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HÂRLĂU – singura 
localitate 
din care 

evreii 
nu au fost 
evacuaţi

Interviu cu 

SAMUEL IZSAK, 
directorul general 

al Fundaţiei 
Caritatea.

Creşte spectaculos 
numărul de cereri 
rezolvate

Zilele culturii 
evre-
ieşti

în Ro-
mânia

Ajutor pentru 
completarea 
formularelor 

pentru Claims 
Conference

Comunitatea Evreilor Bucureşti 
(C.E.B.) oferă sprijin persoanelor care 
întâmpină dificultăţi în înţelegerea 
modului de completare a formularelor 
pentru Programul de compensaţii pen-
tru victime ale nazismului – Claims Con-
ference. De asemenea, C.E.B. vă ajută 
gratuit la traducerea documentelor, prin 
voluntarii săi. Pentru detalii suplimenta-
re vă stăm la dispoziţie la numărul de 
telefon 021/315.50.90 int. 134

Comemorare de amploare a Holocaustului
Preşedintele Comunităţii Evreilor din 

Arad, ing. Ionel Schlesinger, a deschis 
ceremonia comemorativă a Holocaustului 
salutând invitaţii – autorităţi locale, repre-
zentanţi ai cultelor, preşedintele F.C.E.R., 
numeroşi invitaţi locali. După ce corul Li-
ceului de Artă a intonat imnurile Israelului 
şi României, a urmat un moment de recu-
legere în memoria celor ucişi în timpul Ho-
locaustului. Personalităţi invitate au fost 
apoi rugate să aprindă cele şase lumânări 
ale amintirii. F.C.E.R. a fost reprezentat 
la cel mai înalt nivel de preşedintele dr. 
Aurel Vainer, deputat, iar din regiune au 
venit preşedinţii comunităţilor evreieşti 
din Oradea, ing. Felix Koppelmann, şi 
Timişoara, Luciana Friedmann. De ase-
menea o prezenţă remarcabilă a fost şi 
cea a Rabinului Abraham Ehrenfeld. Sub-
prefectul Levente Horvath, viceprimarul 
Levente Bognar, Arhiepiscopul Aradului, 
dr. Timotei Seviciu, protopopul greco-ca-

tolic Sorin Seviciu, protopopul reformat 
Imre Czege , protopopul romano-catolic 
Kiraly Arpad, directorul Seminarului teo-
logic ortodox, Codrin Simonca, alţi preoţi 
şi predicatori ai cultelor neoprotestante, 
rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu”  prof. 
univ. dr. Lizica Mihuţ, rectorul Universităţii 
de Vest  „Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. 
Aurel Ardelean, au venit alături  de alte 
personalităţI la acest mare eveniment.

Cel mai important moment al serii l-a 
reprezentat concertul susţinut de cantorul 
Shmuel Barzilai, de la Viena, un oaspete 
anual al comunităţii arădene. Vocea sa 
caldă, care a intonat vechi şi cunoscute 
melodii evreieşti, a încântat asistenţa.

Cu aceeaşi ocazie a fost inaugurată 
lucrarea pictorului maghiar Corvus-Kora 
Robert. Monumentala pictură pe care o 
reproducem în această pagină, având 
impresionantele dimensiuni de 9 x 4,5 
metri, prezintă sugestiv istoria de 4000 

de ani a poporului evreu, cu accent pe 
grozăviile Holocaustului. Se mai prezintă, 
ca montaj, soarta tragică a unei familii, 
din care a supravieţuit lagărului de la 
Auschwitz o singură persoană, precum 
şi reproducerea unei fotografi i autentice 
cu grupul de femei şi copii neajutoraţi, 
deportaţi din localitatea Kistarcsa.

Preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Au-
rel Vainer, a venit special la acest mare 
eveniment şi în cuvântul său a apreciat 
efortul preşedintelui Ionel Schlesinger şi 
al comunităţii pentru alcătuirea unui mo-
ment atât de semnifi cativ, care a făcut ca 
Sinagoga să fi e plină la toate nivelurile. 
De asemenea domnia-sa s-a referit la 
impresionanta lucrare prezentată, un 
breviar simbolistic al istoriei poporului 
evreu, realizat cu sensibilitate şi empatie.

LUCIANA FRIEDMANN

A r a d

Şapte decenii 

de la deportările 

în Transnistria

HOLOCAUSTUL 
DIN ROMÂNIA

CORVUS KORA ROBERT: Frescă (9x4,5m) reprezentând istoria poporului evreuCORVUS KORA ROBERT: Frescă (9x4,5m) reprezentând istoria poporului evreu
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I N I Ţ I A T I V E ,  A N I V E R S Ă R I ,  C O M E M O R Ă R I

Agenda preşedintelui şi 
deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer

Agenda preşedintelui şi deputatului F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, s-a remar-
cat şi în luna octombrie prin bogăţia şi diversitatea preocupărilor, a activităţilor. 
Agenda a cuprins: • participarea la Conferinţa Internaţională a Parlamen-
tarilor, de la Kiev, între 18 – 20 septembrie a.c.; • vizite în comunităţile din 
Oradea şi Arad; • întâlnirea cu un grup de delegaţi de la Consiliul Europei; 
• participarea la reuniunea de la C.I.R. „Be Yahad” – Cristian, pentru pregă-
tirea Conferinţei Internaţionale dedicate împlinirii a 130 de ani de la primul 
Congres Sionist din lume, la Focşani; • prezenţa la manifestări consacrate 
Zilei Holocaustului în România; • iniţierea şi participarea la Zilele Culturii 
Evreieşti în România; • moderarea Conferinţei Internaţionale „2011 – Anul 
European al Voluntariatului”. 

 În preambulul Conferinţei Internaţionale de la Kiev, deputatul F.C.E.R. 
a luat parte la pelerinajul organizat la Babi Yar, unde au fost împuşcaţi şi 
îngropaţi în gropi comune circa 200 000 de evrei şi aparţinători ai altor etnii. A 
avut loc o ceremonie comemorativă sub egida şi cu participarea autorităţilor 
ucrainene. La sesiunea de deschidere a conferinţei au vorbit: preşedintele 
Radei Supreme a Ucrainei, Volodymyr Lydvin, parlamentarul şi preşedin-
tele Comitetului Evreiesc Ucrainean, Alexandr Feldman, vicepreşedintele 
Knesset-ului, Alex Miller, vicepreşedinta Bundestag-ului, Petra Pau. Din inter-
venţii a reieşit că: • abominabila crimă săvârşită la Babi Yar, în 19 octombrie 
1941, nu trebuie uitată; • trebuie combătute terorismul şi regimurile dictatoriale; 
• Holocaustul a fost proiectat şi aplicat de oameni împotriva semenilor lor; 
• sunt necesare mediatizarea celor săvârşite, despre care mult timp s-a tăcut, 
acţiunile pe plan legislativ împotriva antisemitismului, xenofobiei, rasismului 
şi aplicarea legilor pentru a preveni comiterea de noi asemenea manifestări; 
• Holocaustul trebuie comemorat sistematic, iar rememorarea asasinatului 
în masă de la Babi Yar nu trebuie să aibă caracter conjunctural; • autorităţile 
ucrainene combat discriminarea, antisemitismul, promovează bunele relaţii in-
teretnice, interreligioase, drepturile omului. Dr. Aurel Vainer a subliniat câteva 
coordonate esenţiale din discursul vicepreşedintei Bundestag-ului, Petra Pau: 
• Holocaustul a fost partea cea mai dramatică din al doilea război mondial; 
• în colaborare cu colegi de la alte partide parlamentare, domnia sa militează 
împotriva xenofobiei şi antisemitismului; • generaţiile post Holocaust, din care 
face parte, îşi asumă trecutul în numele unui viitor ferit de asemenea orori; 
• pe lângă cercetare istorică în respectul adevărului şi educaţie, este necesa-
ră susţinerea poziţiei Israelului la ONU, mod de combatere a antiisraelismului, 
o nouă formă de antisemitism; • înfi inţarea la Kiev a unui muzeu de istorie 
a evreilor din Ucraina, cu contribuţia Germaniei; • îmbunătăţirea legislaţiei 
ucrainene împotriva manifestărilor xenofobe, antisemite şi aplicarea ei; 
• promovarea, în plan parlamentar şi social, a bunei înţelegeri între oameni; 
• extinderea programelor educative despre istoria Holocaustului; • perico-
lul reprezentat de forumurile, blog-urile, site-urile cu literatură antisemită; 
• angajamentul Germaniei de a contribui la cinstirea memoriei victimelor Ho-
locaustului în toate ţările şi teritoriile unde de a existat; • luarea de atitudine 
faţă de manifestări antisemite actuale; • protejarea locurilor unde au fost 
ucişi evrei şi înfi inţarea de memoriale. Ideea centrală a concluziilor Confe-
rinţei a fost că o asemenea reuniune apropie Ucraina de lume şi lumea de 
Ucraina. Multe dintre ideile menţionate s-au regăsit în cadrul dezbaterilor la 
care a luat parte şi deputatul F.C.E.R., Aurel Vainer, Proiectul de Rezoluţie 
al Conferinţei fi ind ulterior aprobat în unanimitate.

 Preşedintele şi deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, împreună cu pre-
şedintele C.E. Oradea, ing. Felix Koppelmann, şi preşedintele C.E. Braşov, 
ing. Tibi Roth, alături de autorităţi locale, au participat la reinaugurarea 
Teatrului de Stat din Oradea cu spectacolul „Scripcarul pe acoperiş”, după 
Şalom Alehem. Succesul spectacolului a răsplătit truda unui colectiv de circa 
60 de actori, afl aţi aproape permanent pe scenă. Un aport semnifi cativ l-a 
avut Formaţia de klezmorim „Hakeşet” de la C.E. Oradea. Reinaugurarea 
teatrului cu acest spectacol a fost un mod de recunoaştere a contribuţiei 
evreilor orădeni la proiectarea şi construirea teatrului, dar şi la viaţa cul-
turală în general. La Sinagoga neologă din Arad, unde au fost făcute mo-
dernizări, Ziua Holocaustului din România a fost marcată printr-un concert 
oferit de marele cantor din Viena, Şmuel Barzillai, concert care s-a bucurat 
de o mare afl uenţă de public. Punctul forte l-a constituit muzica de haza-
nut, israeliană şi idiş. La eveniment a participat preşedintele şi deputatul 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, preşedintele C.E. Arad, ing. Ionel Schlesinger, 
autorităţi locale. Preşedintele C.E. Arad a vorbit despre semnifi caţia Zilei 
Holocaustului în România, la care s-a adăugat şi cuvântul, bine apreciat de 
public, rostit de dr. Aurel Vainer. Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a luat 
parte la manifestările dedicate Zilei Holocaustului în România, organizate 
împreună cu INSHR, la Teatrul Odeon şi la Parlament, unde a luat cuvântul. 
Proiectul de Declaraţie, iniţiat de domnia sa, privind comemorarea acestei 
Zile a fost adoptat în unanimitate. Deputatul F.C.E.R. a acordat interviuri la 
temă „Jurnalului Săptămânii” din Israel – reporter Jean Steiger, şi postului 
de radio în limba română „Kol Israel” – reporter Noam Jaffe. La ceremonia 
de la Memorialul Victimelor Holocaustului a vorbit vicepreşedintele F.C.E.R., 
ing. Paul Schwartz. 

 Preşedintele şi vicepreşedintele F.C.E.R. s-au întâlnit cu delegaţi de la 
Consiliul Europei pentru analiza modului de aplicare a Convenţiei – cadru 
privind drepturile minorităţilor naţionale în România. A fost prezentată o in-
formare privind antisemitismul şi negaţionismul în România. A fost acordată 
o atenţie specială prezervării şi valorifi cării moştenirii iudaice de pe aceste 
meleaguri. 

 Împreună cu un grup de lucru, preşedintele F.C.E.R. a participat, la „Be 
Yahad” – Cristian, la pregătirea Conferinţei Internaţionale „130 de ani de la 
primul Congres Sionist din lume, la Focşani”. Preşedintele F.C.E.R. a iniţiat, 
a pus în operă şi a participat la Zilele Culturii Evreieşti în România. Dat fi ind 
preocuparea F.C.E.R. şi a JCC în realizarea activităţilor de voluntariat, dr. 
Aurel Vainer a moderat prima parte a Conferinţei Internaţionale „2011 – Anul 
European al Voluntariatului”. Despre ultimele două teme, revista noastră 
relatează în materiale speciale. 

IULIA DELEANU

U n  g â n d  d u p ă  S u c o t

N ă z u i n ţ a  d e  a  v i n d e c a  l u m e a

Nu am obiceiul să citesc ziare, dar mi-a 
căzut o dată în mână un interviu cu un poli-
tician Israelian de extremă stângă. În acest 
interviu, el explica ce l-a determinat să adopte 
această poziţie.

Povestea despre perioada în care făcea 
armata. Nici unul din prietenii lui nu poseda 
nimic, toţi erau egali şi totuşi el îşi amintea de 
acea perioadă ca despre una fericită. Se înţe-
legea că zilele care au urmat, în care situaţia 
economică s-a îmbunătăţit, au fost pentru el 
zile mai puţin bune, zile de singurătate şi de 
înstrăinare. De aici reieşea concluzia evidentă 
că omul poate fi  fericit numai în condiţii de 
egalitate cu semenii săi.

Deşi nu împărtăşeam opiniile lui politice, 
am fost nevoit să recunosc că argumentul 
său era just. Eu trăiam în belşug, dar fi ecare 
avea preocupările sale. Cercurile de prieteni 
erau mici, iar relaţiile dintre ei erau destul de 
superfi ciale. Aproape că îi invidiam pe părin-
ţii mei, a căror viaţă nu a fost deloc uşoară, 
dar care aveau zeci sau poate chiar sute de 
prieteni. Fiecare întâlnire cu un cunoscut din 
stetl sau din vremea lagărului era pentru ei o 
adevarată bucurie. Aveau foarte multe să-şi 
spună, ca şi cum şi-ar fi  întâlnit cei mai buni 
prieteni.

Mă frământa faptul că eram nevoit să 
accept premisa, nefi ind dispus să-i accept 
concluzia.

Cheia am găsit-o înţelegând sensul săr-
bătorii de Sucot. 

Casa este pentru noi mai mult decât un 
adăpost. Ea este şi un simbol al poziţiei 
economice şi sociale la care am ajuns. Ea 
ne dă o senzaţie de stabilitate şi de mândrie. 
De Sucot avem porunca de a ne despărţi de 
ea şi de a locui, timp de o săptămână, într-o 
colibă cu acoperiş de nuiele. Oricât am fi  de 
bogaţi, nu avem alt adăpost decât cel oferit 
de un acoperiş prin care se văd stelele.

Perioada de o săptămână are şi ea sensul 
ei. Aşa cum în săptămâna de Seva Brahot ne 
obişnuim cu ideea că nu mai suntem singuri, 
aşa cum în Şiva ne obişnuim cu lipsa unei 
rude apropiate, în săptămâna de Sucot ne 
obişnuim cu ideea că bunurile materiale pe 
care le posedăm nu ne oferă siguranţă. Ori-
cât am fi  de bogaţi, începem să înţelegem 
că foarte multe, şi poate cele mai importante 
lucruri din viaţă, nu pot fi  cumpărate cu bani. 
Începem să înţelegem că deseori un acoperiş 
de nuiele este sufi cient ca să ne protejeze.

Tora nu ne cere să renunţăm la ceea ce 
avem. Ea nu ne dă nici dreptul să-i depose-
dăm pe cei din jur. Ea ne cere numai să ne 
vedem ca oameni şi nu ca posesori de bunuri 
materiale. Căci ceea ce ne desparte nu este 
bogăţia, ci importanţa exagerată pe care i-o 
acordăm.

Rabin RAFAEL SHAFFER

Palatul Parlamentului a găzduit, la 18 oc-
tombrie a.c., Conferinţa Naţională „Anul 2011 
– anul internaţional al voluntariatului”, unde 
moderator a fost deputat dr. Aurel Vainer, pre-
şedintele F.C.E.R. După consideraţii generale 
despre motivaţia voluntariatului – iubirea care 
se învaţă în familie, înainte de şcoală, grija 
pentru tânăra generaţie sub raportul educaţiei 
şi al sănătăţii, grija faţă de vârstnici, vorbitorii 
– ambasadori, senatori, reprezentanţi gu-
vernamentali, personalităţi culturale din ţară 
şi străinătate - au subliniat rolul strategic al 
voluntariatului în zone defavorizate ale lumii, 
au amintit acţiuni concrete în ţări europene, 
inclusiv – România, fără a eluda faptul că, în 
ţara noastră, voluntariatul se afl ă într-o fază 
incipientă. Printre invitaţi – Janina Ilie, mana-
ger de proiecte de acest tip la F.C.E.R., ec. Sil-
vian Horn, coordonatorul echipei de voluntari 
ai Programului F.C.E.R. „Adoptă un bunic”, 
Carmen Ioviţu şi Mihaela Cuniţă, reprezen-

tante ale JCC – Bucureşti, Nicoleta Oprea, şef 
Serviciu Provincie la DASM, Pompiliu Sterian, 
rezident la Căminul „Rosen”. Luciano Sgarro, 
reprezentant al Clubului Rotary – Bucureşti, 
prieten al comunităţii evreieşti, a recunoscut 
că ideea acestei conferinţe i-a venit de la un 
poster F.C.E.R. despre voluntariat. Ec. Silvian 
Horn a relatat aspecte ale voluntariatului din 
comunitatea noastră, la care iau parte evrei 
şi neevrei, membri ai BBR şi ai JCC din Ca-
pitală, tineri regizori, actori practicând terapia 
prin artă împotriva însingurării şi a lipsei de 
perspectivă pentru rezidenţii de la Căminul 
„Rosen”. În numele celor din urmă a vorbit 
Pompiliu Sterian, care a arătat binefacerile 
morale, sufl eteşti mai importante decât cele 
materiale oferite de voluntari.  Dr. Aurel Vainer 
a accentuat că, în iudaism, voluntariatul este 
inclus în conceptul de tikun olam – năzuinţa 
de a vindeca lumea. Transmisia pe net - Silviu 
Vexler. (I.D.)

Puterea de a continua Spiritul Cajal
Capacitatea extraordinară de a lega un limbaj comun cu 

interlocutori din cele mai diverse medii a  regretatului acad. 
Nicolae Cajal z.l., fost preşedinte al F.C.E.R., este una din 
constantele de comportament moştenite de fi ica sa, Irina Cajal. 
De ziua tatălui ei, 1 octombrie, Casa Cajal, de pe strada Anton 
Pann, Casă a Neuitării pentru mulţi bucureşteni, a fost din nou 
plină de oaspeţi. Academicieni, universitari, literaţi, doctori, 
muzicieni, lideri ai comunităţii evreieşti, oameni pur şi simplu, 
s-au întâlnit în acelaşi salon, sub privirile soţilor Cajal - Bibi şi 
Bubu, cum le spunea nepoata lor, Kathrine -, acum rămaşi să 
domine încăperea doar din tablourile purtând semnătura lui 
Corneliu Baba. Într-o vreme a dezbinării, a discriminărilor, a 
primatului instinctelor agresive, în Casa nicidecum îmbătrânită, 
Irina a ştiut să continue spiritul Cajal, adică inteligenţa bunătăţii, 
înţelepciunea gestului civilizat, politeţea intelectuală. (I.D.)

Comemorare
În ziua de 10 octombrie, 

la Monumentul Holocaus-
tului din Tg. Mureş au fost 
comemorate victimele acelei 
tragedii. Au participat autori-
tăţile judeţene şi municipale, 
care au depus şi coroane 
de fl ori, membrii comunităţii 
evreieşti, elevi.

Despre tristul eveniment 
au vorbit profesorul de istorie 
de la Colegiul Naţional “Pa-
piu Ilarian”, prefectul judeţu-
lui Mureş, Marius Paşcan, 
viceprimarul Maia Gheorghe, 
vicepreşedintele Comunităţii, 
Teodor Schwartz.

Ing. IULIA NEGREA
secretarul Comunităţii
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Ceremonie în memoria militarilor căzuţi în războiul de Iom Kipu r
În Cimitirul militar de pe muntele Herzl-

Ierusalim, s-a desfăşurat o ceremonie în 
memoria celor 2 689 de militari, căzuţi în 
războiul de Iom Kipur din 1973, la care au 
participat şeful Marelui Stat Major, general 
Benny Gantz, Matan Vilnai, ministru al 
Apărării în caz de situaţii de urgenţă, şi 
preşedintele Knesset-ului, Reuven Rivlin. 

Cu 38 de ani în urmă, la cea mai mare 
sărbătoare iudaică, Iom Kipur, armatele 
unite ale unor ţări arabe, în frunte cu Egipt 
şi Siria, au atacat Israelul, dorind să răz-
bune usturătoarea înfrângere din 1967. 
Faptul că acest război nu a fost prevăzut 

de Serviciile israeliene de informaţii a 
făcut ca, în prima etapă a confl ictului, 
armatele inamice să câştige teren. Dar, în 
scurt timp, forţele militare israeliene au re-
uşit să treacă la contraatac, nimicind atât 
armata siriană cât şi pe cea egipteană. Un 
rol esenţial în schimbarea sorţii războiului 
l-a avut generalul Ariel Sharon, devenit 
mai târziu premier al Israelului. Din păca-
te, aproape 3 000 de militari şi-au pierdut 
viaţa. Ceea ce s-a întâmplat cu 38 de ani 
în urmă a constituit un avertisment pentru 
Israel, de a păstra vigilenţă maximă în 
vederea apărării securităţii ţării. (E.G.)

H Â R L Ă U  – singura localitate 
din care evreii nu au fost evacuaţi

consultaţii anual.
Şi şcolile evreieşti au avut o infl uenţă 

binefăcătoare asupra convieţuirii interet-
nice din Moldova, a afi rmat cercetătoarea 
Anca Ciuciu, care a subliniat că înfi inţarea 
de şcoli de fete şi de băieţi, devenite ulte-
rior şcoli mixte, a facilitat relaţiile evreilor 
din Moldova cu celelalte etnii.

Prof. Carol Iancu: 
„Evreii din Hârlău. 

Istoria unei comunităţi”
Punctul culminant al simpozionului de 

la Hârlău a fost prezentarea cărţii pregă-
tite de prof. Carol Iancu, intitulată „Evreii 
din Hârlău. Istoria unei comunităţi”. În 
lucrare, profesorul de la Montpellier arată 
că evreii au locuit timp de secole la Hâr-
lău. „În 1768, un evreu numit Marcovici a 
primit de la domnitorul Calimachi dreptul 
de a deschide la Hârlău două fabrici, una 
de sticlărie şi alta de hârtie”, iar pentru a 
uşura pătrunderea industriei în localitate, 
domnitorul a decis chiar ca evreul „să fi e 
scutit de tot birul vistieriei” şi „nimeni să 
nu-l supere”.

După ce s-au organizat în ghilde şi 
apoi în obşti, evreii din Hârlău au devenit 
tot mai numeroşi, ajungând în 1899 la 
2718 cetăţeni, care reprezentau 59% din 
populaţia urbei.

Evreii au jucat un rol important în viaţa 
economică a Hârlăului, deţinând hoteluri, 
o cafenea, o cârciumă, un cinematograf, 
librărie şi tipografi e, trupe de teatru în idiş, 
o moară, o fabrică de oale, alta de sifoane 
şi limonadă, o bancă, farmacie şi altele.

Din cauza secetei, mulţi evrei din 
zonă au plecat apoi spre America, dar cei 
rămaşi au dovedit un simţ civic deosebit, 
luptând de partea României în primul răz-
boi mondial şi căzând eroic pe câmpul de 
luptă deşi, conform legii, erau consideraţi 
a fi  străini. Abia în 1919, evreii din Româ-
nia şi-au dobândit drepturile cetăţeneşti.

Insistând asupra bunei convieţuiri din-
tre evrei şi români, prof. Iancu a amintit 
renumele de care se bucura un rabin din 
Ştefăneşti, care era întâmpinat, atunci 
când venea în localitate, atât de creştini, 
cât şi de evrei şi de la care veneau să 
ceară binecuvântare şi boierii din Hârlău.

În 1904, în Hârlău a fost deschisă o 
şcoală israelito-română, construită cu 

ajutorul comunităţii evreieşti din Paris, 
care a ajuns să aibă 400 de elevi.

Mişcarea sionistă, a precizat Carol 
Iancu, a fost deosebit de puternică la 
Hârlău, mulţi tineri emigrând de timpuriu 
în Ţara Sfântă.

În fi nal, profesorul de la Montpellier 
a declarat că se simte emoţionat, ca 
fi u al Hârlăului, să participe la această 
manifestare. „Este un moment pe care îl 
datorez responsabilei obştii, Şifra Corbici, 
şi preşedintelui Federaţiei Comunităţilor 
din România, dr. Aurel Vainer. Deşi sunt 
stabilit în Franţa, pe mine Hârlăul nu m-a 
părăsit niciodată.”

„PRIETEN AL COMUNITĂŢII 
EVREILOR DIN ROMÂNIA”

Bunele tradiţii promovate de Şef Ra-
binul dr. Moses Rosen z.l. şi de acad. 
Nicolae Cajal z.l., de „deschidere a porţi-
lor pentru toţi cei care s-au apropiat şi se 
apropie de noi”, au fost adâncite de dr. 
Aurel Vainer prin instituirea Medaliei de 
Onoare „Prieten al Comunităţii Evreilor 
din România”. O idee centrală din „Pirkei 
Avot”, „Om al păcii, om al adevărului”, 
este înscrisă pe una din feţele distincţiei. 
Şeful Cancelariei preşedintelui F.C.E.R., 
ec. Silvian Horn, a citit expunerile de 
motive pentru laureaţii cărora le-a fost 
înmânată distncţia la Hârlău: prof. univ. 
dr. Florin Platon, directorul Centrului de 
Studii Iudaice „Dr. Alexandru Şafran” din 
Iaşi; primarul Hârlăului, ing. Constantin 
Cernescu; prof. dr. preot Dumitru Tincu; 
prof. Aurel Neicu, directorul Colegiului 
„Ştefan cel Mare”; directorul S.C. Com-
pany S.R.L., Gheorghe Creţu; directorul 
Muzeului Viei şi Vinului din Hârlău, Paul 
Iancu; prof. Bogdan Bârzu, directorul Clu-
bului pentru Copii; dr. Carmen Atodiresei; 
Gheorghe Onofrei, comisar şef al Poliţiei 
Iaşi; Gheorghe Simionescu, comandant 
şef al Poliţiei Hârlău; Ioan Steleni, director 
la „Apa Vital”. 

În fi nalul manifestării, a fost prezentat 
fi lmul „Însoţindu-l pe istoricul Carol Iancu 
pe urmele evreilor din Hârlău”, turnat de 
Andreea Ghiţă, realizatoarea emisiunii 
„Şalom”, de la TVR Cluj.

IULIA DELEANU
ALEXANDRU MARINESCU

Buna convieţuire dintre evrei şi români, una din temele principale 
ale simpozionului internaţional: „Evreii din zona Hârlăului”.

Hârlăul a fost singura localitate din 
Moldova, şi poate nu numai, din care 
evreii nu au fost niciodată evacuaţi, a 
spus profesorul Carol Iancu, mândru că 
este un fi u al acestei localităţi.

Statutul de fericită excepţie pe care îl 
are Hârlăul se datorează primarului din 
anul 1941, Ion Agapie, precum şi consili-
erilor municipali, care nu au fost de acord 
cu expulzarea concitadinilor lor evrei în 
vremea Holocaustului, a precizat Carol 
Iancu, actualmente profesor la Universita-
tea din Montpellier, subliniind astfel cotele 
înalte la care buna convieţuire a ajuns în 
această localitate din apropierea Iaşiului. 
Afirmaţia a fost făcută la simpozionul 
internaţional „Evreii din zona Hârlăului”, 
ţinut în aşezarea menţionată.

Acţiunea, inclusă în seria de eveni-
mente „F.C.E.R. – 75”, a fost deschisă 
de consilierul preşedintelui Federaţiei, dr. 
ing. José Blum, şi a fost binecuvântată de 
Rabinul C.E. din Moldova, Shlomo Tobias.

De altfel, buna convieţuire între evrei 
şi români, dar şi cu celelalte etnii din 
zonă, a fost una dintre ideile centrale 
ale manifestării. Primarul Hârlăului, Con-
stantin Cernescu, şi-a amintit de vremea 
când era copil, iar tatăl său îl ducea la 
tuns „la un frizer evreu, care mă întreba 
despre Ştefan cel Mare, mă întreba tabla 
înmulţirii. Mă corecta, dacă nu ştiam”. 
Primarul a mai vorbit despre colegi de 
şcoală cu care „am învăţat împreună, 
am căutat să înţelegem împreună cele 
ce nu le înţelegeam”, despre profesori 
evrei cărora le păstrează recunoştinţă, 
despre contribuţia concetăţenilor evrei la 
dezvoltarea oraşului.

Ca şi în alte zone ale ţării, a spus 
preşedintele C.E. din Iaşi, Abraham Ghilt-
man, şi la Hârlău comunitatea evreiască 
s-a redus drastic: de la 2000 de oameni 
în perioada interbelică, la câteva zeci, în 
prezent.

Tot despre convieţuire bună şi adânci 
sentimente şi legături umane interetnice 
a vorbit şi preotul profesor Dumitru Tincu, 
amintindu-şi că, atunci când mama sa a 
fost grav bolnavă, singurul doctor care 
a crezut în şansa ei de supravieţuire şi 
a luptat pentru a o salva a fost medicul 
hârlăoan Schwartzenberg. Iar chirurgul 
a avut dreptate, fosta sa pacientă fi ind şi 
astăzi în viaţă!

Concluzia a tras-o prof. Carol Iancu, 
care a declarat: „Am deprins dulcea lim-
bă românească de la învăţătoarea Hilda 
Dumitrescu, de etnie germană, căsătorită 
cu un român ortodox. Am avut colegi 
de şcoală români, romi, evrei, germani. 
Învăţam împreună, ne jucam împreună, 
fără ca nimeni să facă diferenţe de etnie 
sau religie”.

Aurel Vainer: Avem 
datoria sfântă de a păstra 

moştenirea istorică
Din 800.000 de evrei, câţi trăiau în Ro-

mânia interbelică, astăzi avem o comuni-
tate incomparabil mai mică, dar ne revine 

datoria sacră de a păstra moştenirea de 
sinagogi şi cimitire, a spus preşedintele 
F.C.E.R., dr Aurel Vainer. Între aceste 
monumente, Sinagoga din Hârlău, care 
împlineşte 200 de ani în 2012 şi are o 
valoare inestimabilă prin pictura sa mu-
rală, va fi  refăcută cu sprijinul Fundaţiei 
„Caritatea” şi va deveni un obiectiv al 
patrimoniului naţional. „Să nu uităm că 
evreii au venit în Moldova în secolele XVI-
XVII, la invitaţia domnitorilor de atunci ai 
Moldovei. A fost nevoie de evrei pentru a 
se trece la o altă agricultură decât cea de 
tip feudal, pentru a se trece în localităţile 
moldoveneşti la o viaţă cu adevărat citadi-
nă, nu sătească”. Şi preşedintele Vainer a 
evidenţiat faptul că la Hârlău nu s-a putut 
vorbi despre Holocaust, deşi a trebuit să 
fi e luate măsuri împotriva evreilor, dar 
aceştia nu au fost evacuaţi din localitate. 

Valoarea monumetelor din Hârlău a 
fost subliniată şi de Felicia Waldman, 
care a demonstrat cu imagini că cimitirul 
din mica aşezare moldovenească are 
monumente funerare mai bogat decorate 
decât cele din celebrul cimitir evreiesc din 
Praga. Despre valoarea excepţională a 
picturii murale din sinagoga din Hârlău a 
vorbit prof. Măriuca Stanciu.

Responsabila obştii din Hârlău, Şifra 
Corbici, a mulţumit pentru sprijin preşe-
dintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, direc-
torului general al Fundaţiei „Caritatea”, 
Samuel Iszak, pentru promisiunea de 
direcţionare a unor fonduri în vederea 

restaurării Sinagogii, subliniind că şi dacă 
„am rămas puţini, sinagoga este parte din 
viaţa noastră”.

Adăugând noi dovezi la ideea bunei 
convieţuiri între evrei şi alte etnii din Mol-
dova secolului XVIII, doctoranda Eliza 
Cocea a amintit că Spitalul Israelit din Iaşi 
trata atât evrei, cât şi creştini, ajungând 
să îngrijească 2200 de pacienţi anual şi 
să asigure peste 600 de operaţii chirur-
gicale pe an. De asemenea, policlinica 
spitalului realiza mai bine de 25.000 de 

Prof. Carol IancuProf. Carol Iancu
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D i s t o r s i o n ă r i  a l e  t r e c u t u l u i  î n  m e m o r i a  p u b l i c ă
În cadrul manifestărilor dedicate Zilei 

Holocaustului, Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din România “Elie 
Wiesel”, împreună cu Fundaţia “Friedrich 
Ebert” din Germania, au organizat simpo-
zionul “Reconstrucţia memoriei publice în 
ţările post-comuniste”. Un demers interesant, 
deoarece se referă la aspecte care nu sunt 
legate direct de Holocaust sau alte momente 
de istorie contemporană dar le evocă. Esenţa 
problemei este perceperea evenimentelor, 
manipularea şi distorsionarea lor, de cele mai 
multe ori în mod voit, uneori din neştiinţă, cu 
ajutorul unor reprezentări concrete – monu-
mente, biserici, tablouri, mesaje grafi ce, toate 
afl ate în spaţiul public, în cazul de faţă în ţările 
foste comuniste. În cuvântările lor, Stefanie F. 
Moser, din partea Fundaţiei “Friedrich Ebert”, 
şi dr. Alexandru Florian, directorul Institutului 
“Elie Wiesel”, au scos în evidenţă importanţa 
modalităţii în care evenimentele intră în me-
moria publică, măsura în care traumele unui 
grup interacţionează cu traumele altui grup 
şi se refl ectă în discursul public. În cazul Ro-
mâniei, angajamentul Institutului “Elie Wiesel” 
este de a ţine trează în memoria publicului 
românesc evenimentele legate de Holocaust. 
Existând memorie bună şi rea, este interesant 

de afl at, a spus Alexandru Florian, ce fel de 
memorie se cultivă în societăţile post-co-
muniste şi ce trebuie să se facă pentru ca 
spaţiul public, respectiv cel românesc, să 
promoveze o memorie valoroasă şi nu pe cea 
rea. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului 
Israel, s-a referit la memoriile lui legate de 
Holocaust prin intermediul povestirilor mamei 
lui, de origine din Iaşi, care i-a relatat despre 
pogromul din acest oraş şi despre Trenurile 
morţii unde şi-a pierdut viaţa un unchi de-al 
lui. Pentru Israel este foarte importantă culti-
varea memoriei deoarece statul a fost creat 
pe cenuşa Holocaustului. Participând la cere-
moniile de Ziua Holocaustului din Bucureşti, 
Excelenţa Sa a apreciat măsurile luate de 
guvernul român pentru menţinerea memoriei 
Holocaustului, în primul rând prin educaţie, 
foarte important pentru ca generaţiile viitoare 
să trăiască într-o societate democratică.

Monumente dedicate 
legionarilor

Ziaristul german originar din România, 
William Totok, a făcut o prezentare detaliată, 

iconografi că a unor monumente din România, 
ridicate după 1989. El a subliniat că aceste 
monumente au o funcţie politică şi refl ectă o 
realitate politică. Chiar şi locurile unde au fost 
ridicate au o semnifi caţie aparte. Un mare 
număr dintre ele sunt dedicate unor persoane 
care au murit violent în lupta anticomunistă, 
neamintindu-se trecutul lor legionar. Ele 
reprezintă un mesaj ideologic cert. Cele mai 
multe inscripţii care le însoţesc sunt citate din 
Evanghelii dar este prezentă şi ideea cultului 
morţii, asemănător cu cel practicat de legio-
nari. Spaţiul public unde sunt amplasate este 
accesibil tuturor oamenilor şi poate fi  folosit 
de oricine. Vorbitorul şi-a ilustrat ideile cu 
proiecţii ale imaginilor unor monumente din 
întreaga ţară, multe dintre ele fi ind dedicate 
foştilor conducători ai mişcării legionare, 
uneori ridicate chiar lângă sinagogi (la Caran-
sebeş), o jignire şi o manifestare de dispreţ 
faţă de victimele Holocaustului. Azi există 
tendinţa unor foşti deţinuţi politici legionari de 
a-şi prezenta lupta ca una pentru democraţie. 
Amalgamul diferitelor ideologii şi eliminarea 
a ceea ce a fost urât este un demers extrem 
de periculos, a subliniat W. Totok. Tot în acest 
context, el s-a referit la elogierea unor perso-

nalităţi în cazul cărora nu se amintesc „petele” 
din biografi a lor (Paulescu-rasist, Herman 
Oberth – fost ofi ţer SS, Albert Vass- criminal 
de război). Vorbitorul a amintit şi grafi tti-urile 
care umplu zidurile oraşelor. Uneori ele au 
conţinut rasist, antisemit, antirom,homofob, 
alteori îl elogiază pe Antonescu sau, indirect, 
cer retrocedarea Basarabiei. 

Este nevoie de o memorie 
democratică

 În acelaşi spirit a vorbit şi prof. univ. 
dr. Michael Shafi r. Subiectul abordat a fost 
ciocnirea memoriilor în democraţiile de 
tranziţie. Vorbitorul s-a referit la perceperea 
şi abordarea din unghiuri diferite ale unor 
fenomene istorice (de pildă, între legionarii 
bătrâni şi cei tineri). El a menţionat şi felul 
în care a fost privit şi prezentat I. Ogăranu, 
luptător anticomunist, neţinându-se seama 
de trecutul său legionar. 

EVA GALAMBOS

C e r e m o n i a  d e  l a  M e m o r i a l u l  H o l o c a u s t u l u i 
d i n  R o m â n i a  –  1 1  o c t o m b r i e  2 0 1 1

HOLOCAUSTUL Ş a p t e  d e c e n i i  d e  l a  d e p o r t ă r i l e 
î n  T r a n s n i s t r i a

Din cuvântul vicepreşedintelui F.C.E.R., 
ing. Paul Schwartz, la ceremonia din faţa 
Memorialului Holocaustului din România

După ce a pre-
cizat că în perioada 
regimului comunist, 
care se autocon-
sidera şi „antifas-
cist”, cercetarea 
documentelor din 
perioada guvernării 
antonesciene era 
limitată şi controla-
tă, vorbitorul a dat 
citate din arhivele 
devenite accesibile 
după anul 1989.

Cercetând Re-
feratul Institutului 
de Statistică pri-
vind rezultatele re-
censămintelor din 
6 aprilie 1941 şi 
20 mai 1942, Ion 
Antonescu a pus 
următoarea rezo-
luţie: „Să se publice 
structura oraşelor 
pentru ca să vadă 
şi ţara cât era de compromisă şi 
de ameninţată viaţa economică şi 
dezvoltarea spirituală, din cauza 
ticăloşiei politicianiste iudeo-ma-
sonice”… ” Voi trece peste toţi şi 
peste orice greutate pentru a puri-
fi ca total naţia de această neghină” 
… ”Fiecare evreu va fi  verifi cat, va 
primi un carnet, iar verifi cările vor fi  
făcute lunar, pe cheltuiala evreimii” 
(10 septembrie 1942).

În şedinţa Consiliului de Miniştri 
din 18 septembrie 1940 s-a hotă-
rât trecerea proprietăţilor rurale 
evreieşti în patrimoniul statului. 
Antonescu a precizat: „Trebuie 
procedat cu tact… Nu atac toate 
problemele în acelaşi timp . Este o 
problemă foarte gravă, cea evre-
iască, pentru neamul românesc… 
trebuie ţinut seama de sugestiile 
«Poruncii vremii» (n.n.: publicaţie 
legionară)“.

În şedinţa CM din 27 septembrie 
1940, Horia Sima vicepreşedintele 
Consiliului de Miniştri, spunea: „Ex-
proprierea bunurilor rurale jidoveşti 
este minimum ce trebuie să facem 
ca să dăm satisfacţie opiniei publi-
ce”; la care generalul Antonescu 
răspunde: „ Foarte bine… În aceas-
tă privinţă am făcut ceva. Îi dăm 
afară de peste tot, îi aruncăm fără 
mijloace de existenţă, îi dăm afară 
din şcoli, din profesiuni libere. … 
Vom veni cu dispoziţii prin care să 
ne infi ltrăm în viaţa lor economică. 
Toate magazinele evreieşti, toată 
industria va trebui să primească 

elemente româneşti”…. ” Putem 
să găsim o soluţie cu care să ieşim 
din încurcătura fi nanciară în care se 
găseşte statul acesta”.

În şedinţa C.M. din 22 octom-
brie 1940, fuhrerul Antonescu 
afi rma: „Nu va fi  om mai fericit pe 
lume ca mine, când voi vedea că 
nu mai am nevoie de doctori jidani”.

În şedinţa C.M. din 18 noiem-
brie 1940 : „Nici un jidan nu se va 
mai aşeza în oraşul Panciu”.

În şedinţa C.M. din 3 februarie 
1941: ”Jidanii vor fi  daţi afară din 
viaţa economică, dar progresiv, 
ca să nu se producă perturbări în 
viaţa statului, prăbuşiri”… ” Nu daţi 
diplome studenţilor evrei, trântiţi-i 
la examen”.

În şedinţa C.M. din 25 februa-
rie 1941: „Invazia aceasta (n.n. a 
evreilor) nu este decât o cedare 
a rezistenţei neamului românesc”

În şedinţa din 1 martie 1941, 
Ion Antonescu declară: „Trebuie să 
lucraţi foarte activ în Moldova de 
nord, care este un centru comunist. 
Ar fi  bine să mai prindem un jidan 
şi să-l omorâm….. Când va fi  prins 
unul şi va fi  împuşcat, pleacă toţi 
jidanii din Ţara Românească”.

În data de 8 aprilie 1941: „Aşa 
am fost crescut eu – cu ură împo-
triva turcilor, jidanilor şi ungurilor. 
Sentimentul de ură împotriva duş-
manilor patriei trebuie împins până 
la ultima extremitate. Îmi iau eu 
această răspundere”.

B.M.M.

În prezenţa unui numeros public, membri ai obştii 
evreieşti, reprezentanţi ai etniei romilor, a unor ofi cili-
tăţi române şi înalţi diplomaţi, a avut loc la Memorialul 
Holocaustului din România, în Bucureşti, o ceremonie 
de comemorare a victimelor Holocaustului. Orchestra 
militară a intonat Imnul de Stat, iar apoi Rabinul Rafael 
Schaffer şi cantorul Iosif Adler au ofi ciat serviciul religi-
os pentru pomenirea victimelor Holocaustului, pentru 
pace şi armonie interetnică. Elevii de la Complexul 
Şcolar Lauder-Reut au prezentat un program artistic. 
Elevii purtau pe partea stângă a hainei o stea galbenă, 
în amintirea prigoanei din anii regimului antonescian 
(1941-1944). Ei aveau placarde pe care scria – Edineţ, 
Rădăuţi, Odessa, alte nume de localităţi ce s-au înscris 
în şirul masacrelor şi deportărilor evreilor. De la Şcoala 
Generală nr. 136 au venit elevi de etnie romă, care au 
interpretat versuri în limba proprie. Era prezentă prof. 
univ. dr. Delia Grigore. Au urmat cuvântările oaspeţilor 
ofi ciali. 

