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Festivitate organizată de F.C.E.R.,
Centrul pentru Studierea Istoriei
Evreilor din România şi SNSPA –
Centrul de Studii Israeliene.
Relatarea pe larg,
în numărul viitor.
PAG. 3

Declaraţia de Independenţă a Statului Israel
– Interpretare grafică ARTHUR SZYK

Felicitări transmise de preşedintele Statului Israel
comunităţilor evreieşti din Diaspora cu prilejul
celei de a 65-a aniversări a Independenţei Israelului

Dragi prieteni,
Este un privilegiu şi o mare plăcere să
vă invit să vă alăturaţi festivităţilor ce marchează cea de a 65-a aniversare a Independenţei Israelului. Este o zi a bucuriei
şi celebrărilor şi un moment de imensă
mândrie pentru ţara noastră şi poporul ei
şi pentru fraţii noştri din străinătate, pentru
realizările remarcabile dobândite în numai
şase decenii, în parteneriat cu voi, familia
noastră extinsă.
Este, de asemenea, momentul de a
ne aduce tributul celor care şi-au dat viaţa
să apere poporul nostru – cărora le vom
fi pe veci îndatoraţi. Împreună, ca popor,
şi fiecare în parte, avem datoria faţă de
cei căzuţi pentru cauza libertăţii şi păcii,
să păstrăm aceste valori, să le apărăm
din toate puterile. Datoria noastră nu este
numai să ne amintim, dar şi să acţionăm.
Există o posibilitate reală pentru pace.
Recentele alegeri, vizita preşedintelui

Obama în Israel şi schimbările în ritm
rapid din regiunea noastră constituie toate
o fereastră de oportunitate. Ne revine
fiecăruia să profităm de această posibilitate şi să o transformăm într-o realitate în
beneficiul generaţiilor viitoare. Voi trebuie
să deschideţi fereastra.
Nu este o sarcină uşoară. Ea cere
curaj şi perseverenţă şi unirea tuturor
partenerilor noştri din lume într-un front
comun al schimbării. Prieteni, moştenirea
noastră ne învaţă că trebuie să urmărim
pacea şi justiţia pentru a face lumea
în care trăim mai bună - Tikkun Olam.
Împreună, putem construi un viitor mai
luminos, o moştenire mai bună, plină de
conţinut pentru generaţiile care vin, în
spiritul iudaic de parteneriat şi responsabilitate reciprocă.
!( חג עצמאות שמחHag Haaţmaut Şama!)
SHIMON PERES
15.04.2013

INFORMAREA Comitetului
Director al F.C.E.R. – Cultul
Mozaic cu privire la Auditul
Financiar efectuat la
Comunitatea Evreilor Bucureşti,
pentru anii 2009-2012
PAG. 5

„Sunt încântat când reuşim să
salvăm o viaţă sau să asigurăm
condiţii mai bune de trai”
Interviu cu ing. PAUL SCHWARTZ,
vicepreşedinte al
PAG. 7
F.C.E.R.
De ce numai evreii halahici
pot candida la funcţii de vârf
în C.E.B.? Interviu cu
dr. ALEXANDRU ELIAS
PAG. 15

IN MEMORIAM

H A R Y

V I G D A R

14 septembrie 1940 – 6 aprilie 2013
Cu profundă întristare şi regret,
Federaţia
Comunităţilor Evreieşti
din România
anunţă încetarea din
viaţă, după o
grea suferinţă, în ziua de
sâmbătă, 6
aprilie 2013,
a domnului
Hary Vigdar
Z.L., preşedinte al Comunităţii Evreilor Bacău (2004-2013),
membru respectat în Consiliul de
Conducere al F.C.E.R., vechi prieten
şi colaborator al Comunităţilor Evreieşti din România.
ÎI VOM PĂSTRA VEŞNICĂ
AMINTIRE ŞI RECUNOŞTINŢĂ!
(Vezi pag. 13)
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AGENDA DEPUTATULUI ŞI PREŞEDINTELUI F.C.E.R.

Dat fiind dezbaterile în Parlamentul României
asupra Proiectului de Lege privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire – în natură sau
în echivalent – a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist din România, deputaţii
dr. Aurel Vainer – Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România (F.C.E.R.), şi prof. Ovidiu Ganz – Forumul Democrat German din România (F.D.G.R.),
de la Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale
(GPMN), au solicitat adoptarea, faţă de textul iniţial,
a următoarelor propuneri: 1. specificarea intervalului
în care au fost preluate abuziv imobilele vizate de
lege, respectiv, 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 2.
adăugarea la articolul 1, după alineatul 4, a încă unui
alineat în care să fie menţionat faptul că „prevederile
prezentei legi se aplică şi în cazul situaţiei specifice
a unor bunuri imobile care au aparţinut minorităţilor
naţionale”. 3. extrapolarea inaplicabilităţii dispoziţiilor
legii nu numai în cazul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, incluse în articolul 7, alineatul
2, şi asupra restituirilor pe amplasamentele iniţiale.
4. adăugarea a încă doi membri – un reprezentant al
Consiliului Minorităţilor Naţionale şi un reprezentant
al Cultelor Religioase – în componenţa Comisiei
Naţionale pentru restituiri, în care ar urma să figureze, conform articolului 17, alineatul 2, preşedintele
Asociaţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), vicepreşedintele ANRP coordonator
al aplicării Legii 10/ 2001, vicepreşedintele ANRP
coordonator al aplicării legii fondului funciar, preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului, un reprezentant
al Cancelariei primului ministru, un reprezentant al
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, un reprezentant
al Ministerului Afacerilor Interne. 5. exceptarea terenurilor aflate în litigii pe rolul instanţelor judecătoreşti
la data intrării în vigoare a prezentei legi de a intra
în Fondul naţional al terenurilor nerestituite foştilor
proprietari până la 1 ianuarie 2016, cum se arată în
articolul 20, alineatul 5. 6. introducerea la articolul
24, după alineatul 4, a încă unui alineat în care să se
menţioneze că persoanele juridice constituite şi/ sau
desemnate de foştii proprietari nu intră sub incidenţa
alineatului 2 din acelaşi articol, în care se specifică:
„Comisia Naţională ia în discuţie dosarul transmis de
entitatea învestită de lege numai după depunerea
cererii de convertire sau a titlurilor de valoare nominală în original de către persoana îndreptăţită”; 7.
fixarea unui termen de maximum 45 de zile pentru
soluţionarea cererilor de emitere a titlurilor de plată,
propunere care se adaugă la articolul 31, alineatul 2,
în care se precizează că: „deţinătorul poate solicita
anual ANRP, după 1 ianuarie 2017, un titlu de plată
pentru maximum 14 la sută din numărul punctelor
acordate prin decizia de compensare şi nevalorificate
în cadrul licitaţiilor naţionale de imobile” şi că „ultima
tranşă va reprezenta 16 la sută din numărul punctelor
acordate”; 8. mărirea termenului de decădere de la
90 de zile la 6 luni pentru completarea înscrisurilor
în dosarele depuse la entităţile învestite de lege
de către persoanele îndreptăţite, aşa cum apare
în articolul 32, alineatul 1; valabilitatea introducerii
cererilor de restituire în termen de un an de la data
intrării în vigoare a legii pentru proprietarii iniţiali sau
urmaşii lor direcţi cu domiciliul stabil în străinătate;
prelungirea, o singură dată, cu 90 de zile a termenului de depunere a cererii, în cazul în care persoana
îndreptăţită sau reprezentantul legal face dovada

efectuării unor demersuri pentru completarea dosarului în raport cu alte instituţii; 9. scurtarea termenelor
de soluţionare - propuse în Proiect la articolul 34,
alineatul 1 - a dosarelor înregistrate la Secretariatul
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor de
la 60 de luni la 6 luni şi a termenelor de soluţionare
a dosarelor de fond funciar de la 36 de luni la 3 luni;
introducerea unui nou alineat după alineatul 3, în
care să se specifice că dosarele vor fi soluţionate în
ordinea înregistrării lor; 10. propunerea unui termen
de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi
pentru emiterea de titluri de despăgubire de către
Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor,
„cu actualizarea sumelor cuvenite beneficiarului”; 11.
micşorarea termenului de restituire de la 10 la 7 ani,
cu condiţia menţinerii de afectaţiunii de interes public,
a imobilelor prevăzute în anexa 2 litera a, punctul 1,
2 şi 4 la Legea 10/ 2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, la articolul 1, alineatul 10
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 94/ 2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
la articolul 1, alineatul 5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului 83/ 1999, republicată; acelaşi termen de
restituire, 7 ani, să fie aplicat şi terenurilor aferente
imobilelor aflate în situaţia mai sus menţionată; 12.
solicitarea ca nivelul chiriei lunare care, la nivel anual, să fie minimum 9 la sută din valoarea imobilului,
stabilită conform grilei notariale în vigoare şi nu prin
Hotărâre de Guvern, cum prevedea textul iniţial.
Deputaţii F.C.E.R. şi F.D.G.R. au propus autorilor proiectului de lege să ia în considerare cazurile
cultelor religioase şi minorităţilor naţionale, în care
nu este respectat principiul echităţii, respectiv, achitarea de compensaţii pentru clădiri naţionalizate şi
demolate. Aceasta – cu atât mai mult cu cât nu s-au
acordat despăgubiri în urma naţionalizărilor instituţiilor de învăţământ, sanitare, de asistenţă socială
făcute între 1948 – 1950. Şi este vorba de clădiri
semnificative din punct de vedere valoric. În prezent
se acordă despăgubiri doar terenurilor aferente lor.
Alte inechităţi sesizate de dr. Aurel Vainer şi prof.
Ovidiu Ganz: a) beneficiarul retrocedării de clădiri
vechi, la care s-au adăugat suprafeţe de peste 50%
din suprafaţa totală actuală a construcţiei, nu primeşte despăgubiri pentru construcţia veche şi este
obligat prin lege să plătească partea de construcţie
edificată de stat având o pondere mai mică de 50%
din totalul actual. Deputaţii sus-amintiţi au solicitat
clarificări suplimentare în cazul imobilelor în care
funcţionau şcoli, spitale, aşezăminte cu caracter
social înfiinţate de minoritatea şi cultul respectiv spre
folosirea de către membrii acelei minorităţi şi acelui
cult; b) conform interpretării iniţiale de către ANPR
a modificărilor aduse retrocedărilor de terenuri către
culte şi minorităţi, multe terenuri aflate sub incidenţa
Legii 58/ 1974 nu au fost incluse pe lista restituirilor.
Deputatul F.C.E.R. a adus la cunoştinţă Parlamentului faptul că: • autorităţile statului român din
anii interbelici sau în timpul regimului antonescian au
recunoscut bunurile imobile figurând pe numele unor
instituţii comunitare, acestea intrând în proprietatea
comunităţilor ca entităţi juridice sau în proprietatea
F.C.E.R.; • bunurile imobile ale F.C.E.R., în care au
funcţionat organizaţiile ORT, OSE, Joint, au fost
supuse imediat naţionalizării printr-un Decret al
Consiliului de Miniştri din 1949, din care cauză nu au
fost depuse cereri de retrocedare, multe din aceste
clădiri nemaifigurând în evidenţele comunitare. (I.D.)

20 ani de activitate a Consiliului pentru Minorităţile Naţionale

La 6 aprilie 1993, Guvernul
României adopta Hotărârea
nr.137 privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului pentru
Minorităţile Naţionale, care s-a
întrunit pentru prima oară pe 14
aprilie 1993, în Sala de Marmură
a Palatului Victoria.

