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Relatarea sărbătoririi
în numărul viitor al revistei.

„Dacă-Mi vei distruge
lumea, nu va mai ﬁ
nimeni s-o repare
după tine!”
Hamişa Asar BiŞvat la Bucureşti

70 de ani de la tragedia
vasului Struma
La 24 februarie 1942, vasul Struma, la bordul căruia au plecat din România spre Ereţ
Israel 769 de evrei, a fost torpilat în Marea
Neagră de un submarin sovietic. În urma
exploziei, a existat un singur supravieţuitor.
Vom reveni pe larg în numărul viitor, inclusiv cu informaţii depre comemorările organizate la Bucureşti (de către F.C.E.R.) şi în Israel.

Cu prilejul celor
dintâi zile
de primăvară,
de 1 şi 8 martie,
le urăm bucurie
şi sănătate
cititoarelor
noastre. (R.E.)

Faţă-n faţă cu
preşedintele
C.E. PiatraNeamţ,
EMIL NICOLAE
NADLER

„Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu
pe toate le-ai făcut cu înţelepciune şi pământul
este plin de făpturile Tale!” (Psalm 104, 24). Iată un
posibil popas meditativ pentru o sărbătoare în care
înţelepciunea şi poezia nuntesc: Anul Nou al Pomilor
– Roş Haşana la-Ilanot. Când crengile copacilor sunt
îmbrăcate-n zăpadă şi gheaţă, când viscolul pune stăpânire pe tot ce-i viu, ne gândim că-n curând seva va
readuce la viaţă trunchiurile care, acum, par uscate,
că vom vedea iar verdele crud al frunzuliţelor noi. „Şi
Dumnezeu i-a arătat un pom” (Exodul, 15, 25) - metaforă divină în momentele noastre de îndoială. „Dacă
vei împresura multe zile o cetate cu care eşti în război,
pomii să nu-i tai, căci din ei vei mânca” (Deuteronom
20, 19). Există şi o istorioară midraşică cu acelaşi
sens: importanţa prognozei. Înţeleptul Honi a văzut
un bătrân plantând un pom care avea să rodească
după şaptezeci de ani. „Crezi că vei trăi atât încât să-i
guşti fructele?”, l-a întrebat Honi. „Aşa cum părinţii
mei au plantat pomi pentru mine, aşa fac şi eu pentru
copii”, a venit prompt răspunsul; simbol pentru tot ce
a creat Domnul, pentru tot ce a făurit omul.
În Israel, 15 Şvat – Hamişa Asar BiŞvat sau,
popular, Tu BiŞvat, marchează începutul unui nou
ciclu agricol. Iar noi, evreii din Diaspora, gustăm
fructe din Ţara Sfântă, reînnoindu-ne legătura cu Ereţ
Israel, fapt accentuat odată cu dezvoltarea mişcării
sioniste la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului
XX. Este ceea ce s-a întâmplat şi la JCC Bucureşti,
unde s-a serbat Seder de Tu BiŞvat pentru tineri şi
Seder de Tu BiŞvat pentru adulţi. Au fost prezentate
imagini din Israel, au fost plantaţi pomi în ghivece atât au permis-o crivăţul şi gerul -, s-au servit fructe
din Israel şi a fost adus un pom din carton. Simbolic,
ﬁecare dintre cei prezenţi şi-a pus câte o dorinţă pe
crengile sale. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a apreciat creativitatea şi originalitatea celor două
Sedere. Preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, a
făcut o paralelă între regenerarea naturii şi regenerarea comunitară. În acest răstimp, Radio „Şalom”
l-a avut ca invitat pe Rabinul Rafael Shaffer, care
a vorbit despre un obicei antic legat de Tu BiŞvat:
leviţii primeau o zecime din primele roade ale pomilor
din partea celorlalte triburi, ei dedicându-se exclusiv
învăţăturii sﬁnte.
Există patru trepte de interpretare a Torei: literală,
simbolică, metaforică, metaﬁzică. Din acest ultim
punct de vedere, ﬁecare fruct din Ţara Sfântă onorat
de Roş Haşana la-Ilanot corespunde câte uneia din
cele patru lumi care coexistă în universul nostru:
Aţilut (Supremaţia), Bria (Creaţia), Ieţira (Formarea),
Asia (Facerea). Gestul nostru devine o modalitate de
cunoaştere a Divinităţii, revelată în lumea noastră
prin curgerea continuă a energiei divine, prin razele
nevăzute ale celor zece Seﬁrot.
Tu BiŞvat are şi încărcătură ecologică. În Israel,
sărbătoarea este zi naţională pentru plantări de arbori.
O pun în practică, mai ales, copiii. Adulţii organizează
campanii de colectare de fonduri pentru plantări. Este
răspunsul pe care-l dă iudaismul imperioasei probleme, azi, de protejare a Pământului, de sensibilizare
a opiniei publice şi a conducătorilor lumii pentru a
acţiona împotriva defrişărilor de terenuri, aducând
prejudicii mediului, climei, sănătăţii regnurilor. Este
dimensiunea socială şi universală a sărbătorii.
„Ai grijă să nu-Mi distrugi lumea, i-a spus Dumnezeu
lui Adam, atunci când i-a oferit să trăiască în Gan
Eden, căci, dacă o vei distruge, nu va mai ﬁ nimeni
care s-o repare după tine!”. O povestire midraşică
plină de tâlc pentru toţi cei care au ochi s-o citească,
urechi s-o audă, glas s-o transmită urmaşilor.
IULIA DELEANU
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AGENDA
PREŞEDINTELULUI ŞI
DEPUTATULUI F.C.E.R.
Începând cu participarea la Hanuchiada 5772,
despre care revista a relatat pe larg, până la semnarea protocolului pentru susţinerea tratatului
european de stabilitate ﬁscală, preşedintele şi
deputatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer a avut o agendă
bogată. Chiar şi evenimentele familiale, în perioada
în care a fost în vacanţă parlamentară – Bar Miţva
unui nepot în Atlanta (SUA), sărbătorirea, în Israel, a
împlinirii vârstei de 80 de ani, cu familia şi foşti colegi
de şcoală – au fost şi prilejuri de activităţi comunitare: o conferinţă despre evreii din România, care
a stârnit interes printre membrii comunităţii evreieşti
din Atlanta şi o întâlnire la Tel Aviv şi Petah Ticva
cu conducerea Fundaţiei „Caritatea”. Domnia sa a
participat la: • comemorarea la Bruxelles, sub auspiciile Parlamentului European, a Zilei Internaţionale
a Holocaustului; • de asemenea, la reuniunea de la
Parlamentul European pe tema restituirii bunurilor
imobiliare evreieşti conﬁscate de dictaturile fascistă şi comunistă în ţările central şi est-europene; •
sesiunea extraordinară a Parlamentului României
privitoare la situaţia socială din ţară şi sărbătorirea
Zilei Unirii; • întruniri în plen şi în comisii; • întâlniri
între preşedintele României, Traian Băsescu, şi
reprezentanţii partidelor din coaliţie • reuniunea
în plen pentru desemnarea noului prim-ministru.
Dr. Aurel Vainer a vorbit la emisiunea „În mijlocul
vieţii”, la Radio „Şalom”, conferinţă care a suscitat
mult interes. Domnia sa a fost invitat de Knesset la
comemorarea a 70 de ani de la naufragiul vasului
„Struma”.
După participarea la şedinţa de închidere de an la
Parlamentul României, unde a fost adoptat bugetul
de stat pe anul 2012, domnia sa a fost prezent la
ceremonia de Bar Miţva a lui Jonathan, ﬁul nepotului
de frate, Sorin Vainer. Dr. Aurel Vainer, singurul frate
în viaţă al lui Sorin, i-a impresionat cu prezenţa sa
pe participanţii la ceremonia de la Sinagoga Mare
Habad din Atlanta. Când a fost chemat la Tora, domnia sa a citit prima parte din brahot-uri cu pronunţie
idiş, a doua – cu pronunţie în ivrit, idişul stârnindu-i
interesul lui Jonathan.
Conferinţa despre „Situaţia economică, politică
şi socială a evreilor din România” s-a bucurat de
mult succes în rândul auditoriului, mai cu seamă a
originarilor din România. La rândul său, vorbitorul
a fost impresionat de viaţa de familie a evreilor din
Atlanta, care îmbină seriozitatea profesională cu
respectarea valorilor tradiţionale şi educaţia în acest
spirit acordată copiilor. De la nepotul mai mare,
student la Universitatea din Atena, lângă Atlanta, a
aﬂat că studenţii activează în organizaţii de socializare numite frăţietăţi, în care, indiferent de situaţia
materială, există un statut de egalitate.
La aniversarea zilei sale de naştere sărbătorită
cu familia în Israel, într-un moşav lângă Aşkelon,
au participat aproape o sută de membri ai familiei
Vainer, care, în România, la sfârşitul războiului, număra circa 200. O întâlnire aniversară antologică a
fost la Tel Aviv, cu foşti colegi de la Liceul „Cultura
B”, numit, ulterior, „Mihail Sebastian”.
La Tel Aviv şi Petah Ticva, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. s-a întâlnit cu reprezentanţi ai W.J.R.O.
S-au discutat probleme curente şi de perspectivă ale
Fundaţiei „Caritatea”. Participările la Comemorarea
Zilei Internaţionale a Holocaustului şi reuniunea pe
tema restituirii bunurilor imobiliare evreieşti conﬁscate în timpul celor două dictaturi de la evreii central şi
est-europeni, de la Bruxelles, au însemnat un bogat
schimb de experienţă cu europarlamentari şi reprezentanţi ai evreilor din Europa şi din lume. Domnia
sa a avut o intervenţie în care a prezentat principalele probleme ale F.C.E.R. legate de restituirea
proprietăţilor imobiliare evreieşti conﬁscate în timpul
legislaţiei rasiale impuse de regimul Antonescu şi în
anii totalitarismului din România. După prezenţa la
sesiunea extraordinară legată de situaţia socială din
ţară şi Ziua Unirii, deputatul comunităţii evreieşti şi-a
reluat activitatea la comisii şi în plen după ziua de
1 februarie. La întâlnirile cu preşedintele României,
Traian Băsescu, s-a discutat angajarea coaliţiei în
procesul de integrare europeană şi reluarea dialogului Putere – Opoziţie. La 15 februarie a.c. a fost
semnat protocolul pentru susţinerea tratatul european de stabilitate ﬁscală. Înainte de votul pentru
noul prim-ministru, fostul premier, preşedintele PDL,
Emil Boc, căruia dr. Aurel Vainer i-a mulţumit pentru
buna colaborare, şi candidatul la funcţia de prim-ministru, Răzvan Mihai Ungureanu, au vizitat Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale. Candidatul,
în acel moment, a asigurat GPMN de colaborare şi
susţinere a intereselor minorităţilor naţionale. (I.D.)

Cele patru pericole care ameninţă Israelul
Din nou, Israelul se aﬂă în centrul
atenţiei opiniei publice internaţionale
din cauza marelui semn de întrebare: va ataca sau nu Iranul? Deşi
există de-acum scenarii care indică
cu precizie cum s-ar putea realiza
operaţiunea militară, unde, cine şi
cu ce mijloace, zarurile nu sunt deocamdată aruncate (şi sperăm că nici
nu vor ﬁ). De fapt, măsura preventivă
pe care se spune că statul evreu ar
putea-o aplica eventual Teheranului
nu este legată de iminenţa unui atac
iranian împotriva Israelului, ci de
transformarea unui Iran, posesor de
armă nucleară, într-un actor periculos
în regiune, de inﬂuenţa pe care ar
dobândi-o printre ţările musulmane
şi în impunerea unui islamism radical
în vecinătatea Israelului. În plus, dacă
Iranul ar deveni posesoare de arme
nucleare, s-ar începe o cursă a înarmării nucleare în tot Orientul Mijlociu,
asa cum a subliniat recent ministrul
britanic de externe, William Hague.
Teheranul se aﬂă deja în spatele
unor organizaţii islamice radicale
din Liban şi din Gaza, furnizându-le
armament soﬁsticat (să ne amintim
de cel de-al doilea război din Liban şi
de imposibilitatea de a nimici forţele
Hezbollah-ului, de viteza cu care s-au
reînarmat). Iranul – iar comunitatea
internaţională începe să conştientizeze acest fapt – este un pericol real
nu numai pentru Israel, ci şi pentru
Occident, chiar şi fără arma nucleară,
dispunând de rachete balistice. Ideea
este că un atac preventiv care să
anihileze sau să întârzie programul
nuclear iranian în scopuri militare,
trebuie iniţiat înainte de a se începe
producerea combustibilului nuclear,
pentru a evita o catastrofă în regiune. De aici, incertitudinea lansării
atacului. Data acestui demers poate
ﬁ anulată dacă sancţiunile dure luate
de Occident vor duce cu adevărat la

oprirea programului nuclear iranian şi
dacă se va lua o pozţie unitară fermă
împotriva Teheranului.
Semnalele venite din partea Iranului sunt contradictorii. Pe de o parte,
probabil ca o consecinţă a sancţiunilor
economice, se pare că a acceptat
invitaţia la dialog cu Occidentul, pe de
altă parte, ca o demonstraţie de forţă,
a trimis nave militare în Mediterana.
Un semn de întrebare este legat
şi de alegerile prezidenţiale americane, de abordarea de către candidaţi,
în primul rând de către preşedintele
Obama, a acestei probleme. Este
un aspect foarte important deoarece
atacarea de către Israel a facilităţilor
nucleare iraniene, fără sprijinul Statelor Unite, ar îngreuna, atât pe plan
intern cât şi extern, situaţia Israelului.
Deşi, pe ascuns, poate că Occidentul
s-ar bucura că Israelul a fost cel care
a scos castanele din foc, blamul îi va
reveni tot lui.
Dar Iranul nu este singura ameninţare la adresa statului evreu. Consecinţele „primăverii arabe”, care nu
a dus la instaurarea unei democraţii
stabile (aşa cum au crezut naivii) în
statele în care a avut loc, s-au concretizat în venirea la putere a mişcărilor
islamiste, exemplul pregnant fiind
Egiptul. Victoria Frăţiei Musulmane,
alături de partidul salaﬁştilor, cu o
concepţie şi mai radicală, nu este de
bun augur pentru Israel care, până la
căderea regimului Mubarak, a avut
linişte la graniţa cu Egiptul. Acum,
peninsula Sinai s-a transformat întrun spaţiu de unde se lansează atacuri
teroriste pe teritorul israelian şi de
unde s-a reluat contrabanda cu arme
în Gaza, Hamas având posibilitatea
să-şi procure cele mai moderne arme.
În plus, ca un mijloc de şantaj la
adresa SUA, reprezentanţi ai Frăţiei
au declarat că vor revizui acordul de
pace israeliano-egiptean dacă Wa-

DASM reuşeşte
să aducă
bucurie în suﬂete
Pe lângă sprijinul material pe care îl oferă
celor care beneﬁciază de asistenţă, D.A.S.M. a
reuşit, în această iarnă grea, să aducă bucurie
în suﬂetele unor oameni şi să câştige mulţimirile
acestora. Primim la redacţie o scrisoare semnată Adolf Damideanu şi, înţelegând emoţia
cititorului nostru, o dăm publicităţii:
„Am depăşit 85 de ani. Sunt singur. În zilele
cumplite de ger şi viscol din această iarnă, am
trăit un moment care mi-a umplut suﬂetul de
bucurie. A sunat telefonul. De partea cealaltă
a ﬁrului, CINEVA de la cabinetul medical al
D.A.S.M., care m-a întrebat dacă sunt sănătos,
dacă am nevoie de ceva, dacă mă poate ajuta
cu ceva.
Sunt sigur că nu am fost singurul care a
primit un asemenea mesaj. Fiind convins că
sunt în asentimentul tuturor celor care s-au aﬂat
în aceeaşi situaţie, doresc să mulţumim din
inimă, public, pentru acest gest profund uman
şi, de ce nu, şi profund evreiesc”.
Îi felicităm şi noi pe cei de la D.A.S.M., care
au găsit cum să aducă bucuria în suﬂetele celor
care au azi nevoie de ajutor. (R.E.)

shingtonul va reduce cumva ajutorul
militar pentru Egipt.
Şi în această zonă se aﬂă cea de
a treia ameninţare la adresa Israelului – înţelegerea încheiată dintre
Hamas (Gaza) şi Fatah (Cisiordania),
în primul rând pentru organizarea alegerilor palestiniene. Nu există nici un
dubiu în ce priveşte Hamas care a declarat foarte decis din nou că nu va recunoaşte niciodată Israelul, aşa cum
a protestat împotriva deţinerii funcţiei
de premier de către Salam Fayyad,
personalitate moderată, susţinută şi
de Occident. Pentru a evita eşecul
înţelegerii Hamas-Fatah, la Doha s-a
decis ca preşedintele Mahmud Abbas
să deţină şi funcţia de premier, într-un
guvern de tehnocraţi. Potrivit premierului Benjamin Netanyahu, prin acest
acord, Abbas a întors spatele negocierilor de pace israeliano-palestiniene.
Totuşi, observatorii remarcă un paradox. Abbas era respins de conducerea israeliană cu argumentul că nu–i
reprezintă decât pe palestinienii din
Cisiordania. Acum, după încheierea
acordului, este respins din cauza
prezenţei Hamas, forţa care, totuşi,
a câştigat alegerile în Gaza.
Cel de-al patrulea pericol pentru
securitatea Israelului este Siria. Războiul civil din această ţară s-a extins
şi în Liban şi nu este exclusă o destabilizare a situaţiei în ambele state,
ceea ce ar afecta regiunea, inclusiv
Israelul care ar trebui să-şi întărească
graniţa de nord în perspectiva unor
atacuri teroriste.
Din păcate, viitorul pentru această
regiune, inclusiv Israelul, nu poate ﬁ
caliﬁcat drept optimist. Singura democraţie din Orientul Mijlociu, statul
evreu trebuie să ştie să manevreze cu
multă abilitate, să-şi găsească aliaţi şi
susţinători pentru a se putea apăra de
cele patru ameninţări.
EVA GALAMBOS
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Decernarea Premiilor Ianculovici 2011

Decernarea Premiilor Fundaţiei “Haim şi Sara Ianculovici” a devenit, odată cu trecerea anilor, un eveniment
cultural aşteptat cu interes atât în rândurile originarilor
din România, cât şi în cele ale evreilor născuţi în Israel,
mulţi dintre aceştia ﬁind onoraţi cu prestigioasa distinctie.
Ediţia 2011 a manifestării a avut loc în tradiţionala sală
de festivităţi „Matnas Hadar” din Haifa (prima festivitate a
fost în anul 1977). Sala de festivităţi era împodobită cu
steagurile României şi Israelului. În prezidiu au luat loc
preşedintele Comisiei de decernare a premiilor, prof. Izu
Eibshitz, E.S. Edward Iosiper, ambasadorul României în
Israel, preşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti,
Erwin Şimşensohn, Oded Donitz, adjunctul primarului
oraşului Haifa, Zeev Herşcovici, preşedintele HOR- Haifa.

Laureaţii acestui an sunt (în ordinea anunţării premiilor): dr. Liviu Beris, preşedintele AERVH, Berthold Aberman, scriitor, Solo Iuster, poet, dr. Irina Cajal, subsecretar
de stat la MCPN, dr. Miriam Cojocaru, artist plastic, cunoscutul regizor Radu Gabrea, actriţa Rosina Cambos, Hava
Haas pentru cartea “Antropolog Nicu Haas”, dedicată
celui care a dovedit că pozitia scheletelor celor cruciﬁcaţi
acum 2000 de ani este diferită de cea prezentată în picturile iconograﬁce ale bisericii creştine, Shlomo Waldman,
pentru cartea sa “Dracula nu m-a învins” în care descrie
supravieţuirea tatălui său în 1941, în timpul pogromului
de la Iaşi, şi arhitectul Eduard Mattes.
B.M.M.
(Conf. Buletin „Bună dimineaţa, Israel” - 22 dec.2011)
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Interviu cu Emil Nicolae Nadler, preşedintele Comunităţii Evreilor din Piatra Neamţ
Un preşedinte trebuie să ştie
să asculte, dar să aibă şi răspunsuri
– Un numitor comun al aşezărilor
evreieşti din România este istoria lor îndelungată. De când există atestări ale vieţii
evreilor din zona Piatra-Neamţ?
– Sursele documentare ne trimit în secolul al XVII-lea, de când datează primele
pietre tombale (1676-1677) conservate pe
locul cimitirului vechi de la poalele muntelui Pietricica. Totodată, câteva toponime
din zonă (ex. „Pârâul Jidanului”) au fost
consemnate documentar tot în secolul
al XVII-lea. Dacă ne raportăm, însă, la
tradiţie şi legende, am putea spune că
aşezarea evreilor în ţinutul Neamţ datează din secolele XV – XVI: se ştie că Ştefan
cel Mare avea în suită cel puţin un medic
evreu, iar una dintre curţile sale domneşti
a fost la Piatra-Neamţ; pe de altă parte, se
păstrează o legendă locală care ne spune
că Petru Rareş, ﬁul lui Ştefan, în a doua
sa domnie (1541 – 1546), pe când era
urmărit de soldaţii turci, a fost salvat de
evreii de aici, care l-au îmbrăcat într-un
caftan şi l-au ascuns în sinagogă. Logic,
existenţa unui cimitir şi a unei sinagogi
presupune, totuşi, existenţa unei comunităţi care trebuia să dateze dinaintea
evenimentelor menţionate. Încât, mai
mult ca sigur, despre o „viaţă a evreilor”
în Neamţ, în sens comunitar, se poate
vorbi începând din secolul al XVI-lea. Deşi
„cronicarul” Josef Kaufman (v. Cronica
comunităţilor israelite din Judeţul Neamţu, vol. I, 1928-1929) citează o „tradiţie
orală” conform căreia pe locul Sinagogiicatedrală din lemn „Baal Shem Tov” (de
curând restaurată) – precis consemnată
în hrisovul domnesc emis de Grigore V.
Ghica la 1766 – ar ﬁ existat o altă sinagogă clădită chiar înaintea bisericii Sf.
Ioan Domnesc (fondată de Ştefan cel
Mare şi terminată în 1498 în incinta Curţii
domneşti). Făcând o „medie” a referinţelor
din diverse izvoare, cred că secolul al XVIlea rămâne datarea cea mai apropiată de
realitate. Situaţia e comună pentru mai
multe aşezări evreieşti din Moldova.
– Dacă tot vorbim de trăsături comune, una mai puţin plăcută, dar nu mai
puţin reală, este diminuarea numărului
de evrei care mai trăiesc în diverse părţi
ale României. Care este situaţia actuală
în zona Neamţ?
– Din cele mai noi statistici pe care le
avem reiese că în Comunitatea Evreilor
din Piatra-Neamţ (la care este aﬁliată şi
Obştea de la Târgu-Neamţ) trăiesc 80 de
etnici evrei (din totalul de 145 de membri),
iar în Comunitatea Evreilor din Roman
– 24 (din totalul de 25 de membri). În ju-

deţul Neamţ, aşadar, trăiesc actualmente
104 etnici evrei. Oricum, mai mult decât
ne spun rezultatele provizorii ale recensământului din toamna trecută (59 de
evrei?!), dar mult mai puţin, într-adevăr,
decât în urmă cu un secol (când populaţia
evreiască din cele trei oraşe menţionate
se înscria între 30-40 % din totalul locuitorilor). Poate ﬁ un motiv de mâhnire, dacă
ne gândim la „cantitate”, dar privind spre
partea plină a paharului, poate ﬁ un motiv
de mulţumire din perspectiva „calităţii”!
– În cele câteva luni de când sunteţi
preşedintele C.E. Piatra-Neamţ, oamenii
au venit la dvs. să vă spună păsurile lor.
Care sunt problemele cu care vă confruntaţi cel mai des?
– Primul lucru pe care l-am constatat,
din poziţia de preşedinte, este că trebuie
să ştii să asculţi şi să ai răbdare. Pentru
că oamenii vin să-şi spună necazurile,
bineînţeles, dar vin şi ca să vorbească
pur şi simplu, căutând un punct de sprijin
moral. În privinţa „necazurilor” concrete
(probleme sociale, de sănătate etc.),
acestea pot ﬁ rezolvate în mare parte cu
ajutorul mecanismelor bine puse la punct
de F.C.E.R. şi în colaborare cu membrii
echipei de conducere a C.E. aleşi odată
cu mine, în primul rând cu vicepreşedintele Marcel Grinberg şi cu secretarul Duţu
Leibovici, care au o mai mare experienţă
în administraţia comunitară. Mai complicată e situaţia în privinţa comunicării de
natură morală: aici e nevoie de încredere.
Istoria zbuciumată a poporului nostru l-a
învăţat pe evreu că e riscant să spună
deschis tot ceea ce gândeşte sau îl preocupă şi că anumite lucruri poate să le
spună doar în cadrul comunităţii. Chiar şi
în democraţie, acest tip de comportament
persistă. De aceea spun că trebuie să ştii
să asculţi şi să ai răspunsuri. Deci nu tind
să mă transform într-un substitut al Zidului
Plângerii, pentru că acela tace!
– Poziţia de preşedinte nu aduce numai probleme, ci şi bucurii, legate tot de
viaţa oamenilor pe care îi conduceţi. Care
au fost cele mai mari satisfacţii pe care
le-aţi avut în răstimpul trecut de la alegeri?
– Cred că e prea devreme să vorbim
despre satisfacţii în înţelesul pe care-l
confer eu termenului şi anume: ﬁnalizarea
unui proiect pe care ţi l-ai propus. Deşi,
de pildă, participarea la organizarea sărbătorii de Hanuca 2011, de astă dată „din
interior”, poate ﬁ considerată o asemenea
satisfacţie în măsura în care i-a mulţumit
pe membrii comunităţii şi pe oaspeţii
noştri. Sper să se întâmple la fel şi cu

Purim-ul, la care lucrăm acum. În rest,
dacă anul acesta vom reuşi să ducem
la capăt (pentru că le-am început deja)
câteva dintre obiectivele pe care le-am
propus prin proiectul meu managerial
(curăţarea şi reamenajarea „Cimitirului
Eroilor” din incinta cimitirului nou, renovarea sediului comunităţii, organizarea
şi intrarea în activitate a Clubului pentru
Dialog Inter-Etnic, imprimarea unui pliant
de prezentare a Sinagogii-monument
Baal Shem Tov şi a unui ghidaj sonor în
mai multe limbi ş.a.), la proxima noastră
întâlnire vom mai avea ocazia să vorbim
despre satisfacţii şi bucurii. Precizare:
m-am exprimat mai sus la persoana I
plural pentru că am lângă mine o echipă
(în parte, nominalizată anterior) care s-a
angajat cu pasiune în realizarea acestor
obiective, apoi ni s-au alăturat şi alţi membri ai comunităţii, ba chiar şi „simpatizanţi”
sau prieteni, încât satisfacţia va ﬁ şi ea
comună, la ﬁnal!
– Să dăm timpul înapoi. Aţi mai candida la această poziţie acum, când îi
cunoaşteţi şi satisfacţiile şi diﬁcultăţile?
– Probabil îmi puneţi această întrebare din pricina ezitărilor pe care vi le-am
mărturisit la întâlnirile noastre mai vechi...
Da, m-am gândit mult până să-mi depun
candidatura, chiar până aproape de termenul-limită. Pe de o parte, pentru că
activităţile mele profesionale curente (cea
de scriitor, membru al USR, cu mai multe
cărţi „pe ţeavă” şi redactor-şef la revista
de literatură & arte & atitudini Conta; cea
de gazetar, redactor cultural la un ziar din
Piatra-Neamţ; şi cea de realizator tv la un
post local) îmi ocupă aproape tot timpul
unei zile, care, din păcate, nu are decât 24
de ore (observaţi că nu am menţionat şi
„serviciul curent” de muzeograf la Muzeul
Memorial „Calistrat Hogaş”, din care mă
voi pensiona în curând, spre deosebire de
celelalte). Pe de altă parte, atunci când

Am consemnat pentru dumneavoastră
La reuniunile Comitetului Director
al F.C.E.R. (CD) din 11 ianuarie şi 3
februarie 2012 s-a luat notă că: • la Grupul Civic ProSchengen România, de la
Haga (Olanda), reprezentantul F.C.E.R.
a susţinut integrarea României în spaţiul
Schengen; • în decembrie, la Braşov,
s-a desfăşurat cu succes Programul
„Bereshit”, ediţia a IV-a 2011; • delegaţi
ai F.C.E.R. au participat la Seminarul European al Voluntariatului de la Bruxelles,
în decembrie 2011; • în Israel, în ianuarie
2012, a avut loc întâlnirea membrilor Consiliului Director al Fundaţiei Caritatea, ﬁind
prezentată o informare de preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer; • datele oﬁciale
ale recensământului populaţiei, din noiembrie 2011 urmează să ﬁe corelate cu
datele existente în comunităţile evreieşti.
Au fost prezentate: • raportul de activitate CSIER; • informarea privind planul
editorial Hasefer pe 2012; • informarea

despre valorificarea spre închiriere a
apartamentelor de la Complexul „Băluş”.
C.D. a aprobat: • recorelarea retribuţiilor
în comunităţile evreieşti, în două etape
succesive, respectându-se o hotărâre a
Congresului al II-lea al F.C.E.R.; • propunerile de reorganizare a Cancelariei
Rabinice, asimilată cu un Departament al
F.C.E.R.; • intrarea în vigoare în 2012 a
protocolului conceptual şi organizatoric de
colaborare F.C.E.R. – CEB – JCC; • propunerile de modiﬁcări ale Regulamentului
Intern al F.C.E.R. şi cele ale Contractului
Civil; • programul şi bugetul pentru organizarea evenimentului „Nefeş Yehudi”
din 23 – 26 februarie 2012; • organizarea
de către F.C.E.R. şi CEB a comemorării
a 70 de ani de la scufundarea vasului
„Struma”; • participarea Editurii Hasefer
la Târgul Internaţional de Carte „Librex”
de la Iaşi. Au fost apreciate: • activitatea
de voluntariat prestată în cadrul postului

de radio Şalom - JCC Bucureşti; • activitatea Rabinului Rafael Shaffer în CEB şi în
comunităţi din ţară. Au fost solicitate: • o
informare la zi despre stadiul lucrărilor de
restaurare a Templului Coral; • înﬁinţarea
la Căminul „Rosen”, de către Centrul de
Ajutor Medical (CAjM) – DASM, a competenţei în ecograﬁa generală şi a specialităţilor: medicină generală, geriatrie,
psihiatrie ca şi a activităţilor conexe de
ﬁzio-chineto-terapie, cerere care urmează
să ﬁe înaintată către Colegiul Medicilor
din Bucureşti; • înﬁinţarea la CAjM a unui
cabinet cu specialitatea diabet zaharat,
nutriţie şi boli metabolice. C.D. a stabilit
ca următoarea reuniune a Consiliului de
Conducere al F.C.E.R. să aibă loc între
27 – 28 martie a.c. Au fost rezolvate
probleme curente ale departamentelor,
oﬁciilor, serviciilor din F.C.E.R.
ING. NILU ARONOVICI

îmi asum o „funcţie” (deşi nu am agreat
niciodată iluzia „măreţiei” unei astfel de
poziţii), nu o fac formal, ci chiar înţeleg
să funcţionez, să mă implic în obligaţiile
ce-mi revin. Or, pentru asta trebuie să
cunoşti bine domeniul, în cazul nostru –
administrarea unei comunităţi evreieşti,
cu speciﬁcul ei. Comunitatea din PiatraNeamţ îmi era cunoscută din punct de
vedere religios, istoric şi cultural (aspect
aprofundat în timpul realizării expoziţiilor
şi cărţilor dedicate pictorului Victor Brauner, dar şi al scrierii eseurilor despre
alţi artişti evrei născuţi aici). Problema
principală care apărea, în plus, a fost
acomodarea cu cerinţele administrative
propriu-zise. Acum pot spune că deja
m-am familiarizat şi cu ele. Deci, cu atât
mai mult, astăzi aş candida, în poﬁda
timpului care mă presează cu limitele lui!
– Până la ﬁnele anului trecut, după
cum reiese şi din răspunsul anterior, eraţi
cunoscut ca poet, ziarist şi muzeograf, ca
om de cultură, ca să folosim un termen
mai cuprinzător. În poziţia de preşedinte
al comunităţii evreieşti, o formaţie umanistă este un avantaj sau o diﬁcultate
suplimentară? Aţi ﬁ preferat,din acest
punct de vedere, să aveţi o profesie din
sfera ştiinţelor exacte, să zicem inginer?
– Nu demult, la Bucureşti, la aniversarea zilei de naştere a domnului preşedinte al F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer
– unde am avut ocazia să cunosc şi alţi
preşedinţi de comunităţi locale -, cineva
m-a întrebat ce studii am şi s-a mirat
puţin când a aﬂat că sunt ﬁlolog. Ulterior
am meditat la discuţia respectivă, aşa că
răspunsul la întrebarea dvs. era cumva
pregătit... Vă spuneam, în treacăt, că pe
lângă anumite trăsături comune de ordin
religios ori social, comunităţile evreieşti
din Moldova au şi caracteristici care le
individualizează. Iar pentru comunitatea
din Piatra-Neamţ (poate întâmplător, deşi
eu nu cred în coincidenţe şi „întâmplări”),
particularităţile de natură istorică şi culturală prevalează. Iată, din perspectivă
istorică, mişcarea hasidică (aﬂată într-un
puternic reviriment, din Israel până în
SUA) poate miza pe o referinţă semniﬁcativă care se găseşte tocmai aici: catedrala
Baal Shem Tov, singura sinagogă din
lemn din estul Europei, păstrată intactă,
cu întreaga ei valoare simbolic-religioasă,
legendară, arhitecturală. Atracţia pe care
o exercită, şi nu doar pentru evrei, spune
multe şi faptul acesta se răsfrânge asupra
întregii comunităţi. Apoi, un lung şir de
personalităţi culturale binecunoscute –
de la pictorii Victor Brauner şi Jacques
Herold la scriitorii şi publiciştii Mayer A.
Halevy, Sergiu Dan, A.L. Zissu, Jean
Juster, Josef Kaufman, Nathan Mark,
Dorel Dorian ş.a., sau la savanţii Mendel
Pinchas, Moshe Idel (din Târgu-Neamţ)
şi Pincu Pascal, sau la regizorul Moscu
Copel – s-au născut pe aceste meleaguri, în comunitatea nemţeană, ori s-au
legat biograﬁc de ea (Eugen Relgis, Şt.
Cazimir etc.). Iar astăzi, în secolul XXI,
când problemele tradiţionale ale comunităţii evreilor (juridice, o parte din cele
sociale ş.a.) se rezolvă în cadrul normativ
democrat al statului modern (Constituţie,
legislaţie), şansele conservării identităţii
etnice constau, evident, în religie, istorie
şi cultură, în evidenţierea şi valoriﬁcarea
acestor resurse. Pregătirea umanistă
poate ﬁ un atu în acest sens, la nivelul
preşedintelui comunităţii şi al altor membri. Harta oraşului Piatra-Neamţ, care
aspiră la o poziţie privilegiată în turismul
cultural românesc, deja înregistrează
Sinagoga Baal Shem Tov şi un „Cimitir al
Eroilor”, cum am spus, un bust al lui Victor Brauner, un liceu de artă care poartă
numele pictorului. Poate că în viitor vor
mai ﬁ nume de străzi, plăci memoriale
etc. Sper ca autorităţile să înţeleagă că
multiculturalismul zonei o poate face şi
mai atractivă. În privinţa necesarului de
pragmatism şi pozitivism din munca de
administrare a comunităţii, mă bazez pe
colegii mei ingineri, jurişti şi economişti
din Comitetul de conducere al comunităţii.
Însă, ţin să precizez, înainte de facultate
eu am absolvit secţia reală a Liceului
„Calistrat Hogaş”!
A consemnat
ALEXANDRU MARINESCU
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Comemorarea pogromului legionar din 21 – 23 ianuarie 1941, de la Bucureşti

AVERTISMENTUL DE AZI AL „STRIGĂTELOR ÎN PUSTIU” DE IERI
Pelerinajul la Cimitirul Giurgiului, la
mormintele kedoşim-ilor pogromului
legionar din 21 – 23 ianuarie 1941, în
dimineaţa geroasă de iarnă, aidoma
celei de atunci, a avut simplitatea gravă
a plecăciunii noastre de gând. „Nu uita
ce ţi-a făcut ţie Amalek!”, este scris pe
Memorialul din faţa pietrelor funerare.
Nu uităm şi nici nu putem ﬁ indiferenţi în
faţa ascensiunii, din prezent, a extremei
drepte româneşti, care, acum 71 de ani,
ajunsă la putere, favorizată ﬁind de criza
mondială, de neîncrederea în politicianism a maselor, a declanşat unul din
momentele de început ale Holocaustului
în România. A fost sinteza cuvântărilor de
la Memorial. Tot într-un ianuarie, un an
mai târziu, s-a petrecut alt episod tragic al
Holocaustului din România: scufundarea
vasului „Struma” în apele Mării Negre, a

amintit preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn. Sunt dureri care nu trec, a
observat secretarul general al F.C.E.R.,
ing. Albert Kupferberg, referindu-se la un
memento scris de ﬁica Rabinului Zvi Guttman, sora celor doi fraţi mai mari, ucişi
în pogrom, Iancu şi Iosif, prof. dr. Hava
Haas, într-un articol recent apărut în „Jurnalul Săptămânii”, din Israel. O urmăresc
şi azi imaginile de coşmar ale acelei nopţi:
legionarii năvălind în casa părintească,
silindu-i, cu lovituri de răngi, tatăl şi fraţii
cei mari să-i urmeze la sediu; asasinarea
celor doi fraţi, împreună cu alte zeci de
victime, în Pădurea Jilava; singurul scăpat prin miracol de la moarte, din întregul
convoi, ﬁind tatăl său. „Fratele meu, Iosif,
în multe din articolele sale, apărute după
uciderea sa, în cartea «Slove de martiri»,
a descris şi demascat regimul hitlerist şi

ideologia nazistă, profetizând chiar ceea
ce avea să vină. După însăşi expresia
sa, acestea deveniseră doar «Strigăte
în pustiu»”. Nu avem voie, azi, să bifăm
doar asemenea comemorări, nu avem
dreptul să lăsăm să se adauge „strigătelor
în pustiu” de ieri.
Pogromul legionar antievreiesc s-a săvârşit pe fundalul conﬂictului între conducerea legionară şi Ion Antonescu pentru
acapararea în întregime a puterii în stat,
a arătat directorul CSIER, prof. univ. dr.
Liviu Rotman, subliniind brutalitatea, cruzimea indescriptibile cu care au fost ucise
cele 125 de victime ale pogromului de la
Bucureşti. Istoricul a accentuat continuitatea deplină între ideologia legionară şi
dictatura antonesciană. Vorbitorul a atras
atenţia asupra aﬁşării din ce în ce mai
îndrăzneţe a extremei drepte româneşti în
actualitate şi datoria comunităţii evreieşti
de a semnala pericolul acestei resuscitări.
Pogromul legionar din Bucureşti a fost
semnalul, pogromul de la Iaşi – explozia, deportările în Transnistria – „soluţia
ﬁnală” în variantă românească a Holocaustului, a punctat etapele sale directorul
general al INSHR, dr. Alexandru Florian.
„Un eveniment tragic nu se comemorează numai la cifre rotunde. Simt această
răspundere în calitate de om, de membru
al comunităţii evreieşti, de reprezentant
al Institutului Naţional de Studiere a
Istoriei Holocaustului”. Vorbitorul a prezentat fărădelegile comise în pogrom:
jafurile, locuinţele evreieşti cărora li s-au
dat foc, ﬂăcările care au nimicit Templul

