Cu prilejul apropiatei
sărbători iudaice de
Hanuca, „Realitatea
Evreiască” urează
cititorilor săi
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Cum procedăm pentru a-l vota pe
candidatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, pe
buletinul de vot la Camera Deputaţilor
Pentru a veni în sprijinul celor care au hotărât să acorde votul lor candidatului
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, dr. Aurel Vainer,
precizăm, în cele ce urmează, pe ce poziţie din buletinele de vot din ﬁecare judeţ
se găseşte numele candidatului F.C.E.R, dr. Aurel Vainer, şi sigla reprezentând
TORA, MENORA şi STEAUA LUI DAVID:
Municipiul Bucureşti – poziţiile 11 sau
12, în funcţie de sector;
Alba – 8; Arad – 19; Argeş – 10; Bacău
– 17; Bihor – 13; Bistriţa-Năsăudx – 13;
Botoşani – 10; Braşov – 17; Brăila – 9;
Buzău – 22; Caraş-Severin – 7; Călăraşi
– 7; Cluj – 8; Constanţa – 16; Covasna –
25; Dâmboviţa – 11; Dolj – 20; Galaţi – 21;
Giurgiux – 11; Gorj – 16; Harghita – 10;
Hunedoarax – 21; Ialomiţa – 25; Iaşi – 26;
Ilfov – 12; Maramureş – 16; Mehedinţi
– 15; Mureşx – 22; Neamţ – 18; Olt – 8;
Prahova – 27; Satu Mare – 7; Sălaj – 8;
Sibiu
– 23; Suceava – 11; Teleormanx –
_______________________________

22; Timiş – 24; Tulcea – 11; Vaslui – 14;
Vâlcea – 11; Vrancea – 22.
Pentru Circumscripţia Electorală nr.
43 – Străinătatex, poziţia pe care poate
ﬁ găsit numele candidatului F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, este în funcţie de Colegii şi
anume: Colegiul 1 - nr.11; Colegiul 2: 12;
Colegiul 3: 13, Colegiul 4: 11.
În mod evident, punerea ştampilei în
dreptul numelui candidatului F.C.E.R.
nu mai permite ştampilarea şi a unui
alt candidat, deoarece buletinul de vot
se anulează în cazul existenţei a două
ştampile pe acelaşi buletin.

x
- Sunt marcate cu asterisc circumscripţiile electorale unde nu toţi competitorii electorali au depus
candidaturi complete pentru toate colegile electorale, până la data redactării acestui material. ÎN ACESTE
CAZURI, NUMĂRUL DE PE BULETINUL DE VOT VA DIFERI DE LA COLEGIU LA COLEGIU.
Procesele verbale sau deciziile pentru stabilirea ordinii ﬁnale pe buletinele de vot se găsesc pe www.
prefectura....ro, iar, pentru Circumscripţia 43-STRĂINĂTATE pe www.mae.ro/alegeri-parlamentare-2012
Apoi apăsaţi butonul Candidaţi.

Criticul
şi istoricul
istoric literar
Henri Zalis
a împlinit 80 de ani
“Scrisul ca mod de viaţă“

“Ştefan Cazimir a intrat
în rândul optzeciştilor“
Detalii privind sărbătorirea
de la bibilioteca “Alexandru
Şafran”
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Relatări de la sărbătorile de
Hanuca în cadrul comunităţilor
evreieşti din România,
în numărul viitor.

VOTAŢI TORA , MENORA ŞI STEAUA LUI DAVID!
z relatări de la întâlnirile candidatului F.C.E.R. la un nou mandat de deputat cu
alegătorii din Bucureşti şi din Brăila, Galaţi, Focşani (Tecuci), Iaşi, Ştefăneşti, Botoşani, Suceava, Piatra Neamţ, Roman, Bacău, Ploieşti, Alba Iulia, Tg. Mureş, ClujNapoca, Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Satu Mare, Oradea, Arad, Lugoj şi Timişoara
z pentru prima oară, un candidat din partea F.C.E.R. se întâlneşte şi cu alegători
de peste hotare (Tel Aviv şi Chişinău)

Faţă în faţă
“Satisfacţia
“Satis
datoriei împlinite“
Interviu cu Hary Vigdar,
preşedintele Comunităţii
Evreilor din Bacău.
Lansarea „Enciclopediei
Rabinilor din România”
la Universitatea Ebraică
din Ierusalim
Autori: Baruch Tercatin şi
Lucian-Zeev Herşcovici

Responsabilitatea
morală, busolă în viaţa
evreilor din România
- Distincţiile „Alexandru
Şafran” 2012,
decernate în prezenţa
unor invitaţi de seamă.

Prof. Reuven
Feuerstein:
o şansă pentru creiere
ce păreau
condamnate

E.S. Mark Gitenstein: „În SUA există
un consens în ambele partide în ceea ce
priveşte importanţa Europei Centrale şi de Est”.
Interviu în exclusivitate cu ambasadorul SUA la Bucureşti
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Agenda preşedintelui şi deputatului F.C.E.R.
z Un eveniment important în viaţa evreiască europeană şi internaţională a avut loc
la Bruxelles: adunarea generală a Congresului Evreiesc European (CEE) pentru alegerea
noii sale conduceri. Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România a fost reprezentată
de preşedintele Federaţiei, deputat dr. Aurel
Vainer. În funcţia de preşedinte al CEE a fost
reales Moshe Kantor. Au revenit la conducerea CEE Ariel Muzicant (Austria, preşedintele
de onoare al Federaţiei şi al Comunităţii
Evreieşti din Viena) – membru în Comitetul
Executiv al CEE; Raphaël Cohen (Spania) vicepreşedinte al CEE; Serge Cwajgenbaum
(Franţa) – secretar general al CEE.
Preşedintele CEE, Moshe Kantor, a
precizat că CEE este o organizaţie politică
a evreilor din Europa, cu rol de inﬂuenţare
a conducerii UE, având birou permanent
la Bruxelles. În partea ﬁnală a lucrărilor,
Moshe Kantor a oferit un volum foarte reuşit
privind activitatea CEE, în care un număr

de pagini este dedicat ﬁecărei comunităţi
evreieşti europene, membră a organizaţiei.
CEE va promova în continuare o politică de
autonomie în raport cu Congresul Mondial
Evreiesc (CME), reﬂectând probleme ale
evreilor europeni.
z Preşedintele şi deputatul F.C.E.R. a
participat la Ierusalim la lansarea volumului
„Enciclopedia Rabinilor din România”, care
a avut loc la Centrul de Studiu şi Cercetare
a Istoriei Evreilor din Europa, coordonat de
Diţa Goshen, din cadrul Universităţii Ebraice
din Ierusalim. Evenimentul a fost organizat
împreună cu AMIR.
z Campania electorală a candidatului
pentru al treilea mandat în Parlament, dr.
Aurel Vainer, a fost lansată în Capitală la
11 noiembrie a.c. Totodată, s-au luat măsuri
pentru reprezentare la Birourile electorale
teritoriale din Municipiul Bucureşti, Judeţul
Mureş, Judeţul Vrancea, Colegiul pentru
Străinătate. (I.D.)

Am consemnat pentru dumneavoastră
La reuniunile Comitetului Director al F.C.E.R. (CD) din 14 octombrie şi 8 noiembrie 2012
s-a luat notă de: z informarea privind modul de organizare şi desfăşurare a sărbătorilor de
toamnă 5773; z informarea privind cursul de instruire şi practică religioasă, 1- 4 noiembrie
2012, modulul 4. Au fost stabilite: z organizarea, în decembrie, a grupurilor de lucru pentru
strategia F.C.E.R. şi coordonarea CIR-urilor; z demararea de către CAPI a lucrărilor la corpurile 4 şi 5 de la Complexul „Băluş”; z valoriﬁcarea de către CAPI a întregului Complex „Băluş”
prin închirierea spaţiilor disponibile; z acordarea, începând cu 2013, de medalii speciale
angajaţilor F.C.E.R. care s-au evidenţiat printr-o activitate deosebită; z prezentarea de către
CAPI a unui program de reabilitare a fostei Şcoli „Focşăneanu”; z valoriﬁcarea de către CAPI a
CIR-urilor de la Cristian şi Borsec în timpul iernii; z realizarea de către Oﬁciul Resurse Umane
a unei informări privind structura angajaţilor F.C.E.R. pe grupe de vârstă pentru elaborarea
strategiei F.C.E.R. în următorii ani; z organizarea unei întâlniri între conducerea F.C.E.R. şi
Rabinul Naphtali Deutsch pentru clariﬁcarea situaţiei de comodat a Sinagogii „Ieşua Tova”
din Bucureşti. Au primit aprobare: z angajarea unui rabin pentru C.E. Oradea, cu atribuţii în
comunităţile apropiate din Transilvania; z acordarea de Hanuca Ghelt 5773 pentru elevii de
Talmud Tora şi coriştii din comunităţi; z achiziţionarea pentru trei ani a şase ﬁlme regizate de
Radu Gabrea spre vizionare în comunităţi; z organizarea de programe speciale de Hanuca
5773; z constituirea unui grup de lucru pentru evidenţierea angajaţilor cu merite deosebite,
alcătuit din consilierul preşedintelui F.C.E.R., dr. ing. José Blum, directorul de Cabinet al
preşedintelui F.C.E.R., ec. Silvian Horn, directorul Cancelariei Rabinice, Edi Kupferberg, dr.
Alexandru Elias; z organizarea unei seri de Revelion la CIR-ul de la Cristian, costurile ﬁind
suportate parţial; z constituirea unui colectiv care să facă propuneri pentru acordarea Medaliei
„Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România”, avându-l preşedinte pe dr. Alexandru Elias,
şi membri – pe Andrea Ghiţă şi Silviu Vexler; z acordarea, la propunerea lui Andrei Oişteanu,
a Medaliei sus-menţionate Rodicăi Palade, Magdei Cârneci, prof. univ. dr. Neagu Djuvara,
prof. univ. dr. Andrei Pleşu, acad.Răzvan Theodorescu şi organizarea de matinee duminicale
cu participarea laureaţilor; z participarea Editurii „Hasefer” la Târgul Internaţional de Carte
de la Ierusalim, între 10 – 15 februarie 2013. Au fost rezolvate: z probleme şi solicitări ale
departamentelor, oﬁciilor, serviciilor, precum şi ale unor comunităţi evreieşti din ţară.
Ing. NILU ARONOVICI

Elie Wiesel va scrie o carte
împreună cu preşedintele Obama
Într-un recent interviu pentru cotidianul
israelian „Haaretz”, Elie Wiesel, laureat al
Premiului Nobel pentru pace, a declarat
că, după terminarea alegerilor americane,
va scrie, împreună cu preşedintele Obama,
„o carte despre doi prieteni”. Wiesel s-a împrietenit cu preşedintele american în 2009,
la câteva luni după ce acesta a fost ales
preşedinte. Staff-ul lui Obama l-a invitat pe
Wiesel să participe la o vizită a preşedintelui

american la fostul lagăr de concentrare de
la Buchenwald. Wiesel a fost impresionat
de discursul ţinut acolo de Obama şi i-a
mulţumit pentru cuvintele frumoase rostite. De atunci cei doi au devenit prieteni şi
preşedintele l-a invitat de mai multe ori la
masă. „Vorbim despre o serie de subiecte,
dar niciodată despre politică”, a mărturisit
Wiesel. (E.G.)

Gaudeamus, prilej de afirmare
a cărţii evreieşti
La cea de-a XIX-a ediţie a Târgului Internaţional Gaudeamus - Carte de învăţătură, care
a avut loc la Bucureşti, între 21 şi 25 noiembrie, au fost expuse numeroase cărţi semnate de
autori evrei din România şi de pe alte meleaguri.
Vom reveni pe larg în numărul viitor cu reportaje despre cartea evreiască la
Gaudeamus 2012.

Împreună, de Hanuca!
Ca şi în anii precedenţi, şi acum conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România va ﬁ alături de membrii comunităţilor
din numeroase localităţi, pentru a aprinde
împreună lumânările de Hanuca.
După cum ne-am obişnuit, şi această
Hanuchiadă, despre care vom scrie pe
larg în numărul viitor, va include mai
multe trasee, dintre care amintim, cu titlu
informativ:

Traseul 1 - Bârlad, Huşi, Iaşi, Tecuci
Traseul 2 - Alba Iulia, Tg. Mureş, Dej, Cluj,
Deva, Sibiu
Traseul 3 - Brăila, Galaţi
Traseul 5 - Baia Mare, Satu Mare , Sighetu
Marmaţiei, Oradea
Traseul 6 – Timişoara, Arad, Lugoj şi
Reşiţa
Vor mai ﬁ vizitate şi localităţile Ploieşti şi
Piatra Neamţ.

Semniﬁcaţia Zilei Naţionale
a României – 1 Decembrie 1918 –
pentru evreimea ţării
Enunţul „Evreii din România consideră Ziua Naţională a României
ca ﬁind, ipso facto, şi ziua propriei
lor minorităţi din ţară” poate ﬁ pus
atât la indicativ, cât şi la interogativ.
Recunoaşterea importanţei simbolice
a acestei „Mari Zile” pentru emanciparea civico-politică a evreilor ţării
– şi consecinţele ei benigne în plan
social, cultural, economic etc. pentru
întreaga etnie de „pământeni” (până
atunci cu drepturi limitate şi statut de
necetăţeni români, egali cu toţi locuitorii) – ar pleda pentru sensul indicativ
dat enunţului.
Nu întâmplător, suportul programatic al acestei zile naţionale era
considerat a ﬁ Proclamaţia adoptată
la 1 decembrie de către Adunarea Naţională la Alba-Iulia. Proclamaţia prevedea la capitolul II punct 1: „Deplină
libertate naţională pentru toate
popoarele conlocuitoare. Fiecare
popor se va instrui, administra şi
judeca în limba sa proprie, prin indivizii din sânul său, şi ﬁecare popor va primi drept de reprezentare
în Corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul
indivizilor ce-l alcătuiesc.” Iar la
punctul 2: „egală îndreptăţire şi
deplină libertate autonomă, confesională pentru toate confesiunile”.
Evreii s-au arătat entuziasmaţi
de asemenea principii umanitare,
nemaiauzite până atunci rostite oﬁcial sau oﬁcios. Scepticii de bună
credinţă – evrei şi neevrei – se vor
arăta însă reticenţi, socotind că
„este prea frumos să poată deveni o
realitate aievea”. De aceea, puneau
enunţul amintit la interogativ: mai
ales că antisemiţii dintotdeauna şi
chiar unii guvernanţi „circumspecţi”
se vor opune înfăptuirii unui atare
ideal. Noul Stat al României Mari –
parte sub presiunea puterilor cu rol
hotărâtor la Conferinţa de Pace, dar
şi prin recunoaşterea realităţii rolului
crescând al evreilor în modernizarea
economiei, culturii etc., atât a celor
din vechile graniţe ale ţării, dar şi a
celor veniţi după alipirea provinciilor
(cu o densă populaţie evreiască, cu
drepturi civico-politice anterioare, cu
standarde central-europene – cazul
transilvănenilor etc.) a purces, prin
emiterea Decretului-Lege din 29 decembrie 1918, apoi prin cel din 22 mai
1919, lărgit şi deﬁnitivat în cele din
urmă la 9 decembrie 1919 – la deschiderea pârtiei încetăţenirii globale
şi nediscriminate a evreilor României Mari şi prin semnarea Tratatului
Minorităţilor, adoptat la Conferinţa
de Pace. Acest Tratat, prin articolul
7 se referea în mod expres la evrei
(ce coincidenţă!), la dreptul lor de a
ﬁ cetăţeni deplini, pe întreg teritoriul
ţării şi fără nicio formalitate. Viitoarea
Constituţie a României Mari, promulgată prin decretul din 28 martie 1923,
desfiinţa toate restricţiile de până
atunci din calea naturalizării şi oferea
populaţiei evreieşti să se manifeste şi
politic, nu numai economic şi cultural
(cu restricţiile existente, totuşi, până
atunci), să creeze partide politice
care să participe la alegeri şi să concureze la dezvoltarea democratică
a României. Este drept că, chiar şi
pe baza decretelor din 1919, evreii
începuseră să participe la alegerile
din 1919, 1920, 1922. Ulterior au
participat la toate celelalte de până
la ﬁnele lui 1937.
Aşadar, prin toate cele de mai sus,
se adeverea că spiritul Proclamaţiei
de la Alba-Iulia – încastrat Zilei Naţionale a României – era sincron cu cel
european, iar prin legiferările amintite
exprimau, oarecum, o aliniere la acel

ideal, dovedind că el nu este asimptotic de atins.
Actul Încetăţenirii în masă a avut
repercusiuni beneﬁce în mai toate
planurile existenţei sociale evreieşti
din interbelic: de la economie (cu
performanţe deosebite atinse în anii
’30-’38, când evreii deţineau un rol de
peste 30% în afaceri – vezi Enciclopedia României, 4 vol., coordonator
D. Gusti), o pondere importantă în
toate gradele de învăţământ, în profesiunile libere, în cultură (vezi Istoria
literaturii române de G. Călinescu),
în publicistică şi chiar în aﬁrmarea
cultual-iudaică (vezi Legea Cultelor
şi consecinţele ei stimulatoare pentru
viaţa şi creativitatea religioasă).
Emanciparea, stimulând integrarea, a conferit, astfel, identităţii
evreieşti tradiţionale, mozaice (condiţionată într-un anumit grad de
marginalizare sau circumscriere întrun perimetru spiritual preponderent
mozaic) o nouă dimensiune – cea de
deschidere faţă de toate manifestările
naţiunii întregi şi ale alinierii acesteia
la spiritul european. Însăşi identitatea evreiască devine oarecum dublă
identitate, evreo-română. Nu întâmplător, o principală organizaţie politică
a etniei, numită Uniunea Evreilor
Pământeni (U.E.P.), se intitulează la
câţiva ani după Primul Război Mondial (în care evreii şi-au dovedit cu brio
patriotismul prin mobilizaţi, căzuţi pe
front, răniţi, prizonieri, dispăruţi) cât
şi prin integrarea masivă în destinele
ţării după emancipare – devine Uniunea Evreilor Români (U.E.R.), ceea
ce sugerează o dublă identitate, cea
de evreo-români – temă care poate
ﬁ desigur discutată în condiţiile în
care emanciparea evreilor a stârnit în
interbelic şi reacţiile antisemite bine
ştiute, culminate printr-o remarginalizare crescândă la ﬁnele deceniului 4
şi dusă la paroxism prin Holocaustul
desfăşurat pe teritoriul românesc, cu
amploare diferenţiată sub cele trei
dictaturi (carlistă, legionaro-antonesciană şi antonesciană).
Hiatusurile intervenite în convieţuirea evreo-română din anii celui
de-al Doilea Război Mondial, ca şi
emigrarea a 97% dintre evreii români
existenţi în ţară la data instaurării „dictaturii proletare” – cea mai mare parte
dintre ei făcând Alia în noua lor patrie,
Israelul (apărut pe harta globului cam
în acelaşi timp) – nu credem să dezmintă încercarea noastră de a pune la
indicativ enunţul cu care am început
acest text. Azi, el trimite, desigur, doar
la evreii existenţi în România – dar nu
numai – care înscriu Ziua Naţională a
României ca una din zilele lor festive.
Încheierea procesului de făurire
a Statului Naţional Unitar Român –
simbolizat prin ziua de 1 Decembrie
1918 – care este înscrisă pe frontispiciul sărbătorilor menţionate de LUAH
(calendarul mozaic), credem să se
dovedească pregnantă şi relevantă
în acest sens. În publicaţia evreiască
„Curierul Israelit”, Proclamaţia de la
Alba-Iulia a fost denumită chiar la
vremea aceea „monumentală” prin
amploarea drepturilor egale pentru
toate minorităţile conlocuitoare într-o
formă completă şi neştirbită. De aceea, ne închinăm şi azi cu respect în
faţa acestei Proclamaţii şi a spiritului
ei concretizat în cele arătate mai sus.
Ne miră totuşi că această Proclamaţie
este în zilele noastre aproape uitată
în cele mai multe manuale de istorie
a României folosite azi în şcoli: tocmai într-un răstimp când minorităţile,
inclusiv evreii, se bucură de libertăţile
depline într-un stat de drept.
HARY KULLER
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VOTAŢI TORA, MENORA
ŞI STEAUA LUI DAVID!
VOTAŢI AUREL VAINER,
candidatul F.C.E.R. la alegerile
parlamentare din 2012!

Maraton electoral în toată ţara
În 11 zile, dr. Aurel Vainer, candidatul
F.C.E.R. la un nou mandat de deputat,
a străbătut toată ţara, explicând care
sunt principalele puncte
ncte ale
programului său electoral
oral şi,
ca atare, care sunt princincipalele motive pentru care
re
alegătorii, membri ai co-munităţii evreieşti, dar
şi ai celei de afaceri,
sunt invitaţi să voteze
TORA, MENORA şi
STEAUA LUI DAVID,
semnul electoral sub
care Aurel Vainer candidează la cel de-all
at
treilea mandat de deputat
în Camera Deputaţilor.
mbrie,
Între 11 şi 22 noiembrie,
dr. Aurel Vainer s-a întâlnit cu
alegătorii din 23 de localităţi, şi anume

Bucureşti, Brăila, Galaţi, Focşani, Tecuci,
Iaşi, Ştefăneşti, Botoşani, Suceava, Piaţ Roman, Bacău, Ploieşti, Alba
tra Neamţ,
Iulia, Târg
Târgu Mureş, Cluj-Napoca,
Baia Mare,
M
Sighetu Marmaţiei, Satu Mare, Oradea,
Ar
Arad, Lugoj şi Timişoara.
La încheierea acestui adevărat maraton
electoral, dr. Aurel
Vainer a mulţumit
preşedinţilor comunităţilor menţionate
pentru aportul lor la
organizarea în cele mai
b
bune condiţii a întrunirilor electorale.
ÎÎn paginile următoare
surpri
surprindem câteva dintre
principalele aspecte ale acestor
întâlniri.

Relatări de la întâlnirea cu alegătorii care a avut loc la Bucureşti, în ziua de 11 noiembrie

Dr. Aurel Vainer – MESAJ către alegători
Dragi alegători, stimaţi prieteni,
Egalitatea în drepturi cu toţi cetăţenii României oferă populaţiei evreieşti din România un nou statut, cu posibilităţi multiple de integrare în viaţa ţării, bazat pe dictonul latin “Semper
Fidelis Patriae” (mereu loial Patriei). Trecerea de la o presiune
a trecutului la libertate conduce nemijlocit şi la remarcabila
tendinţă de renaştere a identităţii iudaice.
La 9 decembrie 2012, împreună cu toţi cetăţenii României, membrii Comunităţilor noastre, care trăiesc aproape
în toate judeţele ţării, vor avea posibilitatea să acorde votul
lor pentru senatori şi deputaţi, într-o nouă Legislatură a
Parlamentului României.
În baza Constituţiei Statului Român, Legea electorală prevede dreptul ﬁecărei organizaţii, legal constituite, care reprezintă o minoritate naţională, de a ﬁ reprezentată în Parlament, de
a avea propriul deputat, ales în cadrul alegerilor parlamentare.
Vă adresăm chemarea, sinceră şi plină de răspundere,
de a ﬁ împreună cu noi, pentru a exprima, în mod real,
vocea comună a evreilor din România, în susţinerea candidatului F.C.E.R. la un mandat de deputat : dr. Aurel Vainer.
Astfel, împreună vom avea posibilitatea de a :
• reprezenta şi apăra interesele populaţiei evreiești, pe plan
naţional și internaţional;
• lua atitudine, într-un mod efectiv şi ferm, împotriva oricăror forme de antisemitism şi de negare a Holocaustului,
implicându-ne în crearea unor condiţii normale de viaţă pentru
supravieţuitorii acestei tragedii;
• exprima, în deplină cunoştinţă de cauză, în mod argumentat şi ferm, convingerile noastre în cel mai înalt for al ţării;.
• asigura continuitatea unei vieti comunitare evreieşti, în
concordanţă cu nevoile de viaţă ale diferitelor segmente de
populaţie;
• expune poziţia Comunităţilor Evreieşti în probleme majore
ale vieţii economice, politice şi sociale din ţara noastră;
• contribui la dezvoltarea şi punerea în valoare a moștenirii
istorice, religioase, culturale și patrimoniale, primită de la
generaţiile de evrei care ne-au precedat în decursul secolelor
de prezenţă semniﬁcativă în perimetrul românesc;
• milita, cu maximă dăruire, pentru apărarea identităţii
iudaice şi a demnităţii noastre, prin implicarea în soluţionarea
viabilă a problemelor de existenţă ale evreilor din România;
• exercita, tot mai bine, principiile înţelegerii şi conlucrării
cu autorităţile publice, cu societatea civilă românească, cu
minorităţile naţionale şi cultele religioase din România;
• ne implica, direct și indirect, în procesele economice și
sociale îndreptate spre progresul ţării noastre.
Avem datoria de a asculta glasurile tinerilor şi ale unor
oameni din generaţiile mai recente, care se fac tot mai auzite
şi resimţite în viaţa Federaţiei şi a Comunităţilor evreieşti.
Sunt ani de reformare şi de restructurare beneﬁce fără
a înlătura tot ce aparţine trecutului. Dimpotrivă, am acţionat
permanent pentru a menţine valorile dobândite prin tradiţia
istorică iudaică.
Deşi universul orăşelelor evreieşti de altădată, ştetl-urile,
şi viaţa numeroasei comunităţi de atunci, trăiesc astăzi doar
prin amintiri şi imagini, prin opera, creaţia şi întreaga moştenire
economică, culturală, artistică, a evreilor care s-au aﬂat pe

teritoriul României, avem datoria morală de a păstra această
lume reală, cu totul specială, care reuneşte culturi, naţionalităţi
şi perspective umane.
Prin deputatul minorităţii naţionale evreieşti în Parlamentul României, dorim să ﬁm şi mai departe apărători ai
demnităţii umane, apropiind de noi pe iubitorii de adevăr şi
de pace, printr-o politică de disponibilitate de tipul “uşile şi
ferestrele noastre larg deschise tuturor celor care doresc
să ne cunoască”, în condiţii de înţelegere şi reciprocitate.
Având în gândurile noastre învăţătura de spirit şi viaţă a
marilor înaintaşi evrei, şi mai ales cuvintele Profetului Ieremia,
care a spus că „de binele cetăţii în care trăieşti atârnă binele
obştii tale”, ca o permanentă idee şi faptă, am ales ca semn
electoral MENORA, pe fundalul Tablelor Legii, înconjurate de
Steaua lui David.
Aceste trei elemente reprezintă esenţa poporului evreu:
idealul şi dorinţa de a trăi deschis, în mod demn, punând preţ
pe identitatea şi cultura iudaică, pentru o bună convieţuire.
Lumina, învăţătura şi înţelepciunea sunt coordonate fundamentale ale dorinţei noastre de continuitate pentru mai bine
şi progres în viaţa ﬁecărui membru al etniei noastre, dar în
acelaşi timp şi pentru toţi cetăţenii ţării în care trăim, învăţăm,
muncim și ne bucurăm de bine și frumos.
Acum, când România – ţară membră în Uniunea Europeană şi NATO – se aﬂă într-un proces de evoluţie a cadrului
său democratic şi pluralist şi de respectare a statului de drept,
prezenţa deputatului F.C.E.R. în cel mai înalt for legislativ al
ţării va însemna o stăruitoare contribuţie pentru mai binele ţării
şi al tuturor cetăţenilor săi.
Amintirea vie şi puternică a Holocaustului din timpul guvernării Antonescu ne obligă, pe ﬁecare dintre noi, să intervenim
şi să convingem că trecutul, atât de dureros, nu trebuie să se
mai repete, nicicând şi niciunde.
Actualitatea manifestării unor fenomene noi, de natură
ﬁnanciară şi economică, într-o conjunctură internaţională
nefavorabilă creşterii economice şi bunăstării, ne determină
să ne înscriem în efortul general, naţional şi pe plan global,
de a identiﬁca soluţii bune şi posibilităţi concrete de reintrare
în normalitate şi progres.
Provenind din lumea cercetării ştiinţiﬁce economice
şi având o experienţă îndelungată în lumea Camerelor
de Comerţ şi Industrie, priorităţile candidatului F.C.E.R.
pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, în
perioada 2012-2016, vor ﬁ :
• implicarea directă şi efectivă în respectarea principiilor
statului de drept, a libertăţii de expresie, a stabilităţii politice
şi a democraţiei reale în România;
• mărirea indemnizaţiilor şi drepturilor obţinute de persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945,
din motive etnice;
• îmbunătăţirea cadrului legislativ privind combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei şi a negării Holocaustului,
prin introducerea unor măsuri clare, de sancţionare a celor
care încalcă legea;
• eliminarea oricăror elemente, cu potenţial de discriminare
faţă de populaţia evreiască şi Cultul Mozaic, din proiectele

legislative aﬂate în dezbatere;
• desfăşurarea de activităţi susţinute, în mass-media românească şi internaţională, pentru supunerea, în atenţia publică,
a problemelor Comunităţii Evreieşti din România;
• iniţierea, susţinerea și introducerea unor măsuri, de ordin
legislativ și comportamental, pentru sprijinirea, încurajarea şi
dezvoltarea mediului de afaceri din România, concomitent
cu reducerea birocraţiei şi crearea unor noi locuri de muncă;
• obţinerea unui ajutor ﬁnanciar major din partea Guvernului României pentru restaurarea şi reabilitarea Patrimoniului
Comunităţii Evreieşti din România (sinagogi şi cimitire);
• promovarea unei poziţii favorabile Statului Israel, prin
declaraţii politice relevante, pe teme de actualitate, şi dezvoltarea relaţiilor culturale, economice, şi politice cu ţara noastră;
• asigurarea de noi legături stabile între mediul de afaceri
din România şi cel internaţional;
• sprijinirea vârstnicilor şi a celor bolnavi, printr-o asistenţă
socială, sporită în complexitate şi calitate;
• îmbunătăţirea sistemului de educaţie la nivel naţional
şi găsirea soluţiilor necesare pentru promovarea şi sprijirea
învăţământului religios și al minorităţilor naţionale;
• crearea unui proiect legislativ pentru stabilirea Zilei Naţionale a Culturii Iudaice în România;
• dezvoltarea activităţii voluntarilor de toate vârstele, în
special a tinerilor, indiferent de etnie;
• reprezentarea populaţiei evreieşti din România la evenimente majore în plan internaţional şi stabilirea unor relaţii de
prietenie şi colaborare cu alţi parlamentari evrei, pentru găsirea
de soluţii la problemele comunitare curente;
• susţinerea, în mod ferm, a iniţiativelor şi prevederilor
legislative care respectă drepturile şi particularităţile populaţiei
evreieşti, ca naţionalitate şi organizaţie a Cultului Mozaic, în
probleme cum sunt Legea cimitirelor, Legea lăcaşurilor de
cult, Legea privind libertatea religioasă şi regimul general al
cultelor.
În continuare, vom milita pentru dezvoltarea relaţiilor
de convieţuire interetnice, pentru ca viaţa evreilor să
se desfăşoare în conlucrare cu toţi cetăţenii României,
fără deosebire de apartenenţă politică, rasă sau religie,
în spiritul respectării libertăţii de expresie şi a activităţii
religioase a cultelor.
Dragi alegători, stimaţi prieteni,
Prin cele exprimate până acum, aţi putut lua la cunoştinţă principalele idei ale Programului Candidatului
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, dr. AUREL
VAINER, angajamentul solemn în faţa dumneavoastră,
evrei şi neevrei, pentru îndeplinirea acestora şi, mai ales,
dorinţa de realizare a unei reprezentări superioare şi moderne a noastră, a tuturor, prin o tot mai adecvată imagine
a evreilor în conﬁguraţia României de mâine.

Fiecare vot este important, iar împreună vom asigura reprezentarea
şi apărarea intereselor noastre.
Recomandaţi tuturor rudelor, prietenilor şi cunoştinţelor dumneavoastră, evrei şi neevrei, să voteze
Tora, Menora şi Steaua lui David!
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VOTAŢI

AUREL VAINER

Un nou început, o nouă viziune! Un nou succes!

Prima întâlnire a candidatului Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.)
cu alegătorii s-a desfăşurat într-o cunoscută
„casă a culturii evreieşti”, şi anume la Teatrul
Evreiesc de Stat, amﬁtrion ﬁind directoarea
TES, iubita actriţă Maia Morgenstern, care
a început prin a aduce zâmbetul pe faţa
participanţilor, recitând din versurile lui Ion
Pribeagu.
A venit rândul altor „actori” să urce pe scenă, şi anume a candidatului la un nou mandat

de deputat, în persoana dr. Aurel Vainer, aﬂat
pentru a treia oară în această confruntare
electorală, pe primele câştigându-le în 2004
şi în 2008. Cea din urmă i-a adus un număr
surprinzător de voturi, aproape 24.000, adică de vreo trei ori mai multe decât numărul
evreilor care vieţuiau atunci în România. De
ce e important numărul de voturi dobândite?
Pentru că a demonstrat că Aurel Vainer nu a
fost (şi nu va ﬁ nici de această dată) numai
candidatul evreilor, ci al unui mare număr de
cetăţeni români, care se regăsesc în ideile
sale, în abordările unor probleme economice
sau politice, români pentru care bogăţia ţării
constă şi în înmănuncherea valorilor tuturor
minorităţilor, între care şi evreii, cu cele ale
majorităţii româneşti.
Şi cum nu e bine să schimbi echipa câştigătoare, F.C.E.R. a decis ca, pentru a treia
oară, să trimită în Camera Deputaţilor, conform
prevederilor constituţionale, un campion al luptei cinstite şi al respectului pentru democraţie,
pe preşedintele Federaţiei, doctor în economie
AUREL VAINER.
Care a acceptat provocarea şi doreşte să
se lupte pentru un nou început, pentru un nou
mandat în Camera Deputaţilor, mandat care să
ﬁe un nou succes, de unde şi sloganul campaniei: Un nou început, o nouă viziune pentru
viitor! Aş adăuga, un nou mare succes.
Aşa să ﬁe!

Să lăsăm faptele
să vorbească despre ce
am făcut în mandatul 2008-2012
Aceasta a fost dorinţa lui Aurel Vainer,
care în deschiderea întâlnirii cu alegătorii bucureşteni nu a vrut să rostească decât câteva
cuvinte. „Daţi-mi voie să vă salut, iubite surori,
iubiţi fraţi, oameni care respectă omenia”, a
spus candidatul, arătând că îşi respectă şi îşi
iubeşte alegătorii, în care vede oameni, nu
buletine de vot într-o urnă. Încă o dată, Aurel
Vainer a atras atenţia că îşi începe campania
ca „reprezentant al populaţiei evreieşti, dar
nu numai.”
Mulţumirile candidatului pentru „regia”
aceastei prime întâlniri cu alegătorii s-au îndreptat către preşedintele Comunităţii Evreilor
Bucureşti (C.E.B), Erwin Şimşensohn, care a
fost şi moderatorul întâlnirii cu alegătorii din
Capitală, către Teatrul Evreiesc de Stat, care
a oferit sala (care urmează a ﬁ renovată în
câţiva ani, după cum a promis Primarul Capitalei), precum şi staff-ului de campanie de
la F.C.E.R., dintre care au fost amintiţi Silviu
Vexler, care a făcut şi transmisia pe Internet a
întâlnirii, precum şi şeful de campanie, Silvian
Horn. „Cu ajutorul lor vom duce cuvântul nostru către oameni, pentru ca apoi să se întoarcă
în Parlament cuvântul oamenilor către ţară”,
a spus Vainer, care a încheiat subliniind că
„mesajul electoral poate ﬁ citit, dar faptele sunt
cele care trebuie să vorbească despre ceea ce
a făcut un deputat caracterizat de modestie”.

...Şi faptele au vorbit
Faptele au vorbit, atât prin intermediul
unui film reflectând activitatea de deputat
a dr. Aurel Vainer în anii 2008-2012, cât şi

prin intermediul „unor prieteni personali, dar
şi ai comunităţii noastre”, în rândul celor din
urmă înscriindu-se senatorul Radu Feldman
Alexandru, preşedintele Camerei de Comerţ
şi Industrie a Municipiului Bucureşti, prof. dr.
ing. Sorin Dimitriu, generalul (r) Mihail Ionescu,
directorul Institutului pentru Studii Politice de
Apărare şi Istorie Militară, conf. univ. George
Mihail Botescu, profesor la Facultatea de Sociologie a Universităţii Bucureşti, şi ing. Paul
Schwartz, vicepreşedintele F.C.E.R.
Să menţionăm că opiniile exprimate de
participanţi au fost alternate cu momente
artistice, susţinute de Maia Morgenstern,
Alexandru şi Tatiana Moroşanu, iar în
ﬁnal, Mihai Ciucă a reluat un cuplet al lui
C. Tănase.
Şi să mai spunem că preşedintele F.C.E.R.
şi-a îndemnat alegătorii ca la Senat să îl voteze pe Radu. F. Alexandru.
În precedentul mandat, deputatul Aurel
Vainer, reprezentantul evreilor în Parlamentul
României, a făcut parte din Grupul Minorităţilor
Naţionale. Fiind decan de vârstă al deputaţilor,
dr. Aurel Vainer a avut onoarea de a prezida
primele lucrări ale Camerei Deputaţilor, până
la alegerea Biroului Permanent.
Spicuind din discursul de inaugurare a
legislaturii 2008-2012, pronunţat de Aurel
Vainer, în calitate de decan de vârstă, reţinem
probleme care depăşesc cu mult interesele
comunităţii evreieşti. „Lumea se aﬂă într-o
continuă schimbare şi nu întotdeauna pe un
curs ascendent, cu ritmuri înalte de creştere
economică”, spunea Vainer în 2008, când alţi
politicieni români ne asigurau că România nu
va cunoaşte criza economică.
Prevăzând, parcă, ce avea să urmeze, Aurel Vainer spunea, în acelaşi cuvânt inaugural:
„În noua legislatură ne pândesc multe diﬁcul-

să îşi poată realiza fără imixtiuni rolul de împărţitor de dreptate”.
În acelaşi ﬁlm de 10-20 de minute, Aurel
Vainer şi-a amintit de locul său de naştere,
Ştefăneşti, de primele cuvinte spuse în idiş,
de primele ore la heder, o şcoală din reţeaua
româno-israelită, construită încă din 1901!
O altă secvenţă din viaţa de deputat a lui
Aurel Vainer surprinsă de ﬁlm este de la celebrarea Holocaustului la Camera Deputaţilor.
Un subiect cunoscut dar, din păcate, încă
supus unor aberante contestaţii din partea
unor negaţionişti. În pasajul reţinut de noi,
preşedintele F.C.E.R. a demonstrat, cu câteva
citate, vinovăţia lui Ion Antonescu, conducător
al statului român în vremea Holocaustului,
când au pierit aproape 500.000 de evrei,
români, ţigani şi de alte naţionalităţi. Statul
fascist maghiar a reuşit şi el, în numai două
luni, să deporteze 135.000 de evrei din Ardealul de Nord către lagărele de concentrare de
la Auschwitz şi Buchenwald. „Aceeaşi soartă
ne-ar ﬁ aşteptat şi pe noi, ceilalţi 400.000 de
evrei din România, rămaşi încă în viaţă, care
ar ﬁ trebuit să ﬁm duşi în 1942-43 în lagărul
de exterminare de la Belzec, din Polonia.
Dumnezeu a vrut să nu se întâmple aşa.
Conjunctura specială, când forţele naziste au
început să ia bătaie pe câmpul de luptă din
Uniunea Sovietică, l-a făcut pe Antonescu să
se gândească la faptul că ar putea ﬁ tras la
răspundere pentru exterminarea populaţiei
evreieşti din România, drept care a dat ordin
să ﬁe încetate deportările şi să nu ﬁe aplicată
soluţia ﬁnală. Dar de aici, până la a spune că
Antonescu i-a salvat pe evrei, este un neadevăr istoric”, a subliniat Aurel Vainer, care a
adus câteva citate în sprijinul aﬁrmaţiei că Antonescu intenţiona, iniţial, să extermine evreii
din România. Conform stenogramei şedinţei

Mihai Ciucă: „Vainere, nu te lăsa!“
Aplauze pentru duo Moroşanu
tăţi, la care avem menirea să identiﬁcăm soluţii
beneﬁce României şi tuturor cetăţenilor săi”.
Acţionând aşa cum promisese, nu numai
ca deputat al evreilor, dar şi al comunităţii de
afaceri, doctor în economie Aurel Vainer, vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
a Municipiului Bucureşti şi unul dintre artizanii
renaşterii sistemului cameral românesc imediat după 1989, atrăgea atenţia în 2008 asupra
necesităţii adoptării unui cadru legislativ vizând mediul de afaceri, „fără de care economia reală a ţării noastre nu va putea deveni un
competitor puternic şi eﬁcient pe piaţa unică
europeană”. Să amintim că peste două treimi
din exporturile României mergeau atunci, ca şi
acum, spre UE, de unde proveneau tot două
treimi din importuri, iar în 2008, ca şi în 2012,
competitivitatea era şi rămâne o problemă a
economiei româneşti.
Dr. Aurel Vainer s-a implicat, prin anii ’90,
în renaşterea sistemului cameral de pe poziţia
de vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi
Industrie a României, răspunzător de relaţiile
cu Camerele judeţene, recent legiferate, dar
aﬂate în plin proces de formare. Tatăl preşedintelui F.C.E.R. a fost membru al Camerei
de Comerţ din Botoşani, aşa că Aurel Vainer
auzise câte ceva despre ce trebuia să facă o
cameră de comerţ şi i s-a părut interesant ca
el, vicepreşedintele care se ocupa de piaţa
internă, să aibă un rol în stabilirea unor relaţii
economice noi. „Aşa am introdus târgurile naţionale, dat ﬁind că nu mai veneau repartiţii de
la minister. Trebuia ca producătorii industriali
să îşi întâlnească partenerii comerciali şi să se
dea drumul la piaţă”, îşi aminteşte Aurel Vainer
din zilele de pionierat ale afacerilor României
postdecembriste.
Şi a mai cerut în 2008 ceva Aurel Vainer,
pentru care merită voturile evreilor şi ale unui
mare număr de români: „Parlamentul României să contribuie la tot ce poate conduce
la atenuarea substanţială a unor adevărate
ﬂageluri din societatea românească actuală:
sărăcia, degradarea mediului înconjurător,
corupţia şi criminalitatea, iar justiţia română

Consiliului de Miniştri al României, din aprilie
1941, Ion Antonescu a spus: „Va trebui să
inspirăm românilor ura împotriva duşmanilor
naţiei. Aşa am crescut eu, cu ură împotriva
turcilor, jidanilor, ungurilor. Sentimentul acesta
de ură împotriva duşmanilor patriei trebuie
împins până la ultima extremitate. Îmi iau eu
această răspundere”.
Un alt eveniment surprins de ﬁlm a fost momentul de la votarea moţiunii de cenzură, când
preşedintele Partidului Naţional Liberal i-a …
„tras de urechi” pe reprezentanţii minorităţilor,
spunându-le, pe un ton imperativ, că trebuie
să voteze moţiunea, pentru că de aceea li
s-a făcut favoarea de a ﬁ în Parlament. Într-o
luare de poziţie de mare demnitate, pe care
„Realitatea Evreiască” a reprodus-o integral, la
vremea respectivă, deputatul evreilor, dr. Aurel
Vainer, a luat cuvântul în numele tuturor minorităţilor şi a spus, într-un discurs fulminant:
„Noi suntem în Parlament în baza unui drept
istoric. Noi am participat la crearea României
de la începuturi şi nu dvs., Partidul Naţional
Liberal, ne-aţi dat acest drept şi nu ni-l veţi lua
dvs când veniţi la putere.”
Din poziţia sa de vicepreşedinte al Comisiei pentru Politică Economică, Reformă
şi Privatizare, dr. Aurel Vainer a explicat în
Parlament că revoluţia din decembrie ’89
îşi merită numele de revoluţie pentru că a
generat o societate nouă, în care este „fericit” să trăiască de 20 de ani, împreună cu
poporul român şi minorităţile naţionale, într-o
societate perfectibilă, dar în care toţi suntem
liberi şi avem drepturi egale. „Este o fericire
să ai acest statut şi să nu mai existe cetăţeni
de categoria a doua, a treia sau a patra. Vă
invit, dragi colegi, să ﬁţi şi dvs fericiţi că trăim
aceste timpuri, şi nu timpurile de altădată”, a
spus în încheiere reprezentantul evreilor în
Camera Deputaţilor.
Un alt aspect al activităţii lui Aurel Vainer, atât ca preşedinte al F.C.E.R., dar şi
ca deputat, a fost cultivarea unor relaţii de
colaborare cu alte culte din România, de la
Biserica Ortodoxă Română şi până la Biserica
Romano-Catolică.

Radu F. Alexandru,
senator PDL: să îngemănăm
înţelepciunea lui Vainer
cu fermitatea mea
Primul vorbitor, care şi-a exprimat susţinerea pentru candidatura dr.Aurel Vainer, a fost
senatorul PDL, Radu F. (Feldman) Alexandru. Prezentându-l alegătorilor, preşedintele
F.C.E.R. a arătat că i se pare ﬁresc ca la
această adunare să ﬁe aici şi un alt membru al
comunităţii, la rândul său candidat în alegeri,
respectiv pentru Senat, din partea PDL. Om
de litere, autor dramatic, scriitor, Radu F. Alexandru a fost prezent până acum în parlament
în trei legislaturi. Activitatea lui s-a concentrat
pe tematici variate, inclusiv cele evreieşti. Astfel, el a luat cuvântul la sesiunea din această
toamnă a Senatului dedicată comemorării Zilei
Holocaustului din România. Radu F. Alexandru
are un caracter bătăios dar, aşa cum a aﬁrmat
marele om politic, Iuliu Maniu, nu-i consideră
pe inamicii săi politici duşmani, ci adversari
politici. Pentru noi, el este un prieten bun, activ
şi puternic al comunităţii, a spus Aurel Vainer.
În cuvântul său, senatorul Radu F. Alexandru şi-a manifestat bucuria ca, la recomandarea preşedintelui Vainer, la fel ca acum patru
ani, să se adreseze alegătorilor. Mai întâi, a
spus câteva cuvinte despre cel
care i-a fost coleg de parlament
patru ani, el la
Senat iar preşedintele Vainer la
Camera Deputaţilor. Relaţia
cu preşedintele
Vainer, a arătat
el, poate fi caracterizată ca o
relaţie perfectă
de comunicare
şi solidaritate. Nu au avut puncte de vedere
diferite, dimpotrivă, când a fost vorba de probleme ale comunităţii evreieşti din România,
cea de azi sau de altădată, glasul lor s-a
auzit împreună, limpede şi ferm. Ei au avut
o atitudine comună atât în ceea ce îl priveşte
pe preşedintele ţării, precum şi recent, când
un om pe care el, personal, îl stimează, şi pe
care nu-l consideră negaţionist, cu atât mai
puţin şovin sau antisemit, Mihail Neamţu, şi-a
permis un gest total nepotrivit, pe care l-a
amendat imediat, atât în coaliţie cât şi într-o
conferinţă de presă. Radu F. Alexandru a spus
că nu este permisă confuzia între activitatea literară stimabilă a cuiva şi opţiunea, activitatea
politică a aceleiaşi persoane, de tristă amintire.
Pe Aurel Vainer îl priveşte cu preţuire şi un
statornic respect. “Fiecare dintre noi crede că
ştie aproape tot dar, eu cred că am de învăţat
din înţelepciunea ta, poate că aş putea să fac o
medie între această înţelepciune şi tonul meu
ferm”, a declarat vorbitorul, care i-a mulţumit
pentru tot ce face pentru F.C.E.R. şi pentru
prietenia cu care îl onorează.
“Aici, la Teatrul Evreiesc, mă simt ca acasă, a mai spus vorbitorul, deoarece este scena
pe care am fost jucat şi adeseori m-am întâlnit
cu mulţi dintre dv.” În continuare, el a cerut
alegătorilor din sectorul 5, colegiul 9, unde
va candida, încredere şi votul lor. „Sloganul
meu electoral, a mai arătat Radu F. Alexandru,
este «Spun ce gândesc şi fac ce spun».” Aşa
a făcut întotdeauna. Chiar dacă şi-a atras
zâmbete sau privirile cele mai piezişe, a făcut
ce a spus. Nu a trădat niciodată pe nimeni, a
fost onest şi respectuos, a aﬁrmat Radu F. Alexandru. Ca exempliﬁcare, senatorul a povestit
(Continuare în pagina 5)
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că a refuzat calitatea de membru al CNA, cu
un mandat de şase ani, într-un domeniu pe
care-l stăpâneşte foarte bine, deoarece ar ﬁ

însemnat să iasă din viaţa politică, să părăsească oamenii ale căror interese le reprezintă
şi partidul, în momentul în care acesta a fost
părăsit de mulţi. Opţiunea lui a fost să rămână
în partid, permanent ﬁdel oamenilor.

Sorin Dimitriu: România are nevoie de modele şi elite
Profesor universitar doctor Sorin Dimitriu,
preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie
a Municipiului Bucureşti (CCIB), a pus degetul
pe rană şi a explicat că „în această perioadă
de mari diﬁcultăţi economice vocile autorizate
sunt din ce în ce mai puţine. România are
acum o mare carenţă, şi anume îi lipsesc
modelele şi elitele”. Pentru preşedintele CCIB,
printre motivele pentru
care reformele româneşti
au întîrziat se
numără tocmai „nerecunoaşterea valorilor reale” şi
amintita lipsă
a modelelor şi
a elitelor.
„Faptul că
o personalitate ca dr. Vainer, de înaltă
moralitate şi
profesionalism, este nu
numai candidatul comunităţii dvs., ci şi al
comunităţii de afaceri, ne dă mari speranţe şi
ne face să ﬁm optimişti”.
În altă ordine de idei, prof. univ. dr Sorin
Dimitriu a amintit că familia domniei sale este
legată de comunitatea evreiască de foarte
mulţi ani, dar ceea ce a consolidat această
legătură este activitatea în lumea afacerilor
şi în cadrul Camerei de Comerţ a doctorului
Aurel Vainer, care „a reuşit să devină un model
pentru toţi, pentru oamenii de afaceri şi pentru
mediul academic”.
Sorin Dimitriu a amintit că Aurel Vainer
este Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, organizaţie
prestigioasă, înﬁinţată înainte de cel de-al
doilea război mondial, când „valorile erau, cu
adevărat, valori reale”.
Preşedintele CCIB a subliniat că, în etapa

actuală, România ar trebui să se orienteze
către analiza economică a situaţiei ţării. „Vrem,
nu vrem, globalizarea este un fenomen care
vine peste noi. Dacă vom ﬁ pregătiţi, ne va
găsi într-o poziţie fericită, sau măcar mulţumitoare. Dacă nu ne pregătim, atunci actuala
noastră stare proastă va deveni cronică”, a
arătat profesorul Dimitriu. În lumina celor aﬁrmate, este ﬁresc că „o experienţă cum este
cea a doctorului Aurel Vainer sunt esenţiale
în Parlament, acolo unde se pregătesc legile
statului nostru”.
Un alt atu al personalităţii preşedintelui
F.C.E.R., în calitatea sa de politician, este
legătura sa nemijlocită cu realitatea românească. Membru de Onoare al Camerei bucureştene, vicepreşedinte al acesteia, Aurel
Vainer este considerat de preşedintele CCIB
ca ﬁind „una dintre cele mai active prezenţe”
în conducerea Camerei Capitalei. O trăsătură
de mare valoare este şi aceea că, în opinia lui
Sorin Dimitriu, Aurel Vainer este „cel mai activ
parlamentar prezent în mass media pentru a
promova interesele mediului de afaceri românesc”. Vorbind atât în numele CCIB, cât şi al
Camerei României, Sorin Dimitriu a aﬁrmat
că „este o mare onoare că dr. Aurel Vainer a
acceptat să rămână în conducerea sistemului
cameral, pe care s-a luptat să-l reînﬁinţeze
după 1990”.
Din păcate, astfel de personalităţi sunt din
ce în ce mai puţine în zilele noastre, cel puţin
în domeniul economic, motiv în plus ca ele
să ﬁe voci auzite. „De aceea, vă propun ca în
acest periplu electoral pe care îl faceţi în ţară,
să identiﬁcăm perioadele în care vă veţi găsi
în anumite judeţe şi să organizaţi respectivele
evenimente împreună cu camerele judeţene”,
a spus Sorin Dimitriu, care a mai avansat
şi o altă sugestie generoasă, şi anume ca,
la sfârşitul campaniei prin ţară, C.C.I.B. să
organizeze, la sediul său istoric, un meeting
de ﬁnal al turneului electoral. „Succes şi am
convingerea că veţi rămâne un model pentru
mediul de afaceri românesc”, a spus, în încheiere, prof. dr. ing. Sorin Dimitriu.

George-Mircea Botescu, profesor universitar:
Aurel Vainer, un manager pragmatic
Conf. univ. dr. George-Mircea Botescu,
profesor la Facultatea de Sociologie şi un
prieten al comunităţii
evreieşti, şi-a exprimat
satisfacţia faţă de faptul
că a avut privilegiul să
trăiască lângă viaţa
comunităţii în cele două
mandate ale preşedintelui Vainer. Ca sociolog, a dorit să proﬁte de prilejul întrunirii cu
alegătorii şi să creioneze proﬁlul parlamentar
al lui Aurel Vainer: un parlamentar exemplar,
“un evreu pământean, un bun evreu şi iubitor
al Israelului, dedicat slujirii României şi patriei
ancestrale. El personiﬁcă balanţa ideală pentru un evreu. De asemenea, este un manager
foarte pragmatic”, calităţi deosebite pe care
le-a conﬁrmat de-a lungul mandatelor precedente, în dubla sa calitate de deputat în Parlamentul României şi preşedinte al F.C.E.R. În
plus, este un economist cu o viziune ştiinţiﬁcă,
evoluţia lui profesională suprapunându-se
cu evoluţia economică a României, ﬁind un
avangardist în multe privinţe. O interesantă
paralelă a fost realizată cu originea iudaică
a deputatului dr. Aurel Vainer, prof. Botescu
aﬁrmând: “Dr. Aurel Vainer are un proﬁl gaonic,
purtător de înţelepciune, ﬁind un promotor al
tinerelor valori”. O altă referire a fost făcută

în legătură cu meritele dr. Aurel Vainer la
înﬁinţarea Camerei de Comerţ şi Industrie,
imediat după 1989: “Virtuţile de economist
s-au manifestat prin contribuţia la înﬁinţarea,
dupa 1990, a Camerelor de Comerţ, una din
instituţiile cele mai reuşite, iar reţeaua acestora reprezintă un model instituţional”.
A fost abordat şi subiectul agendei externe
şi al noilor provocări legate de evoluţia politică,
cum ar ﬁ procesele de excluziune socială, care
ar putea periclita poziţia noastră în UE. „Aurel
Vainer nu este europarlamentar, dar este este
un parlamentar cu mare potenţial european,
cu o contribuţie importantă în relaţionarea cu
instituţiile europene şi organizaţiile evreieşti
europene şi internaţionale”, a subliniat vorbitorul, care a arătat că există tendinţe europene
negative, cu reverberaţii şi în România – naţional-populismul şi islamismul agresiv de tip fascist. În acest context se plasează proliferarea
acţiunilor antiisraeliene, a unui lobby antiisraelian care reprezintă o formă mai elaborată a
antisemitismului. „Proliferarea acţiunilor antiisraeliene ridică probleme serioase şi constituie
o temă pentru politica externă românească şi
este nevoie de replici corespunzătoare şi aici
este importantă participarea parlamentarilor
români în luarea unor decizii care să stopeze
naţional-populismul şi islamismul fascist” , a
mai spus vorbitorul. Spre ﬁnalul discursului,
conf. univ. dr. Mircea Botescu a urat succes
candidatului dr. Aurel Vainer.

