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Israel la 64 de ani
Anul acesta statul Israel împlineşte 64 de
ani. Astăzi este un stat democratic, dezvoltat
din punct de vedere economic, ştiinţific şi
cultural, statul poporului evreu, care a reuşit
să absoarbă circa jumătate din evreimea mondială, deşi nevoit să facă faţă multor greutăţi:
ameninţarea din partea lumii arabe, nerecunoaşterea dreptului la existenţă de către o
parte a acesteia, probleme interne. Ziua lui de
naştere, Yom Haaţmaut (Ziua Independenţei),
este la 5 Iyar. Anul acesta va ﬁ devansată cu o
zi, pentru a nu coincide cu începutul Şabatului
şi a nu împiedica desfăşurarea ceremonialului.
Îmi amintesc o povestire pe care mi-a
spus-o un prieten israelian, regretatul ﬁlosof
Iacov Lavie. În ziua proclamării independenţei
statului la Ierusalim la 5 Iyar 5708 (1948), era
acasă, la Haifa, adolescent. Vestea a ajuns
noaptea. Un vecin batrân, evreu religios originar din Basarabia, a bătut în uşă cu putere,
strigând în limba idiş: ”Der Maşiah iz gikimn!”
(A venit Mesia!). În rândul evreilor care locuiau
în Palestina, bucuria era de nedescris. Ca şi
în rândul majorităţii evreilor din Diaspora, între
care cei de la Bucureşti. O răbufnire spontană
de bucurie. Deşi sionismul modern nu era
identic cu mesianismul, evreii simpli vedeau
întemeierea statului Israel ca împlinirea speranţei mesianice. M-am întrebat adeseori ce ar
ﬁ fost dacă întemeierea statului Israel nu ar ﬁ
fost în 1948, ci cu 10 ani mai înainte. Poate că
o parte a victimelor Holocaustului ar ﬁ rămas
în viaţă, ar ﬁ ajuns în patria lor istorică. Poate
că dacă nu ar ﬁ fost Cartea Albă, nu ar ﬁ fost
nici Cartea Neagră. Recunoscut de ONU ca

stat pentru a compensa suferinţa evreiască în
timpul Holocaustului, Israelul a devenit un stat
democratic asemănător cu cele occidentale şi
a ajuns o putere economică şi politică importantă, care nu poate ﬁ trecut cu vederea pe
plan internaţional. Să ne amintim şi de faptul
că relaţiile israelo-române sunt bune, ele se
dezvoltă în toate domeniile, precum şi de faptul
că majoritatea obştii evreieşti din România,
circa 400.000 persoane, au emigrat în Israel
de-a lungul deceniilor, atât ei cât şi urmaşii lor
contribuind la dezvoltarea statului evreu şi la
evoluţia pozitivă a relaţiilor lui cu ţara natală.
În seara din ajunul Zilei Independenţei
va ﬁ arborat drapelul naţional. Serbări vor
avea loc în principalele oraşe, precum şi în
baze militare, atât în seara de ajun, cât şi în
cursul zilei. În sinagogi vor avea loc rugăciuni
speciale, binecuvântând statul, recitându-se
şi psalmii de laudă, Hallel. A fost redactată o
carte de rugăciuni (Sidur) specială pentru Yom
Haaţmaut. Mulţi oameni serbează această zi
prin excursii şi picnic. În cursul zilei are loc
Concursul internaţional de cunoaştere a Bibliei
Ebraice (Hidon HaTanah Habeinleumy), iar
seara, decernarea Premiului Israel, cel mai
prestigios premiu din ţară. Posturile israeliene de radio şi televiziune transmit programe
speciale, iar ziarele israeliene publică numere
speciale dedicate sărbătorii.
La mulţi ani Israelului de ziua lui de naştere!
Precum şi speranţa realizării păcii şi urări de
dezvoltare continuă în toate domeniile!
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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„În momentul
în care taci,
începi
să construieşti
dictatura“

Israel Sabag: „Bereshit 5 Iaşi
a fost un mare succes”
Wilhelm
Filderman
şi încercările lui
de salvare
a evreilor români
de la deportare

Aurel Vainer,
membru
de onoare
al Academiei
Oamenilor
de Ştiinţă
din România

ANUNŢ
Luni, 30 aprilie 2012,
va avea loc Reuniunea
Consiliului de
Conducere al F.C.E.R.

Exemplu de
normalitate
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AGENDA PREŞEDINTELULUI
ŞI DEPUTATULUI F.C.E.R.
La o privire de ansamblu, agenda preşedintelui şi deputatului
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, din intervalul scurs de la numărul
precedent al revistei, arată pe cât de diversă pe atât de bogată:
• lucrul în comisii; • în cadrului Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (GPMN); • practicarea comunicării intercomunitare; • participarea la evenimente culturale de anvergură;
• vizite în comunităţi; • primirea în Academia Oamenilor de
Ştiinţă din România – Filiala Iaşi; • prezenţa la „Bereshit” – Iaşi;
• acordarea de interviuri în media românească; • prezenţa la
emisiunea săptămânală „În mijlocul vieţii” la Radio Shalom;
• intervenţii privind relaţiile Filderman-Antonescu la Institutul
„Wiesel”; • participarea la întruniri internaţionale.
În poﬁda faptului că lucrările din plenul Camerei Deputaţilor
au avut de suferit din cauza separării anormale între coaliţia
guvernamentală şi opoziţie, dr. Aurel Vainer a participat la votul
din plenul Parlamentului în care s-au adoptat deciziile de alegeri
ale membrilor organelor de conducere la Consiliul Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Comisia Naţională pentru
Valori Imobiliare, Comisia pentru supravegherea pensiilor private. De menţionat că senatorul Radu F. Alexandru, membru al
Comunităţii Evreilor Bucureşti, a fost ales membru al Comisiei
Naţionale a Audiovizualului. La Comisia de Politică Economică
şi Privatizare, deputatul F.C.E.R., vicepreşedintele acesteia, a
condus dezbaterile privind Tratatul de guvernanţă economică în
ţările U.E., urmând ca acesta să ﬁe supus discuţiilor şi votului
în plenul Camerei Deputaţilor şi al Senatului. La una din întrunirile Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, deputatul
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, împreună cu liderul Grupului, Varujan
Pambuccian (Uniunea Armenilor din România), deputaţii Gabriel Dragoş Zisopol (Uniunea Elenă din România) şi Miroslav
Adrian Merka (Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din
România) au participat la dezbateri informale despre proiectul
guvernamental de modiﬁcare a legislaţiei privind restituirea bunurilor conﬁscate abuziv de regimul comunist. Poziţia Grupului
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale este de a nu aproba proiectul în forma actuală, ﬁindcă nu este favorabil organizaţiilor pe
care le reprezintă şi nici persoanelor ﬁzice deposedate abuziv
de proprietăţile lor. La sărbătorirea, de la Ploieşti, a Zilei Naţionale a Greciei, la invitaţia domnului deputat Dragoş Zisopol,
au participat deputatul F.C.E.R., subsecretarul de stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Irina Cajal, consilierul pe
probleme de cultură al Federaţiei, dr. ing. José Blum, şeful de
Cabinet al preşedintelui, ec. Silvian Horn, şi Silviu Vexler. Au
luat cuvântul E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în
România, dr. Aurel Vainer şi Irina Cajal.
La simpozionul, organizat la Suceava de instituţii administrative, universitare, culturale locale, despre viaţa şi opera lui
Beniamin Fundoianu – Benjamin Fondane, deputatul F.C.E.R. a
accentuat asupra evreităţii scriitorului şi a raportării sale la cultura română, discurs apreciat de auditoriu. Preşedintele F.C.E.R.
a avut o întâlnire de lucru cu conducerea comunităţii sucevene
privind înﬁinţarea Muzeului Evreilor din Bucovina, într-un spaţiu
anume rezervat în sinagogă. De asemenea, domnia sa a vizitat
Sinagoga din Siret şi Templul din Rădăuţi, ambele – în curs de
restaurare. La Rădăuţi, a discutat cu preşedintele Comunităţii,
Igo Koﬂer, despre reinaugurarea Templului, prin manifestări
culturale complexe în cadrul Zilelor Rădăuţiului: simpozion
despre „Evreii din Rădăuţi, pagini de istorie şi viaţă”, programe
susţinute de formaţii artistice ale unor comunităţi apropiate, dar
şi ale celor din Oradea şi Cluj. Preşedintele F.C.E.R. a vizitat
Templul renovat din Roman şi a acordat Medalia de Onoare
„Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România” deputatului
Culiţă Tărâţă şi preotului Cristian Gălăţeanu din acest oraş.
Domnia sa a primit titlul de membru de onoare al Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România – Filiala Iaşi. Au fost prezenţi
preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, dr.
g-ral (r) Vasile Cândea, care a rostit laudatio, vicepreşedinţii
Academiei, prof. univ. dr. Ion Bazgan şi prof. Alexandru Adrian
Badea. Un cuvânt introductiv a fost rostit de prof. univ. dr. ing.
Anghel Stanciu, recent ales preşedinte al Senatului Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi”. Au luat parte conducători ai unor
instituţii de învăţământ superior, numeroase cadre universitare ieşene, colegi de la GPMN, parlamentari din PDL şi PNL.
Discursul de recepţie a fost rostit de dr. Aurel Vainer, cu tema:
„Contribuţia evreilor la istoria şi cultura Moldovei”, iar prof. univ.
dr. Ion Solcanu a susţinut discursul de răspuns.
Printre apariţiile notabile în media românească ale preşedintelui şi deputatului F.C.E.R. s-au numărat interviul de atitudine,
pe portalul on-line „Ziare.com”, faţă de manifestări antisemite şi
negaţioniste, interviuri despre semniﬁcaţiile Pesah-ului la Radio
România Actualităţi şi Radio România Internaţional, un amplu
interviu despre istoria şi cultura evreilor moldoveni la postul TV
Iaşi, dedicat studenţilor. La emisiunea „În mijlocul vieţii”, de la
Radio Shalom, avându-l ca gazdă pe preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, i-a avut ca invitaţi pe : vicepreşedintele F.C.E.R.,
ing. Paul Schwartz, directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici,
consilierul cultural, dr. ing. José Blum, tânărul Silviu Vexler. În
emisiunea din 10 aprilie a.c., producător – şeful de Cabinet al
preşedintelui, ec. Silvian Horn, domnia sa l-a avut ca invitat pe
şeful Cancelariei Rabinice, Eduard Kupferberg.
Dr. Aurel Vainer va participa la Forumul Global anual al organizaţiei American Jewish Committee şi la Reuniunea Consiliului
Executiv al Congresului Evreiesc European de la Praga.
IULIA DELEANU

În vizorul BBR: asistenţa socială şi medicală
Ciclul „Prezent şi perspectivă în activitatea
F.C.E.R. pe anul 2012” a început cu „prioritatea
zero” a vieţii noastre comunitare: asistenţa socială şi
medicală. Informarea a fost prezentată de directorul
D.A.S.M., ec. Gulyas Attila. S-a arătat că: • sursele
ﬁnanciare ale D.A.S.M. sunt F.C.E.R. – 40%, Joint
– 10% şi Claims Conference – 50%; • există 16 comunităţi mari – peste o sută de membri, 7 comunităţi
mici – între 50 şi o sută de membri, 9 comunităţi
foarte mici – până în 50 de membri, 27 de obşti.
Serviciile socio-medicale asigurate de F.C.E.R. –
D.A.S.M. sunt acoperite de Programul Demnităţii,
Programul de îngrijire la domiciliu, Project Vision,
Copii în nevoie. Există şapte categorii de asistenţă
socială şi medicală, plus o categorie M-N, în care
sunt incluşi parteneri de viaţă supravieţuitori neevrei,
care au fost căsătoriţi peste 25 de ani cu evrei. În
categoria A de ajutor, în care intră cei cu pensii până
la 1 200 lei, fără a se lua în considerare pensia germană şi beneﬁciile Legii 189; categoria B – cei cu
pensii între 1 200 – 1 600 lei; categoria C – peste
1 600 lei pe lună; categoria D – donatorii, cu regim
special; categoria E – foşti colaboratori ai F.C.E.R.,
evrei şi neevrei; categoria F – cei născuţi până la
8 mai 1945; categoria G – membri ai A.E.R.V.H.
cu pensii mai mari de 1 600 lei. În categoria M-N
– parteneri de viaţă neevrei cu pensii sub 1 200
lei. La Centrul F.C.E.R. de Ajutor Medical (CAjM)
există 12 specialităţi medicale. Se fac consultaţii la
domiciliu şi analize la domiciliu, în cazul persoanelor
nedeplasabile. Serviciul stomatologic oferă nu numai consultaţii şi tratamente, dar şi proteze dentare
la preţ modic. Există problema numărului redus de
medici, dat ﬁind salariile modeste pe care le poate
oferi D.A.S.M. Deocamdată, serviciul – oftalmologie

nu are medic. 760 de vârstnici din ţară beneﬁciază
de îngrijire la domiciliu; 340 în Bucureşti, 420 în
provincie. Căminul „Amalia şi Şef Rabin dr. Moses
Rosen” din Bucureşti beneﬁciază de 110 locuri, din
care, în prezent, sunt ocupate 85. Căminul „Eva Elişeva şi Adalbert Huber” din Arad are o capacitate de
23 de locuri. Au primit felicitări echipele de voluntari
sociali ai BBR şi F.C.E.R. La discuţiile pe marginea
informării au participat preşedintele şi vicepreşedintele BBR, ing. José Iacobescu şi ing. Anette Vainer,
preşedintele şi vicepreşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer şi ing. Paul Schwartz, Boris Marian Mehr,
col. Aurel Ianovici, prof. Veronica Bârlădeanu, dr.
Irina Cajal, preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn,
dr. Alexandru Elias, prof. Rosa Arsene Brumfeld,
Sara Wexler, ing. Osy Lazăr, Eva Galambos, Jean
Bercu, Gérome Moses. S-au ridicat probleme privind: • salarizarea personalului medical; • ajutorul
cu fapte din partea voluntarilor; • tratarea ﬁecărui
caz social în parte, nu – standardizat; • importanţa
vizitelor la domicilii; • ajutorarea celor cu situaţii
speciale născuţi după 1945; • donaţii din partea
membrilor BBR; • ajutorarea tinerilor fără serviciu;
• efectuarea unui studiu demograﬁc intern de către dr. Hary Kuller, ing. Nilu Aronovici, Janina Ilie,
membri ai BBR; • mărirea numărul de meşteri pentru reparaţii în locuinţele asistaţilor. BBR este „una
din cele mai importante loji din sud-estul Europei”,
a spus preşedintele BBE, Ralph Hoffman într-o
scrisoare către preşedintele BBR. S-a accentuat
asupra mai marii prezenţe la întruniri a membrilor
Forumului. O propunere similară - din partea lui
Silvian Horn: un Oneg Şabat cu rezidenţii Căminului
„Rosen”. Loja din Frankfurt a oferit un sejur pentru
10 tineri din BBR. (I.D.)

O neg Şabat c u membrii B’nai B’rith
La invitaţia JCC Bucureşti, la 23 martie a.c., membri ai Forumului B’nai B’rith „Moses Rosen” au
luat parte la un Oneg Şabat. Înaintea acestui eveniment, ei au participat şi la serviciul religios de vineri
seara de la Sinagoga Mare, unde pericopa săptămânii a fost tălmăcită de un membru al BBR, Erwin
Şimşensohn, preşedintele C.E.B. El a reuşit să scoată în evidenţă elemente noi ale esenţei predicii din
acel sfârşit de săptămână. Masa de Oneg Şabat a fost precedată de citirea rugăciunilor de Kabalat
Şabat şi cântecele, interpretate cu multă dăruire de participanţi. La cina festivă, prezidată de Shai Orny,
directorul JCC Bucureşti, a luat cuvântul şi ing. José Iacobescu, preşedintele BB România, care a mulţumit pentru invitaţie şi a promis că vom mai face multe acţiuni comune. (E.G.)

Pesah 5772 în Comunităţi
şi obşti din ţară
Evrei şi neevrei au participat,
ca şi în alţi ani,
la serile de Seder
în comunităţi din
ţară. Faptul accentuează, o dată în
plus, deschiderea
universală a sărbătorii: eliberarea de
un sistem opresiv
şi eliberarea interioară culminând cu
primirea Tablelor Legii, cod de conduită morală pentru oameni
de toate religiile, ﬁindcă Dumnezeu este unul pentru toţi, indiferent de modul în care ei îl slujesc. Serile de Seder colectiv
5772 au fost încă un
Bacău
prilej de manifestare
a pro-semitismului,
contrapondere în
faţa recrudescenţei
antisemite şi ascensiunii fenomenului
de antiisraelism în
contemporaneitate.
Prin grija F.C.E.R.,
n-a existat evreu
în România - chiar
şi în localităţi unde
mai sunt doar câţiva -, care să vrea să respecte tradiţiile de
Pesah, în cele opt zile în care se consumă azimă şi făină de
azimă, şi să n-o poată face. În comunităţile mari, unde există
restaurante rituale,
Suceava
dar şi în comunităţile mici, în obşti,
aşijderi, unde gospodine evreice pricepute au pregătit
bunătăţile speciﬁce sărbătorii, serile
de Seder au fost
celebrate aşa cum
ne ghidează Hagada şel Pesah.
Botoşani

Felicitări
de Pesah
Mult stimate domnule
dr. Aurel Vainer, deputat
Cu ocazia
sărbătorilor
de Pesah,
vă adresăm
în numele domnului
Rabin Iacov
Fridman, în
numele Hasidimi-lor merkaz hasidei
Buhuşi, cele
mai calde
urări, sănătate şi realizarea dorinţelor
numai în bine.
Pesah kasher ve shameah
ASCHER KOENIG

Ambasadorul Franţei
la Bucureşti împărtăşeşte
durerea evreilor români
Într-o scrisoare de mulţumire pentru
mesajul adresat Ambasadei Franţei de
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
deputat, ambasadorul Franţei la Bucureşti, E.S. Philippe Gustin, arată, între
altele, că este „alături de doliul prin care
trece comunitatea dvs. după actul incaliﬁcabil care a fost comis la Toulouse.
După ce tocmai am depus, la Preşedintele României, scrisorile de acreditare
în calitate de Ambasador Extraordinar şi
Plenipotenţiar al Republicii Franceze în
România, aş ﬁ onorat dacă programul
dvs. vă permite să îmi acordaţi o audienţă”.
Ambasadorul Franţei transmite condoleanţe şi asigură de profundul său
respect.
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Interviu cu ing. IVAN BLOCH, preşedintele Comunităţii Evreilor din Lugoj
„Dorim să menţinem existenţa comunităţii cât mai mult posibil”
În poﬁda formaţiei tehnice şi a profesiei de inginer, Ivan Bloch este un
idealist, un promotor al umanismului şi iubirii pentru Israel. Activ în primele
programe ale Sohnutului în România, ale taberei de la Szarvas şi implicat
în Asociaţia Sionistă, cel care conduce de 20 de ani comunitatea evreilor din Lugoj, deci de la vârsta de 40 de ani, a acumulat până astăzi
o importantă experienţă cu semenii săi, cu problemele pe care le are
o comunitate restrânsă numeric dar care doreşte să continue să
trăiască mereu cu fruntea sus. Foarte activ în organizaţia Rotary,
în care a fost inclusiv Guvernator Districtual, pe lângă alte funcţii
importante deţinute, Ivan Bloch este o personalitate cunoscută a oraşului
bănăţean în care îşi desfăşoară activitatea profesională şi comunitară. Cei
doi copii ai săi, Miriam şi Max, se numără printre tinerii cei mai implicaţi în
programele evreieşti de tineret din România.
- Domnule preşedinte, vă rugăm să
ne familiarizaţi puţin cu istoria comunităţii evreilor din Lugoj, pe care, probabil,
nu prea mulţi o cunosc.
- Comunitatea Evreilor din Lugoj este a
doua din judeţul Timiş şi a treia ca mărime
din întregul Banat, inclusiv Arad. Evreii s-au
stabilit în Lugoj la sfârşitul secolului al XVIIlea, deşi se vorbeşte despre cetatea de la
Jdioara (Jidovar), în traducere înseamnă
„cetate evreiască”, la 15 km de Lugoj,
construită de romani, în speţă de centurii
evreieşti din armata romană.
Primele forme de organizare au avut
loc la începutul secolului al XVII-lea, când
a fost construită şi o sinagogă, pe locul
actualei sinagogi, şi care, în anul 1840, a
fost distrusă în urma unui incendiu. În anul
1843 s-a construit actuala Sinagogă, pe
care în cei 170 ani de existenţă au îngrijit-o
înaintaşii noştri şi actuala conducere, ﬁind
în permanenţă în funcţiune. Chiar în prezent
efectuăm reparaţii interioare şi exterioare
pentru întărirea structurii de rezistenţă şi
conservarea ediﬁciului, primind sprijin în
acest an de la F.C.E.R.
Aş dori să subliniez participarea membrilor comunităţii, care erau în număr de 500,
la mişcarea revoluţionară din 1848, aceştia
ﬁind prezenţi pe Câmpia Libertăţii din Lugoj,
în frunte cu rabinul din acea vreme, Oppentreimer, şi preşedintele Deutsch.
Manifestările pe plan economic şi cultural au fost evidente, membrii comunităţii
având un rol activ în dezvoltarea economică
şi culturală a oraşului. Spre exemplu, prin-

cipalele fabrici care au dat caracterul de
oraş industrial în industria uşoara au fost
evreieşti: Industria Textilă Lugoj, Moara şi
Ţesătoria Lugoj, Filatura de Mătase Naturală şi fabrica Braun, Banat şi Lengyel.
- Vă rugăm să ne evocaţi câteva personalităţi ale acestei comunităţi.
- Spaţiul nu ne permite să evocăm
numeroasele personalităţi pe care le-a dat
această comunitate în toate domeniile, de
aceea mă rezum la cele de recunoştere
europeană şi mondială: compozitorul Kurtag
Gyorgy, deţinător a numeroase premii internaţionale şi care trăieşte în Franţa. Pentru
activitatea sa şi legătura sa profundă cu
şcoala lugojeană a primit titlul de Cetăţean
de Onoare al oraşului Lugoj; compozitorul
şi dirijorul Ernest Földvari (Paldi), care a
trăit în Elveţia; artistul liric – bariton Oszkar
Kalman la Opera Regală din Budapesta;
tenorul Czitrom Geza – prim solist al Operei
maghiare din Cluj şi, o perioadă îndelungată, prim cantor al Sinagogii noastre. Trebuie
să amintim aici şi personalitatea savantului
de renume mondial Teller Ede, care are
origini lugojene pe linie maternă.
Una dintre familiile evreieşti cele mai
reprezentative din oraşului nostru a fost
familia Neumann, reprezentată prin dr.
Fülop Neumann, dr. Iuliu Darvin Neumann,
dr.Emanuel (Mano) Neumann (primul director al spitalului din Lugoj, construit în 1911),
dr. Odon Neumann, dr. Iosef Neumann şi
prof. Maria Neumann.
Trebuie să evidenţiez, în mod special,
pe muzicianul şi publicistul Schwager To-

bius, care a trăit în România şi în Israel,
ca profesor şi dirijor la diferite ﬁlarmonici
şi care ne-a lăsat prin testament o parte
din bunurile sale, fapt ce ne-a ajutat să
rezolvăm din punct de vedere financiar
numeroase acţiuni, printre care reparaţii la
cimitir, inclusiv ridicări de pietre funerare.
Ne putem mândri şi cu personalităţi din
domeniul universitar, în viaţă, cum sunt
medicul prof. dr. Edgar Pick, de la Universitatea din Tel-Aviv, şi prof. dr. Tiberiu Braun,
profesor la Universitatea din Budapesta.
Apoi, figura luminoasă a Rabinului
Emanuel Lenke, una dintre personalităţile
neologe de excepţie, apreciat şi respectat
de întregul oraş şi care a făcut parte din
comitetul de onoare pentru primirea regelui
Ferdinand la Lugoj.
- Care este viaţa comunităţii astăzi,
cum reuşiti să o păstraţi vie?
- Am putea vorbi de o viaţă în comunitate ca într-o familie. Fiecare dintre noi
îl ştie pe celălalt, cu problemele lui, ﬁe de
sănătate ﬁe de alta natură, şi în măsura în
care putem, ne ajutăm. Avem astăzi 30 de
evrei şi cu ascendenţă evreiască la Lugoj şi
10 la Obştea din Caransebeş, în total 40 de
evrei, la care se adaugă partenerii de viaţă,
12 persoane. În total 52 de persoane. Din
anul 2010 nu mai avem Minian din cauza
lipsei unui oﬁciant (fostul oﬁciant are 92 ani)
şi a numărului scăzut de bărbaţi, majoritatea
în serviciu. Cu toate acestea ne întâlnim la
marile sărbători, la festivităţile de Hanuca
şi Purim.
Trebuie să ne concentrăm asupra
activităţii din cimitir, pornind de la baza
materială, refacerea capelei şi a morgii,
întreţinerea în condiţii bune a aleilor, dar mai
ales, prin păstrarea obiceiurilor şi obligaţiilor
faţă de cei trecuţi în eternitate.
Într-un cuvânt, la biroul Comunităţii vin
cu încredere toţi enoriaşii pentru a vorbi
cu preşedintele, cu secretarul şi cu ceilalţi
membri ai consiliului de conducere. Cu toate
că posibilităţile ﬁnanciare sunt mult limitate,
vreau să arăt că am trăit din fonduri proprii,
fără subvenţii şi uneori am ﬁnanţat salarii,
reparaţii, unele ajutoare.
- Ce v-aţi dori pentru această comunitate?
- Dorim să menţinem existenţa comu-

nităţii cât mai mult posibil, să conservăm
ediﬁciile comunitare, să ﬁm buni cetăţeni
ai urbei şi prin aceasta să atragem cât mai
mulţi prieteni, care să înţeleagă iudaismul.
Credem astfel că încercările de manipulare a unor cetăţeni împotriva instituţiilor
noastre – mă refer la deteriorarea, mâzgălirea faţadei sinagogii – vor ﬁ tot mai rare
sau vor dispărea.
Una dintre problemele esenţiale este
legată de înlocuirea generaţiilor. Încercăm
să atragem oameni mai tineri, eventual la
început de pensie, doritori să activeze în
viaţa comunitară. Trebuie să subliniem că
avem relaţii corecte cu autorităţile locale şi
cu celelate culte religioase.
- Fiind o comunitate mică, credeţi
că există posibilităţi de colaborare în
regiune?
- Timpul ne arată că în regiunea noastră,
Banat, se deschid posibilităţi de colaborare
între comunitatea noastră şi cea din Timişoara. Aceasta se bazează şi pe trecutul
comun al celor două comunităţi, reprezentat
prin vizitele dese ale prim-rabinului Ernest
Neumann la Lugoj de-a lungul anilor. Înﬁinţarea JCC la Timişoara şi programele
variate existente ne oferă posibilitatea de a
participa la diferite acţiuni. Primii paşi s-au
făcut, nu rămâne decât să continuăm pe
acest drum.
- În opinia dumneavoastră, care sunt
temele principale care trebuie să preocupe în acest moment lumea evreiască?
Fără să încerc o abordare globală a
acestei întrebări, mă voi referi la un aspect:
experienţa mea central şi est europeană,
bazat pe fenomenul Szarvas.
Cred că educaţia iudaică reprezintă o
temă centrală. Programele care au apărut
în ultimii ani în Europa, printre care şi Paideia, seminariile de la JRegions sau Universitatea Comunităţii Evreieşti Europene
”Bereshit”, trebuie susţinute şi promovate.
La fel ca şi programele educaţionale oferite
de Cancelaria Rabinică – F.C.E.R. şi JCC.
Sunt convins că ele oferă oportunităţi
extrem de bune ca tânăra generaţie să se
dezvolte şi să se reconecteze la iudaism.
- Vă mulţumesc!
LUCIANA FRIEDMANN

Prietenia dintre români şi evrei, recunoscută şi medaliată la Roman
Galeriei personalităţilor cărora le-a fost
conferită medalia onoriﬁcă Prieten al Comunităţii Evreilor din România li s-au adăugat,
la începutul lunii aprilie, preotul Cristian
Gălăţeanu, preşedintele Asociaţiei „Caritas”,
şi deputatul Culiţă Tărâţă, cunoscut om de
afaceri.
Festivitatea a avut loc în Sinagoga din
Roman, construită în 1926 şi inaugurată în
1930, după cum a menţionat preşedintele
CE Roman, prof. Iancu Wexler. Amintindu-şi
cum au decurs lucrurile înainte de a începe
reparaţia sinagogii, preşedintele CE Roman
a subliniat că părintele Cristian Gălăţeanu
a avut un rol deosebit în activităţile care au
pregătit începerea lucrărilor la sinagogă. „El
ne-a chemat, ne-a instruit şi a luat asupra
sa obligaţia de a face legătura între CE din
Roman şi Secretariatul pentru Culte, ceea
ce a fost de mare importanţă pentru că s-au
urgentat lucrările şi s-au realizat o serie de
lucruri pe care Comunitatea nu le putea
înfăptui”, a spus preşedintele Wexler.
„Avem nevoie de frumuseţe şi de cer
înstelat”, a spus dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., felicitându-l pe Iancu Wexler
pentru frumuseţea sinagogii refăcute, dar
şi pentru împlinirea vârstei de 79 de ani,
dintre care 35 au fost petrecuţi ca profesor
de limba română.
Referindu-se la medalia „Prieten al Comunităţii Evreieşti din România”, dr Aurel
Vainer a subliniat că aceasta este acordată
în semn de recunoştiinţă şi apreciere a
valorii personalităţilor cărora li se decernează această distincţie. Printre laureaţi se
numără Regele Mihai, preşedinţii României
Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian

Băsescu, înalte feţe bisericeşti, intelectuali
precum scriitorul israelian Amos Oz, publicistul Stelian Tănase, care s-a declarat
extrem de impresionat de primirea medaliei,
precum şi actorul Alexandru Arşinel, care
după o viaţă petrecută pe scenă a aﬁrmat
că niciodată nu a avut aşa emoţii ca atunci
când i s-a decernat medalia onoriﬁcă a
F.C.E.R.
Medalia, a cărei realizare a fost propusă
de Silvian Horn, are inscripţionate cuvintele
„Iubitor de pace, iubitor de oameni”.
Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul
Schwartz, a fost cel care le-a înmânat Brevetul şi Medalia de Onoare atât preotului
Cristian Gălăţeanu, cât şi deputatului Culiţă
Tărâţă.
Cel dintâi a primit distincţia pentru activitatea susţinută, orientată spre cunoaşterea
şi valoriﬁcarea legăturii spirituale între evrei
şi creştini, în respect faţă de valorile iudaismului, implicare directă şi sprijin în soluţionarea cu celeritate a lucrărilor de refacere
a Sinagogii Leipziger, apropierea şi stima
arătată faţă de evreii din România şi Statul
Israel, ataşamentul faţă de CE Roman.
Preotul Gălăţeanu a dedicat medalia bunicului său şi a fost deosebit de emoţionat,
subliniind că vine dintr-o familie în care prietenia faţă de evrei s-a manifestat de multă
vreme, dat ﬁind că bunicul său a salvat de la
moarte o mamă evreică şi pruncul acesteia.
Preotul Cristian Gălăţeanu a mai amintit că
„Trenul Morţii a staţionat la câteva sute de
metri de casa înaintaşilor săi, care au dus
de mâncare celor pe care îi numeau fraţii
lor. După atâţia ani, sunt eu aici, pentru a
primi această medalie, în numele lor”, a

spus preotul emoţionat.
După încheierea festivităţii, părintele
Cristian Gălăţeanu a declarat, pentru Realitatea Evreiască: „Această medalie reprezintă nu atât o recunoaştere pentru mine, cât
recunoştinţa pentru înaintaşii mei. Mă refer,
aşa cum am spus, la bunicul meu care, aﬂat
pe frontul din Uniunea Sovietică, a salvat o
mamă şi un copil. Nu-i cunoscuse dinainte
dar, ca soldat, avea voie să salveze pe
cineva dintr-o casă minată. S-a dus acolo,
cu riscul de a ﬁ şi el ucis, şi i-a ieşit în cale
această mamă şi copilul său. Mai multe
amănunte nu ştiu, dar îmi amintesc de o
fotograﬁe pe care o aveam acasă, înfăţişând
mama şi copilul. După război, ştiu că bunicul
s-a întâlnit cu soţul celei pe care o salvase
şi care trăia atunci în URSS şi a primit de
la acesta mulţumiri din tot suﬂetul. Dar nu
au putut ţine legătura, din cauza regimului
de dinainte de 1989”.

În altă ordine de idei, preotul Gălăţeanu
a ţinut să sublinieze prestigiul de care se
bucura preşedintele Wexler pe vremea când
era dascăl. „Tot Romanul îl cunoaşte pe
domnul profesor şi îmi amintesc că, atunci
când a intrat odată în biroul nostru, secretara s-a ridicat şi a spus că este un om cu
totul deosebit”.
Medalia pentru deputatul Culiţă Tărâţă i-a fost înmânată fiului acestuia,
ﬁindu-i decernată pentru sentimentele sale
de prietenie şi respect faţă de tradiţiile
populaţiei evreieşti, pentru susţinerea în
Parlamentul României a propunerilor legislative care vizează aﬁrmarea drepturilor
şi libertăţilor minorităţilor naţionale, pentru
disponibilitatea de a veni în sprijinul nevoilor
oamenilor.
Preşedintele Vainer a mai adăugat că
evreii nu îi uită niciodată pe cei care le-au
fost prieteni şi care i-au ajutat. „Mormântul
doamnei Agarici, aﬂat la Cimitirul Belu, a fost
refăcut cu sprijinul ﬁnanciar al F.C.E.R.. Ne
amintim cu toţii de momentul când doamna
Agarici, pe atunci şefa Crucii Roşii, a oprit
Trenul Morţii pentru a da apă evreilor şi a
evacua morţii, ameninţând că dacă nu i se
permite, nu se va da la o parte din calea
trenului.
Recunoştinţa evreilor se îndreaptă şi
către fostul primar al Cernăuţiului, Traian
Popovici, declarat „Drept între Popoare” de
Yad Vashem. Popovici a reuşit să salveze
18.000 de evrei de la deportare. F.C.E.R. a
reuşit să îi asigure o pensie şi a construit
un monument în localitatea Fundu Moldovei,
de unde este originar”, a spus Aurel Vainer.
ALEXANDRU MARINESCU
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FĂRĂ PESAH, N-AM FI EXISTAT CA POPOR
Înainte de Seder, la Sinagoga Mare
din Bucureşti, Rabinul Rafael Shaffer şi
Prim Cantorul Iosif Adler au oﬁciat serviciul divin de Minha Maariv şi de Kabalat
Şabat – anul acesta prima seară de Seder a coincis cu intrarea în Şabat –, şi a
fost citit mesajul de felicitare din partea
preşedintelui României, Traian Băsescu.
O parabolă sugerând momentul ieşirii din
Miţraim a făcut obiectul predicii rostite de
Rabinul Rafael Shaffer.
Există câteva întrebări esenţiale pentru descifrarea lumii moderne, al căror
răspuns îl găsim redeschizând, an de an,
eterna Hagada şel Pesah: cum trebuie să
gândească un om care vrea să ﬁe liber;
cum să-şi cucerească şi cum să-şi apere
libertatea; cum să se elibereze de mentalitatea de sclav. Mesader-ul Seder-ului colectiv 5772, de la Centrul Comunitar Evreiesc din Capitală, preşedintele C.E.B.,
Erwin Şimşensohn, a pus în evidenţă
indubitabila valoare educativă a sărbătorii, aşa cum îşi găseşte ea expresie în
Exodul: „Şi să spui ﬁului tău: Aceasta este
reamintirea celor făptuite de Dumnezeu
pentru noi când am ieşit din Egipt”. Un
mod de a sublinia că, în iudaism, istoria
nu înseamnă trecut, ci prezent; înseamnă
memorie prevalând asupra literei moarte.
De asemenea, mesader-ul a făcut diferenţa între libertatea colectivă şi libertatea
individuală, respectiv, între libertatea
ﬁzică şi conştiinţa libertăţii sau libertatea
spirituală. Eduard Kupferberg, coordonatorul Cancelariei Rabinice, a subliniat,
la rândul său, semniﬁcaţia sărbătorii în
contextul eliberării evreilor din robie. Dar
Pesah are şi o valoare spirituală, a atras
el atenţia. Este luna libertăţii, când trebuie
să eliminăm hameţ-ul din suﬂetul nostru
şi să ne redobândim şi acolo libertatea. A
urmat „ﬁlmul” Seder-ului. Rabinul Rafael
Shaffer a înălţat cele trei maţot, spunând:
„Aceasta este pâinea amarului pe care
au mâncat-o strămoşii noştri în Miţraim.
Cei ﬂămânzi să vină să se aşeze la masa
noastră, cei în suferinţă să vină să serbeze cu noi sărbătoarea de Pesah”. „Kol
dihﬁn” a interpretat corul C.E.B. Rabinul
a ascuns aficoman-ul, pentru ca unul
dintre copiii care-l vor găsi să primească
un dar, drept răsplată; tradiţionalul mod
de a menţine trează atenţia celor mici.

Lideri ai F.C.E.R., C.E.B., BBR, ai unor
departamente ale Federaţiei au citit fragmente din Hagada. Mesader-ul a descifrat
simbolurile de pe cheara (platoul tradiţional), alternanţe între bucuria de a ﬁ om
liber şi viaţa plină de oprimare din robie.
Desluşim, în această înlănţuire de
metafore, nevoia de echilibru în tot ce
gândim şi făptuim, concepţia noastră
despre lume, axată covârşitor pe etică:
relaţiile omului cu Dumnezeu, relaţiile
omului cu semenii. Este şi ceea ce a
pus în lumină preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, care a arătat că libertatea
nu trebuie confundată cu anarhia, că ea
este statuată de Decalog, şi – prin aceasta - a relevat deschiderea universală a
sărbătorii. O altă conotaţie universală:
succesul primei revolte împotriva sclaviei
din istoria umanităţii. Încă un lucru demn
de reţinut: avem o istorie de 5772 de ani,
o istorie pe care noi o retrăim. Fără Pesah
n-am ﬁ existat ca popor, fără Tora – n-am
avea speciﬁcitate. Hagada - acest original
manual de istorie, ﬁlozoﬁe, înţelegere a iudaismului – îmbină cronica evenimentelor
petrecute cu strămoşii noştri acum peste
3 500 de ani cu semnul de întrebare ca
mijloc de cunoaştere: „Ma niştana hailaila
haze…” – „Prin ce se deosebeşte această
noapte de celelalte nopţi?”. „Halaila haze,
halaila haze…”., iată cântecul reluând-o.
Toate întrebările converg către acelaşi
numitor: conştiinţa că omul e născut să
ﬁe liber. Există patru ipostaze ale ﬁilor,
de care vorbeşte Hagada, - înţeleptul,
nelegiuitul, naivul şi cel care nu mai ştie
să întrebe - punând ﬁecare câte o întrebare despre Seder din unghiul lui de
vedere. Fiecare – metafore ale legăturii
generaţiilor cu iudaismul: apropiate de
învăţătura sa, negând-o, neştiind-o şi fără
să mai aibă vreo legătură cu aceasta. Altfel spus – traiectorii de istorie evreiască.
Interesant: ciclul este reluat, iudaismul are
capacitate de renaştere: nepoţii celor care
s-au îndepărtat de iudaism se reapropie
de valorile strămoşeşti. Din nou – corul
C.E.B. a însuﬂeţit Seder-ul cu nemuritoare
cântece de Pesah: „Daienu”, „Ehad mi iodea”, dar, mai ales, „Had Gadia”, cântecul,
aparent, copilăresc, de fapt, preﬁgurare a
vremurilor mesianice, în care Dumnezeu
va veni şi „va tăia” moartea. Un episod

A C Â N TA , A T E R U G A , A I U B I
Seder cu Prim Cantorul IOSIF ADLER

Pentru Prim Cantorul Iosif Adler sinagoga are un efect straniu. Ridică privirea
şi constată uimit că vede cerul. Religie?
Dumnezeu este pentru el un ideal pe
care-l purtăm în suﬂetele noastre; ﬁecare
are în suﬂet propriul Dumnezeu iar, dacă
cineva se poartă urât, atunci Dumnezeu
se întristează. N-o spune în cuvinte. O
cântă. Elementele universului, le-a descoperit aici. Oricum ar ﬁ lumea-de-afară,
muzica aceasta e arhipeleagul lui. Aici
totul se transformă prin spiritualizare,
zbuciumul e disciplinat printr-o arhitectură
riguroasă care alină. De sărbători, în faţa
Aron Kodeş-ului, el este cel care, prin
forţa glasului său, creează îmbrăţişarea
omului cu Dumnezeu.
Sunt 12 ani de când Prim Cantorul
Iosif Adler împlineşte o miţva: atunci
când ultimul prim cantor „pământean”,
Willy Harnik z.l., s-a sfârşit, a ascultat de
chemarea Marelui Rabin Menachem Hacohen, şi-a lăsat familia în Israel – soţia,
Miriam, copiii şi nepoţii – şi a (re)venit
în comunitatea evreiască din România
pentru a împlini o misiune sacră. L-am
ascultat şi de Erev Pesah 5772, la Sinagoga Mare, apoi de Seder, îmbrăcat în
alb, culoarea puriﬁcării, purtată de oﬁciant
doar în marile momente religioase: Iom
Kipur, Pesah.