E.S. Mark Gitenstein, ambasadorul SUA în Româ-
nia, a amintit în cuvântarea sa de scriitorul Elie Wiesel, 
laureat al Premiului Nobel, supravieţuitor al lagărului 
de la Auschwitz, de chemarea la armonie interetnică 
adresată de fostul preşedinte al Uniunii Sud-Africane, 
Nelson Mandela, ca şi despre victimele de etnie romă 
ale Holocaustului. Gabriel Tănăsescu, secretar de stat 
la Ministerul Justiţiei, a vorbit despre actele normative 
care vor fi  îmbunătăţite pentru a se preveni manifestă-
rile xenofobe, antisemite. Consilierul Ambasadei Cehiei 
la Bucureşti a evocat momentele tragice ale anilor 
1939-1945. E.S. Andreas von Mettenheim, ambasador 
al Germaniei la Bucureşti a pus accentul pe memoria 
trecutului, pe combaterea manifestărilor antisemite din 
zilele noastre, făcând apel la conştiinţa tuturor contem-
poranilor, pentru prevenirea unor noi dezastre umane. 

Iulian Fota, consilier prezidenţial pentru Apărare, 
a dat citire Mesajului preşedintelui României, Traian 
Băsescu, în care se arată: „Ziua Holocaustului în Ro-
mânia a fost instituită pentru rememorarea suferinţelor 
evreilor care, alături de alte minorităţi etnice, în special 
romi, au fost supuşi unor persecuţii sistematice în 
perioada 1933-1945. Ziua de astăzi este, de aceea, 
una a amintirii, a asumării unei pagini de istorie tristă, 
petrecută în România cu doar 70 de ani în urmă – în-
ceperea deportării evreilor din România în Transnistria. 
Închisorile politice, lagărele de muncă forţată şi de 
exterminare, distrugerea fi inţei umane prin tortură şi 
supraveghere continuă, deportările, toate acestea dau 
imaginea cutremurătoare a suferinţei teribile îndurate 
de poporul evreu şi de alte comunităţi etnice, precum 
cea romă, în timpul Holocaustului.

Având în vedere bogăţia şi originalitatea moştenirii 
culturale a comunităţii evreilor din România, precum 
şi contribuţia sa la constituirea culturii şi civilizaţiei 
româneşti, sunt convins că cea mai efi cientă metodă 
de promovare a dialogului este mai buna cunoaştere 
a istoriei şi asumarea trecutului. Aşa cum ne aminteş-
te şi profesorul Elie Wiesel, dacă pentru cei care au 
murit este prea târziu, «nu este şi pentru copiii lor – şi 
ai noştri».

Ceremonia de astăzi este o comemorare a celor 
sacrifi caţi în numele unei ideologii totalitare. Totodată, 
este şi o celebrare a vieţii, a celor care, în pofi da încer-
cărilor, au dovedit puterea de a supravieţui şi de a lupta 
pentru idealuri universale: libertatea şi demnitatea fi inţei 
umane. Toate acestea obligă la un demers de durată 
şi recomandă promovarea unei culturi a dialogului şi a 
convieţuirii într-un spirit de respect, încredere şi solida-

ritate. Această viziune a stat la baza unei întregi serii de 
măsuri de readucere în memorie a suferinţelor îndurate 
de comunitatea evreilor din România: inaugurarea unui 
Memorial al Victimelor Holocaustului, iniţierea unor 
programe educaţionale dedicate studierii Holocaustului 
sau publicarea unor manuale dedicate istoriei evreilor 
şi Holocaustului.

Doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a-mi 
exprima încă o dată profunda compasiune şi regretul 
cel mai sincer faţă de durerea îndurată de evreii din 
România în prima jumătate a secolului trecut şi hotă-
rârea fermă de a împiedica repetarea unor astfel de 
atrocităţi pe teritoriul ţării noastre.“ 

E.S. Dan Ben Eliezer, ambasador al Statului Israel, 
a vorbit despre victimele, rudele acestor victime, su-
pravieţuitorii Holocautului care trăiesc în Israel, despre 
atitudinea antisemită şi antiisraeliană a unor grupuri şi 
chiar ofi ciali din diverse ţări, chemând opinia publică 
să respingă orice tendinţă spre acte violente, teroriste, 
intoleranţă religioasă şi etnică. E.S. Henri Paul, am-
basadorul Franţei, a amintit de momentul inaugurării 
Memorialului la Bucureşti, în prezenţa Marelui Rabin 
Menachem Hacohen, despre importanţa combaterii 
oricăror forme de antisemitism, xenofobie, discriminare 
etnică, religioasă. Preşedintele Organizaţiei Evreilor 
Originari din România (HOR), cu sediul în Israel, Zeev 
Schwartz, a evocat începutul deportării evreilor din 
Dorohoi şi din alte localităţi în Transnistria, începând cu 
octombrie 1941. Directorul secţiei române a Muzeului 
Holocaustului din Washington, istoricul Radu Ioanid a 
expus pe larg aspecte ale politicii genocidare a regimul 
antonescian. El a menţionat şi memoriile unor politicieni 
români precum C. Argetoianu, oameni de cultură, Radu 
Cândea, rectorul Universităţii din Cernăuţi, muzicologul 
Radu Cioculescu, ofi ţer în timpul masacrului evreilor la 
Odessa, în 2 noiembrie 1941.

Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, a 
rostit o alocuţiune, pe care o reproducem alăturat. Prof. 
Mihaela Zătreanu, directoare a Centrului Naţional de 
Cultură a Romilor, a amintit de preludiul politicii rasiste 
din anul 1938, când guvernul Goga-Cuza a introdus re-
stricţii de natură discriminatorie, apoi despre deportarea 
romilor de către Antonescu, despre recensământul din 
1942, ale cărui rezultate nu au fost date publicităţii. A 
vorbit despre Auschwitz şi despre Transnistria, locuri 
de suferinţă şi pentru romii din Europa. 

A urmat depunerea de coroane în memoria victime-
lor din partea statelor reprezentate prin ambasadori, 
sau alţi înalţi diplomaţi reprezentând, la Bucureşti, 
SUA, Franţa, Germania, Rusia, Israel, Cehia, Slovacia, 
Polonia; a unor organisme de stat române, Secretariatul 
General al Guvernului, Ministerul Justiţiei, Ministerul 
de Interne, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
– subsecretar de stat dr. Irina Cajal, Primăria Gene-
rală a Municipiului Bucureşti; a unor organizaţii ale 
minorităţilor etnice, a F.C.E.R. – ing. Paul Schwartz, a 
C.E.B. – preşedinte Erwin Şimşensohn; a Forumului 
B’nei B’rit România – preşedinte ing. José Iacobescu; 
Muzeului Holocaustului din Washington – Radu Ioanid; 
a etniei romilor – prof. Mihaela Zătreanu şi prof. Delia 
Grigore; Asociaţiei Evreilor din România Victime ale 
Holocaustului – preşedinte dr. Liviu Beris; Institutului 
Naţional pentru Studierea Holocaustului din Româ-
nia – director general dr. Al. Florian. Au fost prezenţi 
directorul Programului Joint pentru România, Israel 
Sabag, prof. univ. dr. George Voicu, alte personalităţi 
culturale, politice.

BORIS MARIAN

(Continuare în pagina 16)



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 370-371 (1170-1171) - 1 - 31 octombrie 2011  5

DESPRE HOLOCAUST, ALTFEL
Ciclul comemorativ dedicat Zilei Holoca-

ustului în România a debutat, anul acesta, 
printr-o premieră. O premieră din unghi 
conceptual, în care şi-au „dat mâna” cuvân-
tul-martor, muzica-ecou, umbrele tragediei 
în sensibilitatea celei de a doua şi a treia 
generaţii de supravieţuitori. O premieră, pe 
scena unui teatru din România, pentru canto-
rul Baruch Finkelstein, din Sankt Petersburg, 
artist în deplinătatea puterii, datorită căruia 
muzica sinagogală a răsunat la Odeon, gazda 
spectacolului din 9 octombrie a.c. -, alături de 
cântecul israelian şi folclorul idiş, interpretat în 
rusă, engleză şi, fi reşte, în mameluşn – limba 
în care a fost creat. O voce baritonală de mare 
forţă, în stare să facă să tremure „şi peştii 
în apă”, cum scrie în rugăciunile noastre de 
Iamim Noraim – Zilele Înfricoşătoare între Roş 
Haşana, Ziua Judecăţii, şi Iom Kipur, Ziua Is-
păşirii. A fost şi o premieră la propriu: debutul 
de scenarist şi regizor al unui tânăr jurnalist, 
Silviu Vexler, pentru care computerul aproa-
pe că n-are taine. Printre spectatori – foşti 
şi actuali lideri ai F.C.E.R., C.E.B., B.B.R., 
A.E.R.V.H., I.N.S.H.R., personalităţi culturale; 
invitaţi de onoare – soţia preşedintelui Româ-
niei, Maria Băsescu, Rabinul Andrew Baker, 
vechi prieten al obştii noastre, directorul De-
partamentului pentru Relaţii Internaţionale al 
Congresului American Evreiesc. Ambasada 
Israelului a fost reprezentată prin consilierul 
cultural şi pentru presă, Arezoo Hershel.

„El Male Rahamim” şi momentul de 
reculegere în memoria celor şase milioane 
de victime ale Holocaustului au dat solemni-

tatea necesară comemorării care a reuşit să 
fi e altfel decât cele cu care ne-am obişnuit 
de-a lungul anilor. A reuşit pentru că fi ecare 
depoziţie despre suferinţă şi supravieţuire a 
avut o ilustrare muzicală susţinută de trio-ul 
Tatiana Moroşanu, Alexandru Moroşanu, 
Cristina Radu – pian, violoncel, voce, cu 
un program de muzică barocă, romantică, 
neoclasică. A fost impecabilă sincronizarea 
glasului cu instrumentele muzicale, realizată 
de tânăra soprană Cristina Radu. O voce 
care cucereşte prin gingăşie şi putere, bună 
timbrare, stăpânire şi punere în valoare a 
fi ecărei nuanţe melodice.

Dramele Holocaustului, 
în cuvinte pline de emoţie

Trei persoane s-au afl at pe scenă, care, 
în câteva cuvinte, ne-au transmis tragedia 
Holocaustului aşa cum au trăit-o ei. Ing. Iancu 
Ţucărman, supravieţuitor al Trenurilor Morţii 
de la Iaşi, a vorbit despre condiţiile cumplite 
în care au fost nevoiţi să călătorească evreii, 
constrânşi să facă un drum de 20 de kilometri 
în nouă ore, pe o căldură de peste 30 de 
grade. Vagonul în care a stat avea pe jos 
un strat de bălegar peste care s-a aruncat 
var, pentru a îngreuna şi mai mult viaţa celor 
înghesuiţi acolo. Suferinţele fi zice şi psihice 
au fost de neimaginat, a spus vorbitorul, care 
îşi pune de-atunci două întrebări: de ce s-au 
întâmplat toate acestea şi cum a reuşit să 
supravieţuiască. El a amintit de ceea ce ar 

putea fi  a 11-a poruncă, formulată de fi losoful 
Iehuda Bauer – să nu rămânem indiferenţi 
faţă de ceea ce se întâmplă semenilor noştri 
pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete! 
La rândul său, dr. Liviu Beris a evocat drumul 
groazei pe care evreii au fost obligaţi să-l facă 
din Herţa în Transnistria. Condiţiile în care s-a 
desfăşurat această călătorie – lipsa alimente-
lor, a apei pentru băut şi spălat i-a transformat 
în câteva zile din oameni în neoameni. Nici 
până astăzi nu poate uita durerea copilului 
de-atunci în faţa tuturor acestor suferinţe, 
care-i provoacă şi acum coşmaruri. El i-a 
amintit şi pe cei care, pentru o bucată de pâi-
ne, şi-au trădat semenii şi neamul şi a atras 
atenţia asupra pericolului negaţionismului, al 
nerecunoaşterii crimelor comise faţă de evrei 
în timpul celui de-al doilea război mondial. 
Preşedintele Federaţiei, dr. Aurel Vainer, 
care este, de asemenea, supravieţuitor, fi ind 
obligat să părăsească, împreună cu familia, 
localitatea de baştină, a arătat că evreii au 
suferit enorm în acea perioadă, dar au avut 
loc şi manifestări de omenie, personalităţi 
politice, cărturari, artişti, medici sau oameni 
simpli din rândul populaţiei româneşti ajutân-
du-i pe evrei. Toate acestea sunt descrise în 
volumul „Demnitate în vremuri de restrişte”, 
realizat în urmă cu câţiva ani de CSIER şi 
tipărit de Editura Hasefer. Cartea cuprinde 
faptele celor peste 60 de persoane care au 
primit titlul „Drepţi între Popoare”, acordat 
de Institutul Yad Vashem din Israel. Printre 
ele fi gurează regina-mamă Elena, primarul 
oraşului Cernăuţi, Traian Popovici, sau preşe-

dinta Crucii Roşii din Roman, Viorica Agarici. 
În ajutoarea evreilor s-au implicat şi instituţii 
cum sunt Crucea Roşie sau Nunţiatura Apos-
tolică. Toate acestea, a subliniat vorbitorul, 
demonstrează că a existat o solidaritate cu 
evreii. Dr. Aurel Vainer a vorbit şi despre un 
volum recent, realizat de doi tineri ziarişti 
francezi, „Mémoires des juifs de Roumanie”, 
menit să prezinte celor din Franţa suferinţele 
evreilor români despre care se ştie foarte 
puţin în Occident (vezi pag. 18).

 A existat şi un dialog între supravieţuito-
rii-conferenţiari şi public. Mărturisirile lor au 
redeşteptat propriile amintiri despre Holoca-
ust ale unora care le-au dat glas, cum a fost 
Boris Marian Mehr, vorbind despre sfârşitul 
bunicilor lui, pieriţi în Transnistria. Sau au 
renăscut sentimente de recunoştinţă faţă de 
oameni care îşi merită numele, fi indcă atunci 
„când lumea a tăcut”, cum scria undeva Elie 
Wiesel, ei au avut curajul solidarităţii mani-
feste. Lidia Fonea de la Căminul „Rosen” 
a evocat asemenea fapte de mare omenie 
ale preotului Grigore Pişculescu, pe numele 
său literar – Gala Galaction, propunând ca 
el să fi e recunoscut la Yad Vashem ca unul 
dintre ”Drepţi între Popoare”. Preşedintele 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, s-a referit din nou 
la volumul colectiv „Demnitate în vremuri de 
restrişte”, elogiu faţă de toţi cei recunoscuţi 
ca ”Drepţi între Popoare” români, dar şi faţă 
de cei rămaşi necunoscuţi. 

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

DIN ROMÂNIA
„SĂ PĂSTRĂM LUMEA ÎN CARE TRĂIM ÎN MATCA EI 
RAŢIONALĂ” – Sesiunea parlamentară solemnă 
Calitatea intervenţiilor de Ziua Holocaus-

tului în România de la Camera Deputaţilor din 
Parlamentul României a fost încă un semn 
al maturizării procesului de democratizare 
a societăţii româneşti. Semnifi cativ a fost, 
în acest sens, expozeul preşedintelui Ca-
merei Deputaţilor, Roberta Alma Anastase, 
despre paşii făcuţi de autorităţile române 
în direcţia „rememorării şi asumării” unui 
„episod tragic din istoria ţării noastre şi a 
continentului european”. Printre aceşti paşi 
se numără: instituirea Comisiei „Wiesel”, 
sesiunile comemorative anuale ale Parla-
mentului român, inaugurarea Memorialului 
Victimelor Holocaustului în România, diferite 
iniţiative educaţionale şi proiecte muzeale. 
Laitmotive ale discursurilor au fost evocarea, 
lupta pentru nerepetarea unei asemenea 
catastrofe, marcarea a 70 de ani de la înce-
putul deportărilor în Transnistria, favorizarea 
diversiunii antisemite, xenofobe, rasiste în 
condiţiile economice difi cile din actualitate. 
Deputatul şi preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, a vorbit şi în numele colegului său 
de la Partida Naţională a Romilor, Nicolae 
Păun, care nu a putut participa. Vorbitorul a 
combătut negaţionismul pe baza documen-
telor şi ca supravieţuitor al Holocaustului, 
arătând că în România au pierit aproape 
500 000 de oameni, evrei, romi, români şi 
de alte etnii. „În ultima fază a existenţei sale, 
statul maghiar fascist, alături de aliata na-
zistă, a trimis pe drumul fără întoarcere 135 
000 de evrei din Ardealul de Nord”. Aceeaşi 

soartă îi aştepta şi pe cei 400 000 de evrei 
români rămaşi în viaţă: deportarea la Belzec, 
în 1942 spre 1943. „Dumnezeu a vrut să nu 
se întâmple acest lucru”. A fost şi conjunctura 
momentului: schimbarea sorţii războiului pe 
frontul fostei Uniuni Sovietice. „Mareşalul An-
tonescu era Führer-ul României, în traducere 
românească – Conducătorul ei, titulatură pre-
luată de la Hitler”, a specifi cat Aurel Vainer. 
Faptul că, luând în calcul posibilitatea unei 
înfrângeri a Germaniei naziste, „a dat ordin 
pentru încetarea deportărilor şi, implicit, a 
«soluţiei fi nale», nu înseamnă că «Antonescu 
a salvat evreii». Este un neadevăr istoric”. A 
fost expus şi punctul de vedere al deputatu-
lui Nicolae Păun, nesatisfăcut de modul în 
care autorităţile române au tratat şi tratează 
problema romilor, solicitând deputaţilor din 
toate partidele parlamentare „să facă mai 
mult pentru revenirea la normalitate”. (Textul 
integral al intervenţiei deputatului şi preşedin-
telui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în pag. 6.) În 
numele Guvernului României, prin I.N.S.H.R., 
dr. Alexandru Florian a omagiat memoria 
victimelor, după care s-a referit la principalul 
obiectiv de cercetare al Institutului: asumarea 
trecutului în coordonatele adevărului istoric. 
E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului 
în România a arătat că Israelul va continua să 
lupte împotriva antisemitismului, negării Ho-
locaustului, rasismului, xenofobiei. Guvernul 
Israelului apreciază asumarea Holocaustului 
de către autorităţile române, prin rememorare 
şi combatere a cauzelor care l-au generat 
în conştiinţa tinerelor generaţii. Este, însă, 
necesar ca legislaţia românească împotriva 
negaţionismului să fi e aplicată. După reme-
morarea propriei experienţe de supravieţuitor 
al deportărilor în Transnistria, preşedintele 
A.E.R.V.H., dr. Liviu Beris, a arătat că, deşi 
visul conducătorilor din trecut de „curăţire a 
României de jidani” a devenit realitate, con-
secinţă a celor două totalitarisme, vicii etern 
umane puse pe seama evreilor continuă să 
existe. În tripla sa calitate de preşedinte al 
H.O.R., vicepreşedinte al Comisiei Internaţi-
onale a Supravieţuitorilor Holocaustului, su-
pravieţuitor al lagărelor din Transnistria, unde 
şi-a pierdut tatăl şi fratele, Zeev Schwartz a 
evidenţiat aportul israelienilor originari din 
România, supravieţuitori ai Holocaustului 
şi al celor din a doua şi a treia generaţie, la 
reconstrucţia Israelului modern, legătura lor 
sufl etească cu România, şi a condamnat 
manifestările antisemite şi negaţioniste din 
prezent: profanări de cimitire, răspândirea 
de publicaţii şi cărţi cu caracter antisemit şi 
negaţionist. „Nu avem voie să uităm sufe-
rinţele evreilor şi ale altor etnii trăitoare în 

România în anii Holocaustului, după cum nu 
avem voie să uităm nici pe românii care şi-au 
riscat libertatea şi chiar viaţa ajutând familii de 
evrei din România” a spus deputatul Gabriel 
Vlase, preşedintele Grupului Parlamentar 
de Prietenie România – Israel. „Holocaustul 
nu priveşte numai trecutul, ci şi prezentul şi 
viitorul”. Comportamentul oamenilor faţă de 
suferinţele semenilor lor a variat de la agre-
sivitate la salvarea demnităţii umane, dar 
majoritatea a rămas indiferentă, devenind 
– implicit – părtaşă la crimă, a observat depu-
tatul PDL, Sever Voinescu. Printre oamenii cu 
majusculă români au fost menţionaţi primarul 
Cernăuţiului, Traian Popovici, şi şeful Direc-
ţiei Consulare în M.A.E., prinţul Constantin 
Caragea. Refl ectând la suferinţele din trecut 
ale poporului evreu, vorbitorul şi-a exprimat 
solidaritatea cu Israelul modern. Antisemi-
tismul - politică administrativă, persecuţie 
religioasă, răspândire de superstiţii - a fost 
folosit mereu ca diversiune în faţa tensiunilor 
economice şi sociale, a arătat deputatul PSD, 
Sonia Drăghici. Asumarea Holocaustului este 
cu atât mai necesară astăzi, cu cât „în pre-
zentul confl ictual, spectrul trecutului întunecat 
ne pândeşte permanent”. Exprimându-şi re-
cunoştinţa pentru contribuţia evreilor români 
la dezvoltarea României moderne, domnia sa 
a relevat importanţa educaţiei anti-antisemite 
în formarea conştiinţei tinerelor generaţii, 
educaţie pe care ea însăşi a primit-o de la 
tatăl ei. Ca fost prim ministru al României, 
deputatul Călin Popescu Tăriceanu, liderul 
Grupului Parlamentar al PNL, a reamintit 
că, în timpul mandatului său, s-a înfi inţat 
I.N.S.H.R., a fost inaugurat Memorialul victi-
melor Holocaustului şi a privit comemorarea 
ca avertisment: „Oameni lipsiţi de morală au 
profi tat de dezorientarea cauzată de criza 
economică, de confuzia valorilor, de frica de 
diversitate, lăsând Europa pradă experimen-

telor totalitare”. Nevoia de prevenire a „căderii 
în iraţional”, cu atât mai mult cu cât ideea 
„soluţiei fi nale” a pornit dintr-o „zonă extrem 
de civilizată”, a fost relevată de preşedintele 
Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţiona-
le, Varujan Pambuccian, el însuşi urmaş al 
unei familii scăpate dintr-un genocid. Viteza 
schimbărilor, astăzi, duce „într-o direcţie 
începând să semene cu lumea anilor ‚30” şi 
„cea mai importantă datorie pe care o avem 
cu toţii, astăzi, este să păstrăm lumea în care 
trăim în matca ei raţională”. 

În unanimitate a fost adoptată Declaraţia 
privind comemorarea de la Camera Deputaţi-
lor a Zilei Holocaustului din România, citită de 
deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, în care 
se afi rmă: • responsabilitatea parlamentarilor 
pentru prezent şi viitor; • recuperarea memo-
riei colective - parte integrantă de reconstruire 
democratică a României; • recunoaşterea 
faptului că rădăcinile Holocaustului se afl ă 
în manifestarea sistematică a rasismului, 
xenofobiei, antisemitismului; • acţionarea 
prin mijloace legislative pentru nerepetarea 
unor asemenea tragedii; • apartenenţa na-
ţiunii române la valorile bazate pe egalitate 
şi respect între oameni în spiritul toleranţei, 
pluralismului cultural, etnic şi religios; • susţi-
nerea procesului educaţional de sensibilizare 
şi responsabilizare a cetăţenilor, în special, 
a tinerei generaţii faţă de efectele tragice ale 
urii rasiale; • informarea lor asupra strategiei 
unor formaţiuni neoextremiste; • aplicarea 
măsurilor luate de autorităţi privind statutul 
minorităţilor naţionale şi drepturile celor care 
au suferit în Holocaust; • solicitarea către Gu-
vernul României pentru continuarea progra-
melor comemorative şi de studiere a istoriei 
Holocaustului; • dorinţa parlamentarilor de 
implicare în acţiuni şi programe internaţionale 
privind comemorarea Holocaustului.

IULIA DELEANU

(Continuare în pagina 16)
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S A L O N U L  L I T E R A R
În anul 2001, la o întrunire la Templul 

Coral, am ascultat o cuvântare a lui Dorel 
Dorian, care spunea între altele cǎ trebuie 
sǎ se facǎ ceva pentru a evita cǎderea 
în uitare a oamenilor valoroşi din etnia 
noastrǎ, a operelor şi a altor realizǎri ale 
lor. Atunci am îndrǎznit şi, luându-l ca 
susţinǎtor pe scriitorul Ştefan Iureş, am 
mers la Dorel Dorian cu propunerea de a 
face un cenaclu. Întrucât şi Dorel Dorian, 
independent de noi, avea o idee similarǎ, 
a fost entuziasmat şi bucuros că are cu 
cine lucra la realizarea acestei idei. In 
activitatea de constituire şi organizare a 
cenaclului s-a implicat de la început şi Bo-
ris Marian Mehr. Dorel Dorian a propus ti-
tulatura de Salon Literar. Aşa se numeşte 

şi acum, deşi activitatea a depǎşit cadrul 
literar. Şedinţa de constituire a avut loc 
în toamna lui 2001. Dorel Dorian, care 
era redactor şef al revistei ”Realitatea 
Evreiască”, ne-a pus la dispoziţie sala de 
desfǎşurare iar de organizare ne-am ocu-
pat eu şi Boris Mehr. Activitatea s-a axat 
în principal pe literaturǎ, mai ales poezie. 
Totuşi, am avut şi şedinţe cu teme muzi-
cale, cu tematicǎ ştiinţifi cǎ sau picturǎ. 
De-a lungul timpului, am avut şedinţe 
consacrate unor aniversǎri UNESCO, iar 
în fi ecare an s-a serbat Ziua Mondială a 
Poeziei, care este la 21 martie. Am avut 
prezentǎri şi lansǎri de cǎrţi. 

 O lungă perioadǎ, activitatea salonu-
lui a fost oglinditǎ şi în revistǎ. În ultimii 

ani, cenaclul s-a mutat la JCC, iar anul 
acesta a intrat sub patronajul acestui 
centru cultural. Mai mult,şedinţele sunt di-
fuzate pe postul de radio Şalom România. 

Salonul a devenit, de-a lungul anilor, 
foarte cunoscut şi frecventat de pasionaţi 
de frumos. Dintre numeroşii participanţi 
la cenaclu amintim pe Horia Aramǎ (z.l.), 
Haralamb Zincǎ (z.l.), Aurel Storin, Ştefan 
Iureş, Dieter Fuhrman (z.l.), Claudia Voi-
culescu, Grişa Gherghei, Hary Kuller, Ţicu 
Goldstein, Arnold Leinveber (z.l.), Marga 
Labiş, Emanuel Reicher, Toma Hirth (z.l.), 
Octavian Sava, Ştefan Cazimir, Mihai 
Grǎmescu, Felicia Mohr, Doina Chilargi, 
Tania Saiciuc, Maria Niculescu, Constan-
tin Kapitza, Mihai Badea, Emil Lungeanu 
şi mulţi alţii. Rog sǎ nu se supere cei 
omişi. La şedinţe am avut şi participanţi 

din provincie. Am avut şi oaspeţi din Israel 
şi Canada, iar Riri Manor, din Israel, şi-a 
prezentat unele poezii. De organizarea şi 
conducerea cenaclului se ocupǎ colecti-
vul format din Zigmund Tauberg, Boris 
Marian Mehr şi Iancu Ţuckerman. 

 Cenaclul este deschis oricǎrui doritor 
de frumos. Avem participanţi de etnii di-
verse, care conlucreazǎ într-o atmosferǎ 
prieteneascǎ. Aici se vine de plǎcere 
şi cu dorinţa de a ne umple sufl etul cu 
frumuseţe. Salonul are legǎturi de colabo-
rare cu Societatea Astronomică Română 
de meteori, cu „Amicii Operetei“ precum şi 
cu alte cenacluri. Intenţionǎm sǎ editǎm o 
antologie a lucrǎrilor prezentate în cadrul 
cenaclului.

Z. TAUBERG

Îmi revine onoarea şi misiunea de 
răspundere de a continua spusele atât 
de simţite şi profunde ale preşedintei 
Camerei Deputaţilor în a prezenta pro-
blema Holocaustului în România. De la 
început, vreau să vă mulţumesc tuturor, 
dar, în primul rând, Biroului Permanent 
al Camerei Deputaţilor, care a hotărât 
organizarea acestei şedinţe solemne. 
Aşadar, mulţumesc colegilor din Biroul 
Permanent, mulţumesc colegilor deputaţi 
din toate partidele parlamentare prezenţi 
la această şedinţă solemnă dedicată Zilei 
Holocaustului în România, mulţumesc 
Excelenţelor Lor, reprezentanţi ai Corpului 
diplomatic din România prezenţi aici, şi, 
desigur, mulţumesc acestei numeroase 
asistenţe din balcoane.

De la început, doresc să spun că 
vorbesc nu doar în numele meu, al co-
munităţii pe care o reprezint şi al colegilor 
mei, dar, în acelaşi timp, vorbesc şi în 
numele colegului meu, deputat Nicolae 
Păun, care reprezintă Partida Naţională 
a Romilor pentru Europa, care nu a putut 
fi  prezent astăzi în sala noastră. 

Aşadar, a fost Holocaust în România? 
Multă lume spune – nu. Pentru că sunteţi 
şi aţi rămas 400 000. Voi recurge la date 
concrete pentru a demonstra că nu este 
adevărat. Această teză negaţionistă că 
Holocaust, în România, nu a existat, nu 
stă în picioare. Nu stă în picioare datorită 
realităţilor evidente ale acelor vremuri şi 
nu stă în picioare, mai ales, pe baza im-
portantelor documente care arată istoria 
acelui timp. Şi aş vrea să încep prin a 
spune că, în timpul Holocaustului, chiar 
dacă repet nişte cifre, în România, sub 
autoritatea guvernului român de atunci, 
au pierit aproape 500 000 de oameni, 
evrei, romi, români şi de alte naţionalităţi. 
În al doilea rând, aş dori să spun că un 
rol îngrozitor l-a avut statul maghiar în 
această ultimă fază a existenţei sale, 
alături de alianţa nazistă, care, în decurs 
de două luni, a luat 135 000 de evrei din 
Ardealul de Nord şi i-a dus pe un drum 
fără întoarcere, în groaznicele lagăre de 
concentrare naziste Auschwitz – Buchen-
wald şi altele. Şi aş dori să vă reamintesc 
că aceeaşi soartă ne aştepta şi pe noi, cei 
400 000 de evrei rămaşi în viaţă, care, po-
trivit planului „soluţiei fi nale” din România, 
trebuia ca în 1942 spre 1943 să fi m duşi 
în lagărul de exterminare de la Belzec, din 
Polonia. Dumnezeu a vrut – spun foarte 
clar – Dumnezeu a vrut să nu se întâmple 
acest lucru. E drept, a fost şi conjunctu-
ra specială din acel moment, începând 
cu anul 1942 al războiului, când forţele 
naziste şi aliaţii lor au început să piardă 
bătălii pe câmpiile şi teritoriile Uniunii So-
vietice de atunci. Din acel moment, însuşi 
Antonescu – am să revin la personajul 
Antonescu – a spus că, în actualele con-
diţii, când s-ar putea ca soarta războiului 
să ia o altă întorsătură, să ne gândim că 
vom putea fi  traşi la răspundere, că am 
eliminat din viaţă populaţia evreiască din 
România şi din teritoriile ocupate. Din 
acel moment, 1942, mareşalul Antonescu, 

Führer-ul României, Conducătorul statului 
– dar, în traducere, înseamnă Führer, deci 
a preluat exact titulatura lui Hitler, numai 
că el n-a condus un Reich, ci România 
– a dat ordin să înceteze deportările şi, 
implicit, neaplicarea „soluţiei fi nale”. De 
aici, însă, şi până la a spune că „Anto-
nescu a salvat evreii”, i-a salvat pe aceşti 
400 000 de evrei, este un neadevăr is-
toric. Factori politici interni şi externi au 
condus la această decizie. 

Doresc, însă, să mai lămuresc ceva. 
A fost Ion Antonescu un personaj care a 
decis soarta evreilor atunci? Şi cum se 
explică acest rol al lui şi, mai ales, impli-
carea lui atât de asiduă în lichidarea po-
pulaţiei evreieşti? Daţi-mi voie să citez din 
documente de arhivă. Mie nu-mi place să 
citez, dar citez ca să nu fi u interpretat gre-
şit. Citez din documentul privind şedinţa 
Consiliului de Miniştri din aprilie 1941. Iată 
ce spune mareşalul Ion Antonescu: „Pe 
urmă, va trebui să inspirăm românilor ura 
împotriva duşmanilor naţiei. Aşa am cres-
cut eu, cu ură împotriva turcilor, jidanilor, 
ungurilor şi altor naţionalităţi. Sentimentul 

acesta de ură împotriva duşmanilor patriei 
trebuie împins până la ultima extremitate. 
Îmi iau această răspundere”. Ce poate fi  
o declaraţie mai clară despre adevărul, 
despre adevărata faţă a mareşalului Ion 
Antonescu?! La şedinţa Consiliului de 
Miniştri din 5 septembrie 1941, spune, 
citez: „ Am să fac o operă de curăţire 
totală şi de evrei şi de toţi acei care s-au 
strecurat la noi. Fac aluzie la ucraineni, 
greci, găgăuzi, evrei, ţigani, care toţi, în-
cetul cu încetul, rând pe rând, trebuie să 
fi e evacuaţi”. Evacuarea era, în aparenţă, 
o soluţie umanitară, dar ea a însemnat 
lichidarea, pentru că evacuarea a fost 
într-un loc al morţii. Şi iată ce mai spune 
Antonescu la conferinţa cu prefecţii din 
ţară, în octombrie 1941. Spune el, mare-
şalul Antonescu, cu privire la intenţia sa 
de a face din neamul românesc un grup 
omogen: „Tot ce este străin, încet – încet, 
trebuie să plece”. Nu vreau să insist mai 
mult. În plus, porneşte un atac masiv la 
adresa evreilor. Şi - cu o expresie într-o 
telegramă de pe front, în care spune 
clar: „Nu economicul primează, ci lupta 
împotriva evreilor. Satana este evreul”. 
Deci, nu mai putem spune, după opinia 
mea – şi iată documente, declaraţii proprii 

– că Antonescu a fost salvatorul evreilor.
Daţi-mi voie să merg mai departe. În 

realizarea acestor obiective ale politicii 
sale, Holocaustul din România are o con-
fi guraţie specială. Şi aici vin în contradicţie 
cu cei care susţin că n-a fost Holocaust 
în România: „Păi, dacă n-aţi murit toţi, 
ce Holocaust a fost?”. E drept că există 
o defi niţie a Holocaustului că înseamnă 
ardere totală. Nu uitaţi că, în Europa, 
au murit din motive rasiale, antisemite, 
antievreieşti, şase milioane de evrei. Noi, 
de Ziua Holocaustului, îi comemorăm nu 
numai pe fraţii noştri evrei români care 
au murit, ci şi pe fraţii noştri din Europa 
care fac acest număr impresionant de 
şase milioane. Deci, în mod cert, a fost 
Holocaust, aşa cum este defi nit în Legea 
107 de combatere a antisemitismului, 
negaţionismului, rasismului, xenofobi-
ei, adoptată de membrii Parlamentului 
României. Se spune clar: Holocaustul a 
fost un ansamblu de măsuri de eliminare 
treptată şi brutală a populaţiei evreieşti 
din toate părţile. Antonescu spune: „Să-i 
scoatem din comerţ, să-i scoatem din pro-
fesiuni liberale …”. Nu vreau să merg mai 
departe. Vreau doar atât: să vă fac o măr-
turisire. Eu sunt un om la aproape 80 de 
ani. Am trăit, aşadar, aproape şapte – opt 

ani în Holocaust. Sigur, mă vedeţi acum, 
sunt trainic. Şi daţi-mi voie să-mi îndrept 
acum un gând de pios omagiu faţă de 
memoria fostului preşedinte al Camerei 
Deputaţilor, domnul Ion Diaconescu, care, 
după 17 ani de detenţie, totuşi, a trăit 94 
de ani. Deci faceţi o asociere între sufe-
rinţă şi puterea omului de a suferi şi de a 
îndura şi viaţa lui ulterioară. Dar, în mod 
cert, Holocaustul ne-a marcat pe toţi, şi 
tineri şi bătrâni. Este întotdeauna prezent 
în subconştientul nostru. Am suferit şi am 
suferit. Gândiţi-vă, un copil de opt-nouă 
ani se duce să ia pâine pentru familia lui. 
Pentru un copil neevreu se dădea, spre 
exemplu, 700 de grame iar pentru un copil 
evreu – numai 200 de grame. Gândiţi-vă 
ce discriminare: cum se trăieşte cu 200 
de grame şi cu 700 de grame de pâine. 
Mă opresc aici.

Acum vreau să vă spun că, în Ro-
mânia, antisemitismul care, de fapt, a 
stat la originea acestui Holocaust, şi faţă 
de care nu avem voie să fi m indiferenţi, 
promovat cu o tentă naţionalistă, cu o 
motivaţie naţionalistă sau de alt gen, 
acest antisemitism legal, în România, 
nu mai există. Este, prin lege, interzisă 
orice manifestare antisemită. Din acest 

punct de vedere trebuie să mulţumesc 
Parlamentului României, autorităţilor 
române, care, asumându-şi Holocaustul, 
începând cu 2004, au consfi nţit această 
Zi Naţională de Comemorare, deci au luat 
măsuri legislative. Legea 107 este cea 
care nu permite, pedepseşte manifestări 
antisemite, şovine, rasiste, xenofobe. 
Sigur că situaţia noastră, a evreilor ca şi 
a celorlalte minorităţi naţionale este cu 
totul alta acum decât în trecut. Suntem 
cetăţeni liberi, români, cu aceleaşi drepturi 
şi îndatoriri. E normal şi o facem aşa cum 
se cuvine. În acelaşi timp, trebuie să vă 
spun un punct de vedere din partea cole-
gului meu, preşedintele Partidei Romilor, 
al lui personal şi – cred – şi al colegilor 
lui. Nu sunt satisfăcuţi de modul în care 
autorităţile româneşti tratează problema 
romilor în România şi a celor care au luat 
drumul străinătăţii. Deci, din partea lui, fac 
un apel, şi poate că, împreună cu dum-
neavoastră, reprezentanţi ai altor partide 
parlamentare, să vedem ce putem face 
mai mult pentru revenirea la normalitate.

În sfârşit, trebuie să vă spun că una din 
cele mai bune măsuri, metode ca oamenii 
să nu mai permită revenirea la ceea ce a 
fost este educaţia. În ţara noastră există 
programe de educaţie în şcoli, la diferite 
nivele, cu foarte bune rezultate. Şi mai 
menţionez un lucru: asistăm, în ultima 
vreme, la apariţia unor cărţi, articole, 
studii scrise de autori neevrei care pun în 
evidenţă suferinţele evreilor în Holocaust. 
Nu ştiu dacă e aici domnul Pavel Horj, 
de la PNL. Domnul Horj a făcut un gest 
formidabil: a identifi cat într-o pădure de 
lângă un sat care face trecerea din Ardeal 
în Bucovina, locul în care zeci de evrei au 
fost împuşcaţi de către trupele maghiare 
şi au fost lăsaţi acolo, fără a fi  îngropaţi, 
pradă animalelor sălbatice. Ei bine, dom-
nul deputat Horj a îndeplinit o misiune 
de onoare, de frăţietate, de solidaritate 
umană şi a marcat acel loc într-un mod 
special. Aş mai spune că în ţară au avut şi 
au loc acţiuni de comemorare a victimelor 
Holocaustului. Ceea ce constituie semne 
bune că în România lucrurile merg pe un 
făgaş bun. Să ne dorim acest lucru! 

Aş dori să închei spunând că am cerut 
sprijin din partea Parlamentului şi rog în 
continuare ca Parlamentul României să 
se apropie de problemele celor năpăstuiţi 
ai sorţii care au rămas în viaţă. Mă refer 
la un număr de evrei şi la toţi ceilalţi care 
au suferit de pe urma Pactului Ribbentrop-
Molotov: dezrădăcinaţi, puşi pe drumuri. 
Şi astăzi, societatea noastră nu are voie 
să nu-şi asume o răspundere şi să nu 
realizeze ceea ce e normal. Aş dori să 
fi ţi de acord să rememorăm suferinţele 
acelei perioade, să ne dorim ca aşa ceva 
să nu se mai întâmple nici aici şi nici în 
alte părţi. Este un obiectiv al umanităţii. 
Societatea umană nu are nevoie de crime, 
de genociduri, de Holocausturi. Aşa să ne 
ajute Dumnezeu să ducem la îndeplinire 
această dorinţă! Într-adevăr, memoria ce-
lor pieriţi în Holocaust să rămână veşnică, 
sub ocrotirea bunului Dumnezeu! Vă rog 
să-mi permiteţi să vă propun un moment 
de reculegere în memoria celor care şi-
au pierdut viaţa în condiţii dramatice în 
Holocaustul din România.

„ Î N  M O D  C E R T,  A  F O S T  H O L O C A U S T  Î N  R O M Â N I A ”
Discursul deputatului şi preşedintelui F.C.E.R., dr. AUREL VAINER, la sesiunea 
solemnă de comemorare a Zilei Naţionale a Holocaustului, care a avut loc la 
Parlamentul României, la 12 octombrie 2011
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Ajunul de Roş Haşana – Erev Roş 
Haşana 5772- la Sinagoga Mare din Bu-
cureşti a fost, aşa cum se cuvine de Ziua 
Judecăţii, dialog lăuntric fără menaja-
mente, dorinţă de a combate răul cu care 
se confruntă, azi, lumea contemporană, 
năzuinţă de a realiza o lume-Seder în res-
pectul valorilor omeniei, speranţă într-un 
an mai bun decât cel care a trecut. Au fost 
repere desprinse din gândurile rostite cu 
voce tare de lideri ai F.C.E.R. şi ai C.E.B., 
de Rabinul Rafael Shaffer. I-au ascultat, 
alături de enoriaşi, de prieteni ai lor, E.S. 
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului 
în România, alţi diplomaţi, înalţi ierarhi, 
personalităţi ale vieţii politice, sociale, 
culturale româneşti. Solemnitatea a fost 
deschisă de preşedintele C.E.B., Erwin 
Şimşensohn, care a dat citire mesajelor 
de felicitare adresate comunităţii noastre 
de fostul preşedinte director general al 
Societăţii Române de Radiodifuziune 
(SRR), Maria Ţoghină; Î.P.S. dr. Ioan 
Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit de Bucu-
reşti al Bisericii Romano-Catolice; actu-
alul preşedinte director general al SRR, 
András István Demeter, care au adresat 
comunităţii evreieşti din România bune 
urări de sănătate, pace şi succese în tot 
ceea ce întreprinde.