Gral. (r), prof. univ. dr. Mihai Ionescu:
vom avea un înţelept în viitoarea legislatură
În opinia prof. univ. dr. Mihai Ionescu, dr.
Aurel Vainer reprezintă, înainte de toate, imaginea tipică a unui economist de talie internaţională, capabil să intuiască evoluţia economiei
româneşti
în contextul
macrostatal, de ieri şi
de astăzi:
„(...)Aurel Vainer
nu ştie, dar
eu îl cunosc
din momentul în care
România
se pregătea
să intre în
NATO. (...)
Intrarea în
NATO este
precedată
de un exerciţiu multilateral al ţării care candidează, care
se cheamă MAP ( n.r - Membership Action
Plan, Planul de Acţiune pentru Aderare la
NATO); el a fost introdus în 1999 şi era anticamera la NATO. Eu eram responsabil la
Ministerul Apărării Naţionale cu integrarea
şi, în consecinţă, întrucât planul acesta avea
şi o componentă economică, am vrut să ştiu
care este mişcarea de idei în România în
domeniul economic, ce se preconiza, şi am
participat, la un moment dat, la o reuniune
a Academiei Române, consacrată drumului
înainte al economiei româneşti (...). Au vorbit
mari economişti, slide-uri pline de tabele, după
care au urmat discuţii. (...) Am fost impresionat
de cuvântul pe care l-a luat un domn, pe care
nu-l ştiam, îl vedeam prima dată, dar care a
spus lucruri extrem de suculente şi care miau folosit ulterior. (...) Mi s-a spus cine este
domnul respectiv şi aceasta a fost prima mea
cunoştinţă cu domnul dr. Aurel Vainer, în anul
2000 (...).
Nu numai dânsul a spus lucruri care miau folosit în activitatea pe care o desfăşuram

Ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R.:
ne trebuie acest deputat să ne apere interesele
Vicepreşedintele
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, invitat de preşedintele
C.E.B., Erwin Şimşensohn,
moderatorul întrunirii, să
vorbească despre cea mai
importantă calitate a unui
lider, aceea de a forma
echipă cu cei din jurul său,
a răspuns întâi la o altă problemă. „Mulţi mă întreabă
de ce ne trebuie nouă să
avem un deputat. Răspunsul
l-am aflat în primii ani de
după revoluţie, pe măsură
ce am văzut în Occident ce
înseamnă să ai o organizaţie eﬁcientă, ce înseamnă
să ai un purtător de cuvânt
respectat şi apreciat. Atunci
am înţeles ce înseamnă să ai o cameră de
comerţ, pentru că eram obişnuit cu mentalitatea noastră că ministerul îţi dă, ministerul îţi
face, el te numeşte şi tot el te destituie. Acum,
aş spune că a avea un deputat, un purtător
de cuvânt, este la fel de important cum este
pentru o economie să aibă un sistem eﬁcient
de camere de comerţ, pentru că şi unul, şi
celălalt îţi pot apăra cum se cuvine interesele”.
Cu modestie, vicepreşedintele F.C.E.R.
a considerat că nu trebuie el să vorbească
despre activitatea şefului Federaţiei, pentru
că acesta a reuşit să se facă suﬁcient de
cunoscut şi apreciat. „Aş dori însă să spun
pentru ce anume s-a făcut Aurel Vainer

Alegătorii au cuvântul
z Publicistul Teşu Solomovici: În Israel
trăiesc aproximativ 300.000 de originari din
România şi urmaşii lor, iar Aurel Vainer este
foarte cunoscut printre ei, venind des în vizită
în Israel. Acolo există o masă numeroasă de
votanţi care, cu siguranţă, îi vor da votul. „În
numele acestor câteva mii de votanţi, îi urez
mult succes în alegeri”. z Referitor la problema negaţionismului, Gabriel Sonnenfeld a
dorit să ştie: Care va ﬁ atitudinea pe care o va
avea Aurel Vainer în viitor faţă de ieşiri ca cele

ale lui Dan Şova? z Paul Cristea: ,,Vreau să
spun câteva cuvinte în numele celor 23.000
sau poate 24.000 de votanţi (n.r. – număr
aproximativ de voturi obţinute de candidatul
F.C.E.R. în actualul legislativ), pentru că trebuie să recunoaşteţi că majoritatea celor care
votează dr. Aurel Vainer sunt, de fapt, români,
nu evrei. Şi vreau să spun încă o dată ce înseamnă dânsul pentru noi, ﬁindcă şi de data
aceasta am să-l votez şi colegii mei vor face la
fel. Și asta pentru că Aurel Vainer a fost întot-

atunci, dar mi-am dat seama de viziunea sa cu
totul remarcabilă asupra economiei româneşti
şi mai ales de imaginaţia de care dă dovadă
pentru a intui soluţii viabile în mersul economiei româneşti. Socot candidatura domniei
sale, ca economist, întru totul îndreptăţită şi
sunt convins că va aduce suﬂul necesar întrun moment atât de necesar de a ﬁ pavoazat
cu soluţii bune, soluţii care să ﬁe spre binele
tuturor.”
Apreciind intervenţiile dr. Aurel Vainer în
Parlamentul României şi luările de poziţie
publice, prof. univ. dr. Mihai Ionescu a subliniat
că, mai presus de toate, candidatul F.C.E.R.
reprezintă ,,vocea democraţiei”:
,,Filmul pe care l-am văzut anterior îl arată pe Vainer nu doar un puternic apărător al
intereselor comunităţii evreieşti, al adevărului
despre Holocaust, dar îl arată, deopotrivă, şi
ca un partizan al diversităţii şi al toleranţei în
cadrul societăţii, ca utilizator al unor pârghii ale
progresului oricărei societăţii, dar mai ales al
celei româneşti, care are anumite traume moştenite din trecutul recent. Două lucruri aş vrea
să punctez aici... Mai întâi, sprijinul pe care l-a
acordat în dubla sa calitate (n.r. - deputat şi
preşedinte al F.C.E.R.), deopotrivă cu predecesorul său, Iulian Sorin (n.r. – preşedinte ad
interim 2004–2005 al F.C.E.R.), în ridicarea
monumentului Holocaustului. Capitala noastră
se poate mândri, alături de Berlin, cu un monument (...) care a devenit nu atât un reper bucureştean turistic, cât un reper bucureştean al
memoriei, în care tinerele generaţii au a învăţa
despre trecutul României şi, mai ales, despre
mersul înainte, în viitor. Al doilea lucru pe care
vreau să-l menţionez este că, în calitatea mea
de director al Institutului Holocaustului, (...)
am constatat că e o luptă continuă pentru a
combate manifestările negaţioniste, pentru a
pune la punct anumite exaltări (...) şi am fost
impresionat de calităţile de diplomat ale lui
Aurel Vainer. (...) Înţelepciunea românească
spune: «Cine n-are bătrâni, să-i cumpere».
Noi avem privilegiul de a avea un înţelept în
cea de-a treia legislatură.”

deauna exponentul echilibrului, al bunului simţ,
al intereselor majore ale României, nu numai
al intereselor comunităţii evreiești. Intervenţiile
sale în Parlament, răspuns la atâtea erori care
s-au făcut acolo, sunt de fapt atitudini pe care
unii români refuză să le arate. Încă o dată, îi
doresc din toată inima succes şi sunt sigur că,
în viitorul mandat, va continua să ﬁe un garant
al dorinţelor şi al gândirii noastre, al tuturor.”
(Continuare în pagina 6)

respectat, şi cred că l-au
impus corectitudinea, forţa
de muncă, gândirea limpede
şi capacitatea de a deschide
drumuri şi de a găsi soluţii în
cele mai diﬁcile probleme”.
În anii 1992-1996, Paul
Schwartz şi Aurel Vainer
au fost pentru prima oară
colegi, şi anume în Colegiul
de Conducere al Camerei
de Comerţ şi Industrie a
României. „Nu vreau să
mai vorbesc despre Aurel
Vainer, ci despre faptul că
este interesul nostru, al comunităţii evreieşti din ţară,
să îl susţinem în alegerile
parlamentare. Dar, pentru
prestigiul de care se bucură
peste hotare, cred că este şi interesul populaţiei majoritare să îl susţinem”.
Pentru cei care vor dori să îl voteze pe dr.
Aurel Vainer, ing. Paul Schwartz a amintit că
respectivele persoane vor trebui să caute pe
buletinul de vot poziţia 11 sau 12 (în funcţie
de sector) la Municipiul Bucureşti, iar semnul
electoral nu va ﬁ obişnuita siglă a F.C.E.R., ci
Tora, Menora şi Steaua lui David, iar pe aceasta va trebui să ﬁe pusă ştampila. „Evident, a
atras atenţia Paul Schwartz, nu este permis să
se mai pună ştampila şi la alt deputat, pentru
că atunci buletinul de vot se va anula”.
În ﬁnalul intervenţiei sale, vicepreşedintele
F.C.E.R. a subscris la îndemnul făcut în deschiderea întrunirii de către dr. Aurel Vainer,
respectiv de a susţine la Senat candidatura
lui Radu Feldman Alexandru, „care niciodată
nu s-a ferit să spună că este evreu”.
„Sperăm ca România să meargă în continuare pe o linie democratică, pentru binele
întregului popor român. Principala problemă
a viitorului Parlament va ﬁ adoptarea cadrului
legislativ care să favorizeze crearea de noi
locuri de muncă şi atragerea de investitori
străini. Vă rog să îi îndemnaţi să voteze pentru dr. Aurel Vainer şi pe toţi cei care ezită
să meargă la vot, pe prietenii dvs., rude sau
vecini,”, a mai spus ing. Paul Schwartz.
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Alegătorii au cuvântul
(Urmare din pagina 5)
z Lazarie Anghel: Îl cunoaşte pe Aurel Vainer
din 1950, au fost colegi
atât la facultate la ASE,
cât şi, câţiva ani, colegi de
serviciu la Statistică, unde
au făcut lucruri foarte frumoase pentru România.
Astfel, împreună cu Aurel
Vainer, au calculat ceea
ce astăzi se numeşte
PIB, pe-atunci venit naţional sau produs social,
precum şi balanţele de
economie naţională. În
acest domeniu, Aurel Vainer şi-a adus o contribuţie deosebită. Lazarie
Anghel a mai spus că el, ca român bucovinean, se angajează ca, împreună cu familia,
să-l voteze pe Aurel Vainer z Iacob Goldstein
(Gutman): „Aurel Vainer a fost tot timpul de o
modestie exemplară, a arătat că este evreu,
iar în Camera de Comerţ a demonstrat că
posedă un simţ deosebit pentru lumea afacerilor. În permanenţă am urmărit activitatea
dumnealui şi a arătat ca este un evreu pentru
evrei. Avem în faţă un luptător adevărat şi un
om de omenie”. z A.Weisenberg: Admiţând
că nu era nici locul, nici momentul pentru
discuţii despre ﬁreştile aspecte negative din
activitatea candidatului F.C.E.R. şi a acestei
organizaţii, un alt participant la întrunire a
amintit o vorbă care spune că „unde totul este
perfect, înseamnă că nu s-a văzut un defect”
şi a cerut o discuţie „în familie” despre neajunsurile pe care le-a sesizat. z Sami Daihos
(Israel ) a dorit să ştie unde se votează în Israel
şi pentru că vrea să-l voteze pe Aurel Vainer.

z Lya Benjamin: O anume timiditate m-a
împiedicat să iau cuvântul în şedinţa de 11
noiembrie a.c. Totuşi, simt nevoia să-mi exprim
satisfacţia pentru modul extraordinar în care
deputatul dr. Aurel Vainer a ripostat la poziţia
lui Crin Antonescu în problema minorităţilor.
Cred că un astfel de discurs s-a auzit mai
rar chiar şi în parlament democratic post-decembrist. Gândul mă duce la perioada interbelică când străluciţi parlamentari evrei s-au
confruntat cu tot atât curaj cu antisemitismul
şi xenofobia. Amintesc doar de Adolf Stern
care, în discursul său din 15 martie 1923,
combătea teza că prevederile din Constituţie
privind drepturile minorităţilor ating suveranitatea ţării. Discursul dr. Aurel Vainer l-am citit
la data respectivă în „Realitatea Evreiască”
şi m-a impresionat de atunci; dar acum,
văzându-l pe viu cu ce forţă de convingere a
pledat cauza minorităţilor, nu pot decât să-mi
exprim sincera admiraţie, văzând în dânsul un
demn continuator al parlamentarilor evrei din
perioada interbelică. (Text primit la redacţie)

Vainer îşi ţine întotdeauna promisiunile

Cu aceste cuvinte s-a încheiat întrunirea cu electoratul bucureştean, candidatul
F.C.E.R. parafrazând un proverb francez care
spune „a promite este nobil, a te ţine de cuvânt
este burghez”, deci „a promite este nobil, dar
a te ţine de cuvânt este Vainer”.
Preşedintele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România a mai răspuns unor
întrebări ale participanţilor, precizând că cetăţenii români care locuiesc în Israel sau în alte
ţări pot vota, dacă au un paşaport românesc
valabil.
Răspunzând participantului care a întrebat
care este atitudinea F.C.E.R. despre cazul
Şova, dr. Aurel Vainer a amintit că la momentul
respectiv a declarat că era atât de îndurerat
de atitudinea negaţionstă a celui care era pe
atunci parlamentarul Dan Şova, devenit între
timp ministru pentru relaţia cu Parlamentul,
încât şi-a pus chiar problema să poarte o
banderolă neagră, de doliu. „Declaraţia sa
a fost inadmisibilă şi inacceptabilă, a stârnit
multă mânie şi multă durere. Ulterior, Dan
Şova şi-a exprimat public regretul, iar la comemorarea Holocaustului în Senatul României
s-a angajat să devină un luptător împotriva
negaţionismului, având un întreg program în
acest sens. Dan Şova, împreună cu Institutul
Wiesel şi cu MCA şi cu concursul F.C.E.R., a
elaborat un proiect de modiﬁcare a Legii 107,
care condamnă antisemitismul şi negaţionismul. Cea mai importantă modiﬁcare este şi
condamnarea legionarismului. Deocamdată,
se ţine de cuvânt”, a precizat Aurel Vainer,
adăugând că îşi va ţine electoratul la curent
cu orice noi evoluţii ale acestui caz.

Aurel Vainer a explicat că semnul său
electoral, alcătuit din alăturarea unor imagini
reprezentând Tora, o menoră şi Steaua lui
David, îngemănează simbolurile dorinţei de
cunoaştere şi înţelepciunii, lumina pe care o
dorim în suﬂetele noastre şi, respectiv, însuşi
simbolul iudaismului.
Vorbind despre Steaua lui David, dr. Aurel
Vainer a subliniat universalitatea acestui simbol, pe care l-a găsit şi pe pardoseala unei
catedrale creştine, veche de 1000 de ani, din
oraşul Kiev, alături de un simbol creştin, altul
decât crucea. „Ghidul ne-a explicat că această
biserică stă sub semnul unităţii monoteiste,
dintre iudaism şi creştinism. Ca atare, putem
spune că Steaua lui David nu este numai a
evreilor, ci a tuturor oamenilor care preţuiesc
omenia, bunătatea, pacea, adevărul şi dreptatea. Acelaşi lucru îl doresc şi eu”, a declarat
Aurel Vainer, care a mai explicat că sloganul
său de campanie, Un nou început, o nouă
misiune pentru viitor, se referă la începutul
noii legislaturi. „Mă doare însă că multe lucruri
pe care le-am menţionat în discursul meu
inaugural nu s-au realizat de către fostul Parlament. Mă doare spiritul de duşmănie politică,
nu de adversitate, care a domnit în Camera
Deputaţilor. Vreau să sper că noul Parlament,
din noua legislatură, va înţelege mai mult din
lecţia aceasta a istoriei. Eu voi ﬁ un păstrător al
democraţiei, aşa cum am instaurat democraţia
şi în F.C.E.R. Eu mi-aş dori să îmi pot aduce
contribuţia modestă la oricare dintre obiectivele deja enunţate. Cum spuneam, e uşor să
promiţi, fără a îndeplini ceea ce ai zis. Eu mă
ţin întotdeauna de cuvânt”.

În ﬁnal, moderatorul întrunirii, Erwin Şimşensohn, a mulţumit tuturor celor care au conlucrat
la succesul întâlnirii candidatului F.C.E.R. cu alegătorii din capitală, numindu-i pe Silviu Vexler
şi Silvian Horn, Ionel Horn, Peri Blănaru, Hary Milea şi Dan Singer, Teatrul Evreiesc de Stat
şi pe directoarea acestuia, Maia Morgenstern, întreaga echipă condusă de vicepreşedinte
C.E.B., Mirela Aşman, şi Janina Ilie.

P E R I P L U L M O L D A V…

…A fost atipic pentru că în locul „promisiunilor electorale”, ca şi la Bucureşti, şi aici au
vorbit faptele. Totul, printr-un ﬁlm - selecţie
de intervenţii, interviuri, discursuri, începând
cu cel inaugural din legislatura anterioară,
ca preşedinte de vârstă conducând Camera
Deputaţilor, până la cel rostit la împlinirea a
20 de ani de la Revoluţia din 1989 - urmărit la
retroproiector, realizat cu sprijinul consilierului
său personal, Silviu Vexler, care a şi transmis
pe internet ﬁecare întâlnire electorală. Atipic,
ﬁindcă au venit să-l susţină - pe lângă lideri
comunitari, autorităţi locale, conducători ai
Camerelor de Comerţ din judeţele în care s-au
derulat întrunirile - contracandidaţi de la diverse formaţiuni politice. Au vorbit în acelaşi spirit
şi colegi de la Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (GPMN), exprimându-şi, ﬁecare,
admiraţia pentru modelul de parlamentar care
s-a dovedit a ﬁ dr. Aurel Vainer, prin echilibru,
înţelepciune, bună cuviinţă. Pretutindeni,
candidatul F.C.E.R. a desluşit semniﬁcaţiile
elementelor alcătuind sigla electorală: Tablele
Legii – simbol al învăţăturii, cunoaşterii, moralităţii; Menora – simbol al luminii, din unghi
social şi suﬂetesc; Steaua sau Scutul lui David
– simbol deﬁnitoriu al iudaismului, ﬁecare din
cele şase colţuri însemnând, în interpretarea
scriitorului Franz Rosenzweig: Creaţia, Izbăvirea, Revelaţia Divină, Omenirea, Cosmosul,
Divinitatea. Cele trei mari religii monoteiste iudaism, creştinism, islamism – se bazează,
toate, pe credinţa în Dumnezeu Unicul, de
unde şi deschiderea spre universal a iudaismului, promovarea dialogului interreligios,
buna conlucrare interetnică, politica „uşilor
şi ferestrelor deschise”, pentru ca „toţi care
vor, să vină să ne cunoască la noi acasă”,
subliniate de candidat. Domnia sa a oferit înţelegerea adecvată a sloganurilor de pe aﬁşul
electoral: z un nou început, care înseamnă,

BRĂILA

Forţa dialogului cu publicul

Binecunoscuta diversitate etnică a pitorescului oraş dunărean, atestarea prezenţei
evreieşti din timpul lui Ştefan cel Mare, performanţele profesionale ale candidatului au
fost evidenţiate de preşedintele Comunităţii,
Iancu David Segal. De ce-l votăm pe dr. Aurel
Vainer? Vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul
Schwartz, şi-a motivat opţiunea prin acţiunile
candidatului în legislaturile anterioare: promovarea intereselor etniei noastre, mediului
de afaceri, populaţiei româneşti; aportul la
intrarea României în UE; combaterea manifestărilor antisemite. Directorul CAPI, ing.
Rudy Marcovici, a oferit ca motiv, între altele,
atragerea de fonduri de la bugetul de stat pentru prezervarea patrimoniului sacru evreiesc.
Consilierul preşedintelui Federaţiei, dr. ing.
José Blum, a subliniat eﬁcienta colaborare
pe teme culturale cu asemenea personalitate
activă, pragmatică. Directorul Cancelariei Rabinice, Edy Kupferberg, s-a referit la tinereţea
spirituală a candidatului F.C.E.R., care îmbină
respectul faţă de trecut cu orientarea spre
viitor; extraordinară putere de muncă; ştiinţă

GALAŢI

la propriu, o nouă legislatură şi, la ﬁgurat, un
nou Parlament, mai aproape de modul în care
Iuliu Maniu înţelegea lupta politică: „eu n-am
duşmani, am doar adversari politici”. Un mod
de a spune că democraţia înseamnă respect
faţă de cel care are opinii diferite de a ta şi
folosirea argumentului în dezbaterea de idei;
z o nouă viziune pentru viitor; ceea ce, raportat la viteza schimbărilor în lumea contemporană, se traduce prin capacitate de adaptare,
de ﬂexibilitate în dorinţa de mai bine pentru
populaţia evreiască, pentru România. Fiindcă
„de binele Cetăţii în care trăieşti, atârnă binele
tău” - îndemn peren pentru evreii în Diaspora,
formulat de Irmiahu, profetul primului exil, cel
babilonean; z aceeaşi voce puternică pentru
tine - metaforă a verticalităţii în apărarea
demnităţii şi integrităţii populaţiei evreieşti,
în apărarea intereselor poporului român, ale
României. Întrunirile au fost moderate de preşedinţii de comunităţi din oraşele respective.
Câteva impresii despre filmul de care
aminteam. „Oriunde am reprezentat România,
n-am făcut-o de râs”, a aﬁrmat dr. Aurel Vainer
într-un interviu la TVR Internaţional, ilustrânduşi aserţiunea cu vizita în Congo Brazzaville şi
Camerun, unde a ţinut zilnic câte trei – patru
discursuri în franceză, la o temperatură de
peste 40 de grade. „Am făcut-o din inimă, din
devotament pentru România”. Într-un interviu
acordat postului de televiziune Antena 3, dr.
Aurel Vainer a argumentat importanţa îmbunătăţirilor pentru mediul de afaceri, importante în
competitivitatea României pe piaţa economică
internaţională. A activat în acest sens ca vicepreşedinte al Comisiei de Politică Economică,
Reformă şi Privatizare din Camera Deputaţilor.
De altfel - a arătat candidatul - există şi o
legătură afectivă faţă de Camera de Comerţ:
tatăl său a fost membru al acesteia din 1937.

de a asculta şi a ajuta pe cei care o solicită;
spirit ecumenic, sprijinirea mediului de afaceri
ducând la prosperitatea României. Directorul
de Cabinet al preşedintelui Federaţiei, Silvian Horn a adus în atenţie recunoaşterea
valorilor şi a înţelegerii interetnice promovate
de Aurel Vainer prin acordarea de Medalii
„Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România” şi Medalii „Dr. Alexandru Şafran” unor
personalităţi româneşti de prim rang în viaţa
politică, economică, culturală. Anette Vainer
a mărturisit legătura afectivă cu Brăila, oraşul
bunicii dinspre mamă, oraş în care, personal,
a venit în practică atunci când avea 18 ani.
Luări de cuvânt din sală privind restituirea
fostelor proprietăţi ale refugiaţilor din Basarabia, contribuţia evreilor brăileni la dezvoltarea
urbei, promovarea tinerilor în viaţa comunitară
evreiască, starea de bine indusă în preajmă
de candidat au fost urmate de răspunsuri din
partea candidatului F.C.E.R.. Un moment muzical sugestiv – şlagăre româneşti, evreieşti,
internaţionale – a încheiat întrunirea.

Exemplu de conduită în Parlament

Un remarcabil cuvânt de susţinere a venit
din partea consilierului Camerei de Comerţ,
Industrie şi Agricultură a Judeţului Galaţi, Lilion
Dan Gogoncea, accentuând asupra: beneﬁciilor aduse de caracterul cosmopolit al oraşului;
adâncirii relaţiilor economice între România
şi Israel; integrării judeţului într-o euroregiune din care fac parte Republica Moldova şi
Ucraina; acţiunilor beneﬁce pentru CCIR ale
candidatului. Dr. Aurel Vainer este unanim
respectat, eﬁcient, are o gândire limpede,

este deschizător de drumuri, găseşte soluţii
la cele mai diﬁcile probleme, a spus ing. Paul
Schwartz. Este un perfecţionist în domeniul
vieţii culturale comunitare - dr. ing. José Blum.
Restaurarea Templului Meseriaşilor din Galaţi
este în curs de realizare datorită eforturilor
preşedintelui comunităţii locale, cu sprijinul
dr. Aurel Vainer – ing. Rudy Marcovici. Există
oameni care intră în Parlament având conştiinţa că pot contribui la mai binele social, că pot
(Continuare în pagina 7)
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face Tikun Olam, comandament moral iudaic
de care este însuﬂeţit candidatul nostru – Edi
Kupferberg. Dr. Aurel Vainer are o putere de
muncă ieşită din comun, depăşind-o pe a
multor tineri - Silvian Horn. Şi - un rezumat al
convingătoarei luări de cuvânt a preşedintelui
de comunitate, dr. ing. Sorin Blumer: Galaţi
– cândva o mare comunitate, cu un trecut
glorios, azi – o comunitate mică cu probleme

mari; necesitatea de a ne face auzit glasul în
Parlament împotriva negaţioniştilor; dr. Aurel
Vainer – una din somităţile etniei noastre, a cărui prezenţă în Parlament este un bun câştigat;
exemplu de conduită, într-o vreme în care unii
parlamentari sunt în vizorul DNA; prezervarea
patrimoniul sacru – obiectiv prioritar al F.C.E.R.

„Intervin oricând
poate ﬁ bine pentru ţară”

FOCŞANI

La adunarea din sinagogă, în public - autorităţi locale, personalităţi ale vieţii economice,
culturale focşănene, reprezentanţi ai unor
culte, un grup de tecuceni, condus de preşedintele Comunităţii megieşe, Iancu Aizic. „Sunt
un deputat al
Binelui, intervin
oricând poate
fi bine pentru
ţară”, a spus dr.
Aurel Vainer.
Un exemplu:
modernizarea
aeroportului de
la Iaşi. Minirecitaluri, susţinute
de elevii Maria
Enache şi Robert Ciupitu, au
încântat publiMircea Rond, preşedinte
cul. Deputatul
CE Focşani
Angel Tîlvar,
impresionat de
lăcaşul de cult, programul muzical, discuţia
liberă, a mulţumit candidatului F.C.E.R. pentru
că l-a ajutat în alcătuirea lucrării „Dezvoltarea
relaţiilor româno-israeliene”, arătând că domnia sa reprezintă un factor de echilibru, un
reper de experienţă în Parlament. F.C.E.R.
este reprezentanta etniei noastre şi din punct
de vedere spiritual, religios, al relaţiilor interconfesionale, a subliniat Edi Kupferberg.
Semniﬁcativă a fost ponderea F.C.E.R., a
preşedintelui ei, dr. Aurel Vainer, în alcătuirea
Consiliului Consultativ al Cultelor. Numai buna
înţelegere dintre oameni duce la o societate
prosperă. Tablele Legii, unul din simbolurile
siglei noastre electorale, reprezintă şi legătura
între etică şi prosperitate. S-a vorbit despre:
ştiinţa candidatului de a lucra în echipă - Silvian Horn; rolul evreilor în dezvoltarea oraşului
– prof. Ştefan Neagu; . prestaţia culturală,
diplomatică a dr. Aurel Vainer cu prilejul Simpozionului „Focşani, 130 de ani de la primul
congres sionist” – istoric Bogdan Dogaru;
bogata agendă parlamentară a dr. Aurel Vainer
în decursul unei singure luni, octombrie a.c.
– Iancu Aizic. „Faptele candidatului nostru sosesc înaintea vorbelor”, a conchis preşedintele
comunităţii din Focşani, Mircea Rond.

Demnitate, pondere,
altitudine intelectuală

IAŞI

Adunarea electorală din capitala Moldovei
a fost la înălţimea tradiţiilor ei culturale. Preşedintele Comunităţii, ing. Abraham Ghiltman,
a făcut o expunere a motivelor pentru care
Consiliul de Conducere al F.C.E.R. l-a ales
în unanimitate candidat pe dr. Aurel Vainer:
performanţe profesionale, comunitare, ştiinţifice, parlamentare, recunoaşteri de cel
mai înalt grad în ţară şi străinătate. Mulţumiri
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preşedintelui Comunităţii, mulţumiri Filialei
Iaşi a Academiei Oamenilor de Ştiinţă pentru
recenta primire a dr. Aurel Vainer ca Membru
de Onoare al ei, proiecte în curs de realizare
– reabilitarea Sinagogii Mari şi a Sinagogii
Merarilor din Iaşi – au fost puncte centrale din
salutul candidatului. Preşedintele Comunităţii
dorohoiene, prof. Iancu Isidor, i-a subliniat
verticalitatea, tactul, dorindu-i să se bucure
de har în ochii oamenilor. Cântece în idiş şi
ebraică, interpretate de Formaţia muzicală
„Nigun”, condusă de prof. Romeo Luchian,
au însuﬂeţit publicul. Revederea oraşului
natal şi amintirea anilor de studii i-au inspirat
Anettei Vainer un discurs de suﬂet. Împărţind
viaţa cu un om pentru care nu există „nu se
poate”, „sunt obosit”, s-a adaptat acestui mod
de a trăi pentru binele obştesc. Deputatul
Marius Spânu, absolvent al Facultăţii de
Mecanică din Iaşi, a elogiat memoria marelui
matematician evreu Mendel Haimovici şi
a vorbit despre candidatul nostru, coleg în
legislaţia anterioară, ca reper de înţelepciune, echilibru, modestie. Prof. univ. dr. Vasile
Burlui l-a caracterizat pe candidatul F.C.E.R.
ca politician şi parlamentar remarcabil prin
demnitate, pondere, altitudine intelectuală.
Numărul mare de voturi cu care dr. Aurel Vainer a fost ales în legislaţia trecută este semn
al calităţii sale de bun evreu, de bun român,
a spus Edi Kupferberg. Candidatul F.C.E.R.
este un om care caută pacea şi reuşeşte, de
cele mai multe ori, s-o aducă. În peisajul politic este mare nevoie de asemenea oameni.
Consilierul personal al preşedintelui F.C.E.R.,
Silviu Vexler, a folosit elemente statistice măsurând potenţialul de muncă al candidatului:
două milioane şi jumătate de kilometri parcurşi
în ţară şi străinătate, participări la peste 600
de evenimente, prezenţă în Parlament – 96%,
37 de informări privind activitatea F.C.E.R. ş.a.
Vorbitorul a menţionat sprijinul primit din partea
autorităţilor pentru refacerea patrimoniului
nostru sacru. De asemenea, a considerat că
liderul grupului are o inﬂuenţă prea mare în
cadrul GPMN şi a solicitat modiﬁcarea legii
reţinerii datelor operatorilor de comunicaţii.
Subprefectul judeţului Iaşi, Bogdan Abalaşi, a
apreciat unitatea din comunitatea evreiască,
de care România are nevoie. Nonagenarul
Iancu Ţucărman, supravieţuitor din Trenul
Morţii, a accentuat asupra vârstei intelectuale a dr. Aurel Vainer, prevalând asupra celei
biologice. Prof. Iancu Isidor a binecuvântat
candidatul şi obştea.

ŞTEFĂNEŞTI

Istorie şi prezent
„Mă duc să iau putere din locul unde
am văzut lumina zilei”, mărturisea dr. Aurel
Vainer. Popasul în oraşul unde nu mai sunt
evrei a avut, pe lângă componenta electorală,
o puternică trăsătură afectivă: inaugurarea
punctului muzeistic dedicat istoriei evreilor
din Ştefăneşti, pelerinajul la căsuţa renumitului Ştefăneşter Rebe. A fost o întrunire a
cărei gazdă a fost reprezentanta mediului
local de afaceri, Angela Bauer. Amintiri triste
– momentul izbucnirii războiului, când evreii
din localitate au fost evacuaţi la Suliţa – s-au
împletit, în vorbirea candidatului, cu momente
de viaţă prezentă, legate de prestaţia sa parlamentară. Un exemplu: demersurile pentru
refacerea Bisericii „Cuvioasa Parascheva”
din Ştefăneşti. Un om pe care-l recomandă
realizări de anvergură în viaţa economică şi
socio-politică a ţării - ing. Abraham Ghiltman.
Un om ivit pe lume acolo unde a existat o
vestită curte hasidică - prof. Iancu Isidor. Un
om care doreşte schimbarea în bine a oraşului
natal - Anette Vainer. Un om cu dragoste de
Ştefăneşti, - Edi Kupferberg, descendent, din
partea bunicilor dinspre mamă, din Darabani,
oraş vecin. Un deputat care nu promite, dar
ajută - Silvian Horn. Exemple în acest sens a
oferit Silviu Vexler. Recunoştinţă şi prietenie,
în numele localnicilor, au fost exprimate de
secretarul Primăriei, Stelian Neagu. La inaugurarea punctului muzeistic, dr. Aurel Vainer
a mulţumit realizatorilor: managerul F.C.E.R.
de proiecte, Janina Ilie, şi Aurel Pantaleru.
Janina Ilie a vorbit despre intensa muncă de
documentare, Ştefăneştiul având cea mai
veche atestare privind existenţa evreilor în
România, şi a mulţumit pentru ajutor preşedintelui comunităţii din Botoşani, Iosif David,
consilierului Silviu Vexler. Printre cei prezenţi
s-a aﬂat şi un grup de romi din oraş. Prof.
Iancu Isidor a oﬁciat un serviciu divin la căsuţa
lui Ştefăneşter Rebe. Părintele Zamﬁr Haraga, de la Biserica „Cuvioasa Parascheva”,
a fost amﬁtrion al vizitei delegaţiei în incinta
lăcaşului de cult refăcut.

Buna conlucrare
cu toate etniile
şi confesiunile

BOTOŞANI

Întrunirea, găzduită de Centrul Intercomunitar, inaugurat recent, a fost deschisă de
preşedintele Comunităţii, Iosif David, care a
salutat oaspeţii şi invitaţii de onoare: autorităţi
locale, lideri ai unor organizaţii de minorităţi
naţionale. Dr. Aurel Vainer şi-a expus dezideratele: dorinţa de a face bine populaţiei
evreieşti, României, de a îmbunătăţi mediul
de afaceri, buna conlucrare cu toate etniile,
confesiunile; Primarul Ovidiu Portariuc a arătat
că „numele Aurel Vainer este o carte de vizită”.
Mai amintim dintre luările de cuvânt şi mesaje
ca acestea: o succintă trecere în revistă a remarcabilelor realizări ale candidatului F.C.E.R.
– ing. Abraham Ghiltman; un portret de lider
comunitar şi
deputat care
„ştie să tempereze spiritele” când e
cazul – prof.
Iancu Isidor;
o mărturisire
despre un
om pentru
care binele public e
mai presus
de binele
personal –
Anette Vainer; o metaOvidiu Portariuc,
foră despre
primar Botoşani
minorităţi
naţionale,
reprezentând ﬁrele multicolore din tapiseria
policromă ce formează cultura unei ţări – Edi
Kupferberg; o mărturie despre contribuţia candidatului la promulgarea Legii 189 – preşedintele Filialei locale a Partidei Romilor, Gheoghe
Borcoi. Caracterizări din sală: dr. Aurel Vainer,
foarte muncitor şi iubitor de oameni – ing.
Simon Glasberg. Doleanţe: revigorarea tradiţiilor economice ale oraşului prin investitori de
peste hotare – muzeograf Gheorghe Median.
Candidatul şi-a propus să facă tot ce poate
ca Botoşanii să devină „unul din locurile de
întâlnire cu potenţiali oameni de afaceri”. Prof.
Iancu Isidor a rostit o binecuvântare.

Proiecte
ale candidatului nostru,
proiecte ale susţinătorilor săi
SUCEAVA

Candidatul şi-a expus intenţia:
unor întâlniri cu reprezentanţi ai ﬁlialelor CCIR
la Slobozia, Ploieşti, Baia Mare; de continuare
a acţiunilor pentru o Românie pluralistă şi un
stat democratic de drept; de întărire a conlucrării cu reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe
Române, Bisericii Romano-Catolice şi ai altor
culte; de restaurare a lăcaşurilor iudaice de
cult - monumente arhitectonice, pentru a ﬁ
incluse în circuite turistice; de dezvoltare a
relaţiilor cu UE. Preşedintele comunităţii, prof.
Sorin Golda, a dat cuvântul: preşedintelui
Consiliului Judeţean Suceava, Ioan Cătălin
Nechifor, care a susţinut proiectul înﬁinţării
unui muzeu al evreilor din Siret, aproape de
Suceava; deputatului prof. univ. dr. Sanda
Maria Ardeleanu, care a propus marcarea
Centenarului Joseph Schmidt, în cadrul celei
de-a IV-a ediţii a Festivalului cu acelaşi nume;
deputatului Ghervazen Longher, vicepreşedinte al GPMN, candidat al Uniunii Polonezilor
din România, care a pledat pentru un proiect
transfrontalier împreună cu Ucraina şi Republica Moldova şi a apreciat activitatea dr. Aurel
Vainer în GPMN. După ce a expus meritele

candidatului nostru, ing. Abraham Ghiltman,
născut la Burdujeni, lângă Suceava, a opinat
că Suceava este „o mică Europă” şi a considerat că restaurarea obiectivelor turistice din
oraş merită mai mult sprijin din partea viitorilor
parlamentari. Datorită povestirilor citite în
copilărie, cărţilor lui Sadoveanu, piesei „Apus
de soare” de Delavrancea, Edi Kupferberg a
îndrăgit Bucovina fără s-o cunoască aievea.
Rezumând, apoi, o povestire talmudică despre
democraţie – dialog al omului cu Dumnezeu -,
vorbitorul a arătat că dr. Aurel Vainer face parte
din acea categorie de oameni care ştiu să lupte
pentru dreptate, ceea ce-i conferă dreptul de
a intra în Parlament. În dimineaţa următoare
a fost vizitată Sinagoga din Fălticeni, bijuterie
arhitectonică meritând să ﬁe înscrisă în agenda de restaurări a CAPI.

Spirit
pragmatic şi suﬂet mare

PIATRA NEAMŢ

Corul „Macabeii” al Liceului de artă „Victor
Brauner”, condus de Toader Mocanu, a urat un
bun venit muzical delegaţiei. Dr. Aurel Vainer a
amintit că, în 2008, la Piatra Neamţ a întrunit
cel mai mare număr de voturi. Ing. Abraham
Ghiltman a expus impresionantul C.V. al candidatului, recomandându-l pentru o nouă legislaţie. După ce şi-a dezvăluit legăturile afective cu
Piatra Neamţ, o parte din familie ﬁind originară
din acest oraş, ing. Rudy Marcovici a făcut
un rezumat al activităţii CAPI în ultimii ani, cu
date şi cifre, pentru reabilitări şi întreţineri de
sinagogi şi cimitire, sedii de comunităţi, Centre
de Instruire şi Recreere, relevând contribuţia
candidatului
în obţinerea
de fonduri de
la Ministerul
Culturii şi
Patrimoniului Naţional,
Secretariatul de Stat
pentru Culte, Primăria
Municipiului
Bucureşti,
Direcţia de
Relaţii InteEmil Nadler, preşedinte
retnice. PreCE Piatra Neamţ
zenţa domniei sale în
Parlament este o speranţă de continuitate în
direcţia alocărilor pentru conservarea patrimoniului sacru. Un spirit pragmatic şi un suﬂet
mare, având o forţă de implicare care-l determină să muncească mai mult decât oricând. A
fost schiţa de portret făcută de Edi Kupferberg
candidatului F.C.E.R., dătătoare de încredere
pentru un nou mandat. Un optimist, adept al
facerii de bine – Anette Vainer. Preşedintele
Comunităţii, Emil Nadler, a oferit Diplome
de recunoştinţă unor neevrei simpatizanţi ai
obştii: profesoarelor Doina Sandulovici şi Luminiţa Moscalu, economistului Vasile Ouatu.
Şi un moment aniversar – ziua de naştere a
cameramanului Sandu Câlţia. Dr. Aurel Vainer
a răspuns întrebărilor din sală, a mulţumit
preşedintelui de comunitate, a evocat memoria
fostului preşedinte, regretatul Hary Solomon
z.l., suﬂetul reabilitării Sinagogii din Lemn
„Baal Şem Tov”.

Un om care
nu se opreşte în faţa greutăţilor
ROMAN

Preşedintele Comunităţii, prof. Iancu
Wexler, a făcut un scurt istoric al comunităţii, amintind personalităţi culturale evreieşti
originare din Roman. „Mi-am împlinit un vis:
restaurarea Templului Leipziger, unde oﬁciez
(Continuare în pagina 8)
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VOTAŢI TORA, MENORA ŞI STEAUA LUI DAVID!
Dr. Aurel Vainer în campanie
electorală în Transilvania şi Banat
În perioada 18-23 noiembrie a.c., dr.Aurel Vainer, candidatul F.C.E.R. pentru Camera
Deputaţilor, şi-a continuat turneul electoral şi s-a întâlnit cu alegătorii din Transilvania şi
Banat. El a vizitat comunităţile din Alba Iulia, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Baia Mare, Sighetu
Marmaţiei, Satu Mare, Oradea, Arad, Lugoj şi Timişoara, iar la începutul lui decembrie urma
să se întâlnească cu alegătorii din Bucureşti, din nou, cu cei din Tel Aviv şi Chişinău.

„Voi interveni când este
vorba de binele oamenilor”

Iancu Wexler, preşedinte CE Roman
în limita posibilităţilor”, a mărturisit vorbitorul,
arătând că activitatea dr. Aurel Vainer, reﬂectată în Realitatea Evreiască, ne determină
să-i acordăm votul. Candidatul a menţionat
ajutorul dat de un ﬁu al Romanului, Silviu
Vexler, nepotul preşedintelui de comunitate.
Împletirea vieţii comunitare cu a celei ştiinţiﬁce,
înzestrările native ale candidatului, şcoala
vieţii l-au condus la reuşitele cunoscute, a
spus ing. Abraham Ghiltman. Realizările CAPI
au fost datorate (a spus ing. Rudy Marcovici)
sprijinului ﬁnanciar obţinut de dr. Aurel Vainer.
În tradiţia iudaică, Dumnezeu e deﬁnit prin
ceea ce nu este, a arătat Edi Kupferberg. De
aceea, dacă nu vă plac oamenii care muncesc
de dimineaţa până noaptea, deschişi spre
societate în acord cu tradiţiile noastre proprii,
încercând să medieze conﬂicte, nu-l votaţi pe
dr. Aurel Vainer. Dacă – da… Un om care nu
se opreşte în faţa greutăţilor când ştie că are
ceva de făcut: aşa l-a deﬁnit Anette Vainer.
Reprezentantul Societăţii Culturale „Clepsidra”, Dan Dimitriu, a propus inaugurarea unei

Reuniune electorală la Roman
plăci memoriale pe faţada casei unde a creat
Max Blecher. Prof. Ioan Dobreanu a prezentat
auditoriului descoperirea unui cimitir evreiesc
la Găliuţaşi, judeţul Harghita.

În apărarea
tuturor membrilor de
comunităţi evreieşti

BACĂU

O sală cu o capacitate de 75 de locuri, unde
se stătea în picioare! O audienţă neobişnuită
pentru o comunitate mică, semniﬁcativă pentru
interesul evreilor băcăuani şi al prietenilor lor
pentru candidatul F.C.E.R., motivat de preşedintele comunităţii, Hary Vidgar. „De când e în
Parlamentul României, dr. Aurel Vainer a luat
apărarea tuturor membrilor comunităţilor din
ţară”. „Un om la care găsesc întotdeauna un
sfat înţelept”, a spus deputatul Gabriel Vlase
despre dr. Aurel Vainer. Realizările de marcă
ale candidatului sunt garanţia celor viitoare, a
opinat ing. Abraham Ghiltman. Dacă oamenii
îl susţin şi au încredere în el, atunci e bine să
ﬁu de partea lor, a considerat Anette Vainer.
Sintetizând activitatea CAPI, ing. Rudy Marcovici a evidenţiat rolul candidatului şi în acest
domeniu. În momente economice diﬁcile, cum
este şi cel prezent în Europa, implicit – România, cresc tendinţele xenofobe, antisemite
în societate, a spus Edi Kupferberg. Există
în Talmud o aﬁrmaţie: „Legea ţării e Legea”.
Şi privitor la respectarea ei, trebuie amintit
că evreii nu numai că nu au surpat, dar au

Deputat Gabriel Vlase
dezvoltat economia României, au contribuit
la viaţa ştiinţiﬁcă, culturală a ţării, au luptat
în războaiele de independenţă şi reîntregire
fără a avea cetăţenie română. Este beneﬁc
faptul că, în România de astăzi, minorităţile
naţionale sunt prezente în Parlament. Dr. Aurel
Vainer este un om care ştie să lupte pentru
binele Cetăţii şi al populaţiei evreieşti, este un
factor de echilibru în comunitatea evreiască şi
promovează tinerii pentru ca ea să aibă viitor.
În numele Asociaţiei Cultului Eroilor – Filiala
Bacău a vorbit col. (r) Nicolae Irimia, arătând
că Asociaţia omagiază în ﬁecare an memoria
unui ostaş evreu erou, din Moineşti, căzut în
războiul de reîntregire. Candidatul a mulţumit
tuturor celor care-l sprijină.

„O lecţie
de viaţă pentru noi toţi”

PLOIEŞTI

„Mica serenadă” de Mozart, interpretată
de cvartetul de coarde al Filarmonicii ploieştene, de care s-a
ocupat Iancu Munteanu, a dat
întrunirii, moderată de preşedintele comunităţii, ing. Adela
Herdan, o notă de distincţie.
Preşedintele Camerei de Comerţ
şi Industrie – Prahova, Aurelian
Gogulescu, a transmis mesajul
de susţinere în campania electorală al viceprimarului Iulian
Liviu Teodorescu şi, în calitate
de colaborator timp de 20 de ani
al candidatului, a vorbit despre
seriozitatea, profesionalismul,
discernământul, înţelegerea
colegilor din domeniul comercial
care-l caracterizează. „Dr. Aurel
Vainer este o lecţie de viaţă
pentru noi toţi”. Pornind de la salutul evreiesc „Şalom” – „Pace”,
adresat publicului de candidat,
preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, a
arătat că această aspiraţie a tuturor oamenilor de pe planetă, este din păcate, negată de
mişcarea teroristă, nu – „militantă”, din Fâşia
Gaza şi a propus un moment de reculegere
pentru toţi civilii de ambele părţi care şi-au
pierdut viaţa în atacuri armate. Cariera didactică, de economist, calităţile incontestabile
în management, respectul pe care-l impune
datorită unei prestaţii elegante, cu bun simţ
în Parlament fac din domnia sa un om fără
pereche în societatea românească.
După un intermezzo muzical, la care şi-au
dat concursul cvartetul sus citat, compozitorul
şi chitaristul Laurenţiu Ganea, a vorbit dr.
Alexandru Elias, membru în Comisia de Etică
a F.C.E.R. A fost un punct de vedere al cuiva
căruia nu-i este indiferent ce se întâmplă cu
poporul român, cu România, cine intră în Parlamentul ei. Vorbitorul a evidenţiat demnitatea
şi curajul candidatului în aﬁrmarea unei poziţii,
ţinuta civilizată, apelul la argument. În calitate
de fost preşedinte al comunităţii ploieştene,
fost director al DASM, ing. Nilu Aronovici
a sintetizat etape parcurse de candidat ca
preşedinte al F.C.E.R.: a venit, a cunoscut colaboratorii, a învăţat, s-a aşezat, a construit o
echipă, a iniţiat proiecte, s-au văzut rezultate,
a evoluat, s-a făcut apreciat, a fost mediatizat.
Are o mare putere de muncă, spirit de creativitate, multă voinţă, capacitate de detectare a
noi lideri tineri. Gilu Iuftaru, vicepreşedinte al
Comunităţii ploieştene, şi Isac Wolf au ridicat
probleme de actualitate politică internă, la care
a răspuns candidatul F.C.E.R.
IULIA DELEANU

În toate comunităţile, dr. Aurel Vainer şi-a
prezentat principalele puncte ale programului
său electoral. El a subliniat că reprezintă, în
primul rând, interesele populaţiei evreieşti,
dar, ca şi în legislatura precedentă, şi pe cele
ale mediului de afaceri din care provine şi pe
care-l cunoaşte foarte bine. Aceste preocupări
s-au concretizat şi în mandatul precedent,
aşa cum a reieşit din documentarele care au
fost prezentate la toate întâlnirile cu alegătorii
despre experienţa celor patru ani de activitate
parlamentară. Dr.A Vainer a explicat celor prezenţi la întâlniri simbolurile şi sloganurile sale
electorale – Tora, Menora şi Steaua lui David,
toate - simboluri ale iudaismului, semniﬁcând
înţelepciunea, legea, lumina, tradiţiile istorice
ale poporului evreu , iar în ceea ce priveşte
ultima – suferinţele evreilor în timpul celui
de-al doilea război mondial dar şi renaşterea
poporului prin crearea Israelului. „Un nou
început, o nouă viziune, o voce puternică”, a
arătat el, înseamnă, pe de o parte, începutul
unui nou mandat, cel de-al treilea, pentru el,
dar şi dezideratul reînnoirii parlamentului,
introducerii unui spirit nou, de civilitate, de
dialog şi de confruntări, nu între duşmani
politici, ci între adversari politici, aşa cum a
aﬁrmat marele om politic Iuliu Maniu. “Viziunea nouă“, mai diﬁcil de realizat în actualele
condiţii economice, se referă la urmărirea cu
atenţie a evoluţiei evenimentelor politice şi
economice din România, din Europa şi din
lume şi, în concordanţă cu acestea, iniţierea
sau sprijinirea unor măsuri care să ducă la
îmbunătăţirea situaţiei cetăţenilor, indiferent
dacă sunt sau nu evrei. „Vocea puternică”
va însemna susţinerea tuturor ideilor care
aduc binele oamenilor şi combaterea celor
care le dăunează. El a mai precizat că va
interveni numai acolo unde se simte pregătit, dar întotdeauna dacă este vorba de
binele oamenilor. Ca deputat al comunităţii
evreieşti, se va preocupa în continuare de
păstrarea moştenirii culturale şi religioase
iudaice şi de combaterea antisemitismului,
de asigurarea unor condiţii de viaţă mai bune
supravieţuitorilor Holocaustului în favoarea
cărora va şi acţiona în Parlament. Relaţiile
cu Israelul, supravieţuirea statului evreu vor
rămâne în continuare prioritare. În toate adunările electorale, preşedintele F.C.E.R. şi-a
manifestat sprijinul pentru Israel în situaţia
diﬁcilă prin care a trecut acesta, solidaritatea
faţă de suferinţele populaţiei, ameninţată cu o
ploaie de rachete, şi şi-a manifestat speranţa
că încetarea focului se va transforma într-o
pace durabilă. Pe parcursul întâlnirilor, el s-a
referit şi la rolul şi importanţa minorităţilor
care trăiesc în România şi la colaborarea din
cadrul Grupului Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale, precum şi la modalitatea în care
el, atât în calitate de deputat, cât şi de preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România, a promovat ecumenismul,
relaţiile interconfesionale. Dr. Aurel Vainer a
mai arătat că, deşi are o vârstă, este gata să
reprezinte etnia şi să muncească pentru ea,
„cât va vrea şi-l va lăsa Dumnezeu”.

Alba Iulia

„Admir înţelepciunea
poporului evreu”
Prima oprire a „caravanei electorale” a
fost Alba Iulia. După prezentarea programului
dr-ului Vainer, numeroşi participanţi au luat
cuvântul ca să-i susţină candidatura. Ing. Lia
Borza, preşedintele Comunităţii Evreieşti din
localitate, l-a caracterizat drept o persoană
cu o mare capacitate de muncă, o memorie
extraordinară şi putere de convingere, un
talentat mediator de conﬂicte. Este convinsă
că şi în viitorul parlament ne va reprezenta cu
cinste. Viorel Bumbu, reprezentantul comunităţii romilor, a vorbit despre bunele relaţii pe
care le-a avut cu evreii încă din copilărie, de

la care a învăţat calităţi cum ar ﬁ respectul şi
cinstea, pe care şi „comunitatea romă ar trebui
să le preia” a spus vorbitorul. El a găsit multe
elemente comune între cele două etnii, printre
care şi capacitatea de supravieţuire în Holocaust. Se alătură strădaniilor candidatului vizând
combaterea xenofobiei şi promovarea relaţiilor
interetnice. Prezent la adunare, Corneliu Orzea, preşedintele Camerei de Comerţ Alba şi
vechi prieten al candidatului, a scos în evidenţă strădaniile dr. Aurel Vainer pentru reînvierea
şi menţinerea în viaţă a camerelor de comerţ,
în poﬁda celor care vor să le desﬁinţeze. Este
convins că şi în următorul mandat va sprijini
mediul de afaceri. Prof. Tito Vârciu a apreciat
înţelepciunea poporului evreu, căruia i se datorează creştinismul, s-a pronunţat împotriva
falsiﬁcatorilor istoriei şi şi-a exprimat dorinţa
ca evreii să se întoarcă la Alba Iulia, pentru
ca frumoasa sinagogă să ﬁe din nou plină.
Ing. Albert Kupferberg, secretarul general al

Albert Kupferberg,
secretar general al F.C.E.R.
F.C.E.R., a arătat că democraţia în Federaţie a
fost implementată după alegerea lui A. Vainer
ca preşedinte al F.C.E.R., el i-a promovat pe
tineri, iar candidatura lui la Camera Deputaţilor
a fost susţinută de întreg Consiliul de Conducere. Edi Kupferberg, directorul Cancelariei
Rabinice, a evocat contribuţia minorităţilor la
formarea României Mari, când ele au votat
unirea. Acesta a fost fundamentul istoric al
drepturilor minorităţilor iar România este printre puţinele ţări care dă minorităţilor dreptul să
participe la viaţa parlamentară. Chiar dacă
numărul lor este mic, este vorba de rolul lor
istoric, de aportul lor în numeroase domenii
ale vieţii. El a subliniat că, în mandatul actual,
Aurel Vainer nu a fost ales numai de evrei ci
şi de români, ceea ce demonstrează calităţile
lui, faptul că reprezintă interesele tuturor, nu
numai ale minorităţilor. De aceea, consideră
că este cel mai potrivit candidat al comunităţii
noastre şi al multor români. Ec.Silvian Horn,
directorul de cabinet al preşedintelui Vainer, a
scos în evidenţă extraordinara lui capacitate
de muncă.

