baze de 
date care să conţină informaţii despre 
lumea din jurul tău”, mai spune Sharon. 
Cu cât comunitatea noastră se măreşte, 
cu atât creşte cantitatea de materiale pe 
care SciO poate să o citească, acest lucru 
reprezentând un avantaj major pentru 
utilizatori.
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Cel mai mare eveniment anual evre-
iesc regional, Black Sea Gesher, are loc 
în acest an în Bulgaria, în perioada 14-
17 mai. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 
18 şi 35 de ani sunt aşteptaţi la acest 
adevărat festival de patru zile, care găz-

duieşte conferinţe, dezbateri, ateliere 
diverse. Conferenţiari reputaţi şi teme 
care se referă la identitatea evreiască, în 
multipla sa dimensiune, vor face atracţia 
evenimentului, care este, desigur, şi o 
excelentă ocazie de socializare pentru 
participanţii din ţările balcanice. Este 
o excelentă oportunitate de a schimba 
opinii asupra experienţelor comunitare şi 
de a întemeia legături regionale, foarte 
importante în contextul în care aceste 

comunităţi sunt de mici dimensiuni. În 
toate ediţiile care au trecut, pe parcursul 
a mai bine de un deceniu, s-a consolidat 
o adevărată familie evreiască. Echipa 
care pregăteşte evenimentul, formată 
din tineri din toate ţările participante, a 
definitivat deja programul în cuprinsul 
celor două întâlniri care au avut loc. Acum 
se aşteaptă doar înscrierea sutelor de 
studenţi şi absolvenţi, dintre care mulţi 
sunt deja „veterani” ai acestui program.

Pagină realizată de
 LUCIANA FRIEDMANN

JCC 
BUCURESTI,

JCC  TIMISOARA
JCC 
ORADEA

,

Cinci ani de 
„CASĂ CALDĂ”

Zilele trecute, locuitorii ”Casei 
Calde”, mai cunoscută sub denu-
mirea ”Bait Ham”, au sărbătorit 
cinci ani de existenţă. Şi cu toate 
că locuiesc doar într-o singură 
încăpere, găzduită de Centrul 
Comunitar Evreiesc, convieţuiesc 
cu toţii în armonie. Sunt membrii 
”generaţiei de aur”, a celor de vâr-
sta a treia, care vin aici aproape 
zilnic să se întâlnească, să stea de 
vorbă, să asculte câte o conferin-
ţă, să discute o carte sau un  lm, 
să joace pietre, uneori să ia chiar 
masa la restaurant. Vara se duc 
în tabere sau în câte o excursie 
de o zi. Şi există apoi momentele 
festive: în fiecare vineri seara, 
Oneg Şabat, sărbătorile religioa-
se pe care le petrec împreună, 
aniversările…Se poate spune că 
s-a format un colectiv de persoa-
ne apropiate, care trăiesc într-o 
atmosferă prietenoasă şi, prin tot 
ceea ce fac, au reuşit să alunge 
bătrâneţea, singurătatea. Au şi 
nişte „îngeri păzitori”, cei care se 
ocupă ca totul să meargă bine - 
Sanda Wolf în primul rând, dar şi 
voluntare care o ajută – Marga sau 
Lanseta…

Împreună şi – ca să o citez 
pe Sanda – „cu forţe proprii”, au 
organizat pe 25 februarie sărbă-
torirea a cinci ani de existenţă 
a ”Bait Ham” în cadrul Centrului 
Comunitar Evreiesc. Au participat 
la eveniment nu numai „locatarii”, 
cei care frecventează activităţile 
“generaţiei de aur”, ci şi mulţi invi-
taţi, unii veniţi din străinătate, care 
au rămas fascinaţi de ceea ce au 
văzut şi au ascultat. Cei de-ai ca-
sei au fost felicitaţi de Sanda care 
le-a urat să sărbătorească împre-
ună cât mai multe „cifre rotunde”, 
precum şi de directorul Centrului, 
Adi Gheron, care a prezentat un 
montaj de  lme despre cele mai 
importante momente ale activităţii 
“generaţiei de aur”. ”Talentele pro-
prii” au susţinut programul artistic 
care a urmat. Şi dacă poetul Zigu 
Tauberg nu a fost pentru nimeni o 
surpriză, doar faptul că este un in-
terpret talentat, nu numai un poet 
plin de calităţi, în schimb, Mariana 
Costea a fost revelaţia serii – ca 
pianistă şi cântăreaţă, alegând un 
program care ”ne-a mers” la inimă. 
Trebuie să remarcăm şi prezenţa 
„profesioniştilor” în program: pi-
anista şi profesoara de muzică 
Violeta Lupu, cu un recital de 
muzică clasică – Enescu, Chopin 
şi Rahmaninov – precum şi corul 
„Hazamir” care, sub îndrumarea 
dirijorului Bogdan Lifşin, devine 
din ce în ce mai bun. Care este 
limita de sus a vârstei coriştilor, 
n-aş putea să spun, ca să nu 
jignesc pe cineva, dar cea mai de 
jos este de sub un an. Este vorba 
de Robert, care a moştenit de la 
ambii părinţi, membri ai corului, 
talentul de a cânta. (L-am văzut 
cu ochii mei, în braţele mamei, 
mişcându-şi buzele împreună 
cu ceilalţi). Nu au lipsit nici tortul 
aniversar şi şampania, consumate 
la sfârşit atât de artişti, cât şi de 
public. S-au dat şi câteva diplome 
de excelenţă pentru invitaţii care 
susţin programe ale “Bait Ham”.

A fost o seară reuşită, de ca-
re-şi vor aduce aminte mult timp 
participanţii. De fapt, una din serile 
reuşite, deoarece, aşa cum am 
amintit mai înainte, sunt multe de 
acest fel şi vor  , în continuare, 
cea mai bună alinare pentru ”ge-
neraţia de aur”. (E.G.)

BAIT HAM

Pentru iubitorii 
de lecturã...

A doua zi de luni din  ecare lună ca-
lendaristică este dedicată, începând cu 
debutul lunii martie, „Salonului Cultural”. Cu 
aplecare pentru lectură, pentru cunoaşterea 
autorilor şi subiectelor care suscită intere-
sul unui public mai larg, JCC Bucureşti îşi 
propune să răspundă interesului pentru 
cuvântul scris al membrilor comunităţii din 
Capitală. Atmosfera plăcută a JCC repre-
zintă cadrul ideal pentru un ciclu de aseme-
nea întâlniri literare. Reluând, într-o formă 
modernă, tradiţia cenaclurilor, organizatorii 
îşi propun să aducă, de pe piaţa literară a 
Capitalei, volume demne de dezbătut.

S\rb\toarea iubirii fãrã etate

Podul M\rii Negre, marele program de tineret 
care revine în luna mai

Putem iubi, oare, numai la tinereţe? Sau 
adevărata iubire este cea care vine după ce 
am văzut ce e himeră şi ce e realitate, ce 
înseamnă să posezi dar, mai cu seamă, ce 
înseamnă să pierzi... Seniorii care participă 
la programele JCC Bucureşti au avut parte 

de Dragobetele special dedicat generaţiei 
lor. Au sărbătorit cu, poate, mai mare vitali-
tate şi pasiune decât cei tineri, îmbrăţişând 
această celebrare a iubirii ca sentiment care 
are multiple nuanţe şi tot atâtea vârste.

În cãutarea 
gustului perfect

Pentru gospodine, calitatea humenta-
şen-urilor este un adevărat titlu de mândrie. 
Întrecerea în reţetele prăjiturelelor care 
reprezintă urechile sau pălăria lui Haman se 
desfăşoară de decenii, poate chiar secole. 
La JCC Oradea, doamnele din comunitate 
s-au pus pe treabă, într-un spirit amical. Fi-
ecare a adus ce avea mai special în caietul 
cu reţete, iar rezultatul au fost delicioase 
prăjituri, demne de orice revistă culinară.

Lumânãri 
care au surprins 

trecãtorii
Havdala din centrul oraşului Oradea a 

fost unul dintre evenimentele la care au 
luat parte numeroşi membri ai comunită-
ţii. În compania preşedintelui, ing. Felix 
Koppelmann, au fost aprinse tradiţionalele 
lumânări împletite. Trecătorii au avut prilejul 
să a e despre un obicei evreiesc, despre 
acest gest simbolic al despărţirii Şabat-ului 
de restul săptămânii.

Un mare spectacol 
realizat de cei mici

Surprizã în... 
travesti!

Pentru Ziua Femeilor, 8 martie, bărbaţii 
au pregătit o mare surpriză pentru colegele 
lor. Sub coordonarea Biancăi Todor şi a Iu-
ditei Hirschl, ei s-au transpus în personajele 
din schiţa „Domnul Goe”. Deliciul absolut 
l-au făcut cele trei „graţii” – „mamiţa, mam 
mare şi mamiţica” – interpretate de domnii 
Gheorghe Wiesel, Tiberiu Hornung şi Ervin 
Weinberger, dar şi un Goe original şi foarte 
neastâmpărat, interpretat de asistentul 
medical Zoltan Zöld. Cu aceeaşi ocazie, 
domnii au oferit sărbătoritelor ghivece cu 
 ori, pregătite chiar de ei. Femeile prezente 
s-au putut simţi cu adevărat răsfăţate în 
această zi specială. Râsul a fost, de fapt, 
terapia acestui moment, pe care cei mai 
mulţi s-au declarat dornici să îl repete cât 
de curând.

Zeci de lumânãri 
aprinse

La 28 februarie, Comunitatea Evreilor 
din Timişoara s-a alăturat altor comunităţi 
din ţară în proiectul „Havdala în oraş”. Locul 
desfăşurării, Singoga din Cetate, a fost un 
obiectiv excelent pentru acest eveniment. 
Preşedinta Comunităţii, dr. Luciana Fri-
edmann, a deschis programul explicând 
semni caţia acestui gest. Rabinul Zvika 
K r a o ciat paşii ceremoniei care despar-
te Şabatul de restul săptămânii şi a făcut 
apel la toate simţurile care se angajează 
în felul în care noi percepem Creaţia. Vă-
zul, auzul, mirosul, gustul şi simţul tactil 
vin toate împreună să salute Minunea 
lui Dumnezeu.

Purimul acestui an la Timişoara a intenţionat şi a reuşit să îi aibă ca principali prota-
gonişti pe copii. Cei 300 de spectatori care au venit, întâmpinaţi cu tradiţionalele măşti-
bilete de tombolă, au avut surpriza să descopere o piesă realizată doar cu copii. Olimpia 
Cirimpei, Marion Wiesel şi Tina Sas au reuşit să aducă împreună arta actorului, dansul şi 
muzica prin cei aproape 20 de micuţi implicaţi în program. Pe de altă parte, corul comu-
nităţii, dirijat de Alexandru Fischer, a încântat publicul cu o serie de melodii în ebraică şi 
idiş. Veselia a dominat această seară specială, în care viitorul a fost reprezentat în mod 
sugestiv de micuţii din sală şi de pe scenă. Familia Nanu, prin cei doi copii Mikaela şi 
Iacob, a oferit un adevărat deliciu celor prezenţi – un moment coregra c foarte apreciat. 
O ciantul de cult al Comunităţii bănăţene, Andrei Gidali, a prezentat, pe scurt, semni -
caţia acestei sărbători. Preşedinta Comunităţii, dr. Luciana Friedmann, l-a introdus pe 
oaspetele evenimentului, directorul Joint pentru România, Serbia, Bosnia Herţzegovina 
şi Macedonia, Israel Sabag. Oaspete frecvent al acestei comunităţi, el s-a a at, însă, 
pentru prima oară aici la Purim şi a fost impresionat de dăruirea numeroaselor persoane 
implicate în realizarea acestuia.
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Când i-am luat primul interviu, trecuse puţin timp de când 
Nilu Aronovici conducea Departamentul de Asistenţă Socială 
şi Medicală. Pasionatul om de ştiinţă – secretar ştiinţi c la In-
stitutul pentru viticultură şi vini caţie de la Valea Călugărească, 
autor a zeci de lucrări ştiinţi ce apărute în publicaţii de speci-
alitate –, dascălul de vocaţie – prin „mâna” lui au trecut multe 
generaţii de absolvenţi ai Institutului de Agronomie din Bucureşti 
–, se făcuse remarcat prin arta de a lucra cu oamenii ca preşe-
dinte al Comunităţii Evreilor din Ploieşti. Ştia ce-nseamnă să 
vină la tine oameni care au nevoie de sfat, încurajare, sprijin. 
Ştia ce înseamnă povara răspunderii din zori până-n seară, 
frământările pentru problemele lui azi, ale lui mâine. Făcea tot 
ce-i sta în putinţă ca să nu plece cineva din biroul lui fără să  e 
încredinţat că va primi o mână de ajutor. Un moto nevăzut, dar 
omniprezent, exista în toate zbaterile sale: să lucrezi întâi cu 
su etul, apoi cu cifrele. În perioada în care a condus DASM-ul, 
directorul Joint-ului pentru România era dr. Zvi Feine şi consi-
lier al aceluiaşi program – Mara Coen. Atunci, pentru bugetul 
Asistenţei, Joint-ul contribuia cu 80%, Federaţia – cu 20%. Nu 

era uşor, în condiţiile de creştere 
continuă a costurilor vieţii, să re-
uşeşti îmbunătăţirea prânzurilor, 
asigurarea medicamentelor pentru 
asistaţi. Din fondurile primite de la 
„Claims Conference”, renovase 
până atunci unele secţii la Cămi-
nul „Rosen”, reparase restaurante 
rituale ale unor comunităţi mari 
şi medii din ţară, îl modernizase 
pe cel din Capitală, în inţase bu-
cătăria de la Complexul „Băluş”, 
reamenajase Centrul de Ajutor 
Medical al F.C.E.R., pusese „pe 
picioare”, colaborând cu Centrul,  proiectul „Project Vision”. 
Avea un cuvânt important de spus în Comitetul Director (CD), 
din care făcea parte. A „ţinut” până de curând, cronica CD la 
revistă. A împlinit 85 de ani. Ad Mea Veesrim, Nilu Aronovici! 

IULIA DELEANU

Dr. Alexandru Elias este unul 
dintre seniorii comunităţii noastre. 
Îndelungata lui experienţă de viaţă 
l-a înzestrat cu o înţelepciune demnă 
de invidiat, de care pro tă în primul 
rând conducerea Federaţiei. Sfatu-
rile lui, oferite cu modestie, sunt de 
multe ori ascultate (dar şi refuzate, 
a ţinut să adauge). În această lună, 
dr. Elias a împlinit 90 de ani. Care a 
fost drumul lui în viaţă, ideile lui, ce 
l-a in uenţat pe parcursul celor nouă 
decenii şi multe altele ne-a împărtăşit 
la o ceaşcă de cafea.

– Spune-ne, în primul rând,ce înseam-
nă să ai 90 de ani?

– Un prilej de a-ţi  evalua experienţa 
de viaţă, ce am învăţat şi ce mai învăţ, de-
oarece poţi învăţa şi  acum. 
Încerc totodată  să  u de fo-
los comunităţii, în măsura în 
care pot şi sunt ascultat. Nu 
refuz dacă mi se cere ceva, 
dar trebuie să ţin cont şi de 
situaţia mea particulară. Am, 
în mod  resc, datorii  faţă de 
familia mea. O preocupare 
este ce se va întâmpla cu so-
ţia dacă eu plec primul. Nu că 
nu ar primi ajutor, la cămin, 
dar cel mai bun cămin nu se 
compară cu acasă.

– Ai făcut vreodată vreun 
bilanţ al celor 90 de ani, ce 
ai făcut bine şi ce nu? Ai nişte regrete?

– Fac acest lucru permanent. Fără 
îndoială, am regrete. Am făcut două-trei 
greşeli majore în viaţă, dar cea esenţială 
a fost că nu am făcut alia.

De la sionism la comunism 
– Este una dintre întrebările pe care 

am vrut să ţi le pun. Cum de tu, care de 
tânăr ai fost sionist, ai renunţat la idee?

–  Să nu subestimăm niciodată două 
legături puternice: prima - legătura cu 
etosul românesc, şi mai ales cu limba 
română, dincolo de persecuţiile rasiale 
şi chiar de Holocaustul românesc. A doua 
- atracţia determinată de manipularea 
comunistă prin ideile sale generoase, nu 
numai în România, ci şi în multe medii 
sociale, atât de diferite în toată Europa 
şi în alte continente, cu consecinţe dău-
nătoare până în zilele noastre. Dacă aş 
  plecat, viaţa mea ar   luat un alt curs. 
Au fost diferite motive. Ştii probabil că, pe 
când eram elev, am fost implicat într-un 
proces sionist  Eram în organizaţie doar 
de câteva luni. Nu am fost un erou, eroi 
au fost trei colegi de-ai mei, care au şi fost 
împuşcaţi. Noi, ceilalţi, eram  oarecum 
imaturi, poate nici nu am apreciat situa-
ţia, era inconştienţa tinereţii. Împlinisem 
17 ani în beciurile Siguranţei. De fapt, 
pentru noi a fost o reacţie de demnitate. 

Am fost condamnat la 20 de ani muncă 
silnică. Nu am vorbit niciodată despre 
acest lucru, acest episod din viaţa mea a 
fost descoperit de istoricii români. Poate, 
totuşi, acum ar trebui povestit generaţi-
ilor tinere. La  Văcăreşti exista o curte 
comună, în care ne plimbam împreună 
cu comuniştii, care împânzeau atelierele 
unde ne trimiteau să lucrăm. Eu am fost 
mai întâi la tipogra e, apoi la atelierul de 
mecanică. Acolo am fost dat pe mâna 
unui om căruia i-am rămas recunoscător 
toată viaţa. Se numea Alexandru Sen-
covici. Era un muncitor inteligent, care 
făcuse ceva şcoală. Un bărbat frumos, 
glumeţ, căruia i-am scos peri albi ca uce-
nic. Îi datorez foarte mult ca om, pentru 
ceea ce sunt eu astăzi. Era un om integru, 
indiferent în ce credea, deşi pe parcurs a 

început să aibă păreri critice 
despre sistemul comunist.  
În închisoare s-a ocupat de 
mine, nu numai el, ci şi alţii. 
De fapt, comuniştii au fost 
singurii cu o atitudine princi-
pială în ce priveşte războiul 
şi problema evreiască. Erau 
demagogi, dar convingători. 
Aici vreau să fac o preciza-
re. În fragmentele de inter-
viuri pe care le-am dat nu 
demult ziarului ”Adevărul”, 
am declarat de mai multe 
ori că regimul comunist 
a fost unul criminal. Este 

adevărat, dar eu, ca evreu, nu pot să nu 
port recunoştinţă armatei sovietice, care 
a luptat împotriva nazismului, în rândul 
căreia au fost sute de mii de evrei. Asta 
nu înseamnă că uit crimele comunismu-
lui. Dar atunci, la început, credeam în 
idealul comunist şi din această cauză nu 
am plecat în Israel, plus din unele motive 
personale.

– Cam când ai început să  i dezamăgit 
de comunism?

– A început cu un episod mai puţin 
semni cativ. Legătura mea cu partidul la 
închisoare  era un muncitor, devenit lider 
sindical. Am fost foarte apropiat de el dar, 
după ce am ieşit din închisoare, a făcut 
un gest, nu semni cativ, dar pentru mine 
a fost un detaliu  dezamăgitor legat de 
integritatea unui comunist. Nu mi-a plăcut 
nici faptul că mi s-a cerut să-mi schimb 
numele, ceea ce nu am acceptat.  Dar 
momentul întrebărilor a fost după revo-
luţia din Ungaria, din 1956, deşi am fost 
împotriva ei. A existat o uriaşă manipulare 
sovietică – antifascismul. Nu că nu era 
adevărat, dar sovieticii l-au monopolizat 
în interesul lor, de pildă, în cazul miş-
cării pentru pace sau al luptei împotriva 
fascismului, ceea ce nu era adevărat. În 
acel moment mi-am dat drumul la gură. 
Nu în chestiuni majore, în detalii. Eram 
o ţer şi lucram la Academia Militară. În 
plus, aveam şi rude în străinătate. Drept 

La o ceaºcã de cafea cu dr. ALEXANDRU ELIAS
”Cu bune şi rele, 

am trăit o viaţă de om”

care, în acel an, am fost scos din armată 
ca necorespunzător pentru funcţie, deşi 
primisem toate avansările la excepţional. 
A fost un semnal, dar pe care nu l-am 
interpretat atunci că ar   fost împotriva 
evreilor. De fapt, mi-au făcut un serviciu 
imens. Am revenit la medicină. Au trecut 
anii, s-a apropiat ‘89. Eram împotriva regi-
mului Ceauşescu, dar  într-un cerc foarte 
restrâns. Nu-mi permiteam să vorbesc.

Student la medicinã, 
artilerist ºi din nou medic

– Hai să vorbim puţin despre cariera 
doctorului Elias.

– După ce am ieşit din închisoare, 
am terminat liceul şi m-am înscris la 
Facultatea de Medicină. În anul patru a 
fost o recrutare printre membrii de partid, 
pentru medicina militară. Aşa am ajuns 
sublocotenent-medic. Dar aveam atunci 
un complex, aş zice evreiesc, că nu am 
făcut niciodată armata. De aceea, am vrut 
să devin militar de carieră, nu medic. Am 
trecut în aparatul militar al Ministerului 
Forţelor Armate, la tancuri. După pregăti-
rea de bază, am lucrat în unităţi de tancuri 
şi apoi la Academia Militară, de unde am 

AD MEA VEESRIM, NILU ARONOVICI!

•  Academic ianu l  SOLOMON 
MARCUS a împlinit 90 de ani. Îi urăm la 
mulţi ani cu sănătate, bucurie şi împliniri!

Patru remarcabili preşedinţi 
de comunităţi îşi sărbătoresc 
ziua de naştere în luna martie: 
Luciana Friedmann, 7 martie; Emil 
Nadler, 18 martie; Iancu Wexler, 20 
martie; Solomon Faimblat, 23 mar-
tie. R.E. le urează tuturor La mulţi 
ani! şi Ad Mea Veesrim!

• LUCIANA FRIEDMANN este pu-
ternic legată de viaţa comunităţii timişo-
rene. Participă şi o reprezintă oriunde 
este ceva de învăţat în materie de iuda-
ism: şcoli de vară în ţară şi străinătate, 
programe de studii iniţiate de Joint în 
colaborare cu F.C.E.R. şi JCC: Bereshit, 
Eshet Hail, Keshet. Chiar faptul că, la 
revistă, „ţine” de ani buni paginile des-
pre tot „ce mişcă”-n JCC, vorbeşte de la 
sine despre capacitatea ei de a acoperi 
o gamă extrem de largă de activităţi. 
Cine citeşte R.E., vede o mare parte 
dintre lucrurile pe care le-a făcut pentru 
comunitate, de când e preşedinte. Şi 
totuşi, a găsit răgaz „să facă” poezie, să 
„ia” un doctorat. Are o familie minunată, 
care are, de câteva luni, un nou mem-
bru: e vorba de Avner, băieţelul Lucianei 
Friedmann.