Au fost prezenţi Ambasadorii
ţărilor de origine ale minorităţilor
naţionale, precum şi ambasadorii
SUA, Franţei şi Marii Britanii.
Prima reuniune a Consiliului
pentru Minorităţile Naţionale a
fost condusă de secretarul general al Guvernului,coordonatorul

Consiliului pentru Minorităţile
Naţionale, Victor Hrebenciuc.
Timp de 20 de ani, structura şi
importanţa Consiliului au suferit
modificări în funcţie de interesul
guvernării faţă de problematica
minorităţilor naţionale.
IVAN TRUŢER

9 Mai – triplă sărbătoare

Sunt zile care, pentru importanţa lor în istoria unui neam
sau a mai multora, capătă valoare de simbol: 9 Mai 1877,
ziua proclamării Independenţei de stat a Ţării Româneşti;
9 Mai 1945, ziua capitulării necondiţionate a Germaniei naziste;
9 Mai, ziua Europei – şi câte vor mai fi să se întâmple într-o
frumoasă zi de 9 Mai!
Pentru Ţara Românească, 9 Mai 1877 a marcat proclamarea independenţei de stat, îndelung râvnită de poporul român,
inclusiv de minoritatea sa evreiască. Aceasta întrunea la acea
dată peste 5% din populaţia ţării.
Înfăptuirea independenţei depindea însă, la acea vreme,
atât de folosirea oportunităţii declanşării războiului ruso-turc,
cât şi de şansa implicării României ca partener vizibil, alături
de Rusia, în înfrângerea otomanilor. Şi, pe cale de consecinţă,
ruperea legăturilor juridice cu Imperiul Otoman, care duraseră
de patru secole – chiar dacă suzeranitatea ultimelor decenii
nu se mai dovedea atât de apăsătoare ca în secolele dinainte.
Alianţa militară cu Rusia, în acest război – întărită prin:
declaraţia de război româno-turc, făcută la 30 aprilie; moţiunea prin care se lua act de starea de război între România
şi Turcia – prin ruperea legăturilor cu Poarta şi consacrarea
independenţei ţării în Sesiunea Extraordinară a Parlamentului
din 9 mai 1877;
HARI KULLER
(Continuare în pagina 3)

Eroi pentru totdeauna

În urmă cu 70 de ani, pe 27 Nisan, în ghetoul din Varşovia
se năştea ceea ce Knessetul (Parlamentul Israelului) avea să
numească Ziua Holocaustului şi a Eroismului.
În acel ghetou din capitala Poloniei pornea o răscoală unică,
plină de eroism, a tinerilor evrei, în frunte cu Mordechai Anielewicz, împotriva armatei naziste. Alimentată doar de speranţă,
de dorinţa supravieţuirii, slab înarmată, rezistenţa evreiască a
reuşit să ţină piept nesperat de mult maşinii de război germane,
dând astfel un exemplu de eroism şi demnitate.
Tocmai de aceea Knessetul a stabilit ca acest moment distinct în istoria poporului evreu să marcheze Ziua Holocaustului
şi a Eroismului.
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a comemorat, ca în fiecare an, această zi specială pentru evreii din
întreaga lume. În faţa Templului Coral, simbol al evreilor din
România, şi a zecilor de oameni prezenţi, au luat cuvântul
pentru a cinsti memoria celor pieriţi în timpul Holocaustului
şi a eroilor acestui popor, ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte
al F.C.E.R., Liviu Beris, preşedintele Asociaţiei Evreilor din
România Victime ale Holocaustului, şi Erwin Şimşensohn,
preşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti.
Ing. Paul Schwartz a amintit, la începutul mesajului său,
despre suferinţa prin care au trecut milioane de evrei în Europa
şi, implicit, sute de mii în România, în timpul Holocaustului. De
asemenea, a povestit un fapt mai puţin atestat documentar de
către istorici, despre lagărele de exterminare naziste. După ce
cadavrele erau arse, cenuşa umană era transportată în saci
şi distribuită în Germania pentru a fi folosită ca îngrăşământ.
Vicepreşedintele F.C.E.R. a mai spus că aceşti saci cu cenuşă
umană erau distribuiţi, contra cost, şi în Polonia pentru a fi
folosită, de asemenea, ca îngrăşământ.
O altă idee notabilă din mesajul domnului Paul Scwartz a
fost propunerea organizării unui simpozion internaţional cu
tema : Ce s-ar fi întâmplat cu alte popoare din Europa, dacă
Hitler şi-ar fi dus la final planul de exterminare totală a evreilor?
Liviu Beris a vorbit celor prezenţi despre importanţa evocării
continue a memoriei celor care au pierit în timpul Holocaustului.
Preşedintele A.E.R.V.H. a rostit un mesaj emoţionant, inspirat
de cele trăite în timpul Holocaustului. A vorbit despre neuitare
şi despre cât de important este cuvântul în acest efort de a
spulbera orice tentativă ca ceea ce s-a petrecut să nu se mai
întâmple niciodată.
Erwin Şimşensohn a ţinut să sublinieze eroismul acelor
tineri din ghetoul din Varşovia, din urmă cu 70 de ani. Pe lângă
obligaţia noastră de a cinsti eroii evrei din antichitate, eroii
cărţilor sfinte şi ai secolelor ce s-au scurs, este foarte important să ne amintim şi să ducem mai departe numele celor ca
Mordechai Anielewicz şi ale altor tineri evrei asemenea lui, care
au luptat cu demnitate şi au opus rezistenţă armatei naziste,
chiar dacă sfârşitul lor era dinainte cunoscut.
Ceremonia s-a încheiat cu rugăciunea pentru cei decedaţi
rostită de Rabinul Zvika Kfir.
GEORGE GÎLEA

OFRANDĂ MUZICALĂ DE ZIUA HOLOCAUSTULUI
Concertul memorial de cinstire a
victimelor Holocaustului de la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti
a fost prefaţat de secretarul general al
Asociaţiei Culturale România - Israel
(ACPRI), Veronica Bârlădeanu, şi de
directorul fondator al Centrului pentru
Monitorizarea şi Combaterea Holocaustului (MCA) în România, Maximilian
Marco Katz.
În cuvinte puţine, dar încărcate de
„durerea lacrimilor neplânse ale celor
împuşcaţi în gropi comune, unele aşteptând încă să fie descoperite”, Veronica

Bârlădeanu a amintit că nu avem voie să
lăsăm ca un asemenea cataclism social
să se repete. Totodată, vorbitoarea a
mulţumit celui care ne-a dăruit ofranda
muzicală, profesorului şi compozitorului
Şerban Nichifor, tinerilor săi studenţi.
„Holocaustul nu este numai tragedia
poporului evreu, a romilor”, a tuturor
celor căruia i-au căzut victime, „este
o tragedie a poporului german şi a
popoarelor care au stat pasive în faţa
atrocităţilor comise în pragul caselor
lor”, a spus Maximilian Marco Katz, fără
a uita să omagieze Drepţii între Popoare

care şi-au riscat vieţile pentru a salva
vieţi evreieşti. Ceea ce face ca răul să
învingă este indiferenţa. În anii aceia a
existat şi incapacitatea americanilor de
a crede că ştirile despre ce se întâmpla
în Europa erau adevărate. Holocaustul
este o lecţie pentru prezent şi viitor.
Combaterea terorismului, a celor care
neagă Holocaustul, care vor distrugerea
Statului Israel sunt priorităţi zero pentru
toţi cei care conduc, astăzi, destinele
popoarelor lumii, pentru toţi oamenii de
bună-credinţă.
Acolo unde sfârşesc cuvintele, con-

tinuă muzica, a spus profesorul şi compozitorul Şerban Nichifor, ilustrându-şi
afirmaţia prin vocea Almei Boiangiu
– „Şma Israel” -, viola Corneliei Petroiu
– „Ani ma’amim”, vioara şi pianul Anyei
Clara Mihai şi Teodorei Ţepeş în compoziţii de David Zahevi, Liana Alexandra,
Avihu Medina, Vladimir Skolnik. În fundal
- imagini; rostiri de nume - oameni ucişi
în ţări europene. Concertul a fost onorat de prezenţa dnei viceambasador al
Israelului în România, Arezoo Hershel,
şi a preşedintelui ACPRI, prof. univ. dr.
gral (r) Mihai Ionescu. (I.D.)
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La mulţi ani, ISRAEL!

Anul acesta, statul Israel împlineşte
65 de ani. Statul, a cărui întemeiere era
considerată o aventură de către unii
oameni, la începuturile lui, despre care
se credea că nu va rezista mult timp, s-a
dovedit puternic, rezistent şi a reuşit să
facă faţă multor dificultăţi. Deja, majoritatea locuitorilor Israelului s-au născut în
ţară după întemeierea statului, formând,
practic, un popor nou. Unii vorbesc chiar
despre un popor diferit de cel evreu istoric, precum şi despre o limbă nouă, israeliană, diferită de ebraica literară clasică.
Personal, nu vreau să fac o asemenea
afirmaţie, de care nu sunt convins. Cred
că statul Israel contemporan reprezintă
o fază în istoria multimilenară a poporului
evreu.
Israelul este singura democraţie reală
în Orientul Mijlociu. Societatea israeliană
a devenit pluralistă. Statul Israel a reuşit
să dezvolte o bază economică puternică.
Descoperirea recentă a zăcămintelor de
gaze naturale a trezit o nouă temă de
dezbateri: va fi Israelul o putere şi pe
această bază? Deocamdată, Israelul a
devenit o putere economică în domeniul high-tech, al inteligenţei artificiale,
precum şi al industriei, agriculturii şi
finanţelor. În mod treptat, în ultimele
decenii a crescut procentajul licenţiaţilor
universitari, ajungând la 43 la sută din
populaţie. Israelul a reuşit să integreze
şi un număr mare de noi imigranţi din
fosta Uniune Sovietică (circa un milion
de oameni). Dacă în primele decenii
ale existenţei statului, unicul simbol era
kibuţnicul, tânărul ”sabru”, evreu modern
ocupat în agricultura renăscută în patria
istorică, astăzi israelian este nu numai
el, ci şi orăşeanul mic-burghez care
lucrează în industrie sau într-o bancă,
intelectualul care lucrează în cercetare
ştiinţifică, în bibliotecă sau în învăţământ,
evreul ultrareligios care învaţă Tora într-o ieşivă şi/sau lucrează în producţie.
Israelian este şi imigrantul (”ole hadaş”)
din Etiopia, evreul ”colonist” aşezat (sau
deja născut) într-o localitate din regiunile
Iudeea şi Samaria, telavivianul dar şi
ierusalimiteanul, precum şi arabul sau
alt minoritar care caută să se integreze
social. Idealul tinerilor israelieni nu mai
este satisfacerea serviciului militar într-o
unitate luptătoare de elită, ci reuşita individuală profesională şi în viaţa de familie.