Optimism lucid
Un moment aparte l-a constituit lectura 

mesajului adresat de preşedintele Israe-
lului, Shimon Peres, tuturor comunităţilor 
din Diaspora. Darul de a reuni poporul 
evreu din întreaga lume, pe care-l are 
Anul Nou iudaic, având drept principală 
caracteristică analiza propriei conştiinţe 
şi a conştiinţei generale evreieşti, s-a 
împletit cu referiri la situaţia actuală a 
Israelului, în condiţiile mutaţiilor politice 
din Orientul Mijlociu, ale cererii adresate 
la O.N.U. de către Autoritatea Palestinie-
nă pentru proclamarea unilaterală a unui 
stat -, sinteză făcută cu optimism lucid, 
în care evaluarea exactă a difi cultăţilor a 
fost contrapunctată de încrederea că ele 
vor putea fi  depăşite. Una din îndatoririle 
fi ecăruia dintre noi de sărbători este să 
ne cumpărăm jilţuri în lăcaşurile de rugă-
ciune. În semn de gratitudine faţă de cei 
care au împlinit-o, preşedintele C.E.B. a 
citit lista, în ordine alfabetică, a enoriaşilor 
care şi-au asigurat aceste jilţuri.

Ce s-a întâmplat în 5771
Să fi m înscrişi în Cartea Vieţii cu să-

nătate, cu pace, cu împliniri! - ne-a urat 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
care a schiţat în linii mari ceea ce s-a 
realizat în 5771: o nouă etapă în activi-
tatea asistenţei sociale şi medicale, în 
care grupele de asistaţi au fost extinse 
până la cei născuţi imediat după război; 
intensifi carea voluntariatului la căminele 
de bătrâni; excelentul parteneriat cu Joint-
ul; funcţionarea cu succes a Clubului 
Generaţiei de Aur la Centrele Comuni-
tare Evreieşti; organizarea de sejururi la 
Centrele de Instruire şi Recreere pentru 
membrii acestui Club, rezidenţii din 
cămine, asistaţi şi neasistaţi. Dr. Aurel 
Vainer a vorbit despre una din priorităţile 
F.C.E.R.: grija pentru patrimoniul nostru 

sacru, amintind renovarea Sinagogii din 
Roman în anul care a trecut, dorinţa de 
a realiza, în 5772, reabilitarea Templului 
din Rădăuţi, a altor temple şi sinagogi din 
ţară, restaurarea, cu sprijinul Ministerului 
Culturii şi al Patrimoniului Naţional şi al 
Primăriei Capitalei, a Templului Coral 
din Bucureşti. În aceeaşi măsură s-a 
manifestat grija pentru buna întreţinere, 
îngrijire şi reparare a cimitirelor evreieşti 
din România. Domnia sa a subliniat faptul 
că, în prezent, ne bucurăm de prezenţa în 
comunităţile noastre a trei rabini: Rabinul 
Rafael Shaffer pentru Bucureşti şi Mun-
tenia, Rabinul Şlomo Tobias pentru Iaşi 
şi Moldova, Rabinul Abraham Ehrenfeld, 
pentru Oradea şi Transilvania. În vederea 
unei mai bune coordonări în lupta pentru 
combaterea antisemitismului şi a negării 
Holocaustului a fost înfi inţat Parteneriatul 
de Combatere a Antisemitismului între 
F.C.E.R., A.E.R.V.H., B’nai B’rith, Institutul 
„Wiesel”, Centrul de Monitorizare pentru 
Combaterea Antisemitismului, Cabinetul 
de Avocatură şi Consultanţă Nasty Vlă-
doiu. Anul care a trecut s-a caracterizat 
printr-o bogată activitate culturală, dialog 
interetnic şi interreligios. Loialitatea faţă 
de România şi solidaritatea cu Israelul au 
fost şi continuă să fi e coordonate esenţi-
ale ale modului nostru de a fi . 

„Judecăţile Domnului sunt 
adevărate, drepte toate”
Rabinul Şlomo Tobias a comentat 

un verset psalmic specifi c acestei zile: 
„Judecăţile Domnului sunt adevărate, 
drepte toate”. De ce este nevoie să se 
accentueze asupra faptului că „nu există 
nici o nedreptate” în judecăţile Sale? 
Pentru că - a răspuns Rabinul – omul 
este imperfect prin natura lui şi, în orice 
judecată omenească, se resimt aceste 
limite. De aceea nici unul dintre eroii bi-
blici nu e numit sfânt. Nici chiar patriarhii 
sau profeţii. Numai Dumnezeu, creatorul 
şi conducătorul tuturor făpturilor, unic şi 
imaterial, numai El are capacitatea de 
a judeca fără cusur. Numai Acela care 
„urzeşte inima tuturor, pricepe şi toate fap-
tele lor”. Acolo unde cuvintele sfârşesc, 
continuă muzica. A făcut-o şi în acest an 
Corul Sinagogii Mari – dirijor Maximilian 

Kertesz. Prim cantorul Iosif Adler este o 
prezenţă permanentă în obşte; glasul său 
inconfundabil ne însoţeşte în meditaţii, 
adâncindu-le. Dar, de Erev Roş Haşana 
5772, serviciul religios a fost ofi ciat, în 
chip de curtoazie pentru oaspetele C.E.B., 
de cantorul Baruch Finkelstein, din Sankt 
Petersburg. O voce care a făcut să tremu-
re sufl etele noastre odată cu tremuratul 
grav din psalmodierile sale.

Tradiţionalul început de An Nou iudaic 
a fost celebrat în cele mai îndepărtate 
colţuri din ţară, chiar acolo unde nu mai 
există decât câţiva coreligionari. Ca şi-n 
alţi ani, nici un evreu nu s-a simţit singur.

Masă festivă 
cu membrii comunităţii 

şi prietenii lor
Atmosfera de sărbătoare a continuat 

seara târziu în sala elegant aranjată 
de la JCC Bucureşti, unde s-au adu-
nat membrii comunităţii şi prietenii 
lor, personalităţi din lumea politică, 
economică,reprezentanţi ai Corpului 
diplomatic, în frunte cu E.S. Dan Ben-
Eliezer, ambasadorul Statului Israel la 
Bucureşti, ai cultelor, din lumea cultu-
rală şi artistică, ziarişti. Aici cei prezenţi 
au putut petrece câteva ore într-o 
atmosferă autentic evreiască. Gazda 
sărbătorii a fost Erwin Şimşensohn, 
preşedintele Comunităţii Bucureşti, 
care, împreună cu Edi Kupferberg, 
coordonatorul Cancelariei Rabinice, a 
vorbit despre semnificaţia sărbătorii, 
obiceiurile şi simbolurile Anului Nou, 
mai ales mierea semnificând dulceaţa 
vieţii în dorinţa de a avea un „an bun şi 
dulce“. Preşedintele F.C.E.R, dr. Aurel 
Vainer, a ţinut să ne amintească ce 
ne-a adus vechiul an şi perspectivele 
celui nou, dându-ne speranţe atât pen-
tru noi cât şi pentru Statul Israel. E.S. 
Dan Ben-Eliezer a urat celor prezenţi 
un an nou, plin de bucurii. În sfârşit, 
atât invitatul nostru, cantorul Baruch 
Finkelstein, din Sankt Petersburg cât şi 
prim-cantorul Iosif Adler au interpretat 
cu mare măiestrie cântece tradiţionale 
de Roş Haşana.

Organizatorii mesei, Peri Blănaru şi 
Victoria Demayo, au avut de rezolvat 
problema grea de a satisface toate 
cererile pentru participarea la masa 
festivă. Cu tact şi politeţe au reuşit, 
inspirate probabil de ideea că oamenii 
buni încap şi într-un loc mic. Ca de obi-
cei, bucătarii de la Căminul „Rosen” şi-
au făcut datoria, pe masă găsindu-se, 
alături de diferitele feluri, toate fructele 
care se consumă în mod tradiţional de 
Anul Nou.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

F e l i c i t ă r i  p r i m i t e  d e  R o ş  H a ş a n a

R O Ş  H A Ş A N A  5 7 7 2 
LA SINAGOGA MARE DIN CAPITALĂ

NĂZUINŢĂ CĂTRE O LUME-SEDER

Secretariatul de Stat pentru Culte a 
adresat felicitări Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România – Cultul Mozaic, 
subliniind, între altele, „bunele raporturi 
ale instituţiei noastre cu Federaţia Co-
munităţilor Evreieşti din România – Cultul 
Mozaic. Instituţia noastră şi-a propus să 
dezvolte cadrul unei cooperări cu rezulta-
te pozitive, atât pentru credincioşii evrei, 
cât şi pentru societatea românească.

În acest sens, asigurăm Cultul Mozaic 
din România de sprijinul nostru şi de buna 
conlucrare şi în viitor, în interesul întregii 
societăţi româneşti şi salutăm pe toţi evreii 
din România la acest nou început de an 
evreiesc!”

Mesajul ,  adresat preşedintelui 
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat, este 
semnat de secretarul de stat pentru Culte, 
Nicolae Adrian Lemeni.

*
 Domnule Preşedinte,
Am onoarea să vă adresez dumnea-

voastră şi întregii comunităţi evreieşti din 
România cele mai calde urări cu ocazia 
celebrării Anului Nou Evreiesc (Roş Ha-
şana).

Aşa cum ş t im d in  ca lendaru l 
evreiesc,aceasta este prima din cele 
zece zile în care este comemorată creaţia 

lumii de către El.
Un An Nou împlică, de asemenea, un 

nou început, o nouă speranţă pentru viitor.
Vă rog să primiţi, din partea mea, 

asigurarea celor mai înalte consideraţii şi 
urarea pentru dvs şi întreaga dvs familie 
„Shana tova umetukah”.

CLAUDIO PEREZ PALADINO
Ambasadorul Republicii Argentina
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R o n  M o -
ses, în vârstă 
de 10 ani, din 
Haifa, este o 
bucurie a pă-
rinţilor, ing. Ina 
şi ing. Eduard 
Moses, şi a bu-
nicului, ing. Je-
rome Moses, 
din Bucureşti, 
binecunoscut 
printre mem-
brii comunităţii 
pentru activita-
tea depusă în 
favoarea vârst-
n ic i lo r.  Ron 
este un elev 
model, înva-
ţă foarte bine 
şi are talente 
artistice şi ap-
titudini pentru 
creativitate.

PREZENT – TRECUT, TRECUT – PREZENT

„Cimitirul din Praga”, de Umberto Eco, 
roman discutat la Clubul de lectură, este „o 
carte doctă”, a caracterizat-o dr. Hary Kuller, 
fi indcă „cere” să cunoşti bine istoria Italiei şi 
istoria europeană din secolul XIX. Cartea are 
în vizor fabricarea miturilor antisemite folo-
site ca diversiune, de-a lungul timpului, de 
toate regimurile, în momente sociale difi cile. 
Scris sub forma unui „jurnal intim”, romanul 
demonstrează că antisemitul este un ins 
căruia îi place să urască evreii. Modul lui de 
viaţă este „odi ergo sum” – „urăsc, deci exist”. 
Vorbitorul a accentuat asupra sistemului de 
lucru al serviciilor secrete din diferite ţări ale 
Europei veacului al XIX-lea pentru formarea 
unui curent de opinie antisemit. Secolul în 
care are loc acţiunea romanului este văzut 
din perspectiva celui următor, în care a fost 
făptuit Holocaustul. 

„Cartea te învaţă cum reuşeşte antisemi-
tismul să aibă priză în mase: prin falsifi carea 
de documente, prin minciună comandată de 
regizorii lumii, a subliniat Eva Ţuţui. Simoni-
no, falsifi cator perfect, este totodată prototi-

pul ticălosului perfect. „Cimitirul din 
Praga” este „o carte a manipulărilor 
în secolul XIX”, a opinat Eva Galam-
bos, cu fapte de istorie şi personaje 
reale, construită pe mai multe pla-
nuri, o carte „stufoasă”. Simonini este 
împotriva lui Garibaldi, a revoluţiei 
franceze, a Comunei din Paris, a 
arătat dr. Lya Benjamin. Tipologia 
antisemitului este, în acelaşi timp, 
tipologia conservatorului observând 
că nu întotdeauna antisemitul este 
lipsit de înzestrări intelectuale. Iulia 
Deleanu a făcut câteva observaţii 
de natură stilistică. În roman îşi dau 
mâna Eco editorialistul, cu ironie 
sagace faţă de elemente perene 
din subteranele istoriei, Eco erudi-

tul umanist, Eco constructorul de cărţi cu 
reţetă de succes. Este vorba de alegerea 
unei teme sensibile, de ştiinţa dozajului unor 
ingrediente cu priză la public: violenţă, sex, 
spionaj, istorie ocultă. Scrierea „din cap” are 
toate avantajele şi dezavantajele formaţiei 
de om de ştiinţă a autorului. Decriptarea an-
tisemitismului este pretext pentru Eco spre a 
demonstra permanenta manipulare a omului 
„de pe stradă” în toate privinţele. Cristina 
Toma a considerat că „Cimitirul din Praga” 
este o aluzie la realităţi din zilele noastre. 
S-a discutat despre manifestări antisemite în 
prezent, propaganda antisemită din revista 
„Lumea” şi nevoia de a se lua atitudine (Iancu 
Ţucărman); lipsa de receptivitate la adevăr 
a antisemitului, care nu vrea să-l audă şi 
faptul că, deşi în democraţie este asigurată 
libertatea de opinie, există în România o 
legislaţie împotriva acestor manifestări, dar 
nu se aplică (Anette Vainer); acordarea unei 
atenţii mărite antisemitismului camufl at (Ar-
nold Weisenberg). (I.D.)

S-a întâmplat astă primăvară, într-o sală a unui tribunal 
din Budapesta. La citirea sentinţei de către judecător, cei 
prezenţi au început să aplaude frenetic. Mai rar astfel de 
manifestări, dar dacă adevărul învinge şi celui învinovăţit i 
se face dreptate, hotărârea merită să fi e primită cu entuzi-
asm. Numai că, în acest caz, formula nu se prea potrivea. 
Inculpatul, Sandor Kėpiró, a fost un presupus criminal de 
război. El a fost acuzat că, fi ind ofi ţer de jandarmi în peri-
oada celui de-al doilea război mondial, ar fi  fost implicat în 
asasinarea a 400 de evrei şi 800 de sârbi în timpul unui 
raid din Novi Sad, împotriva partizanilor. Atunci, o parte din 
Voivodina şi Novi Sad s-au afl at sub ocupaţie ungară. El 
a mai fost suspectat că ar fi  fost responsabil de moartea 
altor 30 de civili, împuşcaţi la Novi Sad pe malul Dunării. 
Kėpiró a fost de două ori condamnat, o dată la începutul 
lui 1944, la închisoare (această hotărâre a fost invalidată 
după ocuparea Ungariei de către trupele germane) şi în 
1946, de către Tribunalul Poporului, în absenţă, deoa-
rece a fugit din Ungaria, s-a stabilit în Austria şi apoi în 
Argentina. A revenit în ţară în 1996. Aici a fost găsit de 

Efraim Zuroff, şeful fi lialei israeliene a Centrului “Simon 
Wiesenthal”, Kėpiró ocupând locul trei pe lista criminalilor 
de război căutaţi. Procesul a început în primăvara acestui 
an, iar verdictul, în primă instanţă, a fost achitarea, din 
lipsă de probe. Acest verdict a fost aplaudat. Era limpede 
că publicul s-a solidarizat cu inculpatul.

Atât avocaţii apărării, cât şi procurorii au făcut recurs, 
numai că în zadar; între timp, Kėpiró, care avea 97 de 
ani, a decedat. Astfel că nu se va putea afl a adevărul. 
Argumentele judecătorului au fost explicate în cele 90 de 
pagini ale deciziei. Trebuie să recunoaştem, este foarte 
greu ca, după scurgerea a aproape a 70 de ani, să mai 
găseşti martori în viaţă şi se pare că documentele pri-
mului proces, cel din 1944, au dispărut. Dovezile au fost 
indirecte iar judecătorul nu a ţinut cont de ele. Dar aici nu 
vrem să vorbim în primul rând de verdict, ci de atitudinea 
sălii. În ce fel de lume trăim, dacă achitarea unui presupus 
criminal de război este primită în 2011 cu aşa un entuzi-
asm! Repet: Kėpiró nu a fost găsit nevinovat, ci achitat 
din lipsă de probe. Din păcate, astfel de manifestări sunt 

din ce în ce mai frecvente în multe locuri din Europa. Nu 
ne mirăm foarte mult că s-a întâmplat în Ungaria, unde 
un partid de extremă dreaptă face parte din Parlament, 
iar deputaţii lui au atitudini antisemite chiar în şedinţele 
publice ale forului legislativ; că formaţiuni paramilitare de 
extremă dreapta îi ameninţă pe romi, iar, din motive elec-
torale, guvernul de centru-dreapta face prea puţin pentru 
a le stăvili. Dar molima se răspândeşte, antisemitismul, 
atitudinile antirome, antiislamice, reacţiile dure, inclusiv 
asasinări ale unor democraţi, se multiplică. Asemenea 
manifestări au loc chiar în ţări cu tradiţie democratică, 
vezi cazul Norvegiei.

Aplauzele de la tribunalul din Budapesta sunt de rău 
augur, sunt semnele unei gândiri de care credeam că 
am scăpat. Nu este aşa, numai că soluţiile găsite pentru 
a o contracara nu par a fi  prea efi ciente. Mă întreb, în 
fi nal, cum ar reacţiona publicul din România la o presu-
pusă achitare a lui Ion Antonescu? Prefer să nu ghicesc 
răspunsul.

EVA GALAMBOS

COPIII

A P L A U Z E  Î N  S A L A  D E  T R I B U N A L

realitatii evreiesti Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării (CNCD), 
luptă împotriva antisemitismului
Reuniunea Forumlui B’nai B’rith 

România (BBR) din septembrie a 
avut ca subiect o temă incitantă – o 
informare despre activitatea CNCD, 
mai ales în domeniul eforturilor de 
combatere a antisemitismului. În pri-
ma parte a întâlnirii, participanţii au 
ascultat detalii despre agenda B’nai 
B’rith Europa, dezbătută la reuniunea 
Consiliului Executiv de la Bruxelles. A 
fost prezentat şi programul Forumu-
lui Tinerilor care se va desfăşura în 
acest an la Berlin, unde va participa, 
din partea României, Erwin Şimşen-
sohn, preşedintele C.E.B., şi Andrei 
Schwartz – Timişoara. Ing. José Iaco-
bescu, preşedintele BBR, a vorbit şi 
despre demersurile PCA (Parteneriatul 
pentru Combaterea Antisemitismului) 
la forurile guvernamentale române, 
respectiv la MAE, în privinţa poziţiei 
pe care România urma să o adopte 
atât la Adunarea Generală a ONU, 
în cazul unui vot pentru declararea 
independenţei statului palestinian, cât 
şi la reuniunea Durban III, for al ONU 
care s-a transformat în platformă a 
antiisraelismului.

În partea a doua, invitaţii BBR, 
Dragoş Tiberiu Niţă, secretar de stat 
şi vicepreşedintele CNCD, şi consilier 
Aurora Martin, au prezentat pe larg 
activitatea organizaţiei care se ocupă 
de 14 domenii de discriminare, inclusiv 
cea etnică. Ea pune un mare accent şi 
pe componenta educativă, unde există 
numeroase programe şi proiecte care 
se realizează împreună cu universităţi 
şi cu societatea civilă. CNCD acţionea-
ză atât pe baza sesizărilor venite din 
afară, cât şi prin autosesizare, pe baza 
unor articole din media sau prin cola-
borare cu ONG-uri. În ceea ce priveşte 
problemele antisemitismului, în 2008 
au fost întocmite opt dosare, în 2009 - 
cinci dosare, iar în 2011- două dosare. 
O parte dintre ele au fost rezolvate prin 
sancţionarea administrativă a celor în 
cauză. Oricine poate face sesizări la 
CNCD, există formulare pe internet, 
pe site-ul Consiliului, ele trebuie com-
pletate şi, însoţite de probe, trimise 
la CNCD, au arătat cei doi invitaţi. A 
fost realizat şi un sondaj cu privire la 
atitudinea celor chestionaţi faţă de 
minorităţi, rezultatele fi ind favorabile 
evreilor, au afi rmat ei. Participanţii au 
pus numeroase întrebări. Astfel, Eva 
Galambos („Realitatea Evreiască”) a 
arătat că se cunoaşte prea puţin des-
pre activitatea CNCD şi ar trebui me-
diatizată mai mult. Dr. Alexandru Elias 
a atras atenţia asupra neaplicării unor 
prevederi legislative bune în domeniul 
discriminării, precum şi a apariţiei unor 
atitudini insidioase în mass-media, în 
talk-show-uri şi alte forumuri în care 

antisemitismul se manifestă prin min-
ciuni şi omisiuni. O mare problemă 
o constituie atitudinile antisemite pe 
forumurile on-line şi pe bloguri, precum 
şi antisemitismul religios. 

În cuvântul său, dr. Aurel Vainer, 
preşedintele Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România, a apreciat 
modul în care lucrează Consiliul, 
care a reacţionat prompt la sesizările 
F.C.E.R. El a informat şi despre par-
ticiparea la o reuniune din Ucraina, 
dedicată combaterii antisemitismului, 
soluţia la această problemă fiind 
în primul rând educaţia. F.C.E.R., 
a spus vorbitorul, urmează politica 
uşilor deschise pentru a se cunoaşte 
mai bine contribuţia evreilor la cultură 
şi civilizaţie în România, amintind 
în acest sens ultima manifestare de 
la Hârlău despre istoria evreilor din 
această zonă, care a avut un mare 
succes şi o mare audienţă din partea 
populaţiei româneşti. Guvernul român 
şi numeroşi oameni politici apreciază 
activitatea populaţiei evreieşti, a sub-
liniat preşedintele Federaţiei. Erwin 
Şimşensohn, preşedintele C.E.B., s-a 
interesat de ponderea discriminării în 
România şi despre numărul de cazuri 
rezolvate. Dr. Lya Benjamin a atras 
atenţia asupra unor manifestări făţiş 
antisemite cum a fost cazul la Târgul 
de carte Gaudeamus, legate de o 
lucrare despre Paulescu. Ea a pre-
luat ideea discriminării prin omisiune 
cu referire la o dezbatere de la TV 
Cultural despre procesele politice din 
România, inclusiv al lui Ion Antonescu, 
unde nu a fost amintită politica sa faţă 
de evrei. Destinul populaţiei evreieşti 
nu intră în atenţia istoriei şi societăţii 
româneşti, a subliniat vorbitoarea. 
Dr.Aurel Ioviţu s-a interesat de relaţiile 
CNCD cu alte organisme ale statului 
şi a vorbit de asemenea despre anti-
semitismul de pe forumurile on-line iar 
ing. Iancu Ţucărman a amintit despre 
antisemitismul revistei “Lumea”. Mihai 
Postescu, preşedintele unui ONG care 
se ocupă de educaţie, a subliniat im-
portanţa acestui aspect în combaterea 
antisemitismului şi a propus realizarea 
de schimburi între tinerii din România 
şi Israel. Luând cuvântul din nou, d-na 
Aurora Martin a răspuns la întrebări. 
Ea a arătat că 90 la sută dintre petiţii 
au fost sau sunt pe cale de a fi  re-
zolvate, a relatat despre difi cultăţile 
în activitatea Consiliului şi lipsa de 
fonduri dar şi despre parteneriatele cu 
societatea civilă. Încheind reuniunea, 
ing. José Iacobescu şi-a exprimat 
satisfacţia pentru desfăşurarea dialo-
gului şi a mulţumit atât invitaţilor cât 
şi participanţilor la dezbatere. (E.G.)

Cronica B’nai B’rith

Clubul cărţii
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LEH LEHA (Geneza 12:1 – 17: 27)
Se citeşte sâmbătă, 5 noiembrie 2011 
Dumnezeu îi porunceşte lui Avram să plece din Ur – 

Caldeea - şi să meargă spre „ţara pe care i-o va arăta”: 
Canaan. Avram este binecuvântat de Dumnezeu. Avram 
pleacă împreună cu soţia sa, Sarai. Lor li se alătură Lot, 
fi ul fratelui său, Haran. În Egipt, el o prezintă pe Sarai 
drept sora lui, fi indcă, fi ind foarte frumoasă, el era în pe-
ricol să fi e omorât, ca ea să poată deveni soţia altcuiva. 
Sarai este luată la palatul Faraonului. Când adevărata 
identitate a lui Sarai iese la iveală, Faraonul îi izgoneşte 
din Egipt. Avram se întoarce în Canaan împreună cu 
Sarai şi cu Lot. Lot se îndreptă spre Câmpia Iordanu-
lui. Avram ascultă porunca Domnului de a se stabili în 
Canaan. Este nevoit să poarte războaie cu împăraţii 
unor ţinuturi vecine şi iese învingător eliberându-l pe 
Lot, luat prizonier. Melhisedec, împăratul Salemului, îl 
binecuvântează şi-l roagă să-şi păstreze averile pentru 
sine. Avram refuză. Dumnezeu îl binecuvântează a 
doua oară pe Avram, reînnoindu-şi făgăduiala că va da 
Canaanul lui Avram. 

După obiceiul antic, soţiile sterpe le ofereau soţilor 
pe slujnicele lor, pentru a le face copii. Aşa procedează 
şi Sarai cu slujnica sa, Agar, care-l naşte pe Ismael. 
Dumnezeu schimbă numele lui Avram în Avraham şi 
al lui Sarai în Sara, asigurându-l pe Avraham că o va 
binecuvânta pe Sara cu un fi u. „Să păzeşti legământul 
Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam”, a 
zis Dumnezeu, cu referire la circumcizie. 

Circumcizia, legământul lui Avram cu Dumnezeu, 
este prima condiţie, pentru partea bărbătească, a apar-
tenenţei la poporul evreu şi la religia mozaică. 

VAIEIRA (Geneza 18:1 – 22: 24)
Se citeşte sâmbătă, 12 noiembrie 2011
Avraham este vizitat de trei îngeri, trataţi foarte os-

pitalier. Aceştia îl binecuvântează şi-i transmit Cuvântul 
Divin: Sara va naşte un fi u, care se va numi Itzhak. 
Dumnezeu îi dezvăluie lui Avraham hotărârea de a dis-
truge oraşele Sodoma şi Gomora, din pricina decăderii 
morale a locuitorilor. Atunci Avraham încearcă să-L în-
duplece pe Dumnezeu să nu-Şi pună planul în aplicare 

argumentând că poate se vor fi  găsind acolo şi oameni 
curaţi. Doi îngeri, soli ai Divinităţii, ajung la Sodoma şi 
Lot îi adăposteşte peste noapte. Oamenii din Sodoma îi 
cer lui Lot să li-i predea pentru abuz sexual. Lot refuză, 
dar argumentele lui Avraham cad. Lot, soţia şi fi icele lui 
sunt înştiinţaţi de Dumnezeu, prin intermediul celor doi 
îngeri, să plece din acele locuri. Unul dintre ei le spune 
să nu privească înapoi. Sodoma şi Gomora sunt distru-
se. Soţia lui Lot priveşte, însă, în urmă şi se transformă 
într-un „stâlp de sare”. Fiicele lui Lot, crezând că nu va 
mai exista omenire, comit incest cu tatăl lor. Avraham 
s-a aşezat în Gherar, declarând-o pe Sara sora lui. Sara 
este luată în palatul lui Avimeleh, împăratul Gherarului. 
Dumnezeu îl avertizează, în vis, că ar putea muri din 
cauza Sarei, măritată cu Avraham, dacă nu o înapoiază 
soţului ei. Avimeleh i-a înapoiat-o, împreună cu o serie de 
daruri, invitându-l să „locuiască unde-i va plăcea”. Agar, 
împreună cu fi ul ei, Ismael, sunt izgoniţi de Sara, fapt 
care-l mâhneşte pe Avraham. Dumnezeu îi făgăduieşte 
că Itzhak va purta moştenirea sa, dar şi din Ismael va 
„face un neam”. Are loc un diferend între Avimeleh şi 
Avraham, după care se împacă şi Avraham sapă o fân-
tână care se va numi Beer-Sheva. Dumnezeu îl supune 
pe Avraham la cea mai grea încercare: să i-L jertfească 
pe Itzhak. Dumnezeu îi opreşte mâna, prin glasul unui 
înger. Se face o genealogie a urmaşilor lui Nahor. 

Avraham este primul umanist cunoscut în istorie, dar 
şi primul nevoit să recunoască răul din natura umană. 
Omul este supus greşelii şi suferă de o curiozitate fără 
limite care se întoarce împotriva sa. Dar omul este, 
totodată, capabil de jertfă supremă pentru credinţa lui.

HAIEI SARA (Geneza 23: 1 – 25: 18)
Se citeşte sâmbătă, 19 noiembrie 2011
Sara moare la Kiriat Arba – Hebron. Avraham cum-

pără de la Efron Hititul locul şi peştera Machpela, unde 
avea s-o înmormânteze pe Sara. Cel mai vârstnic dintre 
slujitorii săi este trimis în Caldeea cu daruri de preţ, să 
găsească o soţie pentru Itzhak. El roagă Divinitatea să 
trimită un semn: fata care va da de băut lui şi cămilelor 
sale să devină soţia lui Itzhak. Cea care se comportă 
astfel este Rebeca, fi ica lui Betuel, nepoată a lui Nahor. 

Itzhak o duce pe Rebeca în cortul său. Avraham se 
recăsătoreşte cu Ketura şi au copii. Când Avraham „a 
fost adăugat la poporul său”, Itzhak şi Ismael l-au înmor-
mântat alături de Sara în peştera Machpela. 

Cultul morţii şi cultul vieţii se împletesc în viaţa evre-
iască. Avraham are grijă ca locul de veci al Sarei să fi e 
ocrotit. De aceea îl cumpără. Tot el se ocupă de căsătoria 
fi ului său. Abia după aceea se recăsătoreşte. Itzhak şi 
Ismael au grijă împreună ca tatăl lor să fi e înmormântat 
în peştera Machpela, lângă Sara. Moartea este privită 
ca o reintrare în sufl etul naţional. 

TOLDOT (Geneza 25:19 – 28: 9)
Se citeşte sâmbătă, 26 noiembrie 2011
Rebeca, însărcinată fi ind, simte cum se bat pruncii 

în pântecele ei şi vrea să afl e motivul. Dumnezeu îi răs-
punde: „Două neamuri sunt în pântecele tău”. Se nasc 
Esav şi Iaacov. După ce devin adulţi, Esav îi vinde lui 
Iaacov, pentru o fi ertură de linte, dreptul primului născut. 
Când ajunge în Gherar, Isaac repetă istoria lui Avraham, 
dând-o pe Rebeca drept sora lui, pentru a-şi salva 
viaţa. 

Există neînţelegeri, apoi împăcări între păstorii lui 
Avimeleh şi cei ai lui Itzhak şi sunt săpate fântâni care 
poartă numele de Sitna - Gâlceavă şi, respectiv, Reho-
vot – „Domnul ne-a făcut loc larg”. Avimeleh recunoaşte 
că Dumnezeu este cu Itzhak. Cei doi serbează pacea. 
După plecarea lui Avimeleh, Itzhak sapă o fântână şi 
numeşte Beer-Şeva cetatea pe care o întemeiază aco-
lo. Vânătorul Esav se însoară cu două hitite, prilej de 
mâhnire pentru părinţi. 

Rebeca ascultă discuţia între Esav şi Itzhak, îmbătrâ-
nit, aproape orb, privind binecuvântarea, şi pregăteşte 
mâncarea dorită de soţul ei, trimiţându-l pe meditativul 
Iaacov să i-o ducă spre a o primi. Prevăzător, Iaacov 
se acoperă cu blana iezilor sacrifi caţi. „Glasul este al lui 
Iaacov, dar mâinile sunt ale lui Esav”, observă Itzhak, 
dându-i binecuvântarea. Esav vrea să-şi omoare fra-
tele. Rebeca îl trimite pe Itzhak la fratele ei, Lavan, în 
Haran.

Încleştarea între fraţi este, metaforic, una din proble-
mele, nerezolvate încă, ale umanităţii. Aparent, Itzhak 
se lasă păcălit de Iaacov. El înţelege că forţa spirituală 
a mezinului prevalează asupra forţei fi zice a fratelui 
cel mare. Îndepărtarea lui Esav de tradiţie pregăteşte 
accesul lui Iaacov la moştenirea spirituală. Preferinţa 
Rebecăi este doar simţ al observaţiei.

R.E. 
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D e  c e  n e  i u b e s c  a t â ţ i a  o a m e n i ?
Bună întrebare, evident retorică şi 

cu un umor tipic evreiesc, pusă de Liviu 
Beris, la finele mesei premergătoare 
postului de Iom Kipur. Dineul a fost oferit 
de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, cu prilejul prezenţei în ţară, de Ziua 
Holocaustului, a rabinului Andrew Baker, 
director în cadrul Departamentului pentru 
Relaţii Internaţionale al American Jewish 
Committee, şi a doctorului Radu Ioanid, 
director în cadrul Muzeului Memorial al 
Holocaustului de la Washington. Ambii 
oaspeţi au fost distinşi cu medalia „Prieten 
al Comunităţilor Evreieşti din România”.

Liviu Beris este un supravieţuitor, cum 
l-a prezentat dr. Aurel Vainer, sau un copil 
(cum se prezintă singur), care, la 84 de 
ani, continuă să se întrebe „de ce?”. De 
pildă, „de ce ne iubesc atâţia oameni, de 
ne-ar strânge în braţe până ne-ar pieri su-

fl area?” De ce suntem aşa iubiţi de mulţi 
maturi, dar şi de mulţi copii, de elevi sau 
de studenţi din campusurile universitare?

De ce e aşa de greu să fi i evreu, dar to-
tuşi aşa de frumos, se întreabă acest om, 
care a făcut faţă deportării în Transnistria, 
drumului înapoi, care a fost departe de 
o călătorie de plăcere, ca şi unei dure 
intervenţii chirugicale? O altă întrebare 
rămasă fără un răspuns concret… Pro-
babil că aşa e şi bine să intri în postul de 
Iom Kipur, cu multe întrebări în minte şi 
în sufl et, întrebări ale căror răspunsuri nu 
pot fi  găsite nici în timpul celei mai lungi 
zile pentru evrei.

Aşa cum i-a spus şi preşedintelui 
Băsescu, rabinul Baker le-a împărtăşit 
comesenilor opinia sa, conform căreia ar 
fi  un sprijin important pentru comunitate 
dacă s-ar realiza la Bucureşti un muzeu al 

vieţii evreieşti pe meleagurile româneşti. 
De altfel, a arătat dr. Aurel Vainer, această 
idee îşi găseşte deja concretizarea în 
sinagogile renovate, unde există şi un 
spaţiu muzeistic refl ectând viaţa evreilor 
din regiunile respective.

Directorul Departamentului pentru 
Relaţii Internaţionale al American Jewish 
Committee a remarcat modul în care, 
acum, în România se recunoaşte suferin-
ţa poporului evreu în timpul Holocaustului.

„Este o mare realizare că românii 
recunosc astăzi că şi în această ţară 
a existat Holocaust”, a afi rmat Rabinul 
Rafael Shaffer, născut la Arad şi plecat în 
Israel pe vremea când „în România nici 
nu se vorbea de Holocaust”.

Având în vedere difi cultatea pe care 
fi ecare evreu o resimte de Iom Kipur, când 
trebuie să îşi ceară iertare celor faţă de 
care a greşit, vorbitorii au fost unanimi 
în a recunoaşte difi cultatea ca o ţară să 
recunoască şi să îşi asume momentele 
de rătăcire. Pe de altă parte, a ţinut să 
evidenţieze Radu Ioanid, dacă evreii din 
România nu trebuie să devină ei înşişi 
intransigenţi, nici nu trebuie trecută cu 
vederea o recrudescenţă a opiniilor în fa-
voarea mareşalului Antonescu. „F.C.E.R. 
a fost printre cei care au cerut şi care au 
făcut eforturi pentru înlăturarea statuii 
lui Antonescu şi nici nu ne-am sfi it, deşi 
suntem aliaţi politici, să îi semnalăm 
preşedintelui Băsescu faptul că nu pot 
fi  imputate regelui Mihai măsurile luate 
de Antonescu, dat fi ind că acesta era 
fuhrer-ul României la vremea respectivă”, 
a spus dr. Aurel Vainer, îndemnând evreii 
din România să aibă o atitudine lipsită de 
echivoc faţă de cei care sunt vinovaţi în 
faţa istoriei, dar să nu devină mai virulenţi 
decât israelienii înşişi. „Faţă de actualul 

I o m  K i p u r  l a  S i n a g o g a  M a r e
Iom Kipur, Ziua Căinţei şi a Iertării, a început în seara de vineri, 7 octombrie, 

şi s-a încheiat cu sunetul Şofarului din seara de 8 octombrie. În Sinagoga Mare 
s-au adunat numeroşi enoriaşi, mulţi israelieni, cu copii mai mici, mai mari, care 
ne-au bucurat ochii şi inima, deşi nu este o zi-sărbătoare. Cântecele, rugăciunile, 
atmosfera nu au fost apăsătoare, obştea evreiască nu este dominată de pesimism, 
se simte o permanentă revigorare. Regretăm greşelile noastre şi ale semenilor 
noştri, dar ştim că bunăvoinţa şi perseverenţa în Bine înving. Cantorii Iosif Adler şi 
Baruch Finkelstein (invitat din Sankt Petersburg) au însoţit cu frumoasele lor voci, 
cu harul lor, întreaga ceremonie. Noul rabin, Rafael Schaffer, a rostit o alocuţiune 
despre semnifi caţia Zilei Căinţei. Preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, a fost 
sufl etul ceremoniei, a chemat la Tora oaspeţi de seamă şi membri ai comunităţii. 
S-a rostit şi s-a cântat Kol Nidrei, s-au rostit rugăciuni de Kabalat Şabat, apoi 
Maariv. A doua zi, au urmat rugăciunile de Şaharit, Izkor pentru morţii cei dragi, 
Musaf, Minha, Neila. Dintre participanţi amintim, fără pretenţia unei liste exhaustive, 
conducerea F.C.E.R., senatorul Radu F. Alexandru, dr. Irina Cajal, subsecretar de 
stat la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, reprezentanţi de la Congresul 
Evreiesc American, directorul Programului Joint pentru România, Israel Sabag, 
ş.a. (B.M.M.)

Un nou an 
de studii 

Talmud-Tora
La 25 septembrie a.c. s-a deschis 

noul an de studii în cadrul cursurilor 
de Talmud-Tora, atât la copii cât şi la 
adulţi. Programul cuprinde o serie de 
tematici, propuse de cursanţii care au 
frecventat aceste lecţii. Edi Kupferberg, 
coordonator al Cancelariei Rabinice, 
l-a prezentat cu acest prilej pe noul 
rabin, Rafael Shaffer, care va fi  unul 
dintre profesorii cursului. Cu acest 
prilej, Eminenţa Sa a vorbit despre 
rugăciunea de Roş Haşana. După 
prezentarea principalelor idei şi sem-
nifi caţii ale acesteia, cei prezenţi au 
pus o serie de întrebări, prima lecţie 
transformându-se într-un exemplu de 
predare interactivă. (E.G.)

curent de reconsiderare a vinovăţiei lui 
Antonescu, ne propunem să lansăm o 
dezbatere publică, eventual chiar la un 
post de televiziune, pentru a putea apăra 
adevărul istoric”, a promis preşedintele 
F.C.E.R., deputatul Aurel Vainer.

A fost apreciată şi atitudinea României 
la votul împotriva primirii statului palestini-
an la UNESCO, şeful B’nei B’rit România 
subliniind că ministrul de externe Bacon-
schi a promis reprezentanţilor evreilor din 
România că delegaţia ofi cială a României 
va părăsi lucrările Durban III dacă se 
vor lansa atacuri împotriva Israelului şi 
că misiunea României se va abţine de 
la vot în cazul discutării aderării statului 
palestinian la ONU. 

Masa premergătoare sărbătorii de 
Iom Kipur i-a prilejuit vicepreşedintelui 
F.C.E.R.,  Paul Schwartz, să omagieze 
modul exemplar în care sunt organiza-
te manifestările realizate de American 
Jewish Committee.

ALEXANDRU MARINESCU
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Rep: Sunteţi încăpăţânat sau, atun-
ci când sunteţi convins de adevărul 
cercetărilor dumneavoastră, mergeţi până 
la capăt? Vă întreb asta pentru că, la mo-
mentul la care aţi făcut descoperirea, o fo-
arte mare parte a colegilor dumeavoastră 
a fost foarte, foarte sceptică. 

D.S.: Nu, nu cred că sunt încăpăţânat. 
Ştiu să-i ascult şi pe ceilalţi, sunt deschis 
ideilor noi dar când sunt convins de ceva, 
în cazul acesta, dacă am fost convins că 
cercetarea mea era corectă, atunci mă lupt 
pentru adevăr! Fără ezitare! Nu mă sperie 
nimeni şi nimic!

Rep: Dar nu este uşor…
D.S.: Ai absolută dreptate, nu e uşor! Şi 

n-a fost uşor pentru că, pe vremea aceea – 
vorbim de o perioadă de acum 27 – 30 de 
ani – eram un tânăr cercetător, la începutul 
carierei mele academice iar unii…chiar 
m-au ameninţat! Mi-a fost atunci teamă 
că mi-aş putea pierde poziţia academică!

Rep: Sunt foarte curioasă: ce v-a făcut 
să vă uitaţi la cristale în felul în care aţi 
făcut-o? De ce aţi folosit metoda pe care 
aţi folosit-o?

D.S.: O să-ţi explic puţin ce s-a în-
tâmplat atunci.Eram în perioada sabatică 
de la Tehnion. Doi ani, la Biroul Naţional 
de Standarde, care este un institut de 
cercetări din Maryland, Statele Unite. 

Proiectul cu care am venit acolo 
urmărea obţinerea de noi aliaje de alu-
miniu iar tendinţa la ora aceea era de 
obţinere a noilor aliaje prin solidifi care 
rapidă. Aşa că am preparat nişte aliaje 
Al – Mangan şi le-am studiat folosind me-
toda de microscopie electronică, cu care 
am lucrat cea mai mare parte a timpului. 
(...) Am preparat multe serii de aliaje cu 
conţinut diferit de mangan: 1% mangan, 
2% mangan, 3% mangan, ş.a.m.d. până 
la 30% mangan. Şi într-unul dintre aceste 

aliaje am descoperit acea fază care mai 
tîrziu a fost denumită cvasicristale! 

Rep: Vă mai amintiţi ce reacţie ati avut 
când aţi văzut structura aceea atât de 
neobişnuită?

D.S.: Primele mele cuvinte au fost: “Nu 
există o astfel de creatură, aşa ceva nu 
poate exista!!”…Apoi am făcut o serie de 
experimente ca să văd ce este! Cred că 
era 8 aprilie 1982 şi ştiu că am petrecut- o 
toată, analizând faza aceea. 

Rep: După asta a fost nevoie de 10 
ani ca să convingeţi întreaga comunitate 
ştiinţifi că de faptul că aveaţi dreptate. 

D.S.: S-a întâmplat gradual. Întâi, după 
publicare, în 1984 (un articol semnat de 
mine şi de încă alţi patru colegi cu care 
am lucrat la proiect), a fost verifi cată ex-
perimental şi de alţii, care au repetat ex-
perimentul meu. Dar a existat comunitatea 
cristalografi lor din întreaga lume, care este 
organizată în ceea ce se numeşte Uniunea 
Internaţională a Cristalografi lor; ei au fost 
cei care nu mi-au acceptat rezultatele. 
Aşadar, lipsea acceptarea ofi cială. Şi asta 
pentru că aceşti oameni credeau doar 
în metoda de difracţie cu raze X şi nu în 
difracţia electronică. 

