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MESAJE DE PESAH 5772
Dr. AUREL VAINER, preşedintele F.C.E.R.

CHEZĂŞIA CONTINUITĂŢII

Suntem în ajun de Pesah 5772. Ne
amintim de datoria – moştenire de la
Moşe Rabeinu – de a trăi an de an, în
ﬁecare generaţie, sărbătoarea de Pesah
ca şi cum noi înşine ne-am ﬁ eliberat din
robie. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
Cel care te-am scos din ţara Egiptului,
din casa robiei”. Este cea dintâi poruncă
din Decalog. Rădăcina conştiinţei noastre
identitare este concretizată prin actul de
naştere al poporului evreu: ieşirea din
Miţraim. De aceea, sărbătoarea de Pesah
are un caracter profund educativ. Hagada
şel Pesah, epopeea acestei naşteri, se
adresează, cu precădere, copiilor, tinerilor. Şi faptul că atât de mulţi dintre tinerii
noştri îşi manifestă dorinţa de a trăi ca
evrei, dovedeşte forţa de revigorare a
comunităţii noastre, reprezentând - atât
prin participarea lor, dar şi a enoriaşilor
de toate vârstele la Sederele colective chezăşia continuităţii.
În faţa noastră stau o serie de provocări deloc uşoare iar gândul la momentul
decisiv, de mare forţă dramatică, sublim,
totodată, din istoria noastră pe care îl
reprezintă sărbătoarea de Pesah, ne
dă putere să le facem faţă. Căci tot ce
Domnul ne cere este să facem ceea ce
stă în puterea noastră. Dacă ceea ce

facem nu e suﬁcient, atunci ne ajută El
cu miracole. Suntem preocupaţi de păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului iudaic
sacru, de marile valori arhitectonice, artistice, primite moştenire de la înaintaşi.
Patrimoniul iudaic sacru este parte din
patrimoniul cultural al României. Fiecare
poate constitui un punct de atracţie pe
harta turistică a ţării. Pretutindeni unde
am făcut reinaugurări de sinagogi, am
creat puncte muzeistice, semn al existenţei noastre multiseculare pe aceste meleaguri, al contribuţiei noastre pe multiple
planuri la crearea şi dezvoltarea României
moderne. Un asemenea monument de
inestimabilă valoare este şi Templul Coral
din Bucureşti.
(Continuare în pagina 16)

• 70 de ani de la scufundarea
vasului STRUMA
• Nu ne este permis a uita –
de BARUCH TERCATIN

Rabin RAFAEL SHAFFER

ZIUA LIBERTĂŢII

Pesah se numeşte zman herutenu
– Ziua libertăţii. Ea nu este numai sărbătorirea unei libertăţi câştigate în urmă cu
mai mult de trei mii de ani şi de atunci de
câteva ori pierdută. Ea este, în ﬁecare an,
ziua în care se răsfrânge asupra noastră
harul divin care ne dă puterea suﬂetească
să ne reaﬁrmăm libertatea.
Ce este, de fapt, libertatea? Când ea
ne lipseşte, suntem dispuşi să ne riscăm
viaţa pentru a o obţine; când o avem, de
multe ori nu ştim ce să facem cu ea.
Un glumeţ, sau poate un înţelept,
a spus: pentru un cocoş libertatea înseamnă posibilitatea de face cucurigu.
El se referă la faptul că un cocoş, chiar
dacă ar avea toate bogăţiile pămîntului,
fără posibilitatea de a face cucurigu, s-ar
simţi nenorocit.

• AMOS OZ: Detaliul, diferenţa
dintre un roman bun
şi unul mediocru
• Interviu acordat
de scriitorul AMOS OZ revistei
”Realitatea Evreiască”
vreiască

Pentru un cocoş asta este simplu.
Dar pentru noi, oamenii, care este oare
adevărata dorinţă fără a cărei realizare
ne simţim neîmpliniţi? În lumea liberă în
care trăim, chiar şi cei care nu au probleme materiale, nu sunt toţi fericiţi. Ce ne
lipseşte? Ce ne-ar aduce bucuria?
Răspunsul se ascunde adânc, în
ﬁecare din noi. Pentru a ajunge la el,
nu avem altă cale decât să ne asumăm
efortul şi răspunderea unei profunde şi
sincere introspecţii. Dacă îl vom găsi, a
noastră va ﬁ fericirea; în caz că nu, tot noi
vom plăti preţul.
E greu de făcut generalizări. Totuşi, din
câte am văzut şi din câte am cunoscut,
nu am văzut bucurie mai mare decât a
celor care se apropie de tradiţia noastră
strămoşească.
HAG PESAH SAMEAH!

• Declaraţiile
negaţioniste
ale senatorului Dan Şova
produc un val
de indignare
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AGENDA PREŞEDINTELULUI
ŞI DEPUTATULUI F.C.E.R.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, împreună cu ceilalţi membri
ai Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (GPMN), a luat parte la
formarea noului guvern. A reacţionat prompt la manifestările antisemite
care au avut loc recent: • a condamnat, la postul central de televiziune
Digi24, atacul terorist de la Colegiul Evreiesc din Toulouse – Franţa; • a
adresat o scrisoare către Consiliul Naţional al Audio Vizualului protestând
faţă de emisiuni de factură antisemită şi antiisraeliană difuzate la postul
de televiziune OTV şi faţă de o recentă ediţie a emisiunii „Maraton de
duminică” la Radio România Actualităţi, unde a fost omagiat poetul legionar Radu Gyr; • a luat atitudine faţă de aﬁrmaţiile negaţioniste ale fostului
senator PSD, Dan Şova. De Purim, domnia sa a cuvântat la Sinagoga
Mare şi la T.E.S.; • a participat la întâlniri cu publicul românesc ale scriitorului israelian Amos Oz la Ateneul Român, Institutul Cultural Român,
Sinagoga Mare; • a luat parte la dineul oferit, în onoarea scriitorului, de
ambasadorul Israelului în România, Dan Ben-Eliezer: • s-a întreţinut la
dejunul de lucru, oferit de Comitetul Director al F.C.E.R. la Restaurantul
ritual din Capitală, cu regizorul evreu român francez, Radu Mihăileanu; .
a continuat seria de emisiuni „În mijlocul vieţii” la Radio „Şalom”; • a participat împreună cu un grup de personalităţi israeliene la întâlniri cu rectorii
Universităţii Bucureşti şi A.S.E. pentru stabilirea unui proiect comun de
doctorate, sprijinit de F.C.E.R.; • şi-a anunţat participarea la simpozionul
dedicat lui Beniamin Fundoianu, la Suceava; • va primi titlul de membru
de onoare la Academiei Oamenilor de Ştiinţă – Filiala Iaşi; • va participa
la evenimentul „Bereshit” - Iaşi.
Una din acţiunile majore din activitatea sa parlamentară a fost
participarea la momente esenţiale privind formarea noului Guvern al
României, condus de primul ministru Răzvan Mihai Ungureanu. Domnia
sa a luat parte la convorbirile consultative pentru desemnarea noului
şef de Guvern, iniţiate de preşedintele României, Traian Băsescu,
prilej cu care deputatul F.C.E.R. a mulţumit pentru buna colaborare cu
fostul prim ministru, preşedinte al PDL, Emil Boc, şi a avut prilejul să-şi
exprime opiniile şi aşteptările faţă de noul prim ministru, Răzvan Mihai
Ungureanu. Reprezentanţii GPMN şi-au exprimat în totalitate susţinerea
pentru noul prim ministru. Printre problemele supuse atenţiei de GPMN
s-au numărat: • sprijin pentru rezolvarea unor cereri ale alegătorilor lor; •
reîntregirea salariilor bugetarilor; • ridicarea calităţii vieţii întregii populaţii;
• susţinerea prezenţei GPMN în alegerile locale şi în viitorul Parlament;
• promovarea în continuare a legislaţiei privind retrocedarea – restituirea
proprietăţilor preluate abuziv de statul român în timpul celor două dictaturi,
fascistă şi totalitaristă; • renunţarea la promovarea de legi prin asumarea
de răspundere a Guvernului. La votul de învestitură, deputaţii GPMN
au votat pentru formarea noului Guvern, factor important în asigurarea
echilibrului politic şi economic al ţării şi, la comisii, au votat în favoarea
desemnării noilor miniştri propuşi de primul ministru. Deputatul F.C.E.R.
a adresat noilor miniştri mesaje de felicitare şi dorinţă de bună colaborare, răspunsurile primite ﬁind dintre cele mai încurajatoare, deschizând
căi de dialog ori de câte ori va ﬁ necesar. La reuniunile săptămânale ale
coaliţiei, deputatul F.C.E.R. şi-a exprimat opinii şi cerinţe de actualitate,
care au fost bine receptate de fostul prim ministru şi sunt, de asemenea,
bine primite de noul prim ministru, domnia sa aﬂându-se, cu ﬁecare, în
bune relaţii interumane. Deşi deputatul F.C.E.R. a fost prezent în plen,
lucrările la Comisia de Politică Economică şi Privatizare nu au mai putut
ﬁ continuate din lipsă de cvorum.
La Jurnalul de noapte al postului central de televiziune Digi24, preşedintele şi deputatul F.C.E.R. şi-a exprimat consternarea şi durerea,
condamnând atacul terorist de la Colegiul Evreiesc din Toulouse, căruia
i-au căzut victimă trei copii de 3, 8 şi 10 ani, ca şi profesorul lor, rabin.
Domnia sa a adresat o scrisoare către Consiliul Naţional al Audio Vizualului, în care a protestat faţă de difuzarea pe canalul de televiziune OTV
a unor emisiuni de incitare la antisemitism şi antiisraelism, realizate de
Tudor Barbu, în care negaţionistul Ion Coja aﬁrma că România „ar urma
să ﬁe invadată de un milion de israelieni”, cu sau fără cetăţenie română,
„năpustindu-se” în ţară să ocupe posturi de conducere şi nu numai. Au
fost şi voci de antisemiţi dintre telespectatori, plătiţi sau nu, dar a fost şi
o voce de telespectator care a spus: „Nu ştiu la ce vă referiţi voi, dar eu
atâta ştiu: cât au fost evrei în România, noi am dus-o bine!”. Deputatul
nostru a fost surprins şi mâhnit că postul Radio România Actualităţi, post
echilibrat, fără atitudini antisemite, a omagiat memoria unui legionar notoriu, poetul Radu Gyr, la una din emisiunile „Maraton de duminică”. Domnia
Sa şi-a exprimat indignarea faţă de aﬁrmaţiile de negare a Holocaustului
în România făcute de senatorul Dan Şova.
Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a cuvântat, de Purim, la Sinagoga
Mare şi la T.E.S. Domnia sa a participat la conferinţa de la Ateneu susţinută de directorul Editurii „Humanitas”, Gabriel Liiceanu, şi de cunoscutul
scriitor israelian Amos Oz, remarcând câteva teme centrale: valorile
familiei, curiozitatea pozitivă – treaptă spre cunoaştere, rolul cărţii şi al
dialogului în educaţia şi transformarea în bine a omului. Dr. Aurel Vainer
s-a întreţinut cu Amos Oz la reuniunea organizată de Institutul Cultural
Român, acordându-i, la Sinagoga Mare, Medalia de Onoare „Prieten al
Comunităţii Evreieşti din România”. Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a
dialogat cu regizorul de excepţie evreu român francez Radu Mihăileanu,
aﬂat în ţară, în cadrul unui dejun de lucru la Restaurantul ritual de la
D.A.S.M., despre identitate iudaică, moştenire evreiască, tragedii evreieşti
cauzate de nazism şi stalinism, reﬂectate în „Trenul vieţii” şi „Concertul”,
lupta pentru egalitate între sexe în lumea musulmană, subiect al recentului
său ﬁlm, „Izvorul femeilor”. La una din ediţiile acestei luni a emisiunii de
la Radio Şalom, „În mijlocul vieţii”, dr. Aurel Vainer a invitat-o pe soţia lui,
ing. Anette Vainer, să vorbească despre moartea bunicului ei într-unul
din Trenurile Morţii. La sugestia şefului de Cancelarie al Preşedintelui
F.C.E.R., ec. Silvian Horn, domnia sa a vorbit despre activitatea, imediat
după război, a echipelor evreieşti de fotbal, „Macabi” şi „Ciocanul”, şi
despre soarta lor ulterioară. Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. şi un grup
de personalităţi israeliene din Haifa au fost bine primiţi de rectorii Universităţii Bucureşti şi A.S.E. în întrevederi pe tema unor programe comune
de doctorat Israel – România, F.C.E.R. urmând să ﬁe „suporter – garant”.
IULIA DELEANU

Israelul în faţa unor decizii diﬁcile
În ultima perioadă, mai multe momente importante au marcat relaţiile americano-israeliene.
Concret, s-a ajuns la o clariﬁcare a poziţiilor celor
două părţi faţă de eforturile Iranului de a obţine
arma nucleară. Ele au avut loc atât la congresul
anual al AIPAC de la Washington, cea mai puternică organizaţie de lobby proisraeliană, unde
preşedintele Obama şi premierul Netanyahu au
rostit cuvântări, precum şi în cadrul convorbirilor
bilaterale ale celor doi lideri. În ambele ocazii,
s-a pus în discuţie modalitatea de a aborda şi
soluţiona problema iraniană şi s-a încercat o
apropiere a poziţiilor. Teoretic, s-a ajuns la un
numitor comun în anumite aspecte, dar există
diferenţe legate de măsurile practice. În rezumat,
preşedintele Obama nu a mai exclus opţiunea
militară şi a recunoscut dreptul Israelului la autoapărare. A subliniat că Israelul este aliatul strategic
cel mai important în regiune, că Washingtonul
a sprijinit în toate situaţiile critice şi sprijină în
continuare Israelul, că oferă cel mai substanţial
ajutor militar, inclusiv armamente care sunt date
numai celor mai apropiaţi aliaţi. Neînţelegerile cu
Netanyahu se referă la momentul în care ar trebui
declanşată o acţiune militară. Potrivit preşedintelui american, încă nu au fost epuizate toate
mijloacele diplomatice, trebuie urmărite efectele
sancţiunilor economice şi găsite noi mijloace de
presiune asupra Iranului. În recunoaşterea necesităţii recurgerii la război dacă nu mai există o altă
cale, Obama este susţinut şi de ultimul sondaj
de opinie american în care 53 la sută dintre cei
chestionaţi sunt de acord, în aceste condiţii, cu
o intervenţie militară americană în Iran. Obama
a atras atenţia asupra consecinţelor pe care o
decizie prematură le-ar putea avea nu numai
asupra Israelului dar şi asupra Statelor Unite şi
intereselor lor, de aceea a cerut încă un răgaz.
În discursul său de la congresul AIPAC, Benjamin Netanyahu a lansat un apel comunităţii
internaţionale pentru a conştientiza pericolul pe
care-l va reprezenta un Iran care va dispune de
arme nucleare şi al cărui obiectiv principal este
distrugereea Israelului. De aceea, Israelul îşi rezervă dreptul de a se proteja. Şi el a recunoscut
că nu refuză nici un fel de opţiune, dacă aceasta

va da rezultate, deoarece nu va risca niciodată
securitatea Israelului dar s-a arătat sceptic în ce
priveşte sancţiunile economice. Pe de altă parte,
a subliniat că există un decalaj între Israel şi SUA
cu privire la momentul în care ar trebui acţionat
împotriva Iranului. Potrivit premierului israelian,
un atac cu rachete convenţionale iraniene împotriva Israelului, chiar dacă ar produce victime, ar
ﬁ mai suportabil decât eventualitatea unui război
în momentul în care Iranul ar ajunge la fabricarea
armelor nucleare.
Dar, în luarea unei decizii radicale, Netanyahu
ar trebui să ţină cont şi de opiniile din Israel. Un
recent sondaj de opinie a arătat că israelienii
sprijină Likud, partidul lui Netanyahu, dar peste
50 la sută dintre cei chestionaţi sunt împotriva
unei acţiuni militare antiiraniene. O poziţie fermă
împotriva lansării unui război a manifestat fostul
şef al Mossad, Meir Dagan. El a avertizat, şi nu
pentru prima dată, asupra consecinţelor nefaste
ale unui atac militar israelian, care ar duce cu
certitudine la un război regional.
Netanyahu s-a confruntat recent şi cu escaladarea situaţiei din fâşia Gaza. În urma unei
acţiuni a armatei israeliene de lichidare a liderilor
unei organizaţii teroriste, care îl răpise pe soldatul
Gilad Shalit şi pregătea atentate antiisraeliene,
până la 15 martie, din fâşia Gaza au fost lansate
peste 300 de rachete asupra sudului Israelului,
la care armata israeliană a ripostat energic.
Medierea egipteană a dus la un armistiţiu fragil
care poate ﬁ oricând încălcat. Problema este
că în fâşia Gaza acţionează grupări islamice
radicale care nu mai recunosc autoritatea Hamas, de aceea, chiar dacă acesta din urmă nu
este interesat de un război în Gaza, nu există
certitudinea cum vor reacţiona celelalte grupări.
Ele sunt sprijinite de Iran iar în ultima perioadă
Hamas s-a distanţat de Teheran. În condiţiile
actuale, când atenţia guvernului israelian trebuie
să se concentreze asupra evoluţiilor din Iran, o
tensiune la graniţa de sud nu era necesară. Cu
toate acestea, Israelul, care a salutat încetarea
focului, şi-a reaﬁrmat hotărârea reluării acţiunilor
aeriene dacă acordul va ﬁ încălcat.
EVA GALAMBOS

„Succes în activitate!“

Primul ministru, MIHAI RĂZVAN UNGUREANU, şi ministrul Apărării Naţionale, Gabriel
Oprea, au răspuns mesajelor de felicitare adresate de preşedintele şi deputatul F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, cu prilejul învestiturii. Reproducem
fragmente:
„Ne exprimăm încrederea că vom avea, în
continuare, în organizaţia dumneavoastră un
partener de dialog şi sprijin reciproc în direcţia

susţinerii eforturilor de dezvoltare şi modernizare
a societăţii româneşti”, se arată, între altele, în
răspunsul adresat F.C.E.R. de către premierul
Mihai Răzvan Ungureanu.
„Sunt onorat ca, la rândul meu, să vă transmit
cele mai bune gânduri de sănătate, fericire şi prosperitate alături de cei dragi, precum şi noi succese
în viaţă şi în activitatea profesională”, a adăugat
ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Oprea.

F.C.E.R. a acordat ajutoare pentru sinistraţii din Vrancea
F.C.E.R., în parteneriat cu Joint-ul, s-a alăturat
campaniei de solidaritate cu sinistraţii din zonele
afectate de ninsori. Astfel, joi, 23 februarie 2012,
au fost transportate şi distribuite, prin grija C.E.
Focşani, 500 kg carne de pui, 250 de bucăţi
pâine tradiţională, pături, lenjerie, echipamente
medicale, produse sanitare şi de igienă personală,

îmbrăcăminte ş.a.. Beneﬁciari – 250 de persoane
din Odobeşti, Jariştea, Vărsătura şi Pădureni.
Acţiunea F.C.E.R.–Joint, promovează voluntariatul, ca o componentă fundamentală a societăţii civile, ca factor de bine şi schimbare a vieţii
tuturor, a ﬁecărui om în parte.

Am consemnat pentru dumneavoastră
La reuniunile Comitetului Director (C.D.) al
F.C.E.R. din 27 februarie şi 5 martie 2012 s-a luat
notă de: • rezultatele recensământului populaţiei
evreieşti din România comparativ cu datele existente la comunităţi; • informarea privind fondul
de carte la Biblioteca F.C.E.R. „Dr. Al. Şafran”; •
informarea la zi privind lucrările de reabilitare a
Templului Coral din Bucureşti.
Au fost apreciate: • măsurile pentru ajutorarea populaţiei din judeţul Vrancea, calamitat
în februarie a.c.; S-a recomandat: • efectuarea
unei cercetări socio-demograﬁce interne privind
populaţia evreiască actuală din România; • promovarea activităţilor Bibliotecii „Şafran” în instituţii
de învăţământ superior şi centre de cercetare;
• reglementarea clasificării documentelor cu
regim special de către departamentele, oﬁciile
şi serviciile F.C.E.R.; • instruirea personalului
F.C.E.R. pentru conﬁdenţialitate în relaţiile cu
persoane sau organizaţii din afara Federaţiei; •
semnalarea cazurilor de încălcare a sarcinilor de
serviciu şi a normelor de comportament.
S-a stabilit: • modul de procurare a azimei şi
făinii de azimă pentru Pesah 5772; • participarea F.C.E.R. la Festivalul Internaţional de Film
„Bucureşti, 19 – 25 martie 2012”; • organizarea
de seminarii cu caracter intern pentru mai buna
administrare a patrimoniului imobiliar la Oradea,

Botoşani, Bucureşti; • invitarea a câte unui preşedinte de comunitate la ﬁecare reuniune a C.D.;
• întocmirea şi prezentarea unei analize multicriteriale privind sistemul de salarizare pentru
angajaţii F.C.E.R.
Au fost analizate: • relaţia F.C.E.R. – Fundaţia „Caritatea”; • modiﬁcări în statutul Fundaţiei
„Caritatea”; • încheierea unui memorandum de
trei ani F.C.E.R. – Fundaţia „Caritatea”.
S-a aprobat: • acordarea Medaliei de Onoare
„Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România
scriitorilor Amos Oz – Israel şi Stelian Tănase –
România; • participarea F.C.E.R. la reuniunea
privind constituirea, la Debreţin – Ungaria, a
Asociaţiei Comunităţilor Evreieşti din Europa
Centrală şi de Sud-Est; • întocmirea proiectului
de Regulament intern al F.C.E.R.
S-a solicitat: • reactivarea Comisiei de Etică
în F.C.E.R. şi implicarea organelor statului în
cazul comiterii unor abuzuri; • prezentarea unei
informări despre administrarea Centrelor F.C.E.R.
de Instruire şi Recreere.
S-a constituit: • Comitetul Consultativ de avizare a alocaţiilor în favoarea supravieţuitorilor
Holocaustului. S-au rezolvat: probleme privind
activitatea comunităţilor evreieşti, a departamentelor, oﬁciilor şi serviciilor F.C.E.R.
Ing. NILU ARONOVICI
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PURIM 5772
La Sinagoga Mare

Bucuria de Purim a fost dublă – prima, însăşi sărbătoarea. A doua bucurie
- numărul mare al participanţilor care au
răspuns invitaţiilor trimise de C.E.B. Pe
lângă enoriaşii, membrii comunităţii din
Bucureşti, conducerile F.C.E.R., C.E.B., au
venit şi oaspeţi – prieteni ai obştii, reprezentanţi ai unor culte, diplomaţi, oameni
politici, mereu prezent – generalul Mihai
Ionescu, fostul Director al INSHR, prinţul
Paul de Hohenzollern cu soţia, ş.a.
Silviu Vexler a dat citire mesajului
preşedintelui Traian Băsescu. Şeful statului spunea că Purimul este “o zi în care
sunt celebrate prietenia şi comuniunea
cu semenii”. Traian Băsescu a adăugat
că “istoria ﬁecărui popor este expresia
credinţei şi a valorilor care îi deﬁnesc identitatea. Sărbătoarea Purim marchează […]
triumful rugăciunii şi al purităţii suﬂeteşti
în faţa diﬁcultăţilor cu care se confruntă
umanitatea. În acelaşi timp, Purim este o
meditaţie despre asumarea cotidiană a dialogului, a solidarităţii, a convieţuirii în spiritul toleranţei şi al preţuirii. Păstrarea, de-a
lungul generaţiilor, a acestei tradiţii iudaice
rămâne o cale vie de a regăsi bucuria şi
de a dărui speranţă. Doresc să reînnoiesc,
cu această ocazie, preţuirea mea faţă de
contribuţia comunităţii evreieşti la binele
comun, şi să transmit urările mele cele mai
calde întregii dumneavoastră comunităţi”,
a mai spus preşedintele României, în mesajul înmânat preşedintelui Aurel Vainer de
către consiliera Andreea Nanu.
Rabinul Rafael Schaffer a explicat
semniﬁcaţia sărbătorii, citând un fragment
din cartea iudaistului Baruch Tercatin. De
asemenea, Rabinul s-a referit la aspecte
din viaţa politică actuală, când apar şi ve-

chile apucături hamanice. El şi-a exprimat
încrederea în forţa spirituală a poporului
evreu, a comunităţilor din Diaspora cât şi
a Statului Israel.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
s-a oprit asupra momentelor semniﬁcative şi asupra tipologiei personajelor din
Povestea Esterei. Fiecare personaj se
regăseşte de-alungul istoriei milenare a
evreilor. Resursele poporului evreu se
regăsesc în gradul său de conştiinţă, de
pregătire în faţa oricăror pericole, timp de
secole, iar astăzi Statul Israel reprezintă
un reper nu numai pentru noi, evreii, ci şi
pentru democraţie, care ar trebui să ﬁe
apărată oriunde există riscul unor acte
violente, conﬂicte,conﬂagraţii. Nu trebuie
să uităm nici lecţia istoriei apropiate nouă,
Holocaustul, cauzele şi modul de a elimina posibilitatea repetării unei asemenea
tragedii. La ﬁnal, nu a uitat să amintească
necesitatea de a reacţiona faţă de orice
manifestare negaţionistă de genul celei
exprimate de senatorul Dan Şova, care a
fost sancţionat de conducerea PSD. Viaţa
merge înainte, Hamanii vin şi trec, poporul
lui Israel trăieşte şi are în urmă o istorie şi
înainte un viitor. Am Israel Hai.
B.M.M.

„PURIM, SEARĂ DE PURIM…”
Când e Purim? Când e Gala Premiilor
Oscar! Ca orice gală, Purim-ul de la T.E.S.
începe cu-n remember - de peste 40 de
ani Purim la comunitate e ceva, nu? -:
mari regizori, mari dirijori, mari actori.
Unii-s demult în Israel, alţii au plecat la
stele, cei mai mulţi sunt, aici, cu noi. O altă
generaţie „Lauder” - concurs de fantezie-n
personaje de basm - cântă şi ne-ncântă
cu „Ani Purim” şi „Hag Purim”, dansează
şi improvizează ﬂuturând din mânuţe:
„Tova!”, „Mami!”, „”Tati!”, „Buni!”, cu Bogdan Lifşin şi Rodica Doija – dirijori. Deşi
- asaltaţi în media şi pe net cum să facem
să ﬁm mereu sănătoşi, sfaturi în plus nu
strică. Ni le-au dat, plini de vervă, Cătălin

Felicitări de Purim

pentru Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
Personalităţi de prim rang ale vieţii politice şi culturale româneşti au felicitat Federaţia cu prilejul sărbătorilor de Purim. Astfel, prof.univ.Ionel Haiduc, preşedintele
Academiei Române, şi Andras Istvan Demeter, preşedinte director general al Radio
România, au transmis urări de bine pentru această sărbătoare. În scrisoarea de
felicitare trimisă, Nicolae Adrian Lemeni, secretar de stat la Secretariatul de Stat
pentru Culte, a transmis ”gânduri de prietenie” cu prilejul „sărbătorii Purim-ului,
transﬁgurată de învăţămintele istoriei din simbol al victoriei însângerate în acela al
victoriei prin credinţa în Dumnezeul iubirii“.

PURIM 5772 ÎN COMUNITĂŢI
Conducerea Comunităţii din Botoşani a

Botoşani sărbătorit două zile importante ale primăverii,

Purim, având-o protagonistă pe regina Ester,
şi Ziua Femeii. Anul acesta, Purim a coincis cu Ziua Femeii:
8 martie. Doamna Rica Segal a vorbit despre semniﬁcaţiile
Purimului. Domnul David Iosef, preşedintele Comunităţii,
a felicitat doamnele şi domnişoarele de ziua lor şi le-a
oferit câte-o zambilă, simbol al primăverii. Veselia speciﬁcă Purimului a fost dublă de data asta. Cei peste 60 de
participanţi – evrei şi neevrei - au savurat delicioasele dulciuri de Purim.
Şi ziarul „Buletin
de Botoşani” din
8 martie 2012 a
marcat sărbătorirea Purimului
în comunitatea
locală. Cititorii
au fost familiarizaţi cu simbolurile acestei
încercări de „soluţie ﬁnală” cu happy end, lecţie de istorie
la care Hamanii prezentului au absentat, se vede. Autoarea
articolului, Andreea Acsinte, reproduce un fragment din
interviul acordat de preşedintele C.E. Botoşani, David Iosif.
M. GOLDENBERG
corespondent
La serbarea Purim-ului 5772 de la Iaşi,
găzduită de ospitaliera sală a Teatrului „Luceafărul“, au participat, în afara membrilor comunităţii,
reprezentanţi ai autorităţilor locale în frunte cu prof. univ.
dr. Constantin Simirad, preşedintele Consiliului Judeţean,
şi ing. Romeo Olteanu, viceprimar al Municipiului, reprezentanţi ai comunităţii academice şi universitare ieşene,
ziarişti şi editori cunoscuţi. Studioul de Radio Iaşi a fost,
şi de această dată, partener media al manifestării.
În deschiderea serbării, inginerul Abraham Ghiltman,
preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi, a vorbit despre
semniﬁcaţia Purim-ului. Fiind în ajunul Zilei femeii, el a
transmis felicitări tuturor femeilor, iar organizatorii le-au
oferit în dar bucheţele de gingaşe zambile ca semn de
respect şi preţuire.
Corul comunităţii a oferit numerosului public un
spectacol de muzică şi poezie prin participarea formaţiei
klezmer „Nigun”, condusă de prof. Romeo Luchian şi de
talentatul solist, juristul Albert Lozneanu, prin Purim-Şpilul
prezentat de copiii şi tinerii de la cursurile de Talmud-Tora
şi prin momentele umoristice, la care şi-a adus contribuţia
consilierul Rudolf Rozemberg.
Melodiile israeliene, din folclorul idiş şi ruseşti, inter-

Iaşi

pretate de soliştii dr. Dana Creţu, prof. Tania Luchian, ing.
Uri Fernbac şi av.Albert Lozneanu, au încântat publicul.
„Să ﬁe pace în lume!” a fost urarea muzicală ce a
încheiat serbarea de pe scena Teatrului „Luceafărul“ din
Iaşi, urare ce se vrea a ﬁ un memento în lumea de azi
bântuită de conﬂicte fel de fel.
Conducerea Comunităţii Evreilor din Iaşi a invitat toţi
spectatorii la un cocktail pregătit de colectivul Restaurantului ritual, la care vedetă a fost şi de această dată
tradiţionalul şi gustosul humântaş, nelipsit întotdeauna
de pe mesele din ziua de Purim.
MARTHA EŞANU
organizată cu ocazia sărbătorii
Ploieşti de Festivitatea
Purim 5772 a constituit o preocupare a

conducerii comunităţii, punctele centrale ﬁind: pregătirea
tradiţionalelor humântaş şi asigurarea unui climat decent
în incinta sinagogii pentru ca invitaţii să simtă o atmosferă
de sărbătoare deosebită.
Programul festivităţii a început prin alocuţiunea prezentată de Adela Herdan, preşedintele Comunităţii, despre
semniﬁcaţia sărbătorii de Purim. Programul a continuat
cu citirea Meghilat Ester (Cartea Esterei) de către Gilu
Iuftaru, oﬁciantul de cult. A urmat un program artistic cu
muzică adecvată sărbătorii de Purim şi cântece evreieşti
interpretate de corul elevilor Liceului de Artă “Carmen Silva”, care colaborează de trei ani cu Comunitatea Evreilor
din Ploieşti. O supriză muzicală pregătită de elevii corului
a fost un recital de chitară şi unul de pian electronic ce
a fost aplaudat îndelung de cei prezenţi. În încheierea
festivităţii s-au oferit invitaţilor tradiţionalele humântaşen,
creând o atmosferă caldă şi de bună dispoziţie tuturor
invitaţilor. (I.G.)

Brăila

Povestea Esterei, scrisă din dorinţa de-a
arăta cum a fost salvat poporul evreu, prin
protecţia lui Dumnezeu, de la o pieire iminentă, prin mijlocirea pe viaţă şi pe moarte a împărătesei Estera, a atras
mulţi brăileni ce răspund an de an invitaţiei preşedintelui
David Segal Iancu şi iată - Sinagoga, plină şi anul acesta!
Vicepreşedintele Comunităţii, Nadia Ustinescu, a făcut
prezentările participanţilor la sărbătoare, cu glumele speciﬁce, ne-a adus un plus de bucurie, prin marea surpriză de
a avea pe scenă elevi de la Şcoala generală “Constantin
Sandu Aldea”.
Oficiantul de cult Suchar Goldstein a explicat
semniﬁcaţiile sărbătorii iar, la cuvântul Haman, toate gragherele într-un cor au făcut un vacarm teribil, în frenezia
generală, în special a tuturor copiilor prezenţi.
A urmat o mică scenetă închinată mamei, interpretată
de un grup de elevi inimoşi. Am fredonat cu toţii melodiile

Stan, şi autorul în persoană, Octavian Sava,
în stil Malec. Musicalul
nu-i musical fără dans.
Şi fetele de la „Hora” –
coregraﬁa, Gabriela Bucăţică - şi-au luat misia
în serios, cu naturaleţe
şi graţie. Geni Brenda şi
Arabela Neazi au adus
pe scenă o explozie de
vino-ncoa’, aplomb şi
înţepături pentru „lumea
bună”, inclusiv - apropouri „neconvenţionale”
una faţă de cealaltă. Cum să „n-aibă cuvântul” Nae Călugăriţa, când le zice aşa
cu şic pe toate! - el e şi textier şi interpret
-, şi-are umorul lui aparte, schimbând
cu dexteritate registrul poantelor de la
şarjă la pamﬂet, fără să scape nimic din
ce-i al nu prea veselului prezent. Mihai
Ciucă e as în a-l readuce pe Constantin
Tănase-n actualitate. Extraordinar prestidigitator – la propriu şi la ﬁgurat - Mihai
Ciucă, împreună cu asistenta lui, Bianca
Mateescu, prezentatoarea întregului
spectacol. Alt moment de vârf: dublul
recital – pian şi vioară – Liviu Răducă şi
Radu Gheorghe. Mimul, improvizatorul,
trubadurul, dansatorul, virtuozul Radu
Gheorghe, acompaniat cu bun gust de
Liviu Răducă, au ridicat statuie derizoriului, sărind muzical europeneşte obstacole
la cursa-n care cuvintele se poticnesc.
Surpriza surprizelor: Margareta Pâslaru,
cu vocea-i inconfundabilă. Un tur de
forţă – corul C.E.B. Tinereţea a arătat ce
poate când vrea. Felicitări Bogdan Lifşin!
Aplauze, confeti… Mulţumesc, a spus, în
numele tuturor, preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer. Felicitări Harry Eliad! Felicitări tuturor: textieri, compozitori, actori,
cântăreţi!
IULIA DELEANU

unui folkist în devenire ce ne-a impresionat prin sensibilitatea transmiterii mesajului de iubire de oameni şi dragoste
pentru oraşul său natal.
În timp ce atmosfera era încinsă de melodiile corului
“Macabi”, speciﬁce sărbătorii de Purim, toţi oaspeţii au
primit tradiţionalele pachete cu prăjituri, făcute cu migală
şi iubire de un grup restrâns de enoriaşe, mulţumindu-le
din suﬂet pentru darul lor frumos.
DAVID SEGAL IANCU
preşedinte

Tecuci

Evreii tecuceni au onorat cum se cuvine
sărbătoarea de Purim. După ce a fost citită
„Meghilat Ester” în frumoasa sinagogă, restaurată prin
perseverenţa preşedintelui Iancu Aizic, tot domnia sa,
ajutat de inimoasele gospodine evreice din oraş, a adunat enoriaşii în jurul mesei pentru a se bucura împreună
de tradiţionalele humântaşen şi alte delicatese de Purim.

Constanţa

A fost puţin altfel. În primul rând,
bătrânul sediu al comunităţii s-a dovedit
neîncăpător. Să ﬁ fost farmecul poveştii fără seamăn
despre frumoasa Estera sau efectul minunatei licori de
pe colinele de est ale Mediteranei? Ori, mai degrabă,
formidabila artă oratorică a celor doi amﬁtrioni, dr. Hary
Kuller şi prof. dr. Carol Friedman, preşedintele Comunităţii constănţene. Pornind de la clasica poveste a
Esterei, extrapolând ﬁgurile triunghiului Mordehai -Ester
-Haman cu personaje din întreaga istorie a evreilor până
în contemporaneitate, dr. Hary Kuller a oferit o splendidă
lecţie de istorie şi de vastă cultură, urmărită cu suﬂetul
la gură de toţi participanţii, între care s-au remarcat
distinşi intelectuali şi politicieni ai urbei: prof. dr. Vasile
Sârbu, prorector al Universităţii Ovidius, prof. dr. Viorel
Tode, prof. dr. ing. Garabet K. Kumbektian, subprefectul
Aidun Kurt -Mola, dr. ist. Florin Stan, directorul Muzeului
marinei militare şi alţii.
Prof. NICOLAE SPIRESCU,
Secretar al Ligii Culturale de Prietenie Româno-Israel,
Filiala Constanţa

Craiova

Preşedintele Comunităţii Evreilor din
Craiova, prof. univ. dr. Corneliu Sabetay,
a evocat pe larg însemnătatea istoricelor evenimente
menţionate în „Meghilat Ester”. A fost menţionat şi faptul
că, de-a lungul zbuciumatei istorii a poporului evreu,
mulţi „hamani” au încercat să nimicească poporul evreu,
în diferite ţări ale lunii, însă Creatorul Divin l-a salvat de
la pieire.
Binecuvântările au fost rostite de prof. Ştefan Ardeleanu. Cei prezenţi au servit din bunătăţile tradiţionale
de Purim.
FRANCISC ABRAHAM
Vicepreşedintele C.E. Craiova
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7 0 D E A N I D E L A S C U F U N D A R E A VA S U L U I „ S T R U M A ”
„La început se auzeau strigăte, pe urmă strigătele erau din ce în ce mai slabe,
apoi – tăcere”. Sunt cuvintele unicului supravieţuitor de pe „Struma”, David Stoliar,
dintr-un interviu acordat TVR, atunci când vasul a fost descoperit pe fundul Mării
Negre. Documentarul cu interviul lui David Stoilar a fost prezentat la simpozionul
dedicat memoriei vasului „Struma”, organizat de F.C.E.R., C.E.B. şi I.N.S.H.R. Au
trecut 70 de ani de la acele momente de coşmar din zorii zilei de 24 februarie, când,
aproape de ţărmul ei turcesc, 769 de evrei români în drum spre Ereţ Israel şi echipajul vasului şi-au găsit sfârşitul înecaţi în valuri. Submarinul cărei puteri a scufundat
vasul „Struma”? Enigma stăruie şi-acum.
Tragedia celor care voiau să scape de
prigoana antievreiască din timpul regimului Antonescu, episod al Holocaustului
în România, a fost comemorată în faţa
monumentului celor fără de morminte
de la Cimitirul Giurgiului din Capitală.
Cuvântul de deschidere a aparţinut preşedintelui C.E.B., Erwin Şimşensohn.
Printre cei prezenţi – consilierul prezidenţial Daniel Funeriu, consilierul pentru
Culte al Administraţiei Prezidenţiale,
Andreea Nanu, reprezentanţi ai Primăriei
sectorului IV al Capitalei, ai Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucureşti, ai
Uniunii Elene din România, ai Ambasadei Germaniei. Au participat E.S. Dan
Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în
România, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, preşedintele B’nai B’rith România
(B.B.R.), ing. José Iacobescu, secretar de
stat în Ministerul Culturii şi al Patrimoniului Naţional, dr. Irina Cajal, lideri ai
F.C.E.R., C.E.B., A.E.R.V.H., membri ai
comunităţii bucureştene.