• De ce primele două cine de Pesah
se cheamă Seder?
• Seder înseamnă Ordine, dreptate
socială, nevoie de a împăca legea cu
mila, autoritatea cu integritatea. Seder-ul precede revelaţia Legii: Cele
Zece Porunci, glasul lui Dumnezeu.
• Ce vă spune participarea la acest
Seder?
• Nu numai acum „îmi spune”; de
ﬁecare dată când mă aﬂu la Seder,
mi-aduc aminte de Seder-ele copilăriei din Transilvania natală: tata
- mesader, mama binecuvântând
lumânările, noi, cei şase fraţi… Aud
în gând cum cântam împreună…
• Înţeleg. Vă e dor…
• Mi-e dor şi de copiii şi nepoţii care,
acum, fac Seder-ul în Israel…
• În ﬁecare an, de Pesah, vin în România să ﬁu împreună cu soţul meu,
adaugă doamna Miriam Adler. Să
se simtă mai puţin singur. Ne vine
greu şi lui şi familiei noastre… Dar
o facem pentru ca viaţa evreiască
din comunitatea-mamă să continue,
completează soţul ei.
O mărturisire despre exerciţiul spiritual
al menirii de hazan: a cânta, a te ruga,
a iubi.
E. SUHOR

vesel: „negocierea” aﬁcoman-ului găsit
de copii; un altul încărcat de ﬁlozoﬁe:
al cincilea pahar cu vin rămas neatins,
pregătit pentru Eliahu Hanavi, vestitorul
acelor timpuri sugerate la sfârşitul lui
„Had Gadia”.
Ca în ﬁecare an, masa de Seder desfăşurată la JCC, într-o sală arhiplină, a
fost onorată de oaspeţi de marcă, prieteni
ai comunităţii. Ambasada Statului Israel
a fost reprezentată de Arezoo Hershel,
consilier cultural. Printre invitaţi, ing.
José Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith
România, dr. Radu Negrei, consilier al
Primarului general al capitalei, Bogdan
Georgescu, directorul Consiliului de
Control al Primăriei, Marian Vanghelie,
primar al Sectorului V, acad. Vasile Cândea, preşedintele Academiei Oamenilor
de Ştiinţă, şi academician Ion I. Bazgan,

vicepreşedinte, Florin Frunză, secretar
de stat la Secretariatul pentru Culte, Stan
Alexandru şi Emilian Corniţescu, profesori
universitari la Facultatea de Teologie Ortodoxă, fraţii Sorin şi Andrei Dimitriu (Camera de Comerţ şi Industrie a României,
respectiv Filarmonica de Stat „George
Enescu“), Doru V. Ionescu, director editorial al Radiodifuziunii Române, Nadia
Ionescu, director delegat Relaţii Internaţionale din Camera Deputaţilor, Veronica
Bârlădeanu, secretar al Asociaţiei Culturale de Prietenie România-Israel, conf.
univ. George Mircea Botescu, precum şi
sponsorii - Ionel Ciuclea (Supercom S.A.),
Monica Tatoiu (Fundaţia „Noi citim”), Gabriel Chiriac (Romarta S.A), familia Silviu
şi Sara Vexler.
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

Aurel Vainer, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
„Avem onoarea de a primi în rândurile noastre un
tânăr coleg”, a spus preşedintele Academiei Oamenilor
de Ştiinţă din România-AOSR, gral (r) prof.univ.dr Vasile
Cândea, cu ocazia festivităţii de primire în AOSR a dr. în
economie Aurel Vainer, deputat, preşedintele F.C.E.R.
În acelaşi discurs, preşedintele AOSR a subliniat că
aceste festivităţi au loc, de obicei, în Bucureşti, dar în
acest caz, Iaşiul a fost ales ca omagiu pentru soţia preşedintelui F.C.E.R., Anette Vainer, originară din oraşul
de pe dealul Copoului.
„Aurel Vainer este unul dintre cei mai respectaţi economişti şi politicieni, un om al cărţii, al ţării sale, pe care
a servit-o şi o serveşte ca un veritabil om de ştiinţă, dar
şi ca un veritabil om de acţiune”, a subliniat dr. Vasile
Cândea. Pronunţând tradiţionalul discurs laudatio, preşedintele AOSR a mai arătat că dr. Aurel Vainer a venit în
contact cu viaţa iudaică încă de la începuturile existenţei
sale, primele amintiri şi noţiuni de limba ebraică, română
şi istorie avându-le de la heider şi apoi de la şcoala româno-israelită din Ştefăneştiul natal. „Profesorul Vainer
se remarcă şi ca o autoritate şi un model de morală şi
etică profesională”, a mai spus dr. Vasile Cândea.
La festivitate au luat parte academicieni, membri
ai conducerii AOSR, deputaţi, profesori universitari şi
medici.
Istoricul Ion Solcanu a pronunţat răspunsul la laudatio
şi a arătat rolul evreilor în dezvoltarea culturii şi economiei, dar şi dezvoltarea comunităţii evreieşti, inclusiv
disensiunile existente în sânul acesteia.
În discursul de recepţie, rostit pe 29 martie „în grai
molcom ...cu sﬁoşenie”, dr. Aurel Vainer s-a referit la
personalităţile evreieşti din istoria şi cultura Moldovei.
„Poate că accederea mea la un loc în AOSR este şi
rezultatul apartenenţei mele la populaţia evreiască din
România care, în timpul relativ îndelungat al prezenţei
sale în perimetrul românesc, a muncit, a învăţat şi a
dat roade de natură economică, socială şi ştiinţiﬁcă”, a
aﬁrmat Aurel Vainer.
Pornind de la prezenţa luptătorilor iudei în slujba lui
Decebal şi continuând cu cei din Legiunea a V-a „Ma-

cedonica”, ajungând la medicii evrei de la curţile domnitorilor Moldovei, dr. Aurel Vainer a citat şi primele date
despre prezenţa evreilor în Moldova feudală, când 1300
de familii de evrei sunt pomenite într-un recensământ
austriac de la 1774. În 1889, numărul evreilor aşkenazi
şi sefarzi din Moldova se ridicase deja la 197.000. În
1912, evreii reprezentau 31,6% din populaţia Moldovei
(167.590) şi 14,6% din populaţia României, ﬁind majoritari în patru oraşe, respectiv Herţa, Mihăileni, Hârlău
şi Fălticeni.
Preşedintele F.C.E.R. a subliniat şi că evreii moldoveni au luat parte la războaiele de la 1877, 1913 şi la
Primul Război Mondial, înregistrând victime şi răniţi, deşi
nu li se recunoştea cetăţenia română.
Oraşele cu cea mai mare pondere a populaţiei evreieşti (peste 30% din total) erau, în 1930, Iaşi, Botoşani,
Bacău, Dorohoi şi Fălticeni.
În 1941, anul Pogromului de la Iaşi şi al Trenurilor
Morţii, tragedii în care au murit peste 13.000 de evrei, în
Moldova erau 135.800 de evrei, dintre care 91% trăiau
în oraşe şi 9% la sate.
În 1938, când în România trăiau peste 800.000 de
evrei, cei mai mulţi se ocupau de comerţ şi activităţi de
credit (48,3%), industrii şi meşteşuguri (32,8%), deţineau funcţii publice şi practicau profesii liberale (4,6%),
se ocupau de agricultură (4,2%) şi transporturi (2,4%).
Rolul evreilor în dezvoltarea economică a Moldovei,
în special, şi a României, în general, a fost evidenţiat
de dr. Aurel Vainer prin citarea opiniilor acad. Gh. Zane,
care spunea, în 1930, că „evreii au fost aproape singurii
agenţi care, pe de o parte, independent de voinţa lor, au
conlucrat la prefacerea economiei noastre, pregătind-o
pentru a putea fecunda forme superioare de producţie
şi circulaţie, iar pe de altă parte, au însămânţat aceste
tipuri noi, pe care grija interesului lor le-a făcut să se
dezvolte până la cele mai înalte forme”.
De aceeaşi părere este şi economistul E.Ţaţomir,
care aﬁrma, în 1937, că „economia noastră şi-a creat
industriile şi anexele necesare având contribuţia şi
conlucrarea spiritului de întreprindere şi hazard al evre-

ilor, sprijinit pe capitalul semit, în foarte mare parte şi
activitatea lor a constituit un imens serviciu pentru ţară”.
În ﬁnal, dr. Aurel Vainer a amintit, într-un tabel care
se întinde pe nu mai puţin de 15 pagini, numele unor
personalităţi evreieşti de marcă din Moldova, precum av.
Avram Goldstein Goren, av. Mattathias Carp, oameni de
cultură şi artă precum Eugen Relgis, Sanda Faur, Hero
Lupescu, Biţu Fălticineanu, Rudy Rosenfeld, George
Radu Bogdan, Andrei Călăraşu, Antoaneta Ralian, Baruch Tercatin, Haralamb Zincă, Victor Brauner, Benjamin
Fondane, Tristan Tzara, Cilibi Moise, Dorel Dorian, Aurel
Storin, Ştefan Iureş etc, medicii Ştefan Stâncă, Carol şi
Naşcu Vainer, profesorii Mendel Haimovici, Jean Ancel,
Zigu Ornea, Martin Bercovici, Solomon Marcus, Alex.
Graur, Carol Iancu, rabinii din familia Friedman, Moses
Rosen, Alexandru Şafran şi alţii.
În încheierea discursului său, dr. Aurel Vainer, deputat
şi preşedinte al F.C.E.R., proaspăt membru de onoare al
AOSR, a declarat: „Am fost şi, atât cât Dumnezeu va dori,
sunt un adept şi un militant pentru bună înţelegere între
oameni, pentru trai comun pe meleagurile României, în
armonie şi pace”.
ALEXANDRU MARINESCU
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Lauder-Reut şi Institutul de Ştiinţe
Weizmann din Israel –
trei ani de parteneriat în educaţie
Tabăra anuală de studii la Institut
În luna ianuarie 2012, 30 de copii din
gimnaziu şi liceu s-au întors din excursia
de studii din Israel, în cadrul celui de-al
treilea an de parteneriat exclusiv dintre Institutul de Ştiinţe Weizmann şi Complexul
Educaţional Lauder-Reut.
În cele şase zile de şedere în Israel,
trei au fost rezervate activităţilor la Institut, iar trei, vizitării celor mai importante
obiective culturale, istorice şi turistice
ale Israelului - Ierusalim, Masada, Marea
Moartă, Marea Galileii, Tel Aviv, Iaffa şi
altele.
Experienţa taberei de studii organizate
pentru elevii de la Lauder-Reut de către
Institutul Weizmann a fost extraordinară
pentru copii, atât din punct de vedere
academic, cât şi personal. Pe lângă faptul că au fost primiţi de prof. Ada Yonath,
laureata Premiului Nobel în chimie, elevii

Cele mai tinere vlăstare ale familiei
Sulamita şi Vasile Socea din Cluj:
ARIELA – 9 ani, CORAL - 4,5 ani şi
GABRIEL – 2 ani, trăiesc cu părinţii lor,
dr. Laura şi Sergiu Sabetay, în Israel,
iar micuţa EMILY – 2 luni, trăieşte tot în
Israel, cu părinţii ei, dr. Sergiu şi Dorina
Socea.
Toţi sunt bucuria părinţilor şi a bunicilor din Cluj, dar şi a celor din Craiova
(Eva şi Cornel Sabetay) şi a celor din
Israel (Viorica şi Doru Cheles).

bucureşteni au avut privilegiul unic de a
cunoaşte o abordare radical diferită şi
extrem de captivantă a ştiinţelor matematicii, ﬁzicii, chimiei, biologiei, faţă de
metoda preponderent teoretică folosită în
şcoala românească. Toate activităţile, ﬁe
că a fost vorba despre cele desfăşurate în
impresionantul parc tehnologic al Institutului, ori de orele desfăşurate în atelierele
ştiinţiﬁce, se bazează pe experimente şi
demonstraţii empirice, folosind tehnologii
de ultimă oră - accelerator de particule,
observator astronomic, turn solar (pentru
o abordare diferită a matematicii!) şi multe
altele.
Cu sprijinul părinţilor şi prietenilor,
sperăm ca tabăra de studii la Institutul
Weizmann să continue să se desfăşoare
anual, pentru ca şi alţi copii să beneﬁcieze
de această oportunitate de excepţie.

20-21 martie: Elevii liceului Lauder-Reut «sparg seifuri» din nou, în
cadrul competiţiei internaţionale de ﬁzică aplicată «The Shalhevet
Freier Physics Tournament», organizată de Institutul Weizmann

Pentru copilul nostru ARIS
ZILBERMAN – 5 ani.
Îţi dorim să mergi pe un drum numit
viaţă, să te împiedici de un ciob numit
noroc, să cazi într-o prăpastie numită
fericire şi să culegi o ﬂoare numită iubire.
Îţi dorim un munte de sănătate, o mare
de iubire şi un ocean de fericire!
Oana şi Laurenţiu

Intelectualul
şi imaginea lui
Cunoscutul om de litere Andrei Oişteanu a publicat un interesant editorial în revista
„22”, în care demonstrează că realitatea a fost sufocată de imaginea ei prefabricată,
iar portretul mistiﬁcat al cărturarului a fost receptat ca ﬁind cărturarul însuşi.
Din lipsă de spaţiu, reproducem numai câteva rânduri din articol, care poate ﬁ
citit integral în numărul din 3 aprilie al publicaţiei menţionate.
„Realitatea nu mai contează. Ea
a fost sufocată – ca de o lespede de
mormânt – de imaginea ei prefabricată.
Portretul mistiﬁcat al cărturarului a fost
receptat ca ﬁind cărturarul însuşi.
Mulţi oameni, chiar de bună-credinţă, au terminat prin a cădea în capcana
acestui mecanism absurd de percepere.
Iar noi privim indiferenţi spectacolul
mizer al unui mental colectiv infestat de
clişee, toxine şi ură.
De fapt, însăşi reducerea intelectualităţii române la (doar) cei trei cărturari
(Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu şi Horia
Patapievici – n. red) este o formă de
reducţionism facil. Este o probă de schematizare perﬁdă.
Dacă îţi propui să compromiţi o breaslă întreagă, îţi alegeţi câţiva reprezentanţi şi pui tunurile pe ei. (…) Detractorii
lor (dar chiar şi unii admiratori) au ajuns

să-i perceapă în termeni cazoni: „în grup
de trei“.
Dacă se pronunţă numele lui Pleşu,
trebuie să te aştepţi să urmeze Liiceanu
şi apoi Patapievici. Mereu trei şi mereu
în această ordine. Gustave Flaubert,
bătându-şi joc de conservele mentale
şi verbale, în Dicţionarul de idei primite
de-a gata, îl deﬁnea astfel pe Diderot:
„Este întotdeauna urmat de d’Alembert“.
Nimic altceva despre marele Diderot.
Cu alte cuvinte, nu trebuie să-i citeşti
opera scriitorului Diderot, nici nu trebuie
să ştii cine a fost, atâta timp cât, atunci
când te referi la el, îl numeşti imediat şi
pe d’Alembert.
Dar, între timp, ce facem noi, ceilalţi intelectuali?! Tăcem! Dacă nu e o
tăcere aprobatoare, este măcar una
indiferentă.“

Fizica nu înseamnă numai teorie şi
probleme, ci mult mai mult...
În perioada 20-21 martie, echipa de
elevi ai Liceului Lauder-Reut, alături
de profesorul de ﬁzică Teodor Florea,
s-au aﬂat pentru a doua oară în Israel,
la Institutul de Ştiinţe Weizmann, reprezentând Lauder-Reut şi singura echipă
din România - la Concursul Internaţional
de Fizică Aplicată: The Shalhevet Freier
“Safe Cracking” Tournament-ediţia 2012.
Împreună, au conceput şi construit
cel de-al doilea seif din cariera lor
competiţională – cel de anul trecut
clasându-se pe primul loc la proba de
rezistenţă la spargere, toate tentativele
din partea echipelor adverse eşuând
cu brio. Seiful din acest an a combinat
principiile opticii geometrice, ale mişcării
circulare şi principiul Bernoulli, reunite
într-o concepţie şi un design original.
Membrii echipei de elevi din acest an,
care au concurat cu succes împotriva
altor 38 de echipe din toată lumea, au
fost liceenii Tudor Nedelcu, Mihai Vrabie,

Marius Olinescu, Costin Stet, Virgil Tătaru
şi “veteranul proiectului” Andrei Florescu.
Inspiraţi şi îndrumaţi de talentatul şi
îndrăgitul lor profesor « domnul » Florea,
ei au lucrat încă de la începutul anului
şcolar cu mult interes, cu dorinţa şi voinţa
de a realiza şi de această dată, cu bani
puţini şi minte multă, un seif «absolutely
mind blowing». Şi când şi-au pus la lucru
minţile lor de nota 10, le-a ieşit un model
de seif remarcabil.
Le-au fost alături chiar la faţa locului,
pentru a-i susţine din partea noastră,
a celor de acasă, colegii profesori de
la Catedra de ştiinţe a Liceului LauderReut, prof. Viorica Dragan şi Monica
Vitan şi, negreşit, Tova Ben Nun-Cherbis,
preşedintele CE Lauder-Reut, nelipsită
de lângă copii, familii şi profesori, oriunde
şi oricând este nevoie de prezenţa,
inspiraţia şi energia sa.
Felicitări, băieţi, şi mult succes şi în
anii următori!
CARMEN BEJINARU
director proiecte

Constituirea Asociaţiei Comunităţilor Evreieşti din Europa centrală şi de est
La 11 martie a.c. s-a constituit la Debreţin (Ungaria)
Asociaţia Comunităţilor Evreieşti din Europa centrală şi
de est. Iniţiat în urmă cu câţiva ani, proiectul, care şi-a
ales drept îndemn “Ţelul nostru comun este colaborarea”, a fost în sfârşit realizat, participanţii, reprezentând
22 de organizaţii evreieşti din Ungaria şi ţările vecine,
semnând, într-un cadru festiv, Actul Constitutiv şi Statutul
Asociaţiei, ne-a informat ing. Tiberiu Roth, preşedintele
Comunităţii Evreilor din Braşov. De altfel, de peste zece
ani, Comunitatea Evreilor din Debreţin organizează întâlniri anuale cu reprezentanţi ai comunităţilor evreieşti
din Europa centrală şi de est. La festivitate au participat
delegaţi ai comunităţilor fondatoare, ai Federaţiilor Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) şi Ungaria
(MAZSIHISZ) , reprezentanţi ai cultelor, ai unor organizaţii neguvernamentale, ai presei. Din partea guvernului
ungar a participat János Halász, secretar de stat parlamentar de la Ministerul Resurselor Naţionale.

Obiectivul Asociaţiei este dezvoltarea legăturilor între comunităţile din această zonă a Europei, odinioară
adăpostind o importantă populaţie evreiască şi reprezentând una din cele mai valoroase centre de spiritualitate
iudaică. Cele 22 de comunităţi fondatoare din Ungaria,
România, Serbia, Slovacia au împuternicit un Executiv
să facă demersurile pentru deﬁnitivarea documentelor
şi înregistrărilor legale, elaborarea propunerilor de programe şi bugetele lor. Asociaţia este deschisă pentru a
primi noi membri, comunităţi din toate cele 12 ţări care
constituie această zonă a Europei. Din România, dintre
fondatori fac parte comunităţile din Oradea, Satu-Mare
,Cluj, Arad, Timişoara şi Braşov.
Executivul va difuza tuturor comunităţilor invitaţia de
a deveni membri ai Asociaţiei. O dată cu invitaţia de participare vor ﬁ difuzate Statutul şi Programele Asociaţiei.
Formaţiunea artistică a Comunităţii din Oradea a
oferit un concert de muzică evreiască. (E.G.)
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Generalul Shaul
Mofaz, noul lider
al partidului “Kadima”
Î
n
u r m a
u n o r
alegeri
interne,
desfăşurate luna
trecută,
partidul
israelian
de centru
“Kadima” şi-a
schimbat conducerea. Ţipi Livni, fost ministru
de externe, a fost înlocuită cu generalul în
rezervă Shaul Mofaz. Alegătorii, membri ai
partidului, au considerat probabil că, în actuala situaţie complexă, internă şi externă în
care se găseşte Israelul (ameninţarea iraniană, atacurile cu rachete, stagnarea dialogului
israeliano-palestinian, schimbări de orientare
în ţările vecine în urma “primăverii arabe”,
demonstraţii masive ale nemulţumiţilor din
ţară), un fost militar, general de armată, ar ﬁ
mai potrivit să conducă partidul şi să exprime
un punct de vedere mai hotărât în aceste
probleme decât predecesorul lui.
Generalul Shaul Mofaz s-a născut la Teheran în 1948 şi a emigrat în Israel, împreună
cu părinţii, la vârsta de nouă ani. După terminarea liceului, s-a dus să-şi facă serviciul
militar la o brigadă de paraşutişti. A participat,
atât cu paraşutiştii cât şi în Sayeret Matkal,
o unitate specială de elită, la Războiul de
şase zile, cel de Iom Kipur, la primul război
din Liban din 1982 şi la operaţiunea Entebbe
din 1976 când forţele speciale israeliene i-au
eliberat pe ostaticii israelieni dintr-un avion
răpit de terorişti palestinieni şi germani. A
fost promovat în diferite funcţii militare, în
1998 devenind şeful Statului Major al Armatei
israeliene. Tactica dură pe care a aplicat-o
în timpul celei de-a doua intifade, care a
început în 2000, a atras nemulţumirea unor
organizaţii internaţionale, dar a fost aprobată de o parte din populaţia israeliană.
Totuşi, stânga l-a criticat din cauza politicii
de demolare a locuinţelor palestinienilor
ale căror rude erau implicate în atentate.
A deţinut de două ori funcţia de ministru al
apărării în guvernul Sharon dar, într-o primă
etapă, nu l-a urmat pe acesta când a părăsit
“Likud” şi a înﬁinţat “Kadima”. A candidat în
schimb, în 2005, pentru preşedinţia “Likud”,
dar, în decembrie al aceluiaşi an, s-a retras
din cursă şi din partid, alăturându-se totuşi
“Kadimei”. În 2008 a intrat în cursa pentru
preşedinţia partidului dar a pierdut în faţa lui
Livni, cu 431 de voturi. La 27 martie a. c.,
cu o victorie zdrobitoare (peste 60 la sută),
a câştigat leadership-ul partidului.
Spre deosebire de Livni, care nu a reuşit
să dea un răspuns la problema garantării
securităţii Israelului şi nu a avut nici o poziţie
coerentă faţă de programul nuclear iranian,
Mofaz şi-a prezentat public de nenumărate
ori poziţia. Potrivit lui, deşi programul nuclear iranian ameninţă în primul rând Israelul,
campania împotriva Teheranului trebuie condusă de Statele Unite. Mofaz nu a respins
opţiunea militară dar a considerat-o drept
“ultima şi într-o perspectivă pe termen lung”.
Noul lider a declarat că în agenda sa
ﬁgurează şi găsirea de soluţii pentru marile
probleme sociale cu care se confruntă populaţia israeliană, în condiţiile în care, potrivit
unor rapoarte economice internaţionale, se
adânceşte prăpastia dintre bogaţi şi săraci.
El a promis că se va aşeza în fruntea celor
care demonstrează împotriva deteriorării
nivelului de trai a sute de mii de israelieni. O
problemă sensibilă este poziţia noului lider
faţă de religioşi. Reprezentanţii partidelor
religioase au salutat alegerea lui Mofaz ca
o victorie, cunoscând poziţia critică adoptată
de Livni faţă de ele. Dar nici noul lider al
“Kadima” nu are o abordare “mai blândă” în
această direcţie. Mofaz s-a pronunţat pentru
desﬁinţarea scutirii de serviciul miliar a haredimilor şi pentru încadrarea lor în muncă
într-un număr mare.
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Scriitorul german Günter Grass,
declarat persona non grata în Israel
Un caz ﬂagrant de antisemitism, cu
ecouri în toată lumea, este cel al scriitorului german Günter Grass. Laureat al
Premiului Nobel pentru literatură, autor
al mai multor capodopere, printre care
“Toba de tinichea” şi “În pas de rac”,
social-democrat declarat şi militant pentru pace, Grass a publicat, în trei mari
cotidiane - “Süddeutsche Zeitung”, “La
Repubblica” şi “The New York Times”
- un poem în care blamează Israelul
pentru intenţia de a începe un război
împotriva Iranului. Intitulate “Lucruri care
trebuie spuse”, versurile subliniază că
“potenţialul nuclear al Israelului este din
ce în ce mai mare şi creşte necontrolat”.
În acest fel, statul evreu periclitează “pacea lumii, oricum fragilă”. Grass scrie că
sunt lucruri care trebuie spuse deoarece
s-ar putea întâmpla ca “mâine să ﬁe prea
târziu”. În acelaşi timp, el condamnă
Germania deoarece a vândut din nou
israelienilor un submarin care ar putea
ﬁ transformat într-unul înzestrat cu arme
nucleare. Făcând aluzie la Iran, scriitorul
susţine că, cu ajutorul acestui submarin
pot ﬁ lansate “lovituri nimicitoare cu arme
nucleare” asupra unei ţări despre care
nu s-a putut dovedi că “ar deţine nici
măcar o singură bombă atomică”. Grass
a propus ca nu numai facilităţile nucleare
iraniene ci şi arsenalul nuclear israelian
să ﬁe puse sub control internaţional.
Este pentru a doua oară în ultimii ani
când scriitorul german provoacă scandal
internaţional, după ce în 2006 a recunoscut că în adolescenţă a făcut parte din
Waffen-SS, o recunoaştere apreciată
cam tardivă de foarte mulţi critici, care
i-au reproşat că timp de peste 50 de ani
a ascuns acest fapt din biograﬁa sa.
Poemul a stârnit reacţii vehemente
în întreaga lume. Istoricul israelian Tom
Segev a apreciat, într-un interviu publicat

în “Der Spiegel”, că atacurile antiisraeliene ale lui Grass s-ar explica prin
profundele mustrări de conştiinţă pe care
le are din cauza trecutului pe care l-a
ascuns, a calităţii lui de fost membru al
SS; de aceea, în poezia lui, inversează
relaţia cauză-efect a problemei abordate
deoarece tocmai conducerea Iranului
susţine că vrea să şteargă Israelul de
pe suprafaţa pământului. Mulţi critici,
printre care Mathias Döpfner, directorul
editurii “Axel Springer”, au considerat
că în acest poem pot ﬁ sesizate atitudini antisemite. Într-un comentariu din
revista “Bild”, Döpfner a arătat că este
inacceptabil ca cineva să acuze “singura
democraţie din Orientul Mijlociu” de periclitarea păcii şi să considere nevinovat
regimul dictatorului negaţionist Mahmud
Ahmadinejad. Critici au venit şi din partea Consiliului Central al Evreilor din
Germania sau din partea Uniunii Creştin Democrate, secretarul ei general,
Herman Grohe, declarându-se “oripilat”
de tonul şi orientarea poemului. Un reprezentant al Ambasadei Israelului din
Germania a considerat că poemul este
un alt exemplu de stereotipii antisemite
din tradiţia europeană care “îi acuză pe
evrei de omor ritual înainte de Pesah”.
Premierul Netanyahu şi ministrul
israelian de externe au condamnat poemul. În consecinţă, Günter Grass a fost
declarat în Israel persona non grata. Dar
Grass a avut şi apărători. Klaus Stack,
preşedintele Academiei de Artă din
Berlin, a declarat că nu trebuie caliﬁcat
drept antiisraelian cel ce critică politica
statului evreu şi că poemul lui Grass nu
poate ﬁ considerat antisemit. La rândul
său, scriitorul Johano Strasser, conducătorul Centrului german Pen, a spus
că şi el s-a opus vânzării de armament
german Israelului pe care l-a acuzat că

susţine inevitabilitatea războiului cu Iranul. Wolfgang Gehrcke, liderul partidului
Stângii, a elogiat “curajul lui Grass de
a vorbi despre o situaţie în jurul căreia
toată lumea păstrează tăcerea”.
Nu este vorba că nu poţi critica
unele dintre măsurile politice luate de
Israel, aﬁrmă mulţi dintre participanţii la
dezbatere, dar nu ai voie să nu recunoşti realitatea obiectivă şi să inversezi
rolurile, să scoţi nevinovat pe cel care-şi
face din distrugerea Israelului un program politic. Grav este că, în condiţiile
unei recrudescenţe a antisemitismului
şi incertitudinii privind situaţia din Orientul Mijlociu, legată de o eventuală
ameninţare nucleară iraniană, aﬁrmaţii
de acest gen, venite din partea unei
personalităţi de anvergura şi prestigiul
lui Günter Grass, înveninează şi mai
mult atmosfera, oricum tensionată, din
Europa şi ar putea duce la exacerbarea
sentimentelor antievreieşti.

Conducta de gaz spre Israel, din nou atacată
Conducta care transportă gaz din Egipt spre Israel şi
Iordania a fost atacată din nou. Este a 14-a oară când au
loc astfel de acţiuni în ultimul an, de la începutul protestelor
împotriva fostului preşedinte al Egiptului, Hosni Mubarak.
Egiptul furnizează Israelului peste 40 la sută din necesarul
de gaz pentru producerea energiei electrice. Atacul a avut loc
la o zi după ce o rachetă, lansată din peninsula Sinai, a lovit
un cartier rezidenţial din oraşul-staţiune Eilat, aﬂat în sudul
Israelului, la Marea Roşie. Lansarea rachetei poate afecta

activitatea turistică din Israel în condiţiile în care, de Pesah,
numeroşi turişti şi-au făcut rezervări în staţiune.
Conducta a fost închisă după un alt atac, care a avut loc
la 5 februarie. În ultimul an, livrarea gazului a fost întreruptă
de multe ori, de aceea Israelul încearcă să găsească surse
alternative, necesare pentru producerea electricităţii. De când
au început atacurile, preţul energiei electrice a crescut de 20
de ori.

O fostă regină a frumuseţii din Sankt Petersburg
deputată în Knesset

Anastasia Michaeli, membră în
Knesset, deputată din partea partidului
rusofon Israel Beitenu, al ministrului de
externe Avigdor Lieberman, corespunde
şi nu imaginii convenţionale a unui om
politic din parlamentul israelian. Cores-

punde, ﬁind o persoană credincioasă,
căsătorită cu un haredi şi mamă a opt
copii. Este neconvenţională, dacă urmărim cariera ei, mai puţin obişnuită.
Anastasia s-a născut în 1975 la
Leningrad, într-o familie creştină şi a
absolvit Facultatea de Telecomunicaţii
din acest oraş. În 1995 câştigă titlul de
Miss Sankt Petersburg şi, obţinând un
contract, se duce la Paris ca manechin.
La o expoziţie tehnică din Sankt Petersburg îl cunoaşte pe viitorul ei soţ,
Yossi Samuelson, un evreu din Letonia,
emigrat în Israel încă în 1971. Cei doi se
căsătoresc şi Anastasia pleacă cu soţul
ei în Israel, în 1997. Aici, se converteşte
la iudaism şi în anul 2000 se căsătoreşte
din nou după ritul mozaic ortodox. Anastasia a declarat că pentru ea convertirea
nu a fost doar un gest de convenienţă,
deoarece consideră iudaismul în aceeaşi
măsură religie şi naţionalitate iar idealurile ei sioniste se reﬂectă şi în viaţa de
familie pentru că cei opt copii pe care i-a
născut se înscriu în viziunea sionistă de
creştere demograﬁcă a evreilor în Israel.
Copiii ei frecventează şcoli de stat religioase iar în gospodăria ei se respectă
foarte strict caşrutul.
În Israel, Anastasia absolvă o a doua
facultate de business administration, la
Universitatea Bar Ilan, şi face un mas-

terat de inginer electronist . Lucrează ca
ziaristă şi ca prezentatoare a postului
de televiziune în limba rusă Israel Plus.
Cunoscută opiniei publice, în 2006 este
invitată să candideze pentru partidul Kadima dar nu reuşeşte să intre în Knesset,
ﬁind plasată pe listă pe locul 44 iar partidul nu obţine decât 29 de locuri. În 2009,
Avigdor Lieberman o invită să candideze
pentru partidul Israel Beitenu. Plasată
pe locul 9, câştigă un loc de deputat.
Ea devine astfel prima femeie deputat
care naşte un copil în timpul mandatului
iar Comitetul de Etică al Knessetului îi
acordă concediu de maternitate pentru
cel de-al optulea copil.
Michaeli este membră a Comitetului
pentru Educaţie, Cultură şi Sport al
parlamentului şi a altor comitete care
se preocupă de situaţia femeilor şi
copiilor, cu probleme de educaţie dar
şi cu audiovizualul. Personalitate plină
de temperament, ea a avut deseori
conﬂicte cu colegii din parlament. Astfel,
în ianuarie, într-o dispută cu un coleg
parlamentar arab, ea a vărsat asupra lui
conţinutul unui pahar cu apă. Knessetul a sancţionat-o, suspendând-o pentru
patru săptămâni.
Pagină realizată de
EVA GALAMBOS
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Wilhelm Filderman şi încercările lui de salvare a evreilor români de la deportare
La Institutul “Elie Wiesel” s-a desfăşurat simpozionul “Relaţia dintre Filderman
şi Antonescu: între dialog şi represalii”, o
încercare de clariﬁcare a rolului jucat de
dr. W. Filderman în salvarea evreilor de la
deportările în Transnistria. În introducerea
lucrărilor, dr. Alexandru Florian, directorul
Institutului, a subliniat importanţa temei
abordate în condiţiile în care, în multe
instituţii de stat din România, se elogiază
personalitatea unor foşti legionari ca Ion
Gavrilă Ogoranu sau alţi membri locali ai
mişcării legionare
În prezentarea făcută, cercetătoarea
dr.Lya Benjamin a pornit de la ideea
demonstrării existenţei unei rezistenţe
neînarmate a comunităţii evreieşti din
România în perioada celui de-al doilea
război mondial. Ea a citat la început aprecierile făcute de istoricul Yehuda Bauer,
în lucrarea “Reacţii evreieşti la Holocaust”, în care autorul consideră că unul
dintre fenomenele cele mai interesante
în această perioadă a catastrofei a fost
poziţia adoptată de evreii din România.
Atunci, scrie el, în România a existat o
conducere evreiască a cărei personalitate
proeminentă a fost W. Filderman, care,
scrie autorul, a dus o activitate de lobby
şi a folosit toate oportunităţile pentru a
interveni la autorităţi în favoarea evreilor, prin demonstrarea lipsei de sens a
politicii antievreieşti pentru România. El
a dat dovadă de un curaj neobişnuit şi
a avut o contribuţie majoră la supravieţuirea evreimii din România, a constatat
Yehuda Bauer. Lya Benjamin a arătat că
intervenţiile lui Filderman, chiar dacă nu
au fost decisive pentru salvarea deportaţilor, au contribuit la unele decizii ale
autorităţilor româneşti. Ea a precizat că,
în prezentarea de faţă, se referă numai
la perioada deportărilor din Bucovina de
nord şi Basarabia. Filderman a redactat
mai multe memorii, majoritatea adresate
lui Ion Antonescu, pe care-l cunoştea
personal, ca foşti colegi de şcoală. El a
argumentat că singura vină a evreilor duşi
în Transnistria este că sunt evrei, că toată
acţiunea se desfăşoară în condiţii mizerabile, provocând moartea a mii de oameni
pentru care guvernul român va răspunde
în viitor. Filderman vorbeşte în aceste
memorii de loialitatea evreilor şi îi atrage
atenţia lui Antonescu de faptul că nu şi-a
respectat angajamentul luat la venirea
sa la putere de a garanta viaţa evreilor
cetăţeni români, deoarece printre deportaţi s-au aﬂat şi evrei din Vechiul Regat.
El a menţionat loialitatea şi patriotismul
evreilor, subliniind că evreii, deşi nu erau
cetăţeni români, au luptat în trei războaie
pentru realizarea României Mari. În acest
sens, Filderman a insistat ca, la sfârşitul
anilor ’30, evreii români să nu participle
la boicotul internaţional al comerţului cu
Germania. Printre semnatarii memoriilor
ﬁgurau şi membri ai conducerii Federaţiei
Uniunilor de Comunităţi Evreieşti, inclusiv
şef-rabinul Şafran, dar cele mai multe
aparţin lui Filderman, care astfel a vrut
să-şi asume răspunderea pentru consecinţele demersurilor sale.
Filderman a fost şi în audienţă la lideri
ai conducerii României. Astfel, după ce au
început deportările din Cernăuţi, într-o audienţă la Mihai Antonescu, i-a explicat de
ce să nu-i deporteze pe evreii cu anumite

Ecouri

profesiuni. Drept rezultat, pentru un an de
zile, s-a sistat deportarea lor. Antonescu
a fost enervat de memoriile lui Filderman
şi a dat răspunsuri foarte dure, aceste
documente având un caracter agresiv,
antisemit şi rasist, a arătat Lya Benjamin.
Astfel, într-o scrisoare de răspuns a lui
Antonescu, se neagă sacriﬁciile evreilor
români, demersurile lui Filderman sunt caliﬁcate drept “tertipuri avocăţeşti speciﬁc
evreieşti”, se arată că evreii au proﬁtat de
români. ”Stăpânii trebuie să ﬁe românii,
ceilalţi pot ﬁ folosiţi dacă nu caută să ne
fure drepturile”, a scris Antonescu în răspunsul său. La sfârşit, acesta arată că, cu
excepţia evreilor care au trăit în România
înainte de 1914, restul vor trebui să plece,
dar şi cei din prima categorie dacă sunt
comunişti, se aliază duşmanilor ţării şi încearcă să boicoteze interesele României.