(Urmare din pagina 2)

Datele publicate arată că până astăzi
numărul militarilor şi altor luptători căzuţi
eroic pentru apărarea Israelului este de
23.085 oameni, la care se adaugă un
număr mare de victime ale terorismului.
Precum şi un număr mare de invalizi de
război... Emisiuni recente la televiziunea israeliană, pe canalul oficial de stat
(numărul 1) dezbat problema ”cine este
erou”, dar şi cine este israelian. Cel care
vorbeşte limba ebraică, se simte ataşat
de ţară, de muzica israeliană, îi place
să mănânce humus? Nimeni nu poate
răspunde clar, dar toţi participanţii la
dezbateri au recunoscut că în prezent
există circa un milion de israelieni care
au emigrat în străinătate, în special în
Statele Unite ale Americii şi Canada,
dar şi în alte ţări, precum şi faptul că
circa o treime dintre cetăţenii Israelului
visează să se stabilească în străinătate.
O altă problemă reală a societăţii israeliene este cea a egalităţii obligaţiilor
între toţi cetăţenii, a necesităţii recrutării
în armată a tinerilor ultrareligioşi, care
refuză acest lucru, afirmând că studiul
Torei este serviciul naţional pe care îl
fac. Precum şi a integrării profesionale
a acestor tineri ultrareligioşi, care refuză
să participe la procesul de producţie,
ca şi a productivizării modernizate a
tinerilor arabi israelieni proveniţi dintr-o
societate semipatriarhală şi dintre care
unii, deşi cetăţeni, refuză să intoneze
imnul statului, ”Hatikva”. S-a afirmat că
dacă această integrare profesională nu
va reuşi, situaţia va fi gravă peste câteva
decenii, din cauza evoluţiei demografice,
riscându-se să se ajungă la circa jumătate de populaţie inactivă economic. Altă
problemă cu care trebuie să se confrunte
Israelul este cea a crizei economice mondiale, a reducerilor bugetare pe care noul
guvern este nevoit să le facă şi încă nu
este clar cum şi în ce domenii.
Deci, atât aversul cât şi reversul monedei. Unii comentatori politici israelieni
se întreabă cum ar reacţiona David Ben
Gurion, întemeietorul statului, dacă ar
vedea tabloul Israelului contemporan.
La 65 de ani, Israelul a devenit un stat...
normal, democratic de stil occidental
contemporan.
La mulţi ani Israel, să vedem ce va
urma!
LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Festivitate

cu prilejul aniversării Independenţei Statului Israel
Cu prilejul aniversării Independenţei Statului Israel, Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România, Centrul pentru Studierea Istoriei
Evreilor din România şi SNSPA - Centrul de
Studii Israeliene au organizat un matineu duminical, care a avut loc pe 21 aprilie, la ora 10,
la Centrul Comunitar Evreiesc din Bucureşti,
din str. Popa Soare, 18.
Anul 2013 marchează 65 de ani de existenţă a Statului Israel. Independenţa a fost
declarată pe 14 mai 1948 şi a fost urmată, în
mai puţin de 24 de ore, de invadarea noului
stat de către trupele Iordaniei, Egiptului, Irakului, Libanului şi Siriei. De atunci şi până azi,
existenţa Statului Israel a trebuit să fie apărată
în numeroase războaie, precum şi prin lupta
permanentă împotriva terorismului.
Anul acesta, datorită diferenţelor dintre calendarul gregorian şi cel ebraic, Ziua Independenţei Israelului s-a sărbătorit pe 16 aprilie.
La manifestarea festivă din 21 aprilie au
participat: E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul
Statului Israel în România, al cărui cuvânt de
salut a fost urmat de intervenţia conf. univ.
dr. Liliana Popescu, prorector SNSPA, care

s-a referit la importanţa studierii principalelor
teme israeliene pentru formarea elitei politice
româneşti. Ambasadorul Radu Homescu a
vorbit despre împlinirea a 65 de ani de relaţii
diplomatice româno-israeliene, iar prof.univ.dr.
Liviu Rotman – despre studiile israeliene, ca
o disciplină universitară tânără. Dr. Madeea
Axinciuc a abordat tema „Moise şi poporul lui
Israel. Despre identitatea prin legătura Unului”,
dr. Lya Benjamin – tema „Vestitori ai Sionului
în contextul românesc”. Eva Galambos, redactor la „Realitatea Evreiască”, s-a referit la
„Miracolul Israel”, iar dr. Adina Babeş – la tema
„Sionismul în scrierile lui Ber Borochov, cea
de a doua Alia (emigrare) şi Kvuţa”. Programul
manifestării a inclus cuvântul dr. Natalia Lazăr,
despre „Primul val de Alia (emigrare) din România, după proclamarea Statului Israel”, precum şi intervenţiile gral. (r) dr. Mihail Ionescu,
a consilierului de stat Mihnea Constantinescu,
a prof. univ. dr. Alexandru Florian şi a conf.
univ. dr. Alexandru Niculescu.
Moderatorul festivităţii a fost dr. Aurel
Vainer, deputat, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.

Ambasada Israelului de la Bucureşti a organizat cu acelaşi prilej o recepţie la Ateneul
Român. Invitaţii de onoare ai evenimentului
au fost Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor, şi Titus Corlăţean, senator,
ministrul Afacerilor Externe. Au fost prezenţi
reprezentanţi ai Preşedinţiei şi Guvernului
român, ai Corpului diplomatic, conducerea
F.C.E.R. şi membri ai comunităţii, reprezentanţi ai cultelor, personalităţi din viaţa politică,
economică şi culturală, ale societăţii civile,
cetăţeni israelieni domiciliaţi în România.
E.S. Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului, i-a salutat pe cei prezenţi şi a vorbit
despre marile succese ale Israelului, mai ales
în domeniul high tech, IT, telecomunicaţii, aparatură medicală, tehnologii de tratare a apei,
agricultură sau securitate naţională.
Ambasadorul Israelului s-a referit apoi
la relaţiile excepţionale cu România care a
recunoscut imediat Statul Israel şi a menţinut
relaţii neîntrerupte cu el timp de 65 de ani. „Cu
această ocazie, a spus în încheiere E.S. Dan
Ben-Eliezer, doresc să îmi exprim aprecierea
faţă de Guvernul României pentru sprijinul său
continuu oferit Ambasadei în ultimele şase
decenii, precum şi comunităţilor evreieşti şi
israeliene din România. Aprecierea mea se
îndreaptă, de asemenea, şi către Federaţia

Comunităţilor Evreieşti din România pentru
eforturile sale în conservarea patrimoniului
evreiesc şi pentru sprijinirea Statului Israel.”
Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei
Deputaţilor, a scos în evidenţă faptul că un loc
important pentru dinamizarea relaţiilor dintre
România şi Statul Israel îl ocupă diplomaţia
parlamentară. În ceea ce priveşte colaborarea
economică, a menţionat el, “partea română
doreşte să asigure un mediu de afaceri cât mai
atractiv pentru firmele israeliene care sunt interesate să facă investiţii semnificative în ţara
noastră, mai ales în infrastructură, energie,
industrie, agricultură şi turism, precum şi în
domeniul imobiliar”.
La rândul său, senatorul Titus Corlăţean,
ministrul Afacerilor Externe, s-a referit la „valorile şi scopurile comune” ale celor două ţări,
care explică cei 65 de ani de relaţii neîntrerupte dintre România şi Israel. „O contribuţie
excepţională în desfăşurarea relaţiilor bilaterale o are şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România”, a mai arătat Titus Corlăţean.
Un scurt program artistic-muzical a fost
oferit de Asociaţia Culturală de Prietenie România-Israel, sub conducerea compozitorului
Şerban Nichifor. (EVA GALAMBOS)
Vom reveni cu detalii în numărul viitor al
“Realităţii Evreieşti”.

Israelul este un stat dinamic şi democratic

9 Mai – triplă sărbătoare

festivitatea Zilei Independenţei în
chiar a doua zi după votarea moţiunii; anularea tributului către Turcia, de 914.000 lei, sumă
pusă apoi la dispoziţia Ministerului de Război, care urma să
gestioneze angajarea armatei române pe frontul unor lupte,
pe cât de grele în sacrificii şi costuri, pe atât de elocvente
în afirmarea entuziasmului pentru independenţă. Această
alianţă nu era, însă, scutită de surprize: partea rusă nu se
gândea să atribuie armatelor române nici un rol în lupte şi
nici îndeplinirea scopurilor („drepturi politice”, „integritatea
existentă” ş.a.), aşa cum îşi doreau românii. La începutul
ostilităţilor, ruşii nu cereau decât permisiunea trecerii spre
frontul din sud prin Ţara Românească, din care, după înfrângerea otomanilor, să se retragă... conform obiceiurilor lor.
Abia după august 1877, când forţele otomane au oprit
ofensiva rusă la Plevna iar forţele române, prin acte de vitejie,
au deblocat situaţia – ceea ce a deschis calea pentru înaintarea rapidă a armatelor ruse spre Constantinopol, aliatul
a dat semne de recunoaştere a contribuţiei româneşti pe
acest front, realizând că „micuţul” lor aliat nu poate fi tratat
cu condescendenţă. Dar nici după înfrângerea otomanilor,
Rusia nu s-a dovedit prea recunoscătoare faţă de bravul
ei aliat român, prin neinvitarea reprezentanţilor ţării, nici la
încheierea armistiţiului (9 ianuarie 1878), nici la întocmirea
tratatului de la San Stefano, (la 19 februarie 1878), pentru
confirmarea condiţiilor armistiţiului. Doar la Congresul de
la Berlin (1 iunie 1878), la care s-a revizuit Tratatul de la
San Stefano, prevederile referitoare la România stipulau
recunoaşterea explicită a Independenţei ţării, dar cu două
condiţii, dintre care prima prevedea eliminarea tuturor restricţiilor religioase şi exercitarea drepturilor politice şi civile
necuprinse în art. 7 al Constituţiei din 1866 care, din păcate,
prevedea că: „numai străinii de rit creştin pot dobândi calitatea de român”. Se refuza astfel în fapt dreptul la emancipare
politică a evreilor. La Berlin, Tratatul semnat prevedea, în
schimb, un articol 44 care specifica: „în România, deosebirea
de credinţă religioasă şi de confesiune nu va putea fi opusă
nimănui ca un motiv de excludere sau de incapacitate în ce
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priveşte bucurarea de drepturi civile şi politice, admiterea
în slujbe publice, funcţii şi onoruri sau exercitarea diferitelor
industrii şi profesiuni în orice localitate”.
Aici este poate locul să arătăm de ce evreii din România,
care îşi dovediseră ataşamentul lor faţă de ţară în atâtea
ocazii majore – în Revoluţia din ‘48 şi cu prilejul Unirii Principatelor Române, în cazul special al războiului ruso-românoturc – pentru care vom menţiona câteva fapte pregnante şi
concludente – îşi meritaseră pe deplin emanciparea prevăzută în acest articol 44.
• În timpul campaniei din 1877-1878 au fost înrolaţi în
armată 883 soldaţi evrei, dintre care nu puţini se disting în
lupte şi sunt răsplătiţi cu decoraţii (aceştia, de altfel, vor fi
singurii încetăţeniţi în bloc după încheierea ostilităţilor); dar
reprezentau o parte infimă din populaţia evreiască a ţării.
• Societatea israelită „Înfrăţirea Sion”, din Bucureşti,
„Ambulanţa Româno-Israelită Sion”, condusă de dr. Cocciu,
au adus o contribuţie importantă în organizarea ajutorului
medical în Războiul de Independenţă. Corpul medical al
ambulanţei a dispus de mai mulţi medici, printre care Adolf
Veinberg, tatăl lui Tudor Vianu.
• Când s-a hotărât asaltul general asupra poziţiilor
turceşti, la Plevna, sublocotenentul evreu M. Brociner dă
dovadă de eroism.
• Ambulanţa Sion se instalează la Verbiţa pe toată durata asediului Plevnei şi dă ajutor medical sutelor de răniţi
căzuţi în asaltul redutei. Se distinge sergentul sanitar Leizer
Mendel care, împreună cu M. Brociner şi sergentul Bercovici
Florin, vor fi citaţi pe ordin de zi şi decoraţi. La fel ca şi dr.
Sigmund Steiner şi Solomon Halfon, în organizarea ajutoarelor pe front.
• Evreii din ţară vor face mari donaţii în bani şi obiecte
pentru înzestrarea armatei, pentru orfanii de război şi pentru
spitalul ”Independenţa”.
• În editorialele ziarelor evreieşti este salutată şi evidenţiată contribuţia evreilor la dobândirea independenţei de stat
a României, considerând-o firească şi îndreptăţită urmare
a speranţelor puse în totala modernizare a acestei Patrii în