Târgu Mureş Teatrul „Ariel”

există datorită
preşedintelui Vainer

În aceeaşi zi, dr.Aurel Vainer s-a întâlnit
cu alegătorii din Târgu Mureş. Preşedintele
Comunităţii Evreieşti, ing. Vasile Dub, a prezentat delegaţia, precum şi invitaţii la adunare
-Lokodi Edit Emöke, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, candidat UDMR la
Camera Deputaţilor, Karoly Kerekes, deputat
UDMR şi Vasile Pop, preşedintele Camerei
de Comerţ Mureş. După prezentarea de către
dr. A. Vainer a programului electoral, a luat
cuvântul Karoly Kerekes, care a vorbit despre
excelentele relaţii cu comunitatea evreiască,
(Continuare în pagina 9)
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VOTAŢI
(Urmare din pagina 8)

AUREL VAINER

El şi-a motivat susţinerea pentru A. Vainer
prin necesitatea continuităţii în munca parlarelaţii cu caracter istoric încă de pe vremea mentară, precum şi prin modalitatea în care a
rabinului Rosen, şi despre demersurile comu- reuşit să dinamizeze activitatea în Federaţie.
ne cu A.Vainer în domeniul legii retrocedărilor. Ing. Andrei Zador, membru al Comitetului
de Conducere al
comunităţii locale,
a arătat că prin
venirea lui Aurel
Vainer la Federaţie
a apărut un nou
spirit în relaţiile
dintre aceasta şi
comunităţi. Pentru
noi, clujenii, până
atunci, activitatea
Federaţiei era ca o
ceaţă, exista o lipsă de transparenţă
în întocmirea bugetului, în luarea
unor hotărâri, chiar
la alegeri. După
2005 lucrurile s-a
Întâlnirea de la Târgu Mureş
schimbat în bine,
tot managementul
Ing. Albert Kupferberg s-a referit la activitatea F.C.E.R. s-a modiﬁcat esenţial. Înainte, prefructuoasă ca deputat a candidatului, măsu- şedinţii Federaţiei nu veneau la Cluj, dar dr.
rile luate de el pentru renaşterea interesului Aurel Vainer s-a întâlnit adesea cu membrii
faţă de iudaism şi a subliniat avantajul ca un vomunităţii clujene. Preşedintele F.C.E.R.
deputat să ocupe şi funcţia de preşedinte al a ajutat şi la soluţionarea unor probleme, a
Federaţiei. Vasile Pop, preşedintele Camerei manifestat o apropiere faţă de comunitate. În
de Comerţ Mureş, a evocat vechea colaborare acest context, ing. Zador a ridicat problema
pe care a avut-o cu Aurel Vainer, remarcând complexului comunitar evreiesc de la Cluj care
că avea întotdeauna uşa deschisă. A apreciat este într-un proces de expertiză tehnică şi a
profesionalismul acestuia şi a declarat că, rugat Federaţia ca, după ﬁnalizarea expertizei,
dacă numai 20 la sută din deputaţi şi senatori să se preocupe de planul de ﬁnanţare. Ing.
ar ﬁ oameni ca Aurel Vainer şi Karoly Kerekes, Zador a declarat că va susţine candidatura
Parlamentul ar arăta altfel. Lokodi Edit Emöke actualului deputat deoarece colaborarea dintre
i-a mulţumit preşedintelui Vainer pentru ajuto- el şi comunitatea clujeană a avut rezultate
rul şi deschiderea manifestate de F.C.E.R. faţă beneﬁce. Edi Kupferberg a apreciat spiritul
de cererea Consiliului Judeţean de a achiziţi- multietnic caracteristic Clujului şi faptul că s-a
ona clădirea fostei Case de cultură a evreilor, reuşit ca o parte din sinagogi să ﬁe preluate şi
care astăzi este un modern teatru pentru copii. folosite în scopuri culturale, fără să ﬁe afectat
În clădirea teatrului a fost organizat şi un mic caracterul iudaic al clădirii. De fapt, esenţa
colţ muzeistic, care să amintească de trecutul sinagogilor - de loc de întâlnire - s-a păstrat, ca
iudaic al locului. (După terminarea întâlnirii cu şi valoarea lor simbolică, redată prin îndemnul
alegătorii, delegaţia din Bucureşti a vizitat tea- scris pe perete: “Adu-ţi aminte în casa cui te
trul). În cuvântul său, Edi Kupferberg a pornit aﬂi” – îndemn la respectul şi cinstirea celor
de la pilda biblică a celor 10 soli trimişi să vadă care vin aici. Ar ﬁ bine ca îndemnuri de acest
Canaanul înainte ca evreii să-l cucerească şi fel să se găsească şi în Parlament. Mai există
când numai doi din 10 au văzut adevărul, şi- totuşi şi oameni politici care ţin minte astfel de
au dat seama de potenţialul ţării. În astfel de cuvinte şi, potrivit opiniilor pe care le-a ascultat
crize există oameni necesari care ştiu să-şi din partea multora, un astfel de om este şi
imagineze viitorul şi un astfel de om este şi Aurel Vainer - echilibrat, în relaţii civilizate cu
Aurel Vainer, un om care înţelege tendinţele toţi şi care luptă pentru binele tuturor. Silvian
şi doreşte un viitor bun pentru toţi, iar, ca Horn l-a caracterizat pe Aurel Vainer “un om
minoritar, ştie să-şi păstreze rolul de element în vârstă, cu suﬂet tânăr”, cu o capacitate de
nelipsit al societăţii pe toate planurile. Prof. muncă ieşită din comun. El a menţionat că
Gheorghe Diamantstein, membru al conducerii A.Vainer a fost singurul deputat minoritar care
comunităţii, a întrebat despre felul în care sunt a ajutat la refacerea unor biserici ortodoxe.
aleşi deputaţii minoritari şi a primit răspuns Jurnalista Andrea Ghiţă, membră a Consiliului
de la Aurel Vainer. Marin Dascăl, membru al de Conducere al F.C.E.R., a vorbit despre
comunităţii Târgu Mureş, şi-a exprimat speran- ajutorul pe care l-a primit de la preşedintele
ţa că viitorul deputat al evreilor, împreună cu Vainer, pe care l-a caliﬁcat drept înţelept şi cu
deputaţii UDMR, vor avea o voce puternică în tact, vorbind în limba ﬁecăruia, indiferent de
Parlament, dorinţa lui ﬁind să devenim cu toţii ierarhia socială. A.Vainer şi V. Pambuccian
sunt singurii deputaţi ai minorităţilor cunoscetăţeni europeni.
cuţi de propriii alegători. Andrei Klein a atras
atenţia asupra manifestărilor negaţioniste şi
Cluj
necesităţii cunoaşterii Holocaustului. Av. Al.
Virgil Voicu s-a pronunţat pentru libertatea
de opinii în cadrul comunităţii, l-a considerat
pe Vainer singura persoană care transmite
La 19 noiembrie, candidatul F.C.E.R. mesajele comunităţilor. El şi-a manifestat înîn Camera Deputatilor, dr. Aurel Vainer, s-a crederea în acest candidat şi i-a cerut să ducă
întâlnit cu alegătorii din Cluj-Napoca şi Baia până la capăt ceea ce a întreprins pentru evrei.
Mare. Adunarea de la Cluj a fost deschisă de R. Stejărel, directorul Muzeului de la Şimleu
preşedintele Comunităţiii Evreilor din localita- Silvianiei, a mulţumit pentru suportul ﬁnanciar
te, ing. Robert Schwartz. După ce A.Vainer şi-a dat de Federaţie şi implicarea personală a
prezentat programul iar participanţii au luat la preşedintelui Vainer în renovarea muzeului.
cunoştinţă, prin intermediul documentarelor,
Dr. Aurel Vainer a răspuns unor întrebări,
activitatea candidatului în ultimul său man- legate de raporturile Grupului Parlamentar
date, a luat cuvântul ing. Albert Kupferberg. al Minorităţilor Naţionale faţă de guvern,
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pecizând punctual domeniile în care au fost
de acord cu guvernul şi unde nu. El a arătat
că legea care condamnă antisemitismul şi
xenofobia va ﬁ îmbunătăţită, a vorbit despre existenţa antisemitismului pe internet,
fenomen împotriva căruia nu s-au putut găsi
deocamdată soluţii. În Parlamentul României,
cu excepţia Partidului România Mare, nu au
existat manifestări de antisemitism, dar există
semne naţionaliste, antieuropene.

Baia Mare

Acord
de colaborare cu Camera
de Comerţ din Maramureş
La Baia Mare adunarea a fost deschisă de
preşedintele Comunităţii Evreilor băimăreni,
ing. Nachman Salic, care a făcut o scurtă
trecere în revistă a vieţii şi activităţii dr. Aurel
Vainer. Prezentarea programului electoral
al candidatului a fost urmată de cuvântul lui
Gheorghe Marcaş, preşedintele Camerei de
Comerţ din Maramureş. El s-a referit la colaborarea îndelungată cu preşedintele F.C.E.R.
când acesta se ocupa de camerele de comerţ,
la legile la care au lucrat amândoi şi a decla-

Gheorghe Marcaş, preşedinte CCI Maramureş
rat că oamenii de afaceri îl vor susţine “ca
om de cameră”. În faţa adunării electorale,
A.Vainer şi Gheorghe Marcaş au semnat un
acord de colaborare reciprocă în care Camera de Comerţ îl va susţine pe candidat iar
el va promova legi de stimulare a activităţii
economice. Edi Kupferberg a vorbit despre
tendinţele de reformare a iudaismului de către
evrei cu viziune şi a făcut o diferenţiere între
un politician şi un om politic, acesta din urmă
reprezentând interese generale. Există un
număr foarte mic din această categorie dar
Aurel Vainer se aﬂă printre ei. Silvian Horn a
amintat despre respectul de care se bucura
candidatul F.C.E.R. Ştefan Frond, preşedintele societăţii “Pro Iudaica”, a atras atenţia
asupra manifestărilor antisemite din Europa,
pe care trebuie să le cunoaştem deoarece
tot ce se întâmplă în Europa ne interesează
şi pe noi.

marcante din oraş, prieteni ai comunităţii.
După ce a fost prezentat programul electoral
al dr. Aurel Vainer, a luat cuvântul primarul
Sighetului. Acesta a apreciat activitatea lui A.
Vainer în parlament, spirjinul acordat oraşului
Sighet şi a aﬁrmat că va ﬁ întotdeauna la dispoziţia comunităţii evreieşti, ca şi până acum.
Senatorul Bîrlea şi-a manifestat bucuria că
se poate întâlni cu candidatul F.C.E.R. şi a
subliniat că Sighetul este un model de convieţuire şi comportament între etnii, în poﬁda
vicisitudinilor istorice. Aurel Vainer, a spus
senatorul, nu apără doar interesele etniei
sale, ci principii, valori umaniste universale.
El a declarat că va ﬁ întotdeauna alături de
acesta în demersurile privind respingerea
negaţionismului, apărarea drepturilor omului,
a identităţii etnice şi culturale. Reprezentând
PNL la Ierusalim, s-a întâlnit cu oameni politici israelieni şi şi-a dat seama de strategia
Israelului în condiţiile de acolo, motiv pentru
care va ﬁ solidar cu Aurel Vainer în susţinerea
Israelului. Seres Istvan a aﬁrmat că ar ﬁ bine
ca toţi parlmentarii să facă atât cât fac minoritarii. UDMR reprezintă toată ţara, nu separatismul şi are ţeluri comune pentru comunităţi.
Edi Kupferberg a subliniat rolul şi contribuţia
minorităţilor în crearea naţiunii şi aportul lui
Aurel Vainer în promovarea unor legi care
urmăresc binele oamenilor. Jacob Horowitz,
reprezentantul comunităţii Satmarer, i-a mulţumit lui Aurel Vainer pentru tot ce a făcut în
favoarea evreilor. Prof. Maria Trifoi a apreciat
că alegerea unui om ca Aurel Vainer este un
câştig pentru Parlament. Iosif Tannenbaum,
membru al comunităţii, a considerat că Aurel
Vainer reprezintă mesajul evreilor în lume.
Dr.Vasile Bodnar a pledat pentru înţelepciunea vârstnicilor. Silviu Vexler, consilier
personal al preşedintelui F.C.E.R., a scos
în evidenţă bunele relaţii ale Federaţiei cu
Patriarhia. Dr. Mihai Dăncuş, .fost director
al Muzeului “Elie Wiesel”, a arătat că Aurel
Vainer nu susţine numai comunitatea evreilor
din Sighet ci interesul tuturor sighetenilor.
Prof. Petre Ganz a subliniat aceeaşi idee.
Ing. Hari Marcus l-a caracterizat pe candidat
drept foarte bine pregătit şi om de omenie.

Satu Mare

“Avem nevoie
de oameni de calitate
în Parlament”

La Satu Mare, preşedintele Comunităţii, av.
Nicolae Decsei, l-a introdus pe Aurel Vainer
iar, după ce acesta şi-a prezentat programul,
mai mulţi particpanţi au luat cuvântul. Edi
Kupferberg a vorbit despre valoarea omului în
iudaism, menţionând că Aurel Vainer este un

Sighetu Marmaţiei

A. Vainer apără principii,
valori umaniste
Adunarea electorală de la Sighet, din
20 noiembrie, a fost deschisă de ing. Hary
Marcus, preşedintele Comunităţii Evreilor
din localitate, în prezenţa primarului oraşului,
Ovidiu Nemeş (PNL), senatorului Gheorghe
Mihai Bîrlea (PDL), deputatului UDMR, Istvan Seres (vezi foto) şi a altor personalităţi

Prof. Ioan Corneanu
exemplu în acest sens. Academician prof. dr.
Virgil Enăchescu a enumerat trei motive pentru
care Aurel Vainer trebuie să ﬁe reales, printre
care şi ideea că avem nevoie de oameni de calitate în Parlament, aşa cum este Aurel Vainer.
Prof. dr. Ioan Corneanu, autorul unei Istorii a
evreilor din Satu Mare, a apreciat verticalitatea
candidatului, străduinţele lui de a elabora legi
în favoarea oamenilor şi prezenţa comunităţii
evreilor din acest oraş, “mică dar foarte activă”.
Gabriela Culic, director al Camerei de Comerţ
Satu Mare, a pus accentul pe activitatea lui
Aurel Vainer în favoarea mediului de afaceri.
Av. Nicolae Decsei a remarcat vitalitatea
candidatului şi a recomandat celor prezenţi
să-l voteze.

Edy Kupferberg, directorul Cancelariei Rabinice, şi
jurnalist Andrea Ghiţă, membri ai C.D. al F.C.E.R.

(Continuare în pagina 10)
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VOTAŢI TORA, MENORA ŞI STEAUA LUI DAVID!
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Oradea

Model de corectitudine
şi profesionalism
La Oradea, în ziua de 21 noiembrie, întâlnirea cu alegătorii a fost precedată de cuvântul
introductiv al preşedintelui comunităţii, ing.
Felix Koppelmann care a subliniat importanţa
prezenţei minorităţilor în parlament, precizând
că dr. Aurel Vainer i-a reprezentat pe evrei cu
demnitate. Ing. Koppelmann a vorbit despre
simpatia de care se bucură preşedintele
F.C.E.R. şi comunitatea din Oradea, ilustrată

gramul electoral al candidatului. Au urmat
luările de cuvânt. Deputat Claudia Boghicevici
(PDL), care a ţinut să participe la întâlnire, a
menţionat buna colaborare în Parlament cu
A. Vainer, pe numeroase proiecte sociale, ea
considerându-l o persoană respectată. Ea
şi-a manifestat de asemenea solidaritatea
cu poporul evreu în suferinţă. Silvian Horn a
scos în evidenţă experienţa îndelungată a lui
A. Vainer în munca parlamentară, alăturându-ise acestei idei Edi Kupferberg şi Silviu Vexler.
Arthur Homiuc, preşedintele societăţii “Amicii
Regelui Mihai”, a mulţumit pentru colaborarea
de-a lungul timpului între comunitatea evreilor
şi familia regală. Aurel Vainer a răspuns apoi
unor întrebări legate de activitatea parlamentară şi probleme de legislaţie, apoi a vizitat
căminul vârstnicilor.

Lugoj

O voce puternică
Prima întâlnire electorală din
22 noiembrie s-a desfăşurat la
Lugoj. Adunarea a fost deschisă
de ing. Ivan Bloch, preşedintele
Comunităţii Evreilor din oraş.
A.Vainer şi-a prezentat programul electoral. Primul vorbitor
a fost Sorin Stragea, deputat
Cornel Popa, preşedintele CJ Bihor, şi ing. Felix
USL, care a arătat că a venit
Koppelmann, preşedintele CE Oradea
la această adunare din respect
pentru comunitatea evreiască şi
şi de prezenţa numeroaselor personalităţi la pentru Aurel Vainer. Împărtăşeşte cu acesta
această adunare. După ce candidatul şi-a pre- părerea despre Parlament, unde există colegi
zentat programul, a luat cuvântul ing. Cornel buni, indiferent de partidele din care provin,
Popa (USL), preşedintele Consiliului Judeţean dar şi persoane care nu au ce căuta acolo.
Bihor. El a arătat că se alătură mesajului de Aurel Vainer este o voce puternică şi, în afară
pace al lui Aurel Vainer legat de conﬂictul din de preocupările lui pentru mediul de afaceri, a
Orientul Mijlociu şi este ataşat cauzei drepte luat atitudine când un minoritar a fost atacat.
a Israelului. După părerea lui, Vainer nu ar Deputaţii din Grupul Minorităţilor sunt persoavea nevoie de campanie electorală, toată nalităţi puternice, reprezentând un factor de
lumea cunoscând activitatea lui în Parlament echilibru. Jurist Paul Sterescu (membru în
şi în Camera de Comerţ. In Parlamentul Comitetul de Conducere al Comunităţii din
României, el este un model de corectitudine,
profesionalism, blândeţe suﬂetească şi ştie să
folosească forţa argumentului, este un exemplu de modestie. General în retragere Ioan
Creţ, preşedintele Uniunii Cadrelor Militare în
Rezervă şi Retragere din Oradea, a menţionat
că, din cuvântarea lui A. Vainer, şi-a dat seama
că este un om bine pregătit, tolerant şi optimist.
Vorbitorul a subliniat necesitatea cunoaşterii
istoriei poporului evreu, ţinând cont de rolul
comunităţii evreieşti din Oradea. Dr. Sonia
Drăghici, deputat PSD, şi-a manifestat simpatia faţă de colegul să u din Cameră şi a arătat
că-l caracterizează solicitudinea. Aurel Vainer
este un economist excepţional iar luările lui de
cuvânt au avut întotdeauna un miez. Ar trebui
Deputaţii Sorin Stragea şi dr. Aurel Vainer
să avem mai mulţi parlamentari cu notorietate
şi profesionalism cum este Aurel Vainer, a spus
ea. Ilie Bolojan, primarul din Oradea (PNL), a Timişoara), a apreciat activitatea lui Aurel Vaevocat colaborarea reciprocă dintre Primărie iner atât în Camera de Comerţ, cât şi în cadrul
şi comunitatea evreiască, exprimându-şi res- Federaţiei şi al Parlamentului, iar rezultatele
pectul pentru ce a făcut comunitatea evreilor obţinute îl îndreptăţesc să candideze a treia
orădeni. Evreii trebuie să aibă candidaţi valo- oară. Ing. Rudy Marcovici, director al CAPIroşi cum este şi Aurel Vainer. Edi Kupferberg a F.C.E.R., a scos în evidenţă eforturile lui Vainer
vorbit despre nevoia de pace, element preţuit în Parlament şi în alte direcţii pentru a obţine
în Tora. Există oameni, nu mulţi la număr care fonduri vizând reabilitarea sinagogilor. Silvian
cred în pacea dintre evrei şi celalalte culte şi Horn a recomandat alegătorilor să-l voteze pe
Aurel Vainer este acel om care înţelege acest candidat. Jurnalista Patricia Ghemes şi-a exlucru şi acţionează pentru pace. Silviu Vexler primat speranţa într-un sprijin mai mare pentru
a menţionat străduinţele preşedintelui F.C.E.R. refacerea patrimoniului evreiesc al Lugojului.
pentru restaurarea sinagogilor.

Arad

O persoană respectată
În după amiaza aceleiaşi zile, preşedintele
F.C.E.R. a participat la adunarea electorală
de la Arad. Preşedintele Comunităţii Evreilor
arădeni, ing. Ionel Schlesinger, l-a prezentat
alegătorilor care au luat la cunoştinţă pro-

Timişoara

Comunitatea
evreilor a ales bine

Adunarea electorală de la Timişoara, din
după-amiaza aceleiaşi zile, prezidată de dr.
Luciana Friedmann, preşedintele Comunităţii
Evreieşti timişorene, s-a bucurat de prezenţa
unor personalităţi importante ale oraşului, şi
judeţului Timiş - prefectul şi primarul, deputaţi,

Deputat Claudia Boghicevici
şi preşedintele CE Arad, Ionel Schlesinger

Vorbind alegătorilor din Timişoara
cadre universitare. După prezentarea programului electoral al candidatului F.C.E.R. şi a
documentarelor despre activitatea deputatului,
a luat cuvântul Nicolae Robu, primarul Timişoarei (PNL). El a scos în evidenţă contribuţia
Partidului Liberal în realizarea României Mari,
care a dorit ca aceasta să ﬁe un stat al cetăţenilor, indiferent de minoritate. În Timişoara,
el preţuieşte toate minorităţile inclusiv pe cea
evreiască. Faptul că suntem aliaţi este un lucru
bun, dar în complexitatea activităţii politice se
mai scapă cuvinte, a declarat el. Nicolae Robu
şi-a exprimat convingerea că va avea relaţii
bune cu minorităţile şi i-a urat succes lui A.
Vainer şi celorlalţi deputaţi ai minorităţilor, care
reprezintă o voce puternică în Parlament. Prefectul de Timiş, Eugen Dogariu, a menţionat
că, în calitatea pe care o are, nu are voie să
participe la adunări electorale, dar îl salută pe
A.Vainer şi-i mulţumeşte pentru ceea ce a făcut în calitate de preşedinte al F.C.E.R. pentru
comunitatea evreiască şi pentru Timişoara. Îi
urează succes şi promite întreaga deschidere
pentru comunitate. Duşan Popov, deputat al
minorităţii sârbe, a arătat că, prin nominalizarea lui Vainer, comunitatea evreilor a ales
bine, deoarece este un om de încredere , cu
experienţă de viaţă şi profesională, respectat
de colegi, care ştie să lupte cu argumentele
corespunzătoare pentru problemele Grupului.
Prof. univ.dr.Ştefan Drăgulescu, deputat PDL,
a aﬁrmat că dr. A. Vainer a reprezentat etnia
cu competenţă, inteligenţă şi responsabilitate.
Ing. Valeriu Tabără, deputat PDL, a apreciat

capacitatea de mediere a lui A. Vainer, manifestându-şi convingerea că va şti să netezească lucrurile în viaţa parlamentară şi să aducă
acel echilibru necesar activităţii. A fost cu el în
Israel şi a văzut că se bucură de prestigiu acolo, reprezentând o punte de legătură între Israel şi România. Pentru comunitatea evreiască
va ﬁ o cinste să aibă un astfel de reprezentant.
Prof. univ. dr. Victor Neumann a apreciat că
dr. Aurel Vainer reprezintă o legătură între
românitate şi evreitate şi că, având o viziune
pentru viitor, înseamnă că are o doctrină, o
ideologie. El a subliniat şi importanţa continuităţii în activitatea parlamentară, de aceea
desemnarea lui este o alegere bună, pe care
o va susţine. Ing. Rudy Marcovici a subliniat
demersul pentru reabilitarea patrimoniului
sacru, realizat şi prin intermediul dr. Vainer,
care a reuşit să obţină fonduri de la autorităţile de stat. Jurist Paul Sterescu a apreciat
activitatea sa ca deputat şi ca preşedinte al
Comunităţii, revigorarea vieţii comunitare prin
crearea centrelor culturale evreieşti. Dr.Dan
Mihăicuţă a aﬁrmat că se bucură de alegerea
lui pentru un nou mandat. Prof.Ana Schwartz
i-a cerut deputatului să se ridice în parlament
împotriva extremiştilor care vor reuşi să ﬁe
aleşi. Prof. Olimpia Cirimpei a mulţumit pentru
modelul cultural şi spiritual iudaic reprezentat
de comunitatea din Timişoara cât şi pentru
deschiderea şi apropierea manifestate de
preşedintele F.C.E.R.
Fiecare adunare electorală s-a încheiat cu
un mic program muzical-artistic.

Dr. Aurel Vainer se întâlneşte
cu alegătorii din Tel Aviv şi Chişinău
Pentru prima oară, deputatul F.C.E.R.
îşi face campanie şi peste hotare
Candidatul F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, se întâlneşte cu alegători din Israel şi
Republica Moldova. Luni, 3 decembrie 2012, la Tel Aviv are loc întâlnirea cu electoratul israelian, iar cu cel din Republica Moldova, întâlnirea va avea loc la Chişinău,
pe 5 decembrie.
Ca şi în ţară, publicul va ﬁ informat despre activitatea candidatului în Parlamentul
României.
Cuvântul de deschidere al evenimentului de la Tel Aviv va ﬁ rostit de Micha
Harish, preşedintele A.M.I.R. şi fost ministru, urmând un moment muzical susţinut
de Arie Leibish-Laiş.

De ce voi vota cu Aurel Vainer?
Întrebat de revista israeliană „Jurnalul săptămânii” de ce va vota cu dr. Aurel
Vainer la alegerile parlamentare, ing. Baruch Tercatin a răspuns:
„Noi, cetăţeni ai Israelului care avem şi cetăţenia română, avem o mare răspundere de a trimite în Parlamentul României un om ce a trecut prin Holocaust, care ştie
ce au fost pogromurile din Dorohoi, Bucureşti, Iaşi şi altele, ce au fost Transnistria,
Struma şi Mefkure şi tot ce s-a întâmplat cu evreii din România”.
Dintre succesele care îl recomandă pe Aurel Vainer la un al treilea mandat
de deputat al evreilor din România, Baruch Tercatin a menţionat că preşedintelui
F.C.E.R.„i se datorează faptul că guvernul român a hotărât ca în ziua de 9 octombrie
să ﬁe comemorat Holocaustul român”.
Dr. Vainer poate ﬁ felicitat de către toţi cei ce au la suﬂet soarta sinagogilor şi a
cimitirelor evreieşti, mai spune Baruch Tercatin. „Sunt mândru de faptul că a restaurat
Sinagoga Mare din Bucureşti, Templul Coral, Sinagogile din Iaşi, Roman, Rădăuţi,
toate - cu ajutorul guvernului român. Dr. Vainer, prin experienţa sa în economie, cu
o experienţă vastă la Camera de Comerţ, va şti să obţină bugete pentru cele 850
de cimitire evreieşti”, consideră coautorul „Enciclopediei rabinilor”.
„Ca deputat, Vainer va depune eforturi ca şi Guvernul român să participe la
ﬁnanţarea Muzeului evreilor sosiţi în Israel din România, construit la Roş Pina”.
„Mergeţi la vot şi votaţi „TORA, MENORA şi STEAUA LUI DAVID”, sigla electorală
a lui Aurel Vainer „deoarece el n-are nevoie de un birou la Tel Aviv, ﬁind cu noi 365
de zile pe an, cu trup şi suﬂet”, a adăugat Baruch Tercatin în „Jurnalul săptămânii”,
de unde am extras câteva pasaje. (A.M.)
Pagini realizate de Iulia DELEANU, Dan DRUŢĂ, Eva GALAMBOS,
Alexandru MARINESCU, Diana MEDAN. Foto: Sandu Câlţia, Silviu Vexler
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I U D A I C A
„Enciclopedia Rabinilor
din România“ lansată la
Universitatea Ebraică din Ierusalim
Intitulată „Enciclopedia Rabinilor din România” şi publicată în limba ebraică la
Ierusalim, la editura instituţiei Rabin Kook (”Mosad Harav Kook”), lucrarea recent
lansată are doi autori de prestigiu şi cunoscuţi în România şi Israel, şi anume ing.
BARUCH TERCATIN şi dr. LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI. “Entziklopedyah leyahaduth Romania: rabanim, admorim, manhigim, bathey-kneseth beavar ubehoveh” (în
traducere liberă: Enciclopedia evreimii române: rabini, admori hasidici, conducători
spirituali, sinagogi în trecut şi în prezent) a apărut în trei volume, însumând 1421
pagini, incluzând 3260 de rabini care au trăit în toate provinciile de pe teritoriul istoric
al României, acoperind istoria evreimii române în perioada cuprinsă între secolele
XVI – XXI, inclusiv în România interbelică, perioada de vârf a istoriei evreo-române
şi a vieţii ei spirituale, când metode de studiu al Torei de tradiţii diferite au venit în
contact strâns şi s-au reunit parţial, şlefuind faţetele iudaismului religios român.
Lansarea enciclopediei a avut loc la
ﬁnele lunii octombrie, la Centrul de Studiu
şi Cercetare a Istoriei Evreilor din Europa,
din cadrul Universităţii Ebraice din Ierusalim. Deschisă de doamna Ditza Goshen,
secretar academic al acestui Centru, seara
a fost prezidată de profesorul universitar
Shaul Stampfer, director al Centrului.
Au luat cuvântul câteva personalităţi din
lumea universitară, publică şi religioasă
din Israel. Rabinul Menachem Hacohen,
fost Mare Rabin al evreilor din România,
a menţionat importanţa lucrării pentru
cunoaşterea trecutului evreimii
române şi a studiului Torei în
rândul acesteia. El a menţionat
că, deşi în ultimele decenii au
apărut lucrări de istorie politică
a evreilor din România, o lucrare asupra istoriei religioase
lipsea: această enciclopedie
vine să completeze un asemenea spaţiu rămas vid şi
deschide drumul cercetării în
domeniul istoriei spiritualităţii.
El a povestit şi câteva amintiri
din perioada activităţii lui rabinice în România.
Profesorul universitar Moshe Idel, de la
Universitatea Ebraică şi Institutul Shalom
Hartman, ambele din Ierusalim, a făcut
unele analize statistice. După părerea
lui, numărul cărţilor scrise de rabini, ca
şi numărul evreilor din România, trebuie
analizate comparativ cu numărul cărţilor
româneşti apărute în această ţară, relativ la
numărul locuitorilor creştini. După părerea
lui, procentajul cărţilor ebraice (relativ la
numărul de rabini şi de locuitori evrei)
era procentual mai ridicat decât al cărţilor
româneşti faţă de numărul locuitorilor români. Din păcate, aceste cărţi au rămas
necunoscute în România, fiindcă erau
scrise în limba ebraică şi nu au atras atenţia
suﬁcient nici în Israel. El s-a referit, printre
altele, la volume despre Cabala, scrise de
rabini din România, de exemplu de Rabinul
Haim Mordechai Roller din Târgu-Neamţ.
Profesorul Idel a subliniat faptul că numele
unor localităţi din România sunt păstrate în

memoria colectivă în Israel, Statele Unite
ale Americii şi alte ţări datorită curţilor hasidice care păstrează numele lor iniţiale,
de exemplu Buhuşi, Vijniţa, Satu Mare şi
altele.
Profesorul universitar Carol Iancu, de la
Universitatea ”Paul Valéry” din Montpellier,
venit special în Israel pentru această lansare, a vorbit despre importanţa cercetării
istoriei vieţii spirituale şi religioase evreieşti
din România, adăugând importanţa apariţiei cărţii, care va inﬂuenţa viitorul cercetării
istorice în acest domeniu. El a menţionat că
unul dintre autori, ing. Baruch
Tercatin, este prietenul lui, iar
celălalt, dr. Lucian-Zeev Herşcovici, este fostul lui doctorand.
Profesorul Iancu a vorbit în
continuare despre fostul Şef
Rabin al evreilor din România
în perioada Holocaustului,
doctorul Alexandru Yehuda
Şafran, şi activitatea lui în
România în domeniile social,
politic şi religios. El a adăugat
că o serie de cărţi de istorie a
evreimii române vor apărea
în cadrul Centrului de studii
iudaice de la Universitatea ”Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, iar o primă carte din serie,
referitoare la profesori şi studenţi evrei la
această universitate ieşeană, deja a văzut
lumina tiparului.
Doctorul Aurel Vainer, preşedintele
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (F.C.E.R.) şi membru în Parlamentul
României, de asemenea venit în mod
special pentru această lansare de carte,
a vorbit despre evreimea română în trecut
şi în prezent, despre rolul rabinilor în viaţa
evreiască, adăugând şi amintiri personale.
El a amintit rolul său de iniţiator în scrierea
acestei cărţi. În urmă cu circa 8 ani, el a
aﬁrmat că este nevoie de o carte despre
rabinii din România. A urmat scrierea cărţii,
pe baza acestei iniţiative, de către ing. Baruch Tercatin, care l-a asociat pe istoricul
Lucian-Zeev Herşcovici. A apărut varianta
românească, intitulată ”Prezenţe rabinice
în perimetrul românesc”, în anul 2008. Ea

a fost încununată de Premiul ”Alexandru
Şafran” al F.C.E.R., precum şi de premiul ”Eudoxiu Hurmuzaki” al Academiei
Române. Cartea a plăcut şi Patriarhului
Bisericii Ortodoxe Române, care i-a spus
că ar dori să vadă o asemenea lucrare
despre teologii şi preoţii români creştini
ortodocşi. Autorii au decis să pregătească
o variantă ebraică, dar găsind mult material suplimentar, au decis să pregătească
o lucrare diferită, mult mai largă, această
enciclopedie.
Fostul ministru israelian Micha Harish,
preşedintele asociaţiei AMIR, precum
şi adjunctul lui, Moshe Nagor, au vorbit
despre importanţa documentară a acestei
cărţi. Ei s-au referit şi la activitatea asociaţiei AMIR, organizaţie a evreilor israelieni
originari din România, care şi-a propus ca
scop principal întemeierea unui muzeu
al evreimii române, la Roş Pina, aşezare
întemeiată de evrei din România în anul
1882, liderul lor ﬁind Moshe David Shub,
care avea pregătire rabinică. Ambii vorbitori
s-au referit la importanţa activităţii rabinilor
în trecutul evreimii române, printre care în
cultivarea dragostei lor pentru Ereţ Israel,
ca şi la personalităţi rabinice din România
stabilite în Ereţ Israel de-a lungul istoriei.
Rabinul dr. Itzhak Alfasi, conferenţiar la
Universitatea ”Bar Ilan” din Ramat Gan şi
cercetător al istoriei hasidismului în cadrul
lui ”Mosad Harav Kook”, de asemenea
consultant ştiinţific al enciclopediei, a
menţionat importanţa organizării tematice
a acesteia (şef rabini, admori hasidici,
rabini tradiţionalişti, rabini cu pregătire
universitară). De asemenea, el s-a referit
la contribuţia rabinilor din România în construirea Ereţ Israelului.
În numele celor doi autori, ing. Baruch
Tercatin a răspuns, prezentându-şi părerea personală asupra importanţei acestei
cărţi, atât a variantei în limba română, cât
şi a variantei, diferită, în limba ebraică şi
a mulţumit tuturor celor care au contribuit
la pregătirea şi publicarea ei, ﬁe cu material documentar, ﬁe cu fonduri necesare,
adăugând faptul că printre premiile primite
de varianta română a cărţii a fost Premiul
”Jacob Gropper” din Ierusalim.
Baruch Tercatin s-a adresat unor somităţi rabinice prezente în sală, unii urmaşi ai

Tradiţii de Hanuca
De Hanuca sărbătorim victoria Macabeilor împotriva imperiului elenistic Seleucid.
Cei slabi i-au înfrânt pe cei puternici, cei
puţini pe cei mulţi, cei ce doreau să-şi
păstreze credinţa pe cei care doreau să
şi-o impună.
Istoriograﬁi menţionează a 24-a zi a
lunii Kislev ca dată a victoriei. Totuşi, noi aşteptăm cu sărbătorirea până în ziua a 25-a
a lunii. Nu sărbătorim victoria, ci liniştea
de după ea. Victoria în sine nu este ceva
de celebrat. Ea a fost plătită cu victime de
ambele părţi. Sărbătorim doar libertatea
câştigată, libertatea de a trăi după propria
noastră credinţă.
Hanuca înseamnă inaugurare. Altarul
din Templul de la Ierusalim, care fusese
pângărit de păgâni, a fost reinaugurat. Pe
Menora s-au aprins din nou lumânări. Cea
mai importantă a fost însă reinaugurarea
vieţii evreieşti. După o întrerupere forţată
de 52 de ani, care în acel timp era cât
zilele unui om, viaţa evreiască a revenit la

cursul ei ﬁresc.
Simbolul cel mai cunoscut al sărbătorii
sunt lumânările. În cele mai lungi nopţi ale
anului aprindem lumânări. În prima noapte
aprindem una, în a doua aprindem două,
până în a opta noapte, în care aprindem
opt lumânări. Noaptea este un simbol al
Diasporei. Lumina este un simbol al speranţei. Puţină lumină alungă mult întuneric.
De Şabat aprindem lumânări pentru a
avea lumină. Lumânările de Hanuca au
altă menire. Ele ne amintesc de minunile
care au fost şi ne dau speranţa într-un
viitor mai bun. Pentru a pune acest fapt
în evidenţă, nu avem voie să ne folosim
de lumina lor, putem doar să le privim.
De aceea ele se aprind într-un loc în care
nu avem nevoie de ele, lângă o uşă sau
lângă o fereastră. Pe lângă ele aprindem
încă o lumânare de care ne folosim. Ea
se numeşte ŞAMAŞ.
Legea iudaică se referă câteodată la
cazuri extreme. Nu ştiu dacă s-au creat

vreodată aceste situaţii, dar asta nu are
importanţă. Importante sunt valorile care
se reﬂectă în aceste legi. Una din acestea
este cazul unui om care, într-o vineri, de
Hanuca, în amurg, are numai o singură
lumânare. El este pus în faţa unei decizii
care nu este deloc uşoară. Ori va aprinde
lumânarea de Hanuca în faţa porţii şi va
face Oneg Şabat în beznă, ori va aprinde
lumânarea pentru a avea lumină, dar va
renunţa la lumânarea de Hanuca. Decizia
este clară. Lumânarea de Hanuca are
prioritate. Fără lumină se poate trăi! Fără
memorie şi fără speranţă nu se poate!
Tradiţia evreiască se adresează tuturor
simţurilor, dar în special gustului. Despre
minunea că uleiul pur, care era suﬁcient
pentru o zi, a ars în Menora timp de opt zile,
ne aduce aminte deliciosul gust al aluaturilor prăjite. Numele lor diferă din comunitate
în comunitate, dar toate sunt în mod egal
savurate de copii, şi nu numai de ei.
Rabin RAFAEL SHAFFER

celor mai mari rabini din România, vorbind
despre ﬁecare şi mentionându-le străbunii.
„Îl văd pe Rabinul Efraim Gutman, fostul
meu coleg de bancă de la Liceul „Cultura”,
şi-mi amintesc de tatăl său, Gaonul Zvi
Gutman, ai cărui ﬁi, Iacov şi Iosef, au fost
măcelăriţi de legionari. Îl văd pe Rabinul
Israel Friedman şi-mi amintesc de bunicul
său, Admorul Moşe Iehuda Leib Friedman,
din Paşcani, la care mi-am pus pentru
prima oară Teﬁlin. Îl văd pe Gaonul Yoel
Tobias şi parcă-l văd pe tatăl său, Gaonul
Şmuel Tobias, din Piatra Neamţ, un fel de
Ierusalim al Moldovei”. Vorbitorul a amintit
încă zeci de somităţi, de exemplu familia
Gaonului Bezalel Zeev Şafran, Admorul
Itzhac Friedman ş.a..
Lucian-Zeev Herşcovici a mulţumit, de
asemenea, celor care au ajutat, precum
şi vorbitorilor şi participanţilor, adăugând
că speră că, într-o ediţie viitoare a enciclopediei, revizuită şi adăugită, ar putea
adăuga şi alte personalităţi, despre care
a aﬂat ulterior.
Cantorul de renume internaţional, Haim
Adler, a cântat câteva melodii ebraice şi
israeliene, care au entuziasmat publicul.
Sala era plină. Printre participanţi erau
15 rabini, unii originari din România, precum Rabinul Efraim Gutman, Rabinul Ioel
Tobias, Rabinul Klein, Rabinul profesor
universitar David Weiss-Halivni, Rabinul
profesor universitar Igal Şafran, Rabinul
Shmuel Halpert, fost ministru adjunct în
guvernul israelian - şi alţii care nu sunt
originari din România, dar care sunt interesaţi de această temă, precum Rabinul
Meir Wunder, unul dintre cei mai importanţi
cercetători israelieni în domeniul genealogiei rabinice, şi Rabinul Movshowitz,
directorul instituţiei Mosad Harav Kook şi
al editurii acesteia. În sală au fost prezente
personalităţi din viaţa universitară israeliană, precum şi intelectuali originari din
România, tineri şi vârstnici, religioşi şi laici.
Au mai fost prezenţi conducerea I.C.R.
Tel Aviv şi reprezentanţi ai Ambasadei
Române în Israel.
Putem concluziona că România s-a
dovedit a ﬁ patria unor rabini importanţi în
întreaga lume evreiască, în toate curentele iudaice majore din secolele XIX - XX.
Şi, spre regretul tuturor, mulţi rabini din
România, din prima jumătate a secolului
XX, şi-au sfârşit viaţa în Holocaust, la
Auschwitz sau în iadul Transnistriei sau în
pogromul de la Iaşi.
In cele trei volume apar cei patru Şef
Rabini ai României, un capitol este dedicat
marilor somităţi (Admorimi, somităţi rabinice) şi un capitol dedicat rabinilor moderni.
In Enciclopedie au fost introduşi nu
numai cei ce au slujit în România, ci şi cei
care s-au născut sau au învăţat acolo.
Lansarea a avut loc în ziua de 12
Heşvan (28 octombrie 2012), ziua comemorării fostului premier israelian asasinat,
Itzhak Rabin. Din acest motiv, seara a
început cu un moment de reculegere în
memoria sa şi s-a încheiat cu intonarea
imnului naţional israelian ”Hatikva”, urmată
de rugăciunea de seară.
O seară de neuitat? Desigur. Dar
speram că şi un imbold pentru cercetarea
istoriei evreilor din România, atât a istoriei
politice, cât şi a istoriei sociale, religioase
şi culturale.
“Realitatea Evreiască”
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S AT I S FA C Ţ I A D AT O R I E I Î M P L I N I T E
Interviu cu HARY VIGDAR, preşedintele Comunităţii
Evreilor din Bacău
de la Editura „Hasefer”, sunt abonaţi la
Se vor împlini în anul care vine 310 ani de atestare a prezenţei
evreieşti în Bacău, descopăr din convorbirea cu preşedintele Comunităţii
băcăuane, Hary Vigdar. Un lider comunitar pe cât de eﬁcient, pe atât
de modest, pe care-l ştiu de-o bună bucată de vreme; mai exact, de
zece ani, de când conduce comunitatea. Un om care lasă faptele să
vorbească în locul lui. Şi ele – amintite la modul neutru: • s-a realizat
împrejmuirea cimitirului evreiesc în funcţiune; • s-au făcut reparaţii la
capela aceluiaşi cimitir; • au fost reparate Sinagoga „Arie Rosen” şi
clădirea care adăposteşte, acum, Muzeul „Dr. Alexandru Şafran”; •
a fost modernizat sediul comunitar prin instalarea unei centrale termice,
montarea de geamuri termopan, schimbarea porţilor de la intrare… Hary
Vigdar nu uită să amintească de ajutorul primit din partea conducerii Federaţiei pentru refacerea ediﬁciului sinagogal şi a celui muzeistic. Nu uită să
spună că renovarea sediului comunitar a fost posibilă cu sprijinul unor sponsorizări,
pe lângă eforturile ﬁnanciare proprii. Dar - să revin asupra primei mărturii privind
existenţa evreilor băcăuani, despre care-mi povesteşte preşedintele Comunităţii: o
piatră tombală, datată 1703, descoperită în vechiul cimitir evreiesc băcăuan, piatră
care se aﬂă, acum, la Muzeul de istorie a obştii evreieşti din România, din capitală.

– Cum se face că acea piatră tombală
nu se aﬂă expusă în Muzeul de istorie a
evreilor din oraşul dumneavoastră?
– Descoperirea a fost făcută înainte
de înﬁinţarea muzeului local, care a primit
numele „Dr. Alexandru Şafran”. Cel care
a pus mult suﬂet pentru materializarea
proiectului a fost regretatul Carol Marcusohn z.l., ajutat de cumnatul lui, ing.
Beno Bercovici.
Cuvintele îmi stârnesc amintiri dragi: o
vacanţă la Cristian, prin ’96 - ’97. Domnu’
Marcusohn lucra atunci la Centrul pentru
Studierea Istoriei Evreilor din România,
din Bucureşti. S-a aşezat alături de noi,
de mama mea şi de mine, pe-o bancă. Din
vorbă-n vorbă am aﬂat că, economist de
profesie, acum pensionar, era pasionat
de istorie. Soţia-i plecase de curând din
lumea asta. În ţară, atât mai avea: maţeiva ei la cimitirul din Bacău. Locuia, provizoriu – „nu sunt încă decis să-mi vând
casa din Bacău”, ne-a mărturisit - într-o
cameră de la Complexul „Băluş”. Singurul
lor băiat plecase-n Israel. Îşi chema tatăl
acolo. Dar el nu voia să-i ﬁe povară. „Am
un frate care stă într-un kibuţ. Dacă mă
hotărăsc să plec, o să fac cerere să ﬁu
şi eu primit în kibuţu’ ăla”. A ales această
din urmă variantă. Dar nu i-a fost dat să
stea prea mult în Israel. Băiatul lui a făcut
un stop cardiac… S-a întors cu-n sicriu în
România. Voia să-şi înmormânteze ﬁul
lângă mama lui, la cimitirul din Bacău. N-a
mai plecat din oraşul lui. Tot ce-l mai anima era să facă acest muzeu de care-mi
vorbeşte Hary Vigdar. A reuşit să-şi vadă
visul cu ochii. „Când vii la Bacău să vezi
muzeul?”, mă îndemna la telefon să-l vizitez. „Poate la primăvară”, îi răspundeam.
N-am mai apucat s-o fac.
…“Există la muzeul nostru un colţ
dedicat lui Carol Marcusohn, adaugă
Hary Vigdar“.
– Cum a fost structurat muzeul?
– Pe teme şi personalităţi. Teme de
ordin religios, educaţional, de asistenţă
socială, reprezentate prin obiecte de cult
mozaic, documente privind sinagogi, băi
rituale, şcoli teoretice şi de meserii, ateliere, spitale evreieşti. Nu puteau lipsi, ﬁreşte, temele istorice şi demograﬁce, legate
între ele. Pentru că, deşi evreii au trăit
la Bacău înainte de 1700, abia în 1820,
cred, se poate vorbi de o comunitate bine
constituită, cu 51 de „jidovi”, se arată
într-un document. După războiul de independenţă şi cel de reîntregire, asistăm
la o creştere demograﬁcă semniﬁcativă:
în 1884 – 5 339 evrei, în 1927 – 10 205.
Comunitatea avea 26 de sinagogi. Azi
nu mai e decât una… La începutul celui
de-al doilea război mondial, în 1941, sunt
înregistraţi în Bacău 13 037 evrei. Nu e de
mirare, dacă ne gândim că evreii fuseseră
constrânşi să plece din aşezările mai mici
şi să se mute în capitalele de judeţ. De
altfel, sunt expuse documente despre
viaţa evreiască băcăuană înainte, în
timpul şi după anii Holocaustului. Imediat

după război, supravieţuitori, băcăuani din
deportări, ca şi cei trimişi în detaşamente
de muncă forţată, s-au întors în oraşul lor.
Comunitatea a crescut, dar nu pentru multă vreme. Când s-a înţeles că o dictatură
a fost înlocuită cu alta, cine era în putere
pleca în Israel. Comunitatea a început
să scadă: ﬁe prin Alia, ﬁe prin inevitabilul
proces biologic. S-a ajuns, în prezent, la o
diminuare drastică. Cu toate astea, viaţa
evreiască are o existenţă normală. Trebuie să vă spun că Bacăul a dat oameni de
cultură de talie naţională şi internaţională.
Unora li s-au dedicat, în muzeu, secţiuni
aparte. De pildă, fostului Şef Rabin, între
1940 – 1947, dr. Alexandru Şafran z.l. ,
cetăţean de onoare al Bacăului, al cărui
nume îl poartă o stradă şi o şcoală din
oraş. Familia Marcus, a vestitului „croitor
din Back”, ca să citez romanul autobiograﬁc al lui Marius Mircu, a avut copii înzestraţi. Mezinul este mare matematician,
acad. Solomon Marcus; doi dintre fraţii lui
mai mari – ziarişti şi scriitori care ne fac
cinste: cel sus amintit şi Marcel Marcian.
Familia Nacht i-a dat pe N. Stroe – nu
cred că mai e nevoie de prezentare! – şi
scriitorul Isaia Răcăciuni. Scriitorul Mihai
Sabin – Mişu Schachter – tot din Bacău
este. Literatura are şi acum reprezentanţi băcăuani: preşedintele Asociaţiei
Scriitorilor Israelieni de Limbă Română,
G. Mosari, pasionat de călătorii şi mare
iubitor de teatru de revistă. Apropo: ştiaţi
că Vasilache era tot băcăuan?! Stroe şi
Vasilache, un tandem nemuritor. Şi - ca
să nu ies din sfera marilor actori născuţi
la Bacău: Rozina Cambos, Fritz Braun,
Lori Aizic, Mişu Rozeanu, soţii Ronny…
Bacăul a dat şi muzicieni de renume: Silvia Marcovici, Aurel Iancovici ş.a.
– Ce-nţelegeţi prin „viaţă evreiască
având o existenţă normală”, astăzi?
– Atâţi câţi au rămas, evreii sunt apropiaţi de comunitate. Tineri şi mai puţin
tineri activează în corul pe care aţi avut
prilejul să-l ascultaţi, de câte ori aţi fost în
ospeţie de Hanuca. Membri ai comunităţii
vin la cursuri de Talmud Tora, coordonate
de Mariana Herman. Tinerii-şi au clubul
lor, spaţiul ﬁind amenajat cu fonduri de
la Federaţie. Oamenii citesc cărţi sosite

BACĂU

revista „Realitatea Evreiască”, vin la sinagogă, mai ales, de sărbători. Faptul că
în comunitatea noastră funcţionează un
restaurant ritual, facilitează posibilitatea
de a se organiza mese festive de sărbători, cu o participare numeroasă. Este un
bun prilej de deschidere a porţilor, cum
spune preşedintele Federaţiei, dr. Aurel
Vainer, pentru că-s invitaţi să celebreze
sărbătorile împreună cu noi oﬁcialităţi
locale, reprezentanţi ai unor culte, ai societăţii civile, personalităţi culturale de toate
etniile, confesiunile. Colaboratorii mei şi
cu mine ne-am mobilizat să-i ajutăm cât
putem, cu sprijinul DASM – suntem în
relaţii foarte bune cu cei de la DASM - ,
pe vârstnicii noştri singuri, suferinzi, cu
venituri modeste. O muncă deloc uşoară,
dar plină de satisfacţii atunci când izbutim
să ne atingem ţinta. Şi nu e vorba numai
de ajutor material - inclusiv, asigurarea
mesei la restaurantul ritual sau la domiciliu -, ajutor medical – servicii asigurate de
dr. Corina Grimberg şi asistenta medicală
Laura Şerban -, ci şi de suport suﬂetesc.
Nu are preţ bucuria asistaţilor noştri, care
nu mai pot ieşi din casă, că-i vizitează cineva, se interesează ce fac, de ce-ar avea
nevoie… Şi viaţa religioasă face parte din
această existenţă comunitară normală.
– În ce sens?
– Cum vă spuneam, evreii băcăuani
au o puternică tradiţie în materie de viaţă
religioasă, dacă ţineţi seama de faptul
că-n anii interbelici funcţionau 26 de sinagogi, de obicei – neîncăpătoare. Sigur,
sistematizările, cu intensele demolări de
lăcaşuri de cult din timpul lui Ceauşescu,
au făcut ca 25 din ele să dispară, dar ne
străduim ca singura sinagogă rămasă-n
picioare să funcţioneze aşa cum trebuie;
totul raportat, desigur, la schimbările de
mentalitate din viaţa modernă. S-au împuţinat cunoscătorii de iudaism şi cei care
ştiu să citească în original textele sacre.
De mare ajutor ne sunt, astăzi, sidurim
cu transliteraţie latină. Suntem una din
comunităţile care au oﬁciant de cult: pe
Hainrich Brif. Cred că preşedintele comunităţii poate impulsiona prezenţa oamenilor la sinagogă prin exemplu personal. Un
motiv în plus să ﬁu prezent în sinagogă la
rugăciunile zilnice şi de sărbători.
– Problema întreţinerii sinagogilor şi
cimitirelor evreieşti din România este o
mare provocare pentru noi, moştenitorii
uneia dintre cele mai mari comunităţi
europene de dinainte de război. Cum îi
faceţi faţă?
– Am reparat acoperişul Templului
Cerealiştilor din Bacău, capela Cimitirului
evreiesc din Moineşti, vizităm periodic
toate cimitirele evreieşti din judeţ şi depunem eforturi să le menţinem într-o stare
cât mai bună.
– În ce măsură comunitatea dumneavoastră se implică în procesul educaţional
de studiere a istoriei Holocaustului în
şcoli, ca mijloc de combatere a antisemitismului, a negaţionismului?
– Avem o foarte bună colaborare,

în această direcţie, cu directorul Casei
Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”
din Bacău, prof. Gabriel Stan. De mulţi
ani, domnia sa desfăşoară o activitate
susţinută – simpozioane, colocvii, concursuri etc. – pentru educarea în spirit
umanist a tinerelor generaţii; manifestări
la care suntem invitaţi, cu regularitate, să
participăm. Recent, sub auspiciile Casei
Corpului Didactic şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău a fost comemorată
Ziua Holocaustului în România. Cei mai
buni elevi ajunşi în faza naţională a concursurilor „Holocaustul” şi „Holocaustul
– momente de rememorare a istoriei” au
fost recompensaţi cu premii. Numeroase
grupuri de elevi vizitează sinagoga, vizitează muzeul nostru, unde învaţă să ne
cunoască mai bine. Colaborăm nu doar
la acţiuni comemorative. De exemplu, în
ultima zi a lunii octombrie a.c., Şcoala
„Dr. Alexandru Şafran” a primit vizita –
organizarea aparţine tot Casei Corpului
Didactic sus amintită – a unor oaspeţi de
seamă: prof. univ. dr. Avinoam Şafran, din
Geneva, ﬁul fostului Şef Rabin, şi prof.
univ. dr. Carol Iancu, din Montpellier, director al Şcolii de Înalte Studii Iudaice din
Franţa, însoţiţi de consilierul preşedintelui
F.C.E.R., dr. ing. José Blum. Fireşte, am
fost de faţă.
– Aveţi modele de lideri comunitari?
– Fostul preşedinte al Comunităţii
din Piatra Neamţ, regretatul ing. Hary
Solomon z.l.; preşedintele de onoare şi
preşedintele executiv ai Comunităţii din
Iaşi, ing. Pincu Kaiserman şi ing. Abraham Ghiltman; preşedintele Comunităţii
din Roman, prof. Iancu Wexler, şi alţii.
– O schiţă de autoportret?
– Primele două clase primare le-am
făcut la Şcoala evreiască, care pe urmă
s-a desﬁinţat, şi-am fost înscris la altă
şcoală. Fac parte dintre cei care au trăit
în casă idişkeit. E o lume, nu – un curs.
Aşa l-am educat, eu cu soţia mea, pe ﬁul
nostru. Am fost nevoit să muncesc de
copil, adesea în condiţii grele, pentru că
familia mea era de condiţie modestă. Asta
m-a făcut să ﬁu mai receptiv la necazurile
celor din jur - de atunci până în prezent,
mai ales, de când am fost ales preşedinte
de comunitate - şi să doresc să le rezolv
pe cât îmi e posibil. Am întâmpinat multe
diﬁcultăţi în viaţă, dar m-am bucurat de
sprijinul moral al familiei – părinţi, surori,
soţie şi copil -, ceea ce m-a ajutat să le
depăşesc, deşi au lăsat urme asupra
sănătăţii mele. Tot ce-am realizat în viaţă a fost cu trudă, chiar cu sacriﬁcii. E-n
mine sădit respectul faţă de muncă, faţă
de valorile iudaice. Pot zice că munca-mi
dă echilibru. Cu atât mai mult cu cât, din
toată familia, am rămas în ţară numai
eu cu soţia. Mai întâi părinţii şi surorile,
apoi băiatul, au plecat în Israel. Părinţii
au plecat de tot, au plecat Dincolo… Dar
am avut/ am parte şi de bucurii, dacă
prin bucurie se înţelege, cum înţeleg eu,
satisfacţia datoriei împlinite.
IULIA DELEANU

Comunicări, lansări de carte, premii de excelenţă
Vizita prof. univ. dr. AVINOAM ŞAFRAN şi a prof. univ. dr. CAROL IANCU

Vizita recentă la Bacău a profesorului univ. dr. Avinoam Şafran (Geneva), ﬁul dr. Alexandru Şafran z.l., fost Şef Rabin al
evreilor din România între 1940 - 1947, a refăcut drumul părintelui său, revenit în oraşul natal după aproape o jumătate de veac,
prima dată – în 1995. Au fost atunci momente de mare emoţie,
împărtăşite de întreaga suﬂare a comunităţii evreieşti băcăuane, autorităţile locale oferindu-i titlul de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Bacău, atribuind Căii Oneşti, Şcolii nr. 15 numele de
„Dr. Alexandru Şafran”; • mediile academice decernându-i titlul
de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi şi
de Membru de onoare al Academiei Române; • mediile politice
invitându-l să vorbească în Senatul României.
Dr. Avinoam Şafran a susţinut expunerea „Amintiri despre

părintele meu, dr. Alexandru Şafran”. Domnia sa a fost însoţit de
prof. univ. dr. Carol Iancu (Montpellier), care şi-a lansat un recent
volum tradus în română: „Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte universităţi europene, sfârşitul secolului al
XIX-lea - sfârşitul celui de-al doilea război mondial”, coordonat în
colaborare cu prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon - Facultatea
de istorie a Universităţii „A.C. Cuza” din Iaşi. Printre numeroşii
participanţi - consilierul preşedintelui F.C.E.R., dr. ing. José
Blum, Hary Vigdar, preşedintele C.E. Bacău, autorităţi locale. Dr.
Avinoam Şafran a decernat unor elevi, din partea Fundaţiei „Dr.
Alexandru Şafran”, cinci Premii de Excelenţă - parte din Proiectul
„Dr. Alexandru Şafran”, iniţiat de prof. Gabriel Stan, directorul
Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” din Bacău. (I.D.)
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Drăgălaşul ALBERT SZEKELY, care împlineşte doi ani la 2 decembrie a.c.,
este marea bucurie a părinţilor lui, Iuliana şi Barna Szekely, cât şi a bunicilor
Peri şi Adrian Blănaru.