Rep: Aşadar, era vorba doar de 
o metodă diferită. Deci aţi avut ceea 
îndeobşte numim fler sau aţi ştiut că 
numai această metodă vă poate duce 
undeva?

D.S.: Oh, nu, n-a fost vorba de fl er, eu 
foloseam microscopia electronică încă de 
când eram student! Toate aliajele pe care 
le-am făcut au fost studiate apoi mai ales 
folosind această metodă.

Rep: Să vorbim puţin şi despre Teh-
nion. Ce v-a determinat să vă întoarceţi din 
Statele Unite? De ce n-aţi rămas acolo?

D.S.: Aş fi  putut să rămân acolo dar 
aveam deja o poziţie de profesor la 

P r e m i u l  N o b e l  p e n t r u  m e d i c i n ă

Laurea-
ţii Premiului 
Nobel pentru 
medicină din 
acest an „au 
revoluţionat 
înţelegerea 
s is temulu i 
i m u n i t a r , 
descoperind 
principi i le-

cheie ale activării sale”, se arată în 
comunicatul Comitetului Nobel.

Bruce Beutler, 55 de ani, şi Jules 
Hoffmann, 70 de ani, alături de ca-
nadianul Ralph Steinman, 68 de ani, 
au revoluţionat cunoştinţele legate de 
sistemul imunitar, a declarat secreta-
rul Comitetului Nobel pentru Medicină, 
Goran Hansson.

Cercetările efectuate de cei trei la-
ureaţi deschid calea pentru noi medi-
camente şi vaccinuri şi pentru o luptă 

mai efi cientă împotriva defi cienţelor 
imunitare precum astmul, poliartrita 
reumatoidă şi Maladia lui Crohn.

Bruce Beut ler  ş i  f rancezul 
Hoffmann au descoperit „proteinele 
receptoare care recunosc micro-orga-
nismele (nocive) şi activează sistemul 
imunitar, prima etapă a răspunsului 
imunitar al organismului”, explică 
Comitetul Nobel.

În 1998, Beutler a stabilit legătura 
între modul în care se apară musculiţa 
Drosophila melanogaster şi mamifere, 
deschizând drumul spre înţelegerea 
sistemului imunitar uman. Născut în 
1957 la Chicago, el a absolvit Univer-
sitatea din Chicago în 1981. După ce 
a lucrat la universităţile din New York 
şi Dallas, în anul 2000 s-a alăturat 
Institutului de Cercetări Scripps din 
La Jolla (Statele Unite), unde predă 
genetică şi imunologie.

Ralph Steinman
Ralph Steinman este 

un caz unic in istoria 
Premiilor Nobel fi indcă, 
în momentul în care a 
fost anunţată premierea 
sa, el era deja mort. De o 
zi! Premiile nu se acordă 
decât unor persoane în 
viaţă dar Juriul Nobel 
nu avea cum să ştie că 
Steinman murise. Sa-
vantul canadian a suferit 
de pancreatită şi a trăit 
şapte ani tratându-se cu 
produsul propriei invenţii. Ralph este fi ul lui Irving 
şi Nettie Steinman, o familie de evrei din Montreal. 
Familia s-a mutat la Sherbrooke, unde Ralph a 
făcut liceul. La Montreal el a absolvit Universitatea 
McGill cu ”Magna cum laude”, şi apoi a absolvit şi 
Facultatea de Medicină de la Harvard. Iată cum 
explică alegerea Juriul Nobel, referindu-se la cei 
trei laureaţi: „Munca lor a deschis noi perspective 
pentru prevenirea şi tratarea infecţiilor, cancerului 
şi a bolilor infl amatorii”. 

Premiile Nobel pentru ştiinţele naturii au adus 
în prim plan anul acesta cinci savanţi evrei: doi 
medici, doi fi zicieni şi un chimist. Acesta din urmă, 
Dan Shechtman, este şi singurul israelian. Afl at 
în Statele Unite în anul său sabatic, în 8 aprilie 
1982, Dan Shechtman a descoperit un fenomen 
care părea, teoretic, imposibil pe atunci: cristale-

le cvasi-periodice afl ate în fază ichosaedrică. Un număr de ani el a fost privit cu 
neîncredere, chiar şi celebrul chimist Linus Pauling, laureat Nobel, declara că ”e o 
vorbărie fără sens” şi că ”nu există nimic care să fi e cvasicristal, sunt numai cvasi-
oameni de ştiinţă”. Scandalul a fost atât de mare, încât Dan Shechtman a fost atunci 
exclus din echipa de cercetători americani în care lucra.Însă descoperirea lui Dan 
Shechtman a fost în timp confi rmată de alţi cercetători iar industria a dezvoltat pe 
baza ei noi tehnologii. Materialele de acest tip sunt acum folosite la fabricarea unor 
oţeluri cu mare rezistenţă,pentru instrumente de fi neţe şi la acoperirea suprafeţelor 
fi relor electrice sau a vaselor de bucătărie cu straturi protectoare, care nu se topesc 
la temperaturi înalte şi nu aderă, sau, în cazul conductorilor, la supra-tensiuni nu 
provoacă scurt circuite şi incendii. O fi rmă suedeză a fost prima care a produs lame 
de ras şi ace chirurgicale pentru operaţii pe ochi. 

Acesta este cel de al zecelea Premiu Nobel obţinut de israelieni.

Premiul Nobel pentru 
fi zică – Adam Guy Riess

Cei trei laureaţi ai 
Premiului Nobel pentru 
Fizică au descoperit 
peste 50 de supernove 
îndepărtate, a căror 
lumină era mai slabă 
decât se ştia, ceea ce 
era o dovadă că expan-
siunea Universului se 
afl ă într-o fază de accelerare.

De peste un secol, se ştie că Uni-
versul se află în expansiune după 
Big Bang-ul care s-a produs în urmă 
cu circa 13 miliarde de ani. “Această 
descoperire, potrivit căreia expansiu-
nea Universului se accelerează, este 
uluitoare. Dacă expansiunea continuă 
să se accelereze, Universul se va sfârşi 
într-un neant de gheaţă”, au explicat 
membrii Comitetului Nobel. Desigur că 
îngheţarea Universului se va produce 
peste multe miliarde de ani.

Adam G. Riess s-a născut în Statele 
Unite ale Americii în 1969 şi a crescut în 
New Jersey, fi ind unul din cei trei copii 
ai unei familii de evrei. Tatăl, Michael, a 
emigrat din Germania în 1936.

 Adam a studiat la MIT şi a obţinut 
titlul de doctor în ştiinţe, în 1996, la 
Universitatea Harvard din SUA. Este 
profesor de astronomie şi fizică la 
John Hopkins University şi la Space 
Telescope Science Institute din oraşul 
american Baltimore.Împreună cu ceilalţi 
doi laureaţi de anul acesta, Adam Guy 
Riess a mai luat în 2006 Premiul Shaw 
pentru fi zică.

Saul Perlmutter
Saul Perlmutter 

s-a născut în 1959 
şi a mai luat câteva 
premii importante, 
între care Premiul 
Shaw în Astronomie 
împreună cu ceilalţi 
doi astrofi zicieni cu 
care împarte şi Pre-
miul Nobel pentru 
fi zică pe 2011: Brian Schmidt şi Adam 
Riess. Cercetările lor asupra superno-
velor au demonstrat că Universul se 
dilată cu viteză accelerată. El lucrează 
ca astrofi zician la Lawrence Berkeley 
National Laboratory şi este profesor de 
fízică la Universitatea Berkeley din Cali-
fornia. Membru al Academiei Americane 
de Ştiinţe, al altor academii din SUA, 
Saul Perlmutter este unul dintre cei mai 
tineri laureaţi ai prestigiosului premiu 
suedez. În numărul din decembrie, lună 
în care sunt înmânate Premiile Nobel, 
vom reveni cu detalii.

ŞTIINŢA
ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
ŞI VIAŢA

Cinci evrei premiaţi cu Nobel 2011
„ N u  p o ţ i  m i n ţ i  î n  ş t i i n ţ ă “

Interviu cu DAN SHECHTMAN, laureat al Premiului Nobel pentru chimie
Tehnion. Şi, în 
plus, voiam să 
trăiesc în Isra-
el, n-am vrut 
să locuiesc în 
Statele Unite. 
Aş fi putut să 
rămân în Ame-
rica cu mulţi 
ani înainte, în 
t impul  post-
doc tora tu lu i 
(mi-am făcut 

studiile post-doctorale în Dayton, Ohio, am 
lucrat pentru un laborator al Forţelor Ae-
riene Americane) şi aş fi  putut să rămân, 
aveam şi-acolo o poziţie dar am vrut să 
locuiesc în Israel şi să-mi cresc copiii în 
Israel, aşa că... întotdeauna am vrut să 
mă întorc.

Rep: Statisticile spun că de la Tehnion 
provin cam 80% dintre inginerii care şi-au 
înfi inţat start-up-uri în Israel. 

D.S.: Este adevărat! Tehnion a pro-
dus şi un număr foarte mare de lideri în 
domeniul tehnologic dar şi oameni de 
ştiinţă proeminenţi. Eu nu sunt singurul 
laureat Nobel.

Rep: Ştiu, Adam Hersko şi Aaron Chie-
hanover au luat şi ei Premiul Nobel, şi tot 
pentru chimie, în anul 2004, am vorbit şi cu 
ei... Şi care sunt “ingredientele”, ce lucruri 
atrag oamenii buni să vină în Israel? Cum 
îi ţineţi pe oamenii aceştia buni în Israel, 
cum ţineţi profesorii buni acolo?

D.S.: Asta este o întrebare minunată! 
E o întrebare minunată!

Poate că cel mai important lucru, ceea 
ce contează cel mai mult este un anumit 
sentiment al apartenenţei…Ştii, în Israel, 
există camaraderie, prietenie…oamenii 
vorbesc o altă limbă decât în alte ţări, noi 
vorbim ebraica. Iar în opinia mea, limba 
face diferenţele…şi îi uneşte pe oameni. 
Pe de altă parte, standardul de viaţă în 
Israel nu e rău, ba, am putea spune, chiar 
bun, poate nu la fel de bun ca în ţările 
scandinave dar destul de bun. Oamenii 
au case şi apartamente şi maşini şi tot 
restul…E o ţară în care oamenilor le place 
să locuiască. 

Rep: Dar cum convingeţi politicul să 
fi nanţeze ştiinţa la nivelul la care o face 
astăzi?

D.S.: Oh, ăsta este un proces foarte 
îndelungat. Şi ştii, de fapt, ai “pus punctul 
pe i”. Ieri am avut o întâlnire cu primul 
ministru, cu ministrul educaţiei şi cu cel 
al ştiinţei. Şi am discutat despre stiinţă şi 
despre cum ar trebui fi nanţată educaţia 
superioară. Pentru că, dă-mi voie să-ţi 
spun ceva: ultimii şapte ani, perioada 
dintre 2003 şi 2010, a fost una dintre cele 
mai rele pentru mediul academic din Isra-
el. Finanţarea de la guvern a fost redusă 

dramatic, cu 25 % într-un an. N-am fost 
doar împovăraţi, ca instituţie, dar noi, pro-
fesorii, ne-am simţit insultaţi. Acum, însă, 
situaţia s-a schimbat puţin iar bugetul a 
început să crească. 

Rep: Şi acum ultima întrebare: credeţi 
că în ştiinţă scepticismul este benefi c, este 
sănătos? Este benefic pentru avansul 
ştiinţei să fi i sceptic? 

 D.S.: Categoric! Categoric!…Ştiinţa 
ar trebui să fi e întotdeauna criticată dar ar 
trebui criticată de experţi, nu de public…de 
nespecialişti. Ştiinta ar trebui întotdeauna 
criticată şi “pusă sub lupă”, “ţinută sub 
observaţie”, ca să zic aşa, tot timpul, iar 
rezultatele sale, verifi cate tot timpul. Dar 
numai de experţi. 

Ştiinţa…ştiinţa este uimitoare, pentru 
că este o entitate pură, adevărată. Nu poţi 
minţi în ştiinţă – sau, oricum, nu pentru 
mult timp…Nu poţi. Căci dacă ai minţit 
chiar şi o singură dată, eşti expulzat de 
comunitate. Nu există o altă entitate 
ca ştiinţa! În politică poţi să înşeli şi să 
minţi cât vrei, nu păţeşti nimic. În ştiinţă, 
expulzăm pe oricine nu este bun. Orice 
măr stricat trebuie aruncat!

Interviu consemnat de
CORINA NEGREA

Realizator la Radio România Cultural

Bruce Beutler

Pagină realizată de Andrei Banc
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Înseninare după 
zbucium

Sucot 5772 a reunit, mai întâi la serviciul 
religios de la Sinagoga Mare, apoi la Suca, 
construită în curtea Sinagogii, lideri ai F.C.E.R. 
şi C.E.B., numeroşi enoriaşi, dar şi invitaţi 
neevrei, deputaţi de la Grupul Parlamentar 
de Rugăciune, reprezentanţi ai unor culte, ai 
unor importante instituţii culturale româneşti, 
diplomaţi. Rabinul Rafael Shaffer a rostit o 
binecuvântare în Suca.

Sucot semnifi că momentul preliminar al 
calităţii noastre de cetăţeni ai unui stat suve-
ran, Ereţ Israel, a spus preşedintele C.E.B., 
Erwin Şimşensohn, referindu-se la prima 
denumire a Sucot-ului, Sărbătoarea Corturilor. 
Suca se ridică în amintirea celor 40 de ani de 
peregrinări petrecuţi în corturi de strămoşii 
noştri, deveniţi oameni liberi, după ieşirea din 
Miţraim. “Şapte zile să locuiţi în corturi; toţi 
cei născuţi în Israel să locuiască în corturi, 
după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt 
Domnul Dumnezeul vostru” – a fost citatul 
biblic care i-a întărit expozeul. 

Ospitalitatea, temă centrală a sărbătorii 
de Sucot, este ilustrată prin faptul că Suca 
rămâne deschisă vizitatorilor ei simbolici, 
personaje biblice de primă mărime: Avraham, 
Itzhak, Iaacov, Iosef, Moşe, Aaron, David. 
Obiceiul primirii oaspeţilor – Uşpizin, oaspeţi 
în aramaică – se păstrează din evul mediu 
european. Arba Haminim – Cele Patru Specii 
strânse într-o singură legătură, în care intră 
lulav-ul – palmierul, chitra – etrogul, hadas-
ul – mirtul, arava – salcia, este o metaforă 
a unităţii poporului evreu în diversitatea sa. 
Chitra, care are şi gust şi miros – simbolizează 
omul cunoscător de Tora şi plin de fapte bune; 
lulav-ul, aspectuos dar fără miros, şi hadas-
ul, înmiresmat dar fără gust, sunt semnele 
învăţatului nereceptiv la durerile altora şi 
ale omului făcător de bine, dar fără ştiinţă 
de carte. Arava, lipsită de gust şi parfum, 
întregeşte tipologiile umane. Buchetul oferă 
încă o dimensiune simbolică: legătura dintre 
generaţii. Sărbătoarea bucuriei noastre, amin-
teşte de faptul că, de Sucot, evreii din Israelul 
antic urcau la Templul de Ierusalim, cu ofran-
de, aşa cum făceau de Pesah şi Şavuot. Anul 
acesta, bucuria este amplifi cată de eliberarea 
din prizonierat a lui Gilad Shalit. 

„Este o onoare pentru mine să mă afl u în 
Suca, împreună cu reprezentanţi ai comunităţii 
evreieşti”, şi-a exprimat gratitudinea preşe-
dintele Grupului Parlamentar de Rugăciune, 
deputatul Petru Andea, mulţumind pentru 
invitaţie preşedintelui F.C.E.R., deputat dr. 
Aurel Vainer. La rândul său, dr. Aurel Vainer 
a arătat că promovarea ecumenismului, 
strategia „porţilor deschise”, pro-semitismul 
reprezintă tot atâtea forme de combatere a 
intoleranţei, prejudecăţii, urii aducătoare de 
violenţă. Domnia sa a evidenţiat prezenţa, 
pentru a celebra împreună cu noi sărbătoarea 
de Sucot, a ambasadorului Statului Israel în 
România, E.S. Dan Ben-Eliezer, cu soţia sa, 
Edva, şi a mulţumit pentru participare mem-
brilor Grupului Parlamentar de Rugăciune, 
rememorând momente în care i s-a acordat 
cinstea de a începe el rugăciunile în comun, 
prin exprimarea crezului fundamental al Cul-
tului mozaic. Preşedintele F.C.E.R. a mulţumit, 
de asemenea, organizatorilor acestor Seudot 
de Sucot: secretarul C.E.B., Peri Blănaru 
şi Victoria Demayo; echipei coordonate de 
Jean Bercu, care a realizat această frumoasă 
Suca, simbioză între roadele toamnei, stuf, 
ornamente iudaice împodobindu-i tavanul şi 
pereţii, Corului Sinagogii Mari, dirijat de Maxi-
milian Kertesz, Prim Cantorului Iosif Adler. O 
menţiune specială a fost adresată meşterilor 
culinari de la Complexul Alimentar „Băluş” – 
responsabilă Mihaela Alupoaie, şi personalului 
de la restaurantul ritual de la DASM, care a 
asigurat buna desfăşurare a Seudot-urilor. 
E.S. Dan Ben-Eliezer a amintit că anul trecut, 
participarea la Seudot în Suca a fost prima sa 
luare de contact cu comunitatea evreiască din 
ţara noastră. Sucot a coincis cu începerea 
mandatului său diplomatic în România, ţara 
de origine a mamei sale. A fost, totodată, şi un 
prilej de retrospectivă a acţiunilor de întărire 
a relaţiilor între Israel şi România în decursul 
anului care a trecut. Prim Cantorul Iosif Adler 
şi tinerii participanţi la Seudot de Sucot au 
însufl eţit atmosfera cu muzică evreiască. (I.D.) 

SUCOT 5772

„ N O I  C R E D E M  Î N  S A C R A L I T A T E A  V I E Ţ I I ”
Hoşana Raba, Şemini Aţeret, Simhat Tora la Sinagoga Mare din Capitală

Tulburătoare meditaţii despre efemerida care suntem, 
Hoşana Raba şi Şemini Aţeret au culminat cu ruga pentru 
odihna sufl etelor celor dragi. Înainte de Izkor, Rabinul Rafael 
Shaffer a făcut un sensibil comentariu la unul din versetele 
Psalmului 27: „Căci tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, 
însă Domnul m-a adunat”. Atunci când părinţii, ocrotitorii 
noştri au plecat Dincolo, nu rămânem de tot singuri; îl rugăm 
pe Dumnezeu, Ocrotitorul lumii, să fi e cu noi. Psalmodierile 
Prim Cantorului Iosif Adler, cântecele sinagogale intonate de 
Corul Sinagogii Mari, dirijat de Maximilian Kertesz, pomenirea 
victimelor Holocaustului, a conducătorilor obştii, trecuţi la cele 
veşnice, ruga pentru ploaie au alcătuit memento-ul grav al 
acestor zile. Un sfârşit este întotdeauna un început, Tora nu 
se sfârseşte vreodată. După ultimul verset, reîncepem primul 
din Bereşit. Este semnifi caţia sărbătorii de Simhat Tora  reîn-

toarcere la Cuvântul nepieritor, a arătat preşedintele C.E.B., 
Erwin Şimşensohn. Sulurile de Tora sunt purtate, în multe 
ocazii, printre rânduri în Sinagogă, dar numai de Simhat 
Tora ritualul capătă asemenea amplitudine. Fie ca această 
Bucurie s-o păstrăm de-a lungul întregului an, ne-a îndemnat 
Rabinul Rafael Shaffer. E. S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul 
Israelului, a arătat că bucuria ne este dublată de eliberarea din 
captivitate a soldatului israelian Gilad Shalit. A fost o decizie 
difi cilă, dar „unul din principiile fundamentale ale Israelului 
este acela că nici unul dintre soldaţii săi nu poate fi  lăsat în 
mâinile duşmanului. Noi credem în sacralitatea vieţii”. Cu 
gândul la Gilad Shalit acasă, am dansat cu mireasa noastră 
– Cartea, am spus lehaim! cu lekeh şi bromfn, participând 
apoi la un kiduş tradiţional.  (I.D.) 

S A M U E L  I Z S A K :  C r e ş t e  s p e c t a c u l o s 
n u m ă r u l  d e  c e r e r i  r e z o l v a t e

ALEXANDRU MARINESCU: Con-
form informaţiilor de pe site-ul dvs, 
dintr-un număr de 1980 de cereri de 
retrocedare, aţi reuşit să rezolvaţi 
aproximativ 60%. E mult, e puţin?

SAMUEL IZSAK: E greu de spus 
dacă e mult sau puţin. Depinde cu ce 
ne comparăm. Faţă de alte minorităţi 
naţionale şi culte religioase, suntem de 
departe cei mai avansaţi, datorită perse-
verenţei noastre. Cei care se ocupă de 
retrocedări cunosc situaţia, şi anume că 
statul român întârzie foarte mult rezol-
varea acestor cereri. Evident că motivul 
este legat, chiar dacă nu este vorba de o 
tergiversare intenţionată, de implicaţiile 
bugetare ale oricărei cereri soluţionate. 

Pe de altă parte, dacă luăm în 
considerare toate cererile formulate în 
România, inclusiv cele ale persoanelor 
fi zice, atunci vedem că se ajunge la 20% 
cereri rezolvate. 

Şi să nu uităm că în 2006, după ce 
Fundaţia Caritatea funcţionase deja 
vreo şapte ani, erau 76 de cereri rezol-
vate. Până în 2010, erau peste 900 de 
cereri rezolvate, ceea ce arată o creş-
tere de ritm spectaculoasă.

- Acest procent ar putea fi  mai 
mare dacă dosarele ar fi  mai comple-
te, sau de vină este legislaţia?

- Din cele 1980 de cereri la care v-aţi 
referit, sunt sute în care cineva scrie că 
solicită retrocedarea unei sinagogi de 
pe strada mare, din nu ştiu ce sat din 
Maramureş. Deşi contează şi aceasta 
şi este considerată o cerere de retroce-
dare, ea nu constituie un dosar şi este 
foarte greu de valorifi cat. În alte cazuri, 
nu avem o bază juridică clară sau ne 
lipsesc documente. 

- Ca să nu mai spunem de cazurile 
în care aveţi de-a face cu localităţi în 
care erau comunităţi înfl oritoare şi 
acum nu a mai rămas nici un singur 
evreu…

- Spre deosebire de alte comunităţi, 
cu care ne comparăm, evreii au o situa-
ţie specială. Se ştie că sute de mii dintre 
ei au plecat şi acum este foarte difi cil 
să reconstitui un dosar de retrocedare. 
Într-un sat românesc, la biserică ai toate 
datele, nu s-a schimbat nimic, dar acolo 
unde a plecat populaţia, aproape totul 
a dispărut.

În afară de acest aspect, să mai 
adăugăm şi că legea prevede că soli-
citările trebuia să fi e depuse până la o 
anumită dată, care a trecut. Azi nu mai 
poţi veni să spui că ai găsit ceva nou. 
În schimb, documentarea cererilor se 

face pe parcurs, pentru că uneori, aşa 
cum spuneam, nu se spune decât că 
se revendică un anumit imobil, apoi 
trebuie să faci rost de documente. Dar 
trebuie înţeles că noi nu ne ocupăm de 
persoane fi zice, ci numai de comunităţi. 

- Şi după ce a fost soluţionată o 
cerere, despăgubirile se dau prin 
Fondul Proprietatea, dacă nu mai 
este posibilă despăgubirea în natură.

- Aşa este. Acum se dau exclusiv prin 
Fondul Proprietatea. În trecut, s-a dat 
şi o parte în numerar. Avem acţiuni la 
FP în valoare de peste 100 de milioane 
de lei şi la care primim dividende, dar 
în contextul crizei şi al lipsei de fonduri, 
este o luptă continuă, ca între parteneri 
de afaceri, pentru ceea ce putem obţine.

- Au existat tot felul de plângeri 
ale unor acţionari la FP. Cum merge 
această relaţie, din punctul de vedere 
al Fundaţiei Caritatea?

- Într-adevăr, până la listarea FP la 
Bursă, a fost o problemă. Astăzi, ei sunt 
foarte operativi, dar preţul este foarte 
jos, faţă de valoarea stabilită de experţi. 
Acum se tranzacţionează la 45% din va-
loarea nominală şi nu este nici un motiv 
economic care să justifi ce un astfel de 
preţ scăzut. 

Sperăm că, odată cu listarea FP la 
Bursa de la Varşovia -şi se vorbeşte şi 
de o listare la Londra- preţurile se vor 
apropia de valoarea reală. Sunt mai 
multe elemente care au determinat ca 
acţiunile de la FP să scadă. Unul este 
că multe persoane care au primit acţiuni 
şi, neavând încredere în acest Fond, au 
vândut acţiunile la orice preţ pe care 
l-au putut obţine. O altă mare cantitate 
de acţiuni a fost obţinută de tot felul de 
intermediari, care au cumpărat drepturi 
litigioase. Dacă ei au cumpărat cu un 
preţ care reprezintă 10% din preţul 
pieţii şi au vândut cu 50%, desigur că 
au făcut o afacere foarte bună, dar a 
apărut iar presiunea pe piaţă, care a dus 
la scăderea preţului. Şi, în fi nal, criza a 

scăzut preţurile în toată lumea, dar dacă 
nu suntem nevoiţi să valorifi căm acţiu-
nile deţinute, e bine să avem răbdare 
şi să aşteptăm urcarea preţurilor. Cred 
că într-un an, doi, preţurile vor reveni 
consistent.

- Între fi nanţările acordate de Ca-
ritatea se numără şi cea a Muzeului 
de la Roş Pina, unde au ajuns şi pri-
mii evrei români care au făcut Alia. 
În ce stadiu se găseşte construcţia 
muzeului?

- Muzeul se realizează în înţelegere 
cu Organizaţia din Israel a Evreilor 
Originari din România şi Primăria de la 
Roş Pina. În momentul de faţă, se con-
tractează executarea planurilor clădirii 
de către arhitecţii agreaţi. Clădirea mu-
zeului va avea circa 750 de metri pătraţi 
şi va fi  gata în doi-trei ani, dar muzeul 
are deja un curator şi organizează mani-
festări, deci există activitate muzeală şi 
se adună exponate, dar se desfăşoară 
şi o activitate academică. 

- Cum conlucraţi cu comunităţile 
locale?

- Avem un patrimoniu şi conturi ban-
care consistente şi ne bucurăm să pu-
tem fi nanţa anumite proiecte, dar relaţi-
ile cu comunităţile locale sunt, de multe 
ori, ambigue. În unele locuri, activitatea 
Fundaţiei nu este foarte bine înţeleasă, 
iar unii se întreabă de ce ne băgăm noi, 
când este patrimoniul dumnealor. Dar 
acest patrimoniu a fost realizat când în 
România erau 800 000 de evrei, ceea ce 
face ca această atitudine strict locală să 
nu fi e cea mai potrivită. La conducerea 
F.C.E.R. se ştie că fără fondurile de la 
Fundaţia Caritatea nu s-ar putea între-
ţine patrimoniul existent, rămas după 
plecarea a sute de mii de evrei. 

De asemenea, sunt comunităţi unde 
nu se înţelege valoarea unui sprijin de 
specialitate. Noi nu suntem cercetători, 
dar căutăm şi noi documente. De mul-
te ori, avem nevoie de un sprijin mai 
consistent pentru descoperirea acestor 
documente, dar nu îl obţinem.

Şi mai trebuie subliniat că Fundaţia 
Caritatea este o organizaţie specială. 
Dacă eram o simplă societate imobilia-
ră, nu am fi  cumpărat şcoli vechi, spitale. 
Acest patrimoniu este foarte difi cil de 
valorifi cat. O şcoală situată, de exemplu, 
într-o zonă ca Dorohoiul, este greu de 
valorifi cat chiar dacă nu ar fi  criză, dar 
asta este situaţia. De aceea am fost 
creaţi şi cu asta ne luptăm.

Interviu de 
ALEXANDRU MARINESCU

Demersurile pentru înfi inţarea Fundaţiei Caritatea au 
început în 1990, în urma unei iniţiative a unor persoane 
fi zice din Israel, care au luat contact cu guvernul Români-
ei, pentru a evalua posibilităţile de retrocedare a bunurilor 
evreieşti confi scate de autorităţile române înainte şi după 
1944. Fundaţia a fost ulterior întemeiată de către Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) şi Organizaţia 
Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor.

În momentul de faţă, Fundaţia Caritatea sprijină fi nanciar 
F.C.E.R. în activitatea de renovare a Templului Coral cu 1,2 
milioane lei. Pentru refacerea Sinagogii Mari din Iaşi, Fun-
daţia Caritatea sprijină fi nanciar F.C.E.R. cu 450 000 de lei, 
alţi 400 000 de lei din banii de la Fundaţia Caritatea sunt 

alocaţi de către F.C.E.R., prin departamentul său de speciali-
tate, pentru lucrările de la Sinagoga Ortodoxă de la Oradea, 
în funcţie de programul stabilit de F.C.E.R. pentru păstrarea 
patrimoniului său sacru (sinagogi, cimitire, băi rituale etc).

Şi Departamentul de Asistenţă Socială şi Medicală 
(D.A.S.M.) beneficiază de o susţinere bugetară de la 
F.C.E.R., o parte substanţială din aceasta fi ind alcătuită din 
donaţii de la Fundaţia Caritatea. 

„Au fost costuri uriaşe, la început, pentru a evalua tot 
ce se poate recupera, dar ele au fost acoperite din fonduri 
externe”, ne spune actualul director general al Fundaţiei, 
SAMUEL IZSAK, într-un interviu acordat „Realităţii Evreieşti”.
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JCC
BUCURESTI,

S E J U R  L A  M A R E  2 0 1 1
Mare bucurie la Căminul „Rosen”! 

După un an de „muncă”, plecăm în „con-
cediu” la Centrul de Instruire şi Recreere 
al F.C.E.R. de la Eforie Nord. Ne-am 
îmbarcat în maşină şi în câteva ore am 
ajuns la destinaţie.

Aici însă, începutul nu a fost deloc 
sub auspicii favorabile... Personal, am 
fost cazat la camera... 13! În continuare, 
prima zi de plajă am făcut-o în data de 
...13 septembrie. Şi culmea, era într-o zi 
de...marţi! Curat ghinion, ce nu prevestea 
nimic bun. Şi totuşi, până la urmă, totul a 
fost cu mult peste aşteptări de plăcut. Să 
mai crezi în superstiţii!

Vreme admirabilă, cald, zile senine, 
cu un cer albastru puternic, cum numai 
la mare poţi vedea! Cazarea excelentă, 

de multe stele, masă copioasă, gustoa-
să, exceptională. Ospitalitatea cu care 
am fost trataţi de personalul vilei a fost 
la înălţime, în tabără a domnit tot timpul 
o atmosferă prietenească. Am întâlnit 
cunoştinţe vechi, am legat prietenii noi. 
Este meritul doamnei Sanda Wolf -şefa 
taberei - care s-a preocupat permanent 
ca fi ecare dintre noi să se simtă cât mai 
bine. În ceea ce priveşte grupul nostru, 
al celor de la Căminul „Rosen“, am fost 
primiţi cu mare înţelegere şi cu sentimente 
de amiciţie. Aprecierile superlative de mai 
sus trebuie completate cu numeroase 
momente instructive şi distractive care 
s-au derulat pe parcurs. Că am profi tat de 
timpul însorit şi am făcut plajă este de la 
sine înţeles. S-a făcut apoi o frumoasă ex-

cursie la Balcic, în Bulgaria. De asemenea 
am vizitat într-o zi staţiunile Costineşti şi 
Neptun, iar în altă zi Constanţa - unde am 
fost primiţi de prof. univ. Carol Friedman, 
preşedintele Comunităţii Evreieşti locale 
- precum şi staţiunea Mamaia.

Să menţionăm că, în fiecare dimi-
neaţă, făceam exerciţii de gimnastică 
pe fond muzical, sub conducerea dnei 
Lantet, fostă balerină la Teatrul de Operă 
şi Balet, ceea ce ne crea tuturor o bună 
dispoziţie generală. Să adăugăm că am 
participat la un spectacol de teatru, am 
ascultat un concert oferit de o talentată 
violonistă, domnişoara Carmen, şi de 
asemenea că - plăcută surpriză - dom-
nul Popa ne-a delectat recitând versuri 
umoristice create de domnia sa chiar în 

timpul taberei. Sunt absolut sigur că nu 
vom uita curând frumoasa sărbătoare de 
Oneg Şabat ofi ciată cu har şi pricepere 
de doamna Marga Trifu, într-o atmosferă 
cu totul impresionantă. Un moment de-
osebit l-a reprezentat expunerea făcută 
de E.S.doamna ambasador dr. Mariana 
Stoica despre probleme politice actuale, 
cu referire la Orientul Mijlociu şi Statul 
Israel. O alocuţiune documentată, com-
petentă, care a fost urmată de numeroase 
întrebări şi puncte de vedere exprimate de 
participanţi. Ca de obicei, grupul nostru de 
la Cămin a fost însoţit de doamna Rodica 
Dumitrache, care s-a îngrijit de noi cu mul-
tă abnegaţie şi profesionalism. O spun cu 
mâna pe inimă: a fost un sejur minunat!

POMPILIU STERIAN

B e r e s h i t  I V  v ă  a ş t e a p t ă !
Cea de a patra ediţie a Universităţii Evreieşti Europene Bereshit din 2011 va avea 

loc la Braşov, între 8 şi 11 decembrie. Sunteţi aşteptaţi, ca şi la ediţiile precedente, de 
profesori excepţionali din Israel, de o serie de programe inedite, adaptate frumoasei 
regiuni în care se desfăşoară programul. Organizatorii ne spun că numărul partici-
panţilor care se anunţă este foarte mare şi este recomandat să completaţi cât mai 
curând formularele de participare!

Radio Shalom vine în întâmpinarea 
ascultătorilor săi!

Noua grilă a Radio Şalom România a 
fost prefaţată de prima ediţie a Academiei 
de Radio, eveniment organizat de Adrian 
Gueron. Profesionişti din lumea radioului 
au venit să îi consilieze pe noii sau mai 
vechii voluntari ai radioului comunitar. 
Cursul a cuprins numeroase teme utile 
şi de interes, printre care şi cea susţinută 
de Martin Salamon, referitor la provocă-
rile jurnalismului comunitar. Participanţii 
au putut, de asemenea, să afl e cum îşi 
pot îmbunătăţi tehnica vocală şi dicţia, 
importante în acest domeniu.

Radio Şalom România revine pentru 

cei ce îl accesează la adresa www.jcc.ro 
cu o serie de programe noi şi interesante, 
care le completează pe cele deja consa-
crate. Echipa voluntarilor devine şi mai 
numeroasă cu această ocazie şi progra-
mele acoperă o arie de interes mai largă! 
Rabinul Shaffer vine în dialog cu Daniel 
Orenstein cu cele mai diverse teme legate 
de iudaism, aveţi un avocat la dispoziţie 
cu privire la subiecte din domeniul justiţiei 
iar psihologul Itzhak Miron vă consiliază 
şi vă dezvăluie lucruri pe care, poate, nu 
le ştiaţi despre voi înşivă. 

M a t i n e u  l i t e r a r -  m u z i c a l

Eshet Hail, 9-13 noiembrie, 
doar pentru doamne şi domnişoare!

Duminică, 25 septembrie 2011, la 
sediul JCC din Bucureşti a avut loc 
un interesant matineu literar-muzical, 
cu sponsorizare din partea Fundaţiei 
„Adriana şi Martin Sternin”, organizator 
fi ind neobositul nostru prieten şi mentor 
muzical Iancu Ţucărman. Tineri muzici-
eni, elevi ai Colegiilor de Muzică „Dinu 
Lipatti” şi „George Enescu”, studenţi ai 
Academiei de Muzică din Bucureşti au 
interpretat la pian şi la vioară capodopere 
ale muzicii universale, semnate de Liszt, 
Bartok, Enescu,Wieniawsky, Ernest Bloch 
(„Nigun”), Stan Golestan, Novacek, Kroll, 
ş.a. Soprana Carmen Muşat a interpretat 
arii din creaţia lui Puccini, Catalani, ca 

şi nemuritoarea ”Ieruşalaim şel zahav” 
(Ierusalimul de aur). Actriţa de la Teatrul 
Naţional Ilinca Goia a recitat cu mult ta-
lent poezie de Prévert, Borges, Coşbuc, 
Minulescu, Ana Blandiana, un text din 
memoriile lui Dan Mizrahi, ca şi poezie 
de Boris Marian. Publicul numeros a 
aplaudat cu entuziasm întregul program.
Am reţinut numele tinerilor interpreţi: vi-
oloniştii Mircea Dumitrescu, Alice Muller, 
Sânziana Dobrovicescu, pianiştii Mădăli-
na Dănilă, Teodora Ţepeş, îndrumaţi de 
profesoarele Smaranda Ilea, Irina Voicu. 
Vor mai fi  asemenea frumoase momente. 
Felicitări organizatorului şi gazdelor, JCC 
(Sanda Wolf). (B.M.)

Pentru cinci zile, se pregăteşte un 
program de răsfăţ, educaţie şi relaxare 
pentru doamnele şi domnişoarele, cu vâr-
sta între 30 şi 55 de ani, din comunităţile 
evreieşti din România. Excursii, invitaţi 

speciali din România şi Israel, programe 
cum nu s-au mai văzut le aştepată pe 
cele care optează pentru o vacanţă care 
le este destinată cu exclusivitate.

Cei mici au avut propria Suca
Sucaua copiilor la JCC Bucureşti a 

fost, şi în acest an, cel mai colorat şi 
fascinant spaţiu din curtea JCC. Cei mici 
şi-au construit propriul cort, pe gustul lor, 
decorat cu fructe şi materiale strălucitoare. 
Aici au primit sărbătoarea aceasta care ne 
aminteşte de peregrinarea în deşert. Frigul 
nu a putut să le oprească entuziasmul. 
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După ce Roş Haşana a fost celebrat 
în mod tradiţional la Sinagoga din Iose-

fi n, cu peste 200 de participanţi, a venit 
şi momentul unei sărbătoriri în sediul 
JCC. Dacă la Sinagogă am benefi ciat 
de prezenţa cantorului Efraim Neumann, 
a celor doi ofi cianţi de cult care au rostit 
rugăciunile, la JCC a fost o seară a culo-
rilor. Participanţii au fost invitaţi să vină în 
costume cât mai colorate şi, dacă acest 
lucru nu ar fi  fost sufi cient, să aducă şi 
bucate într-o varietate cromatică inedi-
tă. La cele două secţiuni au existat jurii 
„de specialitate” care au acordat premii. 
Agenţia Ultramarin, în calitate de sponsor, 
a oferit premii constând în excursii la Bel-
grad, câştigătorilor care au venit pregătiţi 
pentru eveniment.

Comemorarea Holocaustului la JCC 
Timişoara a adus împreună peste 150 
de membri ai comunităţii, elevi din şcoli 
timişorene şi profesori. Sub coordonarea 

profesoarei Olimpia Cirimpei, profesoară 
de limba română la Colegiul „Carmen 
Sylva” din Timişoara şi preşedintă a 
Asociaţiei de Prietenie România-Israel, 
fi liala Timişoara, au venit copii interesaţi 
de acest subiect. De asemenea, ea a 
pregătit un grup de elevi care a interpretat 

cunoscute melodii israeliene. Cantorul 
Efraim Neumann, împreună cu ofi ciantul 
de cult Andrei Ghidali, au aprins cele 
şase lumânări ale amintirii victimelor Ho-
locaustului. Andrei Schwartz a pregătit cu 
acest prilej o cuprinzătoare şi foarte bine 
realizată prezentare despre Holocaustul 
din România. A adaptat mesajul diverselor 
generaţii şi niveluri de cunoaştere.

În ciclul programelor JCC, au fost 
reluate şi cele pentru cei mici. Sub con-
ducerea lui Marion Wiesel şi a Tinei Sas, 
ei benefi ciază de activităţi care le suscită 
interesul. Joaca se împleteşte în mod 
simbiotic cu educaţia iar cei mici vin cu 
plăcere la aceste programe duminicale, 
pline de surprize.

Sucaua copiiilor a fost împodobită 
de... pensionari! De ea s-au bucurat însă 
copiii în cadrul programului ce le-a fost 

dedicat. Tina şi Marion i-au invitat pe cei 
mici alături de „saba” şi „safta”, mario-
netele-bunicuţe care povestesc despre 
sărbătorile evreieşti!

Pagini realizate de 
LUCIANA FRIEDMANN

JCC 
Timisoara,

JCC 
Oradea

Generaţia medie
Directorul JCC Oradea, Andrei Sei-

dler, ne-a relatat recent despre una dintre 
taberele care a avut loc la Cristian în 
cursul verii şi care a adus împreună zeci 
de participanţi din întreaga ţară:

„În perioada 15-22 august, la centrul 
Be Yahad din Cristian a avut loc tabăra 
generaţiei de mijloc care a avut ca slogan 
Jew casa es su casa şi a cărei organizare 
a fost în responsabilitatea JCC Oradea. 
Astfel, în colaborare cu Adrian Gueron de 
la JCC Bucureşti, am fost coordonatorii 
acestei sesiuni de tabără, apreciată de 
participanţi ca fi ind una reuşită. Distracţia 
a fost la superlativ, dar şi activităţile care 
au avut drept scop reîmprospătarea în 
memorie a ceea ce înseamnă o casă 
evreiască. Mulţi dintre cei prezenţi au 
avut ocazia, pentru prima dată, să vadă în 
realitate un Sul de Tora. Expunerile făcute 
de invitatul special, Mariano Shlimovich, 
au fost urmărite cu mare atenţie de toţi 
participanţii. S-a organizat şi un concurs 
Românii au talent, savurat atât de con-
curenţi cât şi de spectatori. În general, 
după o săptămână de odihnă, distracţie 
şi studiu, participanţii s-au despărţit cu 
impresia că timpul petrecut împreună a 
fost foarte scurt, dar şi-au dat întâlnire la 
următoarea sesiune de Bereshit”.

E v e n i m e n t e  s p e c i a l e  p e n t r u  „ v â r s t a  d e  a u r ”

Săptămâna pensionarilor, organizată 
de F.C.E.R., în colaborare cu JCC Bucu-
reşti şi DASM, a cuprins şi în acest an o 
serie de programe inedite, reconfortante 
şi memorabile pentru cei ce aparţin aces-
tei grupe de vârstă. Excursii, întâlniri cu 
invitaţi, activităţi din cele mai interesante 
au venit în întâmpinarea celor care frec-
ventează Centrul de zi şi a rezidenţilor 
Căminului Rosen. Ei s-au putut delecta 
cu lecturi interesante şi au avut surprize 
gândite din timp de organizatori. 