A existat sau nu testamentul
lui Filderman?
Cercetătoarea a abordat şi problema
aşa-zisului testament al lui Filderman,
frecvent citat de negaţionişti, care aﬁrmă
că, după război, în acel document Filderman, aﬂat de-acum în Occident, l-ar ﬁ
exonerat pe Antonescu de răspunderea
deportărilor. Se pare că acest testament
nu există; este vorba doar de o declaraţie
notarială din Germania. În acest document, ca şi într-un interviu dat publicaţiei
germane “Der Stimme” în 1956, Filderman ar ﬁ aﬁrmat că deportările evreilor
din România nu s-ar ﬁ datorat deciziilor lui
Antonescu ci presiunilor germane asupra
acestuia. Chiar dacă a aﬁrmat astfel de
lucruri, a conchis Lya Benjamin, ele nu pot
anula documentele care au demonstrat
lupta lui Filderman pentru oprirea deportărilor iar în ceea ce priveşte declaraţiile
lui ulterioare, trebuie făcute cercetări pentru a aﬂa în ce condiţii au fost ele făcute,
a conchis cercetătoarea.

de W. Filderman la mareşalul Antonescu,
despre modiﬁcarea atitudinii regimului
Antonescu faţă de evrei, în funcţie de
evoluţia situaţiei pe frontul sovietic, în
1942, propunerile lui Fildeman de a se
renunţa la deportarea evreilor cu specialităţi şi profesii utile statului, de încadrare
a evreilor în armată, despre starea de
sănătate a dr. W. Filderman în anii 19551956, când a dat declaraţii „favorabile”
mareşalului, despre boicotul din 1939 al
schimburilor comerciale dintre România
şi Germania, după atacarea Poloniei de
către Hitler (1 septembrie 1939), despre
oprirea emigrării evreilor în Israel în anii
50, ş.a.
Dr. Lya Benjamin a răspuns punctual,
aﬁrmând că Filderman a avut o singură
audienţă la mareşal, în 1941, la Butimanu,
a scris circa o sută de intervenţii adresate
lui Antonescu, ca şi altor persoane oﬁciale, fără rezultat pozitiv, ﬁind deportat chiar
el în 1943, în Transnistria. Şef Rabinul dr.
Al. Şafran s-a adresat în termeni protocolari lui Antonescu, de asemenea fără
răspuns. S-a considerat că interviul şi
„Testamentul” lui W. Filderman din 19551956 sunt fapte reale, dar nu se cunosc
motivele pentru care acesta a încercat să
diminueze responsabilitatea regimului antonescian, insistând pe o reală presiune a
Germaniei naziste asupra lui Antonescu,
în problema măsurilor aplicate populaţiei
evreieşti din Vechiul Regat. Este adevărat că Filderman a cerut ca evreii să
participe la război pentru recuperarea
teritoriilor smulse prin raptul sovietic (Basarabia, Bucovina de Nord, Herţa), dar a
fost refuzat. Deportarea lui Filderman în
1943 a fost provocată de imposibilitatea
obştii evreieşti de a oferi regimului patru
miliarde de lei ca o contribuţie la susţinerea războiului contra URSS, deoarece
evreii fuseseră deja lipsiţi prin jaf, sechestrări, de majoritatea bunurilor lor, iar
bijuteriile şi obiectele de valoare fuseseră
deja preluate de Banca naţională.
Dr. Liviu Beris a apreciat eforturile lui
Filderman de a-i salva pe conaţionali, dar
că rezultatul nu a fost pe măsură; numai
renunţarea la obligativitatea de a se purta
steaua galbenă s-a făcut cunoscută. Bestialitatea în comportamentul unor cadre
militare, dar şi al unor civili faţă de evreii
deportaţi, maltratarea, înfometarea, refuzul de a se acorda ajutor medical au fost
fenomene dominante, dar nu trebuie uitate nici faptele de omenie ale unor români.

Represiunea antievreiască a fost marcată
de trei etape – asasinate pe loc, pogromul
de la Iaşi, ş.a., apoi deportarea pripită
şi neorganizată, după care s-a trecut la
deportările masive, inclusiv din zone ale
Vechiului Regat (în speţă, în Moldova).
Dr. Liviu Rotman a propus să se
studieze în continuare toată perioada
anilor 1940-1944, inclusiv reacţia în comunităţile evreilor din România, care au
existat, chiar şi după desﬁinţarea FUCE,
în decembrie 1941.
Dr. Alexandru Elias a ţinut să adauge
că politica lui Antonescu a fost totuşi diferită de cea a lui Hitler, astfel că nuanţarea
este mereu necesară.
Dr. Harry Kuller a reluat chestiunea
testamentului lui Filderman, necesitatea
de a se clariﬁca autenticitatea unor documente, motivaţia, etc. De asemenea, a
amintit de unele reacţii negative în rândul
israelienilor de origine română faţă de
atitudinea lui Filderman în anii şederii la
Paris.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a pus accentul pe complexitatea
împrejurărilor istorice în care şi-au desfăşurat activitatea av. W. Filderman şi Şef
Rabinul Al. Şafran în România, pe necesitatea unor compromisuri cu scopul
diminuării efectelor dezastruoase ale
politicii exterminatorii aplicate de regimul
antonescian. A amintit de pogromul de la
Dorohoi, din vara anului 1940, când evrei
nevinovaţi au fost împuşcaţi în cimitir, în
timp ce înmormântau pe un soldat evreu
erou. În groapa comună de la Popricani
(Iaşi) au fost găsite scheletele evreilor
civili ucişi, printre care şi al unei mame
cu copilul în braţe. Armata a fost dirijată în scopul exterminării şi represiunii
evreilor. Un rol pozitiv, la Bucureşti, l-a
avut economistul-statistician Samuel
Mănuilă, care a adus evrei în birourile
Serviciului de statistică al Statului.
În încheiere, directorul Institutului “Elie
Wiesel“, dr. Alexandru Florian, a menţionat că, din păcate, accesul la Arhivele
militare de la Piteşti şi din alte locuri a
devenit mai anevoios, cu motivaţia aderării României la NATO. El a felicitat-o
pe dr. Lya Benjamin pentru efortul de
documentare depus, care se va concretiza într-un prim volum dar munca trebuie
continuată, atât de CSIER şi de INSHR
ca şi de masteranzii de la Universitate.
EVA GALAMBOS
BORIS MARIAN MEHR

Întrebări şi discuţii
Înainte de discuţii, s-au pus o serie de
întrebări despre rolul armatei în represaliile antievreieşti, despre numărul de
intervenţii scrise şi de audienţe solicitate

Sinagoga din Rădăuţi, restaurată cu sprijinul Guvernului României

Deputatul Károly Kerekes despre cazul Şova

Într-o declaraţie politică în plenul
Parlamentului, deputatul Károly Kerekes
(UDMR) a considerat “regretabil” comportamentul senatorului PSD, Dan Şova,
care “printr-o serie de declaraţii şi de manifestări greu interpretabile” a dat dovadă
de “intoleranţă, agresivitate şi mentalitate
naţionalistă şi şovină“. Reamintim că în
seara zilei de 5 martie, senatorul Dan
Şova, la un post privat de televiziune, a
negat existenţa Holocaustului românesc,
aﬁrmând, printre altele, că pe teritoriul
României “nici un evreu nu a avut de suferit, şi asta se datorează lui Antonescu,
că în Pogromul de la Iaşi au murit 24 de
evrei, precum şi că armata germană este

responsabilă de evenimentele de la Iaşi.”
Kerekes a amintit de măsurile luate de
PSD împotriva lui Şova, de a ﬁ trimis la
Washington să viziteze Muzeul Holocaustului, şi de faptul că “la nivelul instituţiilor statului, Centrul pentru Combaterea
Antisemitismului în România a depus
plângere penală la Parchetul General de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
împotriva lui Dan Şova pentru încălcarea
art.6 din OUG nr.31/2002 privind interzicerea negării Holocaustului”.
Pe de altă parte, Károly Kerekes a
mai amintit de aﬁrmaţiile senatorului PSD
la postul de televiziune Antena 3, legate
de învăţământul în limba minorităţilor, şi

declaraţiile lui László Tökés pe marginea
Zilei Naţionale a României. “Senatorul
şi-a făcut publice şi cu această ocazie
părerile iresponsabile şi pe alocuri bizare
cu privire la istoria poporului maghiar, caracterizându-l ca pe un popor care a trăit
întotdeauna pe spinarea altor popoare.
Şi ca apogeu al aﬁrmaţiilor sale aberante,
a inserat şi atacuri directe la persoană,
reiterând că de aceea trebuie să avem
învăţământ naţional exclusiv în limba
română şi pentru minorităţile naţionale,
pentru a învăţa limba şi cei ca domnul
deputat, adică subsemnatul”. Potrivit
opiniei lui Kerekes, „nu trebuie să mergi
la un drum aşa de lung şi costisitor (la

Washington n.r.) când şi aici, în ţară, poţi
găsi suﬁciente documente şi o literatură
vastă despre evenimentele negate de un
senator … Nu cred că ar ﬁ cazul să-i ﬁe
plătită nici o şedere de documentare de
câteva săptămâni la Budapesta pentru a
cunoaşte mai profund istoria statului şi poporului maghiar. Ar ﬁ suﬁcient să aprofundeze câteva opere ale istoricului român
Lucian Boia”. “Singurul loc unde trebuie
trimis, şi care costă inﬁnit mai puţin, este
locul de executare a pedepsei pentru cei
condamnaţi pentru comiterea infracţiunii
de negare a Holocaustului”, a mai spus
în declaraţia sa politică deputatul Károly
Kerekes. (E.G.)
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SE RATE L E C ULT UR ALE ALE FU N D AŢI E I „N I C OL AE CA J AL” L A DEBUT…

…Au avut trei dimensiuni: • politică dezbaterea despre „Terorismul generat
de intoleranţă”; • festivă - decernarea
Premiului de Excelenţă al Fundaţiei; •
muzicală - recitalul formaţiei camerale
„Trio Sternin”. Gazdă – Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) din Capitală.
Parteneri media – Radio Bucureşti FM,
Radio România Regional; organizaţii
ale unor minorităţi naţionale – Asociaţia
Culturală a Aromânilor, Uniunea Naţională a Comunităţilor de Romi, Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România; Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”.
Moderator – directoarea Centrului pentru
Studii Europene şi Comunicare Socială
al Academiei Române, consilier pentru
relaţii cu publicul al Fundaţiei, Carmen
Dumitriu. Meritoriu – faptul că majoritatea
participanţilor au fost membri ai Clubului
JCC – Bucureşti pentru Generaţia de
Aur, director – Shai Orny, responsabilă - Sanda Wolf. Lăudabilă – iniţiativa
promotorului de tinere talente muzicale
româneşti, Iancu Ţucărman. I-au dat
prestanţă, prin participare, preşedintele
şi vicepreşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer şi ing. Paul Schwartz, şeful Oﬁciului Cultură-Artă-Ştiinţă, dr. ing. José
Blum, reprezentanţi ai organizaţiilor de
minorităţi sus-amintite.
În cuvântul de deschidere, preşedintele Fundaţiei, Irina Cajal, a pledat pentru
„acţiunea sistematică de combatere a
segregării şi discriminării, combaterea
ghetoizării ﬁzice şi culturale, deschiderea
unor forumuri de dialog intercultural şi
intercomunitar”, pornind de la convingerea că partidul celor care tac trebuie să
se transforme în partidul celor care-şi
fac auzit glasul în faţa acţiunilor teroriste
contemporane.
Primul intervievat, prin telefon, de Car-

men Dumitriu, a fost
senatorul Gheorghe
Bârlea, din acelaşi
oraş cu Elie Wiesel:
Sighet. S-au pus
întrebări privind acţiunile teroriste săvârşite la Toulouse
şi Oslo, s-au amintit
incitările la ură şi
violenţă postate pe
site-ul xenofob al
unei organizaţii extremiste din Olanda.
Senatorul s-a referit
la două instituţii-reper împotriva extremismului, aflate
la Sighet: Muzeul
„Elie Wiesel” şi „Memorialul Victimelor
Comunismului şi
Rezistenţei”. Domnia sa a accentuat
importanţa unui aforism des citat, dar
prea puţin pus în practică: „Cine uită
trecutul, riscă să-l repete”, a amintit impactul pe care l-a avut asupră-i vizitarea
Institutului „Yad Vashem”. Şi a făcut o
mărturisire semniﬁcativă pentru demersul
său împotriva consecinţelor nefaste ale
extremismului, ieri şi azi: „Acum mă aﬂu
la Moisei, a spus intervievatul, unde, în
1944, au fost asasinaţi 29 de români de
către armata fascistă ungară”.
Reprezentanta Asociaţiei Culturale
a Aromânilor, Ianula Gheorghe, a vorbit
despre deportarea aromânilor din Banat şi
perseverenţa lor în a-şi păstra obiceiurile,
tradiţiile, indiferent de obstacole.
„Sunt Frima Acs, medic pediatru”, s-a
recomandat una din supravieţuitoarele
Transnistriei, membră a Clubului pentru

Generaţia de Aur.
Doctoriţa a povestit
despre adolescenţa ei sfărâmată de
Holocaust: cum a
fost dată afară din
liceul sucevean de
stat pentru că era
evreică, cum a fost
obligată să poarte
steaua galbenă, cum
„prietenele” treceau
pe celălalt trotuar
când o vedeau, cum
au fost deportaţi toţi
evreii din oraş la Ataki, cum au locuit mai
multe familii în barăci
fără lemne, pe ger,
s-au îmbolnăvit de
febră tifoidă, tifos
exantematic…În ﬁecare dimineaţă, venea o căruţă în care
erau adunaţi morţii… După eliberare, ea
şi mama ei au stat doi ani într-un oraş din
Basarabia, pentru că autorităţile române
nu au pus evreilor la dispoziţie mijloace
de transport. „«S-a vorbit destul despre
asta!», spun unii. Atât timp cât antisemitismul, rasismul, xenofobia continuă să facă
victime, eu cred că nu s-a vorbit destul”.
Răspunzând întrebărilor privind asasinatele de la Oslo, Toulouse, preşedintele
F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, s-a referit la instinctele distrugătoare existente
în ﬁinţa umană - fratricidul comis de Cain
asupra lui Abel -, şi totodată, la nobleţea
umană, dând exemplul altui supravieţuitor
al Holocaustului, profesorul Liviu Librescu, evreu român stabilit în Statele Unite,
care a dat numele bulevardului unde a
fost recent inaugurat noul sediu al Am-

basadei americane. Vorbitorul a amintit
de propriile-i suferinţe din anii Holocaustului în Ştefăneştii natali, de faptul că
şase organizaţii au semnat Parteneriatul
pentru Combaterea Antisemitismului, de
necesitatea aplicării legislaţiei româneşti
care pedepseşte manifestările antisemite,
negaţioniste.
Florin Motoi, reprezentant al Uniunii
Naţionale a Comunităţilor de Romi, a
arătat că aceştia sunt trataţi la fel ca în
trecut, că xenofobia persistă şi că priveşte
această dezbatere ca „o mână întinsă”,
pentru că fiecare trebuie să se simtă
responsabil pentru celălalt.
Preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, a fost distins cu Premiul de Excelenţă al Fundaţiei „Nicolae Cajal” pentru
„contribuţia deosebită la cooperarea
interculturală şi continuarea vieţii evreieşti
în România”. Motivaţia a fost citită de preşedintele Fundaţiei, Irina Cajal. „Ca ﬁică a
lui Nicolae Cajal, ca diplomat, consider că
trebuie să ne omagiem liderii. Ca femeie,
consider că trebuie să mulţumesc doamnei Anette Vainer pentru sprijinul moral
acordat soţului ei”, a conchis vorbitoarea.
Laureatul a omagiat la rându-i copiii care
cinstesc memoria părinţilor: dr. Avinoam
Şafran, Irina Cajal.
Acolo unde cuvintele se opresc,
continuă muzica. A fost esenţa prezentării făcute de Iancu Ţucărman Trio-ului
„Sternin”. Sternin este numele unei familii de mecena evrei care transformă
interculturalitatea din concept în faptă.
Trio-ul - format din liceeni laureaţi ai unor
concursuri naţionale, pianista Ioana Daria
Tudor, violonista Georgeta Iordache, violoncelistul Andrei Ioniţă - a interpretat cu
sensibilitate şi rigoare lucrări din literatura
muzicală clasică şi romantică.
E. SUHOR

„ÎN FAŢA UNEI DILEME, NE ÎNTREBĂM: CUM AR FI PROCEDAT PROFESORUL CAJAL?”
Deschiderea ediţiei a VIII-a a Simpozionului „Academician Nicol ae Cajal”, Bucureşti, 28 – 31 martie 2012
Deschiderea actualei ediţii a Simpozionului „Academician Nicolae Cajal”, la
Sala Rondă a Hotelului Intercontinental, a
avut cuvenita anvergură academică, prin
tot ceea ce ilustrul savant a făcut pentru
şcoala românească de medicină. A avut
dimensiune diplomatică, prin tot ceea
ce terapeutul social a făcut, după 1990,
pentru România ca ambasador itinerant,
dar şi pentru adâncirea relaţiilor între
România şi Israel. Evenimentul a fost
organizat de Fundaţia „Nicolae Cajal”,
Fundaţia „Dan Sedlacec”, Institutul de
Virusologie din Bucureşti, Societatea Română de Medicină de Laborator, Fundaţia „Ronald S. Lauder” – România şi s-a
derulat sub auspiciile Academiei Române
şi Academiei de Ştiinţe Medicale.
E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul
Israelului în România, a subliniat respectul şi iubirea de care acad. Nicolae
Cajal a fost înconjurat de toţi cei care au
avut privilegiul să-l cunoască. A apreciat
modul în care, în calitate de preşedinte
al F.C.E.R., a pus în operă aforismul conform căruia „minorităţile nu sunt o problemă, ci o bogăţie”, promovând mai buna
cunoaştere a contribuţiei evreieşti la cultura şi civilizaţia României moderne. Ca
terapeut social, profesorul a considerat
dialogul o modalitate de maximă eﬁcienţă
pentru înţelegere interumană, între minorităţile naţionale şi majoritate. Ca medic,
a înţeles că umorul, zâmbetul, vorba
bună sunt indispensabile vindecării. Ca
om, s-a caracterizat printr-o generozitate
ieşită din comun. Ca diplomat a adus mari
servicii României, a întărit legăturile ei cu
lumea şi, desigur, cu Israelul.
Preşedintele Academiei Române,
acad. Ionel Haiduc, a omagiat prestaţia
academicianului Nicolae Cajal în forumul
intelectual numărul unu al ţării atât prin
prestigiul omului de ştiinţă cât şi prin
calităţile umane: înţelepciune, simţul
umorului, echilibru înnăscut şi educat.
„De aceea, şi astăzi, când ne izbim de
o problemă diﬁcilă şi suntem în dilemă,
ne întrebăm: oare cum ar ﬁ procedat

profesorul Nicolae Cajal?”.
Acad. Maya Simionescu, directoarea
Institutului de Biologie Celulară şi Patologie „Nicolae Simionescu”, a arătat că
toţi cei care i-au fost contemporani se
pot socoti privilegiaţi de soartă, că este
mândră de a ﬁ fost onorată cu prietenia
sa, cu inﬂuenţă beneﬁcă asupra modului
de a acţiona în viaţa socială, în epocile
atât de diverse înainte şi după ’89, „perioade de asuprire morală, de frământări
şi de schimbări sociale radicale”. „Ceea
ce m-a impresionat de-a lungul acestor
ani au fost constanţa profesorului, permanenţa peste timpuri, nelimitata înţelegere
pentru celălalt, generozitatea şi dăruirea,
tinereţea spiritului, puterea de muncă,
optimismul, umorul şi funcţia asumată
de avocat al înţelegerii şi concilierii”. Armonia care l-a caracterizat s-a datorat şi
armoniei care venea din viaţa personală,
creată, în principal, de minunata doamnă
Bibi Cajal. Acad. Nicolae Cajal „a apărat
ceea ce continuă să ﬁe peren în cultura
noastră: profesiunea, arta, prietenia,
familia”. Domnia sa a adresat felicitări
Irinei Cajal, tuturor organizatorilor simpozionului.
Acad. Irinel Popescu, preşedintele
Academiei de Ştiinţe Medicale şi preşedintele simpozionului, a accentuat
imperativul omagierii anuale a savantului
şi omului Nicolae Cajal, care a condus
Academia de Ştiinţe Medicale din 1998
până în 2004, modernizând-o, întinerind-o, „deschizând-o spre exterior, prin
fructuoase schimburi de experienţă cu
instituţii omonime din cele mai diverse
colţuri ale lumii”. Acad. Nicolae Cajal
rămâne „o strălucită personalitate a vieţii
ştiinţiﬁce internaţionale”.
„Secretul unităţii în viaţa medicală
românească constă în solidaritatea între
generaţii, în care a crezut tatăl meu”, a
spus Irina Cajal, după ce a mulţumit antevorbitorilor pentru frumoasele cuvinte
de omagiere a academicianului Nicolae
Cajal. Această predare a ştafetei i-a fost
linie principală de conduită. N-a existat

prilej să nu amintească de magistrul său,
profesorul Ştefan Nicolau. Promovarea
valorilor şi disponibilitatea faţă de suferinţele oamenilor i-au fost unităţile de
măsură comportamentale. Vorbitoarea a
pus în discuţie şi o problemă socială: oare
enciclopedismul medicilor de altădată,
articulat cu experienţa solidă, la zi, întrun domeniu sau altul de specialitate, n-ar
putea ﬁ multiplicat, astăzi, spre beneﬁciul
întregii societăţi?
Vicepreşedintele Fundaţiei „Nicolae
Cajal”, Carmen Dumitriu, a relevat o
trăsătură a profesorului, de mare interes,
astăzi, în lumea occidentală: vocaţia inovării, născută din arta/ ştiinţa de a găsi în
ﬁecare suﬂet omenesc diamantul ascuns,
vocaţie derivată din optimism. „Marii profesori sunt marii strategi ai marilor culturi
în timp de vijelie”, a opinat vorbitoarea,
acad. Nicolae Cajal ﬁind parte a acestei
familii spirituale.

Prof. univ. dr. Ştefan Constantinescu,
directorul Institutului de Virusologie „Ştefan Nicolau”, s-a axat asupra simbiozei
soţilor Cajal, care, împreună, reuşeau
să strângă în jurul lor oameni care să-ţi
devină prieteni. Mentorii academicianului
au fost tatăl său, renumitul medic pediatru Marcu Cajal, profesorul Nicolau – la
Bucureşti, profesorul Levaditi – la Paris.
Ca director al Institutului de Virusologie
„Ştefan Nicolau”, profesorul Cajal l-a
adus la un nivel competitiv cu institutele
europene de cercetări în virusologie, operă continuată, după ’90, de acad. Costin
Cernescu. Iar faptul că, la a opta ediţie
a simpozionului, sunt prezenţi susţinând
comunicări cercetători din Israel, Europa,
S.U.A., Japonia ş.a., oferă o dimensiune
a prestigiului de care se bucură acest
institut în lumea ştiinţiﬁcă de pretutindeni.
IULIA DELEANU

Din istoria Comunităţii Evreieşti
din Lituania
Evreii s-au stabilit în Lituania începând cu secolul al XIV-lea iar, din cauza marelui
număr de oameni de cultură şi de ştiinţă care au făcut parte, de-alungul timpului, din
comunitatea din Vilna (actualul Vilnius), acest oraş a fost denumit “Ierusalimul Lituaniei”. Potrivit primului recensământ al evreilor din 1764, în Lituania trăiau 169.000
de evrei iar în perioada interbelică numărul lor a ajuns la 250.000. În timpul celui
de-al doilea război mondial, evreii au fost duşi în ghetouri, decimaţi de comandourile
speciale naziste, deportaţi în lagărele morţii. Au supravieţuit doar 9000. Înainte de a
ﬁ lichidat, în 1943, ghetoul din Vilna a fost cunoscut drept loc al unei “rezistenţe spirituale”, unde au funcţionat şcoli, dintre care una de muzică, un spital cu medici evrei,
librărie, muzeu, uniune literară şi artistică, un club al tinerilor şi o expoziţie de artă.
Azi, în Lituania trăiesc aproximativ 9000 de evrei. Bogatul patrimoniu evreiesc
este valoriﬁcat şi constituie un obiectiv turistic de prim ordin. Menţionăm printre ele
sinagoga, construită în stil maur, singura care mai funcţionează dintre cele 100 care
au existat înainte de război, “Centrul pentru toleranţă”, în care se prezintă exponate
legate de istoria evreilor, Muzeul Holocaustului, în faţa căruia se aﬂă un monument
închinat viceconsulului japonez Sugihara, declarat Drept al Popoarelor, el eliberând
în timpul războiului mii de vize pentru evrei. Au apărut numeroase lucrări legate de
istoria şi prezentul evreilor, ca de pildă “Holocaustul din Lituania între 1941-1944”,
de Arunas Bubnys; există şi publicaţia “Jerusalem of Lithuania”, care abordează
problemele actuale ale comunităţii evreieşti.
BETINIO DIAMANT
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Dr. ERIC KANDEL, laureat Nobel, despre

CUM FUNCŢIONEAZĂ MEMORIA

Născut la Viena, neurologul dr. Eric
Kandel, laureat al Premiului Nobel, are
82 de ani şi mintea lui a rămas activă,
savantul propunând mereu noi teme de
cercetare. Acum trei luni, a lansat un
proiect care, speră el, va duce la descoperirea unei noi clase de medicamente
pentru tratarea schizofreniei. Anul trecut
a colaborat cu soţia lui, Denise, cercetătoare la Universitatea Columbia, la un
studiu asupra legăturii biologice dintre
fumat şi dependenţa de cocaină. Într-o
carte despre viaţa ştiinţiﬁcă din Viena în
secolul 19 şi în două interviuri în presă,
Eric Kandel vorbeşte despre preocupările
sale în domeniul memoriei. Şi despre
memoria lui personală.
Când avea 8 ani şi jumătate, naziştii
au intrat în Viena. Vecinii şi prietenii l-au
abandonat, îşi aminteşte profesorul. Nimeni nu mai vorbea cu el la şcoală. Când
mergea în parc, era luat la bătaie. Apoi, la
9 noiembrie 1938, a avut loc “Noaptea de
cristal” şi apartamentul familiei sale a fost
devastat. S-au decis să plece din Austria. Dar a mai durat un an de teroare în
aşteptarea vizei americane. Eric şi fratele
său mai mare au plecat primii, părinţii i-au
urmat după un timp. O poveste evreiască
clasică pentru acele timpuri.
Când a primit Premiul Nobel în anul
2000, Kandel îşi aminteşte că ziarele
din Austria au scris cu mândrie: „Iată un
austriac care a primit Nobelul“. Dar el
le-a răspuns: „Greşiţi. E un american,
un evreu american cel care a luat Premiul Nobel“. Preşedintele Austriei i-a
scris o scrisoare în care îl întreba: ”Ce
putem face pentru a vă recupera?”. El
a răspuns că nu are nevoie de nici o
recunoaştere, dar că ar ﬁ bine dacă s-ar
organiza la Viena un simpozion asupra
modului în care austriecii au răspuns
naţional-socialismului.Simpozionul a
avut loc, lucrările sale au fost tipărite dar,
recunoşte Kandel cu amărăciune, volumul a avut un impact foarte mic.
Iată ce spune Kandel despre cercetările sale asupra biologiei memoriei:
“Am fost mult timp interesat de baza
fízică a memoriei. Când eram tânăr, mentorul meu, Harry Grundfest, îmi spunea
că dacă vreau să înţeleg creierul trebuie
să aleg un mod reducţionist de a aborda
problema,adică să cercetez câte o singu-

Premiul Turing
pentru Judea Pearl

ră celulă nervoasă. Avea dreptate.”
Treptat Kandel a trecut de la studiul
celulelor nervoase din creierul mamiferelor la studiul unui organism mult mai
simplu,un vierme, Aplysia, care avea
doar o singură celulă nervoasă, dar mare.
Pe care l-a învăţat diverse lucruri după
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modelul reﬂexelor condiţionate studiate
de Pavlov. Şi a descoperit că învăţarea
produce modiﬁcări în modul în care comunică o celulă nervoasă cu alta. Apoi
a examinat memoria de scurtă durată şi
cea de lungă durată la vierme. Astfel a
descoperit că memoria de scurtă durată
nu induce transformări anatomice ci doar
schimbări temporare ale conexiunilor
dintre neuroni. Memoria de lungă durată

presupune modiﬁcări profunde ﬁindcă ea
crează noi legături între sinapse. Astfel
că numărul conexiunilor între sinapse se
poate dubla într-un circuit neural datorită
învăţării şi experienţei. Structura reţelelor
creierului se poate schimba permanent .
Dar se pot oare şterge amintirile neplăcute, dureroase?
Kandel consideră că memoria poate
ﬁ consolidată. Dar a încerca să intri în
creierul unui om pentru a şterge o traumă
psihică e periculos şi Kandel dezaprobă
asemenea cercetări. Suntem ceea ce
suntem şi datorită memoriei noastre iar a
şterge amintirile e periculos. Aceasta poate duce la schimbări în comportamentul
nostru şi în personalitatea noastră.

În ultimii trei ani Timothy Doner, un tânăr newyorkez, a învăţat 14 limbi, pe lângă
engleza maternă. Băiatul a început să se
pregătească înainte de bar mitzva, a învăţat rugăciunile pe care trebuia să le spună,
desigur în ebraica veche, apoi, interesat
de această limbă, şi-a luat un meditator
pentru ebraica modernă. După care,
uimit el însuşi cât de uşor prinde o limbă
străină, în aceşti ultimi trei ani a învăţat,
într-o ordine curioasă şi aleatorie, limbile:
rusă, italiană, swahili, indonesiană, hindi,
ojibwe, pashto, turcă, hausa, kurdă, idiş,

olandeză, croată şi germană, pe care şi
le-a însuşit ca autodidact, după diverse
manuale.In colegiu a învăţat araba: în
patru zile alfabetul, spune el, şi într-o
săptămână citea ﬂuent. În timpul vacanţelor, Timothy studiază zilnic câte 15 ore,
din pură pasiune. El a găsit o adevărată
comunitate de hiperpoligloţi pe Internet,
tineri ca şi el, recordul ﬁind deţinut de un
băiat care vorbeşte 30 de limbi. Recordul
mondial îl deţine cardinalul Giuseppe
Mezzofanti, din secolul XIX, despre care
se spune că vorbea 50 de limbi.

La 16 ani, vorbeşte 14 limbi

Pe şantierele din Kiel

Dolphin, noul submarin israelian

În limbajul strategilor militari există expresia “submarin pentru a doua lovitură”.
Dacă un atac nuclear inamic devastator distruge instalaţiile de rachete de la sol,
undeva, în adâncul mării, pluteşte ascuns şi tăcut submarinul destinat celei de a doua
lovituri,cea de ripostă. Este un submarin dotat cu rachete nucleare.
Pe şantierul naval german din Kiel este aproape gata pentru a ﬁ livrat Israelului
anul acesta un “superdolphin”: cel mai avansat submarin construit după război în
Germania. Israelul a mai cumpărat din Germania trei submarine din clasa ”Dolphin”
dar acesta este mult mai avansat din punct de vedere tehnologic. Un model similar
va ﬁ livrat în 2013.Ironie a istoriei şi a actualităţii politice: concernul care produce
submarine pentru Israel a folosit în timpul nazismului munca de sclavi a deportaţilor
politici şi etnici, iar în prezent are ca acţionar minoritar statul iranian.

Apple deschide o ﬁlială în Israel

Alfred Nobel a acordat fonduri de
premiere pentru domenii ale cercetării
care, la vremea lui, păreau prioritare
pentru dezvoltarea societăţii. Cu timpul,
în matematică a fost înfiinţat Premiul
FIELD, iar în informatică Premiul
TURING, considerate de sectoarele
respective de cercetare ca «Nobeluri»,
adică maximum de recompensă ştiinţiﬁcă
în matematică şi informatică.
Anul acesta, Premiul TURING
(250.000 dolari) a fost decernat profesorului Judea Pearl (75 de ani), de la
Universitatea din Los Angeles – California, pentru multiplele sale contribuţii la
dezvoltarea programării. Prof. J. Pearl a
declarat că o parte din suma alocată ca
premiu va ﬁ dirijată spre Tehnion,în Israel,
pe care l-a absolvit ca “bachelor”.
Prof. Pearl este tatăl jurnalistului Daniel Pearl, reporter la “The Washington
Post”, care în 2002 a fost răpit şi ucis în
Pakistan.

Israelul este de mulţi ani sediul celei
mai mari filiale din lume a gigantului
electronic american Intel. Acum, o altă
ﬁrmă americană de mare prestigiu, Apple,
şi-a deschis în această ţară singura ei
ﬁlială din străinătate. Apple are o politică specială de cercetare şi dezvoltare:
toate activităţile din acest domeniu au loc
numai la sediul din Cupertino, California.
În afara companiei se desfăşoară numai
activităţi de marketing,vânzări şi service.
Concernul Apple nu îşi fabrică produsele

integral: el cumpără componentele de la
alte ﬁrme, propriii săi specialişti ocupându-se numai cu arhitectura electronică a
produsului ﬁnal. Nominal, Apple investeşte în cercetare-dezvoltare o sumă foarte
mare: cca 2,4 miliarde de dolari anual.Dar
raportat la veniturile sale, este foarte puţin
- numai 2% din total. Deschiderea acestui
centru dovedeşte încrederea Apple în
securitatea cercetării desfăşurate în Israel
dar,mai ales, în nivelul profesional ridicat
al informaticienilor israelieni.

Premianta Europei de la L’Oreal
De 14 ani, ﬁrma multinaţională L’ Oreal
ofera un premiu, mai bine zis o bursă
mondială, unei cercetătoare mature şi 15
burse, diferenţiate pe regiuni geograﬁce,
pentru tinere cercetătoare. Motivaţia ﬁrmei este că în cercetare domină bărbaţii
iar femeile sunt prea puţin reprezentate
şi sprijinite. Propunerile pentru burse
(40.000 de dolari pe doi ani) sunt făcute
de comisii de specialişti. În Israel, din comisie au făcut parte Ruth Arnon, laureată
a Premiului Nobel, rectorul Universităţii
Ben Gurion şi alţi profesori. L’Oreal a
ratiﬁcat propunerea lor şi a declarat-o
pe candidata Israelului, dr. Naama Geva-Zatorsky, câştigătoare a Premiului
pentru Europa. Ea a fost premiată pentru

cercetările ei asupra folosirii terapeutice
a probioticelor în bolile gastrointestinale.
În corpul nostru trăiesc de zece ori mai
multe bacterii decât numărul celulelor din
organism.Cele mai multe ne invadează
corpul imediat după naştere şi nu sunt
dăunătoare, ci reprezintă un element indispensabil vieţii noastre. Ele sunt numite
“probiotice”
Probioticele sunt bacterii ce ajută intestinul sa digere mâncarea. Probioticele
se găsesc în formă naturală în iaurt, keﬁr,
zeamă de varză murată. Ele se găsesc de
asemenea în unele suplimente alimentare, în usturoi, ceapă, praz, banane.
Pagină realizată de ANDREI BANC
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Adezivi
pentru avioane!
Probabil ca aţi avea o oarecare
strângere de inimă sau aţi simţi un
gol în stomac dacă vi s-ar spune că
avionul în care v-aţi urcat are aripile
lipite cu adeziv, fără nici un şurub sau
nit.In aviaţie şi în contrucţiile spaţiale,
această tehnologie este din ce în ce
mai răspândită.Cercetători de la Institutul Weizmann au modiﬁcat structura
unui adeziv epoxy prin adăugarea
unei pulberi nanometrice de sulfură
de tungstenit.Numai 0,5% din această
substanţă dublează puterea adezivului
iniţial. Noul „lipici” va ﬁ folosit pentru
fabricarea de avioane

Vânzare de drone
Israeli Aerospace Industries a
semnat un contract cu Azerbaidjanul
prin care va vinde acestei ţări drone
militare în valoare de 1,6 miliarde de
dolari.Israelul este una din primele ţări
producătoare de drone.

Colecţia familiei Stein
La Metropolitan Museum din New
York s-a deschis o expoziţie a colecţiilor
de artă ale fraţilor Stein: Leo,Gertrude
şi Michael. Francezi la origine dar
emigraţi în Statele Unite în 1903- 1904,
aceşti fraţi au cumpărat cu predilecţie
picturi ale impresioniştilor,contribuind
ﬁnanciar la dezvoltarea acestui grup
de artişti.Expoziţia cuprinde opere
de Matisse, Picaso şi ale Avangardei
pariziene.

Încă un domeniu
în care Israelul
este primul
În 2011 Israelul a reciclat 50% din
sticlele de plastic, situându-se astfel
înaintea Uniunii Europene (29%) şi a
Statelor Unite (48%). Acest procentaj
înseamnă 20.000 de tone de sticle de
plastic. Adăugând şi ambalajele de
sticlă pentru băuturi procentul urcă la
77%, cu un total de patru miliarde de
ambalaje, colectate,sortate şi reciclate. În Israel sunt instalate 15.000 de
containere de colectare. În această
ţară colectarea ambalajelor uzate este
obligatorie prin lege.

La Mulţi Ani!
sărbătoriţilor din luna mai

GUERON ADRIAN IOSIF, director
•1973
programe JCC, s-a născut la 3 mai
SIDI, şef Birou
•10LĂZĂRESCU
Resurse Umane, s-a născut la
mai 1954
KUPFERBERG EDUARD, director
•Cancelaria Rabinică, s-a născut la
13 mai 1975
BLOCH
IVAN,
preşedintele
•născut
Comunităţii Evreilor Lugoj, s-a
la 15 mai 1950
BENJAMIN LYA, cercetător la
•CSIER,
s-a născut la 16 mai 1931
NAGY SOFIA, secretară JOINT,
născut la 16 mai 1980
•s-a
MATEI ROXANA, asistent şef sector
•CAPI,
s-a născut la 24 mai 1972
BEJAN MONA DANIELA, director
s-a născut la 24 mai 1973
•CAjM,
DAVID
IOSEF,
preşedintele
•s-aComunităţii
Evreilor Botoşani,
născut la 28 mai 1934
NAHMAN SALIC, preşedintele
•Comunităţii Evreilor Baia Mare,
s-a născut la 28 mai 1935

PERI BLĂNARU
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C O M U N I TAT I
Cristian

Seminar de pregătire a oficianţilor de cult

În perioada 22-25 martie 2012 a
avut loc, la Cristian, modulul al II lea de
pregătire şi perfecţionare a oﬁcianţilor
de cult.
Au participat, din partea Federaţiei, şeful Cancelariei Rabinice Edy
Kupferberg, Prim Rabin Schaffer si Prim
Cantor Iosif Adler. Au fost prezenţi, din
partea învăţăceilor, un număr de 12 oﬁcianţi sau candidaţi de oﬁcianţi, din toată ţara: Deva, Timişoara, Braşov, Brăila,
Bucureşti, Satu Mare, Iaşi, Bacău.
Remarcabil a fost faptul că, în afara
unor oﬁcianţi “consacraţi, mai vechi sau
mai noi în meserie” (din Braşov, Brăila,
Bacău), au fost prezenţi şi o serie de
candidaţi mai tineri, dornici de a se

Bacău

caliﬁca în această nobilă activitate.
Tematica de bază a seminarului a
fost pregătirea marilor sărbători iudaice, “Salos Regalim” şi, în primul rând,
a sărbătorilor pascale, care bat la uşă.
S-a insistat pe deﬁniţia Hameţului,
Bedikat hameţ, modurile de eliminare a
acestuia din orice bucătărie evreiască,
vânzarea şi arderea hameţului etc.
Nu mai este cazul să amintim frumuseţea programelor de Kabalat şi
Oneg Şabat, atmosfera deosebită
creată în timpul interpretării melodiilor
speciﬁce.
În timpul seminarului, s-au analizat
şi căutat soluţii pentru atragerea, într-o
pondere cât mai mare, a membrilor co-

munităţilor la Sinagogă, insistându-se
pe faptul că trebuie găsite canale de
comunicare, pe înţelesul tuturor şi că
toţi participanţii la slujbe trebuie să se
simtă cât mai bine în cadrul Sinagogii,
pentru a ﬁ prezenţi şi în continuare.
Lucrările s-au desfăşurat într-o atmosferă foarte plăcută, s-au schimbat,
între participanţi, adrese de E-mail şi
numere de telefon, pentru o stabilire
şi menţinere a contactelor.
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat
efortul deosebit al gazdelor, în frunte
cu administratorul Traian Dobrescu,
pentru a asigura participanţilor condiţii
excepţionale, pentru a se simţi cât mai
bine.