• Pentru istoricul de artă şi poetul 
EMIL NADLER, drumul către comunitate 
a început de multă vreme. De zeci de ani 
nu exista eveniment din viaţa comunităţii 
din Piatra Neamţ la care să nu spună 
„prezent!”. Aşa că n-a fost o surpriză 
că oamenii l-au ales preşedinte, după 
ce regretatul Hary Solomon z.l. a plecat 
dintre noi. S-a dovedit a   un bun orga-

nizator. Iată că pasiunea pentru Frumos 
nu exclude evidentele înzestrări pentru 
management. A şi publicat la Hasefer o 
carte despre ilustrul pictor avangardist, 
originar din Piatra Neamţ, Victor Brauner. 
Acum, preşedintele de comunitate îşi 
continuă ambiţioasele proiecte culturale.

• Profesorul de literatură română 
IANCU WEXLER este, de mulţi ani, 
preşedintele Comunităţii romaşcane. Se 
mândreşte cu sinagoga din oraş, reno-
vată nu demult. Se mândreşte cu familia 
lui. Ştie să asculte păsul oricui îi calcă 
pragul şi se străduieşte, cel mai adesea 
cu succes, să găsească rezolvare la pro-
blema  ecăruia. Viaţa de preşedinte de 
comunitate este ceea ce-i dă echilibru, îl 
ajută să treacă peste propriile încercări, 
că doar nimeni nu-i ocolit de ele. Scrierile 
lui despre istoria comunităţii romaşcane 
culeg aprecieri în reviste de specialitate. 
Face parte din categoria celor care nu 
se dau bătuţi.

• Un alt profesor, din generaţia medie, 
SOLOMON FAIMBLAT, preşedintele 
Comunităţii tulcene, a pus mult su et – 
asta înseamnă trudă, zbateri, perseve-
renţă – ca sinagoga, singura din oraş, să 
 e restaurată. Până în prezent, este şi 
singura din Dobrogea care poate   punct 
de atracţie turistic de natură iudaică 
pentru iubitorii Deltei. Reinaugurarea s-a 
făcut anul trecut, primind binemeritate 
elogii din partea conducerii F.C.E.R. şi 
a preşedinţilor de comunităţi din ţară. 
Tot el s-a implicat în recenta lansare de 
carte a unui originar din Tulcea, scriitorul 
israelian de limbă română Carol Feld-
man, care, su eteşte, a luat Tulcea cu 
el în bagaj.

LA MULÞI ANI!

fost trecut în rezervă.
După ce am plecat din armată, m-am 

întors la Facultatea  de Medicină. Am avut 
de dat 25 de examene de diferenţă. La 
absolvire, am luat 9,50. M-am specializat 
în psihiatrie. Am stat cinci ani la Zimnicea, 
la o secţie a Spitalului Nr. 9. Apoi, am fost 
adus la Bucureşti, mi-am dat examenele 
de medic specialist şi de medic primar, 
am făcut cinci cursuri de specializare, am 
lucrat la Spitalul Nr. 9, unde am ajuns şef 
de secţie la prima secţie de gerontopsihi-
atrie din România, pe care am în inţat-o 
eu. Am continuat să lucrez şi la Federaţie, 
unde am fost angajat la început ca medic 
consultant şi, după un timp, m-au numit 
directorul Centrului medical.

– O altă latură a activităţii tale: ai făcut 
parte din Comisia Wiesel. Cum s-a con-
stituit Comisia  şi cum aţi lucrat?

– Comisia a făcut-o guvernul, proba-
bil  preşedintele Iliescu şi a fost o mare 
realizare din partea lui. Lista participan-
ţilor evrei, bănuiesc, a fost întocmită de 
Federaţie. Cred că m-au ales din cauza 
unor poziţii de-ale mele critice faţă de cei 
care au avut atitudini concesive faţă de 
antisemiţi. În Comisie au lucrat efectiv 
câţiva specialişti, istorici, noi, restul, am 
participat la discuţii, la conturarea unor 
puncte de vedere. Cu toţii am semnat 
Raportul, ne-am asumat răspunderea 
pentru conţinut.

– Poţi să ai un viitor după 90 de ani?
– Nu consider că viaţa mea s-a ter-

minat, proiecte pe termen scurt se pot 
face. Nu-mi voi scrie memoriile, deşi 
multă lume m-a îndemnat dar, aşa cum 
ai propus tu, nişte articole despre trecutul 
meu aş putea scrie. În ceea ce priveşte 
ideea bătrâneţii, până la 89 de ani nu mi-
am pus-o. Acum trebuie să recunosc că, 
totuşi, am anumite limite. Una peste alta, 
am fost ostil minciunii, imposturii, lipsei 
de bună-credinţă, lipsei de modestie, 
aroganţei. Am admirat pe cei care au ştiut 
să spună: “am greşit”. De mult nu mai îmi 
fac idoli. Consider că zicala biblică “să 
nu-ţi faci chip cioplit” se referă mai ales 
la oameni. În concluzie: cu bune şi rele, 
am trăit o viaţă de om.

EVA GALAMBOS
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Când vor intra în circuitul valorilor culturale 
atâtea cimitire evreieºti din România?

O carte despre Israel 
cum nu s-a mai scris

„Biblia ºi metalurgia ”
aplauze pentru autor ºi editurã

Înainte de a citi cartea “Povestea 
miracolului economic israelian – Naţiu-
nea start-up”,  mă temeam că e o carte 
seacă, gravă, pretenţioasă, poate chiar 
plictisitoare sau inaccesibilă pentru un 
nespecialist şi m-am trezit prins în lectura 
unei cărţi mai mult decât pasionante, aş 
zice uluitoare. Scrisă degajat,  resc, pe 
alocuri cu umor, chiar spumos. Şi, pe 
deasupra, cu o inteligenţă bubuitoare, cu 
talent şi cu o sclipitoare vervă intelectuală.

„Naţiunea start-up” e o 
poveste despre cum s-a putut 
ajunge la un asemenea suc-
cess story israelian în dome-
niul economico-tehnologic. 
Autorii ne oferă câte o poveste 
palpitantă, vie, despre  ecare 
surpriză oferită de israelieni 
în rezolvarea unor situaţii de 
criză economico-tehnologică, 
cu repercusiuni pe plan global. 
Pilduitor în acest sens este ca-
pitolul, plin de savuroase notaţii 
psihologice, despre tinerii eroi 
ai echipei israeliane din povestea, aproa-
pe epopeică, demnă de un scenariu de 
 lm, a salvării de la prăbuşire a gigantului 
american Intel. 

La întrebarea cum a devenit posibil mi-
racolul din titlul cărţii se răspunde sugestiv 
şi cu detalii surprinzătoare, în capitolul 
„Mica naţiune care a reuşit”. Întreg acest 
segment al cărţii este o captivantă poveste 
despre inteligenţă inventivă, curaj inovativ, 
gândire neconvenţională, s dând stan-
dardele şi uzanţele, brain-storming ne-
curmat, cu conotaţii privind strategiile de 
creştere a creativităţii. Ni se dau, cum era 
şi normal, exemple grăitoare ale aceleiaşi 
gândiri inovatoare şi în tehnologia militară 
şi de securitate. Deosebit de interesante 
şi inedite sunt datele despre luarea unor 
decizii de tactică sau strategie militară cu 
caracter neconvenţional, aparent hazar-
date, şi despre spiritul critic, exprimat liber, 
chiar faţă de superiori, privitor la  erori, 
eşecuri sau riscuri.

Citind această surprinzătoare lucrare, 
faci cunoştinţă, aproape în  ecare pagină, 
cu mentalitatea israeliană orientată spre 
informal şi neprotocolar, mergând până 
la obrăznicie (chutzpah), pe scurt, despre 
modul de gândire israelian în acţiune, pus 
cu prioritate în slujba „culturii inovării”. 
Secretul acesteia rezidă, după opinia lui 
Amos Oz, în faptul că “iudaismul şi Isra-
elul au cultivat, dintotdeauna, o cultură 

a îndoielii şi a dezbaterii, un joc deschis 
al interpretărilor, contra-interpretărilor, 
reinterpretărilor, contrazicerii interpretări-
lor.” Legat de asta şi parcă exempli când-
o, citim în capitolul “Perseverenţa”, o 
remarcă surâzătoare a autorilor cărţii, 
pe marginea unei şedinţe de lucru a unor 
tineri tehnologi israelieni cu o echipă ame-
ricană cu care aveau un proiect comun: „E 
mult mai greu să conduci cinci israelieni 
decât cincizeci de americani, pentru că 

israelienii vor avea mereu ceva 
de obiectat – începând cu: - De 
ce eşti tu şeful meu ? De ce nu 
sunt eu şeful tău?”.

Ca un exemplu paradigma-
tic al „culturii inovării” care stă 
la baza miracolului economic 
israelian poate   invocată extra-
ordinara poveste a faimosului 
sistem de irigaţie prin picurare. 
Povestea am a at-o acum, din 
această carte, şi este parcă 
scoasă dintr-un roman de  c-
ţiune. Iat-o: un modest inginer 

dintr-un kibuţ, Simcha Blass, originar din 
Polonia, a văzut în curtea unui vecin un 
copac uriaş, căruia a observat că îi merge 
bine pentru că e udat de o scurgere în 
picături cauzată de o mică  sură dintr-o 
ţeavă de apă subterană. De aici i-a venit 
ideea genială care a cucerit lumea. Soci-
etatea Neta m, fondată de Simcha Blass, 
furnizează azi sisteme de irigaţii prin picu-
rare pentru 110 ţări din cinci continente. 

Start-up-ul israelian este important 
însă, nu numai pentru prezentul tehno-
logiei, ci şi în perspectivă. Faptul a fost 
remarcat de Bill Gates, care a scris în 
urmă cu mai bine de zece ani: „Inovarea 
care se realizează în Israel este esenţială 
pentru viitorul domeniului tehnologic.”  

Nu pot să nu citez două date şi cifre 
statistice care reflectă sugestiv tabloul 
performanţelor israeliene atinse prin dez-
voltarea şi aplicarea culturii de inovaţie şi 
prin extinderea fenomenului de start-up, 
ca factor de impulsionare şi ca rezervor de 
progres tehnologic rapid. 

Iată una dintre numeroasele date sta-
tistice în măsură să sugereze  amploarea 
participării la „cultura inovării”: „Israelul 
are în prezent mai mulţi ingineri şi oameni 
de ştiinţă pe cap de locuitor decât oricare 
altă ţară şi produce mai multe lucrări de 
ştiinţă pe cap de locuitor decât oricare altă 
naţiune.”          ZOLTAN TERNER

Opinii ale scriitorului Zoltan Terner despre cartea „Naţiunea start-up”,  
prezentate la Târgul Internaţional de Carte de la Ierusalim 

„Istorii în piatră”, albumul dedicat cimitirului evreiesc din Alba 
Iulia, este mai mult decât o elegantă apariţie editorială „de gen” 
(Editura Mega, 2014). Deşi e gândit ca operă de artă – condiţii 
gra ce de mare ra nament –, şi de ştiinţă – rigoarea şi profun-
zimea cercetării –, demn de urmat este proiectul în sine: un act 
de recuperare şi punere în valoare a patrimoniului sacru iudaic, 
ca parte din patrimoniul cultural românesc. Pentru realizarea lui 
şi-au dat mâna forţe politice, academice, comunitare: respectiv, 
Consiliul Judeţean Alba, Departamentul de Istorie, Arheologie şi 
Muzeologie al Universităţii „1 Decembrie 1918”, Departamentul 
de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti din Alba Iulia, F.C.E.R., CSIER, 
CE Alba, Centrul pentru Cercetări privind Istoria Evreilor din Ro-
mânia din cadrul Universităţii Ebraice din Ierusalim. Remarcabil 
– profesionalismul restauratorului în piatră Valentin Ştefan, care 
a demarat acţiunea de restaurare; interesul pentru subiect şi 
dedicaţia tinerilor cercetători - istorici, arheologi, etnogra  ş.a.- , 
care şi-au extins investigaţiile asupra multor cimitire evreieşti 
din Judeţul Alba;  reşte, realizarea celor trei autori ai albumului: 
Daniel Dumitran, Călin Şuteu, Tudor Borşan. 

Au existat puncte de plecare stimulative: evaluarea statistică 
oferită de Facultatea de Istorie şi Filozo e şi Institutul de Studii 
Iudaice „Dr. Moshe Carmilly” al Universităţii „Babeş- Bolyai” 
din Cluj-Napoca, între 1998 - 2000; catalogul monumentelor 
funerare din cimitirul evreiesc din Siret, alcătuit de cunoscutul 
istoric ieşean Silviu Sanie, în 2000, şi publicat la Hasefer. 
Inventarierea celor din cimitirul din Alba Iulia a reprezentat o 
provocare,  indcă multe monumente erau deteriorate, vegetaţia 
era abundentă, trebuiau studiate un mare număr de pietre tom-

bale: aproape 700. Până 
în prezent, n-au putut   
investigate decât 334, 
de unde subtitlul: prima 
parte. De mare ajutor, în 
cazul monumentelor care 
s-au resimţit mai puternic 
de trecerea timpului, au 
fost fotogra ile lui Eugen 
Glück, din 1988, păstrate 
în Arhiva CSIER. Eugen 
Glück a fost mulţi ani 
colaborator al Revistei 
Cultului Mozaic, înaintaşa 

R.E. Corespondenţele lui erau expresia aceloraşi preocupări 
pentru istoria vieţii evreieşti din România. Cimitirul modern era 
funcţional încă de la mijlocul secolului al XVII-lea, ajungând la 
perimetrul actual graţie donaţiilor lui Moise şi Iosef Mendel, la 
sfârşitul secolului al XIX-lea. De altfel, în album este inclusă şi 
cea mai veche hartă a cimitirului, cu numele celor înmormân-
taţi în perimetrul iniţial, în care este marcat şi amplasamentul 
căsuţei Şef Rabinului comunităţii, Ezekiel Paneth z.l. În cea 
de-a doua hartă sunt con gurate toate cele cinci sectoare ale 
cimitirului actual. 

În România sunt multe asemenea cimitire evreieşti, cu pietre 
tombale de inestimabilă valoare arheologică. Pe când – evalu-
area lor în studii arheologice de calitatea acestuia?

IULIA DELEANU

(Continuare în pag. 21)

Într-o formulă gra că  de înaltă cali-
tate, autorul Strul Moisa şi Editura Ha-
sefer oferă publicului o ediţie revizuită şi 
adăugită a lucrării „Biblia şi metalurgia”. 
Conţinutul, revăzut de autor, şi ţinuta 
gra că de excepţie asigurată de echipa 
Hasefer (coperta Done Stan, după o 
lucrare a pictorului israelian  Ron Deri, 
redactor Andreea Maria Olaru, tehnore-
dactare şi concepţie artistică Gh. Chiru 
şi Flori Stoian, coordonare director Alex. 
Marinescu), „Biblia şi Metalurgia” este 
un unicat, au remarcat mai mulţi vorbitori 
cu ocazia lansării. Evenimentul a fost 
organizat pe 8 martie la Biblioteca Tem-
plului Coral – Centrul Pedagogic „Rabin 
dr. M.A. Halevy” de dr. ing. José Blum şi 
Robert Schorr, de la O ciul pentru Cultu-
ră al F.C.E.R.  Cu ocazia lansării primei 
ediţii la Camera de Comerţ şi Industrie 
a Municipiului Bucureşti, Marele Rabin 
Menachem Hacohen a scris  că lucrarea 
„face parte din genul de cărţi în faţa căro-
ra rămâi uimit de bogăţia şi ingeniozitatea 
dezvăluirilor”. Episcopul Vicar Patriarhal 
Ieronim Sinaitul, prezent şi la lansarea 
de la Biblioteca Templului Coral, a spus 
că apreciază volumul „nu numai ca o 
lucrare de pionierat în domeniu, dar şi 
un eveniment editorial, deopotrivă pentru 
lumea teologilor care studiază Biblia, cât 
şi pentru lumea universitară tehnologică”.  

Cartea este dedicată memoriei părin-
ţilor autorului, Şeindla şi Avram, cărora 
profesorul de la Beer Sheva le  mulţumeş-
te şi le sărută mâna, postum, mărturisind 
că, fără ei, „nu ar   fost ceea ce este”. 
Când a luat cuvântul, Strul Moisa a lăcri-
mat,  părinţii săi  ind şi supravieţuitori ai 

Transnistriei. Născut în Dorohoi, autorul a 
studiat la Universitatea „Transilvania ” din 
Braşov, unde a obţinut şi titlul de doctor 
în ştiinţe tehnice. Din 1977 s-a stabilit în 
Israel, unde a fost inginer şef la Depar-
tamentul de Inginerie a Materialelor din 
cadrul Universităţii „Ben Gurion” din Beer 
Sheva (Neghev). A publicat numeroase 
studii în Israel şi în alte ţări ale lumii. Din 
1991, a reluat contactele  cu România, cu 
specialiştii în domeniul său de activitate.  

Cartea de faţă este rodul unei munci 
permanente timp de şase ani, după cum 
declară autorul. Citatul din Einstein, cu 
care se deschide cartea, este grăitor: 
„Ştiinţa fără religie e incompletă, religia 
fără ştiinţă e oarbă. Toate religiile, artele 
sau ştiinţele sunt rodul aceluiaşi copac, 
a cărui unică aspiraţie este să facă viaţa 
omului mai demnă”. Este deviza oricărui 
cercetător, pe care Strul Moisa a urmat-o 
cu credinţă. Cartea este structurată în 
şase părţi, cu 35 de capitole, anexe, 
tabele, citând versete din Vechiul şi Noul 
Testament.  Are o bibliogra e bogată şi o 
listă impresionantă de surse biblice,  ind 
studiate cele 31.102 versete biblice, din 
care 1070 se referă la metale. Partea I 
reprezintă o introducere în textul biblic şi 
în  istoria prelucrării metalelor în vremurile 
biblice. Urmează metalele biblice - aurul, 
argintul, cuprul,  erul, staniul, plumbul. 
Primele referiri la prelucrarea acestora în 
cadrul civilizaţiei şi vieţii de cult a vechilor 
evrei menţionează: şarpele de aramă, 
viţelul de aur, menora, rodiile cu clopoţei, 
marea de aramă, stâlpii Boaz şi Iachin de 
la intrarea în Templul lui Solomon; apoi 
ajungem la tehnologia de prelucrare, 
calculele tehnologice, organizarea de 
şantier, rolul regilor David şi Solomon în 
construcţia Ierusalimului şi a Regatului 
iudeu, simbolistica şi perenitatea ei, me-
talurgia din perioada prebiblică până în 
zilele noastre.

În faţa unui public numeros, membri ai 
obştii, oameni de cultură, prieteni ai obştii 
au luat cuvântul o serie de personalităţi. 
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
deputat, a prezentat şi a adus mulţumiri 
realizatorilor acestei cărţi monumentale, 
precum şi autorului pe care îl cunoaşte 
personal. „Este o carte de mângâiat”, a 
spus vorbitorul, referindu-se la prezen-
tarea gra că, dar şi o carte de ştiinţă, pe 
criterii  strict ştiinţi ce, deşi porneşte de 
la Cartea Sfântă a monoteismului. Aurel 
Vainer a mărturisit că atunci când i-a oferit 
Patriarhului Daniel cartea despre rabinii 
care au trăit în România, şeful Bisericii 
Ortodoxe Române i-a spus: „Sunt gelos, 
noi nu avem aşa o carte despre preoţii 
noştri”. Acum, când a primit lucrarea „Bi-
bilia şi metalurgia”, a relatat Aurel Vainer, 
Patriarhul a exclamat: „Iarăşi sunt gelos!”. 
Toţi şe i cultelor au primit această carte, 
care le-a trezit interesul, a mai spus 
preşedintele F.C.E.R., comentând că 
aceasta este o dovadă de ecumenism 
binevenit. Un stil accesibil permite orică-
rui cititor să pătrundă în tainele cercetării 
biblice.              BORIS MARIAN

(Continuare în pag. 22)

Moment de la lansarea cărţii „Biblia şi metalurgia” la biblioteca Templului Coral din Bucureşti
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Întoarcerea acasã a lui Beate Fredanov Vocaţie 
grevată 
de apropiere

În anii mei de studenţie, 1951-
1955, l-am avut pe Silvian Iosifes-
cu, cred că în anul III, la specialita-
tea „Teoria literaturii“, mai întâi în 
calitate de conferenţiar, pe urmă 
devenit profesor universitar, şef 
al catedrei sus-numite, prezenţă 
marcată de expuneri sobre, oco-
lite de orice fantezie.

Părea ciudat să se prezinte 
astfel, întrucât, spre deosebire de 
Ion Vitner, Paul Georgescu, Ov. S. 
Crohmălniceanu, lăsa impresia 
că evita, pe cât posibil, denatură-
rile de limbaj critic, chiar dacă la 
început se pronunţa temător de 
inefabilul lecturii personale.

Cât îl priveşte, Silvian Iosifescu 
îşi găsise echilibrul alcătuind un 
tandem împreună cu Vera Călin, 
probabil pentru că amândoi, deşi 
respectuoşi cu exigenţele propriei 
cariere, asumau în apariţiile edito-
riale, încă mai evident în cele pu-
blicistice, unghiuri de expunere în 
afara normativelor sociologizante.

Fără să-mi propun aici radio-
grafi a celor aproape 20 de volume 
(cercetări individuale, antologii, 
traduceri, coordonări metodolo-
gice), trebuie să notez că după 
câteva contribuţii, mai de grabă 
didactice, Silvian Iosifescu intra 
într-o etapă simultan paradoxală 
pe cât de revizuire a califi cărilor 
iniţiale.

Va fi  fost de folos că îi citise, cu 
creionul în mână, pe L.F. Céline şi 
pe André Malraux? La fel că dădu-
se primele semne ale noii edifi cări 
în scrieri precum Confi guraţii şi 
rezonanţe (1973) sau Mobilitatea 
privirii (1979)?

Eliberat parţial de lestul didac-
tic, cum şi de unele condiţionări 
dogmatice, S.I. reuşea să îmbra-
ce veşminte de teoretician literar 
minuţios. Gradual emancipat de 
clişeele cenzurii. Indicii promiţă-
toare existau încă din lucrarea 
direcţionată spre Dimensiuni 
caragialene (1972). Rămâne de 
stabilit dacă autorul dorea să rupă 
în totalitate cu simplifi cările impu-
se; fapt este că după retragerea 
de la catedră (1987), numele lui 
Silvian Iosifescu intră într-o zodie 
a tăcerii, a uitării.

Exegetul semnează câteva 
contribuţii în reviste din străinăta-
te (SUA, Franţa, Polonia, Belgia, 
Finlanda, Ungaria). Acele colabo-
rări vor fi  fost una din experienţele 
generatoare de corecţii în optica 
lui Iosifescu. Va fi  una atrasă de-
acum încolo către structuri libere 
de condiţionări dogmatice. Din 
acele momente s-au ivit interogaţi-
ile sale privind spaţiul decupajelor 
istorico-geografi ce, inclusiv cele 
iscate de numeroasele lui tradu-
ceri din opera lui John Steinbeck, 
H. Taine, Robert Graves.