E.S. Dan Ben-Eliezer:
Tragedia vasului “Struma” –
un episod din cel mai întunecat capitol al istoriei noastre
În cuvântul său, E.S. Dan Ben-Eliezer,
ambasadorul Statului Israel în România,
a subliniat că „tragedia vasului «Struma»
este un episod din Holocaust, din cel
mai întunecat capitol al istoriei noastre,
al istoriei europene şi al istoriei întregii
lumi, când evreii încercau să evadeze...
însă porţile ţărilor erau închise pentru ei.
Este o componentă a memoriei noastre
colective care nu trebuie uitată niciodată”.
Dan Ben-Eliezer a arătat că astăzi există
Israelul, unde „orice evreu din lume poate
să găsească un refugiu atunci când viaţa

lui este pusă în pericol şi care acţionează
neostenit pentru a elimina manifestările
antisemite, rasiste şi xenofobe de pretutindeni”. Acest eveniment tragic trebuie
prezentat tinerei generaţii deoarece şi
astăzi se înregistrează genocide şi numeroşi refugiaţi nu-şi găsesc un loc unde să
se aﬂe în siguranţă.
„În Holocaustul din România au fost
ucişi 350.000 de evrei în pogromuri şi deportări, prin împuşcare, asﬁxiere, înecare,
a menţionat vicepreşedintele Federaţiei,
ing. Paul Schwartz. Unii au fost arşi în
crematoriile de la Auschwitz şi transformaţi în fum. Toţi aceştia n-au morminte.
Cei 800 de pasageri de pe „Struma” au
fost îmbarcaţi în condiţii inumane, deposedaţi de toate obiectele de valoare
aﬂate asupra lor, care poate se găsesc şi
acum la Banca Naţională a României. Ei
au trăit 74 de zile în condiţii îngrozitoare.
S-a aﬁrmat, întâi, că vasul ar ﬁ fost torpilat
de un submarin german. După căderea
U.R.S.S., dintr-un document din arhivele
Federaţiei Ruse reieşea că ar ﬁ fost un
submarin sovietic. Au murit şi cei zece
membri ai echipajului, neevrei. În război
sunt victime de toate etniile. Din păcate,
nu se învaţă din lecţiile istoriei. Trăim,
astăzi, un moment asemănător celui din
’29 - ’30; criza economică şi ﬁnanciară
mondială. Să sperăm că nu vom trăi şi
etapa ’39 - ’40; că nu vom ieşi din criza
mondială prin război”.
Depunerile de coroane din partea
Preşedinţiei României, F.C.E.R., C.E.B.,
Ambasadei Israelului în România, B.B.R.,
Primăriei Sectorului IV al Capitalei au fost
însoţite de onoruri militare. El Male Rahamim şi Kadiş pentru odihna suﬂetelor
celor pieriţi pe „Struma” au fost intonate
de Prim Cantorul Iosif Adler; cuvinte
sacre, străvechi la graniţă în tabloul hivernal: monumentul kedoşim-ilor şi cei
vii din faţa lui.

Comemorarea victimelor
de pe vasul „Struma” în Israel

„Struma“, unul dintre
momentele de suferinţă
din istoria evreilor
La deschiderea simpozionului dedicat
comemorării tragediei vasului „Struma“,
moderat de preşedintele C.E.B., Erwin
Şimşhensohn, dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., a evocat momentul comemorativ, organizat în cadrul Knesset-ului.
Este pentru prima dată, a menţionat el,
când se organizează o dezbatere în acest
cadru despre tragedia “Struma”. În istoria
lor, evreii s-au confruntat cu numeroase
suferinţe, “Struma” ﬁind doar unul dintre
episoade. După ce a făcut un scurt istoric
al vasului, dr. Aurel Vainer a arătat că în
cursul dezbaterii ar trebui stabilite responsabilităţile, vinovaţii şi învăţămintele pe
care trebuie să le tragem şi ce-ar trebui
făcut în continuare. Dr. Aurel Vainer a
subliniat că organizarea comemorării la
Knesset s-a datorat insistenţelor inginerului Baruch Tercatin, al cărui frate a murit în
tragedia “Strumei”. Evocarea evenimentului s-a desfăşurat, timp de două zile,
cu o masă rotundă la care au participat
mai ales evrei de origine română şi unde
au vorbit şi preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, şi ambasadorul E. Iosiper,
precum şi deputaţi. Vorbitorii au relevat
rolul evreilor români în dezvoltarea Israelului. A doua zi a avut loc o dezbatere
în plenul parlamentului israelian. Aici au
participat reprezentanţii tuturor grupurilor
parlamentare. Au luat cuvântul, printre
alţii, deputatul de origine română, Ilan
Gilon (Noua Mişcare-Meretz), şi deputatul
de origine etiopiană Shlomo Mula care,
într-un discurs emoţionant, a comparat
istoria refugiaţilor de pe “Struma” cu cea
a evreilor etiopieni.

Stelian Tănase :
Tragedia „Strumei”
este şi a poporului român

Comemorarea a 70 de ani de la
scufundarea vasului „Struma” a fost
organizată de Filiala H.O.R. din Beer
Sheva – Negev, în colaborare cu Muzeul
„Struma” şi Universitatea „Ben-Gurion”
din acelaşi oraş. Au participat prof. dr.
Carol Iancu – Franţa; ing. Abraham
Ghiltman, preşedintele C.E. Iaşi, membru în Comitetul Director al Federaţiei,
reprezentantul F.C.E.R;, Sifra Corbici,
responsabila obştii din Hârlău – România;
prof. A. Mazor, directorul Departamentului
pentru nou născuţi de la Spitalul „Soroca”
din Beer Sheva; dr. Zeev Schwartz, preşedintele H.O.R., reprezentant în Israel
al Holocaustului din România, prof. univ.
dr. Nathan Cohen, preşedinte, şi prof. dr.

Eliahu Shachter, vicepreşedinte al Filialei
sus-amintite. De asemenea – directorul
Muzeului „Struma”, prof. Arie Raiter, şi
colaboratoarea lui, Ilana Rozen. Gazda
simpozionului a fost Universitatea „BenGurion”. La lucrări au luat, de asemenea,
parte: dr. Şlomo Leibovici Laiş, preşedintele A.C.M.E.O.R., dr. Gina Pană,
directoarea Institutului Cultural Român
din Tel Aviv, E.S. Edward Iosiper, ambasadorul României în Israel, dr. Avner
Shalev, reprezentantul Institutului „Yad
Vashem” din Ierusalim, Rabinul Efraim
Guttman, supravieţuitor al Holocaustului
din România. Serviciul divin pentru odihna
kedoşim-ilor a fost oﬁciat de cantorul principal al Sinagogii Mari din Ierusalim. (I.D.)

„Am aﬂat despre istoria «Strumei»
ascultând la «Europa Liberă» povestiri
spuse de membri ai unora din familiile
care şi-au pierdut copii, surori, fraţi, înecaţi pe vasul torpilat”, a spus teleastul
şi scriitorul Stelian Tănase, autorul scenariului de ﬁlm „Struma”., al regizorului
Radu Gabrea. „M-a urmărit şi am vrut să
scriu o carte sau să fac un ﬁlm, pentru
că tragedia «Strumei» este şi una din
tragediile poporului român. Directorul
Arhivelor de la Muzeul Holocaustului din
Washington, Radu Ioanid, m-a invitat să
cercetez documente cumpărate din ţară,
pe care le-am readus la Bucureşti. Un
producător de televiziune mi-a propus să
scriu scenariul. Am găsit un regizor experimentat, Radu Gabrea”. În continuare,
vorbitorul a prezentat cercetările făcute
în Bucureşti şi la Washington. Referinduse la interviul lui Radu Ioanid cu singurul
supravieţuitor, David Stoliar, Tănase a
scos în evidenţă sentimentul de vinovăţie al acestuia faţă de cei care pieriseră.
El s-a oprit şi asupra angrenajului care
a dus la emigrare: legislaţia rasială, valul de nazism care cuprinsese aproape
toată Europa, amestecul de sionism şi
business al organizaţiilor care puneau

în mişcare plecările, situaţia României
în acel moment al războiului, relaţiile cu
S.U.A. şi fosta U.R.S.S., care se schimbaseră radical prin intrarea S.U.A. în
război. Submarinul din apele Bosforului
fusese trimis să culeagă informaţii şi,
dacă este văzut un vas inamic, să-l scufunde. Pentru Forţele Aliate, România era
atunci ţară inamică. Cred că Londra este
foarte vinovată, pentru că a dat ordin ca
vasul ce se îndrepta spre Palestina, aﬂată
sub mandat britanic, să ﬁe oprit. Fiecare
ţară beligerantă poartă răspunderea ei:
România, Marea Britanie, Turcia, fosta
U.R.S.S.”.
În cuvântul său, dr. Liviu Rotman, directorul C.S.I.E.R., a abordat problema
responsabilităţii. Principala responsabilitate îi revine regimului Antonescu,
care a dus o politică violent antisemită,
concretizată prin Pogromul de la Iaşi şi
deportările în Transnistria. În problema
evreiască, a spus vorbitorul, Antonescu
nu a manifestat nici un fel de ambiguitate.
“Struma” poate ﬁ considerat un capitol
al Holocaustului , tragedia având loc în
condiţiile în care Antonescu era convins
de victoria Germaniei. În al doilea rând,
este vorba de responsabilitatea britanică,
şi nu numai, în cazul “Strumei”. Londra
şi-a pus interesele sale meschine mai presus de orice, nu a permis ca evreii să se
refugieze în Palestina, astfel că-i revine o
mare parte a răspunderii pentru tragedia
evreilor. Turcia nu i-a permis „Strumei” să
plece mai departe din cauza relaţiilor speciale pe care le avea cu Marea Britanie
şi cu Germania. În ceea ce-i priveşte pe
sovietici, există şi o ipoteză conform căreia ar ﬁ acţionat la cerere britanică. Liviu
Rotman a remarcat că tragedia evreilor a
început la Gara de Est. Apoi, emigranţii au
fost umiliţi de către autorităţi, li s-au luat
toate valorile, bijuteriile, până şi verighetele. Intervenind pe parcursul dezbaterilor,
Liviu Rotman a arătat că nu a existat o
politică de emigrare a guvernului român
ca o alternativă a deportărilor. Interesant a
fost că , la un moment dat, regimul comunist a încercat să susţină ideea, formând
chiar o comisiei mixtă româno-israeliană
pentru cercetarea Holocaustului. Această
linie a fost reluată şi după 1990.
Până în 1940, emigrau prin portul Constanţa bulgari, polonezi refugiaţi în România, care voiau să plece din Europa. Nici
un evreu, a speciﬁcat directorul general al
I.N.S.H.R., dr. Alexandru Florian. Există
un raport, datat 15 noiembrie 1940, timp
în care a funcţionat statul naţional legionar, în care se indica instituţiilor abilitate
ale statului român să ajute la „plecarea
de «jidani» din ţară”. În perioada 1940
– 1944, regimul Antonescu nu a avut o
politică de emigrare, fapt care reiese din
stenogramele Consiliului de Miniştri, rapoartele M.A.E, relatările din presa vremii.
Un proiect M.A.E. de eventuală emigrare,
din decembrie 1940, a rămas tot în stadiul
de proiect şi în decembrie 1942. Emigrarea evreilor în Palestina era o posibilă
sursă de bani, dar - se arată în raport statul român nu va pune la dispoziţie vase
în bună stare, ci vase inadecvate. Într-un
raport din august 1944, după o întâlnire
între Filderman şi Lecca, se precizează
că 2.000 de evrei
(Continuare în pagina 7)
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Aurel Vainer: România, Marea Britanie,
Turcia şi Uniunea Sovietică,
implicate în tragedia vasului “Struma“
Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, dr. AUREL
VAINER, deputat, a luat parte, în calitate de invitat al preşedintelui Comitetului
pentru Imigrare, Absorbţie şi Afaceri din Diaspora din Parlamentul israelian, la
Comemorarea tragediei vasului “Struma”, care a avut loc la Ierusalim, in ziua de
21 februarie 2012, în cadrul unei reuniuni speciale a Knesset-ului.
În mesajul său, pe care îl redăm în
continuare, dr. Aurel Vainer a subliniat,
între altele, că evenimentul “Struma”
trebuie privit în perspectiva relaţiei dintre
poporul evreu şi istorie.
În cei 5772 de ani de când există,
poporul evreu a realizat lucruri pozitive,
evidente, dar şi a suferit mult. „În Tanah
şi în Talmud se găsesc multe referinţe de
acest gen. Dar, numeroase sunt pildele,
dovezile, că poporul evreu a învins în
istorie. Sintagma Am Israel Hai este mai
adevarată decât oricând, iar marea victorie din 1948, când s-a reconstituit Statul
Israel şi existenţa sa, cu multiple realizări
şi preocupări pentru viaţa şi viitorul ﬁilor
săi, dar şi al omenirii, este cea mai bună
dovadă”, a spus dr. Aurel Vainer.
Tragedia vasului “Struma”, a subliniat preşedintele F.C.E.R, începe pe 12
decembrie 1941 şi continuă până la 24
februarie 1942. „Vasul «Struma» a plecat din portul Constanţa pe data de 12
decembrie 1941, îndreptându-se spre
Palestina, care atunci se aﬂa sub Mandat
Britanic. Vasul a fost izolat sub carantină
la Istanbul, deoarece autorităţile engleze
şi turce nu au vrut să primească refugiaţii.
Pe data de 24 februarie 1942, vasul a
fost remorcat şi trimis înapoi în Marea
Neagră, apoi torpilat şi scufundat de un
submarin sovietic. Din această tragedie
nu a supravieţuit decât un singur om –
David Stoliar, de 18 ani, din Bucureşti”, a
amintit dr. Aurel Vainer.
Printre pasagerii de pe „Struma”
se aﬂau copii până la 15 ani (10,9%),
adolescenţi între 16-17 ani (2,3%), persoane de vârste variate între 18-45 ani
(75,4%), peste 45 de ani (11%). De reţinut
este şi faptul că, odată cu plecarea din
portul Constanţa, pasagerii şi-au pierdut cetăţenia română, dar iniţial au fost
cetăţeni ai unui stat duşman SUA şi Marii
Britanii, în timp ce Turcia era un stat neutru. Pe vapor se aﬂau evrei care au plătit
biletul de călătorie la un preţ exorbitant la
vremea aceea (1000$), cei mai mulţi cu
studii superioare, medici, avocaţi, ingineri, economişti şi de asemenea negustori, elevi şi studenţi, iar ca provenienţă
teritorială aceşti evrei erau mai cu seamă
din Bucovina, Moldova şi Basarabia.
Durata călătoriei de la Constanţa la Istanbul a fost de patru zile, deşi normal trebuia să dureze 12-14h. „Vasul «Struma»
a fost ancorat într-un port mic din Bosfor
(Buyukdere), ﬁind pus în carantină, cu toţi
pasagerii rămaşi la bord. Situaţia de pe
vas a fost infernală, datorită în principal
supraîncărcării vasului, a lipsei alimen-

au fost coborâţi din tren, iar platforma de
debarcare a fost încercuită de poliţie şi
armată, de autorităţile vamale şi portuare.
De-a lungul percheziţiilor se vor comite
multe abuzuri. Fiecare emigrant avea
dreptul la un bagaj de 20 kg, un rucsac
cu lucruri personale, trei schimburi de
lenjerie, trei perechi de încălţăminte, şase
cămăşi de zi şi trei de noapte, două costume de haine, un palton şi un pardesiu.
Banii, bijuteriile şi alte bunuri sunt interzise. La vămuire a asistat şi un funcţionar
al Băncii Naţionale.
„Vasul «Struma» ar ﬁ trebuit să ﬁe
scos din uz de multă vreme, acesta
ﬁind construit în Newcastle – Anglia, în
anul 1877. În anii ’30, el a fost folosit la
transportul de mărfuri pe Marea Neagră.
Mai apoi, vasul este cumpărat în 1940
de un armator grec, Jean Pandelis, în
scopul de a transporta evrei în Palestina. Vasul era înmatriculat în Panama
şi aparţinea companiei greceşti Singros,
aceasta ﬁind reprezentată în România
de Agenţia Maritimă Ştefan D’Andrea &
Jean Pandelis. Nava se aﬂa într-o stare
extrem de proastă, iar motorul acesteia
funcţiona doar la jumătate din capacitate.
În mod normal vasul putea transporta în
jur de 100 – 120 de persoane”, a spus
preşedintele F.C.E.R. în cadrul reuniunii
comemorative a Knesset-ului.
În declaraţia sa, dr. Aurel Vainer a
evidenţiat că „responsabilităţile pentru
tragedia vasului au fost multiple. Pe de
o parte, regimul guvernului Antonescu,
care prin legile antisemite promulgate a
împins populaţia evreiască spre emigrare,
pe de altă parte, guvernul Marii Britanii,
care interzicea evreilor debarcarea în Palestina, şi, nu în ultimul rând, indiferenţa
autorităţilor turce”.
Preşedintele F.C.E.R. a reamintit că în
anii ’60 au apărut documente care atestă
acţiunea unui submarin sovietic în zona
respectivă. După anul 1991, deschizându-se arhivele, lucrurile se lămuresc şi
cazul este elucidat, nava “Struma” ﬁind
torpilată de submarinul clasa „Ştiuca” SC213. În anul 1999, s-a descoperit epava
vasului, la cinci km nord de ţărmul Turciei,
la adâncimea de 90 m, după indicaţiile
singurului supravieţuitor, David Stoliar.
“Opţiunea călătorilor de pe «Struma»,
a acestor evrei deznădăjudiţi care trăiau
sub imperiul legilor antievreieşti discriminatorii din România, aﬂată sub regimul
Antonescu, se considera că putea ﬁ doar
emigrarea, fără a neglija însă ca motivaţie
şi opţiunea sionistă a reîntoarcerii în Ereţ
Israel”.

telor şi a celorlalte produse necesare
vieţii. Abia după 10 zile de la ancorare
s-au putut aduce alimente, apă şi medicamente, graţie ajutorului trimis de evreii
din America”, a arătat dr. Aurel Vainer.
Pentru a se îmbarca pe vasul “Struma”, 769 de evrei au plecat din Gara de
Est (Obor), la data de 7 decembrie 1941,
pe ruta Bucureşti – Constanţa.
Odată ajunşi la Constanţa, pasagerii

Ion Antonescu a acceptat, în principiu, ideea emigrării evreilor, văzând în
aceasta o cale de a realiza obiectivul său:
o Românie fără evrei, a explicat dr. Aurel
Vainer, care a subliniat că mai multe nave
cu evrei pleacă spre Palestina din porturile româneşti. Unele pornesc cu acordul
autorităţilor, altele clandestin.
„În evenimentul naufragiului vasului
«Struma» au fost implicate ţări ca Româ-
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„Nu ne este permis a uita“
Au trecut 70 de ani de la cea mai
mare nenorocire din istoria emigrării
clandestine, când, la 7 Adar 5702-24
februarie 1942, vasul “STRUMA” a fost
scufundat în valurile Mării Negre, având
la bord 769 de suﬂete dragi –majoritatea
tineri între 18-40 de ani.
Înaintea celui de al doilea
război mondial, vasul a servit
ca remorcher pentru transportul vitelor pe Dunăre, având
numele “Machedonia“.
Vasul avea o capacitate
maximă de câteva ori mai
mică decât numărul pasagerilor, dar dorul şi necesitatea
de a ajunge în Ereţ Israel au
făcut ca ﬁecare să accepte
înghesuiala.
Nu trebuie să uităm că
şi situaţia în care se aflau
evreii în România, în decembrie 1941,
i-a determinat pe foarte mulţi să facă
tot posibilul să poată pleca. Pogromul
din Dorohoi, din iulie 1940, pogromul
din Bucureşti – ianuarie 1941, cel din
Iaşi – iunie 1941 au inﬂuenţat mult ca nu
numai acei tineri haluţimi să se înscrie
pentru a pleca, mai repede era posibil,
ci şi oameni obişnuiţi. Din păcate, chiar
din Constanţa au început greutăţile –
autorităţile portului au conﬁscat multe
lucruri, pasagerii rămânând cu un minim
de bagaj.
Odată vasul ieşit din port, s-a stricat
motorul şi „Struma” a cerut ajutorul
mecanicilor din port, care au acceptat
să repare motorul, dar au primit o sumă
enormă în bani şi bijuterii, pe care ﬁecare
reuşise să le ascundă, cum ar ﬁ verighete
şi ceasornice.
După mari greutăţi, vasul a ajuns la
Istanbul şi a fost izolat departe de port.
Vasul a aşteptat peste 70 de zile, în largul
mării, în frigul şi îngheţul lunii februarie.
Olimii erau bolnavi, ﬂămânzi, căci
nu aveau suﬁcientă mâncare, deşi din
când în când li se aducea ceva din port.
Sufereau de dizenterie şi nu aveau
medicamente. Ei totuşi sperau că vor
primi permisiunea Angliei de a continua
drumul spre ţara promisă. Tinerii haluţimi
încercau cu toate forţele să ţină ridicat
moralul tuturor.

Unul din cei 769Itzhak Tercatin
S-a născut în 7 Adar 5676-1916 şi a
căzut Al Kidush Haşem la 7 Adar 57021942.
Încă de la 15 ani a activat ca betarist
nia, Marea Britanie, Turcia şi, în ﬁnal,
Uniunea Sovietică. Comportamentul lor,
la modul general, a fost de nesprijinire
a evreilor şi a ajungerii lor în Ereţ Israel.
România nu s-a străduit să sprijine
cu adevărat plecarea din ţară a acestor
evrei de pe «Struma», în condiţii tehnice
şi umane normale. Nu s-a verificat
corespunzător vasul «Struma», s-a autorizat plecarea acestui vas cu o încărcare
de 5-6 ori peste cea tehnic permisă,
evreii de pe vas au fost supuşi diferitelor
complicaţii birocratice, de deposedare de
avutul lor, de limitare a greutăţii bagajelor
ﬁecărui pasager (doar 20 de kg).
Marea Britanie nu a acordat permisele
de intrare în Ereţ Israel, ştiut ﬁind că
Mandatul Britanic era cel care guverna
în Palestina, în special din dorinţa de a
nu deranja populaţia arabă.
Turcia a manifestat multă indiferenţă
şi o reacţie neprietenoasă faţă cei veniţi
cu vasul «Struma», aﬂaţi în carantină în
Bosfor.
Flota sovietică, care a trimis torpila şi
a lichidat vasul «Struma» cu pasagerii
săi evrei, dornici să ajungă în Ereţ Israel.
A fost un ﬁnal tragic, în care răspunderile au fost multiple, a fost o pagină
de istorie deosebit de tristă şi dureroasă
pentru poporul evreu care nu poate şi
nu trebuie să ﬁe uitată”, a explicat dr.
Aurel Vainer responsabilitatea ﬁecărei
ţări implicate.

la Iaşi, devenind Comandantul Betar Iasi,
la vârsta de 20 de ani. Lozinca Betarului
AF AL PI, lansată de Zeev Zabotinski cu
ocazia vizitei la Iaşi din 1938, îi intrase
în suﬂet. Nimic nu îl putea impiedica să
ajungă în Ţara Promisă.
A studiat la Iaşi dreptul şi ﬁlozoﬁa şi
în orele libere învăţa Talmudul
cu Rabinul Iaşiului, Yoel Ashkenazi. Avea o cultură laică,
dar fusese educat în cadrul
religios al familiei.
Scria mult în ziarele evreieşti din Iaşi. Purta polemici
cu David Komarovsky, sionist
bine cunoscut. Împreună cu
Maur Saveneanu, a scos un
cotidian la Iaşi.
Duminicile pleca, împreună cu un coleg, în împrejurimile Iaşului şi ţinea dezbateri
literare, ceea ce a făcut şi pe vasul
“Struma“, când seară de seară aduna pasagerii şi le ţinea conferinţe („Struma”, de
Leib Kuperstein). Când a părăsit Iaşiul,
intelectuali, în frunte cu Haim Ghelber, îi
spuneau că le va lipsi în viaţa de zi cu zi.
Pe vasul Struma s-a urcat printre
primii pasageri. Speranţa lui şi a tuturor
era de a ajunge în Ereţ Israel.
Din păcate, înaltul comisar al Palestinei, Sir Harold Mac Michel, s-a opus cu
îndârjire să li se dea permisiunea să-şi
continue drumul spre Ţara Promisă. În
acea vreme, niciun popor n-a întins mâna
să-i ajute.
La 23 februarie 1942, un remorcher
al marinei turceşti, cu 80 de poliţişti turci
la bord, a scos vasul “Struma” în largul
mării, deşi motorul nu funcţiona.
În dimineaţa de 24 februarie, vasul
a fost torpilat de sovietici. Noi spunem
Kadiş după dragii noştri, dar comandantul sovietic al submarinului a primit
o decoraţie pentru “vitejie”, după cum
arată documentele sovietice.
Nu ne este permis a uita cum suﬂetele
evreieşti erau considerate fără nici o valoare şi cât este de necesar să avem ţara
noastră, liberă şi independentă.
În memoria celor ce au murit pe vasul
„Struma”, acum 70 de ani, în februarie
2012, în Israel a avut loc o reuniune
comemorativă în Knesset, la care a participat şi preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer. La Universitatea „Ben Gurion”,
din Beer Sheva, a avut loc o comemorare
la care a luat parte prof. Carol Iancu, iar
la comemorarea de la Muzeul „Struma“,
din Beer Sheva, a participat dr. Meir
Rosen.
BARUCH TERCATIN
Preşedintele F.C.E.R. a mai spus,
în faţa Knesset-ului: „Am în faţă cartea
lui Mihai Stoian «Ultima cursă – de la
Struma la Mefkure», care începe cu atât
de jignitoarea şi insultătoarea formulă «Jidane, la Palestina», arătând că de aceea
evreii au dorit cu ardoare şi disperare a
pune piciorul pe pământul străbun în Ţara
Făgăduinţei, promisă de Dumnezeu, când
I s-a înfăţisat lui Moise : «Du-te şi strânge
laolaltă pe bătrânii lui Israel şi spune-le:
«Domnul Dumnezeul strămoşilor voştri mi
s-a arătat mie, Dumnezeul lui Abraham, al
lui Isaac şi al lui Iacob şi mi-a zis: «V-am
cercetat pe voi de aproape şi am văzut
câte vi se fac vouă în Egipt. Drept aceea
am hotărât să vă scot pe voi din jalea
Egiptului şi să vă duc în Ţara canaaniţilor,
a hetiţilor, a amoriţilor, a pereziţilor, a
heviţilor şi a iebuşiţilor, într-o ţară unde
curge lapte şi miere».“
În zilele chinuitoare, disperate, ale
conﬂagraţiei mondiale, această înjurătură,
devenită clasică în epocă, ajunsese, paradoxal, să sune ca o încurajare, ca o urare
de drum bun, ca o unică şi salvatoare
soluţie.
Adevărul obiectiv, simplu şi tragic
însemna că era greu să ajungi în anii
’40 în Ţara Făgăduinţei. Cei care se încumetau să înfrunte cascada de riscuri,
toate adversităţile, toate disperările,
(Continuare în pagina 7)
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Interviu cu ing. LIA BORZA, preşedintele Comunităţii Evreilor din Alba Iulia
„Chiar dacă suntem puţini, avem mult de lucru”
Ing. Lia Borza este de peste
10 ani preşedintele Comunităţii din Alba Iulia şi se
aﬂă la al doilea mandat.
Se pare că este o tradiţie
în familie, deoarece şi
fratele bunicului ei,
Farkaş Ludovic (z.l.),
a ocupat mulţi ani
această funcţie. Doamna
Borza este inginer automatist cu studii la Cluj şi lucrează în domeniul depanării
calculatoarelor. Are doi copii cu care se
mândreşte: Paul Valentin, de asemenea inginer dar care trăieşte departe
de familia din Alba Iulia, la Seattle, şi
o ﬁică, Manuela, studentă la cinematograﬁe şi fotograﬁe media, la Cluj.
- Comunitatea din Alba Iulia este una
dintre cele mai vechi din ţinuturile româneşti. După câte ştiu, a fost oraşul în care
s-a permis, pentru prima dată în Principatul Transilvaniei, să se aşeze evrei. De
asemenea, şi sinagoga este foarte veche.
Povestiţi-ne câte ceva din istoria lor.
- Istoria Comunităţii Evreilor din Alba
Iulia a fost studiată de Ana-Maria Caloianu şi tipărită într-o carte aparută la Editura
Hasefer, în 2006. Lucrarea, bine documentată, stă la baza informaţiilor pe care
vi le ofer. Într-un act în ebraică din anul
1591 se aminteşte existenţa unui tribunal
rabinic în Alba Iulia. La 18 iunie 1623, principele Gabriel Bethlen emite un privilegiu
prin care permite legal aşezarea evreilor
în Transilvania. Ulterior, este limitat acest
drept la oraşul Alba Iulia, astfel că între
1653 şi 1848 este singura comunitate
legal constituită. În 1645 a fost înﬁinţată
asociaţia de într-ajutoare religioasă Hevra
Kadişa. Un călător suedez scrie în 1656
despre existenţa unei sinagogi. Registrul
comunităţii a fost inaugurat în anul 1736.
În 1877 existau la Alba Iulia 1115 enoriaşi
iar la recensământul din 1919 – 1770.
Acelaşi număr de evrei este raportat în
1941 la Alba Iulia, în judeţ ﬁind 3700 de
evrei. La început o comunitate sefardă,
din a doua jumătate a secolului al XVIIIlea, evreii aşkenazi devin preponderenţi
ca urmare a imigraţiei din Imperiul Habsburgic. Sinagoga a fost terminată în anul
1840, este construită din cărămidă, ﬁind
prima de zidărie din Transilvania. Există
o încăpere folosită altădată ca închisoare.

Sinagoga poartă numele “Mareh Yezekiel”
şi a fost construită pe vremea Rabinului
Ezekiel Paneth. Mormântul lui şi al mamei
sale se aﬂă în cimitirul din Alba Iulia şi încă
este vizitat de descendenţii săi din Israel,
SUA, Belgia. Revenind la sinagogă, a fost
zdruncinată de atentatul cu bombă din
20 noiembrie 1938, care a afectat zidul,
mobilierul, candelabrele. Din fericire,
slujba se ţinea în sinagoga nouă, care
era peste drum. Aceasta a fost demolată
în 1983. Din 1947 nu mai există rabin de
Alba Iulia. Deoarece Alba Iulia a rămas
în România după alipirea Transilvaniei
de Nord la Ungaria fascistă, evreii de
aici nu au fost deportaţi. Cu timpul, s-au
mutat aici şi evrei întorşi din lagărele de
muncă şi exterminare. Astfel, în 1948
numărul membrilor
era de 1500, reducându-se drastic la
568 în 1956, prin
emigrare. Acum
suntem una dintre
cele mai mici comunităţi din ţară,
din cauza continuării emigrărilor,
deceselor, plecării
tinerilor în oraşele
mai mari.
- Care este situaţia actuală a comunităţii, ce reuşiţi
să faceţi şi cu ce
probleme vă confruntaţi?
- Paradoxal,
deşi numărul
membrilor comunităţii a scăzut,
avem mult de lucru. Activitatea
curentă a comunităţii se axează pe
asistenţa socială
şi pe întreţinerea
patrimoniului sacru
şi laic. De la doi
asistaţi acum câţiva ani, am ajuns la
nouă, din care şase beneﬁciază de ajutor
gospodăresc. Ţinem mereu legătura cu
ei, telefonic şi prin vizite la domiciliu. Cu
sprijinul DASM, încercăm să ajutăm persoanele aﬂate la o vârstă înaintată sau
având probleme de sănătate. Cu fonduri
de la ”Caritatea”, distribuite de CAPI anul

trecut, în valoare de 53.000 lei, am reparat
gardul cimitirului din Blaj, am renovat sala
mică a sinagogii (locul unde ne adunăm
de sărbători) şi biroul Comunităţii împreună cu faţada clădirii, poarta şi gardul. La
sfârşitul anului trecut am primit 30.000 lei
de la Secretariatul de Stat pentru Culte
pentru renovarea sinagogii. Desigur,
suma este insuﬁcientă. Dar buna colaborare cu conducerea F.C.E.R. şi CAPI
mă face să sper ca vom primi diferenţa
de bani necesară. Aşteptăm primăvara
ca să ne apucăm de lucru. Avem în plan
pentru 2012 să reparăm acoperişul, să
schimbăm ferestrele de la faţadă, să
înlocuim instalaţia electrică. Îngrijim 19
cimitire cu suprafaţa totală de aproape
53.000 mp, 4.000 m de garduri, cu peste
3.100 de monumente funerare,
din care cel puţin
270 ar trebui reabilitate. Oraşul
în care trăim este
unul turistic, mulţi
evrei şi neevrei
vor dori să vadă
sinagoga şi cimitirul evreiesc,
vechi de peste
300 de ani. Din
acest motiv, unele
lucrări de reparaţii
la gardul, poarta
şi aleile cimitirului
ar fi binevenite.
Organizăm la comunitate marile
sărbători iudaice.
Asigurăm enoriaşilor vin ritual caşer, azimă,
cărţi de rugăciuni,
luah-uri, abonamente la ”Realitatea Evreiască”.
Ne confruntăm cu
problema încasării chiriilor. Facem
mari eforturi în
acest sens.
- Există tineri în comunitate cu care să
puteţi face proiecte?
- Nu. Sunt puţini tineri şi nu prea stau
pe acasă. Dar elevi ai liceelor şi şcolilor
generale din oraş, însoţiţi de profesori
de istorie, vizitează sinagoga şi cimitirul.
Studenţi de la Facultatea de Arhitectură şi

Urbanism Cluj-Napoca se documentează
aici pentru proiectele lor.
- Având un număr mic de membri, colaboraţi cu comunităţile apropiate, măcar
şi pentru a reuşi să faceţi un minian la
marile sărbători?
- Anul trecut am fost de Purim la Cluj.
Ştiam de la ﬁica mea, care cântă în cor şi
se implică în activităţile tinerilor evrei de
acolo, că va ﬁ un spectacol deosebit. Am
închiriat un microbuz şi i-am convins pe
oameni să mergem. Am fost bine primiţi
şi ne-am simţit minunat. Am mai participat şi la comemorarea Holocaustului, în
Templul Deportaţilor. Marile sărbatori le
ţinem aici, chiar dacă suntem puţini, tot
mai puţini.
- Vorbiţi-ne despre colaborarea cu
autorităţile locale, cu celelalte culte ( ştiu
că sunt foarte bune), cu Federaţia şi cu
Joint-ul. În ce domenii aţi dori un ajutor
mai mare?
- După ce vom repara Sinagoga,
voi avea curajul să invit oameni din
afara comunităţii la activităţile noastre.
Colaborarea cu F.C.E.R. e foarte bună.
Faptul că ne întâlnim cu diverse ocazii, la
adunări generale, congrese, consfătuiri,
ocazii cu care vorbim, ne cunoaştem,
uşurează colaborarea ulterioară. Chiar
vreau să proﬁt de această ocazie şi să
mulţumesc tuturor celor care au sprijinit
activitatea noastră de până acum. Aş
putea să-i enumăr aici pe preşedintele
Federaţiei, dr. Aurel Vainer, şi pe tânărul său colaborator Silviu Vexler, dar şi
pe Rudy Marcovici, Neta Natan, Liviu
Poslănescu, Attila Gulyas şi Nicoleta
Oprea, dar mă tem că-i voi nedreptăţi pe
mulţi alţii cu care am cooperat. Pentru
noi Joint înseamnă Israel Sabag, care
ne-a vizitat de Hanuca trei ani la rând.
Împreună cu Attila Gulyas aduce bună
dispoziţie şi spirit de sărbătoare. Nu mă
pot plânge că nu primim ajutor. Cea mai
mare problemă a noastră e numărul mic
de membri şi în această privinţă … nu
ştiu cine ne mai poate ajuta.
- Cum vedeţi activitatea unui preşedinte de comunitate, care ar trebui să ﬁe
rolul lui?
- Abia acum, după atâţia ani în fruntea
comunităţii, pot spune că ştiu ce am de
făcut în privinţa administrării bunurilor,
acordării asistenţei, organizării sărbătorilor. Rolul este mai mult administrativ, cel
puţin în cazul unei comunităţi mici. Spun
mereu că faptul că eu sunt preşedinte
este dovada slăbiciunii comunităţii. Ar ﬁ
fost nevoie de o persoană mai energică şi
cu mai mult timp liber decât mine. Când
unchiul mamei mele era preşedinte, nici
prin gând nu-mi trecea că voi ocupa şi
eu acest post. Dar acum îmi dau seama
că a fost o mare provocare şi că mi-a dat
ocazia să cunosc oameni deosebiţi şi
să mă implic în proiecte despre care nu
credeam altădată că le-aş putea duce la
bun sfârşit.
- Vă mulţumim.
A consemnat EVA GALAMBOS

Lans a rea v ol u mului „C opil din f lor i” de Claus Stephani
la Salonul de Carte, Presă şi Muzică
În zilele de 8-12 martie a.c. a avut loc, la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti, Salonul de Carte, Presă
şi Muzică, organizat de Amplus International Ltd, la care
au participat 62 de ﬁrme şi edituri. La deschidere a luat
cuvântul Secretarul de Stat la Departamentul pentru
Relaţii Interetnice, Marko Attila. Numeroase cărţi ne-au
atras atenţia, de exemplu: ”Biblie şi istorie. Iudaism,
elenism, creştinism”( Editura Artemis), „Kabala creştină”
( Editura Herald), ş.a. Minorităţile etnice au fost prezente
cu standuri.Pentru prima oară a participat şi Casa Româno-Chineză.
Editura Hasefer a lansat recenta apariţie, romanul
unui talentat scriitor şi etnolog german, Claus Stephani
- „Copil din ﬂori”. Redactorul cărţii, George Gîlea, a motivat această apariţie, iar directorul editurii, dr. Alexandru
Marinescu, a prezentat succint conţinutul cărţii, meritul
autorului, care are la activ încă două apariţii la Hasefer
despre folclorul evreiesc din zona carpatină. Dintre titlurile incluse în planul editorial pe 2012 au fost menţionate
„Femeia cu carne albă”, de Felix Aderca, scriitor de la
moartea căruia se împlinesc 50 de ani, „Lumi vechi,
oglinzi noi”, de Moshe Idel, precum şi altele din colecţii
precum Iudaica, Beletristică, Historia, Albume etc.

Autorul romanului lansat, Claus Stephani, nu a putut
ﬁ prezent la eveniment dar a trimis un mesaj în care
explică modul de abordare a naraţiunii, perioada la care se referă (1925-1965), pornind
de la întâmplări reale dintr-un mediu multietnic
(români, germani, unguri, evrei, ţigani, ruteni),
politica de discriminare, prejudecăţile, deportările. Mesajul cărţii este generos – necesitatea
convieţuirii armonioase şi depăşirea stadiului
de intoleranţă etnică şi religioasă. Cunoscuta
traducătoare de limbă germană Hertha Spuhn
a subliniat meritele cărţii, care este atractivă,
bine scrisă, traducerea Ruxandrei Hosu ﬁind
cu totul meritorie.
Acţiunea cuprinde o perioadă zbuciumată a secolului
XX. Personajele sunt din mediul rural, de diverse etnii.
Autorul are o mare înţelegere pentru suferinţele evreilor,
cunoaşte mediul şi chiar limba idiş, ştie să individualizeze
destinele. Se simte inﬂuenţa mitologiei folclorice locale
asupra modului cum ne introduce într-un spaţiu puţin
cunoscut de cei care nu au locuit în zonele montane, multietnice, din nordul Moldovei, Ardealului. Hans Liebhardt
a surprins exact perimetrul prozei lui Stephani – „Poves-

tea tulburătoare pe care o oferă acest roman coincide în
timp şi spaţiu cu ascensiunea legionarismului la noi în
ţară şi mai apoi cu anii războiului… O poveste a
victimelor nebuniei războiului ucigător pe care
Stephani o povesteşte ﬁresc, tandru, poetic”.
Cartea a fost receptată favorabil în presa din
Germania, la radio, TV, ca şi în Austria, România. La lansare au fost şi reprezentanţi ai
mass media, de la TVR – emisiunea în limba
germană, Radio Bucureşti.
Ne asociem acestei aprecieri, adăugând
propria impresie de cititor cucerit de farmecul
de prozator al autorului. Recomandăm călduros publicului român o carte inedită în formă
şi conţinut.
*
Claus Stephani (n. 25 iulie 1938) a studiat la Bucureşti
germanistica, în anii 1960-1965. A fost redactor la ”Neue
Literatur”, iar în 1990 a emigrat în Germania, unde s-a
specializat în etnologie şi a devenit preşedinte al Comisiei pentru Folclor Evreiesc din Societatea Germană
de Etnologie.
BORIS MARIAN
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COPIrealitatii

Automobilistul cel drăgălaş are cinci ani,
s-a născut la
9 martie 2007
şi îl cheamă
David Hascal.
Părinţii, Gabriel Hascal, fost
şef de cabinet
al preşedintelui
F.C.E.R., şi Kiki
Hascal, locuiesc în Canada. Bunicii din
partea tatălui
sunt Zvi şi Meri
Hascal.
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„Să nu uităm ce s-a întâmplat,
pentru viitorul copiilor noştri”
Fragmente din discursul rostit de preşedintele Filialei H.O.R. Beer-Sheva – Negev,
prof. univ. dr. NATHAN COHEN
Cu prilejul comemorării din Israel a victimelor de pe vasul „Struma”, preşedintele
Filialei H.O.R. – Beer-Sheva – Negev, prof. univ. dr. Nathan Cohen, a spus, printre
altele: […] ”Aceste ceremonii comemorative au o mare importanţă pentru tineretul
în formare. […] Nu vom uita vreodată această tragedie cauzată de faptul că nici o
ţară civilizată n-a vrut să ne salveze, pentru că eram evrei. Eu acuz în egală măsură
guvernul Marii Britanii, mandatar în Palestina acelor ani, guvernul pro-fascist din
România, guvernul turc. […] Să nu uităm că şi astăzi avem duşmani care doresc să
ne distrugă, dar astăzi avem patria noastră şi armată puternică, în stare să ne apere.
Să nu uităm ce s-a întâmplat, pentru viitorul copiilor noştri şi al generaţiilor viitoare.
Solicit Ministerului israelian al Educaţiei să introducă în programele şcolare şi tragedia
scufundării vasului «Struma».“

Aurel Vainer: România, Marea Britanie,
Turcia şi Uniunea Sovietică,
implicate în tragedia vasului “Struma“
îşi pierdeau de
multe ori viaţa.
Desigur, aşa cum arăta Elie Wiesel: «nu
toate victimele erau evrei, însă toţi evreii
erau victime»”.
Dr. Aurel Vainer a încheiat cu concluzia că „din realitatea atât de tragică a naufragiului vasului «Struma» desprindem o
concluzie universal valabilă : istoria lumii
este alcătuită din pagini bune şi pagini
rele, din evenimente care exprimă bucurie dar şi din altele care aduc tristeţe şi
îndurerare. Tragedia vasului «Struma» a
fost o astfel de pagină, care în afară de
sfârşitul atât de dureros al despărţirii de
viaţă a circa 800 de evrei din România, în
adâncurile Mării Negre, datorită nepăsării,
lipsei de umanism, a situării pe primul loc
a intereselor politice, a însemnat uitarea
(Urmare din pagina 5)

Acest flăcăiaş cu ochii mari este
Adam Emanuel, cel de-al treilea nepot al
familiei Adam şi Maria Vértes şi nepot de
frate al colegei noastre Eva Galambos. El
mai are doi fraţi – Roy şi Dana - pe care
cititorii noştri i-au cunoscut mai de mult,
tot prin paginile revistei. Micuţul este cu
adevărat Emanuel, ceea ce înseamnă
dăruit de Dumnezeu, ﬁindcă a fost foarte
mult dorit atât de părinţi – Alina şi Sorin
Scîntei, cât şi de cei patru bunici din
partea ambelor familii şi de mătuşa Irina
Markovits, sora Alinei. Adam Emanuel,
deşi israelian, s-a născut la Constanţa
şi a împlinit de curând trei luni. Să-i urăm
să crească mare!