care trăiesc.
Din păcate, unele state, la fel ca şi Rusia şi AustroUngaria, acceptă recunoaşterea Independenţei României
şi în absenţa modificării art. 7 din Constituţia din 1876, care
contravenea art. 44 din Tratatul de Pace de la Berlin, care
cerea o încetăţenire globală a evreilor „pământeni”.
Sunt cunoscute reacţiile guvernului român la acest art.
44, inexplicabile pentru unii deoarece o încetăţenire globală
a evreilor, mai ales a pământenilor, s-ar fi înscris pe calea
adoptării modelului occidental de dezvoltare a ţării în multe
privinţe – economic, cultural şi chiar social. Dar nu în aceeaşi
măsură acest model a fost urmat şi în privinţa emancipării
evreilor, prin eliminarea tuturor restricţiilor, aşa cum nu apare
aceasta în faimoasa modificare ciuntită a art. 7, care prevedea doar emancipare individuală – şi ea restricţionată apoi
politic, juridic cât şi prin atmosfera agitată, cu accente antisemite în jurul aşa-zisei probleme evreieşti. Dar, din fericire,
ceea ce se obstrucţiona prin propagandă şi politică se atenua
stihinic prin intrarea României în circuitul economic capitalist
european, în care evreii şi-au putut dovedi cu brio aportul
de care sunt în stare pe acest drum de modernizare a ţării.
A trebuit să mai intervină, însă, încă un război, cel dintâi
mondial – în urma căruia, prin alipirea provinciilor, România
„mică” devenise România Mare, inclusiv pentru că îşi dublase
populaţia evreiască iar noua Constituţie a ţării din 1923 consfinţea emanciparea globală a evreimii române, care număra
în primele două decenii postbelice peste 800.000 de suflete.
Cât priveşte cel de al doilea 9 Mai, când reprezentanţii
U.R.S.S., Marii Britanii, S.U.A. şi Franţei semnează la Berlin actul de capitulare necondiţionată a Germaniei naziste
– ceea ce pentru evreimea europeană însemna curmarea
acelui Holocaust cu milioane de victime, dar şi cu perspectiva
ivirii statului Israel – apare o adevărată saga, la care mă voi
referi cu alt prilej; la fel şi cu 9 Mai, Ziua Europei, despre
care s-ar putea dizerta îndelung în privinţa izvoarelor grecoromane, dar şi iudaice, ale spiritualităţii unui continent în care
confruntarea dintre BINE şi RĂU nu era călăuzită întotdeauna
de principii moral-civilizatorii.
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Cu SORIN GOLDA, preşedintele Comunităţii Evreilor din Suceava
Sorin Golda este sucevean prin adopţie dar, ţinând cont că locuieşte şi
îşi desfăşoară activitatea în fosta cetate de scaun a Moldovei de aproape
40 de ani, nu se mai poate considera „venetic”. S-a născut în Fălticeni,
în 1951, într-o familie de evrei. A urmat liceul în oraşul natal şi apoi
şi-a continuat studiile la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
în cadrul Facultăţii de Fizică. Din 1974 este sucevean, unde s-a şi
căsătorit, dar tot cu o fălticeneancă, având două fete, la ora actuală
membri ai Comunităţii Evreieşti din Bucureşti. Este preşedintele
Comunităţii Evreilor din Suceava.
- Suceava este un oraş în care evreii
s-au aşezat de multă vreme. Vorbiţi-ne
puţin despre istoria comunităţii şi situaţia
actuală.
- Comunitatea Evreilor din Suceava
este una dintre cele mai vechi comunităţi
din nordul ţării. Documentele atestă aşezarea primilor evrei în secolul al XIV-lea,
iar organizarea în comunitate, începând
în secolul al XVII-lea. Numărul evreilor a
crescut astfel încât, la un recensământ
din 1920, aceştia reprezentau 40% din
populaţia totală. În cartierul Iţcani, la
începutul secolului al XX-lea, primar era
un negustor evreu. Tragicele evenimente
din 1941 au făcut ca populaţia evreiască
din Suceava să scadă dramatic. Practic,
toţi evreii au fost deportaţi în lagărele din
Transnistria. După terminarea celui de-al
doilea război mondial, numărul evreilor
reîntorşi în Suceava a scăzut sub 1000
de persoane.
Aliaua din anii 1960-1970 a dus la scăderea numărului de membri ai comunităţii
sucevene, astăzi numărul lor fiind de 57
de persoane, din care doar 34 sunt evrei
din punct de vedere halahic.

- Ce dificultăţi întâmpinaţi în menţinerea unei vieţi iudaice în comunitate, în
păstrarea tradiţiilor?
- Aşa cum am menţionat anterior, numărul actual al evreilor este foarte mic,
dar media de vârstă este foarte mare,
depăşind 60 de ani. Respectarea tradiţiilor evreieşti a rămas doar în acţiunile
comunitare, organizate cu ocazia marilor
sărbători, la care membrii comunităţii se
întrunesc, aducându-şi aminte de vremurile când serbau aceleaşi sărbători alături
de un număr mare de membri ai familiei.
Datorită ing. Blumenfeld Daniel, „rabinul
nostru”, aşa cum ne place să îl numim noi,
reuşim ca o dată pe lună să ne adunăm
la rugăciune în Sinagoga GAH.
- Care este situaţia tineretului? Puteţi
realiza activităţi atractive pentru ei?
- Din păcate, în cadrul comunităţii
noastre, tineretul nu are reprezentare
decât prin domnişoara Amalia Blumenfeld
şi tânărul David Day, ambii în vârstă de
patru ani.
- Ştiu că aveţi relaţii foarte bune cu
celelalte minorităţi din oraş. Aveţi iniţiative
comune? Cum colaboraţi?
- Bucovina are un număr de 14 minori-

tăţi. Comunitatea evreilor este în legătură
cu toate celelalte minorităţi, având loc o
serie de acţiuni comune, ca de exemplu:
Tradiţii culinare, ce a avut loc sub egida
Consiliului judeţean Suceava; Tradiţii şi
obiceiuri, organizată de Departamentul
Minorităţilor din cadrul Consiliului judeţean Suceava; proiectul comun Turism
minoritar în Bucovina, având ca parteneri
Ucraina şi Republica Moldova.
- Aveţi o activitate culturală bogată
pe care o realizaţi împreună cu neevreii.
Vorbiţi-ne despre aceasta.
-În cadrul proiectului Paşte în Bucovina, Comunitatea Evreilor deschide
manifestările anuale cu expoziţii ale unor
pictori evrei sau prezentări de scriitori
celebri ca Paul Celan, Norman Manea,
ultimul vizitând Suceava în 2011. Holocaustul este comemorat în fiecare an în
colaborare cu Muzeul Bucovina şi Biblioteca „I. C. Zbierea”, iar, în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar, în şcolile judeţului.
- Aveţi probleme cu întreţinerea sinagogii şi a cimitirelor? Ce sprijin primiţi de
la F.C.E.R.?
- Întreţinerea sinagogii şi a celor patru
cimitire din municipiul Suceava constituie
una dintre problemele grele ale comunităţii noastre. Într-o perioadă de constrângeri
financiare, F.C.E.R. încearcă să susţină
sinagoga şi cimitirele, ne-a ajutat la repararea gardului şi a casei paznicului din
cadrul Cimitirului central. Din păcate, ajutorul evreilor din Israel, America sau alte
ţări se lasă aşteptat, aceştia considerând
că este de datoria noastră de a întreţine
mormintele rudelor lor.

- Care credeţi că este rolul unui preşedinte de comunitate cu un număr mai
mic de membri? În ce măsură trebuie
să rezolvaţi problemele singur şi în ce
măsură vă puteţi sprijini pe alţii?
- Comunitatea este mică, dar problemele ce trebuie rezolvate sunt mari. Din
cauza vârstei înaintate a membrilor comunităţii, direcţia principală de activitate
o constituie sprijinirea acestor membri
şi este corect să menţionăm ajutorul din
partea DASM, atât ca sprijin financiar
cât şi cel gospodăresc, în special. O altă
problemă care solicită energie şi timp o
constituie întreţinerea cimitirelor şi a sinagogii, ca şi faptul că, în cadrul Comunităţii
Suceava, sunt cuprinse şi obştile Gura
Humorului şi Câmpulung Moldovenesc.
- Cum vedeţi viitorul comunităţii din
Suceava?
- Privind, cu ocazia meselor de sărbători, chipurile membrilor comunităţii,
consider că evreii, conform tradiţiei, vor
rezista, iar pentru a-i face pe locuitorii
municipiului, şi nu numai, să nu uite că
evreii au avut o contribuţie esenţială în
formarea şi dezvoltarea Sucevei, sperăm
să realizăm un punct muzeistic pentru
care am început colectarea materialului
din Arhivele statului, filiala Suceava, cât
şi de la enoriaşi.
- Vă mulţumim pentru interviu.
A consemnat EVA GALAMBOS

U n o m c a r e m e r i t ă u n v o t Să avem în vedere ceea ce ne uneşte

Sir Nicholas Winton, cunoscut şi
ca un „Schindler britanic”, a fost propus pentru a primi, în 2013, Premiul
Nobel pentru Pace.
Până în 1988, nimeni, nici măcar
soţia sa, nu ştia nimic despre felul
în care reuşise Nicholas Winton să
salveze 669 de copii cehi, în mare
parte evrei, de la deportarea în lagărele naziste.
Ajuns din întâmplare în Cehia
înainte de Crăciunul lui 1938 (voia
să meargă în Elveţia, la schi), viitorul
Sir Nicholas Winton este impresionat de soarta unor copii ai căror
părinţi aveau să piară, în marea lor
majoritate, la Auschwitz şi în alte
lagăre ale morţii. Cum Parlamentul
englez tocmai votase o lege conform căreia tinerii sub 18 ani puteau
intra în Anglia dacă aveau unde
locui şi 50 de lire sterline, Nicholas
Winton, ajutat, între alţii, de mama
sa, izbuteşte să găsească adăpost
la familii britanice pentru 669 de
copii cehi, majoritatea evrei, pe
care îi transportă cu opt trenuri, via
Olanda. Din păcate, în septembrie
1939, un transport de peste 200 de
copii nu mai poate străbate până la

Londra, din cauza invadării Poloniei
de către germani.
Soţia celui care, pentru alte acte
caritabile, devenise Sir Winton,
găseşte întâmplător, în 1988, în
podul casei unde locuiau, listele cu
numele copiilor din Cehia şi pe cele
ale familiilor britanice cărora le fuseseră aceştia încredinţaţi. Aşa ajunge
să fie organizată, fără ştirea lui Sir
Nicholas Winton, o festivitate la care
iau parte şi circa 80 dintre supravieţuitorii de altădată. Spectacol care îi
smulge câteva lacrimi şi celui care,
de la masa unui restaurant praghez,
reuşise, cu o jumătate de secol înainte, să smulgă morţii 699 de copii.
Sir Winton se trage dintr-o familie
de evrei germani, emigraţi în Anglia
în 1907 şi creştinaţi ulterior. În semn
de recunoştinţă pentru salvarea
tinerilor cehi, în gara principală din
Praga a fost realizată o statuie înfăţişându-l pe Sir Winton, alături de
doi copii. De asemenea, britanicul
cu inimă mare şi plin de modestie,
înnobilat de regina Angliei, a fost
distins cu Ordinul Regal Member
of the Order of the British Empire
şi a primit, din partea preşedintelui
Cehiei, Ordinul Tomáš Garrigue
Masaryk.
Recent, o şcoală din Cehia a
avut iniţiativa de a-l propune pe
Sir Nicholas Winton pentru a primi
Premiul Nobel pentru Pace. Ajuns,
anul acesta la 104 ani, nobilul britanic ar putea avea această şansă,
cu condiţia ca pe petiţia ce poate fi
găsită pe internet, la adresa http://
www.nicholaswinton.eu/en/ să se
adune suficiente semnături. Până
la data la care scriu aceste rânduri,
erau peste 181.000, iar organizatorii
doresc să depună listele cu un sfert
de milion de nume la finele lunii mai.
Eu am semnat. Dumneavoastră?
ALEXANDRU MARINESCU