După ce la începutul anilor ’80 
descoperă că Musil „revendică o 
simultaneitate de exprimări iuda-
ice“, Silvian Iosifescu face efortul 
suplimentar să-şi modifi ce între-
bările, să le structureze în „trepte“, 
precum se va numi volumul lui din 
1988, salutat, un an mai târziu, de 
Ov. S. Crohmălniceanu.

Contează, tot mai mult, atenţia 
acordată biografiilor, jurnalelor 
intime, revelării registrului psihic, 
în spirit freudist. Totodată, iese în 
relief calitatea analizelor, fi neţea 
cu care S.I. precizează antitezele, 
genul de impresionism pe care îl 
practică tot mai convingător.

HENRI ZALIS

Mozaic
De unde venea purtătoarea acestui 

nume deloc obişnuit ? Cine ar fi  intuit că el 
era predestinat să dobândească notorietate 
pe scena românească ? 

Despre viitoarea actriţă, dicţionarele 
oferă informaţii sumare. Fusese născută la 
Cernăuţi, în 1913. Ca mai toţi bucovinenii 
capabili de emancipare, avea să fi e trimi-
să pentru învăţătură la Viena. Înzestrările 
cu care se prezenta în capitala Imperiului 
habsburgic indicau o posibilă carieră tea-
trală. A confi rmat curând, culegând primele 
aplauze, când împlinea doar 16 ani, într-un 
spectacol montat la „Renaissance Bühne”. 
Au urmat, pe alte scene vieneze, succese 
în piesele faimosului Schnitzler sau, mai 
puţin cunoscuţii pentru bucureşteni, Erwin 
Stranik Wolf. Tocmai când tânăra actriţă 
începea să culeagă roadele studiilor de 
înaltă ţinută artistică, cerul de deasupra ei 
s-a întunecat, vestind iminenta înghiţire a 
Austriei de către trupele lui Hitler. Legiti-
mată cu paşaport românesc, Beate risca 
internarea în lagăr. 

Unica scăpare, refugiul în ţara sa de ori-
gine! Cobora din tren la Bucureşti în primă-
vara lui 1933. Neştiind pe nimeni, a decis 
să se prezinte singurei instanţe unde ar fi  
putut spera să găsească înţelegere, anume 
la „Doamna Bulandra”. Scena întâlnirii se 
găseşte relatată într-un interviu acordat 
revistei „Reporter” (29 noiembrie  1934). 
Din nefericire, solicitanta uitase fărâma de 
limbă din copilărie; păstrase un vocabular 
sărac, şi acela rostit ca vai de lume. Cu ex-
traordinar zel, Beate Fredanov s-a aşternut 

pe recuperat şi, după câteva luni, izbutea să 
producă o excelentă impresie publicului cel 
nou. Reporterul pare dat gata, pur şi simplu: 
„Tânără, foarte tânără, cu nervoasă linie de 
adolescent, cu tăiş de oţel sub linia genelor, 
B. F. te obligă să uiţi că e femeie frumoasă, 
când îşi încarcă rolul de toată bogăţia unui 
talent şi a unei culturi subţiri, actriţă consa-
crată, având – dincolo de zidurile teatrului 
– ce să povestească, în modulaţiile slave 

ale unei limbi româneşti recent învăţate, 
despre cariera atât de timpuriu începută”. 
Mărturisea de pe atunci opţiuni estetice în 
profesie, o precisă orientare faţă de tendin-
ţele afl ate în competiţie la zi. „...în genere, 
sunt înclinată spre spectacolul ce caută o 
notă omenească, ce fuge de ansamblul 
grandios al lui Burgtheater”. Prefera ati-
tudinea promovată de Theater im Joseph 
Staadt, considerată „teatrul umanizat”. 

Este de reţinut că aceleaşi exigenţe vor fi  
etalate şi în momentul urcării ei la catedră, 
după cum atestă o discipolă temporară în 
persoana poetei Nina Cassian: „La clasa 
de actorie, Beate Fredanov ne punea să 
repetăm câte o replică, spunându-ne „căp-
tuşeşte cu sentiment” (Memoria ca zestre, 
vol I, 2003, p. 34). La fel de elocvente sunt 
remarcile Mariei Banuş, amintiri de la un 
festival dat la Baraşeum, în 22 august 1943, 
când Beate Fredanov a citit versuri ale po-
etei mult preţuite pentru vibraţia autentică 
din Ţara fetelor: „Mi-a făcut o impresie ex-
celentă. Sensibilitate şi inteligenţă artistică. 
A priceput numaidecât ce vreau să spun...
E energică, mobilă, reţinută. Gesturile sunt 
vii şi studiate. Are stil”. Pe parcursul reci-
talului, ţinuta actriţei se detaşează net faţă 
de emoţiile poetei: „N-am fost niciodată, ca 
autor, în mijlocul publicului. E botezul meu 
de poet recitat, aruncat între fălcile căscate 
ale Molohului. Nu ştiu ce să fac cu mâinile, 
cu ochii. Încetul cu încetul, mă liniştesc. 
La actriţa Beate Fredanov, nici urmă de 
transpiraţie. Şade dreaptă, zâmbitoare, 
blondă, marmoreană, cu faţa netedă sub 
pudră, într-o ţinută rituală, controlată, şi îşi 
aşteaptă rândul” (Maria Banuş, Însemnările 
mele, 2014, vol. I, p. 435, 437).

După ce a jucat pe diverse scene bucu-
reştene, Beate Fredanov va atinge culmile 
profesiei în trupa autoritar condusă de Lucia 
Sturdza Bulandra, aceeaşi unde cândva 
fusese călduros promovată la revenirea 
acasă.  

GEO ŞERBAN

Evreitatea lui Imre Tóth - 
„ªtie oare, ori nu ºtie?… Asta-i întrebarea…”

O s-o iau pe scurtătură, deoarece povestea lui Imre Tóth mi-
ar pretinde prea mult spaţiu. Să începi totuşi o biografi e, un profi l 
identitar, de la vârsta de cincizeci de ani, asta nu s-a mai pomenit! 
Dar abia atunci Imre Tóth s-a recunoscut, cu subiect şi predicat, 
că este evreu!  În capitolul intitulat “Drumul lung de la mine către 
mine”, din cartea intitulată “In viaţă sunt lucruri care nu se fac, şi 
care totuşi se fac”, Péter Várdy este în dialog cu Imre Tóth (Hu-
manitas, 2014, trad. din maghiară de Gabriela Maaz, prefaţă de 
Gabriel Liiceanu) iar Tóth mărturiseşte: “În Germania, în 1970, 
mi s-a întâmplat prima dată în viaţă să pronunţ, din convingere 
interioară, propoziţia Eu sunt evreu. Aşa, la timpul prezent, sin-
gular, persoana întâi. Subiectul, eu, predicat, sunt evreu. Aveam 
aproape 50 de ani când am declarat asta prima oară, cu toate că 
în sufl etul meu, întotdeauna, mi-am asumat acest lucru.” Várdy 
îl întreabă: care a fost motivul declanşator? Imre: „Cunoscusem, 
la Universitatea din Frankfurt, pe Siegrid (viitoarea soţie,n.n.), 
care tocmai pregătea, la catedra de romanistică, o lucrare de 
doctorat despre mişcarea suprarealistă românească dintre cele 
două războaie mondiale”. Siegrid, la un moment dat, bănuitoare 
l-a întrebat: “Sind Sie...?” Tóth i-a răspuns: „Ia,Ich bin Iude!” Drept 
care, ea a închis ochii şi i s-a aruncat în braţe, plângând. Tatăl ei, 
evreu ceh, a fost  prins în uniformă de ofi ţer german şi... decapitat. 
Siegrid, orfană şi de mamă, a crescut într-o familie germană, unde 
ceilalţi copii îi ziceau Judenhure (târfă jidovească).Cartea începe 
chiar cu întrebarea: „Ce a însemnat pentru tine să te naşti evreu?” 
Răspuns: „Cum să-ţi explic? Acest lucru a jucat întotdeauna un 
rol important în viaţa mea, fi e pozitiv, fi e negativ. Pretutindeni, 
unde ajungeam într-un loc nou, cu oameni necunoscuţi, o umbră 
mă însoţea permanent... Ştie oare, sau nu ştie ?” O  mărturisire 
cutremurătoare a evreului trăind cu frica parcă înscrisă în ADN-ul 
său spiritual  de veacuri şi milenii. Cum se exprimă însuşi Imre 
Tóth: „Groaza intensă ca mod de viaţă m-a însoţit peste tot. Acea  
Judische Hast, neliniştea evreiască. O tradiţie care cerea să fi m 
prudenţi, să nu fi m vizibili, să nu ieşim în faţă, că altfel avem parte 

doar de necazuri... Până la urmă nu am 
fost prudenţi, ne-am afi rmat şi am pătimit.” 
     Cum şi-a învins totuşi, Tóth, frica? A trăit 
periculos  (arestări, evadări, condamnări), 
detestând, ca evreu, umilinţele la care 
eram supuşi, riscându-şi viaţa pentru o 
cauză ce s-a dovedit falsă, promiţătoare 
de dreptate socială şi de internaţionalism 
generos, “fără bariere naţionale şi rasiale”. 
După război, ilegalistul este exclus din par-
tid pentru „cosmopolitism” şi, acceptând o 
ofertă, pe baza lucrărilor sale, devine pro-
fesor la Universitatea din Regensburg. Să 
reamintim aici faptul că savantul absolvise 
la  Cluj două facultăţi, matematica şi fi lozofi a, că predase la Bu-
cureşti cele două discipline şi se afi rmase deja pe tărâm ştiinţifi c. 
A scris cărţi în maghiară, română, franceză, engleză, italiană şi a 
predat cursuri la universităţi prestigioase din Europa. 

În prefaţa cărţii, Gabriel Liiceanu îl caracterizează drept „un 
umanist fl orentin, rătăcit în secolul XX”. Dar să ne întoarcem la 
tema propusă...evreitatea. Ca istoric al ştiinţelor, autorul face un 
excurs interesant şi edifi cator al evreilor pribegi în  Diaspora, 
subliniind rolul lor de mediatori între culturi. A fost pur şi simplu 
nevoie de ei. De aceea Cezar şi Alexandru cel Mare, Frederic II 
de Hohenstaufen, Cromwell, Iosif II şi Napoleon au fost toţi în ... 
“solda evreilor”. Mai mult, Biserica catolică, ca instituţie, în pofi da 
atitudinii sale antievreieşti, a fost întotdeauna împotriva exter-
minării poporului martor”. Avem, pe scurt, o sinteză magistrală 
a contribuţiei evreieşti la civilizaţia lumii. Într-un fel sau altul, toţi 
s-au folosit de evrei ca punte, ca mediatori între tabere ostile, 
între islam şi creştinătate, între greci şi barbari, între Roma şi 
barbari. Provincialismul, naţionalismul, mentalităţile izolaţioniste 
şi egocentrismul au fost factorii care au alimentat atitudinea ostilă 
faţă de evrei. Ei au supravieţuit  mituindu-şi asupritorii şi făcând 
apel la sentimentele creştine. Doar  Hitler, atipic şi anticreştin, a 
spus... “Vă iau banii şi vă şi omor”. Şi s-a ţinut de cuvânt. Imre 
Toth şi-a pierdut 33 de rude, între ele părinţii şi cumnatul, iar sora, 
într-o depresie profundă, s-a sinucis. Cartea, de o sinceritate re-
marcabilă, merită ample analize şi dezbateri, legate şi de marile 
rătăciri din secolul extremismelor, despre iluzii şi deziluzii, de care 
nimeni nu a fost scutit...

ŢICU GOLDSTEIN

Foto: Hedi Leöfl er

8 Martie   Diplome de merit 
Gingaş, gestul conducerii 

F.C.E.R. de a oferi Diplome 
de Merit acordate – după cum 
citea vicepreşedintele Fede-
raţiei şi preşedintele C.E.B., 
ing. Paul Schwartz –, pentru 
„devotament, conştiinciozi-
tate, iniţiativă, perseverenţă” 
unora dintre „oamenii noştri” 
pentru munca făcută cu fi-
rească dorinţă pentru binele 
comunităţii. Unii, retraşi din 
activitate: Osy Lazăr (C.E.B.); 
Camil Caţi (Resurse Umane); 
Franca Oprescu şi Octavian 
Fülöp (D.A.S.M., în prezent, 
în conducerea AERVH);  Do-
rina Herivan (CSIER); Sandu 

Singer (Hasefer); Zvicu Haskal 
(Serviciul Administrativ). Alţii, 
„pe baricade”: Berta Wexler, 
colega noastră Elena Mari-
nescu, Stela Georgescu, San-
du Câlţia, Clemente Dubău, 
Aurel Pantaleru. O întâlnire 
la Templul Coral, cu proză, „8 
martie”: preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer; şi poezie: „Să-
rut, femeie, mâna ta”, de Gri-
gore Vieru, recitată de Anette 
Vainer. Directorul Cancelariei 
Rabinice, Edi Kupferberg, şi 
responsabilul Administraţiei 
F.C.E.R., Jean Bercu, au dăruit 
doamnelor şi domnişoarelor 
zambile şi humântaşen. (I.D.)  

Proverbe evreieşti
• Dacă problema poate fi  rezolvată cu bani, aceasta nu este o 

problemă, e o cheltuială de bani.
• Dumnezeu i-a dat omului două urechi şi o gură, pentru ca să 

asculte mai mult şi să vorbească mai puţin.
• Toţi se plâng de lipsă de bani, dar de lipsă de minte – nimeni.
• Alegând între două rele, pesimistul le alege pe ambele.
• Surdul a auzit cum mutul a povestit că orbul a văzut cum 

şchiopul alerga foarte rapid.
• Când o fată bătrână se căsătoreşte, ea se transformă imediat 

într-o soţie tânără.

Siluete
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Această temă a fost abordată de E.S. 
Dan Ben-Eliezer la Forumul de tehno-
logie româno-israeliană în agricultură 
“Să creştem pentru viitor”, desfăşurat la 
Bucureşti, la 2 martie a.c., în condiţiile 
în care de câţiva ani, între cele două 
state este la ordinea zilei cooperarea 
bilaterală în acest domeniu. Forumul, 
a subliniat vorbitorul, se va concentra 
asupra tehnologiilor inovative israeliene 
şi posibilităţilor de cooperare în agri-
cultură, stabilite pe baza înţelegerilor 
guvernamentale de cooperare şi schimb 
de opinii dintre România şi Israel, sem-
nate în 2014, şi a Memorandumului de 
înţelegere din 2013 dintre Ministerele 
Agriculturii ale celor două ţări.

În cadrul cooperării bilaterale, a mai 
spus Dan Ben-Eliezer, se va accelera 
participarea israeliană prin oferirea pen-
tru partea română a unor know-how-uri 
şi prin colaborarea cu diferiţi parteneri 
implicaţi în agricultură. Ambasadorul şi-a 
exprimat speranţa că un număr mare 
de companii româneşti vor profi ta de 
tehnologiile inovative şi know-how-uri 
israeliene şi  a relevat importanţa unor 
aspecte sociale care decurg din dezvol-
tarea sectorului agricol. În încheierea 
prelegerii sale, ambasadorul Israelului 
a invitat partea română să participe la 
marea expoziţie Agroteh, care se des-
făşoară în fi ecare an în aprilie, la Tel 
Aviv. (E.G.) 

Cooperarea 
româno-israelianã 

în agriculturã

Vicepreºedintele Fundaþiei Lauder: 
„Nu toate ţările pe care le vizitez 

au veşti aşa de bune!”

Cel mai bun film strãin premiat cu Oscar 
în 2015 spune povestea unei familii de evrei

Afl at în vizită la Bucureşti, vicepreşe-
dintele Fundaţiei Lauder, Josh Spinner, a 
avut ocazia să observe aspectele specifi -
ce vieţii evreilor din România, în special 
în ceea ce priveşte educaţia şi relaţiile cu 
autorităţile, iar concluzia a fost că nu toate 
ţările pe care le-a vizitat au veşti aşa de 
bune cum au fost cele afl ate în Capitala 
României.

Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
a subliniat că proiectul de a se acorda 
burse de către Complexul Educaţional 
„Lauder-Reut” pentru mai mulţi elevi 
evrei este un lucru bun, având în vedere 
că „astfel nu suntem numai spectatori 
la ceea ce se întâmplă, ci şi 
actori”. S-a subliniat că Şcoala 
„Lauder-Reut” din Bucureşti are 
mari probleme de spaţiu, ceea 
ce face ca uneori să fi e greu, 
dacă nu chiar imposibil, să fi e 
satisfăcute toate cererile de 
înscriere ale unor elevi. „Şcoala 
Lauder are un merit extraordi-
nar, că aduce istoria, cultura şi 
limba poporului evreu în rândul 
elevilor de alte etnii, iar copiii 
neevrei ajung astfel să vorbească ebrai-
ca, iar unii dintre absolvenţii de la Lauder 
fac masterate în Austria şi în Israel”.

Preşedintele B’nai B’rith România, 
Jose Iacobescu a arătat că în acest an 
proiectul BBE „Podurile Toleranţei” va 
merge pe tematicile diplomaţiei, educaţiei 
şi culturii, iar tinerii vor putea participa la 
două concursuri, unul de desen şi altul 
de compunere.

„Suntem datori să promovăm, umăr 
la umăr, imaginea contribuţiei evreilor 
la civilizaţia din ţara noastră”, a spus 
vicepreşedintele F.C.E.R., preşedinte al 
C.E.B., Paul Schwartz, care a felicitat-o 
pe preşedinta  „Lauder-Reut România”, 

Tova Benun-Cherbis, pentru că „a reuşit 
să adune oameni de calitate în jurul ei şi 
nu face rabat la calitate”.

Şi directorul Joint pentru România, 
Macedonia, Bosnia-Herţegovina şi Ser-
bia, Israel Sabag, a subliniat valoarea 
proiectului comun de a aduce la Bucureşti 
elevi evrei din alte oraşe, unde nu există 
educaţie evreiască. „Există cam 200 de 
elevi evrei în ţară, iar anul acesta vom 
începe cu burse pentru unii dintre ei”, a 
precizat şeful Joint România, apreciind că 
dacă acest „grup-pilot” va merge bine, va 
fi  un mare succes.

Josh Spinner a întrebat care sunt 
relaţiile comunităţii evreieşti cu 
preşedintele Klaus Iohannis şi a 
fost informat că şeful statului dă 
dovadă de deschidere faţă de 
minorităţi, iar, în timpul în care 
era primar,  a sprijinit renovarea 
sinagogii din Sibiu, motiv pentru 
care i s-a şi acordat medalia de 
„Prieten al Comunităţii Evre-
ieşti”.

După declaraţiile unora din-
tre părinţii şi bunicii ai căror 

copii studiază la „Lauder-Reut Româ-
nia”, obiectivele educative sunt atinse. 
„Sunt părintele unuia dintre copiii care 
benefi ciază de roadele unei înţelepciuni 
acumulate de mii de ani şi care vor creş-
te să dea înapoi bunătatea care li s-a 
arătat. Aceşti copii sunt viitoarea gene-
raţie de lideri români şi europeni şi vor 
fi  fraţi ai Statului Israel. Educaţia pentru 
neevrei e partea cea mai importantă pen-
tru că duce cealaltă jumătate de Biblie în 
casele din România”, a spus Lia Doru.

Faţă de toate cele auzite, concluzia 
trasă de Josh Spinner şi citată în titlu este 
una fi rească.

ALX. MARINESCU

„Ida”, în regia lui Pawel Pawlowski, 
este un fi lm creat într-un stil cât se poate 
de european. Filmat alb-negru, având 
cadre lungi cu profi luri de personaje şi 
peisaje realist-apăsătoare, cu ruperi de 
ritm prin pasaje sonore de Mozart sau 
Coltrane.

Ida este o tânără abia ieşită din ado-
lescenţă, care şi-a petrecut întreaga viaţă 
într-o mânăstire catolică din Polonia co-
munistă. În ajunul jurământului de intrare 
în viaţa monahală, Ida primeşte vestea 
că este evreică. O cunoaşte pe mătuşa 
ei Wanda, singura rudă rămasă în viaţă, 
şi, acceptându-şi destinul, porneşte în 
căutarea rămăşiţelor trecutului său, fără 
însă a renunţa la veşmintele catolice.

Ida este, dacă vreţi, prototipul destine-
lor deturnate de ura nazistă şi, mai apoi, 
de ideologia comunistă, ambele atât de 
prezente în Europa. Este dovada deturnă-
rii unui curs fi resc al istoriei, la jumătatea 

secolului trecut. Părinţii Idei au fost ucişi 
de un ţăran polonez antisemit în timpul 
Holocaustului. Tot atunci a fost ucis şi fi ul 
Wandei. Ida a fost dusă în mânăstire, fi ind 
educată în spirit catolic şi neştiind nimic 
despre trecutul ei. În încercarea de a găsi 
motive pentru a trăi, Wanda a luat parte 
activ la instaurarea regimului comunist 
din Polonia şi a trimis la moarte „duşmani 
ai poporului”, din calitatea ei de procuror, 
pentru ca mai apoi să se afunde în alcoo-
lism şi aventuri sexuale dezumanizante. 
În fi nal, s-a convins că nu au fost motive 
îndeajuns de bune.

„Ida”, singurul Oscar al Poloniei de 
până acum, este un fi lm despre renunţa-
re, despre convingeri şi căutări. Un fi lm 
aspru şi apăsător.

Ida, fata al cărei destin a fost deturnat 
de extremismele şi paranoia umanităţii, 
întoarce spatele lumii. O lume pe care a 
cunoscut-o atât de intens într-un timp atât 
de scurt. Gustă din ceea ce ar mai putea 
să fi e o viaţă liberă, aşa cum avusese 
Wanda, renunţând pentru o noapte la veş-
mintele sfi nţeniei. La fel de singură însă, 
o vedem păşind spre jurământul său, cu 
o tocă gri, ce-i acoperă părul roşcat.

GEORGE GÎLEA

Vizita delegaţiei Claims Conference la Bucureºti
Între 23 şi 25 februarie 2015, la Bucureşti a avut loc vizita 

delegaţiei Claims Conference, din care au făcut parte Greg Sch-
neider, vicepreşedinte executiv al Claims Conference, şi Evan 
Hochberg, specialist în politici de restituire Claims Conference 
şi coordonator de negocieri pentru World Jewish Restitution 
Organization, ne-au informat Paul Schwartz, vicepreşedintele 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) şi 
preşedintele Comunităţii Evreilor Bucureşti (C.E.B.), precum şi 
Attila Gulyas, directorul Departamentului de Asistenţă Socială 
şi Medicală (D.A.S.M.). 