Vizite la Comunitate

Comunitatea Evreilor Bacău a
fost vizitată, în “Săptămâna altfel“ 2-6
aprilie 2012 (dedicată, de Ministerul
Educaţiei şi Învăţământului, activităţilor extra-şcolare) de două delegaţii
de elevi.
În 3 aprilie, am fost vizitaţi de un
grup de elevi de clasa a XII a, de la Colegiul Naţional catolic “Sfântul Iosif” din
Bacău, aﬂaţi sub îndrumarea domnului
profesor Sebastian Bunghez.
Le-am prezentat tinerilor teologi
Muzeul C.E. Bacău (realizat prin munca
şi devotamentul lui Carol Marcusohn,
z.l.), Sinagoga Rosen (în funcţiune) şi
Templul Cerealiştilor, monument istoric
(aﬂat în conservare).
La Muzeu, le-am prezentat tinerilor
colţul dedicat familiei Şafran, diversele
obiecte de cult, sulul cu Meghilat Ester,
cărţi de rugăciune în ediţii speciale,
Registrul de evidenţă al Templului Cerealiştilor, realizat manual în anii 1920,
în condiţii graﬁce excepţionale, zona
dedicată legislaţiei şi prigoanei rasiale
din anii 1939-1944. Pentru această
generaţie, explicarea termenului “Holocaust” (din limba greacă, însemnând

Alegeri
în Comunitate

Fălticeni

La 1 aprilie s-au desfăşurat
alegerile pentru conducerea
C.E. Fălticeni, la care au participat, din partea F.C.E.R., ing.
Hari Vigdar, preşedintele C.E.
Bacău şi membru în Consiliul de
Conducere al Federaţiei, iar , în
calitate de invitat, ing. Brif Hainrich, membru în Comitetul de
conducere al C.E. Bacău. Deşi
este vorba de o comunitate mică,
cu 27 de membri cu drept de vot,
au participat la vot un număr de
20 de persoane.
Deoarece membrii comunităţii şi-au manifestat satisfacţia
faţă de activitatea preşedintelui,
ing. Strul Gold, cu numeroase
realizări, aşa cum a reieşit din
raportul de activitate prezentat şi
din luările de cuvânt ale unor participanţi, ing. Gold a fost propus
pentru un nou mandat. În urma
votului au fost aleşi:
- Ing. STRUL GOLD - preşedinte
- ROBERT STEINMETZ membru în Comitet
- IACOB MARCUS - cenzor.
În cuvântul de încheiere, reprezentantul F.C.E.R. a mulţumit
tuturor celor prezenţi pentru participare şi a felicitat, în numele
său personal şi al Consiliului de
conducere al F.C.E.R., conducerea nou aleasă.
(H.V. H.B.)

“ardere totală”, atât la propriu cât şi la
ﬁgurat) reprezintă ceva care depăşeste
puterea lor de imaginaţie. În câteva
cuvinte, le-am prezentat termenul
“pogrom”, cu cele trei exempliﬁcări din
ţară şi le-am vorbi despre deportările
în Transnistria şi în lagarele morţii (în
cazul Ardealului de nord).
La Sinagoga Rosen, tinerii (ﬁind şi
ei în “domeniu”) au fost foarte interesaţi
de modul de desfăşurare a slujbelor,
de scrierea ebraică, de semniﬁcaţia
sărbătorilor evreieşti. Fiind în preajma Pesah-ului, le-am vorbit despre
legătura dintre Pesah şi Ieşirea din
Egipt, despre semniﬁcaţia consumării
Matzei şi a verdeţurilor amare şi despre
necesitatea evitării Hameţului. Au fost
impresionaţi de Sulurile Torei, atât de
aspectul lor, cât, mai ales, de deosebita
lor semniﬁcaţie în viaţa poporului evreu
şi nu numai.
Tinerii au vrut să aﬂe de ce purtam
“kipa”, ce sunt şi de ce sărutăm “ mezuzot-urile” la intrarea într-o clădire
sau cameră.
La Templul Cerealiştilor, tinerii au
putut admira picturile deosebite, re-

Arad

alizate în anul 1927, la refacerea din
temelii a Templului (după incendiul
catastrofal din anul 1926) de pictorul
Marcel Grunfeld din Iaşi.
În 4 aprilie, am fost vizitaţi de un
grup de elevi de clasa a XI-a, de la
Liceul ”Anghel Saligny” din Bacău.
Elevilor le-au fost prezentate punctele
cele mai interesante din Muzeul C.E.
Bacău, precum şi câteva aspecte legate de funcţionarea Sinagogii Rosen, de
importanţa şi semniﬁcaţia termenului
“minian”, despre majoratul religios
(Bar–Miţva) şi semnificaţia Salos –
Regalim (cele trei mari sărbători de
pelerinaj), insistându-se pe Hag Pesah.
BRIF HAINRICH
Oﬁciant de Cult al CE Bacău

Exemplu de normalitate

În această epocă în care mai tot timpul
auzim de discriminări, declaraţii belicoase
şi chiar de atrocităţi comise împotriva
evreilor, se întâmplă să mai ai bucuria de
a vedea că există comunităţi în care respectul reciproc între etnii şi convieţuirea
sunt o realitate cotidiană. Este, de fapt,
după cum spune ing. Ionel Schlesinger,
preşedintele Comunităţii Evreilor din
Arad, „un exemplu de normalitate”.
În comuna Şiria, din judeţul Arad, nu
mai trăiesc evrei, dar a rămas în urma
lor un cimitir de care cineva trebuia să
aibă grijă. Marcel-Ioan Priescu s-a arătat
a ﬁ, cum spune românul, CINEVA şi, în
calitatea sa de consilier local, a propus
un proiect de hotărâre conform căruia
autorităţile din Şiria să ﬁe cele care să

întreţină cimitirul din comuna amintită.
Aşa s-a născut iniţiativa, devenită
realitate pe 23 martie, de a se încheia un
acord de colaborare pe cinci ani între C.E.
Arad şi Primăria Comunei Şiria, pentru
defrişarea, repararea împrejmuirilor şi
întreţinerea cimitirului evreiesc.
Aici trebuie subliniate două lucruri,
spre cinstea şirienilor: propunerea făcută de Marcel Priescu a fost votată în
unanimitate, ceea ce arată că la Şiria
normalitatea nu este un accident, ci o
stare de fapt. Apoi, după cum a subliniat
Ionel Schlesinger, „la data semnării acordului, cimitirul era deja defrişat, gardurile
refăcute iar poarta de acces înlocuită cu
una nouă, metalică. Mai mult, consilierul
Marcel-Ioan Priescu a întocmit şi un tabel
cuprinzând numele a 34 de înhumaţi, atât cât a putut desluşi de pe
monumentele funerare existente în
cimitir”. Lucru rar în zilele noastre,
ca faptele s-o ia înaintea vorbelor.
Demnă de a ﬁ remarcată este
şi explicaţia dată de consiler în
susţinerea propunerii sale, şi anume că „deşi nu mai există evrei în
Şiria, cimitirul evreiesc face parte
din patrimoniul spiritual al comunei
şi consideră întreţinerea acestuia o
datorie morală”. De altfel, MarcelIoan Priescu a şi studiat contribuţia
populaţiei evreieşti la dezvoltarea
comunei.
Cu ocazia semnării acordului de
colaborare, ing. Ionel Schlesinger a
adus “calde mulţumiri iniţiatorului,
primarului, şi întregului consiliu
pentru această nobilă acţiune, ce
poate ﬁ deﬁnită ca ﬁind un exemplu
de normalitate”. (A.M.)

Benjamin Fondane

Un regal francofon
la Suceava

Deschiderea
prestigioasei expoziţii itinerante Benjamin Fondane. Roumanie, Paris, Auschwitz, 1898-1944
la Casa Prieteniei
din Suceava a fost
posibilă datorită
colaborării dintre
Institutul Regional
Cultural Francez
din Iaşi şi administraţia suceveană,
Biroul Francez,
Biblioteca Bucovinei, universitatea
locală, Primăria Suceava, Asociaţia Curcubeul
Succesului. Vernisajul expoziţiei a avut loc pe
23 martie, prin conferința Benjamin Fondane,
martorul nostru, susținută în cadrul unor manifestări prilejuite, ca în ﬁecare an în luna martie în
Bucovina, de Ziua Internaţională a Francofoniei
şi de celebrarea bunelor relaţii dintre România şi
Franţa. Vernisajul a avut loc sub înaltul patronaj
al unor personalități remarcabile ale vieții publice
românești: prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu,
deputat dr. Aurel Vainer, preşedintele Federației
Comunităților Evreilor din România, dr. Theodor Paleologu (care a susținut şi conferința
Francophonie, Francophonie, Francophonie).
Realizată de Memorial de la Shoah – Musée,
Centre de documentation juive contemporaine,
expoziţia Benjamin Fondane. Roumanie, Paris,
Auschwitz, 1898-1944 a fost prezentată în 2011
la Paris, apoi la Iaşi – ianuare, februarie a.c. – şi
dezvăluie, prin documente scrise, foto şi audio
inedite, aspecte esenţiale din viaţa şi opera lui
Benjamin Fondane, împletite cu traseul zbuciumat al istoriei provinciilor româneşti şi al Europei.
Scriitor franco-român de etnie evreiască,
născut în România, la Iaşi, într-o familie cu solidă tradiţie intelectuală şi spirituală, Fondane a
avut un destin care „ne sﬁdează şi ne somează”
(conf. Mircea Martin). Finalul vieţii sale va ﬁ apoteotic, conform unei profeţii personale (cândva,
Benjamin îi spusese soţiei că „dacă Hitler ar
şti că exist, m-ar aresta”; iar lucrul chiar s-a
petrecut pe 7 martie 1944, când este arestat şi
încarcerat la Drancy. Soţia sa, alături de Cioran
şi de alţi prieteni, reuşesc să obţină eliberarea
lui Benjamin Fondane, însă acesta refuză să
părăsească lagărul fără sora sa, Lina, care era
arestată la rândul ei, doar pentru vina de a ﬁ
evreică. Deportaţi ulterior la Auschwitz, cei doi
fraţi se pierd unul de celălalt, autorul ﬁind gazat
(nota ﬁgurează în actele din Ierusalim), în lagărul
de la Birkenau – Auschwitz, probabil la data de
2 sau 3 octombrie 1944, după datele complete
din documentul Feuille de Témoignage (înscris
de Monique Jutrin), document intrat în evidenţă
la data de 20.03.2009, la Institutul Yad Vashem
În literatura română, autorul este cunoscut
ca Barbu Fundoianu, după toponimul Fundoaia,
localitatea de provenienţă a tatălui. După emigrarea în Franţa, va semna numai sub numele
de Benjamin Fondane. Epoca în care a trăit
Benjamin Fondane a fost nefericită şi tumultuoasă, plină de umbre şi de excese. Urmându-i
cu demnitate cursul, fără a se pierde din ochi pe
sine însuşi, scriitorul – ﬁgură ilustră, şi pentru
cultura română, şi pentru cea franceză, şi pentru
cea evreiească – este un om complex, greu de
cuprins în scheme: „cu multiple ipostaze: jurnalist, eseist, critic, dramaturg, cineast, ﬁlosof, dar,
mai presus de toate, poet al strigătului visceral
şi al revoltei «neîntrerupte»”, după cum aﬁrma
Eric Freedman. În anii ‘20, locuind în Bucureşti,
Fundoianu a scris peste 700 de articole în limba
română, în ritm de cinci-şase pe săptămână.
Acestea au rămas multă vreme numai în periodice. Anii 30 constituie epoca pariziană, când
scrisul în franceză cucereşte patria de adopţie.
Fondane se stabileşte la Paris la vârsta de 25
de ani, în 1923. În ﬁecare din epocile scrisului
său, se observă o trăsătură generală: din matca fertilă a iudaismului, ce interferează în mod
original şi creativ cu paradigmele culturii natale
româneşti sau cu cele ale culturii franceze de
adopţie (mult mai subtile şi diverse), Fondane
a făcut substanţa unei opere ce transmite un
mesaj universal.
ANGELA FURTUNĂ
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I U D A I C A
HOLOCAUST ŞI EROISM
M-am întrebat de mai multe ori care
este diferenţa între Ziua Holocaustului
(Yom HaShoah), comemorată în întreaga
lume la 27 ianuarie, Ziua Holocaustului,
comemorată în România la 9 octombrie,
şi Ziua Holocaustului şi a Eroismului, comemorată în Israel în ziua de 27 a lunii
Nisan din calendarul ebraic (19 aprilie).
Referindu-ne la data internaţională 27 ianuarie, menţionăm că este cea a eliberării
lagărului morţii de la Auschwitz (1945) de
către armata sovietică. Iar ziua de 9 octombrie este data începutului deportărilor
în Transnistria din Bucovina de sud în
timpul regimului antonescian (1941).
Răspunsul la această întrebare este
că data de 27 Nisan are un caracter
dublu: Ziua Holocaustului şi totodată
Ziua Eroismului evreiesc, a Rezistenţei
evreieşti. Ea este legată de răscoala
ghetoului din Varşovia, care a izbucnit în
seara de Pesah 5703 (1943). Evreii din
Varşovia înţeleseseră că soarta lor era
pecetluită. Deportările în lagărele morţii
începuseră. Ideea tineretului evreu era de
a rezista, de a nu se lăsa trimişi la moarte
ca vitele la abator. Desigur, şansa de
reuşită era ca şi inexistentă: tinerii evrei
din ghetoul Varşoviei nu puteau face faţă

maşinii de război germane. Spre deosebire de Rezistenţa organizată de alte
popoare, Rezistenţa evreiască era lipsită
de ﬁnalitate: ea includea numai ideea
supravieţuirii. Dar răscoala ghetoului din
Varşovia a atras atenţia asupra posibilităţii
rezistenţei evreieşti. Răscoala a durat
trei săptămâni. Liderul ei, Mordechai
Anielewicz, tânăr sionist socialist, a căzut
eroic. Puţinii supravieţuitori au reuşit să
se salveze prin canalizarea subterană
din Varşovia. Printre ei au fost Chayke
Grossman, o tânără sionistă ajunsă ulterior în Israel, fostă deputată în Knesset,
şi Marek Edelman, comunist, rămas în
Polonia până la sfârşitul vieţii.
Data de 27 Nisan a fost aleasă ca
Ziua Holocaustului şi a Eroismului (Yom
HaŞoah VeHaGevurah) de către Knesset
printr-o decizie specială, la 12 aprilie
1951. Această zi a fost aleasă deoarece
din punct de vedere calendaristic ea cade
între prima zi a răscoalei ghetoului din
Varşovia şi Ziua Independenţei Israelului
(5 Iyar), precum şi în perioada numărătorii
Omerului, o perioadă de doliu în istoria
evreiască. Astfel a fost subliniată şi legătura între Holocaust, doliu şi întemeierea
statului Israel, pe lângă comemorarea

EROII ISRAELULUI

victimelor Holocaustului şi aniversarea
luptei de rezistenţă evreieşti. Ulterior, în
anul 1953, Knessetul a promulgat Legea
întemeierii Autorităţii israeliene asupra
memoriei Holocaustului şi a Eroismului
(Yad Vaşem), iar la 4 martie 1959 a votat
Legea Zilei Holocaustului şi a Eroismului,
care urma să ﬁe celebrată în mod public.
În urmă cu câţiva ani, în seara din ajunul Zilei Holocaustului, doi adolescenţi,
probabil elevi de liceu, un băiat şi o
fată, erau supăraţi că un pot merge la o
distracţie în acea seară, la un restaurant:
tragedia Holocaustului nu îi interesa. Un
ﬁlm prezentat acum câţiva ani la canalul
1 al Televiziunii Israeliene în seara ajunului Zilei Holocaustului arăta greutăţile
de adaptare ale unor copii supravieţuitori
ai Holocaustului în Israel. Ei nu numai că
nu au fost înţeleşi de adolescenţi ”sabri”
dintr-un kibuţ, dar au fost chiar dispreţuiţi
de aceştia. Lecţie pe care trebuie să o
înveţe toţi. Nu este suﬁcient a se prezenta
tragedia Holocaustului în rândul tineretului de diferite naţionalităţi, din diferite ţări.
Ea trebuie prezentată şi tineretului israelian care pare să îşi ﬁ pierdut rădăcinile.
După cum ea trebuie prezentată şi lumii
arabe, în rândul căreia sunt oameni
care continuă să nege Holocaustul, sau
să ceară identificarea lui cu drama
palestiniană. Abia în ultimii ani, în Israel
au apărut câteva elemente interesante
legate de Ziua Holocaustului, precum
comemorări în cadrul oﬁcial parlamentar,
în colaborare cu cel al instituţiei ”Yad
Vaşem”, acordarea atenţiei generaţiei a
doua şi chiar a treia a supravieţuitorilor,
promulgarea memoriei Holocaustului în
rândul minorităţii arabe, dialoguri asupra Holocaustului cu evrei ultrareligioşi,
care uneori fac aﬁrmaţii problematice pe
această temă.
L.Z. HERŞCOVICI

De la jug la lege
Robia, oricât ar ﬁ de rea, are şi partea sa bună. Robul, neavând ce să agonisească pentru ziua de mâine, este de
fapt liber de grija viitorului. Jugul oricât
ar ﬁ de greu are şi el partea sa bună. La
cea mai mică abatere, robul îl simte şi
se dă imediat pe brazdă. Omul liber are
posibilitatea să încalce legea. Deseori
chiar reuşeşte fără să ﬁe prins, dar în
momentul în care este prins este deja
prea târziu. Legea nu îl aduce înapoi pe
calea cea bună ci îl pedepseşte.
Acestea sunt, cred eu, cauzele dezamăgirii multora din cei ce au trecut
brusc din robie în libertate.
Tora ne învaţă cum să facem această tranziţie. Ea nu poate ﬁ făcută imediat. Robul, înainte de ﬁ capabil de a
suporta o lege, are nevoie de o perioadă
de anarhie. Nici strămoşii noştri nu au
primit Legea decât la şapte săptămâni
după ieşirea din robie. Ce au însemnat
aceste zile pentru ei, nu ştiu. Ştiu doar
cum ne învaţă Tora pe noi să retrăim în
ﬁecare an această eliberare.
În zilele dintre Pesah, în care retrăim
ieşirea din sclavie, şi Şavuot, în care retrăim primirea Torei, numărăm Omerul.
În ﬁecare zi numărăm această seară. În
prima seară unu, în a doua seară doi şi
aşa mai departe. Pare ridicol de uşor.
Ne cere mai puţin de un sfert de minut
pe zi. Totuşi, foarte mulţi nu duc această
numărare pînă la capăt. Ori se încurcă
ori uită să numere o zi.
Rostul acestei numărări m-a intrigat.
Cred că anul acesta i-am înţeles sensul.
Sclavul cunoaşte doar ziua de azi. El
nu cunoaşte ziua de mâine, căci nu are
pentru ce să se gândească la ea. Legea
care îl ameninţă cu pedeapsa de mâine
nu îl înfricoşează căci mâine este dincolo de orizontul său. Pentru a ﬁ capabili
să trăim ca oameni liberi care se supun
unei legi, nu doar unui jug, trebuie să
ştim să ţinem socoteala zilelor.
Rabin RAFAEL SCHAFFER

REFLECŢII BIBLICE

Cine sunt eroii Israelului? Ce reprezintă Ziua Eroilor (Yom HaZikaron Lehalaley
Maarakhoth Israel)? Ei sunt oamenii care au căzut în lupta pentru apărarea ţării.
Soldaţii căzuţi în luptă nu au vrut să facă fapte de vitejie, ci s-au transformat în eroi
împotriva voinţei lor, în războiul impus de duşmani. Ziua în care este cinstită memoria
lor este 4 Iyar, o zi înainte de Ziua Independenţei Israelului. Alternanţa tristeţe – bucurie pe baza tradiţiei iudaice.
Israelul este una dintre puţinele ţări care menţin serviciul militar obligatoriu, precum şi sistemul concentrării rezerviştilor. Serviciul militar obligatoriu este de 3 ani, la
care se adaugă uneori perioade de profesionalism militar. Din nenorocire, numărul
soldaţilor căzuţi eroic pentru apărarea Israelului de-alungul istoriei sale creşte de la
an la an. Probabil că se ridică la circa 20.000 – 30.000: soldaţi din Armata de Apărare
a Israelului (Tzava Haganah leIsrael – Tzahal), foşti luptători în organizaţiile ilegale
care au luptat pentru întemeierea statului, victime ale atentatelor teroriste. Majoritatea
eroilor sunt foşti militari căzuţi în luptă în războaiele de apărare a Israelului. O parte
dintre ei şi-au pierdut viaţa în accidente militare.
Ziua Eroilor este celebrată cu ceremonii speciale. Drapelul naţional este coborât în
bernă. O făclie memorială este aprinsă în seara ajunului zilei de doliu în faţa Zidului
de Apus de la Ierusalim. Sunt recitate rugăciuni legate de comemorarea decedaţilor:
”El male rachamim” şi ”Kadiş”, prima de către cantorul principal al Armatei şi cea
de a doua de către un părinte care şi-a pierdut ﬁul, devenit erou. Printre participanţi
sunt preşedintele Statului, primul ministru, ministrul Apărării, şeful Marelui Stat Major,
Şef-Rabinii aşkenaz şi sefard, Şef-Rabinul Tzahal. Unul dintre posturile Televiziunii
Israeliene prezinta lista eroilor, numele lor în ordinea căderii lor, dedicând ﬁecăruia
câteva minute. Această emisiune începe în seara din ajunul Zilei Eroilor şi se încheie
la sfârşitul acestei zile. Sirena memorială sună în seara de ajun, vestind începutul
Zilei Eroilor. Dimineaţa ea sună încă o dată, vestind începutul ceremoniilor la cimitirele
militare. În timpul sunetului sirenei, toată populaţia Israelului păstrează un moment
de reculegere. Radioul şi televiziunea evocă amintirea unora dintre eroi şi condiţiile
în care şi-au pierdut viaţa.
Ceremonia militară are o formă modernă, amintind ceremoniile franceze de după
primul război mondial. Unele grupuri religioase au ales comemorarea eroilor în mod
tradiţional iudaic, învăţând capitole din Mişna în memoria lor. Totuşi există dispute,
deoarece printre eroi şi membrii familiilor lor sunt mulţi evrei nereligioşi, laici, precum şi
neevrei , atât minoritari, cât şi imigranţi care nu sunt evrei din punct de vedere halahic.
Oricum, memoria eroilor trebuie cinstită. Fie ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească
şi să le răzbune sângele, iar pacea să vină în Israel în viitor. Va ﬁ cea mai frumoasă
cinstire a memoriei eroilor.
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI

PERICOPA KEDOŞIM (Leviticul 19:120:27)
Se citeşte sâmbătă, 5 mai 2012
Sunt repetate porunci din Tora, motivul
invocat ﬁind „Fiţi sﬁnţi, căci Eu, Domnul
Dumnezeul vostru, sunt sfânt!” Sunt indicate pedepsele pentru păcate.
PERICOPA EMOR (Leviticul 21:1 –
24:23)
Se citeşte sâmbătă, 12 mai 2012
Pericopa Emor se adresează către
Cohanim, slujitorii din Templu, fiii lui
Aharon. Ei sunt avertizaţi să nu atingă şi
nici măcar să se apropie de un trup neînsuﬂeţit. Doar când acest trup este al unei
rude apropiate sau dacă nu este nimeni
care să facă înhumarea au şi ei voie să
se apropie. În ochii egiptenilor asta arată
ca o blasfemie. Trupul neînsuﬂeţit pe care
ei îl îmbălsămau ca să se păstreze mii de
ani, pe care îl ascundeau sub o mască
de aur, este considerat ceva necurat, de
care preoţii se pot apropia doar în caz de
mare nevoie.
Se pare că sursa acestei divergenţe
sunt răspunsurile diferite pe care le dăm
la întrebarea fundamentală: „Cine sunt
eu?”.
În ochii egiptenilor, eu sunt un trup
căruia suﬂetul îi dă viaţă. În momentul în
care suﬂetul mă părăseşte, am nevoie
de alţii să mă apere. Am nevoie să ﬁu
îmbălsămat şi acoperit cu o mască de aur.
În ochii iudaici, eu sunt suﬂetul. Ca să
pot ﬁ pus la încercare, mă îmbrac în trup
ca într-o haină. Când vine timpul să dau
socoteală în faţa Judecătorului Divin, nu
mai am nevoie de trup. Mă lepăd de el
ca de o haină de care nu mai am nevoie.
El merită tot respectul pentru că a fost
tovarăşul meu timp de o viaţă, dar în nici
un caz nu va ﬁ venerat. (Rabin RAFAEL
SCHAFFER)

PERICOPA BEHAR (Leviticul 25:126:2)
Se citeşte sâmbătă, 19 mai 2012
Dumnezeu dă evreilor porunca referitoare la anul de Shmita (anul şabatic).
Este instituit şi anul de Iovel (jubileul),
în care sclavii devin oameni liberi, iar
pământurile se reîntorc în posesia proprietarilor lor originari. Sunt oferite detaliile
legate de respectarea anului de Iovel.
PERICOPA BEHUKOTAI (Leviticul
26:3-27:34)
Se citeşte sâmbătă, 19 mai 2012
Dumnezeu dă evreilor binecuvântarea şi blestemul, care vor afecta poporul
în funcţie de modul în care acesta respectă sau nu porunca divină. Apar din nou
conceptele de exil şi reîntoarcere. Sunt
prezentate legile referitoare la obiectele
şi animalele consacrate Templului şi la
modul în care acestea pot ﬁ răscumpărate. Este instituită zeciuiala. Se încheie
cea de-a treia Carte a Torei, Vaikra (Leviticul).
PERICOPA BAMIDBAR (Numeri
1:1-4:20)
Se citeşte sâmbătă, 26 mai 2012
Se face un recensămînt al ﬁilor lui
Israel. Sunt număraţi bărbaţii din ﬁecare
trib începând cu vârsta de 20 de ani, iar
tribul lui Levi începând de la vârsta de o
lună. Dumnezeu distribuie sarcinile legate
de serviciul divin din Mişkan, de ridicarea
cortului întâlnirii, de aşezarea taberei
şi multe altele. Întâii născuţi sunt răscumpăraţi contra sumei de 5 şekeli de
argint.
Pericope prescurtate, preluate de
pe site-ul DvarTora.ro, unde apar sub
semnătura Rabinului SHLOMO SORIN
ROSEN
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JCC BUCURESTI
,

Petrecere… sănătoasă!

JCC Bucureşti a găsit soluţia să combine, din nou în mod inedit, activitatea
sportivă cu momente de relaxare, atât
de necesare în răgazurile dintre diversele
noastre preocupări profesionale. Cei care
frecventează cursurile de ﬁtness şi alte
programe sportive au avut din nou parte

de o petrecere beneﬁcă pentru sănătate.
Evenimentul a continuat în Blue Lagoon,
unde a fost sărbătorită ziua de naştere a
Daliei Golda, creatoarea grădiniţei evreieşti “Gan Eden”. După ce micuţii i-au urat
“mulţi ani cu sănătate”, a venit şi rândul
prietenilor maturi să facă acelaşi lucru.

Micuţii la Radio Shalom

Teatrul vine (şi) la căminul „Rosen“
Domnul Pompiliu Sterian, nelipsit de la programele JCC dedicate „generaţiei de
aur”, a fost recent spectator al unei piese puse în scenă prin colaborarea JCC cu
actorii TES şi cu maestrul Octavian Sava. Redăm selecţiuni din amplul material scris
pe marginea acestui spectacol care a încântat publicul avid de manifestări cu tentă
culturală.

Un spectacol impresionant
Doamna Saşa Ionescu de
la B’nai B’rith l-a invitat să ne
viziteze pe maestrul Octavian
Sava, un vechi prieten al Căminului nostru. Acesta a sosit
împreună cu patru artişti de la
TES ( Teatrul Evreiesc de Stat),
care ne-au prezentat un spectacol impresionant - o adaptare
scenică a domniei sale, după
un capitol din romanul „Mister
Muni”, al scriitorului israelian
A.B. Jehosua. Spectacolul, de
fapt un monolog, a fost interpretat cu mare dăruire de către
Cristina Cârcei. Un rol de seamă, asigurând un fond muzical
cu sonorităţi orientale, au avut Rodica şi
Laurenţiu Gondiu, din Republica Moldova. Regia spectacolului a aparţinut doamnei Mirela Tentea. Monologul prezenta o
discuţie telefonică între eroină şi mama
sa .Convorbirea era foarte tensionată,
mama făcând aspre reproşuri ﬁicei sale.
Am înţeles că este vorba despre o mare
dragoste între fată - studentă la Tel Aviv
- şi unul din profesorii ei, în urma căreia
fata rămăsese gravidă, iar cei doi tineri
nu erau căsătoriţi. Pe de altă parte, mai
aﬂăm că băiatul fusese mobilizat şi trimis
pe front. Suntem în perioada intervenţiei
Israelului în Liban, ca urmare a rachetelor
lansate de gruparea teroristă Hezbolah.
Fata a fost rugată de băiat să meargă la
tatăl lui, care locuia la Ierusalim, şi să-l
anunţe că nu poate veni să spună Kadiş
după mama sa, care tocmai decedase.
Tatăl băiatului, rămas singur, era foarte
deprimat şi încearcă să se sinucidă.
Sosirea fetei îi salvează viaţa. La întoarcerea spre casă, în drum spre gară, fata

este apucată de dureri şi ajunge la spital.
Aici medicii o examinează cu atenţie şi
o asigură că nu este nimic grav, sarcina
decurge normal şi că va naşte un băiat.
Foarte fericită, fata se reîntoarce la bătrân ca să-i împărtăşească bucuria.Între
timp, însă, acesta primise o comunicare
precum că ﬁul său, plecat în misiune pe
front, este dat dispărut. Faţă de această
nouă lovitură, tatăl, profund descurajat,
încearcă din nou să se sinucidă. Sosirea
fetei îi salvează viaţa pentru a doua oară.
Final fericit: băiatul a fost găsit şi este
bine sănătos. Aplauzele îndelungate ale
spectatorilor au exprimat preţuirea şi mulţumirile noastre faţă de distinşii oaspeţi.
Să menţionăm că acest spectacol s-a
jucat la TES chiar în perioada când sergentul israelian Gilad Şalit, răpit în urmă
cu 5 ani de teroriştii de la Hamas, a fost
recuperat, în schimbul a peste 1000 de
palestineni eliberaţi de Israel. Este o coincidenţă plină de semniﬁcaţii, oglindind cât
valorează pentru Israel viaţa unui ostaş,
a unui om.

Eveniment pentru cinefili

Emisiunea cu şi pentru copii a Radio
“Shalom Romania” este probabil unul
dintre cele mai aşteptate şi fericite momente din grila de programe a postului.

JCC
TIMISOARA
Două seri
de Seder Pesah

Cele două seri de Seder Pesah au
avut loc şi în acest an în sala care poartă
numele Prim Rabinului dr. Ernest Neumann z.l. La sărbătoarea care celebrează
deopotrivă naşterea noastră ca popor cu
credinţă în Dumnezeul Unic şi eliberarea
din robia egipteană au venit membri ai
comunităţii din Timişoara şi oaspeţi de
peste hotare. Nu au lipsit copii şi nepoţi
ai timişorenilor, veniţi din Israel sau alte
ţări, special în această perioadă a anului.

,

Discuţiile fascinante şi mereu inedite cu
cei mici reprezintă un adevărat deliciu de
care se bucură, deopotrivă, realizatorii şi
ascultătorii programului.
În prima seară au luat parte 140 de
participanţi şi 90 în cea de a doua. Evenimentul a fost oﬁciat de domnul Andrei
Ghidali, care, aşezat în fotoliul cu perne
moi, aşa cum o cere tradiţia, a trecut prin
toate momentele „ordinii” care este stabilită pentru această seară. S-a citit din
Hagadah şi un oaspete, Eli Ben Eliahu, a
prezentat câteva interpretări ale frazelor
care se succed, amintind de cele zece
plăgi, de despărţirea apelor Mării Roşii şi
de obicieiuri care îşi au rădăcina în acea
perioadă, ca „pidyon haben” (răscumpărarea primului născut). Corul comunităţii,
condus de Alexandru Fischer, care reuneşte peste 30 de tineri, a interpretat
acele melodii care ne amintesc, în ﬁecare
an, de semniﬁcaţia acestei sărbători. Cântecele „Had Gadya”, „Avadim Haynu” sau
„Mi iodea” însoţesc această sărbătoare cu
ocazia căreia retrăim – mâncând matzot,
rădăcini amare sau haroset – ceea ce
au pătimit strămoşii noştri în Egipt dar şi
momentul fericit al Minunilor şi eliberării
noastre. Ambele seri au fost deschise
de preşedinta Comunităţii Evreilor din
Timişoara, dr. Luciana Friedmann, care

La 21 martie,
JCC Bucureşti a
fost gazda unui
eveniment cinematograﬁc, la care
au luat parte personalităţi de primă
mărime ale domeniului. Jan Harlan,
preşedintele juriului celei de-a opta
ediţii a Festivalului
Internaţional de
Film Bucureşti, s-a
întâlnit cu un public pasionat. Au mai participat: Dan Pascalovici, managing dept
& PR şi Dana Dimitriu-Chelba, directorul
festivalului. Cu această ocazie a avut loc
a vorbit despre acest specific unic al
celebrărilor evreieşti, care ne transpun în
acele vremuri, care ne fac să ne apropiem, prin simţuri şi nu doar prin gând, de
cele trăite în acel loc şi acel timp. Copiii
Tya Grosseck şi David Giurgiu au rostit
„Ma Nishtana” – „Prin ce se deosebeşte”
– acea secţiune a Seder Pesah în care
copilul întreabă şi îşi dă singur răspunsurile referitoare la desfăşurarea acestei
seri speciale.Cum o cere tradiţia, nu putea

proiecţia scurt-metrajului „Adam’s Paradise”, realizat de Jan Harlan şi scris de
soţia acestuia, Maria, proiecţie urmata de
discuţii şi întrebări din partea publicului,
precum şi de un cocteil.
lipsi momentul furtului Aﬁkoman-ului, găsirea „făptaşului” şi cererea unui dar din
partea copilului care a jucat acest rol în
desfăşurarea serii de Pesah. Atmosfera
plăcută a fost completată de mâncare
delicioasă, pregătită de restaurantul
ritual, de găluştele de matzot pufoase,
felul principal colorat şi bine preparat şi
prăjitura de matzot „scufundată” în crema
de ou şi de vin.
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Seară de evocare şi
amintiri pline de emoţie
„Sărbătoarea de Pesah pentru noi,
cei din comunitatea din Timişoara, poartă
imaginea majestuoasă a Prim Rabinului
dr. Ernest Neumann z.l., care în straie
albe, oﬁcia Sederul zeci de ani la rând”,
spunea în deschiderea serii de amintiri
despre rabin dr. Luciana Friedmann,
preşedinta Comunităţii. Prezenţa la Timişoara a ﬁicei acestuia, Getta Neumann,
a reprezentat un prilej pentru ca aproape 100 de participanţi să se reunească
în sala festivă ce poartă numele celui
evocat, cu povestiri nostalgice, vesele,
pline de candoare uneori despre Rabinul
Neumann z.l. La eveniment a luat parte
primarul Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu,
care a evocat anii copilăriei sale, când era
deja fascinat de prezenţa acelui bărbat
tânăr, foarte hotărât şi foarte elegant, cu
barbă neagră, care impunea un respect
special. Dincolo de cuvintele emoţionante
rostite de ﬁica rabinului, la eveniment
au mai luat cuvântul prof. dr. Smaranda
Vultur, prof. dr. Victor Neumann, arh. dr.
Gabriel Szekely, ec. Andrei Schwartz,
prof. dr. Francisc Shneider, dr. Gheorghe
Sebok, oﬁciant de cult Andrei Ghidali, Mariana Marcu. Profesoara Olimpia Cirimpei
a dat citire unor emoţionante evocări din
partea scriitorului Toma George Maiorescu şi din partea domnului Peter Fuchs.
Cunoscuta violoncelistă Alexandra Guţu
a însoţit evenimentul cu trei momente
muzicale, potrivite pentru această seară
de amintiri foarte personale, în care ﬁecare a evocat momente speciale, pline
de culoare şi emoţie.

BERESHIT 5, Iaşi
29 martie–1 aprilie 2012

13

UN MODEL DE PARTENERIAT FRĂŢESC

BERESHIT 5, a cincea ediţie a acestui
seminar, a avut loc de curând la Iaşi şi a
îmbinat studiul evreiesc la nivel academic
cu cunoaşterea comunităţii evreieşti şi a
oraşului Iaşi, unul dintre cele mai mari
şi mai frumoase oraşe din România, cu
o străveche viaţă culturală şi religioasă
evreiască.
Profesorii dr. Amnon Shapira, dr.Tamar
Shalmon de la Universitatea Ariel din Israel, şi dr.Felicia Waldman, de la Universitatea din Bucureşti, au prezentat subiecte
din tradiţia iudaică referitoare la Talmud şi
Kabala cât şi la statul Israel. Ediţia ieşeană s-a bucurat de prezenţa a peste 200
de persoane, venite din 20 de comunităţi
evreieşti de pe tot cuprinsul României.
La ceremonia de deschidere, ce a
avut loc în Aula Magna a Universităţii
“Petre Andrei”, preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, a subliniat: “Bereshit este un
eveniment deosebit pentru evreii români
şi un model de parteneriat frăţesc între
F.C.E.R., JDC şi Comunităţile Evreieşti
din România.”

Mimouna la Timişoara
Pentru prima oară, JCC Timişoara a organizat Sărbătoarea de Mimouna, prima zi
de după Pesah, când reîncepem să consumăm bucate dospite. Deşi tradiţia vine de
la evreii din Maroc, ea a putut ﬁ adaptată
cu uşurinţă şi la noi. Tradiţionalele Mouﬂeta
au fost înlocuite cu langoşii autohtoni, ﬁind
o „ajustare” bine-venită la spiritul local.
După Havdalah, s-au consumat dulciuri
gustoase şi bucate condimentate, unele
preparate chiar de unii dintre cei aproape
40 de participanţi la eveniment.