Sefard ş.a. „A căzut ﬂoarea comunităţii
evreieşti bucureştene”. Este important
ca generaţiile tinere să cunoască barbariile, crimele comise în pogromul de la
Bucureşti din 1941, a evidenţiat domnia
sa, subliniind cât de actuală este lecţiaavertisment a trecutului pentru prezent:
„Recent, pe blogul directorului de cabinet
al prefectului de Mureş a apărut un slogan
antisemit, «Arbeit macht frei» – «Munca
te face liber», simbol cinic al lagărului
de la Auschwitz, iar prefectul de Mureş
a considerat că «aserţiunea rămâne
valabilă». Am protestat într-o emisiune
a televiziunii naţionale împotriva acestei
încălcări a normelor legislative de stat.
Institutul Naţional de Studiere a Istoriei
Holocaustului în România are datoria să
combată orice manifestare de antisemitism, rasism, xenofobie”.
Au fost depuse coroane din partea:
• F.C.E.R. – secretar general, ing. Albert
Kupferberg; • C.E.B. – preşedinte, Erwin
Şimşensohn, vicepreşedinte, ing. Mirela
Aşman; • Ambasadei Statului Israel în România – ataşat cultural Arezoo Herschel; •
B.B.R. – preşedinte, ing. José Iacobescu;
• Institutului Naţional pentru Studierea
Holocaustului în România – director general dr. Alexandru Florian; • Institutului
pentru Studii Politice, de Apărare şi Istorie
Militară – gral (r), dr. Mihai Ionescu.
El Male Rahamim, în interpretarea
Prim Cantorului Iosif Adler, Mizmor
le David şi Kadiş-ul rostit de Rabinul
Naphtali Deutsch, murmurat de întreaga
asistenţă, au făcut să treacă prin suﬂete
un ﬁor străvechi de sacralitate.
IULIA DELEANU
Foto: A. CÂLŢIA

Participarea dr. Aurel Vainer,
Preşedintele F.C.E.R. sesizează C.N.A.
la Ceremonia dedicată Zilei Internaţionale
privind o emisiune la OTV
Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
de Comemorare a Holocaustului
(F.C.E.R.), deputat Aurel Vainer, a solicitat Consiliului Naţional al
Audiovizualului să ia măsuri împotriva caracterului antisemit al emisiunii
(Parlamentul European - Bruxelles)

În baza invitaţiei personale primite din partea
preşedintelui Congresului European Evreiesc
(EJC), dr. Moshe Kantor, preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România, dr. Aurel
Vainer, a participat la Ceremonia dedicată Zilei
Internaţionale de Comemorare a Holocaustului.
Evenimentul a avut loc în 24 ianuarie a.c.,
la sediul Parlamentului European din Bruxelles,
ﬁind organizat de Congresul European Evreiesc
(EJC), în parteneriat cu B’nai B’rith, Consiliul
European al Comunităţilor Evreieşti (ECJC),
Conferinţa Rabinilor Europeni (CER) şi Coaliţia
Europeană pentru Israel, sub înaltul patronaj al
preşedintelui Parlamentului European, Martin
Schulz.
Ceremonia a început cu rugăciunea “El
Maleh Rahamim”, în memoria tuturor victimelor Holocaustului, ﬁind urmată de alocuţiunile
pronunţate de Martin Schulz, Jerzy Buzek (fost
preşedinte al Parlamentului European), Yuli
Edelstein (ministru pentru informaţii şi diaspora în Guvernul israelian) şi dr. Moshe Kantor.
Evenimentul a reunit europarlamentari, comisari
europeni (Kristalina Georgieva şi László Andor),
ambasadori, reprezentanţi ai Comunităţilor
Evreieşti din Europa şi alţi invitaţi.
Este important de menţionat că în anul 2012
se împlinesc 70 de ani de la Conferinţa Wansee
(întâlnirea unde oﬁcialii nazişti au decis soluţia
ﬁnală, exterminarea evreilor europeni) şi 50 de
ani de la procesul lui Adolf Eichmann.
În acest context şi luând în considerare momentul simbolic al primului eveniment găzduit din noua poziţie de preşedinte al Parlamentului European, Martin
Schulz a aﬁrmat, în mesajul său, că este un
privilegiu şi o onoare deosebită, în calitate de
cetăţean german şi ﬁu al unui soldat german
care a luptat în al Doilea Război Mondial, să
conducă o adunare care reprezintă peste 500
de milioane de europeni. Martin Schulz a vorbit
despre responsabilitatea tuturor germanilor
pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului, menţionând că principalul obiectiv politic şi
prima sa datorie este să nu permită ca această
tragedie să se mai repete. Referindu-se la statul

pe care îl reprezintă, el a spus : “indiferent ce
se întâmplă în lume în privinţa antisemitismului,
indiferent de unele acţiuni împotriva comunităţii
evreieşti sau a Statului Israel, Republica Federală Germania va ﬁ prima care îi va apăra pe
prietenii noştri evrei”.
De asemenea, preşedintele Parlamentului
European a salutat în mod cu totul special
prezenţa la Ceremonie a Judecătorului Gabriel
Bach, evidenţiind importanţa poveştii sale de
viaţă : expulzat din Germania, când era copil,
de către un oﬁţer SS, a devenit avocat în Statul
Israel, iar ulterior a fost procurorul principal în
cadrul procesului intentat lui Adolf Eichmann, la
Înalta Curte de Justiţie a Statului Israel, în 1961.
Intr-un discurs remarcabil, Gabriel Bach s-a
adresat apoi audienţei, împărtăşind experienţa
unică şi concluziile care au decurs din acest
proces. Un aspect interesant a fost motivul
principal care apărea în discuţiile cu Adolf Eichmann – acesta întreba mereu dacă au fost
ucişi copiii săi.
Ceremonia dedicată Zilei Internaţionale
de Comemorare a Holocaustului a fost, de
asemenea, marcată de mărturia dureroasă a
unei supravieţuitoare a Holocaustului, Chana
Bar-Yesha, care trăieşte în prezent în Israel, şi
a unui cetăţean belgian care are titlul: “Drept
între Popoare”, Andrée Geulen-Herşcovici, care
în timpul Holocaustului a salvat peste 4000 de
copii evrei.
Participanţii la eveniment au avut ocazia de
a asculta şi o reprezentaţie specială a melodiei
“Kol Nidre”, compusă de Max Bruch, într-o interpretare de excepţie la violoncel şi pian a lui
Mischa Maisky şi Lily Maisky.
În mesajul său, Moshe Kantor, preşedintele
Congresului European Evreiesc, a cerut ca
Europa să recunoască răul care este astăzi
prezent, prevenind şi luând măsuri pentru
combaterea inﬂuenţei sale, adăugând că “este
absolut necesar să ne aducem aminte, să
studiem şi să învăţăm ceea ce înseamnă răul,
pentru a putea ﬁ siguri că îl vom recunoaşte şi
înfrânge în viitor”.
SILVIU VEXLER

“Se întâmplă acum”, realizată de Tudor Barbu, la postul de televiziune
OTV.
Redăm mai jos textul integral al acestei scrisori.
Domnului Răsvan Popescu - Preşedintele Consiliului Naţional al
Audiovizualului
Stimate Domnule Preşedinte,
Cunoscând prevederile Legii 504/2002, cu toate modiﬁcările şi
completările ulterioare, dar şi preocupările dumneavoastră, dedicate în
totalitate păstrării corectitudinii şi respectării legislaţiei în vigoare privind
activitatea audiovizuală din mass-media, vă supun atenţiei următoarele:
• În emisiunea “Se întâmplă acum”, realizată de domnul Tudor Barbu, la postul de televiziune OTV, ediţia din 14 februarie 2012, au fost
promovate idei şi opinii anti-israeliene, profund jignitoare nu doar pentru
cetăţenii Statului Israel, originari din România, dar şi pentru Comunităţile
Evreieşti care trăiesc şi activează în prezent în ţara noastră.
• În această emisiune s-au vehiculat vorbe grele, dureroase pentru
noi evreii, loiali Statului Român dar şi patriei ancestrale, Statul Israel.
S-au rostogolit în această emisiune fel de fel de scenarii neadevărate,
provocatoare şi injurioase, susţinându-se că situaţia diﬁcilă din Orientul
Mijlociu va determina năpustirea asupra României a unui milion de cetăţeni israelieni, originari din România.
• Nu intru în detalii dar vă asigur, stimate domnule preşedinte Răsvan
Popescu, că telespectatorii evrei care au urmărit această emisiune au trăit
momente grele, incredibile pentru România de astăzi, ţară democrată,
membră a Uniunii Europene şi a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de
Nord.
• Este dureros ca, astăzi, colportarea de zvonuri sau de opinii antisemite să-şi găsească locul în unele componente ale mass-media din
România.
În consecinţă, vă rog, stimate domnule preşedinte al Consiliului
Naţional al Audiovizualului, să acţionaţi, în limita competenţelor dumneavoastră, potrivit prevederilor Legii 504/2002, cu toate modiﬁcările şi
completările ulterioare.
Am dori să acţionaţi potrivit art. 89 din Legea sus-amintită, în sensul
că:
“Exercitarea activităţii de control prevăzute la art. 88 se realizează,
în condiţiile prezentei legi, astfel:
a) din oﬁciu;
b) la cererea unei autorităţi publice;
c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană ﬁzică sau juridică
afectată în mod direct prin încălcarea prevederilor prezentei legi”.
Dacă apreciaţi că cele de mai sus întrunesc elementele unei plângeri,
vă rog să o luaţi în considerare şi să acţionaţi în consecinţă.
În anexă, vă transmit şi o selecţie de fragmente din această emisiune,
care au determinat reacţia noastră de mai sus.
Cu respect şi consideraţie,
Dr. Aurel Vainer - Deputat
Preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
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Drăgălaşa
fetiţă din fotograﬁe este Nicoleta Alesia Truţer
Anton, născută
la 3 decembrie
2008. Părinţii ei
sunt Ana Delia
Truţer Anton şi
Alexandru Bogdan Truţer Anton. Bunicii dinspre mamă sunt
Monica şi Ivan
Truţer. Bunicii
dinspre tată sunt
Vasile şi Felicia
Anton. Alesia
are şi un unchi
„mai mare”: Alexandru Tiberiu
Truţer, de 9 ani,
băiatul Monicăi
şi-al lui Ivan Truţer.

Oglinda unui simpozion de succes
“File din istoria
evreimii clujene” este
volumul în care au
fost adunate prelegerile prezentate la
unul dintre cele mai
reuşite simpozioane
organizate la nivelul
comunităţilor. Manifestarea, inclusiv volumul, reﬂectă istoria
unei comunităţi transilvănene în care,
începând din 1867, evreii au primit drepturi
depline, bucurându-se de posibilităţi de
dezvoltare din toate punctele de vedere cu
peste 40 de ani înainte ca aceleaşi drepturi
să ﬁe acordate confraţilor din Vechiul Regat
al României. Desigur, aceasta nu a însemnat că antisemitismul ar ﬁ dispărut. Cu toate
avantajele asugurate de lege, evreii transilvăneni şi-au dat seama că, pentru a reuşi în
carieră, convertirea este necesară, aşa cum
a reieşit din mai multe lucrări prezentate, ca
de pildă “Profesori evrei la Universitatea din
Cluj/Kolozsvar 1872-1919 “ de György Gáal.
În contrast vizibil cu situaţia descrisă este
realitatea tristă din viaţa universitară interbelică, prezentată în prelegerea “Ghetouri în
amﬁteatre”. Câteva repere asupra antisemitismului universitar clujean 1919-1939”, de
Lucian Nastasă. Trecerea Transilvaniei sub
jurisdicţie românească a dus şi la preluarea
antisemitismului universitar predominant în
România dinainte de primul război mondial.
(De remarcat că în perioada interbelică şi
situaţia universitarilor din Ungaria s-a schimbat prin introducerea discriminării şi elimi-

narea evreilor din învăţământul superior,
atât studenţi cât şi cadre didactice). Există
mai multe prezentări în care se abordează
situaţia particulară a intelectualităţii evreieşti
de cultură maghiară din Transilvania. Respectivii evrei nu aparţineau culturii române,
nu vorbeau româneşte, nu aveau aﬁnităţi
culturale româneşti, dar nu mai aparţineau
nici celei maghiare, mai ales din cauza respingerii lor de fosta patrie. Această situaţie a
dus la adevărate tragedii, cum a fost cazul
scriitorului Karácsony Benö (“Opera, viaţa
şi moartea lui Benö Karácsony”, de Julia
Szilagyi) sau soarta ziaristului Ernö Herczeg
(Daniel A. Lowy). Un studiu al cercetătoarei
dr. Lya Benjamin este dedicat lui Ernö Gáll,
intelectual clujean de mare prestigiu, care
s-a ocupat adesea de problema identitară
a evreilor transilvăneni. Sunt prezentate de
asemenea personalităţi din diferite domenii
, care au ajuns la faimă internaţională, ca de
pildă istoricul Béla Vágó (dr. Liviu Rotman),
sculptorul Egon Löwith (Alexandra Rus),
muzicianul Alexandru Boskovich (Valentin
Ghiţă) sau campionul olimpic de tenis de
masă Paneth Farkas (Paul Rosenfeld).
În această recenzie nu am epuizat toate subiectele dezbătute la simpozion dar
despre ele cititorii noştri au putut aﬂa din
articolul publicat în revista noastră despre
desfăşurarea evenimentului. Sperăm că
succesul acestuia va inspira comunitatea
clujeană, care s-a implicat trup şi suﬂet
pentru reuşită, să mai organizeze şi alte
manifestări care să ducă la o cunoaştere
mai bună a istoriei evreilor transilvăneni,
neglijată oarecum în capitală.
EVA GALAMBOS
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De ce nu putem gândi la fel…
Scrisoare către un prieten de „acolo“

Invitaţie
la dezbateri

În acest număr continuăm rubrica noastră cu un articol primit de la un cititor
al R.E., cunoscutul gazetar MIHAI MIRON, care se adresează unui prieten
mai mult sau mai puţin imaginar, fugit în Europa de Vest înainte de 1989.
Un foarte bun prieten, coleg de serviciu mulţi ani, apoi … dispărut fără să ne
anunţe pe niciunul dintre cei apropiaţi lui (credeam noi!) în dulcele Occident,
unde a făcut la început – deşi doctor în ştiinţe – multe servicii subalterne şi abia
într-un târziu a răzbit; în ﬁne, un bun prieten, acum pensionar şi el, un român
care refuză să-şi mai vadă de mulţi ani ţara, cu toate că îi susţine cu tărie pe
toţi şeﬁi contemporani de la ’90 încoace, mă acuză că nu sunt mulţumit cu ce
se întâmplă în România.
Şi nu sunt! M-am simţit dator să-i răspund, în scris, pe e-mail dar şi la telefon. Şi iată ce i-am spus:
– N-ai înţeles: este vorba de noi,de cei care stăm acum aici, cu ăştia sau
alţii la putere! Şi să ştii, ca şi voi, acolo, pe lire sau dolari, noi am muncit şi sub
Ceauşescu şi mai apoi.Pe lei-tramway!
Am tot aşteptat ceva să se întâmple – şi vedem aici şi acum că nu e bine
Şi credem că nici nu va ﬁ curând. Nu se întâmplă!
În ceea ce-i priveşte pe cei plecaţi la muncă, la căpşuni sau la IT, trimit bani
pentru ei şi ai lor, nu pentru mine. Şi asa e normal. Iar cei plecaţi mai de mult,
ca tine, nu ştiu – poate unii aţi avut curaj, poate unii au fost aventurieri, poate
alţii au fost laşi sau poate unii au avut motive s-o ia din loc. Nu-i condamn şi
nu-i admir. Treaba lor! Îţi spun clar, ﬁecare cu şansa şi soarta sa.
Dar mie, la mine acasă, cu cei pe care la putere i-am ţinut şi-i ţin din ce
muncesc, din ce taxe plătesc eu, nu-mi poate spune nimeni cum să mă port.
Nici chiar tu. Cei din altă parte se poartă cum vor cu cei la care plătesc taxe.
Şi votează cum vor...
Iar despre salam cu soia, pot să-ţi spun că abia acum se mănâncă din greu şi
aici, iar în Occident am mâncat încă de acum 40 de ani, când rareori prindeam
o delegaţie cu 12 dolari pe zi diurnă.
Nu sunt impresionat de cultura altora, am avut aici, şi sub comunism o cultură
serioasă, o şcoală serioasă, un popor serios. De asta, voi cei care aţi vrut să
învăţaţi, aţi făcut carieră acolo unde aţi ajuns. Pentru că ştiaţi carte! Am ascultat
şi am comentat situaţia la diferite întâlniri cu colegii ziarişti din afară. Cei mai
mulţi dintre studenţii mei ştiu mai mult despre Shakespeare, Apolinaire, Goethe,
Mozart sau Hemingway decât mulţi conaţionali ai lor. Am ţinut conferinţe acolo
şi am putut aﬂa nivelul general de cunoştiinţe al studenţilor dar şi al profesorilor.
Mi-e frică să nu ajungem ca ei.
Aşa, fără nicio universitate în primele 500, studenţii noştri ştiu mai mult.
Unii, cei care vor să ştie! Aşa le iau posturile în IT şi în electronică şi în chimie
şi mai nou în medicină.
Eu cred că asta este cea mai bună dovadă a valorii etnice româneşti, nu
cei câţiva hoţi sau puşlamale sau poate chiar criminali purtători de paşaport
românesc.
Într-o Europă care se declară unită, dar nu este, care se declară egală
pentru toţi oamenii, dar nu este, voi, iubiţii mei compatrioţi de acolo, din
Occident, sunteţi mult mai mult europeni decât români, mult mai mult neegali
decât asemeni nouă, mult mai uniţi între voi (oare?) dar nu cu noi. Şi mai bolnavi
de securită, bănuindu-vă mereu unii pe alţii.
Asta însă nu înseamnă mare lucru pentru cei de acasă: vă cunoaştem, vă
înţelegem dorinţa de epatare şi ne aşteptăm să vă faceţi, poate, câte o vilă
de 12 camere aici ca să invitaţi prietenii voştri europeni la mici, vin şi sarmale,
poate chiar la o vânătoare de mistreţi …
Şi apoi să plângeţi pe umărul prostului de ţăran care v-a gonit animalele în
bătaia puştii. La fel de bine, dar desigur mai scump, aţi putea face asta in Africa.
Dar noi, proştii, gonacii, rămaşii acasă, criptocomuniştii care ne-am văzut
dosarele de urmăriţi şi care stăm cu certiﬁcatele de necolaborare la vedere – de
parcă ar mai interesa cumva pe cineva, după ce multora dintre cei aşa-zişi exilaţi
politici nu le-a ieşit curat cearceaful – noi ăştia, cu damful nostru de Cotnari şi
Sadoveanu, de leuştean în borş, de perişoare şi biserici maramureşene, vă
aşteptăm să veniţi acasă, la mormintele bunilor voştri, acolo unde şi voi vă veţi
putea aﬂa într-un târziu singura odihnă adevărată. Şi veşnicia, precum ţara şi
locul. Vă aşteptăm cu pâine, sare şi vin. Uneori cu colivă, când e prea târziu …
Veniţi, dar sfaturile lăsaţi-le celor care au nevoie de ele, acolo, undeva, unde
“cineva“ v-a învăţat şi cerut să ni le daţi.
Noi, cu ale noastre… Şi cu voi, din când în când ca oaspeţi dragi şi onoraţi.
Unii, pe merit.
Fratele vostru de acasă,
MIHAI MIRON

Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”
României”. Printre poemele primite de la acest fapt, preotul Găină scrie: „Trebuie
cititorii de peste hotare, „rime în care vi- să subliniez participarea a 24 de evrei,
Scrisori...
brează profunde sentimente de afecţiune bărbaţi şi femei, născuţi în România şi

Faptul comun cunoscut nu este, evident,
predilecţia gazetăriei.
Prin vocaţie şi temperament, ziaristul este atras de insolit, de
inedit. Dar, oare, numai ziaristul? Fireşte,
nu numai el ci şi cititorul. Nu e nevoie să
consultăm pe psihologi, e suﬁcient să ne
suprindem pe noi înşine în clipa în care
îndeplinim ritualul diurn al lecturii ziarului,
spre a ne convinge – dacă mai e nevoie
– de acest lucru.
Iată de ce, la prima vedere, ar părea
superﬂuu să stăruim din nou asupra ataşamentului profund, de nedesfăcut, pe
care-l vădesc cetăţenii evrei – oricare ar
ﬁ meleagurile în care se găsesc acum –
faţă de limba şi cultura românească, faţă
de locurile unde au văzut lumina zilei. În
această privinţă s-au spus şi s-au scris
atâtea lucruri impresionante, încât s-ar

părea că a reveni asupra subiectului înseamnă a te autocondamna la repetiţie.
Şi dacă repetiţia este în mod sigur eﬁcace
ca procedeu didactic, e la fel de sigur că
ea este de evitat în gazetărie.
Dacă totuşi ne-am hotărât să scriem
această însemnare e pentru că în prezenţa unor mărturii de o mare încărcătură
afectivă, am simţit nevoia să împărtăşim
cu cititorii emoţia pe care am încercat-o.
Prima mărturie este cuprinsă în scrisoarea purtând timbre americane, ştampila poştei din New York şi semnătura
Herşcu Natanson. „Nu uităm meleagurile
unde ne-am născut – scrie d-sa - şi citim
cu bucurie româneşte. De ﬁecare dată
când găsim în cutia poştală o revistă din
ţară, atât pentru mine cât şi pentru ﬁul
meu e zi de sărbătoare”.
Al doilea document l-am aﬂat în pagina de corespondenţă a revistei „Tribuna

şi nostalgie pentru pământul natal”, cum
le caracterizează redacţia, am dat şi de
două poezii scrise de Virgil Ghelmegeanu
din Iehuda-Israel. „Lipesc fruntea de-al
patriei pământ / ducând pe aripi bătute de
vânt / iubirea mea – pământul românesc”.
Şi iată şi al treilea document. E şi el
cuprins într-o scrisoare, de data asta de
la antipod, din îndepărtata Australie. Scrie
preotul Dumitru Găină de la parohia ortodoxă română din Melbourne, despre felul
cum românii de acolo au întâmpinat Anul
Nou. După datina românească, au fost
colinde şi colindători, clinchet de clopoţel,
pluguşor şi urături. În noaptea care face
legătura dintr-un an şi altul, când sentimentul acut al timpului ce trece îi face pe
oameni sentimentali, 150 de români dintrun imens oraş de la capătul pământului
au resimţit nevoia să ﬁe împreună, să
întâmpine noul an româneşte. Relatând

care şi-au manifestat deschis dorinţa de a
sprijini toate acţiunile noastre... Pentru ei,
limba, cultura şi tradiţiile româneşti în care
au fost crescuţi în România până mai de
curând sunt o mândrie şi în acelaşi timp
un motiv de a ﬁ împreună cu românii. Au
fost şi vor ﬁ primiţi de comunitatea română
cu toată dragostea”.
Împreună cu românii. Adică asemenea
înaintaşilor noştri, de la care am moştenit nu numai limba, credinţa şi tot ce
alcătuieşte ﬁinţa noastră spirituală, ci şi
dragostea pentru meleagurile de baştină
şi pentru oamenii săi. Împreună cu românii. Continuând, adică, pe alt plan şi în
alte circumstanţe, o tradiţie multiseculară
de convieţuire paşnică şi fertilă. Dând în
modul cel mai ﬁresc curs simţămintelor pe
care nici timpul, nici spaţiul nu le-au adus
şi nu le vor aduce ştirbire.
VICTOR RUSU (z.l.)
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Co mem orar e a Z ile i I n t er n a ţ i o n a l e a Ho l o caust ului la B acău şi Ia şi

HOLOCAUSTUL NU PRIVEŞTE NUMAI TRECUTUL, CI ŞI PREZENTUL ŞI VIITORUL

Organizatori, conferenţiari şi public –
profesori de istorie şi elevi - prezenţi la
seminarul dedicat Zilei Internaţionale de
Comemorare a Holocaustului, în zilele
de 26 – 27 ianuarie a.c., la Bacău, organizat de Casa Corpului Didactic „Grigore
Tăbăcaru” din Bacău, Institutul Naţional
de Studiere a Holocaustului în România
(INSHR) din Bucureşti, Inspectoratul
Judeţean - Bacău, Centrul Regional de
Resurse pentru Educaţie Civică – Bacău,
Asociaţia pentru Dezvoltare şi Integrare
Europeană au reprezentat încă un semn
de maturizare a conştiinţei civice în
societatea românească. Demn de menţionat – faptul că majoritatea expunerilor
şi ﬁlmelor au fost realizate de cercetători
şi cineaşti români, ca şi - expoziţia de
pictură „Holocaust. Destine întrerupte”,
proiectată să devină expoziţie itinerantă,
momentele muzicale, literare. Desigur,
au participat preşedintele Comunităţii
Evreilor din Bacău, ing. Hary Vigdar,
membri ai comunităţii. Au fost invitaţi
speciali: ataşaţii culturali ai Ambasadelor
Israelului şi S.U.A. în România, Arezoo
Hershel şi Edwina Sagitto, unul dintre
puţinii supravieţuitori ai Trenurilor Morţii,
Iancu Ţucărman, vicepreşedintele C.E.B.,
ing. Mirela Aşman ş.a.
Seminarul a avut trei ateliere de lucru.
Dr. Andrei Muraru, cercetător la INSHR,
a conferenţiat despre al doilea război
mondial şi Holocaustul evreilor europeni,
oprindu-se asupra a două momente importante ale Holocaustului în România:

pogromul de la Iaşi şi masacrul de la
Odessa. Descoperirea recentă a gropii
comune de la Popricani, unde au fost
găsite cadavrele a 36 de victime – 9 femei, 15 bărbaţi, 12 copii – a făcut obiectul
unei prezentări a aspectelor arheologice
legate de această descoperire, realizată
de Elisabeth Ungureanu, cercetătoare la
INSHR, coordonatoare de proiect, şi al
unui ﬁlm documentar. Imaginile teribile
prin grozăvia faptelor şi rememorarea
coşmarului trăit în Trenurile Morţii de
Iancu Ţucărman, au reconﬁrmat apelul –
avertisment al profesorului de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, Iehuda Bauer:
să nu rămânem indiferenţi faţă de ceea
ce se întâmplă semenilor noştri, pentru
ca asemenea orori să nu se mai repete.
Apel cu atât mai puternic, azi, când negaţionismul, manifestările din ce în ce mai
îndrăzneţe ale extremei drepte câştigă
noi aderenţi pe fundalul nemulţumirilor
populare cauzate de criza economică şi
ﬁnanciară mondială.
Cele trei ateliere de lucru ale Seminarului „Bacău – o pagină de istorie recentă.
Destine întrerupte”, au fost moderate de
directorul general al INSHR, dr. Alexandru
Florian, dr. Andrei Muraru, directorul CCD
„Grigore Tăbăcaru”, prof. Gabriel Stan.
Dezbaterile s-au derulat din perspectiva
contemporaneităţii. Au fost vizionate documentarele „Duminica neagră”, despre
pogromul din Iaşi şi „Popricani.2010”,
realizate de Mihnea Chelariu, produse de
„Princess Media”; „Odessa” – de Alina Gri-

gore, producţie TVR; „De ce nu plâng?”,
documentar despre deportarea romilor
în Transnistria, coproducţie INSHR şi
Centrul Romilor „Amare Romentza”.
Deschiderea expoziţiei sus-menţionate,
urmată de un colocviu pe teme înfăţişate
de tablouri, momentele artistice – poeme
de Tristan Tzara şi Paul Leibovici -, în
interpretarea violoncelistului Liviu Mera,
a actorilor Constanţa Zmeu-Pelin şi Steliana Preda, coordonator – Gheorghe Geo
Popa, au avut loc la Centrul Internaţional
de Cultură şi Arte „George Apostu”.
Cuvântările de deschidere ale Conferinţei, organizate, la 29 ianuarie a.c., de
Comunitatea Evreilor din Iaşi în colaborare cu INSHR, „Victimele Holocaustului
şi procesele criminalilor de război”, au
fost rostite de preşedintele comunităţii,
ing. Abraham Ghiltman, şi de directorul
general al INSHR, dr. Alexandru Florian.
Laitmotive au fost omagierea memoriei
victimelor şi combaterea diversiunii antisemite, xenofobe, rasiste în condiţiile
economice diﬁcile actuale, ﬁindcă Holocaustul nu priveşte numai trecutul, ci şi
prezentul şi viitorul. Cele două sesiuni
au fost moderate de directorul general al
INSHR, dr. Alexandru Florian. Dr. Andrei
Muraru a susţinut două comunicări. Prima
– „Politica răsplăţii în România postbelică:
procesele criminalilor de război”, cea de-a
doua – „Kristallnacht-ul românesc. Teroare şi crime împotriva evreilor în timpul
retragerii civile, administrative şi militare

din Basarabia şi Bucovina de Nord, iunie
– iulie 1940”. Au fost vizionate imagini
video inedite despre retragerea armatelor
române din vara anului 1940, primite din
partea Muzeului Memorial al Holocaustului de la Washington. A fost, de asemenea, proiectat documentarul „Duminica
neagră”. Din documentatele expuneri şi
discuţii a reieşit: . importanţa recuperării
memoriei colective, parte integrantă din
reconstruirea democratică a României;
. susţinerea procesului educaţional de
sensibilizare a tinerelor generaţii, faţă de
efectele tragice ale urii rasiale, cu atât
mai mult cu cât, în prezentul conﬂictual,
spectrul trecutului întunecat ne pândeşte
din ce în ce mai mult.
Comemorarea Zilei Internaţionale
a Holocaustului la Iaşi s-a materializat
şi prin „Săptămâna Memoriei”, ediţia a
IV-a, organizată de Institutul Cultural
Francez din oraş. Viaţa şi opera lui Beniamin Fundoianu – Benjamin Fondane,
născut la Iaşi, asasinat la Auschwitz, a
făcut obiectul comunicărilor susţinute de
prestigioşi universitari din ţară şi străinătate, expoziţiei realizate în colaborare cu
Memorialul Shoah-ului din Paris, piesei
de teatru „Benjamin Fondane îi scrie lui
Louis-Ferdinand Céline”, pe texte ale
scriitorului, în regia şi interpretarea fostului director al Institutului, Benoît Vitze,
care a creat şi sala de teatru „Benjamin
Fondane”.
IULIA DELEANU

Două cărţi despre Hitler-Himmler-Heydrich

Două volume despre rolul lui Hitler în
declanşarea şi perpetuarea Holocaustului
prin cei doi călăi apropiaţi lui au fost publicate recent în Anglia şi Statele Unite, în
prestigioasele edituri «Oxford Press» şi
“Yale University Press”. Ele se intitulează
”Heinrich Himmler” şi “Hitler’s Hangman”,
(Călăul lui Hitler).
Cînd vine vorba de Holocaust, numele
nazist cel mai cunoscut este cel al lui Eichmann dar acesta a fost numai o unealtă,
un locotenent colonel, executant fanatic şi
feroce al unor ordine primite. După cum
observă autorii celor două cărţi amintite,
nimeni dintre cei apropiaţi de Hitler nu au
fost atât de zeloşi în aplicarea “soluţiei
ﬁnale” ca Himmler, şeful SS, şi ca Heydrich, şeful Gestapoului. Reinhard Heydrich,
care a fost numit şi Gauleiterul Cehiei, a
fost asasinat de partizanii cehi şi ca prime
represalii nemţii au ras de pe faţa pământului, cu locuitori cu tot, orăşelul Lidice.
Apoi au lansat în Polonia “Operaţiunea
Reinhard”, în care au fost ucişi 2 milioane
de oameni, majoritatea evrei.
Autorii celor două volume sunt Peter
Longerich, profesor de istorie la Universi-

tatea din Londra şi autor al mai multor cărţi
despre Holocaust, şi Robert Gerwarth,
care este directorul Centrului pentru studii
asupra războiului de la Colegiul din Dublin. Studiile lor desﬁd orice comentariu
negaţionist.
Tatăl lui Himmler preda greaca şi latina
la un renumit colegiu din München, unde
ﬁul său era un student foarte bun.Tatăl lui
Heydrich a fost un compozitor apreciat la
vremea lui. La vârsta de şase ani viitorul
călău al Cehiei şi Poloniei cânta la pian şi
vioară şi mergea la Operă ca să asculte
muzica lui Wagner. Dar prăbuşirea Germaniei, la ﬁnele primului Război Mondial,
a dus la o degringoladă economică şi
socială în care viaţa familiilor celor doi
viitori lideri nazişti a avut mult de suferit. Partidul nazist le-a oferit acestor doi
adolescenţi fără căpătăi o a doua şansă
în viaţă, observă autorii biograﬁilor citate.
Ei au devenit nazişti profesionişti, tot aşa
cum, ceva mai la est, zeci de mii de tineri,
fanatizaţi şi ei, deveneau activişti de partid profesionişti, călăii propriului popor în
Uniunea Sovietică.
La început, în 1923, Himmler a intrat
în rândurile formaţiunilor SA ale lui Ernst
Rohm, unde a avut modestul rol de curier.
În acea perioadă citea literatură antisemită
şi era preocupat de astrologie.Treptat,
a urcat în ierarhia partidului naţionalsocialist, ajungând adjutantul lui Gregor
Strasser, un important lider nazist pe
care de altfel îl va asasina fără scrupule
în «Noaptea cuţitelor lungi», din 1934. Ca
aghiotant al acestui VIP fascist, Himmler
cutreiera satele din Bavaria pentru a

educa ţăranii privind diabolicele legături
dintre francmasoni, evrei şi capitalişti.
Atunci s-a însurat cu o asistentă medicală,
blondă şi cu ochi albaştri, Margaret Boden, ale cărei convingeri antisemite erau
ferme şi clar exprimate. Himmler a dat
lovitura în septembrie 1927, când Hitler
l-a numit şef adjunct al «Echipelor de
protecţie», cunoscute ca SS şi destinate
protecţiei liderilor nazişti. Această funcţie
i-a permis să construiască o elită nazistă
aristocratică de moderni «Cavaleri Teutoni».Himmler era foarte atent la recrutarea SS-iştilor în ceea ce priveste originea
lor etnică («sănătatea lor ereditară») dar
şi la ţinuta lor exterioară, care trebuia să
ﬁe fără cusur. Himmler era preocupat de
«decenţa» sa şi declara că sarcina de a
extermina evreii era o obligaţie eroică, pe
care o îndeplinea fără plăcere.
Richard Heydrich era tipul de arian,
de elită nordică, admirat de Hitler: blond,
înalt, cu ochi albaştri, sportiv, muzician şi
pilot.Adică tot ceea ce nu erau Hitler şi
Himmler ca ﬁzic, conform normelor ariene
pe care le susţinea propaganda nazistă.
Dat afară din marină, Heydrich a fost împins de soţie, Lina von Olsen, o înfocată
nazistă, dar şi de familia acesteia, spre
NSDP. I s-a aranjat o audienţă la Himmler,
care a fost impresionat de cunoştinţele lui
în domeniul spionajului, acumulate de fapt
din citirea cărţilor poliţiste… Conform lui
Gerwarth, pe atunci Heydrich era complet
apolitic şi a intrat în corpul SS din plăcerea
de a purta din nou o uniformă de prestigiu.
Curând însă, Heydrich a devenit fascinat
de ideología nazistă şi, sub ghidarea lui

Himmler, a ajuns să aibă un rol decisiv
în punerea la punct a Auschwitz-ului şi a
soluţiei ﬁnale. Hitler nu a ascuns niciodată
dorinţa lui de a extermina evreii. În 1939,
într-o cuvântare la Kroll Opera, el a profetizat dispariţia ”evreimii mondiale”. Mândria pentru opera lor în această direcţie
trasată de Führer îi făcea pe demnitarii
nazişti să se laude cu lagărele de exterminare. Şi să un uităm că bine cunoscuta
conferinţă de la Wansee, unde s-a lansat
neoﬁcial “soluţia ﬁnală”, a fost condusă
de Heydrich.
Heydrich organiza pentru elita nazistă
tururi de vizitare a lagărelor şi, nemulţumit
de lentoarea exterminării “oamenilor inferiori” de către armată , el milita în cercurile
decizionale ale Reichului pentru înlocuirea
Wermachtului cu trupele Waffen-SS. Mai
ales că, în 1939, conducerea Wermachtului a reproşat SS-ului atrocităţile comise în
Polonia. După eşecul atentatului asupra
lui Hitler din 20 iulie 1944, Himmler a pornit o răfuială sângeroasă cu aristocraţia
prusacă, ce alcătuia şi elita Wermachtului.
Iar Hitler, la ﬁnal, a fost convins că este
victima evreimii mondiale şi, în ultima lui
cuvântare înainte de sinucidere, a cerut
generaţiilor viitoare să nu renunţe la
obiectivul exterminării evreilor. Obiectiv
pe care îl stabilise încă din septembrie
1919, în faimoasa scrisoare „Gemlich“,
unde Hitler scria că “antisemitismul bazat
pe raţiune va duce la combaterea legală
şi eliminarea privilegiilor evreilor“; conform
documentului publicat de Express.co.uk,
obiectivul stabilit de Hitler era „eliminarea
ﬁnală a evreilor“. (A.B.)
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A N T I S E M I T I S M U L D E S TAT A D U S L A H O L O C A U S T Jacob “Jack” Lew,
O evaluare critică a trecutului din per- a motivat realizarea acestuia cu şocul pe teri privind soarta evreilor români au avut
spectiva unui prezent tensionat a fost do- care l-a resimţit, împreună cu colegul său, loc imediat după război, dar regimul conoul
minanta dezbaterii „Holocaust în Româ- când şi-a dat seama că românii nu ştiu munist a trecut sub tăcere ceea ce s-a înnia: între uitare şi negare”, organizată de nimic despre Holocaustul evreilor români. tâmplat şi, dacă s-a vorbit despre victime,
secretar general
Ambasada Franţei în România, Institutul A fost necesară această carte pentru a s-a omis originea lor etnică. După 1989,
Cultural Francez, Institutul Naţional pentru lupta împotriva formelor de negaţionism în cadrul emisunii televizate „Cei mai iuStudierea Holocaustului în România „Elie constatate. Jonas Mercier, celălalt autor biţi zece români”, lui i-a revenit rolul de a
al Casei Albe
Wiesel” (INSHR), marcând Ziua Mondială al cărţii, a subliniat că în Franţa studierea vorbi despre Antonescu, personaj care a

a Holocaustului. Două aspecte demne de
remarcat: componenţa panel-ului care a
condus dezbaterea: dr.Alexandru Florian,
directorul Institutului „Elie Wiesel”, istoricul Adrian Cioroianu, fost ministru de
externe, E.S. Henri Paul, ambasadorul Franţei la Bucureşti, Cristian
Pârvulescu, preşedintele Asociaţiei
„Pro Democraţia”, moderator ﬁind
cunoscutul comentator de politică
externă, directorul Radio France
International din România, Luca
Niculescu. Cel de-al doilea element a fost publicul care a umplut
Biblioteca Institutului Francez unde
s-a desfăşurat evenimentul: ambasadori
şi reprezentanţi diplomatici, intelectuali
şi foarte mulţi tineri. Manifestarea a fost,
de asemenea, rama unei lansări de carte,
„Memorii ale evreilor din România” de doi
ziarişti francezi, Jonas Mercier şi Mehdi
Chebanna, şi a numărului 194 ianuarie/
iunie 2011 a revistei scoase de Centrul de
documentare contemporană evreiască al
Muzeului din Paris, împreună cu INSHR,
„Revue d’histoire de la Shoah”. Tema
acestui număr: „L’histoire oubliée. La
Shoah Roumaine”.