Altitudine intelectuală, public participativ, o în vedere ceea ce ne uneşte, nu – ceea ce ne
temă de istorie a religiilor, „Israel, Biserica şi desparte; • relaţia între creştinism şi iudaism
Lumea”, în viziunea preşedintelui Institutului este remodelată, astăzi; • numai prin conlucrare
Cultural Român (ICR), prof. univ. dr. Andrei se pot găsi soluţii la problemele lumii actuale.
Marga, şi a Excelenţei Sale Arhiepiscop
E.S. Arhiepiscop Francisco Javier-Lozano,
Francisco Javier-Lozano, Nunţiu Apostolic în Nunţiu Apostolic în România şi Republica MolRomânia şi Republica Moldova. A fost esenţa dova, s-a raliat opiniei legate de oportunităţile
recentei întruniri a membrilor B’nai B’rith - Ro- dialogului între religii în contemporaneitate,
mânia (BBR), prefaţată de preşedintele BBR, evidenţiind legăturile existente între epoca
ing. José Iacobescu.
Luminilor şi religie, fapt subliniat la Conciliul
Prof. univ. dr. Andrei Marga a considerat Vatican II. Excelenţa Sa a omagiat activitatea
că, fără stabilirea identităţii europene, Biserica Nunţiului Papal în anii Holocaustului, Andrea
riscă să „se reproducă pe sine ca un sistem Casullo, de ajutorare a celor deportaţi în
opac”. Pentru a-şi stabili identitatea, Europa Transnistria.
trebuie să facă recurs la memorie, la „moşteniAu fost apreciate: • concentratul tur de oririle ei”. „Novalis susţinea că Europa
zont al cărţii de convorbiri între
se sprijină pe catolicism, Hegel – Cronica B.B.R. Jürgen Habermas şi Cardinalul
pe conştiinţa libertăţii individuale,
Ratzinger – dr. Hari Kuller; • paNoica – pe conştiinţa individualizării”. „De la sionantele teme de meditaţie oferite de vorbitori
Nietzsche încoace, noi recunoaştem multiple – Rabinul Rafael Shaffer; • aportul Cardinalului
moşteniri: elenism, latinitate, creştinism”. Or, Lustiger la apropierea între cele două religii –
creştinismul nu poate fi despărţit de iudaism, arh. Aristide Streja, Veronica Bârlădeanu. Au
dovadă – afirmaţia existentă în creştinism: fost puse întrebări: • de ce lipseşte din tratatul
„Noul Testament în cel Vechi se vădeşte”. de funcţionare a UE alineatul despre relaţiile
Civilizaţia europeană se sprijină pe trei piloni: între iudaism şi creştinism – Eva Galambos;
Atena, Roma, Ierusalimul. „Europa este parte • care sunt raporturile catolicism – islamism;
a bogatei moşteniri pe care Ierusalimul a lă- • de ce unii preoţi catolici adaugă în predici
sat-o în istorie”. Vorbitorul şi-a însuşit punctul pascale incitări la antisemitism – Boris Marian
de vedere al lui Rosenzweig: „creştinism şi Mehr; • dacă Biserica poate ajuta la înlătuiudaism sunt o religie care se ramifică în două rarea pericolelor dogmatismului – Veronica
căi: Mesia a venit, Mesia va veni. Dumnezeu ne Bârlădeanu; • care sunt rădăcinile Europei
va arăta care este adevărul”. Punct de vedere ”întunecate”: pogromuri, Inchiziţie, Holocaust
discutabil. E adevărat că primii creştini au fost – dr. Lya Benjamin.
evrei, creştinismul fiind desprins din idei ale
Prof. univ. dr. Andrei Marga a făcut compleesenienilor, orientare filozofică din perioada tări în legătură cu: • importanţa eticii iudaice
de sfârşit a antichităţii iudaice. Dar, după ce în gândirea europeană; • riscul raţiunii de a
a devenit doctrină, creştinismul a devenit o se rătăci fără teologie; • sursele religioase ale
altă religie, cu rădăcini în mozaism. Fiindcă, capitalismului; • nevoia de a găsi răspuns la
în locul unităţii şi unicităţii lui Dumnezeu, al faptul că globalizarea nu mai vine din surse recelor 613 miţvot, al celor 13 articole ale cre- ligioase; • prejudecata deicidului. Referindu-se
dinţei formulate de Maimonide, în creştinism la Europa ”întunecată”, conferenţiarul a arătat
apare trinitatea, apare „chipul cioplit”, interzis că, după Jürgen Habermas, „există patologii
în mozaism, dispare caşrutul. E adevărat: ale raţiunii”, iar după Cardinalul Ratzinger mozaismul, creştinismul şi islamismul sunt, „patologii ale religiei”.
toate, religii avrahamitice. Câteva idei de mare
Ultimul punct de pe ordinea de zi a reuniuînsemnătate socio-politică avansate de vorbi- nii a fost primirea în rândurile BBR a lui Attila
tor: • după Auschwitz, Biserica trebuie să ţină Weinberger.
seama de tragedia poporului evreu; • să avem
IULIA DELEANU
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INFORMAREA Comitetului Director al F.C.E.R. - Cultul Mozaic
cu privire la AUDITUL FINANCIAR
efectuat la Comunitatea Evreilor din Bucureşti,
pentru anii 2009-2012

Pe agenda Comitetului Director şi a
Consiliului de Conducere ale Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România se
află, de mai multă vreme, analiza unor aspecte negative în activitatea preşedintelui
Comunităţii Evreilor Bucureşti, domnul Erwin Şimşensohn, ales în această funcţie
în anul 2009. După examinări succesive,
temeinice, Comitetul Director, Comisia
de Etică şi Mediere, Consiliul de Conducere al F.C.E.R. au adoptat în consecinţă
decizii şi recomandări. La Reuniunea
Consiliului de Conducere al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România, din
14 octombrie 2012, s-a decis efectuarea
de către Biroul Control Financiar Intern
al F.C.E.R. a unui Audit Financiar, pentru
perioada 2009-2012. Auditul Financiar
Intern a fost aprobat la Reuniunea Consiliului de Conducere al F.C.E.R. din 14
octombrie 2012.
La data de 18 februarie 2013 a avut
loc Reuniunea Comitetului Director
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din
România, în cadrul căreia s-a dat o primă
citire Raportului de Audit şi s-au pus la
dispoziţia fiecărui membru al Comitetului
concluziile şi propunerile formulate de Biroul Control Financiar Intern al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România.
În ziua de luni, 25 februarie a.c., a
avut loc o Reuniune a Comitetului de
Conducere al Comunităţii Evreilor
Bucureşti, care a analizat pe larg Raportul de Audit Financiar, realizat de Biroul Control Financiar Intern al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România. Pe
această bază, Comitetul de Conducere
al Comunităţii a transmis, către Comitetul
Director al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, observaţii şi unele
propuneri.
În cadrul Reuniunii, în numele Comitetului de Conducere al Comunităţii Evreilor
Bucureşti, preşedintele Comunităţii, Erwin
Şimşensohn, a exprimat punctul său de
vedere asupra materialului Comisiei de
Audit Financiar, aducând la cunoştinţă
propriile măsuri întreprinse, respectiv :
- Comitetul a luat notă de eventualele
nereguli semnalate în Raportul de Audit
Financiar.
Preşedintele Comitetului de Conducere al Comunităţii Evreilor Bucureşti, dl.
Erwin Şimşensohn, şi-a asumat întreaga responsabilitate pentru neregulile
semnalate în Raport.
Totodată, preşedintele, vicepreşedintele şi contabilul-şef şi-au asumat
întreaga responsabilitate pentru disfuncţionalităţile apărute, exprimând unele rezerve asupra modului în care s-a efectuat
Auditul Financiar, mai cu seamă asupra

unor afirmaţii prezentate în Raport.
Conducerea F.C.E.R. apreciază însă
că Auditul Financiar a fost făcut legal,
profesional, corect, imparţial şi nu
există nici o suspiciune.
În unanimitate, Comitetul de Conducere al Comunităţii Evreilor Bucureşti
s-a angajat să-şi desfăşoare activitatea, în bune condiţii, până la încheierea
mandatului de 4 ani (aprilie 2013) şi
instalarea noului Comitet, exprimând încrederea că actuala conducere va realiza,
în bune condiţii, activităţile comunitare şi
de Cult Mozaic prevăzute pentru perioada
imediat următoare.
Împuternicirea dnei Peri Blănaru,
secretarul Comitetului de Conducere
al Comunităţii Evreilor Bucureşti, de
a contrasemna orice document financiar-contabil, până la intrarea în atribuţii
a noului Comitet de Conducere, care va
rezulta la alegerile din 19 mai 2013, în
raport de cerinţele Regulamentului de
alegeri, aprobat de Comitetul Director al
F.C.E.R.
Reunirea, cu regularitate, la fiecare
două săptămâni, a Comitetului de Conducere al Comunităţii Evreilor Bucureşti pentru a dezbate problemele în curs
sau pentru perioada imediat următoare.
Propunerea ca domnul Eduard
Kupferberg (Director al Cancelariei Rabinice a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România) să exercite funcţia de
preşedinte al Comisiei de Organizare
a Alegerilor la Comunitatea Evreilor
Bucureşti.
În ziua de 27 februarie a.c., la Reuniunea Comitetului Director al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România, ca
un punct distinct, s-a luat în dezbatere
materialul “Propuneri de măsuri pentru
aplicarea concluziilor Raportului de
Audit Financiar privind activitatea la
Comunitatea Evreilor Bucureşti, din
perioada 2009-2012”.
La începutul Reuniunii Comitetului Director al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România din 27 februarie a.c., preşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti,
domnul Erwin Şimşensohn, a declarat
că îşi prezintă demisia din funcţia de
membru al Consiliului de Conducere
al F.C.E.R. şi al Comitetului Director
al F.C.E.R. De asemenea, a menţionat
că nu îşi va mai depune candidatura
pentru un nou mandat de preşedinte
la Comunitatea Evreilor Bucureşti şi
nu va candida nici la alegerile pentru
funcţii de conducere în F.C.E.R.
S-a efectuat o analiză detaliată a
competenţelor statutare ale Conducerii
şi ale Preşedintelui Federaţiei Comu-

nităţilor Evreieşti din România, coroborate cu atribuţiile şi responsabilităţile
Comunităţilor Evreieşti, precum şi cu cele
referitoare la calitatea de membru al unui
organ de conducere la nivelul Federaţiei
şi al Comunităţii, respectiv:
- administrarea, care vizează raporturile de muncă cu preşedintele Comunităţii
şi cu alte cadre alese sau angajate.
- organizarea sistemului de echilibru
a bugetului pe Comunităţi şi al activităţii
financiar-contabile, Federaţia şi Comunităţile funcţionând în sistemul de conducere centralizat.
Potrivit prevederilor Codului Muncii,
pentru examinarea aspectelor concrete
de management financiar-contabil defectuos la conducerea Comunităţii Evreilor
Bucureşti, sesizate în Raportul de Audit Financiar intern al C.F.I. - F.C.E.R.,
Comisia de cercetare disciplinară a
F.C.E.R. va analiza şi va propune preşedintelui F.C.E.R. măsuri de remediere
a defecţiunilor constatate în sarcina
preşedintelui C.E.B., a dnei Mirela Aşman – vicepreşedinte C.E.B. şi a dlui
Hermi Proch, contabil-şef al Comunităţii Evreilor Bucureşti, sub aspectul
raporturilor de muncă, aceştia având
şi calitatea de angajaţi ai F.C.E.R. Pentru
asigurarea unei examinări competente şi
riguroase, Comitetul Director al F.C.E.R.
a decis includerea în această Comisie a
dlui Ionel Horn, şef al Biroului C.F.I. din
cadrul F.C.E.R.
In consecinţă, Comitetul Director
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România a adoptat următoarele
decizii :
- Împuternicirea preşedintelui Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, împreună cu vicepreşedintele,
secretarul general, directorul economic
şi şeful Oficiului Juridic, să întocmească o Decizie de punere în aplicare a
propunerilor formulate în Raportul de
Audit Financiar şi în Punctul de Vedere
al directorului economic al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România.
Prin această Decizie se va asigura
adoptarea de măsuri care să conducă la
recuperarea tuturor debitelor constatate sau a obligaţiilor ce revin domnului
Erwin Şimşensohn, preşedinte al Comitetului de Conducere al Comunităţii
Evreilor Bucureşti, dnei Mirela Aşman
- vicepreşedinte şi dlui Hermi Proch, contabil-şef, pentru neaplicarea riguroasă a
regulilor economico-financiare.
Remedierea, de urgenţă, a tuturor
neajunsurilor constatate în activitatea
financiar-contabilă de la Comunitatea
Evreilor Bucureşti, inclusiv sub aspectul

Decizie a Comitetului Director al F.C.E.R.