JCC
Oradea
Piesa “Scripcarul pe acoperiş”, producţie a Teatrului Regina Maria din
Oradea, se bucură de un real succes.
Recent, la 27 martie, 72 de membri ai
comunităţii orădene au luat parte la o
nouă reprezentare a acestui spectacol,
a cărui savoare este dată, în mare parte, şi de participarea Formaţiei Klezmer
HaKeshet. Evrenimentul nu s-a încheiat
aici ci a continuat cu un Oneg Shabbat
special, în sala festivă a comunităţii. Cei
85 de participanţi s-au întâlnit cu protagoniştii piesei, ﬁind un moment deosebit
de emoţionant.
Cele două seri de Seder Pesah la
Oradea s-au desfăşurat într-o atmosferă
foarte plăcută în sala festivă a comunităţii.
Ele au fost conduse de Rabinul Abraham
Ehrenfeld şi au reunit 144, respectiv 88
de persoane. A dominat o atmosferă
deosebit de plăcută şi toate generaţiile
s-au aﬂat împreună cu această ocazie.
Doamna Suzana Karton a fost celebrată,
cu aceeaşi ocazie, în sânul comunităţii
la împlinirea a 60 de ani. Comunitatea
Evreilor Oradea şi JCC Oradea, ca o
adevărată familie, i-au adus laolaltă pe
toţi cei interesaţi de această frumoasă
sărbătoare a eliberării noastre.
LUCIANA FRIEDMANN

Vicepreşedintele F.C.E.R., ing.Paul
Schwartz, a urat bun venit participanţilor,
a mulţumit organizatorilor şi în mod deosebit directorului JDC România, Israel
Sabag, şi a transmis tuturor îndemnul:
“Continuaţi să învăţaţi indiferent de vârstă!”
Despre Iaşi, oraşul cu vechi tradiţii
iudaice, a vorbit ing. Abraham Ghiltman,
preşedintele Comunităţii ieşene, arătând
că aici se aﬂă cea mai veche sinagogă din
ţară, construită în perioada 1670-1671;
aici a apărut, în luna octombrie 1855,
primul ziar în limba idiş din lume intitulat
“Korot Haitim” şi tot aici Avram Goldfaden,
în anul 1876, a pus bazele primului teatru
profesionist de limbă idiş din lume.
Israel Sabag, directorul JDC România,
a adresat un călduros Shalom tuturor
celor prezenţi, adevăraţi “fanatici“ ai
Bereshit, care “vin oricând, oriunde şi
de oriunde pentru a se reîntâlni cu vechi
şi buni prieteni dar şi pentru a lega noi
prietenii”. Vorbitorul a menţionat că ideea
unui Bereshit la Iaşi a fost un vis care
acum s-a împlinit printr-un “mic miracol“,
materializat în prezenţa la seminar a trei
rabini şi anume: S.Tobias, R.Schaffer şi
A.Ehrenfeld.
Prima sesiune plenară, având ca temă
“Libertatea în tradiţia poporului evreu“,
a fost susţinută de dr. Amnon Schapira
iar traducerea a fost asigurată de Daniel
Orenştein. Profesorul Shapira, care în activitatea sa îmbină latura ştiinţiﬁcă a lumii
academice, în care lucrează, cu latura
ortodox–religioasă a lumii tradiţionaliste,
în care trăieşte, a arătat că Biblia adună
împreună legile şi poveştile şi că acestea
nu sunt separate ci se includ reciproc. El
a subliniat faptul că Tanach-ul este, se
pare, prima scriere din lume în care găsim
acceptul faţă de nesupunerea în faţa unei
legi neetice sau a unei guvernări nelegiuite. De asemenea, a evidenţiat faptul
că sărbătoarea de Pesah este legată de
numele a două femei, Şifra şi Noa, care
s-au opus poruncii faraonului.
Seminarul Bereshit 5 a continuat cu
prelegeri în trei grupe de studiu: Aviv, Pesah şi Agada. În aceste grupe dr. Shapira
a conferenţiat despre “Cartea <Cântarea

Cântărilor> imn al iubirii erotice sau alegorie religioasă” şi „Miriam, sora lui Moşe, şi
chemarea feministă a Tanachului”.
Dr.Felicia Waldman a prezentat prelegerile „Tradiţii mistice evreieşti: Cum
construim un Golem” şi „Folclor mistic
evreiesc : Prima soţie a lui Adam”.
Despre „Conceptele şi evoluţia educaţiei evreieşti” a conferenţiat dr. Tamar
Shalmon, care predă la Centrul Universitar din Ariel şi la Institutul Schechter de
Studii Iudaice.
În cadrul seminarului au avut loc şi
două sesiuni interactive Limmud, având
ca tematică „Îmbogăţirea cunoştinţelor de
iudaism” şi „Israelul azi”.
Despre „Comunicarea şi lucrul în
echipă”, „Ce este libertatea”, „Mesajul
Pesahului”, ”Israelul azi“, ”Pesahul şi
sionismul“, ”Toulouse”, ”Iranul nuclear” şi
„Protestele sociale din Israel” au vorbit dr.
Aurel Vainer, Rabinul Rafael Shaffer, Avi
Feifer, Sami Dainos, Tiberiu Roth, Cristi
Ezri, Nadav Kashri şi Natalia Gross.
Sesiunile de studiu au alternat cu tururi ale oraşului Iaşi,
cu interesante activităţi culturale şi de
socializare dar şi cu
Kabalat Şabat, Oneg
Şabat şi Havdalah.
Aﬂată în plin şantier de consolidare şi
restaurare, Sinagoga
Mare din Iaşi a fost
deschisă, în seara
zilei de 30 martie,
pentru serviciul religios Minha din ajunul
Şabat-ului. Câteva
date succinte despre
istoria acestui străvechi ediﬁciu religios
de cult mozaic de pe
teritoriul României.
În anul 1657, obştea evreiască ieşeană
a cumpărat de la Mănăstirea Aron Vodă
(Aroneanu) locul pe care se va construi
Sinagoga Mare din Tg.Cucului. Sinagoga
a fost construită în perioada 1657-1670,
ﬁind inaugurată sub păstorirea celebrului
rabin şi erudit Natan Nata Hanover, originar din Polonia.
În perioada respectivă nu era voie ca

lăcaşele de cult mozaic să ﬁe mai înalte
decât Catedrala Mitropolitană. Dar tradiţia
iudaică spunea că sinagoga trebuie să ﬁe
cea mai înaltă clădire din cartier şi, din
această cauză, Sinagoga Mare din Iaşi a
fost zidită parţial în pământ. S-a respectat astfel versetul psalmic: „Din adâncuri
chemat-am către Tine, Doamne!”
Din anul 2004, Sinagoga Mare din
Iaşi, împreună cu Obeliscul situat în faţa
ei, construit în anul 1976 în memoria
victimelor Pogromului din 1941, au fost
incluse pe lista monumentelor istorice
din judeţul Iaşi.
După ce am aprins lumânări în memoria miilor de victime ale Pogromului şi
Trenurilor Morţii şi ne-am recules în faţa
Obeliscului, cu toţii am păşit cu smerenie
şi emoţie în interiorul sinagogii.
Ceremonia de Kabalat Şabat şi Oneg
Şabat s-au desfăşurat în Sala Eminescu
a Hotelului Traian şi au fost urmate de
un tish tradiţional evreiesc. Regina Şabat
a fost întâmpinată solemn, cu rugăciuni
şi cântece rostite din inimă. În aceeaşi
atmosferă deosebită, la ceremonia de
Havdalah, ce a avut loc într-un imens
cort instalat în curtea Comunităţii ieşene, ne-am luat rămas bun de la Şabat şi
am spus „bun venit” unei noi săptămâni.
Seara a continuat cu o mare petrecere
la Restaurantul Escape, unde muzica,
dansul şi voia bună au continuat până
târziu în noapte.
Programul academic de studiu Bereshit 5 s-a încheiat duminică, 1 aprilie,
cu o sesiune plenară, în care dr.Tamar
Shalmon a conferenţiat despre „Sărbătoarea de Pesah - între trecut şi viitor” iar
traducerea a fost asigurată de Cristi Ezri.
Preşedintele Comunităţii ieşene, A.
Ghiltman, gazda Bereshit 5, a apreciat
că evenimentul a fost un succes din toate punctele de vedere, cu un înalt nivel
al prelegerilor. S-a reuşit de asemenea
îmbinarea activităţilor de studiu cu cele
de socializare, divertisment şi turistică.
Toate segmentele comunităţii ieşene – de
la restaurantul ritual şi până la formaţia
klezmer - şi-au adus contribuţia la succesul Bereshit. Evenimentul este un bun
stimulent pentru activităţile viitoare ale
comunităţii ieşene şi ale JCC.
MARTHA EŞANU

I s r ael Sabag: “Bereshit 5 Iaşi
a f o st un mare succes”
“Bereshit 5 Iaşi a fost un
mare succes, dar un succes aşteptat. Programul are
deja un spirit al lui, pe care
oamenii îl cunosc şi îl îndrăgesc”, a declarat directorul
Joint pentru România, Israel
Sabag. Conform opiniei sale,
această formulă câştigătoare
s-a dezvoltat şi îmbunătăţit
de-a lungul celor cinci ediţii
Bereshit. “Putem aﬁrma că
într-adevăr acest program îndeplineşte nevoia pregnantă
a evreilor din România, atât
de educaţie evreiască, cât
şi de viaţă comunitară. Această combinaţie specială de cursuri la nivel academic
şi atmosferă ca în familie reprezintă cheia spre inimile participanţilor. Când spun
atmosferă ca în familie, nu exagerez deloc. Căci într-o familie, ca şi în Bereshit,
întâlnim toate generaţiile, învăţând împreună, sărbătorind împreună, celebrând
iudaismul împreună. Prietenii improbabile, ar spune unii, din cauza distanţei sau a
diferenţei de vârstă, au înﬂorit şi s-au consolidat aici, determinând participanţii să
facă orice efort pentru a reveni la aceste evenimente”.
Un alt aspect beneﬁc al Bereshit este desfăşurarea evenimentului în comunităţi
diferite din ţară. Acest lucru trezeşte comunităţile, le umple, le însuﬂeţeşte, le dă
avântul necesar demarării unor noi programe în viitor. De asemenea, participanţii
au ocazia să cunoască îndeaproape alte comunităţi şi să se inspire la rândul lor.
Israel Sabag a subliniat că “Bereshit nu ar ﬁ ce este astăzi fără cooperarea excepţională dintre F.C.E.R. şi JDC. Dr. Aurel Vainer şi întreaga conducere a Federaţiei
au fost partenerii noştri de încredere de-a lungul întregului proiect. Mă bucură foarte
mult să ﬁu parte din această colaborare reciproc avantajoasă şi care dă rezultate
atât de bune!“
“Nu am nicio îndoială că Bereshit 6 de la Oradea va continua tradiţia de calitate
a acestui program. Comunitatea din Oradea, condusă de domnul preşedinte dipl.
ing. Felix Koppelmann, este exemplară în ceea ce priveşte viaţa comunitară evreiască şi sunt sigur că acest lucru îşi va pune amprenta în cel mai bun mod asupra
întregului eveniment”, a mai precizat Israel Sabag.
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D orel D or ian – M emor iile unui optimist intratabil
Dorel
Dorian (6
mai 1930,
Piatra
Neamţ)
este dramaturg, prozator, eseist şi publicist. Debutează în 1946, în „Tinereţea”,
apoi colaborează cu articole şi reportaje
în periodice de stânga, precum „Revista
elevilor”, „Tânărul muncitor” şi „Scânteia
tineretului”. În aceeaşi perioadă, i se
transmit primele adaptări pentru emisiunile de teatru radiofonic (după „Fata
căpitanului” de Puşkin şi „Aşa s-a călit
oţelul” de Ostrovski).
După 1990, se remarcă prin activitatea
sa de reprezentant al comunităţii evreieşti
în Parlamentul României. Devine, din
1995, redactor-şef al revistei „Realitatea
Evreiască”. Implicat în mai multe programe dedicate identităţii culturale a evreilor
din România, participă la promovarea
patrimoniului evreo-român. A publicat (şi
i s-au pus în scenă piesele de teatru) „N-au înﬂorit încă merii”, Bucureşti, 1955;
„Dacă vei ﬁ întrebat”..., Bucureşti, 1959;
„Secunda 58”, Bucureşti, 1960; „De n-ar ﬁ
iubirile”..., Bucureşti, 1961; ”Ninge la Ecuator”, Bucureşti, 1963; ”Oricât ar părea
de ciudat”, Bucureşti, 1964; ”Corigentă la
dragoste”, Bucureşti, 1967; ”Joc dublu”,
Bucureşti, 1968; ”Minciuni adevărate”,
Bucureşti, 1969; ”Teatru”, Bucureşti,
1969; ”Teatru cu bile”, Bucureşti, 1970;

”Ficţiuni pentru revolver şi orchestră”, Bucureşti, 1970; ”Dacă vei ﬁ întrebat”... ”Joc
dublu”. ”Teatru cu bile”, Bucureşti, 1978;
”Cu toată dragostea. Confesiune târzie”,
Bucureşti,1986; ”Mileniul II, ultimul sfert
de oră”, Bucureşti, 1988; „Anchetatorul SF
şi forţele oculte”, Bucureşti, 1995; „Foc în
Calea Văcăreşti”, Bucureşti, 1999; „Paranormal 2000”, Bucureşti, 2000.
Recent au apărut la Editura Scrib
două volumne de MEMORII – titlul ”Preţul
iluzionării” (autorul promite o continuare).
Recunosc că am citit cu mare atenţie şi
interes aceste volume, ﬁind, un timp, colaborator al scriitorului Dorel Dorian, un
om extrem de emotiv, afabil şi totodată
exigent cu sine însuşi. Un frumos citat
deschide calea spre memoriile scriitorului
- din Octavian Paler, considerat de Dorel
Dorian un mentor, din anii de gazetărie:

– „Ceilalţi lupi m-ar sfâşia dacă ar şti că
urletul meu e în realitate un plâns”. Scrise
ca un dialog cu un cititor imaginar (credem
că mulţi au citit deja cartea), memoriile au
atât o valoare documentară, cât şi artistică, de necontestat, ca şi sentimentală,
pentru că, spuneam, Dorel Dorian este un
om supus emoţiilor, nu gratuite, ci din cele
mai motivate. Cuvântul înainte este scris
cu multă înţelegere şi pătrundere de prof.
univ. dr. Vasile Morar, de la Facultatea de
Filozoﬁe a Universităţii Bucureşti. În ﬁnalul
acestui text, Vasile Morar îl numeşte pe
Dorel Dorian – „omul bimilenar”, ceea ce
ne duce cu gândul la Mihail Sebastian.
Dorel Dorian a traversat, ca evreu
român, ca inginer, ca scriitor, ca jurnalist
şi om politic etape diﬁcile care l-au pus
mereu la încercare – de la perioada legilor rasiale şi guvernării antonesciene, la
instaurarea regimului comunist, apoi anii
post -1989. El a creat neobosit o lume ﬁcţională, paralelă cu o realitate de multe ori
dură. S-a refugiat în paranormal, în SF, în
teatru, foiletonistică, a ieşit cu bine sau a
„încasat” mustrările peceriste de rigoare.
Şi-a ales ca modele, la început, pe Chateaubriand, nobilul cu vederi democratice
şi, de la noi, pe profesorul Tudor Vianu.
A fost marcat de întâlnirea cu opera lui
I. Peltz, a lui Sebastian, căruia i-a fost
şi contemporan, în anii războiului, dar şi
de lectura memoriilor lui Adolphe Stern,
un mare lider al evreimii din România. Îl

frământă, ca pe mulţi creatori din vremea
cenzurii comuniste, valoarea curajului
individual, şi-l ia ca exemplu pe regizorul
Mircea Săucan. Neuitat este oraşul de
baştină, Piatra Neamţ, vechi centru de
cultură şi civilizaţie românească, dar şi
hasidică, evreiască. Neuitaţi rămân profesorii de ebraică, de iudaism, ca şi cei
de literatură. Iluzionarea începe cu anul
1944, când regimul antonescian este
lichidat, iar socialismul venit cu tancurile
sovietice promite un viitor luminos, armonie socială şi bunăstare. Bucuros pleacă
la studii în URSS, la Kiev, apoi revine
ca inginer, participă la construcţia unor
hidrocentrale.
Întâlnirea cu condeieri de talent ca
Igor Şerbu (I. Schechter) şi Ion Bucheru,
îl inﬂuenţează în alegerea meseriei de
scriitor şi jurnalist.
Volumul al doilea este dedicat acestei
activităţi căreia Dorian i s-a dăruit trup şi
suﬂet.Sunt evocaţi anii de intensă activitate jurnalistică, de teatru, personalităţi
(Paul Cornea, Radu Penciulescu, Adrian
Rogoz, O.Paler, Henri Wald, Z.Ornea,
acad. N. Cajal, Victor Kernbach ş.a.).
Viaţa i-a oferit şi bucurii şi mari diﬁcultăţi,
drame în familie, starea sănătăţii, dar
Dorel Dorian rămâne, la 82 de ani, un
optimist intratabil, „cu preţul iluzionării”.
Ad Mea Veesrim!
BORIS MARIAN

Noua carte de poezie “Karin, mon amour” de Francisca Stoleru
Un roman al iubirii fără hotar
a lui Boris Marian Mehr „Karin,
Noul roman al Franciscăi Stoleru
na, şi cu micuţa Karin au emigrat, în cele
mon amour” (Editura 24 ORE,
din urmă, pentru a se „salva”, în Israel.

Ca şi în precedentele volume de
versuri semnate de Boris Marian Mehr,
şi “Infernul de toate zilele” (Editura
“Granada”, 2011) stă sub semnul avangardei, al suprarealismului, poate şi al
dadaismului, continuându-le în stilul său
propriu… Multe dintre poeme ţintesc infernul epocii în care trăim: “Totul devine
banal, precis,/ Cumplit, ﬁecare obiect/
Se aşează ca o ﬁară dresată,/ Iar noi,
ce facem?/ Dragoste cu storurile trase./
De parcă războiul nu s-a terminat./ Ne
predăm duşmanului.”… Surrealismul lui
Boris Marian Mehr nu are ca prim obiect
trăirea lăuntrică, subconştientul. Se îndreaptă cu precădere
către existenţa şi condiţia umană:”Cred că oamenii nu-şi merită
condiţia mizeră. / Performanţa cea mai strălucită este veghea.
/ Maimuţele se trag din oameni. / Peştii se trag din maimuţe./
Dumnezeu se trage din Marele Peşte./ Toţi mirosim a peşte.”…
Pe măsură ce înaintezi cu lectura, simţi vigoarea ascunsă
în cele mai multe dintre poeme…. Multe dintre aceste bizare
asocieri au o autentică relevanţă metaforică, sapienţială sau
chiar ﬁlozoﬁcă…. Numeroasele trimiteri livreşti, aluziile la faimoase personalităţi, versuri sau dictoane ne fac să înţelegem
că dincolo de aceste texte poetice se ascunde un om al cărţii şi
al ideilor, familiarizat cu marile repere ale culturii şi ale artei. Iată
un fel de parafrază poetică la “Metamorfoza” lui Kafka: “Închis
într-o cutie / Cu şase laturi / Ca o insectă pe nume Gregor, /
Zăresc un cub luminos / Rotindu-se în jurul meu, / Este scurta
istorie a unei vieţi, / Cubul acesta indestructibil, / mi-e teamă
că este veşnic.” Tenta parodică, speciﬁcă postmodernismului,
se regăseşte în multe din poemele din această carte: “Discut
cu clasicii, modernii,/ Din toamnă până-n miezul iernii,/ Apoi
declar iubirii - vino,/ In vino veritas, Regino!” Nu e totuşi o lirică
cu preponderenţă de stare, de viziune. E mai degrabă ideatică. Dar cu o retorică amintind pe alocuri de dicteul automat.
E amalgamare a întâmplărilor lumii, o trecere prin malaxor a
gândurilor. Mixaje, supraimpresiuni, colaje, cioburi de holograme oglindind parcă însuşi caracterul compozit al realităţii. Ieşiri
şi intrări în coerenţă. Colajul surrealist e folosit uneori cu un
condei de maestru: “Pe patul spitalului/ Cuţitul este aproape
de aortă,/ Cineva lipeşte bucăţi de ziar / În albumul familiei,/
Facem ﬁlozoﬁe, eu şi vecinul,/ Mecanic de bloc,/ Afară, soarele apune deﬁnitiv.” Câteodată e ﬁlmic. Secvenţe marcate de
nostalgie, cursive, ritmate, ne cuceresc prin simplitatea lor de
litograﬁe alb-negru: “Închid ochii/ Şi peisajul dispare,/ văd în
interiorul meu/ vechiul mobilier/ din copilărie,/ trenurile cu mulţi
refugiaţi,/ o execuţie în stradă,/ aud împuşcătura seacă, o tuse
ﬁnală./ Ridic pleoapele,/ Lacul, păsări de apă,/ Iarba înaltă,
pace./ Palmele calde ale iubitei,/ închid din nou ochii,/ Dispar.
Se nasc noi generaţii.”….
Încheind lectura cărţii, te simţi ca după un sejur în lumea
unui poet interesant. Uneori chiar pasionant. Un talent lucid,
vag parodic, cu bizarerii, cu o remarcabilă imaginaţie asociativă. Un jucător grav, aproape un obsedat al reﬂexiei, muncit
de interogaţii esenţiale.
ZOLTAN TERNER

Iaşi, 2012) este saga a trei generaţii de
femei, bunica Otilia, ﬁica Alma şi nepoata
Karin, care trăiesc drame legate de iubirile lor, confruntându-se cu forme diferite
de fanatism religios evreiesc, fără să se
lase abătute de la hotărârea dictată de
glasul inimii lor.
Romanul este construit sub forma
unor monologuri ale personajelor principale, cărora li se adaugă, tot sub formă
de monolog, reﬂecţiile celorlalte personaje. Finalitatea este a poveştii citite pe nerăsuﬂate, fără să poţi
lăsa cartea din mână.
Bunica Otilia, un personaj fermecător, bibliotecară la o universitate din Haifa, îşi ascunde trecutul
faţă de cei din jur, inclusiv faţă de ﬁica şi de nepoata
sa. Taina sa este căsătoria, în România, când era
studentă la Facultatea de Limbi Străine, cu lectorul
Eugen Zamﬁr. Din această cauză ea este izgonită
din familie, conform unei vechi tradiţii, de tatăl ei,
un evreu bigot dintr-un orăşel din nordul Moldovei,
care nu putea admite căsătoria ei cu un creştin. Aşa
l-a pierdut Otilia pentru prima oară pe Dumnezeu...
Căsnicia fericită a Otiliei cu Eugen avea să ﬁe întreruptă brusc de Securitate, care i-a arestat soţul
pentru activitate ostilă regimului, acesta murind ulterior în închisoare. De data aceasta, lovitura i-a dat-o
fanatismul comunist. Şi Otilia l-a pierdut deﬁnitiv, cu
acest prilej, pe Dumnezeu, rămânând să-şi crească
singură ﬁica.
Otilia, cu Alma, care a studiat în România medici-

Aici, Otilia va continua să se „certe” cu
Dumnezeu. Dar Alma se căsătoreşte cu
un evreu religios şi revine la credinţă.
Iar laica şi rebela Karin, în urma unui
accident, revine şi ea la credinţă şi se
căsătoreşte cu Arik, adeptul unei secte
ultra-fanatice de la Ţfat. Traiul în mediul
ultra-fanatic este însă catastrofal. Dar
Karin reuşeşte în ultimul moment să fugă
de la Ţfat cu pictorul Vadim.
Epica romanului se derulează în Israel, dar
personajele rememorează trecutul din România.
În momente istorice diferite, fanatismul religios se
dovedeşte la fel de nociv şi periculos pentru fericirea
oamenilor. Problemele „revenirii la credinţă” sunt
curente şi există aproape în ﬁecare familie din Israel.
Lucrurile devin catastrofale când se ajunge la forme
de fanatism şi lipsă de toleranţă. Romanul Franciscăi
Stoleru este o lecţie de a nu te lăsa amăgit de nici
o formă de fanatism: ﬁe religios, ﬁe anti-credinţă.
De neuitat sunt descrierile din parcursul epic al
romanului. Aşa cum remarca un cunoscător în ale
literaturii, adevărate picturi! Atât de sugestive încât
după lectura manuscrisului primului capitol, am pictat tabloul „Nunta evreiască”. Primit cu bucurie de
autoare ca ilustraţie a copertei volumului!
Prezentat prima oară publicului israelian pe 6
martie la Institutul Cultural Român din Tel Aviv, romanul va ﬁ lansat în România, la Iaşi şi la Bucureşti,
în cursul lunii mai.
LIANA SAXONE-HORODI

Ziua Mondială a Poeziei – 21 martie 2012
La data de 21 martie 2012 , în cadrul Salonului
literar JCC, s-a sǎrbǎtorit Ziua Mondială a poeziei.
Trebuie menţionat cǎ, de aproape 10 ani, aceastǎ
manifestare are loc în cadrul cenaclului nostru, în
ﬁecare an, ﬁind unul din primele cenacluri care
a început aceastǎ tradiţie. La începutul întâlnirii,
poeta Tania Saiciuc a prezentat recentul ei volum
de versuri, “Amintirea unei mari iubiri”. În cadrul
discuţiilor, s-au adus elogii autoarei, pentru talentul
şi sensibilitatea sa. În continuare, au prezentat cre-

aţii personale Doina Chilargi, Arnold Weissenberg,
Felicia Mohr, Valentina Hacerian, Zigmund Tauberg.
Doamna Elena Gane a prezentat poezii din creaţia
regretatului Horia Gane. Au mai intervenit cu aprecieri Boris Marian, Mihai Grǎmescu, Constantin
Nasta, Antoaneta Lucaşciuc Marinescu, Emanuel
Reicher, Margareta Labiş, Andrei Dorian Gheorghe
(astro – poezie).
R.E.

Cum îi vedeau anticii pe evrei
„Un popor de ﬁlosoﬁ” este o interesantă lucrare a profesorului Joseph Mélèze
Modrzejewski din Paris, editată în 2011, asupra căreia ne-a atras atenţia colaboratorul
nostru, Betinio Diamant. În ampla recenzie trimisă, Diamant face o analiză a conţinutului lucrării. El se referă la perceperea de către antichitatea greco-romană a evreilor,
consideraţi de o serie de gânditori greci (din motive eronate) drept un popor de ﬁlosoﬁ,
la confruntarea dintre evrei şi greci, menţionând faimosul proces din Alexandria, care
era cât pe ce să ducă la un pogrom, la evoluţia iudaismului în Antichitate şi la ruptura
dintre iudaism şi creştinism, la originea căreia se aﬂă Saul din Tars. După cum scrie
recenzentul, lucrarea este foarte bine documentată, cu numeroase citate din ﬁlosoﬁ, din
Josephus Flavius şi din alte surse. Ar ﬁ interesant de citit cartea în limba română. (E.G.)

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 382-383 (1182-1183) - 1 - 30 aprilie 2012

Invitaţie la dezbateri

Avem o problemă. Cum procedăm?

MOTO: Frate, tu poţi să crezi şi în
pietre, cât timp nu dai cu ele în mine!
Wafa Sultan
Trăim într-o lume frământată, aﬂată într-o continuă şi rapidă schimbare. Asistăm
la declinul unor economii şi la dezvoltarea
impetuoasă a altora, la creşterea decalajului dintre ţările sărace şi cele bogate,
dintre bogaţi şi săraci, dintre civilizaţie şi
primitivism, dintre gândirea luminată şi
obscurantismul fanatic. Suntem martorii
unei creşteri explozive a mijloacelor de
comunicare, fapt ce pe lângă deschiderea
unor perspective nebănuite de instruire se
constituie şi în cel mai eﬁcient vector al de
diseminării intoleranţei şi urii. Trăim într-o
lume în care scara valorilor e întoarsă cu
josul în sus, o lume în care criza ﬁnanciară
se suprapune peste celelalte multe tare ale
societăţii, potenţând starea de nesiguranţă
resimţită din plin de majoritatea populaţiei.
În acest context, prind tot mai mult glas şi
putere pescuitorii în ape tulburi, proﬁtorii
necazurilor majorităţii, politicienii al căror
singur mesaj este aruncarea vinei pe altcineva, de preferinţă un “altcineva” care
stereotipic este oricum considerat vinovat
de segmentul de alegători cărora li se
adresează. Totodată, conducătorii, incapabili să răspundă cu
măsuri eﬁciente la provocările
momentului, sunt şi ei ocupaţi
să găsească vinovaţii pentru
toate neîmplinirile lor – evident,
mereu altcineva. În urma experienţei istorice, noi, evreii, suntem obişnuiţi să ﬁm vinovaţii de
serviciu pentru toate relele lumii.
Deﬁnit prin termenul generic de
antisemitism, intensitatea fenomenului are în timp o variaţie
ciclică, invers proporţională cu
variaţia situaţiei economice. În
momentul de faţă, pe măsură ce
criza economică se adânceşte,
antisemitismul creşte. Dar, pe
lângă antisemitismul economic
şi politic, mai coexistă şi cea mai veche
formă a acestuia, antisemitismul religios.
După multe secole de mistiﬁcări, acuze
nefondate şi persecuţii, în mentalul colectiv
“evreul” este întipărit prin câteva atribute,
devenite stereotipuri, care îl deﬁnesc ca
ﬁind un individ periculos şi dăunător. Un
recent sondaj, comandat de Anti-Defamation League în zece ţări europene, a urmărit
modul de percepere de către populaţie,
printre altele, a următoarelor stereotipuri:
- Evreii sunt răspunzători pentru moartea lui Christos
- Evreii au prea multă putere în lumea
afacerilor
- Evreii au prea multă putere pe pieţele
ﬁnanciare internaţionale
Întrebarea ﬁind dacă respondenţii consideră aceste aﬁrmaţii “probabil false” sau
“probabil adevărate”, faţă de un sondaj similar comandat în anul 2009, în majoritatea
ţărilor s-a constatat o creştere a numărului
celor care au considerat aﬁrmaţiile “probabil adevărate”.
Cunoscând faptul că persistenţa acestor stereotipuri a contribuit din plin în decursul istoriei la justiﬁcarea ideologică a
persecuţiilor împotriva evreilor, de la simpla
marginalizare până la “soluţia ﬁnală”, este
evident că e de datoria noastră să depunem eforturi cât mai eﬁciente pentru atenuarea impactului acestor acuze aberante.
Vorbim mult despre acţiuni de combatere
a antisemitismului, dar, din păcate, foarte
mulţi dintre noi concep această acţiune
doar ca pe o ripostă verbală sau scrisă la
manifestările antisemite. Însă, exceptând
manifestările cu caracter penal, care necesită o implicare a organelor abilitate ale
statului de drept, există, pentru combaterea
antisemitismului, o cale mult mai eﬁcientă:
o numesc ca ﬁind nu calea “contra” ci calea
“pentru”: nu acţionăm contra persoanelor
cu concepţii antisemite, ci combatem fenomenul în sine, făcând tot posibilul pentru
apropierea de cei de altă religie. Deşi noi,
pe plan local, acţionăm demult în această
direcţie, pentru ca această atitudine să ﬁe
cât mai eﬁcientă, în sensul de a conştientiza şi implica un număr cât mai mare de
oameni de bună-credinţă, este nevoie de
un cadru organizatoric adecvat. Un ase-

divină pentru toţi oamenii”. La încheierea
reuniunii, toţi participanţii şi-au exprimat
dorinţa de a continua activitatea într-un
cadru organizatoric adecvat, propunânduse înﬁinţarea în România a unei organizaţii
naţionale care apoi să se aﬁlieze la ICCJ.
La scurt timp după reuniunea de la Arad,
la 5 iunie 2009 a avut loc la Berlin reuniunea mondială a ICCJ. Cu această ocazie,
s-a lansat o chemare intitulată “Cele 12
puncte de la Berlin”. În preambulul acestei
chemări se arată, între altele: “ Noi, membrii Consiliului Internaţional al Creştinilor şi
Evreilor, ne exprimăm împreună, ca membri activi ai tradiţiilor noastre cu o istorie
multiseculară de înstrăinare, ostilitate şi
conﬂict, punctate de cazuri de persecuţie
şi violenţă contra evreilor în Europa
dominată de creştini, ca şi de momente
de plăcere şi recunoaştere reciprocă... noi
ne-am străduit să învingem moştenirea de
prejudecăţi, ură şi neîncredere reciprocă.
Printr-un serios angajament pentru dialog,
prin examinarea autocritică a textelor şi
tradiţiilor noastre şi prin studiu şi acţiune
comună pentru justiţie, noi ne-am înţeles
mai bine unii pe alţii, ne-am acceptat unii
pe alţii în plenitudinea diferenţelor noastre
şi aﬁrmăm umanitatea noastră comună”.
În cadrul celor 12 puncte, printre altele, creştinii sunt chemaţi să
combată antisemitismul religios,
rasial şi toate celelalte forme ale
acestuia şi să promoveze dialogul
interreligios cu evreii, iar evreii
sunt chemaţi să recunoască eforturile multor comunităţi creştine
din trecutul secol 20, în sensul
reformării atitudinii lor faţă de
evrei şi să reexamineze textele
şi liturgia evreiască în lumina
acestor reforme creştine (prin
recurgerea la o posibilă reinterpretare, schimbare sau omitere a
acelor părţi din liturgia evreiască
care tratează pe alţii într-un mod
Sala festivă a Primăriei din Arad problematic).
Cum aveam să constat ultede a apropia religiile, probleme care, rior, tocmai acest ultim punct s-a lovit de
până în prezent, s-au dovedit insurmon- rezerva manifestată de unii rabini, aceştia
tabile. De menţionat faptul că acolo unde argumentând că textele respective au fost
există comunităţi musulmane, consi- scrise pe vremea când creştinismul nu
derând islamul ca un partener integral în exista, deci nu sunt jignitoare pentru creştradiţia Abrahamică, se acordă o mare tini. În contrast cu această poziţie rigidă,
importanţă participării acestora la dialog. merită avută în vedere şi apreciată declaCreind un cadru favorabil apropierii din- raţia “Dabru Emet” (“Să spunem adevărul”)
tre oameni, această formă de activitate emisă la 15 iulie 2002 de patru universitari
permite cunoaşterea, recunoaşterea şi evrei din SUA (şi apoi semnată de peste
aprecierea alterităţii şi a diversităţii ca două sute de personalităţi evreieşti) în
factor de progres al societăţii şi nicidecum nume propriu, care, printre altele, arăta:
ca un factor generator de conﬂicte. Prin “În ultimii ani asistăm la o schimbare draimplicarea în acest proces nu numai a matică în relaţiile dintre creştini şi evrei...în
reprezentanţilor cultelor, ci şi a sistemu- deceniile ce au urmat Holocaustului, creştilui de învăţământ şi a societăţii civile, se nătatea s-a schimbat în mod dramatic. Un
urmăreşte conştientizarea unui procent număr sporit de foruri oﬁciale religioase,
însemnat al populaţiei de toate vârstele, romano-catolice şi protestante au făcut
depăşindu-se cu mult eﬁcienţa acţiunilor declaraţii publice privind remuşcările refepunctuale care cuprind un număr restrâns ritoare la persecutarea de către creştini a
evreilor şi a iudaismului. Aceste declaraţii
de participanţi.
Ca urmare a participării la reuniuni la au reliefat faptul că învăţământul şi preBudapesta, Eisenstadt, Viena, în zilele de dica pot şi trebuie să ﬁe reformate astfel
26-27 mai 2009, noi am organizat, pentru încât acestea să recunoască legământul
prima dată în România, o mare reuniune veşnic al Creatorului cu poporul evreu şi
internaţională la Arad, cu participarea să aprecieze contribuţia iudaismului la
preşedintelui şi secretarului general al civilizaţia mondială şi la credinţa creştină
ICCJ şi cu delegaţi din 9 ţări europene. în sine. Noi credem că aceste schimbări
Reprezentanţii tuturor cultelor religioase merită un răspuns evreiesc serios.
din Arad, în frunte cu ÎPS Timotei, arhie- Vorbind numai în numele nostru propriu
piscop al Aradului, au participat activ - un grup interdenominaţional de învăţaţi
la lucrări. Au participat de asemenea, evrei - noi credem că este timpul ca evreii
personalităţi precum acad. Răzvan The- să recunoască eforturile creştinilor de a
odorescu, ambasador Mariana Stoica, cinsti iudaismul. Credem că este timpul
ambasador Radu Homescu, rectorii celor ca evreii să reﬂecteze asupra a ceea ce
două mari universităţi din Arad, Liviu Beris, iudaismul poate să spună acum despre
Irina Cajal, primarul municipiului, profesori creştinătate”.
La următoarele reuniuni al ICCJ s-a
universitari, inspectori şcolari, delegaţii ale
analizat punctual modul de implementare
unor ONG din ţară.
Din partea PFP Daniel, patriarhul Bi- în diverse ţări a recomandărilor cuprinse în
sericii Ortodoxe Române, s-a primit un cele 12 puncte. Astfel, la reuniunea zonală
mesaj încurajator, în care, printre altele, s-a de la Viena din 23-25 octombrie 2011, la
subliniat ideea că reconcilierea şi justiţia, care au participat reprezentanţi din spaţiul
respectul reciproc şi conlucrarea spre central şi est-european, subiectul princibunăstarea comună, trebuie să prevaleze pal a fost învăţământul religios în ţările
în opoziţie cu răul prezent în viaţa oame- implicate, analizându-se una din cerinţele
nilor şi naţiunilor. Salutând şi felicitând documentelor de la Berlin: “Combaterea
participanţii la reuniune, Părintele Patriarh antisemitismului religios, rasial şi a tutua încheiat cu cuvintele: “Ne rugăm Domnu- ror celorlalte forme ale antisemitismului”.
lui să ne ghideze spre a putea să ﬁm apro- S-au analizat asemănările şi deosebirile
ape unii de alţii, în bună înţelegere şi pace, din trecut şi din prezent dintre credinţa şi
deschizând larg porţile spre dragostea viaţa iudaică şi cea creştină precum şi răs-

menea cadru este creat la nivel mondial,
el fiind asigurat de către „International
Council of Christians and Jews” – pe scurt
ICCJ - Consiliul Internaţional al Creştinilor
şi Evreilor. ICCJ este o organizaţie-umbrelă
care include 38 de organizaţii naţionale, din
toată lumea. Naşterea acestei organizaţii
s-a datorat persistenţei unei idei, a unui vis,
a speranţei că minţile luminate din iudaism
şi creştinism, păstrându-şi cu fermitate credinţa proprie, pot să conlucreze spre înţelegere şi preţuire reciprocă. În consecinţă,
printre scopurile şi acţiunile fundamentale
ale acestei organizaţii ﬁgurează:
- Promovarea înţelegerii şi cooperării
între creştini şi evrei, bazată pe respectul
pentru identitatea şi integritatea celuilalt
- Combaterea tuturor formelor de intoleranţă, discriminare, rasism şi deturnare
a religiei cu scop de dominare naţională
şi politică
- Aﬁrmarea faptului că, într-un dialog
onest, fiecare persoană rămâne loială
propriei credinţe şi obligaţii, recunoscând
altei persoane integritatea şi alteritatea sa.
Această abordare, care tinde să apropie oamenii de diferite religii, fără să
urmărească apropierea între religii, elimină
din start problemele puse de încercările
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punsul creştinilor în contextul următoarelor
întrebări:
- Este evreimea recunoscută şi respectată în teorie şi în practică ca o comunitate
de sine stătătoare, dealungul secolelor
până în prezent, şi independentă faţă de
creştinătate?
- Este înţeleasă înrudirea statornică a
creştinătăţii cu evreimea?
- Este cunoscută şi reprezentată o acceptare de către creştinătate a rădăcinilor
evreieşti?
- Contribuie învăţământul religios la a
permite astăzi şi mâine dialogul cu evreii
în contextul complexităţii vieţii acestora?
Raportorii au fost clerici catolici, reformaţi, evanghelici. Majoritatea vorbitorilor a
subliniat progresele făcute prin scoaterea
din manualele învăţământului teologic a
textelor acuzatoare şi denigratoare referitoare la evrei. Totodată, au menţionat că,
din păcate, mai sunt unii clerici care nu
renunţă la utilizarea vechilor texte. Vorbind
despre nocivitatea antisemitismului teologic, teolog-ﬁlosoful maghiar Szecsi Jozsef
a subliniat: “Acuza absurdă privind deicidul
a fost eliminată fără echivoc doar prin
edictul “Nostra Aetate”. Scuzele Papalităţii
pentru păcatele principiale şi practice ale
antiiudaismului-antisemitismului au reprezentat un pas esenţial din partea Bisericii
Catolice. Totuşi, nu putem să nu ne întrebăm de ce aceasta s-a întâmplat aşa de
târziu, de ce nu, de exemplu, cu o sută de
ani mai devreme. Atunci, poate că soarta
a şase milioane de evrei ar ﬁ fost alta!...
Se spune că antiiudaismul teologic nu este
acelaşi lucru cu antisemitismul politic, deoarece cel din urmă a condus la ideologia
naţional-socialistă şi la al III-lea Reich.
Adevărul este, că în timpul Holocaustului,
antiiudaismul teologic a fost prezent din
plin... Fără aceasta, antisemitismul nu ar
ﬁ avut destulă putere ca să funcţioneze”.
O expunere care pentru noi este ediﬁcatoare a avut-o Vicarul Episcopal ortodox al
Vienei, părintele Nicolae Dura, care este şi
preşedintele Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Austria. Vorbind despre poziţia
Bisericii Ortodoxe faţă de iudaism, a arătat
că în toate textele acesteia se accentuează
rădăcinile comune şi sunt redate integral
părţi din Vechiul Testament. Se recunoaşte
iudaitatea lui Christos şi sunt reformulate
pasajele considerate jignitoare sau defăimătoare privind pe evrei.
Concluzia reuniunii a fost că, deşi sunt
încă multe probleme, datorită activităţii
susţinute la diferite nivele, organizaţiile
membre ICCJ şi-au dovedit utilitatea şi
vor continua eforturile în spiritul celor 12
puncte de la Berlin. S-a accentuat în mod
deosebit eﬁcienţa dialogului interreligios
realizat în cadrul respectivelor organizaţii.
Din păcate, deşi noi am avut iniţiativa,
susţinând şi reiterând mereu ideea că
cea mai eﬁcientă cale de combatere a
fenomenului (am numit antisemitismul)
este apropierea dintre oamenii de religii
diferite, realizarea în România a unei asociaţii naţionale dedicate acestui scop nu
s-a concretizat, din cauza inexistenţei unei
instanţe rabinice capabile să gestioneze
o asemenea activitate dar şi din cauze ce
ţin de inerţie. Cum rezultă din cele de mai
sus, pe plan local s-au stabilit în multe părţi
relaţii excepţionale între culte, precum şi
cu cei din sistemul educaţional liceal şi
superior, cu efecte beneﬁce pentru mediul
în care trăim, dar suntem departe de a
realiza o acţiune coerentă la nivelul întregii
ţări. Cu toate că s-a elaborat un proiect de
statut pentru un parteneriat de dialog interreligios la care să adere toate cultele, cu
regret trebuie constatăm că nu am reuşit
să imprimăm întregului Comitet Director
al F.C.E.R. determinarea necesară adoptării în mod operativ a celor mai potrivite
măsuri în vederea stabilirii contactelor şi
a ﬁnalizării documentelor.
În concluzie, ca să răspundem întrebării din titlu „Cum procedăm?”: pe de o parte,
trebuie să continuăm iniţiativele locale iar,
pe de altă parte, trebuie să ﬁnalizăm în cel
mai scurt timp înţelegerea la nivel central
privind crearea parteneriatului în cadrul
căruia să ne asumăm toate obligaţiile ce
decurg din calitatea de membru fondator
activ şi eﬁcient.
IONEL SCHLESINGER
Preşedinte al Comunităţii Evreilor Arad
Membru al Comitetului Director
al F.C.E.R.
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Canada: prima ţară în care combaterea antisemitismului a devenit politică de stat
La începutul lunii februarie a avut loc un eveniment
căruia nu i s-a dat prea mare atenţie, nici măcar în presa israeliană, deşi îi priveşte direct pe evrei şi Israelul.
Guvernul canadian a decis să ﬁe prima ţară care să
semneze Protocolul de la Ottawa vizând combaterea
antisemitismului. Este un moment cu atât mai important
cu cât, în general, rareori astfel de acţiuni se desfăşoară
la nivel de stat.
Protocolul de la Ottawa a fost lansat de canadieni
anul trecut, cu prilejul celui de-al doilea congres al Coaliţiei interparlamentare de combatere a antisemitismului,
în mijlocul unei campanii de delegitimare a statului Israel
ca stat al evreilor, prin încercarea Autorităţii Palestiniene de a obţine independenţa printr-un vot al ONU, fără
negocieri cu Israelul, aşa cum prevedeau Acordurile de
la Oslo şi proiectele Cvartetului pentru Orientul Mijlociu
(SUA, Rusia, UE şi ONU). De asemenea, documentul a
fost elaborat în ajunul reuniunii Durban III, de condamnare a rasismului, dar care a devenit de ani de zile o
platformă de promovare a antiisraelismului. Protocolul
s-a bazat pe un raport publicat vara trecută de Coaliţia
parlamentară canadiană de combatere a antisemitismului, care a dorit să evalueze situaţia alarmantă, aﬁrmă
membrii Coaliţiei, a manifestărilor antisemite din Canada,
mai ales în rândul tinerilor, în campusurile universitare.
Raportul a publicat o listă lungă de incidente antisemite
în universităţi şi a cerut conducerii universităţilor să se
aﬂe în primele rânduri ale semnatarilor documentului.
În preambulul Protocolului se arată îngrijorarea
participanţilor Coaliţiei faţă de reînvierea unor acuze
antisemite clasice cum ar ﬁ cele de omor ritual, evreii
– vinovaţi de toate relele, mitul Noului Protocol al Înţelepţilor Sionului, respectiv conspiraţia internaţională a

evreilor de dominare a lumii, negarea Holocaustului
şi identiﬁcarea evreilor cu
naziştii, expansiunea antisemitismului pe internet,
eşecul statelor membre ale
OSCE de a pune în aplicare
Declaraţia de la Berlin din
2004 privind angajamentul
de a strânge date legate
de manifestări antisemite
în lume şi diseminarea lor,
negarea dreptului Israelului
de a exista şi apelurile la
distrugerea lui şi altele.
Protocolul cuprinde un
plan de acţiune de sprijinire
a unor iniţiative vizând combaterea antisemitismului şi
prevede un cadru în care pot să se înscrie statele care
acceptă protocolul. Este pentru prima dată când un stat
recunoaşte pericolul pe care-l reprezintă antisemitismul,
nu în mod teoretic ci ca o ameninţare împotriva evreilor,
Israelului şi ţărilor democratice de pretutindeni. Protocolul scoate în evidenţă pentru prima dată legătura dintre
antisemitism şi negarea dreptului evreilor de a avea un
stat pe teritoriul în care au trăit strămoşii lor.
Când a prezentat Protocolul, ministrul canadian de
externe, John Baird, a exprimat sprijinul guvernului canadian pentru Israel, aﬁrmând că , în cazul unui vot la
ONU în favoarea unui stat palestinian, Canada “nu va
sta în spatele Israelului, ci alături de el“. Cei care urăsc
şi vor să distrugă poporul evreu, a menţionat premierul