Urare pentru un tânăr nonagenar: Iancu Ţucărman
z Iancu Ţucărman poartă cu el, în el, o poveste
descumpănitoare, care se cheamă Trenul Morţii. O
poveste despre minunea care s-a săvârşit cu el:
moartea a fost înfrântă, ursita – revocată. „Cine
este omul care doreşte viaţă, care iubeşte zile, spre
a vedea fericirea?”, sună un verset din Psalmul
34. Cu alte cuvinte, te poţi întoarce din moarte şi
rămâne acelaşi? Şi tot în cuvintele unui Psalm,
al 90-lea, aﬂăm răspunsul care i s-a părut potrivit
adolescentului: „Învăţă-ne să preţuim zilele noastre
ca să dobândim o inimă înţeleaptă”. Strângând din
dinţi, a luat-o de la capăt. Mereu de la capăt. Nu
s-a rupt de societate, n-a mers împotriva vieţii. Totul
depinde ce faci din suferinţă. Şi Iancu Ţucărman a
ştiut s-o transforme în dragoste de tot ce-i viu, în
arta de celebra ﬁecare zi dăruită. Durerea nu l-a
înăsprit, decepţiile – n-au fost puţine într-o viaţă de
om care, acum, îşi serbează 90 de ani – nu l-au
făcut mizantrop, pierderea soţiei, cu puţini ani în
urmă, nu l-a rupt de comunitatea lui. Aceasta din
urmă chiar i-a oferit o balustradă. Poate – şi mai
mult: un scut în faţa singurătăţii. Există şi
o continuitate dintre viaţa lui de dinainte
şi viaţa lui de după Holocaust: muzica.
Am realizat-o ascultându-l vorbind despre
orele de muzică din adolescenţă făcute
împreună cu prietenul lui, Mendi Rodan
z.l. L-am ascultat vorbind despre asta întrun medalion, la trecerea artistului dintr-o
lume într-alta, iniţiat de Ţucărman. Ne-am
întâlnit, adesea, la ediţii al Festivalurilor
„Enescu”. L-am văzut încuviinţând aprobativ din cap când i-am spus că iubesc
muzica barocă fiindcă închide în ea o
tristeţe adâncă, senină; ceva care urmează după ce suﬂetul a plâns. Iancu Ţucărman e un om care trăieşte în prezent
şi-şi face planuri de viitor. De altfel, istoria
iudaică, toată, se desfăşoară la timpul
prezent, aşteptându-l nu numai de Seder
Nacht pe Eliahu Hanavi. Ad mea veesrim!,
domnu’ Ţucărman, cu prelungire, cum se
obişnuieşte să se spună azi. La mulţi şi
buni ani!
z La finalul festivităţii de acordare
a “Premiilor Şafran“, vicepreşedintele
F.C.E.R., ing. Paul Schwartz, l-a felicitat
pe ing. Iancu Ţucărman cu prilejul împlinirii
celor 90 de ani, aﬁrmând că Federaţia îi
doreşte toate cele bune, succese, putere

de muncă şi în viitor şi îi aduce mulţumiri pentru încurajarea tinerelor talente. În numele F.C.E.R., ing.
Paul Schwartz i-a înmânat o Diplomă de excelenţă
şi i-a urat să trăiască 120 de ani.
Mulţumind pentru felicitări, Iancu Ţucărman a
arătat că, dacă a reuşit să supravieţuiască „trenurilor morţii”, în general, vicisitudinilor vieţii, aceasta
s-a datorat optimismului său, dragostei faţă de tatăl
lui şi credinţei în Dumnezeu.
z Un spirit cu totul tânăr, o minte mereu inovativă şi în căutarea unor daruri culturale pentru cei din
jurul său, Iancu Ţucărman şi-a celebrat recent ziua
de naştere la JCC Bucureşti. Nimic din prezenţa sa
nu ar spune că tocmai a trecut pragul celor nouă
decenii. Atât la Radio Shalom România cât şi în
toate programele JCC pentru promovarea tinerelor
talente, domnia-sa dăruieşte foarte mult semenilor
săi. Ataşamentul pentru poporul căruia îi aparţine
se vede în ﬁecare zi şi este un exemplu pentru toţi
cei din jurul său.

Din paginile Monitorului Oﬁcial din 1895 se pot aﬂa variate informaţii cu privire la evrei. În nr. 217 din 3 ianuarie este publicată
de către Primăria Constanţa „lista de comercianţii şi industriaşii
care au dreptul de a ﬁ alegători şi eligibili pentru camerele de
comerciu pe anul 1895”. Publicarea se face conform dispoziţiilor
art. 6 din „noua lege a camerelor de comerciu” şi în cuprinsul
listei aﬂăm multe nume de evrei, printre care: A. Goldstein, Avram
Fainstein, Avram Companetz, A.Kohan, Beniamin Ierusalmi,
Haim Navon, Isac Navon, Iuda Masliah, Iontov Ierusalim, Nisim
Erusalim, Solomon Iafet din Constanţa ori Natan Eschinazi din
Cernavodă. Aceasta demonstrează că în zona aferentă Primăriei
Constanţa erau mulţi comercianţi evrei care au beneﬁciat prin
înscrierea în această listă de dreptul de a alege şi de a ﬁ ales
în cadrul breslei, putând să-şi desfăşoare activitatea economică
în deplin drept alături de ceilalţi comercianţi din respectiva rază
teritorială. Înscrierea lor reﬂectă recunoaşterea calităţilor lor
profesionale şi contribuţia la evoluţia comerţului în localitate.
Cum comerţul poate ﬁ pentru unii prosper, el îi poate aduce
pe alţii la faliment. La rubrica de „anunciuri judiciare”, la pag.
7428 din acelaşi M. O., se consemnează că Tribunalul Tulcea
declară în stare de faliment pe comerciantul M.Ghinsberg din
Tulcea. Tot legat de activitatea comercială a unor evrei aﬂăm
şi din Buletinul cu titlurile la purtător declarate „perdute, furate
sĕu distruse etc.”, publicat de „Ministerul Financelor. Direcţiunea
comptabilităţei generale a Statului, Sub-Direcţiunea Datoriei
Publice”. Publicarea se face în virtutea art. 15 din legea de la 18
ianuarie 1883. La rubrica obligaţiuni 6% CFR este cuprins Isidor
Pniower la obligaţii a 500 cu cuponul 1 Iulie 1884, înscriindu-se şi
numerele obligaţiilor în cauză. La rubrica „obligaţiuni 6% convers.
rurală”, se găseşte în câteva rânduri numele H.I.Hornştein & ﬁls.
În acelaşi document sunt şi alţi evrei – persoane ﬁzice sau ﬁrme
– cum ar ﬁ: S.Halfon & ﬁi, Haim Leherer, H.Ascher, Max Weis.
În acelaşi M. O. (pag. 7397) publică prima societate de credit
ﬁnanciar român din Capitală spre „sciinţa generală numerele
scrisurilor funciare şi cupónelor asupra cărora s-a făcut poprire
la direcţiunea acestei societăţi”. Şi în această listă sunt înscrise
nume, precum: Iancu sin Iţic (1886), S.Iosif (1887), I. Flingler
(1888), S.Olivenbaum (1889), I.M.Levy (1888), I.Lebovici (1893),
M.Fischer (1893).
Monitorul Oﬁcial cuprinde pe lângă documentele statului şi
ale instituţiilor sale şi anunţuri de utilitate publică ale persoanelor
juridice private. De exemplu, la pag. 7389 se aﬂă anunţul: „Naţionala Societate generală de asigurare, Representanţa generală.
Aducem la cunoscinţa onorabilei nostre clientele că, de la 1
Ianuarie st.n.1895, funcţionarul Hirsch Witzling nu mai este în
serviciul nostru. Emanuelle şi Kawler”. Acest anunţ reﬂectă seriozitatea ﬁrmei în cauză care, din respect faţă de clientela sa, o
anunţă că un anumit funcţionar nu îi mai reprezintă şi astfel sunt
evitate eventualele incidente viitoare atât pentru clientelă, cât şi
pentru ﬁrmă. Acest anunţ devine o probă şi într-un eventual litigiu.
Consemnările din Monitorul Oﬁcial reﬂectă aspecte privind
activitatea economică în care sunt cuprinşi şi evreii alături de
ceilalţi locuitori ai ţării, ﬁind o dovadă a existenţei lor active în
condiţiile juridice oferite de Regatul României la sfârşitul secolului XIX.
IANFRED SILBERSTEIN

Amintiri de la „Revista Cultului Mozaic”
îl visam deseori noaptea, încercam să-i celor doi. I-am socotit şi-i socotesc în
descifrez trăsăturile majestuoase dincolo continuare dintre cei 36 drepţi.
C e i
3 6
de aparenta banalitate. Căci fantezia
Am vorbit de cazuri extreme, de situaţii

Cunoaşteţi legenda
celor 36 de drepţi? Ei,
marii anonimi, cutreieră
lumea, prezenţi în toate generaţiile, vie
întrupare a binelui şi a iubirii... Nu numai
semenii le ignoră existenţa, dar ei înşişi
sunt departe de a-şi cunoaşte forţa. În
imensa lor modestie, ei nici nu bănuiesc
că sunt unul din principiile fundamentale
ale vieţii, că fără ei lumea s-ar destrăma,
s-ar întoarce în haos.
Un popor care a trăit mult, a suferit
mult, dar pe care suferinţa nu l-a înăcrit,
nu i-a nimicit nici pofta de viaţă şi nici
încrederea în oameni, a zămislit această
legendă. În fond, ea este transﬁgurarea
unei idei exprimate în Talmud, care cere
să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru faptul
că nu a dat frumuseţea şi talentul numai
unui singur om, unui singur neam sau unei
singure generaţii. Într-adevăr, să-l slăvim
pe Creator pentru armonia creaţiei sale!
Căci fără un fond permanent de frumuseţe
şi talent, ce searbădă, ce anostă ar ﬁ fost
lumea, viaţa oamenilor!
Din fericire, frumuseţea e mereu prezentă în lume: ca lumina zilei, ca aurul
apusului de soare, ca trena multicoloră a

ﬂorilor, ca ciripitul încântător al păsărelelor.
Tot aşa şi binele. El există mereu, în toate
generaţiile, nu numai într-un singur loc, ci
răspândit pe întreg pământul. În ﬁecare
generaţie 36 de drepţi rătăcesc neştiuţi
prin lume, traiectoria lor înscriind pe glob
un alt soi de meridiane şi paralele – ale
omeniei, ale solidarităţii umane.
Poate glasul scepticismului va obiecta:
dar, dar sunt doar 36!... Nu e prea puţin
pentru a justiﬁca optimismul?
Nu, nu e prea puţin. Căci existenţa lor
ne dă certitudinea că binele trăieşte, că
e cu putinţă să-l întâlnim la tot pasul, în
ﬁecare moment. El are chipul omenesc,
e poate semnul pe lângă care trecem
grăbiţi, sau poate – de ce nu? – al celui pe
care, în marea noastră neştiinţă, căutăm
să-l evităm. Înţelesul adânc al legendei
acesteia mi se pare a ﬁ: că binele se aﬂă
printre noi, că el îşi poate dezvălui prezenţa în ﬁecare clipă. Vedeţi dar ce nesecat
izvor de încredere şi curaj poate deveni
o legendă!
În anii copilăriei, cu imaginaţia aprinsă
de această poveste, doream cu ardoare
să întâlnesc un lamed-wafnik, pe unul
măcar din cei 36. Îl căutam cu febrilitate,

puerilă aşa mi-l zugrăvise ca un prinţ
travestit în haine de cerşetor, ca un uriaş
care a împrumutat aparenţa unui bătrân
nevolnic. Anii şi viaţa au corectat această
imagine, au actualizat legenda la scara
epocii noastre.
Aşa am înţeles că unul din cei 36 a
fost cel ce a găsit mansarda aceea din
Amsterdam, în care şi-a aﬂat ascunzătoarea vremelnică Anne Frank cu părinţii
ei. Puţin importă identitatea efectivă a
omului care timp de peste doi ani şi-a pus
zi de zi viaţa în primejdie spre a slava alte
câteva vieţi omeneşti. În fapt, a fost un
lamed-wafnik, unul din cei 36 de anonimi
ai generaţiei sale.
Cineva care a revenit din infernul închisorilor fasciste povestea cum, întors în
celulă după o lună de regim de pedeapsă,
care însemna cătuşe, bătaie şi post, a găsit un mic, sărman, dar salvator pacheţel
de alimente pe care ceilalţi doi deţinuţi îl
constituiseră, renunţând la o parte din mizerabilele lor raţii. Câte ispite au trebuit ei
să învingă spre a păstra şi pune deoparte,
timp de o lună de zile, câte o frântură din
codrul de pâine! Nu am întrebat de numele
sau de alte amănunte despre identitatea

dramatice, când actul de umanitate apare
ampliﬁcat parcă de circumstanţe exterioare, de momentul în care el se produce. Cu
cât e bezna mai mare, cu atât mai puternică e strălucirea stelelor. Dar cerul nu e
pustiu nici o clipă, astrele continuă să-şi
trimită necontenit către noi mesajul lor
luminos. Tot aşa cei drepţi se aﬂă mereu
printre noi, cutreieră lumea, urmele paşilor lor reprezintă un turburător mesaj de
umanitate. Nici unul din ei nu are în jurul
capului aureolă, sunt oameni pur şi simplu
şi tocmai în acest fapt constă desăvârşita
lor nobleţe. Meritul lor principal este că
există, că-i putem întâlni în ﬁecare clipă la
o răspântie de drum sau într-un moment
de răscruce al vieţii. E destul acest gând
ca să ne simţim reconfortaţi, ca şarpele
disperării să nu ajungă a muşca din inima
noastră...
...Nu, nu pe formidabile coloane herculane se sprijină lumea, ci pe umeri slabi,
dar totuşi neclintiţi ai celor drepţi. În ﬁecare
loc şi în ﬁecare timp ei sunt cei ce asigură
armonia universală, salvgardarea spiritului
uman. Acesta mi se pare a ﬁ înţelesul
legendei celor 36.
VICTOR RUSU
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Responsabilitatea morală, busolă în viaţa evreilor din România
Decernarea distincţiilor „Dr. Alexandru Şafran” şi lansări de c arte la Bucureşti
Decernarea Medaliilor, Brevetelor, Premiului „Dr. Alexandru Şafran”, ediţia din acest an, a
fost încă o expresie a forţei regeneratoare a iudaismului, reaﬁrmată – semniﬁcativ - la scurt timp
după comemorarea Zilei Holocaustului în România. O ceremonie intrată în tradiţie, remarca dr.
ing. José Blum, consilierul preşedintelui F.C.E.R., în deschiderea evenimentului de la Centrul
Comunitar Evreiesc din Capitală. Coordonator al acestuia, împreună cu Sybil Benun, vorbitorul
a mulţumit somităţilor din viaţa academică, universitară, religioasă românească prezente în
sală. Eveniment de anvergură, s-a bucurat de participarea E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul
Israelului în România, a liderilor F.C.E.R. şi C.E.B., a preşedintelui BBR, ing. José Iacobescu,
a numeroşi evrei bucureşteni şi prieteni ai lor, a fost transmis pe net de consilierul personal al
preşedintelui F.C.E.R., Silviu Vexler, a fost mediatizat în presa audio-vizuală.
Muzica ne însoţeşte istoria, de la cântecele
leviţilor la marii muzicieni evrei contemporani.
Iată de ce muzica a prefaţat decernările de
distincţii, lansările de carte. Iniţiativa s-a datorat neobositului descoperitor de tinere talente
muzicale româneşti Iancu Ţucărman. Sânziana
Dobrotescu – vioară - şi Teodora Ţepeş – pian
-, eleve la licee de muzică din Bucureşti, laureate cu premii naţionale şi internaţionale, au
demonstrat o mare capacitate de abordare de
stiluri componistice din epoci diferite - Mozart,
Bloch, Massenet -, înţelegere şi profunzime,
echilibru şi sensibilitate fără ostentaţie.
Moderatorul acestor celebrări ale spiritului,
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a folosit
prilejul pentru a prezenta publicului un oaspete
de seamă: preşedintele Consiliului reprezentativ al instituţiilor evreieşti din Franţa (CRIF),
Richard Prasquier, aﬂat într-o scurtă vizită la
sediul F.C.E.R., interesat de reabilitarea Templului Coral din Bucureşti, de ce se întâmplă,
astăzi, în viaţa evreilor din România. Richard
Prasquier şi-a manifestat bucuria că a venit
aici şi că poate participa la evenimentul dedicat Marelui Rabin Alexandru Şafran, pe care a
avut prilejul să-l cunoască. „Sunt emoţionat că
sunt aici, în această comunitate, care a reuşit
să se refacă după cele prin care a trecut, o
comunitate care a dat atâţia oameni vestiţi”, a
spus preşedintele CRIF.

Premii pentru prieteni
ai evreilor şi pentru
evrei valoroşi
La începutul ceremoniei de acordare a
premiilor şi medaliilor Şafran, preşedintele
F.C.E.R. a explicat originea acestui eveniment,
care s-a desfăşurat pentru prima dată în 2008 şi
care s-a datorat descendenţilor Marelui Rabin
Alexandru Şafran. Familia a decis să-şi dedice
viaţa menţinerii şi valoriﬁcării operei acestuia,
să acorde distincţii şi medalii celor care le
promovează sau care, prin activitatea lor, au
contribuit la propăşirea iudaismului. Astfel
că, de comun acord cu F.C.E.R., s-a hotărât
crearea Premiului anual Şafran, precum şi
acordarea de medalii unor persoane în viaţă.
Dar de această dată, în mod excepţional, s-a
acceptat să se acorde medalii unor persoane
decedate care, în timpul vieţii, au făcut bine
evreilor, demonstrându-se prin acest gest că
recunoştinţa evreilor români poate ﬁ exprimată
şi cu ajutorul familiei Şafran.
Acad. Marius Sala, preşedintele Secţiei de
Filologie a Academiei Române, specialist în
ladino, a primit Medalia şi Brevetul „Dr. Alexandru Şafran” pentru „merite deosebite în studiul
iudeo-spaniolei, civilizaţiei evreilor sefarzi, studierii operei doctorului Alexandru Şafran”. Filolog
de excepţie, teza lui de doctorat din 1967 a avut
ca subiect studiul limbii ladino. De asemenea,
el a moderat simpozionul organizat de F.C.E.R.,
dedicat ﬁlologilor evrei. „Destinul joacă un rol
foarte important în viaţa ﬁecăruia. Spunem
destin, spunem întâmplare”, a spus medaliatul,
care a relatat discuţia purtată, chiar înainte de
începerea festivităţii, cu preşedintele CRIF, din
care a reieşit prietenia lor comună cu unul dintre
cei mai importanţi specialişti contemporani în ladino, Haim Vidal Séphiha. Specializarea proprie
în ladino i-o datorează eminentului profesor Emil
Petrovici, care i-a propus să facă, împreună, o
anchetă pe acest subiect. Fiica lui era căsătorită
cu un evreu sefard. Preşedintele F.C.E.R., dr.
Aurel Vainer, a punctat receptivitatea laureatului
faţă de sugestiile privind deﬁniţia cuvântului
evreu în DEX.
Aceeaşi medalie a fost decernată scriitoarei, jurnalistei, prof. univ. dr. Marta Petreu, de la
Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca,
care, neﬁind prezentă din motive de sănătate, a
transmis un mesaj de mulţumire în care a arătat
că este onorată de primirea medaliei. Pentru
ea, Marele Rabin Alexandru Şafran este un
om sfânt, mai ales din cauza eforturilor făcute
pentru salvarea evreilor în timpul celui de-al
doilea război mondial. Am scris despre evreii
români din suﬂet, am admirat realizările lor şi
i-am plâns pe morţii din Holocaust, a arătat dr.
Marta Petreu în mesaj. Au mai fost distinşi: prof.
univ. dr. Silviu Sanie, care la ora actuală trăieşte
în Israel, pentru lucrarea dedicată cimitirului din
Siret; Rabinul René-Samuel Sirat, fost Mare

Rabin al Franţei; Rabinul Josy Eisenberg, un
mare promotor al iudaismului; precum şi scriitorul şi jurnalistul Victor Malka - Franţa.

Corectarea unei nedreptăţi
În premieră, au fost decernate trei medalii
post mortem: fostului primar al Cernăuţiului,
Traian Popovici; fostului Mitropolit ortodox al
Bucovinei, Tit Simedrea; regretatului pictor
bisericesc George Rusu. Despre primii doi
dintre aceşti români care, în anii Holocaustului,
au salvat vieţi evreieşti cu riscul propriei vieţi, a
vorbit Marcel Shai - Schaichman, supravieţuitor
al Holocaustului, în prezent, stabilit în Israel.
Referindu-se la fostul primar al Cernăuţiului,
Traian Popovici, vorbitorul a accentuat asupra
multiculturalităţii, dominantă a oraşului, în care
oameni de etnii şi confesiuni diferite trăiau în
bună înţelegere. Existau universităţi, teatre în
limbi diferite, biserici aparţinând diferitelor culte.
Odată cu aplicarea
legislaţiei rasiale în
timpul dictaturii lui Ion
Antonescu, evreii au
fost obligaţi să poarte
steaua galbenă. Începând cu Simhat Tora
1941, ei au fost siliţi
să trăiască în ghetou.
Au urmat deportările.
Argumentând că oraşul pierde oameni cu
meserii, Traian Popovici a salvat de la deportare circa 20.000
de evrei. Deşi Mitropolitul Tit Simedrea a solicitat rămânerea în oraş a tatălui lui Marcel Shai,
tipograf la tipograﬁa mitropolitană, guvernatorul
Bucovinei a refuzat să semneze cererea. O
vreme, familia a stat ascunsă în casa lui Traian
Popovici, apoi au fost adăpostiţi într-un grajd
din apropierea Cernăuţiului. Primarul a dăruit
familiei sale o fotograﬁe a lui cu dedicaţie, pe
care supravieţuitorul o păstrează şi acum. După
o întrevedere cu Şef Rabinul dr. Alexandru Şafran, în care Şef Rabinul a solicitat Mitropolitului
să intervină la Ion Antonescu pentru oprirea
deportărilor, Tit Simedrea, întors la Cernăuţi, a
ascuns familia tipografului evreu într-un subsol. Cel care s-a ocupat de procurarea celor
necesare existenţei zilnice a familiei sale a fost
pictorul bisericesc George Rusu.
Consilierul patriarhal dr. Florin Şerbănescu
a mulţumit F.C.E.R. şi Fundaţiei „Dr. Alexandru
Şafran” pentru aceste medalii post mortem, în
numele Bisericii Ortodoxe Române, şi a oferit
câteva date bibliograﬁce despre pictorul bisericesc, George Rusu. A fost membru în Consiliul
de artă bisericească, pictor de icoane, a lucrat
la Mânăstirea Tismana şi la Catedrala mitropolitană de la Sibiu. A lăsat „o lucrare emblematică în centrul oraşului Tg. Mureş; o alegorie
intitulată Pacea”. Moderatorul evenimentului,
dr. Aurel Vianer a rugat să se transmită P.F.
Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române
mulţumiri pentru buna colaborare.
În public, s-au aﬂat rude ale medaliaţilor
post mortem. Un nepot al fostului Mitropolit Tit
Simedrea, Grigore Popescu, a mulţumit prof.
univ. dr. Avinoam Şafran şi lui Marcel Shai,
amintind că bunicul lui a fost un om credincios
şi “un om credincios nu poate aproba Holocaustul“. Un nepot al primarului Traian Popovici,
ing. Titus Reus, a mărturisit că unchiul său
este pentru el însuşi un model de conduită faţă
de oamenii nevoiaşi. Este locul să reamintim
că primele gesturi de recunoştinţă faţă de memoria acestuia, venite din partea F.C.E.R., au
fost editarea de către fostul consilier cultural
Teodor Wexler z.l. a memoriilor primarului
din Cernăuţi şi acordrea numelui de Traian
Popovici, unei străzi din Capitală tot datorită
strădaniilor sale; reuşită, evidenţiată de dr. în
istorie Adrian Niculescu. Omagiind memoria lui
Teodor Wexler z.l, dr. Aurel Vainer a arătat că
un grup din partea Federaţiei a participat, cu
câţiva ani în urmă, la un pelerinaj în comuna
natală a fostului primar, Fundu Moldovei, acţiune sponsorizată de Bruno Lanzberg, evreu
bucovinean stabilit în Israel. Ing. Titus Reus,
căruia i s-a înmânat medalia post mortem
pentru unchiul său, a adăugat că organizatorul acţiunii din Fundu Moldovei a fost istoricul
Florentin Lehaci.

Premiul „Dr. Alexandru Şafran” a fost
acordat prof. univ. dr. Carol Iancu de la Universitatea Paul Valéry – Montpellier, pentru
lucrarea „Studenţi evrei la Universitatea din
Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi europene
(sfârşitul secolului al XIX-lea – sfârşitul celui
de-al doilea război mondial), şi prof. univ. dr.
Alexandru-Florin Platon de la Facultatea de
istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, coordonatorii volumului apărut în Editura Universităţii
„Al. I. Cuza”, în noua colecţie „Dagesh”. Prof.
univ.Carol Iancu a mulţumit pentru onoarea ce
i s-a făcut şi, legat de acest moment, a arătat
că au fost abordate patru aspecte diferite: patru
ani pentru recuperarea memoriei lui Alexandru
Şafran în Bucureşti şi provincie, premii acordate
la Şcoala „Şafran” din Bucureşti, masa rotundă
de la Iaşi, unde s-a lansat volumul amintit mai
sus, şi lansarea colecţiei „Dagesh”, care va
cuprinde subiecte netratate până acum din
istoria evreilor. El a mai menţionat că volumul
despre studenţii evrei apare paralel cu ultima
carte a lui Alexandru Şafran, „Lumini pentru
viitor”, care urmează să ﬁe prezentată de prof.
univ. dr. Andrei Marga. Carol Iancu şi-a exprimat recunoştinţa faţă de trei personalităţi care
au fost artizanii reîntoarcerii acasă a Marelui
Rabin: dr. Aurel Vainer şi copiii Marelui Rabin,
prof. univ. dr. Avinoam Şafran şi dr. Esther
Starobinski Şafran, care au manifestat o ﬁdelitate de excepţie faţă de memoria părintelui lor.
În context, ziaristul Teşu Solomovici a relevat
contribuţia acad. Nicolae Cajal (z.l.) care
a făcut primul pas
pentru reîntoarcerea
lui Alexandru Şafran,
fapt conﬁrmat şi de
dr. A. Vainer, care a
arătat că prof. Cajal
a înţeles importanţa aducerii acasă a
unei personalităţi de
valoarea Marelui Rabin. În continuare, l-a
invitat pe prof. univ.
dr. Andrei Marga să
prezinte volumul „Lumini pentru viitor. Reﬂecţii
despre timp şi veşnicie”, de Alexandru Şafran,
publicat la Editura Hasefer.

Alexandru Şafran
în cultura universală
„Alexandru Şafran a avut nu doar o gândire
rabinică remarcabilă, înzestrări intelectuale
moştenite. Ceea ce trebuie subliniat, după
părerea mea, este anvergura intelectuală neobişnuită, universală, internaţională a contribuţiei
lui”, a observat prof. univ. dr. Andrei Marga, preşedintele Institutului Cultural Român. „Desigur,
peste tot în lume sunt oameni învăţaţi, peste
tot în lume sunt oameni care fac lucruri excepţionale, dar se pune întrebarea: care sunt cei
care vin cu idei, cu propuneri, cu ipoteze validate
internaţional, dacă nu chiar universal? […] Cei
care au citit opera lui Alexandru Şafran au văzut
cât de intens, de responsabil, de plin de grijă s-a
aplecat atât asupra reconstrucţiei Israelului cât
şi asupra evreimii europene. El vine, în 1972,
cu prima lucrare - şi evreiască şi neevreiască – despre Cabala. […] Repune în mişcare
interesul pentru Cabala, care a contribuit în
mod paradoxal la dezvoltarea istoriei ştiinţelor,
la constituirea ştiinţelor sociale în Germania,
direct şi indirect […]. Vreau să subliniez o altă
contribuţie a lui Alexandru Şafran: cea asupra
redactării documentului Nostra Aetate în cadrul
Conciliului II al Vaticanului […]. Alexandru Şafran a fost de aceeaşi parte cu Papa Ioan Pius
al XXIII-lea, care a lansat tema frăţietăţii […], de
aceeaşi parte cu aﬁrmaţia făcută către evrei de
Papa Ioan Paul al II-lea: «voi sunteţi fraţii noştri
mai mari, fraţii noştri de predilecţie»; până la
aﬁrmaţia recentă a actualului Papă, fostul Cardinal Ratzinger, apărută pentru prima dată la un
teolog de asemenea anvergură, despre «Isus
israelitul» […]. Cartea aceasta nu este doar o
probă clară a culturii imense a lui Alexandru
Şafran, ci şi o probă clară a ceea ce face din
Tora o referinţă foarte inspiratoare pentru timpul
nostru. Cartea este prefaţată de prof. univ. dr.
Avinoam Şafran, cu o introducere excelentă a
fostului Mare Rabin al Franţei, dr. René-Samuel
Sirat”. Vorbitorul a făcut o succintă trecere în
revistă a câtorva din principalele ei teme: obligaţia transmiterii Torei, responsabilitatea faţă de
ceilalţi – condiţie a reuşitei în viaţă, timpul – ca
aspiraţie spre eternitate.
Publicistul şi traducătorul cărţii lui Şafran,
Ţicu Goldstein, a evocat mai multe amintiri
despre Marele Rabin pe care l-a văzut pentru
prima dată la barmiţva lui din 1942, a urmărit
activitatea lui şi în străinătate iar în 1996 a ţinut
prima conferinţă aici despre Şafran. A devenit

pe parcurs traducătorul unora dintre cărţile lui
şi, în acest context, a trăit sentimentul unor
mari nedreptăţi făcute acestuia. Acest volum
dezbate o idee esenţială în iudaism – tzedaka obligaţia de a face ce este drept şi just - precum
şi alte principii ale iudaismului.
Alexandru Marinescu, directorul Centrului
Iudaic de Editură şi Publicistică, a vorbit despre
valoarea volumului „Lumini pentru viitor. Reﬂecţii despre timp şi veşnicie”. El a arătat că a
rămas surprins de perenitatea şi prospeţimea
ideilor esenţiale din carte, dezbătute de multă
vreme dar care sunt valabile şi astăzi şi care
reprezintă un îndemn la sinceritatea dascălilor
şi a părinţilor în procesul de educare a tinerei
generaţii. Şafran a vorbit şi despre relaţia dintre
muncă şi libertate, despre posibilitatea omului
de a-şi alege singur munca şi obiectul muncii,
idee deosebit de importantă astăzi. Esenţial
este să nu trecem de la „demnitatea muncii”
la „blestemul muncii”, ar ﬁ concluzia acestui
capitol al lucrării.
Prof.univ. dr. Vasile Morar a prezentat pe
scurt volumul premiat, „Studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi
europene (sfârşitul secolului al XIX-lea – sfârşitul celui de-al doilea război mondial), la care
au colaborat şi lector.univ. dr.Adrian Niculescu
şi lector univ.dr.Felicia Waldman. Cartea este
importantă deoarece oferă informaţii precise-d
ocumente, statistici, persoane şi imaginea lor, a
spus prof. Morar, care a mulţumit celor care au
colaborat la realizarea ei. Ne aﬂăm aici, a spus
în continuare vorbitorul, pentru că a existat un
om excepţional, Alexandru Şafran, iar ﬁul său îi
cinsteşte memoria. În acest sens, el s-a referit
la un citat din Talmud: „Nu poţi termina lucrarea
dar nu eşti liber să te opreşti din ea.”

„Toate drumurile înţelegerii
sunt deschise de bunătate”
Prof. univ. dr. Avinoam Şafran a mulţumit
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, pentru
acest matineu, tălmăcitorului de mare ﬁneţe
al cărţii în română, Ţicu Goldstein, lui Esther
Starobinski-Şafran, sora sa, şi a motivat titlul
dat cărţii în ediţia franceză: „Reﬂecţii despre
timp şi veşnicie”. Dr. Alexandru Şafran s-a
adresat evreilor şi neevreilor, atunci când a
fost foarte tânăr şi când a fost foarte bătrân, cu
acelaşi sentiment: „al responsabilităţii morale
în faţa eternităţii”. „Era o trăsătură puternică a
caracterului său, pe care a dovedit-o în momentele cele mai dramatice ale istoriei evreilor
din România: Shoah-ul”. De altfel, observaţia
se regăseşte şi în interviul realizat de teleastul
Manase Radnev z.l., cu fostul Şef Rabin dr.
Alexandru Şafran, în Elveţia, la puţin timp
înaintea primei sale vizite la Bucureşti, după
1990. Vorbitorul a comparat această stare de
spirit cu ceea ce trăim ﬁecare dintre noi de Ziua
Ispăşirii, Iom Kipur: revenire din acest unghi
al responsabilităţii morale asupra greşelilor
comise în decursul anului trecut; introspecţie
a sinelui în faţa Divinităţii, împletită cu dorinţa
sinceră de îndreptare a greşelilor comise.
Relaţia tată – ﬁu şi relaţia magistru – elev
este văzută în aceiaşi parametri de autorul
cărţii, fapt remarcat de Rabinul dr. René-Samuel Sirat în cuvântul introductiv. Dragostea
lui Alexandru Şafran faţă de tatăl şi mentorul
lui, gaonul Beţalel Zeev Şafran, are conotaţia
morală sus amintită. Rabinul Jacob Weinberg, o
mare personalitate rabinică, a scris un minunat
comentariu despre autorul lucrării, arătând că
tot ce a întreprins ilustrul cărturar stă sub semnul acestui sentiment. Părintele este totodată,
şi dascăl. Ceea ce transmite ﬁului, elevului,
odată cu respiraţia, este Tora vieţii. Şi este
semniﬁcativ că Alexandru Şafran a colaborat cu
tatăl lui la redactarea unor texte rabinice. O altă
dimensiune convergentă reﬂecţiilor despre timp
şi eternitate este respectul şi dragostea faţă
de aproapele nostru, ﬁindcă „toate drumurile
înţelegerii sunt deschise de bunătate”.
Mulţumind pentru emoţionanta alocuţiune
rostită de prof. univ. dr. Avinoam Şafran, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a reliefat
faptul că „responsabilitatea morală este o mare
realitate istorică şi că această învăţătură va
rămâne mai departe în viaţa evreilor din România”. În intervenţia sa, fostul preşedinte al
C.E.B., ing. Osy Lazăr, s-a referit la corespondenţa purtată de el cu dr. Alexandru Şafran,
înainte de 1990, şi la faptul că fostul Şef Rabin
Şafran a fost onorat cu titlul de Membru de
Onoare al C.E.B.
Moderatorul matineului, dr. Aurel Vainer, a
mulţumit consilierului dr. ing. José Blum, care
l-a reprezentat la lansările celor două cărţi
la Bacău şi Iaşi, colaboratoarei sale, Sibyl
Benun, preşedintelui AERVH, dr. Liviu Beris,
pentru aducerea la Bucureşti a lui Marcel Shai,
supravieţuitor al Holocaustului, consilierului
personal, Silviu Vexler, pentru transmisia pe
net a evenimentului.
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
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Cine a câştigat operaţiunea
“Pillar of Defense“ din Gaza
De la încheierea acordului de
armistiţiu între Israel şi Hamas
au început dezbaterile despre
învingători şi învinşi, despre cine
a câştigat operaţiunea “Pillar of
Defense” (sau “Pillar of Cloud” în
ebraică). Fiecare parte se declară
victorioasă, palestinienii din Gaza
organizând demonstraţii în careşi manifestă bucuria. De fapt, cel
mai important lucru pentru care
pot să se bucure este că Israelul,
din raţiuni politice, strategice şi
diplomatice, a renunţat la invazia terestră
şi a acceptat propunerea americano-egipteană de a semna un acord de încetare
a focului, condiţionat de respectarea de
către Hamas a acestei înţelegeri. La cea
mai mică încălcare, armata israeliană,
aﬂată în stand by, va putea relua operaţiunea, de altfel, justiﬁcată de situaţia de
pe teren. „De ani de zile, se arată într-o
luare de poziţie a Ambasadei Israelului la
Bucureşti, Israelul s-a confruntat cu valuri
de rachete, trase din fâşia Gaza împotriva cetăţenilor săi şi, cu toate acestea, a
demonstrat reţinere şi, chiar după ce s-a
adresat Consiliului de Securitate, atacurile au continuat. Peste 1300 de rachete au
fost lansate de Hamas şi alte organizaţii
teroriste. Israelul a apelat la dreptul său
la autoapărare şi a lansat operaţiunea
“Pillar of Defense”. Obiectivele Israelului
au fost să nimicească infrastructurile
teroriste care operau în fâşia Gaza şi să
oprească lansarea de rachete împotriva
teritoriului israelian pentru a îmbunătăţi
securitatea şi a permite o viaţă normală
cetăţenilor Israelului”.
Nu cred că are vreo importanţă stabilirea învingătorului, important este în ce
măsură s-au atins obiectivele urmărite de
Israel şi de Hamas. Fără nici un dubiu,
deşi a făcut unele concesii, Israelul este
în câştig. Operaţiunea “Pillar of Defense”
sau “of Cloud” (denumire provenind din
Cartea Exodului când, la trecerea Mării
Roşii, evreii au fost conduşi de “un stâlp
de nori” iar noaptea - de un stâlp de foc
care i-a ascuns de egiptenii care-i urmăreau) a reuşit să distrugă cea mai mare
parte a stocurilor de rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune, mai ales rachetele
iraniene Fajr-5, care au ajuns în zona TelAvivului, Ierusalimului, în Berşeva şi au
distrus o clădire în Rişon Lezion; armata
israeliană a bombardat tunelurile în care
se făcea contrabandă cu arme, clădiri
guvernamentale, infrastructură şi a ţintit
cu succes şi a eliminat lideri ai grupărilor
teroriste. Teoretic, acordul de încetare
a focului ar trebui să asigure liniştea
israelienilor care trăiesc în zona de sud,
obiectivul principal al operaţiunii. Pe de
altă parte, a fost şi un succes diplomatic.
Israelul şi-a dat seama că se bucură în
continuare de sprijinul necondiţionat al
Statelor Unite şi al preşedintelui Obama,
care a declarat de mai multe ori că statul
evreu are dreptul de a se autoapăra în
cazul în care este agresat. Washingtonul a promis că va furniza Israelului alte
instalaţii de interceptare a rachetelor şi
va mări ajutorul militar şi ﬁnanciar. De
asemenea, prin participarea Egiptului la
realizarea acordului de încetare a focului
şi prin presiunile exercitate de preşedintele Mohamad Morsi asupra liderilor Hamas
şi a altor grupări islamiste, a devenit evident că pentru Cairo sunt mai importante
menţinerea calmului în Gaza şi întărirea
statutului său de lider în Orientul Mijlociu,
respectarea în continuare a acordurilor
israeliano-egiptene de la Camp David,
decât sprijinirea unor grupări radicale
palestiniene, dintre care o parte s-a instalat pe teritoriul egiptean, în Sinai, şi se
confruntă cu militarii egipteni.
Pe plan intern, Benjamin Netanyahu a
trebuit să facă faţă unor critici, ﬁind acuzat
că a renunţat la operaţiunea terestră care,
aﬁrmau aceştia, ar ﬁ dus la distrugerea
Hamas şi cucerirea fâşiei Gaza. Dar
premierul israelian s-a dovedit a ﬁ un
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Mark Gitenstein: „În SUA există
un consens în ambele partide
în ceea ce priveşte importanţa
Europei Centrale şi de Est”
La sfârşitul mandatului său în România, în cadrul căruia a jucat un rol politic
deosebit de activ, E.S. Mark Gitenstein, ambasadorul SUA la Bucureşti, care a
demonstrat în permanenţă o atitudine favorabilă comunităţii noastre, a acordat un
interviu revistei “Realitatea Evreiască”.

om raţional, care a cântărit avantajele
şi dezavantajele continuării acţiunilor şi
şi-a dat seama, pe de-o parte, că invazia
terestră ar duce la mari pierderi omeneşti
de partea israeliană, iar pe de altă parte,
aşa cum s-a văzut în 2008, este foarte
greu să duci un război urban în Gaza
unde Hamasul se foloseşte de clădiri ce
adăpostesc instituţii civile, inclusiv spitale,
pentru a depozita arme şi că, în ultimă
instanţă, cucerirea Gazei nu este un
obiectiv strategic, neavând ce să facă cu
ea. Unii adversari politici l-au acuzat pe
Netanyahu că a avut în vedere apropierea alegerilor şi nu a vrut să apară într-o
lumină nefavorabilă dacă invazia terestră
s-ar ﬁ soldat cu victime israeliene. Este
posibilă şi această ipoteză dar a evita
pierderi de vieţi omeneşti nu poate ﬁ un
motiv de critică.
De cealaltă parte, Hamas şi-a proclamat victoria. Chiar dacă aﬁrmaţia este
exagerată, anumite aspecte trebuie luate
în considerare. Prin evitarea invaziei terestre, Hamas şi-a întărit prestigiul în rândul palestinenilor, şi nu numai din Gaza
ci şi din Cisiordania, şi de-acum înainte
poate ﬁ considerat o piesă importantă
pe eşichierul politic din Orientul Mijlociu,
în defavoarea liderului Autorităţii Palestiniene, Mahmud Abbas. Dar Hamas mai
are un test important de trecut: măsura
în care va putea impune unor grupări
islamice radicale, ce acţionează în Gaza,
acordul de încetare a focului. Aceste grupări practic nu se aﬂă sub jurisdicţia lui şi
unele dintre ele chiar consideră Hamas
“prea liberal”. O altă problemă pentru
Hamas este relaţia cu Iranul, care i-a
furnizat armele. Deşi în acord se prevede
clar că Egiptul, alături de SUA, garantul
respectării înţelegerii, trebuie să supravegheze şi să oprească orice transport
ilegal de arme, Iranul a declarat că va
furniza în continuare rachete în locul celor
distruse de Israel. Ar ﬁ o mare provocare
pentru ambele părţi deoarece va duce la
relansarea, din partea Israelului, a operaţiunilor militare. Analiştii militari consideră
că acest “război de opt zile” ar ﬁ un test
prealabil pentru un război cu Iranul. Astfel, strategii militari şi-au putut da seama
de eﬁcienţa armelor iraniene, inclusiv a
rachetelor, iar Iranul a văzut cum şi ce
trebuie să corecteze la ele.
O ultimă problemă care ar putea determina schimbări de proporţii în relaţiile
dintre actorii din Orientul Mijlociu este
demersul lui Abbas (din 29 noiembrie) de
a cere Adunării Generale a ONU statutul
de observator al unui stat nemembru.
Practic, aceasta ar însemna recunoaşterea existenţei statului palestinian independent, fără respectarea Acordurilor de
la Oslo care prevăd crearea statului pe
bază de negocieri cu Israelul şi nu prin
declaraţii unilaterale. Anul trecut, Abbas,
care atunci s-a adresat Consiliului de
Securitate, a renunţat la demersul său,
dându-şi seama că nu va obţine majoritatea. În Adunarea Generală el are
garantată majoritatea. Deşi a fost atenţionat de SUA, Marea Britanie, Franţa şi
de alte ţări să renunţe, Abbas a declarat
că va merge mai departe. Consecinţele
gestului său le vom vedea în următoarele
luni. Este posibil ca una dintre ele să ﬁe
dispariţia liderului palestinian din viaţa
politică, slăbirea organizaţiei lui, Fatah,
şi întărirea şi în Cisiordania a prestigului
Hamas.
EVA GALAMBOS

- R.E.: În timpul mandatului dv. ca
ambasador al Statelor Unite în România,
aţi insistat adesea asupra necesităţii stabilităţii legislative şi a respectării legislaţiei
româneşti de către autorităţile române.
Care a fost calea pe care societatea
românească a străbătut-o în această
direcţie în perioada în care aţi îndeplinit
funcţia de ambasador?
- M.G.: În perioada care a trecut, am
constatat îmbunătăţiri uriaşe, poporul român şi guvernul recunoscând importanţa
de a respecta supremaţia legii. Cred că
adevărata lecţie a acestei veri a fost acceptarea de către guvern a deciziilor Curţii
Constituţionale, chiar dacă acestea din
urmă nu au servit interesele sale politice.
Cred că testul real al unei republici este
dacă reprezentanţii autorităţii acceptă
supremaţia legii în aceeaşi măsură atunci
când aceasta nu îi serveşte interesele, ca
şi atunci când i le serveşte.
- R.E.: Vorbind despre stabilitate, vă
aşteptaţi ca în următorii patru ani parteneriatul dintre Statele Unite şi România
să continue, inclusiv prin amplasarea unei
părţi a sistemului de apărare antirachetă
la Deveselu?
- M.G.: Cu certitudine! Vom continua
să întărim şi să aprofundăm parteneriatul
nostru.
- R.E.: Credeţi că preşedintele care
a câştigat recent scrutinul va acorda o
atenţie mai mare relaţiilor SUA-Europa
de Est?
- M.G.: Nu cred că relaţiile dintre
România şi SUA se vor schimba o dată
cu realegerea preşedintelui Obama, sau
că ar ﬁ fost mari diferenţe în acest sens
dacă ar ﬁ fost ales Mitt Romney. Cred
că în Statele Unite există un consens în
ambele partide în ceea ce priveşte importanţa Europei Centrale şi de Est. Decizia
Statelor Unite şi a preşedintelui Obama
de a amplasa rachetele aici este un alt
indiciu al profunzimii încrederii noastre
în România, a sentimentelor noastre faţă
de România şi a ceea ce credem despre
rolul jucat de ţara dv. în NATO. Nu am nici

o îndoială că această relaţie se va întări
şi aprofunda în următorii ani.
- R.E.: Alegerile prezidenţiale din
Statele Unite vor aduce o poziţie mai
hotărâtă a administraţiei de la Washington în a trasa o linie roşie în problema înarmării nucleare a Iranului?
- M.G.: Atât în timpul campaniei, cât şi în
cei patru ani de preşedinţie, preşedintele
a aﬁrmat fără echivoc că va împiedica
Iranul să dobândească arma nucleară şi
că vom face tot ceea ce este necesar să
îndeplinim acest obiectiv. Prima noastră
opţiune este aplicarea de sancţiuni pentru ca Iranul să-şi respecte obligaţiile,
dar responsabilitatea ca decizia luată
să respecte prevederile internaţionale le
revine iranienilor.
- R.E.: Cum apreciaţi relaţiile dintre
comunitatea evreilor din România şi
celelalte segmente ale societăţii, inclusiv
cu legiuitorii?
- M.G.: Comunitatea evreilor din
România este mică dar activă din punct
de vedere politic şi este bine privită în
România. Îi cunosc destul de bine pe
conducătorii comunităţii şi cunosc şi
comunitatea, ei joacă un rol important în
politica românească şi vor continua să
o facă. Sper într-o creştere numerică a
comunităţii şi sunt mulţumit să-i văd pe
evreii români plecaţi din ţară revenind
mai des în România – nu numai evreii
americano-români, cum sunt eu, dar şi
cei din Israel.
- R.E.: Vă mulţumim pentru interviu.
P.S. Ambasadorul Mark Gitenstein a
răspuns întrebărilor noastre înainte de a
se anunţa rezultatul oﬁcial al numărătorii
voturilor. Acum, suntem în măsură să
precizăm, din surse oficiale din afara
ambasadei SUA la Bucureşti, că 70%
din evreii din Statele Unite l-au votat pe
preşedintele Obama.
Interviu realizat de
ALEXANDRU MARINESCU
EVA GALAMBOS

Premiera ”Contrabasul”,
l a Te a t r u l E x c e l s i o r

Premiera piesei „Contrabasul” este un one man show exploziv al actorului Radu
Gheorghe. Textul lui Patrick Süskind, unul dintre cei mai apreciaţi scriitori elveţieni
contemporani de origine germană, şi traducerea meşteşugită de Radu Beligan
sunt ingredientele unui succes care va ţine pe aﬁşul „Excelsiorului” o piesă jucată,
pentru prima oară în România în 1987, la Teatrul Naţional din Bucureşti, avându-l în rolul principal pe Radu Beligan.
Alături de Radu Gheorghe se aﬂă tânăra actriţă Georgeta Ciocârlan, soprana de
coloratură Mediana Vlad şi pianista Andreea Dobia.
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JCC
BUCURESTI
,

Psihoterapie
de grup

Psihologul Itzhak Miron i-a invitat pe
pensionarii care participă la programele
JCC la două discuţii referitoare la dilemele
din viaţă. Conversaţia s-a înﬁripat foarte
uşor şi cei prezenţi şi-au deschis încet
suﬂetul în faţa acestuia. Ei simt nevoia să
continue ciclul acestor programe care au
menirea să le uşureze existenţa cotidiană.

Se poartă... retro!

Voluntarii care aparţin generaţiei de
mijloc au avut recent parte de o ocazie
specială de a se relaxa împreună, într-o
liniştită seară de toamnă. Muzica bună
şi gustările au completat atmosfera. Cei
prezenţi au realizat împreună frumoase
decoraţiuni pentru evenimentele ce urmează la JCC.
Aceeaşi grupă de vârstă a luat parte
recent la o petrecere care le-a adus
aminte de vremurile din urmă cu 20 sau
30 de ani. Melodiile care erau în vogă
dar şi vestimentaţia de atunci nu puteau
lipsi. Participanţii au dansat şi au depănat
amintiri.

Bucate
ruso-evreieşti

În cadrul programelor JCC Bucureşti, cursurile de gătit sunt dintre cele
mai atractive activităţi. Muzicianul Radu
Captari, cunoscut în întreaga ţară pentru
vocea sa specială, s-a aﬂat de această
dată în postura de maestru bucătar care
i-a invitat pe participanţi să descopere
câteva bunătăţi din bucătăria evreiască
rusească. Gusturi, care au devenit cunoscute în întreaga lume.

Voluntariatul Radio Shalom continuă
Radio Shalom România are în momentul de faţă o serie de
programe noi, realizate în continuare doar de voluntari. Muzică
bună, teatru radiofonic, dezbateri din domeniul religiei, consultaţii psihologice, medicale, juridice şi numeroase alte programe se
regăsesc în cadrul acestuia. Sunt prezenţi artişti români dar şi
numeroşi oaspeţi din Israel şi din alte ţări. Atmosfera pe care o
insuﬂă Radio Shalom tuturor ascultătorilor este una de frăţietate
şi prietenie, atât de necesară. Prin intermediul internetului, postul

de radio ne poate însoţi pe parcursul întregii zile.
Dintre cele mai recente producţii trebuie să menţionăm programul arhitectei Coca Barad, dedicat stilurilor arhitectonice dar
şi marilor personalităţi din acest domeniu. Alexandru Brucker îi
invită pe ascultători la programe dedicate celor tineri. Nici sportul
şi nici reţetele culinare evreieşti nu lipsesc din proiectele Radio
Shalom. Voluntarii care au realizat grila actuală sunt convinşi
că oricine poate descoperi ceva pe gustul său.
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J C C ORADEA
Evreii comunităţii prezenţi în proiecte
culturale

JCC Oradea a avut şi în perioada care a
urmat marilor sărbători de toamnă o serie de
programe menite să îi atragă pe participanţii
din toate generaţiile. Prezenţa cantorului
Sraia Kav şi a soţiei sale, Sara, la Oradea
a adus bucurie pentru cei mici şi pentru cei
mari, deopotrivă. Programele pentru pensionari vor avea în curând încă o zi în care să
aibă loc, un prilej suplimentar de întâlnire
pentru cei vârstnici.
Pentru tineri, care, după plecarea lui Tibi
Rozenzveig, şi-au desemnat coordonatorul
în persoana Ioanei Canalas, există o serie
de programe interesante. După Havdalah,
în ﬁecare sâmbătă seara, au loc programe
de interes. Dansurile iisraeliene, desfăşurate
cu coreograﬁa Beatei Szabo, îi atrag pe cei
tineri.
În cadrul festivalului interetnic Ifest, iniţiat

JCC
TIMISOARA
,

Elevi în programe
de cunoaştere
a Holocaustului

Comunitatea Evreilor din Timişoara, JCC
Timişoara şi Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” au organizat în acest an, în colaborare, un
mare eveniment de comemorare a Holocaustului. Conducerea liceului a sprijinit iniţiativa
profesoarei Olimpia Cirimpei, care a realizat
proiecte foarte interesante cu elevii săi. Peste
150 de copii au umplut, cu acest prilej, sala
festivă. Cantorul Efraim Neumann din Israel
şi oﬁciantul de cult Andrei Ghidali au rostit
rugăciunile tradiţionale şi au aprins cele şase
lumânări ale amintirii. Doamnele Ana Adrian
şi Verona Botiş au citit o impresionantă scrisoare a unui supravieţuitor al Holocaustului.
Copiii au pregătit eseuri, prezentări video şi
graﬁce referitoare la Holocaust. Prin efortul
profesoarei Cirimpei, liceul timişorean este
un promotor al valorilor umaniste, importante
pentru actualele generaţii. Preşedinta Comunităţii Evreilor din Timişoara, dr. Luciana
Friedmann, i-a îndemnat pe cei prezenţi să
aibă deschiderea de a cunoaşte toate faţetele
Holocaustului, această tragedie istorică ﬁind
un semnal de alarmă pentru întreaga lume,
oricând ﬁind posibile atrocităţi.
Alte două programe importante ale Liceului „Carmen Sylva” au vizat aceeaşi cunoaştere a Holocaustului. Dr. Efrat Kedem Tahar,
din Israel, care a absolvit cursurile doctorale
la Timişoara, a susţinut un interesant dialog
cu elevii profesoarei Cirimpei. Aceştia s-au

de teatrul SzigLigeti, Sala Filarmonicii din Oradea a găzduit
programul Formaţiei Klezmer
Hakeshet, care a oferit un concert în memoria colegului şi prietenului dispărut, Gabi Ardelean
z.l. În amintirea lui, pe care o
păstrează cu mult drag, au fost
interpretate melodiile pe care le
cânta şi le îndrăgea.
Totodată, Kati Kovari, solista
formaţiei, care a realizat numeroase concerte şi turnee alături
de Hakeshet, şi-a luat rămas bun
de la publicul care o iubeşte. Cu
acelaşi prilej a fost lansată noua
solistă a formaţiei, Elisabeta
Szabo.