70 de ani de la scufundarea vasului „Struma”
au plecat spre
Palestina, dintre
care 33% şi-au pierdut viaţa din cauza
gradului de risc prezentat de acele vase.
Este vorba de „Struma” şi „Mefkure”. Mihai
Antonescu a lăudat „strădaniile guvernului
român de a rezolva «problema evreiască»
pe această cale”, dar era numai o formulă
de imagine, a arătat conferenţiarul, dat
ﬁindcă sovieticii ajunseseră de-acum la
graniţa cu România. „Sub regimul Antonescu, «soluţia» a fost pogromul de la
Iaşi, deportarea în Transnistria”. Vorbitorul
a propus ca, la Gara de Est, de unde evreii
emigrau spre Ereţ Israel, să ﬁe ﬁxată o
placă în memoria kedoşim-ilor pieriţi pe
„Struma” şi „Mefkure” în Marea Neagră.

(Urmare din pagina 4)

Dr. Lya Bejamin: Guvernul
român ştia că “Struma”
nu va ajunge la destinaţie
Dr. Lya Benjamin, cercetătoare la
C.S.I.E.R., a arătat că, în martie 1941, era
adoptată o lege care prevedea că orice
evreu primind paşaport de emigrare nu
mai are dreptul să se întoarcă în România. În stenogramele Consiliului de Miniştri
există o discuţie din 25 noiembrie 1941,
legată de vasul „Struma” în care „şeful
Serviciilor Secrete, Eugen Cristescu,
declara: “«Struma» va pleca, dar nu va
ajunge la destinaţie”. În loc de întrebarea:
„Pe ce te bazezi?”, Antonescu spune: „Ce
te doare dacă «jidanii» nu ajung la destinaţie! Mă interesează să scap ţara de
ei, indiferent dacă vor ajunge dincolo de
Bug sau dincolo de Mediterana. Ceea ce
este important: să plece fără valută şi fără
bijuterii”. La sfârşitul lui iulie 1942 se reia
discuţia referitoare la „curăţarea” ţării de
evrei. La insistenţele Germaniei naziste,
se perfectează proiectul deportărilor la
Belzec. Referitor la „Struma”, Mihai Antonescu recunoaşte că a ştiut că vasul nu
va ajunge la destinaţie, ﬁindcă guvernul
turc nu avea să aprobe trecerea „Strumei”
prin apele Turciei. Este interesant pentru
a înţelege dinamica politicii lui Antonescu
faptul că, la 13 octombrie 1942, când
se opresc deportările în Transnistria, se
pune în discuţie în Consiliul de Miniştri

problema emigrării şi se retractează ideea
deportării la Belzec. Antonescu era, la
acea dată, interesat de imaginea României în ochii Forţelor Aliate, ﬁindcă se îndoia
de victoria lui Hitler. Problema emigrării
evreilor se reia într-o şedinţă a Consiliului
de Miniştri în iunie 1944, şedinţă la care
participă Filderman, Zissu, Şafran.
Dr. Hary Kuller a vorbit despre impactul cazului „Struma” asupra publicului român - o dezamăgire profundă şi
renunţarea la emigrare. El a abordat de
asemenea problema responsabilităţii, aﬁrmând că Turcia a vrut să ducă o anumită
politică de echilibru, dar Germania a avut
un rol capital. Nu a fost vorba numai de
presiunile exercitate asupra Turciei ci şi
de relaţiile pe care reprezentanţi germani
la nivel înalt le aveau cu regimul Antonescu. O mare răspundere revine României,
guvernul neautorizând participarea unor
vase româneşti de mari dimensiuni la
emigrare. El a pus sub semnul întrebării
vinovăţia sovietică în.scufundarea vasului, considerând că ipoteza, lansată după

destrămarea URSS, putea ﬁ o variantă de
scandal. Oricum, după tragedie, Statele
Unite au exercitat presiuni asupra Marii
Britanii, care au mărit numărul permiselor
de emigrare şi au lăsat mai multe vase să
treacă prin Bosfor.

G-ral. Mihail Ionescu:
Dublul discurs
al regimului Antonescu
În comunicarea trimisă la simpozion,
G-ral. Mihail Ionescu s-a referit la documente mai puţin cunoscute ale regimului
Antonescu, între care registrele cu rezoluţiile generalului în problema evreilor, în
care ﬁgura şi cazul “Struma”. Din citarea
mai multor exemple, a reieşit clar că regimul Antonescu a avut un discurs dublu:
formal se pronunţa pentru emigrare, dar
concret a apelat la deportări. Dacă anumite structuri ale regimului (Ministerul de
Externe) se pronunţau pentru emigrare,
Ion Antonescu susţinea deportările. Abia

unui fapt deosebit de important: viaţa
unui om valorează cât viaţa omenirii în
întregul ei”.
“Din această tragedie umană se
desprinde concluzia că, prin educaţie
continuă şi rememorare, se poate induce spre populaţia din cele mai diferite segmente, constituite pe elemente
etnice, naţionale şi de alt fel, nevoia de
a cunoaşte cât mai bine lucrurile întâmplate, cu sfârşit tragic, spre a nu se repeta
nicicum şi niciunde în viitor asemenea
tragedii”.
În ﬁnal, dr. Aurel Vainer a subliniat că
în cimitirul evreiesc din Şoseaua Giurgiului – Bucureşti a fost ridicat un monument
al victimelor, iar un memorial Struma
există şi în oraşul Holon din Israel, alături
de o statuie la intrarea în portul Ashdod.
mai târziu, după schimbarea situaţiei de
pe front, Antonescu a aﬁrmat că principalul este ca evreii să plece şi lua în
considerare şi avantajele materiale de
pe urmă emigrării - averile pe care evreii
trebuiau să le lase şi taxele imense pe
care trebuie să le plătească.
Reﬂectarea în presa vremii a scufundării vasului „Struma” în Marea Neagră
a fost tema comunicării susţinute de drd.
Adina Babeş, cercetătoare la I.N.S.H.R.
Agenţia de ştiri „Anatolia”, „Jewish Telegraph Agency”, „Corriere della Sera”,
„Jüdische Zeitung” au dat ştirea, urmată
de comentarii, în martie 1942. Erau
precizate starea vasului, proprietarii,
problemele tehnice, precum şi comportamentele faţă de pasageri ale guvernelor
turc, englez, român în contextul intrării în
război a S.U.A. de partea Forţelor Aliate.
Erau trecute în revistă diligenţele unor
ONG-uri pentru primirea evreilor în Turcia,
reacţiile din România. La Ierusalim au fost
comemorate victimele de pe „Struma” şi
tot la Ierusalim a apărut, în 1942, „Meghilat Struma”, de Iehuda Leib Kupferstein:
interviuri cu cele două persoane cărora li
s-a permis să debarce în Turcia. În presa
românească, ştirea apărea abia în 1944.
”Răspunderea pentru moartea pasagerilor de pe «Struma» este a organizatorilor, pentru că vaporul se putea răsturna
oricând, în starea tehnică deplorabilă în
care se aﬂa”, a spus vicepreşedintele
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz. „Este vina
guvernului român, care a acceptat probabilitatea producerii acestei crime. Sunt
legi internaţionale care pedepsesc ieşirea
în larg a unui vapor fără motoare şi fără
cârmă”, a subliniat vorbitorul. „Vinovate
sunt autorităţile portuare şi Ministerul
român de Interne pentru că au lăsat
să plece un asemenea vas. Guvernul
turc este vinovat pentru că nu a permis
debarcarea evreilor de pe vasul aflat
la ţărm. Timp de zeci de ani, Germania
şi-a recunoscut vina torpilării «Strumei».
Nu se ştie dacă documentul din arhivele
fostei U.R.S.S. este sau nu contrafăcut,
ştiut ﬁind că, după desﬁinţarea U.R.S.S.,
erau agreate asemenea subiecte de senzaţie. Este o problemă pe care C.S.I.E.R.
ar trebui s-o aprofundeze“, a opinat ing.
Paul Schwartz.
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
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I U D A I C A
U n i e d m i c , n u m a i u n i e d ( “ H A D G A D YA ” )

“Hagada”, povestirea ieşirii neamului
lui Israel din Egipt, citită în prima seară
de Pesah (Paştele evreiesc) în Israel
(“Ţara Sfântă”) şi în primele două seri
de Pesah în afara Israelului, se încheie
cu un cântec vesel, optimist, cu aspecte
realiste legate de viaţa zilnică, însoţite
de elemente fantastice şi mesianice.
Cântecul pare un basm versiﬁcat pentru
copii. Cântecul acesta, în limba arameică,
este intitulat “Had Gadya”, în traducere
exactă “Numai un ied”. Diferite traduceri
devenite populare i-au schimbat puţin
titlul, adoptând formula inexactă (dar
încetăţenită în folclor): “Un ied mic” sau
“Un ieduţ”. Formă în care mi-l amintesc
din copilărie şi, desigur, şi-l amintesc şi
alţii.

Originea cântecului
“Had Gadya”

Istoricii literari şi cercetătorii istoriei
muzicii şi folclorului afirmă că “Had
Gadya” – atât textul, cât şi muzica – a
fost iniţial un cântec popular german din
secolul al XVI-lea, bazat pe un cântec
popular francez medieval destinat copiilor. Aceiaşi cercetători îşi sprijină punctul
de vedere pe faptul că “Had Gadya”
este introdus pentru prima oară în textul
“Hagadei de Pesah” în ediţia apărută la
Praga, în anul 1590 (o “Hagada” existentă
în cercul evreilor aşkenazi), şi nu făcuse
parte din textul “Hagadelor de Pesah”
din cercurile evreilor sefarzi şi yemeniţi;
aceştia au adoptat cântecul “Had Gadya”
mult mai târziu, probabil sub inﬂuenţa
evreilor aşkenazi, păstrând textul arameic, dar modiﬁcând melodia şi înlocuind-o
cu melodii proprii, existente în culturile
şi folclorul lor.

Motivele literare
şi aspectele simbolice

Textul cântecului are forma unui poem
medieval epic, bazat pe ritm şi aliteraţie.
Un om – tatăl – cumpără un ied contra sumei de doi zuzi. Tatăl aduce iedul acasă.
Motanul, ﬂămând şi sălbatic, se repede la
ied şi îl sfâşie. Câinele, probabil un dulău
uriaş, se repede apoi la motan, îl muşcă
de moarte şi îl sfâşie. Dar apoi sare ciomagul, îl loveşte pe câine şi îl ucide. Însă
nici ciomagul nu scapă de duşman şi de
pedeapsă: este ars în foc, ﬁindcă focul
se năpusteşte asupra lui. Dar focul este
stins în cele din urmă de apă. Apa rămâne
(poate într-o băltoacă, în care nu apucase
să se usuce), dar este băută de o vită
însetată. Dar vita este apoi tăiată de un
casap, desigur pentru a servi drept hrană
oamenilor. Casapul moare după aceea,
ﬁind adus la moarte de Îngerul Morţii. Însă
nici Îngerul Morţii nu este veşnic: el este
ucis (formă menţionată în text; sau poate
înlăturat, gonit, oprit de a mai ucide) de
către Dumnezeu.
Precum vedem, cântecul include
aspecte care descriu viaţa zilnică rurală
şi de târg semirural. Elementul principal
este cel al relaţiei între faptă şi răsplată.
Fiecare îşi primeşte pedeapsa meritată
de la cineva mai puternic decât el, nimeni
nu este veşnic, deasupra tuturor se aﬂă
Dumnezeu, care încheie ciclul, ﬁind Cel
care decide asupra vieţii şi morţii tuturor.
Unii cercetători au comparat tema cu
cea a romanelor picareşti spaniole din
secolele 16-17 (printre care şi cu tema
personajului principal al romanului “Don
Quijote de La Mancha” de Cervantes).
Alţi cercetători au găsit paralelisme între
“Had Gadya” şi unele poeme indiene şi

Vehigadta lebinha – Să spui ﬁului tău
Dintre toate poruncile din Tora nu am găsit una pe care dorim s-o împlinim atât
de mult ca pe Vehigadta lebinha – Să spui ﬁului tău. Chiar dacă n-ar ﬁ fost scrisă în
Tora, dorinţa părinţilor de a transmite mai departe ceea ce au auzit şi ei de la părinţii
lor este aprigă.
Din nefericire, nu o dată se întâmplă, cu toată bunăvoinţa, să nu reuşim totuşi
să ne bucurăm de atenţia tinerei generaţii. Deseori suntem dezamăgiţi când noi le
vorbim iar ei ne răspund doar cu un căscat, abia aşteptând să ne terminăm discursul.
Nici măcar nu suntem de vină. Pentru a atrage atenţia tinerei generaţii ne confruntăm cu concurenţa unei industrii extrem de specializate şi care investeşte în
acest scop sute de miliarde pe an. Cum facem faţă acestei aprige concurenţe ca să
împlinim porunca divină Vehigadta lebinha?
În Hagada este citat un Midraş care spune ca ieşirea din Egipt să ﬁe povestită
numai când ai în faţa ta Maza (azimă) şi Maror (ierburi amare). Ideea este că
vorbele au doar o putere limitată. Când ele sunt însoţite de fapte care arată că noi
credem în ceea ce spunem, că suntem dispuşi să facem efortul şi cheltuiala pentru
a trăi conform credinţei noastre, impactul cuvintelor noastre este mult mai puternic.
Acesta este primul avantaj pe care îl avem faţă de mass-media.
Al doilea este dialogul. Hagada este structurată ca un dialog. Copilul întreabă iar
noi răspundem. Răspunsul nu este standard, ci adaptat ﬁecărui copil în parte, după
cum îl cunoaştem. Chiar dacă avem un copil care nu ştie sau nu îndrăzneşte să pună
întrebări, e de datoria noastră să-l învăţăm. Înţelepţii noştri au stabilit această formă
bazându-se pe înţelegerea că omul, după ce a pus o întrebare, este mai receptiv să
asculte răspunsul. Mass-media ne oferă doar un spectacol. Chiar în cazurile în care
ne oferă un dialog, acesta este lipsit de importanţă pentru că îl ţinem cu persoane
pe care nu le cunoaştem, care nu înseamnă pentru noi mai nimic.
Să dea Domnul să ştim să ne folosim de aceste avantaje pentru a preda ştafeta
tinerei generaţii.
Rabin RAFAEL SCHAFFER

ANUNŢ
Cu prilejul sărbătorii de Pesah 5772/2012, distribuirea azimei, a făinii de azimă
şi a băuturilor rituale se va face la Sediul C.E.B. (de lângă Templul Coral), din
Str. Sfânta Vineri nr. 9-11.
Programul de distribuire: duminică 25 martie (orele 8-14); luni 26 martie (orele
8-12, 13-18); marţi 27 martie (orele 8-12, 13-18); miercuri 28 martie (orele 8-12,
13-18); joi 29 martie (orele 8-12, 13-18); vineri 30 martie (orele 8-12); duminică
1 aprilie (orele 8-14); luni 2 aprilie (orele 8-12, 13-18); marţi 3 aprilie (orele 8-12,
13-18); miercuri 4 aprilie (orele 8-12, 13-18); joi 5 aprilie (orele 8-12, 13-18), vineri
6 aprilie (orele 8-12).
Hol-Hamoed: luni 9 aprilie (orele 8-12); marţi 10 aprilie (orele 8-12); miercuri
11 aprilie (orele 8-12); joi 12 aprilie (orele 8-12).
Cotele aferente pentru membrii comunităţii cu cotizaţia la zi: azimă – 2 kg/pers.,
făină de azimă – 1 pachet/pers.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 021.315.70.57
sau 021.315.50.90, interior 128.

persane. Ne putem gândi eventual la
unele paralelisme cu unele “pilde” de
Esop prezente în ”Esopia” şi cu unele
fragmente din romanul popular “Alexandria”. Folclorul include elemente
asemănătoare în toate culturile, la toate
popoarele, aﬁrmă unii cercetători ai folclorului comparat. Lucru valabil şi pentru
literatura populară scrisă.

Interpretări rabinice
şi teologice
Interpretările teologice au fost moralizatoare: ideea raportului între faptă şi
răsplată sau ideea că ﬁecare duşman are
duşmanul lui. Interpretările rabinice au
introdus ideea raportului între Dumnezeu
şi poporul lui Israel. De asemenea, este
ideea speranţei în Dumnezeu, precum
şi ideea mesianică a mântuirii pentru
neamul lui Israel. Tatăl, cel care cumpără
iedul pentru doi zuzi, este Dumnezeu. Cei
doi zuzi, deci două monede, ar ﬁ Moşe
(Moise) şi Aharon (Aaron), cei doi oameni
prin intermediul cărora Dumnezeu a vorbit poporului lui Israel. Iedul ar ﬁ poporul
lui Israel. Motanul care a sfâşiat iedul ar
ﬁ Asiria, care a cucerit Regatul nordic în
anul 722 înaintea erei creştine. Dulăul
ar ﬁ Babilonul (respectiv Noul Babilon),
care a cucerit regatul Asiriei. Ciomagul ar
ﬁ Persia, care a cucerit Babilonul. Focul
ar ﬁ Macedonia, care a cucerit Regatul
persan în timpul regelui Alexandru cel
Mare. Apa ar ﬁ Imperiul Roman, care a
cucerit regatele elenistice. Vita ar ﬁ arabii,
sarazinii, care au cucerit Palestina de la
Roma (de fapt, de la Bizanţ). Casapul ar
ﬁ cruciaţii: ei au cucerit Palestina de la
arabii sarazini musulmani şi au întemeiat
un regat al lor cu capitala la Ierusalim.
Îngerul Morţii ar ﬁ turcii otomani, care au
cucerit Palestina ulterior. În cele din urmă,
Dumnezeu învinge şi alungă Îngerul
Morţii şi răzbună neamul lui Israel, ales
de El, “unicul ied”. Deci, neamul lui Israel
se va reface cu ajutorul lui Dumnezeu.
Este ideea mesianică, paralelă cu ideea
revirimentului oaselor uscate, existentă
în Cartea lui Yeshayahu (Isaia) din Tanah
(Biblia Ebraică). Observăm caracterul
teologic, optimist şi moralizator al interpretărilor. Mesajul principal este cel al
supremaţiei lui Dumnezeu, al raportului
între Dumnezeu şi Israel, al ideii alegerii
lui Israel de către Dumnezeu şi răzbunării

Nuntă evreiască
la Sinagoga Mare
din Bucureşti
Eliza Croitoru-Lea bat Naftali şi Erwin
Simsensohn-Melech Shimon ben David
Aaron (preşedintele Comunităţii Evreilor
Bucureşti) au marea plăcere să îi invite
să le ﬁe alături vineri, 20 aprilie la ora 13
la oﬁcierea cununiei lor religioase. Cei
doi tineri vor sta sub hupa în Sinagoga
Mare (str.V.Adamache), alături de părinţi
şi de Marele Rabin Menachem
Hacohen şi se
vor bucura să
le fiţi alături în
acest important
moment din viaţa lor.
lui Israel de către Dumnezeu, al refacerii
şi resuscitării lui Israel. Este un fel de
interpretare optimistă a speranţei, a ideii
mesianice de salvare, de renaştere cu
ajutorul Divinităţii. Unii comentatori au
introdus chiar o comparaţie între “Had
Gadya” şi ideea relaţiei între trup şi suﬂet
în mistica iudaică. S-au făcut încercări
de paralelizare între povestirea din “Had
Gadya” şi povestirea vieţii lui Iosef, ﬁul lui
Iacov din Biblia Ebraică. O interpretare
recentă, a rabinului Israel Meir Lau, fost
Şef-Rabin al Israelului, astăzi Şef-Rabin
al oraşului Tel Aviv şi preşedinte al Consiliului de conducere al Institutului Yad
Vashem, este că “Had Gadya” include
ideea memoriei şi recunoştinţei. Rabinul
Lau citează în acest sens pe rabinul
Moshe Sofer (Hatam Sofer) din prima
jumătate a secolului al 19-lea, precum şi o
întâmplare legată de fostul şef al Marelui
Stat Major din Statele Unite ale Americii,
generalul Colin Powell.

Prezentări artistice
şi traduceri în limba română
“Had Gadya” a inspirat numeroşi
artişti. Motive din acest cântec apar în
pictură şi desen. Asemenea reprezentări
picturale apar în numeroase ediţii ale
“Hagadei de Pesah”. Sunt renumite cele
realizate de pictorul şi ilustratorul Zeev
Raban, dar există şi multe altele, mai
vechi dar şi contemporane. Regretatul
poet Albert Goldenberg, originar din Piatra Neamţ şi stabilit ulterior la Tel Aviv, a
scris un poem, versiﬁcat, bazat pe “Had
Gadya”, dar modernizând şi actualizând
sensul cântecului.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

REFLECŢII BIBLICE
PERICOPA ŞMINI
(Leviticul 9:1 – 12:47)
Se citeşte sâmbătă, 21 aprilie 2012
În această pericopă sunt date legile
referitoare la speciile de animale care
sunt şi care nu sunt caşer.
Atât timp cât am fost pe pământul nostru, se pare că respectarea acestor legi nu
a creat probleme deosebite. Ele par să ﬁ
început doar în momentul în care ne-am
împrăştiat în mijlocul altor popoare, ale
căror datini erau diferite de ale noastre.
Prima menţiune a unor astfel de probleme o găsim în Daniel, cap. 1. Nabucodonosor, după ce a distrus Templul de la
Ierusalim şi a dus întregul popor Israel în
exil, a creat un program de educaţie pentru sfetnici, pentru a-şi întări monarhia.
El a ales din descendenţii regelui David
patru băieţi sănătoşi şi isteţi – Daniel,
Hanania, Mişael şi Azaria - şi i-a adus
să-i crească la curtea regală. Ei au primit
mâncare ca toţi cei de la curtea regală,
dar n-au vrut s-o mănânce pentru că nu
era caşer. Ei i-au cerut slujitorului să le
aducă pe ascuns doar seminţe, care
sunt caşer. La început slujitorul a refuzat,
ﬁindu-i teamă că va ﬁ tras la răspundere
pentru faptul că respectivii copii, care

sunt în grija lui, vor arata nemâncaţi.
Pînă la urmă, el a acceptat să încerce
timp de zece zile. Timp de zece zile le-a
dat numai seminţe şi totuşi Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria au arătat bine şi
sănătoşi ca şi cum ar ﬁ mâncat tot ce se
oferea la curtea regală.
Această situaţie s-a repetat într-o
formă sau alta de sute de ori în cursul
îndelungatei noastre Diaspore. S-au
creat sute de situaţii în care respectarea
caşrutului părea imposibilă. Totuşi, în
ﬁecare generaţie au fost cei care au avut
îndrăzneală şi au încercat imposibilul. Ei
au şi reuşit.
Rabin RAFAEL SCHAFFER
PERICOPELE TAZRIA (Leviticul
12:1-13:58) şi METZORA (Leviticul 14:115:33) (se citesc pe 28 aprilie)
Sunt date legile referitoare la impuritatea unei femei după naştere şi în perioada menstruală. Sunt discutate legile
referitoare la tzarat, o boală de piele. Se
dau legile purităţii şi impurităţii pentru
bărbaţi şi femei.
Pericope prescurtate, preluate de la
Rabin SHLOMO SORIN ROSEN
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«Vishay International», cu un capital
de 1 miliard de dolari, este unul din cei
mai mari producători mondiali de componente electronice. Creatorul ei, Felix
Zandman, a numit-o astfel după satul
(polonez pe atunci, azi belarus) în care a
fost exterminată toată familia lui în timpul
războiului. El a scăpat. Născut la Grodno
şi închis, la 14 ani, în ghetoul din acest
oraş, ghetou lichidat de nazişti în 1942,
Felix, împreună cu un unchi, a scăpat,
ascuns de doi polonezi într-o groapă din
gospodăria acestora, cu dimensiunile de
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O companie numită Vishay
170 cm lungime,150 cm lăţime şi numai
120 cm înălţime! Aşa au trăit cei doi, unchi
şi nepot, timp de 17 luni.
Supravieţuirea din Holocaust a fost
adesea un alt coşmar dar cel puţin viitorul
inventator a scăpat cu viaţă. Salvatorii lor,
soţii Puchalski, sunt acum pe lista celor
«Drepţi între Popoare». În întunericul ascunzatorii unchiul i-a predat trigonometrie
şi matematici avansate… A fost o şcoală
bună ﬁindcă, în 1946, Felix a emigrat în
Franţa unde a fost imediat admis la Sorbona. Şi-a dat doctoratul în ﬁzică acolo
şi, ceva mai târziu, a emigrat în Statele
Unite. Acolo a avut loc un incident destul de răspândit în lumea inventatorilor:
angajat la firma Tatnall Measurement
Systems, din Philadelphia, ca director de
cercetare a creat o rezistenţă electrică ale
cărei caracteristici tehnice sunt puţin inﬂuenţate de căldură, dar patronii s-au arătat
complet neinteresaţi de invenţie. De aici a
început povestea miliardarului Zandman.
El şi-a înﬁinţat propria companie, Vishay,

Un mare savant american

Eric Lander, membru
al Clubului Bilderberg

E r i c S t e v e n L a n d e r,
născut la 3 februarie 1957,
este profesor de biologie la
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), membru
al Whitehead Institute şi
director al Broad Institute de
la MIT and Harvard. În prezent, este şi co-preşedinte
al Comitetului de consilieri
pentru ştiinţă şi tehnologie al
preşedintelui Barack Obama. Face şi el parte dintrunul din ”triburile” noastre. A demarat în viaţă ca
un tânăr geniu. A absolvit Princeton iar, la 17 ani, a
scris o lucrare despre numerele cvasiperfecte pentru
care a primit Premiul Westinghouse. Doctoratul l-a
făcut ca bursier la Oxford.Părea că va deveni un
matematician de succes.
Dar era prea inteligent ca mintea lui să se înfunde într-o “carieră de tip monastic”, cum a denumit
Eric Lander matematica, domeniu în care a publicat
totuşi lucrări în teoria codurilor. Aşa că a ales să
predea un curs de economie managerială la Harvard
Business School. Cu acest prilej a început să scrie
o carte despre teoria informaţiei, ceea ce l-a atras
într-un domeniu nou, cel al neurologiei. Ca să înţeleagă modul în care creierul prelucrează informaţia,
a studiat neurobiologia matematică, de aici a trecut
la neurobiologia celulară, care l-a orientat spre microbiologie şi a continuat cu genetica. Şi astfel un
matematician genial, tocmai ﬁindcă era genial, a
devenit un microbiolog de vârf. A fost o cotitură cu
180 de grade a carierei ﬁindcă s-a angajat ca profesor de genetică la MIT. În 1987 a primit unul din cele
mai prestigioase (şi dotate ﬁnanciar) premii din lume:
”MacArthur Fellowship”. În 1990 Eric Lander a fondat
Centrul pentru cercetări genetice de la MIT, care a
devenit curând unul din cele mai puternice unităţi
de cercetare genetică din lume, Eric Lander, fostul
matematician, este recunoscut azi ca un leader
mondial în secvenţierea genomului. În 2010 a fost
invitat la reuniunea din Spania a grupului Bilderberg.
S-ar putea spune ca e celebru… dar dumneavoastră
aţi auzit de el până acum?

(Scurt pe doi)

Internetul în cifre

Felix Zandman

care a ajuns în câţiva ani la 22.000 de
salariaţi. Apoi Felix Zandman a obţinut
70 de brevete de invenţie, a publicat zeci
de articole ştiinţiﬁce, trei cărţi şi o autobiograﬁe. A primit numeroase premii în
SUA şi Europa şi cele mai înalte distincţii
ştiinţiﬁce israeliene.În 1994 a căpătat şi
cetăţenia israeliană. Felix Zandman a
murit anul acesta, în vară.

Va muri Marea Moartă?
Marea Moartă este de fapt un
lac foarte sărat, lipsit de viaţă, situat la 426 m sub nivelul oceanului
planetar: o curiozitate naturală! Un
foraj, desfăşurat cu ﬁnanţare internaţională dar sub conducerea ştiinţiﬁcă a unor universitari israelieni,
a pătruns până la 300 m sub fundul
Mării Moarte, reconstituind trecutul
acestui bazin de apă până în urmă
cu 125.000 de ani. Carotajele au
arătat că, din cauze climatice naturale, ”marea” a mai secat o lungă
perioadă de timp. A fost descoperit
un strat uniform de sare, gros de
45 m, depus pe măsura evaporării
totale a apei, peste care se aﬂă un
strat gros de bolovani, mărturie a
faptului că peste fundul secat se
rostogoleau bolovani de pe malurile

pustii. În prezent, Marea Moartă
este pe cale să sece din nou dar de
data asta motivul este că Israelul şi
Iordania consumă apa pentru utilizări
civile şi pentru irigaţii.
Există însă şi o perspectivă optimistă. În 1970 guvernul israelian a
început excavaţiile pentru un canal
care să aducă apă din Marea Mediterană.Lucrările au încetat curând
din lipsă de fonduri.Acum se discută
un proiect comun al ţărilor riverane
Iordanului pentru deschiderea unui
canal care să aducă apă din Marea
Roşie şi să permită construirea unei
centrale hidroelectrice de 240 MGW.
Acest poiect ar salva pentru alte mii
de ani lacul sărat din groapa deşertului Neghev.

Cea mai bine păstrată sinagogă din
antichitate descoperită la Dura Europos
Pe teritoriul actual al Siriei a
existat timp de 500 de ani,începând
cu sec. III î.e.n, oraşul cosmopolit
Dura Europos, situat la răscrucea
a trei imperii. Se vorbeau acolo
greaca, latina, aramaica, limba partă
şi ebraică. La Dura Europos a fost

descoperită cea mai bine păstrată
sinagogă cunoscută din antichitate.
Arheologii aﬁrmă că toate comunităţile etnice aveau lăcaşuri de cult
şi îşi menţineau strict delimitarea
teritorială în oraş. Dura Europos a
fost fondat de urmaşii lui Alexandru
cel Mare pe un platou ce domina
ﬂuviul Eufrrat, ca o fortăreaţă inatacabilă din trei laturi, datorită râpelor ce o înconjurau. Ea fost totuşi
distrusă de sasanizi în anul 265 şi
niciodată refăcută. La apogeul său,
Dura Europos adăpostea 10 000 de
oameni. Sinagoga, de dimensiuni
impresionante, a fost construită după
cucerirea oraşului de către romani
iar sala ei principală era pictată cu
peste 50 de scene biblice.Ceea ce
este uimitor, ﬁindcă religia noastră
interzice decorarea lăcaşurilor de
cult cu icoane sau picturi ﬁgurative.

Vrei să fii sănătos? Fii vesel !

Doi medici israelieni, Dina Eisen şi Liliach Meltski, au dezvoltat un sistem de tratament pentru menţinerea starii de sănătate,
numit „Synapsot”, care încurajează pacienţii să ﬁe sănătoşi prin
menţinerea sentimentului de fericire! De fapt, Organizaţia Mondială a Sănătăţii deﬁneşte starea de sănătate nu prin absenţa
bolilor ci prin prezenţa unei stări de bine şi deplină folosire a
capacităţilor organismului. Gândurile noastre, aﬁrmă cele două
doctoriţe, afectează nu numai starea de spirit ci şi starea noastră de sănătate. „Noi, spune dr. Eisen, am creat o cale pentru
a produce în creier exact acele reacţii chimice care altfel sunt
produse de diferite pilule medicamentoase, dar de data aceasta
pe cale naturală folosind sistemul deja existent în corpul uman.
Activarea sinapselor ne face să ﬁm ori veseli ori trişti”
Se ştie că serotonina este un hormon care se degajă în creier
atunci când avem o emoţie pozitivă, când suntem bine dispuşi.
Serotonina este componenta multor medicamente folosite în
tratarea depresiilor. Un studiu efectuat pe 800 de bărbaţi cardiaci a arătat că aceia care sunt în general bine dispuşi şi optimişti au cu 20 % mai multe şanse să trăiască decât pesimiştii.

Scurt
2

Să ne aducem aminte şi de refrenul cunoscutei melodii americane „Be Happy, don’t worry”. ”Synapsot” a creat un site pe
WEB, unde publică tot felul de sfaturi de medicină preventivă.
Iată cinci principii de bază promovate de ”Synapsot”:
• Îmbrăţişează pe cineva de patru ori pe zi. Studiile au pus în
evidenţă efectul ﬁzic pozitiv pe care o atingere plină de căldură
umană îl are atât asupra celui care o dăruieşte cât şi asupra
celui ce o primeşte;
• Spune „mulţumesc” chiar şi pentru cel mai mic gest. Studiile
au arătat că acest „mulţumesc” are un efect pozitiv asupra dezvoltării sinapselor ca şi asupra îmbunătăţirii capacităţii noastre
de a ﬁ atenţi;
• Păstrează o legătură permanentă cu prietenii. Cei ce au
avut un atac de inimă au cu 40% mai puţine şanse să aibă un
al doilea atac dacă sunt înconjuraţi de o reţea de prieteni;
• Mânăncă nuci, avocado, cereale integrale, spanac, deoarece sporesc serotonina din creier;
• Dormiţi 6-8 ore noaptea, pentru a permite neuronilor să îşi
refacă balanţa de ioni.

Cele peste două miliarde de oameni
care au folosit internetul anul trecut
dispun de peste trei miliarde de adrese
de e-mail şi au accesat peste 500 de
milioane de site-uri, a arătat o analiză.
• Numărul de utilizatori web în 2011:
2,1 miliarde
• Numărul de conturi de e-mail: 3,14
miliarde
• Procentajul reprezentat de spam
din totalul traﬁcului web: 71%
• Numărul de site-uri existente: 555
milioane
• Utilizatori de internet în Europa:
476 milioane
• Numărul de utilizatori web în China: peste 500 de milioane
• Numarul de utilizatori Facebook:
peste 800 de milioane
• Numărul de conturi făcute în toate
reţelele sociale: 2,4 miliarde
• Numărul de conturi de Yahoo!
Messenger: 2,6 miliarde
• Cotele de piaţă ale principalelor
browsere la nivel mondial: Internet
Explorer 39%, Chrome 27%, Mozilla
Firefox 27% .

Iran – antisemitism
fără limite

De la “Distrugeţi Israelul”
la ”Distrugeţi toţi evreii”
În retorica antisemită a conducătorilor Iranului s-a avansat cu un pas.
De la lozinca “Distrugeţi Israelul” la
”Distrugeţi toţi evreii”. Chiar dacă trăim
în Diaspora, am devenit şi noi, cei din
România, duşmanii direcţi ai ayatolahilor. O nouă carte şi un ﬁlm care reiau
povestea “Înţelepţilor Sionului” au fost
lansate în Iran. Cartea, editată direct
la cererea Liderului Suprem, Ayatolahul Ali Kameney, poartă sugestivul
titlu: ”Cum trebuie distrus Israelul” şi a
primit “Book Prize” la Târgul de carte
de la Khorassan. În cartea premiată
se aﬁrmă că suferinţele evreilor de-a
lungul istoriei, inclusiv Holocaustul,
sunt ”pedeapsa lor pentru crimele pe
care le-au comis”. Hitler ar ﬁ mândru
că ideile sale sunt nemuritoare şi revin
la suprafaţă în ţara din a cărei antică
religie a adoptat crucea încârligată.
Pagină realizată de ANDREI BANC

La Mulţi Ani!
sărbătoriţilor din luna aprilie
PAUL, vicepreşedinte al
•SCHWARTZ
F.C.E.R., s-a născut la 1 aprilie 1940
SABETAY CORNELIU, preşedinte al
•1944
C.E. Craiova, s-a născut la 1 aprilie
DAVIDOVICI AUREL, preşedinte al
•1938
C.E. Piteşti, s-a născut la 2 aprilie
GILDA, fostă preşedintă a
•LORENTZ
C.E. Deva, s-a născut la 6 aprilie 1966
LIVIU, director C.S.I.E.R.,
•ROTMAN
s-a născut la 11 aprilie 1947
MARIN CAJAL IRINA SANDA,
•Relaţii,
subsecretar de stat MCPN, Oficiul
Cultură, Informatizare (F.C.E.R.),

s-a născut la 16 aprilie 1945
STANCESCU OLGA, analist la Centrul
pentru Administrarea şi Valorificarea
Patrimoniului Imobiliar, s-a născut la
19 aprilie 1947
HALER BEATRICE FLORETA, şef
Oficiul Juridic, s-a născut la 19 aprilie
1950
HERIVAN DORINA, documentarist la
C.S.I.E.R., s-a născut la 25 aprilie
1934
AUSCH ALEXANDRU, fost preşedinte
al C.E. Târgu Mureş, s-a născut la
26 aprilie 1927
PERI BLĂNARU

•
•
•
•
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Stelian Tănase, laureat al Medaliei
de Onoare „Prieten al Comunităţilor
Evreieşti din România”

Formaţia Mazal Tov – 10 ani
La 2 martie 2012, formaţia de klezmeri
din Cluj a serbat zece ani de existenţă. Ea
a fost înﬁinţată în februarie 2002, sub egida
Comunităţii Evreilor din Cluj, la iniţiativa şi sub
conducerea profesorului Vasile Socea, care
a introdus în repertoriu o mare varietate de
melodii, cântece din tradiţia evreilor aşkenazi
şi sefarzi ca şi din muzica israeliană.
Klezmerii au o istorie de circa două secole
şi mai bine, în Europa centrală şi de est, îmbinând motivele muzicii sinagogale cu cele
populare. Este o muzică veselă, inﬂuenţa
hasidismului ﬁind de neignorat. Formaţia este
bine cunoscută în zona Ardealului de nord, din
păcate, mai puţin în sudul ţării, la Bucureşti.
A participat la toate festivalurile importante
multietnice, la “Proetnica” (Sighişoara), „Săptămâna toleranţei” (Tg. Mureş), Summit-ul
Minorităţilor (Rădăuţi), Festivalul Multiculturalităţii (Sebeş), „Serbările Transilvane” (Cluj),
iar în iunie 2008 la ”Klezmerfest” (Odessa).
Adeseori, a fost prezentată în emisiunile TVR
pentru minorităţi. Poate ﬁ considerată cea mai
bună formaţie de gen din ţară. Vom menţiona
câţiva dintre membrii actuali ai formaţiei: Vasile Socea – vioară, Sulamita Socea – tamburină, Olena Moldovan – clarinet, Paul Pârvu
Braica- contrabas, Dorel Rohian – acordeon,
Antonella Zsigmond- percuţie, Mihai Oşvat –

violă. Tinere talente, oameni dăruiţi muzicii şi
culturii, plurietnicităţii. Mulţumirile şi felicitările
noastre!
B.M.M.

Revista israeliană “Perspective”
Numărul din ianuarie 2012 al revistei israeliene “Perspective”, editată de organizaţia originarilor din România, HOR, cuprinde informaţii despre activitatea organizaţiei şi membrii ei,
inclusiv evocări despre personalităţi care au trecut în neﬁinţă. Un articol este dedicat celei de a
50-a aniversări a oraşului Nazaret Illit, acolo unde apare publicaţia. De asemenea, se prezintă
lucrările mesei rotunde organizate cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la fondarea localităţii Rosh
Pina de către emigranţi români şi înﬁinţarea muzeului originarilor din România. Informaţii din
artă, cultură, societate completează tematica bogată a acestui număr. (E.G.)