Domnul Pompiliu Sterian, care ne-a 
obişnuit deja cu relatările sale colorate 
despre evenimentele la care participă, 
a surprins câteva secvenţe referitoare 
la una dintre excusiile din cadrul progra-
mului:

„În cadrul SĂPTĂMÂNII SENIORILOR 
urmează să plecăm în excursie la Câmpi-
na. Este o dimineaţă frumoasă de toamnă 
cu cer senin, dar un pic cam rece.Nicio 
problemă, ne-am îmbrăcat mai gros şi 

gata! Suntem nerăbdători. Rodica Dumi-
trache face apelul: Iudith Ardeleanu, Tina 
Grimberg, Lidia Fonea, Margareta Esche-
nazi, Dorotea Weissbuch, Marius Armasu 
şi Sterian Pompiliu. Suntem toţi, urcăm în 
microbuz şi plecăm la Popa Soare, punc-
tul de întâlnire cu un grup foarte numeros. 
Aici, forfotă mare! Sanda Wolf, factotum 
şi omniprezentă, pune la punct ultimele 
amănunte. Nu lipseşte nimeni? Toată 
lumea este mulţumită? Atunci e în regulă! 
Plecarea! În chip de salut, Attila Gulyas, 
care a venit să se convingă personal că 
totul este în perfectă ordine.Drum bun! În 
autocar bună dispoziţie generală, suntem 
doar între vechi prieteni: Manuela Alsek, 
Marga Trifu, doamna Lantet, Marcela 
Craiu, Eva Ţuţui, Jerome Moses, Dorina 

şi mulţi alţii. Nici nu ştiu când a trecut tim-
pul şi am ajuns la destinaţie. Câmpina ne 
primeşte cu căldură, soarele s-a ridicat pe 
fi rmament şi acum străluceşte puternic.
Jos jachetele, canadienele, pulovărele, 
şalurile! Ne simţim mai vioi.

Câmpina este un oraş relativ mic, însă 
foarte vechi, sunt peste 500 de ani de la 
prima atestare istorică…

La fi nal de excursie, o muzică în sur-
dină ne-a delectat. Şi dacă a fost muzică, 
nu putea să lipsească nici dansul şi totul 
s-a încheiat cu o horă românească cu 
strigături, ca în tinereţe. Am uitat cu toţii 
numărul anilor pe care îi avem în spate 
şi ne simţim mai tineri. Recunoştinţă, 
organizatorilor!“

S ă r b ă t o r i  p r i m i t e  c u  p r i e t e n i e  ş i  c u l o a r e
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“Zilele Culturii Evreieşti în România”, 
manifestare îmbrăţişând mai multe dome-
nii, s-au deschis cu masa rotundă “Evo-
cări despre moarte şi supravieţuire în 
lagărele de exterminare din Transnis-
tria”. Ceea ce la prima vedere a părut un 
subiect obişnuit, prezentat şi în alte ocazii, 
a devenit o dezbatere incitantă, cu puncte 
de vedere diferite, confruntări de idei, de 
fapt, aşa cum trebuie să fi e un simpozion. 

Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., 
a arătat că această manifestare a fost 
organizată împreună cu Institutul “Elie 
Wiesel” şi se bucură de o participare im-
portantă, printre invitaţi afl ându-se şi E.S. 
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului 
Israel, precum şi dr. Alexandru Florian, 
directorul Institutului.Transnistria, a spus 
vorbitorul, este un cuvânt cu rezonanţă 
istorică, a simbolizat un drum al calva-
rului, o tragedie pentru evrei şi romi. Dar 
Transnistria a fost şi prilejul unor acte de 
solidaritate umană. Evreii din Regat au 
strâns şi au trimis deportaţilor ajutoare. 
Wilhelm Filderman, preşedintele Fede-
raţiei Comunităţilor Evreieşti din România 
în acea perioadă, a făcut numeroase 
demersuri în favoarea lor dar şi români 
s-au implicat în ajutorarea deportaţilor.

Rolul Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti

În prelegerea “Leadership-ul evreiesc 
în contextul istoriografi ei Holocaustului”, 
prof. univ. dr. Liviu Rotman, directorul 
CSIER, după ce a făcut o trecere în 
revistă a istoriei cercetărilor cu privire 
la Holocaustul românesc, a arătat că, în 
acest context, viaţa internă a evreilor a 
fost mai puţin studiată. În “Raportul fi nal” 
există un început, dr. Lya Benjamin fi ind 
iniţiatoarea acestui domeniu. Dr. Liviu 
Rotman a afi rmat că cercetările trebuie 
să abordeze mai multe direcţii: cum a 
funcţionat viaţa evreiască în condiţii-
limită, Holocaustul reprezentând un test 
moral al comunităţii, cum s-a putut sau 
nu infl uenţa deciziile puterii, neuitându-se 
că este vorba de o dictatură, de o istorie 
a antisemitismului şi de difi cultăţile de a 
accede la conducătorii statului. Pentru a 
înţelege mai bine Holocaustul românesc 
este interesant de a cunoaşte cum s-a 
construit rezistenţa evreiască în viaţa 
cotidiană, care a fost punctul de vedere 
al evreimii, unii dintre ei făcându-şi iluzii, 
cum au acţionat instituţiile evreieşti în 
condiţiile în care guvernul Antonescu a 
făcut totul ca să-i elimine din viaţa socială, 
multe dintre aceste aspecte fi ind refl ectate 
şi în Jurnalele lui Mihail Sebastian şi Emil 
Dorian. Deşi Federaţia a fost înlocuită 
cu Centrala Evreiască, un organism de 
execuţie, comunităţile s-au păstrat iar 

conducerea Federaţiei a activat neofi cial. 
Studiul tuturor acestor probleme ne ajută 
să avem o imagine mai clară despre rolul 
leadership-ului evreiesc şi a vieţii evreilor 
în timpul războiului, a conchis vorbitorul.

„Rezistenţa neînarmată”
După trecerea în administrare româ-

nească a Transnistriei în 1941, Antonescu 
decide deportarea evreilor, a spus dr. Lya 
Benjamin – CSIER. Odată cu începerea 
deportărilor, în octombrie 1941, încep şi 
demersurile conducătorilor comunităţii 
evreieşti pentru oprirea catastrofei. Filder-
man se adresează soţiei lui Antonescu, 
apoi, în noiembrie 1941, lui Antonescu 
personal. Şef Rabinul Şafran scrie, de 
asemenea, un memoriu către Antonescu. 
Între cei doi există vădite diferenţe de 
limbaj. În scrisoarea de răspuns către 
Filderman, Antonescu acuză evreii care, 
în timpul retragerii armatei române din 
Basarabia şi Bucovina, ar fi  avut atitudini 
antiromâneşti. Scrisoarea este publicată 
în toată presa, cu ecouri la toate nivelurile 
sociale. Filderman răspunde, opunându-
se culpabilizării colective. Într-o carte apă-
rută în 1989, profesorul israelian Yehuda 
Bauer îl consideră pe Filderman unul 
dintre liderii evrei ai vremii care au încer-
cat să salveze ceea ce se putea salva. „În 
această perioadă, a existat o rezistenţă 
neînarmată în istoria evreilor din Româ-
nia”, a conchis vorbitoarea. Evreii au cerut 
să lupte pentru recucerirea 
teritoriilor româneşti, lucru 
reamintit de Filderman, iar 
diferenţele de limbaj între 
memoriile lui Filderman şi 
Şafran se datorează for-
maţiei fi ecăruia: jurist şi, 
respectiv, teolog, a adău-
gat moderatorul. 

Etnosociologul dr. Hary 
Kuller a prezentat pe scurt 
interviul fi lmat, realizat de 
el, cu colonelul în rezervă 
Ovidiu Anca, unul dintre 
militarii care au asistat 
la masacrarea evreilor 
din Odessa. Este un do-
cument inedit care pune 
evenimentele tragice de-
acolo într-o nouă lumină, 
scoţând în evidenţă faptul 
că Antonescu a vrut să profi te de atentatul 
împotriva clădirii Statului Major al Armatei 
române, pentru a lichida cât mai mulţi 
evrei, deşi vina lor nu a fost dovedită. 
Numărul victimelor – 22.000 – se apropie 
de cel al evreilor executaţi la Babi Yar şi, 
dacă memoria acestora este menţinută 
vie, despre victimele din Odessa nu 
se vorbeşte aproape deloc, a susţinut 
dr. Hary Kuller. Răspunsurile date în 
acest interviu sunt foarte importante 
pentru cercetarea evenimentului, a pre-
cizat el.

Ce s-a întâmplat cu criminalii 
împotriva umanităţii?

Dr. Andrei Moraru – INSHR şi-a foca-
lizat atenţia asupra proceselor intentate 
criminalilor de război români, iniţiate în 
1945 de o instanţă specială, Tribunalul 
Poporului, şi continuate până în 1955, 
aceştia fi ind judecaţi în cele din urmă de 
Curţile de apel şi instanţele ordinare. Per-
soanele care făceau parte din Tribunalul 
Poporului nu aveau nici experienţă, nici 
acces la documentele afl ate la Arhivele de 
la Moscova şi la Comisia Internaţională 
pentru Investigarea Criminalilor de Război 
de la Londra, drept pentru care procesele 
au fost un eşec, circa 70% dintre criminalii 
de război sustrăgându-se justiţiei. Ele 
s-au desfăşurat sub presiunea sovieticilor. 
„Comuniştii români nu erau interesaţi de 
identifi carea criminalilor de război, ci a 
duşmanilor de clasă, care trebuiau întem-
niţaţi pentru că puneau în pericol regimul 
comunist”, după 1955, condamnările fi ind 
pronunţate împotriva „criminalilor clasei 
muncitoare”. Judecata pentru crime îm-

potriva umanităţii s-a transformat într-o 
„răfuială între comunişti şi anticomunişti”, 
a apreciat vorbitorul. În pronunţarea sen-
tinţelor, criminalii de război au fost acuzaţi 
şi pentru dezastrul ţării, a arătat preşedin-
tele C.E.B., Erwin Şimşensohn. Dr. Aurel 
Vainer a pus problema identifi cării aurului 
jefuit de la deportaţi. Directorul general al 
INSHR, dr. Alexandru Florian, a precizat 
că procesele criminalilor de război au fost 
desfăşurate conform unor tratate inter-
naţionale. Antonescu a recunoscut că a 
comis crime împotriva umanităţii. În toate 
procesele criminalilor de război a fost 
prezentă componenta crimelor împotriva 
evreilor. Aruncarea în derizoriu a acestor 
procese este o tendinţă a negaţioniştilor, a 
opinat directorul CSIER, dr. Liviu Rotman. 
Consilierul preşedintelui F.C.E.R., dr. ing. 
José Blum, a precizat că BNR a identifi cat 
documente despre aurul jefuit de la evreii 
deportaţi. Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. 
Paul Schwartz, a propus ca lucrarea dr. 
Andrei Moraru să fi e publicată la Editura 
„Hasefer” şi să se organizeze o dezbatere 
la temă. 

Mărturii ale 
supravieţuitorilor

Evocări pline de emoţii au fost auzite 
din gura a trei supravieţuitoare: dr. Mir-
jam Bercovici, ing. Saşa Ionescu şi Siria 
Marcu din Israel. Ele au vorbit despre 

traumele lăsate de iadul 
prin care au trecut. Intere-
santă a fost rememorarea 
Siriei Marcu. Originară din 
Câmpulung Moldovenesc, 
la fel ca şi celalalte două 
supravieţuitoare, familia ei 
s-a mutat la Cernăuţi unde 
a fost salvată personal de 
Traian Popovici, primarul 
oraşului, în a cărui casă 
familia ei a stat ascunsă 
mai multe luni.

Primul lucru pe care 
l-au făcut trupele române 
în Basarabia şi Bucovina 
de Nord a fost execuţia 
evreilor fără nici o jude-
cată, a spus preşedintele 
A.E.R.V.H., dr. Liviu Beris. 
Vorbitorul a istorisit cal-

varul îndurat în Transnistria. Sunt puţini 
martori care au în prezent curajul să 
povestească ororile pe care le-au văzut. 
Potrivit opiniei lui, dacă n-ar fi  intervenit 
schimbarea sorţii războiului, nimic nu l-ar 
fi  oprit pe Antonescu de la exterminarea 
totală a evreilor din România. Ing. José 
Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith Ro-
mânia, a apreciat acţiunile realizate atât 
cu prilejul Zilei Holocaustului, cât şi cu 
cel al Zilelor Culturii Evreieşti şi a afi rmat 
că, deşi evreii sunt puţini la număr, ei 
reprezintă o forţă intelectuală care are 
capacitatea de a riposta faţă de atacurile 
împotriva lor. Dr. Alexandru Elias a opinat 
că lupta este singurul răspuns în faţa te-
rorii, luptă care a dus la unele rezultate: 
anularea deportării evreilor din Transilva-
nia de Sud, urmare a intervenţiilor făcute 
de Regina-mamă Elena şi de Mitropolitul 
Bălan; ajutoarele pentru evreii deportaţi 
în Transnistria. Vorbitorul a atras atenţia 
asupra neadevărului prin omisiune. Dr. 
Liviu Rotman a evidenţiat: • precauţia po-
litică a celor care au intervenit în favoarea 
evreilor; • lipsa unor date sufi ciente des-
pre modul de aplicare a deciziilor privind 
Holocaustul în România; un exemplu 
- existenţa unor aşa-zise „zone bune”, 

cum a fost Vrancea, dar unde „evreii n-au 
fost chiar aşa de liniştiţi”. Dr. Aurel Vainer 
a subliniat importanţa actului de la 23 
august 1944, înfăptuit de Regele Mihai, 
care a grăbit sfârşitul războiului şi a salvat 
de la moarte evreii din România. Jonas 
Mercier şi Mehdi Chebana, autorii cărţii 
„Mărturii ale evreilor din România”, au 
arătat că istoria României face parte din 
istoria Europei şi au mulţumit supravieţu-
itorilor pentru interviuri. Dr. Delia Grigore, 
reprezentantă a etniei rome, a solicitat 
ajutor pentru cercetarea istoriei romilor 
în Holocaust. În calitate de co-organizator 
al simpozionului, dr. Alexandru Florian a 
enumerat manifestările consacrate împli-
nirii a 70 de ani de la deportările evreilor 
în Transnistria, a mulţumit F.C.E.R. şi 
B.B.R. pentru sprijin, a reamintit recenta 
descoperire a gropii comune cu victime 
ale Holocaustului de la Popricani, a nu-
anţat problema culpabilizării, pentru că 
agresivitatea din om a fost impulsionată 
de Holocaust. Avem studii despre Holo-
caust la nivel macro; este momentul să 
facem cercetări în direcţia microsocială, 
a conchis vorbitorul. Dr. Aurel Vainer a 
subscris propunerii, şi-a exprimat regre-
tul pentru dezinteresul istoricilor români 
şi străini faţă de această tematică, fără 
a omite lucrări de autori neevrei despre 
Holocaustul din România. 

Muzică şi dans
În cadrul Zilelor Culturii Evreieşti, pu-

blicul bucureştean a putut să se bucure 
de două concerte klezmer, unul prezentat 
de formaţia Mazel Tov Klezmer Band din 
Cluj şi celălalt - de Pressburger Klezmer 
Band din Slovacia. Spectacolul de dansuri 
evreieşti, prezentat de ansamblul “Hora”, 
s-a bucurat de asemenea de aprecierea 
spectatorilor.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

BORIS MEHR

F ă r ă  t r e c u t ,  n u  e x i s t ă  v i i t o r
Seara de teatru idiş, cu „Dinastia Efros” de Iacob Gordin, a fost o reîntâlnire 

cu lumea stetl-ului est-european, văzută de un clasic al literaturii idiş, o lume cu 
probleme etern-umane sub raport social, economic, familial. A fost o reverenţă, la 
încheierea Zilelor Culturii Evreieşti în România, faţă de un capitol de viaţă evreiască 
care nu trebuie uitat. Sau, cum spunea coordonatorul evenimentului, Edy Kupfer-
berg – mulţumind iniţiatorului său, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, întregii 
echipe care l-a pus în operă, sponsorilor – spectacolul a luminat un fi r din tapiseria 
existenţială evreiască. Printre spectatori – E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul 
Israelului la Bucureşti.

Târg de Car te 
la TES

În foaierul TES a avut loc un târg 
de carte cu participarea a cinci edituri- 
librării. Editura Hasefer a oferit cele mai 
recente apariţii. Biblioteca Metropolitană 
(fostă municipală) Bucureşti a adus nu 
numai cărţi de interes pentru cititori, dar 
a anunţat şi existenţa unui site (www.
dacoromanica.ro) care cuprinde circa 
trei milioane de pagini din lucrările care 
pot fi  lecturate, din fondul bibliotecii. 
Organizaţii ale minorităţilor, inclusiv 
F.C.E.R., îşi pot posta pe site cărţi vechi 
sau titluri recent editate. Editura Scripta 
a oferit lucrări din domeniul istoriei, şti-
inţelor politice, religiei, fi losofi ei. Grupul 
editorial Saeculum şi grupul editorial 
Lider au prezentat diverse lucrări de cul-
tură generală, biografi i celebre, volume 
ale unor laureaţi ai Premiului Nobel în 
domeniu, basme ale popoarelor, tradiţii 
populare româneşti, etc. În concluzie, 
avem ce citi, depinde cine şi cum îşi 
organizează timpul şi veniturile. O iniţia-
tivă interesantă, în cadrul manifestărilor 
organizate de F.C.E.R.

Un fi lm necunoscut şi de neuitat: 

„ N u  t e  t e m e , 
I a c o b ”

Pelicula lui Radu Gabrea nu este cu-
noscută de marele public din România, 
fi ind realizată în anii 1981-1982 de un 
studiou din München, dar a fost pre-
zentată la mai toate festivalurile fi lmelor 
evreieşti din SUA şi Europa. Realizat 
după un scenariu scris de Radu Gabrea 
(regizorul fi lmului) şi doi colaboratori, 
jucat în limba germană de Andre Heller, 
poet şi cântăreţ austriac, în rolul princi-
pal, Aviva Gaire, o frumoasă actriţă din 
Israel, Dan Nuţu, cunoscut actor român 
stabilit în Vest cu mult înainte de 1989, 
în rolul nebunului satului, fi lmul porneşte 
de la povestirea cutremurătoare a lui 
I.L. Caragiale „O făclie de Paşti”. Este 
impresionantă prestaţia operatorului 
slovac Igor Luther. Fondul muzical este 
alcătuit din cântece idiş, în manieră 
klezmer. 

Nu putem reda naraţiunea, nici 
frumuseţea secvenţelor, intensitatea 
trăirii evreului într-un mediu rămas în 
umbra prejudecăţilor antievreieşti, reli-
gioase, deci ostil prin inconştienţă. Un 
fi lm crud şi frumos, totodată. O minune 
a artei regizorale. ”Nu te teme , Iacob”, 
îi spune Leiba fi ului nou-născut, cu un 
optimism care ne-a ţinut şi pe noi în isto-
ria acestei lumi, timp de 2000 de ani, în 
ciuda tuturor opresiunilor şi agresivităţii 
extreme.

Z I L E L E  C U LT U R I I  E V R E I E Ş T I  Î N  R O M Â N I A
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E s t e  n e c e s a r  u n 
„Mic Lexicon al evreilor din România”

O iniţiativă 
valoroasă

Denumirea instituţiei: Comitetul 
central al şcolilor; Loja I.O.B. „Noua frater-
nitate”; Ofi ciul pentru procurare de lucru; 
Coloniile şcolare; Fondaţiunile Lojei „Noua 
fraternitate”; Fondul „Mueth Chiten-Dr. A. 
Blumenfeld”; Cursuri de confi rmaţiune şi 
asupra iudaismului; Loja „Lumina”; Fondul 
Prim-Ajutor al Lojei „Lumina”; Cursurile 
serale ale Lojei „Lumina”; Comitetul local 
al „Uniunii Evreilor Pământeni”; Asociaţia 
corpului didactic israelit din capitală.

Temple şi sinagogi: Templul Coral; 
Sinagoga Mare; Templele comunităţii 
spaniole; Templul „Fraterna; Templul „Ba-
ron de Hirsch”; Beth Hamidrasch Vechiu; 
Templul „Unirea-Akdes Koideş”, numit al 
croitorilor; Templul comunităţii „Voinţa”; 

Sinagoga „Gaster”; Sinagoga „Rabin Mal-
bim”; Sinagoga rabinului Schor; Sinagoga 
„Or Chadoş”, numită rusească; Templul 
„Podul Mogoşoaiei”; Sinagoga „A.B. Zissu”; 
Sinagoga „Rabin Spielmann”, numită „Cra-
iover Ruv”; Sinagoga „Eisig Ilie”; Sinagoga 
„Achudes Israel”; Sinagoga rusească „Beth 
El”; Sinagoga „Chesed şel Emeth”; Sinago-
ga „Cizmarilor”; Sinagoga din Fundătura 
Griviţei; Sinagoga Tinichigiilor; Sinagoga 
„Poalei Zedek”; Sinagoga „Maţmiach leşie”; 
Sinagoga Croitorilor patroni; Sinagoga azi-
lului pentru bătrâni „Elisabethen”; Sinagoga 
şcolii „Moria”; Sinagoga „Reschith Daath”; 
Sinagoga şcolii „Instrucţiunea”; Sinagoga 
şcolii „T.T.Malbim”; Sinagoga rabinului 
Schonfeld; Sinagoga rabinului Heilpern; 

Sinagoga Societăţii „Lumina”; Sinagoga 
„Şcoalelor Unite”.

Aziluri: Azilul de bătrâni „Elisabethen”; 
Azilul comunităţii spaniole; Ospitalitatea 
Malbim.

Orfelinate: Orfelinatul „Lobel şi Sarah 
Berkowitz”.

Şcoli secundare: Şcolile Societăţii 
„Cultura”, numite „Max Aziel; Gimnaziul 
Evreiesc; Şcoala de meserii „Ciocanul”.

Cercuri şi secţiuni culturale: Cercu-
rile culturale ale Lojei „Noua Fraternitate”; 
secţia culturală a cercului „Libertatea”; 
Toynbee-Hall-ul comunităţii israelite spa-
niole; ateneul Societăţii „Saron”; secţiile 
culturale sioniste.

Biblioteci: „Saniel Marcus”; „Liberta-
tea”; „M.Z. Segal”.

Societăţi sioniste: Secţiunea regională 
de propagandă; Chowewe Zion David; 
„Idealul”; „Avodath Zion”; „Hasmonaea”; 
„Hebronia”.

Teatrul evreiesc (societate dramatică).
Presa evreiască.
Societăţi cooperative: „Bucureşti”; 

„Căminul cultural şi umanitar”; „Renaşte-
rea”; „Vulturul”.

Societăţi de ajutor reciproc: „Fra-
terna”; „Iuliu Barasch”; „Ezra Bezaroth”; 
„Marpe Lenefesch”; „Bezallel Toeles Hama-
chow”; „Aesculap”; „Universala”; „Viitorul”; 
„Unire şi progres”; Societatea cizmarilor 
„Independenţa”; „Salvarea”; „Sanitas”; 
„Salve”; „Caritatea-Chesed şel Emeth”; 
„Haavoeth Haemeth”; Societatea voiajorilor 
comerciali din România; „Hygeea reconsti-
tuită”; „Emil Zola”; „Fraternitatea”; „Hebroth 
Nothe Hamitho”; „Vieaţa”; „Ajutorul”; Soci-
etatea birjarilor „Propăşirea”; „Încurajarea” 
şi „Bunăvoinţa”; „Unirea”; „Amintirea”; „În-
frăţirea”; „Viaţa Nouă”; „Viitorul Comerţului”; 
„Ronetti Roman”; „Mângâierea Agenţilor 
Comerciali”; „Prosperitatea”; „Asistenţa”; 
Societatea telalilor comercianţi şi ambu-
lanţi „Sănătatea-Rofe Cholim”; „Umanitas”; 
„Perseverenţa”.

În total, la 1913, erau în capitală 189 
organizaţiuni şi instituţiuni. După scopul 
pe care îl urmăresc, aceste organizaţiuni 
şi institu ţiuni se divid în: cinci organizaţiuni 
socio-culturale; patru cu scopuri didactice; 
patru cu scopuri şcolare; două comunităţi 
religioase, recunoscute de stat; două Socie-
tăţi Sacre de înmormântare; un Spital; două 
Loji „B’nei B’rith”; treizeci şi cinci Temple şi 
sinagogi; trei Azile; un Orfelinat; două Gim-
nazii; o Şcoală comercială inferioară, cu o 
clasă superioară; o Şcoală profesională de 
fete; două Cursuri complementare profesio-
nale de fete; o Şcoală de meserii; opt Şcoli 

Proiectul unui Mic Lexicon al evreilor din România – menit să cuprindă în câteva 
sute de „voci” (termen desemnând aşezăminte, actanţi şi activităţi desfăşurate în in-
stituţii şi organizaţii de interes obştesc) urmează să înceapă a prinde contur şi viaţă, 
bineînţeles în urma unor dezbateri ad-hoc.

Se pune însă de la început întrebarea dacă un asemenea „proiect” ambiţionat în 
mai multe rânduri, încă la vremea când în România Mare se afl au circa 800.000 de 
evrei dar nerealizat decât într-o formă incipientă, va putea fi  împlinit astăzi când pe 
teritoriul ţării nu se mai afl ă decât circa 5.000-6.000 de evrei: 97% din evreimea ro-
mână se afl ă astăzi în Israel (cca. 300.000) şi în alte ţări occidentale (cca. 100.000). 
Colaborarea cu aceşti originari va fi , evident, o condiţie sine qua non pentru realizarea 
unui atare proiect. Dar nădejdea cea mare rămâne totuşi acel grup de intelectuali din 
jurul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, doritori să-şi afl e oglindit trecutul şi prezentul 
lor într-un asemenea instrument de referinţă. Căci, vorba vechilor latini, principiul 
călăuzitor într-un asemenea construct poate fi  non multa sed multum. În acest fel, 
în România de azi, prezenţa evreilor (mai cu seamă culturală, spirituală etc.) s-ar 
putea dovedi la fel de vizibilă ca şi atunci când în ţară impuneau prin manifestarea 
lor demografi că, economică şi religioasă.

Deschidem astfel, prin articolul de faţă, seria dezbaterilor consacrate acestui 
proiect, pe care „Realitatea Evreiască” intenţionează să le găzduiască. Pentru a cu-
prinde marile capitole de „voci” – din toate domeniile existenţei evreieşti, în cel puţin 
ultimele două secole – trebuie să ne pătrundem de imensitatea materiei ce urmează 
a fi  explorată: de pildă, la capitolul aşezăminte – termen folosit în secolul trecut de 
către istoricul şi omul de cultură Elias Schwarzfeld – se cuvin cuprinse în diacronia şi 
sincronia lor: principalele instituţii cultural-comunitare evreieşti din România, organi-
zaţiile comunitare, societăţile fi lantropice, rabinatul, tribunalul rabinic, stărostia, sina-
gogile, breslele meşteşugăreşti ş.a. Pe teritoriul românesc, primele instituţii de acest 
fel se pare că au apărut la Iaşi, Alba-Iulia, Bucureşti: la Iaşi, încă din 1570, funcţiona 
instituţia rabinatului; la Alba-Iulia, în 1656 este semnalată o sinagogă; în sec. XVII, la 
Bucureşti existau deja organizaţii comunitare atestate de Condica de venituri şi chel-
tuieli a vistieriei domnitorului Constantin Brâncoveanu. Instituţiile comunitar-cultuale 
(sinagogi, bresle, cimitire, băi rituale etc.) au fost recunoscute de autorităţi prin acte 
de cancelarie şi hrisoave domneşti, acordându-li-se dreptul la autonomie.

Odată cu modernizarea societăţii româneşti şi dezvoltarea curentului emancipaţi-
onist şi integraţionist (integrarea în economia ţării, în viaţa social-politică şi culturală 
etc.), instituţiile şi organizaţiile corespunzătoare au proliferat considerabil. Sute de 
asociaţii evreieşti cu funcţii laice, cu atribuţii fi lantropice, culturale şi politice pentru 
apărarea intereselor vitale ale evreilor. La toate acestea se adaugă participarea unor 
întreprinzători şi creatori evrei, mai ales după încetăţenirea intervenită în anii ’20 ai 
secolului XX, în multe dintre sectoarele publice.

Pentru a ne face o idee despre varietatea şi multitudinea acestor aşezăminte şi 
activităţi, reproducem, de pildă, o listă-inventar cuprinzând doar o parte din instituţiile de 
acest fel existente în capitală la momentul 1913, deci înainte de încetăţenirea globală.

 Mişcarea Sionistă Mondială a apreciat modul în care 
s-a desfăşurat comemorarea a 70 de ani de la Pogromul 
din Iaşi, mulţumind F.C.E.R. pentru posibilitatea de a lua 
parte la evenimentele comemorative din 27-28 iunie 2011. 
Redăm, mai jos, textul scrisorii adresate F.C.E.R., semnată 
de Iulius Medler şi dr. Zighi Zilberman:

”Între 27 şi 28 iunie 2011, a avut loc la Iaşi Comemo-
rarea a 70 de ani de la Pogromul din Iaşi din iunie 1941 
în care au fost torturaţi şi omorâţi peste 13 000 de evrei 
nevinovaţi, sub regimul naţional legionar şi sub dictatura 
lui Ion Antonescu.

Comemorarea a durat două zile şi a fost organizată de 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.), 
în frunte cu deputat dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., 
şi dl. ing. Paul Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R., de 
Institutul pentru Studierea Holocaustului din România „Elie 
Wiesel”, în frunte cu dr. Alexandru Florian, care a elaborat 
acest proiect timp îndelungat, şi de Comunitatea Evreilor 
din Iaşi, în frunte cu Abraham Ghiltman, preşedintele 
Comunităţii.

În prima zi, 27 iunie, a avut loc un pelerinaj la cimitirele 
din Podu Iloaiei şi Târgu Frumos, unde au participat sute 
de invitaţi, evrei şi români, şi unde au fost evocate mo-
mentele teribile ale Pogromului şi Trenurilor morţii. A doua 
zi, 28 iunie, am participat la alte comemorări, în faţa Sina-
gogii din Iaşi, unde a fost dezvelit un nou obelisc ridicat în 
memoria victimelor Pogromului din Iaşi, am continuat la 
Chestura din Iaşi unde a fost dezvelită o placă memorială 
în amintirea evenimentelor sângeroase care s-au petrecut 
în această clădire, am continuat la gara din Iaşi, unde şi 
acolo s-a dezvelit o placă în memoria victimelor din Iaşi. 
Am încheiat ziua a doua cu un pelerinaj la cimitirul din Iaşi, 
unde diferite persoane au evocat momentele dramatice şi 

sângeroase ale Pogromului din Iaşi. În seara aceleiaşi zile 
de 28 iunie 2011 a avut loc la Hotelul Moldova înmânarea 
de brevete şi diplome unui număr de şase supravieţuitori 
ai acelui groaznic Pogrom de la Iaşi din 27-28 iunie 1941.

Cu această ocazie, vrem să mulţumim în numele 
Mişcării Sioniste Mondiale pentru invitaţia pe care am 
primit-o din partea F.C.E.R., domnului deputat dr. Aurel 
Vainer, preşedintele F.C.E.R., şi domnului Paul Schwartz, 
vicepreşedintele F.C.E.R., şi bineînţeles, domnului dr. 
Alexandru Florian, directorul Institutului pentru Studierea 
Holocaustului din România.”

 FELICITĂRI PRIMITE DE ROŞ HAŞANA
Dr. Aurel Vainer
Preşedintele F.C.E.R.
Ierusalim, 28 septembrie 2911
 Dragă dr. Vainer,
Vă scriu ca să vă mulţumesc pentru consideraţia şi 

amabilitatea de care aţi dat dovadă în invitarea mea la 
ceremonia de adio şi la dineul care au urmat în onoarea 
tatălui meu, Rabinul Menachem Hacohen, ce au fost 
găzduite de dumneavoastră pe 31 august.

Vă sunt recunoscător şi mă simt privilegiat pentru că 
am participat la aceste evenimente, pentru că mi-au dat o 
unică oportunitate să apreciez de la faţa locului legătura 
puternică dintre comunitatea evreilor din România şi talăl 
meu. Această oportunitate m-a făcut să realizez încă o 
dată ce loc important şi semnifi cativ ocupă comunitatea 
evreilor din România în viaţa şi inima tatălui meu.

Ca familie, noi am simţit foarte mult lipsa tatălui meu 
în timpul şederii sale în România. Am resimţit în mod 
special această lipsă când el nu putea să fi e cu noi de 
sărbători sau de Şabat în acea perioadă. De aceea este 

ca o recompensă pentru mine să văd profunda dragoste 
şi afecţiunea pe care reprezentanţii comunităţii evreilor 
şi ai JDC au arătat-o tatălui meu în timpul evenimentelor 
de adio.

Eforturile enorme şi entuziasmul cu care aţi desfăşurat 
ceremonia de adio şi dineul sunt remarcabile. Vă sunt 
recunoscător pentru organizarea acestor evenimente şi 
pentru că mi-aţi dat această minunată oportunitate să 
particip la ele.

Pentru că ne apropiem de Anul Nou Evreiesc, vă 
doresc dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră un An 
Nou fericit, cu succese şi sănătate.

MERON HACOHEN

 Marele Rabin Menachem Hacohen, încoronat 
cu trei coroane

După cum a subliniat ing. Baruch Tercatin, cu ocazia 
dineului oferit de F.C.E.R. la încheierea mandatului Marelui 
Rabin în România, în volumul “MINHA le MENACHEM” 
se menţionează că Menachem Hacohen e încununat cu 
trei coroane.

Prima  coroană o are ca Mare Rabin, acordată de cele 
mai mari Somităţi Rabinice.

A doua coroană o posedă ca scriitor care a semnat  
zeci de volume, parte publicate deja în limba română 
şi parte pentru TORAT AM - Pentateuhul cu comentarii 
personale, care ar putea fi  inclus în viitor în planul Editurii 
Hasefer, pentru că ar fi  unica traducere a Pentateuhului 
făcută direct din ebraică in limba română.

În sfârşit, dar nu în ultimul rând, cea de-a treia coroa-
nă a Marelui Rabin Menachem Hacohen menţionată în 
volumul „MINHA le MENACHEM” îi este conferită pentru 
meritele sale de om politic.

Aniversări octombrie 

• STERESCU MARCEL, revizor contabil, 
s-a născut la 3 octombrie 1930.

• FARCAŞ IOSIF, preşedinte C.E. Dej, 
s-a născut la 4 octombrie 1929.

• BLUMER SORIN, preşedinte C.E. Galaţi, 
s-a născut la 4 octombrie 1955.

• BERCOVICI CORNELIU, responsabil de 
cimitire, s-a născut la 9 octombrie 1957.

• NAHBAR NICU, responsabil zonă, 
s-a născut la 18 octombrie 1926.

• BURIHOVICI ISAC HERO, contabil, 
s-a născut la 23 octombrie 1981.

• MOISE LIDIA GEORGETA, contabil, 
s-a născut la 27 octombrie 1951.
Sursa: Serviciul de protocol al F.C.E.R.

• Ecouri • Ecouri • Ecouri • Ecouri • Ecouri • Ecouri • Ecouri • Ecouri •

primare de băieţi; o Şcoala cu grădiniţă de 
copii; patru Cantine şcolare; două Societăţi 
pentru sprijinirea studenţilor; cinci Societăţi 
fi lantropice propriu-zise; trei Societăţi pen-
tru ajutorarea lăuzelor; o Societate pentru 
acordare de împrumuturi fără dobânzi; cinci 
Societăţi pentru ajutorarea elevilor săraci 
cu haine şi rechizite şcolare; două Societăţi 
pentru iniţierea şi întreţinerea băieţilor să-
raci; o Societate pentru înzestrarea fetelor 
sărace; Şapte Cercuri culturale; un Cerc 
medical; trei Societăţi studenţeşti; un Club 
profesional; o Societate de gimnastică; un 
Toynbee-Hall; două Biblioteci; cinci Soci-
etăţi sioniste; nouă Publicaţiuni evreieşti; 
patru Societăţi cooperative; o Societate 
dramatică (Teatru evreiesc).

Din enumerarea făcută şi extinzând la 
întreg teritoriul ţării, s-ar putea să ajungem 
la câteva mii de „voci”, ceea ce ar duce la 
un blocaj informaţional. Selecţia va conduce 
spre alegerea aşezămintelor, activităţilor şi 
actanţilor de mare impact obştesc. După 
cum arătam, nu vom depăşi o cifră modică, 
relevantă şi concluzivă.

Bogăţia „materialului” de recoltat pentru 
acest Lexicon şi necesitatea unei docu-
mentări speciale – Internetul şi lucrările 
de sinteză fi ind foarte anemice în această 
privinţă – s-ar putea să-i facă sceptici pe 
unii în privinţa posibilităţii realizării sale: 
cine s-o facă?, cum?, când?, de ce şi cu 
ce efect? – iată cele cinci întrebări (cunos-
cute în engleză ca the fi ve W’s) la care vă 
invităm să ne răspundeţi, nu în engleză, 
ci în pura limbă românească. Opinia mea 
este că acest „Lexicon” trebuie conceput, 
început şi în timp terminat, mai ales când 
atâţia masteranzi şi doctoranzi optează 
pentru teme din domeniul istoriei evreilor 
din România. Căci este vorba de o lucrare 
– piesă de rezistenţă – în edifi ciul cultural 
al evreimii române, alături de alte lucrări 
de sinteză care pot deveni componente 
ale patrimoniului sacrofan al evreilor din 
România, în conjuncţie şi completare cu 
patrimoniul sacru.

HARY KULLER
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Distorsionări ale trecutului în memoria publică
Este o proble-

mă de nesoluţio-
nat deoarece memoria este subiectivă, la 
aceasta contribuind şi educaţia din familie şi 
cercul în care creşte cel care recepţionează 
mesajele. Dacă în familie au fost deţinuţi 
politici, nu se mai fac nuanţări, se consi-
deră că toţi au fost prigoniţi de comunişti. 
Este nevoie de o memorie democratică, 
a subliniat M.Shafi r, lucru foarte greu de 
rezolvat. Totuşi,în ţările foste comuniste 

se constată un succes evreiesc în ce pri-
veşte memoria Holocaustului. Din păcate, 
în foarte puţine ţări s-a ajuns la înlocuirea 
culturii ruşinii cu cea a culpabilităţii şi fără 
aceasta nu se poate păşi mai departe în 
istorie. În cultura culpabilităţii, individul 
îşi asumă responsabilitatea pentru ce s-a 
întâmplat, în cea a ruşinii consideră că nu 
s-a întâmplat nimic şi exemplele sunt multe 
în acest domeniu, cel mai concludent fi ind 
abordarea Holocaustului în Germania de 

est şi în Germania de vest.
Prelegerile au fost urmate de dezbateri 

care au precizat sau au nuanţat o serie de 
noţiuni şi idei, una din chestiuni fi ind posi-
bilitatea de a interveni în spaţiul public cu 
mijloace efi ciente. 

Lucrările simpozionului au continuat cu 
două paneluri dedicate memoriei publice 
şi măsurilor de modelare a acesteia, cu 
participare internaţională şi românească.

D E S P R E  H O L O C A U S T ,  A L T F E L
În acelaşi con-

text, vorbitorul l-a 
amintit şi pe Mitropolitul Tit Simedrea, care, 
în pofi da orientărilor sale politice antisemite, 
a salvat viaţa unei familii de tipografi  evrei. 
Preşedintele A.E.R.V.H., dr. Liviu Beris, a 
arătat că, în Ierusalim, există o piaţetă cu 
numele lui Gala Galaction. Iancu Ţucărman a 
omagiat memoria lui Traian Popovici, primarul 
Cernăuţiului, care a salvat de la deportare 
mii de concetăţeni evrei. Dr. Lya Benjamin, 
cercetătoare la CSIER, a vorbit despre rea-
lizarea volumului “Demnitate în vremuri de 
restrişte” şi a scos în evidenţă faptul că au 
existat persoane chiar din rândurile armatei şi 
jandarmeriei care, riscându-şi cariera, poate 
chiar şi viaţa, au dus alimente şi bani evre-
ilor din lagărele din Transnistria. Nu trebuie 
uitat că în acea perioadă, gesturi cotidiene 
deveneau fapte eroice, a subliniat vorbitoa-
rea. Dr. Lya Benjamin a mai arătat că există 
numeroase documente şi despre implicarea 

Federaţiei Comunităţilor Evreieşti în apărarea 
evreilor, ea având intenţia să scoată un volum 
legat de acest subiect.

 Schiţa teatrală „Imaginea umbrei pier-
dute” de Silviu Vexler, în interpretarea Ilincăi 
Goia, actriţă la Naţionalul bucureştean, şi 
a actorului Cristi Avram, reale talente în 
ascensiune, a pus refl ectorul asupra trau-
melor provocate de Holocaust în sufl etele 
urmaşilor celor care l-au trăit. Suferinţele 
strămoşilor sunt o moştenire care se adaugă 
şi ea identităţii lor spirituale, moştenire pe 
care protagonista nu suportă să-i fi e atinsă. 
Această barieră, la început de netrecut, între 
ea şi lume, poate fi  totuşi depăşită prin iubi-
re. Mixajul de fotografi i din fundal, mărite la 
retroproiector, cu imagini din pogromurile de 
la Bucureşti, Iaşi, deportările în Transnistria, 
a fost decorul în care s-a derulat confl ictul 
şi, în cele din urmă, împăcarea dintre cei doi 
tineri. Cine-l cunoaşte pe scenarist şi regi-
zor, „rebelul” cu miez sensibil Silviu Vexler, 

a savurat speech-ul umoristic cu sincere 
mulţumiri pentru toţi cei care l-au ajutat să 
trăiască acest moment: ministrul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional (M.C.P.N.), Kelemen 
Hunor, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, subsecretarul de stat în M.C.P.N., Irina 
Cajal, vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul 
Schwartz, directorul economic al Federaţiei, 
ec. Ovidiu Bănescu, directoarea Teatrului 
„Odeon”, Dorina Lazăr, ing. Anette Vainer, 
actorii Ilinca Goia şi Cristi Avram, mama 
sa, Silvia Vexler. Dr. Aurel Vainer a acordat 
Medalia de Onoare „Prieten al Comunităţii 
Evreieşti din România” Ilincăi Goia, distincţie 
înmânată de şeful Cabinetului preşedintelui 
F.C.E.R., ec. Silvian Horn. 

 Cocteilul din foaierul teatrului a încheiat 
dimineaţa de „mărturii şi arte” dedicată Zilei 
Naţionale de Comemorare a Holocaustului, 
organizată de Federaţia Comunităţilor Evre-
ieşti din România, proiect cultural fi nanţat de 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Universalitatea 
Principiului Divin

Încă din cele mai vechi timpuri cultul 
misterelor a fascinat şi de aceea interesul 
pentru cunoaşterea şi evoluţia acestora 
a devenit o preocupare permanentă. La 
început, un anumit tip de ezoterism a 
aparţinut religiei, fi ind păstrat şi transmis 
în cercurile iniţiatice ale preoţilor. Atunci 
când, în încercarea de a purifi ca dogma 
religioasă, aceştia au renunţat la el, a 
fost preluat de laici, iar caracterul secret 
şi iniţiatic i-a fost păstrat tocmai pentru a-i 
feri de practicanţii săi de Biserică.