România şi Franţa
în anii celui
de-al doilea război mondial
Directorul RFI – România, Luca Niculescu, i-a salutat pe cei prezenţi şi a subliniat că trebuie să vorbim despre această
tragedie pentru ca niciodată în lume să nu
mai ﬁe exterminaţi oameni pentru că au
o origine diferită de majoritate. Problema
discriminării este o problemă contemporană, exempliﬁcată de situaţia romilor, a
arătat Luca Niculescu. Mehdi Chebanna,
unul dintre autorii volumului (prezentat
de altfel în „Realitatea Evreiască” cu
prilejul Zilei Holocaustului din România),

Holocaustului nu este opţională ci obligatorie şi şi-a exprimat nedumerirea că în
România tinerii nu cunosc acest episod
al istoriei evreilor, în schimb îl elogiază
pe Antonescu. Se pare că mesajul legat

Comemorarea
Zilei Mondiale
a Holocaustului
la Institutul Cultural
Francez din Bucureşti
de adevărul istoric despre Holocaustul
românesc nu pătrunde în opinia pubică,
iar publicul nu cunoaşte documentele şi
cercetările legate de acest subiect.
Dr. Alexandru Florian a prezentat
pe scurt revista, realizată împreună cu
Centrul “Soah” din Paris, a salutat poziţia
cercetătorului George Voicu în studiul
publicat în aceeaşi revistă „Atitudinea
intelectualilor români faţă de Shoah şi memoria sa în România post-comunistă”, a
apreciat legea împotriva negaţionismului,
adoptată în Adunarea Naţională a Franţei,
dar şi faptul că istoria Holocaustului a fost
introdusă ca obiect de studiu opţional
în învăţământul românesc. Vorbitorul a
combătut ideea egalităţii Holocaust – Gulag, ﬁindcă nu se încadrează în aceleaşi
tipare sociale. Holocaustul a fost încercarea de exterminare a unui popor, Gulagul
a fost un mod brutal de reprimare a celor
ostili sau bănuiţi ostili faţă de regimul
comunist.
Referindu-se la politica faţă de evreii
din România, istoricul Adrian Cioroianu
a arătat că discriminările faţă de evrei au
început încă înaintea celui de-al doilea
război mondial. Deoarece Antonescu era
sigur de victoria lui Hitler, pe teritoriul aﬂat
sub administraţie românească s-au desfăşurat episoade ale Holocaustului. Dezba-

„Revue d’histoire de la Shoah” nr. 194 /2011 :
„L’histoire oubliée. La Shoah Roumaine”
Prezentarea revistei a fost făcută de directorul general al INSHR, dr. Alexandru
Florian, care a punctat că România este ultima dintre ţările europene care au acordat cetăţenie evreilor (Constituţia de la 1923), pierdută în mai puţin de 20 de ani,
prin legislaţia guvernului Goga – Cuza (1937), „primul regim veritabil pro-nazist din
Europa”, remarca în editorial redactorul şef, Georges Bensoussan. Statul naţional
legionar, proclamat în 1940, şi dictatura antonesciană (1941 – 1944) au legiferat
excluderea evreilor din societate şi au pus în practică „soluţia românească” de exterminare, de la pogromuri (Dorohoi, Bucureşti), masacre (Iaşi, Odesa) la deportările în
Transnistria. În anii totalitarismului a existat un antisemitism tăcut, mascat, capitolul
despre istoria Holocaustului în România a fost scos din manualele de istorie.
Revista, în fapt, un impozant volum de 708 pagini, cuprinde trei părţi: „Statul
naţional legionar şi regimul Antonescu (1940 – 1941)”; „Basarabia, Bucovina şi
Transnistria, 1941 – 1944. În miezul genocidului”; „România în faţa trecutului său
genocidar”. Shoah uitat a fost deﬁniţia dată de Alexandra Laignel-Lavastine, în
introducerea la „Cartea neagră” de Matatias Carp atât datorită tăcerii supravieţuitorilor din Transnistria imediat după ce au făcut Alia cât şi faptului că Transnistria nu
ﬁgura în indexul „Cărţii negre” de Ilya Ehrenburg şi Vasili Grossman. Când nu a fost
uitat, Holocaustul în România a fost ignorat, având drept aliat tăcerea istoriograﬁei
oﬁciale, tendinţele naţionaliste şi xenofobe din anii totalitarismului.
Din 2004, România a acceptat asumarea trecutului, impusă de candidatura la
U.E. În România nu există, azi, antisemitism de stat, dar există manifestări antisemite, negaţioniste. Istoriograﬁa, subliniază autorul cercetării, nu este „un produs
etnic”, ci o ştiinţă în care preconcepţiile duc la revizionism. Pe de-o parte, căpetenii
legionare sunt omagiate ca „luptători anticomunişti”, administraţii locale le acordă
cetăţenie de onoare, nume de străzi. Pe de altă parte, Guvernul român a inaugurat,
în centrul Capitalei, la 9 octombrie 2009, Ziua Holocaustului în România, Memorialul
Holocaustului. (I.D.)

fost votat pe locul şase pe această listă.
El a făcut un ﬁlm documentar, împreună
cu regizorul Florin Iepan, şi a fost acuzat
că nu l-a susţinut pe conducătorul român.
Antonescu, a spus Adrian Cioroianu, a
fost propus să conducă ţara ca „om
capabil să reziste sovieticilor şi să
recucerească Basarabia şi Bucovina de nord”, dar care a comis crime
împotriva evreilor. Astăzi, Antonescu este un episod tragic în istorie,
dar Holocaustul este o problemă
care trebuie dezbătută. Cine vrea
să cunoască date şi fapte despre
situaţia evreilor din acea perioadă,
trebuie să ştie că la Editura Hasefer s-au
editat volume de documente despre şedinţele Consiliului de Miniştri din perioada
Antonescu din care se poate documenta
despre politica faţă de evrei, a menţionat
Adrian Cioroianu. Vorbitorul şi-a exprimat
optimismul în ceea ce priveşte stoparea
fenomenului antisemit, negaţionist cu
ajutorul educaţiei, argumentându-şi ideea prin reacţiile stârnite de conferinţele
despre istoria Holocaustului în România
ţinute de dr. Liviu Beris, dr. Andrei Muraru,
dr. Sabin Drăgulina, dr. Adrian Niculescu.
E.S. Henri Paul, ambasadorul Franţei,
a vorbit despre abordarea în Franţa a problemei Holocaustului şi despre asumarea
răspunderii de către conducerea politică
franceză a trecutului istoric (preşedintele
Jacques Chirac), în condiţiile în care
până atunci a existat o delimitare între
acţiunile guvernului de la Vichy privind
deportările şi guvernele franceze de după
război . Domnia-sa a vorbit şi despre
ajutorul pe care mulţi francezi l-au dat
evreilor. Aceşti „Drepţi ai Popoarelor” au
fost omagiaţi de preşedintele Chirac într-o
ceremonie emoţionantă.
Cristian Pârvulescu, preşedintele Asociaţiei „Pro-Democraţia”, a vorbit despre
rădăcinile care au dus la acceptarea
politicii antisemite de către o societate
democratică din perioada interbelică, sub
domnia regelui Carol al II-lea, arătând că
a existat o tradiţie culturală antisemită în
secolul al XIX-lea care devine pe parcurs
o ideologie, transformându-se în antisemitism politic. Astăzi, a arătat vorbitorul,
există în România un antisemitism difuz.
Dr. Liviu Beris a abordat problema Holocaust-Gulag, arătând că ambele fenomene se datorează totalitarismului – celui
fascist în primul caz şi celui comunist în
al doilea caz. El a demonstrat falsitatea
ipotezei că evreii ar ﬁ reprezentat majoritatea comuniştilor din ilegalitate, arătând
că, proporţional cu numărul evreilor care
trăiau în România, cel al evreilor în partidul comunist a fost inﬁm. Când ruşii au
ocupat Basarabia şi au deportat români,
30 la sută dintre ei au fost evrei. Liviu Beris a subliniat că problema Holocaustului
românesc nu este o problemă a evreilor
ci a societăţii româneşti. Antisemitismul
prinde deoarece este o ideologie simplă.
Credinţa că odată cu dispariţia evreilor se
vor soluţiona problemele a fost inﬁrmată
de realitate. Azi, în Polonia şi în România
evreii sunt tot mai puţini, dar problemele
nu, a arătat vorbitorul.
EVA GALAMBOS
IULIA DELEANU

EPITAF PENTRU ITA ROZNER Z .L .
Lumina scade, lumea mea se face mai mică, glasul rămas
tânăr al Itei Rosner z.l. îl mai aud doar în gând. De când o cunosc? De-o viaţă. Mai bine zis, ea mă cunoştea pe mine de când
m-am născut, în Bârladul amândurora; era una din prietenele
de familie. Eu aveam s-o descopăr, mult mai târziu, când ne-am
mutat la Bucureşti. Apoi – s-o reîntâlnesc la Federaţie. Bucuriile
ei? Prea puţine. Suferinţele – neştiute. Era nespus de sensibilă
şi demnă. Când părinţii şi fratele ei s-au dus, iubirea pentru
profesiune şi pentru comunitate - a fost o juristă de elită - i-a

ţinut loc de familie. Comunitatea. Altă familie n-a avut. Şi liderii
Federaţiei, colegi şi prieteni au venit să-şi ia rămas bun de la ea.
După ce s-a pensionat, a continuat să practice avocatura ca
şefă a Oﬁciului Juridic al F.C.E.R. A muncit aproape 30 de ani cu
aceeaşi rigoare şi acelaşi devotament, spunea vicepreşedintele
ing. Paul Schwartz, în faţa catafalcului de la Cimitirul Evreiesc
din Şoseaua Giurgiului.
I.D.

La 10 ianuarie a.c., preşedintele
Barack Obama l-a numit pe veteranul
politician Jacob “Jack” J. Lew secretar
general al Casei Albe (şef al personalului Casei Albe). Un economist de
excepţie, apreciat şi de republicani şi de
democraţi, Jack Lew a îndeplinit până
acum funcţia de director al Oﬁciului de
Buget şi Management al Statelor Unite.
Născut la 29 august 1955, dintr-o familie
de evrei religioşi, tatăl ﬁind de origine
poloneză, Jack este absolvent al Colegiului Harvard, cu un doctorat în drept
la Georgetown University. A practicat
avocatura cinci ani şi a fost director
executiv al Centrului de cercetări pentru
Orientul Mijlociu. S-a implicat de tânăr în
politică, ﬁind considerat un liberal convins. Între 1993-1994 a fost consilierul
special al preşedintelui Bill Clinton în
probleme politice şi elaborarea de legi,
ﬁind şi membru al Consiliului pentru Securitate Naţională. Preşedintele Clinton
l-a numit director al Oﬁciului de Buget
şi Management. După venirea la Casa
Albă a preşedintelui Bush şi până la
alegerea lui Barack Obama, Jack Lew a
lucrat în sectorul bancar. Performanţele
lui sunt atât de apreciate, încât la 13
iulie 2010, când actualul preşedinte l-a
propus pentru acelaşi post pe care l-a
ocupat în perioada Clinton, Senatul SUA
l-a conﬁrmat în unanimitate.
Într-un articol de prezentare, apărut
într-o publicaţie evreiască americană
se menţionează: pentru preşedinte ar
ﬁ bine ca nici o catastrofă să nu se
întâmple între vineri seara şi sâmbătă
seara, deoarece Jack Lew este evreu
practicant, care respectă Şabatul. Se
povesteşte că odată nu i-a răspuns la
telefon preşedintelui Clinton, deoarece
l-a sunat într-o sâmbătă. De-altfel,
acesta s-a şi scuzat. Fiind plecat în
străinătate, din cauza fusului orar nu şi-a
dat seama că la Washington Şabatul
nu luase sfârşit. Jack s-ar ﬁ sfătuit cu
rabinul lui ce să facă în astfel de situaţii
şi acesta i-ar ﬁ permis ca, în cazuri
excepţionale, să răspundă totuşi la telefon. Jack Lew este primul evreu religios
care a fost numit într-un astfel de post la
Casa Albă. Este activ în comunitate şi se
duce la sinagogă ori de câte ori poate.
A fost invitat de câteva ori, inclusiv în
acest an, ca de Hanuca să aprindă la
Washington Menora naţională. Este un
om foarte discret în ce priveşte viaţa lui
particulară. Soţia şi ﬁul lui locuiesc la
New York. Doar el are un apartament
în capitală dar preferă să facă naveta.
Cu ﬁica sa, Şoşana, se întâlneşte mai
des, aceasta lucrând la Departamentul
de Stat. Asociaţia evreilor ortodocşi din
SUA a primit cu bucurie vestea numirii
lui, cu convingerea că, aşa cum a făcut
şi în trecut, Jack, prin măsurile luate,
va avea în vedere şi interesele evreilor
americani.
E.G.

8

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 378-379 (1178-1179) - 1 - 29 februarie 2012

I U D A I C A
O M I N U N E M A S C AT Ă

Într-o noapte, regele Ahaşveroş nu
poate să doarmă. Gândurile îl frământă. Lucruri stranii se întâmplă în jurul
lui. Care este sensul acestei petreceri la care Ester l-a chemat numai pe Haman?
De ce numai pe
Haman? Se pregăteşte oare un
complot împotriva mea?
Dacă se
pregăteşte un
c o m p l o t ,
cum se
face că
nimeni nu
mi-a spus?
Unde sunt
toţi spionii?
De ce nimeni nu
spune
nimic? Nu sunt ei oare g e n e r o s
plătiţi pentru ﬁecare zvon? Sau a
fost oare cineva care mi-a făcut un

bine şi nu a fost generos răsplătit şi acum
nu mai are interesul să-mi aducă zvonul
la ureche? Cronicarul a fost
chemat să citească cronica,
poate scrie în cronică de cineva care a făcut un bine Regelui
şi nu a fost răsplătit. În
cronică era scris de Mordehai, care l-a anunţat
prin Ester de complotul
făcut de Bigtan şi Tereş.
Despre răsplată nu scria
în cronică nimic. Regele
Ahaşveroş se linişteşte.
Desigur, dacă este vreun
complot, Mordehai ştie de el.
Dacă îl voi răsplăti pentru
data trecută, el mă va ajuta
şi acum. Nici măcar nu se
întreabă cum îl va răsplăti
ci adoarme liniştit.
A doua zi dimineaţă, îl
întreabă Ahaşveroş pe Haman,
care era atunci în culmea puterii:
Cum se va proceda cu cel căruia
regele îi doreşte binele? Haman,

convins că de el e vorba, răspunde: Să
ﬁe îmbrăcat în hainele Regelui, să ﬁe pus
pe calul Regelui şi coroana Regelui să ﬁe
pusă pe capul lui, şi unul din vizirii Regelui
va merge în faţa lui şi va spune: Aşa se
va proceda cu cel căruia Regele îi doreşte
binele. La care Ahaşveroş îi spune du-te
şi fă aşa cu evreul Mordehai. Din această
cotitură începe drumul lui Mordehai spre
poziţia de prim vizir şi drumul lui Haman
spre spânzurătoare.
Povestea este mai mult sau mai puţin
cunoscută şi totuşi este greu de deﬁnit.
Pe de o parte, nu s-a întâmplat nimic supranatural. Fiecare acţiune în parte pare
să aibă raţiunea ei. Doar văzând întregul
ansamblu nu putem evita senzaţia că o
mână din culise îi conduce pe oameni ca
pe nişte marionete fără sfori. La timpul
potrivit le pune în minte gândul potrivit şi
îi lasă să acţioneze ca şi cum acesta ar ﬁ
bunul lor plac.
Aceasta este, cred, sensul vechiului
obicei de a ne masca în ziua de Purim.
Este, cred, cea mai potrivită sărbătorire
pentru O MINUNE MASCATĂ. (R.S.)

REFLECŢII BIBLICE
PERICOPA TEŢAVE (Exodul 27:20 – 30:10)
Se citeşte sâmbătă, 3 martie 2012
Nimic nu ne constrânge mai mult decât o haină. Haina
militară, mai mult decât să înfricoşeze pe cel care o vede,
îi dă curaj celui care o poartă. Haina penitenciarului îl
face umil şi înfricoşat. O haină de protocol îl face pe cel
ce o poartă zâmbitor şi politicos. O haină scumpă şi bine
croită îl face să se simtă om de valoare.
În pericopa săptămînii sunt descrise cu lux de amănunte hainele pe care le vor purta preoţii în Templu.
Preotul cel mare (cohen gadol) era îmbrăcat în haine
deosebit de bogate. Totuşi, Marele Preot era desculţ.
Chiar în zilele de iarnă, el umbla desculţ pe pardoseala
de marmură din Templu.
Care este sensul acestor haine? Ce va simţi cel ce
le poartă? Se va simţi el oare mândru de bogăţia lor sau
umil că e desculţ?
Nu este aici nici o contradicţie. În ceea ce priveşte
poziţia sa ca prim slujitor al Regelui universului, el merită
toată onoarea posibilă. Ca om, însă, el nu are voie să-şi
piardă umilinţa.
Aceasta de fapt se cere de la ﬁecare din noi. Să ﬁm
mândri ca membri ai poporului ales, dar ca oameni, să
nu ne pierdem modestia.
PERICOPA KI TISA (Exodul 30:11 – 34:35)
Se citeşte sâmbătă, 10 martie 2012
Viţelul de aur, făcut de strămoşii noştri atât de repede
după revelaţia de pe Muntele Sinai, ridică serioase semne de întrebare. Cum se face că noi, atât de mult timp
după această revelaţie, în ciuda tuturor încercărilor, nu
cădem în idolatrie, iar ei au căzut atât de rapid?
Pentru a aborda acest subiect avem nevoie de o a
nouă întrebare: Ce rost au avut cele zece urgii abătute
peste Egipt, apoi despicarea mării, mana şi toate celelalte minuni din deşert? Ar ﬁ fost mult mai simplu dacă
Domnul i-ar ﬁ sugerat Faraonului să ne lase de bunăvoie
să ieşim din Egipt, cu provizii pentru drum, ca orice caravană care trece prin pustiu.
Răspunsul la toate acestea este că în Egipt am
fost într-o dublă diasporă. O diasporă a trupului, prin
sclavie, dar şi o Diasporă a spiritului, prin faptul că am
asimilat idolatria Egiptului. Dacă Faraonul ne-ar ﬁ lăsat
de bunăvoie să plecăm, am ﬁ ieşit din diaspora trupului,
dar am ﬁ rămas în diaspora suﬂetului. Numai văzând
cât de neputincioşi sunt idolii Egiptului şi câte minuni a
făcut Domnul pentru a ne salva, am fost pregătiţi pentru
revelaţia de la Muntele Sinai. Totuşi, într-un moment de
criză şi dezorientare,când aveam impresia că au trecut
patruzeci de zile şi Moşe nu s-a întors de pe Muntele
Sinai, am lăsat „pilotul automat” să preia conducerea,
iar el a făcut ce ştia - un idol.
Aceasta este şi pentru noi un avertisment. Nu e destul
dacă facem un pas înainte. Acest pas trebuie întărit în
aşa măsură încât nici măcar în momente de criză, în
care nu mai raţionăm, să nu mai dăm înapoi.
Rabin RAFAEL SCHAFFER
PERICOPELE VAIAKEL şi PEKUDEI
Se citesc sâmbătă, 17 martie 2012

Pericopele de azi se ocupă de problema Mişkanului
– a Templului - şi de daniile ce trebuie făcute Templului.
Vaiakel Moşe – Şi Moşe a adunat toată obştea.
Am ieşit din Egipt, aşa cum s-a relatat în pericopele
anterioare, dar abia acum ajungem la punctul culminant.
Numai odată cu ridicarea Templului, când Divinitatea se
găseşte printre evrei, se ajunge la independenţă.
Luni de pregătiri, de danii oferite pentru ridicarea
Templului şi voluntariatul vin să termine perioada când
Divinitatea coboară şi-Şi ﬁxează domiciliul pe lumea
aceasta. Cartea Şemot, din care fac parte şi aceste două
pericope, se încheie azi odată cu ridicarea Templului şi
coborârea unui nor care semniﬁcă o nouă viaţă spirituală
şi formarea unui popor. Norul care coboară din ceruri
creează o situaţie nouă atât pentru Moşe cât şi pentru
popor. Versetul ne spune: „Velo iahol Moşe” („Şi Moşe
nu putea să intre în Mişkan, ﬁind pe el un nor”)
Moşe, care a văzut Mişkanul în miniatură pe Muntele
Sinai, care a dat dispoziţii cum să se clădească şi cum să
se creeze ﬁecare piesă din Mişkan, care a vorbit direct
cu Divinitatea despre Mişkan, nu poate intra în Templu.
Pentru poporul evreu acest nor creează ceva cu totul
deosebit. Atâta timp cât el este pe Mişkan, poporul stă
pe loc; dar el porneşte la drum când norul se ridică.
De acum, orice om din tabără se uită la nor şi acesta
ﬁxează legătura dintre Divinitate şi popor.
Cuvintele, „Vaikra Moşe”. Primele cuvinte ale pericopei următoare ne arată că Moşe poate intra când e
chemat, aşa cum a fost chemat pe Muntele Sinai. Acum
ne este clar: în acest nor intră numai cel chemat; Moşe
este chemat, el trebuie să vină.
Odată cu terminarea Templului provizoriu, când totul
este perfect, aşa cum Moşe fusese instruit, coboară norul. Poporului îi este interzis să păşească înainte. Moşe
aşteaptă şi deodată este chemat.
Înţelepţii sunt convinşi că aurul pe care evreii l-au
dăruit Templului avea ca scop să şteargă păcatul viţelului
de aur. Pericopa Pekudei spune la sfârşitul ei: Vatehel
kol avodat Mişkan (Tot lucrul Mişkanului a fost terminat
exact aşa cum a poruncit Divinitatea).
PERICOPA VAIKRA
Se citeşte sâmbătă, 24 martie 2012
Începem a treia Carte a Pentateuhului, Cartea Vaikra
(Leviticul). Cartea aceasta se ocupă de tribul Levi. Leviţii
aveau misiunea de a sluji în Templu. Se ocupă mult şi
de jertfe, tocmai pentru a diferenţia ceea ce reprezenta
animalul în Egipt, unde unele animale erau divinizate –
şi ceea ce întâlnim în iudaism, unde, prin sacriﬁcii de
animale, este subliniată superioritatea omului faţă de
acestea.
La încheierea citirii Cărţii Şemot, ne-am ridicat cu
toţii în sinagogi şi am spus, cu evlavie, cuvintele „Hazak,
hazak, ve tithazek („Fii tare, ﬁi tare şi întăreşte-te!”).
În aceste zile şi în aceste ore îşi au o mare importanţă
aceste cuvinte. Focul ce este în jurul nostru şi ura nu
încetează. Trebuie să ne spunem nouă şi copiilor noştri
să ﬁm tari, căci slăbiciunea nu ne va da posibilitatea de
existenţă.
Cuvântul Vaikra (l-a chemat) este scris în mod aparte.

Curs de caşrut
la Cristian
La C.I.R. Cristian a avut loc, între
30 ianuarie şi 1 februarie 2012, un curs
despre caşrut. Participanţii, maşgihim şi
administratori, au dezbătut subiecte precum legile de caşrut şi aplicarea lor în bucătăria modernă, ce produse alimentare
pot ﬁ cumpărate fără probleme de caşrut,
activitatea bucătăriei de Şabat,sărbători
şi Pesah.
Cursanţii au avut şi o serie de probe
practice, precum veriﬁcarea ouălor (să
nu aibă pete de sânge) caşeritul vaselor,
pregătirea bucătăriei pentru Pesah.

Ultima lui literă este alef şi este mai mică decât celelalte. Divinitatea l-a chemat pe Moşe, dar vocea chemării
putea ﬁ auzită numai de Moşe.
În Cartea Vaikra, care este Cartea jertfelor, ni se cere
să sacriﬁcăm un animal. Şi de lucrul acesta s-au ocupat
mult înţelepţii. Acum înţelegem greu problema jertfelor,
deoarece acestea nu se mai efectuează.
Sunt două feluri de jertfe: unele obligatorii şi altele
care se aduc din proprie iniţiativă. Cele din proprie iniţiativă sunt, de fapt, jertfe de mulţumire pentru binele ce
ni s-a întâmplat.
Pericopa noastră începe cu jertfe de voluntariat,
care erau o urmare a voluntariatului făcut la ridicarea
Templului.
Divinitatea doreşte ca inima omului să ﬁe deschisă
nu numai la jertfe, dar şi la împlinirea poruncilor. Prin
opt jertfe ni se iartă păcatele pe care le facem fără voinţa noastră, dar nu şi pe cele făcute cu premeditare. În
mod ﬁresc, un om care greşeşte are remuşcări. Tora ne
dă posibilitatea de a ne debarasa de aceste remuşcări
prin sacriﬁcarea unui „sair laazazel” – un ţap ispăşitor.
Jertfele se fac cu animale domestice. Acestea sunt
socotite neorgolioase şi ele sunt victimele animalelor
sălbatice.
La vremea respectivă omul aducea o jertfă atunci
când simţea că a păcătuit. Astăzi, neavând jertfe, este
suﬁcient să ne pocăim, să ne schimbăm.
Pericopa Vaikra ne dă a înţelege că omul trebuie să
ﬁe pur, fără păcate în viaţa sa de zi cu zi şi să-şi ajute
semenul.
PERICOPA ŢAV
Se citeşte sâmbătă, 31 martie 2012
„Ţav et bnei Aaron” („Porunceşte ﬁilor lui Aaron” – Leviticul 6,2). Moşe primeşte porunca din partea Divinităţii
şi el o predă Cohanimilor – ﬁii lui Aaron. Înţelepţii susţin
că cuvântul Ţav se referă la o grăbire, să îndeplinească
rapid porunca. Jertfa pe care Divinitatea o porunceşte
este costisitoare. În Templu se aduceau două jertfe pe
zi, deci 730 de jertfe pe an, ceea ce era foarte mult. Deşi
această cheltuială era greu de suportat, totuşi ei trebuiau
să se grăbească să execute această poruncă. Divinitatea
îşi dădea seama de aceste greutăţi ﬁnanciare, dar totuşi
a poruncit să se facă acest lucru în grabă.
Pericopa de azi ne vorbeşte despre interzicerea consumării de sânge. Înainte de a consuma o pasăre sau
un animal, întâi trebuia lăsat să se scurgă sângele din
ele. Se spune că acela care va consuma sânge - care
este, de fapt, suﬂetul - va avea un sfârşit rău, va muri.
(Leviticul, 7, 26-27)
Sângele trebuie vărsat pe pământ şi acoperit cu
cenuşă.
Rambam a explicat că interzicerea consumării sângelui este o contrapondere a faptului că popoarele care
slăveau idolii obişnuiau să bea sânge. Cei care mâncau
carnea şi sângele adunat într-o cană făptuiau un lucru
diavolesc.
Omul trebuie să ﬁe blând şi înţelegător şi, în consecinţă, să nu ucidă pentru a se hrăni – aceasta ar ﬁ baza
interzicerii.
Un lucru ce trebuie să ﬁe clar: omul trebuie să se
deosebească de animal şi să tindă numai spre o viaţă
paşnică.
Ing. BARUCH TERCATIN
(Preluare din Luah 5772)
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Leonie Waldman Eliad - 80

„CÂN TA Ţ I C U M I NE U N C ÂN TE C ”

Leonie se aﬂă la sfârşitul unei zile de
muncă. A înfruntat gerul şi viforul ca să
vină la teatru. Sună patetic, dar e adevărul
adevărat. Mă gândesc la „Stele rătăcitoare”, unul din romanele de căpătâi ale lui
Şalom Alehem, dramatizare în care a jucat. Şi acolo viaţa însemna pentru actori şi
cântăreţi transﬁgurarea care se petrecea
cu ei pe scenă. „Am avut o zi foarte grea,
cu două repetiţii în după-amiaza asta”,
sunt primele ei cuvinte. Binecuvântată
oboseală! O invit la o călătorie în care
trecutul şi prezentul se întrepătrund. „Ce
cântec e cel spre care mă îmbii?”, pare
să spună, fără vorbe, doar prin mimică.
„Ce-a fost mai întâi, pentru dumneavoastră, cântecul sau cuvântul?”, parafrazez
versetul biblic. „A fost o simbioză. Părinţii
mei mă duceau la teatru, la operă. Aşa
am început să le deprind gustul. Învăţam
foarte multe poezii şi-mi plăcea să le recit
în prezenţa mamei şi-a profesoarei mele
de franceză, domnişoara Beatrice, pe
care o torturam înainte de a începe lecţia”,
observă cu binecunoscutu-i umor, îmbinat
cu muzicalitatea vocii, rămasă la fel de
tânără ca atunci când am cunoscut-o.
Asta s-a întâmplat când ne-am mutat de
la Bârlad la Bucureşti. Teatrul evreiesc
a fost unul din primele mele drumuri în
oraşul cel nou. „Mergem la Baraşeum”,
îmi spuneau părinţii. Mai târziu aveam să
înţeleg ce-nsemna asta.
Am văzut-o atunci pe Leonie în „Lozul
cel mare”, scenarizare tot după o proză a
lui Shalom Alehem. O distribuţie de zile
mari, cu Sevilla Pastor, Mano Rippel,
Seidy Glück… Multă lume-n sală. Eram,
pe atunci, o comunitate încă densă, idişul
trăia pentru actori şi public cu-n sentiment

al idişkeit-ului, azi, istorie. „Cât a durat
«tortura» profesoarei de franceză?”, revin la datoria de reporter. „Până când
domnişoara Beatrice m-a luat de mână şi
m-a dus la Conservatorul «Alberto de la
Pergola», rugându-l pe profesorul Benone Weiss să mă asculte. Era un profesor
excepţional, care mi-a dat, câţiva ani buni,
lecţii de canto. Eu, de fapt, am vrut să fac
operetă, dar Israil Bercovici m-a sfătuit să
rămân la T.E.S. şi, dintr-un punct de vedere, mi-a părut bine că l-am ascultat”. „De
ce – dintr-un punct de vedere?”. „Fiindcă
aş ﬁ putut să-mi urmez publicul în Israel,
aş ﬁ putut face – mi s-a dat şansa - carieră
pe Broadway… Eram într-un turneu la
New York, interpretam rolul Leei, din Dibuk-ul lui Ansky. Am avut parte de cronici
entuziaste, am primit telefoane cu oferte
ferme de contract… Dar părinţii aveau o
vârstă, erau suferinzi. Cum să-i ﬁ lăsat?”
Iarăşi – un sentiment, dacă nu dispărut,
pe cale de dispariţie…
Leonie ilustrează un aforism prea
puţin practicat în societatea de consum:
omul sﬁnţeşte locul. Şi T.E.S.-ul i-a oferit,
cred, mai multă ocrotire, satisfacţii, longevitate artistică decât orice altă scenă a
lumii. Când, la prima ediţie a Festivalului
Internaţional de Teatru „Avram Goldfaden”, era-n 2002, Leonie a primit Ordinul
Naţional „Serviciu Credincios” în Grad de
Cavaler, ea, care nu este expansivă, a făcut o destăinuire cu valoare de profesiune
de credinţă: „M-am născut şi am crescut
în acest teatru”. Se referea la naştere şi
formare spirituală. Avea dreptate. Constat
asta parcurgând foaia cu zecile de roluri
pe care le-a marcat şi au marcat-o: seri
de folclor muzical evreiesc, mari dra-

Dr. ing. Strul Moisa – Doctor Honoris Causa
al Universităţii din Cluj-Napoca
Una din vocile importante ale israelienilor originari din România, dr. ing. Strul Moisa,
conducător al Departamentului de Ingineria Materialelor din cadrul Universităţii „Ben
Gurion” din Beer-Sheva, a fost distins, printr-o hotărâre a Senatului Universitar al Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, cu titlul de Doctor Honoris Causa al acestei
prestigioase instituţii de învăţământ superior românesc. Autor al unei cărţi cu subiect
mai puţin obişnuit, „Biblia şi metalurgia”, apărută în Editura „Galaxia Guttenberg”, din
Târgu Lăpuş, 2011, Strul Moisa răspunde, pe înţelesul oricui, multor întrebări legate
de epoca bronzului şi a ﬁerului, aşa cum se reﬂectă ele în Biblie. O carte care pune
în valoare raportul religie-ştiinţă, o lectură a Bibliei cu „lentile metalurgice”. La scurt
timp după lansarea volumului la Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, marcând,
cu acest prilej, centenarul acesteia, dr. ing. Strul Moisa a primit numeroase aprecieri
la nivel academic din partea ţării de baştină. Laurii de acum reconﬁrmă valoarea
întregii sale activităţi ştiinţiﬁce.

maturgi idiş - Goldfaden, Pereţ, Gordin,
Ansky, Gherşenzon, Guţkov, Leivik, multe
scenarizări şi musical-uri după Şalom
Alehem, Bashevis Singer, autori clasici
şi moderni universali – Molière, Lessing,
Goldoni, Max Frisch, Arnold Wesker,
Mario Diament ş.a.
Un rol memorabil l-a făcut şi-n „Foc în
Calea Văcăreşti”, evocarea Peltz concepută scenic de Dorel Dorian, piesă la ale
cărei metamorfoze, de la lectură şi repetiţii până la premieră, am fost martoră. Din
acestea ﬁltrează, cu autoexigenţa de-o
viaţă, cele pe care le consideră grăunţe
aurifere: mama din „Uriel Acosta”, Leea
din „Dibuk”, Ruth din „Cartea lui Ruth”,
Mirale Efros din „Dinastia Efros”… Un loc
aparte îl ocupă recitalul de muzică idiş
„Zingt mit mir a lid” – „Cântaţi cu mine
un cântec”, după care „mi-a apărut şi-un
disc”, adaugă modest. Modestie exagerată, o spun toţi cei care-l ascultă, nu
doar melomani, dar şi nume importante
ale criticii muzicale. Eram la mare, la Vila
„Mira”, cu mulţi ani în urmă, într-una din
seri, pe terasă, eu cu mama. Tata nu mai
era cu noi. Printre cei adunaţi acolo – soţii
Leonie şi Hary Eliad. Ascultam muzică la
casetofon. Dintr-odată – vocea pe care-o
recunoşti dintr-o mie. Cântecele idiş ne
luau cu ele într-o lume - poezie cu picioarele pe pământ, în care asperităţile se
topesc, lacrimile se ţin în suﬂet, zâmbetul

şi (auto)ironia sunt leac şi apărare. „Sâz
ghivein, sâz ghivein/ Îz şoin nişt tu/ A ienă
ţat, a ienă tug, a ienă şu…” – „A fost, a
fost/ Unde-a rămas?/ Acel timp, acea zi,
acel ceas…”. Ne grăbim. Trimitem e-mailuri, cugetăm pe blog, frunzărim site-uri.
Şi - încă un capitol cu Leonie, care nu va
dispărea din memoria afectivă a publicului
umplând până la refuz, de Purim, sala
din Popa Soare: „Purim/ Seară de Purim/
Cântaţi cu toţi această zi…”. Cântecul de
ﬁnal al spectacolelor de Purim cu S mare
– cu Seidy Glück, Bebe Bercovici, Tricy
Abramovici, Nell Cobar, Ricki Stein, autorul „Saniei cu zurgălăi” care-a bătut mapamondul, Giroveanu, Mandy, Mălineanu,
Mizrahi, Elly Roman, Aurel Felea, Tania
Lovinescu, Octavian Sava, Fred Firea,
mezinul Aurel Storin, care-a „făcut” acum
75 de ani… Toate – în regia lui Hary Eliad.
În cântecul acesta de ﬁnal, reluat de toţi
actorii, cântăreţii, dansatorii - mici şi mari,
profesionişti şi amatori - urcaţi pe scenă,
vocea lui Leonie era distinctă. O revăd cu
ochii minţii, strălucind de bucuria de a trăi.
Sala bate din palme în tact şi fredonează.
Să ai anuvă – plăcere de ceea ce faci, ar
putea ﬁ rezumatul a peste 50 de ani de
artă şi 80 – de viaţă. „Zaiţ ghizint biz indert
ţvonţig iurn, Leonie!” – „Fiţi sănătoasă
până la 120, Leonie!”.
IULIA DELEANU

“Banalităţile cotidianului”

Fenomenele biologice surâs, plâns, căscat, oftat,
strănut şi sughiţ sunt banalităţi cotidiene, care nu fac
obiectul de studiu al facultăţilor de medicină sau psihologie. Medicii de toate specialităţile, în ziua în care primesc diploma, nu sunt înzestraţi cu cunoştinţele minime
necesare despre banalităţile amintite. Cele cinci cărţi,
apărute în limba română la Editura „Viaţa Medicală”,
dedicate temelor de mai sus, intenţionează să umple
golul lăsat de curriculum-ul universitar. Seria de cărţi
vine să smulgă din braţele banalului cotidian o serie de
fenomene biosemiotice, a căror valoare în viaţa omului
a fost neglijată, pe nedrept.
Viaţa implică o uriaşă activitate, desfăşurată într-o
dinamică permanentă. Starea de sănătate impune ca
această uriaşă dinamică să se menţină în cadrul unor
limite. Substratul biochimic al stării de sănătate impune
ca multiplele constante biochimice să se aﬂe între anumite limite. Homeostazia este termenul care deﬁneşte
desfăşurarea funcţiilor organismului în cadrul limitelor
sănătăţii. Depăşirea limitelor dincolo de constantele homeostatice alterează armonia funcţională a organismului
şi instalează boala. Organismul are capacitatea de a


?