În zilele de 23 şi 24 februarie, reprezentanţii World Jewish 
Restitution Organization, alături de fostul ambasador al SUA 
în România, E.S. Alfred Moses, şi ambasador Colette Avital, 
s-au întâlnit cu reprezentanţi la vârf ai administraţiei româneşti 
de stat, discuţiile referindu-se la restituirile bunurilor evreieşti 
confi scate.

În ziua de 25 februarie, aceştia au vizitat Departamentul de 
Asistenţă Socială şi Medicală (D.A.S.M.) al F.C.E.R., unde a 
avut loc o discuţie cu preşedintele F.C.E.R., Aurel Vainer, cu 
vicepreşedintele F.C.E.R. Paul Schwartz, preşedinte al C.E.B., 
cu Israel Sabag, director Joint pentru România, Macedonia, 
Bosnia-Herţegovina şi Serbia, cu directorul D.A.S.M., Attila 
Gulyás, cu directorul operaţional pentru J.D.C. Europa, Stefan 
Oscar. Membrii delegaţiei, însoţiţi de Paul Schwartz, Israel 
Sabag, Attila Gulyás, precum şi de doi asistenţi sociali din 
partea D.A.S.M, au efectuat şi două vizite la domiciliul unor 
persoane asistate, respectiv G.S. (85 ani) şi H.B.M.L.(90 ani). 

Ambele cazuri sunt susţinute de către Claims Conference prin 
intermediul D.A.S.M., fi ind şi prima vizită a unor reprezentanţi 
ai acestei organizaţii la domiciliul unor benefi ciari ai săi. Ambele 
persoane vizitate au probleme grave de sănătate, fi ind imobili-
zate la pat, cu multiple boli, primind un număr mare de ore de 
ajutor gospodăresc la domiciliu (susţinut de Claims Conference).

Membrii delegaţiei au vizitat apoi Centrul de Ajutor Medical al 
D.A.S.M.,vizită coordonată de către dr. Mona Bejan, Directorul 
centrului şi Director adjunct D.A.S.M. 

A urmat un prânz de lucru al delegaţiei la sediul Restauran-
tului Ritual al C.E.B., cu membrii Asociaţiei Evreilor din România 
Victime ale Holocaustului (Liviu Beris, Israel Tanner, Octavian 
Fülöp,) şi cu reprezentanţi ai conducerii F.C.E.R şi J.D.C .

Reprezentaţii Claims Conference au vizitat ulterior Căminul 
de vârstnici „Amalia şi Şef Rabin dr. Moses Rosen” (vizită 
coordonată de directorul Căminului, Gaetano Perrotta) şi Me-
morialul Holocaustului. 

În fi nalul vizitei, delegaţia a sărbătorit - la sediul Centrului 
Comunitar Bucureşti (J.C.C.) - împreună cu membrii clubului de 
seniori “Bait Ham”, cinci ani de la înfi inţarea acestuia. Momen-
tul a fost coordonat de Sanda Wolf, coordonator de programe 
pentru vârstnici, şi de către Adrian Gueron, director J.C.C.

Membrii delegaţiei Claims Conference au mulţumit pentru 
ajutorul acordat şi deschiderea F.C.E.R. în a le oferi informaţii 
complete despre situaţia evreilor din România şi au promis 
că le vor acorda acestora tot sprijinul, au mai menţionat Paul 
Schwartz şi Attila Gulyás.

Împăraţii Bizan-
ţului au dus o luptă 

necurmată împotriva evreilor, luptă 
continuată de biserica de stat a acestui 
imperiu şi a ţărilor Europei de după pră-
buşirea Romei ca imperiu. Biserica devine 
promotorul antisemitismului religios şi 
ideologic, de care numai ultimii papi, de 
după Holocaust, s-au dezis deschis sau 
voalat. Dar autorul se opreşte la primul 
mileniu al erei noastre. Anul 1000 este 
începutul unui mileniu mai sângeros decât 
cel anterior – cruciadele, pogromurile, 
Inchiziţia, Holocaustul. Sub aspect teolo-
gic, autorul răspunde la câteva chestiuni: 

creştinismul s-a născut din iudaism; Iisus 
era evreu „după trup”; în Sinagogă rugă-
ciunile rostite se regăsesc în bună parte 
şi în Evanghelii; Iisus nu a respins pe 
evrei şi nici evreii nu l-au respins ca Om, 
mulţi nici nu l-au cunoscut; crima de de-
icid este o fi cţiune; de-a lungul secolelor 
biserica a pus pe rug numeroşi oameni 
nevinovaţi, la fel cum Iisus a fost execu-
tat de autorităţile romane de ocupaţie; 
populaţia din Ierusalim era numai o mică 
parte din poporul evreu, nereprezentati-
vă, iar puterea era deţinută de romani. 

Este o carte pasionantă, care desigur 
nu poate da un răspuns unic şi inatacabil 

la întrebarea de ce, totuşi, evreii nu pot 
scăpa de acest fl agel, de această adversi-
tate, care nu aduce nimic bun progresului 
omenirii? Autorul încheie volumul cu o 
remarcă amar-ironică: în viaţă, ca şi în 
istorie, nu poţi să fi i prieten cu toată lu-
mea. În orice caz, teza că omenirea este 
antisemită, că evreii provoacă ei înşişi 
antisemitism este absurdă şi perversă, 
totodată. Antisemiţi sunt oriunde, dar nu 
toţi oamenii sunt antisemiţi. La fel cum nu 
toţi evreii sunt deştepţi, cinstiţi şi simpatici. 
Sunt oameni, nu sunt o rasă diferită de 
celelalte popoare şi au acelaşi drept de 
existenţă ca oricare popor.

Antisemitismul – perspectivã istoricã
(Urmare din pag. 6)
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Agenda deputatului ºi preºedintelui F.C.E.R.„ARBORELE 
VIEÞII”

Acesta a fost titlul retrospectivei aniversare 
Alma Redlinger; jurnal al trans gurărilor gân-
dirii, implicit, al expresiei artistice, drum către 
descoperirea de sine, într-o lume în care viteza 
schimbărilor creează senzaţia comprimării 
timpului. De la începutul secolului XX la înce-
putul secolului XXI, Almei i-a fost dat să treacă 
prin încercări profunde şi dure. Martor - un 
autoportret cu lăcrămioare din 2014. Privirile 
scormonitoare, fără urmă de zâmbet, vorbesc 
despre Alma cea adevărată. Lăcrămioarele 
sunt metafora unei opere de  liaţie mozarti-
ană: picuri de linişte după ce su etul a plâns. 
Piatră de temelie i-a fost şcoala lui Maxy. Se 
simt a nităţi cu Van Gogh, Modigliani, Gaugain, 
Matisse. Dascăli străvechi – natura româneas-
că şi oamenii ei. Binecuvântări ale „arborelui”: 
copii, nepoţi, strănepoţi; laurii recunoaşterii; 
longevitate creatoare. 

La cei 91 de ani ai ei, nu există zi fără lucru 
în atelier şi fără Loţi lângă ea, citindu-i ceea ce 
simte că merită împărtăşit; criticul cel dintâi, 
cel mai sever, cel mai iubitor. A devenit tradiţie 
ca ziua de naştere să şi-o serbeze printr-un 
vernisaj. Managerul din umbră, una dintre  ice, 

Daria, i-a gândit şi organizat expoziţia la Galeria 
Senso, cu sprijinul Fundaţiei Fildas Art, con-
dusă de Anca Vlad. Prefaţatoarea expoziţiei, 
directoarea Muzeului de Artă din Constanţa, 
Doina Păuleanu, i-a pus în valoare importanţa 
desenului, a liniei, în care lumea românească 
arhaică şi avangardist - europeană fac casă 
bună. Portrete în care descifrează viaţa interi-
oară, compoziţii, naturi aşa-zis moarte,  indcă 
de fapt sunt vii. Personajele – există o predi-
lecţie pentru cele feminine - sunt în mişcare, 
dialoghează. Sau, dimpotrivă, re exive. Sunt 
„prinse” prietene artiste: Medi Dinu – lucidă şi 
demnă, nu fără un halou de visare. Eva Cerbu 
– ceva amar în privirile-laser, contrastând cu 
reveria atitudinii. O expoziţie-eveniment.

 IULIA DELEANU

Tragedia vasului „Struma”, despre 
care am scris pe larg în numărul prece-
dent al revistei „Realitatea Evreiască”, 
impresionează opinia publică. Cere-
monii comemorative au avut loc anul 
acesta în Israel (ca în  ecare an), dar 
s-a înregistrat şi o premieră, şi anume 
organizarea unei astfel de ceremonii 
de către guvernul Turciei, după cum a 
relatat cotidianul israelian „The Jeru-
salem Post”.

Redăm, pe scurt, aspecte de la 
ambele ceremonii.

Israel – Beer Sheva
Joi, 26 februarie, Memorialul Yad Va-

şem, în colaborare cu Primăria, Muzeul 
şi Sinagoga Struma din Beer Sheva, cu 
organizaţia A.M.I.R. şi cu Centrala Orga-
nizaţiilor Supravieţuitorilor Holocaustului, 
au comemorat, în cadrul unei ample şi 
impresionante ceremonii, împlinirea a 73 
de ani de la scufundarea vasului Stru-
ma, cu 769 de pasageri la bord. Această 
adevărată crimă, de care s-au făcut răs-
punzători toţi factorii de decizie ai acelor 
vremuri cumplite - guvernul turc, guvernul 
Angliei, mandatar al teritoriului de atunci 
al Israelului, autorităţile româneşti, întrea-
ga Europă, care a refuzat să găsească o 
soluţie pentru cei 769 de refugiaţi evrei, 
femei, copii şi bărbaţi ce încercau să 
se salveze din iadul declanşat de Hitler 

împotriva populaţiei evreieşti în cursul 
celui de-al doilea război mondial – n-a 
fost niciodată pedepsită, scrie „Jurnalul 
săptămânii”.

La evenimentul din acest an, moderat 
de Shlomo Ventura, au luat parte Ariel 
Reiter, președintele Muzeului și al Sina-

gogii Struma, ambasadoarea României în 
Israel, E.S. Andreea Păstârnac, ambasa-
doarea Colette Avital, Inbal Kviti Ben Dov, 
directorul Departamentului de educație 
și memorie de la Institutul Yad Vashem, 
Micha Harish, președintele A.M.I.R., av. 
Mina Kalman Hadad, de la Primăria Beer 

Sheva, ing Baruch Tercatin, care a decla-
rat că „tragedia Strumei a avut o pondere 
importantă în decizia O.N.U. de în ințare 
a Israelului”.

Menachem Hacohen, fostul Mare Ra-
bin al României, a fost invitatul de onoare 
al ceremoniei. 

Rabinul Avishai ben David, de la Si-
nagoga Struma, a intonat rugăciunea El 
Maale Rahamim.

Turcia – comemorare 
în premierã, organizatã 

de guvernul turc
„Guvernul turc a organizat, pentru 

prima oară, o comemorare a celor 769 de 
evrei uciși pe vasul cu refugiați Struma”, 
scrie cotidianul „The Jerusalem Post”. „În 
numele guvernului, transmit condoleanțe 
comunității evreiești din Turcia, ceea ce nu 
înseamnă că această comunitate este o 
entitate separată de Turcia”, a spus Omer 
Celik, ministrul Culturii. 

„Acest eveniment, organizat pentru 
prima oară, este un mod de a come-
mora durerea care face parte din istoria 
noastră. În anii următori, vom continua 
să comemorăm această zi, astfel încât 
istoria să nu se mai repete și nici un 
evreu, musulman sau creștin să nu mai 
sufere o astfel de tragedie”, a mai spus 
o cialul turc.

Tragedia vasului Struma comemoratã în lume

Adrian-Miroslav Merka; deputat 
al Uniunii Elene din România (UER), 

Dragoş Gabriel Zisopol. Preşedintele şi deputatul F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, participant de asemenea la manifestări, a 
fost prezentat de către ambasadorul Germaniei la Bucu-
reşti ministrului federal german de Externe. În deschiderea 
spectacolului au luat cuvântul miniştrii de externe ai celor 
două state, dr. Frank Walter Steinmeier şi Bogdan Aurescu. 
Au fost decernate medalii aniversare unora dintre persona-
lităţile prezente. Printre laureaţi - preşedintele şi deputatul 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. 

• În luarea de cuvânt la Seminarul de Hazbara „Con-
fruntări cu provocările erei digitale”, proiect-pilot aplicat 
de F.C.E.R. în parteneriat cu Ambasada Statului Israel în 
România, privind combaterea antiisraelismului pe internet, 
preşedintele F.C.E.R. a apreciat constituirea grupului de 
promovare a reacţiilor favorabile Israelului, format din evrei 
şi neevrei, jurnalişti, masteranzi, profesori de ştiinţe poli-
tice ş.a., participanţi la seminar. La discuţiile – moderate 
de directorul Cancelariei Rabinice, Eduard Kupferberg, 
şi locţiitorul ambasadorului Statului Israel, Shelly Hugler 
Livne, deschise de E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul 
Statului Israel în România – au luat parte: dr. Jonathan 
Fine – Comunitatea Academică Internaţională de Contra-
terorism; coordonator media Mladen Petrov – Congresul 
Mondial Evreiesc; coordonator al Departamentului Media 
şi Relaţii Publice al Ministerului israelian de Externe, Israel 
Meron Reuben; expert în comunicare Gal Rudich; expert 
media, PR, blogger Silviu Dancu. În program au fost incluse 
elemente religioase - Kabalat Şabat şi Havdala -, şi laice: 
sinteze realizate de Eduard Kupferberg, Shelly Hugler 
Livne, dr. Adina Babeş despre istoria antisemitismului, a 
iudaismului, delegitimizarea Israelului, antisemism actual 
în România. Cu prilejul prezenţei la C.I.R. „Be’ Yahad”, dr. 
Aurel Vainer a avut întâlniri fructuoase cu directorul Joint - 
România, Israel Sabag, şeful O ciului C.I.R.-uri al F.C.E.R., 
ing. Emil Rosner, responsabila C.I.R. „Be’ Yahad” Cristian, 
Mihaela Băclaşanu, privind modi cări în structura locativă, 
îmbunătăţirea utilizării Centrului în orice sezon.

• Pe agenda reuniunii CD al F.C.E.R., de la Biblioteca 
Templului Coral „Rabin Dr. M.A. Halevy”, au  gurat: stadiul 
îndeplinirii deciziilor CD al F.C.E.R. cu termen scadent la 
13 martie a.c.; probleme de dreptul muncii în activitatea 
F.C.E.R; creşterea salariului minim pe economie şi implica-
ţiile asupra retribuţiilor din F.C.E.R.; stabilirea datei şi locului 
reuniunii Consiliului de Conducere şi Adunării Generale a 
F.C.E.R.; informări privind: Seminarul de Hazbara, vizita 
delegaţiei W.J.R.O., sărbătorirea Purim-ului, participarea 
preşedintelui F.C.E.R. la evenimentul aniversar de la Sibiu, 
activităţi ale O ciului Cultură, Artă şi ale CSIER, participa-
rea Editurii Hasefer la Târgul Internaţional de Carte de la 
Ierusalim; probleme de patrimoniu imobiliar al F.C.E.R.; 
solicitarea CE Braşov privind înţelegerea între F.C.E.R. 
şi Joint referitoare la rabinul Zvika K r; asigurarea pazei 
şi protecţiei la CE Ploieşti şi CE Iaşi; acordare de medalii 
propuse de CE Iaşi; numirea unui reprezentant al F.C.E.R. 
pentru Muzeul de Istorie a Israelienilor Originari din Ro-
mânia de la Rosh Pina; Consiliul Consultativ al Cultelor 
referitor la ora de religie din şcoli; planul de relaxare  scală 

pentru perioada 2016-2020; referat despre controlul  nan-
ciar aferent exerciţiului 2014 în cadrul C.E.B. Preşedintele 
F.C.E.R. a apreciat parteneriatul excelent al Federaţiei cu 
Joint-ul, sistemul de comunicare la distanţă, foarte e cient, 
cu membri ai CD din comunităţi: ing. Abraham Ghiltman 
– CE Iaşi; ing. Felix Koppelmann – CE Oradea; ing. Ivan 
Bloch – CE Lugoj. În ceea ce priveşte problemele de dreptul 
muncii în F.C.E.R., având în vedere contractele civile de 
prestări servicii, CD a recomandat: analizarea activităţii 
 ecărei persoane în parte din categoria sus amintită; pro-
movarea contractelor de mandat pentru cei aleşi în funcţii 
de conducere; difuzarea tipurilor de contracte cu obligaţiile 
respective; apelarea la un consultant de dreptul muncii şi 
cel  scal pentru mai buna cunoaştere a dreptului muncii 
în activitatea F.C.E.R. Luând notă de implicaţiile asupra 
retribuţiilor în Federaţie, datorită creşterii salariului minim 
pe economie, CD a stabilit: • evitarea uniformizării venitu-
rilor, ca urmare a creşterii salariului minim pe economie: 
• echilibrarea celorlalte salarii faţă de această creştere; • 
analiza retribuţiilor celor angajaţi cu salarii apropiate de 
cel minim pe economie. CD a luat notă de încheierea 
Protocolului de colaborare dintre F.C.E.R. şi B’nai B’rith 
România pentru contribuţia la însuşirea valorilor civice, 
dialogul intercultural, acceptarea celuilalt, combaterea 
rasismului şi antisemitismului. Pentru realizarea acestor 
deziderate, instituţiile semnatare vor participa la Proiectul 
european „Podurile Toleranţei”, ediţia a II-a, cu tema „Cul-
tură, educaţie, diplomaţie”.

• Deputatul F.C.E.R. a luat parte la toate lucrările din 
plen şi ale Comisiei de Politică Economică, Reformă şi 
Privatizare, a avut întâlniri cu primul ministru şi cu miniştri, 
a participat la dezbateri în Camera Deputaţilor şi la reuni-
unile de vot  nal, a făcut deplasări în teritoriu. La Comisia 
de Politică Economică a formulat un amendament privind 
de niţia termenului „acţiuni funcţionale” în procesul de pri-
vatizare, urmând să-l susţină şi la Camera Deputaţilor, când 
se va dezbate proiectul de lege în cauză. A urmărit atent 
dezbaterile şi supunerea spre aprobare a Legii de modi -
care a OUG 31/ 2002 privind interzicerea manifestărilor cu 
caracter xenofob, rasist, antisemit şi a cultului persoanelor 
vinovate de crime contra omenirii, întrucât sunt prevăzute 
importante noi referiri la Mişcarea legionară, în condiţii de 
recrudescenţă a antisemitismului în multe ţări europene.

• Într-o scrisoare de mulţumire adresată preşedintelui 
F.C.E.R de prof. Strul Moisă, autorul cărţii „Biblia şi meta-
lurgia”, eveniment moderat de dr. Aurel Vainer, relatat pe 
larg în numărul curent al R.E., se speci că: „Am descoperit 
în moderator un erudit, sensibilitate – chiar şi după felul în 
care mângâiaţi cartea, acordându-i atributul de diamant – 
literat, poet, comentator; un mare om de cultură, care a 
dat culoare şi parfum întregii acţiuni”. 

• În faţa a peste 400 de participanţi din toate comunită-
ţile la ediţia aniversară, a zecea, a Programului Bereshit, 
între care un număr apreciabil de preşedinţi de comunităţi, 
preşedintele F.C.E.R. a rostit un cuvânt de admiraţie pentru 
succesul şi longevitatea Programului, comentând genericul 
sub care s-a desfăşurat, „Naşterea unei naţiuni”, strâns 
legat de sărbătoarea de Pesah.

(Urmare din pag. 2)
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O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

Circa 40% dintre români, la limita sãrãciei
Estimarea nu îi aparţine vreunui gazetar răuvoitor, ci 

comisarului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, 
Phil Hogan, venit recent în România. Şi dacă, în conformitate 
cu spusele ofi cialului de la Bruxelles, „aproximativ 40% dintre 
cetăţenii din România trăiesc în risc de sărăcie şi excluziune 
socială”, iar „media la nivel european este de 25%”, cifra tre-
buie corelată şi cu spusele comisarului european Corina Creţu, 
conform căreia 45% din populaţia României locuieşte la sate.

Aşadar, nu numai eternitatea, cum zice Lucian Blaga, 
s-a născut la sat, ci şi sărăcia. Nu doar ţăranii sunt însă lipiţi 
pământului. Din cele 28 de state ale Uniunii Europene, în 22 
există salarii minime, pentru cei mai oropsiţi dintre angajaţi. 
Şi aici, ca şi în alte statistici, norocul României este că există 
Bulgaria, aşa că nu avem cel mai mic salariu minim din UE, ci 
ne situăm pe penultimul loc, cu 218 euro lunar. Peste noi se 
situează lituanienii (300 de euro), cehii (332 euro) ungurii (340) 
şi letonii (360). Dar dacă privim ceva mai spre vest, vedem 
că în Marea Britanie, cel mai mic salariu este de 1379 euro, 
în Franţa - 1458, în Germania - 1473 şi în Luxemburg - 1923 
euro! Şi dacă vrem să avem dimensiunea sărăciei româneşti 
cu lustru european, să ne uităm la ţările cel mai atinse de criză: 
în Grecia, salariul  minim este de trei ori cât în România, în 
Portugalia - 589 euro şi în Spania - 757 euro. 

Dacă vrem să ne mai liniştim, atunci să spunem că în 
perioada 2008-2015, în România, salariul minim a avut cea 
mai mare creştere din UE, respectiv cu 95%, iar acum el este 
de 975 lei, urmând ca de la 1 iulie să se ridice la 1050 de lei. 

Ofi cial, ne merge bine ... 

Englezii socotesc cã, în 20 de ani, vor fi primii în UE
De la Londra, viitorul se vede cu totul altfel decât de la 

Berlin. Vicepremierul Nick Clegg, liderul Partidului Liberal-
Democrat, a afi rmat că, în următoarele două decenii, Marea 
Britanie ar putea deveni prima mare economie europeană, 
devansând Germania.

Deja, PIB-ul britanic este (conform Eurostat) mai mare decât 
cel al Franţei, plasând Regatul Unit pe locul doi în Uniune, iar 
Germania ar trebui, conform felului în care se văd lucrurile de la 
Londra, să fi e dezavantajată de declinul propriei sale populaţii 
şi de scăderea euro. În acest scenariu optimist (pentru statis-
ticienii de pe malul Tamisei), în 2035, Marea Britanie ar reuşi 
să devină prima mare economie din UE!

Anul trecut, economia Marii Britanii a înregistrat o creştere 
cu 2,6%, faţă de 1,6% cât a reuşit Germania. Pentru atingerea 
obiectivului menţionat, englezii trebuie să păstreze acest avans 
de 1% anual faţă de germani.

De cealaltă parte, germanii mizează pe un sprijin pe termen 
scurt venit tocmai din partea deprecierii euro (care îi favorizează 
pe exportatori) şi a scăderii preţului la ţiţei. Numai că, pe termen 

lung, tocmai exporturile sunt punctul nevralgic al dezvoltării 
Germaniei. Astfel, din afacerile cu pertenerii săi externi, Ger-
mania a încasat anul trecut cu 215,3 miliarde de euro mai mult 
decât a plătit pe propriile importuri, acest excedent comercial 
fi ind, conform Agerpres, cel mai mare din lume, superior chiar 
şi celui declarat de China. 