 În această privinţă este de menţio-
nat concepţia lui René Guénon privind 
existenţa unei opoziţii fundamentale între 
regalitate şi sacerdotalitate. Guénon*1 
vorbeşte despre existenţa, în toate civili-
zaţiile antice, a noţiunii de Rege al Lumii, 
reprezentând Legislatorul primordial 
şi universal, caracterizat de Justiţie şi 
Pace – amândouă noţiuni de bază ale 
Kabbalei. Fie că se numeşte Manu (la 
hinduşi), Mina sau Menes (la egipteni), 
Menw (la celţi) sau Minos (la greci), 
acesta nu desemnează un personaj, ci un 
principiu. Este vorba de inteligenţa cos-
mică ce refl ectă Lumina spirituală pură 
şi formulează Legea adecvată condiţiilor 
lumii sau ciclului existenţial în curs şi, în 
acelaşi timp, de arhetipul uman. Pe de 
altă parte, în cadrul preocupării pentru 
păstrarea tradiţiei sacre, capul ierarhiei 
iniţiatice are, prin defi niţie, un caracter 
pontifical. În fond, acesta este chiar 
sensul termenului: constructor de poduri, 
ceea ce aminteşte de simbolistica maso-
nică, mediator al comunicării dintre lumea 
de jos şi lumile superioare. De aici apare 
simbolistica universală a curcubeului – 
pod celest – pentru pontifi cat. În iudaism, 
curcubeul este un simbol al alianţei dintre 
Dumnezeu şi poporul lui Israel.

Deşi este evident că toate religiile şi 
popoarele au avut la baza lor un cult al 
misterelor, în cazul concret al Europei oc-
cidentale moştenirea principală au con-
stituit-o misterele greceşti şi romane, în 
care însă era inclus şi câte ceva din alte 
tradiţii ezoterice cu care cele două naţii 
au intrat în contact. Istoria înregistrează 
o fascinaţie specială a europenilor pentru 
Egipt, care a dus la o întreagă combina-
ţie de motive. Fascinaţia a fost cu atât 
mai mare, cu cât accesul la surse a fost 
indirect. Cititorul vest-european a afl at 
despre tradiţia ezoterică egipteană de 
la greci, prin intermediul romanilor sau, 
mai corect, al limbii latine. Informaţiile 
au venit adesea pe căi ocolite, trecând 
prin Orientul Mijlociu, prin mâinile, dar 
şi minţile, evreilor, dar şi ale arabilor. 
Pe de altă parte, gândirea europeană a 
cunoscut în acelaşi timp o infl uenţă mai 
interesantă, dar şi mai insidioasă, pen-
tru că a acţionat cel mai adesea direct 
– aceea a misterelor iudaice. Această 
infl uenţă a fost permanentă şi reciprocă, 
pentru că, spre deosebire de misterele 
vechi, preluate de către urmaşii europeni 
şi dezvoltate de către ei înşişi, mistica 
iudaică a continuat să se dezvolte în pa-
ralel cu gândirea europeană, astfel încât 
schimbul de concepţii a fost neîntrerupt. 

Trecând de la Divinitatea absolută 
la mineral, de la lumea angelică la cea 
a substanţei vii, de la macrocosmos la 
microcosmos, de la numere şi simboluri 
la reprezentarea spaţiului şi timpului, de 
la sacru la profan, de la viu la materie 
inertă, ne dăm seama de multiplicitatea 
direcţiilor pe care curiozitatea umană 
le-a investigat în decursul timpului de 
existenţă umană.

Cu toate acestea, cunoştinţele acu-
mulate sunt încă insufi ciente ca să ob-
ţinem răspunsuri la toate întrebările. Se 
pare că există totdeauna o limită peste 
care funcţiile cognitive umane nu vor 
putea trece.

ANTOANETA PFEILLER

*) René Guénon, „Le Roi du Monde”, Paris, Editions 
Traditionnelles, 1950, p.97

Invitaţie la dezbateriPictori tineri despre Holocaustul din România

M a t u r i z a r e a  u n e i  g e n e r a ţ i i
Comemorarea Zilei Holocaustului din 

România a fost prilejul unei manifestări 
artistice deosebite: vernisarea expoziţiei 
„Cum a fost posibil? 70 de ani de la Po-
gromul din Iaşi”. Este cea de a III-a ediţie 
a unei iniţiative de excepţie, realizată de 
Institutul Naţional pentru Studierea Holo-
caustului din România „Elie Wiesel”, îm-
preună cu pictoriţa israeliană Sara Einik. 
Începând din 2009, Institutul invită câte 
un grup de pictori tineri. Primii doi ani au 
creat la Borsec iar în acest an – la Iaşi. Ei 
sunt informaţi prin prelegeri sau întâlniri 
cu supravieţuitorii despre aspecte ale Ho-
locaustului din România. Aceste povestiri 
şi date servesc drept sursă de inspiraţie 
artiştilor. Anul acesta documentarea lor a 
fost completată cu evenimentele din Iaşi, 
tinerii participând la manifestările organi-
zate cu prilejul comemorării Pogromului 
care s-a desfăşurat cu 70 de ani în urmă 

în acest oraş dar au afl at şi des-
pre ultimele descoperiri legate 
de istoria Holocaustului – groapa 
comună de la Popricani, unde 
au fost îngropaţi evrei ucişi de 
armata română.

 La vernisajul care a avut loc 
la galeriile “Art Yourself”, Alexan-
dru Florian, directorul general 
al Institutului „Elie Wiesel”, şi 
Elizabeth Ungureanu, repre-
zentanta Institutului, au subliniat 
semnifi caţia acestui eveniment 
care se înscrie în efortul făcut 
de a rămâne în memoria publi-
cului, mai ales a tinerei gene-
raţii, tragedia evreilor români în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial. Pictoriţa Sara Einik a 
vorbit despre rolul acestor ar-
tişti plastici, ca martori indirecţi 

ai evenimentelor din 
timpul Holocaustului, 
care prin creaţiile lor transmit 
generaţiilor viitoare cele întâm-
plate. În numele grupului de 
artişti, pictoriţa Silvia Trăistaru 
a mulţumit tuturor celor care 
i-au ajutat pentru a cunoaşte 
acest capitol tragic al istoriei 
României şi a scos în evidenţă 
legăturile de prietenie care s-au 
înfi ripat între artişti; dar şi cu cei 
care i-au îndrumat. Valentina 
Iancu, din partea Galeriei, a 
menţionat că “Art Yourself” 
are o colaborare îndelungată 
cu Institutul „Elie Wiesel” şi se 
implică activ în combaterea 
tuturor categoriilor de discri-
minare.

 De remarcat în această 
expoziţie este calitatea artistică 
superioară, atât ca realizare cât 

şi ca tematică, o abordare şi prezentare 
mai subtilă, cu simboluri mai sofi sticate a 
temelor comparativ cu creaţiile celor două 
grupuri anterioare. Regăseşti în multe 
tablouri o încercare de abstractizare a fe-
nomenului dar care şochează tocmai din 
această cauză. Dipticul „3.0/1.3.2.6.6”, 
al Anamariei Avram, „Pierdut în pădure” 
de Anca Brânza, „Relicve” de Magdalena 
Pălmuş, „Printre noi” de Radu Rodideal, 
„3-a 3-b” de Ştefan Ungureanu, cele trei 
tablouri ale Sarei Einik dar şi ale celorlalţi 
dovedesc o creştere, o maturizare a noii 
generaţii de artişti. Deşi, aşa cum au recu-
noscut ei, nu ştiau aproape nimic despre 
Holocaustul din România, întâlnirea cu 
această realitate dramatică le-a pătruns în 
sufl et şi i-a făcut să înţeleagă. Creaţiile lor 
vor deveni într-adevăr acei martori, atît de 
necesari după dispariţia supravieţuitorilor, 
despre care a vorbit Sara Einik.

EVA GALAMBOS

(Urmare din pagina 4)

(Urmare din pagina 5)

C o m e m o r a r e a  v i c t i m e l o r  H o l o c a u s t u l u i 
l a  C o m u n i t a t e a  E v r e i l o r  d i n  C r a i o v a

Ca în fi ecare an, Ziua Holocaustului 
în România a prilejuit Comunităţii Evreilor 
din Craiova organizarea de manifestări 
solemne adecvate comemorării victimelor 
Holocaustului şi a martirilor evrei pieriţi, 
măcelăriţi, masacraţi, gazaţi sau arşi în 
cuptoarele naziste sau înecaţi cu navele 
“Mefkure” şi “Struma”.

În faţa plăcii comemorative afl ate pe 
zidul sinagogii, s-au depus fl ori şi s-au 
aprins şase lumânări în memoria victime-
lor Holocaustului. Au participat enoriaşi 
şi elevi de la grupurile şcolare “Matei Ba-
sarab” şi “Traian Vuia” din localitate. Cei 
prezenţi au audiat în sinagogă o evocare 
făcută de prof. Ştefan Ardeleanu, supra-

vieţuitor al unui lagăr de concentrare. De 
asemenea, prof.Ştefan Ardeleanu s-a 
întâlnit cu elevi de la Şcoala nr. 2 “Tra-
ian”, cărora le-a vorbit despre Holocaust 
şi suferinţele îndurate de evrei în acea 
perioada neagră şi de tristă amintire a 
omenirii.

Anamaria Avram: DipticAnamaria Avram: Diptic

Ştefan Ungureanu: 3a–3bŞtefan Ungureanu: 3a–3b
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Top 3 din 30
O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

P r i m u l  C o n g r e s  s i o n i s t  d i n  l u m e  a  a v u t  l o c  î n  R o m â n i a
Spre deosebire de ceea ce se crede 

îndeobşte, şi anume că primul Congres 
sionist din lume ar fi  avut loc în Elveţia, la 
Basel, în august 1897, adevărul este că 
prima conferinţă pe această temă a avut 
loc în decembrie 1881 – ianuarie 1882 
la Focşani.

Pentru a marca acest eveniment, 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ro-
mânia (F.C.E.R.) şi Asociaţia Sionistă din 
România (ASR) organizează, la Focşani 
şi Bucureşti, în zilele de 27, respectiv 28 
şi 29 noiembrie, o serie de manifestări 
internaţionale.

După o conferinţă în 29 noiembrie pe 
tema drumului început de sioniştii români 

la Focşani, unde a avut loc congresul 
din decembrie 1881- ianuarie 1882, vor 
avea loc la Bucureşti mai multe sesiuni 
de comunicări, pe teme dintre care nu vor 
lipsi evocarea Congresului de la Focşani, 
primele colonii din Israel unde s-au stabilit 
evrei plecaţi din România, mişcarea sio-
nistă din România în perioada de război şi 
a Holocaustului, contribuţia Alialei din Ro-
mânia la dezvoltarea Israelului şi altele.

În avanpremiera manifestărilor de 
la fi nele lunii noiembrie, redăm mai jos 
un articol semnat de dr. M.A. Halevy, pe 
care ni l-a pus la dispoziţie istoricul Lya 
Benjamin.

• Şi noi pentru cine 
mai facem reforma?

După trei ani de reforme, toate desti-
nate combaterii crizei, după jurăminte şi 
promisiuni că gata, ce e mai rău a trecut, 
politicienii descoperă că scopul refor-
melor nu poate şi nu trebuie să fi e unul 
unilateral, de pildă refacerea echilibrelor 
bugetare sau evitarea prăbuşirii băncilor, 
acum devine evident ceea ce economişti 
ca Joseph C. Prescott spuneau de mult, şi 
anume că sfârşitul crizei nu va veni decât 
atunci când numărul de locuri de muncă 
va reveni la cel din anul 2008. 

Numai în ţările din G20 au fost pier-
dute 20 de milioane de locuri de muncă 
din 2008 până în 2011, iar, pentru recu-
perarea lor, cea mai mare piedică este 
criza datoriilor suverane din Zona Euro. 
Motiv pentru care preşedintele Americii i-a 
îndemnat pe congresmeni să avizeze un 
plan de 447 de miliarde de dolari pentru 
crearea a 1,9 milioane de locuri de mun-
că. ”Economia noastră are nevoie de un 
şoc electric imediat. Acest plan de creare 
de locuri de muncă ne va ajuta să ne 
înarmăm anticipat pentru un nou regres 
în economie, dacă situaţia din Europa se 
va agrava”, a explicat Obama.

Între timp, după cum spune consiliera 
premierului Boc, Andreea Paul-Vass, Ro-
mânia aşteaptă noua consultare cu misiu-
nea FMI, pentru a se stabili, între altele, şi 
ritmul previzibil de dezvoltare economică 
pentru 2012. „Întâlnirea cu reprezentanţii 
FMI se va desfăşura sub auspiciile dimi-
nuării perspectivei de creştere economică 
în 2012. Vom anunţa cifra cu experţii FMI 
dar este o certitudine că 3,5 - 4 la sută nu 
mai poate fi  atinsă anul viitor”.

Evident, cu cât ritmul de creştere este 
mai mic, cu atât şomajul este mai mare, 
pentru că nimeni nu are nevoie de mai 
mulţi oameni ca să facă o producţie mai 
mică. Iar sfârşitul crizei se îndepărtează 
tot mai mult.

• Aici sunt banii 
dumneavoastră!

România are 40.000 de proiecte de 
investiţii începute, unele chiar din anii 
’70, a declarat recent premierul Boc şi 
a adăugat: „Dacă vom aloca, în fi ecare 
an, câte un milion de euro pentru fi ecare 
investiţie, doar ca să conservăm, nu vom 
termina niciodată nimic”.

Cifra nu este nouă, guvernatorul Mu-
gur Isărescu atrage atenţia asupra ei de 
mai bine de un an de zile, şi este evident 
că nici o ţară nu poate avea bani publici 
pentru a fi naliza 40.000 de proiecte de 
investiţii, iar majoritatea dintre acestea 
sunt neinteresante pentru sectorul privat.

„Nu orice investiţie generează şi 
multiplică locurile de muncă”, a explicat 
premierul de ce, oricât de dureros ar fi  să 
faci asta înainte de un an electoral, trebuie 
realizată o „prioritizare” a proiectelor de 
investiţii. De ce să nu ne aducem însă 
aminte, că tot primul ministru era foarte 
mândru că România are cel mai mare 
procent din PIB alocat investiţiilor la ni-
velul Uniunii Europene; respectiv în 2010 
s-au investit 33 de miliarde de lei, în 2011 
- 36 de miliarde de lei. Miliarde care, în 
loc să aducă bani la buget, inclusiv la cel 
de pensii sau de lefuri pentru bugetari, 
au produs pagubă pentru că unii dintre 
ei au fost băgaţi în investiţii începute de 
mulţi ani şi neterminate în veci. Poate 
ştiţi dumneavoastră cine ar fi  trebuit să 
cunoască situaţia investiţiilor şi să reali-
zeze o „prioritizare”, pentru ca acestea să 
ajungă nu numai date statistice, ci bani în 
buzunarul contribuabililor? 

• Să fi e doar vorbe?
Prim-vicepreşedintele PDL, Sorin 

Frunzăverde, a dat o umbră de speranţă 
pensionarilor, declarând că „în coaliţie 
se discută despre indexarea pensiilor cu 

rata infl aţiei”, ceea ce, oricât de optimist 
ar fi, intră în contradicţie cu strategia 
fi scal-bugetară. 

Frunzăverde a afirmat, în aceeaşi 
conferinţă de presă, că este exclusă o 
impozitare a pensiilor sub 1000 lei şi că „la 
nivelul coaliţiei se discută indexarea pen-
siilor cu infl aţia, deci, practic, o creştere a 
lor, precum şi mărirea salariilor pentru bu-
getari” pentru că „veniturile pensionarilor 
şi ale bugetarilor sunt dramatic de mici’’. 

Să dea Dumnezeu să fi e aşa, numai 
că fostul ministru al muncii, Sebastian Lă-
zăroiu, declarase în faţa Parlamentului că 
guvernul a aprobat majorarea pensiilor în 
2012, 2013 şi 2014 cu rata infl aţiei şi 50% 
din creşterea salariului minim brut, dar că 
măsura nu se va aplica în trimestrul al trei-
lea din 2011, dacă „lucrurile merg prost”.

Evident că nimeni nu a precizat ce 
anume înseamnă, în limbaj ministerial, că 
„lucrurile merg prost”, dar premierul aten-
ţionează acum că nu trebuie crezuţi cei 
care vorbesc despre impozitarea pensiilor 
şi că „Guvernul urmează să fi nalizeze 
legea bugetului de stat şi a asigurărilor 
de stat pentru 2012 şi că nu s-a luat în 
calcul impozitarea pensiilor”. 

Ceea ce vine în contradicţie cu afi rma-
ţiile actualului ministru al muncii, Sulfi na 
Barbu, care a spus că nu exclude „sce-
nariul îngheţării pensiilor în 2012” dacă 
situaţia economică va impune această 
soluţie. Iar datele privind situaţia econo-
mică sunt cele pe care le va identifi ca 
misiunea comună a FMI, Băncii Mondiale 
şi Comisiei Europene, sosită la Bucureşti 
pe 25 octombrie. Premierul a declarat că 
în 2012 bugetul va da prioritate investiţiilor, 
nu creşterii salariilor şi pensiilor. Pe cine 
să mai crezi?

Deocamdată, tot ce declară politicienii 
despre pensii şi salariile bugetarilor sunt 
doar vorbe. Şi, cum spune un cântec în 
vogă acum câteva zeci de ani, vorbele 
sunt tot ce am ca să îţi fur inima…

ALEXANDRU MARINESCU

Anul acesta se împlinesc 130 de ani de la prima conferinţă sionistă preherzliană, 
desfăşurată la Focşani la sfârşitul anului 1881 – începutul anului 1882. Importanţa 
acestui eveniment a fost evocată de dr. M.A. Halevy (1900-1972), rabin, iudaist, 
fi lozof, istoric şi orientalist. Eseul său dedicat „anului jubiliar” al reuniunii de la Foc-
şani a fost publicat în „Anuarul evreiesc ilustrat pentru România” de dr. Mibaşan, 
1932/1933 – 5692, pp. 124-125. Noi reproducem integral textul după Evreii din Ro-
mânia în texte istoriografi ce. Antologie alcătuită de Lya Benjamin, Editura Hasefer, 
Bucureşti, 2004.

Jubileul chowewe-sionismului
Dr. M.A. HALEVY

C O N F E R I N Ţ A  D E  L A  F O C Ş A N I  D I N  1 8 8 2
„Să sfi nţiţi anul al cincizecilea, vestind 

liber tate în ţară, pentru toţi locuitorii: e 
anul jubiliar...” (Leviticul, XXV, 10)

Cu prilejul unei discuţiuni agadice des-
pre exodul din Egipt, se citează în Talmud, 
pe lângă altele, şi o tradiţie legendară în 
numele lui Rabi Meir. În faţa Mării Roşii, 
seminţiile lui Israel îşi disputau întâietatea 
la trecere, când, deodată, mezinul trib al 
lui Beniamin sări prin surprindere în apă...

Gestul simbolic al celui mai mic din-
tre triburile lui Iacob l-a făcut în sionism 
evreimea română, acum cincizeci de ani.

Pe când în Răsărit ca şi în Apus se dis-

cuta încă despre posibilităţile colonizării 
Palestinei, în neînsemnata Românie de 
pe atunci, o mână de oameni intrepizi a şi 
trecut la fapte - la fapte reale. Iudaismului 
român îi revine într-adevăr cinstea de a 
fi  pus cel dintâi în aplicare „utopiile” unor 
Hirsch Kalischer (1795-1874; în 1861 
publică lucrarea Derischat Zion - Dor de 
Zion, în care fundamentează din punct 
de vedere religios necesitatea unei co-
lonizări evreieşti în Palestina) şi dr. Haim 
Lorje (1821–1878; a creat o asociaţie de 
colonizare a Palestinei). Căci înainte de 
sângeroasa lovitură de cnut a pogromu-

rilor ruseşti din 1881-1882, se înfi ripă 
mişcarea de masă în Bucureşti, la Galaţi, 
la Iaşi, dar mai cu seamă în unele târguri 
moldovene, ca bunăoară Moineşti, pe 
unde crezuse proverbul numai în glumă 
că ducea drumul spre Eretz Israel...

Către fi nele anului 1881, „Comitetul 
central provizoriu” din Focşani publică un 
manifest-convocare la o conferinţă a tutu-
ror societăţilor pentru colonizarea Palesti-
nei din ţară. Manifestul acesta, pe care îl 
reproducem aci în facsimil după originalul 
ebraic, era în primul rând un apel la con-
cordie. Căci şi atunci nu lipseau animo-
zităţile, nici certurile personale (astfel, se 
împotriveau cei din Bucureşti iniţiativelor 
ce porneau din Focşani şi Galaţi). Dar să 
dăm citire apelului: „Treziţi-vă, fraţilor, şi 
lăsaţi orice disensiune. Faceţi pace! După 
cum nenorocirea nu deosebeşte între noi, 
ci ne cuprinde pe toţi, tot aşa trebuie să ne 
unească mântuirea. Acolo unde este de 
acum o societate pro-palestiniană, vedeţi 
de o întăriţi şi o măriţi; iar unde nu există 
încă, constituiţi-o cât mai curând. Căci e 
glasul lui Dumnezeu în tunetul care ne 
cheamă ca să pregătim drumul eliberării, 
spre Patria noastră”.

Conferinţa mult aşteptată - cel dintâi 
congres sionist din istorie - avu loc, după 
câteva amânări, în ianuarie 1882, în 
sala mare a Şcoalei israelito-române din 
Focşani, cu participarea a 51 de dele-
gaţi, care reprezentau 32 de societăţi. În 
această adunare solemnă se dete o bază 
mişcării populare, care trebuia să izbu-
tească la întemeierea coloniilor Samarin 
(Zichron-Iacob) şi Roş-Pina (denumirile 
primelor colonii din Palestina create de 
evreii emigranţi din România; 1882).

Comitetul Central îşi mută sediul la 
Galaţi, unde locuia majoritatea mem-
brilor săi: Isac Loebel, preşedinte; Iosef 
Abeles, vice-preşedinte; Samuel Pineles, 
secretar-general; Leibuş Goldenberg şi 

M. Schein, consilieri. Din celelalte oraşe 
făceau parte din conducere: din Iaşi, ba-
ronul Iacob de Neuschotz, dr. K. Lippe şi 
Moise Mattes, iar din Bucureşti, la început 
numai unul singur: Meier Weinberg. Zia-
rul lui Biazar Rokeach fu recunoscut ca 
organ ofi cial de propagandă. (Referire la 
„Emigrantul”, ce apărea la Galaţi în idiş).

În străinătatea îndepărtată, Conferinţa 
avu un răsunet enorm. Presa evreiască, şi 
mai ales cea în limba ebraică, a celebrat 
în articole ditirambice meritele iudaismului 
român. Gordon (1856-1922, a propovă-
duit întoarcerea evreilor în Palestina la 
munca agricolă) a scris în „Hamaghid” 
textual: „Adunări mari şi felurite au fost 
în Israel în toate timpurile. Niciodată 
însă, de când e exilat de pe pământul 
său, n-a avut loc o asemenea adunare, 
al cărei scop e restaurarea naţionalităţii 
şi ridicarea cortului decăzut al lui David, 
pe pământul Ţării Sfi nte”. Simon Bern-
feld (1860–1940, iudaist) compară chiar 
pe conducătorii din România cu Ezra şi 
Nehemia, (personaje biblice) făurindu-le 
o aureolă de nemuritoare glorie în istoria 
universală a evreilor! Până şi oamenii de 
bine creştini din Occident îşi manifestau 
admiraţia neţărmurită pentru eroii zilei. 
Entuziasmul întreprinzător al lui Sir Lau-
rence Oliphant (1829-1888, autorul unui 
plan de colonizare evreiască în Palesti-
na. A vizitat România în 1882) îşi găsi, 
de fapt, în România toată înţelegerea şi 
încurajarea morală. Tot aci concepuse 
secretarul şi dascălul vizionarului englez, 
Naftali Hertz Imber (1856-1909), neclin-
tita sa profesie de credinţă sionistă: Od 
Io avda tikvatenu! - devenită apoi imnul 
renaşterii evreieşti „Hatikva”.

Anuarul Evreesc ilustrat pentru Ro-
mânia, de dr. Mibaşan, 1932/1933-5692, 
p. 124-125.

(Explicaţiile dintre paranteze de L.B.)

După cinci ani în mâinile Hamas

Gilad Shalit 
s-a întors acasă
O  v e s t e 

bună, în primul 
rând pentru fa-
milia soldatului 
israeliano-fran-
cez Gilad Sha-
lit! După cinci 
ani, negocierile 
între partea israeliană şi gruparea Ha-
mas, în care s-au implicat şi Egiptul şi 
mai ales Germania, au dat roade. Militarul 
israelian, răpit la graniţa cu fâşia Gaza în 
2006, a fost eliberat la 18 octombrie a.c. 
Este o victorie şi pentru toţi cei care s-au 
pronunţat şi au militat pentru eliberarea 
lui, atât din Israel cât şi din alte ţări, inclu-
siv din România. Federaţia şi Comunita-
tea Bucureşti au organizat o manifestare 
emoţionantă, în cadrul căreia participanţii 
s-au solidarizat cu Gilad Shalit şi au cerut 
punerea în libertate a  militarului israelian. 

Demersul făcut de guvernul israelian 
concretizează două principii fundamenta-
le – faptul că Israelul nu lasă în mâinile 
duşmanului nici un militar, viu sau mort, şi 
negociază pentru revenirea lor în ţară şi 
ideea susţinută de premierul Netanyahu 
legată de concesiile dureroase făcute 
atunci când ele au o fi nalitate. Deoarece, 
în cazul Shalit, au fost făcute concesii 
dureroase, acceptându-se eliberarea 
a 1027 de deţinuţi palestinieni, afl aţi în 
închisorile israeliene, mulţi dintre ei fi ind 
terorişti care au participat la atentate sân-
geroase. A meritat oare acest preţ foarte 
ridicat? Nu, spun unii israelieni, care con-
sideră că aceasta va stimula pofta Hamas 
de a răpi alţi militari pentru a cere apoi 
răscumpărări din ce în ce mai mari. Da, 
spun cei mai mulţi, nici un preţ nu este 
prea scump pentru viaţa unui cetăţean 
israelian. Autorităţile israeliene recunosc 
că există un risc la adresa securităţii dar 
consideră că Israelul este în stare să facă 
faţă acestuia. (E.G.)
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A n u l 
acesta, în 
Franţa a 
apărut o 

carte scrisă de M. Chebana şi J. Mercier 
Mure-Ravaud, intitulată “Mémoires des 
Juifs de Roumanie”. Cei doi autori sunt 
ziarişti francezi, «reporters au large» cum 
spun francezii sau «free lance», după 
expresia americană, adică neangajaţi la 
un anumit ziar, dar stabiliţi pe contul lor în 
România, de unde acoperă şi Republica 
Moldova pentru diverse publicaţii din 
Franţa. Jonas Mercier stă permanent la 
noi iar colegul său pleacă adesea acasă.
Astfel că Jonas este cel ce ne-a vizitat 
la redacţie, aducându-ne şi un exem-
plar al cărţii lor.Volumul nu se găseşte 
în librării în România, ceea ce e fi resc, 
după cum ne-a explicat Jonas Mercier, 
fi indcă lucrarea este destinată publicului 
occidental. Jonas Mercier vorbeşte fl uent 
limba română.

J.M.- Noi am pornit la redactarea 

acestei cărţi după 
ce, locuind aici, am 
afl at care a fost viaţa 
şi tragedia populaţiei 
evreieşti din Româ-
nia.Sunt foarte multe 
fapte pe care, după 
cum am constatat, 
în Franţa aproape ni-
meni nu le cunoaşte. 
De altfel, până la sta-
bilirea noastră aici, 
nici noi nu le ştiam.
Ceea ce ne-a uimit este că şi în România 
tragedia evreilor, a acestei comunităţi 
care număra 800.000 de oameni, nu este 
bine cunoscută. În documentarea pe care 
am făcut-o pentru carte nu am găsit o 
bibliografi e atât de cuprinzătoare pe cât 
ne aşteptam.

A.B.- Totuşi, sunt o serie de lucrări 
foarte bogate în informaţii, de la Matatias 
Carp şi până la Jean Ancel, plus cele edi-
tate de Centrul pentru Studierea Istoriei 

Evreilor din România al F.C.E.R.
J.M.- Desigur, le-am citit pe toate dar 

e puţin, credem noi, iar în presă nu apare 
mai nimic despre Holocaustul din Româ-
nia. Cartea noastră sperăm să contribuie 
la acest defi cit de informaţie pentru opinia 
publică francofonă.

A.B.- Cum i-aţi selecţionat pe cei nouă 
evrei pe care i-aţi intervievat? 

J.M.- Am încercat să oferim o imagine 
pentru trei perioade istorice. Prima – 
emanciparea - include interviuri cu Jean 
Ancel, Geni Brenda şi Rudi Katz. Pentru 
“Timpul persecuţiilor” i-am intervievat pe 
Liviu Beris, Leonard Zăicescu, Devy Abra-
ham iar pentru “exil” publicăm mărturiile 
lui Maximilian Marco Katz, Colette Avital, 
Bruno Landsberg.

Să adăugăm că volumul are o ad-
denda cu bibliografi a folosită, un foarte 
interesant tabel pe ani (1948-1989) al 
emigrării evreilor din România, o cronolo-
gie a evenimentelor din viaţa comunităţii 
noastre. (A.B.)

H o l o c a u s t u l  r o m â n e s c  î n t r - o  a l t ă  p e r s p e c t i v ă
Tema Holocaustu-

lui este, din păcate, 
inepuizabilă. Chiar şi 
după peste jumătate de 
secol, istoricii găsesc 
aspecte care merită 
analizate, mai ales dacă 
este vorba de ţări în 
care acest subiect, din 
motive diferite, a fost 

prea puţin cercetat. Holocaustul româ-
nesc, a cărui existenţă a fost negată 
decenii de-a rândul, a devenit în ultimii 
ani teren de cercetare, atât pentru istoricii 
români cât şi pentru cei din străinătate. 
Un exemplu în acest sens îl reprezintă o 
lucrare publicată în SUA, chiar în acest 
an. Intitulat „Local History, Transnational 
Memory in the Romanian Holocaust”, 
volumul cuprinde 12 studii, majoritatea 
de autori care trăiesc în alte ţări. Primul 
studiu din volum, „Percepţia Holocaustului 
în istoriografi a şi presa română”, de Ale-
xandru Florian, este un fel de justifi care a 
celor afi rmate anterior, faptul că subiectul, 
considerat sensibil, deoarece contra-

venea unei viziuni neadevărate despre 
ceea ce s-a întâmplat cu evreii români în 
timpul celui de-al doilea război mondial, 
a fost tabu în trecut şi controversat sau 
falsifi cat astăzi de unii istorici. 

Printre studii cu o tematică diversă 
este evocată, printre altele, memoria pri-
marului Cernăuţiului, Traian Popovici, în 
contextul încercărilor acestuia de a salva 
de la deportare cât mai mulţi evrei, sau 
sunt prezentate mărturiile culese despre 
soarta evreilor deportaţi în Transnistria 
(„Sticle aruncate în mare. Scrisori ale 
unor evrei deportaţi la Moghilev noiem-
brie-decembrie 1940”.) Ceea ce reiese 
din această corespondenţă poate fi  con-
siderat drept un laitmotiv al suferinţelor 
celor deportaţi în lagărele din aceas-
tă provincie, deşi autoarea, Florence 
Heyman, i-a clasifi cat pe cei din Moghilev 
printre „cei norocoşi”, cu şanse mai mari 
de supravieţuire. Partea cea mai intere-
santă a volumului este însă modalitatea 
în care au văzut şi au refl ectat o serie de 
artişti – scriitori, poeţi, pictori, regizori de 
fi lm sau de teatru – Holocaustul româ-

nesc, infl uenţa acestui eveniment tragic 
asupra operelor lor sau chiar asupra vieţii 
lor. De pildă, scriitorul Mihail Sebastian 
nu a fost deportat, dar regimurile sub 
care a trăit în timpul celui de-al doilea 
război mondial – cel legionar şi cel anto-
nescian – i-au produs o imensă traumă 
psihică prin îndepărtarea celor mai buni 
prieteni ai săi care adoptaseră ideologia 
legionară („Mihail Sebastian şi Mircea 
Eliade. Cronica unei prietenii întrerupte”, 
de Andrei Oişteanu). Unii dintre artişti 
au suferit de sindromul post-holocaust, 
reproşându-şi faptul că au supravieţuit 
(Arnold Daghani şi Paul Celan). Daghani 
a suferit şi datorită faptului că, deşi a de-
pus mărturie – verbal, dar şi prin picturile 
şi scrierile sale – nu a reuşit să-i aducă în 
faţa tribunalului pe cei vinovaţi de moartea 
evreilor din Mihailovka, un lagăr de ex-
terminare din Ucraina. Pierderea familiei 
în timpul deportării în Transnistria nu l-a 
împiedicat pe scriitorul israelian Aharon 
Appelfeld să evoce locurile copilăriei din 
Bucovina, peste care plutea ameninţarea 
dispariţiei evreilor. 

Norman Manea nu se consideră un 
scriitor al Holocaustului dar în operele 
lui, printre care „Întoarcerea unui huligan” 
(studiu semnat de Jeanine Teodorescu), 
sunt evocate multe imagini legate de de-
portare. Chiar şi următoarea generaţie de 
artişti – şi aici mă refer la regizori de fi lm 
ca Radu Mihăileanu, dar şi la regizori ro-
mâni ca Radu Gabrea - care au cunoscut 
numai indirect detalii despre suferinţele 
evreilor în Holocaustul românesc, şi-au 
dedicat creaţiile acestui subiect. „Că-
lătoria lui Gruber”, pelicula lui Gabrea, 
inspirată din romanul „Kaputt” al lui Curzio 
Malaparte, despre pogromul din Iaşi, ca şi 
romanul în sine constituie de asemenea 
subiecte ale unor studii din volum. Toate 
aceste scrieri, împreună cu altele, contri-
buie la cunoaşterea unui capitol al istoriei 
Holocaustului, ascuns sau deformat de 
regimul comunist, practic necunoscut de 
generaţii de români şi, aşa cum am arătat 
la începutul articolului, realitatea căruia 
este şi astăzi contestată de negaţioniştii 
din România.

EVA GALAMBOS

Actualitatea unui 
studiu despre Israel

În prezent, ca şi în 1948, Statului Isra-
el i se refuză de către extremişti dreptul 
la existenţă, într-o lume terorizată de 
spectrul unor confl icte majore. Studiul 
profesorului de la Universitatea Paris 
X-Nanterre, dr. Alain Dieckhoff, apărut 
recent la Editura Hasefer, „Întruparea 
unei naţiuni – Israel şi modernitatea po-
litică” (traducere de Ţicu Goldstein) nu 
poate fi  considerat decât foarte oportun. 
Autorul este o personalitate în politologie, 
în istoria modernă, cu numeroase cărţi, 
studii publicate în lume. 

În anul 1923, scriitorul Joseph Roth, 
un nume în literatura austriacă, euro-
peană, scria că evreii au nevoie de un 
stat propriu, chiar dacă trăiesc în alte 
ţări, unde îşi fac datoria de cetăţeni. Dar 
sionismul are rădăcini istorice cunoscute, 
am putea spune că el s-a născut odată 
cu distrugerea Celui de al Doilea Templu, 
în anul 70 e.a. Geneza politicii sioniste 
a fost fundamentată de personalităţi de 
seamă în secolul XIX, dar cel care i-a 
dat o direcţie precisă şi a teoretizat-o a 
fost Theodor (Benjamin) Herzl, jurnalist 
austriac, martor din sală, la procesul 
împotriva căpitanului Alfred Dreyfus, la 
Paris, acuzat în mod mârşav de spio-
naj. A fost achitat şi reabilitat ulterior. 
„Afacerea Dreyfus” a rămas ca o rană în 
conştiinţa multor evrei care se considerau 
în faţa propriei conştiinţe patrioţi. Primul 
Război Mondial, apoi cel de Al Doilea, 
Holocaustul, au arătat soluţia salvatoare 
a reînfi inţării statului Israel, dar ea a cerut 
jertfe incomensurabile, atingând cifre, 
astăzi revizuite şi negate de cei care au 
interese ascunse. 

Omul politic de geniu care a organizat 
mişcarea sionistă în secolul XX şi a ajuns 
primul preşedinte al Statului Israel a fost 
Haim Weizmann, chimist de prestigiu. 
Geniul său a fost recunoscut de politicieni 
din SUA şi Anglia. A ştiut să medieze con-
fl icte din interiorul mişcării sioniste care a 
avut culorile curcubeului, de la socialişti 
de stânga la laburişti, la extremişti mili-
tarizaţi (revizionişti) şi ultrareligioşi (unii 
neagă şi acum dreptul la un stat laic). 
Avându-l alături pe un alt mare politician, 
Ben Gurion, originar din Polonia, ca şi pe 
Golda Meir, o femeie-diplomat de înaltă 
ţinută (originară din Kiev), Weizmann a 
convins marile puteri câştigătoare în Al 
Doilea Război Mondial să accepte refa-
cerea căminului naţional evreiesc. Autorul 
aduce critici justifi cate oricăror forme de 
intoleranţă, extremism, chiar din partea 
unor grupări şi personalităţi israeliene. 
Un indice extrem de bogat, de nume, 
surse, într-un volum de 475 de pagini, 
oferă cititorului o imagine a ceea ce este 
şi va fi  destinul unei naţiuni.

 B. MEHR

M é m o i r e s  d e s  J u i f s  d e  R o u m a n i e

Andrei Oişteanu, 
invitat la Târgul 
de la Frankfurt

Dr. Andrei Oişteanu, cercetător la Institutul de istorie a 
religiilor şi profesor asociat la Centrul de studii ebraice din 
Bucureşti, a fost invitatul Târgului de la Frankfurt, unde şi-a 
lansat, pe 15 octombrie a.c., traducerea în limba germană a 
cărţii Imaginea evreului în cultura română. Se poate spune 
că lucrarea a avut o carieră îndelungată. După două ediţii 
în limba română (Editura Humanitas 2002 şi 2004), cartea 
a fost tradusă în limba maghiară (2005), în limba engleză 
(Nebraska University Press, 2009). În februarie 2011, edi-
ţia americană a fost lansată la Târgul de la Ierusalim, la 
eveniment participând fi losoful Moşe Idel şi istoricul literar 
Leon Volovici, ambii profesori la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim. Traducerea în germană (traducător Larisa Schip-
pel) a fost realizată în 2010, cartea fi ind editată de Frank & 
Timme Verlag.

Glose din „era globală” 
„Lumea în oglindă”, recenta carte a lui G. 

Mosari, apărută în Editura „Contemporanul”, 
din Bucureşti, ilustrată de Horaţiu Mălăiele, 
este o carte pentru toate anotimpurile, dar mai 
ales pentru cel al vacanţelor. Cu atât mai mult 
acum, când începem s-avem nostalgia lor. Deşi 
autorul nu ia nicidecum vacanţă. El „vânează” 
detaliul semnifi cativ din cele văzute, citite, as-
cultate, totul coagulându-se într-o „geografi e 
subiectivă”, în care sunt schiţate cu umor şi 
tandreţe portrete în mişcare: oraşe, oameni, 
obiceiuri de pe întreaga planetă. Autorul scrie 
aşa cum vorbeşte. Există în fi ecare schiţă un 
presupus interlocutor. Uneori real – Horaţiu, nu poetul antic, ci bi-
necunoscutul actor, regizor, scenarist, caricaturist, contemporanul 
nostru; de cele mai multe ori – prezumptivul cititor al crochiurilor 
din cuvinte. Sensibilitatea, ironia, „nervul” reportericesc ale isra-
elianului originar din oraşul lui Bacovia – de altfel, G. Mosari a 
participat, în dublă calitate, de băcăuan şi de preşedinte al Aso-
ciaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Israel, la ediţia din acest 
an a Zilelor poeziei bacoviene – sunt constante ale scrierilor sale. 
Ceea ce dă savoare povestirilor – majoritatea ironizând „bâlciul 
deşertăciunilor” din „era globală” – este ironia subţire, bunul gust, 
buna cuviinţă în naraţiuni „pe muchie de cuţit”. 

Autorul a plecat din România, dar România n-a plecat din el. 
Această dublă apartenenţă, israeliană şi românească, se simte 
în fi ecare dintre schiţe, lucru recunoscut şi de Răzvan Voncu 
care, pe coperta a IV-a a cărţii, observă: „Acest scriitor român din 
Israel nu încetează, la mii de kilometri de ţara în care s-a născut, 
să se simtă scriitor român. […] Cu acea ascuţime de spirit care-i 
caracterizează din totdeauna pe evreii români, el şi-a creat un 
loc al său în literatura română contemporană”. Există la Mosari 
tinereţe spirituală, capacitate de a merge la esenţă, forţă de a 
reînvia neoclasicismul în literatură prin jurnalul de călătorie şi fo-
rarea „faptului divers” ca modalitate de glosă. Elemente de viaţă 
cotidiană se îmbină cu observaţii de natură comportamentală, 
cu darul de a cultiva prieteniile. Proza umoristică scurtă, în care 
excelează, conferă şi acestui volum substanţialitate.

IULIA DELEANU
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căreia i-au dat toate bijuteriile pe care le 
aveau. Nathan cu soţia au fost ucişi iar 
ţăranca (fi e-i amintirea binecuvântată!) 
după un timp i-a dus pe Willy şi pe alţi 
copii la partizani. Willy a supravieţuit, iar 
ulterior a ajuns într-un centru de copii 
în localitatea Berşat din Ucraina. Acum 
intervine un moment fantastic! Soseşte 
la Centrul de la Berşat o delegaţie ame-
ricană în care era şi un bun prieten al lui 
Nathan, plecat în SUA înainte de război. 
Il vede pe Willy, care semăna izbitor cu 

tatăl său, şi-l întreabă cum îl cheamă. 
Acesta, într-o stare psihică cumplită, nu-
şi ştia decât prenumele şi-i răspunde că-l 
cheamă Willy. Întors în America, prietenul 
lui Nathan transmite ştirea mătuşilor lui 
Willy, reîntoarse la Bălţi, iar acestea îl 
„recuperează” pe băiat.

Tatăl meu, care era extrem de în-
treprinzător (nu ştiu dacă acest cuvânt 
exprimă suficient de bine marile sale 
calităţi), afl ă de această situaţie şi pe 
diverse căi trimite ajutoare la Bălţi. 
Îmi amintesc că primii bani i-a trimis 
cu primul Ambasador al României în 
URSS, academicianul Simion Stoilov. 