?

declanşa mecanisme de restabilire a sănătăţii. Fenomenul biosemiotic marchează întreruperea homeostaziei
organismului şi încercarea de a o restabili.
Fenomenul biosemiotic este o întrerupere a unei
continuităţi, printr-un act interpus, care marchează un
impas în continuarea nestingherită a funcţiei în curs de
desfăşurare. El marchează un moment de incertitudine,
pe care nimeni nu-l poate prevedea, dar stă în puterea
organismului de a-l remedia. Indivizii cu o mare frecvenţă
de apariţie a fenomenelor biosemiotice trădează o
homeostazie fragilă. Oamenii care cască, oftează, plâng,
râd, strănută sau sughit foarte des prezintă un sistem
nervos labil.
Studiul fenomenului biosemiotic este o pătrundere în
viaţa lăuntrică a omului şi surprinderea unor destăinuiri
ale organismului, care trec neobservate datorită
banalităţii lor. Este banal ceea ce poate ﬁ remediat de
către organism fără nici un ajutor din afară, fără ajutorul
doctorului, psihologului sau « healer-ului ». Dar este o
obligaţie a omului de a cunoaşte banalităţile vieţii cotidiene şi de a aprecia la justa lor valoare mecanismele
sale de autoreglare. Mecanismele de autoreglare îşi
au limitele lor, deoarece un individ care sughite de o zi
întreagă nu va putea niciodată ﬁ convins că trăieşte o
banalitate şi va ﬁ dus la spital sau la medic.
Natura şi scopul cunoaşterii acestor manifestări
banale, sau epistemologia biosemioticii cotidiene, este
tratată în seria de cărţi ale profesorului Jean Askenasy,
sub aspectele ei ştiinţiﬁce medicale, antropologice,
ﬁlosoﬁce , ﬁlogenetice (evoluţia lor în rândul animalelor), ontogenetice (apariţia lor în cursul vieţii omului),
recomandări de prevenire şi tratament. Aspectele ﬁlogenetice se confundă în aceste cărţi cu aspectele ﬁlo-

soﬁce, deoarece ele reprezintă fascinanta traiectorie a
progresului parcurs de omenire de la rânjetul maimuţelor
hominide la soﬁsticatul surâs al Giocondei.
Serialul biosemiotica banalului deschide o fereastră
spre minuni biologice ascunse în noi. Cunoaşterea lor
a devenit azi o necesitate care devine captivantă când
încerci să o înţelegi şi să o foloseşti, în viaţa de zi de zi.
Fenomenul biosemiotic nu apare când circuitele
de feedback ale organismului se aﬂă în situaţia A,
caracteristică homeostaziei. În cazurile în care situaţia
circuitelor feedback se aﬂă în situaţia B, fenomenul
biosemiotic declanşează procesul de recuperare a echilibrului pentru restabilirea armoniei funcţionale.
Fenomenele biosemiotice ale banalului cotidian
capătă sub pana neurologului o valoare diagnostică în
citirea personalităţii individului. Concepţia despre creier,
ca o unitate care acţionează ca un tot, gestalt niciodată
fragmentat sau parţial, conferă creierului emoţional dimensiunea necesară înţelegerii.
JEAN ASKENASY
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Materialele
cvasiperiodice,
descoperite de mine,
sunt tot o cercetare
fundamentală
Şi când a descoperit Einstein teoria
relativităţii, au fost mulţi cei care s-au
întrebat la ce e bună… dar, fără teoria
relativităţii, n-am ﬁ avut astăzi GPS-ul
şi multe alte lucruri… Uneori, utilitatea
unor cercetări apare după doar câţiva
ani, alteori - după o sută dar în cele din
urmă ajungem să ne convingem că, fără
aceste descoperiri, lumea de astăzi ar ﬁ
mult diferită.
Când vorbim despre materiale cvasiperiodice, vorbim, de fapt, despre cristale. Dar asta este numai o parte foarte
mică a poveştii pentru că acum, ﬁzicienii
studiază proprietăţile optice ale structurilor cvasiperiodice, care nu au nimic
de-a face cu materialele ci cu simetria.
Descoperirea cvasiparticulelor a atras
atenţia asupra diferitelor tipuri pe care
le avem la îndemână. Şi mă aştept ca,
foarte curând, poate în deceniul următor
sau ceva mai mult dar, oricum, în timpul
vieţii noastre, să ajungem la aplicaţii pe
care nu le-am ﬁ bănuit vreodată când era
vorba despre cristale.

D A N S H E C H T M A N :
La ce a folosit Teoria relativităţii?
Despre laureatul Premiului Nobel pentru chimie Dan Shechtman, pentru anul 2011,
am scris „la cald”, imediat după acordarea prestigiosului premiu. Revenim acum, cu
câteva noi idei, extrase dintr-o conferinţă de presă susţinută de laureatul israelian.
Înregistrare de CORINA NEGREA din conferinţa de presă de la Stockholm.
prima zi că, dimpotrivă, este corect: era
8 aprilie 1982 şi am ştiut de cum mi-am
văzut rezultatele.

Tehnion, institutul
care formează ingineri
Tehnion este institutul care formează
ingineri, şi numai ingineri. Am fost student
acolo şi am rămas – s-au împlinit 50 de
ani de când există relaţia mea cu Tehnion.
La intrarea în campus era un semn pe
care scria: “Oraşul Tehnion”. Iar cineva,
un student cel mai probabil, a adăugat cu
graﬁtti: “Un oraş fără milă”.
Şi exact aşa era. Un oraş fără milă!
Era foarte greu să ﬁi admis la Tehnion,
cursurile erau grele, era foarte greu să
treci examenele. Dacă pierdeai un singur
curs, repetai anul. Nu era ca astăzi, când,
dacă pierzi un curs, îl repeţi. Atunci, repetai anul! Era foarte greu!
Şi era greu şi să intri la Tehnion.
Alegerea profesorilor se face după niste
criterii foarte stricte, în nişte condiţii de
asemenea foarte stricte. La cele mai
bune dintre facultăţile de la Tehnion avem

Despre cât de greu este
să învingi ideile deja
“bine stabilite”
Aproape toate proiectele pe care leam început în viaţa mea au avut oponenţi.
Oamenii au simţit nevoia să mi se opună,
nu ştiu de ce, poate are de-a face cu
personalitatea mea.
Descoperirea mea a fost rejectată
de la început de “tradiţionaliştii din cristalograﬁe”, ca să zic aşa. Cam la un an
şi jumătate de la publicare, însă, ni s-a
alăturat un grup de oameni foarte talentaţi
din întreaga lume care ne-au susţinut şi
care au promovat cercetarea noastră.
Din acel moment am simţit că nu mai
sunt singur, deşi opoziţia comunităţii
ştiinţiﬁce a continuat şi a durat din 1984
până în 1994. Numai că noi duceam o
bătălie câştigătoare, eu ştiam că rezultatele mele sunt corecte iar cei care le
contestau, pur si simplu greşeau. Astfel
că, atunci când a murit şi ultimul (dar şi
cel mai vehement) oponent, în 1994, am
ştiut că s-a terminat.
Dacă m-a afectat personal? Nu foarte, foarte mult. De fapt, ca să ﬁu sincer,
la început am fost puţin ingrijorat, m-am
gândit că mi-ar putea afecta promovarea
mea academică. Dar, după o vreme, pentru că opozantul cel mai puternic era cel
mai proeminent om de ştiinţă iar faptul că
acest om „se luptă” cu Dan Shechtman de
pe acelaşi nivel era ceva extraordinar!…
M-a făcut să mă simt extraordinar, mai
ales că ştiam că greşea!… De ce n-am
abandonat?
Daţi-mi voie să vă spun ceva: cel
mai aprig critic al cercetărilor mele sunt
eu însumi. Imi cunosc cercetările foarte
bine şi ştiu când am sau nu dreptate.
Şi sunt dispus să ascult şi ce spun alţii;
sunt deschis şi criticilor. Dar nu celor ce
critică doar de dragul de-a critica, ci celor care vin cu dovezi ﬁzice: “uite, astea
sunt rezultatele mele şi dovada că tu ai
greşit”. Nimeni n-a venit cu aşa ceva,
niciodată. Ceea ce oponentul meu cel mai
înverşunat n-a acceptat nici în ultima zi a
vieţii sale ca ﬁind adevărat, eu am ştiut din

mult mai multe cereri de angajare decât
locuri. Iar concurenţa este foarte, foarte
mare pentru că şi oferta noastră este
foarte competitivă.
Când mi-am început cariera, n-am
primit un singur dolar pentru a-mi pune
pe picioare laboratorul; astăzi, este vorba
de milioane de dolari pentru cei care îşi
încep cariera şi vor să-şi facă un laborator.
Tinerilor, ce sfaturi le-aş da?
Eu apar de multe ori în faţa studenţilor
dar şi în faţa elevilor de liceu, care îmi plac
cel mai mult. Şi le-aş putea da cel puţin
10 sfaturi de cum să reuşească în cariera
ştiinţiﬁcă dar prefer să le dau numai unul
singur, pe care să şi-l amintească. Iar
acesta este următorul: deveniţi experţi
într-un domeniu! Şi începeţi acum, de pe
băncile liceului.
Le mai spun, de asemenea: puneţi
întrebări. Dacă aveţi întrebări, sunaţi un
profesor de la Universitate. Vă va primi
şi vă va răspunde la întrebări. În Israel
aşa ceva este posibil. Cred că, şi în alte
ţări. Dacă îi veţi spune că vreţi să-i vizitaţi
laboratorul, sigur vă va invita.
Ăsta este sfatul meu numărul 1 şi cred
că e bun, pentru că, dacă devii interesat
de ştiinţă încă din liceu, ai toate şansele
să-ţi faci din asta o carieră.
Unele ţări sunt antreprenoriale pentru
că oamenii sunt antreprenoriali. China
este un exemplu bun, Israelul este un alt

exemplu bun. Ţări în care oamenilor le
place competiţia şi care au idei. Israelienii
sunt oameni cu mintea deschisă. Primul
lucru pe care îl fac este să nu fie de
acord. Iar asta poate să nu ﬁe o dovadă
a unui caracter frumos pentru o societate
paşnică dar este ceea ce trebuie pentru a
deveni antreprenor şi iniţiator în domenii
noi ale ştiinţei.
Sunt, pe de altă parte, ţări în care
copiii nu sunt încurajaţi să vorbească. Li
se spune: eşti prea mic ca să vorbeşti, nu
ştii nimic, aşteaptă să creşti. In Israel nu
se întâmplă aşa. In Israel, ﬁecare mamă
îi spune copilului ei, încă din prima zi: eşti
minunat, şi aşa de deştept şi de înţelept!...
Asta e diferenţa....Aşa se formează respectul de sine al unui copil, îi conferă
încredere în sine. Cred că are de-a face
cu mamele israeliene...

După primele 30 de minute
Era 11.15 dimineaţa – ora Israelului
este aceeaşi cu ora Suediei. Nu ştiam că
în acea zi urmau să se anunţe Premiile
Nobel pentru chimie, n-am ţinut niciodată
minte data exactă, deşi colegii ﬁzicieni îmi
spuseseră… În ﬁne. In acea zi, eram în
biroul meu, la calculatorul meu şi am primit un telefon. Vocea de la celălalt capăt
al ﬁrului mi-a spus: “Bună ziua, aici Academia Regală de Ştiinţe din Stockholm,
aveţi un mesaj foarte important.” Şi-atunci
mi-am spus: O-ooo!...Apoi, mi s-a spus
că am luat Premiul Nobel pentru chimie
pe 2011. (...) Prima mea reacţie a fost să
tratez problema ca pe o urgenţă. “Aşa,
şi-acum ce fac?”, m-am întrebat. Eram
singur şi nu puteam spune nimănui, fusesem rugat să nu anunţ pe nimeni timp
de o jumătate de oră. Am stat vreo 20 de
minute, după care am încălcat regula şi
mi-am sunat soţia. Şi ea este tot profesor
la universitate şi întotdeauna se supăra
pe mine pentru că niciodată, când am mai
luat premii, nu i-am spus înainte, uneori
chiar şi timp de două zile, aşa cum fusesem rugat…
Apoi, cu jumatate de oră mai târziu,
au făcut anunţul public şi-atunci a-nceput
iadul!… Biroul meu s-a umplut de oameni,
preşedintele Universităţii a venit la mine,
toată lumea mă îmbrăţişa, s-a organizat şi
o conferinţă de presă , în jumtate de oră
de la anunţul public campusul s-a umplut
de presă…(…) Pot să vă spun doar că nu
mi-am imaginat nici o clipă ce va urma…

Un Nobel pentru Israel
Daţi-mi voie să vă spun ce se întâmplă
într-o ţară mică precum Israel atunci când
cineva ia Premiul Nobel. În primul rând,
am fost sunat de primul ministru care m-a
invitat la o discuţie de două ore, la el în birou. Am petrecut 20 de minute explicândui ce sunt materialele cvasiperiodice, apoi
am discutat despre politică, despre lumea
lui. Ministrul Educaţiei m-a invitat, şi el, la
o discuţie lungă în biroul său şi m-a rugat
să fac o listă cu tot ceea ce ar trebui făcut
în Israel în domeniul educaţiei. Primarul
oraşului meu, Haifa, mi-a spus să încep
un proiect educaţional – iar acestea nu
sunt decât trei exemple.
Care este acum diferenţa?
Diferenţa este că acum, pentru proiecte mari, uşile se deschid mult mai larg.
Eu sunt implicat în proiecte educaţionale de foarte mulţi ani – şi am fost dintotdeauna. Primul meu proiect educaţional
a fost pornit, voluntar, acum 25 de ani. O
clasă de antreprenoriat tehnologic în
Israel – acum am 10.000 de absolvenţi,
toţi - ingineri care au absolvit clasele mele.
In timp, Israelul a devenit dintr-o ţară a
vânzătorilor de citrice o ţară hi- tech şi un
model de antreprenoriat. (...)

Scurt
2
(Scurt pe doi)

Firul radioactiv
înﬁpt în tumoare
Chiar atunci când operarea unei tumori este continuată cu chimioterapie,
nu există nici o siguranţă că ea nu va
recidiva.O formă nouă de tratament a
fost experimentată de prof. Yona Keisari
de la Departamentul de Fizică al Universităţii din Tel Aviv:el înﬁge un ﬁr
subţire direct în tumoare.Acest ﬁr eliberează atomi alfa radioactivi,iradiind
tumoarea chiar din interiorul ei !
Dezintegrându-se, ţesutul malign
eliberează antigeni care determină
organismul să dezvolte un răspuns
imunitar contra cancerului,mai precis
contra celulelor care au rămas după
actul chirurgical (circa 15% din celulele
maligne).Tratamentul durează 10 zile
şi nu lasă reziduuri radioactive. El s-a
dovedit eﬁcace în majoritatea cazurilor
de cancer la diferite organe dar numai
până la tumori de 5 cm.

Josef Ganz şi “broscuţa” VW
Volkswagen a ajuns o marcă
universal cunoscută, dar denumirea este de fapt un slogan: ”maşina
populară”,lansată cu multă propagandă de nazişti ca ﬁind ideea lui Hitler.Ca
în orice regim totalitar, ideile vin numai
de la Conducător,care are monopolul
inovărilor.Şi cum ideea lui Hitler trebuia
împlinită de un arian, legenda nazistă
spune că Fuhrerul i s-a adresat lui
Frederich Porsche, pe care l-a rugat să
creeze o maşină populară. Aşa ar ﬁ luat
ﬁinţă maşinuţa nemuritoare, cu motor
boxer cu patru cilindri, răcit cu aer,cu
tracţiune pe spate şi putere maximă la
2500 turaţii pe minut,o turaţie destul
de lentă ca să asigure o viaţă lungă
motorului. Ar fi fost penibil pentru
propaganda nazistă să recunoască
faptul că inventatorul “broscuţei” sau
“gândăcelului” cum i se mai spune, era
un inginer evreu.Care a fost arestat,
expulzat din Germania şi numele lui
şters din orice arhivă tehnică.
Recent a apărut în limba engleză
o carte scrisă de Paul Schilperoord,
după cinci ani de investigaţii. Autorul
este un ziarist olandez specializat în
tehnologie, care a studiat designul
industrial în Italia. Titlul volumului e
cam lung :”Viaţa extraordinară a lui
Joseph Ganz,inginerul evreu aﬂat în
spatele Volkswagen-ului lui Hitler” iar
lucrarea e bogată în fotograﬁi şi documente. Ea a fost publicată şi în limbile
engleză,cehă, portugheză şi germană.
Schilperoord scrie că în anii ‘30,
conceptul de”maşină populară” lansat
de Ford era la fel de răspândit cum
e acum cel de “computer personal”.
Fordul T, creat de americanul Ford,
era un concept pe care mulţi încercau să îl imite. Ganz era unul dintre
inginerii adepţi ai acestui concept .El
scria pentru revista ”Motor Kritik” dar
era şi consultant pentru o serie de
fabrici de automobile ca Adler, BMW,
Mercedes şi Standard, avea brevete
în domeniul mecanismelor de direcţie
auto, suspensiei şi altor sisteme. Ganz
e cel care,singurul la vremea aceea, a
propus forma aerodinamică a “broscuţei”, a propus motorul boxer răcit cu
aer,plasat la spate şi a ales o suspensie
independentă la ambele perechi de roţi.
La un an de la promovarea ideilor sale
în presă, Ganz a fost arestat, expulzat
şi s-a refugiat în Elveţia. În 1951 a
plecat în Australia,unde a lucrat pentru
General Motors. În 1961 şi-a povestit
viaţa în revista australiană de specialitate pentru automobile sub titlul “Cum
am inventat Volkswagen-ul”.
Joseph Ganz a murit în 1967.
Pagină realizată de ANDREI BANC
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Reclama, suﬂetul comerţului pentru ﬁrmele evreieşti din Bucureştiul anului 1925

Conferinţa „Publicitate şi comerţ
evreiesc în Bucureştiul anului 1925”,
desfăşurată recent la Biblioteca „Alexandru Şafran” din Bucureşti, a prilejuit o
demonstraţie practică a ideii că reclama
a fost dintotdeauna suﬂetul comerţului. Dr.
Anca Ciuciu, cercetător la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
(CSIER), a analizat speciﬁcul formelor
de publicitate utilizată de ﬁrmele evreieşti active pe piaţa Bucureştiului în anul
1925. Anunţurile apăreau în ziare care se
adresau unui public diferit, între vectorii
de publicitate specializaţi în promovarea
ﬁrmelor evreieşti numărându-se periodicele „Egalitatea” şi „Curierul Israelit”.
Mai exista şi un strămoş al Paginilor
Galbene de azi, şi anume Anuarul „Socec” din 1925. „Anuarul cuprindea toate
ﬁrmele din Bucureşti, organizate în ordine

alfabetică şi pe domenii. Pe ﬁecare sector, erau sute de ﬁrme
evreieşti”, a precizat dr. Anca
Ciuciu. Existau domenii în care
ﬁrmele evreieşti erau preponderente. De pildă, în producţia
şi comerţul cu cravate, aproape
toate ﬁrmele erau evreieşti. La
fel, în comerţul cu obiecte din
ﬁer şi tinichigerie, dar şi în cel cu
utilaje pentru această ramură,
ﬁrmele evreieşti erau majoritare.
În anuar, prezentarea ofertei
era mai puţin imaginativă decât în publicaţiile evreieşti ale
vremii. „Era, mai degrabă, o
colecţie de cărţi de vizită, diferenţele provenind din mărimea
şi grosimea literelor utilizate,
din suprafaţa mai mare sau mai mică a
unor anunţuri, în funcţie de cât plătea respectivul comerciant sau din încadrarea
mesajului într-un chenar, precum şi din
numărul de mesaje repetate”.
Ca şi azi, în publicitatea utilizitată de
ﬁrmele evreieşti din 1925, banul făcea
diferenţa. Firmele mari, printre care şi
Socec, îşi permiteau să repete anunţurile,
dar acestea erau diferite de ﬁecare dată.
De pildă, în cazul Galerilor La Fayette,
se punea accentul pe un alt sector al
magazinului, pentru a sublinia diversitatea
ofertei. Herdan era o altă companie care
îşi repeta anunţurile pe mai multe pagini
ale Anuarului Socec.
„Mai trebuie subliniat că Anuarul era
tipărit în condiţii de lux şi era accesibil în
instituţii şi hoteluri, devenind un instru-

ment care reﬂecta atât lumea
comercială, cât şi pe cea oﬁcială, ﬁind inserate adresele
principalelor instituţii, inclusiv
ale ministerelor şi Curţii Regale”. Ca şi acum, şi în 1925,
cine nu era în în Anuar, nu
exista.
În ziare, în funcţie de publicul ţintă, aceeaşi reclamă
apărea mai sobru în „Egalitatea” şi mai plin de imaginaţie
în „Curierul Israelit”.
„Anul 1925 este unul important, pentru că atunci s-au
impus pe piaţă primele agenţii
de publicitate bucureştene şi,
odată cu ele, apar şi primele
campanii de promovare. Primul patron al unei agenţii de
publicitate a fost un evreu,
David Adania, a cărui agenţie
a apărut în 1880”, spune Anca
Ciuciu.
Specializarea şi apariţia campaniilor
de publicitate duc la diversiﬁcarea anunţurilor, care doresc să impună un produs
ca ﬁind cel mai bun, cel mai ieftin şi aşa
mai departe. „Cea mai multă publicitate era pentru farmacii, medicamente
şi doctori. Erau apoi reclamele pentru
produsele-minune, panacee utilizate de
la răceală la cele mai grave boli. Apare
chiar şi reclama la un sirop numit <Vital>,
care însuﬂeţeşte iubirea”. Apoi, detaliază
Anca Ciuciu, reclamele devin din ce în ce
mai creative, accentul cade pe graﬁcă, iar
desenele exploatează din ce în ce mai

Reînvie Bucureştiul evreiesc
O carte, apreciată drept „foarte frumoasă” de
Stelian Tănase,
un istoric şi îndrăgostit al Bucureştiului, a văzut
lumina zilei, datorită eforturilor a
două tinere, preocupate de trecutul evreilor – dr.
Felicia Waldman,
lector la Universitatea Bucureşti, şi
dr. Anca Ciuciu, cercetătoare la Centrul
pentru Studierea Istoriei Evreilor din România. Intitulat „Istorii şi imagini din Bucureştiul Evreiesc”, albumul ne duce înapoi
în anii în care, în capitala României, trăiau
,alături de români, numeroase minorităţi
care dădeau un farmec aparte oraşului.
Era o stare de fapt incontestabilă că Bucureştiul a fost o gazdă primitoare pentru
grupuri de altă limbă şi cultură şi care au
îmbogăţit atmosfera şi caracteristicile
oraşului. Evreii au reprezentat o puternică pată de culoare dar contribuţia lor nu
s-a limitat numai la acest aspect. Trăind
de câteva sute de ani în acest oraş, prin
munca şi preocupările lor, ei au contribuit
la modernizarea capitalei române, nu
numai economic ci şi arhitectural, social
şi cultural, acest ultim aspect devenind
parte integrantă a culturii române.
Albumul demonstrează toate aceste
lucruri, atât prin imaginile de o calitate
excepţională dar şi prin textele care le
însoţesc, rezultatul unor cercetări minuţioase a documentelor, prin inserarea
unor articole din presa românească şi
evreiască, a mărturisirilor unor scriitori,
publicişti, artişti sau oameni obişnuiţi care
şi-au amintit de Bucureştiul de altădată,
de cartierele evreieşti şi mulţimea de sinagogi, înainte de a cădea victime furiei
demolatoare a lui Ceauşescu.
Trebuie să ﬁe limpede un lucru. Nici
una dintre autoare nu a idealizat viaţa
evreiască din Bucureşti. Sunt menţionate
legile antievreieşti de-alungul vremii, pogromul legionar din 1941 dar şi sărăcia
în care a trăit, pe Calea Văcăreşti sau
Dudeşti, cea mai mare parte a populaţiei
evreieşti. În acest sens, reportajul lui F.
Brunea Fox, „Imaginile Purimului”, sau

evocările lui Isac Peltz despre personajele (reale) din romanele sale „Calea
Văcăreşti” sau „Foc la Hanul cu Tei”,
sunt ilustrative. Ca de-altfel, într-un alt
registru, enumerarea arhitecţilor evrei şi a
clădirilor ridicate de ei, devenite simboluri
ale Bucureştiului. Am ţinut să menţionez
acest lucru deoarece, dacă scriitorii, actorii, artiştii plastici evrei sunt cunoscuţi
de publicul evreiesc şi românesc, aceşti
creatori de frumos, ale căror opere le mai
regăsim în diferitele colţuri ale oraşului,
sunt mult mai puţin cunoscuţi.

Albumul a umplut un gol
Apariţia acestui album este foarte
importantă şi pentru străini, ﬁe că vorbim
despre cei care s-au instalat în Bucureşti,
sau pentru turişti, ﬁe pentru cea de a doua
generaţie de israelieni de origine română
care vine să-şi caute rădăcinile, a declarat E.S Dan Ben-Eliezer, ambasadorul
Statului Israel, la lansarea albumului la
Hotelul Intercontinental, în faţa unei săli
pline. El a rămas impresionat de această
realizare, ca de-altfel şi E.S. Marc Gittenstein, ambasadorul SUA la Bucureşti,
care a subliniat semniﬁcaţia cărţii pentru
el ca “ambasador american în România,
ca evreu şi ca român”. Ambii demnitari
au declarat că nu au putut lăsa cartea
din mână.
Pentru dr. Aurel Vainer, preşedintele
F.C.E.R., albumul este „un cadou frumos”, care se înscrie în preocuparea
Federaţiei de valorificare a moştenirii
culturale evreieşti. Este mai mult decât un
album, este o istorie, a declarat vorbitorul,
mulţumind celor două autoare în calitate
de bucureştean, evreu şi preşedinte al
F.C.E.R. De asemenea, a scos în evidenţă faptul că iniţiativa albumului aparţine
unei fundaţii neevreieşti, NOI Media Print
S.A. şi Fundaţia Culturală Art Promo. Este
îmbucurător să constaţi că tot mai mulţi
neevrei vor să scrie despre evrei, a mai
spus vorbitorul.
Opinia dr. Aurel Vainer a fost împărtăşită şi de Erwin Şimşensohn, preşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti.
Această carte este importantă deoarece
a deschis uşi pentru noi cercetări, pentru
a aﬂa mult mai mult despre evreii din
Bucureşti şi din altă parte, a subliniat el,
menţionând de asemenea faptul că albu-

mul s-a născut prin eforturile unei fundaţii
neevreieşti, realizatoare şi a Festivalului
Filmului Evreiesc din Bucureşti. E. Şimşensohn a ţinut să mulţumească, nu
numai celor două autoare, ci şi editorilor
Ovidiu Morar şi Arpad Harangozó pentru
contribuţia lor la realizarea albumului.
Dr. Victor Neumann, istoric, semnatarul
postfeţei albumului, a apreciat calităţile
acestuia - un volum bine structurat, având
capitole excepţionale de punctare a unor
repere istorice (dr. Felicia Waldman) sau
de selecţie a scriitorilor şi publiciştilor care
au redat în operele lor imaginea Bucureştiului (dr. Anca Ciuciu). În context, dr.
Victor Neumann s-a referit la importanţa
minorităţilor într-o cultură şi rolul lor ca
punţi de legătură.
Stelian Tănase a aﬁrmat că albumul a
umplut un gol deoarece lipsea imaginea
unui Bucureşti evreiesc. Apreciind textele
incitante şi fotograﬁile de bună calitate,
vorbitorul a menţionat că este vorba de un
prim pas, că volumul ar trebui perfecţionat
prin includerea unor aspecte cum ar ﬁ
prezentarea avangardei literare, aproape
în întregime evreiască şi ale cărei urme
se mai regăsesc în Bucureşti (cafenele,
case, locuri unde au funcţionat sedii de
redacţii etc.). Stelian Tănase s-a întrebat
de ce nu s-a scris mai mult despre demolarea cartierelor evreieşti, o pierdere
importantă pentru istoria Bucureştiului. El
şi-a exprimat speranţa că va urma şi un
al doilea volum.

A doua ediţie a Festivalului
Filmului Evreiesc
După lansarea albumului, Paul Ghiţiu,
directorul Festivalului Filmului Evreiesc,
a anunţat organizarea în aprilie a celei
de a doua ediţii, de această dată cu o
durată de două săptămâni. Programul va
cuprinde, în prima săptămână, expoziţii
de artă, de fotograﬁi, de bijuterii de tip
Cabala, concerte, ateliere, dezbateri, a
doua săptămână ﬁind dedicată ﬁlmelor.
El a menţionat şi diﬁcultăţile materiale în
organizarea Festivalului, sprijinul acordat
de Ambasada Statului Israel, sub patronajul căreia se va desfăşura Festivalul, cel al
Consiliului General al Capitalei, respectiv
al Comisiei de cultură şi artă, subliniind că
orice fel de ajutor este binevenit.
EVA GALAMBOS

mult prezenţa feminină, care prezintă
produsul. De exemplu, utilizarea unui
anumit parfum sau a unei creme transformă o femeie obişnuită într-o zână. „Un
parfumier evreu, Legrain, care a făcut
apoi carieră chiar la Paris, apelează la
un graﬁcian avangardist, A. Maur, şi are
o apariţie singulară, folosind, în loc de
zâne, o femeie goală, care stă în iarbă şi
care îndeamnă la folosirea unui săpun cu
parfum de fragi”, a subliniat cercetătoarea
de la CSIER.
Se folosesc şi sloganurile în versuri,
uşor de reţinut, cum a fost blănăria Sabego, care avea un desen cu un animal
care striga „Hau, hau, în vitrină la Sabego vreau să stau”! „Apropo de Sabego,
spune Anca Ciuciu, numai pe Str. Sﬁnţilor
existau 15 blănării evreieşti, apărând,
astfel, adevărate străzi specializate în
anumite ramuri comerciale”.
ALEXANDRU MARINESCU

Ausch Alexandru,
la 90 de ani

Comunitatea din Tg. Mureş a avut plăcerea şi onoarea de a-l sărbători, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, pe d-l
Ausch Alexandru, preşedintele de onoare
al Comunităţii Evreilor din Tg. Mureş.
Distinsul nostru sărbătorit este realmente
o personalitate a oraşului de pe Mureş.
Născut în 2 februarie 1922, a trecut prin
avatarurile Holocaustului. A revenit în ţară
abia în 1949, având puterea de a începe
o nouă viaţă alături de supravieţuitorii
cumpliţilor ani ‘40. Timp de peste 27 de
ani, în calitate de vicepreşedinte, apoi de
preşedinte al Comunităţii, Ausch Alexandru a demonstrat (dacă mai era nevoie)
într-un mod strălucit cum iudaismul poate
să devină un mod de viaţă. De numele
lui se leagă reînnoirea sinagogii din Tg.
Mureş şi ridicarea monumentului Holocaustului, remarcabilă creaţie artistică
datorată lui Izsak Marton, el însuşi trecut
prin infernul lagărelor de muncă forţată.
Prin Ausch Alexandru, comunitatea
evreilor din Tg. Mureş a dobândit un prestigiu mult peste ponderea membrilor ei în
populaţia oraşului nostru. Înţelepciunea
sa, optimismul şi umorul cu care ne-a
îndrumat şi ne îndrumă şi în prezent, sunt
darurile pe care le-a împărţit generos cu
noi. Pentru toate acestea, îi mulţumim din
inimă şi îi dorim sănătate, o viaţă lungă,
plină de bucurii.
Dr. DUB VASILE
Preşedinte C.E. Tg. Mureş
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Invitaţie la
întrebări incomode!

Marele avantaj al radioului îl reprezintă
dialogul! Despre acest lucru ne-a vorbit
Adrian Gueron, care consacră foarte mult
timp şi energie evoluţiei Radio „Shalom
România”, care este din ce în ce mai viu
şi animat. Sunteţi invitaţi să îi solicitaţi pe
realizatorii sau oaspeţii speciali ai emisiunilor să vă dea răspunsuri punctuale.
Rabinul Rafael Shaffer vă stă la dispoziţie
şi este deschis la cele mai „curajoase”
întrebări. Jurista Mihaela Cuniţă vă sfă-

tuieşte în orice problemă din domeniul
dreptului, aşteptând doar provocarea
dumneavoastră. Psihologul Keren Rosner vine la microfon tocmai pentru a vă
consilia şi a vă răspunde. Obişnuiţi să ﬁe
cei care întreabă, redactorii revistei „Realitatea Evreiască” sunt invitaţi permanenţi
la Radio Shalom ca să răspundă la orice
gen de întrebări legate de presă sau de
viaţa evreiască, pe care o reﬂectăm în
paginile publicaţiei noastre.

Cuvinte de dor şi prietenie
Doamna Sanda Wolf, organizatoarea programelor “generaţiei de aur” la JCC Bucureşti, ne-a trimis una dintre scrisorile impresionante care au sosit pe adresa JCC.
O publicăm, ea reprezentând acea mulţumire suﬂetească pe care o primesc organizatorii şi voluntarii, de toate vârstele, din cadrul acestei case cu porţi mereu deschise.
Epistola doamnei Carmen Chitic-Rosenberg, intitulată “Shalom de la antipozi”.
“La începutul anului 2012 doresc să vă urez tuturor un An Nou bun, sănătate şi «La
multi ani!» De asemenea, doresc să-mi împărtăşesc bucuria cu voi toţi, felicitânduvă pentru minunatele voastre realizări şi activităţi, reuşind să vă impuneţi remarcabil
prezenţa nu numai in ţara dar şi peste hotare. Răsfoind revista «Realitatea Evreiască», ascultând radioul comunitar, privind imaginile evenimentelor atât de numeroase
şi diverse în care Federaţia este angajată, nu pot să vă spun decât că vă port în
suﬂet cu multă mândrie şi admiraţie. Este absolut minunat să vă privesc de aici, de
la capătul pământului, cum, de la cei tineri până la cei vârstnici, vă implicaţi într-o
viaţă comunitară atât de efervescentă şi bogată. Oglindirea voastră în lume arată
tare frumos, strălucind tot mai intens. Din luminiţe aţi devenit o făclie, care pentru noi,
cei răspândiţi peste tot în lume, este nu numai o imensă mângâiere suﬂetească, dar
şi o năzuinţă ca făclia să lumineze veşnic în pace, preluată în libertate de viitoarele
generaţii. Mazel Tov!
Pentru că intr-una din vizitele mele precedente în Bucureşti, am avut ocazia să
întâlnesc o parte din «generaţia de aur», foşti copii sau tineri ai unor timpuri negre
din istorie, dintre care unii bucurându-se încă de viaţă şi activităţi minunate organizate pentru ei, doresc prin intermediul dumneavoastră să-i îmbrăţişez, trimiţându-le
gândurile mele cele mai bune, dar mai ales - sănătate şi un călduros Lechaim!
Vă mulţumesc şi toate cele bune.”
Doamna Carmen Chitic-Rosenberg a dedicat mai multe poezii celor plecaţi în lumea
largă precum şi mamei sale, Chitic Beatrice. Din ultima poezie spicuim câteva rânduri:
Adesea te zăresc copil
3 ianuarie 1945
Pe atunci aveai doar 12 ani,
tu sfânta şi iubita mea mamă,
ce adesea în faţa ochilor mi-apari
copilă ﬁravă cu ochii rotunzi şi mari.
Te zăresc pe drumul cenuşiu, de una singură mergând
nedumerită. În ziua aceea haina,cerul plumburiu
peste încovoiate trunchiuri căzuse,
copaci cu ramuri negre,la pământ îngenunchiate.

JCC

L

una ianuarie a fost, în primul rând,
dedicată copiilor la JCC Timişoara!
Ei s-au aﬂat în centrul activităţii – alături
de Marion Wiesel, foarte dedicată celor
mici, şi cu ajutorul profesoarei Olimpia
Cirimpei începând deja pregătirile pentru
Purim. Un moment special l-a reprezentat
întâlnirea copiilor cu Rabinul Shaffer, unii
având posibilitatea pentru prima oară să
cunoască un rabin, despre care au auzit
doar istorisiri în cadrul programelor pe
care le urmează la JCC. Aşa că, proﬁtând
de ocazie, l-au întrebat despre menirea,
activitatea, problemele sale, încercând să
aﬂe cât mai mult, într-un timp scurt. După
ce au realizat felicitări de Hanuca, acum
copiii pregătesc şi măşti pentru Purim, pe
care chiar ei le vor purta la balul mascat.
Până atunci au intrat deja în rolurile pe
care le vor interpreta pe scenă. Nu doar
copiii s-au întâlnit cu Rabinul Rafael Shaffer ci şi maturii, care, de asemenea, au
fost interesaţi să aﬂe despre preocupările
sale.

Un nou cor comunitar
la nivel profesionist
În ﬁecare marţi, începând cu ora 18.30, la JCC au loc repetiţiile corului la care
sunt invitaţi toţi cei ce iubesc muzica, în general şi muzica evreiască, în special. Dirijorul renumitului cor Madrigal, dr. Emanuel Pecingine, repetă, alături de componenţii
acestuia, melodii în limbile română, ebraică şi idiş. Dacă veţi decide să vă înscrieţi
în acest cor, indiferent dacă aveţi „antecedente” muzicale sau nu, veţi avea prilejul
să faceţi parte dintr-un cor realizat la cel mai înalt nivel profesional.

„Ciorberia” No. 3
Shai Orny nu este doar un iniţiator de
programe ci şi un creator de noi cuvinte.
„Ciorberia”, pe care a promovat-o de trei
ani încoace la JCC, este deja o tradiţie
aşteptată şi cu numeroşi participanţi. La
startul delicioaselor preparate s-au aliniat, în acest an, 32 de boluri pregătite cu
grijă. Acompaniate de pâine şi verdeţuri,
aşternute cu grijă pe mesele lungi, acestea şi-au aşteptat degustătorii. Oaspeţii
au fost în număr de 300, iar numărul
farfuriilor de ciorbă consumate, cel puţin
600 – o dovadă clară că au întrunit apre-

Haskala, seminar pentru tineri
Proveniţi din cinci ţări europene, participanţii la Seminarul Haskala, organizat de
JDC la Bucureşti, au avut posibilitatea să asimileze împreună noi cunoştinţe despre
iudaism. Pornind de la termenul care deﬁnea iluminismul evreiesc, promovat de Moses
Mendelsohn, aceştia au parcurs, fără prejudecăţi, câteva secvenţe interesante din
percepţia identităţii evreieşti de-a lungul timpului. Tinerii au participat şi la Ciorberia
de la JCC, unde au gustat din bunătăţile preparate.
realităţi, informaţii recente şi luări de poziţie din presa israeliană.

TIMISOARA
,
J

uristul Paul Sterescu a deschis, în luna
ianuarie, un subiect de actualitate:
„Haredimii şi statutul femeii în Israel”.
Participanţii la program au avut ocazia să
ia contact cu mersul şi diversitatea societăţii de acolo, cu varietatea orientărilor
şi viziunilor din societate. Conferenţiarul
i-a invitat la reﬂecţie, prezentând câteva

cierea publicului! Participanţii au putut
lua şi broşura cu reţete în care autorii
şi-au dezvăluit secretele culinare. Printre
bucătari s-au aﬂat şi copiii coordonaţi
de Dalia Golda la grădiniţa „Gan Eden”,
copiii coordonaţi de Helen Roitman la
JCC, cei ce frecventează cercul de arte
şi cercul de gimnastică. Actorul Eugen
Cristea a contribuit la atmosfera plăcută a
acestui program. Dintre doamnele care au
participat nu au lipsit Monica Tatoiu, Irina
Cajal sau Graţiela Vâjâială, care au adus
ciorbe dintre cele mai gustoase.

venimentul de amploare al ultimei peE
rioade l-a reprezentat Comemorarea
Holocaustului, realizată în colaborare cu

Institutul Francez din Timişoara, avându-l
ca nou director - şi deja un un bun prieten
al comunităţii - pe domnul Thierry Sette.
Prima parte a programului, desfăşurată
la Institutul Francez, a însemnat inaugurarea expoziţiei „Les Justes de France”,
prezentată de directorul pentru relaţii internaţionale al Muzeului Holocaustului de
Paris, Luc Lévy. Momentul a fost urmat de

comemorarea organizată la Comunitatea
Evreilor Timişoara. În sala ce poartă numele Prim Rabinului dr. Ernest Neumann
s-a prezentat un ﬁlm despre unul dintre
românii ce au primit distincţia de „Drept
între Popoare”, iar dr. Gheorghe Sebok
a prezentat opinii şi întâmplări de familie
din anii Holocaustului, care au marcat
şi ce-a „de-a doua generaţie”, cum sunt
numiţi copiii supravieţuitorilor. Profesoară la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”,
Olimpia Cirimpei a pregătit pentru ambele
momente comemorative un program în
care au evoluat copii şi adolescenţi de la
această şcoală. Melodii israeliene, versuri şi dans – într-o notă tristă, ilustrând
„Tangoul Morţii” al lui Celan – au reﬂectat
trecutul în ochii tinerei generaţii actuale.
La programul acestei seri a luat cuvântul
şi profesorul dr. Victor Neumann, istoric
timişorean care a scris istoria evreilor din
regiune şi care cunoaşte, în detaliu, realităţile anilor de prigoană antievreiască din
România. Momentul solemn al serii l-a reprezentat aprinderea celor şase lumânări
ale amintirii de către secretara comunităţii,
doamna Verona Botiş, şi oﬁciantul de cult
Andrei Ghidali.