Optimismul englezilor se mai bazează şi pe o scădere a 
numărului de şomeri în Marea Britanie (rată a şomajului de 
5,7%), iar numărul angajaţilor a atins nivelul record de 30,9 
milioane de persoane.

La rândul său, Angela Merkel spune că „Germania şi-a 
restabilit poziţia de principală putere economică a Europei”, că 
ritmul de creştere în ultimul trimestru al anului 2014 a fost de 
0,7%, faţă de 0,1% în trimestrul al treilea, şi că în 2015 PIB-ul 
Germaniei va creşte cu 1,5%.

Până una-alta, în 2014, Marea Britanie va înregistra cel mai 
rapid ritm de creştere în rândul G7 (principalele şapte state 
industrializate din lume).

Bãncile europene, mult mai puþin rentabile 
decât concurentele lor americane

Una dintre concluziile studiului „Barometrul Bancar Euro-
pean”, realizat de celebra companie internaţională de audit 
Ernst & Young, este că băncile europene lucrează acum 
scump şi inefi cient : ele trebuie să îşi diminueze urgent costu-
rile cu 20% şi să îşi crească veniturile cu 15% pentru a aduce 
profi tabilitatea la nivelul costului capitalului.

Poate părea ciudat că ar trebui să plângem de grija ban-
cherilor, dar E&Y prevede că şi dacă în 2015 s-ar realiza o 
creştere a rentabilităţii capitalului propriu cu 1,6%, aceasta 
nu ar putea ajunge decât la 4,4%, faţă de 9,4% în SUA. E&Y 
afi rmă că 69% dintre bancherii intervievaţi au spus că au de 
gând să facă restructurări, inclusiv cumpărări şi vânzări de 
bunuri, iar 43% dintre ei declarau că aveau în vedere reduceri 
de personal, dat fi ind că acest tip de cheltuieli reprezintă 54% 
din totalul costurilor de funcţionare. În aceste condiţii, veni-
turile ar putea creşte cu 3,5%, iar costurile ar putea scădea 
cu 1,6% în 2015.

Cea mai mare creştere de rentabilitate o vor avea băncile 
britanice, care s-au restructurat mai devreme şi care pot 
ajunge la o profi tabilitate de 9,5%.

Situaţia fragilă din domeniul bancar creează un cerc vicios, 
în care revenirea lentă a economiei necesită credite pentru 
dezvoltare, iar rentabilitatea scăzută a băncilor nu permite 
acordarea de împrumuturi, în special IMM-urilor. „Avansul mai 
lent al economiei europene şi reformele structurale forţează 
băncile să reevalueze şi rentabilitatea unor sucursale”, a mai 
apreciat analistul Steven Lewis, de la E&Y.

Studiul, citat de Reuters, este bazat pe un chestionar la care 
au răspuns 226 dintre principalele bănci din 11 ţări europene.

ALX. MARINESCU

„Secţia de Propagandă 
şi Statistică 

la început de activitate” 
Acest titlu a apărut în „Curierul Israelit”, din 

19 februarie 1939 deşi respectiva secţie nu 
şi-a început activitatea în anul 1939 . În Statu-
tul Comunităţii Mozaice de Rit Occidental din 
Bucureşti (acesta era titlul ofi cial al Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti) cu modifi cările votate în 
şedinţele Consiliului Reprezentanţilor Comuni-
tăţii din 13 şi 16 decembrie 1936, la articolul 100 
sunt precizate următoarele atribuţiuni pentru 
Secţia de Propagandă şi Statistică: organizarea 
acţiunilor propagandistice privind Comunitatea 
şi instituţiile ei; întocmirea statisticii populaţiei 
evreieşti necesare Comunităţii. Respectivele 
prevederi au suferit schimbări în Statutul mo-
difi cat pe baza hotărârii şedinţei Consiliului 
Reprezentanţilor Comuni-
tăţii din 21 noiembrie 1939. 
Conform paragrafului 12 al 
Statutului modifi cat, Secţia 
de Propagandă şi Statistică 
devenea Secţia de Contribu-
ţiuni, Propagandă şi Statistică. In Statutul din 
1936, Secţia de Contribuţiuni era prevăzută ca 
o secţie de sine stătătoare separată de orice 
altă secţie. Noul paragraf avea nouă articole. 
Un singur subpunct din cele 55 de articole ale 
noului paragraf s-a referit la activitatea pro-
pagandistică. In toate celelalte subpuncte şi 
articole s-au avut în vedere problemele legate 
de stabilirea şi încasarea contribuţiei. 

Era problema arzătoare a vieţii comuni-
tare. În continuare, nu toţi evreii bucureşteni 
erau înscrişi în Comunitate. Doar o cincime 
din populaţia evreiască era cotizantă şi nu 
toţi contribuiau proporţional cu posibilităţile 
lor. Situaţie, din cauza căreia Comunitatea se 
confrunta cu greutăţi deosebite. A devenit de-a 
dreptul obsedant faptul că, în condiţiile acutiză-
rii antisemitismului, viaţa evreilor devenind tot 
mai critică, Comunitatea, mai ales pe planul 
asistenţei, nu va putea face faţă noilor obligaţii. 
Totuşi, activitatea propagandistică s-a impus 
cu multe manifestări importante şi instructive. 
Accentul era pus pe lămurirea rolului şi rostului 
Comunităţii în viaţa evreiască. După spusele 
lui D. Rosenkranz, preşedintele Secţiei aici 
avută în vedere, legătura dintre propagandă 
şi problema contribuţiei este organică: prima 
lămureşte rostul Comunităţii, iar a doua culege 
roadele. Astfel, în „Curierul Israelit” din 8 martie 
1939 se poate citi o interesantă relatare despre 
unul dintre primele simpozioane organizate de 
Secţia de Propagandă cu tema: Comunitatea. 
Publicul a fost numeros şi din toate categoriile 
sociale. Comunitatea este singurul cadru în 
care se poate dezvolta colectivitatea noastră pe 
planul culturii, al cultului şi al asistenţei sociale, 
spunea în cuvântul său de deschidere Sigmund 
Birman, pe atunci încă preşedintele Comu-
nităţii. Dr. M. A. Halevy a făcut o interesantă 
incursiune în trecutul istoric al vieţii comunita-
re. A evocat personalitatea preotului Ezra, din 
epoca babiloniană, care de Roş Haşana a citit 
Tora în piaţa publică ticsită de lume. Era un 
moment deosebit, conchidea Halevy, în lămu-
rirea maselor despre semnifi caţia Templului şi 
a vieţii comunitare. In ce-l priveşte pe preotul 
Simon, care trăia cu mai bine de 2000 de ani 
în urmă, Halevy s-a referit la spusele lui despre 
Comunitate: el considera că această instituţie 
stă pe valori omeneşti fundamentale, şi anume 
pe cultură, slujbă divină şi binefacere. In pro-
gramul de activitate al Secţiei de Propagandă 
intrau şi conferinţe pe teme culturale, de istorie 
şi de actualitate politică. S-a urmărit cu mult 
interes dezbaterea privind rolul lui Malbim şi al 
lui Baraş în istoria Comunităţii Evreilor din Bu-
cureşti, primul fi ind exponentul ortodoxismului 
fanatic, dar un mare savant al domeniului, al 
doilea, respectiv Baraş, fondatorul luminismului 
evreiesc în contextul românesc. Din relatările 
presei rezultă că manifestările culturale de 
genul celor mai sus menţionate au devenit 
săptămânale. Această activitate s-a desfăşurat 
în sălile de conferinţă ale unor şcoli comunitare 
precum „Voinţa”, „Malbim”, „Ronetti Roman” şi 
s-a bucurat de sprijinul şi aprecierea Secţiei 
Culturale. Căci, aşa cum spunea Eugen Relgis: 
Ne trebuie lumină, mai multă lumină, pentru a 
birui mizeria materială şi morală.

LYA BENJAMIN

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

C.E.B.

Top 3 din 30

19 ani de sprijin pentru copiii aparţinând comunităţii evreieşti din Bucureşti
1997-2015: 19 promoţii de elevi ai 
comunităţii evreieşti bucureştene 
au benefi ciat de programul special 
de burse, 2015-2016: Programul 
se extinde şi la elevii comunităţilor 
evreieşti din afara Capitalei.
*Prioritate la înscriere
*Burse de merit pentru elevi cu 
performanţe academice deosebite
*Burse sociale pentru elevii afl aţi 
în difi cultate fi nanciară

Tinerii diplomaţi ai Liceului 
Lauder-Reut realizează 
un interviu cu ES Diego 
Brasioli, Ambasadorul Re-
publicii Italiene - Emisiu-
nea „Paşaport Diplomatic” 
(Digi 24TV)

Burse la Complexul Educaţional Lauder-Reut Bucureşti 
pentru elevii provenind din comunităţile evreieşti din ţară

- curriculum naţional
- acreditare pentru toate nivelurile 

de studiu (preşcolar-liceal)
- educaţie timpurie în afaceri, media, 

comunicare, diplomaţie, relaţii 
internaţionale, oratorie, dezbateri, 
retorică, vorbire publică

- studii/certifi carea competenţelor 
de limba engleză, ebraică, fran-

ceză, spaniolă, italiană, germană, 
rusă, chineză

- 100% succes la examenele de 
evaluare naţională

- 100% succes la examenele de 
bacalaureat

- Bacalaureat la limba ebraică
- Curriculum acreditat de limba 

ebraică pentru clasele O-XII
- Ofertă extracurriculară actuală 
şi atractivă
- Proiecte şi parteneriate inter-
naţionale
- Programe de schimb elevi/pro-
fesori cu şcoli din Europa şi Israel
- Parteneri educaţionali de elită 
din România, Israel, Austria, 
Germania, Italia, Spania, Marea 
Britanie

COMPLEXUL EDUCAŢIONAL L A U D E R - R E U T

•Grădiniţă
•Şcoală 
primară
•Gimnaziu
•Liceu

Începând cu anul şcolar 2015-2016, programul de burse 
la Complexul Educaţional Lauder-Reut se extinde şi în afara 
comunităţii evreieşti din Bucureşti.

Fundaţia Ronald S. Lauder, în cooperare cu Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti şi cu JDC România, oferă 4 burse 
la Liceul Lauder-Reut, pentru elevii absolvenţi de clasa a 
VIII-a, provenind de la comunităţile evreieşti din ţară.

Criterii cumulative de eligibilitate pentru acordarea 
bursei:

- apartenenţa la comunitatea evreiască locală (dovada 

înregistrării ca membru la comunitate);
- media generală 10 la purtare şi 
- media generală minimum 9 la disciplinele matematică, 

română, engleză.
Contribuţia părinţilor/reprezentaţilor legali ai elevilor este 

de 500 lei/net/lună. În situaţia dovedită în care aceştia nu pot 
achita această contribuţie, Complexul Educaţional Lauder-
Reut poate acorda reduceri/scutiri de plată.

Solicitările de acordare a burselor se depun la Cabinetul 
Preşedintelui Federaţiei Comunităţilor Evreieşti.
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A.M.I.R. ºi Centrul pentru Studierea Forþelor de Apãrare din Israel îl celebreaz\ pe Zvi Yavetz
A devenit tradiţie ca în  ecare an, Aso-

ciaţia Israelienilor Originari din România 
şi Centrul pentru Studierea Forţelor de 
Apărare să organizeze la Tel Aviv un 
simpozion în cadrul Cenaclului de Istorie 
a Evreimii Române care poartă numele 
militantului sionist şi politician Itzhac Artzi. 

Istoricul Zvi Yavetz a fost o mare 
personalitate a vieţii academice şi social-
culturale israeliene. Zvi Zucker (Yavetz), 
născut în 1923, în Cernăuţi-ul românesc, 
a fost nevoit să treacă peste trauma po-
liomielitei, care l-a lovit la vârsta de cinci 
ani. Apoi, peste suferinţele deportării în 
anii Holocaustului. Şi-a pierdut mama şi 
aproape întreaga familie. În 1944 a avut şansa să evade-
ze şi să ajungă, pe ruta Turcia-Cipru, în Ereţ Israel. Iniţial, 
a trăit într-un kibuţ, în Valea Iordanului, ca mai târziu să 
 e trimis să studieze istoria la Universitatea Ebraică din 

Ierusalim. Istoria – marea sa pasiune! 
Câţiva ani mai târziu, Universitatea din 
Londra îi acordă titlul de doctor în istorie. 
Cercetător deosebit de talentat al istoriei 
Romei antice, vorbitor de multe limbi 
străine, între ele latina şi greaca veche, 
dar şi româna, devine unul dintre cei mai 
renumiţi specialişti în istoria Cezarilor, 
solicitat să conferenţieze la toate marile 
universităţi din lume. E şi şeful Şcolii de 
istorie de la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim, după care fondează Univer-
sitatea din Tel Aviv şi Şcoala de Istorie 
din Tel Aviv. 

Primele războaie ale Israelului l-au 
mobilizat pe Zvi Yavetz în unităţi combatante. Ulterior, ini-
ţiază instituţia care va studia aceste războaie, devenind 
un excelent specialist în istoria Zahal-ului. În 1990, pro-
fesorul este onorat cu Premiul Israel. Cărţile sale despre 

Cezarii Romei antice sunt traduse în numeroase limbi 
străine şi au devenit surse de referinţă pentru studenţi şi 
specialişti. În 2008 a scris o autobiogra e: „Cernăuţi-ul 
meu”. Moare la 7 ianuarie 2013 şi e înmormântat, con-
form dorinţei testamentare, în kibuţul Tel Itzhac.   

Manifestarea „In Memoriam Zvi Yavetz”, care a avut 
loc în ziua de 9 martie 2015 la Beit Basarabia din Tel Aviv, 
i-au adus la tribună pe prof. emerit Iehuda Bauer, de la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim (care a vorbit despre 
„Şoah şi încercarea de exterminare a unui popor”), prof. 
emerit  Shlomo Ben Ami, de la Universitatea din Tel Aviv, 
( „Istorie şi politică”), colonelul (în rez.) Beni Michelson, 
originar din România („Contribuţia evreilor români la 
apărarea ţării”), Uzi Arad, preşedintele Centrului pentru 
Studierea Forţelor de Apărare, Micha Harish, preşedin-
tele A.M.I.R., dr. Dani Koren, preşedintele Asociaţiei 
Mondiale a Evreilor din Basarabia, şi dr. Idu Yavetz,  ul 
ilustrului dispărut.

TEŞU SOLOMOVICI 

I n v i t a ţ i e  o n o r a n tă

Preşedintele H.O.R., altfel un om cu 
multe calităţi, nu mă îndoiesc, pare a   
căzut în capcana celor care devin gazetari 
din întâmplare. Prima capcană pentru 
orice jurnalist novice este documentarea 
„după ureche”, iar autorul articolului din 
„Ziarul nostru” îşi intitulează materialul: 
„Domnului doctor, inginer, deputat, pre-
şedinte F.C.E.R., preşedinte al Fundaţiei 
Caritatea etc., etc., Aurel Vainer” şi dă 
cu bâta în baltă încă de la titlu. Şi asta 
pentru că, toate bune şi frumoase, dar 
Aurel Vainer nu a fost niciodată inginer. 
Ceea ce, de la bun început, îl face pe 
orice fel de cititor să ridice cu mirare din 
sprâncene şi să pună şi restul articolului 
sub semnul întrebării. 

Apoi, neaplicarea principiului că ori-
ce informaţie se veri că din mai multe 
surse (dacă nu cumva e fabricată „din 
pix” de aşa-zisul gazetar) îl face pe Zeev 
Schwartz să îl citeze pe un domn M.S., 
care ar   declarat cum că o ofertă de 
erbicidare a cimitirului din Bacău ar   
fost refuzată de Comunitate. Ar   fost 
revoltător, dacă era aşa, dar… surpriză! 
Acelaşi domn M.S. a a rmat pentru repre-
zentantul Comunităţii din Bacău că … nu 
a făcut publicaţiei o ciale a H.O.R. nici o 

declaraţie în acest sens. Ba, mai mult, ca 
să dovedească bunele relaţii între Primă-
ria din Bacău şi Comunitatea Evreilor din 
localitate, relaţii excelente, de altfel, dar 
nu prin contribuţia lui Zeev Schwartz, au-
torul articolului citat pretinde că primarul 
Bacăului ar   „dat numele unei şcoli după 
rabinul Şafran”. Drept e că la Bacău există 
o şcoală cu numele celebrului şef-rabin, 
dar ea şi-a primit numele prin diligenţele 
directorului Casei Corpului Didactic, un 
entuziast domn Gabriel Stan.

În sfârşit, mai povesteşte gazetarul, 
cuprins de focurile subiectului pe care şi 
l-a ales, că un generos rabin din Bruxelles 
ar   dorit să facă o donaţie substanţială 
pentru îngrijirea cimitirelor evreieşti, dar 
F.C.E.R. a pus condiţia, neacceptată de 
rabin (dreptul său, banii săi), ca banii să 
 e transferaţi în conturile F.C.E.R., dat 
 ind că ea urma să facă lucrarea. Şi Co-
munitatea din Bacău cere „persoanelor 
dispuse să doneze bani şi să execute 
reparaţii” ca banii să  e daţi comunităţii, 
care va face apoi lucrările. Mare supărare 
pentru Zeev Schwartz! Mi-aş permite să 
îl întreb: dacă ar primi de la cineva oferta 
să îi renoveze casa şi să îi facă toate 
lucrările, oare revoltatul autor ar permite 

altcuiva să îi conducă lucrările din propria 
sa locuinţă, sau ar cere banii, să facă el 
ce ştie că trebuie şi că e bine de făcut în 
casa sa? Oriunde în lumea asta, propri-
etarul face consolidările şi întreţinerile 
şi răspunde pentru ele, inclusiv pentru 
(Doamne fereşte!) eventuale accidente 
survenite în timpul activităţii muncitorilor!

Nu avem nici timp, nici spaţiu să 
răspundem rând cu rând celor a rmate 
de autorul pe care puţină seriozitate în 
documentare l-ar   dus la descoperirea 
adevărului. De pildă, conform principiului 
de a asculta ambele părţi, la F.C.E.R. 
ar fi găsit un amplu material elaborat 
sub semnătura vicepreşedintelui Paul 
Schwartz. Dar e mult mai simplu să faci 
valuri, decât cercetări. Mai adăugăm că 
la Bacău, Sinagoga Cerealiştilor a fost 
renovată acum câţiva ani, dar pentru că 
e nefolosită, s-a degradat din nou. Că în 
Cimitirul din Bacău nu se mai fac înhumări 
din 1919, dar se fac, pe cât posibil, lucrări 
de întreţinere. Că şi în cimitirele de la 
Bucureşti s-au efectuat ample lucrări de 
întreţinere, dovadă că pentru evacuarea 
vegetaţiei tăiate în ultimii doi ani de la 
Cimitirul Giurgiului, au fost necesare 29 
de containere de 36 metri cubi  ecare 

 În ultimul an au apărut trei cărţi despre 
şi cu Richard Feynman, celebru  zician, 
autor a numeroase lucrări, la rândul său 
subiect al unor biogra i extinse. Cartea 
lui Lawrence M. Krausss „Omul cuantic. 
Biogra e ştiinţi că a lui Richard Feynman” 
(tradusă de Anca Florescu Mitchel, Ed. 
Humanitas) este una dintre acestea. Năs-
cut la 11 mai 1918, la New York, savantul 
a încetat din viaţă la 15 februarie 1988, 
la Los Angeles. În 1965 a fost distins cu 
Premiul Nobel. Matematician de forţă, 
inovator în domeniul calculului integral, 
specialist în electrodinamica cuantică, în 
 zica super uidelor, a heliului liche at, 
atomist, recunoscut în domeniul parti-
culelor subatomice, el a lăsast o bogată 
moştenire, între care şi diagrama ce-i 
poartă numele. 

Ca mulţi evrei americani, părinţii săi 
au venit din estul Europei, Rusia. Încă 
din copilărie a fost atras de probleme teh-

nice, repara aparate de radio. La şcoala 
primară a construit un sistem de alarmă 
după o concepţie proprie. La un test, i s-a 
determinat coe cientul de inteligenţă (IQ) 
125. Era un elev strălucit la matematică, 
în special. Nu a fost admis la Columbia 
University din cauza unor restricţii rasi-
ale (neobişnuite pentru SUA), dar a fost 
primit la MIT (Massachussetts), apoi la 
Princetown University. A fost remarcat 
de Einstein şi de Pauli, pe care i-a avut 
profesori. Apoi a fost cooptat în Proiectul 
Manhattan pentru bomba atomică, sub 
conducerea lui Robert Oppenheimer, la 
Los Alamos. 

Este unul dintre pionierii tehnologiei 
de realizare a computerelor, lucrând 
pentru IBM. A avut o dispută teoretică, 
apreciată chiar de oponentul său, celebrul 
Niels Bohr, despre  siunea uraniului. Ca 
şi Einstein, a suferit de depresie în urma 
exploziilor de la Hiroshima şi Nagasaki. A 

fost membru a numeroase foruri ştiinţi ce 
internaţionale, inclusiv al Royal Society. 
Colaborator permanent la NASA, aproape 
că nu este domeniu al tehnologiei de vârf 
în care Feynman să nu   fost implicat. A 
fost unul dintre cei care au studiat cauzele 
dezastrului rachetei Challenger, din 1986. 

Viaţa sa particulară a fost destul de 
agitată, s-a căsătorit de trei ori, una dintre 
soţii murind. Feynman a murit de o boală 
gravă, la vârsta de 69 de ani. 

S-a ocupat de mecanismul cunoaşterii 
umane, a fost apropiat de preocupările 
medicinii şi  zicii puse în slujba oamenilor. 
Despre el s-au scris scenarii de  lm şi 
piese de teatru. Bio-bibliogra a sa este 
cu totul impresionantă. Comparat cu 
Einstein, el este şi acum subiectul unor 
anecdote, mai mult sau mai puţin reale, 
dar cu tâlc. O personalitate complexă, 
care a făcut istorie culturală.

 BORIS MARIAN

Zeev Schwartz cade în capcana gazetarilor amatori

Richard Feynman, în atenþia cititorilor din România

Rezidenţii Căminului „Rosen” au fost invitaţi să participle, 
în perioada februarie-iunie, la proiectul teatral şi educaţional 
„Platforma de teatru politic 2015”, prezentând două spectacole: 
“Post scriptum” şi “Corp la corp” (şase reprezentaţii). Este un 
proiect  nanţat de Norvegia, Islanda, Lichtenstein şi Guvernul 
României.

De regulă, evaluarea unui spectacol se face după două 
criterii. Unul este calitatea mesajului pe care-l transmite spec-
tatorilor. Celălalt, calitatea mijloacelor folosite pentru a face 
acel mesaj convingător. Adică jocul actorilor, regia, montarea, 
decorul, efectele de lumină, muzica, etc.