În ﬁnalul rândurilor noastre referitoare la
JCC Oradea, nu putem să nu îi dorim preşedintelui Comunităţii Evreilor din Oradea, ing.
Felix Koppelmann, un sincer ”La mulţi ani”,
cu sănătate şi ”Ad Mea Veesrim”, cu ocazia
recentei sale zile de naştere.
dovedit nu doar cunoscători dar şi foarte interesaţi de maniera de expunere a invitatei lor.
La invitaţia Centrului Cultural German din
Timişoara, elevii aceluiaşi liceu au realizat
proiecte referitoare la „Noaptea de Cristal”.
Acestea vor ﬁ în curând susţinute şi în cadrul
unui program al JCC Timişoara.

Excursie
(imaginară) din
Timişoara în Maroc
După o călătorie de natură profesională
în Maroc, inginerul George Moraru a prezentat, într-o manieră incitantă, călătoria sa
la Tanger şi felul în care a perceput această
lume exotică din perspectivă românească.
Deplasarea, cu aventurile sale, întâlnirea cu
oamenii, obiceiurile, gusturile şi miresmele
de acolo au fost toate relevate cu această
ocazie. Dr. Luciana Friedmann a prezentat,
cu aceeaşi ocazie, secvenţe din istoria frumoasei comunităţi evreieşti marocane. Istoria
bogată a acesteia, cu sinagogi impresionante
şi personalităţi rabinice de marcă, a suscitat
interesul participanţilor.

Carte de bucate
ad-hoc
Întâlnirea iniţiată de dr. Andreea Dobra,
referitoare la bucătăria evreiască, a adus
împreună nu doar participanţii ci şi un material documentar foarte preţios. Ei au cercetat
cărţi de bucate vechi de aproape un secol
şi reţetare strânse în caiete îngălbenite. Am
remarcat şi aspectuoase volume israeliene
cu produse foarte tentante. Participanţii la
program îşi propun să elaboreze propria carte
de bucate a JCC Timişoara.
Pagini realizate de
LUCIANA FRIEDMANN
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Centenarul George Emil Palade

Colaboratorii evrei ai lui George
Emil Palade (laureat Nobel, 1974)

de talent. A apelat la Phillip Siekevitz (1918-2009),
ﬁul unor emigranţi evrei din
Rusia, un fost doctorand al
cunoscutului biochimist David
Greenberg de la Universitatea
Berkeley – California. În acel
moment „Phil”, cum avea să-l
numească Palade, lucra cu
profesorul Paul C. Zamecnik
la Harvard University. Ph.
Siekevitz devenise cunoscut
datorită cercetărilor sale în domeniul biosintezei proteinelor.
El demonstrase că respectiva
sinteză poate ﬁ studiată in vitro
(pe organite celulare scoase
din organism şi cultivate în
recipiente din sticlă). În acelaşi
timp, Phil era şi unul dintre
pionierii utilizării izotopilor radioactivi precum C14 în studiul
încorporării „cărămizilor” de
aminoacizi, în acea „clădire”
Phillip Siekewitz care e molecula de proteină.
Împreună cu G. Em. Palade, Siekevitz a semnat o serie
Aﬂându-mă în anii 1991, 1992 şi
1995 în preajma marelui om de ştiinţă de articole care urmăreau, cu ajutorul
de origine română la „Cellular and Mo- izotopilor radioactivi, activitatea rilecular Medicine” a Universităţii San bozomilor, biosinteza polipeptidelor,
Diego, California, am purtat împreună, secreţia unor enzime cu rol în digestie,
în clipele noastre libere, lungi discuţii biosinteza membranelor celulare, etc.
La unele dintre aceste lucrări a
asupra drumului său în ştiinţă. Aceste
convorbiri au constituit scheletul unei participat şi un alt doctorand evreu, J.
monograﬁi pe care am scris-o şi pe Kirsch, om de ştiinţă care s-a format
care el a citit-o în manuscris şi i-a în acelaşi laborator.
Atras şi de microstructura şi funcţiiavizat apariţia (Radu Iftimovici, George Emil Palade – spovedania unui le celulei vegetale, Palade a colaborat
învingător, Ed. Academiei Române, şi cu un alt biochimist, Itzhac Ohad
(n. 1930), care ulterior a devenit un
Bucureşti, 2008).
Găsesc că e interesant pentru specialist de renume în procesul de
cititorii publicaţiei „Realitatea Evre- fotosinteză la algele verzi. „Îl ştiu de
iască” să se întâlnească cu câţiva când avea 3-4 ani, mi-a spus zâmbind
dintre colaboratorii evrei ai lui G. Em. Palade. Era ﬁul unui domn Moscovici
Palade, ţinând cont că a fost vorba de care era proprietarul cinematografului
o conlucrare deosebit de fructuoasă. Moldova din Buzău, căci pe atunci
Cum se ştie, G. Em. Palade, năs- (1935-1937) eram student şi mergeam
cut la Iaşi, în 19 noiembrie 1912, a cu prietenii la cinema. Nu-mi închipuabsolvit Facultatea de
Medicină din Bucureşti în
1936, dar nu şi-a susţinut
teza de doctor decât 4
ani mai târziu, timp în
care a efectuat cercetări
aprofundate asupra rinichiului la delﬁn (teză de
biologie evoluţionistă,
propusă de maestrul
său, Iosif Francisc Rainer).
Refugiat în 1947 în
Statele Unite, deoarece era ameninţat să ﬁe
arestat de comunişti (era
ginerele marelui industriaş Malaxa), Palade a intrat la Rockefeller InstituItzhac Ohad
te din New York, unde a
adoptat, printre primii în lume, tehnica iam însă că puştiul care tropăia prin
de microscopie electronică. Curând, sală înainte de a se stinge lumina, pe
în perioada 1948-1955, el şi-a câştigat numele său René Moscovici (Itzhac
o certă notorietate, atât printr-o serie Ohad este numele adoptat în Israel)
de invenţii tehnice care au îmbunătăţit va deveni unul din cei mai serioşi
imaginea electrono-optică (ﬁxatorul colaboratori ai mei. Vorbea bine roPalade, procedeul de ultracentrifu- mâneşte şi îmi cerea să conversăm
gare în gradient de sucroză ş.a.), cât ca să nu uite limba locului de unde
şi prin câteva descoperiri esenţiale: provenea”.
N-aş putea încheia această succinprezenţa în citoplasmă a ribozomilor, locul unde se fabrică proteinele, tă trecere în revistă, fără a aminti de
structura intimă a mitocondriilor care acad. Maya Simionescu, care împreusunt uzinele energetice ale celulei, nă cu soţul ei, Nicolae Simionescu, au
alcătuirea moleculară a sinapselor ş.a. fost colaboratori apropiaţi ai lui G. Em.
A existat însă un moment, prin Palade, atât la Rockefeller Institute,
anii 1952-1953, când G. Em. Palade cât şi la Yale University. Maya Simia înţeles că descrierea unor struc- onescu conduce azi cu desăvârşită
turi, oricât de amănunţită ar ﬁ ea, nu competenţă Institutul de Biologie şi
poate explica modul în care aceasta Patologie Celulară din Bucureşti, care
funcţionează, mai exact care sunt în ultimii 10-15 ani şi-a câştigat un
fenomenele care, însumate, poartă prestigiu deosebit în domeniu.
numele generic de VIAŢĂ.
Prof. dr. RADU IFTIMOVICI
Acesta este motivul pentru care
Membru titular al Academiei de
s-a gândit că are nevoie de un bioŞtiinţe Medicale
chimist, el însuşi, experimentator
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Interviu cu SERGE HAROCHE, Premiul Nobel pentru ﬁzică 2012
Serge Haroche este unul dintre laureaţii de origine evreiască ai Premiului Nobel
CORINA NEGREA: Ştiu că nu v-aţi
aşteptat să ﬁţi laureat dar, totuşi, nu pot să
nu vă întreb dacă nu v-aţi gândit niciodată
la Premiul Nobel?
SERGE HAROCHE: Sigur că
nu m-am aşteptat, pentru că sunt
atâtea cercetări interesante în domeniu, încât e greu să crezi că tocmai tu vei ﬁ alesul dar, pe de altă
parte, aş ﬁ ipocrit să nu recunosc
faptul că da, m-am gândit. Însă
am încercat să nu mă gândesc
prea mult pentru că, aşa cum am
mai zis, sunt multe cercetări de
top care merită pe deplin premiul.
- Dumneavoastră v-aţi început
cercetarea cu peste 20 de ani în
urmă şi, aşa cum aţi spus, aţi folosit atomii ca să studiaţi fotonii. Ce
v-a determinat să porniţi în sensul
ăsta, să o abordaţi în acest fel?
- Interesant că mă întrebaţi
asta! De fapt, ştiţi, noi am început
cercetarea folosind un dispozitiv
denumit „cavitatea”, practic, o cutie în care se poate stoca lumină
pentru a face diferite experimente.
Iar în cavitatea pe care am folosito noi atunci puteam stoca lumină
doar pentru un timp foarte scurt.
Până la urmă, am reuşit să ţinem
lumina în cavitate pentru un timp
foarte lung şi astfel să realizăm
experimente care altfel ar ﬁ fost
imposibil de făcut, şi aici mă refer
la detectarea unei singure cuante
de lumină, adică fotoni, în aşa fel
încât să nu ﬁe distruşi atunci când
erau detectaţi. Această tehnică
este foarte interesantă din câteva motive
dar mai ales pentru că este total diferită de
modul obişnuit în care se puteau detecta
fotonii. De fapt, „actul” de a detecta fotonii
este acel act de a te uita, de a vedea.
Când te uiţi la ceva, însemnă că de fapt
ochiul receptează lumină dar lumina pe
care o primeşti este distrusă, ﬁind absorbită de retină.
Ceea ce am urmărit noi a fost să detectăm lumină fără a distruge cuanta de
lumină! Pentru asta, însă, a trebuit să capturăm fotonii întâi şi apoi să trimitem un
ﬂux de atomi pe cavitatea în care aceştia
erau prişi – aceşti atomi care detectează
lumina joacă rolul retinei, dacă vreţi, doar
că în loc să avem o retină mare, avem o
retină făcută dintr-un singur atom. Este
o retină foarte specială, care detectează
lumina într-un mod foarte blând, fără a
pierde fotonii. Comunicatul Comitetului
Nobel insistă pe faptul că am putut detecta o singură cuantă, un singur obiect
cuantic fără a-l distruge – iar asta este
ceea ce a adus foarte interesant şi foarte
nou cercetarea noastră.
- Dar atunci, în urmă cu 20 de ani, n-aţi
avut tehnologia, n-aţi avut aparatele cu
care să faceţi asta...
- Nu, n-am avut tehnologia şi nici nu
ştiam cum să construim cavitatea...a fost,

cumva, un joc al norocului. Am lucrat 15
ani şi cu aceste cavităţi iar „bomba” a
„explodat” în 2006 când în sfârşit am avut

la dispoziţie nişte oglinzi speciale în care
cuanta de lumină se putea lovi de miliarde
de ori înainte de a se pierde. Atunci am
înţeles că ceea ce căutam noi să dovedim
în experimentele noastre devenise posibil. Aşadar, apogeul cercetării noastre,
laureate astăzi, a fost in 2006, după 15
ani de căutări neîntrerupte.
- Când şi cum aţi aﬂat că David Wineland, colaureat al premiului, făcea acelaşi
tip de cercetări dar „în sens invers”? Adică, lucra cu fotoni pentru a studia atomii?
- Cu mult timp înainte! De fapt, am
ştiut de el cu mult timp înainte pentru că el
începuse să studieze ce se întâmpla când
era capturat un singur atom. Se întâmpla
la începutul anilor ’70, pe vremea când
era student al unui alt laureat Nobel, Hans
Dehmelt, care a luat premiul în 1989.
Ştiam ce făcea Dehmelt, am ştiut,
apoi, ce făcea Wineland şi, deci, ştiam că
făceau cam ce făceam şi noi dar, cumva,
“în oglindă”, adică abordaseră acelaşi tip
de probleme dar din perspectivă opusă
folosind, însă, acelaşi concept.
Ne-am “întâlnit” în anii ’90, când am
făcut un experiment foarte apropiat de
ceea ce făceau ei şi-apoi am publicat
multe lucrări tratând acelaşi subicet dar
din perspective diametral opuse. Şi ceea
ce mi s-a părut extraordinar a fost faptul

că întotdeauna am fost într-o competiţie
prietenească. De aceea sunt extraordinar
de încântat să împart premiul cu el, pentru
că am admirat întotdeauna ceea
ce făcea!
- Sunteţi la Ecole Normale de
foarte mult timp. Ce vă ţine aici,
ce oferă acest loc unui cercetător
pentru a putea străluci?
- Este un loc cu o îndelungată
tradiţie în excelenţă! În primul
rând, avem studenţi foarte buni
pentru că trec printr-un sistem de
examinare foarte diﬁcil şi selectiv.
Aşadar, “ne alegem” cu cei mai
buni din Franţa şi nu numai. Şi
apropos de asta, în urmă cu 25
de ani, când au început să ﬁe
admişi şi studenţi străini (care
trebuiau să treacă şi ei printr-un
sistem de examinare dur (nu
acelaşi cu al celor francezi dar
tot foarte sever), mi-aduc aminte
că am avut atunci mulţi studenţi
excelenţi din România, în special
în matematici.
Aşadar, ca să revin la întrebare, avem studenţi foarte buni
dar avem şi o foarte bună tradiţie
în cercetare, în special în optică
şi optică cunatică. Alfred Kastler
a fost profesor aici (a luat şi el
Premiul Nobel în 1966), (…)
apoi Claude Cohen-Tannoudji,
laureat, şi el, al Premiului Nobel
în ﬁzică în 1999 dar student al
altor laureaţi, ş.a.m.d… Vedeţi,
aşadar, că a existat o succesiune
de cupluri de profesori-studenţi
străluciţi care au menţinut nivelul acestei
şcoli foarte sus. Şi acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Wineland: el a fost studentul
lui Norman Ramsey, un celebru ﬁzician
american, laureat în 1989, care a pus
la punct ceasurile atomice iar Ramsey,
la rândul său, fusese studentul unui alt
ﬁzician celebru, Isidor Rabi, prieten bun
de-al lui Kastner, care a pregătit mulţi
ﬁzicieni americani.
- Şi de asemenea laureat….
- Şi laureat în ﬁzică în 1944…o tradiţie
în şcoala americană de ﬁzică. Vedeţi?
Asta cred eu că poate ﬁ o “reţetă” în câştigarea unui Premiu Nobel: să perseverezi
în cercetarea pe care ai început-o, pentru
mult timp, chiar dacă e diﬁcil şi fără să
abandonezi ţelul pe care ţi l-ai propus.
Pentru asta, însă, trebuie să ai o echipă
de colaboratori foarte buni în jurul tău
cu care să lucrezi timp îndelungat, ceea
ce a fost cazul meu: am doi colaboratori
foarte buni cu care lucrez de foarte mulţi
ani, Jean Michel Remon şi Michel Voign,
cărora le şi datorez, de altfel, premiul:
fără ei nu l-aş ﬁ luat niciodată! Şi cred că
şi la David Wineland e aceeaşi situaţie.
El lucrează de foarte mulţi ani la Institutul
de Standarde şi Tehnologii din Boulder,
Colorado şi are acolo o echipă pe care
şi-a construit-o de foarte mulţi ani.
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Desigur, sunt şi premii (Nobel) care se
dau pentru descoperiri întâmplătoare, ca
să zic aşa, rezultate care apar “de nicăieri”
şi care sunt foarte importante iar meritul
laureaţilor este să intuiască acest potenţial. În cazuri de-astea, premiul se dă după
mult mai puţini ani de aşteptare – un foarte
bun exemplu este descoperirea grafenei,
în 1995 şi pentru care s-a acordat premiul
în anul 2009!
- Cum credeţi că vă va schimba cariera
acest premiu?
- Din experienţa altora care au luat
premiul ştiu că devii puţin mai inﬂuent.
Politicienii te ascultă cu ceva mai multă
atenţie (cel puţin pentru o vreme) iar tu
ai această datorie de a promova ceea ce
consideri că este important pentru cercetare, de a-i ajuta pe cei tineri să-şi înceapă
carierele, etc. În acest sens şi din acest
punct de vedere, cred că voi avea mai
multe oportunităţi datorită acestui premiu.
Şi vreau să proﬁt de ocazie şi să pledez
pentru faptul că cercetarea fundamentală:
trebuie să ﬁe fundamentată pe curiozitate
şi că nu trebuie să ﬁe îngrădită de constrângeri ﬁnanciare. E diﬁcil astăzi dar e
foarte important să rămână aşa.
- Ultima idee: ştiţi că lumea aşteaptă
rezultatele practice, aplicaţiile: supercalculatoarele cuantice. Aşadar, când?
- Răspunsul meu este: nu ştiu! Şi nu
vreau să ﬁu provocator dar, sincer, nici numi pasă când vom avea supercalculatoare
cuantice….Ştiu că lumea se aşteaptă
la astfel de aplicaţii dar… Sunt sigur că
vor ﬁ aplicaţii dar nu sunt sigur deloc că
vor ﬁ în domeniul supercalculatoarelor
ci în domeniul superceasurilor atomice!
Ceasuri care vor putea măsura timpul cu
o şi mai mare precizie decât o pot face,
deja, astăzi. Iar aici se întrevăd o mulţime
de aplicaţii extraordinare: dezvoltarea de
noi senzori, de noi dispozitive de măsură mult mai precise decât avem astăzi,
construirea acelor tipuri de senzori care
să poată depista modiﬁcări ale câmpului
gravitaţional dar şi senzori care să simtă
şi să alerteze mult mai devreme în cazul
producerii unui cutremur sau care să
poată ﬁ folosiţi în prospecţiuni petroliere.
Cât priveşte computerele cuantice,
visul multor oameni, şi nu numai oameni
de ştiinţă, va mai ﬁ nevoie de multă muncă pentru că nu avem încă tehnologia cu
care să facem asta. Pe de altă parte, sunt
sigur că aplicaţiile care vor apărea nu sunt
cele la care visez eu astăzi!
CORINA NEGREA

Inovaţii şi invenţii israeliene
Celor interesaţi de progresele ştiinţiﬁce israeliene în multiple domenii, le oferim,
începând din acest număr, o listă, întocmită de Wikipedia. Chiar dacă, potrivit unor
opinii, Wikipedia nu ar ﬁ cea mai corectă sursă de informaţii, cele înşirate acolo
demonstrează tendinţele , preocupările şi performanţele înregistrate de cercetarea
ştiinţiﬁcă din Israel. Multe dintre aceste descoperiri, mai ales cele recompensate cu
Premii Nobel, au fost prezentate de revista noastră.
Chimie
Descoperirea cvasicristalelor de către
Dan Schechtman de la Tehnion, Haifa.
Pentru această descoperire, Schechtman
a primit Premiul Nobel pentru Chimie.

Descoperirea rolului proteinei ubiquitin
de către Avram Hershko şi Aaron Ciechanover la Tehnion (împreună cu biologul
evreo-american Irwin Rose). Toţi trei au
primit Premiul Nobel pentru Chimie
Fizică
Prezicerea legată de existenţa quarkului, de către Yuval Neeman de la Universitatea din Tel Aviv (împreună cu ﬁzicianul
american Murray Gell-Mann).
Descoperirea efectului AharonovBohm – de către Yakir Aharonov şi David
Bohm.
Formularea teoriei entropiei găurilor

negre de către Jakob Bekenstein, de la
Universitatea Ebraică de la Ierusalim.
Optică
Cea mai mică cameră video din lume,
cu diametrul de 0,99 mm, pentru a ﬁ folosită într-un endoscop minuscul, proiectată
de compania Medigus.
Dezvoltarea “pillcam”-ului, prima soluţie endoscopică prin capsulă pentru a
înregistra imagini ale tractului digestiv,
de către ﬁrma Given Imaging. Capsula
are dimensiunea şi forma unei pilule şi
cuprinde o cameră video minusculă.

Medicină
Notaţia mişcării Eshkol-Wachman - un
sistem de notaţie pentru a înregistra pe
hârtie mişcarea, folosit în diferite domenii,
ca de pildă în dans, terapie ﬁzică, comportamentul animalelor şi diagnosticarea
precoce a autismului.
Dezvoltarea medicamentului imunomodulator Copaxone pentru tratarea sclerozei multiple. A fost realizat la Institutul
Weizman, de către Michael Sela, Ruth
Arnon şi Deborah Teitelbaum.
Dezvoltarea proteinelor de interferon
de către Michael Revel de la Institutul
Weizman.
Dezvoltarea taliglucerazei alfa (denumire comercială Elelyso), o enzimă
produsă din culturile celulare ale morcovului, un medicament pentru tratarea bolii
Gaucher tip 1.
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S C R I S U L
Nimic mai nimerit, observa un vorbitor
la sărbătorirea unuia dintre cărturarii cu
care ne mândrim, ajuns la 80 de ani, decât o reuniune între prieteni într-o Casă a
Cărţilor, Biblioteca „Dr. Alexandru Şafran”
din capitală. Consacraţi în lumea literelor,
a ştiinţelor, lideri comunitari, ﬁica, venită
tocmai din Singapore, au dedicat verbul
lor plin de respect şi afecţiune unei vieţi,
devenită operă sub aceeaşi semnătură:
Henri Zalis. „Destinul este ceea ce facem
noi înşine din noi”, mă gândeam la titlul
de portret literar, dat în urmă cu ani, aniversatului de acum. Deşi, în alocuţiunea
de ﬁnal, Zalis, discipol al lui Tudor Vianu
- despre care a şi scris o carte, recenzată
la vremea ei în R.E. -, i-a dat cezarului ce-i
al cezarului, se cuvine, totuşi, să pomenesc despre doi dintre mentorii lui timpurii: mama, profesoară de
franceză, care, de la cinci
– şase ani, l-a apropiat de
această limbă şi, implicit,
de spiritualitatea unei mari
literaturi, şi unchiul lui, dr.
Isac Rosman, cronicar muzical al ziarului „Timpul” şi
al revistei sioniste „Renaşterea noastră”, compozitor,
primul medic al Ambasadei
Israelului la Bucureşti. Bucuria matineelor la operă,
atmosfera trăită „pe viu” a Henri Zalis
balerinelor lui Degas, iubirea fără de margini pentru literatură – toate-i vin de la el.
Chiar decorul camerei de lucru, intuiesc
că tot de-acolo i se trage: pereţii tapetaţi
de cărţi, vrafurile de manuscrise pe birou,
casetele cu Mozart, Rossini – de predilecţie -; prieteni statornici. Mi-l imaginez
pe nepotul adolescent, descoperindu-l
pe Thomas Mann din „Muntele vrăjit” în
casa unchiului său, trăind împreună cu
Hans Castorp aceeaşi exaltare în faţa
crestelor pe jumătate ascunse în nori.
Pelerinaj stimulator şi la propriu; ﬁindcă
„preumblarea montană” orﬁcă l-a întremat
nu o dată suﬂeteşte, chiar dacă, de la o
vreme încoace, „aerul pur al înălţimilor” îl
regăseşte doar în faţa paginii albe aşteptând s-o are şi s-o semene.
Moderator şi maestru de ceremonii,
consilierul preşedintelui F.C.E.R., dr. ing.
José Blum, ne-a oferit cărţi de vizită ale
conferenţiarilor şi un succint C.V. al sărbătoritului: enumerări de titluri de carte,
premii din partea Uniunii Scriitorilor din
România, vorbind de la sine despre travaliul pasionant fără de care domnu’ Zalis
nu şi-ar concepe existenţa. Domnia sa a
mulţumit, totodată, Sibylei Benun pentru
buna colaborare.
Henri Zalis „i-a deschis gustul” profesorului univ. dr. Adrian Mihalache, de la
Politehnica bucureşteană, pentru „cărţile
despre cărţi”. Prima întâlnire „virtuală,
literară” s-a derulat prin intermediul volumului lui Zalis despre Flaubert. A avut
atunci „o revelaţie”, care l-a ajutat să
înţeleagă mai bine relaţia între opţiunea
de viaţă a lui Don Quijotte şi cărţile lui,
a (re)citit cu alţi ochi „Ulysse” de James
Joyce. A doua întâlnire a fost tot de ordin
spiritual: „O istorie condensată a literaturii
române. 1880 - 2000”. În cele din urmă a
venit întâlnirea cu Henri Zalis în carne şi
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oase. Toate au convers spre introducerea,
în propria lui carte de eseuri, „Spaţii seducătoare”, a unui capitol intitulat „Spaţiul
prieteniei”, în care ghidul său literar îşi
are un loc bine determinat. Ce-a învăţat
de la el s-ar putea rezuma în Zece Comandamente literare, din care a citat doar
cinci: Să ﬁi clar! „Idei clare şi distincte nu
reprezintă un pleonasm, ci un oximoron”.
Să ﬁi concis!, ceea ce nu înseamnă „greu
de citit”, ci „dens”. Să ﬁi informat! Să ﬁi elegant! Ar mai ﬁ un Comandament demn de
reţinut: Să nu ﬁi resemnat!, pe care, sigur,
vorbitorul l-a deprins de la domnu’ Zalis.
În literatură nu există „generaţii spontanee”, a opinat scriitorul Ion Brad, polemizând în subtext cu prejudecata unora
dintre noii veniţi - ideea se poate extinde
la orice domeniu - că lumea ar începe cu ei. Printre cei care,
dimpotrivă, au privit spre
viitor, înclinându-se în faţa
trecutului - singură modalitate de rezistenţă în timp -,
se aﬂă „criticul şi istoricul
literar, prozatorul şi poetul
ascuns Henri Zalis. Acest
sentiment al recunoştinţei
şi continuităţii în literatură
îl găsim […] în Grădina
cu rodii, volum subintitulat
de azi şi de ieri
- 80 de ani Scriitori
aşa cum i-am cunoscut”.
„Cărturarul manierat şi retractil la cozerii
inutile” se dezvăluie prin lectura cărţilor lui
de critică şi istorie literară, de la debutul cu
monograﬁa „Nicolae Filimon”, din 1958,
până la volumele actuale; prin poezie
- „Acoladă”, 1980; proză scurtă - „Mai
aproape de amiază”, 1981; roman - „Până
la capăt”, 1982. Vorbitorul i-a pus în valoare înzestrările de portretist în crochiuri
de literaţi iluştri, maestru al introspecţiei,
evocator sensibil al mamei, cu majusculă,
în „Sezonul oglinzilor abandonate”; „haruri
deosebite pe care şi le-a cultivat o viaţă
întreagă”.
„Henri Zalis face parte dintre intelectualii evrei români de vârf, care au trăit şi
Holocaustul şi perioada totalitaristă. […]
Astăzi, trăim într-o Românie democrată,
pluralistă, cu drept de cetate pentru toţi
cetăţenii ei”, a subliniat preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Vorbitorul a
accentuat asupra pasiunii sărbătoritului
pentru opera lui Felix Aderca, şi-a exprimat intenţia de a edita la „Hasefer” o
lucrare de sinteză a operei lui Henri Zalis
şi a oferit sărbătoritului o Diplomă de
Excelenţă, (citită de dr. ing. José Blum,
consilier cultural) pentru „merite deosebite
în viaţa literară” şi „activitate culturală în
cadrul F.C.E.R.”, însoţită de un dar din
partea conducerii Federaţiei.
Directorul Centrului F.C.E.R. pentru
Editură şi Presă, Alexandru Marinescu,
şi-a axat discursul asupra tinereţii spirituale a cărturarului, „un om căruia îi
pasă de lumea în care trăieşte”; tânăr, de
asemenea, „prin perseverenţă”. „Faptul
că noi (Hasefer – n. red.) am scos şi am
lansat anul acesta un roman al lui Felix
Aderca i se datorează 99%”. […] Este de
o energie care nu e speciﬁcă, întotdeauna, unui om de 80 de ani; e o energie de
om tânăr”. Vorbitorul a citat fragmente
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din excepţionalul articol, publicat în R.E.
364 – 365/ 2012, „La aniversară”, scris de
Dumitru Radu Popescu, în care autorul,
elogiind Memoria, elogiază devotamentul
cu care scrisul lui Henri Zalis o slujeşte
de-o viaţă: „Memoria este singura alchimie care poate constitui un echilibru între
riscurile şi performanţele trecutului, aroganţa ideologiilor, patologia ﬁnanciară a
destructurării unui visat prezent omogen,
echilibru ce ar putea îmblânzi mistiﬁcarea
viitorului”.
Cu arta subtilă, inimitabilă de a trece de la zâmbetul la substanţa gravă
a discursului, fostul coleg de an şi de
facultate al sărbătoritului, prof. univ.
dr. Ştefan Cazimir, a retrăit cu umor şi
aproape imperceptibilă melancolie anii
amândurora de studenţie, de armată la
artilerie, prinşi – se putea altfel?! – în savuroasă îmbrăcăminte… literară: „Obiala
militarului”, din care a şi citat câteva strofe
spre destinderea publicului. Vorbitorul a
dezvăluit, apoi, „cercurile copacului”; altfel
spus, a trasat cu rigoare contribuţiile bibliograﬁce ale istoricului literar: Clasicismul,
romantismul, simbolismul, naturalismul,
sămănătorismul, modernismul, realismul
în literatura română; Tudor Vianu – bibliograﬁe; Conştiinţa de sine a criticii literare
româneşti. „Despre utilitatea lor nu se
va vorbi vreodată îndeajuns”, a conchis
domnia sa.
Preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, şi-a exprimat mândria că Henri Zalis
este membru al C.E.B.
Prof. univ. dr. Vasile Morar a trasat
treptele întâlnirilor cu sărbătoritul, de la
operă la ﬁinţa umană, felicitându-l nu
doar pentru împlinirea frumoasei vârste,
dar şi pentru „puterea de a urî indiferenţa
şi cinismul”.
Cel mai vechi prieten, Radu Ciobanu,
a reluat caracterizarea sărbătoritului ca
om de atitudine socială.
Scriitorul Dorel Dorian a pledat pentru
importanţa luptei, prin scris, pentru neuitarea literaţilor contemporani de valoare.
Dr. Hary Kuller a punctat momente
de întâlnire cu Henri Zalis: Biblioteca
Universitară, colaborarea la „Contribuţii
ale evreilor la dezvoltarea României moderne” şi i-a sugerat potenţiale memorii,
prin asociaţie cu cele, acum lecturate,
ale lui Ianoşi.
Fiica sărbătoritului, Dana, a menţionat,
printre altele, că tatăl ei a primit distincţia
„Les Palmes d’Académiques” din partea
guvernului francez, pentru „serviciile
aduse în slujba răspândirii culturii francofone”, i-a subliniat calitatea de „intelectual
integru”, a vorbit despre viitor - nepoata
Ayala, care i-a moştenit dragostea pentru
limbi şi literatură -, urându-i nu doar „Ad
mea veesrim! cu drept de prelungire”, ci
şi „sfarim” – cărţi, în continuare.
Mulţumind conducerii F.C.E.R. pentru
sărbătorire, Henri Zalis a retrăit prima
convorbire a studentului cu profesorul
Vianu, semn că generaţiile tinere recunosc – conştient sau nu – „nevoia de mari
modele”. Oaspeţii au gustat din tortul cu
cifra 80 – cinste meşterilor culinari – şi au
dat Lehaim! cu sărbătoritul.
IULIA DELEANU

Regele Mihai I
– Doctor
Honoris Causa
al Universităţii
Bucureşti
La 25 octombrie a.c., cu prilejul împlinirii vârstei de 91 de ani, regele Mihai I
a primit titlul de Doctor Honoris Causa al
Universităţii din Bucureşti. În cadrul unei
ceremonii în Aula Mare a Universităţii, în
prezenţa fostului preşedinte al României,
Emil Constantinescu, a unor membri ai
guvernului, Academiei Române, Corpului diplomatic, Senatului Universităţii, a
reprezentanţilor societăţii civile, cadrelor
universitare şi studenţilor, diploma a fost
înmânată principesei Margareta care l-a
reprezentat pe fostul suveran.
Preşedintele Senatului Universităţii,
prof.univ. dr. Vlad Nistor, a subliniat
caracterul reparator al gestului de a-i
acorda acest titlu regelui - personalitate
cu un înalt proﬁl moral. În „Laudatio”,
rectorul Universităţii, prof.univ. dr.Mircea
Dumitru, a pus accentul pe legătura dintre
monarhie şi Universitate. El a arătat că
Universitatea din Bucureşti a fost fondată
de domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi că
tradiţia de a sprijini această instituţie a
fost preluată de toţi regii României – Carol I, Ferdinand, Carol al II-ea. Acest titlu
universitar îi cinsteşte pe înaintaşii regelui
Mihai, precum şi simbolul naţional reprezentat prin suveran. După 1989, regele
a devenit o imagine a speranţei într-o
societate divizată, a aﬁrmat vorbitorul.
După primirea titlului, principesa Margareta a citit mesajul suveranului, care a
subliniat că gestul nu este o recompensă
personală ci un omagiu adus unei Românii care se doreşte a ﬁ democratică,
liberă şi prosperă. În mesaj se apreciază
rezultatele strălucite ale Universităţii în
domeniile didactic şi al cercetărilor.
Menţionăm că regele Mihai I este
printre primii deţinători ai titlului „Prieten
al Comunităţilor Evreieşti din România”,
oferit de F.C.E.R. Cu prilejul zilei aniversare, Federaţia a trimis la Palatul Elisabeta o felicitare, semnată de preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. Federaţia a
primit mulţumiri pentru acest gest. (E.G.)

100 de ani de ar tă românească în arhiva RADU BOGDAN
Fundaţia Radu Bogdan a luat ﬁinţă în
ianuarie 2012 şi din martie a acestui an
este sprijinită de Administraţia Fondului
Cultural Naţional. În ziua de 1 noiembrie
a.c., la Muzeul de artă Vasile Grigore, din
strada Maria Rosetti, a avut loc o primă
întâlnire cu membrii Fondului care poartă
numele unui mare istoric şi critic de artă,
regretatul Radu Bogdan. Peste 22.000
de documente au fost adunate şi vor ﬁ
prezentate pe capitole în cadrul unor
întâlniri publice şi pe site www.fundatiaradubogdan.org, pe capitole – Andreescu,
Critică de Artă, Memorii şi Corespondenţă,
Călătorii. Lansarea acestui proiect a fost
anunţată de preşedinta Fundaţiei, Mădălina Mirea, iar partenerii proiectului sunt
Asociaţia Operatorilor Culturali din Româ-

nia, Muzeul Ţăranului Român, Institutul
Naţional al Patrimoniului, Institutul Cultural
Român. Gazda întâlnirii a fost Viorel Mihail
Rău, managerul Muzeului Vasile Grigore,
participanţi fiind cei care contribuie la
realizarea proiectului, oameni de cultură
care l-au cunoscut pe Radu Bogdan, ş.a.
Cu acest prilej am ascultat un interesant
interviu realizat în urmă cu zece ani de Virginia Călin de la Radio România Cultural,
în cadrul emisiunii „ Noi suntem istoria”.
Viaţa şi activitatea neobosită a lui Radu
Bogdan constituie o ﬁlă de istorie culturală, iar posteritatea sa, de care el se îndoia,
devine o realitate. S-a întâlnit şi a legat
prietenii cu oameni importanţi în cultura
română şi universală, Enescu, Yehudi
Menuhin, Ilya Ehrenburg, Tudor Arghezi,

Hary Brauner, Lena Constante, Albert Skira, Emil Cioran, George Oprescu, acad.
Răzvan Theodorescu, Wanda Mihuleac,
Vasile Kazar, Al. Paleologu, Andrei Pleşu,
ş.a. A călătorit în numeroase ţări europene şi în Asia. Fotograﬁile prezentate l-au
readus pe Radu Bogdan cel din copilărie,
apoi de la vârsta când era militar în Gărzile
Patriotice, reporter, profesor la Institutul
de Arte Plastice „ Nicolae Grigorescu”, de
unde a fost alungat de vigilenţii culturnici
care îi cereau să elogieze realismul socialist sovietic şi de pe la noi. Apoi - la vârsta
senectuţii, aceeaşi statură falnică, privirea
inteligentă, pătrunzătoare. A colecţionat şi
a analizat semnături ale pictorilor români,
reuşind astfel să depisteze şi numeroase
falsuri, contribuind la combaterea frau-

delor pe piaţa obiectelor de artă plastică.
Despre personalitatea regretatului istoric a vorbit pe larg prof. univ. dr. Lucian
Ionescu, care a amintit şi de faptul că
prietenul său Radu Bogdan a fost deportat
într-un lagăr de muncă, unde era comandant o rudă a vorbitorului, Petru Ionescu,
un om de omenie. De altfel, Radu Bogdan
a avut şi norocul de a renunţa la călătoria
în Palestina cu vasul STRUMA, care, se
ştie, a fost scufundat în februarie 1942 de
un torpilor sovietic, după ce i s-a refuzat
trecerea prin Bosfor.
Întâlnirea s-a constituit într-un moment de elevaţie spirituală şi de regăsire
morală.
BORIS MARIAN
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Invitaţie la dezbateri
Mozaismul a atras mulţi oameni, mai
ales ca aderare la morala iudaică. Aşa
cum se subliniază în Dicţionarul ﬁlosoﬁc - Larousse 1984 (pag. 254): numai
religia iudaică se identiﬁcă cu morala,
cu un ansamblu de îndatoriri destinate a
regla relaţiile cu celălalt; ea reprezintă,
fără îndoială, singura religie care nu cere
omului “să creadă”, ci “să facă” şi ale cărei comandamente nu reprezintă acte de
credinţă ci principii de acţiune.
Să mai amintim că înţelepţii Talmudului
ne învaţă că un convertit trebuie tratat ca
ﬁind întru totul evreu, fără a i se aduce
aminte într-un fel de trecutul său pentru
a nu-i crea un sentiment de inferioritate.
Mulţi neevrei, nemulţumiţi de politeismul
păgân, s-au convertit la mozaism, fără ca
aceasta să ﬁe o urmare a unei campanii.
Dar, după declararea creştinismului ca
religie de stat (Teodosiu cel Mare - 380
e.a.), trecerea la iudaism a fost interzisă şi
pedepsită cu moartea convertitului cât şi a
celor care-l primiseră în rândul lor. Drept
urmare, natural, prozelitismul evreiesc a
devenit mult restrâns sau chiar a dispărut.
În epoca modernă, mulţi neevrei au
îmbrăţişat religia evreiască în special pentru a se căsători cu persoane de această
religie. În SUA ,din acest motiv, se convertesc mii de persoane anual. Fenomenul
(căsătoriilor mixte) este răspândit peste
tot în epoca noastră - chiar dacă nu la
scara din SUA.
Şi astfel a apărut un nou aspect al disputei despre cine este evreu (dispută care
are, uneori, aspecte tragice): care este
situaţia celor convertiţi nu la iudaismul
ortodox ci la cel reformat sau conservator? Este evident că opţiunea este legată,
în principal, de facilitatea convertirii în
iudaismul reformat. Dar nu se poate nega
că poate ﬁ vorba şi de o opţiune motivată
intelectual. Totuşi, după câte ştiu, evreii
reformaţi nu au fost “excluşi”! Din fericire,
arma atât de uzitată de ortodocşi, heremul (excomunicarea, anathema), a căzut în
desuetudine.
Am pus în paranteză cuvintele “cu
aspecte, uneori, tragice” pentru a aminti
şi sublinia că nu e vorba de o dispută pur
teoretică, că în spatele acestor discuţii
sunt oameni cu sentimente şi gânduri.
Nu putem, deci, ocoli problema curentelor apărute în iudaism. Căci iudaismul
ortodox refuză să recunoască legitimitatea sinagogilor nonortodoxe şi prin asta
valabilitatea căsătoriilor, divorţurilor şi
convertirilor efectuate de acestea (chiar
dacă nu le-a aplicat excomunicarea).
Problema trebuie pusă şi discutată
căci, dacă în SUA iudaismul ortodox este
minoritar, în restul diasporei şi (mai important) în Israel, acesta este dominant. Fapt
este că s-a creat o diviziune şi o stare de
tensiune în iudaism, care uneori capătă
aspecte de ostilitate dramatică. “Iar ortodoxia, ca cea mai agresivă şi intolerantă
dintre orientările evreieşti, este responsabilă în cea mai mare măsură de această
tensiune” (o spune un neevreu – Hans
Kung: “Iudaismul”, pag. 456).
Să notăm că iudaismul, în istoria sa,
a mai avut de-a face cu o disidenţă - cea
a caraiţilor (apărută în sec. VIII e.a.) care
se deosebeşte fundamental de iudaismul
rabinic prin faptul că nu recunoaşte Legea orală (Talmudul), de unde - o serie
de deosebiri nu numai de ritual dar şi de
principii. De exemplu, caraiţii recunosc
descendenţa patriliniară! Si totuşi niciodată, se pare, nu s-a pus chestiunea dacă
sunt sau nu evrei!
Cred că ortodocşii se aﬂă, în timpul
nostru, într-o mare dilemă, provocată de
faptul că majoritatea evreilor nu respectă
Halaha în toate detaliile (fără a se dezice,
totuşi, de evreitate). Ce-i de făcut? Se
cuvine oare ca un ortodox să aibă de-a
face cu evrei “nepracticanţi”?
Noroc că nu suntem la sfârşitul secolului XVIII - când mitnagdimii (rabinatul
din Lituania) îi excomunicau pe hasidimii
lui Baal Şem Tov (şi viceversa!), ori, şi
mai cumplit, când, mai târziu, au ajuns să
se “toarne” reciproc la autorităţile ţariste
(care le făceau pe plac ambelor părţi).
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CINE ESTE EVREU?
Până la urmă, se pare că aceasta
este problema: este Halaha imuabilă?
Poziţia ortodocşilor, pentru care singura
alternativă, dusă la extrem, este: ﬁe se
acceptă totul aşa cum este scris, ﬁe se
renunţă la faptul de a ﬁ evreu – este o
poziţie suicidară.
Ortodoxia nu a găsit nici un răspuns
la problemele actuale ale iudaismului mai mult, ea nu are practic nici un fel de
înţelegere pentru aceste probleme. Fixându-se asupra credinţei şi legilor halahice
străvechi, ortodocşii s-au izolat de oameni.
Cum spunea cineva - ei reprezintă un iudaism orb faţă de realitate şi ipocrit şi care
şi-a pierdut simpatia oamenilor. Ei trăiesc
în Evul Mediu (şi se manifestă ostentativ
prin îmbrăcăminte).
Din ce în ce mai mulţi oameni îşi pun
întrebări, aşa-zis triviale (şi pe care le pun
ortodocşilor): de ce nu am voie să conduc
maşina sâmbăta nici măcar până la sinagoga care e la o distanţă mare – sau e
preferabil să nu merg deloc la sinagogă?
De ce nu am voie să aprind lumina sâmbăta, să deschid frigiderul; de ce nu am
voie să consider femeile egale şi trebuie
să slăvesc pe Creator că “nu m-ai făcut
femeie”; etc,etc.
Ştiaţi că dacă deschideţi umbrela în
zi de Şabat aţi încălcat legea halahică a
respectării odihnei de Şabat? Asta, pentru
că rabinii ortodocşi au asimilat gestul deschiderii umbrelei cu construirea unui cort
(a unui adăpost temporar). Şi-atunci, tot
conform legii (de-astă dată lege cuprinsă
chiar în Tora), orice credincios adevărat
(adică un ultraortodox) ar avea dreptul,
ba chiar datoria, să-l omoare pe profanatorul Şabatului! (vezi Exod 35-2- “cine
va face o lucrare în ziua de Şabat să ﬁe
pedepsit cu moartea”; vezi şi Exod 31-14
şi Numeri15-35). Sau citiţi prevederile din
Numeri 5;11-31 privind “apa de gelozie”.
Ce vreau să spun cu aceste exemple?
Că poziţia ortodoxismului privind infailibilitatea Bibliei şi a Halahei este mai mult
decât doar anacronică. Că menţinerea
acestei poziţii înseamnă încremenirea iudaismului în fundamentalism şi obscurantism. Că, în ﬁnal, constrângerea religioasă
pe care o exercită ortodocşii ameninţă
drepturile individuale cetăţeneşti, la care
nu mai putem renunţa (chiar dacă acest
ultim aspect îi îngrijorează prea puţin pe
ortodocşi).
H.Wald, pe care îmi place să-l recitesc, spune (vezi “Confesiuni”, Hasefer,
1998): “Mi se pare că azi cel mai antievreiesc gest, cel mai anti-iudaic demers,
este cel al ultraortodocşilor; unui popor
care a venit în istorie cu ideea de istorie,
care prin esenţa lui este istoric - ei vor să-i

impună oprirea istoriei” (pag.179); şi încă:
“Fanatismul nu este o atitudine iudaică;
când apare, nu este decât o degradare a
iudaismului” (pag. 260).
Într-adevăr, ceea ce este şocant şi
greu de acceptat, este că această poziţie
rigidă de apărare a unor poziţii perimate,
nu este de fapt caracteristică iudaismului.
De fapt, însăşi crearea Talmudului - după
câte am putut să înţeleg din expunerile
citite (căci, din păcate, n-am putut să-l
citesc în direct), a fost o urmare a dorinţei,
şi necesităţii, de a adapta şi dezvolta preceptele moştenite la condiţiile noi apărute.
Creatorii Talmudului, ne spune A. Cohen
(vezi Talmudul, Hasefer, 1999), au avut
în vedere dezvoltarea şi perfecţionarea
omului, înainte de toate în calitatea lui de
personalitate morală. “Fariseii şi rabinii
erau înainte de orice instructori iar obiectul învăţământului lor era religia practică,
îndeplinirea de acţiuni bune în slujba lui
Dumnezeu şi a omului. Ei se străduiau să
întărească factorii care fac să progreseze
pacea şi unitatea dintre oameni, simţul
dreptăţii, adevărul, iubirea fraternă…
într-un cuvânt, să înalţe din generaţie în
generaţie nivelul moral în sânul poporului.Tocmai în acest scop au dezvoltat ei
Halaha şi au împiedicat-o să devina un
sistem rigid”.
Aşa a fost la începuturile ei Halaha
iudaică. Probabil că acesta este un blestem al umanităţii: ideile bune, progresiste,
ajung, până la urmă, retrograde atunci
când încap pe mâna dogmaticilor fanatici.
Aşa s-a întâmplat de exemplu şi cu Hasidismul, despre care acum putem citi: ”aşa
se face că o mişcare, izvorâtă din revolta
împotriva normelor socio-religioase stabilite, a sfârşit prin a deveni ultraconservatoare în practica şi în doctrina ei” (Dicţionarul
de Iudaism, pag. 303).
Dar, ca să nu închei această digresiune pe marginea curentelor în iudaism
într-o notă atât de pesimistă, să remarcăm
totuşi următorul fapt: astăzi, marea majoritate a adepţilor ortodoxiei sunt sionişti
şi încă (trebuie subliniat) din convingere
religioasă - şi asta, după ce multă vreme
ei erau antisionişti (tot din convingere religioasă, din dezideratul lor pentru o formă
ideală religioasă a statului, împotriva unui
Stat Israel secular). Dar asta înseamnă
că sunt posibile modiﬁcări şi înnoiri şi în
cadrul ortodoxismului!
Dacă aşa stau lucrurile, nu e oare timpul să se înţeleagă că orice impunere în
problemele religioase trebuie să înceteze?
Că este necesar să se treacă la un dialog
între evrei? Oare nu pot ﬁ soluţionate împreună problemele evreităţii, inclusiv cele
legate de convertire, de descendenţă etc.?

Am discutat, poate prea mult, despre
problemele sinagogilor (a curentelor în
iudaismul religios). Dar până la urmă,
disputele teologice intraiudaice nu interesează chiar pe toţi. Ba chiar, cum spunea
un om de spirit american (Bruce Lenny):
“Pe zi ce trece, oamenii se depărtează
de biserică şi…şi se întorc la Dumnezeu!”
Căci există şi o categorie de evrei,
care se recunosc ca atare (ca evrei),
dar nu sunt religioşi. Să-i numim “laici”
(nepracticanţi sau “practicanţi în parte”
ai cultului) sau de-a dreptul agnostici sau
atei. Pentru aceştia, evident, problema
pusă (cine este evreu?) este de natură naţională şi nicidecum religioasă. Şi anume:
oricine se simte solidar cu soarta poporului
evreu, oricine împărtăşeşte valorile culturale şi morale iudaice - este evreu.
De bună seamă, religia nu este o
dimensiune care trebuie subestimată,
dar nici nu trebuie supraestimată. Hans
Kung spune: ”Nu avem voie să identiﬁcăm
civilizaţia evreilor cu religia, chiar dacă
nici nu se poate separa civilizaţia evreilor
de religie” (Iudaismul, pag. 468). Tot el
arată că iudaismul trebuie să ﬁe înţeles
în mod evolutiv socio-cultural, ca o cultură
religioasă, în cadrul căreia religia ar reprezenta un factor important, dar numai un
factor printre mai mulţi factori. Iudaismul
cuprinde legătura dintre istorie, literatură,
norme de comportament, idealuri sociale
şi spirituale,valori estetice, etc., care formează, în totalitatea lor, o civilizaţie.
Legea Întoarcerii (votată în Knesset în
1950) consﬁnţeşte dreptul ﬁecărui evreu
de a imigra în Israel şi de a primi automat
cetăţenia israeliană fără nicio procedură
de naturalizare. Însă legea nu dădea nici
o indicaţie despre cine trebuie considerat
evreu. Oricine se declara evreu era înregistrat ca atare. Ulterior, sub presiunea
partidelor religioase, legea a fost amendată, recunoscând ca evrei pe cei născuţi din
mamă evreică sau convertiţi la iudaism.
Dar controversele au rămas, legate de
convertirile efectuate de reformaţi sau
conservatori.
Precum se vede, problema nu este de
domeniul teoreticului abstract. Dar ceea
ce îmi pare important de subliniat este că
evreii nepracticanţi formează majoritatea
populaţiei Israelului. Iar aceştia sunt atât
de departe de rigorismul religios încât din
punctul de vedere al religioşilor- şi mai
ales al ultrareligioşilor - ei ar trebui, pur şi
simplu, omorâţi (de exemplu, pentru nerespectarea riguroasă a Şabatului). Ce să
mai vorbim de cei cu totul necredincioşi!
Dar tocmai ei, nepracticanţii, nereligioşii (şi nu religioşii) se luptă pentru apărarea evreităţii şi a suportului său material
actual - Statul Israel.
WEISS MISILIM
Galaţi

Recitalul unei mari actriţe

De curând, la Teatrul Nottara a fost reluat, după o pauză de
aproape 15 ani, spectacolul „Maria Callas-La Divina”, în regia
lui Radu Gabrea. Premiera absolută a piesei lui Terrence McNally în România a avut loc în 1997. Cu Victoria Cociaş în rolul
principal, spectacolul s-a bucurat de un mare succes, nu numai

la noi ci şi în străinătate, ﬁind foarte bine primit în Canberra, Sydney, Melbourne, la New York, Washington, Helsinki şi Tampere.
Spectacolul de-acum nu numai că nu şi-a pierdut din prospeţime, ci a devenit mai profund, personalitatea marii cântăreţe
ﬁind conturată mai puternic prin interpretarea aceleiaşi actriţe,
Victoria Cociaş. “Poate că acum , apropiindu-mă ca vârstă de
Maria Callas, am înţeles-o mai bine”, a declarat ea într-un interviu. Nu ştiu dacă acesta a fost motivul sau faptul că Victoria
Cociaş este o artistă intelectuală care nu se bazează numai pe
talent, experienţă ci îşi şi gândeşte rolurile, dar nici nu are prea
mare importanţă. Important este rezultatul, care conﬁrmă din
nou că este vorba de o mare actriţă. Rolul s-ar ﬁ pretat poate şi
la mai multe exteriorizări, menite să sublinieze stările de spirit
al eroinei care povesteşte diﬁcultăţile prin care a trecut ca să
ajungă pe culme, complexul de inferioritate în ce priveşte înfăţişarea sau numeroasele decepţii, mai ales în viaţa sentimentală
când, pur şi simplu, a fost trădată de Aristoteles Onassis, cel
pentru care a renunţat la familie, la copii, la o viaţă poate mult
mai potrivită, mai raﬁnată pentru “o Callas”. Or, mijloacele de
exprimare alese de actriţă sunt ironia, autoironia, cuvinte şi
mişcări reţinute, arareori cu izbucniri pasionale. Este o abordare
singulară, azi când în cele mai multe piese se “poartă” zgomotul,
gălăgia, ţipetele..
“Victoria este o mare actriţă, a jucat excepţional, dar poate
aici are o contribuţie şi regizorul”, i-am spus lui Radu Gabrea,
care m-a întrebat cum mi-a plăcut spectacolul. “Nu, nu, tot meritul este al ei”, mi-a răspuns el cu modestie. Sigur, nu se poate
măsura cu gramul contribuţia ﬁecăruia, inclusiv a celorlalţi artişti
care apar în piesă. Spectatorii văd “produsul ﬁnal”. Şi acesta
este excepţional.
EVA GALAMBOS
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„Am fost primul investitor privat în hotelăria românească”
Interviu cu EHIEL RABINOVICI, preşedintele Societăţii Hotel Minerva şi al restaurantului chinezesc Nan Jing, din Bucureşti
- Se împlinesc 20 de ani de când aţi
luat decizia de a vă aventura în a investi
în România. Cum v-a venit această idee?
- Răspunsul e destul de simplu, dar i-a
uluit pe mulţi dintre prietenii mei. Decizia
de a investi în România mi s-a părut a ﬁ
una ﬁrească, dat ﬁind că m-am născut
în România, mai exact în Bucureşti, dar
mama era din Hârlău şi tata din Ştefăneşti, iar eu am plecat în Israel când încă
eram un copil.
Am revenit aici, ca vizitator, în anii
’75, pentru a merge, împreună cu mama
mea, la Cimitirul Giurgiului, unde odihnea
tatăl meu.
- Cu ce vă ocupaţi, în acei ani, în
Israel?
- Eram om de afaceri şi importam
diverse articole din România. De prin ’80
până prin ’92, am cumpărat din România
fierărie, instalaţii, instrumente, scule,
gresie, faianţă. Mulţi prieteni şi oameni
care voiau să îmi dea o mână de ajutor
mă întrebau, la unison: „De ce tocmai din
România?”. Doar gresie şi faianţă, ﬁerărie
se puteau cumpăra din Spania şi Italia. Nu
le puteam răspunde, ca şi dvs., altceva
decât că m-a tras inima spre România.
- Am înţeles acum de ce v-aţi hotărât
să investiţi în România, dar de ce tocmai
în Hotelul Minerva?
- Am început să stau la acest hotel prin
anii ’78 aşa că, vreţi sau nu să acceptaţi
acest argument din partea unui om de
afaceri dar, aşa cum m-a tras inima spre
România, aşa m-a tras spre acest hotel,
pe care îl cunoşteam. Prin anii ’90, la o
discuţie cu directorul de atunci şi personalul de la Minerva, am fost întrebat de ce
nu investesc în România, în acest hotel.
V-am spus că am fost şi sunt om de
afaceri, aşa că am început să fac planuri şi
socoteli. Şi, trebuie să vă spun, pentru că
tot m-aţi întrebat cum de m-am aventurat
în această investiţie, că nu a fost deloc
un lucru uşor. Discuţiile au durat, nici mai
mult, nici mai puţin de 28 de luni. Timp în
care tot veneam din Israel în România şi
plecam înapoi şi prietenii şi familia mă
întrebau dacă nu simţeam că oamenii îşi
băteau joc de mine. „Sunt un optimist – le
răspundeam - şi sper că dacă Dumnezeu
vrea, lucrurile vor ieşi bine”. Şi, până la
urmă, a dat Dumnezeu şi am fost chemat
să încheiem un contract. Nu mai insist
asupra faptului că hârtiile erau în aşa fel
făcute încât să nu le pot iscăli. Erau, pur
şi simplu, de nesemnat.
- După cum se vede, totuşi aţi semnat ...
- Familia şi prietenii iarăşi m-au în-

trebat cum de risc să fac o investiţie atât
de mare, în astfel de termeni. Eu însă,
am făcut un calcul şi, iarăşi trebuie să
mulţumesc lui Dumnezeu, dar calculul
meu s-a adeverit a ﬁ fost corect. Aşa am
devenit primul investitor străin în hotelărie
care a avut curajul să bage banii într-un
astfel de hotel, pe care acum l-am adus la
nivelul de patru stele. Am fost primul care
am instalat aer condiţionat, televiziune şi,
din ’92, am început să aduc îmbunătăţiri
hotelului, care avea 88 de camere şi 160
de salariaţi, ceea ce, la început, era nu
mult, ci exagerat.
- Şi, atunci, cum de aţi transformat totul
într-un succes?
- În primul rând, am păstrat toţi oamenii
care au vrut să rămână. Apoi, am făcut
renovarea cât mai aproape de perfecţiune, ca să aduc hotelul la un nivel cât mai
ridicat, pentru că Minerva era cunoscut
ca fiind un hotel de standard scăzut.
Până în 2005, a rămas un hotel de trei
stele. Atunci am clădit o aripă nouă şi am
adăugat încă 72 de camere. Acum avem
160 de camere şi, cum spuneam, un
standard de patru
stele. Din lucrul la
acest hotel trăiesc
110 familii.
- Să revenim
puţin la salariaţi,
mai ales că aţi preluat şi un restaurant cu specific
chinezesc, ceea
ce impune un anumit nivel de cunoştinţe.
- La început,
cât timp beneﬁciile
erau mari, am dat
bonusuri şi dividende salariaţilor.
Apoi, mai mult de
60% din personal
a beneficiat de
vacanţe în Israel,
plătite integral de mine. Românii ﬁind un
popor care crede în Dumnezeu, i-am dus
să vadă Ţara Sfântă. De obicei, când îmi
permitea timpul, petreceam o zi sau două
cu ei să viziteze locurile sﬁnte. Ăsta a fost
începutul meu în hotelărie.
- Nu mai lucraserăţi de loc în hotelărie?
E, totuşi, un domeniu care presupune
anumite cunoştinţe. Aţi avut un consilier
de specialitate?
- Nu, acesta a fost debutul pentru
mine. Nu am avut pe nimeni lângă mine.