B

it, Gigabit, Megabit” s-a numit con„
ferinţa profesoarei Andreea Dobra,
acesta fiind primul program din luna
februarie pentru cei care aparţin vârstei
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medii. În cadrul prezentării, conferenţiara
„a pătruns” între circuitele „creierului”
unui computer, explicând mecanismele
acestei fascinante inteligenţe artiﬁciale.
Noi, cei ce doar folosim un calculator,
acesta fiind pentru noi un instrument
util, nu cunoaştem secretele sale, dar
conferenţiara a explicat – şi pe înţelesul
novicilor! – care sunt misterele ascunse
în cutia cu surprize.
rintre nămeţi şi pe o vreme extrem
P
de friguroasă, peste 100 de membri
ai comunităţii timişorene au venit la eve-

nimentul organizat de Tu BiŞvat. Anul
Nou al Pomilor a însemnat o celebrare
care i-a adus şi mai aproape suﬂeteşte
de fraţii din Israel, resimţind la distanţă
solidaritatea cu întreaga Creaţie. Cu
această ocazie, preşedinta Comunităţii,
dr. Luciana Friedmann, a deschis întâlnirea evocând valenţele sărbătorii care
poartă atâtea semniﬁcaţii. Tina Sas şi
Andrei Schwartz i-au purtat pe participanţi prin cărările simbolurilor Sărbătorii
de Tu BiŞvat iar oﬁciantul de cult Andrei
Ghidali a trecut prin etapele Seder Pesah.
Profesoara Adriana Oancea i-a invitat pe
participanţi să îşi exerseze talentul în domeniul artelor, realizând decoraţii ﬂorale.
S-au degustat, aşa cum o cere tradiţia,
fructe de diferite soiuri şi s-a trecut de
la vinul alb la vinul roşu, în mod treptat,
simbolizând succesiunea anotimpurilor.

JCC
Oradea
Mozaic
de programe

La începutul anului, în JCC Oradea
s-a reluat activitatea cu copiii, de la cei
de doar câţiva anişori la adolescenţi.
După un Pijama Party, copiii au organizat
singuri un Oneg Şabat, unde au hotărât
meniul, au făcut invitaţiile, au pregătit
masa pentru rabin şi au asigurat servirea.
Odată cu terminarea vacanţei, au fost
reluate activitaţile curente de learning
center, cursurile de engleză, chitară,
dansuri israeliene şi Talmud Tora.
Generaţia de mijloc a continuat întâlnirile săptămânale.
În acest an, comemorarea Holocaustului a fost realizată la Oradea în
colaborare cu Muzeul Holocaustului din
Nordul Transilvaniei de la Şimleu Silvaniei. Motorul principal al acestui eveniment
a fost Rabinul Zvika Kﬁr, din Israel, care
pentru acest eveniment a adus în România un grup de opt tineri din Petach-Tikva,
Israel. Evenimentul a început la Şimleu
Silvaniei, s-a mutat pentru o zi în Oradea
şi a luat sfârşit după Şabatul petrecut la
Nuşfalău. Au fost vizitate ghetourile din
Cehei (lângă Şimleu Silvaniei) şi Oradea
iar prof.univ. dr. Antonio Faur a facut o
prezentare a evenimentelor care au dus
la deportarea a peste 30 000 de evrei
din Oradea.
Membrii generaţiei “de aur” au proﬁtat de vremea deosebit de prietenoasă
din ianuarie şi au fost prezenţi în număr
impresionant la activităţile care îi vizau,
dar si la jocurile de societate care îi atrag
cel mai tare.
Începutul lunii februarie a schimbat
aspectul vremii si a determinat organizarea Anului Nou al Pomilor într-un ambient friguros, dar care a fost sărbătorit
cu multă caldură de cele peste 100 de
persoane, de toate vârstele, care au luat
parte la Sederul de Tu BiŞvat.
Activitatea mereu în schimbare a
determinat ca staff-ul JCC Oradea să
elaboreze o nouă broşură-program, care
va apărea în curând şi care are menirea
de a aduce un suﬂu nou în activitatea
acesteia, incluzând activităţi novatoare
pentru toate categoriile de vârstă.
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Tu BiŞvat – sărbătorit în comunităţi
Anul Nou al Pomilor este un
eveniment mult aşteptat. Febra
pregătirilor începe cu reîmprospătarea cunoştinţelor despre Tu BiŞvat,
alcătuirea meniului şi tipărirea invitaţiilor,
continuând cu amenajarea sălii şi aşezarea în farfurii a fructelor tradiţionale şi
se încheie cu emoţii: Dacă porţiile vor ﬁ
insuﬁciente pentru participanţii scontaţi
sau… dimpotrivă? Anul Nou al Pomilor
a venit cu ger şi ninsoare. Dar emoţiile
organizatorilor (Robert Schwartz, preşedintele Comunităţii clujene, Judith Vári şi
Andrea Ghiţă (coordonatoarele Grupei
vârstei mijlocii) s-au risipit atunci când, pe
uşa comunităţii a intrat Eugen Grünfeld,
care în ciuda celor 90 de ani ai săi (Ad
mea veesrim!) a ţinut să ﬁe prezent la
sărbătoare. Era limpede că îl vor urma şi
alţii. Şi aşa a fost. Anul acesta programul
a cuprins proiecţia a două ﬁlme, despre
obiceiurile de Tu BiŞvat şi, respectiv,
despre sinagoga din Bistriţa.
ANDREEA GHIŢĂ

Cluj

Eveniment
în onoarea
“Drepţilor
Francezi”
În 13 ianuarie, Muzeul de Artă din Cluj
a găzduit vernisajul expoziţiei „Justes
de France”. Evenimentul, organizat cu
prilejul Zilei Mondiale de Comemorare a
Holocaustului, s-a dorit un omagiu pentru
cele şase milioane de evrei martiri şi cei
peste două mii de francezi care şi-au
riscat viaţa pentru a-i ajuta pe evreii
prigoniţi. Panourile cu un bogat material
ilustrativ au fost puse la dispoziţie de centrul muzeistic “Le Mémorial de la Shoah”
din Paris. (A.G.)

Şimleu Silvaniei

Încă din primele zile ale acestui an, conducerea Comunităţii din Tecuci
a programat în februarie o întâlnire amicală cu membrii comunităţii şi cu
simpatizanţi, pentru a marca Tu BiŞvat, Anul Nou al Pomilor. După ce s-a vorbit despre
semniﬁcaţia acestei sărbători, participanţii au fost serviţi, potrivit tradiţiei, cu fructe.
La fel s-a procedat şi de Roş Hodeş.

Tecuci

Ca în ﬁecare an, de aproape două decenii,
şi de acest Tu BiŞvat, în “Livada cu vişini” din
curtea Sinagogii s-a plantat un pom de către
un copil din comunitate. Anul acesta a fost rândul unei
fetiţe minunate, Maya Zilberman, să împlinească acest
simbol al primăverii în toiul unei ierni dezolante.
TIBERIU ROTH
Preşedinte

Braşov

Comunitatea Evreilor
a sărbătorit centenarul Lillei Pal

Satu Mare

Comunitatea Evreilor sătmăreni a sărbătorit-o pe venerabila doamnă Lilla Pal
la împlinirea vârstei de 100 de ani. Deşi a
trecut prin ororile lagărelor de concentrare
şi a dus o viaţă plină de evenimente, este
şi acum o persoană activă, care se bucură
de ﬁecare clipă a vieţii.

Iaşi

Lilla Pal a fost sărbătorită la ea acasă.
În afară de membrii comunităţii, care i-au
adus ﬂori şi cadouri, ea a fost salutată
şi de conducerea oraşului Satu-Mare,
precum şi de ﬁica, nepoata şi cele două
strănepoate ale sale.

Un nou număr al revistei “Prietenia”

A apărut un nou număr (3-4) al revistei „Prietenia“, publicaţie a Comunităţii Evreilor
din Iaşi. Redactată de Martha Eşanu, care este şi colaboratoarea noastră, revista are
numeroase articole interesante despre trecutul şi prezentul vieţii evreieşti din Iaşi.
Menţionăm în primul rând omagiul adus memoriei unei mari personalităţi ieşene,
care de curând a trecut în neﬁinţă, istoricul literar Leon Volovici, articole scrise de
prieteni de la Iaşi şi din Israel. Revista cuprinde articole despre istoria comunităţii
ieşene, despre personalităţi evreieşti din România şi din lume, pagini despre Israel,
o bogată tematică de cultură. Felicitări pentru acest număr, care satisface gusturile
celor mai exigenţi cititori!

ANIVERSĂRI
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FORMESCU ROZANA, vânzător stand
cărţi C.E.B., născută la 2 februarie 1931
FALIC HEINRICH, salariat DASM, s-a
născut la 6 februarie 1930
WOLF SANDA, coordonator programe
JCC, s-a născut la 9 februarie 1950
CREMER ADRIAN, Serviciul Bunuri
F.C.E.R., s-a născut la 13 februarie 1953
OLARU ADRIAN, şeful Serviciului de
Pietrărie al C.E.B., s-a născut la 14
februarie 1961
TANNER ISRAEL, AERVH, s-a născut la
16 februarie 1939
WEISBUCH BERNARD, salariat F.C.E.R.
la sinagogă, s-a născut la 19 februarie
1935
MAIER MARCEL HUGO, medic cardiolog
la Policlinica F.C.E.R., s-a născut la 21
februarie 1924
KULLER HARY, etno-sociolog, angajat al
Muzeului de Istorie F.C.E.R., s-a născut la
23 februarie 1929
ZILBERMAN AVRAM, administratorul
Cimitirului Filantropia, s-a născut la 23
februarie 1938
TRUŢER IVAN, Şeful CIR al F.C.E.R., s-a
născut la 23 februarie 1952
MAXIM ELENA, cercetător la Muzeul de
Istorie al F.C.E.R., s-a născut la 26
februarie 1937
BOZAS NADIA, serviciul IT F.C.E.R., s-a
născut pe 28 februarie 1950

•

– martie 2012 –

NEUMANN MARIA ELISABETA, asistent
social şi coordonator program “Copii în
nevoie” la DASM, s-a născut la 3 martie
1942
APOSTOL LUCIA, salariată la Serviciul
CAPI al F.C.E.R., s-a născut la 6 martie
1947
LIEBERMANN LIVIA, salariat F.C.E.R. la
Centrul de Istorie, s-a născut la 7 martie
1977
LEIBOVICI IOSUB, preşedinte C.E. Huşi,
s-a născut la 10 martie 1929
SORIN IULIAN, fost Secretar General al
F.C.E.R. s-a născut la 13 martie 1926
CONSTANTINESCU
DANIELA,
coordonator programe donaţii la DASM,
s-a născut la 15 martie 1970
MARINESCU ALEXANDRU, directorul
Centrului Iudaic pentru Editură şi
Publicistică, s-a născut la 19 martie 1955
WEXLER IANCU, preşedinte C.E. Roman,
s-a născut la 20 martie 1939
KLEIN DOVI BERTHOLD, directorul
Administraţiei Cimitirelor, s-a născut la 24
martie 1946
WEIMBLAT SOLOMON, preşedinte C.E.
Tecuci s-a născut la 25 martie 1949
ZILBERMAN EUGEN, paznic la Cimitirul
Filantropia, s-a născut la 26 martie 1941
FREIFELD MIRELA, medic cardiolog la
Policlinica F.C.E.R., s-a născut la 30
martie 1936

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOEMI MARIAN

Ziua I nt er naţională a Holocaustului

Anul acesta, la Şimleu Silvaniei comemorarea Zilei Internaţionale a Holocaustului, 27 ianuarie - zi în care în anul 1945,
lagărul Auschwitz a fost eliberat de către
Armata Roşie - a stat sub semnul tinereţii,
prieteniei şi speranţei. Cinci delegaţii de
tineri şi-au dat întâlnire aici în cadrul programului Tineri ambasadori. Este vorba
de elevi din oraşul Petah Tikva, elevi din
oraşele din Ungaria - Szarvas, Albertirsa
şi Nyirbator - înfrăţite cu Şimleu, o delegaţie de tineri din Chişinău, Republica
Moldova, la care s-au adăugat elevi de
la şcolile din localitate. În cadrul unui
program artistic şi educativ emoţionant,
tinerii din cele patru ţări au demonstrat
că doar prietenia, solidaritatea şi colaborarea trebuie aşezate la temelia unei
lumi viitoare mai bune şi mai sigure. De

asemenea, în intervenţiile lor aceştia au
subliniat că Holocaustul, cea mai neagră
pagină a istoriei mondiale, nu trebuie să
ﬁe uitat de generaţiile viitoare.
În organizarea Primăriei din Şimleu
Silvaniei şi a Muzeului Holocaustului din
Transilvania de Nord din localitate, acest
important eveniment s-a bucurat de prezenţa consulului Ungariei la Cluj, Excelenţa Sa Szucs Zoltan, a rabinului Zwika
Kﬁr din Israel, a prefectului judeţului Sălaj,
Vegh Alexandru, a deputatului Lucian
Bode, a lui Alexandru Hecht, preşedinte
fondator al Asociaţiei Memoriale Hebraica
Nuşfalău, a inspectorului general Ioan
Abrudan şi a directorului Direcţiei pentru
Cultură Sălaj, Doina Cociş. Au mai participat delegaţii ale comunităţilor evreieşti
din Cluj, Oradea şi a obştii evreieşti din

Sălaj, membrii Asociaţiei Culturale de
Prietenie România-Israel, oameni de
cultură, profesori, elevi, ziarişti. Festivitatea a fost condusă de către Septimiu
Ţurcaş, primarul oraşului Şimleu Silvaniei,
şi Daniel Stejeran, directorul Muzeului
Holocaustului din Transilvania de Nord.
Din păcate, E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, care
îşi anunţase participarea, nu a putut face
deplasarea la Şimleu Silvaniei, aeroportul
Otopeni ﬁind închis din cauza viscolului.
Excelenţa Sa a trimis un emoţionant mesaj de salut tinerilor prezenţi la eveniment
şi tuturor celorlalţi invitaţi.
CRISTIAN CONTRAS
Preşedinte al Filialei Asociaţiei
Culturale de Prietenie România- Israel Judeţul Sălaj
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IN MEMORIAM LEON VOLOVICI z.l.

„RABINUL LAIC”
Simpozionul dedicat istoricului literar
axat pe studiul antisemitismului şi Holocaustului în România, membru al Comisiei
„Wiesel”, profesor la Universitatea Ebraică din Ierusalim, plecat din Târgul Ieşilor,
formator de noi generaţii de istorici, Leon
Volovici z.l. - a fost moderat de directorul
CSIER, prof. univ. dr. Liviu Rotman. După
’90 – a arătat Liviu Rotman – Leon Volovici a revenit în presa culturală românească iar plecarea lui prematură în Lumea de
Dincolo a îndoliat deopotrivă oameni de
cultură români şi evrei. Vorbind despre
ceea ce a numit solidaritate intelectuală,
Liviu Rotman a arătat că, deşi ştia că viaţa
lui se aﬂă în contracronometru, Leon a
muncit ca să ﬁnalizeze opera lui Jean
Ancel,z.l., al cărui prieten a fost multă vreme.Poate nu întâmplător, chiar în aceeaşi
zi cu organizarea simpozionului din Bucureşti, 19 ianuarie a.c., la Centrul Cultural
din Ierusalim, Costel Saﬁrman modera o
reuniune în memoria coechipierului său
la conducerea Centrului, Leon Volovici
z.l, cu o participare la fel de prestigioasă:
Moshe Idel, Rafael Vago, Virgil Duda ş.a.,
a menţionat moderatorul. „Faptul atestă
nu doar apropierea distanţelor geograﬁce,
dar şi apropierea de gândire şi suﬂet” între
israelienii originari din România şi evreii
care trăiesc în România. „Ne adunăm în
jurul acestei mese pentru a evoca memoria celui pe care Norman Manea îl numea
”rabinul laic”.

România şi Israel. Graţie lui Leon Volovici,
a subliniat prof. Cornea, s-a putut edita
“Jurnalul” lui Mihail Sebastian. A făcut
parte şi din Comisia Wiesel, colaborând la
Raportul acestei Comisii. Dubla rădăcină
culturală română şi israeliană a însemnat
două trasee paralele cu punţi care leagă
România de Israel. Leon Volovici a reuşit
să confere dublei identităţi un statut real
şi nu utopic”, şi-a încheiat cuvântul prof.
Paul Cornea.

polonă, „trăgând cu ochiul” şi spre secţia
română. „Jurnalul” a trecut clandestin graniţa, ascuns în căptuşeala unui pardesiu.
Ajuns la Yad Vashem, a fost xerocopiat,
copia păstrându-se acolo iar originalul
expediindu-se familiei stabilite în Franţa.
După ce fragmente din „Jurnal” au apărut
în „Toladot”, ofensându-l pe Mircea Eliade, care trăia încă, familia n-a mai creat
probleme în publicarea „Jurnalului”. Leon
Volovici avea darul de a discerne răul mai
mic între două rele, a mai spus vorbitorul,
argumentându-şi aserţiunea cu un exemplu din propriile dileme.
Prof. univ. Mircea Anghelescu s-a referit la activitatea din România a lui Leon

„Balansul între Aici şi Acolo”
Prof. univ. Paul Cornea a abordat
dublul statut de intelectual – israelian şi
român - al lui Leon Volovici. Înainte de a
pleca, Leon se întreba ce va face în Israel,
se gândea că va trebui să abandoneze tot
ce a făcut până atunci. Dar nu s-a produs
dezastrul. ”S-a încadrat în noua comunitate, a depăşit handicapul necunoaşterii
limbii, a lucrat mai întâi la Yad Vaşem,
la secţia poloneză, apoi la Universitatea
Ebraică din Ierusalim, specializându-se
în probleme ale antisemitismului şi Holocaustului. A declarat că a avut o şansă,
dar pentru a izbuti era nevoie de calităţile
lui Leon - agilitate intelectuală, hărnicie,
tenacitate, spirit critic şi de suﬂetul lui
sensibil, cald, plin de umor, sincer şi deschis care avea cultul prieteniei şi o mare
doză de înţelepciune. Ştia să asculte pe
celălalt şi să dea un sfat. Se caracteriza
prin onestitate, detaşare de trivialitate
şi extragavanţe. Era bine cunoscut în
comunitatea română din Israel, a reuşit
să publice mai multe lucrări, printre care
minunata carte “De la Iaşi la Ierusalim
şi înapoi”. După 1989 a vizitat frecvent
România, a colaborat la publicaţiile culturale româneşti , a participat la colocvii, a
predat la centrele de iudaistică din România, a susţinut legăturile culturale dintre

O întâlnire comemorativă s-a derulat şi
la Centrul de cercetare a istoriei evreilor
central şi est-europeni de la Universitatea
Ebraică din Ierusalim, unde Leon Volovici a fost director, a precizat dr. Andrei
Oişteanu, care a făcut unele observaţii
de imagologie între evreii aşkenazim şi
sfaradim, între evreii polonezi, ruşi, unguri, români ş.a. În ierarhia valorilor pe
care le-au dat culturii israeliene, evreii
români s-ar situa undeva pe la mijloc
în mentalitatea colectivă, a opinat vorbitorul. În acest context, Leon Volovici
a reuşit să devină un reper israelian de
vârf în studiul antisemitismului: director,
autor de cărţi, conducător de doctorate,
acordând burse cercetătorilor canalizaţi
asupra acestei tematici. Vorbitorul însuşi
a beneﬁciat de o asemenea bursă pentru
„Imaginea evreului în cultura română”. În
procesul de elaborare a cărţii, prietenia
cu Leon Volovici a devenit mai strânsă.
Apariţia „Jurnalului” lui Mihail Sebastian,
în 1966, „a schimbat faţa” intelectuală şi
morală a României, meritorii ﬁind prefaţa
şi notele de subsol scrise de cel evocat.
Volovici a descoperit „Jurnalul” când era
cercetător la Arhivele Yad Vashem, secţia

Alexandru Şafran – LUMINI PENTRU VIITOR
Semnalăm cititorilor noştri şi iubitorilor de iudaism apariţia
primei cărţi postume din opera lui Alexandru Şafran (19102006) intitulată ”Lumières pour l’avenir, Réﬂections sur le
temps et l’éternité”, apărută la Editura Albin Michel, 2011, în
colecţia “Presences du judaisme”, condusă de Victor Malka.
Este vorba despre o culegere de texte, prefaţată de Marele
Rabin René-Samuel Sirat.
Aşa cum se aminteşte pe ultima copertă a cărţii, Al. Şafran,
una dintre ﬁgurile marcante ale rabinatului european, ales ca
Şef Rabin al României în 1940, la vârsta de 29 de ani, a jucat un
rol determinant în salvarea evreilor în vremea Soah-ului, apoi,
în exil,ales ca Mare Rabin al Genevei, în 1948, a desfăşurat
o bogată activitate spirituală şi politică în sprijinul cauzei evreieşti şi a Statului Israel. A fost nu doar un lider, ci şi un gânditor eminent al ﬁlosoﬁei
religioase, a cărui operă se întinde pe un parcurs de şapte decenii.
Lucrarea cuprinde predici sinagogale cu ocazia sărbătorilor,alocuţiuni la O.R.T.
(organizaţie ﬁlantropică importantă centrată pe educaţie) precum şi texte mai teoretice. Crezând în vocaţia universalistă a Torei, Al.Şafran insistă asupra legăturii
indisolubile care uneşte dimensiunile cele mai elevate (Cabala, mistica) de cele
doar în aparenţă mai umile (munca, relaţiile cu semenii), timpul liturgic şi timpul
istoric. Culegerea a fost dedicată Rabbanitei Sarah Şafran, soţia lui Alexandru, de
către Esther şi Joseph Starobinski-Şafran şi de Avinoam şi Edith Şafran. Sperăm
ca această carte să vadă lumina tiparului şi în limba română.
ŢICU GOLDSTEIN

Volovici, la contribuţia sa la Dicţionarul de
literatură română, editat la Iaşi, precum
şi la studiul său “Ideologia naţionalistă şi
«problema evreiască»”, în care s-a ocupat şi de cazul Mircea Eliade. El a acordat
atenţie şi situaţiei scriitorilor evrei din România, susţinând ca aceştia fac parte din
contextul românesc şi nu sunt minoritari.

A investit în tineri
Amintirea lui Leon Volovici a scos la
iveală o valenţă mai puţin cunoscută a
dr. Măriuca Stanciu: lirismul. Am ascultat
un eseu de bună calitate literară despre
Iaşi şi Ierusalim, în care imagini din cartea autobiograﬁcă a lui Volovici „De la
Iaşi la Ierusalim şi înapoi” se împleteau
cu propriile-i impresii de cititoare. Iaşiul
este Vitebsk-ul chagallian, cu inﬂexiuni
din literatura idiş, în „Mâinile mamei” şi
„Cum se face o potcoavă”. Este şi Iaşiul
ceauşist, în care episodul „coadă la lapte”
ilustrează cu umor amar mizeria umană
sistematizată: coada ajunsă până în uşa
casei, reﬂecţia „sunt şi eu la coadă” şi nefericirea de a nu ﬁ ajuns laptele până „i-a
venit rândul”. Amintirile despre reacţiile
antisemite la facultate, apoi la sanatoriul
unde autorul împarte camera cu un fost
şef de cuib legionar „curg fără zgură sentimentală”. Ierusalimul este oraşul care
leagă destinul cititoarei de al autorului
cărţii. Cei doi se întâlnesc în autobuzul
care duce spre Campusul Universităţii
Ebraice. Măriuca îi vorbeşte de studiul
despre Gaster la care lucrează. „De ce
nu – un doctorat?”, o stimulează Leon.
Iată încă o istorie a unei cărţi de succes,
„năşită” de Volovici!
Există un „balans” între „aici” – Ierusalim – şi „acolo” – Iaşi devenit din reverie
realitate, după ’90.
Vorbind în numele tinerilor cercetători,
dr. Camelia Crăciun a evocat legătura
excepţională pe care Leon Volovici o avea
cu tinerii. Ea a recunoscut că lui Leon îi
datorează interesul pentru intelectualitatea evreiască, pentru istoria Holocaustului, în general pentru studiile iudaice.
„A investit în tineri care recunosc că le-a
marcat debuturile şi carierele. Tânăra
generaţie de cercetători şi universitari îi
datorează mult lui Leon Volovici”, a spus
în încheiere vorbitoarea.

Nevoia de perpetuare
a moştenirii Volovici
Ipostaza de cercetător al istoriei Holocaustului în România a fost evidenţiată de
preşedintele AERVH, dr. Liviu Beris, care
l-a întâlnit la Washington, unde avea loc o
întrunire a Comisiei „Wiesel”. I-a remarcat
rigoarea, profunzimea cunoştinţelor, capacitatea de deschidere spre dialog, pentru
că acceptarea „diversităţii de idei” nu înseamnă „slăbiciune”; e o calitate. Discuţiile
în contradictoriu deveneau pentru el un act
de complementaritate. Volovici a prezentat
problema antisemitismului în toată complexitatea ei. „A traversat două totalitarisme şi
a rămas om normal într-o lume nebună”,
a conchis vorbitorul. Gen. Mihail Ionescu,
fost vicepreşedinte al Comisiei „Wiesel”,
l-a cunoscut pe Leon Volovici cu prilejul
activităţii în cadrul acestei comisii.. A avut
mai multe întâlniri, prilej cu care a observat că era conectat la mediul românesc.
După dr.Lya Benjamin, Leon Volovici a fost
principalul său sfătuitor în redactarea părţii
care i-a revenit din Raportul Comisiei. A
avut întotdeauna un mare respect pentru
el. Gen. Ionescu a vorbit cu admiraţie şi
despre alte aspecte ale activităţii scriitorului, printre care un articol scris în 2007
despre cum va arăta România în 2027, cu
o serie de observaţii pertinente.
Dr. Alexandru Florian a declarat că,
mai întâi, l-a cunoscut pe Leon Volovici
din lecturi şi s-a referit la „Naţionalism şi
antisemitism în cultura română”. În lucrare
se face referire la o scrisoare a tatălui său,
ﬁlozof de prestigiu, care considera că publicarea volumului IX – publicistică – din
operele complete ale lui Mihai Eminescu
face un deserviciu operei sale şi solicita
republicarea volumului cu note de subsol
pentru înţelegerea antisemitismului în
cultura română. Vorbitorul a condamnat
faptul că există literaţi români cu vederi
antisemite în a doua jumătate a secolului
XIX şi în secolul XX care ﬁgurează în
manualele şcolare de azi şi a considerat
meritorie publicarea „Jurnalului” lui Mihail
Sebastian de către Leon Volovici, alături
de „Anii ’30, extrema dreaptă” de Zigu
Ornea şi „Capcanele istoriei. Elita românească intelectuală între 1930 – 1950”
de Lucian Boia. „Jurnalul a cutremurat
intelectualitatea românească”.
Un omagiu special i-a fost adus de
prof. George Voicu. Regretul pe care şi
l-a manifestat de multe ori Volovici a fost
că nu avea studii de ﬁlosoﬁe deşi avea
aură de ﬁlosof, ﬁind un înţelept. Înţelepciunea lui se poate explica prin ﬁliera
culturii iudaice, combinată cu un iluminism
laic. De aceea lui nu-i plăcea să ﬁe supranumit rabin. Era un bun îndrumător, avea
vocaţie pedagogică, era un fel de Nathan
Înţeleptul iar sursa înţelepciunii sale era
erudiţia, a arătat cel ce a fost un prieten
foarte apropiat al lui Leon Volovici.
Valoarea intelectuală a lui Volovici,
ca editor şi istoric în domeniul istoriei
Holocaustului în România a fost evidenţiată, de asemenea, de dr. Lya Benjamin.
Domnia sa a amintit de ultima lor întâlnire,
din noiembrie 2011, când i-a mărturisit că
i-a rămas un „gust amar” legat de nota de
desolidarizare a Editurii Hasefer faţă de
aﬁrmaţiile lui Jean Ancel în „Contribuţii
la istoria României. Problema evreiască.
1933 – 1944”. Vorbitoarea s-a referit la
articolul despre A. L. Zissu, scris de cel
evocat, publicat în volumul colectiv „Memorie şi istorie”, articol în care evidenţia
calităţile intelectuale indiscutabile ale lui
A. L. Zissu şi îl combătea pe Lucian Boia
care vedea intelectualitatea evreiască „o
apă şi-un pământ, în întregime orientată
spre stânga”. “Prin dispariţia lui Leon
Volovici am pierdut încă o mare personalitate”, a subliniat vorbitoarea.
Continuându-i ideea, moderatorul a
pus în valoare o aﬁrmaţie a lui Volovici
în care face elogiul „ereziei”, legată de
cartea lui Zissu, „Ereticul de la Mânăstirea
Neamţ”. „Zissu este adeptul unei comuniuni între individ şi Divinitate”. Aﬁrmaţia
conduce spre deﬁniţia de „rabin laic”, dată
de Manea.
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
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Expoziţia avangardei evreieşti din România
În afară de întâlnirea cu creaţii Victor Brauner – Retrato do Poeta Ilarie Voronca
extraordinare, expoziţia de la Muzeul
Israel exprimă un punct de vedere
foarte interesant despre centru şi
periferie în artă şi ne reaminteşte
motivul pentru care Marcel Iancu
a fost recunoscut pe plan mondial.
«Davka Artiştii avangardei evreieşti din
România» este o expoziţie fascinantă
din punct de vedere istoric şi include
creaţii extraordinare, dintre care o
parte considerabilă nu au fost expuse
în trecut. Perioada de timp: de la
mişcarea Dada din Zürich în timpul
primului război mondial, până la
suprarealismul de la sfârşitul anilor ‘30.
Se pare că importanţa sa deosebită
(cu siguranţă din punctul de vedere
israelian) constă în accentul pus
pe problema identităţii centrului şi a
periferiei şi de asemenea pe istoria
artei iudaice.
Până recent, preocuparea criticilor
era de a se concentra asupra artiştilor
din vestul şi centrul Europei. În urmă
cu aproximativ un an şi jumătate s-a
deschis expoziţia «Sunt român - axa
Bucureşti -Tel Aviv» la Universitatea
Ben Gurion din Beersheva (curatori
Haim Maor şi Claudia Lazer). În cadrul
acesteia au fost expuse creaţii a 20
de artişti din România şi 10 din Israel.
Grupa din România a inclus creaţii ale
lui Victor Brauner, în timp ce Marcel
Iancu a fost prezentat ca făcând parte
naţionalismul din România la începutul
din grupa israeliană. În prezent ambii anilor ‘20, când România năzuia spre
artişti sunt expuşi în cadrul expoziţiei o ţară cu o unică naţionalitate. Radu
de la Muzeul Israel, ca făcând parte din Stern a cercetat o serie de publicaţii din
avangarda artiştilor evrei din România. domeniul artei din România, care aveau
Victor Brauner, Marcel Iancu şi Tristan un facor comun: manifestări de ură faţă de
Tzara (născut Samuel Rozenstock) ale străini şi antisemitism. Artiştii prezentaţi în
căror creaţii sunt expuse, sunt artişti foarte cadrul expoziţiei au suferit în mod direct
cunoscuţi: ceilalţi patru artişti ale căror din cauza antisemitismului exacerbat
creaţii sunt de asemenea extraordinare, din România acelui timp. România a
nu sunt cunoscuţi. Muzeul Israel este fost ultima ţară care a acordat cetăţenia
cea de-a doua STAŢIE a expoziţiei, română populaţiei evreieşti născută pe
după muzeul de istorie a evreilor din tărâmurile ei (în 1938, o dată cu extinAmsterdam, pentru care a fost concepută. derea fascismului, a anulat cetăţenia
Expoziţia a fost deci prezentată în cadrul acestora). Naţionalismul exacerbat a dus
unui muzeu cu prizmă etnică evidentă, uneori la împotriviri faţă de însuşi faptul
ceea ce se pare că a accentuat problema că un număr de evrei erau implicaţi în
identităţii grupei de avangardişti evrei din artă ca profesie, arta ﬁind considerată ca
România.
întruchiparea etniei. Explicaţia curatorului
Stern în legătură cu dorinţa artiştilor evrei
din România de a se alătura avangardei
Avangarda luptătoare
este explicaţia istorică acceptată privind
Într-un articol din catalogul atât de marea lor importanţă în mişcarea moderbine realizat, Radu Stern, unul din cei nistă în general (cinci dintre întemeietorii
doi curatori ai expoziţiei, scrie despre mişcării Dada din Zürich erau evrei născuţi

în Romania). Mulţi evrei au sperat în
cadrul mişcării moderniste al cărei
motto era eradicarea trecutului şi
pregătirea viitorului, că etnia lor
nu va reprezenta un obstacol. În
mod paradoxal, în multe locuri din
Europa, modernismul era identificat cu etnia evreiască, astfel
încât izolarea socio-culturală a fost
multiplicată deşi într-o versiune
diferită de trecut. Artiştii evrei
au reacţionat la respingerea
artei lor printr-o erupţie de creaţii
intelectuale şi artistice, care şi-au
găsit exprimarea prin publicaţii
şi organizarea de expoziţii în
perioada anilor ‘20, în majoritatea
lor pe teme sioniste (ca de exemplu
mobilizarea de donaţii pentru
înﬁinţarea Universităţii Ebraice din
Ierusalim). Înflorirea avangardei
luptătoare evreieşti a fost de scurtă
durată deoarece artiştii au părăsit
România, ca reacţie la persecuţiile,
uneori violente, pe măsură ce
fascismul prindea rădăcini. Brauner
s-a stabilit la Paris prin anii 30,
Iancu a emigrat în Israel în 1941,
iar Paul Păun, 20 de ani mai târziu.
Materialul istoric din catalogul
de excepţie clarifică faptul că
preocuparea spre modernism şi
rădăcinile mişcării Dada au existat
în creaţiile lui Marcel Iancu (şi a
fraţilor săi Jules şi George) cât
şi a lui Tristan Tzara, încă dinainte de
stabilirea la Zürich, la începutul primului
război mondial. Lucrările lui Marcel Iancu
dovedesc de ce artistul s-a bucurat de
o recunoaştere internaţională de către
lumea artistică a vremii şi motivul pentru
care ocupă un loc de frunte în istoria artei
israeliene. Şi ﬁindcă, în ultimii ani au fost
expuse, nu o dată, lucrări mediocre ale
ilustrului artist, este absolut necesar să
amintim adevărata sa valoare artistică.
Pe lângă creaţii din colecţia din Israel,
ca de exmplu «Bal la Zürich» sunt
expuse creaţii excepţionale aparţinând
Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti,
îndeosebi din perioada în care Iancu s-a
întors în România din Germania. «Cafe
Concert» (1925 -1927) este o creaţie de
un expresionism vulcanic. Se remarcă
în cadrul acestei creaţii preocuparea
lui Iancu privind spaţiul şi suprafaţa din
cadrul lucrării, preocupare ce se relevă de
asemenea în lucrarea abstractă din 1930,
tablou expus în cadrul acestei colecţii.