“De la Dunăre la Congo”

La Editura Dagan din Paris, Colecţia ARC,
a apărut o antologie cu totul originală „De la
Dunăre la Congo” (bilingvă română/franceză).
Autoarea este profesoara Marilena Lică-Maşala, stabilită la Paris, care a scris o carte
dedicată unui supravieţuitor al Holocaustului,
Leopold Schobel („Am fost la Auschwitz deţinutul A -13221”, apărută la Paris şi la Piteşti, în
anul 2002, cu o prefaţă de Oliver Lustig). Antologia recentă conţine creaţii poetice ale unor

scriitori din Congo-Brazzaville şi din România,
ﬁind prefaţată de directoarea ICR din Paris,
doamna Katia Dănilă. Printre autorii din România menţionăm pe Cassian Maria Spiridon,
Marius Chelaru, Gheorghe Neagu, Nicolae
Panaite, Boris Marian Mehr, Fatma Sadîc ş.a.
Este primul volum dintr-o serie care va trezi,
desigur, interesul cititorilor români şi francofoni.
B.M.

“Artistul”: Un “tsunami” de premii

Filmul”Artistul” a trecut ca un tsunami prin
festivalurile de premii cinematograﬁce de anul
trecut şi peste Oscarurile de anul acesta. “Artistul” a obţinut cinci Premii Oscar, între care
prestigiosul «pentru cel mai bun ﬁlm» şi pentru
nu mai puţin râvnitul «cel mai bun actor în rol
principal». Dar înainte de acest succes, ﬁlmul
a mai recoltat un premiu de interpretare la Cannes, trei Globuri de Aur, şapte Premii BAFTA,
un Premiu Goya, şase Premii César şi alte
premii decernate de specialiştii din domeniul
cinematograﬁei. O victorie absolută, un succes
american fără precedent, mai ales pentru un
ﬁlm francez. Fiindcă, deşi acţiunea se petrece
în studiourile de la Hollywood din anii 19291932 şi dialogurile sunt în engleză, ﬁlmul este
o producţie integral franceză. Doar distribuitorul
este evreul american Alex Weinstein. Nu e
singurul evreu al cărui nume se leagă de acest

ﬁlm: regizorul, Michael Hazanavicius (Oscar
pentru cel mai bun regizor), provine dintr-o familie de evrei lituanieni, bunicii lui emigrând în
1921 din acestă ţară baltică. În timpul celui de
al II-lea Război Mondial familia Hazanavicius
s-a ascuns într-un sat, la o familie de ţărani şi
aşa a scăpat de deportare. Tot evreu este şi
actorul Jean Dujardin, care a primit Oscarul
pentru “cel mai bun interpret în rol principal”.
Aceleiaşi etnii îi aparţine producătorul ﬁlmului,
Thomas Langman, ﬁul celebrului producător
francez Claude Berry, ai cărui părinţi au emigrat
din Europa de est.
Absent ca de obicei la festivitate, Woody
Allen a căpătat un Oscar pentru “cel mai bun
scenariu original”- cel al ﬁlmului «Miezul nopţii
la Paris». Printre nominalizaţi pentru acest ﬁlm
se aﬂă şi Letty Aronson, sora lui Woody. (A.B.)

Nimic mai potrivit pentru un cărturar, căruia preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, i-a decernat Medalia de Onoare „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România”, decât
derularea ceremoniei într-un lăcaş
al Cărţii: Biblioteca „Dr. Alexandru
Şafran” din inima Bucureştilor. Cărturarul onorat, în prezenţa membrilor
Comitetului Director al F.C.E.R., cu
această distincţie, a fost teleastul,
politologul, scriitorul, scenaristul,
profesorul universitar Stelian Tănase, ale cărui preocupări pentru istoria evreilor români – parte a istoriei
României - s-au concretizat, după
1990, în scenarii de ﬁlm şi teatru,
emisiuni de televiziune ş.a.
Preşedintele F.C.E.R. a făcut
un scurt istoric al înﬁinţării acestei
biblioteci, spaţiu pentru lectură,
lansări de carte, dezbateri, reuniuni
ale Comitetului
Director al Federaţiei. Domnia
sa a apreciat incontestabila valoare intelectuală a laureatului
dar şi faptul că
Stelian Tănase
a răspuns, întotdeauna, „prezent” solicitărilor
F.C.E.R. de a
exprima punctul
de vedere cu privire la evenimente
care au marcat istoria comunităţii
evreieşti din România, cu precădere, în anii Holocaustului. Nu demult
chiar, la comemorarea a 70 de ani
de la scufundarea vasului „Struma”,
Stelian Tănase a fost prezent la
solemnitatea de la Memorialul victimelor de pe „Struma”, la Cimitirul
evreiesc din Şos. Giurgiului, şi a
susţinut o comunicare la simpozionul pe aceeaşi temă la Centrul
Comunitar Evreiesc din Capitală.
Preşedintele F.C.E.R. a reamintit
că Medalia de Onoare „Prieten al
Comunităţilor Evreieşti din România”
a fost decernată Regelui Mihai I, preşedinţilor României, altor importante
personalităţi ale vieţii politice, economice, culturale româneşti, ca şi unor
membri marcanţi ai Alialei române.
În Brevetul citit de vicepreşedintele
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, s-a dat
expresie recunoaşterii calităţilor de
formator de opinie ale laureatului în
ipostazele sus-menţionate, curajului
civic în luarea de atitudine pentru
orice cauză dreaptă, înţelegerii
speciale pentru suferinţele populaţiei
evreieşti în perioada Holocaustului,
atrăgându-şi respectul şi preţuirea
comunităţii.
În cuvântul de răspuns, Stelian
Tănase a omagiat memoria fostului

preşedinte al F.C.E.R., regretatul
acad. Nicolae Cajal z.l., şi-a exprimat aprecierea pentru personalităţi
ale etniei noastre, concretizându-şi
aﬁrmaţia cu recentul scenariu „Misterul Sebastian”, piesă jucată cu
mare succes la Teatrul „Odeon”, şi
arătând că în prezent lucrează la un
ﬁlm despre elevi de la Liceul „Cultura”, care au scris pe bancnotele
vremii „Jos Antonescu”. Laureatul a
evocat emisiunea despre Holocaust
în România realizată de el, în primii
ani de după 1990, faptul că „lumea
a fost şocată, pentru că lumea nu
ştia”. Se referea la generaţiile postbelice. În acea vreme, Holocaustul în
România nu era încă recunoscut de
către autorităţi. În prezent, tragedia
a fost asumată, există cursuri opţionale despre istoria Holocaustului
în învăţământul de stat. Laureatul
a considerat că
popularizarea
cu ajutorul televiziunii a suferinţelor îndurate
de evreii români
în Holocaust a
sensibilizat opinia publică din
România şi i-a
schimbat percepţia, deşi antisemitism continuă să existe.
Domnia sa a folosit prilejul pentru
a-şi exprima regretul că, în momentele de tranziţie de după 1990, în
România nu mai era o comunitate
evreiască numeroasă, cum a fost în
perioada interbelică, pentru că experienţa evreilor, în comerţ mai ales, ar
ﬁ fost foarte utilă. Şi - o consideraţie
scriitoricească în spiritul aforismului
„minorităţile nu sunt o problemă, ci
o bogăţie”: farmecul unei metropole
constă în multietnicitate.
Dr. Aurel Vainer a invitat proaspătul laureat să viziteze Templul
Coral, „nava-amiral” a lăcaşurilor
de cult mozaic, momentan, în curs
de restaurare, să vadă obiective
religioase, culturale evreieşti, să
participe la matineele duminicale
găzduite de JCC, să asculte Radio
„Şalom”. Domnia sa a amintit un
moment de excepţie în aﬁrmarea
culturală actuală a etniei noastre şi
anume Festivalul „Euroiudaica” din
2007. Preşedintele C.E. Oradea,
ing. Felix Koppelmann, l-a felicitat
pe Stelian Tănase.
Ceremonia, neprotocolară, în
spiritul amﬁtrionului şi al oaspetelui
la Biblioteca „Şafran”, a arătat o dată
mai mult în preajma Purimului, că
nu suntem singuri în faţa Hamanilor
de astăzi.
IULIA DELEANU

Anul European al Îmbătrânirii Active… şi noi!
2012 a fost declarat de către Comisia Europeană drept Anul European al
Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii dintre
Generaţii. În condiţiile în care pe plan european sunt din ce în ce mai puţini tineri şi
trebuie căutate soluţii pentru a atrage forţă
de muncă, iniţiativa Comisiei Europene
este binevenită. Este adevărat, potrivit
ultimului sondaj Eurobarometru, multe
persoane trecute de vârsta pensionării
sunt dornice să-şi continue activitatea
dar această tendinţă se constată mai
ales în ţările nordice sau în ţările dezvoltate din Europa occidentală. Acolo, din
cauza condiţiilor materiale şi de viaţă,
generaţia vârstnică este mult mai puţin
epuizată, mai sănătoasă şi depăşeşte
pragul pensionării cu capacităţi ﬁzice şi

psihice aproape depline.
Din păcate, această situaţie nu se aplică generaţiilor vârstnice din Est, de aceea
respondenţi la sondajele pe această temă
şi-au manifestat prea puţin dorinţa de
a-şi prelungi activitatea. Totuşi, există şi
în aceste ţări „vârstnici activi” care nu au
renunţat nici o clipă să muncească şi nici
nu-şi imaginează viaţa fără a lucra. Nu
ştiu dacă Reprezentanţa Comisiei Europene în România a făcut-o dinadins dar, la
cocktailul organizat cu prilejul inaugurării
Anului European al Îmbătrânirii Active, au
fost de faţă numeroase personalităţi care
îşi continuă cariera sau dacă nu, activează în domenii apropiate. Poeta Ana Blandiana este, în continuare, poetă şi, potrivit
propriei mărturisiri, nu mai pridideşte să

răspundă invitaţiilor sau să se îngrijească
de editarea volumelor ei şi, cu toate că
nu a vorbit despre acest lucru, bănuim
că scrie în continuare poezii. Margareta
Pâslaru, deşi nu mai concertează, este
implicată în numeroase activităţi caritative. Iolanda Balaş se ocupă de Federaţia
Română de Atletism. Dar exemplul cel
mai pregnant îl reprezintă profesorul Neagu Djuvara care, deşi nu a fost prezent, a
trimis un mesaj, iar într-un interviu acordat
postului România Actualităţi, prezentat la
această manifestare, a subliniat că nu-şi
poate imagina nici o zi fără muncă. Şi
aceasta, la vârsta de 95 de ani!
Printre cei invitaţi mă aﬂam şi eu, care
mă pot include în categoria vârstnicilor
activi. Nu ştiu dacă invitaţia s-a datorat

profesiunii mele sau faptului că sunt vârstnic activ. Dacă motivul este acesta din
urmă, invitaţia ar ﬁ trebuit extinsă aproape
tuturor colegilor mei din redacţie şi unui
mare număr de angajaţi ai Federaţiei, în
frunte cu preşedintele. Cu mult înainte de
lansarea Anului European al Îmbătrânirii
Active, noi ne-am conformat îndemnului
Comisiei Europene şi muncim în continuare, neţinând cont de vârstă, până
când ni se permite… şi aşa fac mulţi alţi
colegi ai noştri, cu medie de vârstă peste
70. Întrebarea care s-ar putea pune este
dacă muncesc de plăcere sau de nevoie.
Despre asta nu s-a pronunţat Comisia
Europeană.
EVA GALAMBOS
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Declaraţiile negaţioniste ale senatorului Dan Şova produc un val de indignare
Declaraţiile senatorului Dan Şova au fost percepute de comunitatea
evreiască drept o sﬁdare şi un afront la memoria victimelor Holocaustului. Deputatul dr. Aurel Vainer, reprezentant în Parlament al minorităţii
evreieşti din România şi preşedinte al F.C.E.R., spune că „declaraţiile
senatorului Şova sunt nu numai antisemite, ci şi negaţioniste”.

Aurel Vainer: Indignat
că un social-democrat poate
face astfel de declaraţii
În acest spirit, preşedintele F.C.E.R.
a declarat la B1 TV: „Spre surprinderea,
mâhnirea şi indignarea mea, un tânăr
senator dotat al PSD a fost în stare să
dea o astfel de declaraţie, în care neagă
total şi fără echivoc prezenţa Holocaustului în România. Mai mult, se face o
confuzie între pogrom şi Holocaust, care
sunt două lucruri cu totul diferite şi ca
întindere, complexitate şi ca abordare.
Am rămas foarte surprins de aﬁrmaţia că
Antonescu ne-a salvat pe noi, toţi evreii,
care este atât de departe de adevăr.
Sigur, poţi spune că măsurile nu au fost
tot timpul radicale, dar asta nu înseamnă
că armata română nu a fost implicată în
omoruri. Am să vă dau numai un singur
exemplu. Acum vreo doi ani am fost la
Iaşi, unde am mers în pădurea Vulturul,
de lângă Popricani, unde un cercetător,
un istoric român, neevreu, a descoperit
o groapă comună. Am văzut cele 37 de
cadavre exhumate de acolo. Erau bărbaţi,
femei, cinci copii. Toţi fuseseră executaţi
cu cartuşe româneşti. Aşadar, sunt dovezi
peremptorii şi nu se poate astăzi, în 2012,
să spunem că Antonescu a fost cel mai
bun om, cel mai măreţ. Avem documente
nenumărate de la şedinţele Consiliului de
Miniştri, unde a făcut declaraţiile cele mai
antisemite, a dat ordine. Îmi pare rău că
sunt parlamentar, coleg cu dl. Şova, dar
cred că ar ﬁ cazul să retracteze total acele
declaraţii”.
Referindu-se la declaraţia prin care
Dan Şova îşi cere scuze, dr. Aurel Vainer
a precizat că respectivul document „este
o cu totul altă declaraţie faţă de ceea ce a
apărut cu o zi înainte. Nu cred că un tânăr
om politic, de pe linia social-democrată,
nu din cadrul Noii Drepte, ci al PSD, poate
face o astfel de declaraţie”.
În intervenţia sa, preşedintele F.C.E.R.
a mai solicitat să se facă diferenţa între
comunitatea evreilor din România şi un
punct de vedere individual, exprimat de
Teşu Solomovici, într-o carte semnată de
acesta. „Şi eu sunt un om care face declaraţii în mod frecvent, dar unde nu cunosc,
nu îmi permit să arunc cu vorbele. Vorbele
sunt de multe ori mai periculoase decât o
armă”, a precizat dr. Aurel Vainer, referindu-se la declaraţiile lui Dan Şova, pe care
l-a apreciat ca ﬁind „un tânăr format”, din
partea căruia este greu de acceptat că
„scapă caii” atât de uşor.
Preşedintele F.C.E.R. a mai solicitat ca
Dan Şova să trimită o scrisoare de scuze
către Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România şi către deputatul care o
reprezintă.
Declaraţii similare au fost făcute de
Aurel Vainer pentru ”Evenimentul zilei”,
”România liberă” şi alte mijloace de informare. „Dezavuez total aceste declaraţii
care m-au mâhnit, nemulţumit şi revoltat.
La acest nivel – senator şi purtător de
cuvânt al PSD – nu ai voie să vorbeşti
astfel. Mai ales că tânărul senator Dan
Şova este de formaţie istoric. Nu poţi
să vorbeşti în necunoştinţă de cauză.
Oricum, necunoştinţa de cauză nu e o
scuză. Un cuvânt poate să facă mai mult
decât o bombă atomică, ca să mă exprim
exagerat. Nu poţi să treci cu vederea când
se neagă Holocaustul. Spre cunoştinţa
sa, în România au fost patru pogromuri.
Sunt fapte dovedite de istorici”, a declarat
el pentru ”EVZ”.

Tiberiu Roth: Şova dă dovadă
de un penibil analfabetism
Tiberiu Roth, preşedintele A.S.R., se
alătură „fără rezerve intervenţiilor perti-

nente ale prof. Michael Shaﬁr, Institutului
Naţional pentru Studierea Holocaustului
din Bucureşti (transmise pe Hot News)
precum şi ale lui Andrei Schwartz (adresate direct senatorului Dan Şova). Dincolo
de penibilul analfabetism într-un domeniu
de interes public, dovedit de dl senator
Şova,mi se pare de neînţeles atitudinea
lipsită de implicare a dlui preşedinte Victor
Ponta,faţă de declaraţiile iresponsabile
ale purtătorului de cuvânt al partidului pe
care-l conduce. Consider că Parteneriatul
pentru Combaterea Antisemitismului,în
reprezentarea tuturor organizaţiilor evreieşti din România,trebuie să ia atitudine şi
să solicite aplicarea fără excepţii a legii”.

A. Florian: Dezacord
şi indignare
Institutul Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România îşi exprimă
profundul dezacord şi totodată indignarea
faţă de mesajele negaţioniste ale senatorului Dan Şova, purtător de cuvânt al PSD,
în cadrul emisiunii Oameni şi Oameni,
difuzate, luni, 5 martie 2012, pe postul de
televiziune „The Money Channel”. Aﬁrmaţii precum „la Pogromul din Iaşi au murit
24 de evrei”, „armata germană este responsabilă pentru evenimentele din Iaşi”
sau „pe teritoriul României niciun evreu nu
a avut de suferit” reprezintă declaraţii care
neagă Holocaustul evreilor din România şi
responsabilitatea Guvernului criminalului
Ion Antonescu pentru uciderea a peste
250.000 de evrei români şi ucraineni,
se arată într-un comunicat al Institutului
Naţional pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel”.
În documentul semnat de directorul
general, Alexandru Florian, se mai arată că această atitudine a senatorului
PSD este cu atât mai revoltătoare cu
cât Guvernul României, în iunie 2011, a
comemorat 70 de ani de la Pogromul din
Iaşi, Consiliul Local şi Primăria Municipiului Iaşi au acordat titlul de Cetăţean
de Onoare pentru şase supravieţuitori ai
Pogromului de la Iaşi, iar Institutul „Elie
Wiesel” a descoperit, în toamna anului
2010, o groapă comună, la 16 km de Iaşi,
cu 36 de victime evrei.
În ﬁnalul comunicatului, Alexandru Florian exprimă convingerea că asemenea
păreri, declarate pe spaţiul public, întinează memoria victimelor Holocaustului din
România şi sunt în contradicţie cu prevederile legii 107/2006 privind interzicerea
negării Holocaustului.

Marco Katz:
Şova, noul negaţionist
Intervenţii ferme au avut şi dl. Marco
Katz, care a înaintat o plângere penală
împotriva senatorului Dan Şova, denumit
„noul negaţionist al Holocaustului şi al
suferinţei evreilor sub regimul Antonescu”,
precum şi dl. Michael Shaﬁr, profesor
emerit la Departamentul pentru Relaţii
Internaţionale de la Universitatea BabesBolyai, din Cluj-Napoca.
Un punct de vedere documentat şi
ferm a avut şi Andrei Schwartz, care
a sesizat CNA şi s-a adresat şi direct
senatorului, speciﬁcând că declaraţiile
acestuia reprezintă „un afront la adresa
evreilor din România şi o blasfemie la
adresa miilor de victime, a celor care au
fost ucişi de către alţi cetăţeni români (în
nici un caz nu este vorba de „germani”,
în cazul pogromului de la Iaşi)”.

Teşu Solomovici protestează
Teşu Solomovici este şi el revoltat
de faptul că senatorul Şova şi-a susţinut
declaraţiile citându-l pe „Teşu Solomonovici”. Ziaristul scrie, într-o scrisoare către

Dan Şova, că „ nu declaraţiile (senatorului
– n.red.) au fost greşit înţelese, ci cele
rostite de domnia-voastră păcătuiesc de
inexactitate şi dezinformare. Personal, am
fost surprins de faptul că aţi justiﬁcat spusele dvs raportându-le la cărţile mele. Or,
în aceste cărţi („Mareşalul Ion Antonescu.
O biograﬁe”, „Istoria Holocaustului din
România”, „Istoria Evreilor din România
de la începuturi şi până astăzi” şi „Mircea
Eliade şi Evreii”) este subliniată pregnant
suferinţa evreiască în anii legiuirii antisemite şi ai Holocaustului. Personal, regret
domnule senator Dan Şova, că aţi CITAT
„din auzite” şi nu aţi CITIT aceste cărţi. Aţi
ﬁ evitat o gafă”.

Adrian Cioﬂâncă: Istoricul
îi aminteşte senatorului
adevărul despre Holocaust
Istoricul Adrian Cioﬂâncă se numără
printre cei care au luat atitudine faţă de
declaraţiile senatorului Dan Şova, căruia
i-a amintit că la Iaşi a fost un pogrom
în iunie-iulie 1941, după cum scrie şi în
manualele de liceu. „În masacru au murit
câteva mii de evrei”, iar „crimele au fost
comise de români – militari, poliţişti, jandarmi, gardieni publici şi localnici”.
După ce subliniază că un număr de 50
de persoane au fost condamnate pentru
rolul jucat în evenimentele de la Iaşi din
1941, Adrian Cioﬂâncă mai precizează
că „responsabilitatea pentru pogrom
aparţine regimului Antonescu”, acesta
integrând antisemitismul de stat „într-o
politică radicală de puriﬁcare etnică prin
crimă şi deportări”.
Sever Voinescu, purtătorul de cuvânt
la PDL, l-a acuzat pe Şova de simpatii
fasciste şi i-a cerut acestuia “demisia din
viaţa politică”.

Dan Şova: Scuze,
dar aţi înţeles greşit!
Senatorul Dan Şova a emis o declaraţie de presă prin care, cel puţin teoretic, îşi
cere scuze, dar de fapt acuză că declaraţiile sale au fost greşit înţelese. Redăm,
fără alte comentarii, textul declaraţiei,
din data de 6 martie 2012: „Regret dacă
aﬁrmaţiile mele de la postul The Money
Channel au fost greşit înţelese.
Ca urmare a controverselor apărute cu
privire la declaraţiile făcute de subsemnatul ieri seară, la postul de televiziune de
The Money Channel, ţin să fac următoarele precizări.
Aşa cum am afirmat şi în cadrul
emisiunii la care am fost invitat, şi cum
am precizat şi în intervenţiile ulterioare,
pogromul de la Iaşi şi politica anti-evreiască a regimului Antonescu sunt fapte
incontestabile, pe care în mod evident nu
le poate nega nimeni. Mai mult decât atât,
aceste realităţi sunt acceptate şi recunoscute de istorici. Ceea ce am încercat
să subliniez în emisiune a fost ideea că
românii nu şi-au dorit aceste lucruri, ci
contextul istoric nefericit şi politica nazistă au fost cele care au determinat acele
evenimente.
Poporul evreu a avut enorm de suferit
în cel de-al Doilea Război Mondial. Este
vorba de suferinţe pe care nu le-a mai
îndurat niciun alt popor, si care nu pot ﬁ
negate de nimeni.
Regret profund dacă declaraţiile mele
de la postul amintit de televiziune au fost
interpretate în sensul în care aş ﬁ negat,
ﬁe şi o secundă, suferinţele poporului
evreu şi vinovăţiile autorităţilor române
de atunci. Nu am făcut acest lucru şi nu
o voi face niciodată, ﬁindcă pur şi simplu
convingerea mea este că aceste lucruri
din istorie trebuie spuse, pentru a învăţa
din greşelile trecutului”.
Senatorul PSD a mai declarat că regretă şi retrage aﬁrmaţiile făcute la postul
The Money Channel. “În completarea
declaraţiilor pe care le-am făcut în legătură cu exprimarea nefericită din cadrul
emisiunii de la postul de televiziune de
The Money Channel, doresc să precizez

că regret profund cele aﬁrmate şi retrag
orice mesaj ce ar putea aduce cea mai
mică atingere memoriei victimelor Holocaustului din România”, a spus senatorul.
“Respect suferinţa poporului evreu şi
nu am avut nicio clipă intenţia de a nega
Holocaustul, pogromul de la Iaşi sau
politica anti-evreiască a regimului Antonescu. Din păcate, acestea sunt realităţi
de necontestat.
De asemenea, doresc să precizez
că resping orice atitudine, orice mesaj
şi orice manifestare antisemită. Prin
natura educaţiei şi a profesiei, precum şi
prin prisma valorilor ideologice care mă
reprezintă şi pe care mi le-am asumat,
cred şi militez cu tărie pentru toleranţă,
democraţie, solidaritate, justiţie socială.
De aceea, aﬁrm încă o dată că maniera
în care m-am exprimat a fost profund
greşită. Ea a făcut ca mesajul ce a ajuns
în spaţiul public să ﬁe în totală contradicţie
cu ceea ce cred, gândesc şi simt în legătură cu drama poporului evreu.”
Reamintim că Dan Şova declarase anterior, la The Money Channel, că „datele
istorice arată că la Iaşi au fost omorâţi 24
de cetăţeni români de origine evreiască
de soldaţii din armata germană (...) Nu
au participat soldaţi români. Este un lucru
lămurit istoric”. Senatorul a adăugat că
şi „Teşu Solomonovici (sic!) are o carte
interesantă despre pogromul evreilor.
Recunoaşte că pe teritoriul României nici
un evreu nu a avut de suferit şi asta s-a
datorat lui Antonescu“.

PSD se dezice de propriul
purtător de cuvânt
Partidul Social Democrat şi-a exprimat
„dezacordul faţă de mesajul public pe
care acesta l-a transmis” şi precizează că
„declaraţiile respective nu reprezintă sub
nicio formă viziunea sau opinia oﬁcială
a partidului despre tragicele evenimente
din iunie 1941 sau despre Holocaustul
românesc, în general”.
În comunicat se mai arată că PSD
acceptă „responsabilitatea istorică a statului şi a actorilor politici români pentru
moartea a peste 280.000 de oameni în
România şi în teritoriile aﬂate sub controlul său în perioada celui de Al Doilea
Război Mondial, în deplină conformitate
cu concluziile Raportului Final al Comisiei
Internaţionale pentru Studiul Holocaustului în România. Partidul Social Democrat
îşi exprimă de asemenea ferma dezaprobare pentru orice forme de discurs public
care neagă sau trivializează fenomenul
Holocaustului”.
PSD consideră că „prin reacţia pe
care a avut-o ca urmare a controverselor
generate de aﬁrmaţiile sale, domnul Dan
Şova a demonstrat că a înţeles greşeala pe care a comis-o şi că şi-a însuşit
imediat lecţia pe care societatea civilă
i-a transmis-o. Domnia sa şi-a reaﬁrmat
adeziunea la valorile unei societăţi democratice, bazată pe toleranţă, incluziune,
solidaritate şi justiţie socială şi va acţiona
în viitor pentru a înlătura orice dubiu în
acest sens”.

Victor Ponta:
Şova e suspendat
până vine din America
Preşedintele PSD, Victor Ponta, a luat
şi el măsuri „dure” împotriva lui Dan Şova.
Iată-le, fără comentarii: „Dan Şova a făcut
o mare gafă. Am exprimat un punct de
vedere al PSD-ului care este în totalitate
în dezacord cu tot ceea ce a spus domnul
Şova. Astăzi l-am anunţat că nu mai activează ca purtător de cuvânt al partidului
până când nu pleacă la Washington la
Muzeul Holocaustului să vadă cu ochii lui
tot ceea ce s-a întâmplat şi, după ce se
întoarce de acolo, poate înţelege că sunt
evenimente pe care trebuie să le recunoaştem cu toţii. Nu a avut nicio scuză
pentru ce a spus”.
Grupaj de
ALEXANDRU MARINESCU
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AMOS OZ: Detaliul, diferenţa între un roman
La invitaţia Editurii „Humanitas”, scriitorul israelian Amos Oz a efectuat o
vizită de trei zile la Bucureşti. Oz a fost pentru a treia oară în România şi, dacă în
primele două ocazii (2002 şi 2004), a rămas în mijlocul colegilor scriitori la Neptun,
unde a primit şi premiul “Ovidiu”,de această dată a ieşit în public, s-a întâlnit
cu cititorii săi, cu reprezentaţi ai presei, cu oameni de cultură. În programul lui,
deosebit de bogat, au ﬁgurat o conferinţă de presă, un dialog cu Gabriel Liiceanu
la Ateneul român, într-o sală în care nu puteai arunca un ac, i s-a acordat titlul
de ”Doctor Honoris Causa” la Universitatea din Bucureşti, a petrecut câteva ore
pentru a da autografe cu prilejul lansării de către editură a unei colecţii a operelor
sale şi a efectuat o vizită la Comunitatea evreilor din Bucureşti. Scriitorul a satisfăcut solicitarea noastră şi a acordat un interviu revistei „Realitatea Evreiască”.

Un om mic de statură,
dar cu un talent enorm

Amos Oz, omul-carte

Apariţia lui în sala conferinţei de presă
a fost, în primul moment, surprinzătoare.
Talentul său viguros, energia care se
degajă din paginile creaţiilor lui, eroii
cu caractere bine conturate, pasionale,
sugerau o persoană cu constituţie ﬁzică
robustă şi cu o voce puternică. Or, este
vorba de un om cu ﬁzic delicat şi cu o
voce suavă. Poate aceasta explică şi
dorinţa lui din copilărie de a arăta aşa
cum îşi imagina că este: un kibuţnic puternic, ars de soare, tăcut. Nu a fost să
ﬁe, dar talentul său, capacitatea lui de a
se exprima, opiniile lui ferme, paralel cu
recunoaşterea necesităţii unor compromisuri (calitate a unui om curajos), au făcut
din el o personalitate mult mai puternică
decât idealul lui de kibuţnic.(Pe care, de
altfel, nu l-a regăsit niciodată). La toate

acestea se adaugă un simţ al umorului
care s-a relevat în toate discuţiile pe care
le-a avut cu publicul românesc.
Amos Oz a avut o copilărie tristă,
mama sa sinucigându-se, iar el acuzându-se că, dacă ar ﬁ fost un copil mai
cuminte, poate că mama nu l-ar ﬁ părăsit.
În acelaşi timp, îl acuza şi pe tatăl său,
pentru că, dacă ar ﬁ fost un soţ mai bun,
poate că mama nu ar ﬁ ales aşa o soartă.
„Mai târziu, furia mea s-a transformat în
compasiune, iertare şi curiozitate” şi abia
atunci scriitorul a putut vorbi despre viaţa
familiei părinţilor săi.
Amos Oz a lucrat în kibuţ, făcând
agricultură, iar acum este profesor de
literatură şi un scriitor care a ajuns la
impresionanta sumă de 12 romane şi
şase volume de povestiri, dintre care,
ultimul, „Între prieteni”, abia a fost lansat
şi aşteaptă să ﬁe tradus în româneşte.

„Când eram mic, voiam să devin o carte, pentru că ştiam că oamenii pot ﬁ ucişi
cu uşurinţă, aşa cum ştiam că e uşor să
distrugi o carte, dar speram că, dacă voi ﬁ
o carte, va mai rămâne, undeva, în lume,
un exemplar din mine”. Declaraţia a fost
făcută în cadrul conferinţei de presă unde
scriitorul a răspuns unei adevărate ploi de
întrebări. „Din fericire, am crescut şi am
devenit un om, nu o carte”, şi-a continuat
scriitorul ideea, povestind că în anii ’40,
pe când lumea ieşea din Holocaustul în
care pierise şi o parte din familia sa, atât
el, cât şi alţi israelieni se temeau că, după
retragerea britanicilor, vor veni arabii, care
îi vor ucide pe toţi evreii.
Vrăjitorul Oz transformă idei şi bucăţi
din viaţă în cărţi, iar unealta pe care o
foloseşte este, după propria sa explicaţie,
curiozitatea. „Atunci când aştept într-o
gară sau într-un aeroport, nu citesc tablo-

ide, ci scriu mici povestiri despre cei pe
care îi văd. Mă uit la ﬁgurile lor, la hainele
lor, la pantoﬁi lor – în special pantoﬁi îmi
spun o grămadă de lucruri. Un scriitor nu
îşi stoarce experienţa de viaţă ca pe o
lămâie, pentru că pe un pom trebuie să
ﬁe mai multe lămâi. Dacă rămâi curios, vei
avea suﬁcientă experienţă de viaţă pentru
a scrie cărţi”, a spus Amos Oz, care şi-a
amintit că, în copilărie, părinţii îl luau cu
ei la restaurant şi îi promiteau o îngheţată
dacă e cuminte şi nu se bagă în vorbă.
„Atunci am început să îi spionez pe ceilalţi
clienţi ai localului, să ascult fragmente din
conversaţia lor şi să îmi imaginez mici
povestiri despre vieţile lor”. Concluzia
lui Oz? Să îţi imaginezi povestiri despre
alţii „este o preocupare pasionantă şi, la
sfârşit, te alegi şi cu o îngheţată”.

Furia scriitorului
împotriva lumii
Amos Oz îşi imaginează poveşti şi
ia parte la viaţa personajelor, cu care se
identiﬁcă. „Dacă scriu despre o ceartă
între soţie şi soţ sau între ﬁu şi tată, sunt,
pe rând, de partea ﬁecăruia. Când scriu
un dialog plin de mânie, mă simt ca atunci
când aş juca tenis cu mine însumi şi trebuie să ﬁu la fel de bun atunci când mă
aﬂu în ﬁecare parte a terenului”.
Mânia, furia sunt sentimente care
însoţesc nu numai scrisul lui Oz, care
mărturiseşte că scrie despre familii,
despre familii nefericite, pentru că, la fel
ca şi Tolstoi, în ”Ana Karenina”, crede că
toate familiile fericite seamănă între ele,
dar cele nefericite suferă ﬁecare în felul
ei. Furia îi caracterizează şi pe cititorii
săi. „În alte ţări, oamenii citesc ca să se
bucure. În Israel, ei citesc ca să se înfurie, să se certe cu personajele, cu cartea
în sine şi cu autorul. Odată, un şofer de
taxi mi-a spus că unul dintre personajele
mele a comis o greşeală gravă, atunci
când a ales să facă un anumit lucru. Alţii
îmi spun că le place ce scriu, dar nu le
plac ideile mele politice. În sfârşit, o altă
categorie susţine că într-o asemenea
perioadă, a scrie romane e un lux, că ar
trebui să abandonez literatura şi să mă
implic numai în politică. Israelul este o
ţară profund divizată. Nu ne luptăm cu
violenţă, dar suntem diverşi şi ne certăm
între noi”, a explicat Oz.
Desigur că această furie permanentă
şi divizarea personalităţii sale pentru
a avea aceeaşi empatie faţă de toate
personajele sale poate părea o atitudine
uşor schizofrenică. „Da, spune Oz. Schizofrenia nu e cel mai rău lucru. Dacă aş
ﬁ psihiatru, aş prescrie o doză mică de
schizofrenie pacienţilor mei. Ea te face un
om mai bun. Când te cerţi cu cineva, îţi
permite să te opreşti şi să te întrebi: ce ar
ﬁ dacă eu aş ﬁ cel cu care mă contrazic?
Dar o doză mai mare devine periculoasă”.
O altă terapie recomandată de Oz şi
din care se nasc o serie din personajele
şi cărţile sale: călătoria în tine însuţi. „O
călătorie în tine însuţi te face să descoperi ceea ce majoritatea dintre noi nu
vrea să ştie. Toţi avem o pivniţă unde e
rece, e întuneric, e plin de monştri. Este o
experienţă crucială să cobori din când în
când în pivniţă, să dai piept cu monştrii,
să te confrunţi cu eul pe care nu vrei să
îl accepţi. Când urcăm din nou la lumină,
suntem mai buni, mai raﬁnaţi”. ”Vizitaţi
din când în când pivniţa, dar nu staţi prea
mult acolo, pentru că asta v-ar putea
ucide. Iar atunci când nu puteţi coborî în
subsol, aminitiţi-vă măcar că el există”, i-a
îndemnat Amos Oz pe gazetarii reuniţi la
conferinţa de presă.
Un subiect pe care Amos Oz îl abordează adesea este fanatismul. „Fanatismul este o genă rea pe care o avem cu
toţii. El este opusul compromisului, iar
compromisul este cel de care depind viaţa
şi moartea”, a spus Oz, exempliﬁcând cu
personajele din „Cutia neagră”: Ilana este
o fanatică a propriei sale fericiri, care trebuie să existe chiar dacă dispare lumea,
Alex este un fanatic răzbunător, care do-

reşte să schimbe lumea, Michel Sommo
este fanaticul religios şi naţionalist, iar
Boaz este un fanatic al vieţii comunitare, al împărţirii egale a
bunurilor şi
care vrea să
îi convertească pe toţi la
stilul său de
viaţă.

„În
copilărie
am trăit
lângă Mica Românie”
Amos Oz a explicat şi cu ce sentimente a venit prima oară în România, unde a
revenit de încă două ori: „Am venit pentru
că România nu este întru totul o ţară străină pentru mine, şi asta din cauza micii
Românii care există în vecinătatea mea,
acasă, în Israel. Îmi plăcea, de pildă, cum
proprietarii unui mic magazin de dulciuri
din colţul străzii noastre, de la Ierusalim,
se certau în româneşte, glumeau în româneşte, cântau în româneşte. Ei aveau
o relaţie de dragoste şi respingere cu
ţara pe care au părăsit-o, dar de care le
era şi dor.
Mai târziu, când am ajuns la kibuţ,
aproape jumătate din oamenii de acolo
erau evrei care emigraseră din România
şi din Basarabia, care pe atunci făcea
parte din România.
Ca atare, când am venit pentru prima
oară în România în anul 2002, apoi când
am revenit, tot la festivalul de literatură de
la Neptun, unde am primit Premiul Ovidiu,
limba îmi suna familiar, ţinuta şi gesturile
oamenilor îmi erau familiare, umorul îmi
era familiar, entuziasmul oamenilor îmi
era familiar, deschiderea oamenilor îmi
era familiară. De aceea mi-a şi fost uşor
să stabilesc o legătură directă cu cititorii
din România”.

“În cultura română
se găsesc gene evreieşti”…
Dialogul cu Gabriel Liiceanu , directorul Editurii “Humanitas”, desfăşurat în sala
Ateneului român, a fost precedat de un
cuvânt de deschidere rostit de ambasadorul Statului Israel, E.S. Dan Ben-Eliezer.
Amos Oz spunea odată că Israelul este
un vis şi în romanele lui descrie Israelul,
acest vis al celor care stau acolo. El zugrăveşte oamenii cu toate contradicţiile
lor, Israelul omului simplu. Oz manifestă
o înţelegere profundă a naturii umane în
romanele sale care abordează teme ca
familia, dragostea dar şi conﬂictele dintre
oameni. Este o adevărată călătorie în
sine. Vizita lui în România se datorează
relaţiilor bune dintre cele două ţări dar
şi faptului că aici scriitorul are un mare
număr de cititori entuziaşti, a subliniat
Dan Ben-Eliezer.
De ce credeţi că cititorii români vă
iubesc, că aţi reuşit să vă faceţi un drum
către inima lor, l-a întrebat Gabriel Liiceanu pe oaspetele său. “Ar trebui să-i
întrebaţi pe cititori”, i-a răspuns cu umor

„LITERATURA – INSTRUMENT AL PĂCII”
Recepţie în onoarea lui Amos Oz la Institutul Cultural Român din Bucureşti
Dacă în cele două zile de „program”,
foarte mediatizat la Bucureşti, Amos Oz
n-a avut o clipă în care să nu ﬁe luat cu
asalt – deşi, la sfârşit, zicea că i-a plăcut
–, iată că la recepţia de la Institutul Cultural Român lucrurile s-au petrecut altfel.
În sala de protocol, foind de intelectuali
discutând cercuri-cercuri, zăresc la un
moment dat un omuleţ într-un costum
cenuşiu, asupra căruia doar blitz-urile
cameramanilor îmi atrag atenţia că-i
personajul central al serii. Ce-ar ﬁ să mă
duc să dau lehaim cu el? Pe vremuri, se
spunea că-n idiş te poţi înţelege cu orice

evreu, ﬁe şi de la celălalt capăt al lumii.
Acum e-o limbă muribundă, pe care unele
universităţi din Israel, Australia, America
încearcă s-o resusciteze. Sinceră să ﬁu,
nu cred că au succes. Mă gândesc la
o frază din „Soţul meu Michael” despre
părinţii scriitorului, amândoi veniţi, prin
1934, în Ereţ Israel din Estul european,
care „visează în idiş”. „Ir veist idiş?”- „Vorbiţi idiş?” „Abisală” – „Puţin”. Ridică spre
mine priviri prin care trece difuz – lumină
prin vitraliu – o fărâmă din lumea copilului,
a adulţilor, a casei în care şi-a trăit primii
ani de viaţă. Sigur, toate s-au prefăcut în

cărţi. Toate-s istorie chemată-n gând. Dar
să stea de vorbă într-o limbă pe care n-a
mai auzit-o de atunci? „Fin vonân zent
ir?” – „De unde sunteţi?”, mă-ntreabă. „Fin
a stetl in Moldova” – „Dintr-un orăşel din
Moldova”. Şi-ncepem să povestim despre
familiile noastre fără reticenţele obişnuite
între doi necunoscuţi. Povestire întreruptă
de începerea protocolului, în care ﬁecare
reintră-n rol.
Vicepreşedintele Institutului, Mircea
Mihăieş, vorbeşte despre Israel, despre
romanele celebrului scriitor, traduse în
zeci de limbi, le caracterizează aşa cum

se obişnuieşte la toate recomandările
de carte de pe copertele IV ca să atragă
potenţialii cititori: „singurătate, cruzime,
tandreţe”. Amos Oz trece în revistă vizita
cu umor, căldură, gratitudine. „În Israel
am mulţi duşmani; politici, literari… În
aceste zile am fost înconjurat cu prietenie.
Împreună cu soţia mea, Mili, am trăit aici
momente fericite. Mai că nu-mi vine să
mai plec! Îmi rămâneţi în suﬂet!”. Salutul
E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în România, întregeşte episodul
festiv, urmat de invitaţia la cocteil a gazdelor. (I.D.)
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bun şi unul mediocru
scriitorul, care a vorbit despre apropierea
lui de poporul român. “Nu este ca o călătorie în Coreea, aici totul este familiar. În
cultura română se găsesc gene evreieşti
aşa cum regăseşti genele româneşti în
Israel”. Relaţiile dintre români şi evrei dealungul istoriei au avut momente neplăcute dar şi foarte multe plăcute şi această
relaţie între evrei şi români, între România
şi Israel explică de ce a fost atât de bine
primit în România, a susţinut scriitorul.