La decesul ei, la vârsta de 98 de ani

Evreii au omagiat-o pe Nancy Wake, „şoarecele alb”
Cunoscută de Gestapo sub denumirea 

de „şoarecele alb”, din cauza abilităţii ei 
de a se strecura printre duşmani în timpul 
acţiunilor sale în mişcarea de rezistenţă, 
Nancy Wake, decedată luna trecută la 
vârsta de 98 de ani, a fost cea mai faimoa-
să spioană britanică din timpul celui de-al 
doilea război mondial. A fost o luptătoare 
împotriva regimului nazist pe care l-a vă-
zut în acţiune în Germania şi în Austria, 
unde a lucrat ca ziaristă. A  asistat la  
Viena după Anschluss la o scenă în care 
nemţii îi biciuiau pe evrei şi această acţi-
une barbară a determinat-o să-şi dedice 
eforturile salvării evreilor şi a altor prigoniţi 
din ţările ocupate. Născută în Noua Ze-
elandă dar crescută în Australia, Nancy 
Wake a plecat de tânără de acasă, mai 
întâi la New York, unde a devenit ziaristă, 

lucrând în calitate de corespondent euro-
pean al trustului de presă Hearst, apoi la 
Londra. În Franţa s-a  căsătorit cu indus-
triaşul evreu Henri Edmond Fiocca. Cei 
doi au locuit la Marseille şi după ocuparea 
Franţei în 1940 s-au alăturat rezistenţei 
franceze. Nancy a participat mai târziu 
la reţeaua căpitanului Ian Garrow care 
organiza fuga unor intelectuali şi a sute 
de evrei din Franţa în Spania . În 1943 s-a 
afl at pe locul întâi  pe lista  Gestapoului, 
fi ind considerată cel mai periculos spion; 
pe capul ei a fost fi xată o recompensă de 
cinci milioane de franci. Când reţeaua a 
căzut, a fugit din Marseille în Anglia. În 
schimb, soţul ei, care a rămas în Franţa, 
a fost capturat de nemţi şi torturat pentru 
a spune unde se afl a ea. Fiocca nu a 
trădat-o şi a fost executat. Toată viaţa ei 

Nancy a avut mustrări de conştiinţă, con-
siderându-se vinovată de moartea soţului 
ei. La Londra s-a alăturat SOE (Special 
Operations Executive) care a organizat 
şi a sprijinit rezistenţa franceză. Nancy a 
fost paraşutată în aprilie 1944 în Auvergne 
pentru a mobiliza participarea Rezisten-
ţei la eliberarea Franţei. A fost decorată 
imediat după război cu cele mai înalte 
distincţii britanice, americane şi franceze, 
inclusiv cu Legiunea de Onoare. În 2004 
a primit şi o distincţie din partea Australiei, 
iar în 2006 – din partea Noii Zeelande. 
La moartea ei, comunităţile evreieşti din 
Australia şi Noua Zeelandă i-au adus un 
omagiu special, evocând faptele ei cura-
joase care au dus la salvarea unui mare 
număr de evrei.

EVA GALAMBOS

O viaţă de muncă sub două dictaturi
Ca majoritatea evreilor moldoveni din vremea aceea, Norbert Zilberman şi-a 

trăit copilăria şi adolescenţa în târguşoare de provincie, urmând peregrinările pă-
rinţilor. S-a născut la 2 septembrie 1931, la Iaşi, părinţii săi, Herş şi Olga (z.l.), au 
fost farmacişti. Curând după naşterea fi ului, familia s-a mutat la Bivolari, judeţul Iaşi 
(1931-1934), Ripiceni, judeţul Botoşani (1934-1941), Botoşani (1941-1945), Bacău 
(1945-1950). În anul 1950 a devenit student la Iaşi.

A.B.: Vă mai amintiţi ceva despre 
aceste târguşoare moldoveneşti?

N.Z.: Ripiceni era un sat deosebit; 
avea o fabrică de zahăr,cinematograf,o 
echipă de fotbal de nivel mediu.  Erau 
foarte mulţi evrei, majoritatea având 
situaţii bune. Era,desigur, sinagoga şi 
ţin minte că se prepara în sat şi maţot 
de Pesah. În 1941, administraţia anto-
nesciană ne-a evacuat la Botoşani, noi 
pierzând aproape totul. 

Dat afară din şcoală în septembrie 
1940, am învăţat particular la Ripiceni, iar 
ultimul trimestru l-am urmat la o şcoală 
evreiască din Iaşi, absolvind clasa a III-a. 
Am început să învăţ ivrit la Ripiceni, la 9 
ani. Vedeţi, deci, cum era viaţa noastră 
pe atunci, migram dintr-un loc în altul, 
strecurându-ne printre restricţiile legale. 
Clasa a IV-a primară şi primele trei clase 
de liceu le-am făcut la Botoşani. Nivelul 
învăţăturii a fost excepţional! I-aş putea 
cita aproape pe toţi profesorii, dar îl evoc 
doar pe cel de ivrit, Haichis (fost elev al 
lui Bialik, la Odesa).

 Am ajuns apoi la Bacău, unde am 
învăţat ultimele cinci clase de liceu, între 
1945-1950. Până la alungarea Regelui, 
se numea Liceul „Ferdinand”, o şcoală 
foarte serioasă.

Organizaţiile sioniste erau atunci des-
tul de puternice printre tineri...

- Şi eu am activat în Organizaţia sio-
nistă „Haşomer Haţair” unde, între altele, 
devenisem şi un pic profesor de ivrit (păs-
trând proporţiile!). În acelaşi timp am luat 
şi lecţii de ivrit cu...un alt elev a lui Bialik, 
pe nume Grossman. La un moment dat, 
prin clasa a VI-a, am plecat la Ahshara, 
la Bucureşti, unde am rămas până la 
desfi inţarea organizaţiilor sioniste.

  Am avut parte de un mare noroc: tatăl 
meu, crezând într-o Alia apropiată, a vrut 
să-mi retragă actele de la şcoală. Direc-
torul liceului, profesorul Grigoriu (tatăl lui 
Paul Grigoriu, care a fost mai târziu un 
mare nume al radioului public), l-a sfătuit 
să nu se grăbească şi să întrerup şcoala 
pe motive medicale. Când visul s-a năruit, 
am obţinut, prin nişte relaţii ale mamei, o 
adeverinţă de la acad. Ştefan Milcu, care 
atesta că am fost sub tratamentul lui.  Aşa 
mi-am putut continua liceul, dar am avut 
mari emoţii la admiterea în facultate, mai 
ales că fusesem exclus din UTM (din ca-
uza faptului că părinţii depuseseră acte 
de plecare în Israel). 

- Aceste simpatii sioniste puteau costa 
foarte scump, pe atunci... 

- Şi eu eram destul de îngrijorat dar, 
cu toată îngrijorarea mea, am reuşit la Fa-
cultatea de Construcţii din Iaşi. În primul 
an, fi ind fi u de „naţionalizaţi” (farmacia 
noastră din Bacău „Dr. Davila” fusese 
naţionalizată în anul 1949), mi s-a impus 
o taxă extrem de mare, echivalentă cu sa-
lariul părinţilor mei pe câteva luni. Pentru 
a o putea plăti, părinţii au trebuit să vândă 
bruma de bijuterii pe care o mai aveau.

Din anul al II-lea nu a trebuit să  mai 
plătesc taxa, dar nici nu benefi ciam de 
bursă, ca majoritatea colegilor mei. Amu-
zant este că am făcut „socialism” cu doi 
eminenţi profesori de chimie, dintre care 
unul era Cristofor Simionescu (rector al 
Politehnicii şi ulterior academician). In 
fi nal, am absolvit cu Diplomă de merit, 
ceea ce mi-a permis să-mi aleg repartiţia 
la Trustul de Construcţii din Iaşi.

Începând din timpul facultăţii, am pre-
dat câteva lecţii particulare, iar mai târziu, 
inginer fi ind,numărul elevilor particulari a 
crescut foarte mult. S-a întâmplat ca în 
timpul foametei lui Ceauşescu să am ca 
elev pe fi ul unui şofer de la Gostat, care-
mi plătea lecţiile în produse alimentare.

Ar trebui desigur să menţionez pri-

Octogenari i  noştri :  NORBERT ZILBERMAN

oritar că imediat după absolvire m-am 
căsătorit cu Malvina, profesoară de ma-
tematică şi pedagog excelent. Am un fi u, 
Paul, care este medic anestezist în Israel.

- Spuneaţi că aţi început să lucraţi 
înainte de licenţă?

- Am început activitatea profesiona-
lă în luna august 1954 înainte de a-mi 
susţine examenul de diplomă. Primul 
şantier la care am lucrat a fost o con-
strucţie deosebit de grea şi complicată: 
„Frigoriferul” din Iaşi. Menţionez alte câ-
teva şantiere mai importante:alimentarea 
cu apă  a oraşului Iaşi din sursa Prut 
(două rezervoare de apă de câte 5000 
mc, castelul de apă de 300 mc şi Staţia 
de fi ltre, toate în Complexul Sorogari), 
blocuri în cartierul Păcurari şi pe str. Va-
sile Alecsandri,cămine studenţeşti pe str. 
Sărărie. Poate cel mai important şantier 
a fost „Casa Tineretului”, pe care l-am 
condus de la trasare până la banchetul de 
inaugurare. Am lucrat ca şef al Serviciului 
Tehnic din subordinea trustului şi apoi ca 
proiectant şef la Atelierul de Proiectare al 
Trustului, strâns legat de activitatea de 
pe şantiere.

Revoluţia a dat peste cap în mare 
măsură  trustul de construcţii, iar în 1991 
m-am pensionat şi...am luat-o de la capăt 
în cadrul unei fi rme particulare, unde am 
lucrat până la fi nele anului 2009.

Aşadar, am lucrat 55 de ani!

Destine evreieşti, 
asemănătoare 
cu atâtea altele

- Tatăl meu a avut un frate, Nathan, 
care după căsătorie s-a stabilit la Bălţi 
(în Basarabia), unde avea un magazin 
prosper. A avut un băiat numit Willy, 
născut în 1936.

După ocuparea Basarabiei de către 
sovietici, s-a mutat la Cernăuţi în ide-
ea de a i se „pierde urma” ca element 
burghez. Surorile soţiei au rămas la 
Bălţi (chestiune, după cum se va vedea, 
esenţială în viitor).In 1941 aceste surori 
au fost evacuate tocmai în Asia Centrală 
în timp ce Nathan cu familia a rămas în 
Cernăuţi sub administraţie românească. 
A fost deportat cu ultimul eşalon (prin 
1942), care a ajuns dincolo de Bug într-
un teritoriu sub administraţie germană. 
Dacă dintre evreii deportaţi în Transnistria 
au supravieţuit un procentaj oarecare, 
cei ajunşi dincolo de Bug au pierit în 
totalitate. Într-o zi, primind ordinul să se 
adune în centrul localităţii, au intuit ce-i 
aşteapta, adică moartea. Atunci l-au în-
credinţat pe Willy unei ţărănci ucrainene, 

Willy studiază medicina la Perm, devine 
medic stomatolog, se căsătoreşte şi se 
stabileşte la Moscova. Nenorocirile nu-l 
ocolesc însă; soţia sa naşte un băiat 
dar...moare la naştere. Băiatul a fost 
numit Iren, după numele mamei sale. 
 Cumnaţii săi îi spun, poate pe bună drep-
tate, că un Zilberman nu poate avea un trai 
bun în URSS şi propun să-i schimbe nume-
le după cel al familiei lor, şi anume Kreslo.
Deşi Willy se recăsătoreşte cu o fată 
splendidă (Lina), a avut în continuare 
grijă de Iren. Acesta, şi cu sprijinul unchi-
lor săi, studiază şi el medicina. Willy se 
stabileşte la Moscova, unde l-am vizitat 
în anul 1970. Avea un nivel de trai foarte 
ridicat dar cu preţul unor mari eforturi. 
Ca medic stomatolog  deservea, printre 
alţii, şi pe membrii Corpului diploma-
tic acreditaţi în capitala sovietică. 
In weekend lucra la cabinetul său, într-o 
localitate foarte departe de Moscova. 
S-a îmbolnăvit grav. Cu concursul unuia 
dintre pacienţii săi, reuşeşte să plece 
pentru un timp în SUA şi se întoarce aca-
să, urmând să revină ulterior în America.

Pleacă defi nitiv cu familia (între timp 
i s-a născut al doilea fi u, Nathan - numit 
astfel în memoria tatălui său), sosind pe 
data de 7 mai 1981. Din câte ştiu, de la 
aeroport s-a dus direct la spital, unde a 
mai trăit pînă la data de 27 noiembrie 
1982. S-a stins din viaţă la doar 46 de ani.

Iren Kreslo s-a născut în anul 1958. În 
anul 1995, Germania a acceptat să pri-
mească un număr de evrei din Rusia. Cu 
această ocazie, a plecat şi el cu familia, 
iar în 2001 a obţinut cetăţenie germană. 
Lucrează ca medic anestezist la Essen.

În anul 1972, fi ind în Iaşi, împreună cu 
Willy şi Lina, şi-a sărbătorit bar miţva la 
Sinagoga Ceprezarilor din Iaşi (una din 
cele 112 sinagogi care fuseseră în Iaşi, 
înainte de război).

Momentul a fost foarte emoţionant 
deoarece Iren nu-şi sărbătorise niciodată 
aniversarea datei de naştere care, din ne-
fericire, coincide cu moartea mamei sale. 

Interviu de ANDREI BANC

A  a v u t  o  v i a ţ ă  f r u m o a s ă 
„A avut o viaţă frumoasă”, mi-a spus o rudă apropiată despre dr. Iancu Feldstein, 

care s-a stins din viaţă la 18 octombrie 2010, cu puţin înainte de a fi  împlinit 94 de 
ani. Era perfect lucid, am vorbit la telefon în urmă cu două-trei luni. Locuia la Haifa, 
se interesa de noutăţi în viaţa literară de la noi. Autor al câtorva cărţi de succes, unele 
apărute la Editura Minimum, distins cu premiul „Sara şi Haim Ianculovici”, apreciat ca 
scriitor de Al. Mirodan, Carol Isac (afl aţi şi ei, acum, în grija Domnului, z.l.) , dr. Iancu 
Feldstein a fost înainte de toate un reputat specialist în obstetrică şi ginecologie. A 
predat la Şcoala tehnică sanitară din Pitar Moş, a fost medic primar extrem de solicitat 
şi iubit de numeroşi pacienţi la Spitalul Colţea din Capitală.

S-a născut la Galaţi, a urmat Facultatea de Medicină la Iaşi. Şi-a împărtăşit 
experienţa bogată de viaţă în volumul „ Viaţa în echilibru” (Editura Persona-1997), 
un adevărat manual de etică şi deontologie pentru oricare medic. Mare meloman, 
a scris „Armonia vieţii. Cuvântul. Medicul. Muzica. Filozofi a” (2001), o chintesenţă 
a concepţiei despre comportamentul unui om adevărat, cum tot mai rar întâlnim în 
lumea noastră zbuciumată de corupţi, profi tori, incompetenţi. Cartea este dedicată 
soţiei Simelia (decedată în 2009) , fi icelor, tot medici, Edith şi Filia, ginerilor Morel şi 
Mircea, nepoţilor Gefry, Silviu, Graţiela, Nir, ca şi prietenului Shlomo David, preşe-
dintele Cercului Cultural din Haifa şi al Asociaţiei dorohoienilor din Israel. Dr. Iancu 
Feldstein a făcut Alia în 1987, devenind la fel de cunoscut şi apreciat în „tribul” din 
Israel, ca şi în România. Fie-i numele înscris în Cartea Vieţii!

BORIS MEHR
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G â n d u r i  d e s p r e  u i t a t u l  M i h a i l  P e t r o v e a n uS i l u e t e
La o săptămână după terminarea Facultăţii de Filolo-

gie trăiesc un eveniment despre care nu ştiam cum se va 
derula. Paul Georgescu mă invitase la o discuţie de pre-
zentare conducerii revistei „Gazeta literară”, cu trei grade 
de desfăşurare (Zaharia Stancu explicându-ne, mie şi lui 
Dumitru Solomon, unde ne găsim, Paul Georgescu – de 
ce am fost selectaţi, iar Mihail Petroveanu, la persoana a 
treia, ce anume avem de făcut în calitate de redactori-în-
cepători). Ar fi  trebuit să ne întrebe cineva dacă, noi înşine, 
postulăm vreo dorinţă.

Lucrurile nu s-au desfăşurat aşa. A rămas, în mod 
paradoxal, să ne lămurim singuri ce obligaţii decurg 
pentru pregătirea fi ecărui număr de revistă. Puţinul inte-
res manifestat atunci, în cele 30 de minute de precizări, 
într-un subiect atât de grav a fost repede compensat, în 
ce mă priveşte, de bunăvoinţa cu care Mihail Petroveanu 
m-a întreţinut asupra cerinţei de a fi  un bun debutant în 
privinţa comandării textelor critice şi, mai ales, a inciden-
telor care decurg după primirea lor. Textele, mi-a spus el, 
dacă la prima lectură sunt convenabile, vor trebui recitite. 
De ce? Să nu scape vreo şopârlă... Am rămas mirat că 
se impune un soi de lectură de tip detectivistic, ca şi cum 
autorii poftiţi să colaboreze au de gând să ne tragă pe 
sfoară. Deh! Era o vreme când vigilenţa era indispensabilă 
pentru că „duşmanii” pândeau după uşă! Desigur, vorbea 
despre adversarii ideologici, care nu erau numai cei din 
străinătate: mai existau, şi nu puţini, chiar printre noi. Erau 
pescuitori în ape tulburi, personaje, chipurile, implicate în 
acte duşmănoase faţă de conducerea partidului, a Uniunii 
de breaslă, duşmani ai cititorilor oneşti, în fi ne, duşmani ai 
propriilor noştri interlocutori...

Ascultam uluit înşiruirea categoriilor de indivizi cu care 

eram în prezumptiv dezacord! Aş fi  putut crede că Mihail 
Petroveanu era o natură infl uenţată de „scenarită”, predis-
pusă a sugera oriunde surse de pericole interne, pe lângă 
cele externe, egal de nocive.

Nici vorbă! Era o persoană amabilă care şi-a propus 
– a devenit vizibil curând – să mă protejeze cu invitaţii la 
lecturi profi tabile pentru gradul meu de înţelegere a unor 
subiecte delicate precum modernismul în lirică, lupta cu 
idealismul imaturităţii ş.a.m.d.

Dacă ar fi  să-l defi nesc pe acest prieten, singurul de 
partea mea mai târziu când mi s-a cerut imperativ să-mi 
schimb numele în Horia Zamfi r sau Radu Zamfi r, aş spune 
că era o natură intelectuală atentă la coincidenţe şi inciden-
ţe artistice. Aşa se face că, după ce am publicat în revista 
clujeană „Steaua” un amplu fragment din lucrarea mea de 
licenţă despre Dinicu Golescu, exploratorul dunărean al 
Europei, m-a invitat la o cafea, undeva lângă Piaţa Romană 
ca să-mi facă o confi denţă. Ţin minte că mi-a spus foarte 
limpede, deşi mai mult implicit, că este bine, foarte bine, să 
pricep cât de necesar îmi va fi  să nu interpun între mine şi 
Europa tot felul de confuzii. Europa este lumea, iar cei care 
preferă să absenteze de la cunoaşterea marelui ei tezaur 
creator, literar cu precădere, riscă să nu se mai regăsească 
vreodată cu autorii care sunt, rămân, vor fi  mereu surse de 
enunţuri, de viziuni, de perspective emoţionale edifi catoare.

Încă şi azi îmi amintesc de acele momente memorabile. 
Îi mai datorez modul în care mi l-a revelat pe B. Fundoianu, 
pe Adrian Maniu şi pe Al. Philippide. Era un lector extrem 
de sensibil, de acut.

...Fusesem îndepărat din redacţie în vara anului 1958 
şi trecut, după luni de şomaj, pe post de corector. În po-

fi da acelor clipe grele pentru mine şi delicate pentru el, 
ca redactor-şef adjunct, venea în camera în care lucram 
vreo două duzini de inşi obsedaţi de pigulirea textelor de 
greşeli, nu numai grafi ce, ca să stăm de vorbă. Punea în 
acele vizite genul de prezenţă menită să mă întărească în 
experienţa grea prin care treceam. A fost emoţie, empatie, 
o curiozitate fără nume, totuşi generată de sentimentul 
comuniunii?

În peisajul terifi ant al poziţiei celui retrogradat din raţiuni 
întristătoare meditam, după fi ecare despărţire, la întrebarea 
dacă Mihail Petroveanu făcea gestul său reparator din 
fraternitate iudaică sau, poate, din dorinţa de a nu lăsa ca 
anumite diformităţi, ale acelor ani, să-l apese moral prin 
ţinuturile stranii pe care le străbăteam împreună. Fiecare 
cu povara lui...

Peste şase ani, evadat din condiţia corectorului sufocat 
cu fumul ţigărilor arse în odaia din strada Brezoianu, iată-
mă la Biblioteca Centrală Universitară redactor-cercetător 
în colectivul de elaborare a instrumentelor bibliografi ce 
binevenite pentru studiul literaturii române.

De aici mă invita telefonic Mihail Petroveanu să cola-
borez la „Revue Roumaine”, elegantă publicaţie lunară pe 
care o scotea împreună cu prozatorul Al. I. Ştefănescu în 
benefi ciul cititorilor de peste hotare.

Aduceam cu mine, pe lângă articolul comandat de 
Millo Petroveanu şi buletinele adresate unor universităţi 
prestigioase din Occident, la elaborarea cărora participam 
alături de grupul de cercetători din B.C.U.

Ţin minte exclamaţia prietenilor mei, de fi ecare dată 
când le spuneam „la revedere”: „Tot înainte! Suntem par-
teneri iar liantul nostru este scrisul”.

HENRI ZALIS

C h a v a  a  t r e c u t  p e  a i c i …
Chava Alberstein a trecut pe aici, în cadrul Festivalului 

“George Enescu”, aproape neobservată, cu o minimă sem-
nalare a recitalului ei în presa noastră, fără publicitate. De 
asta Sala Radio a fost plină în majoritate cu israelieni afl aţi 
în Bucureşti, care au ovaţionat-o, deoarece Chava - com-
pozitoare, cântăreaţă şi actriţă - este o celebritate a muzicii 
israeliene, o voce fără egal. S-a născut în 1947, la Szczecin, 
în Polonia, şi deşi are acum 64 de ani, vocea ei e limpede, 
clară şi puternică, trecând de la murmur la notele înalte într-o 
fracţiune de secundă. Cei trei bărbaţi care o acompaniază, 
doi la chitară, unul - la tobe, alcătuiesc uneori un cor de 
fundal al cărui murmur integrează vocea solistei. Chava a 
scos 60 de albume în ebraică, opt în idiş şi unul în engleză, 
(cu cântece în genul baladei lirice dar şi cu texte politice şi 
de protest social). Invidiaţi-mă… am fost la recitalul ei! (A.B.)

Există şi o Românie iubitoare de frumos
Rememorări de la Festivalul şi Concursul Internaţional „George Enescu”, ediţia XX

Pentru melomanii din Bucureşti, din 
alte oraşe din ţară intrate pe harta lui, 
pentru cei care au ascultat /văzut trans-
misii de la Festival la radio, la televiziune, 
pe net, Festivalul „Enescu” a fost o oază 
de armonie în oceanul nostru de nelinişti, 
bucuria de a asculta live mari muzicieni ai 
contemporaneităţii, un festin în onoarea 
muzicii enesciene, româneşti, universale. 
Într-o lume în care intoleranţa ţine loc 
de lege, fanatismul - de raţiune de a fi , 
muzica este una din contraofensivele 
umanismului care n-a ieşit din modă, 
cum cred scepticii. A fost, de altfel, esenţa 
alocuţiunilor de la conferinţa de presă din 
prolog; la microfon - ministrul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, Kelemen Hunor, 
directorul artistic al Festivalului, Ioan 
Holender, primarul general al Capitalei, 
Sorin Oprescu, preşedintele director 
general al Societăţii Române de Radio-
difuziune (SRR), Demeter András István, 
directorul Departamentului de Marketing 
şi Publicitate al Societăţii Române de 
Televiziune, Anca Gheorghe, preşedintele 
Institutului Cultural Român, Horia Roman 
Patapievici, reprezentanţi ai principalilor 
sponsori. Festivalul – spunea în deschi-
derea concertului inaugural Andrei Pleşu 
– a însemnat o „lecţie de solidaritate” 
public-artişti, aducând în atenţia societăţii 
„modelul” muzicii, amendând sunetele 
false, stridenţele, „zgomotul şi furia” lumii 
în care trăim. 

Când trăirile „la cald” s-au transformat 
în adagio, nu poţi să nu punctezi câteva 
accente despre prezenţa în programe a 
unor alergători de cursă lungă aparţinând 
etniei noastre (Anatol Vieru, Miriam Mar-
be ş.a.); matineul muzical oferit de An-
samblul „Hyperion”, Internaţional Româ-
nia-Israel, cu pagini de mare sensibilitate 
scrise de regretata Liana Alexandra, fost 
vicepreşedinte al A.C.P.R.I., Chaya Czer-
nowin, Hans Tutschku, interpretate cu har 
de Georgeta Stoleru, Verona Mayer, cu 
implicare sufl etească specială - de Şer-
ban Nichifor, sub bagheta lui Iancu Dumi-
trescu, invitat special - Stephen O’Malley. 
Celebrarea centenarului Mahler a fost una 
din constantele Festivalului. L-au cântat 
magnifi c London Symphony Orchestra, 
la pupitru - Horia Andreescu; Orchestra 
Simfonică a Israelului, cu Zubin Mehta; 
Orchestra Simfonică a Franţei, cu Daniele 
Gati. Printre primii clasaţi la Concursul 
Internaţional „George Enescu”, secţiunea 
violoncel – o prezenţă israeliană, Michal 
Korman. Un nume de care vom mai 
auzi. Tot datorită lui London Symphony 

Orchestra s-ar putea parafraza aforismul: 
în faţa muzicii, armele tac. Beethoven i-a 
reunit pe dirijorul evreu Nikolai Znaider 
şi palestinianul Saleem Abboud Ashkar. 
Valoarea actului artistic a fost dublată de 
speranţa că ura poate fi  zădărnicită de 
energii pozitive. Este ceea ce a confi rmat, 
sub altă înfăţişare, şi Murray Perahia – în 
traducere românească, Floarea lui Dum-
nezeu – dirijor şi interpret 
al Orchestrei de cameră 
„Saint Martin in the Fi-
elds”: parcă niciodată „di-
vinul Mozart” n-a sunat 
atât de pur. Să-l asculţi 
pe Daniel Barenboim, la 
pian şi dirijând, totodată, 
Mozart - un alt Mozart, 
văluros, neliniştit -, să ai 
viziunea Tainei Începu-
tului, să simţi cum timpul 
curge la alte dimensiuni, 
cum muzica se naşte din 
elemente primordiale în 
Simfonia a 7-a de Bruck-
ner ori în Simfonia pentru 
Divina Comedie de Dan-
te, de Liszt, recreate de 
Barenboim la pupitrul 
Capelei de Stat din Berlin, să (re)trăieşti 
toate interogaţiile pe care ni le punem noi 
înşine, singurătatea, extazul, suferinţa din 
seara Ceaikovski, cu „magicianul” Vadim 
Repin solist în Concertul pentru vioară, 
acompaniat de Orchestra Naţională a 
Israelului, sub bagheta lui Zubin Mehta, 
ori, în cea de-a doua seară, sunetul cati-
felat şi grav al pianului din Concertul nr. 
2 de Brahms în interpretarea lui Yefi m 
Bronfman – iată tot atâtea stări de spirit 
pe care cuvântul nu le încape. 

Au fost seri în care cele 3 000 de 
locuri de la Sala Mare a Palatului n-au 
fost de-ajuns pentru publicul care a stat 
şi în picioare sau s-a aşezat pe trepte, 
deşi problema acusticii, lăsând de dorit, 
la Sala Palatului a rămas. Zubin Mehta 
s-a şi adresat, de altfel, printr-o scrisoare 
deschisă, autorităţilor române în acest 
sens. Scena publicului aşezat pe trepte 
s-a repetat şi-n nocturnele de la Ateneu, 
cu Orchestra Barocă din Veneţia, con-
dusă de Giuliano Carmignola, Orchestra 
de Cameră din Laussane, dirijată de 
Christian Zacharias, Camerata Salzburg, 
sub bagheta lui Cristian Mandeal, oferin-
du-ne Vivaldi, Schumann, Mendelsohn… 
Onorant – faptul că Universitatea Naţio-
nală de Muzică din Bucureşti a decernat 
titlul de Doctor Honoris Causa lui Alfred 

Brendel, Daniel Barenboim, Zubin Mehta. 
Festivalul a fost o asemenea concentrare 
de forţe artistice încât, pentru aproape 
o lună, Bucureştiul a devenit capitala 
mondială a muzicii. Şi-au dat întâlnire: 
Lawrence Foster, constant promotor 
al muzicii enesciene în lume, care a şi 
fost, într-una din ediţii, directorul artistic 
al Festivalului; Filarmonicile din Viena, 
Budapesta, Liverpool, Bucureşti – Filar-
monica „George Enescu”, condusă de 
legendarul Gennady Rozhdestvensky, 

dirijorul corului – Iosif Ion Prunner; Or-
chestrele din Beijing şi Amsterdam, Or-
chestra Simfonică a Teatrului Mariinski, 
cu Valery Gergiev la pupitru, Academia 
Naţională din Santa Cecilia, dirijor - An-
tonio Pappano şi Hélène Grimaud la pian. 
Violoncelul lui Han-Na Chang şi Orches-
tra Naţională a Franţei ne-au arătat o altă 
„faţă”, senină, a lui Enescu. „The Age of 
Enlightment”, Kamerata Baltica, dirijor şi 
solist - Gidon Kremer, Orchestra de Ca-
meră „Ierusalim”, trio-ul Itamar Golan, Ilya 

Gringolts, Gary Hoffman au pus accent pe 
compozitori apropiaţi de prezent. Muzica 
ladino a avut în Yasmin Levy o interpretă 
de zile mari.

Alte momente de vârf – la Opera Na-
ţională Română, cu „Lohengrin”. În roluri 
principale – solişti de primă mărime, care 
au cântat nu demult la Festivalul de la 
Bayreuth, avându-l pe Cristian Mandeal 
la pupitru; „Oedipe”, în versiunea dirijorală 
a lui Tiberiu Soare… Ioan Holender şi-a 
lansat un nou volum de memorii şi l-a săr-

bătorit, împreună cu artiştii 
şi publicul de la Operă, pe 
Stelian Olariu, „timişorean 
de-al lui”, pentru cei 50 de 
ani dăruiţi Corului la primul 
teatru liric din România. 
Muzica de calitate ne urmă-
rea pe toţi venind înspre şi 
dinspre Piaţa Festivalului. 

S-a cântat mult Enescu, 
Bartók, Prokofiev, dar şi 
alte nume răsunătoare din 
muzica clasică a secolului 
XX. Au fost experimente co-
regrafi ce preţuite, în special 
de tineri, dar şi de cei mai 
puţin tineri. Au fost expoziţii 
de pictură, lansări de carte, 
simpozioane de muzicolo-
gie. N-au fost uitate „Viorile 

lui Enescu” din expoziţia cu acelaşi nume. 
Stăruie în memoria afectivă multe alte zile 
extraordinare de Festival. Toate la un loc 
vorbesc despre o altă Românie decât cea 
desfi gurată aproape zilnic, în media, de 
urâţenie morală. Există şi o Românie cu 
mare receptivitate pentru bucuriile artei, 
există creatori, există public dornic de 
Frumos. Avem o voce culturală distinctă 
între naţiunile lumii, cu care ne putem 
mândri.

IULIA DELEANU



J E W I S H  R E A L I T Y

T h e  D a y s  o f  t h e  J e w i s h  C u l t u r e  i n  R o m a n i a
After the last year success of the Yiddish Festival, the Jewish 

Community from Bucharest, the Rabbinical Chancellery and 
JCC decided to jointly organize the Days of the Jewish Culture 
in Romania. The program elaborated by Edi Kupferberg, 
coordinator of the Rabbinical Chancellery, included cultural 
manifestations in all the artistic fi elds: theater, fi lm, music, books 
exhibition, as well an exceptional symposium, Life and Survival 
Evocations from the Extermination Camps from Transnistria. 
The presentations brought the occasion for live debates and 
exchange of ideas on the issue; they also referred to the FJCR 
role in the Jews’ rescue during the World War II, and offered also 
some unprecedented information regarding the tragic events, 
respectively the Jews’ massacre from Odessa. The survivors’ 
evocations from the camps of Transnistria were emotionally 
overwhelming. On the entertainment side, the klezmer concerts 
of two well-known to the public orchestras, Mazel Tov Klezmer 
Band from Cluj, and Pressburger Klezmer Band from Slovakia, 
enchanted the listeners. Radu Gabrea’s fi lm Don’t be afraid, 
Jacob! and Efros Family show, successfully performed for years 
on the Jewish Theater stage, were also highly appreciated. The 
book exhibition brought to the public the last publications of 
Hasefer Publishing House, and of other four publishing houses 
that participated to the event.

A  V a l u a b l e  I n i t i a t i v e
In the article published in this edition 

Hary Kuller militates for the elaboration of 
a Small Lexicon of the Jews from Romania 
which should include some hundreds of 
articles regarding the cultural, sport, 
charity and cultural Jewish institutions 
from our country in the last 200 years. 
There is a proposal made regarding the 

organization of discussions concerning 
the Lexicon content, debates hosted by 
Jewish Reality. In order to have an idea 
on the variety of topics, the article author 
published on a review page a list of the 
Jewish establishments in Bucharest in 
1913: there were 189 organizations and 
institutions in Bucharest at the time.

Our 
Octogenarians: 

Norbert 
Zilberman

Our review holds a permanent column 
to present our octogenarians, whose 
life was typical for the Jews’ sufferance. 
Norbert Zilberman from Iasi passed 
through the children’s vicissitudes in 
schools during 1940-1944, he was active 
in the Zionist youth organizations, and 
that cause his exclusion from the Working 
Youth Union, a sanction that at the time 
meant to forbid the access to higher 
studies. Nevertheless he was admitted 
to the Civil Building Faculty from Iaşi and 
graduated with high merit diploma. He led 
important building sites in Moldova and 
Iaşi and worked in the fi eld for 55 years. 

T h e  D a y  o f  t h e  H o l o c a u s t  i n  R o m a n i a
The Ceremony 

from the Holocaust Memorial 
on October 11th 2011

A commemorative and meaningful 
ceremony for the Romanian society 
and for the public opinion took place 
in Bucharest, near the Memorial of the 
Holocaust in Romania, in the presence 
of a large public, members of the 
Jewish community, of representatives 
of the Romani ethnic minority, of several 
Romanian offi cials and high diplomacy 
representatives. The military orchestra 
played the State anthem and then Rabbi 
Rafael Schaffer and cantor Iosif Adler 
led the religious service in the Holocaust 
victims’ memory. The students of the 
Lauder-Reut School, presented an artistic 
program, while wearing in the left side of 
their coats a yellow Magen David, in the 
memory of the persecutions during the 
Antonescu regime. The offi cial guests’ 
speeches followed: His Excellency Mark 
Gitenstein, USA ambassador, Gabriel 
Tănăsescu, state secretary in the Ministry 
of Justice, His Excellency Andreas von 
Mettenheim, ambassador of Germany. 
Iulian Fota, presidential counselor for 
Defense, read the message of Traian 
Băsescu, president of Romania. He 
was followed by the speeches of His 
Excellency Dan Ben Eliezer, ambassador 
of the State of Israel, His Excellency 
Henri Paul, ambassador of France, Zeev 
Schwartz, president of HOR from Israel, 
Radu Ioanid, director of the Romanian 
department of the Holocaust Museum 
from Washington. Eng. Paul Schwartz, 
FJCR vice-president, held a presentation 
regarding the anti-Semitic politics of 
Marshall Antonescu. 

The Parliamentarian 
Commemorative Session 

for the Day of the Holocaust 
in Romania

The high standard of the interventions 
made at the Chamber of Deputies of the 
Romanian Parliament refl ects another 

The Jews from 
Hârlău – History 

and Present

The symposium “The Jews from 
Hârlău Region”, centered on a common 
theme, the good inter-ethnic and inter-
religious life together, had Rabbi Shlomo 
Tobias’ blessing and was moderated by 
Dr. Aurel Vainer, president of FJCR. It 
represented an opportunity to affective 
remembering for the mayor of Harlau, 
Constantin Cernescu, for Professor 
Carol Iancu, a native of the shtetl, who 
introduced his volume Following the Jews 
from Hârlău. Eng. Abraham Ghiltman, 
president of the Jews’ Community from 
Iaşi, appreciated the small present 
community which is in charge of Iasi 
community and expressed his support for 
the renovation of the Hârlău synagogue. 
Shifra Corbici, responsible of Hârlău 
community, thanked Dr. Aurel Vainer, 
president of FJCR, Samuel Izsak, 
director of Caritatea Foundation, other 
potential sponsors for their promise of 
directing funds for the restoration of the 
synagogue. “Even if we are just a few 
left, the synagogue is part of our life”, she 
said. Dr. Aurel Vainer awarded the Medal 
of Honor Friend of the Jewish Community 
from Romania to some personalities from 
Iaşi and Hârlău. Researchers from the 
Center for the Study of the Romanian 
Jews’ History, from the Center of Judaic 
Studies Goldstein Goren from Bucharest, 
from the History Institute G. Bariţiu from 
Cluj, important personality from Iaşi 
held presentations. The fi lm Following 
Professor Carol Iancu after the Jews from 
Hârlău ended the event.

sign for the unfolding and developing 
democratic process of the Romanian 
society. The presentation made by 
Roberta Alma Anastase, president of 
the Chamber of Deputies, regarding the 
steps the Romanian authorities made 
in the direction of “rememorizing and 
assuming a tragic episode of our country 
history and of the European continent” 
was remarkably meaningful.  The 
common themes of the speeches were 
the evocation, the fi ght for preventing 
the return of such a catastrophe, the 
commemoration of the 70 years from 
the deportations to Transnistria, the 
existence of the anti-Semitic, xenophobic, 
racial diversion in the diffi cult economical 
conditions of the present. Dr. Aurel Vainer, 
president of FJCR and member of the 
Parliament, spoke against the negationist 
trend with archive documents, positively 
appreciated the educational programs in 
schools, the works concerning the history 
of the Holocaust in Romania elaborated 
by non-Jews authors in the respect of the 
truth, the gesture of Pavel Horj, member of 
the Parliament belonging to the National 
Liberal Party, of identifying and marking 
the place in the woods at a passage point 
from Transilvania to Bukovina, where 
Hungarian Jews were shot and left prey 
to wild animals. Dr. Alexandru Florian, 
general director of Elie Wiesel Institute for 
the Study of the Holocaust in Romania, 
made also an appeal to documents 
attesting Antonescu’s responsibility for 
the Holocaust; he underlined its phases, 
brought homage to the victims and 
referred to the main research aim of the 
institute: assuming the past through the 
coordinates of the historical truth. His 
Excellency Dan Ben Eiezer, ambassador 
of Israel in Romania, outlined the Israeli 
appreciation for the fact that the Romanian 
authorities assumed the responsibility 
for the Holocaust, but considered also 
necessary to implement the Romanian 
legislation against its negationists. The 
testimonies of Transnistria survivors 
were overwhelming, Dr. Liviu Beris, 
president of AERVH (Association of the 
Romanian Jews Victims of the Holocaust) 
and Zeev Schwartz, president of HOR 
(Association of the Olim from Romania), 
condemned the ant i-Semit ic and 
negationist manifestations of the present. 
Gabriel Vlase, member of the Parliament, 
president of the Parliamentary Group of 
Friendship Romania-Israel, and Sever 
Voinescu, member of the Parliament 
representing the Democratic Liberal Party, 
spoke about the sufferances of the Jews 
during the Holocaust, as well as about the 
Romanian “Righteous between Nations”, 
expressing his solidarity with Israel in the 

present. Sorina Drăghici, member of the 
Parliament from the Social Democratic 
Party, re-asserted the Romanian Jews 
contribution to the development of the 
modern Romanian state and outlined the 
importance of the education in the combat 
against anti-Semitism. Călin Popescu 
Tăriceanu, member of the Parliament, 
leader of the Parliamentarian Group 
of the National Liberal Party, regarded 
the commemoration as a warning sign 
against the negationist threat. “The most 
important duty we all have is to maintain 
the world we are living on its sane 
path”, underlined Varujan Pambuccian, 
president of the Parliamentarian Group 
of the Ethnic Minorities. The Declaration 
regarding the commemoration of the Day 
of the Holocaust in Romania was adopted 
at the Chamber of Deputies.

Important Events 
at the National Institute 

for the Study of the Holocaust 
in Romania “Elie Wiesel”
The National Institute for the Study of 

the Holocaust in Romania “Elie Wiesel”, 
co-participant at the commemoration 
of the Holocaust Day, organized two 
separate manifestations. The fi rst was 
the opening of the third exhibition “How 
was it possible?” dedicated to the Pogrom 
from Iaşi, from which 70 years have 
passed. This event inspired the eight 
young artists present at the creation 
camp from Iaşi, after the anterior camps 
were organized at Borsec. The creations 
presented proved they became aware 
to the Jews’ tragedy. The second event 
was the international symposium “The 
Public Memory Reconstruction in the 
Post-Communist Countries”, organized 
together with the “Friedrich Ebert” 
Foundation. The symposium created 
the space for interesting debates on the 
attempts to manipulate the public memory 
in different ways – monuments, paintings, 
ceremonies or inscriptions on walls in the 
public space (graffi ti). 
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ANIVERSĂRILE ANIVERSĂRILE 
ŞI COMEMORĂRILE ŞI COMEMORĂRILE 
LUNII OCTOMBRIELUNII OCTOMBRIE

• La 11 septembrie 1923 s-a născut 
la Câmpulung Moldovenesc 

dr. MIRJAM BERCOVICI.

• La 1 octombrie 1919 s-a născut 
savantul NICOLAE CAJAL z.l., 

membru al Academiei Române. A fost 
directorul Institutului de inframicro-
biologie al Academiei şi, pentru o 
perioadă, preşedinte al F.C.E.R.

• La 1 octombrie 1923 s-a născut 
reputata lingvistă LUCIA WALD. Este 

autoarea unor lucrări de mare valoare 
în domeniul filologiei clasice şi lingvisticii 
generale.

• La 7 octombrie 1929 s-a născut la 
Bucureşti publicistul ŢICU 

GOLDSTEIN.

• La 9 octombrie 1797 a murit la Vilna 
talmudistul ELIAHU BEN ŞLOMO 

SALOMON, născut în Polonia.

• La 9 octombrie 1901 s-a născut la 
Bucureşti scriitoarea SIDONIA 

TUDOR.

• La 10 octombrie 2006 a murit com-
pozitorul AL. MANDY. Este 

autorul unor şlagăre ale muzicii 
uşoare româ neşti.

• La 13 octombrie 1921 s-a 
născut în Italia interpretul de 

muzică uşoară YVES 
MONTAND.

• La 14 octombrie 1943 a murit 
la Ierusalim poetul şi medicul 

SAUL CERNICHOVSKI.

• La 14 octombrie 1942 s-a 
născut la Bacău HARRY 

LEIBUŞOR, specialist în 
tehnologia aviatică. S-a stabilit 
în Israel. Lucrează la compania 
El-Al.

• La 14 octombrie 1908 s-a 
născut la Bucureşti scriitorul 

LASCĂR SEBASTIAN. A făcut 
remarcabile traduceri din 
literatura clasică.

• La 15 octombrie 1915 s-a 
născut în Polonia YITZHAK 

SHAMIR. În 1935 s-a stabilit în 
Ereţ Israel. A fost prim-ministru 
al Israelului.

• La 17 octombrie 1923 s-a născut la 
Bucureşti cineastul MIREL ILIEŞIU. A 

realizat aproape 50 de scurt metraje şi 
o serie de filme de artă pentru 
televiziune. A obţinut diferite premii la 
festivaluri internaţionale.