Vernisajul expoziţiei Alma Redlinger
Sﬁdând viscolul şi gerul, bucureşteni
iubitori de Frumos au venit să-l celebreze
întruchipat în pânzele Almei Redlinger, la
Galeriile Veroniki Art. A fost o reîntâlnire
cu o artistă a cărei faimă a depăşit demult
graniţele României. Mereu ea însăşi, distilând în manieră proprie marile curente
artistice de avangardă care au format-o,
cubismul, în special – Alma ﬁind una din
eminentele eleve ale lui Maxy –, şi-n acelaşi timp, înzestrată cu o forţă de reînnoire
pe care puţini creatori ajunşi la maturitate
o dovedesc.
De când am început să mă familiarizez
cu lumea artistei? S-a întâmplat după
1990, din momentul în care revista s-a
metamorfozat intrând în actualitate şi mari
artişti evrei români contemporani – cum
e şi Alma Redlinger – au păşit în paginile
ei. Mai întâi, am cunoscut-o ca reporter
la vernisaje, unde am înţeles câte ceva
din permanenţele picturii sale: atelierul
– personaj, luarea în posesie şi transﬁgurarea lucrurilor, oamenilor, peisajelor
pe lângă care trecem fără să le privim.
Apoi – vizitatoare în „spaţiul privilegiat”,
cum numea criticul de artă Luiza Barcan,
prezentatoarea acestei expoziţii, atelierul
artistei, în care am petrecut o dimineaţă
întreagă, acolo unde poţi degusta via
pe îndelete, pipăi miezul fructului oferit
privirilor mai târziu, când el s-a copt. Un

alt privilegiu: ghizi mi-au fost Alma şi
Laci, soţul şi primul ei critic; cel mai necruţător, ﬁindcă exigenţa vine din iubire.
Treptat-treptat am aﬂat povestea ﬁecărui
tablou: cum s-a născut şi unde, momentul
lăuntric, cine-s „eroii”, de ce - colajele,
sﬁdarea „picturii de gen”, ﬁindcă „natura
moartă” e vie, de ce - trecerea timpului,
cum se poate contrapuncta stridenţa,
vulgaritatea, ignoranţa contemporane prin
muzică şi lectură, prin bun gust. Înainte
de a-i cunoaşte familia – acum i-au fost
alături, la vernisaj, toate generaţiile: soţ,
copii, nepoţi, inclusiv Tudor, cel mai tânăr
membru al familiei, strănepotul în vârstă
de trei ani, am făcut cunoştinţă cu ﬁecare
dintre ei re-deﬁnit pe pânză prin ce are
mai profund, în interpretarea iubitoare,
dar obiectivă a Almei, creând o altfel de
simbioză între ﬁinţa ei şi ale celor dragi.
Simbolic – au fost aşezate alături două
autoportrete: primul, în anii de început
ai aﬁrmării, lucrat în manieră clasică; al
doilea, datat 2012, sinteză a căutărilor
şi soluţiilor oferite de modernitate. În
ambele – aceeaşi poziţie: semiproﬁl, în
faţa şevaletului, priviri pătrunzătoare,
fără zâmbet, un chip scrutând lumea şi,
deopotrivă, întors spre sine. Artista ştie
să îndulcească rigoarea liniilor în dialogul
lor cu pata de culoare, să încălzească
treptat raţionalitatea sub impulsul poeziei

lăuntrice răsfrânte asupra a tot ce atinge.
Expoziţia, intitulată „Atelier 2011”,
este atât rezultatul acumulărilor cât şi al
descoperirilor artistice celor mai recente.
„Alma Redlinger nu a lăsat niciodată
pensula din mână”, observa Luiza Barcan. O parafrază la dictonul latin, preluat,
poate, de la Zola, „nici o zi fără un rând”.
Pentru artistă - sigur, mod de viaţă. A
picta înseamnă, pentru ea, bucurie şi
este semniﬁcativă desăvârşirea la care a
ajuns într-una din „pietrele de încercare”
ale oricărui maestru: transparenţa sticlei,
refracţia, oglinda în oglindă. De fapt – unul
din laitmotive, alături de tabloul în tablou
sau amintire-prezent, interferenţele pictură – muzică - literatură, mai nou, pictură
- design. Echilibrul structural, optimismul
„bine temperat” ne conduc la o formulă
de viaţă pe care Adrian Buga, autorul
albumului „Alma Redlinger”, apărut anul
trecut, cu prilejul retrospectivei de la
Dalles, o rezuma într-o strofă de William
Blake: „A vedea lumea într-un ﬁr de nisip/
Cerul - într-o ﬂoare sălbatică/ A cuprinde
Inﬁnitul în palma mâinii tale/ Şi Eternitatea – într-o oră”. Mă refer la admirabilele,
raﬁnatele ﬂorale: ciulini, nuferi, scaieţi;
la „ultimele frunze” ori „creanga de la
Cărtureşti”. Mai trebuie spus că artista a
inaugurat, în 2006, această Galerie, găzduind de atunci până azi nume mari ale

Această preocupare a fost împărtăşită
şi de Arthur Segal, veteranul colecţiei
expuse, care a făcut de asemenea parte
din colecţia expusă în cadrul expoziţiei.
Arthur Segal a dezvoltat pe parcursul
anilor o preocupare privind anularea
perspectivei. Portretul lui Voronca este
cea mai interesantă dintre lucrările lui
Brauner din cadrul expoziţiei. Lucrările
din anii 20 aprţinând muzeului Eco
din Tulcea, România, includ tablouri
ca «Adam şi Eva» şi culminează cu
«Procesiunea», lucrare care aduce
corpul uman la marginea abstractuluI.
În lucrarea «Adam şi Eva», Adam are
privirea unui animal prins în capcană,
iar Eva, care este în general redată ca
o femeie care respinge şi atrage, deşi
ţine mărul, privirea îi este interiorizată.
Altă creaţie a lui Brauner: “Dragului meu
Saşa Pană”, reprezentând portretul
poetului Alexandru Binder. Aceasta este
o lucrare senzuală, capul pluteşte şi
există o stare de tensiune între buzele
pline şi senzuale ale poetului şi fundalul
tabloului de culoare roşie. Brauner este
artistul cel mai apropiat de suprarealism,
mişcare cunoscută prin inﬂuenţa asupra
majorităţii artiştilor expuşi. Artistul avea
legături strânse cu suprarealiştii şi a
pictat portretul lui André Breton, cel care
a declarat la sfârşitul celui de-al doilea
război mondial că Bucureştiul ar ﬁ “noua
capitală a suprarealismului”. Această
iluzie s-a spulberat încă din 1947, odată
cu schimbarea regimului în România,
după o foarte scurtă perioadă de libertate.
Dintre creaţiile lui Maximilian Herman
Maxy (1895-1971) este expus portretul
scriitorului Al. Dominic, din 1925, din
colecţia Muzeului Naţional din Bucureşti.
Acesta este un portret în care se observă
inﬂuenţa lui Cezanne şi Picasso, conştientizarea mişcărilor artistice din vremea
respectivă ca în «Noua Obiectivitate».
Maniera deconstrucţiei personajului
dezvăluie o construcţie complexă şi chiar
îndrăzneaţă a picturii. Portretul de femeie
«Doamna Ghitas» care a fost realizat
cu un an înaintea celui menţionat mai
sus,este şi el, de excepţie. Maxy este
una din «descoperirile» expuse ca şi
Jules Perahim (1914-2008), născut Iulius
Blumenfeld. Tabloul său «The Board», din
1936, este creat sub inﬂuenţa satirică a lui
Goya, cât şi sub cea a expresionismului
german.În tablou se văd patru personaje
care consfătuiesc într-un mod ce nu prevesteşte nimic bun, într-un spaţiu nedelimitat, şezând pe fotolii absolut moderne.
SMADAR SHEFFI
(Din “Haaretz“, Israel)

Alma Redlinger – Atelier

artei plastice româneşti contemporane.
Alma Redlinger ştie să domine culoarea,
să facă din fundal un personaj – cheie,
să acorde detaliului importanţa pe care o
merită, să ordoneze întretăierile, să gândească poziţiile, să migălească aparentaccesoriile, să calculeze tuşele stârnind
o multitudine de mişcări vii, armonioase,
să venereze înaintaşii cu care rezonează,
rămânând ea însăşi. Foarte frumoasă replica artistei, invitată să vorbească, la
sfârşit: „Eu am spus ce am avut de spus”.
IULIA DELEANU
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Transnistria, numele tău e suferinţă
Inaugurăm, din acest număr, o rubrică dedicată memoriei suferinţelor îndurate
de evreii români în timpul Holocaustului, aşa cum le povestesc unii supravieţuitori
ai Şoahului sau urmaşi ai acestora.
Publicăm, mai jos, rândurile transmise redacţiei de un cititor, care, din modestie
şi pentru că marile dureri sunt mute, doreşte să rămână anonim. El îşi aminteşte
de felul în care s-a stins mama sa, într-un februarie de acum 70 de ani, răpusă de
foame şi frig în lagărul Peciora.
„Cred că se cuvine ca azi să ﬁe cunoscute şi să ﬁe apărate de vălul uitării
împrejurările care au dus la martiriul
evreilor români deportaţi în Transnistria,
printre care s-au numărat şi părinţii mei”,
se arată în scrisoarea din care cităm:
„Tata (Sigmund) şi mama (Rosalie) au
fost deportaţi, dintr-o eroare, din oraşul
Dorohoi, aşa cum s-a întâmplat evreilor
şi din alte localităţi din respectiva regiune
a vechiului Regat. Din Dorohoi au fost
expediate două convoaie în Transnistria.
Inainte de a se continua cu un al treilea
convoi, vestea a ajuns la urechile autorităţilor din Bucureşti, care au sistat deportarea evreilor din Dorohoi. Pentru părinţii
mei, această măsură a sosit prea târziu,
ﬁindcă ei au plecat în al doilea convoi.
Nimeni nu s-a mai gândit ca persoanele
trimise „din greşeală” în Transnistria să
ﬁe aduse înapoi.
La câteva luni după deportare, tata a
murit de tifos exantematic în lagărul Moghilău. Mama mi-a transmis vestea pe un
petec de hârtie, care mi-a parvenit ca prin
miracol. Rămasă singură şi imobilizată de
boală, mama a fost expediată din lagărul
Moghilău în cel de exterminare de la Peciora, loc în care cei sosiţi erau lăsaţi de
izbelişte. Din spusele unei vecine, care a
reuşit să supravieţuiască şi care a rămas

lângă ea până în ultima clipă, mama şi-a
găsit sfârşitul în chinuri cumplite, de frig,
foame şi boală, aflându-şi un aşa-zis
adăpost într-o ruină de casă părăsită, fără
uşi şi ferestre, în cumplita iarnă rusească
din 1942.
Când am aflat – mult mai târziu –
toate acestea, am regretat că bieţii mei
părinţi nu s-au numărat printre victimele
pogromului din Dorohoi, care avusese
loc cu câteva luni înaintea deportărilor şi
în care au murit împuşcaţi vreo cincizeci
de evrei. Pogromul, oricât de îngrozitor a
fost, le-ar ﬁ asigurat o moarte mai blândă
decât chinurile în care şi-au găsit sfârşitul
în lagărele transnistrene”, ne spune cititorul nostru.
Dar povestea nu se sfârşeşte aici,
familia în cauză ﬁind urmărită de o soartă
de o cruzime cutremurătoare. Scrie, în
continuare, autorul rândurilor pe care le
reproducem, ajuns azi la vârsta de 93
de ani: „Fratele meu Henry, căruia i se
zicea Puiu, a fost deportat la Bucureşti,
împreună cu întreaga sa familie”. Angajat
ﬁind la o ﬁrmă, când a primit ordinul de
chemare la munca obligatorie, patronul l-a
anunţat că nu-l va plăti în perioada în care
se va aﬂa la muncă; în schimb, acesta i-a
promis să-l plătească cu ora, dacă va veni
la muncă sporadic.

Am citit…, am trăit…, am scris
Sunt din Focşani. Când a început
prigoana, aveam 13 ani şi făceam parte
dintre cei şapte mii de evrei din judeţul
Putna (acum judeţul Vrancea). Cifra de
şapte mii am aﬂat-o din recent apărutul
volum de documente Evreii din Vrancea
în timpul Holocaustului (Hasefer, 2011),
alcătuit de Bogdan Constantin Dogaru
şi publicat sub egida Centrului pentru
Studierea Istoriei Evreilor din România.
În momentul apariţiei cărţii, comunitatea
evreiască locală are, potrivit datelor furnizate de ea însăşi, doar 165 de membri,
dar o parte dintre ei nu sunt din judeţul
Vrancea (fost Putna), ci locuiesc în alte
două foste reşedinţe de judeţ (Buzău şi
Râmnicu Sărat).
Aşadar, mai trăiesc şi au rămas pe loc
foarte puţini dintre cei care erau atunci
acolo. Am citit culegerea de documente
ca pe o foarte bine venită reconstituire
(târzie) a atmosferei şi condiţiilor în care
ai mei, eu, noi toţi, am îndurat constrângerile şi persecuţiile din anii războiului.
Domnul Bogdan Constantin Dogaru,
profesor de istorie şi cercetător la Arhivele
Naţionale Vrancea, studiază de mai multă
vreme istoria evreilor vrânceni. A publicat,
tot la Hasefer, volumul “Congresele sioniste de la Focşani (1881-1883)”, iar în
revista Menora, editată de comunitatea
evreiască locală, scrie frecvent pe teme
cum ar ﬁ: contribuţii ale evreilor la viaţa
culturală a Focşaniului, şcolile evreieşti
din Panciu, etc.
Noua sa carte recapitulează şi ilustrează pe bază de documente – nu şi de
mărturii: deşi greu de obţinut, acestea
l-ar ﬁ ajutat să completeze şi să nuanţeze
ceea ce se găseşte în arhive – câteva
dintre măsurile legislative care i-au privat
de drepturi, i-au umilit şi i-au făcut să
sufere pe evreii din Focşani şi din judeţul
Vrancea în anii dictaturii antonesciene.
Regăsesc aproape toate restricţiile care
ne-au redus continuu drepturile şi ne-au
îngreunat şi urâţit viaţa, de la interdicţia de
a părăsi oraşul la conﬁscarea proprietăţilor şi a fel de fel de bunuri, la alungarea
din şcoli, din funcţii, la „românizarea”
fabricilor, a atelierelor, a magazinelor şI
mai ales la umilitoarea, inutila, silnica,
„muncă obligatorie”. Sunt enumerate

Într-o zi, Puiu, dorind să câştige o bucată de pâine pentru familia lui, a lipsit de
la tabăra de muncă obligatorie şi a venit
la patron. Absenţa lui a fost sancţionată:
judecat de Curtea Marţială a Capitalei, a
fost condamnat la trei luni de închisoare
corecţională, pedeapsă pe care a ispăşit-o în totalitate la Jilava. „În ziua în care
urma să ﬁe eliberat, printr-o decizie a
oﬁcialităţilor, pedeapsa i-a fost suplimenMonumentul dedicat vaselor Struma şi Mefkure

tată – fără judecată – ﬁind condamnat la
deportarea în Transnistria, soartă pe care
a împărtăşit-o întreaga sa familie. Trecem
peste „amănuntul” că astfel a fost încălcat
unul dintre cele mai cunoscute principii de
drept, respectiv NON BIS IN IDEM, adică
nu poţi ﬁ judecat şi condamnat de două
ori pentru aceeaşi faptă.
Fratele meu a supravieţuit lagărului
de la Panaitovca, nu însă şi soţia sa,
Lea, şi ﬁica, Toni, care fuseseră deportate separat şi de care Puiu nu a mai
ştiut nimic până la întoarcerea sa în ţară.
Când s-a întors acasă, în Bucureşti, şi-a

AŞA A FOST LA

toate detaşamentele constituite nu pentru
că prestaţia lor ar ﬁ fost de folos cuiva,
ci doar pentru a-i scoate pe oameni de
la rosturile lor, nelăsându-i să-şi câştige
existenţa, pentru a-i sili să trăiască în
condiţii improprii şi să facă munci degradante şI extenuante. Nu ştiam că au
fost atâtea locuri de osândă: cunoşteam
existenţa lagărelor de muncă de la Doaga, Suraia, Soveja şi a altor câteva, dar
Bogdan Constantin Dogaru enumeră mult
mai multe, unele constituite ad hoc, fel
de fel de instituţii cerând să li se trimită
evrei pentru a executa fără vreo retribuţie
lucrări pentru care altminteri ar ﬁ trebuit
să plătească.
Tabelul cu evreii din detaşamentul
„Câmpuri” indică pe lângă nume, meserie, adresă, şi gradul militar al celor 97
de bărbaţi trimişi să lucreze la refacerea
drumului Panciu-Soveja. Primul pe listă
este fratele mai mic al mamei mele, Moise
Revici, sublocotenent, licenţiat în drept,
numit şeful acestui detaşament format
exclusiv din evrei cu livret militar de soldaţi, fruntaşi sau caporali.
Întâlnesc cunoscuţi pe toate listele. De
mai multe ori revine numele tatălui meu,
doctorul Moise Solomon, care ﬁgurează
iar şi iar pe listele de ostateci şi, de asemenea, pe lista medicilor evrei urmând a ﬁ
trimişi pe perioade de 60 de zile pe lângă
detaşamentele de muncă obligatorie şi ulterior rechiziţionaţi pentru nevoile armatei,
ﬁind înregistrat ca „medic primar internist,
absolvent al Facultăţii de Medicină din
Iaşi, în 1923, cu drept de liberă practică
din 1924, intern al Spiridoniei Iaşi, medic
secundar la Spitalul “Profetul Samoil” din
Focşani, medic de circumscripţie, medic
al Comunităţii Evreilor din Focşani”. Enumerarea caliﬁcărilor lui omite gradul de
căpitan în rezervă dobândit printr-o lege
din 1935, după ce în 1919 fusese lăsat
la vatră cu gradul de caporal şi decorat
cu medalia “Bărbăţie şi Credinţă” pentru
că se înrolase voluntar pentru a pleca pe
front la vârsta de numai 19 ani. Oricum,
la fel ca unchiul meu, sublocotenentul de
cavalerie şi cu toţi ceilalţi evrei, fusese
scos din cadrele armatei şi i se luase
arbitrar gradul prin decretul-lege din 4
decembrie 1940.

Da, tata a fost ostatec, adică era închis
cu scopul declarat de a ﬁ împuşcat dacă
s-ar ﬁ produs vreo tulburare în oraş. Apare
în repetate rânduri în această postură în
paginile cărţii, iar eu n-am uitat că mă
duceam să-l zăresc dincolo de gardul
şcolii evreieşti de pe strada Ştefan cel
Mare, unde erau ţinuţi ostatecii. Sunt
însă şi amintiri din vremea aceea a căror
întemeiere lipseşte în mod inexplicabil
din studiul profesorului Dogaru. El a omis,
de pildă, Steaua lui David, un Magen
David galben pe fond negru, pe care am
fost obligaţi cu toţii să-l purtăm, o vreme,
ori de câte ori ieşeam din casă. Familia
mea a comandat peceţile de atestare a
evreităţii la ceaprazarul care, tot pe un
petec de postav negru, brodase cu litere
aurite, in relief, LFF 288, numărul meu
matricol de la liceul unde acum nu mai
aveam ce căuta.
Fiecare nouă lege sau ordonanţă ne
împingea şi mai în afara societăţii din care
făceam parte. După decizia de a conﬁsca
aparatele de radio ale evreilor, am rămas
fără Philips-ul la care auzisem, îngrozită,
în august 1940, că am fost alungaţi din
străjerie ceea ce, ştiam, implica şi alungarea din şcoli.
Cutremurul din 10 noiembrie 1940,
care produsese mari distrugeri şi dureros de multe victime la noi, la Focşani,
fusese, ştiam, catastrofal pentru Panciu,
ştergând, aproape orăşelul de pe faţa
pământului. N-am ştiut însă – şi am aﬂat
abia din volumul Evreii din Vrancea în
timpul Holocaustului – că Ion Antonescu
a proﬁtat de catastrofă pentru a crea un
model de puriﬁcare etnică urmând, probabil, să devină prima etapă a unui program
la scară naţională. Este citată stenograma
şedinţei din 18 noiembrie 1940 a Consiliului de Miniştri, la care s-a discutat necesitatea reclădirii oraşului. „Să-l refacem,
a spus generalul Antonescu, dar pentru
români. Nici un jidan nu se va mai instala
acolo.” La 6 august 1942, dictatorul avea
să dea un decret prin care Panciu era
declarat localitate „cu caracter românesc
şi creştin, cu excluderea oricărui element
evreiesc” şi se preciza că „oraşul şi suburbanele lui dărâmate de cutremurul de la
10 noembrie 1940 se reconstruiesc, sub

găsit locuinţa, din care plecase doar cu o
boccea, ocupată de un personaj căruia
autorităţile i-au repartizat-o TALE QUALE,
cu tot ce se aﬂa în ea. Când a auzit cine
este fratele meu, noul proprietar l-a dat
afară fără să-i permită să ia nici un ac din
fostul său avut”, ne povesteşete cititorul
nostru, care continuă: „De la acest om a
aﬂat Puiu de deportarea ﬁicei şi soţiei sale
şi că rămăsese fără familie şi fără cămin.
În această situaţie disperată, Puiu a reuşit
să contacteze o organizaţie sionistă care
– cu acordul tacit al autorităţilor române
– organiza plecări clandestine spre Ţara
Sfântă. La 15 Av 5705 s-a îmbarcat la
Constanţa pe vasul MEFKURE care, în
noaptea următoare plecării, a fost scufundat de un submarin în ceea ce s-a
numit Tragedia MEFKURE. Fratele meu
şi-a pierdut viaţa, împreună cu alţi 300 de
olimi, în valurile Mării Negre”.
Aceasta a fost – pe scurt – relatarea
martiriului pe care l-au suferit cei cinci
„kedoşimi” dintr-o singură familie.
„Ceva ar mai ﬁ totuşi de completat la
relatarea acestui episod din Holocaust.
Făcând parte din aceeaşi familie, ﬁecare
dintre cei martirizaţi a avut de îndurat
o soartă diferită şi şi-a găsit sfârşitul în
împrejurări diferite, în locuri diferite. Toate însă sunt speciﬁce şi reprezentative
pentru ceea ce a fost Holocaustul în România”, concluzionează autorul scrisorii
primite la redacţie.
Noi nu mai putem adăuga nimic, decât
ca Dumnezeu să le binecuvânteze memoria. Iar noi să nu uităm niciodată, astfel
încât ororile să nu se mai poată repeta.
ALEXANDRU MARINESCU

FOCŞANI

înaltul patronaj al Conducătorului Statului,
Mareşalul Ion Antonescu”. Toţi cei şase
sute de evrei au fost izgoniţi din oraş,
mărfurile comercianţilor au fost conﬁscate
integral, clădirile sau ruinele lor au fost
prădate. Oamenii locuiau acolo de cincişase generaţii, 22 dintre cei 44 de eroi
pe care-i dăduse oraşul în timpul primului
război mondial fuseseră evrei.
Un adevăr poate mai puţin ştiut
care răzbate din aproape toate paginile
cărţii este că asprimea persecuţiilor şi a
discriminării a fost de multe ori atenuată
de reticenţele şi chiar de împotrivirea
pasivă a unei bune părţi a populaţiei. La
ﬁecare câteva pagini sunt menţionate
cazuri de români, ﬁe funcţionari de stat
cu misiunea de a aplica măsurile discriminatorii, ﬁe simpli particulari, care,
uneori în schimbul unor foloase materiale,
dar cel mai frecvent din simpatie pentru
concetăţenii lor evrei şi pentru că-şi
dădeau seama de nedreptatea aberantă
a persecuţiilor, i-au ajutat în toate modurile imaginabile: ascunzând în casele
lor vecini ce urmau să ﬁe alungaţi din
oraşele mici, acordând scutiri de muncă
obligatorie sau autorizaţii de călătorie
cu trenul, etc. Sunt citate numele celor
care au suferit chiar condamnări pentru
manifestările lor de omenie, dar remarcabil rămâne faptul că politica de scoatere a
evreilor în afara societăţii nu s-a bucurat
de popularitate.
Şi o ultimă amintire resucitată pentru
care-i sunt recunoscătoare autorului cărţii.
El publică tabelul cu numele celor 47 de
copii evrei orfani, repatriaţi din Transnistria, aﬂaţi în tranzit prin Focşani şi predaţi
în iulie 1944 de oﬁciul local al Centralei
Evreilor din România oﬁciului omolog din
Buzău. Cât au stat în Focşani, orfanii au
fost găzduiţi de familii de evrei. La noi
au locuit două surori. Pe listă ﬁgurează
numai două surori, Rita şi Mitzi Ivanier,
de 9 şi respectiv 14 ani. Nu mai ţineam
minte numele lor. Aş ţine mult să aﬂu dacă
cineva ştie care a fost soarta lor, dacă au
reuşit să ajungă atunci în Palestina via
Cipru şi dacă mai sunt în viaţă.
FELICIA ANTIP
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Holocaustul românesc
din mintea lui Constantin Mustaţă
În revista DACOROMANIA nr 56/2011 (pag 46 - 53) a
apărut, sub semnătura prof. univ. dr. Constantin Mustaţă,
un articol cu titlul “Holocaustul românesc din mintea lui Elie
Wiesel”.
O analiză atentă a conţinutului evidenţiază însă că,
în realitate, avem de-a face cu modul în care se reﬂectă
această tragedie umană în mintea lui Constantin Mustaţă.
C. Mustaţă îşi propune să-l combată pe Elie Wiesel
pentru că ar ﬁ “lansat şocanta aﬁrmaţie «România a ucis,
a ucis, a ucis!» (chiar în aula Academiei Române, când i
s-a atribuit titlul de Membru de Onoare)”. Numai că în revista Academiei Române care publică discursul de recepţie
(ACADEMICA nr 4, iulie 2002, an XII, 141, pag 5-7) nu se
regăseşte “şocanta aﬁrmaţie” citată de autor. Rezultă că
documentarea “după ureche” a stat la baza atacului dezlănţuit de autor împotriva lui Elie Wiesel. (Şi, chiar dacă Elie
Wiesel va ﬁ rostit ceva asemănător cu altă ocazie decât în
discursul de recepţie din aula Academiei, concluzia asupra
modului de documentare al autorului rămâne valabilă. Nu
de alta, dar lipsa veriﬁcării surselor se face simţită şi în alte
informaţii prezentate în articol).
De fapt, în articol, combaterea lui Elie Wiesel este folosită
ca o modalitate de a pune sub semnul îndoielii sau chiar
de a nega Holocaustul desfăşurat în teritoriile aﬂate sub
administraţie românească.
Şi, în urmărirea obiectivului propus, autorul foloseşte
toate metodele pe care le permite logica, sau chiar lipsa ei.
Iată şi unele exempliﬁcări:
1. Autorul încearcă să amestece, să suprapună şi chiar
să contrapună Holocaustul românesc şi Holocaustul din
Transilvania de Nord.
Reamintindu-i lui Elie Wiesel ziua deportării evreilor
din Sighet şi faptul că echipele însărcinate cu deportarea
erau alcătuie numai din unguri, autorul scrie: “V-am oferit
aceste «amănunte» pentru a pricepe că între călăii evreilor
din Sighet n-a existat nici un singur român” (pag 46, col II).
Şi continuă pe aceeaşi linie, cu date istorice şi date geograﬁce amănunţite, cu menţionarea de numeroase nume
de oameni care au salvat evrei (Drepţi între Popoare - maghiari şi români) şi de nume de criminali de război (unguri,
bineînţeles), dialoguri cu supravieţuitori ai Holocaustului din
Transilvania de Nord (pag 48, col I, pag 49, pag 50 col I, pag
51, pag 52, pag 53 col I). Etica autorului nu l-a îndemnat însă
să se documenteze, să poarte discuţii şi cu supravieţuitori ai
Holocaustului românesc, cu toate că acesta a fost subiectul
enunţat în titlu.
Cele două Holocausturi au avut şi ceva în comun: victimele (evreii ca oameni, aparţinând speciei “Homo sapiens”)
şi scopul (exterminarea evreilor ca popor).
Numai că încălcarea poruncii “să nu ucizi” şi înlocuirea cu
porunca “ucideţi”, sub forma unui serviciu public comandat
(concepţie, organizare şi punere în aplicare), a aparţinut
Ungariei şi Germaniei naziste (respectiv guvernelor din
acea perioadă) în cazul Transilvaniei de Nord, şi României
(respectiv guvernului condus de Ion Antonescu), în cazul
Holocaustului din teritoriile aﬂate în acea perioadă sub
autoritate românească.
Din această situaţie au derivat şi alte diferenţe între care:
• Perioada de vârf în desfăşurarea Holocaustului românesc este situată între 1941 şi toamna anului 1942, în timp
ce, pentru cel din Transilvania de Nord această perioadă
începe în primăvara anului 1944 şi se încheie odată cu
înfrângerea Germaniei (primăvara anului 1945).
• Metodele de exterminare au fost şi ele diferite. În Holocaustul românesc, acestea au fost foarte variate, de la
execuţiile în masă odată cu intrarea trupelor în Bucovina de
Nord, în Basarabia şi în Transnistria, la asﬁxierea în vagoane
de marfă supraîncărcate şi etanşeizate (Iaşi), aruncarea în
aer şi incendierea unor magazii pline cu oameni (Odessa),
deportări în Transnistria urmate de moartea prin foame,
frig şi boli contagioase (tifos exantematic şi febră tifoidă)
determinate de condiţiile în care erau ţinuţi deportaţii. În
Holocaustul din Transilvania de Nord, cea mai mare parte
a evreilor a fost exterminată prin asﬁxiere în camere de
gazare şi arderea cadavrelor în crematorii special construite.
Iar când vorbim de responsabilitate, ne referim la răspunderea pe care o au statele pentru faptele comise şi nu
la învinovăţirea colectivă a unor popoare.
Nu de alta, dar evreii, ca popor, cunosc din proprie
experienţă ce au însemnat, în cursul istoriei lor milenare,
învinovăţirile colective.
Crimele din timpul Holocaustului au fost executate din
ordin, însă există şi responsabilitatea individuală a celor
ce le-au pus în aplicare! Pentru un om normal, care ţine
seama de variabilitatea existentă în orice populaţie sau
etnie, vinovăţia sau responsabilitatea colectivă este însă
de neconceput.
2. Printre acuzaţiile şi reproşurile pline de “mânie”, adresate lui Elie Wiesel, găsim:
• “ … aţi aruncat în spatele României crimele organizate
şi executate de armata şi jandarmeria din Ungaria”. (pag
46, col II).
• “M-aş ﬁ aşteptat să formulaţi ... Ungaria a ucis, a ucis,
a ucis!” (pag 47, col I).
• “Atenţie, domnule Wiesel! ... Nu România a organizat

trimiterea evreilor în lagărele morţii. E uimitoare eroarea pe
care aţi făcut-o. Chiar impardonabilă!” (pag 48, col II)
Precizez că, din toate câte le ştiu, nimeni (şi deci nici Elie
Wiesel) nu a acuzat România pentru Holocaustul din Transilvania de Nord. Dar aﬁrmaţiile autorului evidenţiază clar
tendinţa de a “amesteca” cele două tipuri de Holocaust, de a
transgresa responsabilităţile. Şi dovedesc odată în plus lipsa
de bunăcredinţă în abordarea subiectului enunţat în titlu.
3. Referitor la aﬁrmaţiile categorice, urmate de contrazicerea lor tot atât de categorică, iată unele “mostre”:
• “Vreau să înţelegeţi că “România n-a ucis, n-a ucis,
n-a ucis evrei!” Aţi pus ţării în care v-aţi născut şi care v-a
dat toate onorurile ... o etichetă nedreaptă.” (pag 49, col II).
• “Da, şi România a ucis. Era război şi legile acestuia
sunt făcute ad-hoc şi uneori nedrepte, cu efecte ireparabile,
din păcat.”(pag 49, col II).
• “… Nu pot ﬁ uitate nici tragicele evenimente din anii
1941 – 1944 petrecute în Bucovina, Basarabia şi Transnistria, în cursul cărora au fost sacriﬁcaţi evrei, în împrejurări
greu de imaginat şi descris astăzi. Cine ar putea uita oare
cumplitele suferinţe şi întâmplări de la Iaşi, trenurile groazei
şi atrocităţile comise în acele vremuri tulburi de război” (pag
50, col II).
• “ … includerea României în rândul ţărilor care se fac
vinovate de Holocaust, o anatemă pe care aţi susţinut-o, o
consider nedreaptă şi falsă acuză!“ (pag 46, col I).
• “În mod straniu, pentru un imaginat “holocaust” care s-ar
ﬁ produs în România, au fost stabilite prin acea Ordonanţă1),
împotriva celor care l-ar nega, şi pedepse între 6 luni şi 5
ani!“ (pag 53, col II).
• “Nu sunt istoric, nici dumneavoastră nu sunteţi, dar
cazurile de la Iaşi, Dorohoi, Bucureşti, Odessa, cum şi
deportările din Transnistria, sunt extrem de controversate,
purtând încărcătura unor diverse interese politice subiective. Eu sper să trăim ziua deschiderii arhivelor, spre a şti
adevărul” (pag 49, col II)
Precum se vede, avem de-a face cu o inconsecvenţă
consecventă şi neclarităţi clare privind “Holocaustul românesc din mintea lui Constantin Mustaţă”. România n-a ucis,
dar a ucis iar evenimentele tragice petrecute în Bucovina,
Basarabia şi Transnistria nu pot ﬁ uitate, dar Holocaustul
care s-ar ﬁ produs în România a fost unul imaginat.
Îl pot asigura pe autor că Holocaustul românesc nu a
fost doar “”imaginaţie” sau un vis urât ci o realitate tragică.
Ca supravieţuitor al deportărilor din Transnistria, l-am simţit
pe “propria-mi piele”. În ceea ce priveşte cunoaşterea
adevărului, raportat la momentul publicării articolului, arhivele erau de mult deschise pentru cei interesaţi de această
temă.
Unele documente fundamentale, între care şi stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri din acea perioadă,
sunt publicate. Dacă le-ar ﬁ consultat (aşa cum ar ﬁ fost
normal când este tratată o astfel de temă), poate că autorul
ne-ar ﬁ redat şedinţele Consiliului de Miniştri din 17 iunie
1941 şi 8 iulie 1941, în care au fost stabilite măsurile privind
începerea perioadei de vârf a Holocaustului românesc, precum şi din 13 octombrie 1942 în care a fost stabilită sistarea
deportărilor. Dar aşa, rămâne doar cu aﬁrmaţia, din păcate
fără acoperire, că: “etica publicistului implică cercetarea a
cel puţin trei surse! Iar în acest caz a 100!” (pag 53, col II).
Alţii însă au luat în serios acest enunţ. Între ei s-au
aﬂat şi membrii “Comisiei Internaţionale pentru Studierea
Holocaustului în România”, al cărei preşedinte a fost Elie
Wiesel. Documentele folosite în cursul studiului au fost reunite într-un volum, iar rezultatele au fost sintetizate într-un
alt volum, sub titlul “Raport ﬁnal” (Editura Polirom - 2005).
În scrierile sﬁnte stă scris că cine salvează un om, e ca
şi cum ar salva întreaga lume. Este de la sine înţeles că şi
reversul medaliei este valabil. (Cine ucide un om, ucide o
lume). Cu alte cuvinte, cu ﬁecare om care se naşte, o lume
îşi face încercarea.
Datele obţinute arată că în Holocaustul românesc au
fost exterminaţi peste 280 000 de oameni, civili neînarmaţi,
doar pentru vina că s-au născut evrei. În termenii scrierilor
sﬁnte, statul român (condus de guvernul Ion Antonescu) a
ucis peste 280 000 de lumi. Tot aşa se poate vorbi de sute
de mii de lumi ucise de statul ungar sau de milioane de
lumi ucise de statul german (state conduse de guvernele
din perioada respectivă).
Cunoaşterea nu poate schimba trecutul. Dar poate da o
şansă, chiar dacă minimă, pentru a schimba viitorul.
Ceea ce s-a întâmplat cu evreii, se poate întâmpla şi cu
alţii. Nimeni nu poate şti, în cazul repetării unor astfel de
evenimente, ce etnii sau categorii de oameni vor deveni
“evreii viitorului”.
Iată de ce, nu răstălmăcirea de cuvinte, nu diseminarea
de confuzii ci bunacredinţă în transmiterea de cunoaştere
pentru evitarea unor astfel de situaţii ar trebui să ﬁe preocuparea publicistului. Dar pentru aceasta, chiar că e nevoie
de etică.
LIVIU BERIS
Preşedinte AERVH
1

OUG 31/2002 prin care nu este permisă negarea Holocaustului în
public.
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Comoara
de pe strada
Ben-Gurion din Tel Aviv
A fost odată ca niciodată… aşa încep toate
poveştile, iar multe dintre acestea relatează un
drum iniţiatic, amintindu-ne că suntem, la rândul
nostru, călători prin viaţă. Aşadar, într-o bună zi,
vizitam însoritul şi energicul Tel Aviv împreună
cu prieteni israelieni originari din SUA. Ne aﬂam
nu departe de casa memorială Ben-Gurion, pe
strada cu acelaşi nume. Unul dintre cunoscuţi ne
anunţă, plin de emoţie, că, tot pe această stradă,
mai trebuie sa vedem ceva…nemaipomenit,
unic, o adevarată ,,comoară vie”, cum numai in
Israel poţi găsi, care reﬂectă în mod direct suﬂetul
evreiesc nemuritor în faţa vicisitudinilor istoriei:
o sinagogă în mijlocul oraşului trepidant unde
enoriaşii ţin cu stricteţe tradiţiile, ca pe vremuri.
Entuziast, israelianul ,,american” continua să
povestească faptul că, acolo, parcă însuşi timpul
s-a oprit în loc şi… e ,,aşa misterios ca-n poveştile hasidice…, rabinul ﬁind originar de undeva din
Europa şi, dacă mergi de Şabat, poţi gusta cel
mai bun ciolent din lume!” Alături de acest grup
entuziast, am ajuns la locul indicat şi cu totii am
simţit că, într-adevăr, ceva din eternitatea tainică
a Ierusalimului străvechi s-a mutat pe gălăgioasele străzi cosmopolite ale Tel-Avivului. Am citit
cu emoţie micuţa placă de pe zidul sinagogii…
aparţine dinastiei rabinice Halperin din Vaslui.
– Stimate Rabi Şimşon Halperin, vă rog
să ne spuneţi cum s-a înﬁinţat această sinagogă?
– Rabi Şimşon Halperin: Am venit în Ereţ
Israel la vârsta de 7 ani, în 1950. Tatăl meu, Rabi
Jacob Halperin din Vaslui, a înﬁinţat această sinagogă în Tel Aviv în jurul anului 1955, o perioadă
în care mulţi evrei din România făceau Alia. În
afară de Tel Aviv, tatăl meu călătorea adesea şi
în alte oraşe unde prezenţa olimilor originari din
România era mai numeroasă, ca Beer-Sheva,
Nahariya sau Ramle. Familia noastră aparţine
istoric dinastiei hasidice Ruzhin. Străbunicul,
Rabi Şalom Halperin, născut la Răducăneni,
lângă Iaşi, a întemeiat dinastia din Vaslui la
sfârşitul secolului al XIX-lea, ﬁind cunoscut şi
apreciat în întreaga regiune; numele dinastiei
a rămas legat mereu de Vaslui, unde se aﬂă şi
astăzi mormântul său. Bunica dinspre tată a fost
sora Marelui Rabin Avraham Matitiahu Friedman,
„Ţadikul din Ştefăneşti”.
– Ce înseamnă să ﬁi o persoană atât de
religioasă într-un oraş atât de modern?
– Rabi Şimşon Halperin: Transmiterea tradiţiilor străvechi din generaţie în generaţie a fost
întotdeauna temelia vieţii evreieşti din orice colţ
al lumii. Deşi locuim în B’nei Brak, atât eu cât şi
alţi membri ai familiei venim la sinagoga din Tel
Aviv, mai ales de Şabat, pentru a ﬁ în sprijinul
multor Bal-Tşuva din zonă (n.r. - evrei care nu
au fost crescuţi în tradiţia iudaică ortodoxă şi
vor să adopte o viaţă religioasă strictă). Aceştia
au ocazia să participe la serviciile religioase şi
mesele speciﬁce de Şabat şi de sărbători. Aproximativ 50 de persoane vin constant la aceste
rugăciuni şi mese de Şabat, organizate conform
vieţii religioase stricte – spre exemplu, femeile şi
bărbaţii iau masa în camere separate. De asemenea, avem adesea invitaţi speciali, lectori sau
cantori, şi organizăm şiurim (n.r - cursuri) alături
de Ieşiva Vaslui din B’nei Brak. Cu ani în urmă,
majoritatea celor care veneau regulat la această
sinagogă erau originari din România, însă acum
vin din toată lumea.
–Se spune că aici se poate mânca ,,cel
mai bun ciolent din lume” sau cel puţin din
Israel…
– Rabi Şimşon Halperin: Se spune adesea
că evreii sunt recunoscuţi în întreaga lume şi
pentru bucătăria aparte, unică, dar chiar şi pentru
plăcerea de a mânca. Am păstrat mereu reţetele
străvechi, iar cei care devin Bal-Tşuva au astfel
ocazia să vadă cum se organizează o masă
tradiţională de Şabat sau de sărbători. Scopul
nu este masa în sine, ci învăţătura, schimbul de
idei care se creează cu acest prilej. Încercăm
să-i introducem pe toţi cei care ne trec pragul în
atmosfera străvechilor Şabat-uri. Evident, mâncarea tradiţională este numai un nivel de bază,
un prim pas, elementar, pe drumul apropierii de
tradiţie, de esenţele învăţăturii iudaice. Însă orice
călătorie, chiar şi cele mai mari călătorii, trebuie
să înceapă cu un prim pas…
DIANA MEDAN
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Din această dilemă, nu puteţi ieşi!
Nu vă propun să vorbim despre dilema, zisă fără ieşire
de către Farfuridi, ci de una în care se pare că se va zbate
economia românească în anul 2012.
Nedumerirea cu pricina s-a născut din analiza făcută recent de şeful misiunii FMI pentru România, Jeffrey Franks,
care sublinia că nivelul de trai nu poate ﬁ ridicat în acest
an prin creşterea salariilor şi a pensiilor, ci prin stimularea
dezvoltării economice.
Numai că tot Fondul Monetar este cel care a diminuat
în februarie prognoza de creştere economică a României
pentru 2012 la 1,5 – 2%, de la 2,3%, cât estimase cu doar
trei luni în urmă. Aşadar, cu greu ne putem aştepta să se
îmbunătăţească nivelul de trai, dacă se încetineşte ritmul de
creştere economică.
Pe de altă parte, tot de la FMI citire, investiţiile şi absorbţia fondurilor europene ar putea ﬁ alte motoare de creştere
economică. Şi aici însă, ne izbim de o dilemă. Procentul din
PIB alocat de România pentru investiţii este unul dintre cele
mai mari din UE dar, spune Jeffrey Franks, „România nu beneﬁciază întotdeauna de calitate în schimbul banilor plătiţi”.
Iar creşterea nivelului de trai, unul dintre cele mai scăzute
din Europa, nu poate aştepta până ce va ﬁ găsită şi pusă
în practică o metodă de a eﬁcientiza investiţiile, adică de a
nu mai da bani pe proiecte care rămân neﬁnalizate, de a nu
plăti mai mult decât face pe nişte autostrăzi aﬂate mereu în
construcţie şi reparaţie şi aşa mai departe.
Creşterea economică ar mai putea veni din ridicarea gradului de absorbţie al fondurilor europene. „Pentru un dolar
cheltuit de România, vin 20 de la Bruxelles”, ne îndeamnă
Jeffrey Franks. Şi noi, nu că nu am vrea aceşti bani, dar e
oare plauzibil că în 10 luni România va reuşi să încaseze şase
miliarde de euro şi să treacă de la un grad de absorbţie de
6% la unul de 20%? Sincer să ﬁu, nu prea văd nivelul de trai
crescând anul acesta datorită banilor europeni.
Ar mai ﬁ necesar, ca să accelerăm ritmul de creştere economică, să sporim consumul intern, pentru că pe exporturi
nu se poate conta, din moment ce Zona Euro e ameninţată
de recesiune, iar două treimi dintre livrările noastre peste
hotare se îndreaptă spre restul de 26 de state membre UE.
Dar salariile şi pensiile nu pot creşte suﬁcient pentru a impulsiona consumul, pentru că stabilirea ţintei de reducere a
deﬁcitului bugetar de la 4,2% din PIB în 2011 la 2,1% în 2012
şi creşterea economică slabă „nu lasă loc în buget pentru a
mări salariile şi pensiile în 2012”, sau cel puţin până în iunie,
a declarat şeful Misiunii FMI.
Şi atunci, dacă investiţiile sunt, de multe ori, ineﬁciente,
dacă absorbţia fondurilor europene e încă incertă, dacă lefurile şi pensiile nu au de unde creşte pentru a stimula consumul
intern iar exporturile au toate şansele să se diminueze, din
cauza crizei din Zona Euro, de unde să ne vină creşterea
economică mult aşteptată?
Din această dilemă nu putem ieşi.