Puterea cuvintelor
În cadrul dialogului, Oz s-a oprit asupra secretelor activităţii de creaţie. “A
scrie o poezie este o aventură, a scrie un
roman este ca o căsnicie unde trebuie să
faci compromisuri. Un roman este o viziune, compusă din cuvinte. Romanul nu se
construieşte din idei, personaje, conﬂicte,
ci din cuvinte. Sensul unui roman este ca
un lanţ al munţilor Carpaţi, construit din
cuburi lego. Marile decizii legate de viaţă
şi de moarte sunt foarte puţine dar sunt
sute de mii de decizii legate de cuvinte.
Câteodată mă chinui două ore să aleg un
cuvânt şi să-i găsesc locul potrivit. Dacă
acesta e bine ales, cititorul nu observă,
însă sesizează imediat dacă cuvântul
este greşit. Aşa cum am mai amintit,
scrierea unui roman se poate compara
cu o căsnicie. Eu cred în arta compromisului, atât în scris cât şi în căsnicie.
Există o mare diferenţă între ceea ce am
vrut să scriu şi ce a ieşit până la urmă. În
realizarea unui roman există trei variante:
ce ai vrut să scrii, ce ai scris şi ce a ieşit.
Unii tineri idealişti consideră că nu este
nevoie de compromisuri. Pentru mine,

compromisul înseamnă viaţă. Trebuie să
se ştie că opoziţia la compromis nu este
idealismul ci fanatismul. Pentru a lupta
împotriva acestuia, trebuie să încercăm
să-l înţelegem pe celălalt, să intrăm în
pielea lui”, a arătat Oz.

Singurătatea nu este
sinonimă cu solitudinea
“Există o diferenţă între singurătate şi
solitudine. Ne naştem singuri, dar două
singurătăţi se pot întâlni”, a explicat
scriitorul ca răspuns la întrebarea dacă
există ceva mai rău ca singurătatea. “În
schimb, solitudinea înseamnă când un
om întoarce spatele lumii. Cuplul se are
unul pe celălalt. Nici un om nu este o insulă ci o peninsulă, este parţial conectat
la societate şi parţial singur. Ideologiile şi
politica vor să ne împiedece să rămânem
peninsulă. Urăsc sistemul politic care
înglobează individul într-o masă şi, în
aceeaşi măsură, şi ideologia. De aceea,
vă îndemn ca, la o alegere, să votaţi
peninsula”.
“Într-adevăr, scriu despre familiile
nefericite”, a fost un alt răspuns la constatarea lui Liiceanu că tema lui predilectă
sunt familiile nefericite. “Familia este
instituţia cea mai misterioasă, paradoxală, comică şi tragică şi…persistentă.
Nu este adevărată ideea morţii familiei.
Familia convenţională se menţine în
orice condiţie. Dacă m-ar întreba cineva

ce prefer, o călătorie pe Marte sau să ﬁu
o muscă într-o familie ca să pot observa
ce se întâmplă, aş alege a doua parte a
alternativei. Asta sunt în romanele mele
- o muscă pe peretele familiei”.
“Între noi nu există un dezacord, ci
numai o neînţelegere”, i-a explicat Oz
preopinentului său, care a susţinut că
scriitorul israelian consideră că numai
israelienii şi palestinienii sunt victimele
Europei şi îl exclude pe el ca victimă,
în condiţiile în care Europa l-a rănit şi pe
el, deoarece în fond comunismul este o
ideologie europeană. “M-am referit la istoria arabilor şi evreilor dar sunt conştient
că prin războaiele religioase, prin nazism
şi comunism, europenii au fost victimele
europenilor. Ceea ce susţin eu nu este
o vendetă împotriva Europei dar am o
atitudine ambivalentă ca evreu împotriva
Europei, la fel ca arabii. Această ambivalenţă se manifestă printr-o atitudine
de atracţie, fascinaţie şi furie faţă de
Europa. Faptul că atât evreii cât şi arabii
sunt victimele Europei, nu înseamnă că
sunt fraţi. Victimele aceluiaşi tiran nu
se iubesc obligatoriu şi acest lucru este
valabil pentru israelieni şi arabi. Arabii
ne văd ca o extensie a tiraniei europene
iar noi îi vedem pe arabi ca o extensie a
nazismului, amândoi ne refugiem în imagini ale trecutului”, a subliniat Amos Oz.

Evreii, un popor rebel
“Sunt sute de mii de oameni eroici în
Europa, de aceea mă şi aﬂu aici, pentru
aceşti drepţi. Esenţa civilizaţiei evreieşti
este să-L critici pe Dumnezeu, să-i ceri
lui Dumnezeu să apară în faţa tribunalului

şi să se explice. Suntem un popor rebel,
ne certăm tot timpul, în Israel există opt
milioane de prim-miniştri, de profeţi şi de
Mesia şi ﬁecare are formula personală
pentru mântuirea imediată, ﬁecare ştie
mai bine ce trebuie făcut şi nimeni nu
ascultă. Cu o excepţie: eu ascult şi din
asta-mi câştig existenţa. Israelul este
ca o piaţă încinsă de argumente, dar
argumentele ne ajută să ieşim la lumină.
De aceea iubesc Israelul, chiar când nu-l
pot suporta. Iubesc Europa, dar am acel
sentiment de ambivalenţă. Mă atrage,
dar nu pot uita că părinţii mei au fost daţi
afară din Europa şi acesta a fost norocul
lor. Pentru părinţii mei, Europa a fost o
dezamăgire, ei iubeau Europa dar Europa
nu-i iubea… deşi în anii ‘30 ai secolului
trecut, evreii erau singurii europeni. Cu
toate acestea, au fost etichetaţi, atât de
nazişti cât şi de comunişti drept cosmopoliţi, paraziţi, intelectuali fără rădăcină”.
“Între comunism şi nazism există
diferenţe, dar şi lucruri comune. Nici una
dintre aceste ideologii nu ne lasă să ﬁm
peninsulă şi au vărsat sânge nevinovat”,
a spus scriitorul ca răspuns la o întrebare
legată de acest subiect.

Cartea – panaceu
contra fanatismului?
“Cartea, lectura nu pot vindeca un
fanatic, dar a-i citi pe Kafka, Gogol sau
Shakespeare poate ajuta. Nu am un
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“Există un grup considerabil
de palestinieni care ar accepta
un compromis istoric cu evreii din Israel”
– Domnule Amos Oz, acceptaţi moş- compar scrierile cu cele ale lui Coelho
tenirea europeană transmisă de părinţii sau ale oriărui alt scriitor contemporan.
dumneavoastră? Pun această întrebare, Asta este treaba cititorilor. Eu îmi recudeoarece în romanul „Poveste despre nosc mentorii în scriitori precum Cehov,
dragoste şi întuneric”, atunci când v-aţi Faulkner şi marii scriitori ruşi din secolul
decis să mergeţi în kibuţ, impresia a al XIX-lea. Aceştia m-au inﬂuenţat foarte
fost că doriţi să scăpaţi de această mult.
– Un cititor încheie adesea lectura
moştenire.
– Părinţii mei au fost europeni, dar cărţilor dvs cu dorinţa de a putea avea o
au fost daţi afară din Europa. Nu mă mai conversaţie cu personajele despre care
consider european, dar posed o moşteni- tocmai a citit. De unde îşi trag această
re pe care o preţuiesc. Însă am moştenit putere uimitoare?
– Cred cu tărie în forţa detaliului şi
de la părinţii mei o anume ambivalenţă
legată de Europa. Este vorba de acel îmi descriu personajele foarte amănunţit.
sentiment de atracţie şi respingere des- Cred că ceea ce face diferenţa între un
pre care am mai vorbit şi în conferinţa de roman bun şi unul mediocru este grija
pentru detaliu. Ceea ce doresc este ca
presă şi în alte mărturisiri de-ale mele.
– Kibuţnicul a fost, pentru dumnea- atunci când cineva termină de citit o carte
de-a mea, să simtă ca
voastră, idealul noului
Interviu acordat de scrişi cum le-ar cunoaşte
bărbat israelian, o peritorul AMOS OZ revistei
personal pe respectisoană fără nelinişti şi
“Realitatea Evreiască”
vele personaje, ca şi
conflicte intelectuale şi
cum acestea ar aparţine
aţi ﬁ vrut să deveniţi la
propriului său cerc de
fel. Aţi găsit acest tip
prieteni sau cunoştinţe.
de om în kibuţ? Mie mi
– Cum ajungeţi să
se pare că nu; cel puţin
scrieţi o carte? Este
aceasta a fost impresia
vorba de inspiraţie pur şi
lăsată de cartea “Odihnă
simplu sau vă luaţi idedesăvârşită”.
ile din ştiri, conversaţii
– Nu, dimpotrivă, am
cu prietenii şi aşa mai
găsit în kibuţ persoane
departe?
chinuite şi ambivalente şi
– Îmi găsesc preuneori cu o pregătire intetutindeni ideile. Orice
lectuală excepţională, nu
întâlnire, chiar şi una
acel ţăran dur şi simplu
întâmplătoare, poate
pe care am aşteptat să-l
aprinde o nouă idee în
întâlnesc.
mintea mea. Urmăresc
– Sunteţi unul dinoamenii, îi observ şi îmi
tre primii israelieni care
imaginez cum decurg
au susţinut soluţia celor
vieţile lor, iar apoi invendouă state în cadrul procesului de pace israeliano-palestinian, tez povestirile.
– De ce aţi preferat să veniţi acum la
sunteţi unul dintre fondatorii mişcării
“Pace acum”, aveţi prieteni palestinieni. Bucureşti, în loc să mergeţi la Londra,
Aţi găsit, în rândul palestinienilor, oameni unde eraţi, de asemenea, invitat?
– Am ales Bucureştiul din cauza citicu sentimente asemănătoare cu privire
la evrei, care au creat o mişcare asemă- torilor mei entuziaşti şi a editorilor mei,
nătoare, care îi respectă pe israelieni şi la fel de entuziaşti, din România, care însunt de acord să trăiască alături de ei, seamnă atât de mult pentru cărţile mele.
În România, cărţile mele s-au bucurat de
alături de un stat evreu?
– Da, există un grup considerabil de o primire atât de caldă, încât am simţit
palestinieni, gata să accepte un compro- că trebuia să vin la Bucureşti, ca să mă
mis istoric cu evreii din Israel şi să trăias- întâlnesc cu cititorii şi editorii mei.
– Aşa cum lesne vă puteţi imagina,
că în condiţiile soluţiei celor două state
şi, de fapt, există un grup considerabil aveţi cititori la fel de entuziaşti şi în rânde palestinieni care susţin această idee durile comunităţii evreieşti din România.
şi care fomează aşa-numita majoritate Ce aţi dori să le transmiteţi?
– Le-aş spune membrilor comunităţii
tăcută în rândul palestinienilor.
– Ilana şi Alex fac un fel de călătorie evreieşti din România să rămână cospirituală în căutarea cutiei negre a rela- nectaţi la cultura şi literatura israeliană.
ţiei lor eşuate. Din punctul de vedere al Vă va face foarte bine să ﬁţi în legătură
descoperirii unor adevăruri despre sine cu cultura israeliană, inclusiv cu teatrul
în cursul unor astfel de călătorii, consi- şi literatura. Mă refer la teatrul israelian
deraţi că o paralelă între dvs şi Paulo pentru că acesta este singurul cu adevărat semniﬁcativ, jucat pe scena evreiască
Coelho ar ﬁ forţată?
– Cred că nu e treaba mea să îmi din zilele noastre.
leac pentru fanatism, dacă aş avea aş
lua Nobelul dar există un antidot limitat,
simţul umorului, ceea ce înseamnă să
recunoşti că nu eşti perfect. Un alt antidot
este curiozitatea şi capacitatea de a te
vedea în pielea altuia. În această dimensiune literatura nu poate face minuni
dar marele dar al literaturii este că ne
deschide secretele altor oameni şi putem
deveni mai buni decât înainte de a-l citi
pe Gogol. Cartea este cel mai bun prieten
al nostru… Dacă chemăm o carte de pe
raftul bibilotecii, poate la trei noaptea,
ea va veni să ni se alăture. Nu va spune
niciodată că o doare capul şi nici nu va
întreba de ce avem nevoie de ea la ora
asta”, a explicat scriitorul.

“Scrie despre
ce cunoşti mai bine”
“Sfatul meu pentru orice scriitor este
să scrie despre ce cunoaşte mai bine.
Scrie despre satul tău! Nu te uita la vecini,

nici unde te plasezi pe scara mondială.
Cui îi pasă de omenire?”, a răspuns Oz
la plângerea lui Gabriel Liiceanu despre
destinul scriitorului de primă mână într-o
ţară de mâna a treia, o sugestie cu privire
la faptul că nici un scriitor român nu a
primit până acum Premiul Nobel. “S-ar
putea să existe un alt scriitor mai bun
decât tine, s-ar putea să ﬁe oameni care
să-ţi spună că ar ﬁ mai bine să alegi alt
subiect ca să devii internaţional. Nu-I asculta. Singurul lucru de care trebuie să ţii
cont e ce vrei să ﬁi în momentul acela”, a
mai adăugat Oz, exempliﬁcând cu cazul
Cehov, scriitorul pe care-l iubeşte cel mai
mult din întreaga literatură.
Reportaj şi interviu de
ALEXANDRU MARINESCU
EVA GALAMBOS
Foto: RADU SANDOVICI

14

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 380-381 (1180-1181) - 1 - 31 martie 2012

JCC BUCURESTI
,

Combinaţii ingenioase…

Cum merg împreună o sesiune de
karaoke şi una de ping pong? Poate nu
pare, la prima vedere, cea mai ﬁrească
alegere, dar, la JCC Bucureşti, s-a dovedit că ele se completeaza foarte bine
reciproc. La un pahar de vin ﬁert, în zilele
încă geroase de iarnă, participanţii s-au

Peste 300 de participanţi la Purim
Marea petrecere de Purim de la JCC
Bucureşti a adus împreună peste 300
de participanţi, întâmpinaţi cu diverse
competiţii, divertisment din cel mai divers,
surprize. Măştile abordate au fost din cele
mai ingenioase iar marele premiu – un

bilet către Israel – a fost câştigat de un
Batman întruchipat de doamna Liana Tauberg. Printre baloane, confeti, perne de
puf, gustări delicioase şi băuturi colorate,
cei prezenţi s-au bucurat de cea mai fericită şi luminoasă dintre sărbătorile noastre.

putut încălzi cu muzică dar şi cu mişcare.
Fiecare şi-a găsit răspunsul la pasiunea
sa şi nu a fost timp pentru plictiseală în
cafeneaua Blue Lagoon. Ieşirea din Şabat
este, în ﬁecare săptămână, o asemenea
oportunitate pentru participanţii la programele organizate la Bucureşti.

Ziua Femeii,
un răsfăţ meritat al doamnelor
Culori şi daruri pentru copii
In data de 11 martie 2012, familiile înscrise în programul “Copii în nevoie” al Departamentului de Asistenţă al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România au avut
parte de o dimineaţă specială! Copiii din Bucureşti au venit la sediul JCC, din strada
Popa Soare, pentru un program vesel, cu jocuri, culori şi dulciuri. O zână i-a pictat pe
faţă, le-a împletit baloane şi a făcut cu ei tot felul de activităţi, care mai de care mai
distractive. La sfârşit, copiii au primit un pachet special, pregătit în cadrul unui proiect
comun dintre Asistenţă, F.C.E.R, JDC şi JCC, pachet ce conţinea câteva obiecte-simbol
de Purim (gragher, humântaşen, Meghilat Ester, mască, trompetă, coif de petrecere),
dar şi agendă JCC şi o cărticică de jocuri, cântece şi poveşti, toate - aşezate într-un
ghiozdan cu însemnele Purimului. Acest pachet va ﬁ trimis în zilele următoare tuturor
copiilor din ţară înscrişi în programul “Copii în nevoie”.

JCC Bucureşti a fost gazda unui program special pentru toate doamnele, care
au fost în centrul zilei de 8 martie, unde
au fost răsfăţate şi primite cu programe
de relaxare şi înfrumuseţare. Nu au lipsit
standurile cu accesorii de modă, cosmeticele şi nici sesiunile efective de coafură,
manichiură şi alte “delicii” pentru care

timpul dar şi bugetul le fac să ﬁe din ce în
ce mai rare. La ﬁnal, s-a degustat sushi,
o alegere sănătoasă şi care nu afectează
silueta. Participantele au apreciat surpriza
care li s-a pregătit, o adevărată oază în
programul cotidian atât de aglomerat şi,
uneori, monoton.

Corul uimitor al JCC Bucureşti
Corul JCC în noua sa formulă a debutat cu repetiţii dar, de cîteva săptămâni,
prezenţa unui dirijor excepţional, Emanuel
Pecingine, a făcut ca acest grup vocal să
aibă o uimitoare evoluţie. În compania
celui care conduce probabil cel mai renumit cor din România, Madrigal, coriştii
de la JCC au îmbrăţişat un repertoriu din
cel mai divers. Repetiţiile sunt fascinante
pentru participanţi dar şi pentru eventualii
privitori iar rezultatul va putea ﬁ văzut

pentru prima oară în public cu ocazia Yom
Haaţmaut – Ziua Naţională a Israelului
– în luna aprilie. Participanţii nu discută
doar despre repertoriu dar şi despre costume şi apariţie scenică iar atmosfera
care domină este plăcută şi deschisă.
Cei care doresc să intre în această familie
muzicală sunt invitaţi să sune la telefonul
072467777 (Adrian) sau să vină la sediul
JCC Bucureşti din strada Popa Soare 18.

Flori pentru doamne
Ziua de 8 Martie a fost celebrată la
Centrul de zi Bucureşti cu ﬂori şi cadouri.
Doamnele care îşi petrec în acest centru dimineţile, au fost întâmpinate cu o
atmosferă sărbătorească în ziua care le

celebrează calităţile, munca, darurile pe
care ştiu să le ofere cu sensibilitate semenilor lor. Directorul DASM, Attila Gulyas, a
venit să ofere o ﬂoare ﬁecărei doamne iar
acestea l-au întâmpinat călduros.

Cei mai tineri lideri
La Cristian a avut loc un prim program organizat şi dedicat, în întregime, celor cu
vârsta cuprinsă între 16 şi 21 de ani. Băieţi şi fete, implicaţi în viaţa comunitară, au
conceput un program ingenios şi plin de activităţi interesante. Scopul evenimentului
l-a reprezentat conştientizarea unei generaţii atât de tinere asupra responsabilităţii
pe care o are pentru viitor, atât în calitate de lideri cît şi de madrihimi (instructori) la
toate programele care au loc în cadrul comunităţilor şi JCC-urilor din ţară.

E s h e t

În zilele de 1-4 martie 2012, la Bacău
s-a desfăşurat Programul ESHET HAIL II,
organizat de JCC Bucureşti, cu sprijinul
doamnelor Edith Şimşensohn şi Sanda
Wolf . Au fost patru zile de activităţi excepţionale, desfăşurate într-o atmosferă
pur evreiască şi atât de bogate în evenimente, încât participantele au spus că
nici nu ştiu când au trecut şi că de abia
aşteaptă să se reîntâlnească.
Deschiderea a avut loc la restaurantul
Dumbrava, la 1 martie. La eveniment au
participat, în afara doamnelor sus-menţionate, domnul consilier local Bârzu şi
domnul Stan Gabriel, director al Casei
Corpului Didactic Bacău, iar din partea
C.E. Bacau, preşedintele Vigdar Hari şi

H a i l

ing. Brif Hainrich.
Apoi, doamnele au participat la simpozionul “ Sunt femeie” şi, în continuare, la o
cină la restaurantul Hotelului Dumbrava.
Vineri dimineaţă, grupul de la JCC s-a
deplasat cu autocarul la Piatra Neamţ,
ﬁind însoţit, din partea gazdelor, de Brif
Hainrich.
La trecerea prin Buhuşi, s-a făcut
o vizită la Sinagoga din Buhuşi ( fosta
Curte Rabinică a rabinilor din dinastia
Friedman). Sinagoga a fost restaurată
prin efortul discipolilor Marelui Rabin
Friedman, în frunte cu Rabinul Isaac Friedman, un nepot al ultimului Mare Rabin
Friedman din Buhuşi.
La Piatra Neamţ, grupul a vizitat Sina-

l a

B a c ă u

goga de Lemn, ascultând o prezentare,
făcută de către preşedintele Nadler şi
beneﬁciind de ospitalitatea secretarului
C.E., Leibovici, şi a vicepreşedintelui
Grimberg.
Prânzul a fost servit la restaurantul
cu speciﬁc românesc Traian, din Piatra
Neamţ.
În aceeaşi seară, s-a desfăşurat Cabalat şi Oneg Şabat, la Sinagoga Rosen
din Bacău şi apoi la restaurantul ritual al
C.E. Bacău.
A fost o seară minunată, tradiţional
evreiască, cu cântece care au mers direct
la inima celor prezenţi (circa 55 de persoane). S-a remarcat interpretarea d-lui
profesor Ylan.

Sâmbătă dimineaţa, a avut loc un program la Hotelul Dumbrava, prânzul ﬁind
servit apoi la restaurantul ritual din Bacău.
Seara, la Hotelul Dumbrava s-a desfăşurat o Havdala muzicală, urmată de o
magniﬁcă “White Party”, la care mai multe
tinere participante s-au îmbrăcat în rochii
de mireasă. S-a cântat şi s-a dansat toată
seara, într-o atmosferă de vis.
Duminică dimineaţă, au avut loc diverse activităţi la Hotelul Dumbrava, urmate
de o masă la restaurantul ritual Bacău şi
despărţirea într-o atmosferă emoţionantă.
VIGDAR HARI
presedinte, al C.E. Bacău
Ing. BRIF HAINRICH
reprezentant CAPI
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Studenţii
americani voluntariat şi zile
de neuitat
Comunitatea Evreilor din Timişoara a
fost recent gazda unui Şabaton special,
ocazionat de prezenţa a 25 de studenţi
din Statele Unite, care au venit în Europa pentru un program de voluntariat de
scurtă durată al Hilel Texax. Este bine
cunoscut faptul că Joint promovează,
prin întreaga sa activitate, întrajutorarea
şi dezvoltarea comunitară, acesta ﬁind
unul dintre acele programe care răspund
acestor importante scopuri. După câteva
zile petrecute la Budapesta, unde au luat
parte la programe sociale, studenţii au
poposit la Arad, unde, în compania preşedintelui Comunităţii, ing. Ionel Schlesinger, au vizitat vârstnicii de la cămin
şi au făcut un tur al frumosului oraş de
pe malul Mureşului. De asemenea, au
avut parte de o sărbătorire locală: ziua
de naştere a doamnei Iuliana Weiss a
fost ocazia perfectă pentru un concert de
muzică evreiască!
În continuarea acestui program, tinerii
au ajuns la Timişoara. În prima seară,
cea de joi, ei au avut parte de o primire
românească autentică. Sarmale, mititei,
murături, mămăligă, plăcinte şi alte bunătăţi româneşti, evident în varianta lor
caşer, au făcut deliciul acestei seri. Surpriza pe care le-a dezvăluit-o în cuvântul
de bun venit preşedinta Comunităţii, dr.
Luciana Friedmann, a constat într-un
recital de muzică populară bănăţeană,
completată de dansuri. Tinerii americani
nu s-au lăsat greu convinşi să se prindă

în hora românească şi a urmat o seară
aﬂată la conﬂuenţa culturilor evreiască,
americană şi română!
Vineri dimineaţa, directorul Joint
România, Israel Sabag, a realizat o sugestivă prezentare a realităţii evreieşti din
România. Pornind de la istoricul acestei
comunităţi, cu personalităţi şi tradiţii fascinante, a ajuns la zilele noastre, când
viaţa evreiască continuă şi se dezvoltă.
După un tur, desfăşurat în prima zi de
primăvară autentică, în Timişoara Evreiască, a urmat programul de voluntariat
propriu-zis. Cu pasiune, dăruire, cu un
efort continuu şi susţinut – în compania
directorului Joint (implicat cu toată energia pe tot parcursul zilei, cot la cot cu
studenţii!), a conducerii comunităţii şi a
numeroşi voluntari din comunitate – s-a
renovat locuinţa dnei Ica Teodorescu, în
şase ore de muncă asiduă.
Seara de Şabat care a urmat, în
compania a 80 de membri ai comunităţii
timişorene, a fost un timp al relaxării,
melodiilor tradiţionale şi prieteniei!
Sâmbătă programul realizat de Tina
Sas şi Andrei Schwartz i-a invitat pe
tineri să gândească asupra principalelor
momente trăite în programul lor centraleuropean şi asupra nevoii existenţei în
cadrul unei comunităţi.
Havdalah şi petrecerea care a urmat
au încununat acest Şabaton unic, o
întâlnire fericită dintre o comunitate vie
– reunind cu mândrie toate generaţiile –
şi aceşti tineri, atât de suﬂetişti, poposiţi
din America. Nu au lipsit demnstraţiile
de dans de societate, clătitele ﬂambate,
dansurile country ale oaspeţilor şi melodiile româneşti. S-a dansat până la plecarea tinerilor, care au fost nevoiţi, fără
tragere de inimă, să se îmbarce direct
pentru aeroport.

JCC
Oradea

Femeile
celebrate, de la
Ester la cele din
zilele noastre…

Sărbătoarea de Purim a marcat luna
Mărţişorului la JCC Oradea. Deşi evenimentul a fost umbrit de dispariţia unui
membru drag al orchestrei klezmer şi comunităţii, Gabi Ardelean z.l., organizatorii
s-au străduit să organizeze un eveniment
cât mai plăcut tuturor participanţilor. O
celebrare interactivă a avut loc în sala
festivă a JCC, cu frumoase costume colorate, muzică, dans şi gustări delicioase
de Purim. Ziua următoare, caravana
orădenilor a plecat la Debrecen, unde i-a
încântat pe participanţii la conferinţă cu

un concert special pregătit.
Cu ocazia zilei de 8 Martie, reprezentanţi ai diferitelor grupe de vârstă
au pregătit programe pentru doamne şi
domnişoare. Copiii care frecventează
grădiniţa le-au celebrat pe mamele lor,
au pregătit un mic spectacol şi daruri în
onoarea acestora.
Toate doamnele din comunitate au
fost însă sărbătorite într-un program mai
amplu, care le-a avut doar pe acestea în
centrul atenţiei.
Tot în cuprinsul lunii martie, tinerii din comunitate au
participat la o activitate comună la bazinul
amenajat din Oradea.
Spre deosebire de
majoritatea celebrărilor de Oneg Şabat din
Cantina comunităţii,
una desfăşurată recent
a avut un caracter special! Întreg evenimentul
– deci şi delicioasele
bucate servite – a fost
realizat şi conceput de
participanţi. Aceştia au
respectat cu stricteţe
tradiţia şi au pregătit
un eveniment impresionant, la care s-au
reunit toate generaţiile.
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Directorul Joint, Israel
Sabag, a mulţumit echipei
care a condus acest program, format din instructoarele Talya şi Margot
şi tuturor acestor tineri,
aducători de optimism şi
voinţă de a ajuta. Alături
de acestea a mulţumit şi
echipei timişorene – Lucianei, Olimpiei, Tinei, Anei,
Biancăi, Verei, Iuditei, lui
Liviu, Cristi, Andrei, Robi,
Oliver şi Dan, întregii echipe a bucătăriei
şi tuturor celor implicaţi!
Despărţirea de cei tineri a fost dulceamară, infuzia de tineret primită fiind
poate prea scurtă, necesitând deci o
continuare cât de rapidă!

Purim – copii, culoare, muzică!
Pentru prima oară, cu ocazia Purimului, la Timişoara a existat ceva mai mult
decât aplauzele între sală şi cei de pe
scenă. Numeroşi spectatori au venit mascaţi în personaje interesante şi surprinzătoare, fapt care a transformat această
sărbătoare într-un eveniment personal
pentru ﬁecare. Spectacolul, desfăşurat
la Casa „Adam Müller Guttenbrünn”, a
adus împreună 300 de membri ai Comunităţii Evreieşti dar şi oaspeţi, care au
avut parte de un eveniment pregătit de o
echipă formată din Sandi Fischer (dirijorul corului), Olimpia Cirimpei şi Marion
Wiesel (coordonatoarele spectacolului
realizat de copii), Tina Sas (coordonatoare dansuri israeliene). Copiii, cu vârsta
între 3 şi 15 ani, s-au prezentat minunat
şi au demonstrat calităţi de adevăraţi
actori. Corul – mascat în întregime! – a
cucerit numeroase aplauze, ca de altfel
şi dirijorul său, Sandi Fischer, care a
interpretat şi câteva melodii solo, pregătite special pentru acest eveniment.
Domnul Paul Sterescu a pregătit şi în
acest an un moment de „umor evreiesc”
iar râsul, necesar de Purim, nu s-a lăsat
aşteptat. Spectacolul, prezentat de Tina
Sas şi Andrei Schwartz, a mai cuprins şi
o demonstraţie de dans sportiv, de cel
mai înalt nivel.
La evenimentul, deschis de preşedinta Comunităţii, dr. Luciana Friedmann, au
luat parte autorităţi ale oraşului şi reprezentanţi ai cultelor, care vin, tradiţional,
să ﬁe alături de această obşte cu ocazia
Purimului. La ﬁnalul programului, a urmat deja tradiţionala tombolă cu premii
tentante – picturi cu tematică evreiască,
realizate special pentru acest scop de
pictorul Ioan Petcov, şi numeroase cărţi
de valoare, fiind câştigurile cele mai
importante. Dar nu putea ﬁ Purim, fără a
degusta Humântaşen şi alte bunătăţi special pregătite pentru acest eveniment! La
ﬁnal s-au servit 300 de porţii de delicioase
sendviciuri, prăjituri şi limonadă pregătită
la restaurantul ritual.
Purimul timişorean nu s-a încheiat
însă cu spectacolul. Acesta a continuat la
JCC cu dans şi gustări tradiţionale. Nu au
lipsit un cuplu de chinezi, o doamnă din
Vietnam, un frumos cuplu de spanioli, o
ţigancă plină de bănuţi de aur, doctoriţa
cu stetoscop, scuﬁţ(ul) roşu, Napoleon şi
alte personaje... Balul mascat a continuat
până târziu, în noapte!

Dintre programele speciale...
La iniţiativa doamnei Dana Ştefănescu, tradiţionalele prăjituri de Purim,
Humântaşen sau Oznei Haman, au fost
realizate în acest an, în mod voluntar,
chiar de membri comunităţii. După o reţetă cu nuci şi miere, pe care le-a oferit-o, ei
au realizat 500 frumoase prăjituri tringhiulare, degustate la ﬁnalul spectacolului.
Un alt program special al JCC l-a
reprezentat întâlnirea cu doamna Ana
Adrian, revenită recent dintr-o excursie
în Cambodgia şi alte ţări din regiune. Cu
imagini surprinse acolo, ea a împărtăşit
celor reuniţi în sediul JCC despre această
ţară îndepărtată, cu o frământată istorie
recentă dar fascinantă, în esenţă.
Pagini realizate de
LUCIANA FRIEDMANN

„Duc mâna dreaptă
la inimă şi vă spun
La mulţi ani!”
Un ﬁr de frezie şi-un cântecel; o petrecere de Ziua Femeii. „Astăzi e ziua
ta…”, adică şi a noastră, a întregii lumi
feminine din F.C.E.R. şi C.E.B. Aşa ne-a
serbat de 8 Martie preşedintele Aurel
Vainer, găsind sprijin în prietenul domniei
sale, directorul general al Supercom S.A.,
Ionel Ciuglea. Iată câteva fragmente din
ceea ce sponsorul nostru Ionel Ciuglea,
ne-a transmis: „Sunt onorat să mă adresez dumneavoastră la zi aniversară cu
respectul şi admiraţia ce v-o port. […]
Gestul meu de a vă oferi posibilitatea să
sărbătoriţi împreună Ziua Femeii este un
semn al preţuirii pe care orice bărbat cu
mintea întreagă îl poartă mamei sale, ﬁicei, soţiei, prietenei, colegei. Asta, ﬁindcă
stă în puterea femeii să facă lumea mai
bună, mai sigură, mai frumoasă. Fără
înţelepciunea, dragostea şi frumuseţea
femeii nimic din ceea ce construim nu ar
rezista. […] Ca prieten al dumneavoastră,
ca om care iubeşte oamenii şi pacea între
oameni, duc mâna dreaptă la inimă şi vă
spun la mulţi ani! şi sărut mâna. Să vă
bucuraţi de sănătate, de familie, să ﬁţi
fericite şi să vă împliniţi visurile – asta vă
doresc. Îi mulţumesc bunului meu prieten,
dr. Aurel Vainer, că mi-a oferit posibilitatea
de a vă face acest dar […]”.
Trecerea de la vorbă la faptă s-a
datorat tot unei femei: manager F.C.E.R.
de proiecte, Janina Ilie, ajutată de echipa
ei…feminină. Cine-a participat: doamne
de aur şi platină de la Căminul „Rosen”,
tezaurul nostru viu de istorie; doamne
care stau toată ziua cu nasu-n calculator,
cu telefonul şi faxul – lângă, cu maldărul
de dosare pe-aproape, ca lucrurile să
meargă şnur oricând; doamne care ne
fac să ne simţim bine când venim „la
comunitate”, cu-n ceai ﬁerbinte când e
frig, cu o cafea când suntem obosiţi, şi-al
căror program de sărbători e până seara
târziu, ca oaspeţii să zică: „ce frumos a
fost!”; doamne din conducerea Federaţiei,
a C.E.B.-ului, a B’nai B’rith-ului; „presa” –
cum altfel?! –, şi multe, multe alte doamne
care robotesc, aproape nevăzute, tot anul,
pentru ca-ntr-o zi – Ziua Femeii - reﬂectorul să lumineze asupră-le. O petrecere
fără surprize nu-i petrecere. Aşa se face
c-am primit vizite… masculine. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer nedespărţiţii
prieteni Silvian Horn şi Silviu Vexler, domnul Iancu Isidor, preşedintele Comunităţii
dorohoiene, ne-au felicitat şi ei cu umor
tandru. Surpriza surprizelor: după ce ne-a
povestit amintiri cu Şef Rabinul Rosen şi
cu academicianul Cajal, Clementin Dubău
ne-a… cântat! L-au răsplătit aplauze la
scenă deschisă. Epilogul? „Ne bazăm pe
doamnele noastre!”.(I.D.)

Dr. Ştrul Moisa, profesor
onoriﬁc al Universităţii
Tehnice din Cluj-Napoca
Uneia dintre valorile israelienilor originari din România, dr. ing. Strul Moisa,
inginer–şef al Departamentului de Ingineria Materialelor din cadrul Universităţii
„Ben-Gurion” din Beer-Sheva, i s-a conferit, nu demult, titlul de Profesor Onoriﬁc
al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.
Autor al volumului „Biblia şi metalurgia”,
apărut în condiţii graﬁce excepţionale la
Editura „Galaxia Guttenberg”, din Târgu
Lăpuş, lansată în 2011 la Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, moment care a
marcat centenarul acestei prestigioase instituţii, dr. ing. Strul Moisa a făcut atunci o
incursiune captivantă în epocile bronzului
şi ﬁerului aşa cum se reﬂectă ele în Biblie.
Domnia sa a dovedit, totodată, şi înclinaţii
muzicale, punând în valoare vasele comunicante între metalurgie – artă – religie.
Am urmărit un fragment din „Nabucco”
montat la Masada şi „Ave Maria” ca fundal
muzical pentru o plimbare într-una din
marile catedrale europene. (I.D.)
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Dr. AUREL VAINER, preşedintele F.C.E.R.

CHEZĂŞIA CONTINUITĂŢII

În anul care a
trecut, am reuşit să
reinaugurăm faţada Templului. Sperăm ca
bunul Dumnezeu să ne ajute să ducem la
bun sfârşit întreaga consolidare, corelată
cu modernizarea proiectată. Tot în anul
care a trecut am reinaugurat Sinagoga
din Roman printr-un eveniment cu o largă participare: membri ai Parlamentului
României, preşedinţi de comunităţi, lideri
ai Joint-ului, reprezentanţi ai autorităţilor
locale. Sunt în curs de restaurare Sinagoga Mare din Iaşi, Templul Meseriaşilor
din Galaţi, Templul din Rădăuţi, Sinagoga
din Oradea şi cea din Şimleu Silvaniei.
Exemplele ar putea continua. Am dus,
de asemenea, la bun sfârşit importante
lucrări de reabilitare a cimitirelor evreieşti
din Bucureşti, Iaşi, Satu Mare etc.
Avem în vedere o mai intensă concentrare de forţe comunitare şi ale societăţii civile româneşti care împărtăşesc
aceleaşi convingeri în valorile umaniste,
valorile democraţiei, în vederea combaterii antisemitismului şi negaţionismului. În
anul care a trecut am semnat un acord de
colaborare între Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România, MCA – România
– Centrul pentru monitorizarea şi combaterea antisemitismului în România,
B’nai B’rith – România, Asociaţia Sionistă
din România, Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului, Casa
de Avocaţi Vlădoiu şi Asociaţii pentru a
(Urmare din pagina 1)

lupta în comun împotriva acestui ﬂagel
în ascensiune pe fondul crizei economice
şi ﬁnanciare globale. Un caz concret: am
combătut public aﬁrmaţiile negaţioniste
făcute de purtătorul de cuvânt al PSD,
Dan Şova, care a fost demis din funcţie
pentru asemenea declaraţii.
Am comemorat Ziua Holocaustului
în România la Parlament, la Memorialul
Holocaustului, la Teatrul Odeon din Bucureşti şi în cadrul comunităţilor din ţară. Au
avut loc simpozioane pe tema combaterii
xenofobiei, rasismului, antisemitismului
în Capitală şi în ţară, cu participare de
cercetători de la Centrul de Studiere a
Istoriei Evreilor din România, Institutul
Naţional de Studiere a Holocaustului
din România, ai unor importante instituţii
academice din străinătate, cu mărturii ale
unor supravieţuitori ai Holocaustului în
România. Nu demult am comemorat 70
de ani de la scufundarea vasului „Struma”,
în care au pierit 769 de evrei români, care
voiau să scape de prigoana antievreiască
– legislaţie rasială, pogromuri, deportări –
instituită de dictatura antonesciană, voiau
să se salveze ajungând în Ereţ Israel.
Să ne făgăduim să nu se mai întâmple
asemenea încercări de exterminare a
unui popor prin promovarea în continuare
a dialogului între religii, a procesului de
pace în Orientul Mijlociu, a păcii în lumea
întreagă.
„Toţi cei ﬂămânzi să vină să şadă la

masa noastră”, sună un verset din Hagada şel Pesah. Obiective de mare interes
pentru noi sunt îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă pentru întreaga populaţie evreiască din România ca şi eﬁcientizarea în
continuare a activităţii noastre de asistenţă socială şi medicală din perspective
actuale. În acest sens, am extins aria celor care beneﬁciază de sprijinul primit de
la „Claims Conference” pentru acordarea
de ajutor gospodăresc tuturor vârstnicilor
care au nevoie de astfel de priorităţi.
Pe un plan la fel de important, în spiritul regenerării spirituale simbolizate de
Pesah, ﬁgurează preocuparea noastră
de a regândi în parametrii modernităţii
activităţi legate de educaţia iudaică. În
prezent, Rabinii Rafael Shaffer, Shmuel
Tobias, Abraham Ehrenfeld asigură bunul
mers al vieţii religioase în Capitală, Muntenia, Moldova, Transilvania. Totodată,
parteneriatul F.C.E.R. – Joint – Centrele
Comunitare Evreieşti (JCC), din Capitală şi din ţară, are ca obiectiv principal
atragerea spre viaţa comunitară a tuturor
segmentelor de vârstă. Una din forme
este şi funcţionarea tot anul a Centrelor
noastre de Instruire şi Recreere prin
organizarea de simpozioane, seminarii,
cursuri de specializare pentru oﬁcianţi de
cult ş.a. Un parteneriat de mare succes
între Federaţie – Joint – JCC îl reprezintă
activităţile Centrului de zi, emisiunile de
la Radio „Şalom”, celebrarea sărbătorilor

Acordarea titlului
de Doctor Honoris Causa scriitorului Amos Oz
Marţi, 28 februarie a.c., în a doua zi a vizitei
sale în România, scriitorului izraelian Amos Oz i
s-a acordat, din partea Universităţii Bucureşti, titlul
de Doctor Honoris Causa. Festivitatea a avut loc
la sediul Facultăţii de Drept, în prezenţa unui numeros public, format din cadre didactice, studenţi,
oameni de ştiinţă, scriitori, publicişti. Am remarcat
prezenţa E.S. Dan Ben Eliezer, Ambasadorul Statului Israel a fostului preşedinte al României, Emil
Constantinescu, a ﬁlosofului şi editorului Gabriel
Liiceanu, a scriitoarei Ioana Pârvulescu, a traducătoarea Antoaneta Ralian, din partea Radioului,
Ioana Niţulescu, Cristina Toma, iar din partea
conducerii F.C.E.R., a ing. A. Kupferberg, secretar
general. Preşedintele Senatului Universităţii, prof.
dr. Gh. Vlad Nistor, a făcut o scurtă prezentare a
oaspetelui, apoi decanul Facultăţii de Litere, prof.
dr. Liviu Papadima, a dat citire unui Laudatio Domini Amos Oz: „Unul dintre cei mai preţuiţi scriitori
israelieni ai zilelor noastre, un intelectual care se
bucură de o largă recunoaştere internaţională nu
numai prin creaţiile sale, ci şi prin atitudinea civică,
prin implicarea lui în problemele majore ale contemporaneităţii”.
Născut în 1939, din părinţi originari din Europa
centrală şi de est, Amos Oz a trăit într-un kibuţ
timp de treizeci de ani, a participat ca militar activ
la războaiele din 1967 şi 1973… Are la activ cărţi
de succes, o proză de înaltă calitate artistică şi
mesaj moral… A studiat la Universitatea din Ieru-

salim, la Colegiul din Oxford, la Colegiul american
din Colorado Springs şi a devenit cadru didactic la
Universitatea din Beer Sheva. A fost ales membru
al Academiei de Limbă Ebraică, în 1991, a fost
onorat cu Premiul German pentru Pace în 1992,
Crucea Franceză de Cavaler al Legiunii de Onoare,
Premiul Goethe, în 2005, iar, cu un an înainte, i s-a
înmânat Premiul Ovidiu din partea Uniunii Scriitorilor din România , cu ocazia primei vizite la noi.
Acestea sunt numai o parte din premiile acordate
în diverse ţări europene şi în America. A debutat
cu volumul „ Unde urlă şacalii” în 1965. „
În răspunsul său, Amos Oz a reuşit să captiveze atenţia şi admiraţia publicului prin modul
deschis, nu lipsit de umor, de o mare sinceritate
a mesajului. Adversar hotărât al oricărui fanatism,
Amos Oz consideră că dreptul la o existenţă demnă trebuie respectat pentru orice ﬁinţă umană,
indiferent de religie, tradiţie, iar dialogul ar trebui
să ﬁe modalitatea optimă de a netezi calea spre o
pace în Orient. „Cum să lecuieşti un fanatic” este
unul dintre cele mai emoţionante şi convingătoare
(din păcate, nu pentru teroriştii activi) manifeste
pentru eliminarea unui sentiment care înjoseşte
umanitatea – extremismul religios şi etnocentric.
Revista noastră a publicat, la vremea apariţiei, în
întregime acest eseu.
Fiecare individ are anumite aspiraţii, ideile trebuie respectate, cât timp existenţa oamenilor nu
este în pericol. Politica trebuie să se subordoneze
unor comandamente morale.
Literatura are şi ea un rol în
reformarea unor concepţii de
viaţă. Ideologiile nu trebuie să
domine gândirea oamenilor.
Cooperarea între semeni este
calea spre o pace dorită. Mesajul lui Amos Oz se regăseşte şi
opera sa. Stabilitatea Statului
Israel trebuie să ﬁe grija permanentă a cetăţenilor săi. Publicul
a aplaudat cu multă simpatie
discursul scriitorului israelian.
Rectorul Universităţii, prof.
dr. Mircea Dumitru, a elogiat
opera şi concepţiile moderne
ale distinsului oaspete.