• La 17 octombrie 1978 a murit la 
Salzburg scriitorul JEAN AMÉRY.

• La 17 octombrie 1880 s-a născut la 
Odesa liderul sionist VLADIMIR 

JABOTINSKI. În 1920 a creat organi-
zaţia de autoapărare Hagana.

• La 18 octombrie 1931 a murit 
ADOLPHE STERN. A fost preşe-

dintele Uniunii Evreilor Pămân teni, 
prima organizaţie a evreilor din Ro-
mânia. Cea mai importantă lucrare a sa 
a fost Din viaţa unui evreu român.

• La 18 octombrie 1907 s-a născut la 
Bucureşti scriitorul MARIA ARTHUR 

ARSENE.

• La 23 octombrie 2007 a murit scriitorul 
HORIA ARAMĂ. Dintre scrierile lui 

amintim Moartea păsării săgeată, O 
insulă în spaţiu, Dincolo de paradis, 
Noaptea în care a murit luna.

• La 25 octombrie 1895 s-a născut la 
Oratovo (Kiev), LEVI EŞKOL. În 1914 

s-a stabilit în Ereţ Israel, devenind unul 
din liderii evreimii contemporane. A fost 
o perioadă prim-ministru al Israelului.

• La 26 octombrie 1819 s-a născut la 
Copenhaga scriitorul MEIR ARON 

GOLDSCHMIDT. Cele mai cunoscute 
lucrări ale sale sunt romanele Evreul şi 
Fără patrie. A murit în 1887.

• La 29 octombrie 1890 s-a născut la 
Nürnberg scriitoarea CLAIRE GOLL. 

A scris romane şi povestiri.

• La 31 octombrie 1817 s-a născut la 
Poznan istoricul HEINRICH GRAETZ. 

A publicat Istoria evreilor în 11 volume.

• La 31 octombrie 1920 s-a născut la 
Bucureşti filosoful HENRI WALD, 

specialist în probleme de epistemologie, 
gnoseologie şi logică.

SIEGFRIED WOLF

 DECESE  COMEMORĂRI 
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La 12 ani de la trecerea în veşnicie a celui 
care a fost ing. SOLY KAMENITZER, 
îi aducem un pios şi binemeritat oma-
giu. Te iubim, te preţuim, îţi mulţumim 
şi, nu în ultimul rând, îţi ducem dorul 
şi îţi simţim lipsa. Soţia şi fi ul.

Cu aceeaşi durere în su-
fl et, neconsolaţi şi plini de 
tristeţe, Jana soră, Iancu 
frate, Leonard cumnat, 
anunţă împlinirea a 11 ani 
(29 XI 2011) de la decesul 
ing. LIVADARU LEON. 
Nu vom uita niciodată 
acest sufl et nobil.

A încetat din viaţă MARILENA ZALIS, medic 
pediatru, devotată familiei, micilor ei paci-
enţi, nobilei sale profesii. O plâng îndureraţi 
soţul - Henri Zalis, fi ica Dana Peles-Sapir, 
ginerele Ladislau Peles, nepoţii Ayla şi Aviv. 
Dumnezeu să o odihnească în pace.

GOLDBERGER MARGARETA (ELEFANT) ne-a părăsit pe data de 15.09.2011. 
Născută la Ciumarna, Zalău, a fost deportată la Auschwitz împreună cu toată familia, 
de unde s-a întors şi a întemeiat o familie pe care a condus-o până acum. A fost mamă, 
bunică şi chiar străbunică minunată, ocrotindu-ne şi având grijă de noi şi a căpătat 
un alt renume: „Bunica”. A murit exact la 50 de ani după moartea fi icei sale, Vera, în 
12.09.1961, pe care a purtat-o în sufl et toată viaţa. Îi simţim deja lipsa şi căldura cu 
care ne înconjura. Sergiu – fi u, Simona – noră, Valeriu – nepot şi Maya – strănepoată.

Vladimir şi Doina Strujan, Beni şi Isabelle Strujan, Sanda, 
Mira şi Ana Lepoiev, Rozica Lupu, Ilie Lupu, Rodica Kishi-
nevski, copii, noră, nepoţi, cumnată, prietenii de o viaţă, 
anunţă cu durere încetarea din viaţă în 6 octombrie 2011 
a celui care a fost SORIN STRUJAN,  sufl et generos, 
iubitor şi loial. Fie-i amintirea binecuvântată!
Colegii de la revista “Realitatea Evreiască” sunt alături 
de Sanda Lepoiev în greaua încercare pricinuită de 
încetarea din viaţă a tatălui său SORIN STRUJAN. 
Sincere condoleanţe.

Testament spiritual    In memoriam Lazăr Croitoru z.l.

Un mare om de cultură, extrem de discret   Elvin Bernstein, 1927-2011

D â r a  d e  l u m i n ă  I n  m e m o r i a m  L o r y  W a l l f i s h  z . l .

„Îi băiet bun!”, mi l-a recomandat cu 
ani în urmă pe Lazăr Croitoru, atunci 
secretar al Comunităţii, fostul preşedinte 
al Comunităţii evreilor bârlădeni, Bernard 
Uşer z.l. Aşa s-a şi dovedit să fi e acest 
fi u adoptiv al Bârladului, născut la Iaşi, în 
Târgu Cucului, un fel de Calea Văcăreşti 
moldavă. A mers la heider, apoi la şcoala 
evreiască, a trăit pogromul din Iaşi, din 
care tatăl lui, ajuns în curtea Chesturii, a 
scăpat ca prin miracol. A ajuns la Bârlad, 
prin repartiţie, în 1958, inginer la Fabrica 
„Rulmentul”. Ani de zile a fost singurul şef 
de secţie evreu şi neînscris în partid. De 
Şabat şi de sărbători venea la sinagogă, 
chiar dacă ştia că asta i-ar fi  periclitat 
slujba. După pensionare, când unul din-
tre ofi cianţi a plecat în Israel, i-a urmat 
la amvon. În fi ecare an, chiar şi după ce 
devenise preşedinte – domnu’ Uşer nu 
mai era printre cei vii -, de sărbătorile 
de toamnă citea din Mahzor-ul mamei. 
Păstra între pagini o scrisoare de la ea. În 

fi ecare an, după Simhat Tora, scria anul 
în care a ofi ciat. Numai anul acesta n-o 
s-o mai poată face. 

Domnu’ Croitoru s-a mutat lângă 
domnu’ Uşer în cimitirul din deal. A ple-
cat dintre noi fără să-şi vadă visul cu 
ochii: renovarea Sinagogii din Bârlad, 
monument istoric, cu picturi de mare preţ, 
întruchipând cele 12 triburi, ameninţat cu 
degradarea din pricina igrasiei. Prima-
rul Constantin Constantinescu a ajutat 
comunitatea să cureţe cimitirul evreiesc 
din secolul XVIII, cel mai vechi dintre cele 
trei existente în Bârlad, şi el – monument 
istoric. Din bugetul modest pe care-l avea 
la dispoziţie, Lazăr Croitoru a reparat 
exteriorul casei paznicului din cimitirul în 
funcţiune din 1899. Din banii veniţi de la 
CAPI, l-a împrejmuit şi i-a făcut o poartă 
nouă. Dar cimitirele afl ate în custodie din 
Murgeni şi Puieşti?, se frământa. Cel cu 
vechime medie, din secolul XIX, avea 
pază permanentă. Celelalte, însă?! S-a 

îngrijit cât a putut de cei vii; de asistaţi, 
în primul rând, dar şi de puţinii tineri. Se 
lupta ca titlurile de proprietate ale unor 
bunuri imobiliare care aparţin comunităţii 
de facto să-i aparţină de jure, se lupta 
să găsească surse de autofi nanţare… 
Unele comunităţi sunt bogate, altele – au 
cine să le facă lobby. Dar Bârladul? Ştie 
cineva – acum, când vom sărbători 130 de 
ani de la primul congres sionist din lume, 
la Focşani, comunitate megieşă - câte 
publicaţii sioniste au existat în Bârlad, la 
sfârşitul secolului XIX – începutul seco-
lului XX? Câţi evrei bârlădeni au plecat 
tot atunci, pe jos, spre Ereţ Israel? Câţi 
oameni de valoare a „dat” Bârladul? Visul 
domnului Uşer era o monografi e a comu-
nităţii, visul domnului Croitoru – renovarea 
singurului lăcaş de rugăciune rămas „în 
picioare” din zecile câte au fost demolate. 
Pe umerii noului preşedinte va apăsa o 
datorie sfântă… 

I.D.

La 19 septembrie 2011 a încetat din 
viaţă prozatorul şi criticul literar B. Elvin, 
despre care se ştia prea puţin, dar care 
făcea mai mult decât unii confraţi orgolioşi, 
gălăgioşi. 

Născut la Moineşti (Bacău) la 24 august 
1927, Elvin Bernstein a traversat trei dicta-
turi: a fost străjer, sub regele Carol II, evreu 
persecutat, sub Antonescu, intelectual 
neagreat, sub comunism. O viaţă dedica-
tă culturii şi binelui care stă la îndemâna 
oricui, dar pe care nu oricine o înţelege.

Era un „mare discret”, cum l-a caracte-
rizat Mircea Iorgulescu. La 8 martie 1997, 
Mircea Iorgulescu a avut o emisiune-in-
terviu cu B. Elvin pentru Europa Liberă. 
Atunci, regretatul scriitor a spus că a trăit 
în anii regimului comunist „între o mare 
speranţă şi o mare frică”. L-a cunoscut pe 

pictorul George Tomaziu, fi u de senator 
liberal şi care a fost arestat de Securitate 
sub acuzaţia că a colaborat cu Intelligence 
Service în anii războiului împotriva Ger-
maniei naziste! B. Elvin a fost dat afară de 
la ”Viaţa Românească”, în 1958 i s-a pus 
interdicţie de a mai publica, a fost tratat 
permanent cu neîncredere. În 1964, ca 
secretar literar la Teatrul de Comedie, a 
contribuit la realizarea spectacolului „Ri-
nocerii”, de Eugen Ionescu. Nu i s-a iertat  
această participare, după ce dramaturgul 
româno-francez a devenit un critic al lui 
Ceauşescu. B. Elvin s-a ocupat de opera 
lui Anatole France, Camil Petrescu, Cara-
giale, istoria teatrului din secolul XX, Geo 
Bogza. A fost secretar literar la mai multe 
teatre, inclusiv Teatrul Naţional. A colabo-
rat la „Gazeta literară”, pe vremea lui Paul 

Georgescu, care era bun prieten cu Elvin, 
dar şi la „Contemporanul”, „Luceafărul”, 
ş.a. A devenit secretar literar la Teatrul de 
Comedie la recomandarea lui Al. Mirodan. 

În 1990, Augustin Buzura i-a oferit 
conducerea revistei „Lettre Internationale” 
(varianta română), pe care a condus-o 
cu har şi dăruire până în ceasul morţii. 
A publicat volumele: „După o lungă şi 
grea suferinţă” (1973), „Partea mea de 
comedie” ( 1974), „ Prin ce se deosebeşte 
această noapte” (1977), titlul fi ind preluat 
din tradiţia iudaică (sărbătoarea Paştelui 
evreiesc), „Hotarul imaginar” (1980), „Col-
ţurile cercului” (1985), ş.a. L-am cunoscut 
cu ocazia unor întâlniri pe teme de cultură. 
Era de o modestie care te… intimida. Se 
simţea nobleţea spiritului său. 

BORIS MARIAN

Aveam s-o cunosc pe Lory Wallfi sh la 
Bucureşti, în casa lui Dan Mizrahi, prieten 
de-o viaţă. Era prin ’97 - ’98. Mi-a vorbit 
despre copilăria ei ploieşteană - atmosfera 
din casa tatălui ei, director al Rafi năriei 
„Noris”, preşedinte al comunităţii evreieşti 
din urbea natală; mama, pianistă talentată, 
care a învăţat-o să citească notele, des-
pre profesorii care au format-o: doamna 
Tigman, care „făcuse Conservatorul” cu 
compozitorul Constantin Bugeanu, fost 
director al Operei bucureştene, Carola 
Grindea, soţia lui Miron Grindea. Anii de 
studenţie au coincis cu anii războiului, ai 
persecuţiilor rasiale. Toţi studenţii evrei 
fuseseră daţi afară de la Academia Regală 
de Muzică şi Artă Dramatică. Şi – povestea 
Lory – „într-o bună zi primesc un telefon 
de la Florica Muzicescu: «vei continua să 
vii să iei lecţii la mine acasă!», mi-a zis pe 
un ton care nu admitea replică. Gândindu-
mă, azi, cum şi-a riscat propria-i siguranţă 
pentru a-mi preda lecţii mie şi altor colegi 
evrei, nu numai fără plată, dar facilitându-

ne chiar unele surse de venit, cred că i 
s-ar putea acorda titlul de Drept între Po-
poare”. Lory făcea să-mi treacă prin faţa 
ochilor scene cu mituri ale lumii muzicale, 
care - prin fi rescul, exuberanţa istorisirii - 
deveneau fi inţe omeneşti, reuşind să mi-i 
apropie sub această înfăţişare pe Clara 
Haskil, Pablo Casals, Nadia Boulanger… 

Era plină de proiecte pentru formaţia 
camerală a Societăţii „George Enescu” 
din S.U.A., din care făcea parte; pregătea 
un concert în memoria lui Dinu Lipatti la 
Ambasada română din Paris; se ocupa de 
propulsarea în „lumea mare” a unui tânăr 
muzician român pe care ea îl depistase: 
Horia Mihail. Am reîntâlnit-o, câţiva ani 
mai târziu, în Sala „Chopin” a Universităţii 
Naţionale de Muzică, la o conferinţă-con-
cert despre faţa nevăzută a lui Mozart: 
dramatismul. Aud şi acum o frază muzicală 
din Concertul nr. 21. Apoi – comentariul: 
„Începi, totul e lumină. După ce auzi aceas-
tă primă şi secundă voltă, e altceva. Ai îm-
bătrânit”. Aidoma lecturii de carte şi lectura 

unei partituri suferă cu vremea modifi cări 
de receptare. „Timpul trece prea repede”, 
mi-a spus după conferinţă. Se afl a în ţară 
pentru a doua ediţie a Concursului de pian 
„Lory Wallfi sh”, de la Ploieşti; primea din 
partea Uniunii Compozitorilor Diploma 
de Onoare pentru promovarea muzicii lui 
Enescu; urma să concerteze la Ateneu sub 
bagheta lui Comissiona. Avea „pe şantier”, 
în locuinţa ei din S.U.A., traducerea cărţii 
lui Pascal Bentoiu „Capodopere ale muzicii 
enesciene”… Ultima dată am ascultat-o 
cântând, la patru mâini, cu Dan Mizrahi, 
un fragment din „Rhapsody in blue” de 
Gershwin şi prima parte din „Sonata în re 
major” de Mozart la Festivalul „Euroiudai-
ca” de la Sibiu. Acum - ştirea dintr-o pauză 
a uneia din „nocturnele” de la Ateneu, 
chiar în timpul Festivalului „Enescu”: Lory 
Wallfi sh a trecut la stele! Reascult mental 
Concertul nr. 21 de Mozart, cântat de ea 
la Bucureşti şi-mi zic: „Moartea este o 
minciună”.

IULIA DELEANU

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în lunile august şi 
septembrie 2011: HAIMOVICI FRIDA (87 de ani, 
Cimitirul Giurgiului), REGENSTRAIF DAN (86 de ani, 
Cimitirul Filantropia); HAVAS-BURIHOVICI LIBE (91 
de ani, Cimitirul Giurgiului), GUTMAN CORNELIA 
(80 de ani, Cimitirul Giurgiului), BACAL DEBORA 
(95 de ani, Cimitirul Filantropia), SILBERBERG 
LEON (89 de ani, Cimitirul Giurgiului), BRUCHMAIER 
GHIDU (83 de ani, Cimitirul Giurgiului), CHITARU 
ELEONORA (84 de ani, Cimitirul Giurgiului), IONES-
CU-GULIAN HENRIC (97 de ani, Cimitirul Filantropia), 
MUNTEANU ISAC (89 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
SCHERER MONICA (65 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
STENBERG ILIUTA (80 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
SEGAL BERNARD (97 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
BRICMAN MATEI (80 de ani, Cimitirul Giurgiului), 
GOLDBERGER MARGARETA (88 de ani, Cimitirul Fi-
lantropia), BERNSTEIN ELVIN (84 de ani, Cimitirul Giur-
giului), MANU MIHAIL (92 de ani, Cimitirul Filantropia), 
FINCKELSTEIN SILVIU (79 de ani, Cimitirul Giurgiului)

Înhumaţi în cimitirele evreieşti din ţară: BERCOVICI 
HEINERICH (87 de ani, Bacău), LUDU TILLY (85 de 
ani, Bacău) ABRAHAM CECILIA (Galaţi).



החיים המשותפים בין הדתות היה 
נושא הכנס ״היהודים באזור הארלאו״. 
כנס זה קיבל ברכה מאת הרב שלמה 
טוביאס. יו״ר הכנס היה ד״ר אאורל 

ויינר, יו״ר הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה. הייתה זו הזדמנות 

של הזכרה רגשית לראש עיריית 
הארלאו, קונסטנטין צרנסקו, ולפרופ׳ 

קארול ינקו, יוצא ״שטעטל״ (עיירה) זו, 
שהגיש את ספרו ״בעקבותיהם של יהודי 

הארלאו״. יו״ר קהילת יהודי יאסי, 
המהנדס אברהם גילטמאן, התייחס 

לעדה הנוכחית שנמצאת תחת חסותה 
של קהילת יאסי, ולשיקום בית הכנסת 

שבהארלאו. נציגת העדה היהודית 
מהארלאו, שפרה קורביץ, הודתה על 
התמיכה ליו״ר הפדרציה ד״ר אאורל 

ויינר, למנהל קרן ״קאריטאטיה״, 
סמואל איז׳אק ולתומכים אחרים, על 
הבטחתם לכוון קרנות למען שיקום 

בית הכנסת. ״גם אם נשארנו מעטים, 
בית הכנסת הוא חלק מחיינו,״ אמרה 
הדוברת. ד״ר אאורל ויינר העניק את 

zicedid ze`ivnd
 

אירועים מעניינים במסגרת ימי
התרבות היהודית ברומניה  

אחרי ההצלחה של ״הפסטיבל היידי״ 
בשנה שעברה, הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה, קהילת יהודי 
בוקרשט, לשכת הרבנות, והמרכז 

הקהילתי היהודי החליטו לארגן במשותף 
את ״ימי התרבות היהודית מרומניה״. 

התוכנית, שחוברה על ידי אדי 
קופפרברג, מרכז לשכת הרבנות, כללה 

אירועי תרבות מכל שטחי האמנות: 
מופע תיאטרון, הצגת סרט קולנוע, 
מוזיקה, תערוכת ספרים, וגם כנס 

מיוחד - ״הזכרות על מוות והישרדות 
במחנות המוות בטרנסניסטריה״. 

ההרצאות שהועברו איפשרו דיונים 
והחלפת דעות בנושאים שנדונו ביניהם 

ובתוכם תפקידה של הפדרציה של 
הקהילות היהודיות להצלת היהודים 

בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואמנם 

מסרו גם ידיעות שאינן מוכרות על 
אודות אירועים נוראים כמו טבח יהודי 
אודסה. סיפוריהם של ניצולי הגירושים 
של טרנסניסטריה היו מרגשים במיוחד. 

את האירועים ליוותה מוזיקת 
הכליזמרים שניגנו שתי תזמורות 

מוכרות לציבור בבוקרשט - ״מזל טוב 
כליזמר בנד״ מקלוז׳ וגם ״פרסבורגר 
כליזמר בנד״ מסלובקיה - והקסימו 
את המאזינים. כן קיבלו הערכה גם 

סרטו בנושא היהודי של הבמאי ראדו 
גאבריא, ״אל תפחד, יעקב״ והמופע 
״משפחת אפרת״ בו משחקים שחקני 
״התיאטרון היהודי הממלכתי״ כמה 

שנים. תערוכת הספרים חשפה לציבור 
ספרים חדשים שראו אור בהוצאת 

״הספר״ ובעוד ארבע הוצאות ספרים, 
ואף קיימה רבי-שיח. 

במאמר שפירסם בגיליון זה של כתב-
העת שלנו, נכתב על ד״ר הרי קולר, 

שפועל למען הכנתו של ״לקסיקון 
קטן של יהודי רומניה״, שיכלול כמה 

מאות ערכים על מוסדות תרבות, 
ספורט, צדקה מרומניה במשך מאתיים 
השנים האחרונות. כמו כן, הוא מציע 
לארגן דיונים על תוכן הלקסיקון מעל 

דפי כתב-העת ״המציאות היהודית״. 
כקדימון לנושאים השונים והרבים, 

מחבר המאמר מפרסם בכתב-העת שלנו 
את רשימת המוסדות שהיו קיימים 

בבוקרשט בשנת 1913. 
בשנה ההיא, בבוקרשט, היו 189 

ארגונים ומוסדות יהודיים.

ליד האנדרטה לזכר שואת יהודי רומניה, בנוכחות קהל רב, חברי הקהילה היהודית, 
נציגי העדה הצוענית, אנשי ציבור מרומניה, דיפלומטים ובכירים נוספים, התקיים 
טקס אזכרה חשוב לחברה הרומנית. התזמורת הצבאית ניגנה את המנון רומניה. 
לאחריו, ערכו הרב רפאל שפר והחזן יוסף אדלר תפילה לזכר הנספים. תלמידי בית 
הספר לאודר-רעות, שמנהלתו היא הגברת טובה בן-נון, ערכו תוכנית אמנותית - 
התלמידים נשאו טלאי צהוב על צד שמאל של לבושם, לזכר הרדיפות משנות משטרו 
של אנטונסקו. לאחר מכן, אורחים רשמיים נשאו דברים: שגריר ארצות-הברית, 
מר מרק גיטנשטיין, מזכיר המדינה במשרד המשפטים, גבריאל טאנאססקו, שגריר 
גרמניה, מר אנדריאס פון מטנהיים. השר לענייני הגנה, מר יוליוס פוטה, קרא 
דברים שמסר נשיא רומניה טראיאן באססקו. כן נשאו דברים שגריר ישראל, מר 
דן בן-אליעזר, שגריר צרפת, מר הנרי פאל, יו״ר התאחדות עולי רומניה בישראל, 
מר זאב שוורץ, מנהל המחלקה הרומנית במוזיאון השואה בוושינגטון, מר ראדו 
יואניד. סגן יו״ר הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, המהנדס פאול שוורץ, 

נשא נאום מקיף על המדיניות האנטישמית של המרשל אנטונסקו.

איכות הנאומים ביום השואה ברומניה בבית הנבחרים היה סימן נוסף להתגברות 
הדמוקרטיזציה של החברה הרומנית. כן היה אופייני נאומה של יו״ר בית הנבחרים, 
לכיוון  רומניה  רוברטה אלמה אנאסטאסה, שדיברה על הצעדים שעשו רשויות 

״הנכחת האחריות בקטע הטראגי בתולדות ארצנו ויבשת אירופה.״
שחורבן  מנת  על  המאבק  האירועים,  תיאור  היו  לנאומים  המשותפים  היסודות 
מסוג זה לא יחזור עוד, ציון 70 שנה לגירושים לטרנסניסטריה, עיבוד ההסתה 
חבר  אותנו.  הפוקדים  הכלכליים  בתנאים  הזרים  ושנאת  הגזענות  האנטישמית, 
הפרלמנט, שהוא גם יו״ר הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה, ד״ר אאורל 
ויינר, תקף את הכחשת השואה באמצעות תעודות מארכיונים שונים והעריך את 
והכתובים על שואת  התוכניות החינוכיות הנלמדות בבתי הספר, את המחקרים 
יהודי רומניה שכתבו לא-יהודים  הדוגלים בחשיבות האמת, ומציינים את מעשהו 
של חבר הפרלמנט מטעם המפלגה הליברלית הלאומית, פאוול הורץ  מ פ.נ.ל., 
והפכו  ננטשו  הונגרים שגופותיהם  יהודים  למוות  נורו  וציון המקום שבו  לזיהוי 
המכון  מנכ״ל  לבוקובינה.  מטרנסילבניה  מעבר  שבנקודת  ביער  בר,  לחיות  טרף 
הלאומי לחקר השואה ברומניה ע״ש ״אלי ויזל״, ד״ר אלכסנדרו פלוריאן, פנה אף 
הוא לתעודות המציינות את אחריותו של אונטונסקו על השואה. הוא גם ציין את 
השלבים של השואה, הילל את זכר הנספים והתייחס ליעד העיקרי של המחקר 
דן  מר  ההיסטורית.  העבר בהתאם לאמת  על  המכון: הטלת האחריות  במסגרת 
רשויות  את  מעריכה  ישראל  שמדינת  אמר  ברומניה,  ישראל  שגריר  בן-אליעזר, 
רומניה על לקיחתן את האחריות על אירועי השואה, והוסיף, שיש להפעיל את 
החוק נגד הכחשת השואה הלכה למעשה. כן היו מרגשות עדויותיהם של אחדים 
מבין ניצולי טרנסניסטריה, ד״ר ליביו בריש, יו״ר איגוד יהודי רומניה קורבנות 
השואה, וגם מר זאב שוורץ, יו״ר התאחדות עולי רומניה בישראל. שניהם תקפו את 
מעשי האנטישמיות ואת הכחשת השואה בימינו. חבר הפרלמנט, גבריאל ולאסי, 
הפרלמנט,  וגם חבר  לישראל  רומניה  בין  לידידות  הפרלמנטארית  יו״ר הקבוצה 
סבר ווינסקו, מן המפלגה הדמוקרטית הליברלית, דיברו על סבלם של היהודים 
בשואה ועל ״חסידי אומות עולם״ רומניים, תוך כדי הבעת סולידריות עם מדינת 
ישראל היום. חברת הפרלמנט סוניה דראגיץ, מן המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, 
חזרה על תרומתם של היהודים הרומניים לפיתוחה של רומניה החדשה וציינה את 
חשיבותו של החינוך נגד האנטישמיות. חבר הפרלמנט, קאלין פופסקו טאנציאנו, 
לטקס  התייחס  הלאומית,  הליברלית  המפלגה  של  הפרלמנטארית  הסיעה  יו״ר 
ההזכרה כמו לאזהרה בפני האיום להכחשת השואה. ״בימים אלה, חובתנו החשובה 
ביותר היא לשמור את העולם בו אנו חיים במסגרתו ההגיונית,״ הדגיש ווארוזיאן 
כן התקבלה  הלאומיים.  המיעוטים  הפרלמנטארית של  יו״ר הסיעה  פאמבוציאן, 

הצהרה לגבי הזכרת יום השואה ברומניה בבית הנבחרים. 

גם  אירגן  ברומניה  לחקר השואה  יום השואה, המכון הלאומי  כמשתתף בטקס 
שני אירועים נפרדים. הראשון בהם היה טקס הפתיחה למהדורה השלישית של 
התערוכה ״איך היה אפשרי?״, והפעם עסקה התערוכה בשאלת היחס לפרעות יאסי 
מלפני 70 שנה. האירוע הנ״ל השפיע על שמונה אמנים צעירים שנכחו בקייטנת 
הייצור שביאסי, אחרי שהקייטנות הקודמות אורגנו בעיר בורסק. היצירות שהוצגו 
בתערוכה הוכיחו שהאמנים הצעירים מודעים לטרגדיה של היהודים. האירוע השני 
פוסט-קומוניסטיות״.  במדינות  הציבורי  הזיכרון  ״שיקום  הבינלאומי  הכנס  היה 
הכנס הנ״ל, שאורגן בשיתוף הקרן ע״ש ״פרידריך  אברט״, היה מסגרת לדיונים 
תמונות,  אנדרטאות,  באמצעות  הקהל  דעת  על  להשפיע  ניסיונות  על  מעניינים 

טקסים או כתובות על קירות בניינים ציבוריים (גראפיטי).

במדור מיוחד 
בכתב-העת 

שלנו מציגים 
אנשים בני 

שמונים 
שחייהם היו 

אופייניים 
לסבלם של 

היהודים. 
נורברט 
זילברמן 
מיאסי, 

ילד יהודי, 
היה פעיל 

בארגונים ציוניים לנוער וסולק עקב כך 
בשנים 1940-1944 מבתי ספר ומ״ארגון 
הנוער העובד״, עונש שהיה יכול למנוע 
ממנו להתקבל ללימודים. ואף על פי כן 

הוא התקבל לפקולטה ללימודי בנייה 
ביאסי וסיים את לימודיו בהצטיינות. 

הוא ניהל אתרי בנייה חשובים 
במולדביה וביאסי. בסך הכול עבד 55 

שנים. 

אות הכבוד ״ידי קהילת יהודי רומניה״ 
לאישים אחדים מיאסי ומהארלאו. 
חוקרים מן המרכז לחקר תולדות 

יהודי רומניה, המרכז למדעי היהדות 
ע״ש גולדשטיין-גורן מבוקרשט, המכון 

להיסטוריה ע״ש ג׳ באריציו מקלוז׳ 
וראשי הקהילה מיאסי נשאו דברים. 
הסרט ״מלווים את פרופסור קארול 
ינקו בעקבותיהם של יהודי הארלאו״ 

חתם את האירוע. 
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U n i u n e a  E u r o p e a n ă 
ş i  V i ţ e l u l  d e  A u r

Uniunea Europeană se zbate, din 
2008 încoace, într-o boală care a căpătat 
aspecte cronice şi care, în faza acută, 
poate fi chiar fatală. În prima etapă, 
era vorba despre o criză economică şi 
fi nanciară. Acum, avem o criză a datori-
ilor suverane. Odată instaurată această 
suferinţă, nu se poate să nu te întrebi 
cum de o asociere de state care au o 
monedă unică pot avea condiţii econo-
mice atât de diferite, încât Germania să 
reuşească să iasă rapid din criză, Polonia 
să nici nu intre în recesiune, iar Grecia să 
poată fi  ferită de faliment numai cu sprijin 
internaţional, în timp ce Italia, Portuga-
lia şi Spania se zbat să nu cadă într-o 
prăpastie în care şi-ar găsi nu numai ele 
sfârşitul, ci chiar întreaga Zonă Euro. 

Răspunsul la întrebarea de mai sus 
este unul din ce în ce mai limpede şi 
formulat de tot mai mulţi economişti 
şi politicieni: nu poate exista o uniune 
monetară fără una politică, pentru că 
aceasta din urmă este singura care poate 
lua decizii unanim acceptate, apte să 
combată criza.

Naţiunile nu pot trăi fără lideri, şi ca să 
înţelegem asta, să ne amintim de Moise, 
care a rămas pe muntele Sinai atâta 
vreme cât a fost necesar ca Dumnezeu 
să scrie, cu degetul Său, cele două Ta-
ble ale legii (Exodul, 31-18). Numai că 
poporul a considerat că a fost lipsit prea 
multă vreme de liderul său şi i-a spus 
lui Aaron: „Haide! Fă-ne un dumnezeu 
care să meargă înaintea noastră; căci 
Moise, omul acela care ne-a scos din ţara 
Egiptului, nu ştim ce s-a făcut” (Exodul, 
32 – 1).

Cam asta se întâmplă şi cu UE care, 
pierzându-şi încrederea în valoarea care 
a condus-o până acum, şi anume soli-
daritatea statelor din cadrul Zonei Euro, 
începe să se închine la un vechi zeu, cel 
al naţionalismului. Zona Euro şi, de fapt, 
întreaga UE sunt pustiite nu numai de o 
criză economică. Mai gravă, ca efecte, 
este criza politică. Aş merge chiar până 
la a afi rma că recesiunea nu a fost decât 
turnesolul care a evidenţiat criza politică, 
nevoia de a avea o conducere palpabilă 
şi credibilă, chiar şi sub forma unui calp 
Viţel de Aur.

Aşa s-a ajuns că slovacii, cărora li 
se cerea să contribuie cu peste şapte 

miliarde de euro (adică 10% din propriul 
PIB) la creşterea la 440 de miliarde de 
euro a Fondului European de Stabilitate 
Financiară, au spus întâi nu, deşi ştiau 
că menţinerea poziţiei lor ar fi  făcut impo-
sibilă întărirea FESF, singurul capabil să 
salveze Grecia şi eventual şi alte state, 
care ar fi  intrat în aceleaşi difi cultăţi. De 
ce să îi salvăm noi pe greci, care sunt 
mai bogaţi ca noi, s-au întrebat slovacii. 
Şi aceeaşi întrebare şi-au pus-o şi nemţii, 
cei mai mari contributori la Fondul de 
Stabilitate. Pe deasupra, afi rmă „Daily 
Mail”, parlamentarii englezi urmează 
să  discute, până de Crăciun, dacă nu 
cumva ar fi  oportun să se organizeze un 
referendum, pentru ca poporul să poată 
spune dacă mai vrea sau nu ca ţara lor 
să fi e membră UE.

Aceste întrebări nu s-ar fi  pus dacă 
UE nu ar fi  fost „un obiect politic nei-
dentifi cat”, cum l-a caracterizat Jacques 
Delors, fost preşedinte al Comisiei Eu-
ropene. Sau, ca să dăm un alt exemplu, 
o structură statală unitară îi permite lui 
Obama să ceară (şi, cel mai probabil, va 
obţine) 447 de miliarde de dolari pentru 
crearea a 1,9 milioane de locuri de mun-
că pentru americani, dar europenii tre-
buie să aibă aprobarea a 17 parlamente 
pentru un Fond comun de Stabilitate, în 
valoare de 440 de miliarde de euro.

În atari condiţii, evident că Viţelul de 
Aur al naţionalismului devine tot mai 
puternic, iar preşedintele României, 
unul dintre cele mai sărace state din UE, 
poate fi  de acord cu reducerea suverani-
tăţii naţionale pentru înfi inţarea Statelor 
Unite Europene, dar nu tot aşa se vede 
problema de la Londra, Atena, Bratislava, 
Roma şi aşa mai departe. La Berlin, An-
gela Merkel este partizanul păstrarii uni-
tăţii UE, dar întrebarea este cea pusă de 
Richard Haass, preşedintele infl uentului 
Consiliu pentru Relaţii Externe: „Singura 
întrebare este dacă politicul se va mişca 
mai repede. Până acum a fost devansat 
de evoluţia economiei”.

După cum au văzut şi evreii rămaşi 
de unii singuri în deşert, pentru revenirea 
la adevăratul Dumnezeu şi renunţarea la 
Viţelul de Aur este nevoie de un lider de 
statura lui Moise. 

Îl are, oare, Uniunea Europeană?
ALEXANDRU MARINESCU

Vocea distinsă a 
dnei Ruth Rusu îmi 
comunică telefonic, 
din Israel, o veste du-
reroasă. Scriitorul şi 
gazetarul Victor Rusu, 
după o viaţă zbuciu-
mată, în care a stră-
bătut Holocaustul şi 
patru dictaturi, a ple-
cat spre o lume mai 
bună. Vestea, cum 
spuneam, m-a întris-
tat, mai ales din cauză 

că nu mai pot să intru în dialog direct cu 
autorul unei cărţi splendide, despre care, 
din păcate, nu s-a vorbit îndeajuns.

Este vorba de volumul Balada târgului 
evreiesc*, una dintre cele mai originale 
contribuţii pe care scriitorii români de 
origine evreiască le-au adus în proza 
noastră de azi. 

După cum subliniază Leon Volovici 
în prefaţă, volumul reconstituie, cu 

mijloacele fi cţiunii autobiografi ce (gen 
predilect al regretatului Victor Rusu), 
„pilonii” spirituali ai ştetl-ului de odinioară, 
distrus de Holocaust şi de 
regimul comunist, dar încă 
viu în amintirile celor care au 
crescut în el. Şi, aş adăuga, 
în marea literatură central şi 
est-europeană, din care pro-
vin personajele unor Şalom 
Alehem, Isaac Babel sau Ion 
Călugăru al nostru.

Nota personală pe care o 
aduce Victor Rusu constă în 
pendularea foarte fi nă între 
ficţiune şi memorialistică. 
Aceasta atenuează inevi-
tabilul exces de duioşie şi 
proiectează lumea ştetl-ului 
moldovenesc pe canavaua 
visului. Umorul cu care este 
combătută sărăcia, educaţia –esenţială 
în tradiţia iudaică –, negoţul şi meşte-
şugurile (cu neguţătorii şi meşteşugarii 

care le dădeau viaţă), toate acestea 
sunt reconstituite fi cţional, într-un mod 
deopotrivă autentic şi captivant. Balada 

târgului evreiesc nu este o 
monografi e, dar cine doreş-
te să reconstituie istoriogra-
fic existenţa acestor aşe-
zări caracteristice Moldovei 
dintre 1880 şi 1948 trebuie 
neapărat să o citească. At-
mosfera şi sentimentul unui 
ştetl sunt admirabil „prinse” 
de acest scriitor înzestrat cu 
o extraordinară capacitate 
de a retrăi fi cţional „vârsta 
de aur”, atât a sa (copilăria), 
cât şi a societăţii româneşti 
de dinainte de Holocaust, 
război şi instaurarea comu-
nismului.

Victor Rusu se înscrie, 
desigur, într-o solidă tradiţie literară, din 
care fac parte nu numai scriitori români 
evrei, ca amintitul Ion Călugăru sau, 

pentru tradiţia cartierului evreiesc bucu-
reştean, marele I. Peltz. Şi Sadoveanu a 
poposit, în literatura sa, în ştetl, fermecat 
de blândeţea, toleranţa, umorul şi curăţe-
nia moală ce domneau aici. Victor Rusu 
continuă strălucit această linie, aducând 
în plus elemente care, în copilăria sa, 
prevesteau cumva tragedia ce avea să 
lovească târgurile Moldovei în anii războ-
iului: începutul emigrării, apariţia fracturii 
de generaţie între părinţi şi copii etc.

Am pierdut, în persoana lui Victor 
Rusu, un scriitor de mare talent, un me-
morialist de forţă şi un gazetar de voca-
ţie. Într-un anume sens, Balada târgului 
evreiesc cuprinde toate aceste aspecte 
ale personalităţii sale complexe, îndem-
nându-ne astfel la ne-uitare.

RĂZVAN VONCU
* VICTOR RUSU – Balada târgului 

evreiesc, prefaţă de Leon Volovici, Editura 
Hasefer, Bucureşti, 2008.

L a  n e - d e s p ă r ţ i r e a  d e  u n  s c r i i t o r
Realitatea 

cărţii

Roxana Guttman. Un 
chip aureolat de o „cască” 
de păr negru – pana corbu-
lui. Un chip frumos, luminat 

şi luminând – graţie privirii intense şi 
incandescente, a ochilor mari, adânci şi 
negri ca tăciunele... O minunată artistă, 
admirată, iubită şi aplaudată cu căldură 
de publicul de la TES şi nu numai. O in-
terpretă cu temperament vulcanic (atent 
supravegheat) al cărei talent s-a diversi-
fi cat printr-o exigentă disciplină a muncii, 
printr-o neobosită deschidere către alte 
şi alte universuri scenice ori registre 
stilistice. Şi iat-o, acum, în deschiderea 
stagiunii Teatrului Evre-
iesc de Stat, într-un „one 
woman show”, adaptare 
proprie după un scenariu 
de Harry Nillson şi Terry 
Southern.

„Telefonul” recrează 
un portret şi, mai ales, o 
stare limită. Vashti Blue, 
personajul încarnat de 
Roxana Guttman, se 
zbate pentru a rezista ne-
fericirilor. Şi se refugiază 
din sărăcie, lipsuri, mar-
ginalizare profesională, 
eşec în viaţa personală, 
singurătate, într-un uni-
vers paralel. Eroina pare 
captivă în camera ei din-
tr-un cartier periferic, rău 
famat al New York-ului. Se hrăneşte cu 
propriile amintiri, cu simţul umorului şi cu 
speranţe absurde. Şi-a făcut un prieten 
apropiat din mlădiţa de bambus cu tija 
contorsionată, aşezată într-o sticlă cu 
apă (în fi lmul care o avea protagonistă pe 
Whoopy Goldberg – apărea o bufniţă!).

Şi-a făcut un partener de nădejde 
– singurul prin care ţine legătura cu 
lumea – din... telefon; la care vorbeşte 
tot timpul, rezistând presiunii creditorilor, 
ameninţărilor proprietăresei, evocând 
situaţii, întâlniri, oameni cândva apropiaţi 
sau amuzante cunoştinţe întâmplătoare.

Aţi mai întâlnit destule persoane 
dependente de... nu-i aşa? Numai că, 
la capătul firului, aflăm într-un târziu 
(printr-o adevărată lovitură de teatru!) nu 
este nimeni. Aparatul este mort, a fost 
dezafectat de vreo opt luni...

Nu întâmplător, Vashti – această 
campioană a trăirii virtuale în imaginar, 
în iluzie prin forţe proprii (fără computere 

sau droguri!) este – afl ăm 
– actriţă. A deprins, deci, 
în această meserie „cu 
grad mare de risc” puterea 
de a-şi menţine demnita-
tea, a se regăsi pe sine 
risipindu-se în poveste, în 
dialog, în alţii. A deprins forţa de a substi-
tui realităţii insuportabile visul şi speranţa. 
Numai că Vashti îşi joacă în faţa noastră 
chiar propria viaţă. (Monologul „a fi  sau a 
nu fi ” este al ei, nu al lui Hamlet!). Şi con-
tactul cu realitatea (întâlnirea cu Bărbatul, 
jucat de Rudy Rosenfeld) al acestei fi inţe 
care, sub apăsarea fricii şi a spaimei, 

alunecă în halucinaţie şi 
nebunie – se dovedeşte 
catastrofi c.

Roxana Guttman este 
în Vashti – prin care ur-
măreşte un omagiu adus 
puterii de a îndura şi 
a crede a artistului – o 
prezenţă puternică, nu o 
dată enigmatică şi mereu 
electrizantă. 

Pentru a o încarna 
scenic ea pune în mişca-
re mari resurse de plasti-
citate şi multiple proteice 
abilităţi histrionice. Îm-
bină remarcabil trăirile 
dramatice cu accente de 
ironie tăioasă, sarcasm 
amar, umor negru. Ne 

face să preţuim cu deosebire situarea 
ei pe linia subţire ce desparte bravada 
„crazy” de disperare, ţicneala de lucidi-
tate, hazul silit de necaz, luciditatea de 
întunecare.

Face impresie bună şi condiţia fi zi-
că tinerească, excelentă a interpretei, 
evidentă mai ales atunci când aduce în 
scenă – prim dans ritmic, gesturi specifi -
ce – spiritul tutelar al lui Michael Jackson 
(artist neocolit de drame, care şi-a pus 
întrebarea: „Ce se întâmplă cu noi?”).

Cred, totuşi, că rama aceasta cu mo-
delul megastarului (introdus cam abrupt 
şi cu o prezenţă mult lungită), ramă dorită 
de Roxana şi preluată de regizoarea 
Liana Ceterchi) nu rimează prea bine cu 
scenariul ales şi distonează oarecum cu 
ceea ce este şi trebuia să fi e joc – invenţie 
teatrală.

Dar s-ar putea ca (punct ochit – punct 
lovit), tocmai ea să atragă publicul tânăr!

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

Roxana Guttman în „Telefonul”

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abo-
namentele pentru cititorii din provincie se vor face la 
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