Preşedinţii americani şi evreii
(partea I)

Stabiliţi în Statele Unite încă de la începutul secolului al XVII-lea, ca
refugiaţi spanioli sau portughezi care au fugit de Inchiziţie, şi ajungând pe
teritoriul american via coloniile spaniole şi portugheze, unde credeau că
nu vor mai ﬁ persecutaţi, evreii americani devin activi după 1790 când, în
cinci state americane, au primit drepturi egale cu restul cetăţenilor. Din acel
moment, aproape toţi preşedinţii americani i-au apreciat şi i-au promovat,
aşa cum reiese şi din articolul de faţă (care va continua şi în numărul viitor).
GEORGE WASHINGTON (preşedinte între 1789-1797)
“Doresc din tot suﬂetul ca descendenţii lui Abraham care s-au aşezat în
această ţară să merite şi să se bucure în continuare de bunăvoinţa celorlalţi
locuitori, în timp ce cu toţii vor sta sub viţa de vie şi curmalii lor şi să nu aibă
motive de teamă”. (Scrisoare adresată în 1790 Congregaţiei Kahal Kadoş
Yeshuat Israel, Sinagoga Touro din Newport, Rhode Island. O scrisoare
asemănătoare a fost trimisă comunităţilor evreieşti din Savannah - Georgia,
Richmond - Virginia, Philadelphia - Pennsylvania, Charleston - Carolina
de Sud şi New York).
THOMAS JEFFERSON (1801-1809)
În 1801 l-a numit pe Reuben Ettingen, evreu din Baltimore, reprezentant
al Curţii Federale de Justiţie (US Marshall), pentru statul Maryland.
JAMES MADISON (1809-1817)
În 1813, l-a numit pe evreul Mordehai M. Noah într-un post de diplomat
american în Tunis, între 1813-1816).
MARTIN van BUREN (1837-1841)
În 1840, i-a cerut consulului american din Alexandria (Egipt) să-şi folosească birourile pentru a-i proteja pe evreii din Damasc, persecutaţi din
cauza falsei acuzaţii de omor ritual.
JOHN TYLER (1841-1845)
În 1844, l-a numit pe Warder Cresson (quaker convertit la iudaism)
în postul de consul american în Palestina. Înainte de ﬁ numit, Cresson a
înﬁinţat o colonie presionistă în Palestina.
FRANKLIN PIERCE (1853-1857)
În 1857, a semnat un amendament la o lege a Districtului Columbia
prin care se permite înregistrarea primei sinagogi din capitala americană,
aparţinând Congregaţiei Ebraice din Washington.
ABRAHAM LINCOLN (1861-1865)
În 1862, a permis numirea de rabini militari. Anterior, numai clerici
creştini puteau să servească în armată. De asemenea, a anulat un ordin
militar, semnat de generalul Ulysses Grant, de expulzare a evreilor din
Tennessee din districtul controlat de armata sa în timpul războiului civil.
ULYSSES S. GRANT (1869-1877)
În 1870 l-a numit pe evreul sefard Benjamin Peixotto în postul de consul
general în România, pentru a facilita emigrarea evreilor în America iar, în
1874, a participat, împreună cu membrii guvernului, la o slujbă în sinagoga
aparţinând Congregaţiei Adas Israel din Washington.
RUTHERFORD B. HAYES (1877-1881)
În 1877, a permis funcţionarilor publici care lucrau în cadrul guvernului
federal să ţină Şabatul. Anterior, o funcţionară nu a fost angajată la Ministerul de Interne deoarece a refuzat să lucreze sâmbăta.
THEODORE ROOSEVELT (1901-1909)
În 1906, l-a numit pe Oscar S. Strauss în postul de ministru al Comerţului
şi Muncii. A fost primul evreu care a deţinut o funcţie în guvern. Mai târziu,
după ce a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile de a pune
capăt războiului ruso-japonez, a donat o parte din banii primiţi fundaţiei
de caritate National Jewish Welfare Board.
WILLIAM HOWARD TAFT (1909-1913)
În 1912, într-o vizită din mandatul său, a participat la o seară de Seder
în oraşul Providence, Rhode Island, ﬁind invitat la colonelul Harry Cutler,
primul preşedinte al National Jewish Welfare Board.
VLADIMIR F. WERTSMAN
(Traducere E. GALAMBOS)

canadian Stephen Harper,
la semnarea Protocolului,
înseamnă că ne urăsc şi
pe noi şi vor să ne distrugă.
Antisemitismul, a afirmat
la rândul său profesorul
Irwin Cotler, fost ministru
de justiţie şi fost preşedinte
al Congresului Evreiesc
Canadian, la ceremonia de
semnare, nu este doar cea
mai veche formă de ură din
istorie ci şi singurul având
caracter global. Cei care
au conştiinţă trebuie să ia
în considerare Protocolul şi
să nu uite niciodată lecţia
Holocaustului, împotriva
căruia lumea nu a protestat,

a declarat el.
Prin semnarea acestui document, Canada a adoptat combaterea antisemitismului ca politică de stat şi
va folosi toate mijloacele legale pentru a realiza acest
obiectiv. Este o luare de poziţie excepţională şi cu şanse
de succes, atât pe plan intern cât şi ca exemplu pentru
alte state.
Pasul făcut de Canada, de a adopta la nivel guvernamental un astfel de protocol, are o valoare deosebită.
Urmează să vedem care state şi câte anume o vor urma
şi dacă, în viitorul apropiat, prin semnarea Protocolului
de către alte ţări, se va realiza pe plan internaţional un
front comun de luptă împotriva acestei forme de ură.
EVA GALAMBOS

Tramvaiul rapid din Ierusalim şi inginerii
israelieni originari din România (I)
Proiect urbanistic de anvergură, tramvaiul rapid din Ierusalim aduce oraşului milenar
o binemeritată pată de culoare, în tuşe moderne. De asemenea, reprezintă, evident, o soluţie
eﬁcientă la decongestionarea traﬁcului. Noua linie rapidă, iniţial cu program redus, a devenit
funcţională la capacitate integrală în decembrie 2011. Realizarea proiectului, început în 2002,
nu a fost deloc un lucru uşor. Şi asta nu numai datorită cunoscutelor controverse legate de zonele prin care trece... Proiectul a fost o adevărată provocare inginerească. Practic, a presupus
întâi construcţia modernului Gesher HaMeitarim (n.r - Podul Corzilor sau Sforilor), devenit
între timp un nou simbol urbanistic al Ierusalimului modern, precum şi renovarea mai multor
zone din centrul oraşului. Tramvaiul rapid străbate acum circa 14 kilometri şi sunt planiﬁcate
noi extensii. La realizarea sa au contribuit şi ingineri originari din România, precum domnii
Simonel Bercovici, Sergiu Katz şi Andrei Negrea. Vom începe prezentarea interviurilor cu decanul de vârstă al echipei.

– Stimate domnule Simonel Bercovici, ce
a însemnat pentru dvs. a face Alia?
– Venirea mea, a soţiei şi a mamei în Israel
s-a întâmplat demult...în 1976. Dar având în
vedere că sunt născut în 1937, aş putea spune
că a fost o decizie luată la maturitate. Am făcut
şcoala primară şi liceul la Fălticeni, apoi Institutul
Politehnic la Iaşi, unde m-am specializat în electromecanică. Tata şi bunica sunt înmormântaţi
la Fălticeni. Familia soţiei se mutase anterior în
Israel, aşa că într-o zi ne-am decis să-i urmăm.
În general, pentru olim-ii veniţi din România,
mai ales în acei ani, la început era foarte greu.
Existau probleme legate de limbă, ﬁindcă ne
obişnuiserăm să vorbim numai în româneşte,
apoi de ocupaţie, de găsirea unei case. Mai ales
că veneai din România cu... nimic, trebuia să iei
totul de la zero... Îţi trebuie răbdare şi timp să
rezolvi astfel de probleme. Pentru mulţi, o casă
a însemnat peste douăzeci de ani de rate, o
rată ﬁind până la 30% din salariu. Eu am avut şi
câte două servicii, ca să fac faţă... Dar a meritat
suﬂeteşte... Am trei nepoţi, israelieni „autentici”.
Viitorul înseamnă acum pentru mine... viitorul lor.
– Înseamnă că aţi învins cu brio fantomele

trecutului, generaţia dvs. ﬁind numită adesea
şi generaţia copiilor Şoah-ului?
– Când eram eu mic...ah... o continuă fugă!
Am fost evacuaţi, alergând din oraş în oraş.
Tata a fost trimis în lagărul de muncă forţată
de la Târgu Jiu. Am scăpat cu viaţă, dar au fost
altele, foamea cumplită, frigul, spaimele... Acum
suntem în Israel, asta contează.
– Ce vă place cel mai mult la Israelul de
astăzi?
– Energia oamenilor. Fiecare om are concepţiile lui despre viaţă, dar în Israel e loc pentru
toţi. Unii preferă să facă afaceri, eu n-am avut
niciodată talent la asta, am ales să ﬁu salariat,
să am un venit constant, stabil. Peste douăzeci
de ani am lucrat la Societatea de Electricitate din
Ierusalim. După ce am ieşit la pensie, am simţit
că nu e încă momentul să mă retrag deﬁnitiv,
mai ales că noi proiecte urbanistice prindeau
viaţă şi ardeam de nerăbdare să le văd împlinite,
aşa că am dat iar concurs şi am fost cooptat în
echipa care se ocupă de tramvaiul rapid, unde
lucrez şi astăzi.
– Cu siguranţă, experienţa dvs. a fost un
real ajutor...
– Sper. Cel puţin aşa spun colegii. Adevărul
este că am învăţat meserie în România. Am lucrat 13 ani în domeniul electricităţii, în Suceava.
Am multe aminitiri foarte frumoase legate de
colegii şi prietenii mei de atunci. Am fost tare
bucuros şi impresionat când, la 26 mai 2011,
Asociaţia „Seniorii Electricităţii” din Suceava
mi-a acordat Diploma de Excelenţă.
– Mergeţi adesea în România?
– Am revenit în România ori de câte ori am
avut ocazia, am serbat 50 de ani de la terminarea liceului, apoi 50 de ani de la terminarea
facultăţii... De la o vârstă, începi să preţuieşti cu
adevărat momentele frumoase şi oamenii buni
pe care i-ai întâlnit. M-am simţit bine în România.
Am avut şi încă mai am mulţi prieteni români.
Ehe, viaţa asta-i aşa... ca o călătorie cu tramvaiul... un tramvai plin cu tot felul de oameni...
(Revenim în numărul viitor)
DIANA MEDAN
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Să ne vindem ţara?
Depinde ce vindem, cui şi cum vindem. Premierul a tot
încercat să ne lămurească de faptul că aceia care se opun
vânzării Cupru Min nu fac decât să repună pe tapet sloganul „Nu ne vindem ţara”. Lucrurile nu sunt însă chiar aşa de
simple, iar frenezia economică văzută de primul ministru
mi-aminteşte de economia care „duduia” pe vremea lui
Tăriceanu.
Despre privatizarea Cupru Min s-au spus tot soiul de
lucruri, începând cu acuzaţia că Lucian Bode ar ﬁ luat mită
de la canadieni, terminând cu aﬁrmaţia că Roman Copper
Corp este o şuşanea pusă pe picioare tocmai ca să preia
exploataţia de cupru de la Roşia Poieni.
Îndrăznesc să spun că nimic din toate astea nu are o importanţă deosebită. Nici măcar preţul, deşi este revoltător să
vinzi cu 200 de milioane de euro o societate care exploatează
un zăcământ evaluat la 17 miliarde de dolari.
Ceea ce este cu adevărat important este că România
continuă o politică demonstrată deja a ﬁ fost păguboasă, respectiv vânzarea resurselor. Dacă mai e nevoie de exemple,
să ne amintim cum ne muşcăm pumnii că am dat (nu noi, ei)
zăcămintele de petrol şi gaze la Petrom, iar acum mârâim
la OMV şi ne consolăm că Traian Băsescu nu mai face plinul maşinii prezidenţiale la benzinăriile Petrom. Să ne mai
amintim şi că peste 85% din capitalul bancar este în mâna
băncilor străine. Că distribuţia de gaze şi apă în marile oraşe
se face de către companii străine. Că vrem să cesionăm
exploatarea aurului şi a gazelor de şist şi să dăm, pe 200 de
milioane de euro, 60-65% din rezervele româneşti de cupru!
Cu astfel de politici, România se pune ea însăşi în postura
de colonie, ale cărei principale bogăţii au fost date străinilor.
Şi mai e ceva, la fel de grav. Executivul vrea să vândă
Cupru Min şi tot ce îi mai cade în mână sau îi cer FMI şi UE
pentru simplul motiv că nici unul dintre guvernele perindate
pe la Palatul Victoria în ultimii 20 de ani nu a fost în stare să
administreze eﬁcient bogăţiile ţării. Răzvan Ungureanu şi
Traian Băsescu au spus-o clar: Cupru Min trebuie vândută
pentru că a acumulat datorii de 71 milioane de lei, majoritatea
la electricitate. Dar oare cine i-a permis conducerii minei să
nu îşi plătească ani la rând facturile, deşi FMI a ţipat mereu
împotriva acumulării arieratelor? Tot guvernele României,
care ar ﬁ putut schimba managementul de la primele sute
de mii de lei restante la electricitate.
În concluzie, NU, aşa nu trebuie să ne vindem ţara!

Quod licet Jovi...
... non licet bovi. Adică ce îi este permis lui Jupiter, nu i se
permite şi unui bou. Principiul de bază al oricărei democraţii
care se respectă. Preşedinta Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor (ANRP), Dorina Danielescu, a
anunţat un proiect de lege năucitor, care va sta 30 de zile în
dezbatere publică. Dacă va trece şi de Parlament în actuala
formă, noul act normativ va stabili că nu mai este posibilă
despăgubirea în natură, iar foştii proprietari de imobile naţionalizate vor avea dreptul la ... 15% din valoarea imobilului.
Şi, ca să nu se nărăvească foştii proprietari la bani, suma
care li se cuvine, aşa ciuntită cum e, va ﬁ eşalonată la plată
pe 10-12 ani, în tranşe anuale egale! În sfârşit, ca să nu ne
mai lungim, potenţialii despăgubiţi au la dispoziţie 60 de zile
pentru a-şi depune dosarele, termen care poate ﬁ prelungit
o singură dată cu încă 30 de zile. După aceea, cine a stat

la spital, sau nu s-a putut deplasa din mai ştiu eu ce motiv,
poate să treacă banii pe pierderi. Probabil de aceea s-a şi
limitat procentul la 15%, să nu moară de inimă rea cei care
nu apucă să-şi depună dosarele.
Dar de ce 15% şi nu 16 sau 20%? A spus tot Dorina
Danielescu: pentru că atâţia bani are statul. Nu îşi permite
să aloce mai mult de 531 de milioane de lei anual. De atâţia
bani, atâta brânză!
Dacă această măsură ar ﬁ fost luată de la bun început,
oamenii ar ﬁ strâns din dinţi, dar ar ﬁ zis că unde e lege, nu e
tocmeală. Dar aşa, e greu de priceput de ce unora li s-a dat
o sumă, iar altora, 15%. Trecând de această discriminare,
să ne mai amintim că, dacă un oarecare contribuabil nu îşi
plăteşte decât 15% din sumele datorate statului, pentru că
atâţia bani are, este penalizat zdravăn. Statul poate orice,
pentru că el e cel care face legile.
Cum ziceam, quod licet Jovi... Iar în ţara asta, numai bovi
să nu ajungi să ﬁi!

Românii trăiesc trist,
dar visează la mai bine
Veniturile medii ale românilor au fost, în ultimul trimestru
al anului trecut, de 884 lei pe lună de persoană (2542 lei pe
familie), iar cheltuielile s-au ridicat la 804 lei de persoană
(2311 lei pe familie).
Ceea ce este şi mai îngrijorător decât însuşi faptul că
aproape toate veniturile unei persoane se duc pe cheltuieli
curente, este structura acestor cheltuieli sau, mai pe româneşte, pe ce anume se duc banii românilor. Conform studiului
citat al Institutului Naţional de Statistică, 40,9% din bani sunt
alocaţi cumpărării de alimente şi băuturi nealcoolice. Plata
utilităţilor (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale,
combustibili), precum şi întreţinerea şi dotarea locuinţei necesită o cincime (20,3%) din veniturile medii ale unui român, dar
trebuie subliniat că, din această sumă, 16,3% sunt destinaţi
încălzirii locuinţei.
Este o structură tristă a cheltuielilor unei familii, pentru
că foarte puţin rămâne pentru activităţile de recreere, pentru
lucrurile care pot da satisfacţie şi plăcere. Astfel, dacă la cheltuielile de consum de 68,7% mai adăugăm 15,8% cheltuieli
pentru plata impozitelor şi a taxelor şi 6,2% pentru transport,
vedem că 90,7% dintre cheltuieli merg către acoperirea unor
obligaţii legate de casă, mâncare şi dări. Nu e deloc surprinzător că pentru recreere şi cultură nu pot ﬁ alocaţi decât
3,6% din banii cheltuiţi lunar, 0,7% pentru educaţie şi 1,6%
pentru plata unor servicii la hoteluri, restaurante şi cafenele.
Această sărăcie şi tristeţe nu îi împiedică pe români să
viseze la vremuri mai bune. Un studiu făcut de Cetelem arată că deşi 88% dintre români recunosc că au abandonat în
ultimul an anumite proiecte din motive ﬁnanciare, procentul
celor care intenţionează să economisească mai mult în 2012
s-a majorat de la 14% la 25%, iar 71% dintre cei intervievaţi
spun că vor să îşi îmbunătăţească anul acesta standardul
de viaţă şi să aloce mai mult pentru educaţia copiilor. „Când
au fost întrebaţi care sunt cumpărăturile pe care se gândesc
să le facă în 2012, românii au indicat, ca şi pentru 2011, vacanţele, produse electrocasnice şi renovările pentru casă”,
spun analiştii de la Cetelem.
De unde se vede că nivelul speranţei nu depinde de
grosimea portofelului.
ALEXANDRU MARINESCU

E c on om i a evr eiască din B ucovina
î n t re anii 19 18 - 19 29
La începuturile aşezării lor în Bucovina, evreii se ocupau cu comerţul cu băuturi spirtoase, cereale, bumbac, stofă,
oi, cai şi practicau diferite alte meserii. În
perioada austro-ungară, numeroşi evrei
din Bucovina erau funcţionari, meseriaşi, comercianţi. În secolul al XIX-lea
şi începutul secolului al XX-lea, ei au
contribuit la dezvoltarea comerţului,
industriei şi domeniului bancar. În Viena,
mulţi erau activi în ﬁnanţe, bănci, comerţ
şi în profesiile intelectuale. Începuturile
economiei evreieşti au însemnat fabrici
de sticlă, ciment, bere, rom şi lichior, raﬁnării de petrol, afaceri cu cherestea şi
practicarea unor meserii: aurari, brutari,
măcelari, croitori ş.a.
După Unirea din 1918, Bucovina şi
oraşul Cernăuţi s-au găsit într-o situaţie
mai bună decât celelalte provincii din
România, această regiune beneﬁciind
de industrii noi: industria metalurgică,
chimică, a ceramicii şi vaselor emailate,
fabricarea cuţitelor, a curelelor de transmisie, confecţia de pălării, producţia de
mobilă şi altele. Comerţul din Bucovina
era în foarte mare parte evreiesc, prin

comerţul cu produse agricole, manufacturate, prin exportul de lemn, materiale
de construcţie, combustibil, mărfuri de
galanterie, încălţăminte, sticlă, cosmetice, farmaceutice, instrumente muzicale.
Întreprinderile comerciale erau moştenite din generaţie în generaţie. În anii de
dinainte de criza din 1933 s-au înﬁinţat
multe ﬁrme evreieşti. Evreii bucovineni
deţineau şi multe mici localuri, cârciumi,
ospătării, restaurante, unde vindeau
băuturi sau alimente.
În industria alimentară, evreii deţineau fabrici de zahăr, mori, fabrici de
bomboane şi ciocolată, de băuturi spirtoase şi uleiuri vegetale, întreprinderi de
paste făinoase, de mezeluri şi brânzeturi, erau implicaţi în industria lemnului,
şi producţia de cherestea, mobilă,
hârtie şi celuloză, dat ﬁind că Bucovina
este o regiune împădurită. În industria
tiparului, evreii au continuat tradiţia de
dinainte de Unire, având tipograﬁi şi
înﬁinţând altele noi în primii ani interbelici. Cernăuţi era un important centru
al industriei textile, cu multe fabrici,
aproape exclusiv evreieşti. Exista şi o

fabrică de ghete. Evreii deţineau multe
ateliere de croitorie, prezenţa lor ﬁind
înregistrată şi în industria metalurgică,
chimică, industria sticlei, a materialelor
de construcţie, industria pielăriei.
În domeniul bancar, evreii au creat
cooperative de credit evreieşti. Ei beneﬁciau de ajutorul Joint-ului şi deţineau
bănci ca „Marmorosh, Blank et Comp.”,
„Banca de Credit Român”, „Banca
Moldova S.A.”, cu agenţii în Bucovina,
aﬂându-se la conducerea unora dintre
ele sau a sucursalelor. Băncile bucovinene au ajutat la dezvoltarea economiei
evreieşti din zonă. Un număr mare de
evrei practica aşa-numitele profesiuni
libere; astfel: 85% din avocaţi şi 68% din
medicii din Cernăuţi erau evrei..
În concluzie, putem aﬁrma că, prin
pondere, forţă şi putere de organizare
deosebite, evreii au jucat un rol de primă
importanţă în economia interbelică din
Bucovina,
Drd. MIHAI MELINTE
(Extras din lucrarea de doctorat)
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În a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
istoria Obştii Evreilor Pământeni Lehi (O.E.P.L.)
se desfăşoară sub semnul unor evenimente
decisive pentru viitorul Comunităţii Evreilor
bucureşteni.
Perioada este marcată de confruntări şi polemici publice: confruntări dintre cei animaţi de
dorinţa modernizării şi a autoemancipării şi tradiţionaliştii care, de spaima reformării dogmelor
religioase, se opun cu înverşunare atât înnoirilor cultuale, cât şi celor cultural-educaţionale.
Consecinţele acestor frământări, pe moment,
erau grave. Ele ajung să deranjeze până şi autorităţile oﬁciale. Drept urmare, la 24 septembrie
1866, printr-un jurnal al Consiliului de Miniştri, se
retrage protecţiunea Guvernului acordată comunităţilor israelite din întreaga ţară; O.E.P.L., ca şi
celelalte comunităţi, îşi pierde statutul juridic legal. În acest context, la începutul anului 1874, se
încheie procesul de dezorganizare a vechii obşti
bucureştene. „Anarhia atinse culmile”, conchide
dr. M.A. Halevy. F.A. Focşăneanu, ultimul preşedinte al O.E.P.L., demisionează. Se desﬁinţează
gabela (taxa pe tăierea cărnii rituale); se închid
şcolile, spitalele, rabinatul. Rabinii şi corpul didactic nu mai aveau de la cine să-şi reclame salariile.
Şi totuşi, remarcabil în mersul evenimentelor
este că ele nu degenerează doar în anarhie şi
dezorganizare. În paralel şi la antipod, exponenţii
curentului progresist îşi impun proiectele de reînnoire. În 1857 se constituie legal Comunitatea
Cultului Israelit, zis şi Modern. Scopul: construirea clădirii unui Cor-Templu, care, cum scria I.L.
Weinberg în „Israelitul Român” în 1857, urma să
aibă „o splendoare care aparţine numai timpurilor
de libertate”. În cronologia evenimentelor, pentru
realizarea acestui sfânt aşezământ, un moment
important îl constituia crearea, în anul 1862, a Societăţii de Cultură Israelită. Scopul ﬁind „clădirea
unui Templu vest-european şi a unui spital”, deci
şi asumarea unor atribuţii comunitare.
Datorită disputelor distrugătoare legate de
ridicarea Noului Templu şi a unei devastări
antisemite în 1866, inaugurarea a avut loc în
anul 1867. Din acel moment, istoria Templului
Coral face corp comun cu istoria obştii evreimii
bucureştene.
Dar Templul Coral nu a fost doar cel mai
important lăcaş sfânt al evreimii bucureştene.
În condiţiile dezorganizării Comunităţii Centrale,
el şi-a asumat misiunea de a îndeplini rolul de
Comunitate a evreimii din Capitala ţării. Sub
oblăduirea Templului Coral s-au refăcut un şir
întreg de aşezăminte de folos obştesc, speciﬁce
unei vieţi comunitare organizate. Se hotărăşte
asigurarea unei existenţe regulate a învăţământului public evreiesc. Pe baza statutului
adoptat în 1877, activitatea conducerii Templului
Coral s-a axat pe trei domenii: cult; instrucţiune; administraţie şi binefacere. În acelaşi timp,
se militează pentru reconstituirea Comunităţii
evreieşti centrale. În acest sens, la 20 octombrie 1889, reprezentanţii Comunităţii Templului
Coral adresează o petiţie primului ministru, prin
care cer redobândirea bazei legale, a protecţiunii Guvernului şi recunoaşterea Comunităţii ca
persoană juridică. În acelaşi spirit, s-a înaintat o
petiţie şi regelui Carol I, în martie 1896.
După aprecierea dr. M.A. Halevy, „o eră nouă
de progres şi de prestigiu social a început pentru
Templul Coral în 1901, o dată cu venirea în fruntea sa a dr. Adolf Stern”. Comunitatea Templului
Coral este recunoscută ca persoană juridică în
mai 1905. Actul juridic a fost solicitat de conducerea Templului Coral pentru consacrarea oﬁcială
a noului statut adoptat în două Adunări Generale
Extraordinare din 1903 şi 1904. Conform art. 1,
„Comunitatea Israelită a Templului Coral, numită
până acum Congregaţiunea Templului Coral
de Rit Occidental, are de scop: a) întreţinerea
serviciului divin în Templul Coral, care s-a fundat şi clădit de membrii săi pe terenul din str.
Sfânta Vineri nr. 13; b) întreţinerea, înﬁinţarea,
administrarea şi subvenţionarea de aşezăminte
de cult, învăţământ, binefacere, asistenţă şi alte
instituţiuni obicinuite în comunităţile israelite”.
Prin toate aceste prevederi, după cum conchide dr. M.A. Halevy, Templul Coral a devenit „sâmburele şi trunchiul însuşi al Comunităţii Evreilor
din Bucureşti. Drumul va ﬁ lung şi anevoios de
străbătut; ţinta însă, sigură şi înălţătoare”.
LYA BENJAMIN
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RADU MIHĂILEANU:
„În momentul în care taci,
începi să construieşti dictatura”
„Am recunoscut în personalitatea
artistică a lui Radu Mihăileanu calităţile
care provin din tripla sa origine de evreu,
român şi francez”, a spus dr. Aurel Vainer,
deputat, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.),
la începutul prânzului oferit în onoarea
regizorului Radu Mihăileanu. „Am văzut în
ﬁlmele dvs. şi o încercare de a răspunde
la întrebarea ce au putut face şi chiar ce
au făcut evreii în lupta împotriva nazismului, aţi arătat solidaritatea evreilor ca
toţi fraţii noştri să trăiască în civilizaţie, iar
tratarea exemplului evreilor etiopieni, precum şi a antisemitismului
stalinist sunt exemple
extraordinare din opera
dvs. De unde aţi avut
resursele şi puterea de a
trata acest subiect?” a întrebat Aurel Vainer, care
a recunoscut că pentru
orice evreu vizionarea ﬁlmelor semnate de Radu
Mihăileanu constituie „o
satisfacţie imensă”, dar
este extrem de interesant modul în care ﬁlme
cu tematică evreiască,
precum „Trenul vieţii”,
„Concertul”, „Pianistul”
sunt primite de spectatorii din întreaga lume.
Cunoscutul regizor
s-a aﬂat la Bucureşti cu
ocazia prezentării ﬁlmului său ”Izvorul femeilor” în cadrul Festivalului Filmului Internaţional. Cu acelaşi
prilej, Radio România Cultural i-a acordat
lui Radu Mihăileanu premiul „Lux Mundi“.

Puţină autobiograﬁe
Regizorul şi-a mărturisit emoţia de a
se regăsi în locuri în care venea cu părinţii
şi cu bunica, de a se întâlni cu actori de
la TES, unde a jucat şi el timp de doi ani,
între 1978 şi 1980. „Părinţii mei au trăit
în timpul războiului şi aveau două calităţi:
erau antistalinişti, dar comunişti sinceri,
din ceea ce se chema banda lui Pătrăşcanu, şi erau evrei la fel de sinceri”, a
amintit Radu Mihăileanu. Mama sa a venit
pe lume în 1921 la Vaslui, iar tatăl, născut
în 1920, la Podu Iloaiei, şi-a schimbat
numele din „Buchman” în „Mihăileanu”,
după ce a evadat din lagărul din Valea
Jiului şi a obţinut o falsă identitate, cu
ajutorul P.C.R..
În timpul războiului, tânărul ziarist Ion
Mihăileanu lucra la „Ecoul”, unde era
coleg, după cum spune celebrul său ﬁu,
„cu unii dintre cei care au devenit cei mai
mari ziarişti de după război”, printre care
Alexandru Mirodan, Ion Caraion, Eugen
Jebeleanu. „Redactor şef era George Macovescu, iar directorul ziarului era fratele
ministrului de interne al vremii, acesta din
urmă atenţionându-şi fratele că ruşii vor
câştiga războiul.
„Foarte nostim era că tatăl meu, ca şi
ceilalţi redactori, fără a şti unul de celălalt,
scriau şi la ziarul comunist «România
liberă», pentru care lăsau articolele întro cutie de scrisori, fără a şti nici cine le
lua de acolo, nici cine erau ceilalţi colegi
care semnau cu pseudonim în paginile
ziarului clandestin. Aşa a fost posibil ca
pe 23 august 1944, redactorul şef de la
«Ecoul» să scoată prima ediţie sub noul
regim, spunându-le subalternilor că el era
şi redactorul şef al «României libere»“.

Lecţia lui Abraham:
nu poţi deveni mai bun
decât ţinând cont de ceilalţi
Răspunzând întrebării privind evreitatea sa, adresată de preşedintele F.C.E.R.,

Radu Mihăileanu a aﬁrmat că a moştenit
de la părinţi „spiritul de libertate, de justiţie
şi de democraţie, de exprimare liberă,
pentru că, în momentul în care taci, începi
să construieşti dictatura”.
Această convingere a stat şi la baza
ﬁlmului prezentat şi la Bucureşti, în cadrul
Festivalului Internaţional al Filmului, „Izvorul femeilor”. Pentru Mihăileanu, femeia
este o mezuza vie, care trebuie să ﬁe
mereu sărutată, a subliniat Aurel Vainer.
Deşi nu este religios, Mihăileanu a
mărturisit că adesea citeşte Tora pentru
că îl interesează foarte mult filosofia
evreiască şi întrebările pe care le ridică
această lectură. Una
dintre concluzii este
„că nu există un singur adevăr, ci adevărul aparţine tuturor
şi totul constă într-o
interpretare”. Scopul
culturii este de a dezvolta creierul şi de a
căuta o inﬁnitate de
interpretări ale condiţiei umane, este de
părere regizorul.
Căutător al libertăţii, Radu Mihăileanu vede în absenţa
vocalelor din textele
ebraice „partea noastră de libertate, contribuţia noastră la o
interpretare, prin vocalele noastre, pe
care le adăugăm cuvintelor scrise. Mă
simt evreu, trăgându-mă din Abraham,
atunci când citesc vechile texte şi încerc
să le interpretez, să găsesc secrete misterioase”.
Dacă de toate sărbătorile evreieşti
Radu Mihăileanu se simte profund evreu
şi legat de această cultură, el se simte
român pentru că a fost „născut aici şi
îmbibat de modul de a gândi româneşte,
care e o combinaţie foarte complexă de
umor şi fatalism, explicabilă prin situaţia
geograﬁcă de naţiune latină din Balcani.
Ţara a fost călcată în picioare de atâtea
naţii, ceea ce a fost şi o tragedie, dar şi
şansa noastră de a ﬁ în contact cu atâtea
culturi, care au dat naştere unui Ionescu,
Cioran şi alţii. Cioran a sintetizat în câteva
fraze ceea ce este România, atunci când
a spus A ﬁ sau a nu ﬁ. Nici una, nici alta”.
Vorbind despre Abraham, Mihăileanu a
subliniat că de la acest patriarh a primit o
mare lecţie privind calitatea de a ﬁ evreu.
„Când Dumnezeu îi spune lui Abraham
să urce în Israel, a urca înseamnă, de
fapt, nu că trebuie să faci o ascensiune,
ci că trebuie să uneşti cele două maluri
ale râului, ceea ce eşti tu însuţi şi ceea ce
este celălalt. Nu te poţi construi singur ca
om, ci numai împreună cu celălalt, cu subiectivitatea lui, cu punctul lui de vedere”.
Ţinând seama de această concepţie,
regizorul s-a referit la speciﬁcul evreilor
etiopieni. „Aşa cum evreii albi au fost
şocaţi să aﬂe că existau evrei negri, ei
au fost foarte şocaţi să aﬂe că existau
evrei albi. Mi-am început ﬁlmul despre
ei (”Trăieşte” – n. red) încercând să ﬁu
celălalt, aducându-mi aminte de Abraham. Evreitatea se transmitea după tată
în vremea lui Abraham, şi numai după
căderea Primului Templu s-a luat în consideraţie descendenţa după mamă, din
cauza exilului. Când au ajuns în Israel,
evreii etiopieni erau încă evrei după tată,
deci păstraseră iudaismul original, ﬁind
rupţi de restul lumii.”
În discuţia cu membrii comunităţii din
România, Radu Mihăileanu s-a referit şi la
ﬁlmul său intitulat ”Trenul vieţii”. „Am ajuns
la Podu Iloaiei, căutând casa părintească.
Am aﬂat că erau distruse toate urmele
trecutului. Am încercat, în «Trenul vieţii»,
să redau dispariţia culturii idiş. Este un

ﬁlm mai puţin despre Şoah, chiar dacă
acesta apare, şi mai mult despre dispariţia
acestei civilizaţii. Vroiam să reinventez
această civilizaţie şi să o ofer tatălui meu”.

Cultura „Contemporanul”
Vorbind despre cultura dispărută a
stetl, regizorul Mihăileanu a trebuit să răspundă unei alte întrebări, şi anume ce a
reprezentat pentru el publicaţia ”Contemporanul”, unde tatăl său era redactor şef
adjunct, iar George Ivaşcu, redactor şef.
„Contemporanul era un monument, clădit
de George Ivaşcu şi de tatăl meu. Aici
au apărut Geo Bogza, G. Călinescu, Al.
Mirodan, Ion Caraion, Nichita Stănescu
şi cel mai mare poet ţigan, Miron Radu
Paraschivescu. Mi-aduc aminte că, la un
moment dat, apartamentul unde locuiam
a fost spart, pentru că se dusese vorba
că tatăl meu ar ﬁ avut o copie din jurnalul
clandestin pe care M.R.P. îl trimisese la
Europa liberă. Ştiam că nu fusese vorba
de hoţi, ci de Securitate, şi singurul lucru
care a dispărut atunci a fost un radio”.
Radu Mihăileanu şi-a mai amintit şi că
tatăl său promova literatura occidentală,
ﬁind prieten cu A. Malraux, care îl invita
în Franţa. Ion Mihăileanu revenea apoi,
ascunzând sub banchetă cărţi, despre
care scria ulterior. „N-o să uit niciodată
biblioteca lui, care era foarte adâncă, iar
în primul rând se vedeau cărţile agreate,
iar în spate erau toate cărţile interzise.
Era un traﬁc de cărţi între intelectuali,
volumele circulând cu coperţile ascunse
în ziare. Poate nu era mult, dar era o
rezistenţă intelectuală şi o plăcere”, şi-a
amintit Radu Mihăileanu care, la 13-14
ani, a devenit un cititor al ”Contemporanului”. „Miercuri seara tata nu era niciodată
acasă, pentru că a doua zi ieşea revista,
iar apoi, când sosea, ne citea portrete ale
actorilor români, care urmau să apară în
numerele viitoare”.
Admiraţia de care Radu Mihăileanu
se bucură în România a fost exprimată
şi de preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, şi el absolvent al facultăţii de regie.