La reuniunea Comitetului Director al F.C.E.R.
din 12 aprilie 2013, potrivit agendei adoptate, s-a
analizat Informarea privind stadiul punerii în aplicare a Deciziei Comitetului Director privind activitatea
la Comunitatea Evreilor Bucureşti.
Şefa Oficiului Juridic, Beatrice Haler, preşedinta
Comisiei de Cercetare Prealabilă, stabilită potrivit
prevederilor Codului Muncii, a informat Comitetul
Director asupra modului în care s-a acţionat pentru aducerea la îndeplinire a Deciziei nr. 2/30 din
7 martie 2013 a preşedintelui F.C.E.R., respectiv:
- adoptarea măsurilor legale pentru recuperarea
creanţelor certe menţionate în Decizie;
- prezentarea prevederilor din Codul Muncii
privind răspunderea disciplinară a salariaţilor ce
se pot aplica în cazul abaterilor;
- semnalarea caracterului tardiv de aplicare a
măsurilor disciplinare (în termen de cel mult 6 luni
începând de la data săvârşirii faptelor incriminate).
Ţinând seama de aspectele concrete de management defectuos, sesizate în Raportul de Audit
intern al organelor de Control Financiar Intern,

după dezbateri aprofundate, Comitetul Director al
F.C.E.R. a decis:
a) sancţiunea „avertisment scris” pentru dl Erwin Şimşensohn, preşedintele Comunităţii Evreilor
Bucureşti, dna Mirela Aşman, vicepreşedintă, şi dl
Hermi Proch, contabil.
În acelaşi timp, ţinând seama de cerinţele de
moralitate care se impun în cazul persoanelor cu
funcţii de conducere în Comunităţile Evreieşti din
România, Comitetul Director al F.C.E.R. consideră
inoportună candidatura persoanelor menţionate la
aliniatul a) la alegerile pentru funcţiile de conducere
de la Comunitatea Evreilor Bucureşti, prevăzute
pentru luna mai 2013.
b) Secretarul General al F.C.E.R. va aduce la
cunoştinţă persoanelor sus-menţionate, Comitetului
de organizare a alegerilor, membrilor Comunităţii
Evreilor Bucureşti, revistei ”Realitatea Evreiască”
prezenta Decizie, aprobată în unanimitate de Comitetul Director al F.C.E.R.
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI
DIN ROMÂNIA

raporturilor dintre contabilul-şef, preşedintele şi vicepreşedintele Comunităţii.
Definitivarea şi semnarea, de către
cele două părţi, a Protocolului de colaborare administrativă şi financiară
privind raporturile interne între Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România şi
Comunitatea Evreilor Bucureşti.
În ziua de 21 martie a.c., a avut loc
o nouă Reuniune a Comitetului Director
al F.C.E.R., în care s-au analizat aspecte
privind concluzii şi măsuri, rezultate din
Auditul Financiar la C.E.B.. Cu acest prilej
s-au adoptat următoarele decizii:
Comitetul Director al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România solicită
Consiliului de Conducere al F.C.E.R.,
care se va reuni la sfârşitul acestei luni,
să ia notă de Declaraţia dlui Erwin Şimşensohn, confirmând suspendarea sa
din Consiliul de Conducere al F.C.E.R.,
după care Adunarea Generală a F.C.E.R.
va decide cu privire la prezenţa dlui Erwin
Şimşensohn în Consiliul de Conducere al
F.C.E.R. Totodată, Comitetul Director al
F.C.E.R. solicită Consiliului de Conducere
al F.C.E.R. să o suspende pe dna Mirela
Aşman din funcţia de membru supleant al Consiliului. Urmează ca Adunarea
Generală a F.C.E.R. să adopte o decizie
finală privind prezenţa dnei Mirela Aşman
în Consiliul de Conducere al F.C.E.R., ca
membru supleant.
S-a dezbătut şi aprobat Proiectul de
Cod de Conduită al Organelor alese, cu
atribuţii de conducere, în Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România la nivel
naţional şi teritorial. Comitetul Director al
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România va supune forma adoptată a acestui Proiect spre dezbatere şi aprobare la
următoarea Reuniune a Consiliului de
Conducere al Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România.
Redactarea unei Informări privind
analizele succesive referitoare la unele
aspecte din activitatea conducerii
Comunităţii Evreilor Bucureşti şi a
deciziilor adoptate. Informarea va fi
transmisă tuturor membrilor Consiliului
de Conducere al Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România, tuturor preşedinţilor Comunităţilor Evreieşti din ţară, altor
factori interesaţi, precum şi posibilitatea
prezentării acestei informări în Campania
de Alegeri a Organelor de Conducere ale
Comunităţii Evreilor Bucureşti.
Comitetul Director al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România
Preşedinte
Dr. AUREL VAINER
21 martie 2013

Adunarea Generală
a Congresului Mondial Evreiesc
la Budapesta

Între 5-7 mai a.c., la Budapesta se va desfăşura cea de a
14-a sesiune plenară a Congresului Mondial Evreiesc (WJC).
Pe ordinea de zi a manifestării
figurează problema antisemitismului, creşterea alarmantă
a popularităţii partidelor cu
orientare neonazistă din mai
multe ţări europene, dar şi din
alte locuri, situaţia din Orientul
Mijlociu. Vor participa 500 de
delegaţi şi observatori din comunităţi şi organizaţii afiliate
Congresului Mondial Evreiesc
din 100 de ţări. Premierul Viktor
Orban va deschide sesiunea

plenară din 5 mai. România va
fi reprezentată de preşedintele
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, deputat.
Evenimentul este organizat
în colaborare cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ungaria
(MAZSIHISZ). Preşedintele
acesteia, Péter Feldmájer a
declarat: “Faptul că WJC îşi
va ţine Adunarea Generală la
Budapesta este un simbol al
solidarităţii cu Comunitatea
Evreilor de la noi care, în ultimii
ani, se confruntă cu o creştere a
antisemitismului”. (E.G.)
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I U D A I C A
Anul acesta ...
la sau lângă Ierusalim!
Speranţe, amintiri, nepoţii născuţi „cam departe”, concedii de neuitat, pentru
unii „acasă”, pentru alţii „oraşul strămoşilor” sau „al cărţilor” – Ierusalimul înseamnă
altceva, pentru fiecare... Sederul, indiferent unde se ţine, se încheie cu urarea: „Anul
viitor, la Ierusalim!”. Cum e Pesahul în Israelul de azi? „Se simte” altfel la Ierusalim
faţă de cosmopolitul Tel Aviv? Şi, în buna tradiţie milenară, când te frământă ceva,
cauţi un sfat la rabini...

Pesah la Ierusalim...

Rabbi dr. RAPHAEL SHUCHAT:
Predă la Universitatea Bar-Ilan şi
Universitatea Ebraică din Ierusalim.
Autor al „Jewish Faith In a Changing
World” (Credinţa evreiască într-o lume
în schimbare”, Boston, 2012)
DIANA MEDAN: Ce înseamnă să
serbezi Pesahul chiar în Ierusalim?
Rabbi R. SHUCHAT: Ierusalimul
însuşi, Muntele Templului, rugăciunile
la Kotel (n.r. – Zidul Plângerii) dau aici
o altă dimensiune oricărei sărbători. În
timpurile biblice, sărbătorile aveau ca
pilon central Beit HaMikdaş (Templul),
existând miţva (n.r – poruncă) de a veni
la Ierusalim, de a aduce ofrande la templu
şi de a celebra aici. Momentul culminant
era Korban Pesah (un miel sau ied adus
ca jertfă). Jertfirea se făcea aşa cum este
descrisă în Tora, conform unui ritual foarte
strict, rememorând şi mulţumind pentru
eliberarea din Egipt prin intervenţie divină.
Celebrarea în sine era mult mai axată pe
partea experimentală. Astăzi, la Seder,
citind Hagada, încercăm să readucem
la viaţă diverse acţiuni, dar ne aflăm în
planul unei duble rememorări, atât a
Exodului, cât şi a ritualului de la Templu,
acum nemaifiind posibilă jertfa. În Israel,
latura experienţială este mult mai intensă
decât altundeva, iar pentru mulţi evrei
din toată lumea a rămas încă o miţva să
fie în Ierusalim de Pesah. Aici simţi că
este sărbătoarea întregii ţări: şcolile şi
instituţiile sunt închise, magazinele delimitează rafturile cu produse de Pesah,
majoritatea restaurantelor trec la meniul
caşer pentru Pesah; până şi pizzeriile
s-au adaptat, folosind blat din făină de
maţa! Forfota pregătirilor cuprinde totul.
Se face curăţenia generală a casei, a maşinilor şi chiar a birourilor. Reînvie „strada
evreiască” de altădată; apar tejghele de
„curăţători”, specializaţi în pregătirea
ustensilelor de bucătărie pentru Pesah,
şi începe comerţul de sezon – platouri
pentru Seder, Hagade frumos decorate
etc. Până şi reclamele la televizor fac
aluzie la ieşirea din Egipt! Un program
prelungit de „vânzare a hameţului” se
stabileşte la sinagogi. Fiind o sărbătoare
cu o componentă colectivă şi naţională
puternică, toată lumea participă la un
Seder, inclusiv persoanele nereligioase.
Pesahul devine ceva grandios, naţional,
nu doar o sărbătoare personală, minoritară... În Ierusalim, există obiceiul ca
oamenii să stea treji şi să facă Sederul
întreaga noapte, la fel ca de Şavuot, comentând pe larg anumite pasaje din Hagada, cântând, iar dimineaţa să meargă
direct la Kotel. În prima zi de Pesah,
la Kotel se adună sute de mii de evrei,
israelieni sau veniţi din toată lumea, rugându-se, unii încă de la cinci dimineaţa!

E o experienţă unică, pe care o poţi trăi
doar în Ierusalim!
D.M.: Spunând „anul acesta ... în Ierusalim”, fiind în Ierusalim de Pesah, începi
să te pregăteşti mai bine pentru a studia
Tora de Şavuot?
Rabbi R. SHUCHAT: Unii spun la
finalul Hagadei „anul acesta, în Ierusalim!”, dar sensul rămâne tot de orientare
spre viitor, de: „şi la anul, tot la Ierusalim,
la Templu”. Ideea răscumpărării, a reconstruirii Templului, a timpurilor „ce vor
veni” anunţate de profetul Eliahu, alături
de celebrarea eliberării, înţeleasă atât ca
eliberare individuală, de la cea fizică la
cea spirituală, cât şi ca libertate colectivă, raportată la momentul Egipt, dar şi la
diverse epoci istorice – toate se regăsesc
în Hagada, al cărei sentiment dominant
rămâne acela de speranţă. Eliberarea din
Egipt este primul pas din planul divin care
culminează cu primirea Torei pe Muntele
Sinai, Pesahul şi Şavuotul fiind conexate
prin Numărătoarea Omerului. Conform
misticii, există trei nivele ale sufletului
uman, „nefeş, ruah, neşama”, trei nivele
de înţelegere şi de fiinţare în lume – acţiunea, vorbirea, gândirea, reflectate şi
în tradiţii: planul faptelor concrete, al eliberării de constrângerea fizică – Sederul
(„Ordine”) de Pesah fiind plin de acţiuni
concrete, ca şi jertfa în timpurile biblice;
planul limbajului, al psihismului – Sefirat
Haomer, numărătoarea zilelor ca ordine
mentală, accentul se mută din concret în
abstract; gândirea, planul spiritual superior – studiul propriu-zis al Torei, un obicei
în noaptea de Şavuot.
D.M.: Maţa e mai gustoasă la ... Ierusalim? Iar ... maror-ul, mai amar?
Rabbi R. SHUCHAT: Maţa poate varia
în funcţie de tradiţiile dezvoltate cândva în
diaspora. În unele comunităţi sefarde se
face o „maţa moale”, pliabilă, iar la evreii
algerieni se face o maţa foarte groasă,
densă – tipuri diferite de cea „clasică”,
tare, ca un biscuit. Au apărut feluri de
maţa tot mai deosebite, de la cea integrală, cu conţinut de gluten scăzut, până la
cea cu ou sau ciocolată. ,,Maţa Şmura” se
mănâncă mai ales în noaptea de Seder şi
este una „păzită”, procesul de fabricaţie
fiind supravegheat cu atenţie încă de
când grâul a fost recoltat de pe câmp. În
unele congregaţii hasidice, se urmăreşte
atent ca maţa să nu intre absolut deloc în
contact cu apa ... aşadar, nu se consumă
tocmai „tradiţionalele kneidlach” (găluşte
de maţa)! S-a demonstrat clar că oricâtă
apă ai turna pe maţa, ea nu mai redevine plămădeală, adică hameţ, dar acest
obicei rar continuă să existe, marcând
diversitatea din interiorul societăţii israeliene. Produsele „caşer pentru Pesah” sunt
adaptate atât pentru sefarzi, care consumă „kitniot” (n.r – diverse boabe), cât şi
pentru aşkenazi, care nu consumă. Mişna
vorbeşte despre cinci feluri de maror (ierburi amare) folosite la Seder. La aşkenazi
s-a dezvoltat obiceiul de a utiliza hreanul,
uneori amestecat cu sfeclă, mai uşor de
găsit în climatul rece, în timp ce sefarzii
foloseau salata verde, de la care numai
codiţa frunzei este „destul de amară”.
Interesant, în ebraica modernă „hazeret”
e acum denumirea hreanului, dar în ebraica talmudică, „hazeret” însemna „salată
verde”! „Diferendul” a fost soluţionat de
Isaac Luria din Ţfat, care i-a convins pe
aşkenazi că cel mai bine este ca acestea
să se mănânce împreună. Pentru karpas,