O să spuneţi că îmi fac singur reclamă,
dar m-am bazat doar pe calculele şi experienţa mea în afaceri. Desigur, începutul
a comportat un risc destul de mare şi
toţi mă întrebau cum de am acest curaj.
Poate n-o să vă vină să credeţi, dar cum
v-am spus de la început, aici m-a tras
inima. Şi, poate că am moştenit o anume
înclinaţie de la tatăl meu, care fusese şi
el om de afaceri.
- Probabil că în această aventură de
pionierat în investiţiile hoteliere din România aţi avut şi momente de bucurie, dar şi
clipe când v-a venit să lăsaţi totul baltă...
- Bucuria cea mai mare a fost atunci
când am început să văd hotelul plin şi
salariaţii cu zâmbetul pe buze, sau atunci
când i-am putut duce în Israel, iar unii au
vrut să meargă şi de două sau de trei ori.
Nemulţumirile au fost legate tot de
oameni. Există oameni care, dacă eşti
bun cu ei, te iau de fraier.
- Aţi avut de traversat şi o perioadă cu
mari schimbări economice. Bănuiesc că şi
de acolo aţi avut multe diﬁcultăţi.
- Bineînţeles. De pildă, a fost greu
până am obţinut
aprobările pentru clădire. Am
vrut să ridic şapte etaje, dar nu
am primit aprobare decât pentru şase, dintr-o
cauză pe care
nu am aflat-o
nici acum.
- Uşor nu
cred că a fost
nici să păstraţi
speciﬁcul restaurantului chinezesc, mai ales
că acum aveţi
şi o serioasă
concurenţă în
Bucureşti.
- Nu numai
că am păstrat speciﬁcul, dar la bucătărie
am adus un foarte bun şef chinez, pe
lângă cei doi şeﬁ români, care lucrau aici
de la deschiderea restaurantului chinezesc. Unii muncesc la mine de douăzeci
de ani şi intenţia mea este să îi păstrez
în continuare, pentru că s-au dovedit a ﬁ
corecţi. Cei care nu au fost corecţi, s-au
eliminat singuri.
- Aş ﬁ curios să ştiu cum vedeţi dvs.
Bucureştiul din punct de vedere turistic.
Unii spun că a ajuns o ţintă de turism ero-

tic, în special pentru căsătorii, nu pentru
prostituţie, alţii că ar trebui să devină o
ţintă de turism de weekend. Ca să nu
vorbim de turismul de afaceri. Cum e
Bucureştiul pentru dvs.?
- Într-adevăr, Bucureştiul este un oraş
turistic, pentru vizite de două-trei zile şi
poate chiar mai mult. Are case foarte frumoase, oamenii au ce face într-un sfârşit
de săptămână. Trebuie văzute palatele,
mers în Parcul Herăstrău, la restaurante,
inclusiv la restaurantul chinezesc Nan
Jing, care a fost singurul cu acest speciﬁc
din 1976 până după revoluţie, iar acum
este cel mai bun din capitală, poate din
ţară şi face şi livrări la domiciliu.
Apoi, este adevărat că România are un
nume în lume că are fete frumoase, dar
din câte am auzit, pentru căsătorii se caută fete din mai tot estul Europei, din Rusia,
Georgia, Ucraina, din România şi Polonia.
Cunosc familii care s-au constituit cu fete
şi femei provenite din estul Europei.
Ca turism de afaceri, România a căzut
foarte mult din 2008 încoace. Investitorii
şi-au pierdut încrederea, iar criza globală
a afectat România, deşi este o ţară cu
mult potenţial în agricultură şi turism.
Sperăm să trecem şi peste asta. Hotelul
Minerva va face chiar reclamă pentru a
aduce turişti. În weekend vor ﬁ în Bucureşti, apoi vor merge o săptămână în ţară,
în Moldova, la Sinaia, Poiana Braşov,
Sibiu, pe Transfăgărăşan şi în alte locuri
frumoase.
- Nu pot să nu vă întreb atunci ce s-ar
putea face să avem mai mulţi turişti şi
încasări din turism?
- Poate că se fac unele lucruri, dar
nu suﬁciente. Trebuie ca România să
beneﬁcieze de mai multă reclamă şi să ﬁe
prezentată în lume aşa cum este, pentru
că, din păcate, şi-a făcut o altă imagine.
Evident, trebuie şi investiţii în infrastructură. Când vine un turist şi vrea
să închirieze o maşină, trebuie să aibă
şosele pe care să meargă, să aibă locuri
de parcare şi tot ce e necesar.
- În ﬁnal, ce le-aţi spune evreilor din
România şi celor vorbitori de română din
Israel?
- Pe cei din urmă, i-aş sfătui să vină
în România. Cei născuţi aici au o tragere
de inimă spre această ţară. Eu călătoresc
săptămânal în Israel şi înapoi în România şi văd că avioanele pe această rută
sunt pline. Deci, evreii născuţi aici iubesc
România aşa cum iubesc şi ţara unde
trăiesc acum.
ALEXANDRU MARINESCU

„FĂRĂ GOLDFADEN, POATE N-AR FI EXISTAT MUSICALUL AMERICAN”
Lansări de carte teatrală despre Aurel Ion Maican şi Avram Goldfaden
Festivalul Naţional de Teatru, ediţia
din acest an, a fost rama lansării unei
cărţi despre regizorul Aurel Ion Maican,
de Vera Molea, şi a alteia despre Avram
Goldfaden, de Anca Mocanu. O veche
casă boierească, acum, sediul Fundaţiei
„Camil Petrescu”, a fost gazda unei dupăamieze culturale onorată de prezenţa E.S.
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului
în România, a unor oameni de cultură bucureşteni şi de peste hotare. Amﬁtrioana,
Alice Georgescu, cunoscut critic teatral,
a pus sub reﬂector personajele principale ale spectacolului sui generis: Florica
Ichim, coordonatoarea seriei „Galeria
teatrului românesc” a Fundaţiei, editată în
colaborare cu revista „Teatrul, azi”; Mira
Iosif, stabilită în prezent la Bruxelles, cu
un important palmares de cronicar de
teatru; directoarea T.E.S., actriţa care nu
mai are nevoie de vreo recomandare,
Maia Morgenstern.
Primul vorbitor, Ion Cazaban, redactor
de carte pentru „Un regizor uitat: Aurel Ion
Maican”, s-a referit la forţa şi prospeţimea
de „regizor înnăscut” a lui Maican, care,
aidoma altor doi regizori remarcabili, actorul Victor Ion Popa şi avocatul Soare Z.
Soare, nu avea patalama, dar avea har.
Şi asta a făcut ca, după aproape jumătate
de secol de eclipsă, Maican să reapară

în atenţia tinerilor teatrologi contemporani. După ce Florica Ichim a punctat cu
umor amar lipsa de interes a publicului
de astăzi pentru cărţile de teatrologie,
Vera Molea a retrăit momentele-cheie
de coagulare a cărţii: teză de doctorat,
axată pe perioada ieşeană, cea mai bună
dintre epocile creatoare ale regizorului;
întâlnirea lui cu regretata Lili Maican,
atunci, în vârstă de 90 de ani, cea de-a
treia soţie a lui. „Pentru Maican, nu exista
teatrul din Capitală şi teatrul din provincie.
Pentru el, exista Teatrul”. Citim în „Câteva
concluzii” din volum: „Aurel Ion Maican
se înscrie în generaţia tinerilor regizori ai
anilor ’20, care au imprimat un suﬂu nou
[…] în teatrul românesc”, în spiritul lui
Reinhardt, Meyerhold, Vahtangov, Tairov
ş.a. „A fost expresia cea mai împlinită a
artistului autodidact […], care s-a situat în
avangarda mişcării teatrale interbelice”.
Şi - o remarcă semnată Ion Sava pe coperta IV a cărţii: „Maican avea o atât de
vie intuiţie, încât unele idei sau teme ale
spectacolelor, elemente de bază ale regiei
moderne, pot ﬁ aşezate alături de ideile
sau temele marilor regizori mondiali”. Un
cuvânt aparte pentru scenograful George
Löwendal, colaborator, autor de portret al
regizorului, reprodus pe coperta I a cărţii.
Citind cartea despre Avram Goldfa-

den, lectură înlesnită de secretarii literari
ai T.E.S. Alexandru Şahighian şi Alinta
Ciucă, Maia Morgenstern a făcut un
legământ cu sine însăşi: să introducă
piese de Goldfaden în repertoriul T.E.S.
Ascultând-o interpretând cronica de la
1876 a primului critic de teatru idiş, Mihai Eminescu, reportajul din „New York
Times” scris la moartea lui Goldfaden,
marea actriţă ne-a făcut părtaşi ai spectacolului de la „Pomul Verde” şi ai ﬁlmului
văzut cu ochii minţii: cortegiul funerar pe
străzile New York-ului, cu 104 maşini,
mii de pietoni, traﬁc blocat … „Poetul şi
profetul este condus pe ultimul drum cu
fast şi eleganţă, aşa cum şi-ar ﬁ dorit: ca
un rege”, notează reporterul. Un fragment
din „Ţvei Cună Lemln”, jucat de Maia, a
ilustrat, fără drept de veto, vivacitatea unui
text de aproximativ un secol şi jumătate.
A fost momentul să ﬁe amintite de Florica
Ichim cele câteva ediţii ale Festivalului
„Avram Goldfaden” sub directoratul lui
Ion Holban, ﬁlmul lui Radu Gabrea, pe un
scenariu de Manase Radnev. Mira Iosif a
amintit de: • catedra de teatru idiş de la
Universitatea din Tel Aviv; • promovarea
acestui teatru de una din stelele cele mai
îndrăgite ale teatrului idiş contemporan,
Lya Koenig, demnă de mama ei, marea
actriţă Dina Koenig; • cartea lui Israil

Bercovici, „100 de ani de teatru evreiesc”;
• spectacolele de neuitat cu Sevilla Pastor.
Vorbitoarea a făcut o plecăciune de gând
Iaşiului natal, „leagăn al teatrului idiş”, şi
comunităţii evreieşti ieşene, condusă, o
vreme, de tatăl ei. Autoarea cărţii despre
Goldfaden, Anca Mocanu, originară din
Bârlad, a pus în undă motivele care au
apropiat-o de tema cărţii: • faptul că Bârladul avea, în anii interbelici, circa 30%
populaţie evreiască şi că părinţii ei i-au
prezentat-o într-o lumină şi-o afecţiune
care i-a rămas în memorie; • teza de doctorat despre teatrul lui Avram Goldfaden,
coordonată de prof. univ. dr. Luminiţa Patlanjoglu. „Fără Avram Goldfaden, poate
n-ar ﬁ existat musicalul american, n-ar ﬁ
existat şcoala Stelei Adler, ﬁica actorului
din trupa lui Goldfaden, Iosif Adler, colaborator apropiat al său”. (I.D.)
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Fundaţia Ronald S. Lauder a aniversat
25 de ani de existenţă
În zilele de 23 şi 24 octombrie a.c.,
Berlinul a fost gazda unui eveniment
remarcabil, atât ca anvergură, cât şi
ca semniﬁcaţie pentru educaţia iudaică
de pe bătrânul continent: Fundaţia
Ronald S. Lauder a celebrat 25 de ani
de existenţă dedicată revitalizării şi
perpetuării învăţământului evreiesc din
Europa Centrală şi de Sud-Est, regiunile
cele mai devastate de regimurile naziste
şi comuniste.
Începând cu anii ’80 ai secolului trecut, Fundaţia Ronald S. Lauder a reuşit
să reînﬁinţeze învăţământul evreiesc în
13 ţări central şi est-europene, fondând
peste 40 de grădiniţe, şcoli şi instituţii de
învăţământ superior, frecventate de-a
lungul acestui sfert de secol de peste
35. 000 de elevi şi studenţi evrei.
Berlinul i-a reunit cu această ocazie pe
directorii naţionali de proiect – România ﬁind reprezentată de Tova Ben - Nun Cherbis, preşedintele
şi managerul
Fundaţiei R. S.
Lauder şi al Complexului Educaţional
Lauder-Reut
din Bucureşti,
pe preşedinţii
comunităţilor
evreieşti ale celor
13 ţări europene
(inclusiv Rusia) în
care este prezentă
Fundaţia, alături de cei ai principalelor
comunităţi evreieşti americane. Au fost
prezenţi oﬁciali israelieni şi membri ai
parlamentului german.
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România a fost reprezentată la eveniment
de ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte. În
cursul micului dejun la care Paul Schwartz
a fost exclusivul invitat al domnului Ronald S. Lauder, cei doi au putut discuta
aspectele colaborării dintre Fundaţia Ronald S. Lauder şi Federaţia Comunităţilor
Evreieşti. Ambii parteneri de discuţie
şi-au exprimat susţinerea şi satisfacţia
faţă de buna colaborare a celor două
instituţii, reprezentantul F.C.E.R. subliniind faptul că, în cei 16 ani de activitate,
Complexul Educaţional evreiesc LauderReut, înﬁinţat la Bucureşti de Fundaţia
Ronald S. Lauder, a devenit o instituţie
de învăţământ de elită, care a depăşit
pragul local de apreciere şi recunoaştere,
transformându-se într-un real etalon de
calitate şi bună practică de antreprenoriat
privat în educaţie.
Printre evenimentele şi ceremoniile
aniversare s-au numărat reinaugurarea
istoricei şcoli evreieşti Rykestrasse Lauder Beth Zion, dineul de gală în
onoarea fondatorului şi preşedintelui
Fundaţiei, Ronald S. Lauder, sau festivitatea dedicată înﬁinţării unui nou centru
educaţional pentru Europa Centrală.
Însă cel mai impresionant moment a
fost cel al elevilor reprezentanţi ai şcolilor
din cele 13 ţări ale reţelei educaţionale
Lauder. Ei au spus povestea lor şi a familiilor lor - o poveste strâns împletită cu
cea a şcolii care îi găzduieşte cu căldură,
oferindu-le sprijinul şi reperele atât de
necesare explorării şi cultivării identităţii
lor evreieşti.

Şcoala Lauder-Reut din Bucureşti,
România, a fost reprezentată de eleva
Mara Cristina Rosenfeld, descendentă
a unei familii de evrei provenind din
Moineşti, odinioară un mic şteitl, unde
s-a născut regretatul Şef-Rabin Moses
Rosen. Mara învaţă la Lauder-Reut de
13 ani. E aici de la vârsta de 3 ani şi
continuă să studieze ca elevă – eminent a clasei a 11-a. Ea a povestit cum părinţii
ei, nevoiţi să se îndrepte către Bucureşti
pentru a-şi putea continua studiile şi a trăi
printre membrii comunităţii lor împuţinate
şi retrase în Capitală, au primit cu
imensă bucurie vestea înﬁinţării de către
Fundaţia Ronald S. Lauder a primei şcoli
şi grădiniţe evreieşti în România, după
peste jumătate de secol de interdicţii
şi persecuţii. Îndată ce Mara a împlinit
vârsta de admitere, ei au înscris-o la
grădiniţă, pe care a frecventat-o toţi cei 4
ani, după care au urmat şcoala primară,
gimnaziul şi acum
liceul Lauder-Reut.
Programul de la
Berlin a mai cuprins
reuniunea directorilor naţionali de
proiect – în cadrul
căreia Complexul
Educaţional Lauder-Reut s-a distins
prin unicitatea, actualitatea şi complexitatea proiectelor
educaţionale derulate de instituţie: pregătirea acreditată şi studiul limbii ebraice
începând cu nivelul preşcolar şi ﬁnalizat
cu diploma de bacalaureat la ebraică,
unică în Europa; platformă de e-learning
pentru cursurile de ebraică şi tradiţii iudaice, matematică, biologie, ştiinţele naturii,
media şi comunicare, engleză; pregătirea
timpurie, acreditată de Ministerul Educaţiei şi de parteneri academici de elită, în
domeniiile business, media şi diplomaţie
(după modelul multidisciplinar oferit chiar
de către fondatorul şcolii, Ronald S. Lauder, diplomat de rang înalt şi cunoscut
om de afaceri care investeşte în media
europeană); proiectul internaţional March
of the Living pentru România – dedicat
studiului Holocaustului; proiectul 2Day
Ambassador - Conferinţa anuală Lauder
pentru promovarea studiului diplomaţiei şi
afacerilor internaţionale printre toţi elevii
de liceu; poiectul Cannes Lions - participarea la cel mai mare festival internaţional
de publicitate şi gândire creativă din lume,
şi altele.
Nu mai puţin, întreaga echipă şi managementul administrativ - economic şi educaţional al ﬁlialei din România a Fundaţiei,
şcolii şi grădiniţei Lauder au fost felicitate
pentru activitatea şi performanţele deosebite obţinute de-a lungul anilor.
Poate că acesta a fost unul dintre
motivele pentru care coperta superbului
album aniversar, editat de către Fundaţie
cu ocazia unui sfert de secol de existenţă,
este o fotograﬁe a micuţilor elevi ai grădiniţei Lauder-Reut, pregătind halaua pentru Şabat – în forma literelor... LAUDER.
CARMEN BEJINARU
Director pentru proiecte
şi relaţii publice
Complexul Educaţional Lauder-Reut

Ştefan Cazimir a intrat
în rândul „optzeciştilor”
Prieteni, foşti colegi, admiratori l-au
sărbătorit pe istoricul, criticul literar şi scriitorul Ştefan Cazimir, la împlinirea vârstei
de 80 de ani, când a ajuns la momentul
în care, potrivit unuia dintre foştii săi profesori, dr. Paul Cornea, are norocul să
păşească în rândul „optzeciştilor”. Chiar
şi întâlnirea, organizată de Departamentul
de cultură al F.C.E.R. (dr.José Blum şi
Sybil Benun) s-a desfăşurat într-un spaţiu
potrivit proﬁlului sărbătoritului, la Biblioteca „Şafran” în ale cărei rafturi se găsesc
şi operele prof.univ. dr. Ştefan Cazimir.

Cel mai mare expert
în Caragiale
După o scurtă prezentare a datelor lui
biograﬁce, Ştefan Cazimir a fost salutat
de prof.univ. dr. Paul Cornea, care l-a evocat atât pe studentul cât şi pe profesorul
Ştefan Cazimir. I-a atras atenţia, spunea
Paul Cornea, agerimea spiritului, densitatea discursului şi logica argumentării
tânărului moldovean. Mai târziu, urmărindu-i cariera didactică, şi-a dat seama
că reuşea să transmită studenţilor lui nu
numai cunoştinţe dar şi o atitudine faţă
de viaţă. Prof. Cornea a vorbit şi despre
Ştefan Cazimir - autor de cărţi, despre
studiile consacrate operei lui Caragiale
, în care a inclus şi lucrarea de doctorat
„Universul comic al lui Caragiale”, scriitor
emblematic pentru România de ieri dar şi
de astăzi. „Nu exagerăm dacă aﬁrmăm că
Ştefan Cazimir este cel mai mare expert
în Caragiale”, a spus Paul Cornea. Printre
multele volume scrise de el, prof. Cornea
şi-a manifestat preferinţa pentru „Alfabetul
Tranziţiei”, prezentarea modernizării Principatelor Române între 1830-1870, pătrunderea civilizaţiei occidentale care s-a
confruntat cu conservatorismul societăţii
româneşti. Vorbitorul s-a referit şi la omul
Cazimir care, pentru cei care-l cunosc mai
bine, prezintă două imagini: în raporturile
de serviciu - sobru, controlat, o natură
severă şi rece, dar când îl cunoşti mai de
aproape - un om hazos, pus pe şotii, cu
deschidere spre perceperea ridicolului.
El a amintit şi activitatea de om politic a
sărbătoritului şi succesul Partidului Liber
Schimbist, inventat împreună cu publicistul Octavian Andronic, care, deşi a fost
făcut din spirit de frondă, fără sponsori
sau membri, a găsit un număr suﬁcient
de mare de adepţi ca să-l propulseze pe
Ştefan Cazimir în parlament. A fost un
nou teren de observaţie pentru acesta,
atmosfera parlamentară de la începutul
anilor ‘90 ﬁind urmărită cu o privire plină
de ironie. În încheierea cuvântului său,
prof. Paul Cornea i-a urat sărbătoritului
”puterea de a rezista în continuare în faţa
necazurilor, pe care să le trateze cu umor
în spritul alianţei dintre optzecism şi liber
schimbism”.
Prof.univ. dr. Mihai Zamﬁr l-a cunoscut pe Ştefan Cazimir mai întâi în calitate
de student şi apoi de coleg de catedră.
A citit tot ceea ce a scris şi multe dintre
cărţile lui le-a comentat. L-a impresionat
întotdeauna şi a învăţat de la el modul în
care trebuie organizat un seminar. Ştefan Cazimir este un critic sever, riguros,
exigent iar opinia lui reprezintă un test
esenţial asupra valorii unei cărţi. Vorbitorul
a scos de asemenea în evidenţă faptul că
Ştefan Cazimir este cel mai mare exeget al

74 de ani de la „Noaptea de cristal”
În numeroase ţări din lume a fost
comemorată ziua de 9 noiembrie, cea
de a 74-a aniversare a „Nopţii de cristal”.
Pogromul din 1938 din Germania a făcut
parte din arsenalul antievreiesc al Germaniei naziste . Deşi încă nu se formulase
ideea „soluţiei ﬁnale”, autorităţile germane
au făcut apel la cele mai variate mijloace
de distrugere a evreilor. Germania a declanşat progromul care a dus la moartea a
91 de evrei, arestarea şi trimiterea în lagărele de concentrare a 30.000 de persoane
şi distrugerea, inclusiv prin incendiere, a
bunurilor evreieşti - case, magazine, si-

nagogi, spitale – folosindu-se de pretextul
asasinării la Paris de către un cetăţean
evreu a unui funcţionar al Ambasadei
Germaniei. Părinţii atentatorului, evrei de
origine poloneză, fuseseră expulzaţi din
Germania şi trimişi în Polonia, care nu a
vrut să-i reprimească. Săptămâni de zile
ei erau aruncaţi de la o graniţă la alta,
ambele ţări respingându-i.
Civili şi forţe paramilitare germane
S.A. i-au atacat pe evrei în timpul “Nopţii
de Cristal“ iar autorităţile au închis ochii.
Pogromul a îngrozit Europa, devenită,
poate pentru prima dată, conştientă de

pericolul nazist.
Anul acesta, la ONU a fost organizată
o masă rotundă în cadrul căreia istorici,
diplomaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile au dezbătut cauzele şi consecinţele
pogromului din 9 noiembrie, precum şi
măsurile de conştientizare a unor ameninţări care ar putea aduce după sine
manifestări extremiste. Aceasta mai ales
că tocmai în această zi, în oraşul german
Greifswald a fost vandalizat monumentul dedicat Pogromului din 9 noiembrie
1938. (E.G.)

lui Caragiale,
că legătura
CaragialeCazimir este
indestructibilă. Atât prof.
Zamfir cât
şi prof. Paul
Cornea au
vorbit despre
Maria Simionescu, soţia sărbătoritului,
despre armonioasa lor relaţie de cuplu şi
despre rolul jucat de ea în editarea cărţilor
ambilor vorbitori.
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
a pus accentul pe rolul jucat de Cazimir
ca om politic, despre intuiţia lui în crearea
Partidului Liber Schimbist, care a anticipat
traseismul politic din Parlamentul României. L-a admirat pentru cunoaşterea profundă a lui Caragiale dar şi pentru curajul
şi vizionarismul său. Preşedintele F.C.E.R.
a amintit prezenţa şi contribuţia lui în viaţa
comunităţii. Puterea exemplului, moralitatea lui se reﬂectă şi în poziţia adoptată de
el ca preşedinte al Comisiei de Etică, a mai
subliniat dr. Aurel Vainer care i-a înmânat
sărbătoritului Diploma de Excelenţă a
F.C.E.R.. Erwin Şimşensohn, preşedintele
C.E.B., a apreciat simţul umorului caracteristic operei sale. Cazimir Ştefan este un
mare profesionist al umorului românesc,
care ştie cum să-l folosească fără să
jignească, fără să insulte, a arătat el. Ing.
Albert Kupferberg, secretarul general al
FCER, a arătat că activitatea comunitară
a prof. univ. Ştefan Cazimir a fost beneﬁcă
pentru toată comunitatea şi-i mulţumeşte
pentru ajutorul adus. În continuare, foştii
lui colegi şi studenţi –Tiberiu Avramescu,
Ion Axan, Aurel Storin au evocat amintiri
pline de umor, legate de sărbătorit, calităţile şi modestia lui, faptul că prin felul lui de
a ﬁ, „prin simplitatea lui a stricat imaginea
parlamentarului român” (Aurel Storin). A
fost citit şi mesajul Rabinului Rafael Shaffer, care a aﬁrmat că „a fost impresionat
de capacitatea profesorului de a găsi
cuvintele adecvate pentru situaţii delicate”.
Ştefan Cazimir a mulţumit pentru frumoasele cuvintele care i-au fost adresate
şi prin intermediul cărora şi-a revăzut
mersul vieţii, şi-a amintit de colegii şi foştii
lui studenţi, de felul în care a fost creat
Partidul Liber Schimbist, devenit simbolul
combaterii traseismului politic, şi a vorbit
despre bunele relaţii cu membrii şi conducerea F.C.E.R.
EVA GALAMBOS

Emil Nadler a primit Premiul
Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor
In ziua de 2 noiembrie 2012, la sediul
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi,
a avut loc decernarea premiilor pentru
activitatea din anul literar 2011. Un juriu
condus de criticul Vasile Spiridon a stabilit
laureaţii şi cărţile premiate. Cu acelaşi
prilej, Comitetul de conducere al U.S.R.
Filiala Iaşi (preşedinte: Cassian Maria
Spiridon, redactor şef al revistei “Convorbiri
literare”) a decis acordarea a două “Premii
de excelenţă pentru întreaga activitate”.
Unul dintre acestea a revenit scriitorului
Emanuel Nadler (Emil Nicolae, pseudonim
literar), totodată preşedinte al Comunităţii
Evreilor din Piatra-Neamţ, care anul trecut
a publicat antologia de versuri “Harşt se
aude la marginea cimitirului” (recenzată şi
în revista “Realitatea Evreiască”) şi volumul
“Autres caprices” (la Biarritz, în Franţa, in
colaborare cu pictorul Dumitru D. Bostan).
Conform procedurii de decernare a
acestui premiu, scriitorul Adrian Alui Gheorghe a rostit un “laudatio” despre Emanuel
Nadler (Emil Nicolae), remarcând valoarea
operei sale (poeme, studii, eseuri, traduceri), efortul depus pentru cunoaşterea
pictorului Victor Brauner în România, precum şi activitatea pe care o desfăşoară în
calitate de redactor şef al revistei “Conta”
(trimestrial care apare sub egida U.S.R. la
Piatra-Neamţ). Din partea conducerii centrale a Uniunii Scriitorilor, la reuniunea de la
Iaşi a fost prezent sen. Varujan Vosganian,
prim vicepreşedinte al U.S.R.

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 394-395 (1194-1195) - 1 - 30 noiembrie 2012

23

„ŞI ALERGĂTORII VIEŢII ÎŞI PREDAU TORŢELE” Felix Aderca rechemat Siluete
Pornind de la cartea, tele său, Sorin, au sponsorizat cartea -, a reînviat
lansată nu demult, a Andreei momente din adolescenţa amândurora, dar şi nevoia
printre noi, cei de astăzi
Chiselev, debutul ei ca muzi- de travaliu, de profunzime fără de care nu iese ceva

colog, „Albert Guttman. Portretul unui muzician”, foşti
elevi, acum, profesori la aceeaşi Universitate Naţională
de Muzică din Bucureşti,
i-au adus magistrului ofrandă de gând şi suflet. Din
amintiri amuzante, discrete
nostalgii pentru anii tineri în
care muzica era valoarea
supremă, observa prof. univ.
dr. Valentina Sandu Dediu, mentor al Andreei Chiselev, se reîntrupa cel care a fost şi rămâne Albert
Guttman – Abi, pentru apropiaţi -: profesorul la care
exigenţa se îmbina cu umorul de bun gust; pianistul
raﬁnat, capabil să creeze atmosfera propice muzicii
interpretate, fără a se etala ostentativ pe sine; omul
de rară delicateţe, ştiind să-şi apropie colaboratorii:
Radu Aldulescu, Ion Voicu, Silvia Marcovici şi câţi
alţii de aceeaşi anvergură.
„Ce rămâne după o viaţă de om? O carte”,
au fost cuvintele scrise de prof. univ. dr. Grigore
Constantinescu, care, din motive independente de
voinţa lui, n-a putut ﬁ de faţă la lansare. În jurul lor
s-a închegat laitmotivul întâlnirii între generaţii: cei
cărora ilustrul pedagog le-a fost dascăl; cei care l-au
cunoscut „prin hârtii îngălbenite de vreme, prinse cu
agrafe ruginite, prin pagini bătute la maşina de scris,
însemnări pe articole din ziare şi cronici peste care
s-a aşternut praful trecerii timpului”: cazul autoarei,
confesându-se astfel în „Cuvânt înainte”. Unul dintre
foştii studenţi, acum – rectorul Universităţii Naţionale
de Muzică, compozitorul Dan Dediu, a povestit cum
profesorul i-a convins părinţii să-şi lase băiatul să
vină la Bucureşti, la Conservator, punct de pornire
al devenirilor sale ulterioare. Prof. univ. dr. Valentina
Sandu Dediu, colegă la clasa de pian cu unul dintre
ﬁii lui Abi, Mihnea Guttman - care, împreună cu fra-

durabil; lecţie deprinsă de la profesor, învăţată de
el de la renumita profesoară Florica Muzicescu,
transmisă, azi, cu recunoştinţă elevilor săi, printre
care - şi autoarea cărţii de faţă. „Şi alergătorii vieţii
îşi predau torţele”, îmi vine-n minte versul unui poet
latin. A fost greu pentru Mihnea Guttman, el însuşi
muzician, să se detaşeze de amintirea părintelui şi
să se concentreze asupra artistului, stins prematur
din viaţă. Vorbitorul a elogiat truda Andreei Chiselev,
care, din „zeci de kilograme de documente” a reuşit
să construiască un ediﬁciu. Mulţumind tuturor celor
care au sprijinit-o, autoarea a rezumat modul în care
a gândit şi pus în pagină cartea. Printre foştii elevi
ai maestrului care au vorbit la lansare a fost şi prof.
univ. dr. Şerban Nichifor, compozitor, membru fondator al A.C.P.R.I. A făcut-o şi în numele soţiei sale,
regretata Liana Alexandra, prezentă în volum cu un
interviu. „Punea foarte mult accent pe muzicalitate şi
înţelepciunea textului, având o tehnică de predare
cu totul aparte”, spune fosta lui elevă.
Câteva impresii de lectură: remarcabilă inteligenţa cu care autoarea, fără a se pune o clipă în prim
plan, a construit portretul profesorului şi al pianistului,
lăsând „să vorbească” date şi fapte selectate din
documentul scris şi oral – convorbiri cu foşti studenţi
- , fotograﬁi cu dedicaţii, aﬁşe şi cronici de concert
ş.a. Asistăm la începuturi, intrăm în orele de curs, la
repetiţii, urmărim „eroul” dedicat muzicii de cameră
dar şi colaborărilor cu artişti legendari ai secolului
XX. Portretul celui de dincolo de podiumul de concert
este schiţat de amintirile unora dintre cei care l-au
cunoscut. Desertul – un crochiu plin de dragoste şi
respect al nepoatei sale, Naomi Guttman - în prezent, studentă la aceeaşi Universitate -, publicat în
„Realitatea Evreiască” nr. 334-335 din 2010. Albert
Guttman - „model pentru generaţiile următoare”,
posibil moto al cărţii.
IULIA DELEANU

Cartierul evreiesc din Bucureşti,
văzut de Stelian Tănase
La 18 octombrie a.c., la Casa Eliad, scritorul şi publicistul Stelian Tănase a prezentat în avanpremieră
documentarul “Cartierul Evreiesc”. Pelicula evocă, prin imagini dar şi prin interviuri, istoria a ceea ce a
fost şi a rămas din cartierul evreiesc al Bucureştiului. De fapt, era vorba de un singur cartier – cel situat
în zona Sfânta Vineri, Dudeşti, Văcăreşti, dar au existat mai multe cartiere unde au locuit evrei într-un
număr mare. După proiectarea documentarului, Stelian Tănase ne-a declarat că are intenţia să facă un
ciclu mai mare – compus din cel puţin cinci episoade – având ca tematică aspecte ale istoriei evreimii din
Bucureşti (Teatrul Baraşeum, cimitirele evreieşti) dar şi consecinţele unor evenimente tragice, ca de pildă
pogromul din ianuarie 1941.
Participanţii la discuţiile de după proiecţie au salutat şi au apreciat iniţiativa lui Stelian Tănase: un
proiect cultural vizând o cunoaştere mai bună a istoriei noastre (Robert Negoiţă, primarul sectorului 3);
prezentarea vieţii minorităţilor este un izvor nesecat de cunoaştere (Erwin Şimşensohn, preşedintele CEB);
documentarul incită la discuţii, să nu se uite că legionarii şi Ceauşescu au distrus cartierul evreiesc; evreii
au contribuit la modernizarea Bucureştiului (prof.univ.Andrei Oişteanu). De remarcat, curajul lui Stelian
Tănase de a aborda această problemă. În Bucureşti au existat 115 sinagogi, case de rugăciune şi Templul
Coral. Unele au fost incendiate de legionari, altele - distruse de demolările lui Ceauşescu. Salvarea unora
s-a datorat acţiunii Şef-Rabinului Moses Rosen, care a făcut apel şi la ambasade (ing. Paul Schwartz,
vicepreşedintele F.C.E.R.). Ar ﬁ interesant de prezentat şi alte aspecte – Cimitirul Filantropia în care se
poate descifra istoria notabilităţilor evreieşti, evoluţia Căii Văcăreşti sau viaţa hasidică din zona Udricani
(etnosociolog dr. Hary Kuller). Documentarul este un aport la cunoaşterea contribuţiei evreilor în dezvoltarea
culturii sau industriei Bucureştiului (dr. Alexandru Elias); să nu se uite cartierul Şerban Vodă, unde s-au
concentrat sefarzii (arhitect Mihail Caffe). Toţi cei prezenţi şi-au exprimat dorinţa de a vedea continuarea
documentarului cu alte episoade. (E.G.)

Radu F. Alexandru – un nume în dramaturgie
şi în viaţa publică

La Teatrul Odeon a avut loc, în ziua de 16
noiembrie a.c., lansarea volumului „Teatru 7” al
dramaturgului Radu F. Alexandru, apărut la Editura
Cartea Românească. Volumul cuprinde trei piese –
„Labirint”, „Românica” (Tsunami) şi ”Gertrude”, prima
piesă ﬁind deja distinsă cu Premiul UNITER drept
„cea mai bună piesă a anului”. Volumul prezintă, în
postfaţă, opinii ale regizorilor Alexa Visarion şi Silviu
Purcărete. Au vorbit despre autor regizorul Gelu
Colceag, criticul teatral Manuela Cernat, profesorul
Marian Popescu, gazdă ﬁind directoarea teatrului,
actriţa Dorina Lazăr. A fost prezent un numeros public. Menţionăm aici numele actorilor Ileana Stana
Ionescu, George Mihăiţă, directorul Teatrului de Comedie, pianistul Dan Grigore, dr. Irina Cajal, criticul
Natalia Stancu, alţi oameni de cultură, reprezentanţi
ai mass media (TV, Radio).
Pentru cei care ştiu mai puţin despre Radu F.
Alexandru, menţionăm câteva date biograﬁce. S-a
născut la 12 iulie 1943, la Bucureşti. Este scriitor
şi om politic, senator în trei legislaturi, inclusiv cea
actuală. A studiat matematica şi ﬁlosoﬁa, regia de

teatru, este doctorand în estetica ﬁlmului, predă
cursuri la UNATC. Este vicepreşedinte al Asociaţiei
Culturale de Prietenie România –Israel, apare frecvent în dezbateri publice la TV. Contribuie la păstrarea valorilor dramaturgiei şi activităţii teatrale din
România, la un climat de normalitate în viaţa publică.
A scris şi i s-au jucat piese de teatru, scenarii de
ﬁlm, a primit distincţii, premii în ţară şi în străinătate
(Franţa, Germania, Brazilia). Vorbitorii au pus în
evidenţă talentul, dragostea de teatru, relaţia pe care
a ştiut să o cultive între autor şi publicul spectator
prin actualitatea tematică, ironia, subtilitatea, logica
expunerii unor subiecte grave şi stringente, energia
şi devotamentul pentru cultura acestei ţări. Prezenţa
sa se face simţită nu numai în spaţiul românesc, ci
şi peste hotare.
În răspunsul său, Radu F. Alexandru a aﬁrmat,
printre altele, că scrisul, dramaturgia în speţă sunt
pentru el şi, speră, pentru spectatori, o „terapie a
vulnerabilităţii de care suferă orice om sensibil”. A
fost o seară dedicată culturii şi slujitorilor ei.
BORIS MARIAN

Spre deosebire de cei care au stabilit, departe de adevăr, că
la F. Aderca întreaga substanţă a creaţiei sale epice pare subminată de „sexualism”, apariţia încă din anul 1927 a volumului
compozit (alcătuit dintr-un microroman, un fragment dintr-o cronică de război şi cinci povestiri) „Femeia cu carnea albă” spune
cu totul altceva.
Două sunt, după lectura sus-menţionată, atributele potrivit
cărora Aderca răspunde aşteptărilor celor mai optimiste. Sensibil
modelate de sfârşitul primului război mondial, ele denotă mutaţii
de mentalitate cât şi de artă a revelării psihologice.
Înainte de toate, autorul aduce în orizontul imaginarului românesc, în premieră, ﬁorul senzual, vibraţia erotismului, cum
nimeni, la noi, nu îşi luase libertatea să-l cultive. Aderca va pune
în relief pulsiuni ale bărbatului către partenere, irezistibile, total
libere de constrângeri. Apetenţa sexuală descarcă în cuplu o
încărcătură aeriană, ﬂuidă, suverană. Ca şi cum omenescul se
scutură de reţineri, are decise legi interioare la care nu renunţă.
Ciclul „Legume şi femei”, supraintitulat „Grădinării”, valorizează
toate ingredientele posibile. Atracţia reciprocă, echilibrul ampliﬁcat
de fatalitate, combinaţia sacriﬁcială cu aburii fecundităţii.
Va ﬁ fost un şoc, o mare surpriză ca, după contribuţii cu iz
moralizator produse de I. Slavici, Al. Vlahuţă, I. Agârbiceanu ş.a.,
să iasă în prim-planul scenei literare o personalitate aptă să privească ﬂuctuaţiile de comportament ale bărbaţilor şi femeilor prin
prisma pulsiunilor carnale. Pulsiuni, dublate de evoluţii acut, până
la ultimele consecinţe, inﬁltrate de neprevăzut, iluzii, bovarism şi/
sau curiozităţi ﬁziologice, nevoi la capătul cărora femeia cedează.
Ceea ce fusese senzualism, ca replică la conformism, temere
de inexorabil, cum se şi întâmplă în scrieri ale lui Cezar Petrescu,
dar mai ales la Gib I. Mihăescu, emană spirale incandescente
la Felix Aderca. Intervin factorii inovatori. Strigă prezent domnul
Aurel, alter-ego-ul naratorului. Domină peisajul atracţia acestuia
pentru femeia tânără, jucăuşă, la prima vedere timidă. „Recuperarea” acesteia are loc pe plan psihic şi domestic în serviciul
sexualităţii dezgrădite.
Deloc întâmplător, încă din anul 1921–1922, Hortensia Papadat-Bengescu îl recomandă pe Aderca lui G. Ibrăileanu. Deşi în
discuţie este numai piesa de teatru „Triunghi”, marea scriitoare
intuieşte în mai tânărul ei confrate tributul adus propriei arhitecturi
de referinţe ce pulverizează stângăcia. În fond, exterioritatea se
confruntă cu interioritatea, vitalitatea fugoasă cu precipitări ale
trăirii imediate. Sigur, în câmpul ﬁziologic lucrează „realismul
biologic”, cel care ne scoate din canoanele clasice şi ne aduce,
moderat, la marginea ispitelor biruitoare. Aderca se fereşte de
orice pitoresc ieftin, ştie să excludă din pagini ostentaţia.
Cei (cele) care citesc în „Femeia cu carnea albă” ciclul de
nuvele din „Grădinării”, subintitulat sugestiv „Legume şi femei”,
vor reţine de la bun început (vezi „Femeia ploilor”) încadrarea
eroticului în rama mai largă a imediatului. Următoarele povestiri
(„Codana roşie”, ”Mica mediteraneană”, „Femeia cu carnea albă”)
pătrund în miezul ﬁerbinte al alianţei erosului cu bucuria cărnii.
Aderca a înţeles că este la mijloc un proces pe care femeia îl acceptă, ba chiar propune igiena dăruirii ei între ascultare şi cedare
bărbatului cu o pasivitate înşelătoare. Va ﬁ, iniţial, una tăcută, fals
şovăitoare, de improbabil dezinteres. Foarte repede, viitoarea
parteneră părăseşte tactica detaşării, se implică direct, incitant.
Urmează propunerea făcută lui Aurel de a se lăsa adjudecat, de a
primi darul unei averi importante numai să consimtă la căsătorie.
În contrast cu maniera în care operează domnul Aurel, tot
F. Aderca exprimă, în acelaşi ciclu de povestiri erotice intitulat
„Grădinării”, o adevărată inversiune. Femeia stăpâneşte bărbatul:
îl ia prizonier şi dispune de el. Scriitorul realizează răsturnarea în
ultima proză din „Legume şi femei”, în cea ce se numeşte „Ioana
din Rogova”, o ţigancă pasională şi cu apucături de bandit ţine
captiv, în coliba ei, pe domnul Aurel, cel care în ﬁecare noapte
este luat în posesie în scene de sex, ﬁerbinţi şi explicit „pe muchie”, abil descifrate de narator, chiar dacă soarta lui Aurel va ﬁ
tranşată asasin în cele din urmă.
Dacă ne gândim că în anul 1927, când nuvelistul avea 36
de ani nu apăruse nici „Lolita” lui Vl. Nabokov, nici poveştile de
mare febrilitate ale domnului Henry Miller, fără deplasate ambiţii
de precursor, F. Aderca realiza, totuşi, începutul urzelii erotice în
literatura noastră. A făcut-o apoi şi pe parcurs, spirit cu vocaţia
risipirii, pe de o parte în norma de convieţuire a celor două sexe,
pe de altă parte, priceput să despartă iubirea de trăirea comună
a plăcerii. Plăcere a simţurilor fără temeri inhibitive, femeia dăruindu-se celui care gravitează lângă ea, o incită şi o cucereşte.
Astfel, erotismul devine la F. Aderca cheia de boltă a epicii,
o terapie în baza căreia, dincolo de diversitatea de suprafaţă
a situaţiilor, naraţiunea integrează unicitatea eroului masculin
în pluralitatea feminină, răscolită, eterogenă, învăluită într-un
abur de mister. Domnul Aurel faţă cu „femeia ploilor”, cu Xenia,
ori „Codana roşie” şi altele ca acestea cheamă la viaţă variante
individuale ale feminităţii.
Cred că biograful domnului Aurel şi-a propus portretizarea
unor eroine, ingenios prezentate, femei de condiţie modestă însă
atracţioase în ceea ce priveşte aspectul lor exterior.
Reţin în seama acestor portrete nota lor distinctă: au o anumită
nobleţe, chiar dacă, cum zice o vorbă cunoscută, sunt „din popor”.
Cele notate mai sus se referă la o galerie de personaje rămase
în atenţia noii serii de lectori, formă posibilă a senzaţiei că Aderca
stârneşte în continuare interesul cititorilor.
HENRI ZALIS
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Mânuitorii de vorbe
şi sistemul bancar
Mare scandal mare, pentru că o
organizaţie de 37 de persoane a reuşit
să fraudeze 16 sucursale ale principalelor trei bănci de pe piaţa românească
şi să fure cam 22 de milioane de euro,
implicând feţe subţiri, ca preşedintele
Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM, Aurel Şaramet, sau un
vicepreşedinte al BRD, Claudiu Cercel.
În marea noastră plăcere de a da
cu noroi în tot ce avem, procurorii DIICOT au fost citaţi de unele mijloace de
informare cum că ar ﬁ aﬁrmat că 80%
din sistemul bancar românesc ar ﬁ fost
penetrat de hoţi.
După care a urmat Raiffeisen Bank,
care a alertat ea însăşi DIICOT că a
identiﬁcat o fraudă de vreo 500.000 de
euro la agenţia sa din Sighetu Marmaţiei.
Nici una, nici cealaltă din aceste ştiri
nu constituie o bombă în sine. În toată
lumea se fură, în toată lumea sistemul
bancar este ţinta jafurilor pentru simplul
motiv că ... acolo sunt banii. Modul de
operare este mai puţin important. Adică,
dacă se fură ca în vestul sălbatic, călare
pe cal şi trăgând din pistoale, dacă se
fură de la ghişee, de hoţi mascaţi, dacă
sunt jefuite trenuri care transportă valori
sau se fac operaţiuni bursiere ilegale sau
sunt folosite acte false pentru a obţine
credite, acestea sunt lucruri secundare.
După cum relativ lipsite de importanţă sunt şi sumele implicate în cazul
fraudelor din România, respectiv 22 de
milioane de euro, dacă ne amintim că
acum câţiva ani, la o singură bancă,
anume Société Générale, a fost o fraudă
de 4,9 miliarde de euro, furaţi de un
trader!
Şi atunci, ce e important? Două
lucruri. Unul, că o abordare neprofesionistă în presă face, în astfel de cazuri,
mai mult rău decât hoţii înşişi. Aceştia
trebuie prinşi şi pedepsiţi, dar ei nu au
furat decât bani de la bănci, în timp ce
declaraţii de genul celor că 80% din
sistemul bancar e afectat de fraude şi
penetrat de hoţi fură însăşi credibilitatea
sistemului bancar românesc, mult mai
valoroasă decât câteva zeci de milioane
de euro.
Apoi, importantă este amploarea
furtului în societatea românească, nu a
celui circumscris sistemului bancar. Din
cauza celui dintâi, ﬁrme străine decid să
investească în alte părţi. Tot din cauza
lui, avem de returnat o mare parte din
puţinele fonduri europene pe care le
încasasem. Şi aici, nu vorbim de câteva
Manuscrisele lui Kafka vor intra în
posesia statului israelian – (“România
liberă“)
Un tribunal israelian a ordonat ca
arhivele scriitorului Max Brod, ce conţin
texte scrise de Franz Kafka, să ﬁe transferate Bibliotecii Naţionale a Israelului,
punând astfel capăt unor controverse
care s-au întins pe durata a peste patru
decenii, informează o sursă judiciară.
În verdictul ei, făcut public la Tel Aviv,
judecătoarea specializată în chestiuni
familiale, Talia Kopelman-Pardo, a considerat că manuscrisele din colecţia Brod
trebuie să ﬁe remise Bibliotecii Naţionale
din Ierusalim, potrivit dorinţei exprimate
de Max Brod.
Momente intime din ghetou. Ce a
văzut fotograful personal al lui Hitler–
(“Evenimentul zilei”)
Hugo Jaeger a fost fotograful personal al lui Adolf Hitler şi, de obicei,
imortaliza “măreţia celui de-al Treilea
Reich” – după cum titrau documentarele vremii. Conform Daily Mail, există
şi cadre mai puţin obişnuite surprinse
de Jaeger, la scurt timp după stabilirea
ghetoului evreiesc din Kutno, Polonia. În
iunie 1940, toţi cei 8.000 de locuitori ai
acestui ghetou au fost duşi cu forţa la o
fabrică de zahăr, unde sute de persoane
au murit de foame şi de tifos. În anul
1942, o dată cu lansarea teoriei privind
“soluţia ﬁnală” (exterminarea evreilor),

zeci de milioane, ci de zeci de miliarde
de euro.
Explicaţia? Mentalitatea noastră,
înclinată să ierte hoţia, pentru că, spune
un proverb, acela care umblă cu miere,
se linge pe degete. Cu alte cuvinte, este
aproape ﬁresc că hoţul cedează tentaţiei, drept care este de înţeles şi de iertat.
De sute de ani, societatea românească
a pendulat între intransigenţa lui Ţepeş
şi clemenţa reﬂectată de acest proverb
balcanic. E vremea să găsim linia de
mijloc.

Politicienii se împroaşcă,
noi rămânem pătaţi
Cele mai grele vorbe nu le auzi la o
ceartă între cumetre, ci la o declaraţie
politică. Grele nu pentru că ar conţine
insulte, ci prin efectele lor. „România nu
este un stat de drept” sunt cuvinte mai
grele decât ai putea auzi într-o ceartă pe
Podul Grand. Şi nu e o vorbă scăpată în
grabă, ci un discurs în toată regula, în
care şeful statului demonstrează că nu
suntem un stat de drept, pentru că „politicienii se solidarizează între ei”, ca în
cazul celor patru miniştri acuzaţi recent
de ANI că ar ﬁ în incompatibilitate cu
funcţiile lor. „Sigur, au dreptul să atace
în justiţie deciziile ANI, dar aici discutăm
de modul cum arată un guvern”, mai
precizează şeful statului, referindu-se
la dreptul miniştrilor de a se apăra. Care
va să zică, imaginea guvernului e mai
importantă decât reputaţia unui om?!
Asta să ﬁe logica unui stat de drept?
Atunci, ferească-ne Dumnezeu de un
aşa stat de drept!
Mă întreb, retoric, ce rost poate avea
o astfel de acuzaţie din partea ANI cu o
lună înainte de alegeri, când rezultatul
scrutinului va impune oricum o reconsiderare a listei cabinetului, chiar dacă
Victor Ponta poate rămâne premier, cum
arată majoritatea sondajelor. Atunci, un
comunicat al ANI ar ﬁ putut avea o ﬁnalitate. Nu ar ﬁ mai cinstit un moratoriu,
de care să beneﬁcieze toate partidele,
pe perioada alegerilor şi o lună înainte
de acestea? Fără ca pentru asta să se
oprească cercetările în curs?
Şi lucrurile nu se opresc doar la Traian Băsescu. Acesta consideră (pe bună
dreptate) că are mai multă experienţă în
negocierea bugetelor comunitare decât
Victor Ponta şi decide să reprezinte
România la Consiliul European. Faţă de
propunerea preşedintelui Van Rompuy
de a reduce bugetul de coeziune „România nu poate să aibă o altă reacţie decât
utilizarea dreptului său de veto”, aﬁrmă

Revista presei
ghetoul Kutno a fost închis, iar locuitorii
rămaşi aici au fost duşi în lagărul de
exterminare de la Chelmno.[…]
A murit Wilhelm Brasse, fotograful
care a imortalizat ororile de la Auschwitz – (“Evenimentul zilei”)
Wilhelm Brasse, fost deţinut în
lagărul nazist de exterminare de la
Auschwitz-Birkenau, care, din ordinul
autorităţilor, a fotografiat zeci de mii
de tovarăşi ai săi din lagăr, a încetat
din viaţă la vârsta de 95 de ani. Brasse
a furnizat, de asemenea, documente
despre experimentele pseudomedicale
ale doctorului Josef Mengele şi ale lui
Eduard Wirths, medicul-şef SS de la
Auschwitz-Birkenau.
Salvatorul evreilor din Ardeal,
clujeanul Raoul Şorban, a devenit
Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj
– (“Adevărul”)
Scriitorului şi academicianului Raoul
Şorban i s-a acordat, post-mortem, titlul
de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj.
Distincţia, care constă într-o plachetă, a
fost înmânată de oﬁcialităţi soţiei acestuia, Eva Şorban.
Raoul Şorban a fost scriitor, academician, critic de artă, pictor, eseist.
El a salvat mii de evrei persecutaţi de

Ponta, drept care Băsescu ripostează
că declaraţia premierului i-a făcut pe
şeﬁi statelor contributoare să se bage
sub birouri. Miştocăreală la care primul
ministru răspunde că UE înseamnă şi
coeziune, nu numai ANI şi DNA, drept
care Cotroceniul pune punct şi „le cere
tuturor politicienilor să nu mai facă astfel
de declaraţii iresponsabile, care vulnerabilizează poziţia ţării noastre”.
În ﬁnal, eșecul negocierilor dintre cei
27 de la Bruxelles este „naţionalizat” de
premier, care spune că „Băsescu vinde
gogoșile din pungă”! Meciul între politicieni e astfel nul, protagoniștii, intraţi în
ring cu echipament alb, acum par niște
dalmaţieni, iar noi suntem judecaţi după
liderii pe care îi avem.