Lansări de carte la Librăria Humanitas
În după amiaza aceleiaşi zile au fost lansate următoarele cărţi editate de Editura HUMANITAS:
„Scene din viaţa campestră”, „Poveste despre dragoste şi întuneric”, „Să nu pronunţi noapte”, „Rime
despre viaţă şi moarte”, „Deodată din adâncul pădurii”, „Cum să lecuieşti un fanatic”, „Odihnă desăvârşită”, „Cutia neagră”. Amos Oz a acordat autografe şi s-a întreţinut cu cititorii.
BORIS MARIAN MEHR

evreieşti. Recent - Anul Nou al Pomilor,
Purim.
Pesah este un popas meditativ cu noi
înşine şi cu lumea. Să nu uităm că prin
Pesah prăznuim prima victorie a revoltei sclavilor cunoscută în istoria antică.
Aceasta s-a întâmplat şi pentru că sclavii
evrei erau interesaţi de cunoaştere. În
spiritul respectului pentru Carte au stat activităţile Centrului nostru Iudaic de Editură
şi Publicistică, matineele culturale, lansările şi participările la târguri de carte
naţionale şi internaţionale. Pesah este
prima mare Alia din istoria noastră şi în
această sferă de semniﬁcaţii s-a înscris
marcarea, în urmă cu câteva luni, a 130
de ani de la primul Congres sionist din
lume la Focşani. Toate valurile de emigrări
în Ţara Sfântă au la bază exemplarul
efort al lui Moşe Rabeinu de a scoate
sclavia din suﬂetele conaţionalilor săi,
pregătindu-i să primească, la poalele
Muntelui Sinai, primul cod de legi care
statuează pe principii umaniste raporturile
omului cu Divinitatea, raporturile omului
cu semenii săi.
În numele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România şi al meu personal,
vă doresc sănătate şi împliniri. Pace în
România, pace în Israel, pace în întreaga
lume!
HAG PESAH CAŞER VESAMEAH!

Amos Oz la Sinagoga Mare din Bucureşti

„Israelul e scena dramei
noastre contemporane,
Diaspora e publicul”

Un declic aparte în vizita lui Amos Oz la Bucureşti: întâlnirea cu
lideri ai F.C.E.R. şi C.E.B., cu membri ai comunităţii bucureştene la
Sinagoga Mare. Dar nu numai cu oameni – ci şi cu momente din
istoria Holocaustului din România. Sinagoga Mare a fost profanată
în timpul pogromului legionar din ianuarie 1941. Tot în acest lăcaş
de cult, Şef Rabinul dr. Moses Rosen z.l. a înﬁinţat un Muzeu al
Martiriului Evreilor din România, imediat după 1990. Holocaustul
avea să ﬁe recunoscut de oﬁcialităţile române abia din 2004.
Scriitorul, pe care preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn,
îl numea „unul dintre cei mai prestigioşi ambasadori culturali ai
Israelului în întreaga lume”, s-a oprit rând pe rând în faţa panourilor cu imagini, însoţite de texte explicative, privind Holocaustul
din România. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, i-a decernat
oaspetelui Medalia de Onoare „Prieten al Comunităţilor Evreieşti
din România”, reamintind că distincţia a fost acordată unor personalităţi de prim ordin din istoria recentă a României. În Brevet,
citit de preşedintele C.E.B., a fost sintetizată motivaţia: spiritul
dialogului şi dorinţa de pace de care este animat laureatul, umanismul întregii sale creaţii. Scriitorul a primit în dar „Sinagoga în
România”, ﬁindu-i prezentat unul dintre autori, arh. Aristide Streja,
şi albumul, recent apărut, dedicat Bucureştiului evreiesc interbelic.
Dr. Aurel Vainer i l-a prezentat musaﬁrului pe dr. Hary Kuller, coordonator al volumului colectiv „Contribuţia evreilor la dezvoltarea
României moderne”.
„Este un moment special pentru mine faptul că, împreună cu
soţia mea, mă aﬂu într-o sinagogă din Bucureşti”, a spus Amos
Oz. „România mi-a fost cunoscută întâi indirect, prin originarii
din România în Israel. Noi, evreii, suntem diferenţiaţi din punct
de vedere politic, ideologic, religios. Dar avem în comun istoria,
destinul, memoria. Şi tot ce ne uneşte regăsim într-o sinagogă; ne
amintim de trecut. Întotdeauna ne amintim de trecut. Privind aceste
panouri, am fost o dată mai mult şocat de tragedia evreilor români,
a evreilor europeni în anii Holocaustului. Dar nu doar acest timp
face parte din moştenirea noastră comună, ci şi cărţile: religioase,
laice, sioniste ş.a. Vă mărturisesc profesiunea mea de credinţă:
vă rog să îndrăgiţi cărţile; toate cărţile evreieşti, indiferent dacă-s
în ebraică, idiş, în limbi de mai largă sau mai restrânsă circulaţie.
Aparţin, toate, moştenirii noastre comune şi suntem datori s-o
transmitem generaţiilor viitoare”.
Întrebărilor despre relaţiile între Israel şi Diaspora, atracţia
cititorilor români faţă de cărţile care-i poartă semnătura, cartea de
autor preferată, Amos Oz le-a răspuns când grav, când zâmbitor.
„Poţi înţelege Israelul numai în diversitatea lui, cu oameni având
convingeri de stânga sau de dreapta, practicanţi ai religiei mozaice
sau liber cugetători. Această diversitate este sursa de inspiraţie a
creatorilor israelieni. Israelul este scena pe care se joacă drama
istoriei noastre contemporane, Diaspora este publicul. Puteţi ﬁ
mai implicaţi în acţiune citind cărţi, nu ziare”. A venit apoi partea
lirică: „aşa cum un părinte îşi iubeşte toţi copiii, aşa-mi iubesc şi
eu toate cărţile”. O poză de grup, o poză de familie – ﬁnal al unei
alte poveşti.
IULIA DELEANU
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Toţi vor, nu se ştie cine poate
Cum alegerile bat la uşă, politicienii încep să tragă de
băierele pungii guvernamentale, dar nu se ştie nici cine
va mai primi ceva bani, nici din ce fonduri vor proveni ei.
Preşedintele şi coaliţia vor să ﬁe mărite lefurile cu 15%,
iar premierul a declarat iniţial că, dacă economia ar merge bine, se gândeşte să diminueze cotele de asigurări
sociale cu 3-5%. În primul caz, beneﬁciarii ar ﬁ salariaţii
din sectorul public, în al doilea, toţi salariaţii şi angajatorii.
Oﬁcialii vor să dea, bugetarii vor să ia, dar nici preşedintele, nici politicienii nu spun de unde se vor lua banii
necesari. Pragmatic, premierul caută sursele de ﬁnanţare
şi cere să ﬁe redusă evaziunea ﬁscală cu o sumă egală
cu 1,5% din produsul intern brut al României şi să ﬁe
absorbite fondurile europene pentru a asigura o creştere
a PIB de 1,8% şi pentru a se putea crea 20.000 de noi
locuri de muncă.
Numai că, în decembrie anul trecut, salariaţii din sectorul public au cerut insistent ca guvernul Boc să îşi respecte
promisiunile şi să le readucă lefurile la nivelul din 2010.
Răspunsul a fost un „nu” hotărât, iar cei care şi-au câştigat acest drept în instanţă şi l-au văzut anulat de Curtea
Constituţională, care a dat câştig de cauză Executivului.
Cum între timp economia românească nu s-a dezvoltat ca
Făt Frumos, într-un an cât alţii în zece, iar singura care a
crescut este probabilitatea ca unele state din Zona Euro
să intre în recesiune, târându-ne şi pe noi în acest vârtej,
nu se poate să nu te întrebi de ce au devenit toţi aşa de
preocupaţi de nivelul de trai al românilor.
Întrebarea este retorică, dar, chiar dacă mărirea lefurilor sau scăderea CAS ar ﬁ măsuri binevenite, zorul în
anunţarea unei posibile creşteri a salariilor bugetarilor,
înainte de a analiza posibilitatea economiei de a suporta
această cheltuială a creat o nelinişte „palpabilă” în mediul
de afaceri. Nelinişte care s-a materializat în devalorizarea
leului până la un nivel neatins vreodată înainte.
Şi aşa, o eventuală creştere a salariilor este dinainte
cheltuită prin efectul cursului de schimb asupra tuturor
produselor.

Ne va mai arde gazul la buzunare?
Cu siguranţă, da. Nu se ştie exact cât de usturătoare va
ﬁ factura la gaze naturale în 2020, dar precis nu va ﬁ una
mică, deşi până atunci va începe exploatarea zăcămintelor aﬂate în apele teritoriale româneşti ale Mării Negre.
Faptul că Petrom şi Exxon au descoperit deja un zăcământ care poate asigura consumul de gaze al României
pe trei până la şase ani, nu ne poate da decât certitudinea
că, dacă şi când va începe exploatarea, nu vom mai ﬁ
la bunul plac al Gazprom, ci vom putea „arde gazul” la
preţul pieţei mondiale. Ceea ce nu este puţin lucru, dacă
ne gândim că, potrivit datelor oﬁciale, România plăteşte
acum mia de metri cubi importată de la ruşi cu 50 de dolari
mai mult decât Bulgaria, Ungaria, Franţa sau Germania.
Şi mai important, în economia discuţiei, este că preţul
mediu al gazelor este în 2012 de 149,5 lei/MWh, iar cel
al gazelor din producţia internă este de trei ori mai mic,
de 45,7 lei/MWh
În nici un caz însă românii nu se pot aştepta să
beneﬁcieze de gaze naturale la tarife sub preţul pieţei
mondiale, deşi preţul de producţie al gazelor extrase
de Petrom din România, la fel ca şi cel al petrolului, se
situează cum spuneam, cu mult sub nivelul practicat pe

piaţa internaţională. Preşedintele Băsescu a declarat că,
din revoltă faţă de scumpetea unui litru de benzină la
Petrom, alimentează „Loganul” prezidenţial numai de la
alte ﬁrme. La gaze însă, va ﬁ mai greu să închizi robinetul
şi să spui că nu îţi faci de mâncare pentru că nu vrei să
contribui la proﬁtul lui OMV.
Şefa Petrom, Mariana Gheorghe, a declarat că politica de preţuri a societăţii pe care o conduce se bazează
pe respectarea cotaţiilor internaţionale şi a „competiţiei
de pe piaţa locală”. Cu alte cuvinte, Petrom nu va putea
niciodată vinde sub preţul practicat de competitorii săi,
aşa cum nici un producător nu-şi va vinde vreodată marfa
sub preţul pieţei.
Atâta timp cât România este integrată într-o piaţă
unică europeană, nimeni nu va putea face abstracţie de
preţurile pieţei, indiferent de cât de săraci sau bogaţi sunt
cetăţenii din respectiva ţară, de cât de greu sau de uşor
le vine să îşi plătească facturile.
Aşadar, faptul că avem toate şansele să devenim un
producător important de gaze elimină vulnerabilitatea
României faţă de utilizarea de către Rusia a gazelor ca
armă politică, ceea ce nu e puţin lucru, dar nu reduce
vulnerabilitatea cetăţenilor faţă de propria lor sărăcie.

Ce e rău şi ce e bine
Semnarea de către Traian Băsescu a Tratatului privind
stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii
Economice şi Monetare a stârnit o furtună de întrebări şi
de răspunsuri pe scena politică şi pe cea economică din
România, dar cea mai importantă ar ﬁ ce nevoie avea România să semneze acest document, dacă tot nu suntem
membri ai Zonei Euro.
Pe scurt, România a trebuit să semneze, pentru simplul motiv că nu este Elveţia. Adică, nu este un stat cu o
economie stabilă şi atât de puternică încât să poată rezista
şi de una singură, în afara unui organism cum este UE.
Şi mai ales, spre deosebire de Elveţia, România nu este
în stare să se autodisciplineze şi are mereu nevoie să îi
traseze cineva limitele până la care poate merge. Indiferent cum se numeşte acest cineva: FMI, UE sau Tratatul
de stabilitate, coordonare şi guvernanţă.
Acest Tratat nu a fost necesar pentru ţări ca Germania,
ci pentru ţări ca Spania, Grecia, Italia, Portugalia şi altele.
Mai exact, pentru a asigura un model de comportament
economic prudent, care să scutească Germania, Franţa
şi altele să mai investească atât de mult în salvarea unor
state, cât a fost nevoie în cazul Greciei, al cărei faliment
ar ﬁ costat mult mai scump decât salvarea ei. Tocmai de
aceea, principalele prevederi ale Tratatului sunt ca un fel
de gard, dincolo de care semnatarele nu pot trece: deﬁcit
structural de 0,5% din PIB, datorie publică de maximum
60% din PIB şi deﬁcit bugetar de cel mult 3%.
Dacă în 2008 ar ﬁ existat cineva care să poată sancţiona România pentru comportament ﬁnanciar iresponsabil,
ţara noastră nu ar ﬁ fost lovită atât de dur de criză. Iar
acum, ameninţarea de a pedepsi Ungaria cu îngheţarea a
495 de milioane de euro din fondurile structurale pe 2013
ar putea obliga Budapesta să ia măsuri de austeritate care
să ferească ţara de o criză à la România sau Lituania.
În concluzie, e rău că România nu se poate autodisciplina, e bine că are un câine de pază.
ALEXANDRU MARINESCU

„Pune-mi, Doamne, în inimă iubirea de ştiinţă,
iubirea de oameni”

In memoriam acad. prof. univ. dr. NICOLAE CAJAL z.l.
Anii 1994 – 2004 au fost ani de reînnoire a Federaţiei, marcaţi de un mare evreu, un mare român, un mare umanist.
Şi-a dedicat întreaga viaţă valorilor Binelui, înţelegând verbul a trăi nu doar la modul individual ci, mai ales, obştesc.
Ne-am bucurat în anii aceia de profesorul Nicolae Cajal z.l. – mai concis, Profesorul –, deoarece preşedintele Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România era şi vicepreşedinte al Academiei Române, preşedinte al Academiei de Ştiinţe
Medicale, preşedinte al Fundaţiei „Menahem H. Elias”, vreme îndelungată – director al Institutului de Virusologie,
membru al unor academii din străinătate, Doctor Honoris Causa a prestigioase universităţi… A fost un om de mare
echilibru, creator de punţi de comunicare între comunitatea evreiască şi societatea românească, între România şi
Israel, între România şi comunitatea internaţională evreiască. Îi repugnau conﬂictele, era adeptul „auritei căi de mijloc”
în sensul bun al cuvântului, aşa cum recent, în mai toate interviurile date la Bucureşti, Amos Oz opunea compromisul
fanatismului. A reuşit să realizeze alte percepţii ale obştii noastre în lume, mai cu seamă, lumea intelectuală românească; să creeze alte percepţii asupra României în afara graniţelor ei. Un om care a parcurs tot ce a însemnat durere
în veacul XX, fără ca frustrările, suferinţele să-l ﬁ marcat negativ, să nască resentimente. Dimpotrivă. Înţelepciunea
naturală şi dobândită i-a dat ﬁlozoﬁa pe care a promovat-o: înţelegerea Celuilalt. Moto-ul din Caietul Cultural, dedicat
Profesorului când a împlinit 80 de ani, era un citat din „Jurământul” lui Maimonide, replică iudaică a „Jurământului” lui
Hipocrate, pe care tânărul absolvent al Facultăţii de Medicină Nicolae Cajal îl rostea la învestire: „Pune-mi, Doamne,
în inimă iubirea de ştiinţă şi iubirea de oameni”. Nu şi l-a trădat până-n ultima clipă.
În viaţa Federaţiei, Profesorul rămâne un reper de conducere democratică, creatorul conceptului de real-semitism,
concretizat prin metamorfoza „Revistei Cultului Mozaic” în „Realitatea Evreiască”, înﬁinţarea Editurii „Hasefer”, stimularea din unghiul istoriei recente a activităţii Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din România; rămâne busola
care arată întotdeauna unitatea – cheia supravieţuirii evreieşti. Ştia să stimeze; de aceea era stimat. Ştia să asculte;
de aceea era ascultat. Ştia să iubească; de aceea era iubit. A avut trei mari mentori: tatăl său, prof. univ.dr. Marcu
Cajal, medic pediatru pe cât de valoros pe atât de modest; magistrul său în virusologie, acad. prof. univ. dr. Ştefan
Nicolau, care a dat numele Institutului pe care discipolul l-a făcut faimos; minunata doamnă Bibi, care s-a pus temelie
a căminului său, fără de care Profesorul n-ar ﬁ ajuns la performanţele ştiinţiﬁce şi de terapie socială cunoscute. A intrat
în posteritate într-o seară de Purim, dar ne-a lăsat-o pe Irina, care-i continuă Opera în ţara de baştină.
IULIA DELEANU

Comunitatea
Israeliţilor de Rit
Spaniol din Bucureşti
(C.I.R.S.B.)

C.E.B.
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Poate puţini membri ai C.E.B. de astăzi ştiu că, după
1948, C.I.R.S.B. a devenit Secţia Sefardă a Comunităţii
Evreilor din Bucureşti. Încă un motiv care ne face să conchidem că C.E.B. încorporează în tradiţiile ei îndelungate
şi moştenirea cultural-spirituală a Comunităţii Sefarde.
Este ideea subliniată de dr. Wilhelm Filderman la festivităţile jubiliare ale Comunităţii Sefarde din Bucureşti, din
anul 1930.
„Sunt fericit că mi-a fost dată rara cinste de a saluta în
numele marii-comunităţi surori pe fraţii noştri de credinţă
la această istorică solemnitate care ne reaminteşte două
secole de comună vieţuire pe pământul acestei ţări.”
Cuvintele mai sus citate au fost rostite în 1930, când
se împlineau 200 de ani de la înﬁinţarea în Bucureşti
a Comunităţii Israelite de Rit Spaniol. Trecuseră două
secole de la acel an 1730, când domnitorul Nicolae
Mavrocordat (1716-1730) emitea hrisovul de întărire
domnească a C.I.R.S.B.
În cuvântarea sa jubiliară, I. Cohen (preşedintele de
atunci) evoca personalitatea lui Celiby Bally, care „obţine
ca domnitorul să permită reorganizarea comunităţii, a templelor şi aşezămintelor evreieşti din Bucureşti, astfel că,
la 1730, Comunitatea Spaniolă primeşte o reorganizare
deﬁnitivă şi o recunoaştere oﬁcială”. De atunci începe o
istorie comună, dar şi paralelă a celor două comunităţi:
de rit sefard şi de rit aşchenaz.
În fruntea Comunităţii Sefarde se aﬂa un sfat central,
condus de un preşedinte ales, reprezentant al obştii în
întregul ei. Ea nu era subordonată hahambaşiei, arată
Raoul Siniol, ci jurisdicţiei unui Mare Rabin spaniol: Samuel de Medina, din Nicopole. Separate erau sinagogile,
societăţile de binefacere şi de înmormântare, şcolile ş.a.
Comun a fost cimitirul din str. Sevastopol din Bucureşti –
un adevărat monument istoric, atât al evreilor sefarzi cât
şi al celor aşchenazi. După închiderea de către autorităţi,
în 1864, s-au creat două cimitire separate. Destinul devine
însă comun în 1942, când guvernul Antonescu obligă cele
două comunităţi să dezafecteze Sevastopolul, să deshumeze osemintele decedaţilor şi să evacueze pietrele
funerare. Detaşamentele de muncă obligatorie formate
din evrei sefarzi şi aşchenazi, care efectuau această sinistră operaţie, aveau grijă să salveze ceea ce se putea
salva. Cea mai veche piatră funerară care a supravieţuit
intemperiilor, devenită piesă de muzeu, datează din anul
1715: este a Rabinului sefard Rabi Mordehai, ﬁul Rabinului Iehuda. Este numit „şeful cel sfânt, martirul, marele
staroste”. Dr. M.A. Halevy a emis ipoteza că ar ﬁ fost
ucis în timpul dărâmării sinagogii din ordinul domnitorului
Ş. Cantacuzino.
O instituţie-model a comunităţii sefarde creată tot în
1730, reorganizată în 1811 şi 1819, a fost Confreria Sacră
(Hevra Kedoşa) de Inhumaţiuni Rituale. Principiul ei de
bază era binefacerea. În reorganizarea din anul 1819, un
rol important i-a revenit eruditului Rabin Eliezer Pappo.
Accentul a fost pus pe întărirea spiritului de solidaritate
interumană, pe nivelarea drepturilor şi obligaţiilor ce reveneau celor săraci şi celor bogaţi.
Dar realizarea cea mai grandioasă a Comunităţii Sefarde în sec. al XIX-lea a fost înălţarea Marelui Templu,
rămas în istorie cu numele de Cahal Grande. Construirea
lui a fost încuviinţată de Ioan Gheorghe Caragea, domnitor
al Ţării Româneşti în 1818. Templul s-a înălţat în jurul
anului 1819. Interiorul lăcaşului este descris de I. Barasch,
impresionat de simplitatea amenajării. Nu se văd „dihanii
monstruoase, zămisliri ale unor fantezii neînfrânate, care
sunt în strictă opunere cu caracterul iudaismului, cu Dumnezeul său unic, incorporal şi pur spiritual”. Dar la sfârşitul
secolului al XIX-lea, Templul a fost reclădit după planurile
arhitectului român Grigore Cerchez, devenind unul dintre
monumentele de artă orientală ale Bucureştilor. Inaugurarea s-a făcut înaintea zilelor de Roş Haşana ale anului
1890. Predica ocazională a fost rostită de Rabinul Haim
Moshe Bejarano. Nu se poate vorbi despre Comunitatea
Sefardă fără Cahal Grande, spune Raoul Siniol. „Amândouă formează un întreg inseparabil”. Cahal Grande a
devenit un lăcaş de rugăciune frecventat şi de foarte mulţi
aşchenazim, de creştini şi musulmani, pentru slujbele sale
eclectice, de înalt nivel muzical, însoţite de cor şi orgă.
Acest minunat monument a fost incendiat de legionari în
timpul pogromului din ianuarie 1941.
Pe lângă Cahal Grande şi Confreria Sacră, C.I.R.S.B.
se constituia şi din numeroase alte instituţii: Serviciul
de Tăiere Rituală, Talmud-Tora, instituţii de binefacere,
asistenţă socială şi medicală, învăţământ-cultură etc. În
1925 s-a pus piatra fundamentală a Palatului Comunităţii
Spaniole din str. Negru Vodă nr. 1-3, în care s-au desfăşurat diferitele activităţi culturale, administrative, educative
etc. Dar clădirea a fost devastată şi dezafectată de către
legionari în noiembrie 1940. Este anul când, după aprecierea lui Raoul Siniol, începe declinul activităţii acestei
strălucite comunităţi.
LYA BENJAMIN
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Asasinat antisemit şi rasist la Toulouse
Franţa care cu aproximativ 700.000
de membri, găzduieşte cea mai mare
comunitate evreiască din Europa occidentală, a fost lovită de ceea ce preşedintele ţării Nicolas Sarkozy a numit-o
“o tragedie ruşinoasă”. Patru persoane,
printre care un rabin-profesor de ebraică şi doi dintre copiii lui de trei şi cinci
ani, precum şi fetiţa de 10 ani a directorului unei şcoli evreieşti din Toulouse,
şi-au pierdut viaţat în urma unui atentat
terorist. De asemenea, mai multe persoane se aﬂă la spital cu răni grave.
Asasinul a tras de pe motocicletă,
într-un grup de copii şi părinţi care
aşteptau în faţa şcolii După gloanţele
trase, poliţia l-a identiﬁcat pe asasin

drept cel care, în urmă cu câteva săptămâni, a ucis, tot în această regiune,
în două atacuri, tot de pe motocicletă,
patru militari, doi de religie musulmană,
un negru provenind din Antile şi un
suboﬁţer alb în retragere.
Preşedintele Franţei s-a deplasat
imediat la faţa locului şi a subliniat că
este vorba de “un atac împotriva republicii franceze“. “Asasinatul nu afectează numai comunitatea evreiască ci
întreaga naţiune”, a precizat el.
Preşedintele Traian Băsescu a
trimis un mesaj de condoleanţe, în
numele poporului român şi al său personal. (E.G.)

F.C.E.R., îndurerată de atacul
terorist de la Toulouse
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) a transmis o scrisoare de condoleanţe Ambasadelor la Bucureşti ale Franţei şi Israelului, şefului
guvernului israelian, Beniamin Netanyahu, precum şi Comunităţii Evreilor din
Toulouse.
În document „se condamnă cu fermitate actul terorist petrecut în data de
19 martie, în faţa Colegiului evreiesc din Toulouse”, care a condus la decesul
rabinului Jonathan Sandler, profesor la acest colegiu şi a celor doi copii ai săi,
precum şi la decesul ﬁicei directorului aceluiaşi colegiu.
Profund tulburat, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat, şi-a exprimat gândurile de suferinţă şi durere, precum şi condamnarea actului terorist în
jurnalul de noapte al postului naţional de televiziune DIGI 24.
În scrisoare se mai arată că „F.C.E.R. condamnă actele teroriste de orice natură şi este alături de familiile îndoliate şi de Comunitatea Evreilor din Toulouse”.
Pe data de 20 martie, la Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti a avut loc
o ceremonie funerară dedicată evenimentului tragic de la Toulouse şi au fost
aprinse lumânări în memoria celor patru victime evreieşti, ucise în mod barbar.

Dr. Aurel Vainer:
„Sunt consternat şi mâhnit“
Referitor la tragedia de la Toulouse,
dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,
deputat în Parlamentul României şi Cavaler al Legiunii de Onoare al Franţei a
declarat, la postul Digi 24 TV:
„Sunt mâhnit şi consternat de tragedia petrecută la Toulouse. Este vorba
de nişte copii evrei şi de profesorul
lor, iar noi, evreii, avem o frăţietate, o
solidaritate internaţională cum nu este
alta, o solidaritate reală şi sinceră, nu
cum era cea de tristă amintire.
Am avut recent o sărbătoare evreiască veselă, este vorba despre Purim.
Ea a fost sărbătorită la fel, în întreaga
lume, acolo unde trăiesc evrei. Frăţietatea de care vorbeam se bazează pe
apartenenţa noastră la religia mozaică,
a lui Moise. De Purim, în toate comunităţile evreieşti din lume s-a mâncat
humântaş, o prăjitură specială, care
reprezintă pălăria lui Haman, prim-ministrul împăratului persan Ahaşveroş.
Haman a vrut să-i ucidă pe toţi evreii şi
obţinuse chiar un edict în acest sens,
gata semnat de împărat.
Istoria a fost schimbată după ce a
apărut un personaj feminin, celebra
regină Estera, care îl înduplecă pe împărat şi se renunţă la uciderea evreilor.
În amintirea acestui fapt, de atunci se
mănâncă această prăjitură triunghiulară, amintind de pălăria lui Haman.
A fost un exemplu al frăţietăţii dintre
evrei, şi de aceea m-a afectat atât de
mult această tragedie. Am rămas stupeﬁat că în mileniul al treilea, în faţa unei
şcoli evreieşti, copii de câţiva ani sunt
împuşcaţi în plină stradă. Este incredibil!
Curios este că acelaşi pistol a fost
utilizat pentru a ucide doi soldaţi francezi de origine musulmană, ceea ce
complică stabilirea identităţii ucigaşului.
Franţa nu este o ţară în care te-ai ﬁ
aşteptat să se întâmple aşa ceva. Din
Franţa au venit cele trei mari cuvinte
„libertate – egalitate - fraternitate”.
Sunt cele trei mari cuvinte dintr-o lume
îndreptată spre pace, civilizaţie şi înţelegere. În afară de o comunitate evreiască foarte puternică, în Franţa avem
şi o comunitate musulmană importantă.
Franţa abundă de personalităţi de origine evreiască, care au dat foarte mult
culturii franceze, ca şi culturii române.

Franţa a avut doi prim-miniştri de
orignie evreiască, Leon Blum şi Pierre
Mendes France, cel din urmă reuşind
să asigure trecerea la independenţă
a două ţări arabe, Marocul şi Tunisia,
spre deosebire de Algeria, unde au
avut loc teribile vărsări de sânge. De
aceea sunt îndurerat la culme că în
această ţară a libertăţii, egalităţii şi
fraternităţii se poate petrece aşa ceva.
Urmărind viaţa politică din zilele
noastre, mă nedumereşte tenta naţionalistă care se dă campaniei electorale
din Franţa, mai ales faţă de UE. Sunt
foarte supărat că preşedintele Sarkozy
joacă pe cartea ameninţării cu ieşirea
din Schengen.
Fără să ﬁu expert în acest domeniu,
cred că tragedia de la Toulouse va
afecta cursul campaniei electorale. Eu
cred că nu se va mai pedala aşa mult
pe panta naţionalistă. În campania
franceză apare fiica lui Jean-Marie
Le Pen, cunoscut pentru poziţia sa de
extremă dreaptă, antisemit şi naţionalist. Este de neînţeles însă că tema
naţionalismului apare şi la Sarkozy şi
la candidatul socialiştilor.
Sunt în al doilea mandat de deputat
şi am învăţat că democraţia înseamnă
posibilitatea de a comunica, dar până
la urmă se ajunge la numărul voturilor.
Pentru număr, se utilizează chiar şi
teme naţionaliste.
Acest lucru nu e ﬁresc şi trebuie să
ne uităm şi la Spania, care a trecut şi
trece prin multe şi are atâţia străini, dar
nu a pornit pe panta naţionalistă.
În această ordine de idei, trebuie
spus că protecţionismul exagerat duce
la naţionalism. Nu pot să uit senzaţia
de libertate pe care am resimţit-o pe
aeroportul Charles de Gaulle, când am
ieşit fără să ﬁu întrebat de nimic. Tare
aş dori să ﬁe libertate, linişte şi pace în
lume, dar mai cred că acestor aspecte
trebuie să li se acorde atenţie şi la noi,
în România, unde au fost emisiuni foarte urâte la adresa Israelului şi a evreilor,
în general, pentru că israelieni sau
evrei, suntem tot o apă şi un pământ.
Eu spun mereu că am două ﬁdelităţi:
una faţă de România, dar şi faţă de
patria ancestrală, de Israel”.

Corespondenţă din Erevan

Redescoperirea Comunităţii Evreilor din Armenia
Interviu cu RIMMA VARZHAPETYAN,
preşedintele Comunităţii Evreilor din Armenia

D-na Rimma Varzhapetyan, născută Feller, în oraşul ucrainean Dnepropetrovsk, a studiat
la Institutul Politehnic şi este ingineră, având la activul său 43 de ani de activitate profesională.
După ce s-a căsătorit cu un armean, s-a instalat în Armenia, lucrând în diverse întreprinderi
industriale din oraşele Spitak şi Gyumri. Familia are doi ﬁi, dintre care unul, specialist în
High Tech, trăieşte la New York, iar celălalt este cetăţean israelian, dar vine-pleacă foarte
des, ﬁind economist.
Începând din 1996, d-na Varzhapetyan este preşedinta Comunităţii Evreilor din Armenia,
o organizaţie neguvernamentală, înscrisă la Ministerul Justiţiei încă din 1991, anul dobândirii independenţei ţării. Este totodată membră în Consiliul General al Congresului Evreiesc
Euro-Asiatic, în Congresul Mondial al Evreilor Ruşi, precum şi în Consiliul de Coordonare
Publică de pe lângă preşedintele Republicii Armenia.
În calitatea sa de coordonatoare a Consiliului Naţional al Minorităţilor (unsprezece la număr) şi pentru promovarea cooperării intercomunitare, în 2009, d-nei Rimma Varzhapetyan i
s-a decernat o medalie din partea d-lui Tigran Sargsyan, primul ministru al ţării, iar în 2010, i
s-a decernat o diplomă de onoare din partea d-lui Serge Sargsyan, preşedintele Republicii.
Era ﬁresc ca să doresc o întrevedere cu deţinătoarea unei asemenea cărţi de vizită, o
personalitate de frunte a obştii evreieşti din Armenia. Am găsit-o pe d-na Varzhapetyan în
micul sediu din strada Kokhbaţi nr. 69 din centrul Erevanului. Am rugat-o pe interlocutoarea
mea să-mi povestească despre viaţa actuală a comunităţii pe care o conduce.
- Suntem o comunitate alcătuită din cca.
300 de familii cu vreo o mie de membri, care
provin din multe familii iudeo-armene. În principal, ei locuiesc în capitală, dar şi la Gyumri,
Ecimiadzin, Vanadzor, Sevan. Membrii noştri
sunt, în general, intelectuali (jurişti, medici,
ingineri, istorici, oameni de ştiinţă), câţiva
oameni de afaceri şi funcţionari publici.Suntem ﬁnanţaţi din sponsorizări şi donaţii, căci
din cauza crizei economice globale, nu mai
primim ajutoare din Statele Unite. Primim ceva
subvenţii de la statul armean. Când Armenia
va ﬁ mai bogată, probabil va creşte şi sprijinul
material al statului pentru conaţionalii noştri.
Ambasada SUA şi Ministerul Afacerilor
Externe din Israel ne-au sprijinit să publicăm,
chiar să reedităm volumul „Evreii în Armenia –
Evul Mediu”, pe care vi-l ofer, şi veţi vedea că
el conţine comunicările la Simpozionul din mai
2009, la care au participat cca. 50 de oameni
de ştiinţă, diplomaţi, reprezentanţi ai cercurilor
guvernamentale şi clericale din Armenia şi
Israel, după descoperirea şi restaurarea cimitirului evreiesc medieval în provincia armeană
Syunik, despre care am văzut că aţi scris un
amplu articol în „Realitatea Evreiască” de la
Bucureşti.
- Ce alte mărturii există despre prezenţa
evreilor în Armenia?
- Sunt foarte mândră că la Institutul de
manuscrise rare Matenadaran „Mesrop Maştoţ” din Erevan, care s-a mutat în cursul lunii
septembrie într-o nouă clădire ultramodernă,
pe care vă sfătuiesc s-o vizitaţi, se aﬂă un
număr important de manuscrise ebraice. Primele manuscrise ebraice au ajuns în colecţia
Matenadaranului în 1937, pe vremea când
colecţia de manuscrise se aﬂa la Sf. Scaun
de la Ecimiadzin (sediul Patriarhului Suprem
al tuturor armenilor, N.A.). Ele proveneau de
la un celebru arheolog şi orientalist armean,
Kalantar Ashkharhabek, care studiase la
începutul secolului al XX-lea la Facultatea
de Limbi Orientale din Sankt Petersburg.
Este vorba despre trei manuscrise din piele,
care sunt copii ale Cărţii Genezei din Vechiul
Testament. În 1939, Matenadaranul s-a mutat
la Erevan, unde s-a construit o clădire impunătoare (lângă cea nouă de acum), unde
numărul manuscriselor ebraice a crescut
de la an la an. Unele provin din timpul celui
de-al doilea război mondial, din Ucraina şi
Republica Moldova, unde antisemitismul era
puternic, şi au fost aduse aici pentru a ﬁ adăpostite, datorită toleranţei poporului armean.
Unele manuscrise provin din donaţii, altele
- din achiziţii.
- În ce constă activitatea dumneavoastră
în folosul comunităţii?
- Pe 20 noiembrie 2011, am sărbătorit
două decenii de existenţă a comunităţii noastre. Rolul nostru principal este de înviere a
tradiţiilor şi culturii ebraice. Ca atare, desfăşurăm activităţi educaţionale, ţinem legătura cu
cei din alte regiuni, păstrăm legătura cu patria
istorică. În 2011 s-a stabilit prima legătură
aeriană dintre Erevan şi Tel-Aviv. Asigurăm
ajutor umanitar pentru bătrâni, ajutor care
constă în compensaţii pentru electroenergie,
o comisie medicală acordă consultaţii şi ajutor
medical pentru diabetici, oferim sprijin moral
şi material pentru supravieţuitori ai Holocaustului, ajutor care constă în bonuri valorice,
distribuite lunar.
- Cum privesc membrii comunităţii dum-

neavoastră problema Genocidului Armean?
- Personal, ori de câte ori particip la diferite
forumuri evreieşti din lume, pretutindeni susţin
recunoaşterea Genocidului. Pentru noi este
un bun exemplu cel al prof. Israel Charny
de la Ierusalim, el ﬁind un susţinător fervent
al cauzei armene, motiv pentru care anul
acesta a fost decorat de către preşedintele
Republicii Armenia. La ﬁecare comemorare
a Genocidului Armean şi a Holocaustului,
depunem ﬂori şi ne înclinăm în faţa unui monument comun, ridicat acum cinci ani, aici, în
Parcul Tineretului, graţie proiectului semnat
de sculptorul Ruben Arutchyan. Nu pierdeţi
prilejul să-l vedeţi!
Am organizat o seară comemorativă la
Teatrul Rus „Stanislavski” din Erevan în ziua
de 12 aprilie 2010, când, marcând cei 120
de ani de la naşterea lui Franz Werfel (autorul romanului „Cele patruzeci de zile de pe
Musa Dagh”), am omagiat memoria victimelor
Genocidului Armean (1915-1923) şi ale Holocaustului (1939-1945).
- Ce faceţi pentru ca noile generaţii de
evrei să se apropie de rădăcinile lor, de limba
maternă, de cunoaşterea patriei lor istorice?
- La această întrebare cred că vă poate
răspunde mai bine colega mea, Adelina
Livshits, redactor-şef al publicaţiei noastre
lunare şi profesor de ivrit.
- Vă rog, doamnă Livshits.
- Prin profesie sunt pianistă, dar, ﬁind
ataşată de Comunitatea noastră, începând
din 2002 scot, cu sprijinul Congresului Evreiesc Euro-Asiatic şi al Ministerului Culturii din
Armenia, revista „Magen David” care apare
în limbile rusă şi ivrit, cuprinzând 12 pagini
dedicate unor ﬁguri din Comunitatea noastră
(povestea câte unei familii), noutăţi din viaţa
comunitară, dar şi din Israel, despre participarea preşedintei noastre la diverse festivităţi,
despre viaţa Sinagogii noastre (unde Şef
-Rabin este Gersh Meir Burshtein), despre
noutăţi din domeniul medicinei şi chiar o
rubrică de umor.
În timpul regimului comunist nu se putea
învăţa limba ivrit. Dar odată cu independenţa
Armeniei, am început să predau cursuri de ivrit
dar şi muzică tradiţională evreiască la şcoala
noastră de duminică, frecventată de copii şi
tineri ai comunităţii, cu scopul de a-şi păstra
identitatea naţională, deşi învaţă în şcoli în
limba armeană. Avem chiar un ansamblu
vocal al copiilor („Keshet”), care ocupă locuri
fruntaşe la un festival anual al minorităţilor.
Mulţi copii şi tineri vizitează Israelul, după
modelul armenesc „Hai acasă!”, ceea ce este
un stimulent permanent pentru ei.
În general, relaţiile noastre turistice sunt
foarte intense cu Israelul şi cu SUA. Şi de
acolo vin numeroşi turişti, ca de altfel de pretutindeni, căci Armenia este o ţară cu o cultură
şi o civilizaţie veche,aşa încât au ce vedea
aici. Avem mari speranţe că se vor intensiﬁca
activităţile economice din Armenia, căci nu se
poate trăi numai din turism.
- Iată, aşadar, stimaţi cititori ai „Realităţii
Evreieşti”, că prin contactele avute la Erevan,
am încercat să iau pulsul acestei mici, dar
active Comunităţi a evreilor din Armenia, care
face eforturi pentru restabilirea identităţii naţionale, pentru reînvierea moştenirii culturale în
sânul unui popor ospitalier şi tolerant, care a
trecut prin vicisitudini ale unui destin comun.
MADELEINE KARACAŞIAN
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Poetul Emil Nicolae
S-a născut la Bacău, la 18 martie
1947, în familia Nadler. Locuieşte la Piatra Neamţ, ﬁind în prezent preşedinte al
Comunităţii evreilor din localitate. A fost
redactor şef-adjunct la revista “Alma Mater/Dialog” (1969-1972), la alte reviste, a
fost muzeograf, iar, după 1989, a condus
câteva publicaţii şi emisiuni de radio locale. Este membru al Uniunii Scriitorilor din
1990, prezent cu poezii în antologii din
Germania, SUA, Israel, Franţa. Editorial a
debutat în 1970 cu volumul „Cerul în apă”
(Editura Junimea). A mai publicat peste 15
volume de versuri şi eseuri, unele comentate de critici prestigioşi. Este beneﬁciarul
mai multor premii şi distincţii culturale.
Acum avem în faţă un elegant volum,
format special, apărut la Editura TipoMoldova (Iaşi – 2011), intitulat (hâtru):
„Harşt se aude la marginea cimitirului”,
colecţia Opera Omnia. Am citit cu alte
ocazii poeme de Emil Nicolae. Este un
iubitor şi producător de absurd, postavangardism, suprarealism, Versurile sale
m-au încântat. Volumul conţine o selecţie

din câteva apariţii, începând cu aceea
premiată de Uniunea Scriitorilor –ﬁliala
Iaşi, în 2006: „Paranoima”. Primul poem
este dedicat perenităţii, sub semnul „to be
a rock and not a roll”. Următorul se încheie
cu un vers memorabil: „Mersul acesta pe
sârmă îţi va ﬁ de folos dincolo”. Avem şi
un aforism – „Capetele de ﬁer au invadat
catedrala şi fiecare purta deasupra o
aureolă”. Ilustraţiile aparţin lui Dinu Huminiuc şi sunt cu totul inspirate, în armonie
cu structura cărţii. Mai citim – „Teama de
a deveni asasin/ într-o liniştită dimineaţă
de duminică”.
Maniera poetului aminteşte oarecum
de Mircea Ivănescu, enunţuri angajate în
viaţa unei umanităţi rănite. „De când au
aﬂat că mătrăguna creşte şi în grădina
raiului/îngerii aspiră să devină oameni”…
„Uneori îţi doreşti arderea de tot a inteligenţei”. Stăpân pe metafore, poetul
scrie – „Soarele ardea atât de puternic
de parcă voia să-ntunece amiaza”. ”Erau
interzise cuvintele mort sau victimă/
deoarece toţi erau priviţi ca nişte butuci

de lemn”! ” A fost
adevărată umbra
unei idei”, afirmă şi, mai mult,
ne interoghează
Emil Nicolae.
Următorul ciclu se numeşte
„Mortul perfect”. Aici se insinuează o
anumită blândeţe, deşi trecutul însângerat al unui secol de neuitat nu poate
ﬁ uitat. „Oraşul trebuie părăsit la sfârşit
de octombrie/ ca să poţi observa cum
se instalează toamna în el cu adevărat”.
Reţinem poemele – „ Butterﬂy Effect”,
„MAD”, „Când inima nu ştie ce murmură
buzele”. Al treilea ciclu este „Omul de
hârtie (thriller)”. Cartea conţine şi 80 de
pagini de analize critice care ajută cititorul
să înţeleagă locul în peisajul literar al lui
Emil Nicolae. Că este cuprins în istoriile
literare sau încă nu este (nu am verifcat),
poetul şi-a asigurat oricum un loc în memoria iubitorilor de poezie modernă.
BORIS MARIAN