„Am încercat să vă cunosc prin diferite
persoane, ca să vă invit să vă întâlniţi cu
membrii Comunităţii noastre”, i-a spus
Şimşensohn regizorului francez. În afara
calităţilor artistice ale lui R. Mihăileanu,
preşedintele C.E.B. a subliniat şi modestia cunoscutului regizor, amintind că, după
premiera ”Trenului vieţii” la Bucureşti,
regizorul a urcat pe scenă împreună cu
Goran Bregovic, în ovaţiile publicului,
care umpluse sala până la refuz, dar a
stat retras până ce spectatorii, în special
studenţii, au început să strige că ovaţiile
erau pentru Radu Mihăileanu.
Erwin Şimşensohn a apreciat modul
în care Mihăileanu reuşeşte să prezinte
civilizaţia şi concepţia evreiască, amintind
şi fraza care apărea pe aﬁşul ﬁlmului menţionat şi care spune că „umorul evreiesc
este ca şi umorul german, dar are şi haz”.
Radu Mihăileanu a mărturisit că este
interesat de ceea ce se întâmplă în Israel,
atât pe plan extern, ca rezultat al „primăverii arabe”, cât şi intern. „Sunt însă, ca
şi Panait Istrati, omul care nu aparţine
nimănui. Nu sunt în nici un partid, dar voi
ﬁ în momentul în care o extremă va crea o
dictatură şi va trebui să mă angajez. Până
atunci, nu, pentru că vreau să-mi păstrez
intact liberul arbitru, să pot judeca şi privi
pe oricine. În Israel, mă interesează faptul
că, în afara majorităţii formate din evrei,
mai există şi arabi, dar şi evreii reprezintă
130 de etnii diferite. Ei creează conﬂicte,
dar şi o bogăţie imensă şi sufăr că nu
este folosită la maximum. Să nu uităm că
şi vecinii Israelului au nişte resurse sublime. Vreau să înţeleg de ce nu se poate
face pace în această lume. Să încetăm
să spunem tot timpul că e vina celuilalt,
să căutăm cu toţii drumul spre pace. Din
păcate, politica internă a Israelului este
legată de circumstanţele geopolitice. Israelienii nu sunt nici inocenţi, nici vinovaţi,
ci un pic din amândouă.”
În ﬁnal, preşedintele Vainer i-a înmânat lui Radu Mihăileanu un volum din
lucrarea „Istorii şi imagini din Bucureştiul
evreiesc”.
ALEXANDRU MARINESCU

POŞTA REDACŢIEI!
ELEONORA KOHN ne trimite copiile unor pagini din volumul bilingv (român/ebraic) de versuri
„Ascultă, Israele” (Editura Concordia”- Arad, 2012).
Paginile primite conţin versuri de dragoste, scrise
în manieră post-eminesciană, cu sensibilitate feminină. Cităm din poezia “Tu, străine”: “Tu, străine, azi
vei trece / Poarta suﬂetului meu / Este ceaţă, dar tu
intră / Este locul tău mereu.”
ŞTEFAN FARCAŞ, din Turţ (judeţ Satu Mare),
ne trimite volumul de versuri „ Cântările Sionului”. Scrise cu un emoţionant ataşament pentru istoria poporului evreu şi pentru Ţara Sfântă, poemele poartă titluri
sugestive: „Ierushalaim”, „Steaua lui Iacob”, „Cântarea Deborei”, „Psalm 49”, „Pilda
lui Iotam”, „Poemul Esterei”, ş.a. Felicitări şi succes!
BARUCH COHEN adresează felicitări revistei şi lui Alexandru Elias „pentru
adevărul exprimat în articolul «Domnul Teşu şi Mareşalul Ion Antonescu». Am fost
martor al acestor evenimente (născut la Bucureşti oct. 15, 1919, plecat din România
în ianuarie-februarie 1950 - „Certiﬁcat de Călătorie” – valabil una călătorie – ducere)”,
mai spune dl. Cohen, căruia îi mulţumim şi pentru aprecierile adăugate pentru modul
în care a fost prezentat Pogromul de la Bucureşti în R.E. nr. 377 – 378.
Dintre textele dedicate Zilei Independenţei Statului Israel, reproducem un pasaj
din poemul intitulat „14 mai 1948”, semnat de C. BENONE, un supravieţuitor al
Trenului Morţii: „În „Mijlociul Orient” / A renăscut o ŢARĂ! / (Mai mare ca un continent) Deosebit Eveniment / Prin cei ce-o populară! Copii vitregi ai lumii-ntregi / Cei
arşi cândva în pară, / Cei ce-au avut cândva mari regi, / Dar nu mai aveau ŢARĂ!
Poştaş de serviciu
B.M.M.
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Festivalul Internaţional de Film, Bucureşti
DE PE SCENA T.E.S. PE SCENA LUMII

Radu Mihăileanu a înţeles o lecţie-cheie în lumea de azi:
mai important este ce subiect „ataci”, decât cum îl realizezi.
Talentul se presupune şi este, în cazul lui, incontestabil.
Şi-a început cariera ca actor la T.E.S., declara în dialogul cu
publicul după recentul său ﬁlm, „Izvorul femeilor”, prezentat
în deschiderea Festivalului Internaţional de Film, Bucureşti,
ediţia a VIII-a, în Sala „Studio” arhiplină. Filmul este o altfel
de „Şeherazadă”, contemporană, cu incursiuni în tradiţiile,
dansul, poezia, viaţa de zi cu zi a lumii arabe, născut din
dorinţa comună, a sa şi a prietenilor arabi împărtăşindu-i
convingerile umaniste, „ca, măcar în capul nostru, să clădim
pacea”. Este un ﬁlm politic, replică la aşa-zisa „primăvară
arabă”: „revoluţia trebuie făcută întâi acasă, apoi în stradă”;
pledoarie pentru dreptul femeii musulmane de a ﬁ egala
bărbatului, tratamentul ei inuman ﬁind un extremism de
gândire la fel de intolerabil ca oricare altul.
Ideea a pornit, istorisea Radu Mihăileanu, de la o poveste petrecută într-un sat din Turcia, în 2001, când femeile
din acel sat au făcut „greva iubirii” pentru a obţine un drept
elementar: acela de a proteja vieţi pe cale să se nască,
pierdute nu o dată prin accident, urcând şi coborând să ia
apă la un izvor în munte, fără ca bărbaţii să le ajute, fără ca
autorităţile să aloce fonduri pentru a se construi o fântână în
sat. A fost nevoie de mediatizarea revoltei pentru ca, de frica
„epidemiei” de emancipare, autorităţile să „rezolve cazul”. Şi
discuţia, din ﬁlm, între un funcţionar de la primărie şi soţul
Leilei, adept al schimbării de comportament faţă de femeie,
este simptomatică pentru conservatorismul privind statutul ei
din lumea arabă. „O concesie atrage altele”, argumentează
funcţionarul. „Lasă lucrurile cum sunt”. După subiecte despre
Holocaust în România – „Trenul vieţii” -, suferinţe provocate
de dictatura stalinistă – „Concertul” -, Radu Mihăileanu
investighează, în acest ﬁlm, cu aceeaşi inteligenţă, umor,
poezie, una din înfăţişările extremismului contemporan. Prof.
univ. dr. Manuela Cernat îl considera „reprezentativ pentru
artistul est-european, îmbinând tradiţiile culturii româneşti
şi iudaice, experienţa românească şi franceză, exigenţele
ﬁlmului de artă cu cerinţele ﬁlmului având mare priză la
public”. O fericită coincidenţă: chiar în aceeaşi zi, Premiul
„Lux Mundi” oferit de Radio România Cultural, la Gala de la
Teatrul Odeon, îi revenea pentru „cariera cinematograﬁcă
de anvergură”.

STELE MARI ŞI STELE ÎN ASCENSIUNE
În afara ﬁlmelor purtând semnătura unor regizori de
renume, juriul şi publicul a urmărit cu interes, între 19 – 25
martie a.c., ﬁlmele unor regizori la început de carieră, intraţi

O făclie de Paşti

în competiţia Festivalului. În componenţa juriului – critici de
ﬁlm de primă mână din ţară şi străinătate; preşedinte – cunoscutul producător şi regizor Jan Harlan. Director artistic –
Andrei Creţulescu. Două distincţii – Premiul Criticii şi Trofeul
Festivalului - au revenit ﬁlmului „Tyrannosaur”, în regia lui
Paddy Cosisidine, din Marea Britanie. O temă tratată sensibil:
lupta pentru regăsire de sine în contemporaneitate. Altui ﬁlm,
„Toată lumea din familia noastră”, în regia lui Radu Jude, din
România, i-au revenit Premiul Publicului şi Premiul pentru
cea mai bună regie. Filmul desenează, la modul tragi-comic,
viaţa unei familii destrămate, văzută prin prisma unui tată de
duminică şi a fetiţei sale, Soﬁa, de cinci ani. Premiul pentru
cea mai bună imagine a fost acordat unui debut în regie:
Richard Ayoade, realizatorul ﬁlmului „Submarinul”. Premiul
pentru cel mai bun scenariu a fost primit de Vincent Garenj,
Serge Frydman, Hubert Delorne, autorii ﬁlmului „Presupus
vinovat”. Este vorba de drama unui cuplu, soţ şi soţie, victime
ale unei erori judiciare. Acuzaţia: pedoﬁlie. Actorii Ferencz
Moldovan (din „Martha Marcy May Marlene”) şi Philipe Torreton ( din „Presupus nevinovat”) au câştigat menţiuni speciale.
Laureaţii premiilor de excelenţă au fost Irina Petrescu şi Jan
Harlan. S-a amintit cu acest prilej că primul laureat al acestor
premii a fost regretatul Liviu Ciulei.

ISTORIA , MOŞTENIREA NOASTRĂ
„Acesta trebuie să ﬁe locul” începe cu o inserţie în ceea
ce este fronda rebelilor tineri din totdeauna faţă de societatea
osiﬁcată în mentalităţi, comportamente, vorbire, chiar dacă
protagonistul, fost rock star american, nu mai e tânăr. Dar
ﬁlmul capătă profunzime abia în partea a doua. Tatăl protagonistului moare. Pe braţul părintelui e tatuat un număr şi
litera A: supravieţuitor al lagărului de la Auschwitz. Băiatul
nu ştie să spună Kadiş. Plecase la 15 ani de-acasă, era rupt
de tot ce însemna familie, tradiţie, identitate evreiască. După
înmormântare, fostul rock star se duce la un prieten al tatălui
său, cunoscut vânător de nazişti, anunţându-şi intenţia de a
porni el însuşi în căutarea şi pedepsirea foştilor călăi. „Mulţi
au murit, vine, sceptic, răspunsul, dar există, totuşi, cineva
care se ascunde în America”. Urmaşul supravieţuitorului de
la Auschwitz dovedeşte calităţi nebănuite de detectiv: perseverenţă, concentrare, inteligenţă, tact. O metamorfoză a
personajului central, o metamorfoză a ﬁlmului, un alt centru
de greutate. Sub primul impuls, atunci când îşi găseşte „ţinta”,
cumpără o armă. Dar n-o foloseşte. Călăul – foarte bătrân
– povesteşte cu detaşare şi neascunsă satisfacţie despre
umilirea foştilor deţinuţi. Umilirea-i va ﬁ pedeapsa: călăul este
forţat să păşească gol în zăpadă, aşa cum a procedat el cu
deţinuţii la Auschwitz. Istoria, moştenirea noastră!
IULIA DELEANU

Un semnal ignorat de mulţi ani

Alina Mungiu-Pippidi dă un semnal serios în „România
liberă” asupra faptului că „gafa lui Dan Şova” ar ﬁ trebuit „să
ne facă să discutăm de pogromul de la Iaşi sau de execuţiile de la Odesa”. Dar, remarcă preşedinta S.A.R., „singura
discuţie stârnită a fost nu despre victimele noastre, ci despre
noi ca victime, că atâta ne duce pe noi sensibilitatea”.
Autoarea articolului are şi o propunere, care nu este o
soluţie, dar merită a ﬁ încercată: dacă „O făclie de Paşti” ar ﬁ
un text discutat în ora de română, cu onestitate, oare nu ar

învăţa elevii mai mult decât azi despre ce e un stat de drept
şi ce nu e? E poate prea teribilă „O făclie de Paşti” pentru a
ﬁ predată la clasa a zecea? „Din moment ce predăm «Baltagul», aş zice că nu de asta o ocolim. Pur şi simplu fugim de
orice operă literară care ne-ar pune în situaţia de a discuta
România socială şi politică, orice operă literară din care
am putea învăţa ceva despre noi şi despre istoria noastră”,
conchide preşedinta S.A.R. (A.M.)

Vladimir Wertsman, la aniversare
Omul de cultură Vladimir Wertsman, devenit recent colaborator al revistei noastre, aparţine categoriei de elită
a imigranţilor româno-americani. Are o strălucită carte de vizită care impresionează prin valoare şi unicitate.
V. Wertsman s-a născut în Secu- biblioteconomie la School of Library zaţia grupurilor etnice din Statele Unite:
reni-Hotin (România, acum Ucraina), Science, a luat masteratul (1968 –1969) românii, ucrainenii, ruşii, armenii.
la 6 aprilie 1929. Tatăl a fost contabil la Columbia University.
A mai publicat două cărţi de referinţă
şi farmacist.
Scrisul a devenit modalitatea esenţi- despre românii în America şi Canada
Absolvent al Liceului de Băieţi din ală de a face cunoscute în lume istoria (1980, 2002) precum şi articole ample
Bacău şi al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi cultura românească.
despre români americani în enciclopedii
din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan
Editorial, a debutat cu volumul ”The majore americane.
Cuza” din Iaşi, terminată cu ”magna Romanians in America” 1748–1974.
A primit numeroase premii şi dicum laude”, V. Wertsman a fost preşe- Apoi a redactat capitolul dedicat ro- plome: ”American Society of Writers
dintele Tribunalelor Populare Raionale mânilor-americani în volumul ”The Im- Award” (1975), “The Yeshiva Univerdin Adjud şi apoi din Bacău. După migrant Labor Press in North America sity”, New York, cu certiﬁcat de merit
aceea, timp de 8 ani,
1840–1970”. În anul (1981), ”Public Library Association Merit
între 1958 şi 1966, a
1999 a publicat volumul Certiﬁcate”, ”The David Cohen/Emiert
exercitat funcţia de
”New York, the city in Multicultural Award” (2003), Diploma de
judecător şi inspector
more than 500 memo- Onoare ”Nicolae Titulescu” pentru relaţii
la Tribunalul Regional
rable quotations”. În internaţionale şi legi internaţionale,
Bacău.
acest an, în cenaclul Bucureşti (2005, 2009).
A optat pentru
”Mihai Eminescu”, conA tradus în engleză, pentru volumul
America în anul 1967.
dus de preotul-profesor ”Who`s who on the postage Stamps of
“N-a fost uşor, dar
Theodor Damian, i-a Eastern Europe” (1979), biograﬁile scristructura mea interifost lansată cartea ”Sa- itorilor, artiştilor, oamenilor de cultură şi
oară puternică, delute to the Romanian politicienilor români prezenţi în lucrare:
terminarea, studiile
Jews in America and Grigore Alexandrescu, Grigore Antipa,
şi practica judiciară
Canada, 1850–2010”, Ion Antonescu, Jean Athanasiu, Victor
din ţară mi-au perîn care prezintă istoria, Babeş, Anton Bacalbaşa, Ion Băjenaru,
mis să mă adaptez
realizările şi biografi- Octav Băncilă, George Coşbuc, I.L.
destul de repede în
ile românilor evrei. A Caragiale, Nicolae Grigorescu, Dimitrie
societatea democrată
publicat numeroase Paciurea, Aron Pumnul, George Şteamericană. În New
volume, majoritatea fănescu, Gheorghe Şincai, Gheorghe
York a făcut studii de
tratând cultura şi civili- Tătărescu, Elena Theodorini.
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Gânduri despre
reporterul
F. Brunea-Fox
M-a uimit de-a dreptul mărturisirea, făcută mie de Geo Bogza, Siluete
potrivit căreia s-a dedicat reportajului sub inﬂuenţa lui F. Brunea-Fox, reper de
neocolit, aﬁrma autorul „Poemului invectivă”,
dacă doreai să aﬂi cum să cuprinzi lumea în
adâncime.
Pe undeva era chiar purul adevăr, ﬁindcă F.
Brunea-Fox nu era doar un gazetar „planetar”
(aşa îl numea Bogza). Era reporterul prin deﬁniţie, vibrant, neliniştit, halucinant când evoca
mizeria celor „de la marginea vieţii”. Iar, mereu,
aproape răvăşitor, ştiind să aleagă formula
jurnalistică în care amesteca evenimentul cu
ecourile sale percutante, adevărul sau reversul
acestuia, totul învăluit într-o frazare intensă,
sociograﬁcă, inatacabilă pentru cei care nu-i
suportau luciditatea verdictelor.
Gustul pentru modernitate, tânărul Filip
Brauner l-a arătat de timpuriu. Cam pe vremea
primelor texte publicate sub numele generic
de Pan, în revista „Versuri şi proză”. Mai
apoi, trecând spre poeme şi schiţe rotunjite
suprarealist, va semna în „unu”, „Integral”,
„Adam”, „Reporter” şi „Mântuirea”. S-a văzut
că F. Brunea-Fox avea gazetăria în sânge din
clipa în care, ingenios, documentat, imperativ,
a început să exploreze acel nivel al existenţei
prin care universul îşi arăta plăgile, suferinţele,
trecerea de la simpla, directa plasticitate la
realul spinos, dureros, proiectat dincolo de
senzaţionalul ieftin, simpliﬁcat.
Operă de maturitate psihologică, asemenea
descinderi în „forţa umbrelor” au conferit observaţiilor lui Brunea-Fox încărcatura prin care
reconstituim comportamente, le dozăm ţinta.
L-am surprins pe acest „prinţ al reporterilor”
evocându-i subiecte pe care el mi le-a revelat
primul: ”Tractirul şi trotuarul”, „Între mizerie şi
boală”, „Cinci zile printre leproşi”. Am şi scris
despre volumul pe care l-a publicat în 1957,
„Porturi dunărene”...
Am meritat, spunea bonomul meu confrate,
de astă dată iniţiator al unei simbolice pendulări între răsfăţ culinar şi agapă spirituală (la
restaurantul „Grădiniţa”) pentru că am înţeles
ce caută un om sănătos într-o leprozerie. Adică în ce fel situaţii dure dezvăluie până unde
metafora suferinţei dă la lumină o atmosferă
şi, mai ales, dezvăluie puncte de susţinere ale
omenescului, pus la grea încercare.
Priza lui F. Brunea-Fox la faţa dramatică
a realităţii a funcţionat şi atunci (sau mai ales
atunci) când a evocat un subiect dureros, petrecut în Iaşiul natal, cumva tragic pentru evrei,
în „Oraşul măcelului”.
Şi-a declarat apăsat, în câteva rânduri, cât
de grav „o criză de convieţuire” devine, dacă nu
este tratată la timp, pată pe conştiinţa tuturor.
Ţin minte că, în 1979, doamna Lisette
Daniel-Brunea, soţia scriitorului, după ce i-a
editat, într-un volum antologic majoritatea reportajelor cu caracter relevant (F. Brunea-Fox
murise cu 12 ani mai înainte), aﬁrma la mica
ceremonie de lansare a cărţii că nu a terminat
pe deplin selecţia operată în textele „rezistente
la trecerea timpului”.
Fie ca aceste câteva gânduri să închidă,
în poﬁda conciziei lor, o intenţie reparatoare.
HENRI ZALIS

„Prietenia” nr. 5 (Iaşi)
Publicaţia Comunităţii Evreilor din Iaşi a
ajuns la al cincilea număr şi a crescut atât cantitativ, cât şi în calitate. Redactorul şef, Martha
Eşanu, a avut bunăvoinţa să ne trimită ﬁecare
apariţie. În acest număr admirăm o pictură a Lianei Saxone Horodi şi un text referitor la această
dăruită artistă; Abraham Ghiltman scrie despre
comemorarea poetului B. Fundoianu la Institutul
Cultural Francez din Iaşi; Nicolae Tomescu prezintă un istoric al comunităţii din Podu Iloaiei; Ion
N. Oprea ne aduce în atenţie personalitatea lui
Norman Manea, care a locuit o perioadă la Iaşi;
Martha Eşanu relatează despre comemorarea
Zilei Holocaustului, din 24 ianuarie; ing. Pincu
Kaiserman aduce un ultim elogiu medicului şi
omului de cultură Beno Hoişie. Despre Israel şi
locurile sale atractive sub aspect turistic scrie
Bujor Buda. Mulţumim.
B.M.M.
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Israel Sabag: “Bereshit 5 Iaşi was a great success”

“Bereshit 5 Iaşi was a great success,
but an expected one. The program
already has its own spirit, that people
know and love”, said Joint Director for
Romania, Israel Sabag. According to the
opinion expressed by Israel Sabag, this
winning formula has been developed
and improved over the five editions

of Bereshit, and we can say that this
program really meets the Romanian Jews’
obvious need for Jewish education and
community life. “This special combination
of academic courses and family-like
atmosphere is the key to the hearts
of participants. When I say family-like
atmosphere, I’m not exaggerating at all.

For in a family, as in Bereshit, we meet
all the generations, learning together,
celebrating together, and celebrating
Judaism together. Unlikely friendships,
some would say, because of the distance
or the age differences, ﬂourished and
were solidiﬁed here, causing participants
to make every effort to return to these
events”.
Another benefit of Bereshit is the
unfolding event in different communities in
the country. This enlivens the communities,
ﬁlls them, inspires them, and gives them
the necessary momentum to start new
programs in the future. Participants also
have the opportunity to know closely and
to inspire other communities themselves.
Israel Sabag stressed that “Bereshit”
wouldn’t be what it is today without the
exceptional cooperation of FJCR and
JDC. Dr. Aurel Vainer and the entire
leadership of the Federation have been
reliable partners throughout the project.
I’m very happy to be part of this mutually
beneﬁcial collaboration that works out
so well! ”I have no doubt that Bereshit
6 in Oradea will continue the tradition of
quality of this program. The community of
Oradea, led by its president, Eng. Felix
Koppelmann, is exemplary in the Jewish
community life and I’m sure this will make
the best imprint on the whole event”, said
Israel Sabag.

Radu Mihăileanu: “When you shut up,
Aurel Vainer,
you start to build dictatorship”
honorary member
“We recognized in the artistic
of Radu Mihăileanu the
of the Scientists’ personality
qualities provided by his triple origin:
Jewish, Romanian and French,” said
Academy
Dr.Aurel Vainer, president of FJCR, at the
beginning of the lunch offered in honor
of the ﬁlm director Radu Mihăileanu. He
of Romania
was in Bucharest to attend the release of

FJCR president, Dr. Aurel Vainer,
member of the Parliament, was welcomed
as an honorary member of the Academy
of Scientists in Romania. The laudatio
speech was delivered by President of
AOSR, Gen. (r) Professor Vasile Cândea,
who showed, inter alia, that “Aurel Vainer
is one of the most respected economists
and politicians, a man of the book, of his
country “.
The ceremony was attended by
academics, senior management
members of AOSR, parliamentarians,
academics and physicians.
The role of Jews in Moldova’s
economic development was highlighted
by the words of A. Vainer citing acad.
Gheorghe Zane who said: “the Jews were
almost the only agents who co-worked
for the transformation of our economy,
preparing it to fertilize higher forms of
production and circulation”.
Finally Dr. Aurel Vainer presented a
long list of prominent Jewish personalities
from Moldova.

his ﬁlm “The Women Source”, presented
at the International ﬁlm Festival. Radio
Romania Cultural awarded Radu
Mihăileanu the Prize “Lux Mundi” for his
ﬁlm making. Radu Mihăileanu said he
inherited from his parents “the sense of
freedom, justice and democracy, the free
expression, because when you shut up,
you start building a dictatorship”. Although
not religious, Mihăileanu confessed that
he often reads the Torah because he is
very interested in the Jewish philosophy.
One conclusion is “that there is not one
truth, but truth belongs to everyone
and everything is an interpretation.”
Mihăileanu confessed that in Israel he
is interested by the situation where the
majority are Jews, but there are also
Arabs and the Jews come from 130
different ethnic groups. “They create
conﬂict, but also richness and it hurts me

that it is not fully used. We shouldn’t forget
that Israel’s neighbors have some sublime
resources. I want to understand why we
can not make peace in this world. We
should stop saying all along that it is the
other’s fault, to look all for a way to peace.
Unfortunately, Israel’s domestic politics
is related to geopolitical circumstances.
Israelis are neither innocent, nor guilty,
but a little of both“, he said.

Homage to
Academician
Nicolae Cajal z.l.
In this
issue we
publish
two events
dedicated
t o
t h e
memory of
Academician
Nicolae
Cajal z.l.,
f o r m e r
president of
FJCR, both
- under the
aegis of the
Foundation
that bears
his name. The ﬁrst had three dimensions:
political – a debate about “The Terrorism
Generated by Intolerance”; a gala –
awarding the Prize for Excellence of the
Foundation; musical – the chamber band
“Trio Sternin” recital. The host was the
Jewish Community Center (JCC) in the
Capital. Media Partners were FM Radio
Bucharest, Radio Romania Regional;
organizations of national minorities - the
Aromanian Cultural Association, the
National Union of Roma Communities,
F J C R , N a t i o n a l Vi l l a g e M u s e u m
“Dimitrie Gusti”. Moderator - Director
of the Center for European Studies and
Social Communication of the Romanian
Academy, public relations counsellor of
the Foundation, Carmen Dumitriu. The
prestige was raised by the participation
of FJCR president and vice-president,
Dr. Aurel Vainer and Eng. Paul Schwartz,
the head of the Ofﬁce Relations-CultureInformatics, Dr. Eng.José Blum, and the
representatives of the above-mentioned
minorities. In her opening remarks, the
foundation president, Irina Cajal, called
for “systematic action against segregation
and discrimination”. FJCR president, Dr.
Aurel Vainer, was awarded the Excellence
Prize of the Foundation.
The second event was the Symposium
“Academician Nicolae Cajal”, held in the
Round Hall of Hotel “Intercontinental”.
The memory of acad. Nicolae Cajal
was praised by HE Dan Ben-Eliezer,
Israel’s ambassador to Romania, acad.
Maya Simionescu, president of the
Romanian Academy, acad. Ionel Haiduc,
President of the Academy of Medical
Sciences, acad. Irinel Popescu, the
Foundation president, Irina Cajal, Dr.
Stefan Constantinescu. All praised him
as one of the creators of Romanian
medical school and social therapist that
the famous scientist had been.

Wilhelm Filder man and his attempts
t o r escue R omanian Je ws from depor tation
The “Elie Wiesel” Institute organized
the symposium “The Relationship
Filderman and Antonescu: between
Dialogue and Retaliation”, an attempt to
clarify the role of Filderman in saving Jews
from deportation to Transnistria. In her
presentation, researcher dr.Lya Benjamin
started from the idea of demonstrating the
existence of an unarmed resistance of
the Jewish community in Romania during
the Second World War. She showed that
Filderman’s interventions, concerning the
deportations of Jews from Basarabia and
Northern Bukovina, even if not decisive for
their salvation, have contributed to some
decisions of the Romanian authorities.
Filderman wrote several memoirs, most
addressed to Ion Antonescu, whom he
knew personally, as former classmates.

He argued, in these memoirs, that the only
fault of the Jews deported to Transnistria
is that they ware Jews, that all the
action took place in miserable conditions
that have killed thousands of people
for whom the Romanian government
will respond in the future. Filderman
was also in audience to leaders of the
Romanian leadership and sometimes, as
with the Jews of Czernowitz, had some
success. Antonescu was annoyed by
Filderman’s memoirs and responded in
very harsh terms and these documents
reﬂect an aggressive, anti-Semitic and
racist attitude, said Lya Benjamin. The
researcher also approached the problem
of so-called Testament of Filderman, that
have become a reference for the deniers
who claim that after the war, in that

document Filderman, who was already
in the West, would have exempted
Antonescu from responsibility. It seems
that this will does not exist; it is just an
authenticated statement from Germany.
In this document, and in an interview
with German newspaper “Der Stimme”
in 1956, Filderman claim that Jews’
deportations from Romania would not
be due to Antonescu’s decision but to
German pressure on him. Even if he said
such things, Lya Benjamin concluded,
they could not cancel documents that
showed Filderman’s fight to stop the
deportation and in respect of his further
declarations, further research has to be
done in order to ﬁnd out in what conditions
there were made.
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In memoriam dr. Paul Costin
Comunitatea
Evreilor din Timişoara traversează momente
de doliu şi grea
întristare, pricinuite de trecerea
în neﬁinţă a d-rului Paul Costin,
fost preşedinte al
C.E. din Timişoara între anii 20042011. F.C.E.R. a
transmis sincere condoleanţe
evreilor din oraşul de pe malul
Begăi.
„Ne exprimăm
recunoştinţa faţă
de dr. Paul Costin, pentru activitatea sa îndelungată, prin eforturi
necondiţionate
şi atenta sa grijă
faţă de viaţa religioasă a membrilor Comunităţii Evreilor din Timişoara. Vă rugăm
să primiţi expresia regretelor noastre
şi a sentimentelor pe care le adresăm
familiei şi comunităţii îndoliate”, se arată
în mesajul semnat de preşedintele, dr.
Aurel Vainer, vicepreşedintele, ing Paul
Schwartz, şi secretarul general, ing. Albert Kupferberg.
Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,
a transmis un mesaj de condoleanţe participanţilor la ceremonia de înhumare, pe
care îl redăm integral mai jos:
”Întristată adunare a membrilor Comunităţii Evreilor din Timişoara şi a tuturor
participanţilor la ceremonia de înhumare
a mult regretatului dr. Paul Costin, preşedinte al Comunităţii Evreilor din Timişoara
în perioada 2004 – 2011.
Născut acum aproape 90 de ani
într-o familie evreiască de profesori din
oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, cunoscut
şi recunoscut în viaţa evreiască pentru
valoroasele tradiţii evreieşti, acolo unde
s-au născut adevăratele legende despre
curtea hasidică din Buhuşi.
În Ştetl-ul natal Buhuşi a urmat cursurile şcolare primare şi gimnaziale, din
ale căror programe nu au lipsit lecţii valoroase de religie, istorie şi cultură iudaică.
S-a format ca medic şi a lucrat timp îndelungat în această profesie la Timişoara
în anii postbelici, unde se desfăşoară o
viaţă comunitară evreiască accentuată,
cu strânse colaborări cu neevrei români,

germani şi de alte
naţionalităţi.
Merită să subliniez faptul că tânărul Paul Costin
a făcut parte din
Comitetul celor
11 tineri care au
militat pentru înﬁinţarea Facultăţii
de Medicină din
Timişoara, beneficiind de sprijinul direct al marii
personalităţi medicale şi ştiinţiﬁce, prof. dr. C.I.
Parhon. Dacă îmi
amintesc bine,
la înﬁinţarea sa,
această instituţie
de învăţământ
superior din capitala Banatului
s-a numit Universitatea de Vest.
După absolvirea, cu brio, a studiilor
universitare, dr. Paul Costin a lucrat până
la pensionare ca medic specialist de medicină generală, epidemiologie şi parazitologie. A avut contribuţii pe plan ştiinţiﬁc
şi publicistic în domeniul parazitologiei şi
al bolilor transmisibile.
A funcţionat şi în învăţământul medical
superior din Timişoara, ca şef de lucrări.
De asemenea, să nu uităm, că Dr.
Paul Costin a fost un participant la Revoluţia din decembrie 1989 de la Timişoara,
fapt dovedit şi prin certiﬁcatul de revoluţionar pe care l-a primit.
A fost ales şi a funcţionat în calitate
de consilier la Consiliul Municipiului Timişoara.
Pe linie comunitară, a fost un enoriaş
frecvent al Sinagogilor din Timişoara, iar
după încetarea din viaţă a Prim Rabinului
dr. Ernest Neuman, a preluat conducerea
Comunităţii Evreilor din Timişioara.
Au fost ani de muncă, de dăruire şi
de implicare, totodată, la nivelul treburilor Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România, funcţionând în Consiliul de
Conducere al Federaţiei.
Îngăduiţi-mi să închei prin a spune că
îi vom păstra o veşnică amintire şi rugăm
pe Bunul Dumnezeu să îl ţină în paza Sa,
să îl ocrotească unde s-a dus spre veşnicie, părăsindu-şi fraţii şi surorile, evrei din
Timişoara şi întreaga Românie.“
Dr. AUREL VAINER
preşedinte F.C.E.R.

@@ DECESE @@ COMEMORĂRI @@
Any Florea, pios omagiu
Comunitatea noastră a pierdut de curând un alt intelectual de valoare: ANY FLOREA.
Ziaristă la Agerpres, publicul îi cunoştea numele mai ales prin traducerile ei din limba
engleză ale unor cărţi importante, de la Steinbeck (”La Est de Eden”), până la “Memoriile lui Churchill”. După ce s-a pensionat, Any a lucrat un timp la CSIER. Deşi nu era
istoric, s-a implicat în activitatea Centrului, mai ales în lucrările legate de Holocaustul
din România. În această calitate, numele ei ﬁgurează pe cărţi de referinţă de după 1989,
cum ar ﬁ „Martitiriul evreilor din România” sau „Legislaţia antievreiască” , contribunind la
crearea fondului documentar al Centrului pe tema Holocaustului şi la realizarea expoziţiei
„Martiriul evreilor”, din Sinagoga Mare, ﬁind autoarea textelor traduse în engleză. Foştii
ei colegi regretă din suﬂet dispariţia ei. Dumnezeu s-o odihnească.
• Ne-a părăsit de curând autorul „Scrisorilor pe care nu le-a scris”, MENAHEM FERMO. Cartea autobiograﬁcă, apărută în 2007, la Editura Hasefer, rămâne un document al
mişcării sioniste din România. Activist în „Haşomer Haţair”, arestat în 1942, Menahem
Fermo face Alia clandestină. În 1946, el revine în România pentru a organiza noi valuri
de Alia. În 1949, când organizaţiile sioniste sunt interzise, sioniştii activi sunt arestaţi şi
condamnaţi la închisoare. Autorul depune mărturie despre suferinţele lor. Fie-i amintirea
binecuvântată!
• Asociaţia Antifasciştilor din România (A.A.R.) îşi exprimă profundul regret pentru
încetarea din viaţă a lui ZOLTAN BENEDEK, un om devotat ideilor democraţiei, neobosit
militant antifascist, supravieţuitor al Holocaustului. Exemplul său va rămâne viu în suﬂetele celor care i-au fost prieteni ş i-au împărtăşit idealurile pentru o lume mai bună. Fie-i
binecuvântată amintirea. A.A.R. .- Dimitrie Calimachi, Anton Bejan.
• Comemorăm împlinirea a trei ani de la încetarea din viaţă a ing. POPLINGER JEAN
(21 Nisan 5769). Nu te vom uita niciodată. Soţia – Joseﬁne, ﬁul - Mitchell Alexander, nora
- Eliana, familia şi prietenii.
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna februarie 2012: DAVID LILIA (57 de ani, Cimitirul
Giurgiului); ROSNER ITA (92 de ani, Cimitirul Giurgiului); FAUR SANDA (83 de ani, Cimitirul Filantropia); MODOC MARIETA (89 de ani, Cimitirul Giurgiului); VEISMAN MOZIS
(98 de ani, Cimitirul Giurgiului); TEIS MEIER-LEIB (85 de ani, Cimitirul Sefard); NEUMAN
RETA (95 de ani, Cimitirul Giurgiului).
Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară: ANGHELONI MARIA (85 de ani, Lugoj)

CALENDARUL LUNII APRILIE
ANIVERSĂRI

La 4 aprilie 1894 s-a născut la Iaşi
•tative:
scriitorul I. LUDO. Scrieri reprezenDin ordinul cui?, Domnul general

guvernează, Ultimul batalion.
La 7 aprilie 1908 s-a născut la Budapesta
rabinul
MOŞE
CARMILLYWEINBERGER.
La 9 aprilie 1871 s-a născut LEON
BLUM, lider al socialiştilor francezi, fost
prim-ministru al Franţei.
La 10 aprilie 1847 s-a născut la
Budapesta JOSEPH PULITZER, creatorul premiului care îi poartă numele.
La 10 aprilie 1913 s-a născut în
Germania scriitorul STEFAN HEYM. În
1933 a părăsit Germania din cauza
persecuţiilor naziste, întorcându-se în
1952.
La 10 aprilie 1914 s-a născut la
Bucureşti poeta MARIA BANUŞ. A
debutat în 1928 în „Bilete de papagal”.
La 13 aprilie 1963 s-a născut la Baku
şahistul GARRI KASPAROV. A fost
campion al URSS şi campion mondial.
La 16 aprilie 1878 s-a născut la
Bucureşti muzicianul AVRAM LEVI
IVELA, maestru al muzicii liturgice.
La 16 aprilie 1932 s-a născut în Polonia
producătorul de film JACK KUPER.
La 18 aprilie 1940 s-a născut în SUA
JOSEPH GOLDSTEIN, laureat al Premiului Nobel pentru medicină în anul
1985.
La 22 aprilie 1913 s-a născut la Craiova
caricaturistul şi graficianul EUGEN
TARU.
La 24 aprilie 1942 s-a născut la Brooklyn
actriţa
şi
cântăreaţa
BARBRA
STREISAND.
La 24 aprilie 1947 s-a născut în SUA
chimistul ROGER KORNBERG. În 2006
a fost distins cu Premiul Nobel pentru
cercetările sale în domeniul geneticii.
***

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La 11 aprilie 1961 a început la Ierusalim
procesul criminalului de război nazist
•ADOLF
EICHMANN.
La 13 aprilie 1921 GALA GALACTION
•începe prima sa călătorie în Ţara
Sfântă.
19 aprilie 1943 a început eroica
în Ghetoul Varşoviei.
•Larăscoală
La 25 aprilie 1949 au avut loc în Israel
•primele alegeri pentru Knesset
(parlament).
COMEMORĂRI
La 1 aprilie 1952 a murit la New York
•MOLNAR.
scriitorul şi dramaturgul FRANZ
Cel mai cunoscut roman al său

este Băieţii de pe strada Pal.
La 5 aprilie 1913 a murit la Varşovia
povestitorul de expresie ebraică URI
NISSAN GNESSIN.
La 7 aprilie 1996 a murit AUREL FELEA.
Este autorul unor apreciate musicaluri.
La 11 aprilie 1987 a murit la Torino
scriitorul PRIMO LEVI, supravieţuitor al
lagărului de la Auschwitz.
La 13 aprilie 1903 a murit în Franţa
MORITZ LAZARUS, unul din fondatorii
psihologiei comparate.
La 15 aprilie 1955 a murit în SUA
savantul ALBERT EINSTEIN, autorul
teoriei relativităţii. A fost distins cu Premiul
Nobel.
La 24 aprilie 1970 a murit la Paris
(sinucidere) poetul PAUL CELAN,
născut la Cernăuţi. Este considerat ca
fiind unul din cei mai apreciaţi poeţi de
limbă germană.
La 27 aprilie 1917, a murit la Varşovia
dr. LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF,
creatorul limbii esperanto.
La 27 aprilie 2000 a murit la Bucureşti
scriitorul H. BONCIU, adept al modernismului.
La 28 aprilie 2000 a murit istoricul literar
OVID
CROHMĂLNICEANU,
fost
profesor la Universitatea Bucureşti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CALENDARUL LUNII MAI
ANIVERSĂRI

Comitetului de conducere se afla dr. A.
Stern.
La 10 mai 1915 a luat fiinţă la Bucureşti
Centrul de cultură „Libertatea”, condus
de W. Filderman.
La 14 mai 1948 s-a dat citire Proclamaţiei
de Independenţă a Statului Israel.
La 18 mai 1944, episcopul romanocatolic de Alba Iulia, MÁRTON ÁRON, a
rostit un discurs în care protesta împotriva
represiunilor antievreieşti.
La 30 mai 1900 a apărut la Piatra
Neamţ foaia volantă „Adio România” a
grupului de emigranţi în Ereţ Israel.