Corupţia poate ﬁ fatală
Nu există în lume eveniment politic
major la care corupţia să nu ﬁe unul dintre subiectele majore de pe agenda de
discuţii. Iar recentul Congres al Partidului
Comunist Chinez nu a făcut excepţie.
Dacă abordarea acestui subiect de
către liderul de la Beijing era previzibilă,
tonul dur folosit de Hu Jintao a surprins.
„Corupţia, s-ar putea dovedi fatală Partidului şi ar putea chiar cauza colapsul
Partidului şi căderea statului nostru”.
China nu are numai un nivel de corupţie care a devenit îngrijorător pentru
Beijing, dar şi un model de economie
care a făcut ca, în multe domenii, unele
de înaltă tehnologie, produsele chinezeşti să domine piaţa.
Dar, în condiţiile crizei, o economie
bazată pe exporturi şi investiţii străine
rezistă. E necesar să se mute accentul
pe consumul intern. Hu Jintao vrea ca
ţara sa să devină una „de medie prosperitate”. Ar ﬁ o nouă revoluţie pentru că,
acum, consumul gospodăriilor nu reprezintă decât 40% din produsul intern brut
al economiei chineze. Pe de altă parte,
clasa medie, care are câştiguri medii
de 7.300-23.200 USD pe an, ar trebui
să îşi mărească ponderea în societatea
chineză de la 28% azi, la 50% în 2020.
Vă puteţi imagina că jumătate din chinezi
ar ajunge să câştige între 7300-23.000
USD anual peste numai şase ani?
Şi obiectivul nu este total lipsit de realism, dacă ne gândim că sectorul privat
produce acum 65% din PIB-ul Chinei şi
utilizează opt salariaţi din zece!
Dacă toate astea se vor adeveri şi
criza din zona euro se prelungeşte, s-ar
putea să vedem vest-europeni emigrând
în China până în 2050!
ALEXANDRU MARINESCU
trupele germano-horthyste de ocupaţie
din Ardealul de Nord.
Pentru faptele sale umanitare, Institutul Memorial Yad Vashem din Ierusalim i-a acordat titlul de „Drept între
Popoare», titlu acordat de statul evreu
celor care, fără a ﬁ evrei, au contribuit,
din pură omenie, la salvarea evreilor în
timpul Holocaustului.
Evreii din “seminţia pierdută” se
întorc în Israel. S-a împlinit o profeţie!
– („Ştiri Crestine.ro”)
240 de imigranţi din Etiopia au ajuns
în Israel. Acesta este primul dintr-o serie
de zboruri lunare planiﬁcate ca parte
a “Operation Wings Dove“, o iniţiativă
a Guvernului de a accelera revenirea
în Israel a grupului Falash Mura, care
va ﬁ ﬁnalizată în luna octombrie 2013,
informează „The Times of Israel”.
Membrii comunităţii evreieşti Falash
Mura sunt rezidenţi în Etiopia; de-a
lungul istoriei, unii s-au convertit la
creştinism sau la islam, dar şi-au păstrat
cultura şi tradiţiile evreieşti, cum e
tăierea împrejur sau caşrut. Anul trecut,
ei au primit permisiunea de a se întoarce
în Israel.
“Nu te teme de nimic, căci Eu sunt
cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul
tău de la răsărit şi te voi strânge de la
apus…“(Isaia 43:5)
V.VALASUTEANU

Rabinatul şi sfatul
rabinic

C.E.B.
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Conform prevederilor statutului,
rabinatul făcea parte din secţia
cultului.
Precizând funcţiile rabinului, statutul disocia
două categorii de rabini:
Rabinul cultural
Rabinul ritual
Prima categorie, pe lângă certiﬁcatul de absolvire a seminarului rabinic, trebuia să aibă studii
universitare şi specializări în ştiinţe umaniste.
La a doua categorie se cerea o solidă cultură
religioasă şi certiﬁcat rabinic. Ambele categorii de
rabini erau subordonaţi câte unui şef-rabin. Toţi
rabinii din localitate formau sfatul rabinic. Ambele
categorii de rabini aveau obligaţia să ţină predici,
să organizeze conferinţe publice, să predea şi să
controleze învăţământul religios, să organizeze
servicii divine în şcoli.
În legătură cu concepţia care urma să stea
la baza organizării cultului este lămuritor un
articol apărut în Curierul Israelit din 8 mai 1921.
Adevăratul cult nu poate să-şi ţărmurească
menirea la rugăciuni şi dogme, scria în articol.
Menirea lui trebuie să ﬁe cu mult mai înaltă:
educaţia suﬂetului mulţimei până la înălţimea
supremelor valori morale. Aşa l-au înţeles cu
mii de ani în urmă profeţii.
Desfăşurarea activităţii rabinatului în spiritul
epocii moderne a făcut necesară alegerea unui
şef-rabin al Comunităţii Evreilor din Bucureşti cu
o cultură religioasă şi ﬁlosoﬁcă adecvată timpurilor noi. Personalitatea cea mai nimerită în acest
sens a fost dr. I. I. Niemirower. Prin alegerea
sa, se conchide în articolul mai sus menţionat,
conducătorii Comunităţii au dovedit că ştiu
să poarte recunoştinţă acelora cari au luptat
pentru cauza evrească şi cari s-au sacriﬁcat
pentru ridicarea morală şi culturală a fraţilor
lor.
La solemnitatea instalării lui Niemirower în
funcţia de şef-rabin al Comunităţii Evreilor din
Bucureşti, care a avut loc la Templul Coral, au
participat reprezentanţii guvernului, printre care
Octavian Goga, ministrul Cultelor, Gr. TrancuIaşi, ministrul Muncii, arhiereul Gheronte Nicolau,
reprezentantul I.P.S. mitropolitului primat, Vonzovici, delegatul Comunităţii Evanghelice, Aram
Acterian - din partea Comunităţii Armene, Gala
Galaction, Costa-Foru, conducători ai comunităţilor evreieşti din Bucureşti şi provincie.
Reprezentanţii oﬁciali au elogiat personalitatea celui care era dr. I.I. Niemirower.
Cuvântarea ocazională a fost ţinută de dr.
M.Beck. Venerabilul rabin îl salută pe colegul
său, spunându-i că spre a duce la bun sfârşit
misiunea ce i s-a încredinţat, va trebui să
aibă mereu ca pildă pe Nehemia care cu un
braţ a luptat contra adversarilor externi iar cu
celălalt - pentru mărirea numelui lui Dumnezeu, pentru binele poporului său. Dr. Beck îi
aminteşte lui Niemirower că suntem strănepoţii
învăţaţilor macabeilor, vitejii din Ţara Sfântă,
ţară către care cată să ne îndreptăm privirile,
gândul şi dragostea noastră.
După dr. Beck a luat cuvântul din partea conducerii Comunităţii dr. W. Fieldermann. În numele
Comunităţii Evreilor din Bucureşti, el şi-a exprimat
convingerea că pentru evreii din România întregită începe o eră nouă. Aduce elogii personalităţii
lui Niemirower, vorbind despre inteligenţa lui
pătrunzătoare, despre suﬂetul său înţelegător,
despre puterea lui de muncă care toate vor contribui la înﬂorirea tuturor neamurilor ţării.
În predica sa inaugurală, dr. I.I. Niemirower
a schiţat intenţiile lui programatice în calitate de
şef-rabin al Comunităţii Evreilor din Bucureşti.
Reînﬁinţarea Comunităţii evreimii bucureştene, instalarea dr-lui Niemirower în calitate de
şef-rabin au deschis o nouă epocă în istoria
evreilor din România şi dacă, pe de o parte, se
dezlănţuiau curente şi violenţe antisemite, pe de
altă parte, a crescut enorm prestigiul şi recunoaşterea moral-politică a rolului pozitiv al evreilor în
societatea românească.
LYA BENJAMIN

Noutăţi editoriale
În Editura Tipo-Moldova, colecţia „Opera
Omnia. Poezie contemporană”, Iaşi 2011, a apărut
volumul „Poeme de pe cele două maluri ale suﬂetului” de Bianca Marcovici, recenzat apreciativ
de Eduard Mattes în „Cronica Veche”, octombrie
2012.
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DIN NOU DESPRE HOLOCAUST

Elie Wiesel : „Mereu cu gândul acasă”
“Pot să vă spun că am fost acum 3-4 ani
la Casa Wiesel, iar acum, când am intrat,
aproape că nu am recunoscut casa memorială Wiesel. Este foarte bine refăcută
şi mai ales îşi îndeplineşte mult mai bine
decât înainte rolul de casă memorială şi de
centru al culturii evreieşti.
Am fost şi în Sinagogă împreună şi
Urcam spre Sighetu Marmaţiei
aţi văzut cât de frumoasă şi cât de bine
şi gândul îmi stătea încă la vesîntreţinută este. Este un punct al culturii
tea pe care o primisem de cuevreieşti, iar la asta se adaugă toată
rând. Uniunea Europeană fusese
această prezenţă istorică a evreilor în
premiată cu Nobelul pentru Pace
viaţa întregii zone a Maramureşului. S-a
pe anul 2012. Aşadar, noi toţi, cei
vorbit aici despre prezenţa seculară a
peste 500 de milioane de oameni
acestei categorii de ţărani evrei hasidici,
care locuim în Uniune, suntem ﬁefoarte ancoraţi în munca agricolă dar şi în
care parte a prestigiosului premiu.
viaţa religioasă. Asta este foarte important,
În anul 1986 s-a întâmplat
tocmai de aceea, tradiţia şi trecutul acestei
invers. Un singur om, aparţinând
comunităţi trebuie să ﬁe cunoscute cât mai
lumii întregi, Elie Wiesel, a fost
larg. Aşa se face că un centru al culturii
distins cu Nobelul pentru pace.
evreieşti, având ca pilon Casa Memorială
Spre casa unde s-a născut
Elie Wiesel, poate atrage foarte multă lume
mergeam, pentru a lua parte la
un eveniment foarte important de
Chiar dacă nu a putut ﬁ prezent spre Sighet şi spre aceste locuri.
Gândiţi-vă cum este să trăieşti undeva
celebrare a marii personalităţi.
la eveniment, Elie Wiesel a transmis
pe mapamond şi de acolo, de unde eşti,
La un deceniu de la inaugura- celor prezenţi un mesaj:
rea Muzeului Civilizaţiei şi CultuNu vă puteţi închipui cât de rău să răsară o stea. Elie Wiesel este o stea
rii Evreieşti din Maramureş, Co- îmi pare că nu pot ﬁ azi alături de a lumii intelectuale, a culturii, a civilizaţiei
munitatea Evreilor din Sighet, în dumneavoastră. Muzeul pe care l-aţi europene a secolului 20 şi 21. Faptul că aici
frunte cu preşedintele său, Hary creat şi organizat în casa în care am s-a născut şi a crescut până la 16 ani, că
Marcus, Gheorghe Todincă, direc- locuit este de mare importanţă. Toţi cei bazele lui ca om s-au pus aici este foarte
torul Muzeului, şi Ovidiu Nemeş, care i-au trecut pragul sunt sigur că au important. Elie Wiesel apare ca un fenomen
primarul oraşului Sighet, au proﬁtat simţit atmosfera vremurilor când eu şi izvorât din locurile sighetene şi ajuns pe
întreg mapamondul.”
de ocazie pentru a sublinia încă o familia mea încă mai trăiam acolo.
Domnul Gheorghe Todincă, directorul
dată importanţa lui Elie Wiesel şi a
Cu toată afecţiunea şi recunoşMuzeului, are toate motivele să ﬁe mândru
comunităţii evreieşti pentru acele tinţa,
locuri.
ELIE WIESEL de noua faţă a Casei Muzeu Elie Wiesel,
vizitată anul trecut de mii de turişti de pe
Au fost prezenţi la manifestări
invitaţi de marcă: dr. Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei toate continentele. Nu mai puţin de 2.500 de vizitatori au
Comunităţilor Evreieşti din România şi deputat în Parlamen- plătit bilet de intrare, numai în anul 2011:
“În urmă cu 10 ani a fost inaugurată Casa Elie Wiesel
tul României, membri ai Comunităţii din Sighet, preşedintele
Comunităţii evreieşti din Bistriţa Năsăud, Fredi Deac, – Muzeu al Civilizaţiei şi Culturii Evreieşti din Maramureş.
preşedintele Comunităţii evreieşti din Satu Mare, Decsei Acesta este titlul exact. A fost o inaugurare deosebită pentru
Nicolae, dr. Mihai Dăncuş, cel care a pus bazele muzeului, că am beneﬁciat atunci de prezenţa domnului Elie Wiesel
Elisabeth Ungureanu, de la Institutul „Elie Wiesel” pentru şi a membrilor familiei domniei sale.
Acum, la zece ani de la inaugurare, având în vedere
Studierea Holocaustului din România, senatorul Gheorghe
Mihai Bârlea, directori de instituţii şi muzee din Sighet, Cluj numărul mare de turişti şi via curiozitate pe care o stârneşte
şi Baia Mare, profesori, elevi, studenţi, consilieri locali, acest Muzeu, ne-am gândit să-l reînnoim. Această cameră
cetăţeni de onoare, invitaţi din Ucraina şi reprezentanţi ai în care ne aﬂăm este una dintre camerele în care a crescut
Elie Wiesel. A trăit aici, a fost la şcoală alături de ceilalţi
comunităţilor evreieşti din Bistriţa-Năsăud şi Satu Mare.
După vizitarea expoziţiei documentare şi a Casei Muzeu, copii, s-a jucat în parcul mare al oraşului… A fost un copil,
manifestările au continuat la Primăria municipiului, unde s-a spune el, care a avut o copilărie fericită în sânul familiei.
Sfătuiesc pe oricine să vină aici şi să vadă curtea în care
desfăşurat Simpozionul „Elie Wiesel în conştiinţa contemporanilor”, moderat de primarul Ovidiu Nemeş. Am fost apoi s-a jucat când era mic, aceeaşi curte în care şi-a ascuns
împreună pe străzile centrului istoric al Sighetului până la ceasul atunci când a fost dus la Auschwitz. Mai sunt încă
Monumentul Holocaustului din apropiere pentru a depune aici copacii lângă care a crescut, geamul la care, spune el,
ﬂori şi pentru a ţine un moment de reculegere în memoria se uita la liceenii care veneau de la şcoală. Din ce scrie
celor 40 de mii de evrei maramureşeni deportaţi. Oaspeţii mai nou Elie Wiesel, ne dăm seama că se întoarce mereu
au vizitat apoi, cu toţii, Sinagoga din centrul Sighetului, cu gândul acasă.”
Cu ocazia evenimentului, Editura Hasefer a organizat
construită în anul 1854, despre care Hary Marcus, vizibil
emoţionat, a spus că este unul dintre marile motive de un stand de carte, care a stârnit atât interesul sighetenilor
cât şi pe cel al celorlalţi participanţi la festivitate.
mândrie ale comunităţii evreieşti sighetene.
Dr. Aurel Vainer s-a declarat încântat de eveniment,
GEORGE GÎLEA
dar mai ales de Casa Elie Wiesel – Muzeu al Culturii şi
Civilizaţiei Evreieşti din Maramureş :
Preşedintele Comunităţii
Evreieşti din Sighetu Marmaţiei,
Hary Marcus:
“Elie Wiesel este pentru noi
o mândrie şi un reper.
Este un simbol…”

În judeţul Dâmboviţa
Ziua de 9 octombrie 2012 a fost
dedicată comemorării Holocaustului.
Şcolile dâmboviţene au fost sensibile la
drama trăită de evrei în timpul celui deal Doilea Război Mondial. Exterminarea
evreilor în lagărele naziste a fost unul
dintre cele mai groaznice momente din
istoria umanităţii, când oameni nevinovaţi (copii, femei, bărbaţi şi bătrâni) au
plătit cu preţul vieţii decizia politică a
căpeteniilor naziste de a pune în aplicare „soluţia ﬁnală”.
În toate şcolile din judeţul Dâmboviţa
au fost evocate asemenea momenten,
care au răscolit conştiinţele tineretului
studios. Au fost organizate dezbateri
pe teme ca: „Holocaustul în conştiinţa
umanităţii, „Holocaustul – o dramă a
istoriei”, „Holocaustul în România”,
„Holocaustul – ziua durerii” ş.a. De
asemenea, în foarte multe şcoli s-au
realizat expoziţii de carte, expoziţii foto,
de desene, postere pe problematica
Holocaustului.
Sub genericul „Holocaustul – tragedia unui popor în memoria colectivă”,

M oment e emoţ ionan te
au avut loc vizionări de ﬁlme: „Lista lui
Schindler”, „Jurnalul Annei Frank”, „Holocaustul uitat”, „Pianistul”, „Auschwitz –
The Final Solution” (documentar BBC),
„Evadare din Sobibor”.
Un moment cu totul deosebit s-a
petrecut la Colegiul Naţional „Ienăchiţă
Văcărescu” din Târgovişte, unde circa
150 de elevi au trăit clipe emoţionante
prilejuite de prezentarea unor materiale
de către profesorul de istorie Marius
Adam, care au reﬂectat aspecte şocante din lagărele naziste. La întâlnirea cu
elevii de la această prestigioasă unitate
de învăţământ, au participat ca invitaţi
de onoare, domnul Paul Schwartz, vicepreşedintele Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România, şi doamna Ileana Ghenciulescu, din partea Asociaţiei
Culturale de Prietenie România-Israel,
o fostă distinsă profesoară a Colegiului
Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”.
Oaspeţii au prezentat momente
dramatice trăite de familiile şi rudele
dumnealor, de cunoscuţi şi prieteni,
intervenţii ce au avut un puternic impact

asupra tinerilor prezenţi în amﬁteatrul
liceului.
A urmat un dialog pe tematica Holocaustului între elevi şi invitaţi, iar în
ﬁnalul întâlnirii domnul Paul Schwartz
a înmânat conducerii colegiului cărţi,
documente şi albume care abordează
tema Holocaustului.
Tinerii elevi au fost impresionaţi de
manifestarea la care au asistat şi au
plecat cu convingerea ca asemenea
monstruozităţi să nu se mai repete în
istorie.
În calitate de inspector şcolar, specialitatea istorie, ţin să mulţumesc distinşilor oaspeţi şi consider că momentul 9
octormbrie 2012, derulat în Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, reprezintă
începutul unei fructuoase colaborări,
care să prindă contur prin organizarea
unor schimburi culturale sau, dacă va
ﬁ posibil, să realizăm înfrăţirea între
Colegiul târgoviştean şi o unitate de
învăţământ similară din Israel.
Prof. dr. CONSTANTIN DINCĂ
Inspector şcolar

Sonia Palty: „Întâlnire
cu unul dintre foştii
mei torţionari”
Sonia Palty este scriitoare şi supravieţuitoare
a lagărelor din Transnistria. A descris cele trăite
în acea perioadă de timp de către evrei în mai
multe romane, cel mai cunoscut ﬁind „Evrei, treceţi
Nistrul”. În cadrul unor întâlniri cu cititorii, Sonia
Palty a evocat de multe ori amintirile ei din timpul
deportării, deşi atunci nu avea nici măcar 14 ani. La
o astfel de întâlnire i s-a pus întrebarea dacă, după
ce s-a întors din deportare, s-a mai întâlnit vreodată
cu torţionarii ei. Ea a răspuns la această întrebare,
povestind trei episoade, toate avându-l ca „erou”
pe „domnul Gogleaţă”, comandantul lagărului, de
meserie inginer agronom. Îl vede cu ochi de copil
şi-l consideră „foarte urât, mic, numai piele şi os,
cu nas ascuţit şi buze subţiri, cu ochi înguşti. Braţe
lungi ca de maimuţă... O caricatură..”
Domnul Gogleaţă îi ţine pe evrei, ore în şir, aliniaţi într-un câmp, îi înjură şi-i ameninţă, aﬁrmând că
sunt leneşi, trădători ai naţiunii şi patriei ﬁindcă nu
muncesc suﬁcient în gospodăria agricolă a statului.
Apoi le dă dumul şi mai târziu îi convoacă din nou,
alege aleatoriu 10 bărbaţi pe care-i ameninţă că-i
va împuşca, pe toţi, „cu o singură rafală” şi le cere
jandarmilor care-i păzeau pe evrei să parieze că el
va reuşi. După ce restul familiilor, femeile şi copiii
îl imploră să nu o facă şi după ce ameninţările şi
tortura psihică au durat ore întregi, Gogleaţă renunţă la intenţia de a-i ucide. În celălalt episod, Sonia
Palty relatează cum Gogleaţă şi ceilalţi acoliţi de-ai
lui au violat-o pe cea mai frumoasă tânără din lagăr.
În 1947, povesteşte ea în continuare, în prima
ei zi de lucru, la „România liberă”, a fost trimisă
la Ministerul Agriculturii unde urma să se prezinte
planul de muncă. Redăm în continuare fragmente
din cele relatate de Sonia Palty:
„La ora indicată în invitaţie, eram prezentă în
sala conferinţelor de presă din Ministerul Agriculturii. Mi-am pregătit un carnet de luat notiţe …. La
11 ﬁx s-au urcat pe podium cinci, şase bărbaţi şi o
femeie, îmbrăcaţi sobru, «pe puncte». Îi priveam
pe ﬁecare în parte .... Brusc, m-am crispat. Inima
a început să-mi bată puternic .....Nu se poate! Mă
înşel! Acolo, sus, al treilea era Gogleaţă, domnul
inginer agronom Gogleaţă, fost director al fermei
de stat Vogoda din judeţul Ovidiopol, care se aﬂa la
câţiva kilometri de Odesa. Omul care ne-a terorizat
timp de trei luni, zi de zi, în lagărul construit pentru
guvernământul civil al Transnistriei”. În acea clipă
îşi aminteşte de toate momentele de chin, provocate de Gogleaţă.....”La redacţie, am scris nota după
materialul documentar primit de la Minister. Am
dat-o lui Cornescu, secretarul general de redacţie.
M-am dus însă la Nicolae Belu (redactorul şef) şi
i-am povestit despre Gogleaţă.
- Fă-mi o notă. Scrie în ea totul.
Înainte de a pleca acasă, i-am pus nota pe
masă.
… Au trecut doi ani.
Într-o zi am fost chemată în Calea Rahovei, la
centrul de anchete al Securităţii, “marţi la ora 6.30
dimineaţa”. Toată familia era în panică.
Intră şi aşteaptă!
O cameră pătrată, luminată doar de un bec slab,
cu o singură masă, două scaune. M-am aşezat.
La ora opt intră în cameră un oﬁţer, cu un dosar
sub braţ. M-am ridicat, zăpăcită.
- Luaţi loc, tovarăşă, luaţi loc …
A scos din dosar o ﬁlă.
- Aţi scris în urmă cu doi ani o notă informativă?
- Eu?
– Uitasem cu desăvârşire.
- Da, dumneavoastră! L-aţi cunoscut pe inginerul Gogleaţă în împrejurări nefericite, aş spune ...
- Ah, da…
- Noi – a continuat oﬁţerul – am veriﬁcat totul
… Ştiţi, era război, el şi-a făcut datoria. Cum să vă
explic!? Inginerul Gogleaţă este la ora actuală un
cadru de bază. Un om necesar ţării ...
L-am privit în ochi, direct în ochi, şi i-am răspuns
limpede:
- Am înţeles ! Un cadru de bază !
Zâmbind, oﬁţerul s-a ridicat de pe scaun şi a
părăsit camera, după ce mi-a strâns mâna. Am
fost condusă pe un culoar întunecos, am coborât
un etaj şi m-am văzut în stradă. Era ora opt şi jumătate. Mai aveam timp să mă duc la lucru.
La primul telefon public am chemat acasă: “Totul
e în ordine! Sunt liberă! … Mă duc la birou ....”
EVA GALAMBOS
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Scriitorul Carol Feldman, din nou în vizită la Iaşi
De curând, scriitorul Carol Feldman,
membru al Asociaţiei Scriitorilor de
Limbă Română din Israel şi al Uniunii
Scriitorilor din România, a vizitat din
nou Iaşiul. La seara culturală, organizată de Comunitatea Evreilor din Iaşi în
colaborare cu Editura 24 ORE, scriitorul
a venit să-şi lanseze cele mai recente
apariţii editoriale: volumele „Articole...
de larg consum” şi „Etajul 13”, apărute
la Editura 24 ORE, şi “Casa cu fantome”, volum apărut la Editura TIPOMOLDOVA în Colecţia OPERA OMNIA proză
scurtă contemporană.
Toate cele trei volume menţionate
prezintă fapte de viaţă şi din filele
lor răzbate bucuria cuvântului scris,
a “scrisului ce-i mângâie clipele şi-i
achită datoriile suﬂeteşti”, după cum
mărturiseşte autorul într-una din povestirile din volumul “Etajul 13”. Într-o
altă povestire din acelaşi volum autorul
spune: ”La vârsta noastră este important să ne găsim ﬁecare o ocupaţie
ce ne solicită interes”. Pentru Carol
Feldman această ocupaţie este, de
mai multă vreme, scrisul. Scrisul în
care izvorul său nesecat de amintiri şi
experienţe din copilărie şi din întreaga
viaţă a devenit literatură apreciată de
cititori şi de critici în egală măsură.
Seara culturală ieşeană a fost moderată de ing. Abraham Ghiltman, preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi,

Trei cantori
au încântat
publicul la Sinagogă

Satu Mare

Continuând tradiţia de mai mulţi
ani de organizare a unor concerte de
muzică iudaică la Sinagoga din Satu
Mare, la 24 octombrie a.c. a avut loc
un spectacol muzical de excepţie. Un
grup de trei cantori din Budapesta –
Nógrádi Gergely, Zucker Immanuel,
Szerdóc Ervin -, însoţiţi de soprana
Szėkelyhidi Hajnal au prezentat un
concert de muzică iudaică sinagogală.
Înaintea concertului, Szerdóc Ervin
a prezentat publicului istoria acestei
muzici de sorginte sefardă. Atât grupul
de cantori cât şi soprana sunt artişti
de renume în Ungaria şi în străinătate,
Nógrádi Gergely şi Szėkelyhidi Hajnal
ﬁind şi cântăreţi de operă. Concertul s-a
bucurat de un mare succes, publicul
aplaudând minute în şir performanţa
artiştilor. Evenimentul a fost organizat
de Comunitatea Evreilor din Satu Mare,
Casa de cultură „G.M. Zamfirescu”
şi F.C.E.R. Presa locală a consacrat
numeroase articole concertului. (E.G.)

Focşani Acţiuni culturale

deosebite

Activitatea Comunităţii Evreilor din
Focşani s-a dovedit a ﬁ deosebit de
intensă, colaborând ca de obicei cu
diverse instituţii de cultură şi învăţământ
din judeţ.
Unul dintre cele mai importante
evenimente a fost Comemorarea Zilei
Holocaustului în România, desfăşurată
la 9 octombrie, prilej cu care au avut loc
o serie de dezbateri şi mese rotunde
organizate în parteneriat cu câteva
şcoli şi licee din Focşani, Odobeşti
şi Panciu. Printre acţiunile din cadrul

care, prezentându-l pe Carol Feldman,
a subliniat faptul că “evreii plecaţi din
România au luat cu ei în Israel cultura
română şi amintirile”.
Criticul literar Ioan Holban, vorbind
în cadrul serii culturale despre scrierile
lui Carol Feldman, a menţionat valoarea
evocărilor trecutului, a personalităţilor
pe care le-a cunoscut, regăsite în povestirile scriitorului . Scriitorul Adi Cristi,
directorul Editurii 24 ORE, a vorbit despre Carol Feldman, arătând că acesta
ar putea ﬁ o deﬁniţie a prieteniei şi
îndemnându-ne să-i devenim prieteni,
citindu-l. Articolele sale, adunate în
volumul „Articole... de larg consum”,
sunt „aproape eseuri despre o realitate
ce o trăieşte” şi „ele ni-l prezintă pe
autor în forma sa cea mai vie, cea mai
autentică”.

Bucuros de revederea cu prieteni
vechi şi mai noi din Iaşi, scriitorul Carol
Feldman a citit un pasaj dintr-un articol
publicat în „Jurnalul săptămânii” din
Israel, sub titlul „Iaşiul prieteniei”, articol
în care vorbeşte despre vizita sa la Iaşi
în anul 2011 şi despre volumul „Parfum
de Iaşi” al scriitorului Constantin Ostap.
Aducând mulţumiri tuturor celor care au
vorbit despre opera sa, Carol Feldman
a arătat că îl consideră pe Ioan Holban
cronicarul său deoarece are „cea mai
deplină înţelegere a scrisului meu”.
În ﬁnalul întâlnirii, scriitorul a lăsat
loc actorului Carol Feldman, care a
interpretat, spre deliciul invitaţilor la
seara culturală, una dintre prozele sale,
intitulată „Povestea râsului furat”

acestui eveniment pot ﬁ amintite Expoziţia foto Holocaustul – o pagină neagră
din Istoria Umanităţii, un workshop pe
tema istoriei evreilor şi evenimentelor
tragice din perioada războiului, precum
şi o prezentare de proiecte intitulată
Copiii şi Holocaustul, ce a avut loc la
Sinagoga din Râmnicu Sărat.
De asemenea, Comunitatea Evreilor Focşani a realizat un nobil act de
donaţie de carte Bibliotecii Odobeşti,
cu scopul facilitării cunoaşterii de către
publicul cititor a istoriei şi culturii poporului evreu.
Pentru realizarea cu succes a
acestei acţiuni culturale deosebit de
importante, preşedintele C.E. Focşani,
Mircea Rond, a fost distins cu o diplomă
de recunoaştere din partea organizaţiei Unity in Values Interconfessional
Asociation, aﬂată sub egida Comisiei
Europene.

lui CCD din Bacău, prof. Gabriel Stan,
i-a fost reconﬁrmată calitatea de membru al Comitetului pentru Programe
Educaţionale şi Parteneriate cu Instituţii
Academice.
Anul acesta, comemorarea Zilei Holocaustului în România a fost marcată
printr-un eveniment găzduit la „American Corner”, organizat de Centru şi
CCD – Bacău, Colegiul Tehnic „Anghel
Saligny” şi Colegiul Naţional de Artă
„George Apostu”, coordonatori – prof.
Gabriel Stan, prof. Oana-Mădălina
Cruceanu, prof. Tatiana Mocanu, prof.
Raluca Călinescu, prof. Elena Frunză,
prof. Loredana Bîlc, în cadrul căruia a
fost vizionat ﬁlmul documentar „Black
Sunday”, despre pogromul din 1941
de la Iaşi, şi s-a desfăşurat un seminar
despre marile tragedii ale secolului XX,
cu accent pe Holocaust. Reprezentanţi
ai comunităţii evreieşti locale au făcut
succinte prezentări despre istoria evreilor din zonă şi din România, despre
contribuţia evreilor, pe multiple planuri,
la dezvoltarea ţării.
Centrul aﬁliat CCD – Bacău proiectează organizarea unui seminar,
destinat profesorilor de ştiinţe umaniste,
diriginţilor din învăţământul preuniversitar, elevilor şi studenţilor, cu tema
„Holocaust, combaterea rasismului şi
a discriminării”. Seminarul va ﬁ pus în
operă cu sprijinul INSHR. „Combaterea
discriminării, promovarea respectului şi
a înţelegerii reciproce”, cu atât mai actuale cu cât „din nefericire, intoleranţa,
ura rasială, xenofobia şi antisemitismul
se manifestă încă în lume”, trebuie să
ﬁe un obiectiv educaţional prioritar în
formarea tinerelor generaţii. „Noi toţi
trebuie să ne cunoaştem trecutul, pentru ca acest eveniment tragic, Holocaustul, să nu se mai repete”, a declarat
directorul CCD – Bacău. (I.D.)

Bacău

Să ne cunoaştem
trecutul

Ziua Holocaustului din România,
comemorată recent în ţară, a avut o
conotaţie specială la Bacău, unde, de
opt ani, funcţionează Centrul Educaţional pentru Studierea Holocaustului în
cadrul Casei Corpului Didactic (CCD)
„Grigore Tăbăcaru”, condusă de prof.
Gabriel Stan. În acest răstimp, Centrul
a fost gazda a numeroase simpozioane,
colocvii, expoziţii având ca tematică
istoria Holocaustului din România, multe – în colaborare cu Institutul Naţional
pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel” ( INSHR – EW)
din capitală. Cu prilejul trecerii INSHR –
EW din subordinea Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional în subordinea
Cancelariei Primului Ministru, directoru-

MARTHA EŞANU

“ M e n o r a ” , n r. 1 0

A apărut un nou şi interesant număr al revistei Comunităţii Evreilor din Focşani,
„Menora”, editată sub coordonarea preşedintelui C.E., Mircea Rond. Conţinutul,
cât se poate de divers şi actual, prezintă ştiri din Israel şi din întreaga lume, o
rubrică foarte utilă, intitulată Info Juridic, precum şi două inedite articole despre
galeriile subterane ale Ierusalimului, semnat de Dana Constantinescu, şi un portret biograﬁc al poetului Mircea Ivănescu, trimis de Felicia Antip. De asemenea,
sub semnătura lui R. Avram, este prezentată personalitatea lui Iosef Kaufmann,
supranumit „Cronicarul de la Piatra”, unul dintre cunoscuţii cercetători ai istoriei
comunităţilor din ţara noastră. Succes şi la cât mai multe apariţii! (D.D.)

La mulţi ani, sărbătoriţilor
din luna decembrie!
ADAM s-a născut la 1 decembrie
1936
•VERTÉS
CRISTIAN s-a născut la 1 decembrie
1971 (Îmbrăcăminte)
•SIMON
FLORENTINA s-a născut la 1 decembrie 1975 (Oficiul juridic)
•MARIN
ALEXANDRU s-a născut la 1 decembrie
1987 (Oficiul administrativ, pază)
•DICU
CECILIA s-a născut la 3 decembire
1946 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)
•TOMA
GHITA s-a născut la 4 decembrie
1932 (JCC)
•MOISE
NICOLAE s-a născut la 5 decembrie
1941 – preşedinte C. E. Satu Mare
•DECSEI
MIRELA s-a născut la 5 decembrie
1966 (Oficiul relaţii, cultură, informatizare)
•AŞMAN
BENUN SYBILLE ARLETTE s-a născut la
6 decembrie 1937 (Oficiul relaţii, cultură,
•informatizare)
GEORGE s-a născut la 6 decembrie
1979 (Oficiul relaţii, cultură, informatizare)
•WEINER
ZWYKU s-a născut la 7 decembrie
1935 (Oficiul administrativ, pază)
•HASCAL
FLORICA s-a născut la 7 decembrie
1957 (Ajutor gospodăresc)
•STAN
MARIN s-a născut la 8 decembrie
1952 (Centrul de zi)
•ENACHE
ANA MARIA s-a născut la 8 decembrie 1973 (C.I.R.)
•PARVAN
AURELIA s-a născut la 9 decembrie
1967 (Ajutor gospodăresc)
•MARIN
ERWIN s-a născut la
9 decembrie 1971 – preşedinte C.E. Bucureşti
•ŞIMŞENSOHN
NIMULESCU ANA MARIA s-a născut la
10 decembrie 1979 (Cămin „Dr. Moses
•Rosen”)
LARISA ROXANA s-a născut la
11 decembrie 1951 (C.A.P.I.)
•CIUBOTARU
TRAIAN s-a născut la
11 decembrie 1976 (C.I.R.)
•DOBRESCU
MIHAELA s-a născut la 11 decembrie
1980 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)
•FILOS
AGNES ZSUZSANA s-a născut la
12 decembrie 1970 (C.I.R.)
•POP
HERTHA s-a născut la 13 decembrie 1973 (Asistenţă)
•HENDEL
GHEORGHE s-a născut la 14 decembrie 1935 (Editura „Hasefer”)
•CHIRU
STELA s-a născut la 14 decembrie 1956 (Oficiul administrativ, pază)
•CIOCANEL
BĂNESCU OVIDIU s-a născut la 15 decembrie 1956 (Departament management eco•nomic,
financiar)
ENACHE VIORICA s-a născut la 16 decem1958 (Centrul de ajutor medical)
•brie
DIACONESCU SEBASTIAN s-a născut la
decembrie 1977 (Centrul de ajutor)
•16ROSENFELD
PAUL LIVIU s-a născut la
decembrie 1981 (C.S.I.E.R.)
•16COVRIGEA
NICOLETA s-a născut la
decembrie 1973 (Ajutor gospodăresc)
•18VANATORU
ANA s-a născut la 19 decembrie
(Centrul de ajutor)
•1946
MARIA s-a născut la 19 decembrie
1946 (Editura „Hasefer”)
•VERTÉS
TIBORIU s-a născut la 22 decembrie 1922 (consilier C.A.P.I.)
•BENEDEK
DUBAU CLEMENTE s-a născut la 22 decembrie 1939 (Sector management mijloace de
•transport)
IONEL s-a născut la
23 decembrie 1938 – preşedinte C.E. Arad
•SCHLESINGER
AURELIA s-a născut la 23 decembrie 1948 (Centrul de ajutor)
•AIONESEI
HENRIETTE s-a născut la
23 decembrie 1954 (Asistenţă)
•ALSCHEK
STAN ANA s-a născut la 23 decembrie 1956
(Ajutor gospodăresc)
•COZMA
VIOLETA LUCICA s-a născut la 23 de1968 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)
•cembrie
STANCU ANCA s-a născut la 25 decembrie
(Ajutor gospodăresc)
•1958
PERROTTA GAETANO s-a născut la
25 decembrie 1965 (Cămin „Dr. Moses
•Rosen”)
ŞTEFANIA s-a născut la
25 decembrie 1981 (Asistenţă)
•ABRAMOVICI
NICULINA s-a născut la
26 decembrie 1966 (Complex alimentar
•”M.DUMITRU
Băluş”)
TURBATU ION s-a născut la 27 decembrie
(Oficiul juridic)
•1951
BENCZE CRISTINA FLORENTINA s-a născut
la 30 decembrie 1954 (Centrul de ajutor
•medical)
MISU MARIOARA CRISTINA s-a născut la
30 decembrie 1979 (Cămin „Dr. Moses
•Rosen”)
NILU s-a născut la 31 decembrie
1930 (consilier D.A.S.M.)
•ARONOVICI
PERI BLĂNARU
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REUVEN FEUERSTEIN, o şansă pentru
creiere ce păreau condamnate
În liniştea unui vechi cartier din Ierusalim, cu frumoase, dar simple şi sobre
clădiri de piatră, cu ﬂori exotice luptând a se înălţa din pământul arid, în camera sa
de lucru plină de cărţi, în faţa laptopului pe care-l utilizează mai bine ca mulţi tineri,
cu un zâmbet bun şi o amabilitate extraordinară, profesorul Reuven Feuerstein îşi
primeşte oaspeţii. Colaboratori sau cercetători din lumea întreagă, reporteri, familiile
pacienţilor, oﬁcialităţi, oameni nevoiaşi – pentru toţi, domnul profesor îşi face puţin
timp... Înainte de a începe conversaţia, personalitatea lasă interlocutorului o impresie
de neuitat – modestia unui savant genial este impresionantă.
DIANA MEDAN: Cum v-aţi elaborat
teoriile ştiinţiﬁce şi cum aţi reuşit să creaţi acest institut important de cercetare
– ICELP (Centrul Internaţional pentru
Îmbunătăţirea Potenţialului de Învăţare
,,R. Feuerstein”) din Ierusalim?
REUVEN FEUERSTEIN: Lucrez de
peste 60 de ani în domeniul educaţiei,
iar studiile dedicate copiilor mi s-au părut
întotdeuna esenţiale, pentru că ei sunt viitorul. Totul a debutat în jurul anului 1940,
când îmi începusem studiile în psihologie
în România şi, date ﬁind vremurile grele
de atunci, visam să fac ceva pentru copiii
tot mai afectaţi de ﬂagelul războiului. Am
avut norocul să scap cu viaţă din Şoah,
ajungând în Israel (n.r. – pe atunci sub
mandat britanic). O experienţă extraordinară a fost aceea că, din 1944, am avut
ocazia să lucrez cu copiii supravieţuitori
ai Holocaustului care veneau în ţară,
chiar din prima zi când coborau de pe
vas, orfani, care văzuseră orori cumplite,
dar având încă dorinţa şi potenţialul de
a învăţa. Ulterior, am reluat în Elveţia
studiile neﬁnalizate la Bucureşti, iar aici
am avut posibilitatea de a intra în legătură
cu cercetători renumiţi ca Jean Piaget şi
André Rey, analizând stadiile dezvoltării
psiho-sociale a copiilor. În acei ani, în
cadrul Youth Aliyah (n.r – Aliyah pentru
tineri), am lucrat şi în diverse programe
care pregăteau pentru emigrarea în Israel copii din Maroc, Tunisia, Algeria şi
Egipt, care crescuseră afectaţi profund
de eticheta de ,,cel diferit”, de paria cultural. În jurul anului 1952 mi-am elaborat
teoria privind natura inteligenţei, şi, în
sens mai larg, a altor coordonate majore
ale comportamentului uman, ca ﬁind de
factură modiﬁcabilă; omul are capacitatea de a se modiﬁca pe sine însuşi. La
început această teorie a fost considerată
exagerată şi privită ca un fel de erezie de
mulţi psihologi şi medici, care credeau
în supremaţia predispoziţiilor genetice,
adesea chiar în determinismul rasial, în
caracterul imuabil al comportamentului
uman, al creativităţii în general. Nu a fost
o sarcină uşoară să conving atunci lumea
ştiinţiﬁcă de faptul că procesul educaţional
poate modiﬁca inclusiv caracteristicile
genetice şi determinările ﬁzice. Postulatul
elaborat a rodit în trei direcţii: teoria dez-

Iaşi

voltării umane, a inteligenţei care poate
ﬁ sporită prin antrenare corespunzătoare
– SCM (n.r - modiﬁcabilitatea cognitivă
structurală), un sistem de evaluare a
predispoziţiilor de învăţare – LPAD şi
o metodă de îmbogăţire şi utilizare la
maximum a acestui potenţial (n.r. – FIE
sau ,,metoda Feuerstein”). Începând cu
anul 1955, am coordonat clinicile stabilite
sub umbrela Youth Aliyah, dezvoltând un
institut de cercetare care a constituit apoi
bazele Institutului Hadassah din 1972, la
rândul său acesta devenind, ulterior, în
1993, institutul internaţional ICELP. Pe
tot acest drum al cercetării am avut parte
de echipe şi colegi valoroşi, dar vreau
să-i menţionez pe profesorii David Krasilovsky, Yaacov Rand şi Şimon Tuchman.
Împreună cu ei am crezut în ceea
ce, cândva, părea doar
un vis. Pe
acei ,,copii ai Holocaustului” toţi
îi credeau pierduţi, irecuperabili,
în urma grozăviilor
suferite,
la fel şi pe copii analfabeţi
sau crescuţi în
medii
ori ţări opresive,
lipsiţi
de educaţie. Am
reuşit
să demonstrăm
c ă ,
printr-o metodă
d
e
intervenţie psihologică
adecvată şi
prin
învăţare, aceşt i a
ating nivel e
intelectuale
înalte,
neaşteptate.
To t
dumneavoastră aţi
dezvoltat
şi teoria
„experienţei
mediate
de învăţare”, demonstrând
că prin
intermediul
u n u i
„mediator”,
a unei
p e r soane care lucrează direct cu subiectul,
copil sau adult, acesta ajunge să asimileze mai bine noi cunoştinţe şi să-şi
îmbunătăţească gândirea. Cum s-au
reﬂectat aceste descoperiri în psihologia
generală?

- În ultimii ani, câştigă tot mai mult
teren dezvoltarea metodelor non-invazive
de tratare a diferitelor afecţiuni neuropsihice, evidenţiind ceva ce anticipasem: neuroplasticitatea creierului. Aproape toate
componentele creierului pot ﬁ modiﬁcate
înspre mai bine, iar o astfel de schimbare, de antrenare, se poate face la toate
vârstele, bătrâneţea neﬁind o excepţie şi
nici situaţiile în care sunt rănite sau chiar
lipsesc porţiuni din creier. Antrenamentul
de tip psiho-educaţional poate suplini
lipsa neuronilor, teoriile SCM din anii ‚50
considerând încă de atunci ca posibilă
abilitatea creierului uman de a se automodiﬁca, de a funcţiona la capacitatea
maximă în condiţii limitate. Metoda FIE
este aplicată astăzi cu succes la persoanele în vârstă, atât ca tratament în diverse
afecţiuni speciﬁce vârstei a treia, cât şi
ca prevenire a efectelor îmbătrânirii. Alte
categorii la care metoda a dat roade au
fost copiii cu nevoi speciale, autişti sau
cu sindrom Down, persoane, indiferent
de vârstă, al căror creier a fost afectat în
urma unor accidente, militari răniţi sau
marcaţi în războaie, dar şi persoane care
din varii motive nu mai au performanţe la
locul de muncă. Viziunea optimistă a unor
abilităţi cognitive modiﬁcabile şi îmbunătăţibile, prin diverse forme de antrenament
cognitiv, terapii de grup, consiliere, oferă
soluţii la numeroase nevoi umane. Şi, evident, ridică noi întrebări de ordin teoretic,
chiar ﬁlozoﬁc...
- Care este cea mai bună şi, respectiv,
c e a
mai tristă amintire legată
de România?
- O parte
a familiei
mele a
pierit în

Şoah,
spectrul

rece al vărsării de sânge cuprinsese
atunci Europa şi România devenise şi
ea un loc în care erai arestat ﬁindcă erai
evreu, adică „diferit”, „celălalt”... Răul,
înclinaţia spre rău, face parte, din păcate, din natura umană şi e nevoie adesea

Repere biograﬁce
S-a născut la Botoşani, în 1921,
unul dintre cei 9 copii ai unei familii de
evrei religioşi; şi-a abandonat studiile
începute la Bucureşti în anii ’40, pentru
a fugi de prigoana nazistă.
Obţine diploma de psiholog la Universitatea din Geneva, în anii ’50 şi ulterior,
doctoratul la Universitatea din Sorbona.
Predă şi colaborează la universităţi
prestigioase ca Bar Ilan (Israel) sau
Yale, Vanderbilt University – Tennesee,
New York University (SUA).
Obţine numeroase premii internaţionale (conferite de Academia Franceză,
Academia de Ştiinţe din New York,
Premiul Israelului pentru Ştiinţe Sociale
etc.), o nominalizare la Nobelul pentru
pace şi este Doctor Honoris Causa al
mai multor universităţi din toată lumea,
inclusiv al Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj.
În programele coordonate până în
prezent au participat 50.000 de copii şi
circa 150.000 de adolescenţi şi tineri.
Institutul „R. Feuerstein” – ICELP din
Ierusalim coordonează o reţea internaţională ce include peste 70 de centre de
aplicare a acestor metode de tratament
sau dezvoltare cognitivă în 40 de ţări din
toată lumea.
doar de o scânteie ca să izbucnească.
Dar nu vreau să vorbesc despre rău, e o
întreagă psiho-sociologie a răului şi, semn
că omenirea nu-şi prea învaţă lecţiile,
războaie, antisemitism, anti-,,celălalt”
există şi azi. Îmi aduc aminte de oamenii
simpli care căutau să ne dea mâncare,
nouă, celor din lagărele de muncă, deşi
nu aveau voie, dovedind că natura fundamental bună a românului supravieţuise
cumva dincolo de o mare de nedreptate
şi cruzime nejustiﬁcată asupra a sute de
mii de evrei.
- Cum vedeţi educaţia viitorului?
- Inteligenţa umană nu este ﬁxă, oamenii, indiferent de vârstă, cultură, condiţii de
trai sau chiar anumite disabilităţi, posedă
înclinaţia înnăscută şi imprevizibilă de a-şi
îmbunătăţi abilităţile cognitive. Studenţii,
elevii ar trebui învăţaţi mai întâi cum să
înveţe şi să-şi dezvolte gândirea, iar asta
le va ﬁ de folos în orice domeniu, mai
mult decât acumularea şi memorarea
unor noţiuni sau informaţii, ﬁindcă trăim
într-o lume dinamică, în schimbare, în
care suntem elevi toată viaţa. Din păcate,
multe sisteme educaţionale nu pregătesc
viitorii adulţi pentru provocările profesionale ce-i aşteaptă şi nu pun accentul pe
adaptabilitate cognitivă. Educaţia viitorului
este cea care dezvoltă abilităţile ﬁecăruia
şi-l pregăteşte, pe ﬁecare, pentru învăţarea continuă, pe parcursul întregii sale
existenţe.
DIANA MEDAN

Cercetări recente privind istoria evreilor din România

La Iaşi, în 1 noiembrie 2012, Centrul
de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr.
Alexandru Şafran” de la Universitatea
„Al.I.Cuza” a organizat masa rotundă cu
tema „Cercetări recente privind istoria
evreilor din România”.
În deschiderea manifestării culturale
ieşene a avut loc lansarea volumului
„Profesori şi studenţi evrei la Universitatea
din Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi
europene (sfârşitul secolului al XIX-lea
– sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial)”, ce însumează lucrările prezentate
în cadrul Colocviului Internaţional româno-francez cu această temă ce a avut loc
la Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, la 1
septembrie 2010, colocviu organizat de
Facultatea de Istorie din Universitatea
ieşeană în parteneriat cu Universitatea
din Montpellier.
Bogata şi diversa tematică a lucrărilor
prezentate, în cele opt sesiuni de comunicări, de către cunoscuţi cercetători din
România, Franţa, Italia şi Israel dar şi
de doctoranzi şi masteranzi cât şi noile
documente studiate de aceştia în diverse
arhive din România şi din lume au condus, atunci, la numeroase întrebări şi la

discuţii foarte interesante pe marginea
lor. Toate acestea se regăsesc în volumul
lansat acum.
Prof. Alexandru Florin Platon, moderatorul manifestării, a evidenţiat semniﬁcaţia
academică şi pedagogică a înﬁinţării Centrului de Istorie a Evreilor şi Ebraistică în
cadrul Universităţii ieşene şi simbolistica
sa de “adevărată reparaţie morală faţă de
populaţia de origine evreiască ce a avut
atât de mult de suferit din cauza mişcărilor
antisemite ce au pornit, în cursul anului
1922, prin mişcările studenţeşti din această Universitate.
Dr. ing. José Blum a transmis, din
partea conducerii F.C.E.R. şi a sa personal, succes manifestării culturale de la
Iaşi, Centrului de Ebraistică, profesorilor,
cercetătorilor şi studenţilor ieşeni în studierea şi promovarea istoriei evreilor din
România.
Prof. univ. dr. Avinoam Şafran a
mulţumit coordonatorilor Centrului de
Istorie a Evreilor şi Ebraistică de la Iaşi,
centru ce poartă numele veneratului său
părinte, pentru rodnica lor activitate în
rândul tinerilor şi pentru realizările lor şi a
caracterizat această instituţie ca ﬁind “un

loc de dialog şi armonie”.
Prof. Carol Iancu, pe care nostalgia
pământurilor natale îl face să revină mereu în România şi în special în Moldova,
a subliniat aportul unor mari profesori şi
cercetători ieşeni la studiul istoriei evreilor din România şi a evidenţiat meritul
regretatului acad. Gh. Platon care a deschis, cu mulţi ani în urmă, şirul scrierilor
despre evreii din aceste locuri şi despre
istoria lor. Totodată, a fost menţionată şi
importanţa deosebită a apariţiei, în anul
1996, a revistei “Studia et Acta Historiae
Judaeorum Romaniae”. Coordonată de
dr.Silviu Sanie şi de dr. Dumitru Vitcu,
aceasta “este prima revistă din centrul
universitar şi academic Iaşi consacrată în
exclusivitate istoriei evreilor din România,
în cadrul istoriei României şi al istoriei
evreilor, în general”.
În cadrul mesei rotunde cu tema
“Cercetări recente privind istoria evreilor
din România”, la discuţii au participat prof.
I. Humeni (Universitatea din Chişinău),
prof. Carol Iancu, prof. Alexandru Florin
Platon, drd. Eliza Cocea, jurnalista Doina
Bazgan Andrei, dr. ing. José Blum, ing.
Martha Eşanu, ing. Abraham Ghiltman,

ing. Pincu Kaiserman, prof.dr. Ovidiu Buruiană, dr. C. Botoşineanu, ş.a., care au
menţionat necesitatea abordării în viitor
şi a următoarelor teme de cercetare: o
istorie a evreilor din România numai pe
baza surselor evreieşti, femeia evreică
din România, istoria economică a evreilor
din România, scrieri despre ţărani evrei
din Maramureş, arhiva CDE, istoria comunităţii evreilor din Iaşi, istoria vechiului
cimitir evreiesc ieşean din Ciurchi, istoria
orală ca o foarte importantă sursă de
documentare, etc.
În încheiere, prof. Alexandru Florin
Platon a desprins următoarele concluzii
ale discuţiilor: de peste 6 ani, tipul de
abordare a istoriei evreilor din România
a început să se schimbe; voinţa de recuperare a trecutului, a memoriei acestei
comunităţi, a elementelor ei de patrimoniu
cultural; începerea reconstituirii acestei
microistorii; ca deziderat, necesitatea unei
istorii care să evidenţieze interacţiunea
minoritate–majoritate, deoarece de multă vreme s-au scris doar istorii paralele
despre minoritate şi majoritate.
MARTHA EŞANU
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Vote Dr. Aurel Vainer, Vote Torah, Menorah and the Star of Davi d
Under this slogan, Dr. Aurel Vainer, FJCR candidate
for a new term of Chamber deputy (the third), met with
voters in Brăila, Galaţi, Focşani, Tecuci, Iaşi, Ştefăneşti,
Botoşani, Suceava, Piatra Neamţ, Roman, Bacău,
Ploieşti, Alba Iulia, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Baia
Mare, Sighet, Satu Mare, Oradea, Arad, Lugoj and
Timişoara.
Stating that he is the candidate of the Jewish
community, and of the business community as well, Aurel
Vainer expressed his commitment to struggle for the
preservation of the patrimony and of the cultural heritage,
and also to obtain the much awaited legislation for those
who have been victims of oppression, were they Jews or
others forced to ﬂee the historical Romanian territories. In
Bucharest Dr. Aurel Vainer participated to the launching
campaign at the Jewish State Theatre in the presence of
actors Maia Morgenstern and Mihai Ciucă and the duo
Alexandru and Tatiana Moroşanu.
In support of the candidate spoke Radu Feldman
Alexandru (PDL candidate for the Senate), Dr. Sorin
Dimitriu, president of the Chamber of Commerce in
Bucharest, General (in reserve) Mihai Ionescu, Professor
George Mircea Botescu and FJCR vice president, Eng.
Paul Schwartz.
The meeting ended with a remark by Aurel Vainer:
„There are many who make promises but I am the one
who keeps my word.”
The Moldavian electoral journey was unusual

WHO WON
THE OPERATION „PILLAR
OF CLOUD” IN GAZA
The outcome of the debate on the Israeli military
operations in Gaza indicate that the Israeli side may
be declared as winner, due to the fact that practically
the ceaseﬁre agreement has fulﬁlled its objectives,
namely to ensure calm for people in the South of the
country and to destroy the largest part of the Hamas’
arsenal of rockets.
Although Prime Minister Benjamin Netanyahu was
criticized by his political opponents because he didn’t
order the ground invasion, according to the analysts
it was the correct decision. In the ﬁrst place because
lives were spared, and Netanyahu agreed „to give a
chance to this agreement”.
Israel won on the diplomatic level as well, receiving
the unconditional support of the United States and
of President Obama who has several times spoke
in favor of Israel’s right to self-defense against an
agression. Israel’s stance has led to an implicit
recognition of the fact that Egypt, at least for now, is
unwilling to abandon the Camp David agreement with
Israel and cannot accept the strengthening of radical
Islamic groups which began to act also on Egyptian
territory in Sinai.
Regarding Hamas, the organization gained
prestige among Palestinians, both in Gaza and the
West Bank, to the detriment of Mahmud Abbas,
the Palestinian Authority leader. Abbas would
lose the international support due to the request
addressed to UN General Assembly to grant to the
Palestinian Authority the UN non-member observer
status, which is a ﬂagrant violation of the IsraeliPalestinian agreements of Oslo that provide for the
implementation of the Palestinian State through
negotiations and not through unilateral declarations.

because instead of „electoral promises”, the facts spoke.
Everything was shown in a projected ﬁlm – a selection
of interventions, interviews, speeches, especially the
leading role in the opening of the previous term in the
Chamber of Deputies and the speech held at the 20-year
anniversary of the Revolution of 1989. Atypical, because
not only community leaders, local authorities, leaders of
the Chambers of Commerce of the counties in which they
have organized the meetings but also various political
opponents have come to support the FJCR candidate.
In the same spirit spoke the colleagues from the
Parliamentary Group of the National Minorities, each of
them expressing their admiration for the parliamentary
model proved by Dr. Aurel Vainer, for his balance,
wisdom, and civility. The candidate clariﬁed the meanings
of the constituting elements of the FJCR election logo:
Tables of the Law - symbol of learning, knowledge,
morality; Menorah - a symbol of the light,from a social
and spiritual perspective; the Star or the Shield of David
- the deﬁning symbol of Judaism. Wherever there were
electoral assemblies - Brăila, Galaţi, Focşani, Iaşi,
Ştefăneşti, Botoşani, Suceava, Piatra Neamţ, Roman,
Bacău, Ploieşti - our candidate was listened with great
interest by the numerous public – Jews and non-Jews
– and answered their questions.
In the ten cities in Transylvania and Banat, president
Aurel Vainer presented an electoral program that
emphasized his double commitment in case he would

be re-elected: the representation of the interests of the
Jewish minority and those of the business environment.
An agreement with the President of the Chamber of
Commerce from Maramureş will provide the business
environment support in exchange for his endeavors to
support and stimulate economic development through
the laws approved in the Parliament.
Dr.Aurel Vainer manifested his hope for a “clean”
parliament, with new people, with an atmosphere of
civility, where there are no political enemies, but only
political opponents. He spoke about the important role
of the national minorities in Parliament and about the
activity of the National Minorities Group, whose members
are mutually supportive. He recognized honestly he
cannot make promises for the future but will pursue the
economic and political developments, and according to
the emerging trends, he will try to work in favor of his
electors interests.
In all the cities in Transylvania and Banat, the electoral
meetings were attended by fellow parliamentarians who,
regardless of parties they belong, not only appreciated
the performance of Aurel Vainer as parliamentarian, but
also his qualities - modesty, balance, mediating capacity,
integrity, wisdom, all these features entitling him to be
elected for a third term. According to a large number of
colleagues in Parliament, the Jewish community made
the best choice designating him as candidate.