LA MULŢI ŞI BUNI ANI, STELA GEORGESCU!
Poţi să crezi că doamna plină de
farmec fără ostentaţie, cu-n zâmbet şi-o
vorbă bună pentru ﬁecare, c-o viaţă deloc
uşoară –
cine-i
citeşte
cartea
cu amintiri, „Dincolo de
cuvinte”,
aﬂă cum
i-a fost -,
sensibilă
precum
ghioceii
lunii-n
care s-a
născut,
a împlinit 80 de

ani? „Sunt un om în «ﬂoarea» neoﬁlită
a vârstei”, spune cu jucăuşă autoironie
Stela Georgescu, sărbătorita noastră
- în existenţa de zi cu zi, secretară la
Cancelaria Preşedintelui F.C.E.R.; în
momentele de graţie – cochetând cu
desenul, proza, poezia; înclinaţii moştenite de la mamă, profesoară de desen,
şi mătuşă, exersându-se în proză. „Nu
pot citi necazurile atâtor oameni care-i
scriu secretarului general al Federaţiei,
îmi povestea cu ani în urmă, fără să iau
parte la ele”. „Sunt situaţii de viaţă care
mă urmăresc mult după program”. Tot
aşa, „după program” stătea până când
„prindea la telefon Israelul”, ca să liniştească un părinte care tocmai aﬂase c-a
fost un atentat terorist în oraşul unde-i
locuiesc copiii… N-a existat vreodată s-o
rogi ceva şi să te refuze, cât de ocupată
este. „Munca ţine”. Iată un aforism pe care

Stela Georgescu îl reconﬁrmă. Nu ştiam,
atunci când îmi povestea întâmplări din
biograﬁa ei cu multe etnii împletindu-şi
destinele, că ele se vor preschimba într-o carte. Nu ştiam că vacanţe retrăite,
aş zice – jucate de ea, aveau să devină
crochiuri în cuvinte şi imagini. Admiram o
dată o ﬂorală înrămată pe unul din pereţii
din biroul său. „Cine-i autorul?”. Moment
de ezitare. „Eu”, a venit sﬁos răspunsul.
Va să zică am fost martoră la gestaţia unor
cărţi despre lumea prin care a trecut, cu
suferinţe şi bucurii; a unui debut: expoziţie
personală în acuarelă; a unui album „Galeria cu rabini”. Copertele albumului sunt
opera ﬁicei, Luminiţa. Cine zice că talentul
nu se moşteneşte? „Îl rog pe Cel de Sus
să mă mai lase o secundă dintr-un inﬁnit
în această lume, cu dorinţa ﬁerbinte de-a
mai ﬁ împreună cu cei dragi”. Aşa să ﬁe!
IULIA DELEANU

CINE ESTE EVREU ?!
O „pastilă” schechteriană cuprinsă
în volumul apărut la Editura Hasefer
(I. Schechter: „Lapte şi miere”- un astronaut israelian cu picioarele pe pământ)
răspunde cu umor la o întrebare, de fel
umoristică: „cine este evreu?”.
Se inventariază, cu umor, ﬁreşte, de la
răspunsul dat de marele scriitor american
Bernard Malamud că „toţi oamenii sunt
evrei” – deşi, comentează I. S., „nu toţi
evreii sunt oameni” – până la susţinerile
potrivit cărora: un evreu comunist sau un
evreu prost sau unul care regretă că s-a
născut evreu sau că a fost circumcis sau
că, oricât ar ﬁ de uns cu aliﬁi cosmopolit-asimiliste, tot „miros a evrei din când
în când”.....deşi, ei de fapt nu sunt evrei.
La fel cum „evreicele” care nu se iubesc
cu evrei ori se mărită cu neevrei ori nu
păstrează caşrutul ş.a.m.d.… nu sunt
evreice. În ultimă instanţă, este evreu
doar acela care spune că e evreu – „pentru simplu motiv că nimeni nu e nebun să
aﬁrme că este evreu dacă nu e”.
O lacrimă pentru umoristul – dispărut
atât de timpuriu dintre noi – Schechter,
care a ştiut să răspundă la o întrebare
incomodă cu atâta umor „dansant” şi lipsă
de încrâncenare! La o analiză ştiinţiﬁcă,
lucrurile se prezintă oarecum altfel. Să
luăm un exemplu: la ultimul recensământ (2011) o seamă de originari evrei,
luând gluma lui Schechter în serios, s-au
declarat neevrei, liber-cugetători sau
chiar atei (confundând confesiunea cu
naţiunea - etnia - sau europenismul la
modă azi cu deschiderea universalistă a
iudaismului depozitat de preopinenţi în
subconştientul colectiv, care transpare
măcar în viaţa lor onirică, dacă nu şi în
cea „zilnică” (la lumina zilei). Nu mă voi
referi la nenumăratele raţiuni (sociologice, istorice sau chiar de altă natură)

pentru care un evreu aparţine de evrei
– ﬁe că vrei, ﬁe că nu vrei. Iată de ce
analiza riguroasă a conceptului de evreu,
în ciuda diferenţelor speciﬁce notabile a
categoriilor de evrei individualizaţi, indică
genul lor proxim – identitatea subsumată
varietăţii. Reînnoitele dezbateri ştiinţiﬁce
în problema identităţii scot, ce-i drept, la
iveală diferenţieri, condiţionate sociocultural sau politic (de pildă, neoantisemitismul sau, la antipod, modernizarea neţărmurită) cu efecte de tipul: înstrăinare,
convertire, asimilism, ateizare, negarea
originilor şi ceea ce germanii numesc
selbsthaas - ura de sine. În acelaşi timp,
pot fi semnalate şi acţiuni centripete
produse de sionism, israelo-centrism,
iudaism modern, memoria culturală a
Holocaustului, umanismul nutrit pe solul

Invitaţie la dezbateri
sensibilităţii evreieşti. Sunt aşadar, drept
consecinţă, şi cei care nu-şi recunosc
apartenenţa etnică (considerând că
numele şi zestrea ereditară obţinute la
naştere nu au reprezentat opţiunea lor cum recent mărturisea un mare cărturar
evreo-român). Sau că, provenind din
familii asimilate nu se socotesc mozaici,
sunt rod al culturii şi limbii ţării în care
trăiesc – sau al climatului general cultural
al epocii şi civilizaţiei – crează valori în
acest spirit, nu-şi recunosc urmele unei
educaţii iudaice, nu se raportează în vreun fel la Israelul pământesc sau ceresc,
nu au un sentiment acut al destinului comun (nici chiar al Holocaustului) etc. etc.
Şi totuşi... sunt evrei şi aceşti...neevrei: ﬁe şi numai pentru că în percepţia
înconjurătoare, neevree şi evree, ei continuă a ﬁ consideraţi evrei.

Aşadar, l-aş completa pe Schechter:
sunt evrei nu doar cei ce spun cu demnitate şi mândrie că sunt evrei, ci şi acei
care sunt percepuţi ca atare.
S-ar putea obiecta că, deseori, chiar
hic et nunc, ca să nu mai vorbim de altă
dată, mulţi neevrei democraţi sau ﬁlosemiţi erau percepuţi de antisemiţi ca ﬁind
evrei. Această confuzie era, însă, în cele
din urmă spulberată, adeseori prin grija
preopinenţilor înşişi.
Revenind, însă, la evreii evrei, ei se
deosebesc de neevrei ﬁe şi numai pentru
că în percepţia înconjurătoare ei nu se
pot debarasa de acest epitet nici chiar...
în cele din urmă!
Conclud că, sociologic vorbind, chiar
şi acest unic criteriu ar ﬁ trebuit luat în
considerare de cei care, la recentul recensământ, nu şi-au declarat originea
etnică. Să ia notă că în mentalul colectiv,
în acea tabelă a lui Mendeleev de circulaţie informală ei sunt cuprinşi în căsuţa
elementelor la rubrica „evreu”.
În încheiere, aş face trimitere şi la acea
tendinţă, contrară, a unor neevrei care
cochetează cu ideea trecerii la iudaism
sau aceea a tineretului neevreu interesat
de universul ebraic ori chiar specializat în
istoria şi cultura evreiască. Dar despre
acest „trend” actual ca şi despre cel de
acum câteva decenii, când nu puţini tineri,
în dorinţa de a evada din ţara comunismului ceauşist, îşi căutau ascendenţe
reale sau ﬁctive iudaice sau doreau să
se convertească, pentru a putea face Alia
ori pur şi simplu pentru a deveni evrei, voi
discuta, într-un articol viitor, material pe
care îmi propun a-l intitula „Interesul unor
neevrei pentru iudaism – ieri şi azi (între
job şi pasiune)”!.
HARY KULLER

Sensurile unei
alegeri organice
Scriitor capabil de cele
mai variate conﬁgurări ﬁc- Siluete
ţionale, implicat în analize
tipologice, disecţii suﬂeteşti, descinderi
sociale, sondaje clinice, pe rând preşedinte al Uniunii Scriitorilor, redactor-şef
al revistei „Contemporanul” înainte de
căderea dictaturii comuniste, academician, în prezent director al Editurii
Academiei Române, D.R. Popescu
seamănă cu un personaj vizionar. Este
convingător în dezvoltări de proiecte,
refuză supunerea impusă, nu se mută
în iluzii.

În realitate, propune celor care îl
apropie cu simpatie o lume de trăiri împărţite între elanuri şi reţineri, exuberanţe şi clătinări, fosforescenţe şi nelinişti.
Nu ştiu când anume l-am cunoscut.
Am fost împreună în tabere de creaţie,
la simpozioane, l-am vizitat la redacţie,
cu privilegiul convorbirilor între patru
ochi. Are realismul aşezat al cuiva care
nu aruncă gânduri la întâmplare. Cultivă
privirea care descifrează tâlcuri. Din
realism a dat câteva romane, solide ca
strânsă epicitate, numeroase povestiri,
tinzând spre narativitatea organică; i-am
citit şi eseuri, majoritatea de reţinut.
Unul a rămas în mintea mea ca o dovadă că îl preţuieşte deosebit pe Eugen
Barbu. „zimbru înﬁorător de puternic”.
M-a încadrat printre cei care ştiu să înnoate în contra curentului, dacă dispun
de trainice argumente, iar planurile îşi
respectă traiectoria.
Reţin - şi aici este cazul să pomenesc în premieră – gândul său legat de
moştenirea literară a lui Felix Aderca.
M-a invitat în anul 2007 ca să-mi
propună o ediţie din prozele ilustrului
craiovean, cu condiţia să obţină o sponsorizare mai importantă. „Bătrâne, mi-a
zis atunci D.R., scriitorul ăsta are tulpină
susţinută de rădăcini nobile, deplin înﬁpte în pământul nostru. Ce facem noi
cu ramurile lui, punem lumânări sub ele
sau, cum credem noi, şi tu şi eu şi destui
dintre cei care îl găsim viu în graiul ăsta,
îi îngrijim lipsa de mormânt (Aderca a
fost incinerat), cultivându-i suﬂetul în
veşnică dispută cu uitarea? Dacă aşa
vrem să facem, atunci să-l retipărim urgent, iar lângă inexistentul lui sicriu să-i
iertăm păcatele ca să-i slăvim inteligenţa estetică, spectaculoasele exerciţii,
elanul de a inova până la sfârşit”.
Cu aceste cuvinte mi-a vorbit D.R.
într-o amiază de octombrie, senină şi
uşor grăbită să iasă în calea norilor.
Pomenesc de nori ﬁindcă cunoscutul
romancier, deşi s-a zbătut mult, n-a găsit
sponsori să-l reediteze pe F. Aderca, în
acel an 2007. A rămas, cum zicea un
bărbat prezent lângă noi, în biroul de la
editură, „pentru altădată”...
Mă tem să cred că suntem legaţi,
mai des decât am dori, de cârligele
sponsorizărilor. Dar dacă reﬂectez calm
la asemenea ipostaze, un spirit original,
de cursă lungă, precum F. Aderca, nu
are mare lucru de pierdut. Noi, ceilalţi,
cei care ne îndepărtăm fără să vrem
de „subiect”, trebuie să ne modiﬁcăm
atitudinea.
În acord cu prietenul D.R. Popescu,
sper din toată inima să mergem la reperul evocat aici şi să repunem în circulaţie
cărţile preţuitului artist, în egală măsură
poet, eseist, analist modern, memorialist, chemându-ne să-i frecventăm
permanenţele.
HENRI ZALIS
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“PURIM, EREV PURIM…”

In Bucharest and in all our
communities we celebrated Purim
5772. The Esther Book was read on
Erev Purim at the Great Synagogue
from Bucharest. The message
of Traian Băsescu, President of
Romania, was read in front of a
large public, including officials,
high prelates, diplomats, Arezoo

Hersel, cultural attaché of the
Israel Embassy, leaders of FJCR,
JCB, B’nai B’rith Romania. Dr.
Aurel Vainer, president of FJCR
and Rabbi Raphael Shaffer
wished us Hag Purim Sameach.
Erwin Şimşensohn, president of
JCB, moderated the meeting.
The fragments of the Purim show

Invited by Humanitas Publishing
House, Amos Oz, Israeli writer, made
a three-day visit in Bucharest. Oz
visited Romania for the third time,
and if in the ﬁrst two occasions –
2002 and 2004- he remained with
his fellow writers in Neptun where he
received the Ovidiu Prize, this time
he went out and met his readers,
mass media representatives, cultural
and intellectual personalities. In his
extremely rich program there were
a press conference, a dialogue with
Gabriel Liiceanu at the Romanian
Atheneum, in a overcrowded
conference hall, he received the
Doctor Honoris Causa title of the
University of Bucharest, spent a

few hours in a book shop signing
books on the occasion of the release
of a collection of his works, made
a visit to the Jewish Community
from Bucharest and offered several
interviews. The main topic of the
conversations and interviews
concerned his activity as a writer. It
was expectable due to the questions
regarding his books and heroes.
He confessed that in his childhood
he dreamt to be a book because,
in case of calamity, at least one
copy would survive, he spoke about
the way he looks for his themes –
mainly related to unhappy families,
about loneliness and solitude that
shouldn’t be confounded, the lonely
people being peninsulas linked to the
continent, meaning to the society,
whereas the solitary ones are not,
about the art of choosing the right
words and about his permanent ﬁght
against the fanaticism in his creation
and in his political attitude, as well,
about the totalitarian approach
incarnated in the Nazi and in the
communist ideology. Although
he acknowledged his parents’
European heritage, he recognized
and assumed his ambivalent attitude
towards Europe which expelled his
parents and killed many relatives
who remained in Europe. Oz
considered the European tyranny the
source of the conﬂict between Israeli

followed, while the whole show
was presented the next evening at
the Jewish State Theater. It started
with remember: more than 40 years
of Purim in the community – great
directors, great conductors, and
great actors. Some of them for a
long time in Israel, some of them
left long ago this world, most of
them are here, with us, between
us. We discovered the young kids
from the Lauder Kindergarten from
15-16 years ago as young students
today…At present, another Lauder
generation, a fantasy competition on
the scene, singing and enchanting
us with “Ani Purim” and “Hag Purim”.
Although we are permanently
assaulted by the media and on
the internet as to how to maintain
our health, some additional advice
won’t hurt. We received them from
Octavian Sava and Cătălin Stan.
The girls from «Hora» danced,
Geni Brenda and Arabela Neazi,
Nae Călugăriţa, Mihai Ciucă and
his assistant, Bianca Mateescu,
performed hilarious dialogues and
monologues. Liviu Răducă and
Radu Gheorghe made parody of
a double recital, piano and violin.
The greatest surprise: Margareta
Pâslaru. A tour de force : the JCB
choir.

Amos Oz in Bucharest
and Palestinians and expressed
openly his support for the need for
understanding between them in the
two states formula. He also afﬁrmed
in the interview to our review that
there are many Palestinians, the
silent majority, who wish to live near
the Israeli and to reach the peace
with Israel. The writer confessed
his great love for Israel, in spite all
the misunderstandings between the
Israeli themselves, and considered
the ideas confrontations useful to the
search for truth. Amos Oz decided to
come in Romania not only to please
his many readers, but also due to his
special sympathy for the Romanian
language, for the Romanian Jews
he met and with whom he lived in
Jerusalem, and in kibbutz Hulda as
well, where he lived for 30 years.
He spoke about the Jewish gene in
the Romanian culture, and about the
Romanian gene in Israel. The writer
was aware to the Romanian Jews’
sufferance during World War II, a
fact he revealed in his visit to the
Great Synagogue from Bucharest
near the exhibited images of the
Romanian Holocaust. He was glad to
be able to meet the representatives
of the Jewish community whom he
encouraged to read Israeli literature
in order to get an authentic image
of Israel.

70 YEARS FROM STRUMA
SHIPWRECK

70 years have passed since the 769 Struma
passengers’ tragedy, a ship hulled in the Black Sea.
The victims were Romanian Jews trying to escape the
anti-Jewish persecutions in the Antonescu’s regime.
This Romanian Holocaust episode was commemorated
in front of the monument of the graveless in Giurgiului
Cemetery from Bucharest. The organizers of the event
– the commemoration moment and the symposium that
followed – were FJCR, JCB, the National Institute for
the Study of the Holocaust in Romania (I.N.S.H.R.).
Among the participants were: Daniel Funeriu, presidential
counsellor, Andreea Nanu, Religious Cults counselor
for the Presidential Administration, representatives of
Bucharest District IV Municipality, of the Roman Catholic
Bishopric from Bucharest, or the Hellenic Union from
Romania, of the Embassy of Germany. His Excellency
Dan Ben-Eliezer, ambassador of Israel in Romania, Dr.
Aurel Vainer, president of FJCR, Eng. José Iacobescu,
president of B’nei B’rith Romania, Irina Cajal, State
Secretary in the Ministry of Culture and National Patrimony,
leaders of FJCR, JCB, AERVH, members of the Jewish
community from Bucharest participated to the event. Dan
Ben-Eliezer, Israel ambassador, and Eng. Paul Schwartz,
FJCR vice-president, presented the history from a
contemporary perspective. Wreaths from the Romanian
Presidency, FCER, JCB, Israeli Embassy in Romania,
BBR, from the Municipality of the Capital District IV were
accompanied by military honors. El Male Rahamim and
Kadish for the disappeared in Struma tragedy soul rest
were chanted by prime cantor Iosif Adler. The symposium
was hosted by JCC Bucharest and moderated by JCB
president. Dr. Aurel Vainer, Stelian Tănase, writer,
Professor Liviu Rotman, director of CSIER, Dr. Alexandru
Florian, general director INSHR, Dr. Lya Benjamin, Dr.
Hary Kuller, researchers at CSIER, Dr. Alina Babeş,
researcher at INSHR held presentations. Simona Ţuţuianu
read general in reserve Mihai Ionescu’s presentation . The
intervention of Eng. Paul Schwartz, vicepresident FJCR
and the TVR interview of David Stolliar, the only survivor
of Struma, ended the symposium. The commemoration
of 70 years from Struma shipwreck was marked in
Israel too. A commemorative session took place in the
Knesset, as an initiative of a loyal collaborator of the
“Jewish Reality”, Eng. Baruch Tercatin, who lost his
brother in the shipwreck. The Struma Museum from
Beer-Sheva, the “Ben Gurion” University, the HOR
Department from Beer Sheva –Negev also organized
commemorations.

Senator Dan Şova’s denying statements
Senator Dan Şova was suspended from his position
as Social Democrats Party (PSD) spokesman because
he declared that “the historical data show that 24
Romanian citizens with Jewish origin were killed in
Iaşi by the German Army soldiers (…) No Romanian
soldiers participated. It is a clear historical fact”. The
senator added: “On the Romanian territory no Jew had
to suffer and that thanks to Antonescu”. Dr. Aurel Vainer,
member of the Parliament and FJCR president said that
he was surprised, deeply sorrowed and shocked “that
a young remarkable senator of the Social Democrats
(PSD) was capable of such statement where he totally
and unequivocally deny the Holocaust in Romania. I
was very surprised by the afﬁrmation that Antonescu

saved us, all the Jews, which is so far from the truth. Of
course, one could say the measures weren’t radical all
of the time, but this doesn’t mean the Romanian Army
wasn’t involved in the killing”.
Victor Ponta, Social Democrats (PSD) president,
expressed a point of view in total disagreement with
all Şova said and announced him “he will not activate
as the party spokesman till he won’t go to Washington
to the Holocaust Museum to see with his own eyes all
that had happened, and, after he will return, maybe
he will understand that there are events we all have to
acknowledge. There was no excuse for what he declared.”
Eng. Tiberiu Roth, president of the Zionist Association
from Romania, Dr. A. Florian, general director of the

National Institute for the Study of the Holocaust in
Romania, Marco Katz, Monitoring Committee against
Antisemitism president, who made a penal complaint
against senator Şova, Dr. Michael Shaﬁr, Professor
in the Department for International Relations at the
Babes-Bolyai University from Cluj-Napoca, had strong
interventions concerning the issue. Andrei Schwartz
member of the Timişoara Jewish Community leadership,
expressed a ﬁrm and documented position, turned to the
CNA and addressed directly the senator, mentioning
that his statements represent an injury and a blasphemy
addressed to the Jews from Romania.
Confronted with all these reactions, Dan Şova
apologized and said he is sorry that he was misunderstood.
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„O seară
de neuitat,
un om de neuitat“
Concert in memoriam Dan Mizrahi z.l.
Nu mai aveai loc s-arunci un ac în sala
mică a Ateneului. Prietenii lui Dan Mizrahi
z.l., foştii lui elevi, au venit... să-l serbeze.
Cine crede că Dan Mizrahi a murit, senşeală. Din paginile volumului autobiograﬁc, apărut la „Hasefer”, „Aşa a fost”, în
interpretarea talentaţilor actori Ilinca Goia
şi Adrian Păduraru, momente dramatice şi
momente vesele îl readuceau printre noi cu
profunzimi de orgă, cu râs molipsitor. Fiecare lied sau grupaj de lieduri avea povestea
lui. Laitmotive – a trăi înseamnă a asculta,
a cânta, a crea muzică; nuntirea cuvântului
cu muzica; variaţiuni pe tema unui vers
din „Cântarea Cântărilor”: „dragostea, ca
moartea e de tare”; cum s-a născut compozitorul Dan Mizrahi; de vorbă cu sine, de
vorbă cu noi. Fiecare romanţă rezona în
memoria ﬁecăruia aşa cum o va ﬁ ascultat
prima oară: „Romanţa toamnei” se raporta
la clipa în care, la Muzeul „George Enescu”,
Dan şi Cecilia Mizrahi, interpreta sensibilă a
liedului, voce inconfundabilă de soprană, şi
autoarea versurilor, poeta Tania Lovinescu,
erau premiaţi de Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor. „Ave Maria” însemna un mod
de a spune că toţi suntem copiii aceluiaşi
Dumnezeu. Liedul era scris pentru cor, solistă şi pian. Au transpus-o emoţionant foşti
elevi, care au susţinut, de altfel, întregul
concert. O solistă remarcabilă – Alexandra
Andrei; un acompaniament pe măsură:
Verona Maier. Un ciclu de patru lieduri, pe
versurile Marianei Dumitrescu, smulsă prea
timpuriu din viaţă, care a cunoscut drumul
către moarte şi şi-a sublimat suferinţa-n
artă – leac împotriva răului –, aşa cum
avea s-o facă în ultimii lui ani compozitorul
însuşi. Nici poeta, nici compozitorul nu
credeau în dispariţie. Poeta ştia că va trăi
prin ﬁică – e vorba de cunoscuta muziciană
Ilinca Dumitrescu –; compozitorul-dascăl –
prin elevii formaţi artistic de el. Revederii
„bătrânului tei”, dorinţei de a „nu pierde clipele“, profesiunii de credinţă pentru lied, în
varianta lui românească, romanţa, le-au dat
viaţă glasurile trecând rampa ale Cleopatrei
David, Neliei Niculae, Geaninei Munteanu,
Iuliei Artamanov, Florin Diaconescu, Mircea
Ciurez, Laurei Chera, Laviniei Manot. La
pian –, cu sensibilitate, Despina Carabella
Oproiu. Seara s-a încheiat cu un fragment
din „Rhapsody in Blue”, cu Dan Mizrahi,
promotorul lui Gershwin în România - solist al Orchestrei Radio. Felicitări, doamnă
Cici, pentru acest remember! „O seară de
neuitat, un om de neuitat!”, a exclamat, încă
sub imperiul emoţiei, un spectator: dr. Aurel
Vainer, preşedintele F.C.E.R. „Pune, te rog,
reportajului tău titlul ăsta!”
E. SUHOR
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„SARA ÎN ŢARA AMINTIRILOR”
Sara Stein. Aşa-şi semna Sanda Faur z.l. cronicile teatrale – spectacole la
T.E.S. – pe vremea „Revistei Cultului Mozaic”. Stein era prescurtare de la Feuerstein, numele de-acasă, din Huşii natali, iar Sara era chiar numele ei. Unul
din puţinii jurnalişti din presa „civilă” cu aﬁrmare-n primele decenii postbelice,
care nu se „jenau” s-arate ce sunt.
Făcea parte din spiţa ziaristului în stare să „ţină” o revistă-ntreagă „intrând
în pielea” ﬁecărui gen publicistic, descinzând din familia spirituală a lui Schwartzfeld, Grindea, Mirodan. La „Realitatea Evreiască” îşi avea rubrica ei:
eseuri inconfundabile despre cărţi şi autori pe care ţi-i descoperea ca pe nişte
prieteni. Şi ce prieteni mai de nădejde îi rămăseseră, atunci când nu mai putea
ieşi-n lume?! Oamenii abia aşteptau „s-o citească”. A spus-o la catafalcul ei de
la „Filantropia” directorul Centrului Iudaic de Editură şi Publicistică al F.C.E.R.,
Alexandru Marinescu. Şi-a adăugat ceva care merită reţinut. Sanda Faur z.l.
lasă-n urmă lucruri care nu pier: articole, cărţi… „Sara în Ţara Amintirilor”, saga
de familie, a şi fost pomenită de unul din verii ei primari, ing. Marcel Hortin,
ieşean stabilit la Köln. Mulţime de oameni, mulţime de ﬂori, El Male Rahamim,
psalmodieri sacre făcute de Prim Cantorul Iosif Adler; în română – de Avram
Silberman. După ce Sara a intrat cu totu-n Ţara Amintirilor, am surprins o
fotograﬁe de grup: colege-prietene de generaţie, înlănţuite; un fel de horă-n
faţa posterităţii. (I.D.)

ULTIMUL DOCUMENTARIST AL REVISTEI
La intersecţia a două lumi, cea de dinainte şi de după 1990, doamna Amalia
Lazarovici z.l. a fost ultimul documentarist al „Revistei Cultului Mozaic”. Documentariştii noştri – pensionari - erau de cele mai diverse profesiuni. Doamna
Amalia era profesor universitar doctor în economie. Trăia pentru „fetiţele ei”,
Josemina şi Sorana, aşa le spunea, deşi una era profesoară de informatică,
şi cealaltă – studentă tot la o facultate de Politehnică. Amândouă predau la
cursurile de Talmud Tora. Când aveau câte o „fereastră”, veneau la redacţie.
Ne-am împrietenit. După ‘90, încercam să înţeleg problemele economice
noi, de care mă izbeam în existenţa de zi cu zi, cu ajutorul doamnei Amalia.
Răspunsurile se coagulau în adevărate cursuri de economie politică (pentru
începători). Au fost puţine. Doamna Amalia cu „fetiţele” au plecat în Israel.
Pe urmă - doar veşti dureroase, indirecte, pe e-mail, până la cel în care am
citit cu majuscule: MAMA… Fie-i amintirea binecuvântată! (I.D.)

MULŢUMESC, DOMNULE PROFESOR!
In memoriam prof. univ. dr. Andrei Voinea z.l.
Ascultam plecăciunile de gând făcute de prietenul de-o viaţă, maestru al
Baroului, preşedinte de onoare al A.C.P.R.I., dr. Constantin Vişinescu; editoarea
ultimelor două volume la care profesorul a fost co-autor, Doina Rizea; criticul
literar, prof. univ. dr. Nicolae Georgescu; dr. în teologie şi ﬁlozoﬁe Mihai Vasiliu;
dr. în medicină, şef de secţie la Spitalul Universitar Municipal, Horia Mureşan.
Mă aﬂam în Sala Lapidarium, arhiplină, de la Muzeul Naţional de Istorie, la
tradiţionalul Salon de Carte, Presă şi Muzică. Cinsteam împreună cu ceilalţi
memoria eminentului om de ştiinţă, profesor universitar, autor de tratate de chirurgie ortopedică premiate dar şi memorialist cu certă valoare literară. Au fost
mulţi cei care au vorbit despre „Domnul profesor, cu dragoste” - era titlul unui
ﬁlm vechi şi bun: Iancu Ţucărman, Puşa Stancu, Aurel Ianovici, Gérome Moses,
Ileana Ghenciulescu, dr. Elena. Anghel, de la Centrul F.C.E.R. de Ajutor Medical,
unde profesorul a activat multă vreme. Toţi au primit mulţumiri din partea Doinei
Voinea, soţia celui rămas să trăiască în suﬂetele noastre.
Cum mi-l amintesc? Însoţindu-mă prin ’99, când mi-am fracturat încheietura
mâinii drepte, până în sala de spital unde un fost elev al lui mi-a pus-o în ghips;
dându-mi în ﬁecare seară telefon să ştie ce fac. Atunci a fost o situaţie fericită.
Am venit acasă, mama mea era cu mine, aveam Ocrotire. Dar în 2009, când
ambulanţa m-a adus la acelaşi spital, cu tibia şi peroneul piciorului drept făcute
praf, lucrurile erau cu totul altele. „O fractură urâtă, o să trebuiască să vă internăm!”, m-a „încurajat” doctorul de gardă. Pe lumea asta, nu mai aveam pe
nimeni. Am dat câteva telefoane; nu – lui. Nu ştiu cine i-a spus. A doua zi - un
apel: profesorul Andrei Voinea: „Te va opera doctorul Gheorghe Popescu. N-ai
grijă, eşti pe cele mai bune mâini!”. Mulţumesc, domnule profesor!
IULIA DELEANU

@@@@@@ DECESE @@@@@@ COMEMORĂRI @@@@@@

La 18 martie 2012 se împlinesc 8 ani de la decesul scumpului nostru tată, socru şi bunic NASCH EMIL, din Dej,
judeţul Cluj. Va rămâne în amintirea noastră şi a celor
care l-au cunoscut şi respectat ca un om deosebit, plin de
viaţă şi devotat celor dragi. Fie-i memoria binecuvântată!
Lia ﬁică, Emil ginere, Radu nepot şi Luci cumnată.

• Cu durere şi tristeţe, Rebeca, ﬁică, anunţă împlinirea a doi
ani pe data de 2 martie 2012
de la trecerea în neﬁinţă a lui
SEIDMAN NUSEN, tatăl care
mă veghează, mă îndrumă şi
mă alină de acolo sus din ceruri.
Odihneşte-te în pace şi linişte,
tatăl meu drag! Rebeca Seidman
• Omagiu trist şi adâncă recunoştinţă pe 27 martie 2012, la 10
ani de la despărţirea de MITICĂ
COJOCARU, când suﬂetul lui
bun ne-a părăsit pentru totdeauna, îndreptându-se către Ceruri.
Dragostea, respectul şi amintirile noastre împreună vor dăinui
neschimbate peste timp.
Lacrimi şi ﬂori pe tristul mormânt! Dumnezeu să-l aibă în
pază! Adica, Daniela, Mircea,
Haris şi Răducu
• Pe data de 27.03.2012, C.E.
Bacău comemorează 10 ani de
plecarea spre cele veşnice a

La 13 ani de la deces, doamnei dirigintă MARIANA SĂRĂŢEANU, cu dragoste, o pioasă amintire. Lucia Firescu

Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară în luna ianuarie 2012: BINIER
ROZA (74 de ani, Fălticeni); CRESTINU HARI (45 de ani, Fălticeni)

Colectivul revistei „Realitatea Evreiască” este alături de
jurnalista Ioana Niţescu şi ing. José Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith – România, în durerea de negrăit încercată prin pierderea celei care a fost mama Ioanei, ﬁinţă
de rară calitate umană, ﬁneţe, devotament. Dumnezeu
s-o aibă în paza lui!
Colegii de la „Realitatea Evreiască” sunt alături de prof.
arh. dr. Tiberiu Benedek în durerea încercată prin pierderea dragului său frate, ZOLTAN – ZOLI – BENEDEK
z.l., om de mare caracter, îndrăgit de toţi cei care l-au
cunoscut. Dumnezeul să-l aibă în paza Lui!
Cu aceeaşi durere în suﬂet, amintim că au trecut patru
ani de când iubita noastră prietenă, soră, cumnată BEATRICE LEIBOVICI (Braha, pentru cititorii revistei) ne-a
părăsit pentru totdeauna. Un veşnic şi dureros omagiu.

fostului preşedinte COJOCARU
MITICĂ, cel ce a condus, în mod
ireproşabil, destinele Comunităţii
noastre.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar suﬂetul său să aibă
parte de odihna veşnică!
• La 21 februarie 2012, s-au
împlinit 12 ani de la decesul
tatălui meu, dr. ARTHUR MAIERSOHN, fost director al Policlinicii F.C.E.R. Duioase amintiri,
neşterse. Dr. Mirela Freifeld.
• Au trecut 25 de ani de când,
la sfârşit de februarie (29 Şvat),
s-a stins din viaţă iubitul meu
tată SOLOMON FAIBIŞ. A fost
un OM de o mare corectitudine,
cinste şi verticalitate care a trăit
discret şi demn şi a dăruit copiilor
săi o educaţie făcută în spiritul
binelui, frumosului şi prieteniei.
Fie-i memoria binecuvântată!
Martha Eşanu.