ŞAVUOT – SĂRBĂTOAREA SECERIŞULUI,
A CELOR DINTÂI ROADE

(Lev 23:15) Din ziua a doua după întâi a sărbătorii, din ziua în care veţi aduce
snopul legănat, să număraţi şapte săptămâni întregi.
(Lev 23:16) Până la ziua întâi de după cea din urmă zi a săptămânii a şaptea,
să număraţi cincizeci de zile şi atunci să aduceţi un nou dar de pâine Domnului.
(Lev 23:21) Să daţi de ştire prăznuirea în ziua aceasta şi să aveţi adunare sfântă,
nici o muncă să nu faceţi.
În ziua a cincisprezecea din luna întâi avem Sărbătoarea Azimei. În ziua a cincisprezecea din luna a şaptea avem Sărbătoarea Corturilor. În afară de ele mai scrie
aici de o zi de adunare sfântă, de prăznuire în care nu avem voie să facem nici o
muncă şi în care aducem un dar Domnului.
Este ea oare o zi de sărbătoare? Cititorul superficial ar spune: nu, e doar zi de
odihnă, de adunare sfântă şi de prăznuire. Doar cititorul atent ar remarca: ce este
o zi de odihnă, de adunare sfântă şi de prăznuire dacă nu o zi de sărbătoare?
Care este numele acestei sărbători? Cititorul superficial ar spune: nu scrie. Doar
cel care a citit cartea Exodului ştie că ea se numeşte Sărbătoarea secerişului, a
celor dintâi roade.
La ce dată este această sărbătoare? Răspunsul pare simplu: cincizeci de zile
după Sărbătoarea Azimei. Dacă facem socoteala, ea este în luna a treia. Dar în
ce zi? Asta se schimbă de la an la an. Depinde dacă în luna întâi sunt în acel an
29 sau 30 de zile, depinde dacă în luna a doua sunt în acel an 29 sau 30 de zile.
Cu puţină atenţie, cunoscând şi alte părţi ale Torei şi cu ajutorul câtorva calcule
putem descifra această criptogramă: În ziua a şasea din luna a treia va fi Sărbătoarea
secerişului, a celor dintâi roade.
Bucuria reuşitei de a desluşi textul a fost însă de scurtă durată. Locul ei l-a
luat indignarea. Ce rost are acest joc de-a v-aţi-ascunselea? Nu ar fi fost oare mai
firesc ca acest text să fi fost scris explicit? De ce tocmai la sărbătoarea de Şavuot
e textul încriptat, dar nu şi la celelalte sărbători? Ce se ascunde în spatele acestui
mod de exprimare?
La cincizeci de zile după ieşirea din Egipt, au primit strămoşii noştri Tora pe
Muntele Sinai. Cincizeci de zile după Sărbătoarea Azimei, care coincide cu ieşirea
din Egipt, avem Sărbătoarea secerişului, a primelor roade. Deşi nu e scris explicit,
în această zi sărbătorim şi primirea Torei pe Muntele Sinai.
Forma criptică a textului este şi ea legată de primirea Torei. Ea constituie, de fapt,
o primă îndrumare asupra modului în care trebuie abordată Tora. Cel ce o citeşte în
grabă, deseori pierde sensul. Doar cel ce acordă atenţie fiecărui cuvânt are şansa
s-o înţeleagă. De asemenea, pentru a avea şansa de a o înţelege, avem nevoie
să cunoaştem întreaga Tora, căci un înţeles care într-un loc este doar implicit, se
găseşte explicit în altă parte a textului.
Ne-am obişnuit să citim repede, fără a acorda atenţie specială fiecărui cuvânt
în parte. Aşa e şi corect, pentru că, în cele mai multe cazuri, nici autorii nu acordă
atenţie specială fiecărui cuvânt. Nu o dată, când am făcut analize literare şi am intrat în cele mai mici detalii, am rămas cu senzaţia neplăcută că, poate, am atribuit
autorului intenţii care nici măcar nu îi trecuseră prin cap.
Autorul Torei nu este altul decât Atotputernicul, Binecuvântat fie El. Gândirea
Lui nu are limite. În Tora, fiecare cuvânt, fiecare literă au sensul lor adânc.Nimic nu
este greşit, nimic nu este neintenţionat. Oricât am analiza, oricât am aprofunda, nu
avem şansa să înţelegem pînă la sfârşit.
*
În fiecare dimineaţă ne rugăm veten helkenu betorateha – dă-ne partea noastră
din Tora Ta.
Deşi nu putem desluşi toate tainele, fiecare dintre noi, după firea lui, după felul
său de a gândi şi de a simţi, are o parte din Tora care îi este accesibilă. Ne rugăm
să avem parte de ea.
Rabin RAFAEL SHAFFER
aşkenazii folosesc mai ales cartoful, în
unele zone – ţelina sau pătrunjelul, iar la
sefarzi şi yemeniţi legumele pot să varieze – practic, se poate folosi orice legumă
pe care se face binecuvântarea „borei pri
hadama” (pentru „fructul pământului”).
Ultima zi de Pesah (n.r. – ce ţine 7 zile
în Israel şi 8 în diaspora) este aceea în
care evreii au trecut Marea Roşie şi citim
în sinagogi fragmentul respectiv. În unele comunităţi hasidice, Gur, Vişneţ etc.,
la ora 12 noaptea, când se spune că a
fost traversată Marea Roşie, oamenii se
adună la sinagogă, cântă şi formează
un fel de cercuri... redând prin mişcare
momentul trecerii mării. Hasidimii din Tel
Aviv sau din alte oraşe cu ieşire la mare
merg chiar pe plajă şi intonează cântări
la marginea apei.

. . . ş i l a Te l A v i v !
D.M.: Ce are special Pesahul la Tel
Aviv ?
Rabbi A. KONSTANTIN : Am organizat anul acesta un Seder colectiv la
sinagogă, lucru mai rar în Israel, unde
în general se serbează acasă. Sederul
implică o retrăire a eliberării, înţeleasă
şi ca eliberare individuală, de constrângeri, de gânduri negre, dar şi curajul să
dai frâu liber credinţei personale, să te
conectezi la eul colectiv. Când am fost

Rabbi ARIEL KONSTANTIN:
Fondator al „Tel Aviv International
Synagogue”- TAIS (Sinagoga
Internaţională Tel Aviv). Director
„Me-Tzion - The Institute of Zionism
and Jewish Heritage” (Eu-Ţion –
Institutul pentru sionism şi moştenire
iudaică) din Tel Aviv
scoşi din Egipt, promisiunea a fost că
Haşem (Dumnezeu) ne va aduce „în Ţara
fagăduinţei” şi, iată, suntem deja aici, în
plină „concluzie”, trăim înfăptuirea a ceea
ce evreii au visat de-a lungul vremurilor:
ţara noastră. Există o întreagă dezbatere dacă să se folosească patru sau
cinci cupe de vin la Seder, în funcţie de
DIANA MEDAN
(Continuare în pag. 13)
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„Sunt încântat când reuşim să salvăm o viaţă sau să asigurăm condiţii mai bune de trai”
Interviu cu ing. PAUL SCHWARTZ, vicepreşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România

• Paul Schwartz a venit pe lume în Bucureşti, pe
1 aprilie 1940.
• La doi ani scapă, ca prin minune, împreună cu
întreaga familie, de la deportarea în Transnistria.
• Absolvent al Liceului „Dimitrie Cantemir” (Bucureşti),
apoi al Politehnicii, secţia Tehnologia Construcţiei de Maşini, lucrează mai toată viaţa la fostele uzine „23 August”.
• Din motive de „origine nesănătoasă”, nu intră în
P.C.R. şi nu este primit să dea doctoratul, deşi este trimis la specializări în ţară şi peste hotare, în domenii ca
protecţia proprietăţii intelectuale, prognoză tehnologică,
comerţ exterior ş.a.
• Din 2005 este vicepreşedinte al F.C.E.R.
• Distins, în 2009, cu Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial” în grad de Cavaler, ca apreciere pentru întreaga
activitate profesională şi pentru eforturile depuse pentru
păstrarea memoriei victimelor Holocaustului.
- Scurta biografie de mai sus surprinde
faptul că, deşi sunteţi bucureştean get-beget, era cât pe-aci să ajungeţi în Transnistria. Care a fost motivul?
- Într-adevăr, în 1942 întreaga noastră
familie, începând cu mine, care aveam
atunci vreo doi ani, şi terminând cu bunica,
de 98, era să ajungem în Transnistria pentru
că doi legionari, Francisc Neagu şi Mihail
Condraţcu, puseseră ochii pe casa unde
locuiam, în Bucureşti, pe strada Plantelor.
Mi-au povestit părinţii că pe colţul ordinului
de deportare scria „fără întoarcere”, deci
expulzarea noastră era, practic, o condamnare la moarte.
- Şi cum aţi scăpat?
- Marele nostru noroc a fost că un frate
al tatălui meu l-a anunţat de cele ce se întâmplau pe părintele Manoliu, de la Biserica
Foişor. Acest preot a reuşit să ne scoată
din coloană şi ne-a ţinut ascunşi în podul
casei sale până la sfârşitul războiului. Tata
povestea că, de frică, nu am coborât din pod
până la sfârşitul lui 1945. Apoi, în urma unui
proces pe care tata l-a câştigat, ne-am recuperat casa, dar pentru asta, conform legii
de atunci, tatăl meu a trebuit să asigure o
altă locuinţă, timp de trei luni, celui evacuat.
- Mai ştiţi ce s-a întâmplat cu cei doi foşti
legionari în timpul comunismului?
- Dosarele lor se pare că au fost „curăţate”, pentru că atât ei, cât şi copiii lor au avut
funcţii de conducere în anii comunismului.
L-am întrebat pe tata de ce nu se ducea
la miliţie să spună cine erau cu adevărat
Francisc Neagu şi Mihail Condraţcu, dar el
mi-a răspuns că nu accepta să reclame pe