În ceea ce priveşte spectacolele noastre aş adăuga şi un al 
treilea criteriu, la fel de important, pe care l-aş numi ... medical 
pentru că este asemănător unei terapii medicale. Este vorba 
de efectul pe care spectacolul îl are asupra noastră, a inter-
preţilor. Nu uitaţi că suntem un colectiv de interpreţi dintr-un 
cămin pentru persoane vârstnice, cel mai tânăr este la doi paşi 

de 60 de ani, iar cel 
mai în etate are 
96. Dar am avut la 
unele spectacole şi 
interpreţi de peste 
100 de ani. Este 
extraordinar! Şi are 
efecte extrem de 
bene ce pentru sănătatea noastră spirituală... Avem un moral 
ridicat, ne simţim parcă mai tineri şi suntem dornici de viaţă!

În încheiere, un sentiment de adâncă recunoştinţă faţă de 
tinerii artişti voluntari care au reuşit să ne convingă că, la anii 
noştri, mai suntem capabili „să ne dăm în spectacol” şi ne-au 
îndrumat cu multă răbdare. I-am trecut pe listă cu numele cele 
mai dragi inimilor noastre: David Schwartz, Mihaela Michailov, 
Monica Marinescu, Paul Dunca şi Katia Pascariu.

POMPILIU STERIAN

Comunitatea 
evreiascã, 

reprezentatã 
la  Ziua limbii 

materne
Ca în fiecare an, pe 21 februarie, 

la iniţiativa primarului Cristian Popescu 
Piedone, Primăria Sectorului 4 a găzduit 
un spectacol dedicat Zilei Limbii Materne.

Minorităţile etnice din România au 
fost invitate să prezinte  ecare un scurt 
program artistic.

F.C.E.R. şi Teatrul Evreiesc de Stat 
au reprezentat anul acestea comunita-
tea evreilor din România, importantul rol 
revenind Evei Galambos, de la revista 
„Realitatea evreiască” şi actorilor Leonie 
Waldman Eliad, Rudy Rosenfeld şi Ara-
bela Neazi.

În deschiderea programului, Eva Ga-
lambos a făcut o prezentare generală a 
comunităţii evreieşti din România zilelor 
noastre. „Înainte de cel de-al doilea război 
mondial, în România trăiau peste 800 de 
mii de evrei, care vorbeau în mare parte, 
 e limba idiş,  e ebraică,  e amândouă. 
Din păcate, astăzi, în România mai trăiesc 
doar câteva mii de evrei, iar limba idiş a 
dispărut, aproape în totalitate. Deci limba 
evreilor din România este limba română.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România reuşeşte să menţină însă la noi 
în ţară spiritul iudaic, prin diferite mijloace.

Există, iată, Teatrul Evreiesc de Stat, 
comunităţile evreieşti din ţară organizea-
ză diferite festivaluri de popularizare a 
culturii şi scriitorilor idiş, cum este cazul 
festivalului Idişe Velt. O mare parte din 
promovarea scriitorilor evrei este făcută 
de Editura Hasefer. Un rol important îl are 
şi revista Realitatea Evreiască.

Chiar dacă numărul evreilor a scăzut 
foarte mult, există un interes deosebit 
pentru cultura iudaică. Spre exemplu, 
la Facultatea de Litere a Universităţii 
Bucureşti există un program de masterat 
de limbă şi cultură ebraică. În  ecare an, 
trei sferturi din studenţii acestor cursuri 
sunt români. Îmi pun speranţa în faptul 
că ei, alături de evrei, vor   continuatorii 
spiritului iudaic, motiv pentru care ne vom 
întâlni aici, mulţi ani de acum înainte.”  

GEORGE GÎLEA

şi tot de aici, în urma lucrărilor de între-
ţinere, s-au evacuat 4.000 de tone de 
moloz. Evident că nu există trunchiuri de 
copaci căzute şi lăsate peste morminte. 
Dimpotrivă însă,1146 de morminte au fost 
reparate şi betonate.

Şi aici, exemplele ar putea continua, 
atât de la Cimitirul Giurgiului, cât şi de 
la Filantropia sau cel de Rit Spaniol, 
conform materialului primit de noi de la 
F.C.E.R.. Ne oprim, din respect pentru 
timpul şi răbdarea cititorilor noştri. 

ALX. MARINESCU
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 Between February 23 and 25, 2015, a 
visit of the Claims Conference delegation 
took place, with the participation of Greg 
Schneider, executive vice-president 
of the Claims Conference, and Evan 
Hochberg, refund policy specialist of 
Claims Conference,  and negotiations 

coordinator for World Jewish Restitution 
Organization, as we have been informed 
by Paul Schwartz, vice-president of the 
Federation of the Jewish Communities 
of Romania (FJCR) and president of 
the Jewish Community from Bucharest 
(JCB), as well as by Attila Gulyas, director 

of the Medical and Social Assistance 
Department (MSAD).

On February 23 - 24, the World Jewish 
Restitution Organization representatives 
along with former US ambassador in 
Romania, His Excellency Alfred Moses, 
and ambassador Colette Avital met with 
top representatives of the Romanian 
state administration. The discussions 
referred to the refundment of the Jewish 
con scated assets.

On February 25 they visited the Medical 
and Social Assistance Department 
(MSAD) of FJCR, where they discussed 
with Dr. Aurel Vainer, FJCR president, 
eng. Paul Schwartz, FJCR vice-president 
and president of JCB, with Israel Sabag, 
Joint director for Romania, Macedonia, 
Bosnia-Herzegovina, Serbia, Attila Gulyás 
MSAD director, and with Stephen Oscar, 
operative director for JDC Europe, 

Visits to home assisted persons 
were also organized supported by 
Claims Conference through MSAD. The 
delegation members visited then the 
Medical Aid Center of SMAD and the 
elderly nursing home “Amalia and Chief 
Rabbi Dr. Moses Rosen”.

The Claims Conference delegation 
members thanked for the help and 
openness of FJCR in providing complete 
information about the situation of the Jews 
from Romania and promised that they will 
give them full support.

Leaders of FJCR, JCB, B’nai Brith, 
Joint, JCC, ambassadors of Israel and 
France, a large audience came on 
Purim 5775 in the Choral Temple in 
Bucharest. Eng. Paul Schwartz, vice-
president of FJCR and JCB president, 
made   a brief history of the temple that 
gained after eight years a new life with 
the JCB efforts. Dr. Aurel Vainer, FJCR 
president, thanked Bucharest City Hall, 
the Romanian Government, all those 
who supported the restoration. How 
harmful can be the intoxication of power 
was the central idea of Rabbi Rafael 
Shaffer’s sermon. Eduard Kupferberg, 
director of the Rabbinical Chancellery, 
offered a contemporary interpretation of 
the holiday: in front of the Hamans of the 
present, it’s not enough to say “Je suis 
Charlie”, but “I’m a Coptic Christian, I’m a 
student from Nigeria, I am a Yazid”.  Adi 
Guéron, JCC director, highlighted the role 
of the temple as a place of Jewish cultural 
and religious events.

Yehuda Livnat, religious servant, 
 rst cantor Joseph Adler, Rabbi Rafael 
Shaffer, Attila Gulyas, director of MSAD, 
read Meghila Ester. Selections from the 
Purim show 5775 followed. The whole 
Purimspiel, the fruit of an excellent 
cooperation between actors of the 
State Jewish Theater and the Theatre 
“Constantin Tănase”, was presented at 
the “Tănase” Theater, because the Jewish 
theater is still in works of restoration. It was 
a very good journal of news: full of verve, 
humor, music, and Israeli, Yiddish and 
Romanian well-known hits. Rising stars 
and famous actors, Bucharest Klezmer 
Band and the Hazamir choir managed to 
“catch” the spirit of Purim. The audience 

J E W I S H  R E A L I T Y
Bereshit Anniversar y in Bucharest Lauder Foundation 

Vice-President 
visiting Bucharest

Josh Spinner, vice-president of 
Lauder Foundation visiting Bucharest, 
had the opportunity to observe speci c 
aspects of the Jewish life in Romania, 
especially regarding the education and 
the relationship with the local authority, 
and the conclusion was that not all 
countries that he have visited have 
news as good as those revealed in the 
Romanian capital.

Dr. Aurel Vainer, FJCR president, 
under l ined tha t  the  pro jec t  o f 
granting scholarships to Education 
C o m p l e x  “ L a u d e r - R e u t ”  f o r 
several Jewish students is a good thing, 
given that “this does not only make 
us watch what happens, but make us 
actors as well”. “Lauder School has a 
great merit in bringing the history, the 
cultural and the Hebrew language 
among students of other ethnic groups 
and non-Jewish children manage to 
speak Hebrew, and some of the Lauder 
graduates are applying for master 
studies in Austria and in Israel.”

José Iacobescu, president of B’nai 
B’rith Romania, said that this year, 
BBE project “Bridges of Tolerance” will 
reach topics of diplomacy, education 
and culture and young people will 
participate in two competitions, one 
for drawings and other for essays.

“We have to promote the image of 
the Jews’ contribution to the civilization 
of our country,” said FJCR vice-
president and JCB president, Paul 
Schwartz, who congratulated Tova 
Benun-Cherbis, president of “Lauder-
Reut Romania”, as “she managed to 
gather quality people around her and did 
not accept any compromise on quality.” 

Israel  Sabag,  Jo int  Di rector 
for Romania, Macedonia, Bosnia-
Herzegovina and Serbia, emphasized 
the value of the joint project of bringing 
students from other cities, where 
there is no Jewish education. “There 
are about 200 Jewish students in the 
country, and this year we will start the 
scholarships for some of them,” said the 
director of Joint in Romania, saying that 
if this “pilot group” goes well, it will be a 
great success.

The tenth edition of the program Bereshit – European 
Jewish Community University – was organized in Bucharest on 
March 19-22, 2015. The anniversary edition brought together 
community members from across the country who had the 
opportunity to listen to interesting lectures on Judaism the 
history of Jews and Israel, united under the theme “The birth 
of a nation” The discussions were held by the teachers of the 
nine previous editions, the most notably coming from Israel. On 
this edition for the  rst time a special group teaching in English 
was organized, the other groups having, as usual, a translator.

Participants had the opportunity to attend the Shabbat 
services held in the Choral Temple, the newly renovated 
building belonging to the invaluable Jewish heritage and 
Bucharest culture. Dr. Aurel Vainer, FJCR president, eng. Paul 
Schwartz, vice-president of FJCR and CEB president, along 
with other members of the Federation and Bucharest community 
leadership, as well as Israel Sabag, director of JOINT for 
Romania, Serbia, Bosnia-Herzegovina and Macedonia, Adi 
Gueron, director of the Jewish Community Center in Bucharest, 
attended the event. Before Shabbat, participants have visited 

at home or at the nursing home the seniors members of the 
community in a social program that has already become 
traditional at Bereshit, led by Attila Gulyas, director of MSAD 
and JCB vice-president.

Claims Conference delegation visit to Bucharest

Dr. Jonathan Fine about the Islamic 
religious terrorism threats

At the invitation of the Israeli Embassy in Bucharest, Dr. 
Jonathan Fine, a researcher at the International Institute for 
Counterterrorism in Israel, paid a visit to Romania. He met with 
representatives of the Romanian press, held a lecture at the 
National School of Political Sciences and Administration and 
participated in Cristian at the seminar entitled “The Case of 
Israel - Challenges of the digital age”. Dr. Fine warned against 
radical Islamic terrorism with religious character and talked about 
the ways of responding to the terrorist attacks whose authors 
are members of the radical Islamist organizations Al-Qaeda and 
ISIS. During the meeting with the journalists, he stressed that if 
they will not change the way they think and act, the Western 
democracies would not be able to counteract the terrorism.  As 
a counterterrorism specialist, he wasn’t surprised by the events 
in France and Denmark, as in Europe the networks of terrorist 
groups with radical religious ideology have been long formed 
long ago. Their existence has multiple causes, one of them being 
the lack of a coherent European policy of integration of Muslim 
immigrants. It is a pity that those who committed the attacks 
are part of the younger generation, they are even born in those 
countries, so solutions must be found for them, solutions that 
lie primarily in education. 

Dr. Jonathan Fine criticized the counter-terrorism measures 
in the European countries. Europeans, he said, do not de ne 
exactly who the terrorists are, will not recognize that they 
are religious radical Sunni organizations. On the other hand, 
Western democracies  nd it dif cult to give up a number of 
democratic principles, necessary steps in the war against 

terrorism. No matter how painful it would be, such measures 
are primarily about defending their own lives. 

One cannot counter terrorism and be constantly “politically 
correct,” said the speaker. Regarding the “sponsors” of the 
terrorist activities, he referred to Iran, revealed that, since the 
Iranian revolution of 1978, this country became the author of 
radical religious ideology and the sponsor of some terrorist 
groups, such as Hezbollah and Hamas, providing them, inter 
alia, sophisticated missiles. In terms of acceptance, in one 
way or another, of the Iran’s nuclear program, plus the threats 
of destroying Israel and the above ideology, the combination 
of the three aspects would become a danger hard to counter. 
Regarding Romania, there is no immediate danger, but the 
terrorists’ attempts to use this country as a transit corridor have 
to be prevented. The same ideas were presented during the 
lecture held at the National School of Political Sciences and 
Administration. The Seminar “The Case of Israel - Challenges 
of the digital age” addressed the issue of speeches instigating 
to hatred. Dr. Jonathan Fine addressed  ve topics. “Challenges 
for the Middle East and Europe: Contrasts between religious 
and secular agenda”, “Democracy and Counterterrorism: 
Challenges and Solutions”, “From the Arab Spring to the Islamic 
State: Where does the Middle East go?”, “The Facebook and 
the illusion of controlling it” and “Hatred as enticing message: 
examples and arguments”, explaining the role of social networks 
in spreading the hatred. The problem of anti-Semitism was also 
discussed during the seminar, the forms that it can take today, 
as well as aspects of the history of Judaism.

P u r i m  57 7 5  i n  B u c h a r e s t 
a n d  t h e  c o u n t r y

applauded at the open stage. FJCR 
president thanked the actors, the director, 
the guests of honour, the public. At the 
temple and at the “Tănase” Theater the 
Purim gifts were distributed: a gesture 
from MSAD. The Purim was celebrated 
in all the communities in the country with 
shows in the bigger ones.
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EVREI NĂSCUŢI ÎN LUNA APRILIE

Nachman din Breslov - rabin hasi-
dic, nepot al lui Baal Şem Tov. Născut la 
Medzybizh, Ucraina, la 4 aprilie 1772. A 
dezvoltat o cale nouă în hasidism, reunind 
Cabala cu învăţătura Talmudului. A murit 
în 1810, la Uman. Mormântul lui este loc 
de pelerinaj.

Judith Resnik - ingineră şi astronaută, 
născută la Akron, Ohio la 5 aprilie 1949. 
Doctorat în inginerie, universitatea din Ma-
ryland, 1977. Membră a echipajului navetei 
cosmice Challenger, a murit în accidentul 
acesteia, la 28 ianuarie 1986.

Edmund Husserl -  losof, întemeie-
torul şcolii de fenomenologie. Născut la 
Prossnitz, Moravia, la 8 aprilie 1859. Con-
vertit la luteranism (1886), a fost profesor 
la universităţile din Gottingen şi Freiburg. 
Decedat la Freiburg în 1938, după ce 
fusese respins de regimul nazist.

Maria Banuş - poetă, eseistă şi tra-
ducătoare, născută la Bucureşti, la 10 
aprilie 1914. A debutat la revista ”Bilete 
de papagal” (1928), iar primul ei volum, 
Ţara fetelor, a apărut în 1937. Premiul 
Herder pentru poezie (1986). Decedată 
la Bucureşti, în 1999.

Stefan Heym - scriitor, născut la 
Chemnitz, la 10 aprilie 1916, cu numele 
Helmut Flieg. Unele dintre romanele sale 
sunt pe teme evreieşti. Decedat în Ger-
mania, în 2001. 

Ferdinand (Johann Gottlieb) Lassalle 
- jurist, activist politic, iniţiatorul socialismu-
lui de stil internaţional în Germania. Născut 
la 11 aprilie 1825, a murit într-un duel cu 
prinţul Iancu Racoviţă, diplomat român 
(1864), şi a fost înmormântat în cimitirul 
evreiesc din Breslau.

Tristan Tzara - poet avangardist, ese-
ist şi critic literar de limbă română şi de 
limbă franceză, unul dintre întemeietorii 
dadaismului. Născut la Moineşti, la 16 
aprilie 1896, sub numele Samuel Rosen-
stock, s-a stabilit în Franţa. Decedat la 
Paris, în 1963. 

Menachem Mendel Schneerson - 
Lubavitcher Rebbe, cel de al 7-lea lider 
al mişcării Chabad-Lubavitch. Născut la 
Nikolaev, Ucraina, la 18 aprilie 1902 (după 
calendarul gregorian). Stabilit în SUA 
(1941), a dezvoltat mişcarea Chabad şi a 
întemeiat o reţea de sinagogi, şcoli, insti-
tuţii medicale, centre antidroguri. Decedat 
la New York, în 1994. 

Rita Levi Montalcini - neurobiolog, la-
ureată a Premiului Nobel pentru medicină 
şi  ziologie (1986). Născută la Torino, la 
22 aprilie 1909, a studiat la universitatea 
din acelaşi oraş. Refugiată în Italia de sud 
în perioada fascistă. Numită senator pe 
viaţă, a funcţionat în Senatul Italiei până 
la deces (2012), când a murit în vârstă de 
103 ani.

Barbra Streisand - actriţă de cinema, 
producătoare de  lme, cântăreaţă, textieră 
de cântece, este unul dintre idolii publicului 
contemporan. Printre cântecele ei sunt 
şi melodii religioase ebraice clasice, de 
exemplu Kol Nidre. Născută la New York, 
la 24 aprilie 1942.

Adolphe (Isaac Moise) Crémieux 
- jurist, om politic şi lider al evreimii fran-
ceze. Născut la Nîmes, la 30 aprilie 1796. 
Ministru al justiţiei în guvernul revoluţionar 
francez (24 februarie 1848). Preşedinte al 
instituţiei Consistoire Central des Israélites 
de France (1834-1880). Întemeietor al 
organizaţiei Alliance Israélite Universelle 
(1860). Decedat la Paris, în 1880.

EVREI DECEDAŢI ÎN LUNA APRILIE

Helena (Chaja) Rubinstein - cosme-
ticiană, femeie de afaceri, colecţionară de 
artă, născută la Cracovia, Polonia (1870), 
emigrată în Australia (1902), Anglia (1908) 
şi SUA (1914). Decedată la New York, la 
1 aprilie 1965. 

Lev Davidovich Landau - fizician, 
specialist în  zică teoretică. Născut la 
Baku (1908), a condus Institutul pentru 
probleme de  zică din Moscova (1937-
1962). Premiul Nobel pentru  zică (1962). 
Decedat la Moscova, la 1 aprilie 1968. 

Paul Johann Ludwig von Heyse - 
scriitor şi traducător în limba germană, 
convertit la luteranism. Înrudit cu familia 
Mendelssohn. Născut la Berlin (1830). 
Premiul Nobel pentru literatură (1910). 
Decedat la München, la 2 aprilie 1914.

Saul Bellow - scriitor, născut la Lachi-
ne, Canada (1915). Premiul Nobel pentru 
literatură, 1976. Decedat la Brookline, 
Massachusets, SUA, la 5 aprilie 2005.

Isaac Asimov - biochimist şi autor a 
circa 500 de cărţi ştiinţi co-fantastice, une-
le devenite bestsellers. Născut la Petroviki, 
Rusia (1920), sub numele Isaak Yudovich 
Ozimov, a emigrat în SUA împreună cu 
familia (1923). Profesor de biochimie la 
Universitatea din Boston. Decedat la New 
York, la 6 aprilie 1992.

Ilarie Voronca - poet suprarealist şi 
eseist. Născut la Brăila (1903), sub nu-
mele Eduard Marcus, a debutat în revista 
Sburătorul Literar. Stabilit în Franţa (1933), 
a publicat mai multe volume de poezii în 
limba franceză. S-a sinucis la Paris, la 8 
aprilie 1946. 

Ludwik Lazarus Zamenhof (Leyzer 
Leyvi Zamengov) - medic şi lingvist, 
creator al limbii internaţionale denumită 
ulterior esperanto. Născut la Byalistok, 
Polonia (1859), decedat la Varşovia, la 
14 aprilie 1917.

Nina Cassian (Renée Annie Cassian 
Mătăsaru) - poetă şi traducătoare. Născu-
tă la Galaţi (1924), decedată la New York, 
la 14 aprilie 2014.

Meir A. Halevy (Meir ben Abraham 
Halevy Hahamu) - rabin şi istoric al evre-
imii române. Născut la Piatra Neamţ, la 
4 aprilie 1900. A întemeiat Societatea de 
Studii Iudaice, a publicat studii, cărţi şi 
articole de istorie evreiască şi a funcţionat 
ca rabin al Templului Coral din Bucureşti. 
Emigrat în Franţa (1960), a funcţionat 
ca rabin la Paris, unde a decedat la 15 
aprilie 1972. 

Chaim Herzog - general, comentator 
militar, politician israelian, a fost cel de al 
6-lea preşedinte al statului Israel (1983-
1993). Născut la Belfast (1918) ca  u al 
fostului Şef-Rabin al Irlandei Yitzhak Her-
zog, a imigrat în Palestina (1935). Decedat 
la Tel Aviv (17 aprilie 1997).

Albert Einstein -  zician, autorul teo-
riei relativităţii, considerată unul din stâlpii 
 zicii moderne, precum şi  losof al ştiinţei. 
Premiul Nobel pentru Fizică, 1921. Născut 
la Ulm, Germania (1879), a emigrat în SUA 
în 1933. Paci st şi susţinător al cauzei 
sioniste. Decedat la Princeton, SUA, la 
18 aprilie 1955.

Benjamin Disraeli (D’Israeli) - 1st 
Earl of Beacons eld, scriitor şi om politic 
englez, născut la Londra (1804) într-o 
familie de evrei sefarzi italieni, convertit 
la anglicanism de tatăl său în 1817. Prim-
ministru al Regatului Unit în trei rânduri, 
în perioada 1868-1881. A păstrat legătura 
cu iudaismul. Decedat în Anglia, la 19 
aprilie 1881.

Marcel Hermann Iancu (Janco) - pic-
tor şi arhitect, coîntemeietor al dadaismu-
lui, lider al constructivismului european, 
in uenţat de Art Nouveau, futurism, ex-
presionism. Născut la Bucureşti (1895). 
Emigrat în Palestina (1941). Laureat al 
Premiului Israel. Decedat la 21 aprilie 
1984, în Israel.

Estée Lauder - femeie de afaceri, 
producătoare de cosmetice, întemeietoare 
a societăţii internaţionale Estée Lauder 
Companies împreună cu soţul ei, Joseph 
Lauder (1946). Născută la Corona, New 
York (1906), a murit la New York, la 24 
aprilie 2004.