ANIVERSĂRI
1 martie 1922 s-a născut ITZHAK
fost premier al Israelului.
•LaRABIN,
La 2 martie 1859 s-a născut ŞALOM
•ALECHEM, marele clasic al literaturii
idiş.
La 7 martie 1929 s-a născut la
•JACOBSON.
Johannesburg
romancierul
DAN
Dintre operele sale

menţionăm: Cursa, Dans în soare, Preţul
diamantelor.
La 12 martie 1929 s-a născut la Iaşi
eseistul şi esteticianul NICOLAE
TERTULIAN. S-a stabilit la Paris.
La 15 martie 1830 s-a născut la Berlin
scriitorul PAUL HEYSE, distins
cu Premiul Nobel pentru literatură.
La 22 martie 1931 s-a născut la
New York fizicianul BURTON
RICHTER. În 1976 a fost distins cu
Premiul Nobel pentru fizică.
La 23 martie 1900 s-a născut
sociologul şi filosoful ERICH
FROMM. Una din principalele sale
lucrări este Frica de libertate.
La 26 martie 1916 s-a născut în
SUA biochimistul HAIM BENABRAHAM. A primit Premiul Nobel
împreună cu alţi doi savanţi.
La 12 martie 1859 a apărut la Iaşi
primul număr al „Gazetei românoevreieşti”. Redactor a fost M.
Feldman.
La 12 martie 1901 a avut loc la
Iaşi premiera piesei Manasse de
Ronetti-Roman.
La 13 martie 1921, ministrul de
război al României adresează
preşedintelui Uniunii Evreilor o
scrisoare în care se afirmă:
„Stimăm şi iubim pe cetăţenii evrei
întrucât au contribuit la reîntregirea
Patriei”.
La 25 martie 1896 s-a desfăşurat
la Galaţi Adunarea generală a
delegaţilor comunităţilor israelite.
Au participat 19 comunităţi din ţară.
Începând din 25 martie 1920,
ziarul „Curierul Israelit” devine
organul Uniunii Evreilor Pământeni.
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COMEMORĂRI
La 3 martie 1983 a murit
•ARTHUR
(sinucidere) scriitorul şi ziaristul
KOESTLER, născut la
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Budapesta.
La 5 martie 1939 a murit marele
filolog
MOSES
GASTER,
aflându-se în drum spre Cambridge,
unde urma să ţină o conferinţă
despre folclorul românesc.
La 7 martie 1944 a fost executat
la
Varşovia
EMANUEL
RINGELBLUM, unul din evreii
conducători ai răscoalei din ghetoul
Varşoviei.
La 9 martie 2006 a murit dr.
GHIZELA
SULIŢEANU,
etnomuzicolog, membru fondator
al Institutului de Folclor.
La 11 martie 1893 a murit
exploratorul
SAMUEL
FENICHEL, în timpul unei expediţii în
Papua – Noua Guinee.
La 14 martie 1997 a murit la Londra
reputatul regizor de film FRED
ZINNEMANN.
La 16 martie 1925 a murit la Berlin
bacteriologul şi imunologul AUGUST
von WASERMANN. A elaborat metoda de
diagnosticare a sifilisului.
La 21 martie 1986 a murit la Bucureşti
publicistul şi romancierul HORIA
PANAITESCU.
La 26 martie 1923 a murit la Paris
marea actriţă SARAH BERNHARDT.
Din repertoriul ei făceau parte rolurile
principale din Fedra, Dama cu camelii,
Hamlet (în travesti) etc.
La 28 martie 1985 a murit lângă Nissa
marele pictor MARC CHAGALL. În
creaţia sa sunt prezente şi teme iudaice.
La 31 martie 1973 a murit matematicianul
MENDEL HAIMOVICI. A fost distins cu
Premiul de Stat pentru contribuţiile sale în
domeniul geometriei şi mecanicii.
SIEGFRIED WOLF
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ז׳ אדר תשע״ב -ח׳ ניסן תשע״ב

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

פורים ,ערב פורים...

 70שנה לטביעת האונייה ״סטרומה״

בעיר בוקרשט הבירה ובכל הקהילות והיישובים היהודיים
שברומניה ,חגגנו את פורים תשע״ב .בערב פורים ,בבית הכנסת
הגדול שבבוקרשט ,נקראה ״מגילת אסתר״ בפני קהל רב ,בתוכו היו
אישים בעלי מעמד ,אנשי דתות בכירים ,דיפלומטים .מטעם שגרירות
ישראל השתתף ערֶ זוּ הרשל ,הנספח לענייני תרבות .השתתפו גם ראשי
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה ,של קהילת יהודי בוקרשט
ושל ארגון בני-ברית ברומניה .כמו כן נקרא המסר של נשיא רומניה
טראיאן באססקו .יו״ר הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה ,ד״ר
אאורל ויינר ,איחל לנו חג פורים שמח .כיו״ר הערב שימש יו״ר קהילת
יהודי בוקרשט ,מר ארווין שימשנזון .לאחר מכן נערך מופע פורים.
למחרת בערב ,בתיאטרון היהודי הממלכתי ,נערך מופע .המופע התחיל
באמירת ״זכור״  :יותר מ 40-שנה בקהילה – במאים גדולים ,מנצחים
גדולים ,שחקנים גדולים .אחדים מהם כבר חיים זמן רב במדינת
ישראל ,אחרים מתו ,ויש אמנים רבים כאן איתנו ,בינינו .כן גילינו
ילדים מלפני  16-15שנה ,אז בגן הילדים ״לאודר״ ,היום סטודנטים.
היום יש דור תלמידים חדש בבית הספר על שם ״לאודר״ ,והם אירגנו
תחרות פנטסטית מעולם הדמיון כשעלו על הבמה ,שרו ,שמחו ושימחו
אותנו עם השירים ״אני פורים״ וגם ״חג פורים״.
אמנם בעיתונות ובאינטרנט מפרטים ומסבירים מה לעשות כדי
שנהיה בריאים ,ובכל זאת – עצות נוספות לא מפריעות .את העצות
השיאו לנו אוקטאביאן סאבא וגם קתלין סטאן .כן רקדו הבנות
ניאזי ,שיחקו ודיקלמו פזמונים
ִ
מ״הורה״ ,ג׳ני ברֶ נדַ א ואראבלה
מצחיקים .כמו כן שיחקו נָ ֶאה קאלוּ גאריצַ א ,מיכאי צ׳יוּ ָקא ,העוזרת
שלו ביאנקה מאתֶ יֶיסקוּ  ,שהנחתה את המופע ; ליביו רָ דוקא וגם ראדו
ג׳יאורג׳יֶה ,שאירגנו ּ ָפ רודיה של רסיטל כפול בפסנתר ובכינור.
הפתעת ההפתעות הייתה מארגארטה פאסלארוּ  .הצלחה רבה הייתה
למקהלת קהילת יהודי בוקרשט .ברכות לבוגדאן ליפשין! ברכות להרי
אליעד! ברכות לכל מארגני המופע!

השנה מלאו שבעים שנה לאסון
טביעת האונייה ״סטרומה״ בים
השחור .אונייה שהופגזה ומתו בה
 769נוסעים .הקורבנות היו יהודים
רומנים שרצו לברוח מן הרדיפה
האנטישמית בימי משטרו של
אנטונסקו .לזכר האסון התקיימה
אזכרה באנדרטה לזכר המתים שלא
זכו לקבורה ,בבית העלמין ג׳יורג׳יו
שבבוקרשט .מארגני האזכרה והכנס
שנערך לאחריה הם הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה ,קהילת
יהודי בוקרשט ,המכון הלאומי
לחקר שואת יהודי רומניה .באזכרה
ובכנס נכחו יועץ הנשיא ,דניאל
ּפוּ ֶנריו; היועץ לענייני דתות ומינהל
נשיאותי ,אנדריאה נאנו; נציגי עיריית רובע
מספר  4של עיר הבירה; נציג הארכיבישופות
הרומית-קתולית מבוקרשט; נציג האיחוד היווני
מרומניה; נציג שגרירות גרמניה .כן השתתפו:
מר דן בן-אליעזר ,שגריר ישראל ברומניה;
ד״ר אאורל ויינר ,יו״ר הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה; המהנדס ז׳וסה יעקובסקו,
יו״ר בני-ברית ברומניה; ד״ר אירינה קאז׳אל,
מזכירת המדינה במשרד התרבות והמורשת
הלאומית; מנהיגים של הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה ,של קהילת יהודי בוקרשט,
של ארגון היהודים קורבנות השואה מרומניה;
חברים בקהילת יהודי בוקרשט.
שגריר ישראל דן בן-אליעזר וסגן יו״ר
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה,
המהנדס פאול שוורץ ,תיארו את השתלשלות
המאורע ,תוך כדי דיבור מנקודת התייחסות בת-
זמננו .את הטקס חתמה הנחת זרי פרחים מטעם
נשיאות רומניה ,קהילת יהודי בוקרשט ,שגרירות
ישראל ברומניה ,בני-ברית ברומניה ,עיריית
רובע מספר  4של עיר הבירה – ואליהם נלוו
גם סממנים טקסיים צבאיים .החזן הראשי יוסף
אדלר חתם את הטקס באמירת ״קדיש״ ו״אל
מלא רחמים״ ,למנוחת נשמותיהם של הנספים
באונייה ״סטרומה״.

בכנס שנערך במרכז הקהילתי היהודי כיהן
בתור יו״ר – יו״ר קהילת יהודי בוקרשט .במהלך
הכנס נשאו הרצאות ד״ר אאורל ויינר ,יו״ר
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה;
הסופר סטליאן תאנאסי; פרופ׳ ליביו רוטמן,
מנהל המרכז לחקר תולדות יהודי רומניה; ד״ר
אלכסנדרו פלוריאן ,מנהל המכון הלאומי לחקר
שואת יהודי רומניה; ד״ר ליאה בנימין וד״ר
הרי קולר ,חוקרים במרכז לחקר תולדות יהודי
אבש ,חוקרת
רומניה ,הדוקטוראנטית עדינה ּב ּ ֶ
במכון הלאומי לחקר שואת יהודי רומניה.
הרצאה של הגנרל )במילואים( מיכאי יוֹנסקו
נקראה על ידי סימונה צוּ צוּ יאנוּ  .דברי סגן
יו״ר הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה,
המהנדס פאול שוורץ ,והריאיון שהעניק מר דוד
סטוליאר ,הניצול היחיד מאוניית ״סטרומה״
לתחנת הטלוויזיה הרומניה  TVRחתמו את
האירועים.
יום הזיכרון ה 70-לטביעת ״סטרומה״ צוין גם
במדינת ישראל .בכנסת נערכה ישיבה מיוחדת,
ביוזמתו של כותב קבוע בכתב-העת שלנו,
המהנדס ברוך טרקטין ,ששכל את אחיו באונייה
״סטרומה״ .מוזיאון ״סטרומה״ ,שבעיר באר-שבע,
אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב ,סניף התאחדות
עולי רומניה שבעיר באר-שבע אירגנו אזכרה אף
הם.

ה צ ה ר ו ת מ כ ח י ש ו ת ש ו א ה ש ל ה ס נ ט ו ר ד ן ש ֹו ב א
הסנטור דן שובא פוטר מתפקידו כדובר המפלגה
הסוציאל-דמוקרטית בעקבות דבריו ש״הנתונים
ההיסטוריים מראים שביאסי נהרגו  24אזרחים רומניים
ממוצא יהודי על ידי חיילים מן הצבא הגרמני ...לא
השתתפו חיילים רומניים .זו עובדה היסטורית ברורה.״
הסנטור הוסיף ש״על שטחה של רומניה אף יהודי לא
סבל וזאת בזכותו של אנטונסקו״.
חבר הפרלמנט ד״ר אאורל ויינר ,יו״ר הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה ,אמר שהיה מופתע,
עצוב וכעוס ש״סנטור צעיר ומוכשר של המפלגה
הסוציאל-דמוקרטית היה מסוגל להצהיר הצהרה מסוג
זה ,בה הוא מכחיש לגמרי וללא ספק את קיומה של

ע מ ו ס
בהזמנת הוצאת הספרים
״הומאניטאס״ ,הסופר הישראלי עמוס עוז
ערך ביקור בן שלושה ימים בבוקרשט .זה
ביקורו השלישי בבוקרשט .בשתי הפעמים
הקודמות ,בשנים  2002ו ,2004-הוא נשאר
בין עמיתיו הסופרים בכפר הנופש נ ֶּפטון,
שם גם קיבל את פרס ״אובידיו״ .בפעם
הזאת הוא יצא והופיע בפני הציבור,
נפגש עם קוראיו ,עם נציגי העיתונות ,עם
אנשי רוח ,עם אינטלקטואלים .בתוכניתו
העשירה במיוחד היו מסיבת עיתונאים;
דו-שיח עם הסופר גבריאל ליצ׳יאנו
ב״אתֶ נֶאה הרומני״ ,באולם מלא עד אפס
מקום; קבלת תואר דוקטור לשם כבוד
באוניברסיטת בוקרשט; שעות אחדות
של ביקור בחנות ספרים על מנת לכתוב
הקדשות לרגל השקת סידרה מיוחדת של
ספריו בהוצאת הספרים ״הומאניטאס״;
ביקור בקהילת יהודי בוקרשט; הענקת
ראיונות אחדים.
הנושא המרכזי עליו נשאל הסופר
הישראלי נסב לגבי פעילותו כסופר .אך
טבעי הוא שהשאלות שנשאל התייחסו
לספריו ולגיבוריהם .לדבריו ,בילדותו
רצה להיות ספר בעצמו מפני שעותק
מספר יישמר גם בשעת אסון .עמוס עוז
דיבר על הדרך שבה הוא מחפש נושאים

השואה ברומניה .כמו כן הופתעתי מאוד לשמע דבריו
שאנטונסקו הציל אותנו ,את כל היהודים ,הצהרה שהיא
כה רחוקה מן האמת .בוודאי ,אפשר לומר שהצעדים
שננקטו כלפי היהודים לא היו תמיד קיצוניים ,אך אין
זה אומר שהצבא הרומני לא היה מעורב במעשי רצח״.
יו״ר המפלגה הסוציאל-דמוקרטית ,ויקטור ּפוֹנטא,
אמר שנקודת המבט של מפלגתו שונה לחלוטין מדברי
שובא .פונטא הודיע לשובא ״שלא יהיה עוד דובר
המפלגה עד שלא ייסע למוזיאון השואה בוושינגטון
ויראה במו עיניו כל מה שקרה .רק אחרי שיחזור משם
יוכל להבין שקיימים אירועים שעל כולם להכיר בהם.
לא תהיה שום סליחה על דבריו״.

ע ו ז

לכתיבה )שמתייחסים במיוחד למשפחות
לא מאושרות( ,על הבדידות ועל בידוד,
מושגים שלדבריו אין לבלבל ביניהם,
היות שהאנשים הבודדים משולים לחצי-
אי ,קשורים ביבשת ,פירושו של דבר
בחברה – והמתבודדים לא.
עמוס עוז גם דיבר על אמנות בחירת
המילים המתאימות ועל מאבקו המתמיד
נגד הקיצוניות ביצירתו ובעמדתו המדינית.
הוא גם התייחס בדבריו לטוטאליטריות
שקיבלה ביטוי בתורת הנאצים ובתורת
הקומוניזם .אף על פי שהודה במורשת
האירופאית של הוריו ,הצהיר שעמדתו
כלפי אירופה היא דו-צדדית ,היות
שאירופה סילקה את הוריו והרגה בשואה
חלק גדול ממשפחתו שנשארו באירופה.
עמוס עוז העריך שהרודנות האירופאית
היא מקור הסכסוך בין ישראלים לבין
פלשתינאים ,והדגיש בפני הקהל את
הצורך להגיע להבנה בין ישראלים לבין
פלשתינאים באמצעות חלוקת השטח
לשתי מדינות .בריאיון שהעניק לכתב העת
שלנו ,אמר הסופר שיש פלשתינאים רבים
)הרוב הדומם( שרוצים לחיות לצידם של
היהודים והיו רוצים שלום עם מדינות
ישראל .הוא דיבר על אהבתו הגדולה
לישראל ,על אף הוויכוחים שמקבלים

עמדה תקיפה נגד הדברים נקטו גם טיבריו רוט ,יו״ר
ההסתדרות הציונית מרומניה ,א׳ פלוריאן ,מנכ״ל המכון
הלאומי לחקר השואה ברומניה ,מרקו כ״ץ ,שהגיש תלונה
לבית המשפט נגד הסנטור דן שובא ופרופ׳ מיכאל שפיר
מהחוג ליחסים בין-לאומיים שבאוניברסיטת באבש-
בוליאיי מן העיר קלוז׳-נאפוקה.
בהתבססו על חומר תיעודי ,תקף גם אנדרי שווארץ
בחריפות את דברי הסנטור ,הודיע לצ׳-נ׳-א ופנה ישירות
לסנטור וציין שדבריו הם פגיעה ועלבון ליהודי רומניה.
מפני גל מחאות זה ,דן שובא אכן התנצל ואמר
שהוא מצטער אם כי דבריו הובנו שלא כהלכה.

ב ב ו ק ר ש ט
ביטוי גם בין הישראלים ,וגם העריך
שמניגודי רעיונות אלה נחשפת האמת.
עמוס עוז אמר שהחליט לבוא
לרומניה לא רק משום שקוראיו כאן
רבים ,אלא גם משום אהדתו המיוחדת
לשפה הרומנית ,ליהודים שעלו ארצה
מרומניה ,אותם הכיר ולידם חי גם
בירושלים וגם בקיבוץ חולדה ,שם גר
שלושים שנה .הוא דיבר על המרכיב
היהודי בתרבות הרומנית ועל המרכיב

הרומני בישראל .הסופר ידע על הסבל
שעברו יהודי רומניה בימי מלחמת העולם
השנייה ,והתייחס לנושא זה במיוחד בעת
ביקורו בבית הכנסת הגדול בבוקרשט,
בתערוכה בה מוצגות תמונות מן השואה
של יהדות רומניה .הוא שמח על
שהתאפשר לו להיפגש עם נציגי הקהילה
היהודית ,ועודד אותם לקרוא ספרות
ישראלית ,כי באמצעותה ילמדו על דמותה
האמיתית של ישראל.
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ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta şi de
meseria divertismentului

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

A N E C D O T E D E M U LT Ş T I U T E
Adeseori zâmbesc atunci când întâmplări vechi, aproape uitate, îmi revin subit
în minte. E la fel când întâlnesc ﬁguri
cunoscute, dar mă întreb cum îi cheamă
şi, abia când îşi spun numele, amintirile
revin şi odată cu ele şi zâmbetul. Nu vi
se întâmplă şi dvs. acelaşi lucru? Ei bine,
un vechi amic, Eugen Rotaru, mi-a trimis
nişte anecdote de mult ştiute şi tot de
atâta timp uitate. Şi am zâmbit. Sper să
zâmbiţi şi dvs.
BUSINESSMENII
La cofetăria lui Şloimale din Tel-Aviv a
apărut un anunţ: „Intrarea evrerilor strict
interzisă”. Isac, enervat, i-a ţinut lui Şloimale o predică grozavă:
– Ei cum, Şloimale, ai pus tu un asemenea anunţ? Tu, care ai suferit din pricina legionarilor, tu, care ai fost deportat
în Transnistria şi abia ai scăpat, tu, care
pe vremea comuniştilor ai fost dat afară
din partid pentru că aveai o soră în Israel,
tocmai tu să devii antisemit şi să interzici
evreilor intrarea în cofetăria ta?
– Tu, Isac, ai gustat îngheţata mea?
*
EXPLICAŢIA
Burăh are 68 de ani şi o nevastă mult
mai jună. Pe neaşteptate, ea îl anunţă
că e gravidă.
– Ei, cum se poate asemenea minune? se destăinuieşte Burăh rabinului.
– Se poate! îi răspunde înţeleptul
învăţat, clătinând din cap. Uite, eu am
auzit despre un evreu care se plimba în
Sahara, având numai o umbrelă găurită.
Deodată, înaintea lui a apărut un leu
ﬁoros. Ce să facă bietul evreu? Cum nu
avea altă armă, a dus umbrela la ochi şi
a strigat: PAF! Şi leul s-a întins mort!
– Ei, cum e posibil?
– Este! Probabil că îndărătul evreului
s-a aﬂat şi un tânăr vânător.
*
ALTĂ AFACERE
Mişu Şt. Popescu are un botez şi se
duce la Nuhăm, patronul unei crame.
– Câţi litri are butoiul ăsta?
– 50 de litri.
– Şi la ăsta câtă apă trebuie să adaug?
– Păi, tot 50 de litri.
Mişu cumpără butoiul şi a doua zi vine
cu o falcă în cer şi una în pământ.
– Ce mi-ai făcut, bre? Vinul tău a fost
de nebăut. Toţi invitaţii l-au scuipat!
– Aha! Şi tu ai băgat!
*
CE-I PLACE
– Un singur lucru îmi place la nevasta
lui Oişie.
– Care?
– Că nu-i nevasta mea!
*
ACELAŞI
– Alo, cabinetul domnului profesor
doctor în neurologie Goldenberg?
– Da.
– Vă rog, cât costă o consultaţie la
domnul profesor?
– 300 de şekeli. La a doua consultaţie,
jumătate.

Gastronomica

– Mulţumesc!
– După două zile, pacientul vine la
consultaţie.
– Eu am mai fost odată la dumneavoastră. Acum ce tratament îmi indicaţi?
– Acelaşi ca şi prima oară.
*
PENTRU CINE?
Cei doi soţi sunt seara în pat. Sună
telefonul.
EL: Dacă e pentru mine, nu sunt
acasă.
Ea răspunde la telefon.
EA: E acasă!
EL: Păi, a fost vorba că...
EA: Era pentru mine!
*
ZESTREA
Moişe îşi mărită fata:
– Îi dau zestre 10.000 de şekeli pentru
ﬁecare an al ei.
– Dar câţi ani are Suzy?
– 16 primăveri.
– E prea tânără pentru David al meu.
*
CÂND?
– Ei, ce faci? O iei? Îţi place?
– De plăcut, îmi place. Dar am impresia că se bâlbâie. Spune-mi, e doar
o întâmplare, pentru că era emoţionată?
Totdeauna se bâlbâie?
– Nu, numai când vorbeşte!
*
GHICITOAREA
– Am fost la ghicitoare. Mi-a spus că
nu mă mai iubeşti!
– De ce dai bani pe lucruri inutile?! Eu
puteam să ţi-o spun pe gratis.
*
SCHIMBAREA
– Ce mult te-ai schimbat! Înainte, când
ne aşezam la masă, îmi vorbeai. Spuneai
vrute şi nevrute. Era aşa de vesel. Acum
taci şi mănânci.
– Ce vrei, dragă? Şi tu te-ai schimbat. Între timp ai devenit o bucătăreasă
perfectă!
*
ALERGATUL
– E adevărat că bărbatul tău, la vârsta lui, aleargă după fete? Şi tu nu spui
nimic?!
– Ce să spun, dragă? Şi câinii aleargă
după maşini. Şi chiar dacă prind una,
parcă pot să şofeze?!
*
SĂRIŢI, BANDIŢII!
În mijlocul Parisului, un atac banditesc
la o bancă!
– Mâinile sus! Nu mişcă nimeni!
În faţa pistoalelor, toţi clienţii băncii se
supun şi ridică mâinile. După ce bandiţii
au golit seifurile, încep să se ocupe şi de
buzunarele celor prezenţi. Adună absolut
toţi banii acestora. Şmil, care se aﬂa şi
el în bancă, se adresează unuia dintre
gangsteri:
– Nu vă supăraţi, domnule. Eu sufăr
de reumatism. Pot să las mâna jos pentru
câteva clipe?
Banditul, milos, că doar e şi el om,
îşi dă seama că Şmil nu e periculos şi

Pui cu ciuperci

Ingrediente: ½ kg ciuperci, patru linguri de margarină, două linguriţe de usturoi
zdrobit, ¾ ceaşcă făină, piper după gust, opt bucăţi de piept de pui dezosat şi fără
piele, două pahare de vin alb sec, o jumătate de pahar suc de lămâie.
Ciupercile şi usturoiul se călesc în două linguri de margarină. Se face un amestec
de făină şi piper prin care se trece carnea de pui. Se topeşte restul de margarină şi
se prăjeşte carnea câte două minute pe ﬁecare parte. În vasul cu ciuperci se pun
vinul, sucul de lămîie şi carnea. Se acoperă şi se lasă 20 de minute la foc mic. Se
serveşte cu orez sau cu paste. (E.G.)

îi îngăduie să coboare mâna. Ba chiar
îl lasă s-o ducă la buzunarul de la piept.
De aici Şmil scoate o mie de franci şi îi
înmânează vecinului său, Iţic.
– Ţineţi-i. Îţi datoram! Mă apăsa conştiinţa şi m-am gândit să ţi-i înapoiez cât
mai repede!
*
UNDE AI SĂ DORMI?
– Mamă, Hilda la telefon! Am o veste
mare!
– Spune-mi-o!
– Mă mărit!
– Bravo! Asta chiar e o veste bună!
Măritişul devreme e sănătate curată!
– Da, mamă. Dar el nu e evreu. Are
altă religie!
– Nu-i nimic. Eu nu am avut niciodată
prejudecăţi!
– Dar el e negru!
– Ei şi? Nici rasistă nu am fost niciodată!
– Însă nu are nici slujbă.
– O să vă întreţin eu. Săracu’ taică-tu

ne-a lăsat ceva, când s-a prăpădit.
– Dar nu avem nici unde să locuim!
– O să staţi la mine!
– Nici pat nu avem!
– O să dormiţi în patul meu!
– Şi tu unde ai să dormi, mamă?
– Nu te îngriji de mine. Eu, oricum,
după ce închid telefonul, o să cad jos
moartă.
*
AMANTUL FATAL
Raşelica are un amant. Pentru a-l
putea anunţa pe frumosul cuceritor că
soţul dumneaei este absent, a decis ca la
sosirea amantului să-i arunce pe fereastră
o monedă de 50 de bani, semn că drumul
este liber. Soseşte ora convenită. Amantul
e în stradă, soţul e la o partidă de poker.
Raşelica deschide fereastra şi aruncă
moneda. Trece un sfert de oră, o jumătate,
dar amantul nu urcă. Impacientată, Raşelica deschide din nou fereastra şi strigă:
– Ce s-a întâmplat? De ce nu vii?
– Nu găsesc moneda!

INTEGRAME IUDAICE
Transmis

În judeţe!

Emisari

Plecat
Orizont

de COSMIN MIUŢE

Născută în
oraşul ...

Nume (foto)
În soft!
În hamac!

Prinsă pe
margini!

Primul
pe ﬁr
A enunţa

Combativ

A versiﬁca

În dosare!

Extrase
din bătaie!

Etapă

Gingaş
Iţe
În cartier!

Traduce primul
roman în 195...
În horă!
Prenume
(foto)
În note!
Sâmburi
de piersici!

Ion Vianu

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, TUDOR VIANU
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Drumul
spre teatru

„Blazonul” de Shalom Ash

Dacă nu aţi auzit până
acum de Shalom Ash, veţi
face cunoştinţă cu universul lui prin premiera de la
TES (în limba idiş) cu „Blazonul”.
Veţi aﬂa cu acest prilej din foaia-program că e vorba de un reprezentant de
seamă al literaturii idiş, ﬁu de negustori
educat în tradiţia spiritului iudaic, născut
în 1880, pe meleagurile Poloniei. Din
al său Kutno natal – Ash a ajuns (via
Wroclaw – Varşovia) să călătorească
la Ierusalim şi, apoi, să emigreze, prin
1914, în S.U.A. S-a reîntors în Polonia,
împins de nostalgia pe care o evocă în
„Reîntoarcerea lui Chaim Lenderer”. S-a
stabilit apoi lângă Tel Aviv, la Bad Yam,
unde (cel ce a fost cândva şi preşedintele idiş al PEN-club-ului) a murit în 1957.
***
„Blazonul” este o piesă despre
suferinţele declasării sociale şi morale
şi despre alegerea catastroﬁcă a unor
iluzorii căi ale redresării. Asistăm la
crepusculul celor din urmă Groisglick
– familie ce cunoscuse altădată, trăind
la înalte standarde materiale şi spirituale – fericirea şi „grandoarea”. Bătrânul
este rupt de realitate, ca şi inconştient,
cufundat în amintire şi vizitat de fantomele trecutului. Şi mai halucinantă este
supravieţuirea ﬁicei mai mari – cea mai
obsedată de fantasma cândva atotputernicei şi protectoarei mame (acum defunctă). Sub semnul unor utopice soluţii
de redresare, tânărul Leon este împins
către o căsătorie cu Roza, o bogată şi
vulgară ﬁică de hangiu, ce vânează nu
atât un viitor soţ, cât „un blazon”. Ceea
ce reuşeşte printr-o tranzacţie (vânzarecumpărare) pe care o încheie cu cinism
aﬁşat şi brutalitate.
***
...Un fundal cu fotograﬁi mărite ce
atârnă strâmb pe perete, ceea ce sugerează o dereglare ca după un cutremur...
Teancuri de cărţi frumos legate – acum
împachetate pentru a fi mutate sau
înstrăinate ...Un pian la care nu se mai
cântă ...Un tablou uriaş (reprezentând
o impunătoare şi bogată matroană – o
falnică „idişe-mame”), târât prin casă de
o tânără ce pare cu minţile tulburate. De
altfel, „fantoma” aceasta a mamei – ca
semn şi măsură a „grandorii şi decadenţei”, a ruinei morale – îi va urmări pe toţi
membrii neamului Groisglick.
Imaginile declinului social vor ﬁ înlocuite în casa Gurkiher cu metaforele
hiperbolice ale unei opulenţe aﬁşate,
ostentativ şi speculativ (geamantane cu

bani, un panopticum
feeric luminat – pe cât
de grandios pe atât de
kitsch!)
„Blazonul” a fost
considerată, în genere, ca o piesă „cehoviană”. În abordarea
tânărului regizor Andrei Munteanu (şi
a scenograﬁlor Adrian Damian – Ana
Cântăbine) sunt dezvoltate, evitându-se
însă psihologismul, alte două registre.
Urmărim, pe de o parte, o ampliﬁcare
a stărilor de dezolare, abulie şi spaimă
existenţială, ori a celor de vegetare
între viaţă-vis-coşmar, între realitate şi
fantasme ale eroilor nefericiţi şi în criză.
Ni se propune, pe de altă parte, o ampliﬁcare violentă a vânei unei satire ce
preferă grotescul şi burlescul. Interpreţii
insistă pe dominantele lipsei de personalitate, ale orbirii, neputinţei, fricii de a
trăi a perdanţilor şi – prin contrast – pe
energia, forţa de corupere şi manipulare
a parveniţilor. Astfel, încremenit, parcă
paralizat într-un fotoliu, Niculae Călugăriţa ipostaziază expresiv disoluţia eului,
abulia, alienarea, fuga din realitate,
plutirea în coşmar a tatălui Groisglik. (O
stare împinsă la extrem şi de straniile
apariţii tăcute ale Veronicăi Bantaş). Iar
Veaceslav Grosu insistă (voit demonstrativ) pe agitaţia, zbaterea haotică,
tentativele ridicole ale lui Leon de a fugi
şi a se ascunde; pe neputinţa maladivă
a personajului. Îndrumată către o linie
mai apropiată de un joc realist, insistând
pe ﬁresc, pe optimismul tinereţii şi pe
farmecul spontaneităţii, evoluează Ecaterina Ţugulea (Wanda, soţia lui Leon)
ca, de altfel, şi Iolanda Covaci (Zose).
Oarecum în acelaşi stil: Luana Stoica
(Tante), care insistă pe versatilitatea şi
cupiditatea „intermediarei”.
Cum spuneam, „Blazonul” propune
imagini puternic contrastante. Remarcăm – în registrul opus, al conturului
în apă tare, al atitudinilor stridente şi al
mişcărilor energice: Arabela Neazi, care
ﬁxează cu tuşe groase agresivitatea,
cinismul, suﬁcienţa, lipsa de scrupule
şi de suﬂet a Rozei. Amuzanţi şi plin de
nerv sunt – prin jocul lor ce insistă pe automatisme, sau mai degrabă pe efecte
clauneşti Mihai Ciucă şi Mirela Nicolau,
ori interpreţii cuplului comic al „verilor”:
Viorel Manole şi Mihai Prejbeanu.
La ecoul afectiv al spectacolului contribuie şi efectul limbii idiş, bine stăpânită
şi fructiﬁcată expresiv de către regizorul
Andrei Munteanu.
NATALIA STANCU
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Dacă vă număraţi printre cei care sunt
convinşi că senatorul Dan Şova a greşit
sau a comis o simplă gafă atunci când a
aﬁrmat că în România nu a fost Holocaust
şi că „nici un evreu nu a avut de suferit”, vă
rog să nu mai citiţi acest editorial.
Şi asta, ca nu cumva să vă enervaţi.
Pentru că eu, unul, sunt convins că purtătorul de cuvânt al PSD, suspendat, dar nu
demis, nici nu a greşit şi nici nu şi-a pierdut
capul când a aﬁrmat că în România nu au
fost ucişi evreii şi că la Iaşi au fost omorâţi
douăzeci şi patru de cetăţeni români de
origine evreiască, dar ei au fost ucişi de
soldaţii din armata germană.
Aceste vorbe au fost spuse dintr-un
calcul politic rece, gafa a fost premeditată,
motiv pentru care senatorul nici nu a fost
pedepsit. Singura măsură luată de Victor
Ponta pentru că omul său de legătură cu
presa a comis infracţiunea de negare în
public a Holocaustului, pedepsită de Legea
107/2006 cu închisoare de la şase luni până
la cinci ani, a fost să îl trimită pe senator la
Washington: „Astăzi l-am anunţat că nu mai
activează ca purtător de cuvânt al partidului
până când nu pleacă la Washington, la
Muzeul Holocaustului”.
Deşi este tânăr, Victor Ponta a învăţat
bine lecţia de la înaintaşii săi, pe vremea
cărora dacă un înalt personaj devenea
incomod, era numit ambasador. La fel şi
Dan Şova, nu mai este purtător de cuvânt
pînă când nu se întoarce de la Washington
cu lecţia învăţată. După aceea, e spălat şi
nevinovat ca un prunc. În loc de închisoare,
domnia sa stă pe banii partidului în America, până se mai uită lucrurile.
De altfel, junele purtător de cuvânt,
aﬂat într-o scurtă perioadă de ieşire de
sub lumina reﬂectoarelor (va aﬂa domnia
sa la Washington că asta la americani se
cheamă to keep a low proﬁle), nu are nici
o problemă să se exprime limpede, atunci
când o vrea sau, cum zice Caragiale, când
o cer interesele partidului. Scuzele cerute
(chipurile) arată că Şova ştie să spună ce
vrea, dar decât aşa scuze, mai bine tăcea.
„Regret profund dacă declaraţiile mele de
la postul amintit de televiziune au fost interpretate în sensul în care aş ﬁ negat, ﬁe
şi o secundă, suferinţele poporului evreu şi
vinovăţiile autorităţilor române de atunci”.
Desigur, negarea nu a durat o secundă şi
senatorul a tot revenit la ideile sale, le-a
întărit şi subliniat. Dar acum, tot noi suntem
proşti, că n-am înţeles ce voia Dan Şova să
ne spună când zicea că în România nu a
suferit nici un evreu şi că armata română,
poliţia şi alte instituţii nu au făcut nimica rău,
doar nemţii au omorât douăzeci şi patru de

O recuperare de zile mari
Ştiam de romanul
Familia Calaff şi de
prezenţa scriitoricească aparte a regretatei
Iulia Soare de la criticul Henri Zalis. Eram
prevenit că reeditarea
pe care o pregătea
Editura Hasefer va ﬁ o
surpriză pentru mulţi.
Însă mărturisesc că
nu mă aşteptam la
proporţiile acestei recuperări, care ne propune nu numai un
scriitor viabil ci şi o revizuire a grilelor
literare cu care operăm, cel puţin la nivelul
deceniului ’50-’60.
Avem de-a face cu un roman masiv,
scris într-un stil uşor (şi voit) desuet, în
care întâlnim o sagă de familie: cea a
întreprinzătorului Emil Calaff. Genurile
Realitatea
cărţii

REALITATEA EVREIASC|
REDACŢIA: Bucureşti,
str. Popa Nan, nr. 70
Tel. / fax: 021-322.75.60
www.fcer.jewish.ro
realitateaevreiasca@gmail.com
Serie nouă a
REVISTEI CULTULUI MOZAIC
Fondată în 1956
de Şef-Rabin dr. Moses Rosen

proxime la care gândul ne duce instantaneu sunt Duiliu Zamﬁrescu, Hortensia
Papadat-Bengescu şi Petru Dumitriu. Dar
Iulia Soare are un proﬁl narativ distinct de
ﬁecare dintre aceştia. De Duiliu Zamﬁrescu o desparte mediul urban al Galaţilor, în
care este localizată saga familiei Calaff, de
Hortensia Papadat-Bengescu se deosebeşte prin perspectiva balzaciană asupra
familiei burgheze, iar de Petru Dumitriu,
simultaneitatea generaţiilor.
Şi, de fapt, apărut în 1956, înaintea
romanului lui Petru Dumitriu, textul Iuliei
Soare a fost un pic ocultat de succesul
Cronicii de familie. Pe nedrept. Nu numai
pentru că, neﬁind contaminat de „virusul”
ideologic, care a afectat volumul al III-lea
al Cronicii..., romanul Familia Calaff se
poate citi şi azi fără note explicative. Ci
şi pentru că familia Calaff, faţă de clanul
Vorvorenilor, este o familie burgheză evre-
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iască, aﬂată într-un
oraş multicultural şi
multietnic, pe fondul
celei mai bune perioade din istoria României: primul pătrar
al secolului trecut.
Romanul este
construit nu ca o succesiune a generaţiilor, ci în jurul personalităţii dominatoare a lui Emil Calaff. Care
nu este nici asimilist, nici izolaţionist, ci îşi
trăieşte ﬁresc, împreună cu familia, condiţia de evreu şi de mare burghez român,
unul dintre stâlpii societăţii din Galaţi. Îmi
place foarte mult şi faptul că Iulia Soare
evită nu numai dezbaterile pro sau contra
unuia dintre curentele care au jalonat viaţa
comunităţii evreieşti româneşti la începutul
secolului al XX-lea. Îmi place încă şi mai
mult faptul că ea evită tendenţionismul lite-
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Gândul
scris

evrei la Iaşi! Şi noi nu am
înţeles, pentru că el, de fapt, nu ni se adresa
nouă. Cei cărora li se adresa, au înţeles şi
au ţinut minte!
Mizând pe faptul că unii cititori au fost
destul de perverşi ca să ajungă până aici
cu lectura şi nu au lepădat ziarul la primele
rânduri, aşa cum i-am rugat, să încercăm
să vedem şi de ce a fost nevoie de acest
scandal şi cui serveşte el.
Simplu, el serveşte atragerii tuturor celor
pentru care între „naţionalism” şi „patriotism” există un semn de egalitate şi care
sunt, eventual, dezamăgiţi de prestaţia unor
partide naţionaliste. Dan Şova nu are cum
să promită că va mări lefurile, dar el ştie că
să-i înjuri niţel pe evrei şi să joci pe cartea
naţionalismului nu are ce rău să facă. Mai
ales că se ştie că în România legile sunt
făcute ca să le respecte fraierii.
Iar după ce îl faci pe extremist să se
simtă bine, să-şi dea coate şi să le spună
colegilor săi: „L-ai văzut, bă, aseară pe ăla
la televizor? Le-a zis-o j...lor, dat dracului,
tipu’!”, îţi ceri niţel scuze, că nu ai spus ce
ai spus sau că nu ai fost înţeles şi că îţi
pare la fel de rău pe cât îi părea lupului că
i-a mâncat iezii caprei.
Desigur, scuzele nu le mai reţine nimeni,
răul a fost făcut şi Dan Şova, încununat
ca un apostol al românismului. Şi, dovadă
că nu exagerez, iată ce scrie un cititor pe
forumul unui cotidian: „Am citit cu mult interes multe din comentariile la acest articol
şi constat cu uimire că există o prăpastie
adâncă între atitudinea mass mediei româneşti şi ceea ce gândesc cititorii. Nu am
văzut nici un articol în mass media românească care să aibă o atitudine nuanţată
sau care să ﬁe scris de un istoric autentic.
Toate articolele conţin informări seci sau/şi
acuzaţii şi insulte la adresa lui Dan Şova”.
Quod erat demonstrandum.
Demersul descris mai sus nu comporta
nici un risc, pentru că, şi dacă ar ﬁ fost
luată o măsură mai dură, Dan Şova ar ﬁ
devenit imediat un martir pe altarul spălării
obrazului naţional, o victimă a conspiraţiei
evreieşti.
Iar după ce va ﬁ stat la colţ, pe undeva
prin Washington DC, după ce uitarea se va
ﬁ aşternut pe acest scandal, Dan Şova poate reveni şi îşi poate recăpăta oﬁcial funcţia,
în timp util pentru a-şi folosi renumele în
preajma campaniei. „Mai ţii, bă, minte, ăsta
e ăla de le-a zis-o j..lor!”
Nu ştiu alţii, dar eu promit să ţin minte
şi, spre deosebire de Şova, nici nu am cui
şi nici pentru ce să îmi cer scuze!
ALEXANDRU MARINESCU
rar. Emil Calaff nu este caricaturizat, cum
e, de pildă, Micu Braun în celebrul roman
al lui I. Peltz, Foc în Hanul cu Tei. Această
autoare, complet necunoscută înainte de
apariţia romanului Familia Calaff, dovedeşte o maturitate literară remarcabilă şi
o stăpânire a mijloacelor literare absolut
de invidiat. Căci şi stilul uşor vetust este
asumat: o lume „balzaciană” se cade
narată într-un stil „balzacian”; orice alt stil
romanesc ar ﬁ fost inadecvat.
O recuperare de proporţii, care ne
obligă să adăugăm încă un nume pe lista,
destul de scurtă, a autorilor de mari romane din anii ’50. Păcat că destinul a răpit-o
prea devreme pe Iulia Soare, frângând
o carieră literară ce se anunţa mai mult
decât promiţătoare.
RĂZVAN VONCU
* IULIA SOARE – Familia Calaff, ediţia a II-a, prefaţă de Henri Zalis, Editura
Hasefer, Bucureşti, 2011.
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