La 3 mai 1797 s-a născut la Kassel
(Germania)
pictorul
miniaturist •
•JEREMIAS
DAVID FIORINO.
La 6 mai 1930 s-a născut, la Piatra
•DORIAN.
Neamţ, scriitorul şi publicistul DOREL •
S-a dedicat cu precădere
dramaturgiei („Secunda 58”, „Joc dublu”, •
„Ninge la ecuator” ş.a.). A fost redactor
şef al revistei „Realitatea Evreiască”.
La 7 mai 1905 s-a născut la Bucureşti
compozitorul ELLY ROMAN; a fost
dirijor la Teatrul „Baraşeum”.
La 7 mai 1931 s-a născut la Iaşi poetul
ŞTEFAN IUREŞ. A debutat în 1954.
Este autorul a numeroase volume de
poezii, poeme, eseuri, proză, teatru,
literatură pentru copii.
La 14 mai 1844 s-a născut bancherul şi
filantropul JACQUES M. ELIAS. El şi-a
lăsat întreaga avere Academiei Române.
La 16 mai 1891 s-a născut la Linz
marele tenor liric RICHARD TAUBER. A
cântat pe marile scene ale lumii. A compus
şi muzică de film.
La 18 mai 1851 s-a născut lângă Lublin
scriitorul IŢHAK LEIB PEREŢ. Este
considerat fondator al literaturii idiş
moderne.
La 21 mai 1932 s-a născut la Bucureşti
istoricul şi criticul literar HENRI ZALIS. Îi
aparţin studiile „Romantismul românesc”,
„Scriitorii pelerini”, „Sub semnul realului”
ş.a.
La 22 mai 1760 s-a născut rabinul
ISRAEL BEN ELIEZER (Baal Şem Tov),
fondatorul hasidismului.
La 24 mai 1940 s-a născut la Leningrad
poetul IOSIF BRODSKI. În 1957 a
emigrat în SUA. Este laureat al Premiului
Nobel.
La 30 mai 1901 s-a născut la Cernăuţi
poetul de limbă idiş IŢIC MANGER. A
fost considerat „baladistul” idişului.
***
La 4 mai 1931 a fost creat Partidul
Evreiesc Unitar din România. În fruntea

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

COMEMORĂRI
1 mai 2006 a murit PAUL SPIEGEL,
•dinLafostGermania.
preşedinte al Comunităţii evreilor
5 mai 1921 a murit la Viena publicistul
•înLaALFRED
HERMANN FRIED. A obţinut
1911 Premiul Nobel pentru Pace.
7 mai 1920 a murit C. DOBROGEANU•LaGHEREA,
teoretician literar şi om politic.
La 9 mai 1931 a murit savantul
•ABRAHAM MICHELSON. În 1907 a
primit Premiul Nobel pentru fizică. S-a

bucurat de aprecierea lui A. Einstein.
La 11 mai 1934 a murit la Paris lingvistul
şi folcloristul LAZĂR ŞĂINEANU.
La 12 mai 1970 a murit la Stockholm
poeta NELLY SACHS. În 1966 împarte
cu ŞMUEL AGNON Premiul Nobel.
La 13 mai 2010 a murit scriitorul
ALEXANDRU SEVER. În 1990 se
stabilise în Israel. A fost distins cu premii
pentru mai multe opere ale sale: romane,
piese de teatru, eseuri etc.
La 18 mai 1973 a murit la Tel Aviv poetul
de limba ebraică AVRAM ŞLONSKI.
La 25 mai 1908 a murit în Germania
dramaturgul ADOLF L’ARRONGE.
La 28 mai 1910 a murit la Viena
anatomistul EMIL ZUCKERKANDEL. A
efectuat cercetări fundamentale ale
anatomiei craniului.
SIEGFRIED WOLF

•
•
•
•
•
•

Domnul GRISARU MIHAI (MIŞON), plecat în Israel din Bucureşti între anii 1991 – 1992,
este căutat pentru comunicări importante în legătură cu sora sa, Grisaru Sara, născută în
anul 1943 din părinţii BUIUM şi ETLA GRISARU. Cei care îl cunosc sau au date despre
domnia sa sunt rugaţi să se adreseze la e-mail: angel_konst@yahoo.com sau la e-mail:
amanae@gmail.com. Telefon: 0318093524.
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ט׳ ניסן תשע״ב -ח׳ אייר תשע״ב

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

ישראל סבג :״בראשית  5יאסי הייתה
הצלחה גדולה״

״בראשית  5יאסי הייתה הצלחה
גדולה ,הצלחה צפויה .לתוכנית זו יש
כבר רוח משלה ,שאנשים מכירים
ואוהבים אותה,״ הכריז מנהל הג׳וינט
רומניה ,ישראל סבג .בהתאם לדעתו של
ישראל סבג ,״דרך מצליחה זו התפתחה
והשתפרה לאורך חמש מהדורות
’בראשית׳ ,ואנו יכולים לומר שתוכנית
זו אכן ממלאה את צורכיהם של יהודי
רומניה בחינוך יהודי ובחיים קהילתיים.
ערבוב מיוחד זה של שיעורים ברמה
אקדמית ושל אווירה משפחתית הוא
המפתח אל ליבם של המשתתפים.
כאשר אני אומר אווירה משפחתית,
אינני מגזים כלל .היות שבמשפחה ,כמו
ב׳בראשית׳ ,אנו פוגשים את בני כל
הדורות שלומדים ביחד ,חוגגים יחד,
שומרים את מסורת היהדות יחד .למרות
הבדלים בגיל ומרחקים גיאוגרפיים פרחו
והתחזקו כאן קשרי ידידות בלתי צפויים,
דבר שגרם למשתתפים לעשות כל מאמץ
אפשרי ולחזור לאירועים אלה.״
הבט חיובי אחר של ״בראשית״
הוא קיום האירוע בקהילות שונות
ברומניה .דבר זה מעורר את הקהילות,

ממלא אותן ,נותן להן נפש חיה ותנופה
הנדרשות כדי להתחיל תוכניות חדשות
בעתיד .כמו כן ,למשתתפים ניתנת
הזדמנות להכיר קהילות אחרות מקרוב
ולהיות מושפעים מהמתרחש בהן.
ישראל סבג הדגיש שתוכנית
״בראשית״ לא הייתה יכולה להתפתח
ולהצליח ללא שיתוף הפעולה המיוחד
בין הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה לבין הג׳וינט דיסטריביושן
קומיטי.
״ד״ר אאורל ויינר וכל ההנהגה של
הפדרציה היו השותפים שלנו הנאמנים
לאורך כל התוכנית .אני שמח להיות
חלק בשיתוף פעולה זה ,שהוא טוב לשני
הצדדים ומביא לתוצאות כה טובות.
אין לי ספק ש״בראשית 6״ שיתקיים
בעיר אוראדיה ימשיך את מתכונתה של
תוכנית זו ובאיכותה הגבוהה .קהילת
יהודי אוראדיה ,שבראשה עומד היו״ר
מהנדס פליקס קופלמן ,היא דוגמה
טובה לחיים הקהילתיים היהודיים ואני
בטוח שדבר זה יותיר את חותמו בצורה
הטובה ביותר על כל האירוע,״ ציין
ישראל סבג.

וילהלם פילדרמן וניסיונותיו להצלת
יהודי רומניה מגירוש

במכון על שם ״אלי ויזל״ נערך הכנס
״ היחס בין פילדרמן לבין אנטונסקו :בין דו-
שיח לדיכוי״ .מטרת הכנס הייתה לברר את
תפקידו של ד״ר וילהלם פילדרמן בהצלת
היהודים מגירוש לטרנסניסטריה .עמדתה של
החוקרת ד״ר ליאה בנימין ,אותה השמיעה
בכנס ,נסמכה על הרעיון להוכחת קיומה של
התנגדות בלתי חמושה מצד הקהילה היהודית
מרומניה בתקופת מלחמת העולם השנייה.
לדעתה ,פניותיו של פילדרמן בנוגע לתקופת
גירוש יהודי בוקובינה הצפונית ובסרביה ,על
אף שלא היו היסוד הקובע בעניין זה ,כן
השפיעו על קבלת החלטות בקרב שלטונות
רומניה .פילדרמן ערך תזכירים רבים,
שברובם הופנו לאנטונסקו אותו הוא הכיר
אישית עוד מימי בית הספר שבו למדו יחד.
בתזכירים אלה הוא טען שאשמתם
היחידה של היהודים שגורשו לטרנסניסטריה
הייתה מעצם היותם יהודים ,וכל פעולת
הגירוש התרחשה בתנאים נוראים ,שהביאו
למותם של אלפי אנשים ,ולכך תהיה
אחריות לממשלת רומניה בעתיד .פילדרמן
התקבל לפגישות אצל מנהיגים מדיניים של

רומניה ומקצת התערבויותיו אכן הצליחו,
אם כי באופן חלקי ,כמו למשל במקרה של
יהודי צ׳ רנוביץ .אנטונסקו התרגז מתזכיריו
של פילדרמן ונתן תשובות נוקשות מאוד.
למסמכים אלה יש אופי תוקפני ,אנטישמי
וגזעני ,הסבירה ליאה בנימין .היא דנה גם
בבעיות ״צוואתו״ )כביכול( של פילדרמן ,אליה
מתייחסים היום מכחישי שואה שאומרים
שבמסמך זה פילדרמן – שהיגר למערב –
פטר את אנטונסקו מאשמה .דומני אמנם
שצוואה זו אינה קיימת אלא מדובר בהצהרה
נוטריונית בלבד שניתנה בגרמניה .במסמך
הנ״ל וכן בריאיון שהעניק לכתב-העת
הגרמני ״דער שטימע״ בשנת  ,1956פילדרמן
אמר שגירוש יהודי רומניה לא חל בעקבות
החלטותיו של אנטונסקו ,אלא בעקבות
לחץ הגרמנים עליו .לדעת ליאה בנימין ,גם
אם פילדרמן אמר את הדברים הנ״ל ,אין
בהם כדי לבטל מסמכים המוכיחים את
המאבק שלו למען הפסקת הגירושים – ולגבי
הצהרותיו המאוחרות יותר ,נדרשים מחקרים
על מנת לדעת באילו תנאים הם נאמרו.

ראדו מיכאיליאנו :״ברגע שאתה מתחיל
לשתוק ,אתה מתחיל לבנות משטר דיקטטורי״

״הכרתי באישיותו האמנית של ראדו מיכאיליאנו את הנתונים שנוצרו ממוצאו
המשולש ,כיהודי ,רומני וצרפתי,״ אמר ד״ר אאורל ויינר ,חבר פרלמנט ,יו״ר הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה ,בפתיחת הסעודה החגיגית לכבוד הבמאי ראדו
מיכאיליאנו ,שהגיע לרומניה כדי להשתתף בהשקת סרטו ״מקום הנשים״ שהוקרן
בבוקרשט בפסטיבל הבינלאומי לסרטים .תחנת רדיו רומניה תרבות העניקה לו את
פרס ״לוקס מונדי״ )אור עולם( על מפעלו הקולנועי הבינלאומי.
ראדו מיכאיליאנו אמר שהוא ירש מהוריו את ״רוח החופש ,הצדק והדמוקרטיה של
חופש הציבור ,מפני שברגע שאתה שותק ,אתה מתחיל לבנות משטר דיקטטורי.״
אף על פי שאינו דתי ,ראדו מיכאיליאנו סיפר שפעמים רבות הוא קורא בתורה
שכן מעניינות אותו המחשבה היהודית והשאלות שעולות מקריאה זו .אחת המסקנות
שלו היא ״ שאין אמת אחת בלבד ,אלא שהאמת שייכת לכולם והכול הוא בגדר
פירוש.״ ראדו מיכאיליאנו אמר שלגבי ישראל ,מעניין אותו המצב בו רוב התושבים
הם יהודים .אמנם קיימים ערבים בישראל ,אבל היהודים שבה מייצגים  130עדות
שונות :״הם מייצרים סכסוכים אולם גם עושר רב ,והנני סובר שלא משתמשים בעושר
זה למרב ,ככל האפשר .עלינו לא לשכוח שגם לשכניה של מדינת ישראל יש מקורות
רוחניים נאדרים .אני רוצה להבין למה לא יכולים לעשות שלום בעולם .עלינו להפסיק
לומר כל הזמן שזה אשמתו של האחר ולחפש את הדרך לשלום כולנו יחד .לצערנו,
מדיניות פנים של מדינת ישראל כן קשורה במצב הגיאופוליטי .הישראלים אינם
תמימים ואינם אשמים ,אלא בעלי קצת מכול אחד משני הנתונים הללו.״

אאורל ויינר ,חבר לשם כבוד של האקדמיה של אנשי המדע מרומניה

יו״ר הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה ,ד״ר אאורל ויינר ,חבר
הפרלמנט הרומני ,התקבל בתור חבר
לשם כבוד באקדמיה של אנשי המדע
מרומניה .את נאום הקבלה נשא נשיא
האקדמיה של אנשי המדע מרומניה ,אלוף
פרופ׳ ואסילי קאנדיא .בין שאר דבריו
אמר :״אאורל ויינר הוא אחד הכלכלנים
והמדינאים המנוסים ביותר ברומניה
ארצו ,ואיש ספר שלה.״
בטקס השתתפו חברים באקדמיה,
חברי ההנהגה של האקדמיה של אנשי
המדע מרומניה ,חברים בפרלמנט הרומני,

פרופסורים ורופאים.
ד״ר אאורל ויינר דיבר על תרומתם
של היהודים בפיתוחה הכלכלי של
מולדביה והביא ציטטה מדברי
ההיסטוריון פרופ׳ גיאורגיו זאנה ,חבר
באקדמיה הרומנית :״היהודים היו כמעט
הסוכנים היחידים ששיתפו פעולה בשינוי
הכלכלה שלנו תוך כדי הכנתה ,על מנת
ליצור דרכים מתקדמות של ייצור ומיחזור
כספים.״
בסוף נאומו  ,ד״ר אאורל ויינר
הזכיר בלוח בן חמישה-עשר עמודים את
שמותיהם של אישים חשובים יהודיים

ממולדביה ,כמו עו״ד אברהם גולדשטיין-
גורן ,עו״ד מתתיה ראקפ ,אנשי תרבות
ואמנות כמו אאוג׳ן רלג׳יס ,סאנדה
פאור ,ביצו פאלטיצ׳יניאנו ,רודי רוזנפלד,
ג׳יורג׳י ראדו בוגדאן ,אנדרי קאלאראשו,
אנטואנטה ראליאן ,ברוך טרקטין ,ויקטור
בראונר ,בנימין פונדאן ,טריסטאן צארא
ואחרים; הרופאים שטפאן סטאנקא,
קארול ויינר ,נאשקו ויינר ,הפרופסורים
ז׳אן אנצ׳ל ,זיגו אורניאה ,סולומון
מארכוס ,אלכסנדרו גראור ,קארול ינקו,
הרבנים ממשפחת פרידמן ,משה רוזן,
אלכסנדרו שפרן ואחרים.

הילולים לפרופ׳ חבר באקדמיה למדעים ,ניקולאי קאז׳אל ז״ל
בגיליון זה אנו כותבים על שני
אירועים לזכרו של פרופ׳ ניקולאי קאז׳אל
ז״ל ,חבר באקדמיה הרומנית למדעים,
יו״ר לשעבר של הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה .אירועים אלה נערכו
בחסות הקרן שנושאת את שמו .לאירוע
הראשון היו שלושה יסודות :מדיני – דיון
על אודות ״הטרוריזם שנולד מחוסר
סובלנות״; חגיגי – הענקת הפרס המיוחד
של הקרן; מוזיקאלי – רסיטל להקת
קאמרי ״טריו סטרנין״ .האירוע נערך
במרכז הקהילתי היהודי שבבוקרשט
הבירה .שותפים היו :רדיו בוקרשט; רדיו
רומניה אזורי; ארגונים של מיעוטים
לאומיים – האגודה לתרבות של הרו ַֹמנים
המקדונים; האיגוד הלאומי של קהילות
הצוענים; הפדרציה של הקהילות היהודיות

מרומניה; המוזיאון הלאומי של הכפר
ע״ש דימיטריה גוּ סטי .גב׳ כרמן דומיטריו,
מנהלת המרכז ללימודי אירופה ותקשורת
חברתית של האקדמיה הרומנית ,יועצת
ליחסי ציבור של הקרן ,כיהנה כיו״ר
״
האירוע .כן נתנו כבוד בהשתתפותם יו ר
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה,
ד״ר אאורל ויינר ,וסגנו המהנדס פאול
שווארץ ,מנהל הלשכה ליחסי ציבור-
תרבות-מידע ,המהנדס ד״ר ז׳וסה בלום,
ונציגי הארגונים של המיעוטים הלאומיים
המוזכרים לעיל .בדברי הפתיחה ,ד״ר
אירינה קאז׳אל ,יו״ר הקרן ,דיברה למען
״פעילות שיטתית של מאבק נגד ההפרדה
הגזענית והאפליה״ .יו״ר הפדרציה של
הקהילות מרומניה ,ד״ר אאורל ויינר ,חבר
הפרלמנט ,קיבל את הפרס המיוחד של

הקרן.
האירוע השני היה הכנס ״ניקולאי
קאז׳אל ,חבר באקדמיה הרומנית״,
שנערך באולם העגול של מלון
״אינטרקונטיננטל״ .בדברי הפתיחה ,ציינו
את זכרו של האיש שנכנס לחיי נצח –
שגריר ישראל ברומניה ,דן בן-אליעזר,
פרופ׳ מאיה סימיונסקו ,חברה באקדמיה
הרומנית ,פרופ׳ יונל חיידוק ,נשיא
האקדמיה הרומנית ,פרופ׳ אירינל פופסקו,
נשיא האקדמיה למדעי הרפואה ,ד״ר
אירינה קאז׳אל ,יו״ר הקרן ,פרופ׳ שטפאן
קונסטאנטינסקו .כולם אמרו דברי שבח
והלל על מייסד האסכולה הרומנית
בתחום הרפואה והמרפא החברתי ,שהיה
למדן דגול.
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ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta şi de
meseria divertismentului

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA

MI-A PLECAT UN PRIETEN
A fost ultima lui apariţie
la televiziune.
Venise ca sămi dea prilejul
să-i mulţumesc
pentru că mi-a
dat brânci să
urc pe scenă.
Umblam de
luni de zile în
geantă cu textul unei piese
scrise împreună cu Virgil Stoenescu şi nici un teatru
nu voia nici măcar să audă de ea. Până
ce a cerut-o el. A montat-o şi s-a jucat 36
de ani, fără întrerupere. A cules aplauze
în mai toate teatrele din ţară, dar şi în
ţările din jur. Piesa s-a numit „Nota zero
la purtare” iar pe prietenul meu îl chema
ION LUCIAN. Prietenii îi spuneau Micky.
Acum a plecat. Dar mi-a lăsat o amintire,
o carte – „Steluţe de umor”. Micky, nu te
supăra dacă am să citez din ea, în revista
unui trib la care ştiu că ţineai!
POSTUL CEL MAI ASCULTAT
C.N.A.
Tocmai prezenta
Într-un reportaj
Un sondaj
Referitor la ce frecvenţă
Se acordă mai multă audienţă
Sau prezenţă.
Pentru ca sondajul să ﬁe relevant,
Performant,
Interesant,
Au ales ca oră de anchetă
Emisiunea concretă:
Actualităţi
Şi au început cu radio-ul
Ca să stabilească ecoul
Fiecărui post.
– Alo ?! Scuzaţi, am ﬁ fost interesaţi
Dacă nu vă supăraţi,
Ce anume ascultaţi
În clipa asta ?
Răspunsul a fost: NEVASTA!
CINE VA PLĂTI ?
– Domnişoară,
E a nu ştiu câta oară
Că întârzii la servici
Să nu zici
Că nu te-am prevenit!
Dacă se mai repetă
Vei avea de suferit!
– Domnule director.
Luaţi-o mai uşor
Nu-i nevoie să faceţi o criză.
Am fost să fac o analiză.
– Domnişoară secretară,

Gastronomica

Vă repet a doua oară:
Treaba refuză
Orice scuză,
Cine greşeşte şi lipseşte
Plăteşte!
– Doctorul m-a convocat.
A vrut neapărat
Să conchidă
Dacă sunt gravidă.
Şi dacă rezultatul efectiv
Va ﬁ pozitiv
Altcineva are de plătit!
Dar de ce aţi pălit ?
LA MATERNITATE
La orice maternitate
Vezi reacţii ciudate.
De la excese de paternitate
Sau crize de timiditate.
– Nevastă- mea parc-o face dinadins...
(Se lamenta un ins.)
Nu ştiu cum o suceşte
cum o învârteşte,
că mereu greşeşte.
Nu naşte
Decât în concediu!
Nu există remediu.
Ce să fac? Aşa e Tanţa!
Mereu îmi strică vacanţa!
– Dar (sări unul mai tare,
Vânăt de supărare)
Soarta mea e şi mai cruntă,
Mi-a stricat ...voiajul de nuntă!
DRUM LUNG
– Chelner, am priceput
E foarte neplăcut:
Localul e din trecut,
Patronul, evident,
E din prezent
Dar preţurile – de speriat –
Din viitoru’ndepărtat.
Îţi trebuie o sponsorizare
De la Banca de dezvoltare,
Măcar aveţi buna cuviinţă
Să vă daţi silinţă
De a-l servi pe client
Într-un mod decent
După normele cunoscute.
Uite peştele ăsta pute!
– Domnule, ne jigniţi!
Peştele acesta ne-a sosit chiar acum!
– Dar l-ai întrebat
Când a plecat ?
Şi cât a făcut pe drum ?
E neîndoios
C-a venit PE JOS!

Judecătorul,
După diverse întrebări,
Strigări
Şi deliberări,
După multă chibzuinţă
Dădu următoarea sentinţă:
– S-a constatat
Că domnul care-a reclamat
A fost, cu adevărat,
Insultat,
În exerciţiul funcţiunii!
Constatarea infracţiunii
Duce la aplicarea sancţiunii
De ultraj
După uzaj
Pentru jigniri,
Zece mii despăgubiri.
Şi – adresându-se către cel vinovat:
– Aveţi ceva de adăugat ?
– Aş avea destule motive
Pentru alte invective
Dar...la tariful ăsta nenorocit

DĂ-MI UN SEMN
Pamﬁl îi face de o vreme-ndelungată
O curte disperată
Marinelei!
Bietul Pamﬁl,
Totu-i inutil!
Fata e adorabilă
Dezirabilă
Dar...cetate inexpugnabilă!
– Zici matale că mă iubeşti,
Dar ştiu eu ce doreşti
Chiar dacă nu spui!
Mai puneţi pofta-n cui!
Mi-a spus mama mie:
„Chestia” aia n-o să ﬁe
Decât după cununie!
– Te înţeleg perfect,
Hotărârea ţi-o respect!
Dar după ce treci acel moment solemn,
Dă-mi un semn!

INTEGRAME IUDAICE

PREA SCUMP
În sala de judecată
Cu o mină’ntunecată
Costică aşteaptă
O sentinţă dreaptă!

Tocană de miel cu mirodenii

Ingrediente: 2 kg carne de miel, tăiată în felii de 5 cm, o lămâie, două cepe mijlocii,
tăiate mai mare, 12 căţei de usturoi, frunzele de la două rămurele de rosmarin, 6 ﬁre
de mărar, o legătură de mentă, o cană de supă (sau apă), sare, piper, ulei de măsline.
Prepararea: Într-un ceaun mare se încălzesc trei linguri de ulei de măsline şi se
prăjesc feliile de carne, cam 4-5 bucăţi deodată, pentru ca uleiul să nu se răcească.
Se scoate apoi carnea şi se pune într-un alt vas. În acelaşi ulei se pune ceapa, 10 căţei
de usturoi, frunzele de la o rămurică de rosmarin şi mărarul. Se călesc toate până când
ceapa devine transparentă. Se pun înapoi feliile şi zeama scursă de la carne din vasul
în care au stat. Cu o lingură de lemn se răzuieşte fundul ceaunului pentru a folosi toate
mirodeniile care s-au lipit de el. Se adaugă coaja de lămâie rasă şi sucul de la o jumătate
de lămâie. Se pun sare şi piper, supa şi toată compoziţia se ﬁerbe la foc mic aproximativ
o oră şi jumătate în vasul acoperit. Din timp
în timp se amestecă.
Se serveşte cu anghinare ﬁartă (potrivit
reţetei) sau cu broccoli sau conopidă, cu un
sos îngroşat. Separat se amestecă frunzele
de mentă şi ale rosmarinului nefolosit, cei
doi căţei de usturoi cu zeama de la cealaltă
jumătate de lămâie. Se adaugă amestecul
în vasul cu carne şi se mai ﬁerbe trei minute.
Tocana se lasă să stea cinci minute înainte
de a ﬁ servită. (E.G.)

Nu-mi permit!

Din inertie

În ﬁne!

Deţinătoare
a 5 premii...

Consensual

Acont

Oferit

Eră

Nicolae
Manolescu

A primit 8
premii...

Margini
de teren!

În dosare!
Nevăzător
Contracte
la centru!

de COSMIN MIUŢE

În casă!

Plecat

Ev

Prima notă
Nume
(foto)
Ori
Prenume
(foto)
În oraş!

În palat!

Tatiana
Stepa

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, ANTOANETA RALIAN, FOCŞANI, PATRU.
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Drumul
spre teatru

„C.F.R. – Cometa,
Copilul şi Căţelul”

În incursiunea sa prin
câteva dintre celebrele
„momente şi schiţe” – trupa de la
Teatrul Odeon o apucă pe... calea
ferată. Mai explicit: scenariul colajului
(şi mixajului) pus în scenă de Alexandru Dabija are drept motiv (şi pretext):
călătoria cu trenul, şi drept principal loc
al acţiunii: gara.
Imaginaţi-vă, deci, mai ales un loc
al „călătoriilor de plăcere” din zilele de
„repaus duminical”. Un loc în care îşi
dau întâlnire „Domnul Goe” (în drum
spre Sinaia, de 10 Mai, însoţit, desigur,
de „mam’mare, mamiţica şi tanti Miţa”),
dar şi cocoana din
Bubico şi căţeluşul ei
terorizat de Bismark
al Papadopolinei ori
nelipsitul controlor (de
„belete”). Acesta din
urmă va ﬁ cel care va
găsi între geamantane
şi terasament, printre
gropi şi pietroaie, printre gunoaie ori ziare
mototolite şi răscolite
de vânt (peisaj ce ne
e, vai, atât de familiar!)
un fragment din „Despre cometă”. Şi tot el va deveni, subit,
Marius Chicoş Rostogan şi va ţine (la
cererea onoratului Ministeriu!) o „prelegere populară” – „despre comete şi, în
genere, despre falsitatea prevederilor
sinistre”. Şi iată-l pe neobositul pedagog de şcoală nouă dublându-şi argumentele ştiinţiﬁce cu imaginea înaintării
pe elipsă a cometei Biela (anunţată de
savantul Falb) şi executând dezinvolt
pe un panou stradal (răpănos!) o schiţă
animată în sistem... „touchscreen”.
(Anacronism voit care-l aduce pe
clasic în zilele formelor noastre fără
fond şi ne reaminteşte faimoasa sa
previziune: din această (formă fără
fond) nu veţi putea ieşi”).
Ne vom intersecta şi cu personaje
din „Justiţia – secţia corecţională” ori
din „Atmosferă încărcată” (nu însă şi
cu cele din „C.F.R”!)
Toţi interpreţii – începând cu Dorina
Lazăr şi Rodica Mandache (Coana
moaşă, spiritistă), Oana Ştefănescu,
Pavel Bartoş (Conductorul, Marius Chicoş Rostogan şi conducătorul jocului
teatral), Ionel Mihăilescu (ucigaşul lui
Bubico) dar şi mai tinerii Paula Niculiţă, Nicoleta Lefter, Marius Damian ori

Concert în faţa unei săli de surzi

Veronica Gherasim
participă la o energică
metaforă a... „nebuniei lumii”. O lume de ipochimeni ce îşi
ratează viaţa în pasiuni stupide şi care
îşi consumă vitalitatea aiurea, printr-o
continuă agitaţie şi deambulare, ori
printr-o vorbărie nesfârşită, care pretinde a avea temeiuri principiale – morale,
justiţiare etc. O lume de veleitari, de
păcălitori păcăliţi, naivi, creduli, uşor
de indus în eroare de demagogi ori
de maeştri ai „spiritismului”. O lume
care vociferează fără succes împotriva concesionării monopolurilor (temă,
deci, mereu actuală!).
Lumea care l-a avut
ca profet pe Caragiale
ale cărui oseminte,
ironie a sorţii, au sosit
la Bucureşti (pentru
a ﬁ duse la Cimitirul
Bellu) rătăcite într-un
marfar... Evident, la
capătul tuturor acestor
imagini – întrebarea
privind posibilul efect
puriﬁcator al unei comete pare a deveni
legitimă...
Era de aşteptat ca Alexandru Dabija să insiste pe ﬁlonul de iraţional
din opera lui Caragiale – considerat
deopotrivă inspirator al lui Urmuz şi
al lui Eugen Ionescu, cel ce a impus
„teatrul absurdului”. Şi mai suculentă
şi surprinzătoare este, însă, în spectacolul de la Odeon abordarea fantezistă,
ce dezvoltă cu umor jocul cu elemente
supranaturale, magice. Astfel, întrebările ce i se pun lui Rostogan par a veni
direct „din Cer”. Mioarele peisajului
câmpenesc ne apar (în proiecţii) ca
nişte oiţe năzdrăvane, puse pe tumbe
şi capabile să zboare. Florile de lângă
şine au tija reglabilă (şi pot ﬁ marca
„Philips”!). Caragiale, (ca „ucigaş al lui
Bubico”) a lepădat jobenul şi vestonul
şi umblă îmbrăcat în pitoresc costum de
„arvanit” şi se cam dă la cucoane... Ştiri
de la începutul secolului al XX-lea ne
parvin prin ecranul televizorului şi prin
vocea şi chipul Andreei Berecleanu...
Originalitatea, ideile în actualitate,
sarea şi piperul fac spectacolul mai mult
decât agreabil. Dar îndeosebi copiii
sunt cei care se amuză „de minune”!
NATALIA STANCU

Într-o zi sau într-o seară, scaunele unei
săli de concert sunt ocupate de oameni
care nu aud. Unii nu pot să audă. Alţii nu
vor să audă. În sfârşit, sunt unii care au fost
făcuţi să nu audă sau care nu aud pentru
că le e mintea în altă parte.
În faţa lor, un cor cântă fără cusur, dar
audienţa rămâne nepăsătoare. Privind
feţele lor împietrite, te întrebi cât pot ﬁ
de surzi, cum este posibil ca nimic să nu
ajungă până la ei, aşa cum nu ajung până
la mulţi semeni de-ai noştri cuvinte precum
moarte, suferinţă, umilinţă, Holocaust.
Întrebarea, sau mai degrabă întrebările
ridicate de acest exemplu sunt: de ce există
atâţia oameni care nu aud, dacă e vina lor
sau a celor care cântă... ÎNTREBAREA,
cea adevărată, este însă ce se poate face
pentru ca tot mai mulţi să audă ce se întâmplă pe scenă.
Ca să ne lămurim de la bun început, nici
vorbă nu poate ﬁ de vreo vină generalizată,
de nici una dintre părţi. În primul rând, trebuie recunoscut faptul că oricât de măiestrit
ar cânta corul, nu e nici o exagerare să spui
că sunt mulţi care, deşi îl aud, nu îl ascultă.
De ce oare? Unii sunt surzi din născare,
alţii dintr-o alegere nepotrivită, alţii au avut
o soartă ce acum generează un sentiment
de culpabilitate rău înţeles. „Am crezut că
originile mele sunt maculate de o pată ce
nu poate ﬁ nicicând îndepărtată”, spune
Günter Grass, fost membru SS şi actual
laureat al Premiului Nobel, autorul poemului antisemit „What Must Be Said”, adică
„Ceea ce trebuie spus”, într-o traducere
liberă.
Orice şi oricât de bine ar cânta cei aﬂaţi
în faţa sălii, un astfel de surd nu îi va auzi
niciodată. Mai mult decât atât, el va încerca
să îi împiedice şi pe ceilalţi să asculte. Dar
astfel de „surzi” nu fac obiectul acestui articol, oricât de periculoşi şi revoltători ar ﬁ ei.
În staluri şi la balcoane există însă o
categorie de spectatori pentru care se dă
bătălia între cei ca Günter Grass şi membrii
corului: sunt cei care au urechi să audă, dar
mintea le stă dusă în altă parte. Sunt cei
care aud, dar nu ascultă. Pentru ei, corul
va trebui să cânte altă partitură.
După aproape şapte decenii de la
eliberarea Auschwitz-ului, modalitatea de
prezentare a Holocaustului nu mai poate
rămâne aceeaşi ca atunci sau ca acum
jumătate de veac. Am auzit în repetate
rânduri israelieni de vârstă medie plângându-se că nu pot explica unora dintre mai
tinerii lor compatrioţi cum de a fost posibil
în vremea Holocaustului să moară şase
milioane de evrei, fără ca ei să pună mâna
pe puşcă şi să încerce să se apere, aşa

R e î n t â l n i r e c u F. A d e r c a
În anul în care comemorăm 50 de ani
de la plecarea dintre
noi a lui F. Aderca,
Editura Hasefer ne
face plăcuta surpriză
de a reedita una dintre
operele mai puţin cunoscute ale scriitorului: romanul Femeia cu
carnea albă, datând
din 1927. O opţiune fericită, căci, dacă Omul
descompus… sau 1916 s-au bucurat de
o multitudine de comentarii şi interpretări,
Femeia cu carnea albă a fost cumva
ignorat, subsumat ﬁind temei delicate a
sexualităţii. A şi fost, de altfel, condamnat de către exponenţii extremismului de
dreapta, în cadrul aşa-ziselor „procese
Realitatea
cărţii
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anti-pornograﬁe”, ceea ce constituie un
abuz şi o enormă confuzie de planuri.
Femeia cu carnea albă este, cu toate
acestea, un roman important în cadrul
arhitecturii operei lui F. Aderca, după cum
a arătat criticul Henri Zalis. În el apare un
personaj recurent, Aurel (cu care făcusem
cunoştinţă în Moartea unei republici roşii,
1924), care, dimpreună cu tema iubirii
pasionale, din mai toate romanele scriitorului, alcătuieşte un cadru care subîntinde
o mare parte din creaţia sa romanescă.
În acest roman, fostul caporal din
armata română – care, ocupând Budapesta în 1919, scapă Europa de pericolul
bolşevic –, devenit negustor angrosist de
legume, cutreieră satele din lunca Dunării,
căutând o fantasmă. Este vorba de fantasma iubirii, a iubirii pasionale, mai exact.
Căci Aurel, ca mai toate personajele lui
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F. Aderca, este un posedat de iubire, un
neliniştit şi un bântuit. Iubirea nu este,
pentru el, luxură, ci mântuire. Mântuire de
un „rău al veacului”, care poate ﬁ războiul
(în care am văzut că Aurel a participat),
descompunerea morală ce i-a urmat sau,
pur şi simplu, progresul tehnico-ştiinţiﬁc,
care îl alienează pe omul modern. Toate
ipotezele sunt valabile, căci Aderca,
scriitor-conştiinţă, le-a abordat pe toate
în vasta sa operă prozastică şi eseistică.
Neﬁind luxură, iubirea carnală devine,
paradoxal, o cale de puriﬁcare, de regăsire a esenţelor şi de reintegrare într-un
univers primar. Această regresiune are,
evident, un caracter iniţiatic şi redemptor,
ceea ce salvează romanul de acuzaţia de
trivialitate (nu e, de altfel, nici un rând,
nici o expresie şi nici o scenă trivială în
scrisul, de înaltă tensiune intelectuală, al
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Gândul
scris

cum fac cei tineri acum,
aşa cum li se cere lor să facă, în faţa agresiunii unor vecini ai Israelului. Dintre aceşti
tineri fac parte unii din spectatorii care, cum
spuneam, nu aud sau aud foarte slab ce
cântă corul, şi asta pentru că mintea lor
funcţionează altfel, pentru că la suﬂetul
lor nu se mai poate ajunge cu statistică şi
ﬁlme documentare.
Să subliniem, cât de apăsat se poate,
că aceşti tineri nu sunt nici antisemiţi, nici
negaţionişti. Că, dimpotrivă, din rândurile
lor provin unii dintre eroii contemporani ai
Israelului. Şi că nu este vorba numai despre
unii tineri israelieni. Neînţelegerea arătată
de unii dintre spectatorii de azi, indiferenţa
lor, nu le sunt imputabile. Împietrirea cu
care stau în scaun este cauzată de faptul
că maturii cred că ei trebuie să reacţioneze
la aceiaşi stimuli ca şi noi. Ceea ce este
fals. Şi a fost de când s-a constatat că între
generaţii există un conﬂict lipsit de violenţă,
dar care nu poate ﬁ încheiat pentru că aşa
vor cei maturi!
Şi atunci, ce este de făcut, pentru ca o
zi precum aceea dedicată memoriei Holocaustului şi Eroilor să ﬁe primită cu tot atâta
emoţie de tineri şi de cei din generaţiile mai
vârstnice?
Un posibil răspuns, pentru că tot am
vorbit de cor, este dat de Whoopi Goldberg
în ﬁlmul Sister Act, unde actriţa reuşeşte
să aducă enoriaşii în sală atunci când corul
mânăstirii, pe care îl dirijează, îşi schimbă
registrul şi cântă imnuri religioase pe ritm
de gospel şi rock&roll. Numărul de „surzi”
a scăzut atunci drastic. Este exact ceea
ce trebuie să se întâmple cu prezentarea
Holocaustului, pentru simplul motiv că
„melodiile” care impresionau acum mai
bine de o jumătate de secol nu mai pot
face acelaşi lucru azi.
Corul nici nu poate înceta să cânte şi
nici nu poate continua să cânte în faţa
unei săli de surzi. Pentru că există riscul
ca aceştia să devină tot mai mulţi. Corul
trebuie să cânte pe aceeaşi partitură, care
nu trebuie cu nici un chip să devină uitată
sau desuetă, dar muzicienii trebuie să se
adapteze la dorinţa spectatorilor de azi, la
ritmul care le este speciﬁc. O soluţie ar ﬁ
să insistăm mai mult pe faptul că acei şase
milioane de evrei transformaţi în fum în timpul Holocaustului reprezintă milioane de
poveşti de dragoste, milioane de poveşti
de loialitate, milioane de poveşti de viaţă.
Adăugarea poveştilor care fac apel la afecţiune, nu numai la cifre, ar ﬁ o posibilitate
de a aduce Holocaustul mai aproape de
înţelegerea celor tineri.
ALEXANDRU MARINESCU

lui F. Aderca) şi îl înscrie pe o altă orbită,
care intersectează o altă paradigmă a
romanului interbelic, cea reprezentată
de romane ca Jocurile Daniei, de Anton
Holban, sau Isabel şi apele diavolului, de
Mircea Eliade. Femeia cu carnea albă
întregeşte astfel un tablou complex al
romanului modernist românesc, oferindune o creaţie de mare raﬁnament senzorial
şi intelectual.
Extrem de inspirată, cum spuneam,
reeditarea de la Hasefer ne oferă şansa
relecturii unui roman pe nedrept ignorat
şi, totodată, de a regândi structurile operei
lui F. Aderca, unul dintre cei mai importanţi
reprezentanţi ai modernismului interbelic.
RĂZVAN VONCU
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