Ce face un stat bun?
Face cât mai mult din treburile cetăţenilor şi cere cât mai
puţin de la aceştia. Mai concret, le asigură ajutoare sociale,
servicii in domeniul sănătăţii şi al educaţiei, apărării şi ordinii
publice şi nu îşi deranjează supuşii de la gura sobei sau de
la cârciumă nici măcar pentru a-şi plăti taxele şi impozitele,
darmite pentru a pune mâna pe o lopată.
Numai că Banca Mondială vine şi ne strică armonia cu un
studiu, din care rezultă că în Europa (mai ales în Occident,
dar nici statele din Est nu stau mult mai bine) cheltuielile
sociale sunt cu 13% mai mari decât în SUA, Japonia, Noua

Amos Oz
la Bucureşti
Marele scriitor israelian Amos Oz
a decis să efectueze o vizită în Bucureşti, preferându-l, potrivit declaraţiilor
lui, Londrei. I s-a făcut un program
bogat: o dezbatere, la Ateneul român,
cu Gabriel Liiceanu, directorul Editurii
Humanitas, unde i se editează cărţile,
o întâlnire cu presa română, decernarea titlului de
Doctor Honoris Causa al
Universităţii
Bucureşti
şi o lansare de carte.
Vom reveni
în numărul
viitor cu relatări despre
întâlnirea cu
Amos Oz.
(E.G.)

Zeelandă, Australia sau Canada. În ultimul deceniu, cheltuielile guvernamentale au fost în medie de 26% la nivel mondial
şi de 43% în Europa.
Şi ce e rău în asta? Păi este, pentru că studiul amintit,
făcut de oameni fără milă, dar cu ştiinţă de carte, arată că
o creştere cu 10% a cheltuielilor guvernamentale duce la
o încetinire cu 0,6 – 0,9% a ritmului de creştere a PIB, mai
ales în statele unde amintitele cheltuieli sunt peste 40%, iar
creşterea economică este singura metodă sigură de ridicare
a nivelului de trai. În România, nivelul cheltuielilor guvernamentale a fost de 39,3% în 2010 şi 38% în 2011.
Banca Mondială avertizează că ritmul de creştere economică al unei ţări mai poate ﬁ diminuat cu 1% şi de trecerea
datoriei publice peste pragul de 90% din PIB, în timp ce depăşirea de către datoria externă a unui nivel de 60% din produsul
intern brut ar duce la încetinirea creşterii economice cu 2%.
Desigur, există ţări ca Suedia, Franţa, Danemarca, unde
cheltuielile administraţiei depăşesc 50% din PIB, dar acolo
autorităţile au o preocupare constantă pentru eﬁcienţa cu
care sunt cheltuiţi banii publici în sănătate, educaţie, protecţie
socială şi altele. În timp ce, conform aﬁrmaţiilor profesorului
Dăianu, „la noi se fură banul, se sifonează şi nu se vede,
ceea ce este foarte grav. La noi, se vorbeşte despre faptul
că nu se alocă mulţi bani, dar degeaba aloci, dacă ei dispar”.
Soluţia? „Fie reduceţi cheltuielile guvernamentale, ﬁe le
faceţi mai eﬁciente”, spun autorii studiului, care subliniază că
sarcina nu este deloc uşoară, deoarece pe bătrânul continent
cheltuielile guvernamentale au crescut atât din cauza crizei,
cât şi a îmbătrânirii populaţiei, ceea ce reduce şansele de
creştere economică.

Gata cu zăpada,
dar ce ne facem cu inundaţiile?
Vine, vine primăvara! Ghiocei şi mărţişoare, violete pentru
fete, un pic de soare, dar... Dar căldura topeşte zăpezile adunate (la ora la care scriu aceste rânduri suntem încă în plin
cod portocaliu de viscol) şi, Doamne fereşte, ne putem aﬂa
sub ameninţarea următoarei calamităţi: inundaţiile, devenite
endemice în România ultimilor ani şi întâmpinate cu calm
de autorităţi şi cetăţeni. Un ţăran, întrebat de un reporter ce
va face dacă apele revărsate îi vor distruge din nou casa,
aşezată într-o zona inundabilă, a răspuns: „Apăi, cum o vrea
Dumnezeu!”
Alţii au găsit alte metode. Într-un recent raport asupra
riscului urban de inundaţii, Banca Mondială citează cazul
oraşului Köln, al patrulea oraş ca mărime din Germania, cu
o populaţie de un milion de locuitori. Nu ştiu când a fost înregistrată de cronicari prima inundaţie de pe actualul teritoriu
al României, dar la nemţi asta s-a întâmplat în 792.
Sătui de atâta apă în oraşul lor, municipalitatea a decis
să ridice digurile până la un nivel capabil să reziste unei
deversări care nu se produce decât o dată într-un secol, sau
chiar o dată în 200 de ani, în punctele cele mai ameninţate
de pe cursul Rinului, pe o întindere de 67 de kilometri. O
inundaţie de amploarea celei care apare numai la 100 de ani
ar afecta 150.000 de locuitori, ceea ce i-a făcut pe germani
să considere că investiţia era justiﬁcată.
Pe 9,5 kilometri din cursul Rinului în interiorul oraşului
Köln a fost realizat şi un sistem de parapeţi mobili, care pot
ﬁ amplasaţi în 10 ore, în caz de nevoie, operaţiune pentru
care sunt necesari 350 de oameni. Tot sistemul de apărare
are un design realizat după consultarea cetăţenilor şi este
dublat de o serie de staţii de pompare.
C-aşa-i la ei! La noi, ferească Dumnezeu!
ALEXANDRU MARINESCU

A N I V E R S Ă R I
Carol Feldman – 75

Carol Roman – 80

Aﬂăm din JURNALUL SĂPTĂMÂNII că prietenul nostru, Carol Feldman,
a împlinit la 10 februarie a.c. frumoasa
vârstă de 75 de ani. Este autorul mai
multor cărţi, unele apărute şi la Editura
Hasefer. Colaborează la presa israeliană
de limba română, a fost şi este un actor
talentat.
În cartea sa „Scriitori din Ţara Sfântă”, Ion Cristofor ne prezintă date biograﬁce, pe care le reluăm aici. S-a născut la
Tulcea, a fost actor la Teatrul Evreiesc de
Stat din Bucureşti, iar din 1965 se aﬂă în
Israel, unde şi-a continuat cariera, alături
de soţia sa, Betty Feldman. A interpretat
peste 50 de roluri, a participat la turnee
în SUA, Rusia, Anglia, Africa de Sud, ş.a.
A jucat şi în ﬁlme israeliene,a colaborat
cu televiziunea israeliană. Evocările sale
din trecutul tulcean, ca şi din diferite etape ale vieţii, amintesc de stilul lui Panait
Istrati şi Fănuş Neagu, apreciază Ion
Cristofor. Ad mea veesrim!

În ziua de 23 a acestei luni, jurnalistul, eseistul Carol Roman împlineşte
80 de ani. În cartea lui Avram Croitoru,
„Pe ﬁrul amintirilor”, citim un interesant
interviu cu sărbătoritul, la împlinirea a
55 de ani de activitate în presă (era în
2005).
A publicat şi două volume memorialistice, „Războiul unui inocent” şi „
Oameni, umbre şi fantome”, prima ﬁind
prefaţată de Ion Cristoiu.
Născut la Bucureşti, a locuit o perioadă la Galaţi, apoi a intrat cu entuziasm în domeniul ziaristicii, lucrând la
diverse cotidiene. A fost coleg cu Fănuş
Neagu, Radu Cosaşu, Mirodan, Ţic,
Băieşu,Mandric, Teodor Mazilu, Dorel
Dorian, Ştefan Iureş, ş.a. A intervievat
personalităţi precum scriitorul Georges
Simenon, premierul Indira Gandhi, Yehudi Menuhin, Anthony Quinn, Pablo
Neruda, Sartre ş.a. Un mare ziarist. La
mulţi ani, Carol Roman!

OBŞTEA
EVREILOR LEHI
PĂMÂNTENI

C.E.B.
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Evreii din Bucureşti sunt împărţiţi în două
comunităţi, scria Iuliu Barash în anul 1844.
Comunitatea cea dintâi, sau congregaţia zisă
iudeo-polonă, este de patru sau cinci ori mai
mare în număr decât cea spaniolă. Membrii
comunităţii iudeo-polone îşi trag obârşia din
Galiţia, Polonia, Rusia şi din învecinata Moldovă.
Evreii spanioli ﬁind mai puţini la număr,
rolul principal în viaţa obştească a evreilor
bucureşteni i-a revenit obştei evreilor iudeopoloni, OBŞTII EVREILOR LEHI PĂMÂNTENI
(OELP), cum apare în documentele oﬁciale ale
vremii. Terminologia pământean marca subordonarea faţă de autoritatea administrativă şi
juridică a statului român. Instituţia comunitară
a evreilor pământeni constituia personalitate
moral-juridică cu o administraţie autonomă,
cu drept de funcţionare dat de domnitor. De la
instituirea conducătorilor obştei şi până la construirea sinagogilor, toate acţiunile comunitare
trebuiau supuse aprobării autorităţilor de stat.
Întrucât intrigile şi dezbinările intra-comunitare continuau,în deceniile IV şi V ale
secolului al XIX-lea, chiar şi după decăderea
şi desﬁinţarea Hahambaşiei, oamenii de bază
ai OELP au apelat la conducerea de stat
pentru emiterea unor noi reglementări privind
viaţa comunitară evreiască. Pe baza jalbelor
şi a proiectelor înaintate de membrii obştei, a
rezoluţiilor domnitorilor, Sfatul Administrativ
Extraordinar din Ţara Românească a adoptat
un Jurnal în 1832 şi unul în 1843, cu prevederi speciale privind structura conducerii şi
activitatea OELP. Jurnalul din 1832 a introdus
denumirea de Îngrijitori ai obştei pentru o comisie formată din patru persoane, aleasă din
doi în doi ani. Din comisie făceau parte doi
reprezentanţi ai OELP şi doi din comunitatea
spaniolă: ﬁecare răspunzător pentru breasla
sa. S-a oﬁcializat o formă de colaborare comunitară între evreii aşkenazi (lehi) şi sefarzi
(spanioli). Dar tensiunile în cadrul conducerii
au persistat. O nouă încercare de depăşire
a tensiunilor s-a făcut prin Jurnalul din 1843,
adoptat după intervenţia, la Domnitorul Gheorghe Bibescu, a unui grup de 267 de membri
ai OELP. Conform noului Jurnal (citat cu litere
italice) conducerea OELP, aleasă din doi în doi
ani, era formată din: doi staroşti, un haham sau
rabin şi şase bărbaţi sub titlu de aleşi. Starostii, împreună cu cei şase aleşi, aveau datoria
a îngriji pentru oricare public aşezământ şi
pentru toate obşteştele trebuinţe şi de folos,
cercetând pricinile ce se ivesc între evrei şi obşte silindu-se a le împăciui. Stărostia urma să
asigure simbria rabinului, a dascălilor tăietori
de carne şi păsări, întreţinerea unui spital cu
12 paturi, ţinerea unei şcoli pentru copii săraci,
leafa unui scriitor de limbă românească. Sursa
de venit era în primul rând gabela, adică dajdia
de carne.
Prin prevederile sale, Jurnalul dă o imagine
concretă despre structura OELP, menirea ei
în viaţa colectivităţii evreieşti. L. Zukerman,
un participant la viaţa comunitară din epoca
respectivă, nota în memoriile sale: după ce s-a
introdus în comunitate Regulamentul aprobat
de Vodă Bibescu, comunitatea a început a
merge mai regulat, dar totuşi la ﬁecare doi ani,
la reînoirea staroştilor, era luptă pentru putere.
O realizare de importanţă istorică a OELP
rămâne construirea Sinagogii Mari în cartierul
Sf. Vineri. În ciuda greutăţilor întâmpinate de
faptul că Sinagoga se construia în apropierea
Bisericii Sf. Vineri, OELP a obţinut aprobarea
domnitorului Gheorghe Bibescu şi şi-a ridicat
Sinagoga mult râvnită. Ea nu trebuia să ﬁe mai
prejos de bisericile celorlalte culte, s-a vrut la
nivelul marilor sinagogi din Europa. Un merit în
înălţarea acestui monument, şi astăzi existent,
îi revine conducerii OELP în frunte cu Israel
sân Herş. Sinagoga a fost târnosită în ajunul
sărbătorilor de toamnă ale anului 1847 de rabinul Menahem Zalman, o personalitate rabinică
pe a cărei piatră de mormânt stă scris: a făcut
parte din neamul stâncilor şi a stâlpilor lumii.
Existenţa obştei OELP se încheie în anul
1874, când se dezorganizează viaţa comunităţii evreieşti bucureştene, activitatea ﬁind
continuată de alte instituţii până în anul 1921.
LYA BENJAMIN
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„BUCUREŞTI, STRICT SECRET”
Din nou, despre Sebastian, la Teatrul Odeon
La aproape 70 de ani distanţă
de la naşterea „Stelei fără nume”,
interesul pentru autor, Mihail Sebastian, este, poate, ilustrarea eminescienei „stele ce-a murit”, care
„încet, pe cer, se suie”. Dar a murit,
oare? Nu – spune Beligan, jucându-se pe sine cu aceeaşi eleganţă,
dezinvoltură, graţie cuceritoare ca
atunci când apărea pe ﬁrmament,
în însemnările sale despre scriitor.
Sebastian a mizat pe el – şi n-a
greşit – de la primele lui apariţii pe
scenă, când între cei doi se înﬁripă
o durabilă prietenie. Mai mult chiar:
Sebastian îşi „mulează” protagoniştii masculini ai pieselor sale
după personalitatea actorului - intelectual „de rasă”, ascunzânduşi tandreţea sub ironie şi timiditatea sub incisivitate în serviciul
adevărului. Nu – sună „depoziţia” lui Leni Caler, conştientă de
distanţa temporală, negând-o, însă, sub raport suﬂetesc, cu toate
nuanţele proprii Rodicăi Mandache, care-şi recompune eroina
împrumutându-i ceva din sﬁala şi admiraţia faţă de maestru a
tinerei din „Visul unei nopţi de iarnă” de Tudor Muşatescu, „rolul

Siluete

vieţii sale”. Nu – conﬁrmă Marius Manole care-l recreează pe
Sebastian în postura unui tânăr al zilei noastre, făcându-l astfel
înţeles tinerilor de acum, sorbindu-i cuvintele la „Majestic”-ul
Teatrului Odeon, unde „Misterul Sebastian” s-a jucat cu casa
închisă. Scenariul – Stelian Tănase, regia – Felix Alexa, nume
care nu mai au nevoie de recomandare, ca şi actorii, de altfel.
De ce „mister”? „Valurile” pe care le-a făcut „Jurnalul” apărut postum, polemicile iscate de controversa discipol sau nu al
lui Nae Ionescu, prietenia cu Mircea Eliade, dar şi cu Lucreţiu
Pătrăşcanu, trăirile din anii prigoanei antievreieşti, moartea
într-o zi de mai a anului 1945, aparent, într-un accident produs
pe strada Antim din Capitală, cu prezumţia de asasinat politic,
pentru că scriitorul nu s-ar ﬁ conformat regimului stalinist care
se instaura atunci, fac din el un personaj „emblematic” pentru
„istoria” noastră „recentă”. Misterul persistă încă, laolaltă cu alte
subiecte tulburi din scurta lui viaţă, făcându-l cu atât mai atractiv,
azi. Colajul de ﬁlm – Bucureştii interbelici, jurnale de actualităţi,
ziare de epocă, aﬁşe cu premiera „Stelei fără nume”, muzeul în
aer liber „Filantropia”, cu piatra de mormânt, taină, sacralitate,
tăcere nesfârşită, pe care scrie „Mihai Sebastian”, sporesc
modernitatea, neconvenţionalismul şi aerul de documentar cu
suspans – subtitlul e „Bucureşti strict secret” – ale piesei.
IULIA DELEANU

Suﬂul adevărului devenit tensiune literară

La prima vedere, dată ﬁind verva pusă în radicalitatea
meditaţiilor sale, Aurel Baranga pare să ﬁe un comediograf
prin excelenţă. Impresia rezultă în poﬁda faptului că în osatura
textelor se preﬁră un ﬁlon liric, disonanţe retorice, speculaţii
melodramatice, suprapuse pe contraste talmudice.
Dar, ca la orice autor de reală complexitate, detectăm – şi
asta deoarece succesul de public al teatrului său vine din bogăţia
nuanţelor, de la grotesc la stereotipii şi de la aluzii echivoce la
perplexităţi bine înscenate.
Încât, cum era şi de aşteptat, când au început să „curgă”
comediile „Mielul turbat”, „Sfântu’ Mitică Blajinu”, „Siciliana” şi
„Travesti”, denunţarea ipocriziilor a devenit cea mai bună cale
de a conferi teatralităţii valenţe dramatic-moralizatoare pe cât şi
elemente de fabulă, distanţare parodică, motivări antibirocratice,
rezonanţe insurecte.
Nu l-am cunoscut personal pe Aurel Baranga, însă am fost
invitat la revista „Urzica” de Sadi Rudeanu (se preconiza o
dezbatere pe „valenţele comicului”). Am auzit acolo că dacă ar
ﬁ venit „patronul”, şedinţa, cu toată seriozitatea ei, ar ﬁ gravitat
în jurul personalităţii extrem de acide a redactorului ei şef.
Cu Sadi Rudeanu aveam să mă întâlnesc la Sinaia, mai
târziu. Subiectul nostru a revenit la „construcţia” (evident privind
procedeele, motivele, „elementele” – cârlig) datorită cărora Aurel Baranga sintetiza incidenţe cu teatrul lui Tudor Muşatescu
şi Teodor Mazilu, izbutind să meargă mai departe cu intriga,
inclusiv cu ironia sa percutantă. Nu este de prisos a nota că
talente precum cel în discuţie se nasc rar.
Atunci Sadi Rudeanu mi-a sugerat o idee anume: Baranga
se încercase, la începuturile lui, în reportaj („Ninge peste Ucrai-

na”) şi în poezia avangardistă.
Dar nu a trecut peste o barieră,
cea indusă de plasticitatea
subiectelor. Îi trebuia altceva,
genul de a se manipula pe sine,
de a transforma farsa (extrem
de profund inﬁltrată în natura
popular-evreiască a bărbatului
atras de prelucrări folclorice
încă din anii liceului). Farsa,
mult cultivată în colectivităţi
sărace scăpăra bucurie, era
ca o terapie de grup. Ea a fost
punctul de plecare pentru Baranga, dramaturg format, poate
fără să-şi dea seama, de improvizaţii inspirate din surse orientale, întoarceri la sugestii care devin din crepusculare, teme şi
tribulaţii ale unor promisiuni deşarte. Treceri de la descumpănire
la salvarea din precaritate se găsesc în Anton Pann, ca să dau
un singur exemplu.
Cred astăzi că în acest mobil extrem de ﬁn se aﬂă secretul
unei dramaturgii imposibil de tălmăcit dacă facem abstracţie de
evreitatea lui Aurel Baranga, născut din părinţi mozaici, în actele
lor de botez Leibovici. Altfel, oricâte versiuni ne-ar parveni, în
timp, din surse non-iudaice, n-am dispune de amestecul unic
al adevărului dureros cu reveria, obsesia cumva simbolică,
identiﬁcabilă în tragismul destinului celor supuşi persecuţiilor,
iar mai presus de toate hazul de necaz al eroilor traşi din poziţia
de clovni în cea de făpturi care îşi depăşesc vulnerabilitatea.
HENRI ZALIS

Simpozion “Mihai Eminescu”
la New York
Sub titlul “Mihai Eminescu - Dialog cu
timpul”, la Consulatul General al României, din New York,cu participarea Consulului General Marian Pârjol, a avut loc un
simpozion dedicat naşterii marelui poet,
organizat de Institutul Român de Teologie
şi Spiritualitate Ortodoxă. Vorbitorii, între
care au fost profesori universitari români
din America şi România, au analizat
diferite aspecte ale operei eminesciene.
Vladimir F.Wertsman, autorul volumului
despre rolul evreilor români din America şi Canada, a prezentat prelegerea
„Audiatur et M.Eminescu Altera Vox”, un
comentariu pe marginea articolului “Teatrul Evreiesc” de M. Eminescu, publicat

în 1876. Vorbitorul a arătat că Eminescu
a fost un poet internaţional (nu numai
naţional), ﬁind tradus în peste 70 de limbi
străine, şi a propus (V. Wertsman ﬁind
bibliotecar) ca Academia Română să
publice un volum omagial “EMINESCU
ÎN BIBLIOTECILE DIN LUME”. Unele
exemple citate: New York Public Library
(Research Library) are 283 cărţi de şi despre Eminescu în limbile română, engleză,
germană, spaniolă, franceză, precum şi
ziare evreiesti cu traduceri din Eminescu
în idiş. Biblioteca Naţională din Israel are
opera de Eminescu în română, germană
şi ebraică. (E.G.)

„Realitatea
Evreiască” –
o nouă emisiune
la Radio „Şalom”
De la 29 ianuarie 2012, Radio Şalom
difuzează o nouă emisiune dedicată revistei Realitatea Evreiască, continuatoarea
Revistei Cultului Mozaic, al cărei prim
număr a apărut în octombrie 1956. Scopul
emisiunii este răspândirea cât mai largă
a revistei, în ţară şi străinătate, facilitarea
unui dialog în direct între public şi realizatori, crearea unei noi punţi între „Gândul
scris”, genericul editorialului nostru, şi
„Gândul vorbit”, radioul comunitar. (I.D.)

Rabinul şi Oscar-urile
Printre cei 5.800 de membri ai Academiei de Film,Arte şi Ştiinţe care aleg
premianţii cu Oscar se aﬂă şi Rabinul
Hier, singurul rabin între cei ce votează.
Trebuie spus că Rabinul Hier nu a ajuns
acolo din întâmplare: el este membru
al Academiei de ﬁlm şi în acelaşi timp
decanul şi fondatorul Centrului ”Simon
Wiesenthal” din Los Angeles. Dar acest
rabin cu totul neconvenţional are şi o
ﬁrmă prin care produce ﬁlme: ”Moriah
Film”. Până acum a realizat 12 ﬁlme documentare despre ceea ce el descrie ca
„evenimente epice” din istoria poporului

evreu.Primul dintre ele, ”Genocid”, a fost
narat de Elizabeth Taylor şi Orson Wells şi

a fost distins cu un Oscar în 1982 pentru
cel mai bun documentar. Cea mai recentă
producţie a studioului „Moriah Film”, la
care Rabi Hier este scenarist şi producător, este un documentar consacrat vieţii
unui mare sionist, cu titlul: „Acesta nu e
un vis: Viaţa lui Theodor Herzl” şi este
narat de un mare actor de limbă engleză
– Ben Kingsley.
Anul acesta, Rabinul Hier a făcut
parte din Comitetul de selecţie al ﬁlmelor
documentare care candidează la Premiile
Oscar.
ANDREI BANC

Anul Caragiale
La 13 februarie
2012 se împlinesc
160 de ani de la
naşterea celui mai
de seamă dramaturg, scriitor satiric
român,Ion Luca Caragiale, iar la 9 iunie
a.c. se comemorează
un veac de la stingerea sa din viaţă. La
Teatrul Naţional sunt în pregătire spectacole cu două din piesele sale iar în
ţară vor avea loc diverse manifestări.
Nu vom relua date cunoscute de
mulţi cititori, ci ne vom opri la câteva aspecte mai puţin discutate. Actualitatea
scrierilor sale este de necontestat dar,
cum bine punea accentul criticul Ioana
Pârvulescu, „noi am uitat să râdem, aşa
cum se râdea pe vremea creatorului
personajului Mitică”. Destui politicieni
de azi amintesc de caricaturile caragialeşti. Dar, din motive grave şi aﬂate în
mintea tuturor, noi suntem mai trişti. „Cu
timpul, s-ar putea ca viitorul naţiunii să
îl înalţe pe I.L. Caragiale ca pe ctitorul
moralizării prin satiră pe o schemă cu
puteri canalizate greşit”, scrie H. Zalis în
„Istoria condensată a literaturii române”.
Cel mai important urmaş al lui Caragiale nu a fost nici unul dintre ﬁii săi,
Luca şi Matei (cel de al doilea, un mare
scriitor, dar de cu totul altă factură), ci
Eugen Ionescu, românul naturalizat în
Franţa, care a pus bazele (împreună cu
Samuel Beckett) teatrului absurd. Eugen Ionescu a înţeles de minune latura
perenă a satirei înaintaşului său. Golul
sufletesc, gândirea-şablon, marasmul intelectual al omului modern au
ieşit la iveală cu toată puterea şi cruzimea adevărului. Putem face o paralelă
perfectă între „ Cântăreaţa cheală” a lui
Ionescu şi, de pildă, „Căldură mare” a
lui Caragiale. Dar întreaga operă a lui
Ionescu este ombilical legată de umorul
amar al lui Caragiale. Smotocea şi Cotocea, Leonică Ciupicescu, Manolache
Guvidi, Trahanache, Tipătescu, Bibicu,
Pristanda, Gudurău, o întreagă galerie
din dramaturgia şi din „Momentele”
genialului Caragiale reînvie prin Eugen
Ionescu şi se perpetuează şi azi, în viaţa
noastră, pe stradă, la TV, oriunde. Un
alt merit de seamă al scriitorului este
demontarea cu o minuţie de ceasornicar
a mecanismului patriotard-demagogic.
Caragiale a fost acuzat şi de lipsă de
loialitate faţă propriul popor, şi de plagiat, cu piesa ”Năpasta”. A avut numeroşi
duşmani, oameni care, de fapt, erau
chiar modelele personajelor sale. Publicaţia „ Moftul român” nu a fost uitată.
Iar, după 1989, au apărut atât partidul
“Liber-schimbist” cât şi publicaţia „Academia Caţavencu”, ambele în cinstea
marelui înaintaş şi pentru a sublinia
perenitatea sa, nu în favoarea societăţii
contemporane.
Este interesant de recitit ce scria G.
Călinescu în „Istoria literaturii române”:
„I.L. Caragiale (1852-1912) este, după
Delavrancea, scriitorul cel mai zolist,
deşi lucrul n-a fost luat în seamă, toţi
ﬁind izbiţi de aspectul umoristic al operei”. Şi criticul dă exemplu povestirea „O
făclie de Paşti”. Este vorba de un conﬂict
între evreul Leiba şi fostul său angajat,
Gheorghe, cu un ﬁnal tragic, agresorului
ﬁindu-i arsă mâna cu o făclie. Pedeapsa
aplicată de persecutat persecutorului,
dar ca gest disperat. Radu Gabrea a
realizat o peliculă de mare măiestrie
artistică, „Nu uita, Iacobe”, care, nu se
ştie din ce motive, a rămas încă puţin
cunoscută publicului larg. Filmarea s-a
realizat… în Portugalia, înainte de 1989,
pentru că Radu Gabrea era plecat din
România lui Ceauşescu. Ar mai ﬁ multe
de discutat pe marginea operei unuia
dintre cei mai viguroşi scriitori din literatura română şi universală, pe acelaşi
palier valoric cu marele Mihai Eminescu, dar în genul satiric şi nu numai.
Vom reveni, anul acesta ﬁindu-i dedicat.
BORIS MARIAN
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Commemoration of the International Day of the Holocaust
at the French Cultural Institute from Bucharest
The debate “The Holocaust In Romania: between Oblivion
and Denial”, organized by the Embassy of France in Romania,
the French Cultural Institute, the National Institute for the Study of
the Holocaust in Romania “Elie Wiesel” (INSHR), on the occasion
of the International Day of the Holocaust, was dominated by the
critical assessment of the past from the perspective of a tense
present. It also became the location of the release of the volume
“Memories of the Jews from Romania” by Jonas Mercier and Mehdi
Chebanna and of the number 194 January/June 2011 of the review
edited by the Center of the Jewish Contemporary Documentation
of the Museum from Paris, together with INSHR, “Revue d’histoire
de la Shoah”. The debates were honored by the presence of His
Excellency Henri Paul, ambassador of France in Romania, and
the participation of Luca Niculescu, director of RFI-Romania, Dr.
Alexandru Florian, director of INSHR, Professor Adrian Cioroianu,
former foreign minister, and Cristian Pârvulescu, president of
Pro-Democraţia organization. The massive presence of younger
participants interested in the debate topic was meaningful. Luca
Niculescu outlined the anti-Semitic tradition of Romania, rooted in

the cultural and political conservationism, he compared the situation
of the Jews in France with that of the Jews in Romania, mentioned
that President Chirac assumed the Holocaust, although France
was occupied by the Nazis and the Vichy regime installed by Hitler
didn’t represent France. Dr. Alexandru Florian rejected the idea of
equality Holocaust-Gulag, because they do not share the same social
patterns. The Holocaust represented the attempt to exterminate a
nation; the Gulag was a brutal modality of repressing the hostile or
the suspected hostile towards the new regime installed after 1944.
Professor Adrian Cioroianu held a subtle position regarding Ion
Antonescu, he mentioned that he was elected to lead the country
as “a capable man able to resist the Soviets and to reconquer
Bessarabia”, but he acknowledged the crimes against the Jews,
mentioning that he is one of the contributors to the documentary
ﬁlm “Odessa” directed by Florin Iepan. The speaker expressed his
optimism regarding the education impact on ceasing of the denying
anti-Semite phenomena. Cristian Pârvulescu spoke about King
Carol II’s acceptance of the anti-Semitic politics and about the antiSemitism in the pluralist society.

Commemoration of the International Day
of the Holocaust in Bacău and Iaşi

The lecturers and the public, history
teachers and students, presents at the
seminary dedicated to the International Day
of the Commemoration of the Holocaust
organized on January 26-27, 2012 in
Bacău, by the House of the Educational
Personnel “Gheorghe Tăbăcaru”, INSHR,
the County Inspectorate, the Regional
Center of Resources for the Civic Education,

the Association for Development and
European Integration, represented another
sign of evolution of the civic conscience in the
Romanian society. It is worth mentioning that
the majority of the presentations and of the
ﬁlms were made by Romanian researchers,
artist and movie makers, as the exhibition
“Holocaust - Interrupted Destinies”, and the
musical and literary moments. The president
of the Jewish Community from Bacău, Eng.
Hary Vigdar and members of the community
participated to the event. There were special
guests: the cultural attachés of the Israel and
USA embassies in Romania, Arezoo Hershel
and Edwina Sagitto, Iancu Ţucărman, one
of the few survivors of the Death Trains,
Eng. Mirela Aşman, vicepresident of the
JCB, and others. Dr. Andrei Muraru, INSHR
researcher, spoke about World War II, the
European Jews’ Holocaust, the Holocaust in
Romania, and he insisted on the pogrom of
Iasi and the massacre of Odessa. Elisabeth
Ungureanu, INSHR researcher and project
coordinator, presented archeological aspects
regarding the common grave from Popricani.

A documentary ﬁlm was screened. Iancu
Ţucărman reminded the nightmare of the
Death Trains. Dr. Alexandru Florian, Dr.
Andrei Muraru, Professor Gabriel Stan
moderated the workshops of the seminary
“Bacău, a page of recent history; interrupted
destinies”. The debates unfolded under the
contemporary perspective. Eng. Abraham
Ghiltman , president of the Iaşi community
and Dr. Alexandru Florian, general director
of INSHR, held the opening speeches of the
Conference “The Holocaust Victims and the
War Criminals Processes” organized on the
same occasion on January 29th by the Jewish
Community of Iaşi in collaboration with
INSHR. The leitmotiv: the Holocaust regards
not only the past, but also the present and
the future. Dr. Alexandru Florian moderated
the two sessions; Dr. Andrei Muraru held
two presentations on the topic. “The Memory
Week”, fourth edition, organized by the
French Cultural Institute from Iaşi, was
dedicated to the life and work of Benjamin
Fondane, born in Iaşi and assassinated in
Auschwitz.

The Rebirth of the Old Jewish Flavor of Bucharest
A highly appreciated volume
was recently released due to the
efforts of two ladies preoccupied
with the Jews’ past, Dr. Felicia
Waldman, from the University of
Bucharest and Dr. Anca Ciuciu,
researcher at the Center for the
Study of the Romanian Jews’
History. The album, entitled
“Stories and Images from the
Jewish life of Bucharest”, leads
us backwards to the period
when besides the Romanians,
in the Romanian capital
lived many ethnic minorities
providing a specific charm to
the city. Through their work
and preoccupations the Jews
contributed to the modernization
of the Romanian capital, not only
in the economical perspective,
but also in the architectural, social
and cultural aspects, and the last
became an integral component
of the Romanian culture. The
album brings the demonstration
of these through the images
of an exceptional quality and
the accompanying texts, the
result of a detailed research of
documents, through the insertion
of some articles from the
Romanian and Jewish journals,
of the confessions of writers,
publicists, artists or ordinary
people who remembered the old

Bucharest, the Jewish quarters,
and many of the synagogues
before they fell victim to the
demolishing Ceauşescu’s fury.
The speakers at the album
release ceremony that took
place at the Intercontinental
Hotel, in front of a large public,
including His Excellency Dan
Ben-Eliezer, ambassador of the

State of Israel, His Excellency
Marc Gittenstein, ambassador
of USA in Bucharest, Dr. Aurel
Vainer, FJCR president, Erwin
Şimşensohn, JCB president,
Dr. Victor Neumann, historian,
Stelian Tănase, publicist,
appreciated the initiative of
editing such an album which
ﬁlls a vacuum in the knowledge

about the history of Bucharest.
The fact that the idea for the
volume and its editing belonged
to a non-Jewish foundation, NOI
Media Print S.A. and the Cultural
Foundation Art Promo, was
outlined. It is rejoicing to see that
more and more non-Jews are
interested to write about Jews,
the FJCR president remarked.

The Secular
Rabbi –
In Memoriam
Leon Volovici (z.l.)
The participants to the
symposium dedicated to Leon
Volovici z.l., the literary historian,
coeditor of Sebastian’s Journal,
historian preoccupied by the
study of the anti-Semitism and
the Holocaust in Romania,
member of the “Wiesel”
Commission, professor at the
Hebrew University of Jerusalem,
trainer of new generations of
historians who left Iaşi, had the
feeling that Leon continues to
live between them, between
us. After 1990, as Dr. Liviu
Rotman, director of CSIER, the
symposium moderator outlined,
Leon Volovici returned in the
Romanian cultural media and his
premature leaving of this world
gave rise to the mourning of
cultural Jewish and non-Jewish
personalities, who expressed
panegyrics of friendship and
sincere appreciation for the
premature disappeared, the
“secular Rabbi”, as Norman
Manea named him. It was also a
commemorative meeting where
Professor Paul Cornea spoke
about the young man who was
led in his postgraduate studies,
and about the relationship
magister-disciple that became
a friendship. Professor M.
Anghelescu underlined the
literary qualities. Dr. Andrei
Oişteanu reminded the fact that
Leon Volovici helped him earn
the benefit of a scholarship
at the Hebrew University of
Jerusalem in order to write his
volume “The Jew’s Image in
the Romanian Culture”. We
listened to a presentation of
Dr. Măriuca Stanciu on Leon
Volovici autobiography, “From
Iaşi to Jerusalem and back”
and about his guidance for her
postgraduate and doctorate
study on Moses Gaster. ”The
contribution of Volovici to the
“Wiesel” Commission report was
emphasized by Dr. Liviu Beris,
Dr. Alexandru Florian, Dr. Lya
Benjamin. Dr. Camelia Crăciun
spoke about his vocation as a
teacher.

Memories from Inferno
Starting from this edition we initiate a column dedicated to the
Romanian Jews survivors of the Holocaust under the title “Memories
from Inferno” The survivors or their descendants write to us about
what they and their families lived through those nightmare years.
70 years ago the mother of one of our readers, at present aged
93, starved and froze to death in Peciora camp. From his son
testimonial we ﬁnd out that her parents were deported from Dorohoi
to Transnistria. His father died from typhus in Moghilău camp. The
mother was deported to Peciora, there she died of starvation and
cold, living in a ruined house without doors and without windows
in the winter of 1942. The reader who wrote to us and prefers to
remain unknown, had a brother, Henri, called Puiu by his closest
friends, who was deported from Bucharest to Transnistria because
he didn’t present himself to the forced labor. His wife and daughter,
deported to Transnistria without his knowledge, died due to the
subhuman conditions. Puiu survived and returned home from
Panaitovca, found out about his family tragedy and also found his
house occupied by a person who didn’t even bother to discuss with
him, or take something from his own property. He decided to make
Allyiah and embarked on “Mefkure”, a ship that sank in the Black
Sea, where he found his end between other 300 Romanian Jews
that traveled to Erez Israel.