Ezer Weizman - general de aviaţie 
şi om politic israelian, născut la Tel Aviv 
(1924). Ministru al Apărării (1977-1980) şi 
cel de al 7-lea preşedinte al statului Israel 
(1993-2000). Decedat la Caesarea, Israel, 
la 24 aprilie 2004.

Iosif Iser - pictor şi gra cian, in uenţat 
de expresionism, apropiat de socialism. 
Născut la Bucureşti (1881), sub numele Io-
sif Isidor Rubinsohn. Membru al Academiei 
Române (1955). Decedat la Bucureşti, la 
25 aprilie 1958.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

FILE DE CALENDAR (APRILIE)

 D E C E S E   C O M E M O RĂR I  

Succesul internaţional al trupei Bucha-
rest Klezmer Band a continuat şi în luna 
februarie a acestui an, cu două concerte 
susţinute în faţa publicului grec, un public 
surprinzător de primitor şi receptiv.

La iniţiativa consulului general al 
României la Salonic, Marton Salamon, 
Bucharest Klezmer Band a concertat în 
data de 19 februarie în cadrul Comuni-
tăţii evreieşti din Salonic, preşedintele 
acesteia, David Saltiel, răspunzând cu 
entuziasm iniţiativei consulului general. 
Evenimentul a debutat cu 
trei luări de cuvânt. Gazda 
evenimentului, preşedinte-
le David Saltiel, a făcut o 
scurtă introducere despre 
Bucharest Klezmer Band, 
Silvian Horn, directorul de 
Cabinet al preşedintelui 
F.C.E.R., a transmis mesa-
jul de prietenie al preşedin-
telui Aurel Vainer şi al pre-
şedintelui C.E.B., ing. Paul 
Schwartz, oferind tot atunci câte un mic 
cadou din partea Federaţiei lui David Sal-
tiel şi lui Marton Salamon, care a încheiat 
prin discursul său această primă parte 
introductivă a serii. Din partea C.E.B. şi a 
Formaţiei Bucharest Klezmer Band a fost 
oferit câte un exemplar din primul CD al 
Formaţiei Bucharest Klezmer Band.

Bucharest Klezmer Band a oferit un 
program antrenant (de altfel, membrii 
audienţei au şi dansat cu veselie pe 
ritmurile horelor Klezmer), din care nu 
au lipsit surprizele, ca de  ecare dată! 
O melodie grecească arhicunoscută a 
fost fredonată de întreg auditoriul, spre 
încântarea membrilor trupei!

Al doilea concert s-a desfăşurat în 
cadrul Festivalului de Muzică Balcani-
că, în faţa unei săli pline (peste 200 de 
persoane), cu cel mai tânăr public de 

care s-a bucurat Bucharest 
Klezmer Band până acum, 
public care a dansat şi a 
aplaudat pe toată durata 
programului. Cu un reper-
toriu cântat în şapte limbi 
(română, sârbă, ebraică, 
greacă, romani, idiş şi en-
gleză), trupa noastră de 
Klezmer a oferit surpriza 
acestui festival balcanic (la 
care participa pentru prima 

dată), demonstrând, dacă mai era cazul, 
că muzica dizolvă graniţele şi stimulează 
aceleaşi trăiri, indiferent de naţionalitate.

Mulţumiri speciale Directorului JCC, 
Adrian Gueron, care a avut încredere în 
noi şi ne-a recomandat pentru a participa 
la Festivalul Balcanic din Grecia.

UN NOU SUCCES AL FORMAÞIEI 
BUCHAREST KLEZMER BAND

4 ani plini de lacrimi, dor şi amintiri învăluite în magia luminii, izvorâte din  inţa şi numele 
tău predestinat AURORA AMELIA BARASCH. Ing. Barasch Rodica,  ică.

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna februarie 2015: ALBALA MYA (88 de ani, Cimitirul 
Sefard), SAPIRA HENRY (94 de ani, Cimitirul Sefard), GRAM DIDI (84 de ani, Cimitirul Giur-
giului), SPIGLER BIANCA (84 de ani, Cimitirul Giurgiului), HERISIANU ROZALIA (89 de ani, 
Cimitirul Giurgiului), PERLEA MARTA (89 de ani, Cimitirul Filantropia), CIUPITU BERTHA 
(84 de ani, Cimitirul Sefard), IOINA LUPU (85 de ani, Cimitirul Sefard)

Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară: PROFETA IOSIF (77 de ani, Brăila)

Familia Pascalovici Edith, mamă, Liviu, 
frate, şi prietenii anunţă decesul dragului 
DAN PASCALOVICI. Va rămâne veşnic în 
amintirea noastră. Înmormântarea a avut 
loc miercuri, 11 03 2015, la ora 12:00, la 
Cimitirul Bellu spaniol.

Cu aceeaşi durere în su et, amintim 
că au trecut şapte ani lungi de când prie-
tena, sora, cumnata noastră LEIBOVICI 
BEATRICE a plecat pe drumul fără întoar-
cere. Un neţărmurit şi veşnic omagiu.

Iată un alt fapt 
revelator, unic pe 

plan global, care concentrează într-o 
singură cifră, amploarea miracolului 
economic israelian: „În cei 60 de ani de 
existenţă, Israelul a înregistrat o creştere 
economică de 50 de ori”.  

Una dintre explicaţiile de ansamblu 
ale miracolului economico-tehnologic 
israelian, în afară de cele la care ne-am 
referit mai înainte, este faptul, dezvoltat 
în partea a IV-a a cărţii, că Israelul este “o 
ţară motivată”. Motivaţia de bază, vitală, 
fiind supravieţuirea, adică securitate, 
capacitate de apărare prin superiorita-
te militară. Aşa se explică un lucru cu 
totul neobişnuit şi anume că „în a doua 
jumătate a secolului XX o ţară atât de 
mică să aibă propriul complex militaro-
industrial”. Acest fapt a avut consecinţe 
asupra întregii economii israeliene, legate 
în primul rând de transferul de tehnologie 
de vârf din domeniul  militar în cel civil şi 
invers.

Aş vrea să mai adaug o idee care 
sintetizează plastic motivaţia ca factor 

declanşator al fenomenului de start-up, 
citând o frază interesantă, inclusă în carte 
dintr-un text al istoricului american Barba-
ra Tuchman: „Cu toate problemele sale, 
Israelul are un avantaj impresionant: are 
un scop. Poate că israelienii nu se bucură 
de abundenţă sau de o viaţă liniştită. Dar 
au ceea ce abundenţa tinde să înăbuşe: 
o motivaţie”.

Explicarea uluitoarelor performanţe 
economico-tehnologice israeliene este 
importantă pentru întreaga lume pentru că 
oferă modele demne de urmat chiar şi de 
către superputerile lumii, interesate vital 
de economia bazată pe inovare, practica-
tă de Israel. Nu este de mirare că această 
carte a avut un enorm succes în întreaga 
lume, devenind un best-seller mondial. A 
fost tradusă până acum, în cei cinci ani 
de la apariţie, în chineză, coreeană, rusă, 
portugheză, germană, franceză, italiană, 
bulgară, cehă, ebraică, turcă, spaniolă şi 
arabă. Şi iată, acum, şi versiunea în limba 
română, datorată binevenitei iniţiative a 
Editurii Hasefer din Bucureşti.

O carte despre Israel
(Urmare din pag. 14)
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Episcopul Vicar Patriarhal 
Ieronim Sinaitul a vorbit despre 

legătura dintre sacru şi viaţa concretă a oamenilor de-
alungul istoriei. Biblia este un Testament al umanităţii, 
mereu viu şi necesar. Au apărut şi lucrări despre me-
dicina biblică, despre alte domenii care interferează 
cu civilizaţia umană. Episcopul Vicar a mărturisit că, 
deşi a citit adesea Biblia, nu a dat atenţia cuvenită 
aspectelor legate de metalurgie. Revelaţia cuprinde 
în puţine cuvinte o mulţime de informaţii relevante 
pentru viaţa noastră, a mai spus înaltul prelat.

Prof.dr. Ionela Voiculescu a apreciat că „Biblia 
şi metalurgia” exprimă fuziunea dintre materie şi 
energie şi arată calea spre cunoaştere. Vorbitoarea 
a relatat despre relaţiile dintre cercetătorii români 
în domeniul metalurgiei şi Universitatea din Beer 
Sheva, cunoaşterea activităţii autorului cărţii şi şi-a 
exprimat speranţa că acesta este un început. Se 
poate continua cu o serie de studii adiacente. Relaţia 
dintre materie-energie-spirit este  reperul oricărei 
activităţi umane. 

Dr. Radu Homescu, primul ambasador al Româ-
niei în Israel, a vorbit despre prietenia cu dr. Strul 
Moisa, pe care îl cunoaşte de mulţi ani, despre vizita 
la Universitatea Ben Gurion, despre modul exemplar 

de expunere a unui material foarte dens şi totodată 
atrăgător. Periodicizarea istorică este utilă în înţele-
gerea evoluţiei progresului tehnic. „Ceea ce ai făcut 
în această carte unicat în lume este rezultatul unui 
spirit elevat şi al muncii fără preget”, a a rmat dr. 
Homescu. 

Prof. Victor Geantă a felicitat Editura Hasefer 
pentru această „carte măiastră”. Pe autor l-a de nit, 
într-un „laudatio realist”, ca  ind „o  re explozivă, 
sentimentală, care a călcat cu brio pe urmele marilor 
săi profesori”.

Prof. dr. Titus Vîjeu, o voce cunoscută la Radio 
România şi în prezent cadru didactic, a tratat atât 
cartea, cât şi  maniera de discuţie din punct de vedere 
umanist, a amintit de simbolul „ ăcării”, un simbol pe-
ren în toate credinţele şi un reper în evoluţia omenirii, 
apoi a amintit de originea dorohoiană a autorului, 
asemănătoare cu a compozitorului George Enescu, 
din Liveni; s-a referit la poetul-libretist Edmond Fleg, 
din poezia căruia a recitat poemul „De ce-s evreu”. 
Apoi, la cererea dr. Aurel Vainer, Titus Vîjeu a recitat 
cântul IV din „Cântarea Cântărilor”, în traducerea 
poetului Ioan Alexandru, un bun cunoscător al limbii 
şi literaturii ebraice.

Vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte al C.E.B., 
ing. Paul Schwartz, şi-a amintit de anii în care a stu-
diat la Institutul Politehnic Bucureşti, unde a avut ore 
de metalurgie cu prof.dr. Suzana Gâdea, decan al Fa-
cultăţii de Metalurgie, pe care a caracterizat-o ca  ind 
fabuloasă ca profesoară, precum şi o femeie cochetă. 
Răspunzând celor care au spus că, alături de Aurel 
Vainer, a avut un rol important în reeditarea cărţii lui 
Strul Moisa, vicepreşedintele F.C.E.R. a considerat 
lucrarea binevenită şi importantă, atât pentru oamenii 
de cultură, cât şi pentru prelaţi. Volumul relevă, dintr-
un alt unghi, contribuţia evreilor la dezvoltarea ştiinţei 
şi culturii. Paul Schwartz a subliniat, în context, că se 
vorbeşte prea mult despre cerşetorii din România şi 
prea puţin despre profesori, medici şi alţi intelectuali. 
„În România avem circa patru milioane de minoritari, 
dar acum, în UE, şi majoritarii devin minoritari”. Apoi 
a vorbit despre cartea reeditată, despre interesul pe 
care îl prezintă deschiderea spre noi orizonturi ale  
cunoaşterii, apreciind-o drept o carte de referinţă. 

Preşedintele Forumului BB România, ing. José 
Iacobescu a lăudat la superlativ lucrarea, în care 
a regăsit şi practici din unele uzine româneşti din 

„Biblia ºi metalurgia” 
aplauze pentru autor ºi editurã

(Urmare din pag. 14)

De ce-s evreu
de Edmond Fleg

Eu sunt evreu căci zămislit de Israel şi pierzându-l, 
     l-am resimţit în mine mai viu ca viaţa mea. (...)
Eu sunt evreu căci chiar, credinţa-n Israel 
     îmi cere să port pe umeri orice greutăţi.
Eu sunt evreu căci orişiunde plânge
     o suferinţă, acolo plânge sigur şi-un evreu.
Eu sunt evreu căci orişicând se-aude
     o disperare, Evreul încă speră.
Eu sunt evreu căci Israel grăieşte (...)
     prin cel mai vechi şi cel mai nou cuvânt.
Eu sunt evreu căci peste neamurile lumii şi al său
     Israel aşează Omul şi Unitatea sa. 
Eu sunt evreu căci  mai presus de om, înfăţişare-a s ntei  

              unităţi
    Israel aşează Unitatea divină şi propria-i s nţenie.

• La 13 martie 1936 avea loc la Opera Mare din Paris 
premiera cu tragedia lirică Oedip de George Enescu, pe 
libretul lui Edmond Fleg.

Fleg a fost laureat al Academiei Franceze (L’Institut de 
France). Poeziile sale au fost publicate de marele său prie-
ten, Charles Péguy, în Cahiers de la Quinzaine, sub genericul 
Écoute Israel, impunându-l drept un autor al mesianismului 
liric.

Publicăm extrase din poemul „De ce-s evreu”, tradus de 
Titus Vîjeu în noaptea care a precedat lansarea volumului 
„Biblia şi metalurgia”. Poemul oferă dimensiunea simbolică 
a relaţiei  lui Edmond Fleg cu divinitatea, așa cum o revela 
el însuși în predoslovia la eminenta sa Anthologie de la 
pensée juive.

„epoca de aur”. José Iacobescu l-a invitat pe Strul Moisa să ia 
parte la ediţia din acest an a manifestării internaţionale „Po-
durile toleranţei”. 

Autorul cărţii, dr. Strul Moisa, i-a amintit pe părinţii săi, că-
rora le-a dedicat cartea, pe prietenii numeroşi din Israel şi din 
România, şi-a exprimat bucuria de a   bine primit şi apreciat 
pentru efortul depus, mulţumind conducerii F.C.E.R. şi Editurii 
Hasefer. Directorul Editurii Hasefer, Alexandru Marinescu, a 
răspuns  acestor elogii, subliniind că succesul se datorează 
unei munci de echipă – autor/redactor/gra cian/machetator/
tehnoredactor, ş.a. Directorul editurii a mai subliniat că, spre 
deosebire de Erich von Daniken, care consideră că multe 
realizări tehnice nu puteau   realizate de popoarele antice, 
Strul Moisa arată cum anume au făcut strămoşii noştri pentru 
a executa, cu tehnologiile vremii respective, realizări care pot 
părea miraculoase. 

O întâlnire fructuoasă, care va   urmată, lunar, de alte ma-
nifestări culturale în cadrul „Matineelor duminicale”.

DEMISIE, 
la o lunã 

de la aderare
Cu o lună în urmă, îi informam pe cititori despre 

faptul că acceptasem să devin membru onori c al 
Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, 
precum şi al Asociaţiei Oamenilor de Cultură şi 
Jurnaliştilor din Israel. Ca atare, consider că azi, 
când motive personale mă obligă să demisionez 
din ambele organizaţii, este la fel de  resc să îi 
informez pe cititori de această schimbare.

După cum am arătat şi în textele demisiilor tri-
mise conducerii celor două Asociaţii, le urez succes 
în activitate şi „linişte pentru a o putea desfăşura în 
cele mai bune condiţiuni”.

ALX. MARINESCU
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י' אדר תשע"ה - י"א ניסן תשע"ה כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

להזמנת שגרירות ישראל בבוקרשט, ד"ר יונתן פיין, עובד 
מחקר במכון הבינלאומי נגד הטרור בישראל, ביקר ברומניה. 
הוא נפגש עם נציגים של העיתונות הרומנית, העביר הרצאה 

בבית הספר הלאומי למדעי המדינה ולמינהל והשתתף בסמינר 
"המקרה של ישראל – עימותים של תקופת הדיגיטציה", בכפר 

הנופש קריסטיאן. 
ד"ר פיין התמקד בדבריו סביב סכנת הטרור האסלאמי 

הרדיקלי בעל אופי דתי ודיבר על אמצעי המנע נגד התקפות 
מחבלים המשתייכיםלארגונים האסלאמיים הרדיקלים 

דאע"ש ואלקאעידה. בפגישה עם העיתונאים הוא הדגיש שאם 
הדמוקרטיות המערביות לא ישנו את דרכי המחשבה והפעולה, 

הן לא תעמודנה מול הטרור. בתור מומחה במאבק בטרור, 
הוא אינו מופתע מן האירועים שהיו בצרפת ובדנמרק, היות 

שבאירופה הוקמו מזמן רשתות של קבוצות הטרור הרדיקליות 
ביותר בעלות אידיאולוגיה דתית. הסיבות לקיומן רבות. אחת 
מהן היא חוסר קיומה של מדיניות אירופאית מכוונת לשילוב 

המהגרים המוסלמים. חמור שהטרוריסטים הם בני הדור 
הצעיר שנולדו באותן ארצות; חובה למצוא להם פתרונות, 

פתרונותשנמצאים קודם לכול בחינוך.
ד"ר יונתן פיין מתח ביקורת על אמצעי המנע של הטרור 

במדינות אירופה. הוא אמר שהאירופאים אינם מגדירים 
במדויק מי הם המחבלים, הם אינם רוצים להכיר בכך שמדובר 

בארגונים רדיקליים דתיים סוניים מצד אחד.מצד אחר, 
לדמוקרטיות המערביות קשה לוותר על עקרונות דמוקרטיים 

מסוימים, ולאמץ אמצעים הדרושים למלחמה בטרור. "אמצעים 
אלה, כואבים ככל שיהיו, יש לנקוט בהם היות שמדובר 

בהגנה על החיים. זה איפשר להיאבק בטרור ובו בזמן לשמור 
על תקינות פוליטית", ציין הדובר. לגבי התומכים הכספיים 
של פעולות הטרור, הוא התייחס לאיראן והבליט את שמאז 
המהפכה האיראנית בשנת 1978, היא הפכה למדינה מייצרת 

אידיאולוגיה דתית רדיקלית ותומכת בקבוצות מחבלים, כמו 
חיזבאללה וחמאס, ומספקת להם טילים מתוחכמים. בתנאים 

של קבלת תוכנית הגרעינית האיראנית, בצורה זו או אחרת, 
אליה מצטרפים האיומים על חיסולה של מדינת ישראל 

והאידיאולוגיה שצוינה קודם לכן, האיחוד בין שלושת ההיבטים 
יביא סכנה שיהיה קשה לעמוד בה. 

באשרלרומניה,עדיין לא קיימת סכנה מיידית, ועם זאת חובה 
למנוע את ניסיונותיהם של מחבלים מסוימים להשתמש במדינה 

זו בתור פרוזדור מעבר.
אותם רעיונות הוצגו גם בהרצאה שהועברה בבית הספר 

הלאומי למדעי המדינה ולמינהל. 
הסמינר "המקרה של ישראל – עימותים של תקופת 

הדיגיטציה" עסק בבעיית הנאום המסית לשנאה. ד"ר יונתן 
פיין התייחס לחמישה נושאים: "פרובוקציות למזרח התיכון 

ולאירופה: הניגודים בין האג'נדה הדתית והאג'נדה החילונית"; 
"דמוקרטיה ומאבק נגד הטרור: פרובוקציות ופתרונות";"מן 

האביב הערבי למדינה האסלאמית: פני המזרח התיכון, לאן?" 
; "פייסבוק והאשליה שאתה מפקח עליו"; "השנאה בתור מסר 

מושך: דוגמאות ונימוקים". הוא הסביר את תפקיד הרשתות 
לאחדות בהפצת השנאה. בסמינר נדונה גם שאלת האנטישמיות 

ודרכי הביטוי שהיא יכולה לקבל היום, היבטים מתולדות 
היהדות. 

ד"ר יונתן פיין על איומי הטרור הדתי האסלאמי

סגן יו"ר קרן לאודר 
בביקור בבוקרשט

בעת ביקורו ברומניה, לסגן יו"ר קרן 
לאודר, יוש ספינר, הייתה הזדמנות לשים 

לב להיבטים מיוחדים של חיי יהודי 
רומניה, במיוחד לגבי החינוך והיחס עם 

הרשויות. 
מסקנתו הייתה שלא בכל הארצות בהן 
ביקר היו בשורות כל כך טובות כפי שהיו 

אלה שקיבל בבירת רומניה.
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה, ד"ר אאורל ויינר, הדגיש 
שהתוכנית שהעניקה מלגות ליותר 

תלמידים יהודים על ידי התשלובת 
החינוכית "לאודר –רעות" טובה "היות 

שככה אנחנו לא רק צופים למה שקורה, 
אלא גם שחקנים". "לבית הספר על שם 

לאודר יש זכות יוצאת מן הכלל, בכך 
שהוא מביא את ההיסטוריה, התרבות 

והשפה של העם היהודי בקרב התלמידים 
בני עמים אחרים, ילדים לא יהודים 

מגיעים בדרך זאת לדבר עברית, ואחדים 
מבוגרי בית הספר לאודר לומדים לתואר 

מ"א באוסטריה ובישראל". 
יו"ר בני-ברית רומניה, ז'וסי 

יעקובסקו, ציין שבשנה הזאת התוכנית 
"גשרי הסובלנות" של בני-ברית רומניה 

תעסוקבנושאי הדיפלומטיה, החינוך 
והתרבות, והצעירים יוכלו להשתתף בשתי 

תחרויות: בציור ובחיבור. 
"אנחנו חייבים לקדם שכם אחד את 

תמונת תרומתם של היהודים לתרבות 
ארצנו", אמר סגן יו"ר הפדרציה של 

הקהילות היהודיות מרומניה וראש קהילת 
יהודי בוקרשט, פאול שווארץ, שבירך 

את יו"ר "לאודר-רעות רומניה", טובה בן 
נון-כרביש, על "שהצליחה לאסוף אנשים 

איכותיים סביבה ללא פשרה". 
גם מנהל ג'וינט בשביל רומניה, 

מקדוניה, בוסניה-הרצגובינה וסרביה, 
ישראל סבג, הדגיש את ערכה של התוכנית 

המשותפת להבאת תלמידים יהודים 
מערים אחרות בהן אין חינוך יהודי – לעיר 
בוקרשט. "ברומניה יש מאתיים תלמידים 
יהודים בערך ובשנה הזאת נתחיל להעניק 
מלגות לאחדים מהם", דייק מנהל ג'וינט 

רומניה והעריך שאם קבוצה ראשונה זו 
תתקדם טוב, תהיה זו הצלחה גדולה.

בראשית, מהדורת יובל בבוקרשט

ביקור משלחת ועדת התביעות לבוקרשט

המהדורה העשירית של התוכנית 
האהובה "בראשית – אוניברסיטת 

הקהילה היהודית האירופאית" התקיימה 
בבוקרשט בימים 22-19 במרץ 2015. 