Mark Gitenstein, U.S. Ambassador in Bucharest:
USA- Romania relations will not change
„I don’t think that the relations between Romania and
the U.S. will change with President Obama re-election and
that it would have been big differences if Mitt Romney were
elected. I think there is a consensus in both parties in U.S.
concerning the importance of Central and Eastern Europe.
The decision of the United States and President
Obama to deploy missiles in our country is another
indication of our faith in Romania, of our deep feelings
towards Romania and what we think about the role it
played in NATO. I have no doubt that this relationship will
strengthen and deepen in the coming years”, declared,
for „Jewish Reality”, His Excellency Mark Gitenstein,
U.S. Ambassador in Bucharest immediately after the
elections in which Barack Obama won a second term as
U.S. president.
Referring to relations with Iran, Gitenstein, whose
grandparents, of Jewish origin, emigrated from Romania,

said: „Both during the electoral campaign and in the
four years of presidency, the President Obama stated
unequivocally that will prevent Iran to acquire nuclear
weapons and will do whatever is necessary to respect this
commitment. Our ﬁrst option is to apply sanctions for Iran
in order to respect it’s obligations, but it’s Iran’s decision
to comply with international provisions”.
Regarding the Jewish community in Romania,
Gitenstein believes that, although small, it is “politically
active and well regarded in Romania. I know quite well
both the community people and its leaders, who play an
important role in Romanian politics and will continue to do
so. I hope the number of the community people to grow
and I am pleased to see the Romanian Jews who left this
country often coming back here - not only RomanianAmerican Jews as I am, but also those from Israel”.

Rabinovici Ehiel – first foreign investor
in the Romanian hotel business
“I was the ﬁrst foreign investor in Romanian hotels,”
recalls Ehiel Rabinovici, President of the Society Hotel
Minerva and Nan Jing Chinese restaurant in Bucharest,
in an exclusive interview for the “Jewish Reality”.
The decision to invest in Romania seemed a natural
one for Rabinovici who was born in Bucharest and whose
heart drove him close to the birthplace. “The talks lasted
no more and no less than 28 months. Meanwhile the
friends and family asked me if I felt that people mocked
me. Papers were made so that they couldn’t be signed.
They were simply impossible to sign”, recalls Rabinovici.
“So I became the ﬁrst foreign investor in hostelry who
had the courage to put money into such a hotel, which now

I brought to the four-star level,” says the head of Minerva
and Nan Jing. Initially, the hotel had 88 rooms and 160
employees, which he kept and secured holidays in Israel
for 60% of them. Now, the hotel has 160 rooms and Nan
Jing not only maintained its proﬁle but became the oldest
and best Chinese restaurant in the capital.
Rabinovici Ehiel’s complaints in all these 20 years that
have passed since Hotel Minerva’s acquisition are related
to people. “There are people who, if you are good to them,
they take you as a fool”, he said.
In the future, Rabinovici wants to bring tourists in
Bucharest and Moldova, in Sinaia and Poiana Braşov,
Sibiu and on the Transfăgărăşan highway.
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Premiul Landau,
o recunoaştere
oficială pentru
NICU NITAI
Marele
actor, regizor,
om de teatru
Nicu Nitai a
fost distins cu
prestigiosul
Premiu Landau pentru întreaga sa creaţie artistică,
de o factură
deosebită.
Născut
în Bucureşti,
Nicu Nitai a
frecventat cursurile liceului Mihail Sebastian şi apoi ale liceului Matei Basarab, devenind apoi absolvent al I.A.T.C.
(unde-i are profesori pe renumiţii Marcel
Anghelescu şi Marieta Sadova).
În România a debutat ca actor la
vârsta de 10 ani – la legendarul teatru
Baraşeum.
Este director fondator al teatrului Hasimta şi, apoi, al teatrului Karov, pe care-l
conduce cu succes şi în prezent.
În cadrul argumentelor pe care membrii juriului Premiului Landau le-au prezentat pentru a explica de ce îi conferă
această deosebită distincţie actorului
şi regizorului Nicu Nitai s-a speciﬁcat,
printre altele: „În domeniul teatrului,
Nicu Nitai, reprezintă un fenomen ieşit
din comun în viaţa artistică israeliană; el
este un luptător singuratic, făcând parte,
poate, dintre ultimii mohicani ce mai văd
în teatru o misiune nobilă...”
După primirea premiului, Nicu Nitai a
declarat: „Am fost profund impresionat
că, în sfârşit, am primit o dovadă şi o
recunoaştere oﬁcială a faptului că... a
face artă în afara cadrelor bine stabilite
şi recunoscute reprezintă o muncă sisiﬁcă, dar care dă totuşi roade... Nu vreau
să ratez ocazia de a accentua faptul că
apartenenţa mea la teatrului românesc
(faptul că m-am format ca actor şi regizor
în România) a reprezentat unul dintre
elementele de bază ale creaţiei mele în
Israel”.
Extras din „Jurnalul săptămânii”

S-a stins un înger...
Irena Sendler
a fost o femeie
de origine germană. În timpul celui
de-al doilea război mondial a fost
angajată pentru
a se ocupa de instalaţia hidraulică
din lagărele de
concentrare, dar
acest serviciu însemna mult mai... mult
pentru ea. Ea ştia planurile teriﬁante ale
naziştilor... Avea o dubiţă în care punea
bagajele ei voluminoase. La sfârşitul
ﬁecărei zile, Irena punea în spatele
dubiţei genţi pline cu copii, lângă care
stătea câinele ei, instruit să latre la toţi
soldaţii care, deranjaţi de câine, nu mai
controlau partea din spate a dubiţei...
In acest mod, Irena a salvat mai mult
de 2.500 de copii! Când a fost descoperită i-au fost rupte mâinile şi picioarele, dar ea nu a renunţat la misiunea
sa. În grădina casei ea a îngropat un
borcan în care pusese o listă cu toate
numele acelor copii. Ea şi-a petrecut
viaţa mergând în căutarea părinţilor şi
rudelor acestora. La vârsta de 98 de ani
Irena s-a stins. Nu întotdeauna Premiul
Nobel este acordat celor care merită cu
adevărat... Ea este o femeie de care
merită să ne amintim. Odihnească-se în
pace!
Pt. conf. B.M.M.
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Recepţie dedicată artei
la Ambasada SUA
La iniţiativa doamnei Libby Gitenstein, soţia E.S. Mark Gitenstein, ambasador
al SUA în România, la sediul ambasadei
americane a avut loc, în data de 15 noiembrie a.c., o recepţie unde au fost
expuse lucrări ale unor artiste plastice din
România, reprezentative pentru cultura
din ţara noastră. Lucrările aparţin fondului
F.C.E.R., această întâlnire ﬁind la a doua
ediţie, după aceea din 2011.
Am avut satisfacţia de a vedea tablouri, lucrări graﬁce, pe material textil,
semnate de Margareta Sterian, Mag-

dalena Rădulescu, Tia Peltz, Clarette
Wachtel, Miruna Budişteanu.
Doamna Gitenstein şi dr. José Blum,
consilier cultural al F.C.E.R., au prezentat
aceste lucrări şi scurte date biograﬁce ale
artistelor plastice, mulţumind în special
doamnei Sybil Benun pentru contribuţia
la organizarea manifestării. Au fost prezenţi vicepreşedintele F.C.E.R., ing. Paul
Schwartz, preşedintele Forumului BB
România, ing. José Iacobescu, membri ai
obştii evreieşti, oameni de cultură şi artă,
jurnalişti. (B.M.M.).

Anul Raoul Wallenberg
se apropie de sfârşit
În curând va lua sfârşit Anul Wallenberg, care a fost menit să marcheze 100 de
ani de la naşterea diplomatului suedez Raoul Wallenberg. Prin eforturi, uneori supraumane, el a reuşit să salveze de la moarte mii de evrei din Budapesta. Lansarea
Anului a avut loc în februarie, în capitala Ungariei, la ceremonii participând ministrul
suedez de externe Carl Bildt, ministrul de externe al Ungariei, Janos Martonyi, şi Yossi
Peled, ministru fără portofoliu în Cabinetul israelian. Au fost de faţă supravieţuitori
ai Holocaustului, salvaţi de Wallenberg, şi membri ai familiei acestuia. Pe parcursul
întregului an, în numeroase ţări au avut loc momente comemorative în amintirea lui
Wallenberg. S-au organizat ceremonii la Naţiunile Unite, în Suedia, Israel, Ungaria,
Marea Britane, Statele Unite, Rusia şi în numeroase alte ţări. În România, în organizarea Ambasadelor Suediei, Statului Israel, SNSPA şi Institutului “Elie Wiesel”, s-a
desfăşurat un simpozion cu participare internaţională (E.G.)

Avem o medaliată
la floretă şi spadă
Patricia Decsei, conaţionala noastră din Comunitatea
Evreilor din Satu Mare, a primit medaliile de argint la spadă
şi de bronz la ﬂoretă, în întrecerile din cadrul Campionatelor Naţionale Universitare.
Tânăra sportivă este absolventă a Facultăţilor de
ştiinţe economice şi de educaţie ﬁzică ale Universităţii „
Vasile Goldiş” din Arad şi membră, de la vârsta de 7 ani,
a Clubului Sportiv Satu Mare.
Acum este masterandă la management şi marketing,
tot la Universitatea „Vasile Goldiş”.
Felicitări spadasinei şi bunicului ei, Nicolae Decsei,
preşedintele Comunităţii Evreilor din Satu Mare.

@@ DECESE @@ COMEMORĂRI @@
A încetat din viaţă un mare spirit – Iosef Eugen Campus
Pe data de 2 noiembrie a încetat
din viaţă decanul de vârstă al scriitorilor israelieni de limba română, IOSEF
EUGEN CAMPUS, un prestigios critic
literar, istoric, un truditor în domeniul
literar, atât în România, cât şi în ţara
strămoşilor, unde s-a stabilit la o vârstă
deja respectabilă. L-am cunoscut în anii
‘50, când era profesor la Liceul Sf. Sava
( pe atunci LB1 sau „Nicolae Bălcescu”).
Un om modest, oarecum retras, despre
care nu puteai şti prea mult, deşi avea
deja cărţi publicate, o Istorie a poporului
evreu, ş.a. S-a născut în anul 1915, la Bucureşti. A fost doctor în ﬁlozoﬁe şi litere,
redactor la revista “Viaţa Românească”, a
Acum 4 ani, într-a patra zi de Hanuca, într-o iarnă îngheţată, s-a retras
cu discreţie dintre noi scriitorul HARALAMB ZINCĂ, născut ISAAC ZILBERMAN, părinte al literaturii poliţiste şi
de spionaj din România. HARALAMB
ZINCĂ a dăruit bucuria lecturii nenumăraţilor cititori care continuă să-i păstreze
memoria vie. În suﬂetul familiei care l-a
adorat, prezenţa lui rămâne veşnică.
Familiile Zincă, Caragiale şi Mihăileanu.

publicat studii despre N.D. Cocea, Anton
Bacalbaşa, a colaborat la revista “Secolul
20”, până la plecarea în Israel, unde a
fost singurul critic profesionist de limbă
română. Se considera un nonconformist.
A iubit literatura română scrisă de autori
români şi evrei, a crezut cu tărie în rolul
criticii de întâmpinare şi de evaluare. A
fost apreciat de confraţi, în primul rând
de regretatul Al. Mirodan, de I. Schechter,
ş.a. L-a propulsat pe scriitorul Ludovic
Bruckstein în atenţia publicului, dar şi pe
mulţi alţii. A ştiut să menţină o punte de
legătură între literatura scrisă în România
şi cea din Israel, iubea tradiţia iudaică,
ca şi cultura română deopotrivă. Fie-i
numele înscris în Cartea Vieţii.
BORIS MARIAN
Tristă şi neîncetată reamintire a
încetării din viaţă a părinţilor mei
ZOFINA IANCHILEVICI (1966) şi
MANASE IANCHILEVICI (1972) şi a
prietenului meu REMI IANIV (2000 –
Israel). Silviu Popa şi Ştefania – soţie,
Doina, Titi, Anita, nepoţi.

Comemorăm şi ne sunt mereu în
Fiica, ginerele şi nepoţii anunţă cu duamintire
bunii şi devotaţii noştri părinţi
rere în suﬂet trecerea în eternitate a bunei
CLARA ŢUDIC, doctor ARON ŢUDIC
lor mame şi bunică FUCHS BRIGITTA,
(Bârlad). Nu vă vom uita niciodată!
din Petroşani.
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna octombrie 2012: OISIOVICI SILVIAN (93 de
ani, Cimitirul Sefard); MOZES GHEORGHE ALEXANDRU (85 de ani, Cimitirul Sefard);
ROSENFELD AURELIA IULIANA (68 de ani, Cimitirul Sefard); GRUNBAUM LORIAN
(77 de ani, Cimitirul Sefard); SEBASTIAN IOAN (88 de ani, Cimitirul Giurgiului)
Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară în luna octombrie 2012: ROZENBERG SIMION
(83 de ani, Bistriţa-Năsăud); COLBERTI EVA VERONICA (90 de ani, Piteşti)

Abonaţi-vă la
“Realitatea Evreiască!”
Preţul unui abonament anual a rămas
neschimbat şi pentru 2013, respectiv
30 lei. Abonamentele pentru cititorii din
provincie se pot face la comunităţile
evreieşti din localitatea respectivă. Pentru cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R.
din str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod poştal
030202.
Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate poştale, fie pe
adresa F.C.E.R. – la oficiile poştale
din localitate, fie în conturile: BCR
2 5 11 . A 0 1 . 0 11 9 5 2 7 5 . 0 0 7 4 . R O L . 1
RO51RNCB0074011952750001 (LEI),
2511.A01.0.1195275.0074.USD.5
RO40RNCB0074011952750005(USD),
2511.A01.0.1195275.0074.
E U R . 3 R O 9 4 R N C B 0 0 7 4 0 11
952750003 (EURO), sau LEUMI BANK
1080.25110.1.N-0090989.RON.01 RO89DAFB108000090989RO02 (LEI),
1080.25110.1.N-0090989.USD.01 RO06DAFB108000090989US02 (USD),
1080.25110.1.N-0090989.EUR.01 RO46DAFB108000090989EU02 (EURO).
Pentru EUROPA, un abonament pe
un an costă 45 de euro (cu toate taxele
incluse). Pentru STATELE DIN AFARA
EUROPEI, un abonament costă 95 de
dolari SUA (cu toate taxele incluse).
Pentru ISRAEL, un abonament pe
un an costă 40 de dolari SUA.
NU UITAŢI SĂ TRECEŢI PE MANDATUL POŞTAL ADRESA LA CARE
DORIŢI SĂ PRIMIŢI PUBLICAŢIA
NOASTRĂ!

CALENDARUL
LUNII
DECEMBRIE
ANIVERSĂRI

La 1 decembrie 1889 s-a născut la
•DOMINIC.
Bucureşti
scriitorul
ALEXANDRU
De un mare succes s-a bucurat

drama sa Sonata umbrelor. Dominic a
colaborat la mai multe reviste: „Sburătorul”,
„Lumea evree”, etc.
La 2 decembrie 1869 s-a născut la Görlitz
filosoful JONAS COHN, de orientare
neokantiană. Opera sa principală este
Estetica generală.
La 2 decembrie 1961 s-a născut la Tel Aviv
scriitorul DORON RABINOVICI.
La 4 decembrie 1923 s-a născut la Iaşi
prof. IANCU FISCHER, doctor în filologie
clasică. A publicat numeroase lucrări de
specialitate. A fost un timp şeful Catedrei de
filologie clasică a Universităţii din Bucureşti.
La 6 decembrie 1856 s-a născut la
München pictoriţa LOUISE CATHERINE.
La 7 decembrie 1830 s-a născut la Vilna
scriitorul JUDA LEIB GORDON, de
expresie ebraică.
La 8 decembrie 1895 s-a născut la Vitebsk
(Rusia) BELLA CHAGALL. A fost soţia
marelui pictor Marc Chagall.
La 8 decembrie 1925 s-a născut la New
York actorul SAMY DAVIS JR.
La 21 decembrie 1926 s-a născut la Praga
scriitorul ARNOŠ LUSTIG. A supravieţuit
lagărelor naziste, zugrăvind viaţa de acolo în
cărţile sale.
La 23 decembrie 1930 s-a născut la
Babadag (Tulcea) graficianul şi caricaturistul ALBERT POCH. A prezentat lucrările
sale la expoziţii din ţară şi străinătate. A fost
distins cu numeroase premii.
La 31 decembrie 1908 s-a născut SIMON
WIESENTHAL, care a avut o importantă
contribuţie la descoperirea şi judecarea unor
criminali nazişti.
*
La 3 decembrie 1823 a apărut la Varşovia
primul număr al ziarului evre iesc
„Beobachter” („Observatorul”).
La 8 decembrie 1952 este ales al doilea
preşedinte al Israelului, în persoana lui
IŢHAK BEN ZVI.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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COMEMORĂRI
La 3 decembrie 1940 a murit la Bucureşti
•fiziologic
EMANOIL-ION MARCU. A studiat rolul
al adrenalinei.
La 8 decembrie 1917 a murit scriitorul
MOICHER SFORIM.
•MENDELE
La 9 decembrie 1891 a murit la Odesa
•jurnalistul LEO PINSKER, unul din
fondatorii sionismului.
12 decembrie 1962 a murit scriitorul
•LaFELIX
ADERCA.
La 16 decembrie 1922 a murit la Ierusalim
•ELIEZER BEN IEHUDA. A fost pionierul
renaşterii limbii ebraice.
SIEGFRIED WOLF
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ט״ז חשון תשע״ג  -ט״ז כסלותשע״ג

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

הצביעו ד״ר אאורל ויינר –
הצביעו תורה ,מנורה ,מגן-דוד

VOTE TORAH, MENORAH
!AND MAGEN DAVID
VOTE AUREL VAINER,
FJCR candidate to the parliamentary
!elections in 2012
A NEW BEGINNING
A NEW VISION FOR THE FUTURE
Dr. AUREL VAINER,
!SAME POWERFUL VOICE FOR YOU

הצביעו לתורה ,למנורה ולמגן דוד
הצביעו אאורל ויינר ,המועמד של
הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה בבחירות לפרלמנט 2012
התחלה חדשה
חזון חדש לעתיד
ד“ר אאורל ויינר
אותו קול חזק למענך

תחת סיסמה זו ,ד״ר אאורל ויינר,
המועמד של הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה לקדנציה נוספת
)שלישית( לחברות בפרלמנט ,נפגש עם
הבוחרים מן הערים בראילה ,גאלאץ,
פוקשאני ,טקוצ‘י ,יאסי ,שטפנשטי,
בוטושאני ,סוצ‘אווה ,פיאטרה-ניאמץ,
רומן ,בקאו ,פלויישטי ,אלבא-יוליה,
טרגו-מורש ,קלוז‘-נאפוקה ,באיה-מארה,
סיגטו-מארמאציאי ,סאטו-מארה,
אוראדיה ,אראד ,לוגוז‘ ,טימישוארה,
במשך  11ימים בלבד.
באומרו שהוא כאן כמועמד של
הקהילה היהודית וכמועמד קהיליית
העסקים ,אאורל ויינר התחייב להילחם
גם למען שמירת מורשת התרבות ,וגם
לחקיקת החוקים שמחכים להם זמן רב
מי שהיו קורבנות הרדיפה ,בין שמדובר
ביהודים בין שמדובר באנשים אחרים
שנאלצו לברוח משטחים היסטוריים
רומניים .בעיר בוקרשט ,ד״ר אאורל
ויינר זכה בתחילת מערכת הבחירות
לתמיכה בתיאטרון היהודי הממלכתי,
בנוכחותם של השחקנים מאיה
מורגנשטרן ומיכאי צ‘יוקא ושל הצמד
אלכסנדרו וטאטיאנה מורושאנו .למען
התמיכה במועמד דיברו ראדו פלדמן
אלכסנדרו )מועמד המפלגה הדמוקרטית
הליברלית לסנאט( ,ד״ר סורין דימיטריו,
יו״ר לשכת המסחר מבוקרשט ,גנרל
במילואים מיכאי יונסקו ,פרופ‘ ג‘ורג‘י
מירצ‘אה בוטסקו ,סגן יו״ר הפדרציה,
מהנדס פאול שווארץ .המפגש הנ״ל
הסתיים בדברי אאורל ויינר ,שאנשים
רבים מבטיחים אמנם ,ואילו הוא
מקפיד תמיד לקיים את הבטחותיו.
מערכת הבחירות באזור מולדובה
לא הייתה אופיינית מפני שבמקום
”הבטחות אלקטוראליות״ דיברו
המעשים עצמם .הכול באמצעותו של
סרט שכלל קטעים מתוך שתדלנויות,
ראיונות ונאומים ,החל בנאום הפתיחה
בפרלמנט הקודם בתור יו״ר בן הגיל
המבוגר ביותר בפתיחת בית הנבחרים
ועד הנאום במלאות עשרים שנה מאז
מהפכת  1989שהוצג בזרקור .בלתי
אופייני מפני שבאו לתמוך במועמד
של הפדרציה בנוסף לראשי קהילות
גם אנשי רשויות מקומיות ,ראשי
לשכות המסחר המחוזיות מן המחוזות
שהתקיימו בהם המפגשים ,ומועמדים
אחרים מטעם גופים פוליטיים
שונים .באותה רוח דיברו גם עמיתים
מן הסיעה הפרלמנטארית של בני

המיעוטים ,שכל אחד מהם ביטא את
ההערכה לדגם הפרלמנטארי שד״ר
אאורל ויינר הוכיח באמצעות איזון,
חוכמה ,התנהגות טובה .המועמד הסביר
את סימליות הסימנים שברשימת
הפדרציה בבחירות :לוחות הברית –
סמל הלימוד ,הידע ,המוסר; מנורה
– סמל האור ,מזווית חברתית ונפשית;
מגן דוד – סמל מגדיר של היהדות.
בכל מקום שבו התקיימו אסיפות
בחירות – בראילה ,גאלאץ ,פוקשאני,
יאסי ,שטפנשטי ,בוטושאני ,סוצ‘אווה,
פיאטרה-ניאמץ ,רומן ,בקאו ,פלויישטי
– המועמד שלנו ,שאל דבריו האזין
קהל רב בהתעניינות רבה ,יהודים וגם
לא-יהודים – ענה לשאלות הציבור מן
האולם.
בעשר ערים מטרנסילבניה
ומבאנאט ,היו״ר אאורל ויינר הציג
את התוכנית האלקטוראלית שלו ,שבה
הדגיש את התחייבויותיו הכפולות
במקרה שייבחר מחדש – ייצוג הלאום
היהודי ,וייצוג קהיליית העסקים .הסכם
חתום עם לשכת המסחר ממאראמורש
יבטיח לו את תמיכתה של קהיליית
העסקים בתמורה למאמציו לתמוך
ולעודד את הפיתוח הכלכלי באמצעות
חוקים שיתקבלו בפרלמנט .ד״ר אאורל
ויינר ביטא את רצונו לפרלמנט ”נקי״,
שבו אנשים חדשים ,אווירה אזרחית,
ללא אויבים פוליטיים אלא רק יריבים
פוליטיים .הוא דיבר על תפקידם החשוב
של נציגי בני המיעוטים בפרלמנט
ועל פעילותה של סיעת בני המיעוטים
הלאומיים ,בה החברים בפרלמנט
תומכים זה בזה .הוא גילה יושר כלפי
הבוחרים באומרו כי הוא אמנם יעקוב
אחר התפתחות המצב הכלכלי והמדיני
וינסה לפעול למען הבוחרים שלו
בהתאם לתנאים שייווצרו ,אבל אינו
יכול להבטיח הבטחות לעתיד .בכל
הערים הטרנסילבניות והבאנאטיות
נכחו באסיפות הבחירות שלו עמיתים
מן הפרלמנט שללא הבדל המפלגה
בה הם חברים ,כן העריכו לא רק את
הדרת הכבוד של אאורל ויינר ,אלא
גם את נתוניו – צניעות ,איזון ,כושר
ניהול משא ומתן ,יושר ,חוכמה ,כל
אלה הן תכונות שמצדיקות שיקבל את
המנדט השלישי .לדעת עמיתים רבים
מן הפרלמנט ,הקהילה היהודית בחרה
באיש המתאים ביותר כאשר החליטה
על המועמדות שלו.

מי ניצח במבצע ”עמוד
ענן״ בעזה

ממסקנות הדיונים לגבי הפעילויות
הצבאיות של צה״ל בעזה עולה ,שהצד
הישראלי יכול להכריז על עצמו כמנצח
מפני שבאמצעות הסכם הפסקת האש
הוא כן מילא את יעדיו :הבטחת השקט
לתושבי דרום הארץ והריסת מרבית
הרקטות של חמאס .אף על פי שראש
ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו ,הותקף
על ידי יריביו הפוליטיים מפני שלא
פתח במבצע קרקעי ,לדעת המנתחים
המדיניים החלטתו הייתה נכונה ראשית
לכול משום שחסכה חיי אדם ,וגם
משום שנתניהו הסכים לתת הזדמנות
להסכם הפסקת האש .מדינת ישראל
הרוויחה גם מבחינה דיפלומטית ,היות
שקיבלה את תמיכתה הבלתי מסויגת
של ארה״ב ושל הנשיא אובמה,
שהתבטא פעמים רבות בדבר זכותה של
מדינת ישראל להגנה עצמית במקרה

שתותקף .עמדתה של ישראל הובילה
גם להכרה שמצרים לפחות כעת אינה
מעוניינת לוותר על הסכמי קמפ-
דיוויד עם ישראל והיא אינה מעוניינת
בחיזוק של קבוצות אסלאמיות קיצוניות
שהתחילו לפעול גם על שטחה בחצי
האי סיני .לגבי חמאס ,ארגון זה קיבל
מעמד בקרב הפלשתינאים גם בעזה וגם
בגדה המערבית על חשבונו של מחמוד
אבאס ,נשיא הרשות הפלשתינאית.
אבאס אמור להפסיד גם את התמיכה
הבינלאומית בעקבות פנייתו אל
האסיפה הכללית של האו״ם להכיר
ברשות הפלשתינאית כמדינה לא חברה
באו״ם ,דבר שמנוגד להסכמי אוסלו
שבין ישראל לפלשתינאים המחייבים
הקמתה של מדינה פלשתינאית
באמצעות משא ומתן ולא באמצעות
הכרזות חד-צדדיות.

מארק גיטנשטיין ,שגריר
ארה״ב בבוקרשט :היחסים
ארה״ב-רומניה לא ישתנו

”אינני חושב שהיחסים בין רומניה
לארה״ב ישתנו אחרי בחירתו מחדש
של הנשיא אובמה ,או שיכולים להיות
הבדלים משמעותיים אם היה נבחר
מיט רומני .אני חושב שבארה״ב
יש קונסנסוס בשתי המפלגות לגבי
חשיבותה של אירופה המרכזית
והמזרחית .החלטת ארה״ב והנשיא
אובמה למקם את הסוללות כאן היא
סימן לעומק האמון שלנו ברומניה,
של הרגשות שלנו כלפי רומניה ושל
מה שאנו חושבים על תפקידה בברית
נאט״ו .אין לי ספק שקשר זה יתחזק
ויעמיק בשנים הבאות,״ אמר מר מארק
גיטנשטיין ,שגריר ארה״ב בבוקרשט,
לעיתון ”המציאות היהודית״ מיד עם
בחירתו של הנשיא האמריקאי אובמה
לכהונה נוספת.
לגבי היחס לאיראן ,גיטנשטיין,
שסביו ,ממוצא יהודי ,היגרו מרומניה,
אמר” :גם בתקופת מערכת הבחירות

וגם בארבע שנות כהונתו ,הנשיא אמר,
בלי שישתמע לשתי פנים ,שהוא ימנע
מאיראן להשיג נשק גרעיני ויעשה כל
מה שצריך על מנת לכבד התחייבות זו.
האפשרות הראשונה שלנו היא הפעלת
סנקציות כדי לחייב את איראן לכבד
את התחייבויותיה ,גם אם ההחלטה
לכבד את ההחלטות הבינלאומיות
צריכה להיות של איראן עצמה.״
לגבי הקהילה היהודית מרומניה,
גיטנשטיין בדעה שאף על פי שהיא
קטנה ,היא ”פעילה פוליטית ומקובלת
טוב ברומניה .אני מכיר יחסית טוב את
ראשיה ואת הקהילה עצמה ,יש להם
תפקיד חשוב במדיניות הרומנית והם
ימשיכו לעשות זאת .אני מקווה לגידול
מספרי של חברי הקהילה ואני מרוצה
לראות את היהודים שעזבו את רומניה
חוזרים אליה לעתים קרובות יותר – לא
רק היהודים האמריקאים הרומנים,
כמוני ,אלא גם אלה מישראל.״

יחיאל רבינוביץ ,המשקיע
הראשון בתעשיית המלונאות
הרומנית

”אני הייתי המשקיע הפרטי הראשון
במלונאות הרומנית,״ סיפר יחיאל
רבינוביץ ,יו״ר חברת המלון ”מינרווה״
ובעלי המסעדה הסינית נאן ג‘ינג
מבוקרשט ,בריאיון שהעניק לעיתון
”המציאות היהודית״.
ההחלטה להשקיע ברומניה נראתה
לו טבעית ,מפני שרבינוביץ נולד
בבוקרשט ,והלב מושך אל מקום
הלידה” .השיחות נמשכו לא פחות ולא
יותר מ 28-חודשים .תקופה שבה חבריי
ובני משפחתי שאלו אותי אם אינני
מרגיש שאנשים עושים צחוק ממני.
הניירות נכתבו כך שלא אוכל לחתום
עליהם .פשוט מאוד ,הם היו בלתי
ניתנים לחתימה,״ נזכר רבינוביץ.
”בדרך זו הייתי המשקיע הזר
הראשון במלונאות שהיה לו האומץ
להשקיע כסף במלון מסוג זה ,שהפכתי
למלון של ארבעה כוכבים,״ מוסיף
המנהל של מינרווה ושל נאן ג‘ינג.
ממלון שהיו בו  88חדרים ועבדו בו 160
עובדים ,שאותם השאיר במשרותיהם
וסידר חופשות במדינת ישראל ל60-
אחוזים מהם ,הוא הרחיב את המלון
ל 160-חדרים והמסעדה ”נאן ג‘ינג״

לא רק ששמרה על הפרופיל שלה אלא
נהייתה למסעדה הוותיקה והטובה
ביותר בעיר הבירה.
אי-שביעות הרצון של יחיאל
רבינוביץ בעשרים השנים שעברו מאז
רכישת המלון ”מינרווה״ קשורה אך ורק
באנשים” :יש אנשים שחושבים אותך
לפראייר אם אתה מתייחס אליהם
טוב.״
בעתיד ,רבינוביץ רוצה להביא
תיירים לבוקרשט ,למולדבה,
לסינָ ָיה ,פויאנה-בראשוב ,סיביו ,על
טראנספגרשאן.
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ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta şi de
meseria divertismentului

Selecţioner unic: OCTAVIAN SAVA
O FABULĂ

A LUI HEINRICH

Cu prilejul lansării campaniei electorale a dr. Aurel Vainer - manifestare ce a
avut loc la T.E.S. - marea noastră actriţă
Maia Morgenstern a recitat şi o fabulă
scrisă de Heine. În „Măgarii alegători”, poetul îşi îndrepta ascuţişul penei împotriva
unei mişcări germane, naţionalistă, şovină şi reacţionară, a timpului său, dar care
îşi păstrează actualitatea. Traducerea
măiastră a Mariei Banuş şi interpretarea
plină de haz a Maiei au stârnit aplauzele
entuziaste ale numeroşilor participanţi la
manifestare.

HEINE

Şi chiar de n-ai ﬁ străin, eşti doar
Un rece măgar raţional;
Străin ţi-e adâncul naturii măgare,
Misticu-i psalm naţional.
– Mori de invidie dacă-ţi spun
ce mi-a adus al
meu: lenjerie intimă!

Eu însă suﬂetul mi-l cufund
În dulcea măgărie.
Măgar sunt tot şi-n coada mea
Nu-i ﬁr ca să nu ﬁe.
Eu nu-s roman, nu-s slav,
Eu sunt măgar german.
Ca moşii : înţelept, supus
Şi-atât de rodnic neam.
Ei nu duceau frivoli, galanţi
O viaţă de vicii, uşoară,
Ci veseli-slobozi-proaspeţi- sﬁnţi,
Cărau zilnic sacii la moară.
Nu-s morţi strămoşii! ‘N groapă zac
Doar resturi pieritoare.
Ei, sus, din cer, privesc în jos,
La noi cu desfătare.
Măgari transﬁguraţi, cu nimb,
În veci ca voi să ﬁm.
Şi de pe-al datoriei drum
Un pas să nu greşim.

De libertate te cam saturi.
Jivinelor le-a abătut
Să dea republica pe-un rege,
Să le conducă absolut.

O, ce fericire, măgar să ﬁi!
Nepot de Vechi-Urecheat!
Pe-acoperişuri aş chiui:
Măgar m-am născut, curat!

Se-ntruniră, neam cu neam,
Fiţuici de vot întocmiră:
Bântuia sectarism avan
Şi intrigi se urziră.

Marele asin ce m-a zămislit
German era de viţă,
Cu lapte măgaro-german m-a hrănit
Buna mea măiculiţă.

Comitetul măgarilor era
De Vechi-Urecheaţi stăpânit !
Capul cu o cocardă-l aveau
Negru-roş-aur, împodobit.

Sunt un măgar şi credincios
Ca străbunii vreau să mă-nchin
Străvechii, scumpei măgării,
De măgărism să ţin.

Un mic partid de cai exista.
Dar nu îndrăzneau să-i dea votul:
Când Vechii-Urecheaţi zbierau,
Ei îngheţau cu totul.

Şi ﬁind măgar, eu vă sfătuiesc
Pe măgar să-l alegeţi rege.
Fundăm marele Reich măgăresc,
Condus de măgari, se-nţelege.

Când totuşi unul recomandă
Pe cal drept candidat,
Un Vechi-Urecheat vorba-i tăiă,
Urlând: „Trădător spurcat!

Măgari toţi, I-A, I-A.
Nu cai nepricopsiţi.
Mârţoagele-afar’ ! Trăiască, ura!
Acest rege de asini slăviţi!”

Trădător ce eşti, nu curge-n tine
De sânge măgar niciun pic.
Nu eşti măgar, o iapă franţuză ţi-a dat
Sângele ei venetic.

Vorbi patriotul, în sală
Măgarii aplaudau,
Erau cu toţi naţionalişti
Şi din copite dau.

Te tragi din zebră poate, căci pielea
Ţi-este brăzdată zebraic:
Chiar tonul nazal al glasului tău
Răsună egipto-ebraic.

Ei oratorului i-au pus
Cunună de stejar,
Mut mulţumi şi fericit
Mişcă din coadă rar.

Salată de conopidă cu nuci
Gastronomica

Ingrediente: o conopidă mică, 3-4 roşii
prunişoare (sau alte roşii mai cărnoase,
în cantitate echivalentă), 250 gr. miez de
nucă, trei linguri de iaurt integral, sucul de
la o jumătate de lămâie, ulei extra-virgin
(de floarea-soarelui sau de măsline),
sare, ardei iute măcinat, pătrunjel verde.
Preparare: se ﬁerb buchetele de conopidă trei minute, pentru păstrarea aromei.
După ﬁerbere, se desface conopida în bucăţi mici, se adaugă roşiile şi se presară
nuca. Se pun deasupra zeama de lămâie,
uleiul, iaurtul şi mirodeniile. Folosiţi un
iaurt mai cremos şi mai gras. Nu exageraţi
cu ardeiul iute, iuţeala ar trebui aproape
să nu se simtă (E.G.).

INTEGRAME IUDAICE
Nume
(foto)
Preume
(foto)

Prima cifră
Aripi de uliu!
Justeţe

de COSMIN MIUŢE

Serial
(1971)

Epoci
În cale!

Iată

Motive

Sătesc
În cete!
Beatrice
Rancea

Premierea
de la centru!

Gradat

Draperie

Film
(2011)
Ghiţă
Mureşan
Din plin!

Pricepe
la ﬁnal!
Reverie
Lambă

A repeta
Adrian
Enache
Odă
În plic!
A se ralia

Emil Ursu

În casă!

Hrană
Ermetic

Localităţi

În mulţime!

Aridă

Plantă
Fe
Din prima!
Iţă

Oră
Căsătorii

Locuieşti

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, SAUL BELLOW, CANADA, HERZOG, RAVELSTEIN.
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Drumul
spre teatru

La TES

„Duşmancele”

Privitul pe gaura cheii

După Isaac Bashevis Singer

Herman Broder din
„Duşmancele” este un
evreu polonez vorbitor
de idiş. Aşa cum a fost şi Isaac Bashevis Singer, laureatul Nobel din 1978,
care şi-a scris întreaga operă în limba
părinţilor săi.
Spre deosebire de scriitor, care a
emigrat în SUA prin 1937, eroul său,
Herman, a rămas în Europa. Se consideră unicul supravieţuitor, din familia
sa, al genocidului. Odată ajuns peste
ocean, s-a căsătorit cu cea care l-a
salvat adăpostindu-l trei ani într-un
hambar. Dar recunoştinţa nu e „vitală”
pentru o relaţie de cuplu pătimaşă. Fapt
pentru care Herman are o amantă, făcând relativ dezinvolt naveta (şi saltul)
din propriul dormitor din Brooklyn în
patul din Bronx al Maşei, care îl vrea de
bărbat. Şi pentru aceasta se străduie,
cu orice preţ, să obţină divorţul de la
soţul ei. Numai că – suntem după 1949!
– prima soţie a lui Herman îşi face o
apariţie neaşteptată. Nu e o staﬁe, dar
e puternic marcată şi ea de coşmarul
pierderii celor doi copii şi de ororile
lagărelor şi ale gulagurilor. Şi iată-l pe
bietul Herman, cel atât de obsedat de
Eros, victimă a unei farse a destinului
şi disputat de trei femei...
Am ﬁ în plină comedie – pe fondul
obsesiei sexuale şi pasionale (motiv
predilect pentru I.B. Singer, autorul
lui „Teibele şi demonul ei” – drama de
genială sondare în inconştient, mister
şi fabulos) dacă... Dacă eroii noştri nu
ar ﬁ trecut şi nu ar ﬁ fost marcaţi cu toţii
iremediabil de Holocaust!
Am curajul să aﬁrm că spectacolul
de la TES, în regia lui Claudiu Goga (şi
scenograﬁa Liei Dogaru) este, devine
mai interesant – căci mai profund, mai
puternic articulat, mai grav – prin accente – decât romanul.
Scenariul de la TES păstrează
povestea, asigurându-i optimă ﬂuenţă,
ritmicitate şi prospeţime. Recreează
captivant situaţiile – punând accentul
cuvenit pe „surprize”. Reînvie ﬁdel şi
cu personalitate „statura” personajelor.
Le aprofundează trăsăturile dominante, dar şi aura, ori chiar misterul
unor individualităţi distincte. Şi, mai
ales: nu ignoră motivaţii ascunse în
inconştientul eroilor. Mai limpede spus:
superioritatea abordării de la TES stă în
legătura inteligentă şi convingătoare pe
care Claudiu Goga o realizează între

comportarea eroilor
şi criza lor profundă;
între psihologiile, înclinaţiile lor (înscrise,
desigur, şi în temperamentul, biologia,
genele lor!) şi efectele unei anume
experienţe istorice tragice şi destructurante. Forţa instinctelor elementare, a
sexualităţii este pusă aici în cumpănă
(şi „în replică”) cu frica milenară de
persecuţii a evreilor, cu rezistenţa la
depersonalizare şi pierderea identităţii,
şi, mai ales, în spaima de moarte, pe
care le-a inculcat-o genocidul.
Da, Herman, rol de referinţă pentru
Mihai Călin, actor cu un joc modern şi
subtil, mereu interesant şi emoţionant,
este un robit al simţurilor şi un înrăit al
adulterului. Şi mai este şi un campion al
indeciziei, al ezitărilor, al răzgândirilor,
al multor minciuni aşa-zis necesare.
Dar Herman este, înţelegem, şi un neadaptat. Trăieşte din expediente. S-a
înstrăinat de lumea hasidică şi de acea
patrie care este pentru el idişul (limba
în care Singer şi-a scris toate cărţile).
Este şi un „înstrăinat” de credinţă –
conştient că lumea s-a spart în bucăţi”,
ceea ce „nu e vina noastră”. Simte că
omul a fost părăsit de Divinitate – ceea
ce ar putea justiﬁca libertatea fără de
margini, arbitrariul mortal. Are, totuşi, o
conştiinţă vinovată şi, mai ales, cunoscutul ”complex al supravieţuitorului”. Iar
replica ﬁnală: „Am impresia că am murit
demult!” sună cutremurător.
Tot aşa stau lucrurile şi cu „femeile”. Şi ele au justiﬁcări care depăşesc
psihologia comună. Da, Maşa, jucată
cu energie, nerv, aplomb şi spirit de Nadiana Sălăgean, este temperamentală,
provocatoare, posesivă fără scrupule.
La fel: Tamara, cea fanatizată cândva
de ideologii utopice, pe care viaţa a
făcut-o ceva mai înţeleaptă şi tolerantă
(Luana Stoica). O victimă colaterală
este şi Jadwiga, poloneza, servitoare
de origine ţărănească, analfabetă,
căreia Alexandra Fasolă îi împrumută
o rară distincţie şi nobleţe, fragilitate,
delicateţe şi demnitate. Mi-a plăcut mult
Andrei Finţi, pentru jocul său simplu,
nostalgic, puternic interiorizat. Un rabin
Jarmolowski, care şi-a pierdut nu numai
barba, dar şi rostul şi poate chemarea.
Un rabin măcinat de nelinişti interioare şi
de îndoielile religioase ale celor din neamul său, pe care ar trebui să-i îndrume.
NATALIA STANCU

N-o ﬁ frumos, dar privitul pe gaura cheii
este cu siguranţă tentant. Şi, uneori, folositor.
Numai că prin oriﬁciul respectiv nu vei putea
să vezi decât o mică parte din ceea ce se
întâmplă în camera cealaltă, restul rămâne
să ﬁe ghicit.
Cam aşa se întâmplă şi înainte de alegeri,
când tot omul ar vrea să ştie cum o să ﬁe
după, dar ﬁe se mulţumeşte cu vocile politicienilor, care toate îi povestesc cât de bine,
de cald şi de frumos e în camera cealaltă (dar
niciunul nu spune cine plăteşte întreţinerea),
ﬁe îşi lipeşte ochiul de gaura cheii şi încearcă
să vadă şi altceva decât ce i se spune.
De unde stăm, chirciţi şi cu faţa turtită de
uşă, nu putem cuprinde toată odaia, dar se
pare că nu se mai aude la fel de mult scandal de dincolo de uşă ca anul acesta. Cel
puţin aşa promite actualul premier, care este
conştient (zice el) că o nouă tentativă de suspendare a lui Traian Băsescu ar ﬁ „o nebunie
generală”, care ar lăsa ţara fără buget, cu
un guvern interimar, cuprinsă a doua oară în
câteva luni de criza politică şi care ar nemulţumi UE şi SUA. Şi cum un tămbălău de acest
gen între Băsescu şi ARD nu e previzibil, în
camera destul de obscură a viitorului apropiat
pare a ﬁ ceva mai linişte decât în 2012.
Chiar dacă gâlceava între politicieni se
întrezăreşte a ﬁ mai mică, oricare dintre ei
ar veni la putere va avea o misiune aproape
imposibilă cu învigorarea nivelului de trai. Şi
asta pentru că, după toate prognozele, creşterea economică va ﬁ una ﬁravă, ca în toată
Europa. Şi nici nu se poate altfel, pentru că
amintita creştere nu are nici un motor care
să o propulseze dincolo de 1,9%, cel mult
2,5% (cifre mari în UE, de unde criza nu dă
semne că ar vrea să plece). „Nu poţi să ai
creştere economică fără investiţii. Ca să faci
investiţii, îţi trebuie capitaluri, tehnologie”, le-a
explicat Mugur Isărescu celor care au vrut să
îl asculte, adăugând că România nu are nici
una, nici alta. Când avea creştere economică,
România avea investiţii străine de 19 miliarde
de euro pe an, iar acum, în criză, atrage 3-4
miliarde, a spus guvernatorul.
Şi dacă economia nu produce, nici salarii
mai mari nu vom avea anul viitor, pentru că
vrem să avem un deﬁcit bugetar de 1,7%, deci
împrumuturile nu pot constitui o sursă pentru
dinamizarea producţiei. În schimb, oricine va
vrea să conducă România, se va confrunta în
2013 cu un vârf de plată a datoriilor externe
(7 miliarde de euro) şi cu inﬂaţie de 3,5%. Şi
asta după ce, anul acesta, am sărăcit pentru
că preţurile au crescut mai repede decât salariile, la un nivel al inﬂaţiei de 5,1%.
Iar promisiunile principalelor două grupări
care se luptă pentru voturile noastre, ale celor

care ne uităm la ei prin gaura cheii, seamănă
destul de mult, adică se laudă că vor creşte
salariul minim la peste 1100 de lei (cu variaţiuni pe temă), USL zice că va scădea TVA
la alimente la 9%, ambii combatanţi pretind
că vor revizui cota unică de impozitare şi
vor diminua CAS cu 5% până în 2014, dar
asta numai dacă Dumnezeu va pune şi el
umărul la urnirea angrenajelor înţepenite ale
economiei. Dacă, însă, vom avea iar secetă
sau inundaţii, atunci mai bine să ne bazăm
pe mila divină, decât pe ce putem zări prin
oriﬁciul uşii care se va deschide după încheierea procesului electoral.
Un alt lucru pe care îl putem vedea pe
gaura cheii este că nici conducătorii nu sunt
mai optimişti decât mine sau decât românii,
în general. Dovadă că Traian Băsescu şi
Victor Ponta au comunicat FMI că ar dori un
nou acord cu Fondul, care să înceapă din
februarie 2013. Desigur, se pune întrebarea
de ce acum ne dorim un nou acord, când astă
vară se spunea că nu ar ﬁ bine să o lungim
prea mult cu asistenţa ﬁnanciară externă,
pentru că asta înseamnă că singuri nici nu ne
putem realiza reformele necesare şi nici nu
putem menţine rezultatele la care am ajuns,
ceea ce ar submina încrederea investitorilor
străini. Iar acum, răspunsul la întrebare nu
poate decât să arate că liderii români încă nu
au siguranţa necesară pentru a conduce ei
înşişi maşina pe serpentinele crizei, aşa că
mai au nevoie de câteva lecţii.
Şi corupţia se lăfăie într-un fotoliu, în camera cealaltă, iar jumătate dintre români cred
că ea va ﬁ mai zdravănă în 2013.
În sfârşit, dar nu în cele din urmă, şi după
alegeri vom avea de luptat cu răbufniri de
antisemitism şi negaţionism, care sunt două
atitudini cu o remanenţă socială extrem de
dură. Dovadă că unul dintre conducătorii
ARD, respectiv liderul Partidului Noua Republică, Mihail Neamţu, nu a găsit altă metodă
mai potrivită de a-şi înﬂăcăra „camarazii”,
vorba lui Crin Antonescu, decât recitându-le
poezia „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane”,
a poetului legionar Radu Gyr. Reacţia Centrului pentru Monitorizarea şi Combaterea
Antisemitismului nu a reuşit decât să îl facă pe
Mihail Neamţu să explice că este „un om liber,
uneori eclectic”. Ceea ce ne îndreptăţeşte să
credem că în 2013 astfel de manifestări vor
exista din plin.
Şi dacă nu vă place ce v-am arătat prin
gaura cheii, altădată amintiţi-vă că nu e frumos să priveşti pe furiş şi nu vă mai uitaţi.
Dar, până acum, nici un struţ n-a reuşit să-şi
schimbe soarta băgând capul în nisip.

Un manual de salvare etică şi intelectuală
Volumul de memorii
Internaţionala mea.
Cronica unei vieţi, al
gânditorului şi criticului
literar Ion Ianoşi, este
una dintre acele cărţi
care te marchează pe
viaţă.
Nu neapărat prin
repertoriul grozăviilor
pe care le inventariază, deşi, într-o lungă
viaţă de cărturar român, evreu maghiar şi
marxist, profesorul Ianoşi a văzut, a auzit
şi a trăit destule, iar memoriile sale ni le
livrează acum cu detaşare, ca şi cum ar
ﬁ fost trăite de altcineva. Ci prin tăria şi
frumuseţea unui ideal moral şi intelectual,
pe care autorul l-a urmărit pe parcursul
întregii sale existenţe, chiar şi atunci când
„căile Domnului” l-au dus în locuri în care
asemenea idealuri erau inutile ori chiar
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stânjenitoare.
Este, înainte de toate, cutremurătoare
puritatea interioară în care Ion Ianoşi îşi
trăieşte idealul de dreptate socială şi de
solidaritate umană. Un ideal pe care, ca
evreu în România antonesciană, s-a văzut
ispitit să îl identiﬁce cu comunismul. Ispită
de care s-a debarasat lent (însă deﬁnitiv şi
dureros), după ce a avut probele indubitabile că idealul trebuie căutat, vorba lui Istrati,
sub o altă ﬂacără. A trecut fără să-şi altereze ﬁinţa morală prin bolgiile stalinismului,
ale dejismului şi ceauşismului, rămânând
un marxist convins şi devenind un gânditor
– estetician, istoric al ﬁlosoﬁei, critic şi teoretician literar – de referinţă al României,
acceptat mai ales în afara cercurilor ﬁlosoﬁce oﬁciale. A făcut parte din grupul celor
care au studiat în URSS, urmând ﬁlosoﬁa
în Leningradul de atunci (Sankt Petersburgul de azi), transformând, cu ingenuitate
dar şi cu un instinct cultural remarcabil,
ceea ce trebuia să ﬁe o îndoctrinare în
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formare culturală. Ianoşi recunoaşte şi azi,
cu o probitate
impresionantă
în aceste timpuri de decădere generală,
cât datorează
oraşului în care
şi-a petrecut
tinereţea universitară, oraş
căruia i-a şi
dedicat o fascinantă istorie. A străbătut anii ’60-’70 plin
de îndoieli, iar în anii ’80 a devenit un reper
moral şi intelectual al culturii române. A călătorit greu în Occident şi s-a luptat cu absurdul care guverna relaţia cetăţeanului cu
paşaportul la care, teoretic, avea dreptul.
A format mii de studenţi, între care zeci de
intelectuali de prim rang ai României de azi.
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Gândul
scris

ALEXANDRU MARINESCU
În ﬁne, a străbătut tranziţia post-comunistă
fără să abjure, dar şi fără să se rinocerizeze. Crede şi azi în idealul său de dreptate
socială, de solidaritate, de umanism activ.
Memoriile sale răspund, între altele
(fără să o intenţioneze în chip explicit), şi
acuzaţiei aruncate asupra evreilor, de a ﬁ
adus comunismul în România. Comunismul l-au adus tancurile sovietice, evreii
ﬁind victime ale acestuia, ca şi majoritarii.
Comunismul i-a gonit pe evreii români din
patria în care s-au născut şi nu trebuie
decât să ne gândim care ar ﬁ fost rezultatul acestei prigoane, dacă n-ar ﬁ existat,
providenţial, statul Israel…
Sunt mult mai multe de spus despre
această carte excepţională. Mă opresc
îndemnându-vă să o citiţi. Este una dintre
marile cărţi ale culturii române apărute
după 1989.
RĂZVAN VONCU
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