The well-known publicist Felicia Antip, reviewing the volume “The
Jews from Vrancea during the Holocaust” by Bogdan Constantin
Dogaru, published in 2011 at “Hasefer” Publishing House, mingles
some of her own childhood and adolescence memories from her
native town, Focşani. On the background of the Jews’ sufferance
during the racial legislation – the property seizure through
“romanization”, the exclusion of the Jewish students and teachers
from the state educational system and from any other services,
the obligation of wearing the yellow David star, the forced labor,
the labor camps from Doaga, Suraja, Soveja, and others, family
drama also appeared. The ﬁrst name on the list of the Jews
recruited in “Campuri” troop is the name of his mother’s younger
brother, Moise Revici, a Law School graduate, chivalry lieutenant
arbitrary degraded on December 4th 1940 and excluded from the
army. Another name on the list is her father’s, Dr. Moise Solomon,
captain in reserve, decorated with “Manhood and Faith” in the
First World War. Felicia Antip’s father was between the hostages
taken under the threat that they would be shot if there would be
any agitation in the city. Regarding the repatriation of the Jewish
children from Transnistria in transit in Focsani before being sent
at the Jews’ Central in Bucharest, Felicia Antip remembers Rita
and Mitzi Ivanier, aged 9 and respectively 14, hosted by her family.
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CIMITIRUL VECHI EVREIESC DIN HUŞI

Primii evrei s-au stabilit în Târgul Huşi la
sfârşitul sec. XV, după ocuparea de către turci
a cetăţilor Chilia şi Cetatea Albă (1484). Se
presupune că o parte din populaţia acestor
ţinuturi s-au refugiat la Huşi, contribuind la
mărirea numărului de locuitori. Printre aceştia
s-au refugiat şi un număr de cinci familii de
evrei. Documente din arhiva Episcopiei Huşi
menţionează pe Isac Frisof, negustor de cereale, Iancu Stoﬂer, ﬁerar şi armurier, şi Moisă
Cronic, tâmplar şi dogar.
Un ,,zapis” este dat în anul 1516 de Domnitorul Bogdan, ﬁul lui Ştefan cel Mare, care îl
împuterniceşte pe negustorul evreu de cereale
David Frişov să strângă cereale pentru Curtea
Domnească.
Într-un număr mai mare, evreii s-au stabilit
în Târgul Huşi în prima jumătate a sec. XVII,
unii din ei au venit chiar mai devreme (sec.XVXVI). Mulţi au venit din Imperiul Otoman, alţii
din Polonia şi Rusia. Acest lucru este înscris
şi într-un document din arhiva Episcopiei din
Huşi, datat 8 ianuarie 1604, care dintr-o listă
de 25 de datornici faţă de taxele stabilite de
Episcopie, înscria şapte negustori şi meseriaşi
evrei.
După catastiful întocmit de Episcopie la
începutul anului 1606, în vatra târgului erau
stabilite 12 familii de evrei însumând 52 de
persoane, în majoritate negustori şi meşteşugari. Trebuia ca ei să plătească Episcopiei o
taxă de 70 de parale de ﬁecare casă.
Stabilirea evreilor în Târgul Huşi a crescut
mult în timpul domniilor fanariote, îndeosebi
după hrisovul domnesc dat de Domnul Moldovei, Constantin Mavrocordat, la 2 aprilie 1747,
prin care acorda privilegii oamenilor străini,

printre care erau şi evrei, de a se aşeza în ţară.
Din „Istoria Episcopiei Huşilor”, scrisă de
Episcopul Huşilor Melchisedec Ştefănescu în
anul 1747, rezultă că în târg locuiau 202 familii
evreieşti şi în total 1042 de suﬂete; unii din ei
se ocupau cu meşteşugurile, puţini ca număr
erau agricultori.
Vechimea evreilor din Huşi este dovedită
şi de cimitirul vechi evreiesc din localitate, din
strada Călăraşi nr.1, înﬁinţat în anul 1680 pe
un teren cumpărat de la Episcopia Huşilor, în
satul Broşteni, care mai târziu a devenit cartier
al oraşului.
Zapisul între evrei şi Episcopie s-a întocmit
în anul 1676 dar a fost semnat de Domnitor
abia după doi ani, în 1678. Cimitirul Vechi a
funcţionat între anii 1680 şi 1880 şi are 866
pietre funerare. El este unul din cele mai
vechi cimitire evreieşti din ţară. Conducerea
comunităţii evreilor din Huşi a propus Federaţiei Comunităţilor Evreilor din România să ﬁe
trecut pe lista monumentelor istorice.
Încă din anul 1680 s-a construit în cimitir
o clădire formată din trei încăperi: o cameră
mortuară, o magazie şi o bolniţă în care erau
izolaţi bolnavii în cazul unor epidemii: tuberculoză, tifos exantematic, holeră şi ciumă.
În timpul epidemiilor de holeră şi ciumă din
anii 1712, 1773, 1781, 1809 şi 1813, în Târgul
Huşi şi în satele din jur au pierit mai multe mii
de familii, printre care şi zeci de familii evreieşti. Caselor celor care au murit de holeră şi
ciumă li s-au dat foc. Cu acest prilej, s-a dat
foc la mai multe case din cartierul evreiesc.
În cimitir s-au construit monumente din piatră brută, nu a fost folosită marmură şi granit.
La majoritatea pietrelor funerare, inscripţiile

sunt profunde, în aşa fel încât pot ﬁ citite şi
astăzi, cu toate că au trecut 200 – 300 de ani.
Fiecare piatră tombală are anumite inscripţii.
Datele sunt scrise în ebraică: numele, data
naşterii şi data morţii. Pe primele pietre funerare, care erau din jurul aniului 1700, nu erau
trecute numele de familie. La unele inscripţii
erau trecute şi funcţiile pe care decedatul le-a
avut în timpul vieţii, în cadrul obştii evreieşti:
rabin, staroste, epitrop, haham, cantor, învăţător, şamăs, ceauş.
Graţie inscripţiilor funerare păstrate, dispunem de un mare număr de antroponime
evreieşti. Cele mai des folosite sunt numele
biblice. Pentru bărbaţi: Iosif, Iehuda, Moise,
Avram, Haim, David, Şlomo, iar pentru femei
- Braha, Dvora, Haia, Hana, etc.
Ornamentica depindea de starea materială a familiei decedatului. La cele mai multe
pietre funerare exista numai Steaua lui David.
Pe unele existau şi alte piese ornamentale:
sfeşnice, cărţi, animale (lei, cerbi, porumbei).
În cimitir sunt înhumaţi rabinii Levy Isac Segal,
care a păstorit între anii 1766 şi 1796; Itzhac
Avram, care a păstorit între 1796 şi 1810, şi
Burăh Ben Isruel, care a păstorit între 1810 şi
1836. Acestuia din urmă i s-a ridicat o căsuţă
funerară.
Cimitirul vechi din Huşi a fost cercetat de
istoricul I. Kara. Cercetarea este incompletă.
Ea a apărut sub formă de studiu în ,,Buletinul
Centrului, Muzeului, Arhivei, Istoriei evreilor
din România”, Bucureşti 1998. În materialul
publicat se menţionează că în cimitir sunt
peste o sută de pietre funerare. În realitate
sunt 866, aşa cum am mai menţionat.
Prof. HERA STEIMBERG

De s p re C l a ret t e Wac ht el la pr ez ent ul etern

Acum câţiva ani, am avut privilegiul să
ﬁu oaspete în atelierul Clarettei Wachtel z.l.,
aﬂat undeva, pe una din străduţele din preajma Universităţii. Acolo ne-am dat întâlnire.
Pictoriţa locuia la Ploieşti, oraşul în care a
văzut lumina zilei şi şi-a descoperit vocaţia
într-o plimbare cu mama ei. Îşi păstrase
atelierul din Capitală, unde venea în ﬁecare
săptămână să lucreze, pentru că aici se
simţea „paznic de far”; de aici plecau şi se
întorceau toate vapoarele lumii ei, însuﬂeţindu-i tablourile. Mi-a povestit că harul venea
de la tatăl său, pictor cunoscut în epocă.
„Fratele meu ar ﬁ trebuit să-l continue. Picta
din copilărie, cu o forţă artistică neobişnuită.
Cânta tare frumos la vioară”. A tăcut câteva
clipe. Pudoare a suferinţei? Apoi s-a hotărât:
„După ce fratele meu a murit pe «Struma»,
mi-am adunat toate puterile pentru a împlini
eu, această menire”. Clarette a plecat acum

Dumnezeu să le
binecuvânteze amintirea

• Atunci când mulţi ziarişti evrei români
se fereau să scrie la o revistă evreiască,
Sanda Faur z.l., nume cunoscut în publicistica românească, a făcut-o. A continuat
să-şi încânte cititorii până în ceasul din urmă.
Condoleanţe familiei îndurerate.
• Prof. univ. dr. Amalia Lazarovici z.l.,
a lucrat la Realitatea Evreiască până la
plecarea în Israel, împreună cu ﬁicele ei,
Josemina şi Sorana. O economistă de valoare, un om cu inimă şi minte, o modestie pe
măsură. Suntem alături de familia îndoliată.
• Dacă ar ﬁ trăit, Iosif Sava z.l. ar ﬁ
împlinit, la 15 februarie, 79 de ani. Întâlnirile
sale muzicale la televiziunea română de
după ’90 rămân un reper pentru ceea ce ar
trebui să ﬁe ea.
Vom reveni pe larg în numărul viitor.

la fratele ei, 70 de ani după ce s-a consumat
şi acest cumplit episod din Holocaustul evreilor români. S-a stins la fel de discret cum a
trăit, cel puţin în anii din urmă, departe de
„zgomotul şi furia” societăţii de consum, în
care „aﬁrmarea” se face prin show-biz şi
entertainment iar bunul gust e înlocuit de
aroganţă vulgară.
O artistă de mare forţă, semnatară a circa
douăzeci de expoziţii personale, a multora colective: graﬁcă, artă decorativă românească,
pictură pe sticlă, lemn, gravură.
Tablourile ei fac mândria unor muzee
importante din România, din alte ţări europene, din Israel şi Statele Unite. Privindu-i
„Sirena pe farfurie” ori „Oameni pe mături”,
îi descopeream vocaţia umorului îmbinânduse cu înclinaţia spre fantastic, lirismul reţinut
- din „Camera în care s-a locuit”, „Străduţă
din Ploieşti”, impulsurile histrionice – din
„Scamatorul”, „Bărcile”…
Pline de lacrimi - grimase ce se vor
zâmbet îi erau desenele, uleiurile, gravurile.
Lumea tablourilor ei era şi este a oamenilor
necăjiţi din Bucureştii interbelici, în care existenţa de ﬁecare zi se preface în echilibristică
pe sârmă. Peisajele din acel Bucureşti revenit, azi, în modă, pudrate cu zahăr, se reduc
- unele - la bătăile cu ﬂori de la şosea, - altele
- la pitorescul cântecelor lui Jean Moscopol,

ascunzându-le dramatismul. Dar marginea
de Bucureşti a Clarettei Wachtel avea veselie tragică, grotesc, disperare. O lume în
care lupta dură pentru existenţă alterna cu
derizoriul. Moşii de altă dată erau adunaţi sub
un singur titlu: „Cronica unui oraş imaginar”;
un jurnal sui generis despre neputinţă, frustrare, amărăciuni fără leac. Imagini care ne
arată că noi suntem circul şi el e viaţa vastă.
Expresionismul din care se reclamă, ca atâţia
mari pictori est-europeni, nu puţini evrei, în
care se fac simţite şi inﬂuenţe hasidice, este
la el acasă în tablourile sale. Există-n ele o
sensibilitate care ţinteşte miezul lucrurilor,
diagnosticându-le cu obiectivitate, cu siguranţă artistică; un dialog permanent cu forţele
ei interioare, purtat de când a înţeles că ea
este chemată să continue tradiţia familiei,
de când a venit în contact cu marea pictură
rusă – Clarette Wachtel a studiat artele frumoase în fosta U.R.S.S. -, apoi cu Chagall,
Soutine, Klee… În orice tablou – orgoliul de a
se exprima pe sine, fără a face compromisuri
unor orientări estetice, ideologice de moment.
Pictoriţa şi-a lăsat amprenta asupra timpului
care i-a fost dat, veşnicindu-l cu veşnicia artei
adevărate. Despre Clarette Wachtel se va
vorbi întotdeauna la prezentul etern.
IULIA DELEANU

Izkor pentru Andrei Voinea
Am comemorat pe 16 februarie a.c. un an de la despărţirea de cel care a fost prof. dr.
Andrei Voinea z.l. Născut la Beliu, judeţul Arad, în 1922, el ar ﬁ împlinit acum 90 de ani. A
absolvit Medicina la Cluj, a obţinut doctoratul al Moscova (în anii de mare tensiune politică,
de după 1950), a fost profesorul multor generaţii de studenţi medicinişti, la Bucureşti. La
F.C.E.R., a acordat consultaţii ca medic de policlinică, după pensionare. Omenos, atent
cu ﬁecare, cultivat, şi-a câştigat o binemeritată afecţiune din partea membrilor obştii. Autor
a peste 200 de comunicări ştiinţiﬁce, a 12 cărţi de specialitate (ortopedie chirurgicală), a
scris şi despre evenimentele prin care a trecut, Holocaustul nazist, totalitarismul sovietic
(„Clepsidra de bolovani” – Editura Hasefer, 1999, „Umbre purpurii” – 2001, împreună cu
av. Constantin Vişinescu, ş.a.). Fie-i amintirea binecuvântată.

@@@@@@ DECESE @@@@@@ COMEMORĂRI @@@@@@
Au trecut doi ani trişti de când
dragul meu soţ cu care am împărţit
61 de ani de viaţă AMEN NATHAN
a părăsit lumea celor vii. Este un
moment dureros, dar şi de caldă
aducere aminte pentru toţi cei care
l-au cunoscut, iubit, stimat şi apreciat. A fost un om deosebit, inteligent,
principial, optimist, bun, un soţ
minunat şi un prieten adevărat. Va
rămâne veşnic în memoria şi inima
mea. Soţia Eva.

Cu aceeaşi nemărginită durere, comemorăm 12 ani de la
decesul minunatei noastre soţii, mamă şi bunică, CALMAN
SURICA, ﬁinţă de rară calitate, ﬁneţe, sensibilitate şi devotament. Soţul
tău se reculege cu pioşenie în faţa
memoriei tale şi îţi mulţumeşte din
nou pentru căsnicia noastră fericită
de peste 50 de ani. Nu te vom uita
niciodată, scumpa noastră Suricuţa.
Mişu, Vlad, Erna, Silvian, Gabriel.

S-a dus un OM, au trecut 5 ani şi parcă a fost ieri… Pe 23 februarie 2012
(5 Adar) se împlinesc cinci ani de la trecerea în neﬁinţă a celui ce a fost ing.
DAVID ALTARESCU, fost preşedinte al obştii din Buhuşi (Bacău), mai bine
de douăzeci de ani. A murit aşa cum a trăit - discret şi demn,iubitor al tradiţiilor
iudaice,mereu dornic de a-şi ajuta semenii. A lăsat o familie îndurerată, o
soţie neconsolată, ce continuă tradiţia ”buhuşenilor” ce nu-şi părăsesc locul.

A trecut un an de când draga noastră colegă şi buna mea
prietenă, MARIA HOROVITZ, s-a stins din viaţă, lăsând în
urmă lacrimi, durere şi amintiri care nu se vor şterge niciodată. Alături de Cezar, ﬁul său, de Bebe, fratele ei geamăn,
de colegii care au iubit-o, o evoc din nou, cu aceeaşi durere
suﬂetească cu care m-am despărţit de ea în 24 decembrie
2011. Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace, iar memoria
să-i ﬁe binecuvântată. Victoriţa Demayo.
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna ianuarie 2012: BITTMAN HEINRICH (85 de ani, Cimitirul Filantropia), FĂLTICINEANU BIŢU (86 de ani, Cimitirul Sefard), MOLNAR LUIZALEA (99 de ani, Cimitirul Sefard), AVRAM RITA (46 de ani,
Cimitirul Giurgiului), MARIAN EUGEN (91 de ani, Cimitirul
Sefard), LEIBOVICI CHIVA (83 de ani, Cimitirul Giurgiului),
ROZIN LEON (71 de ani, Cimitirul Giurgiului), BERCOVICI
MOSICA (76 de ani, Cimitirul Giurgiului).
Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară în luna ianuarie 2012:
WASSERLAUF IULIAN (91 de ani, Cimitirul Carei, jud. Satu
Mare)

•

ANIVERSĂRI

La 1 februarie 1905 s-a născut la
Roma fizicianul EMILIO SEGRE. A
primit premiul Nobel împreună cu O.
Chamberlain pentru descoperirea
Antiprotonului (1959).
La 2 februarie 1827 s-a născut la
Lemberg gânditorul SALOMON
BUBER, bunicul lui Martin Buber.
La 3 februarie 1809 s-a născut
compozitorul, pianistul şi dirijorul
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY.
La 5 februarie 1930 s-a născut la
Cracovia
scriitoarea
STELLA
MULLER-MADEJ. A fost salvată din
lagărele naziste de Oscar Schindler.
La 10 februarie 1890 s-a născut la
Moscova scriitorul BORIS
PASTERNAK.
La 11 februarie 1909 s-a
născut la Omaha (SUA)
boxerul MAX BAER, fost
campion mondial. A realizat 50
de victorii prin K.O.
La 13 februarie 1469 s-a
născut la Neustadt poetul ELIA
LEVITA, ebraist de elită. A editat
un excelent Tratat de gramatică
ebraică.
La 14 februarie 1902 s-a
născut la Dorohoi scriitorul
ION CĂLUGĂRU. Este autorul
romanului
autobiografic
Copilăria unui netrebnic.
La 14 februarie 1877 s-a
născut la Berlin matematicianul
EDMUND LANDAU, specialist
în istoria cifrelor. A făcut parte
din Comitetul de organizare a
Universităţii din Ierusalim.
La 14 februarie 1864 s-a
născut la Londra scriitorul
ISRAEL ZANGWILL. A fost un
activ lider sionist.
La 15 februarie 1933 s-a născut la Iaşi reputatul muzicolog
IOSIF SAVA, realizatorul unor
apreciate emisiuni radio şi TV.
La 16 februarie 1892 s-a născut scriitorul EMIL DORIAN.
La 22 februarie 1857 s-a
născut la Hamburg fizicianul
HEINRICH
HERTZ.
A
demonstrat existenţa undelor
electromagnetice.

•
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La 3 februarie 1807 s-a
•Sanhedrin
deschis la Paris Marele
(for rabinic şi laic)
convocat de Napoleon.
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La 8 februarie 1935 a murit
pictorul MAX LIEBERMANN.
Adept al curentului impresionist.
Până la instaurarea nazismului
a fost preşedintele Academiei de
artă din Berlin.
La 10 februarie 1948 a murit la
Moscova cineastul SERGHEI
EISENSTEIN. A regizat filmele
Crucişătorul
Potemkin,
Aleksandr Nevski, Ivan cel
Groaznic, etc.
La 10 februarie 1944 a murit la
New York scriitorul de limbă
idiş ISRAEL IOSHUA SINGER.
La 17 februarie 1870 a murit la
Ierusalim scriitorul de limbă
ebraică ŞMUEL AGNON.
La 19 februarie 1808 a murit DAVID
EMANUEL, primul evreu ales
guvernator în SUA.
La 19 februarie 1927 a murit GEORGE
BRANDES, unul din creatorii literaturii
scandinave moderne.
La 20 februarie 1969 a murit în Israel
poetul, prozatorul şi dramaturgul IŢIC
MANGHER, născut la Cernăuţi.
La 21 februarie 1677 a încetat din
viaţă marele filosof BARUCH
SPINOZA. S-a născut în 1632 la
Amsterdam. Principala sa lucrare este
Etica demonstrată în mod geometric.
La 22 februarie 1942 a murit în Brazilia
marele scriitor STEFAN ZWEIG,
născut la Viena. Era un pacifist convins.
La 26 februarie 1931 a murit în
Germania chimistul OTTO WALLACH.
Distins cu Premiul Nobel.
La 26 februarie 1882 a murit la
Frankfurt pe Main pictorul DANIEL
MORITZ OPPENHEIM. A pictat
portretele unor mari personalităţi.
La 27 februarie 1950 a murit lângă
Paris poetul YVAN GOLL.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta şi de
meseria divertismentului

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

Relatarea unui misogin
O croitoreasă cosea pe malul lacului
Kineret. Din întâmplare, îi căzu degetarul
în apă. Femeia plângea atât de tare, încât
îl emoţionă chiar pe Dumnezeu. Acesta
coborî din cer şi se arătă femeii:
– De ce plângi, copila mea ?
– Doamne, suntem oameni sărmani.
Din croitorie îmi întreţin soţul, care acum e
bolnav. Tot din ce cos îmi hrănesc şi copiii.
De aceea am mare nevoie de degetar şi,
iată, nenorocul a făcut să-mi cadă în apă.
Acum ce mă fac fără degetar?
Atotputernicul nu rămase pe gânduri.
Băgă mâna în apă şi scoase un degetar
bătut în diamante strălucitoare.
– Acesta e degetarul tău?
– Nu, Doamne!
Dumnezeu căută din nou în apa lacului şi scoase un degetar împodobit cu
smaralde şi rubine.
– Dar acesta e degetarul tău?
– Nu, Doamne. Nici el nu e degetarul
meu.
Atotputernicul îşi muie mâna în apa
lacului şi de astă dată scoase un degetar
din cel mai ieftin metal.
– Acesta e degetarul meu! se bucură
femeia.
Văzând cât de cinstită e croitoreasa,
Dumnezeu îi dărui toate trei degetarele şi
femeia plecă foarte fericită acasă.
Peste o vreme, cum soţul i se însănătoşi, croitoreasa se plimbă cu el pe
malul lacului. Dar bărbatul, cum era încă
şubred pe picioare, alunecă şi dispăru în
valuri. Femeia începu să plângă atât de
tare încât Dumnezeu o auzi şi veni s-o
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întrebe ce nou necaz are.
– O, Doamne, soţul meu a căzut în
lac, spuse femeia printre hohote de plâns.
Domnul se scufundă în valuri şi ieşi
apoi la mal cu George Clooney.
– El este soţul tău?
Femeia se uită bine la Clooney şi
exclamă:
– Da! El este soţul meu!
Dumnezeu se umplu de mânie şi i se
adresă femeii astfel:
– Ai minţit! Acesta nu este soţul tău!
Femeia însă îi răspunse:
– Dacă aş ﬁ spus NU la George Clooney, l-ai ﬁ scos apoi pe Brad Pitt. Dacă
aş ﬁ spus NU din nou, l-ai ﬁ adus la mal
pe soţul meu. Şi dacă aş ﬁ răspuns DA,
mi i-ai ﬁ dat pe toţi trei. Ştii, Doamne, eu
nu mă mai simt ca la 20 de ani. Cum era
eu să pot întreţine din cusut trei bărbaţi?
Doar asta este cauza pentru care am
răspuns DA la George Clooney.
Răspunsul redacţiei,
adresat misoginului
Când o femeie minte, o face din cele
mai bune şi onorabile motive, în interesul
tuturor. Cel puţin aceasta este părerea
noastră, pe care o susţinem şi o semnăm.
*
Discuţie între două personaje
având cam vârsta realizatorului
acestei rubrici
– Am fost ieri la femei!
– Extraordinar. Şi cum a fost?
– Mult mai curat decât la bărbaţi!
*
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Gastronomica

ORIZONTAL: 1) Fructe sferice, verzui – gălbui, dulci – acrişoare 2) Fost preşedinte şi dictator al Chinei – Persoană lipsită de claităţi pozitive. 3) Prenumele omului
politic care a prevăzut durata mare a tranziţiei – Cuvântul ﬁind „veşted” au mai rămas
doar două litere din el. 4) Asigurarea românească face „vui” dar nu suﬁecient. 5) Om
aducător de uitare, care face să uite. 6) Alexandru Lăpuşneanu – Speranţele mele
au fost trase pe o linie de garaj 7) Instrumente de percuţie, se loveşte o membrană
care produce sunete – Uniunea compozitorilor 8) Insulă formată din schelete de
corali – Faptul de a se complace în inactivitate.
VERTICAL: 1) Plantă legumicolă cu frunze mari, verzi, comestibile. 2) Trecut cu
vederea – Fiecare din porţiunile în care a fost împărţit un teren 3) Cursă automobilistică – Şarpe tropical, lung (aici e mai scurt) 4) Produs de paniﬁcaţie (diminutiv) pe
care unii îl caută în coada câinelui 5) Nu ştie absolut nimic 6) Lucrător la amenajarea
drumurilor (articulat). 7) Uniunea Europeană – Când nu vorbeşte 8) Zi în care se sărbătoreşte primirea Torei. 9) Femei care reuşesc să te ducă cu vorba, având subtilitate.
A. BRENNER z.l.
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Filozoﬁcă
In viaţă există două cuvinte care deschid orice uşi:
„TRAGE” şi „ÎMPINGE”
*
Perspective în legătură cu preţul
petrolului
În anul de graţie 2025, la benzinării
veţi găsi următorul anunţ:
FĂ-ŢI PLINUL ŞI PRIMEŞTI CADOU
O MAŞINĂ!.
*

8

9

Motiv de divorţ
– Stimată doamnă, de ce doreşti să
divorţezi?
– Din motive religioase.
– Nu vă înţeleg! Aparţineţi unei anumite secte?
– Nu !
– Şi atunci?
– Soţul meu crede că e Dumnezeu,
iar eu nu!

Salată de varză
cu migdale şi susan

Ingrediente: o varză dată pe răzătoare, susan, migdale mărunţite, o jumătate de
ceaşcă cu ulei de măsline, patru linguri de oţet balsamic, o lingură de zahăr, sare,
piper, praf de usturoi, după gust. Migdalele şi seminţele de susan se rumenesc uşor.
Se amestecă oţetul, uleiul şi zahărul şi se toarnă peste varza rasă. Se adaugă migdalele şi susanul. Se lasă să stea puţin pentru ca ingredientele să se amestece. Se
serveşte rece sau la temperatura camerei. (E.G.)

INTEGRAME IUDAICE
Orbire
A vota
împotrivă

Coş

Nivel

Şlagăr

În catrene!

Spectacol

Iţe

de COSMIN MIUŢE
Manieră
Citit la
centru!

Spaţiat
Luna iulie

1
Investigaţi

2

Nume
(foto)
Primar

3
4

Orizont
Margini de
pervaz!
Jilave

Teşite!
A pupa

5
6

Prenume
(foto)
Întrebare

7

Epoci

8
Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, NICOLAE CAJAL
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Drumul
spre teatru

Încă un Gordin –
via Shakespeare

Ştiam, mergând la recenta premieră, în idiş, de la TES
cu „Un rege Lear evreu”, că este vorba de
o piesă veche de peste un secol, cu situaţii
inspirate lui Iacob Gordin de Mirgorodul
natal (Ucraina). Şi mai ştiam că este o
parafrază la capodopera marelui Will. O
sagă în care protagonistul repetă (chiar
prevenit ﬁind) soarta eroului shakespearian. Descoperă astfel, prin
experienţă proprie, nerecunoştinţa, tragedia declasării,
a orbirii şi a rătăcirii prin lume
şi în disperare (precum un alt
Oedip sau Ahaşveroş!).
Stimulată de lectura scenică de la TES, a regizorului Grigore Gonţa, am putut constata
nu fără surprindere, o dată cu
originalitatea textului, pregnantele lui rezonanţe în (de)
actualitate. Despărţirea lui
„David” de ”regatul” familiei şi
împărţirea averii sale nu este
neapărat una capricioasă.
Personajul pleacă spre Pământul Făgăduinţei – Ereţ Israel. Generozitatea şi mai
ales încrederea în cinstea ﬁicelor mai mari
pare, încă, justiﬁcată de climatul moral de
puritate şi sﬁnţenie ce regla viaţa de familie
a unor evrei credincioşi. Şi nici atitudinea
sa faţă de ﬁica mai mică (cea care se însoţeşte cu „neamţul” liber-gânditor, studiază
şi devine medic!) nu ţine de arbitrar absurd. Exprimă opacitatea, rezistenţa unui
hasid virtuos (crescut în cultul respectării
credinţei, al unor riguroase obiceiuri religioase şi interdicţii tradiţionale) faţă de noile
repere ale progresului, faţă de libertatea
individuală şi de emanciparea femeii. Cât
priveşte actualitatea – câte ciocniri între
evreii ultraortodocşi şi conaţionalii lor nu au
existat chiar la Ierusalim, în ultima vreme?
Şi mai acut se dovedeşte mesajul respectării alterităţii (pe care un Emmanuel Lévinas
îl ridica la înalt rang identitar!). Ca să nu
mai insistăm pe importanţa emoţionantului
apel la omenie şi iertare (mai presus de
răzbunare!) şi pe morala preţuirii vieţii – cu
bune, cu rele.
*
...Fundalul muzical cu care începe
spectacolul evocă, desigur nostalgic,
atmosfera tradiţională a celei mai vesele
sărbători evreieşti – cea de Purim, cu rânduielile rituale speciﬁce...

Oficial, ne merge bine

Remarcăm, în spectacolul de la TES, simplitatea cadrului unic, sobrietatea limbajului scenic, ﬂuenţa dezvoltării
conﬂictelor şi mai ales (graţie îndrumării
lui Grigore Gonţa!) inspirata încarnare a
personajelor.
Marea şansă a acestui nou Gordin este
Constantin Dinulescu. Un actor de clasă
şi de mare experienţă, care
transmite magistral eroului –
trăire adâncă şi complexitate
– printr-un joc de soliditate
clasică şi totodată de pregnantă modernitate. „David” al său
are „greutatea” unui burghez
prosper şi a unui „drept”. Are
o autoritate (de tip patriarhal)
ce impune respect. Nu pare
neapărat tiranic şi abuziv.
Impresionează efortul eroului
de a-şi depăşi rezervele şi
prejudecăţile – încercând săşi asculte ﬁica mai mică şi să
urmărească aﬁrmaţiile lui Jafe.
Iată-l greşind, refuzându-i lui Teibele binecuvântarea. Şi iată-l trăind, dureros, consecinţele deciziilor sale extreme. Cu adevărat
excepţionale sunt momentele în care C.
Dinulescu alternează revelaţiile sfâşietoare
cu un alt registru: cel al jocului persiﬂant,
autoironic şi sarcastic; o modalitate de a
comenta, lucid şi histrionic, absurdul prin
care omul poate ajunge un bufon al sorţii.
Cuvinte de laudă merită şi Natalie
Ester şi Geni Brenda, care desenează
cu minuţie, culoare şi exuberanţă măştile
ipocriziei lui Etele şi Ghitele, măşti ce nu
reuşesc să ascundă: mărginirea, suﬁcienţa,
aroganţa şi cruzimea. Într-un registru de
mai sobru realism atrag prin simplitate,
prospeţime şi prin convingerea cu care îşi
apără „nonconformismul” – pledând pentru
„religia inimii”: Alexandra Fasolă (Teibele)
şi Darius Daradici (Jafe). Regăsim pe Leonie Waldman Eliad - foarte convingătoare
în demna şi stoica „Chana”. Remarcabil:
Mircea Drâmbăreanu, în „Charif”, om ascuns şi fals credincios (mereu cu mâna pe
”Ghemara”), cupid capabil de escrocherie;
un păcălitor „păcălit”, la rându-i; ca şi pe
Marius Călugăriţa – Moşe, un om slab, fără
„coloană” şi veşnic beat. Nu trece neobservat nici Nicolae Botezatu, simpatic, dinamic
şi lucid – în bufonul lui Gordin numit „Sami”.
NATALIA STANCU

Ca să parafrazăm cunsocuta melodie
a formaţiei Simplu, da, oﬁcial ne merge
bine şi simţim asta în ﬁece zi, pe pielea
noastră.
Dacă vă mai aduceţi aminte de Bulă,
el avea, înainte de ’89, o mare dilemă:
Dacă deschid televizoru’, dau de Nea
Nicu. Dacă deschid radiou’, dau de Nea
Nicu. Dacă deschid ziaru’, dau de Nea
Nicu. Acu’, am o conservă şi nu ştiu,
p-asta s-o deschid, să n-o deschid?
La fel şi eu, şi probabil şi dvs, ne-am
cam săturat cu toţii să auzim cât de bine
ne merge. Mai deunăzi, economistul şef
al BNR, Valentin Lazea, om cu scaun la
cap şi bine pregătit, zicea, la o reuniune,
că „România a devenit o ţară normală
din punct de vedere macroeconomic”
şi că, dacă ne comparăm atât cu unele
ţări dezvoltate din Occident, cât şi cu
Polonia, Ungaria, Cehia, „stăm uneori
chiar mai bine”.
Şi nu numai Lazea şi politicienii noştri, dar şi Jeffrey Franks, şi jurnaliştii de
la ”The Economist” spun că “economia
României pare chiar stabilă”.
Şi atunci, ca să rămânem la nedumeririle lui Bulă, dacă la ei e aşa de rău
şi la noi - aşa de bine, de ce e la ei aşa
de bine şi la noi - aşa de rău?
Să ﬁ devenit eu cârcotaş şi să nu-mi
mai convină nimic, din cauza frigului şi a
zăpezii nesfârşite de afară, despre care
unii spun că poate produce depresii?
Nu cred, pentru că de la Oﬁciul pentru
Statistică al Uniunii Europene, Eurostat,
aﬂăm că în România, 41% din populaţie
trăieşte sub ameninţarea sărăciei şi
excluziunii sociale, cel mai mare procent înregistrat în UE ﬁind cel de 42%,
deţinut de bulgari. Mai mult decât atât,
31% din locuitorii României şi Bulgariei
trăiesc în sărăcie extremă (cel mai mare
număr din UE), la polul opus situându-se
Luxemburgul şi Suedia, cu câte 1% din
populaţie ducându-şi zilele în sărăcie extremă. Ca să încheiem această sumbră
imagine, să mai spunem că în Letonia,
România, Bulgaria şi Spania, 21% din
populaţie are un nivel de venituri care
nu-i permit să îşi încălzească locuinţa,
să îşi plătească la timp facturile, să mănânce carne sau peşte cel puţin o dată la
două zile sau să dispună de un telefon.
Bine, şi atunci? Să vorbească Lazea,
politicienii, FMI-ul şi analiştii de la prestigiosul ”The Economist” de o altă ţară
decât specialiştii de la Eurostat? Ei bine,

O lecţie de literatură, o lecţie de viaţă
Toamna decanului,
adică o dublă aluzie:
mai întâi la Saul Bellow, cu care Antoaneta
Ralian a fost prietenă,
şi apoi la statutul de
decan, deopotrivă de
vârstă şi de valoare,
al acestei admirabile
doamne a traducerii
literare româneşti. Un
statut pe care Antoaneta Ralian şi-l reaﬁrmă şi în această carte de convorbiri,
„regizată” de Radu Paraschivescu; în fapt,
nişte memorii agreabil şi vivace narate, în
care marii traducătoare şi eseiste îi revine
rolul dăruitoarei, iar colegului ei mai tânăr,
acela al ispititorului.
Ce ne dăruieşte autoarea atâtor zeci
şi zeci de traduceri de excepţie, din autori
importanţi ai literaturii de limbă engleză
(dar nu numai), nu e greu de ghicit: o
Realitatea
cărţii
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lecţie de literatură şi o lecţie
de viaţă.
Căci viaţa Antoanetei Ralian n-a fost întotdeauna...
poezie: anii de umilinţe şi
spaimă din timpul prigoanei
rasiale, valurile succesive de
discriminare din perioada comunistă, ingratitudinea unor
autori pe care i-a transpus
admirabil (i-a recreat ar ﬁ un
cuvânt mai potrivit) în româneşte sau statutul profesional
ingrat al traducătorului nu sunt
uşor de dus în spate. Însă
spiritul robust şi tonic al marii intelectuale a ajutat-o să treacă peste toate şi să
revină, iar şi iar, la masa de scris. Lecţia
de viaţă şi de literatură a Decanei conţine,
deci, un „medicament” obligatoriu, deloc
amar, însă nu la îndemâna oricui: munca
aplicată, devotată până la sacriﬁciu, asupra textului.
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Iar Radu Paraschivescu,
el însuşi traducător, ştie cum
să obţină de la Antoaneta Ralian răspunsuri fundamentale
despre ce este şi cum se face
o traducere. Care să nu ﬁe o
echivalare rece şi aproximativă a sensului textului, ci, cum
spuneam, o reinventare a lui
în limba română. Travaliu
de critic – căci presupune,
înainte de toate, identiﬁcarea „esenţelor” scrisului unui
autor –, dublat de un scriitor –
întrucât respectivele „esenţe”
trebuie reconstruite apoi, în spiritul unei
alte limbi, pe cât posibil, fără a trăda nimic
din universul textului. Nu există, ﬁreşte,
traducere perfectă, însă asta nu diminuează cu nimic nici meritele traducătorului,
nici statutul de creaţie al traducerii.
Ceea ce place încă de la primele pagini ale volumului Toamna decanei este

Corectură: MIHAELA OBERSCHI
Foto: SANDU CÂLŢIA, SILVIU VEXLER
Traducători:
Ebraică: SARIT BLONDER
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
Engleză: SANDA LEPOIEV
Relaţii, administrator: MIHAIL TUNSOIU
Telefon: 021-314.96.90
Contabil: MIHAELA ZADOINA

DTP: GABRIEL IONESCU (0726-221191)
COSMIN MIUŢE
Tiparul: SC SIMPLU PRINT SRL
GHEŢA ROBERT

Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul ﬁecărui text aparţine autorului. Redacţia nu împărtăşeşte în mod obligatoriu punctele de vedere exprimate în articolele
semnate de colaboratori. Redacţia nu primeşte spre publicare decât articole scrise cu diacritice.

nu, toţi vorbesc de aceGândul
eaşi ţară, de acelaşi
scris
popor şi de acelaşi
moment din istorie. Şi
nimeni nu minte şi nici nu se înşeală.
Politica jugulării deﬁcitului ﬁscal exclusiv prin măsuri de austeritate, fără a
încerca stimularea creşterii economice,
a făcut să avem actualmente două Românii, rupte una de cealaltă: macroeconomic, ţara noastră stă din ce în ce mai
bine. Indicatori cu care nimeni nu poate
merge la piaţă şi nici plăti întreţinerea
sunt din ce în ce mai buni şi echilibraţi,
cum ar ﬁ deﬁcitul de cont curent, deﬁcitul
ﬁscal, inﬂaţia, datoria externă, evoluţia
cursului de schimb.
Numai că toate astea s-au realizat
fără nici o legătură cu un alt set de indicatori, cum ar ﬁ puterea de cumpărare
a cetăţeanului, nivelul de trai, accesul
la servicii medicale şi la cultură, capacitatea românului mediu de a merge în
concediu măcar o dată pe an şi aşa mai
departe.
Nici o ţară nu poate supravieţui cu
o astfel de fractură, motiv pentru care
şi Traian Băsescu, şi Jeffrey Franks
consideră că prioritatea momentului
este creşterea nivelului de trai. Numai
că dacă obiectivul este uşor de enunţat
politic, este mai greu de transpus în
practică. Corupţia constituie o circumstanţă agravantă, care face apropierea
dintre cele două Românii şi mai diﬁcilă:
„Românii ar ﬁ mai deschişi să accepte
măsurile de austeritate dacă politicienii
ar fura mai puţin şi ar comunica mai
bine”, mai scrie ”The Economist”.
României oﬁciale, a Fondului Monetar şi a politicienilor îi merge bine. În
cealaltă Românie, descrisă de Eurostat,
în care au ieşit în stradă protestatarii şi
au creat o presiune care a dus la demisia
guvernului Boc, se trăieşte încă în frig,
cu un sfert din oameni incapabili să îşi
asigure o masă cu carne sau peşte la
două zile sau să îşi plătească la timp
facturile.
Întrebarea este cât timp va ﬁ necesar
pentru reducerea distanţei dintre cele
două Românii şi pentru diminuarea hemoragiei de încredere care îi desparte
pe conducători de cei conduşi.
Cât timp pentru a trece de la oﬁcial ne
merge bine la, pur şi simplu, ne merge
bine?
ALEXANDRU MARINESCU
umorul, sau mai bine zis energia pozitivă pe care o degajă spiritul Antoanetei
Ralian, şi pe care Radu Paraschivescu,
interlocutor inteligent şi iscusit, ştie să o
provoace şi să o pună în valoare. Chiar
şi evocările unor momente triste din
existenţa Decanei – cum ar ﬁ plecarea la
cele veşnice a soţului – se transﬁgurează
în îndemnuri la optimism şi la seninătate
interioară. Şi evreitatea Antoanetei Ralian
joacă aici un rol: aparţinând unui popor
greu încercat în istorie, ea ştie cât este
de important să-ţi păstrezi credinţa şi să
nu te rinocerizezi, chiar şi când ţi se pare
că trăieşti în veacul rinocerilor.
Una dintre cele mai frumoase cărţi pe
care le-am citit în ultimul timp şi, totodată,
o reîntâlnire cu unul dintre marii noştri
intelectuali contemporani: Antoaneta
Ralian.
RĂZVAN VONCU
* RADU PARASCHIVESCU – Toamna
decanei. Convorbiri cu Antoaneta Ralian,
Editura Humanitas, Bucureşti, 2011.
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