במהדורת היובל התכנסו חברים 
בקהילות היהודיות מרומניה כולה ושמעו 

הרצאות מעניינות ביהדות, תולדות עם 
ישראל ותולדות מדינת ישראל,בבחינת  

"לידתה של אומה". אותן הרצאות 
הועברו על ידי המורים האהובים ביותר 

שלימדו בתשע המהדורות הקודמות 
של התוכנית, מורים שברובם הגיעו 

במיוחד מישראל. במהדורה זו אורגנה 
בפעם הראשונה קבוצת לימודים ששפת 

ההוראה בה הייתה אנגלית. לקבוצות 
אחרות, כמו בעבר, היה מתרגם.

למשתתפים הזדמן גם להשתתף 
בתפילות שבת.אלה התקיימו בבית 

הכנסת הכוראלי,בניין בעל ערך רב של 
המורשת היהודית ושל תרבות העיר 

בוקרשט, ששופץ לאחרונה. באירוע נכחו 
ד"ר אאורל ויינר, יו"ר הפדרציה של 

הקהילות היהודיות מרומניה, המהנדס 
פאול שווארץ, סגן יו"ר הפדרציה וראש 
קהילת יהודי בוקרשט, יחד עם חברים 

אחרים מהנהלת הפדרציה והקהילה 
– ישראל סבג, מנהל הג'וינט בשביל 
רומניה, סרביה, בוסניה-הרצגובניה, 

מקדוניה, ועדי גירון, מנהל המרכז 
הקהילתי מבוקרשט. לפני כניסת השבת, 

המשתתפים ביקרו את זקני הקהילה 
בבית האבות של הקהילה או בבתיהם 
במסגרתה שלתוכנית חברתית שהפכה 

מסורת ב"בראשית" שבראשה עומד 
אטילה גוליאש, מנהל המחלקה לסעד 

ורפואה וסגן יו"ר קהילת יהודי בוקרשט.

בימים 25-23 בפברואר 2015, נערך 
בבוקרשט ביקורה של משלחת ועדת 

התביעות ("קליימס קונפרנס"). במשלחת 
היו חברים גרג שניידר סגן יו"ר בפועל של 

ועדת התביעות וגם אבן הוכברג, מומחה 
במדיניות ההחזר של ועדת התביעות. 
ידיעות אלה נמסרו לנו על ידי פאול 

שווארץ, סגן יו"ר הפדרציה וראש קהילת 
יהודי בוקרשט ועל ידי אטילה גוליאש, 

מנהל המחלקה לסעד ולרפואה. 
בימים 24-23 בפברואר, נציגי ועדת 
התביעות יחד עם שגריר ארצות הברית 
לשעבר אלפרד מוזס והשגרירה לשעבר 

קולט אביטל נפגשו עם נציגים בולטים 
של שלטונות רומניה ודנו בהחזר הנכסים 

היהודיים שהוחרמו. 
ב-25 בפברואר, הם ביקרו במחלקה 

לסעד ולרפואה של הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה. שם הייתה להם שיחה 

עם יו"ר הפדרציה, אאורל ויינר, עם סגן 
יו"ר הפדרציה וראש קהילת יהודי בוקרשט, 
פאול שווארץ, עם ישראל סבג, מנהל ג'וינט 

בשביל רומניה, עם מנהל המחלקה לסעד 
ולפואה, אטילה גוליאש, עם המנהל בפועל 

של הג'וינט בשביל אירופה, שטפאן אוסקר. 
כמו כן נערכו שני ביקורים בבתיהם של 

נתמכי סעד, ג.ס. (בגיל 85) וגם ח.ב.מ.ל. 
(בגיל 90), מקרים שנתמכים על ידי ועדת 

התביעות באמצעות המחלקה לסעד 
ולרפואה. אחרי זה, חברי המשלחת ביקרו 

במרכז לסיוע רפואי של המחלקה לסעד 
ולרפואה ובבית האבות על שם "עמליה 

והרב הראשי ד"ר משה רוזן".
חברי המשלחת הודו על הסיוע שקיבלו 

ועל פתיחותה של הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, שמסרה להם ידיעות 

מושלמות על אודות מצבם של יהודי רומניה 
והבטיחו שיתנו להם את כל הסיוע הדרוש. 

פורים תשע"ה בבוקרשט וברומניה

ראשי הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה, קהילת יהודי בוקרשט, בני 

ברית רומניה, ג'וינט, המרכז הקהילתי 
היהודי, שגרירי ישראל וצרפת, קהל 

רב נכחו בפורים תשע"ה בבית הכנסת 
(ההיכל) הכוראלי שבעיר הבירה.

סגן יו"ר הפדרציה וראש קהילת יהודי 
בוקרשט, המהנדס פאול שווארץ, ציין 

בקיצור את תולדות ההיכל הכוראלי 
שקיבל חיים חדשים אחרי שמונה שנים, 
בעזרת ה' ובזכות המאמצים של הנהגת 
הפדרציה והקהילה. יו"ר הפדרציה, ד"ר 

אאורל ויינר, הודה לעיריית בוקרשט 
הבירה, לממשלת רומניה ולכל מי שתמך 

בשיקום הבניין.
הרעיון המרכזי של הדרשה של הרב 

רפאל שפר היה כמה מסוכן הוא שיכרון 
הכוח של השלטון. אדוארד קופפרברג 
נתן פירוש בן-זמננו לחג הפורים: בפני 

ההָמנים של היום זה בלתי מספיק לומר: 
"אני שארל" אלא "אני נוצרי קופטי, אני 
תלמידה מניגריה, אני יזיד". מנהל המרכז 

הקהילתי היהודי, עדי גירון, ציין את 
תפקידו של ההיכל הכוראלי בתור מקום 
של פעילויות דתיות תרבותיות יהודיות. 
"מגילת אסתר" נקראה על ידי שליח 

ציבור יהודה לבנת, החזן הראשי יוסף 
אדלר, הרב רפאל שפר, מנהל המחלקה 
לסעד ובריאות אטילה גוליאש. לאחר 

מכן היו קטעים מן המופע לפורים 
תשע"ה. כל המופע ("פורים-שפיל") פרי 

השיתוף המצוין בין שחקני התיאטרון 
היהודי הממלכתי ובין התיאטרון 

למוזיק-האל ע"ש "קונסטאנטין תנסה" 
הועלה על במה בתיאטרון על שם 

"קונסטאנטין תנסה" מפני שהתיאטרון 
היהודי הממלכתי בשיפוצים. הייתה 

זו תוכנית אקטואליה טובה במיוחד: 
התלהבות רבה, הומור, מוסיקה 

ישראלית, פזמונים אידיים ורומניים. 
כוכבים חדשים שנולדו ושחקנים 

מפורסמים, הלהקה "בוקרשט כליזמר 
באנד" והמקהלה "הזמיר" הצליחו לשמור 

את רוח חג הפורים: הציבור מחא להם 
כפיים. יו"ר הפדרציה הודה לשחקנים, 

לבמאי, למזמיני הכבוד ולציבור. גם 
בהיכל הכוראלי וגם בתיאטרון "תנסה" 
חולקו מתנות לפורים: הייתה זו תרומת 

המחלקה לסעד ולרפואה.
חג הפורים נחגג בכל הקהילות 

הגדולות והקטנות שברומניה, עם מופעים 
בקהילות הגדולות. 
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ISRAEL 
HOROWITZ, 

la 75 de ani!
…„Parchează maşina la Harward” (la TES şi nu 

numai!)… „Dragoste în hala de peşte” (la Naţional)…
Dramaturg şi scenarist multipremiat (la Cannes, în SUA), sărbătorit 

nu demult, la împlinirea a 75 de ani – Israel Horowitz s-a născut într-o 
familie evreiască din Wake eld, Massachussets. Nu a ocolit regia, ac-
toria ori răspunderile fondatorului de trupe. Autor a peste 70 de piese, 
reprezentate în 30 de limbi, a studiat la Harward. A fost primul bursier 
din SUA la celebrul RSC din Londra. Aici şi-a întâlnit şi cea de a treia 
soţie, o fostă campioană la maraton, care i-a dăruit doi (dintre cei cinci 
copii), gemeni crescuţi în religia mozaică.

A ajuns „cel mai jucat scriitor american” din Franţa, unde i-a cunoscut 
personal pe Beckett şi pe Eugen Ionesco; cel care a văzut în el „un tandre 
voyou” american, „un tânăr agreabil şi plin de farmec”.

Autor de „opere adevărate”, Israel Horowitz scrie „lucrurile cele mai 
crude despre lume”. „Este sentimental şi realist deopotrivă”, dar şi „fe-
roce” – aprecia, cu gustul paradoxurilor, Ionesco.

„Coada”, farsă tragică jucată timp de 40 de ani Off Broadway, ce 
trădează in uenţa teatrului absurdului (prestigios prin 1967-70), este 
concludentă în acest sens. 

Textul, jucat acum la „Bulandra”, este numit în original „Linia”. Aşezarea 
personajelor (la început, civilizat, în ordinea sosirii) în faţa unei demar-
caţii reprezintă,desigur, şi o metaforă a „limitării” (pe care protagoniştii 
speră să o depăşească), şi o metaforă a „aşteptării” (motiv obsedant prin 
„Godot”). Horowitz relevă mai ales lipsa de temei şi de şansă, dată  ind 
şi predestinarea existenţială, dar şi condiţia morală precară a „eroilor”. 
Demască, în cheie deopotrivă satirică şi tragică: spiritul de competiţie 
găunos, aspiraţiile nemeritate, practicile imorale. Lipsiţi de autenticitate, 
dar şi de luciditate, ipochimenii din „Coada” sunt alienaţi în conformisme, 
automatisme, iluzii. Din victime plângăcioase sau cinice, ei devin rapid 
 inţe necinstite, nedemne, rapace şi agresive. Înşelători (înşelaţi de soar-
tă!), ei pot ajunge la ferocitate, cruzime şi chiar la crimă. Şi toată agitaţia 
lor buimacă este una pe cât de inutilă, pe atât de iraţională.

Spectacolul de la Grădina Icoanei, sub bagheta Iarinei Demian 
(montare regizată neostentativ şi neagresiv dar cu inteligenţa unor 
soluţii sigure şi inspirat teatrale) mi se pare remarcabil. Aduce la rampă 
şi pune în contact actori talentaţi, conduşi spre performanţă în con gu-
rarea personajelor şi a micilor lor istorii, şi în relaţia cu spectatorii (a aţi 
împrejur, la o distanţă de doar câţiva metri). Cu toţii realizează sugestiv 
(cu aplomb şi ironie, în cheia unui realism ce face loc grotescului satiric) 
climatul de pândă, suspiciune, agitaţie, competiţie necinstită, manipulări 
reciproce penibile. Joacă „gros” sau „nuanţat”, cu variaţii notabile în situ-
aţiile repetitive, evitând monotonia. Uneori implicaţi cu aplomb în situaţii 
şi replici, ei sugerează alteori o distanţă şi un „ce” enigmatic.

Conducător de joc rămâne prin greutatea rolului dar şi prin persona-
litatea sa „cool” (cu atâta priză la tineri!) Tudor Chirilă. El joacă un tânăr 
deopotrivă simpatic şi antipatic, cel mai liber şi cel mai conştient de starea 
lui, de valorile reale trădate de către generaţia sa (reperele: „Mozart” 
şi „ ower power”; Divinitate şi yoga; cultură autentică şi consumism).

Excelenţi sunt însă, prin compoziţiile lor pregnante şi savuroase, şi 
Nicodim Ungureanu, Ragu Gheorghe, Ion Grosu, tânăra Irina Ungureanu, 
Cristian Creţu şi Mariana Dănescu. Desigur cu toţii ar merita mult mai 
mult decât simpla menţionare.     NATALIA STANCU

totul perso-
nală, Bianca 
Marcovici în 
cartea de faţă. 
Prozele, auto-
biogra ce sau 
nu, incluse în 
Rebe la  d in 
Haifa conţin, 
toate, f ie o 
mărturie exis-
tenţială (vezi 
Jurnal de război, iulie de foc, fragmente, 
Iar Războiul, O călătorie cu peripeţii!), 
 e un tâlc (Maşina de detectat minciuni, 
Inelul de logodnă). Sunt, de asemenea, şi 
texte care poartă amprenta unei întâlniri 
semni cative cu un scriitor (Kafka, Elfrie-
de Jellinek). Totul este scris alert, acut, cu 
un lesne perceptibil angajament auctorial, 
chiar dincolo de convenţia transparentă 
a persoanei I. Autoarea abandonează, 
în faţa unor clipe de cumpănă a vieţii – 
cum sunt cele narate în fragmentele de 

jurnal din 2006 –, poziţia poetului retras 
în turnul său de fildeş şi coboară în 
stradă, acolo unde alarmele, refugiaţii şi 
patrulele militare o fac să retrăiască toate 
coşmarurile unei epoci pe care o credea 
de nitiv apusă. Când, altădată, soseşte 
în România eliberată de comunism, iar la 
televizorul din camera de hotel se lăfăie 
acelaşi „tribun” agresiv şi antisemit, scri-
itoarea se gândeşte, nu cu umor, ci cu 
spaimă şi amărăciune, la glumele proaste 
ale istoriei...

Îmi place această nouă manieră, mai 
directă şi risca(n)tă, a scrisului Biancăi 
Marcovici, prin care singurătatea este 
convertită în mărturie, iar faptul de viaţă 
în meditaţie asupra condiţiei umane. Cu 
atât mai mult cu cât poeta de vocaţie 
demonstrează că ştie să scrie la fel de 
bine şi proză.

RĂZVAN VONCU

*BIANCA MARCOVICI – Rebela din Haifa, 
Editura G. A., Israel, 2014.

Una dintre cele 
mai cunoscute şi mai 
puternice voci poetice 
româneşti din Israel, 
Bianca Marcovici, re-
vine în atenţia cititori-
lor cu o nouă apariţie, 
care constituie totoda-
tă şi o schimbare de 
registru.

Rebela din Hai-
fa* se intitulează noul 
volum al scriitoarei 

române din Israel, şi pe bună dreptate. 
Aşa cum anticipam scriind despre una 
dintre culegerile ei mai vechi de poe-
zie, autoarea se îndepărtează, încetul 
cu încetul, de impersonalitatea liricii de 
cunoaştere şi se apropie de o literatură 
mai pronunţat autobiogra că. Rebela din 
Haifa surprinde, însă, nu numai pentru că 
este un volum de proză, ci şi prin formula 
de proză pentru care optează. Subintitulat 
„Jurnale şi povestiri”, volumul ne propune 

o modalitate narativă care pendulează 
abil între memorialistică, între consemna-
rea unor întâmplări reale (văzute, totuşi, 
prin ochii unei scriitoare...), şi  cţiunea 
propriu-zisă.

Înclin să cred că, a ată la momentul 
unor decantări literare, Bianca Marcovici 
şi-a asumat o poetică a riscului mărturi-
sirii, a discursului neechivoc la persoana 
I. Probabil că momentul de cumpănă trăit 
de locuitorii Israelului anul trecut, în lungul 
război împotriva teroriştilor Hamas (cu 
tot cortegiul său de alarme şi de rachete 
trase din Fâşia Gaza asupra Ţării S nte), 
a lăsat urme în conştiinţa intelectualilor. 
Care au decis că a sosit momentul unei 
literaturi care să le angajeze, direct şi 
într-o măsură mai mare decât până 
acum,  inţa concretă şi poziţia publică. 
În momentul în care existenţa umană 
ajunge la limită, scriitorul simte nevoia 
să abandoneze confortul obiectivităţii şi 
să coboare în arenă.

Este ceea ce face, de o manieră cu 

Prozatoarea rebelă
Realitatea 

cărţii

Cine e mai presus de lege?
Răspunsul, chiar şi în această primăvară a 

DNA-ului, e simplu şi acelaşi, de un sfert de veac 
încoace: cel care face legea.

Şi, ca să o ţinem tot într-o întrebare, la stupida 
interogaţie „păi, şi cine face legea?”, nu putem 
decât să răspundem că, într-o democraţie, legea o 
face, de obicei, Parlamentul, iar uneori, Guvernul. 
Aşa că, membrii celor două puteri sunt cei care pot, 
uneori, să rămână deasupra legii. Evident, acum se 
aude următoarea întrebare: „Păi, bine frate, şi îm-
bulzeala de la uşa DNA-ului? Ăia nu sunt aproape 
toţi din casta aşezată de tine peste puterea legii?”

Aş spune că nu, că respectivii sunt doar cei 
lăsaţi din braţe de colegii lor, ca să pară ei înşişi cât 
mai principiali. Dovadă că pe Varujan Vosganian 
sau pe  Laszlo Borbely, ca să cităm numai două 
exemple recente, parlamentarii nu au mai vrut să 
îi dea pradă procurorilor. Cât despre Dan Şova, 
Darius Vâlcov şi Theodor Nicolescu, mai marii lor 
au spus, chiar  înainte de vot, că nu se poate merge 
„cu paznicii la Senat” şi că parlamentarii decid după 
cum le dictează propriile conştiinţe. Frumos grăit, 
dar dacă aleşii aprobă solicitările justiţiei din proprie 
iniţiativă, ce nevoie mai e de documentele antico-
rupţie ale celor două mari partide, PNL şi PSD? 
Ambele formaţiuni, impresionate nu de amploarea 
corupţiei în România, ci de propria lor imagine şi 
de posibila reacţie a electoratului împotriva lor (V. 
Ponta: „Să nu ne luptăm niciodată cu ce cred oame-
nii, pentru că nu vom câştiga niciodată”), au decis 
să îşi modi ce statutele în acelaşi sens. Cităm din 
cel al PSD: „membrii de partid arestaţi preventiv în 
cazuri de corupţie îşi pierd automat funcţia politică 
din PSD. Totodată, membrii de partid trimişi în ju-
decată în cazuri de corupţie îşi pierd funcţia în care 
au fost numiţi cu sprijinul PSD şi sunt suspendaţi 
din funcţia politică în care au fost aleşi”.

Aceste texte răspund 100% dorinţei societăţii 
de înnoire a clasei politice. Efectul imaginilor cu 
celebrităţi politice asaltate de presă la uşa DNA a 
stârnit în populaţie o imensă dorinţă de a vedea 
la cârma ţării  guri noi şi nepătate. Cu cât se pre-
zintă mai mult la televizor şi în ziare spectacole cu 
 guri politice de prim rang acuzate de corupţie, cu 
atât oamenii vor, din partea organelor de anche-
tă, o con rmare a propriilor bănuieli, de cele mai 
multe ori alimentate de presă. Să mai amintesc 
ca exemplu nume precum Adriean Videanu sau 
Elena Udrea? Nici datul cu mir pe frunte în plenul 
Parlamentului nu are un efect mai grozav în opinia 
publică.

Iar această nouă emoţie produsă de DNA este 
speculată de politicieni. Şi aici atragem atenţia 
asupra unui aspect deosebit de primejdios, şi 
anume posibilitatea de manipulare a amintitei 
opinii publice astfel încât lupta anticorupţie să de-
vină, încet, încet, fără să bage cineva de seamă, 

o temută armă politică. 
Iată, de pildă, ce a rmă Traian Băsescu, al cărui 
instinct politic este redutabil: „Am o obligaţie morală 
ca, după atâta experienţă politică, să contribui la 
crearea unui partid nou al viitorului, şi nu al unui 
partid al tranziţiei. Este nevoie de partide noi, nu 
vorbesc despre partide cu oameni de 18 ani, ci cu 
oameni de toate vârstele, dar cu oameni care nu 
au participat la compromisurile tranziţiei”, a apreciat 
fostul preşedinte.

Alţii, mai puţin abili, ca preşedintele Senatului, 
Călin Popescu-Tăriceanu, sesizează şi el că „româ-
nii se aşteaptă la o nouă clasă politică, mai bună, 
mai curată şi mai competentă”, dar dă cu bâta în 
baltă şi declară cu revoltă că „ această schimbare 
nu se face nici cu zgomot de cătuşe, nici cu rotirea 
cadrelor”. 

A rmaţie care seamănă cu cea a lui Victor Pon-
ta că PNL vrea schimbarea de guvern cu ajutorul 
DNA. „Acum stau şi aşteaptă, că o să ne dea DNA 
jos de la guvernare şi or să vină ei”, a spus pre-
mierul la Consiliul Naţional al PSD. Iată cum lupta 
anticorupţie poate   uşor trasă pe spuza vreunui 
partid, nou sau de tranziţie.

Să revenim acum la modi carea statutelor PSD 
şi PNL. Scrie acolo ce păţesc cei arestaţi preventiv, 
trimişi în judecată sau condamnaţi pentru cazuri 
de corupţie. Este excepţional că se ia o astfel de 
iniţiativă, dar este absolut necesar ca deciziile 
politice să  e corelate cu legislaţia şi cu practica 
judiciară. În primul rând, ar trebui ca Parlamentul 
să rezolve, o dată pentru totdeauna, problema 
imunităţii parlamentare şi ministeriale. Altfel, unii 
vor   daţi pe mâna justiţiei, alţii nu, ceea ce poate 
transforma  lupta anticorupţie într-o ruletă rusească, 
în care unii ajung să  e judecaţi şi condamnaţi, iar 
alţii, intraţi în cine ştie ce troc politic, rămân imuni.

Apoi, trebuie discutată şi situaţia incompatibili-
tăţilor, chiar dacă şeful ANI e acum el însuşi după 
gratii.

Trebuie reglementat şi abuzul de arest preventiv 
(la domiciliu sau în penitenciar), pentru că, altfel, 
se va face in aţie de politicieni suspendaţi şi lupta 
anticorupţie va   folosită ca armă politică. 

Şi, în sfârşit, dar nu în cele din urmă, trebuie 
adoptată o legislaţie serioasă reglementând con-
 scarea averilor celor condamnaţi pentru corupţie.

Fără toate acestea, vom vedea politicieni 
suspendaţi din partide, dar rămaşi imuni ca par-
lamentari şi bucurându-se de averile ilicite, chiar 
dacă ajung să facă puşcărie.

Ca să nu rămână o măsură de imagine a par-
tidelor, lupta politică împotriva corupţiei trebuie 
corelată cu legislaţia şi cu practica judiciară, altfel, 
cine face legea, va rămâne tot deasupra ei.

ALX. MARINESCU

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele 
pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile evreieşti 
din localitatea respectivă. ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ COM-
PLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI PE CUPON! Pentru cei din 
Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod 
poştal 030202. Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate 
poştale  e pe adresa F.C.E.R. – la o ciile poştale din localitate,  e 
la BCR SECTOR 3, SUCURSALA UNIREA. Adresa băncii: BD-UL 
UNIRII NR. 43-45 BL. E2-E3, SECTOR 3, BUCUREŞTI. Contul 
IBAN: BCR RO51RNCB0074011952750001(LEI), RO40R-
NCB0074011952750005 (USD), RO94RNCB0074011952750003 
(EURO), swift: RNCBROBU, sau BANK LEUMI ROMÂNIA, 
SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA MOŞILOR 
NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul IBAN: RO89DAF-
B108000090989RO02, RO06DAFB108000090989US02, 
RO46DAFB108000090989EU02, swift: DAFB RO22. Pentru 
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro (cu toate 
taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, un abonament costă 
95 de dolari USA (cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un 
abonament pe un an costă 40 de dolari USA.
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