nimeni şi nici să facă rău cuiva, fiind convins
că Dumnezeu le va plăti pentru faptele lor.
Până la sfârşitul vieţii lor, nici ei, nici copiii lor
nu au primit nici o pedeapsă, de la nimeni.
Însă, marele păcat este că părintele Manoliu
şi fiul său, care erau cu adevărat democraţi
şi antifascişti convinşi, dar erau şi anticomunişti, au murit în închisorile comuniste.
Taică-meu, care s-a stins când eu eram
încă foarte tânăr, nu a reuşit să facă nimic
pentru a-l ajuta pe preotul Manoliu, şi asta
pentru că el era un simplu lăcătuş.
- Cum de aţi ajuns inginer şi nu avocat
sau medic, care erau meserii mai frecvente
printre evrei?
- Adevărul este că părinţii mei şi-ar fi
dorit să aibă un medic în familie, deşi nimeni
nu fusese până atunci licenţiat. Bunicul din
partea mamei a fost haham (şi unul foarte
tradiţionalist, care a preferat să plece din
Bucureşti atunci când, din cauza legilor
rasiste, nu a mai putut să îşi practice meseria), iar bunicul din partea tatălui a fost zeci
de ani oficiant de cult la Câmpina. Şi el a
avut o ocupaţie tehnică, lucrând în industria
petrolieră, fiind avantajat de faptul că ştia
germana la perfecţie, deoarece provenea
din zona Sucevei. Aşadar, opţiunea mea
pentru inginerie venea, cumva, din tradiţia
familiei.
Am ajuns inginer şi pentru că a trebuit
să mă angajez imediat după absolvirea
liceului şi a examenului de maturitate, dat
fiind că tata se pensionase şi avea 325 de
lei pe lună. Am găsit de lucru, ca muncitor
necalificat, la un atelier de prelucrări mecanice. Apoi, după ce m-am calificat strungar,

m-am angajat la „23 August”, acolo am făcut
o şcoală postliceală de frezor, am lucrat
ca muncitor calificat până ce am trecut la
serviciul tehnic, unde m-am întâlnit cu o
sumedenie de ingineri şi mi-am zis că, dacă
tot era moda să fie toată lumea inginer, puteam şi eu să fac Politehnica. Ceea ce s-a
şi întâmplat. Am absolvit când aveam deja
27 de ani, având rezultate excepţionale şi
făcând parte dintr-o promoţie pe care profesorul nostru de atunci, Tache Gheorghe,
care a ajuns şi rector, o numea „anul de aur
al Politehnicii”.
- Aveţi o anumită nostalgie a uzinei în
care aţi lucrat atâtea zeci de ani, dar şi un
pragmatism, să zicem, ingineresc. Vă foloseşte la ceva această calitate la F.C.E.R.?
- Da, ca vicepreşedinte, am răspuns
de coordonarea activităţii de asistenţă, pe
care am încercat (şi sper că am reuşit) să
o îmbunătăţesc în folosul celor vreo trei mii
de asistaţi; mă ocup, împreună cu preşedintele Aurel Vainer şi directorul financiar
Ovidiu Bănescu, de problemele economice
ale Federaţiei. În aceşti ani au fost obţinute
rezultate în repararea cimitirelor, a sinagogilor, în activitatea iudaică. Facem cursuri
de Talmud Tora, avem trei rabini, avem cinci
cluburi comunitare evreieşti în principalele
oraşe. Am o singură părere de rău, şi anume că, o dată cu trecerea mea pe funcţia
de vicepreşedinte, activitatea cu generaţia
de mijloc (35-65 de ani) a comunităţii evreieşti se desfăşoară la un nivel scăzut. În
2005, când am predat această activitate,
în întreaga ţară activau cam 1800 de evrei,
care sunt „rezerva” comunităţii evreieşti din
România. Sper să reuşim să-i reactivăm,
chiar şi în micile comunităţi, pe cei încă
rămaşi în ţară şi care nu au ajuns la „vârsta
de aur”. Din păcate, vin destul de puţini din
urmă. La Bucureşti, de pildă, sunt cam 2500
de membri cu cotizaţiile achitate, în vârstă
de peste 18 ani, plus circa 300 sub 18 ani.
Cred că şi acum am putea avea cam 1500
de oameni în activitate.
Oamenii vin la acţiuni importante, ca
Bereshit, mahol şi altele, dar trebuie să aibă
cluburi, chiar şi în comunităţile mici, pentru
a se putea întâlni mai des, în weekend. Eu
plecam de vineri, ca să fiu în comunităţi
sâmbătă şi duminică şi să mă pot întâlni cu
cei de vârstă medie.
- Aveţi renumele unui om strâns la pungă, atunci când e vorba de banii Federaţiei.

ÎMBUNĂTĂŢIREA EDUCAŢIEI – O PRIORITATE
Interviu cu preşedintele AERVH, dr. LIVIU BERIS

Au trecut mai bine de 15 ani de la primul interviu cu doctorul în zootehnie
Liviu Beris. Mi-a povestit atunci despre copilăria lui furată de deportarea în
Transnistria. Moartea prin foamete, boli, împuşcare, frig era fapt cotidian.
Numai un exemplu: „La Corbu, am înnoptat pe un câmp mustind de apă. Era
o noapte friguroasă de noiembrie. Mama nu m-a lăsat să adorm o clipă. Cine
a adormit, a îngheţat. Cât voi trăi voi ţine minte câmpul acoperit de cadavre
în dimineaţa ce a urmat”. Ceea ce dorea pentru toţi membrii Asociaţiei Evreilor din România Victime ale Holocaustului (AERVH) nu era atât o reparaţie
materială, cât una morală. Se întreba, retoric: „De ce eu, care am fost purtat
între baionete, nu am, astăzi, aceleaşi drepturi de veteran de război de care
se bucură din plin şi cei care m-au escortat?”. Iată de ce, prima întrebare
pentru interlocutorul meu – care, anul acesta, împlineşte 85 de ani – a fost
de ordin retrospectiv.
- Etapele parcurse de România privind recunoaşterea
Holocaustului?
- Raportat la Holocaustul săvârşit sub administraţie românească de către guvernul Antonescu, în timpul celui de-al
doilea război mondial, eu identific cinci faze. 1. În epoca
stalinistă s-a căutat să se aplice sistemul sovietic: cei ucişi
în Holocaust nu erau priviţi ca evrei, ci ca victime ale luptei
antifasciste. 2. În anii naţional-comunismului din timpul lui
Ceauşescu s-a încercat acoperirea prin tăcere a crimelor în
masă comise în perioada dictaturii antonesciene. S-a tăcut
fiindcă totalitarismul a folosit aceleaşi metode, aplicate după
alte criterii. Faptul că generaţiile postbelice nu au învăţat la
şcoală nimic despre Holocaust a determinat o reacţie de
negare, Holocaustul din teritoriile româneşti aflate în timpul
războiului sub administraţie antonesciană fiind considerat
de mulţi drept o „invenţie” şi o insultă la adresa poporului
român. 3. După 1990, negarea Holocaustului s-a întemeiat
atât pe necunoaşterea faptelor istorice de către unii cât şi
pe o rea-credinţă din partea celor care, în cunoştinţă de
cauză, au recurs la instituirea mitului Ion Antonescu. În
asemenea condiţii, eforturile făcute pentru cunoaşterea
lor au fost întâmpinate de unii cu neîncredere iar de alţii,
cu ostilitate şi negare. 4. Documentele tot mai numeroase,
o dată cu accesul la arhive, au fost acceptate de către cei
interesaţi de adevărul istoric în sine şi, în condiţiile în care

mai existau îndoieli asupra problemei Holocaustului chiar şi
în cazul unor factori politici de răspundere, a fost instituită o
Comisie Internaţională de Studiere a Holocaustului în România, sub conducerea lui Elie Wiesel. În urma concluziilor
acesteia, a fost întocmit un Raport, în care s-a recomandat
recunoaşterea Holocaustului în România. 5. Raportul a fost
aprobat de preşedintele României. A fost introdus în şcoli
un curs opţional privind desfăşurarea Holocaustului şi a
fost inaugurat un Memorial al Holocaustului în Bucureşti.
- Şi, totuşi, negaţionismul a continuat – continuă să se
manifeste.
- Recunosc că nici Ordonanţa de Guvern 32/ 2002,
nici transformarea ei în Legea 107/ 2006, prin care sunt
interzise acţiunile antisemite, negarea Holocaustului, cultul
persoanelor vinovate de crime contra umanităţii, nu au avut
efectele aşteptate, de unde – nevoia de îmbunătăţire a
educaţiei, de îmbunătăţire a legislaţiei în vigoare.
- Repere în viaţa AERVH şi în viaţa dumneavoastră, ca
preşedinte al Asociaţiei?
- În primul rând – o definiţie: Asociaţia este o organizaţie
a supravieţuitorilor Holocaustului, atât în teritoriile aflate
sub autoritatea guvernului antonescian în perioada celui
de-al doilea război mondial cât şi a celor din Transilvania
de Nord ocupată, atunci, de Ungaria fascistă. Împreună
cu conducerea F.C.E.R. şi deputatul comunităţii evreieşti,

Există şi cheltuieli pe care le aprobaţi cu
inima uşoară?
- Da, atunci când ajut oamenii şi activitatea culturală. Nu pot însă, să semnez că
dau pielea ursului din pădure. După ce am
blana, adică banii, nu îi ţin nici pentru mine,
nici pentru Federaţie. Tot ce avem cheltuim
în folosul membrilor comunităţii.
- Care este cea mai frumoasă amintire
din anii munciţi la Federaţie?
- Sunt multe amintiri, dar parcă cel mai
mult mă încălzeşte să îmi amintesc de
momentul în care preşedintele României
i-a decorat pe unii dintre supravieţuitorii
Holocaustului. Atunci am simţit pentru prima
oară că tot ceea ce făcusem noi în Federaţie
şi în fiecare comunitate avusese un ecou în
societatea civilă.
Mă mai încântă atunci când reuşim să
salvăm o viaţă sau să asigurăm condiţii mai
bune de trai, când primesc câte un telefon
de mulţumire sau de solicitare de ajutor,
chiar dacă asta se mai întâmplă pe la 3-4
dimineaţa.
- Amintiri, amintiri, dar, în ciuda ameninţărilor dvs repetate că vă retrageţi, mai
aveţi, sunt convins, ani buni de activitate în
Federaţie. Aveţi obiective concrete?
- Trebuie neapărat terminat Căminul de
bătrâni. Cu câteva zile în urmă, la Ministerul
Dezvoltării s-a semnat, în prezenţa vicepremierului, un document prin care ni se
acordă, din fonduri europene, anumite sume
pentru finalizarea reparaţiilor la Căminul de
bătrâni. Cam într-un an şi jumătate, cu aceşti
bani vom asigura condiţii de confort sporit.
Ne mai luptăm să reparăm sinagogile la
care am început lucrările, să întreţinem cât
mai multe dintre cele 827 de cimitire, ceea
ce nu este deloc uşor. Şi din acest motiv,
vreau să spun că este o ruşine cât de mulţi
evrei nu şi-au declarat apartenenţa etnică
la recensământ, pentru că ne creează mari
probleme în relaţia cu autorităţile. E o ruşine,
repet, că la nivel naţional s-au declarat sub
4000 de evrei, dar aproape 5000 de mozaici,
iar în Bucureşti s-au declarat numai vreo
1018 evrei din 3000, câţi avem noi în evidenţă. Personal, voi susţine activitatea de
cult şi posibilitatea ca aceia care provin din
familii mixte şi doresc să treacă la iudaism,
să o poată face.
- Vă mulţumesc.
ALEXANDRU MARINESCU
Foto: A. CÂLŢIA

AERVH s-a străduit să obţină drepturi compensatorii pentru
membrii ei. Eforturile au fost încununate parţial de succes.
Deputatul dr. Aurel Vainer face şi în prezent demersuri în
Parlamentul României să câştigăm drepturi egale cu cei
care au suferit după 1945. Pentru păstrarea memoriei celor
ucişi în Holocaust, am conferenţiat în licee şi universităţi,
prezentarea faptelor aşa cum au fost, având, cred, un rol
decisiv în combaterea negaţionismului. Din păcate, din
cauze biologice, tot mai puţini supravieţuitori pot face faţă
exigenţelor impuse de prezenţa lor în faţa tinerilor. AERVH a
avut un reprezentant şi în Comisia „Wiesel”. Prin colaborare
cu DASM, a fost acordat ajutor gospodăresc, mai cu seamă
supravieţuitorilor şi – în limite mai restrânse – ajutoare prin
Claims Conference. Din păcate, factorul biologic îşi spune
cuvântul şi rândurile noastre se subţiază tot mai mult. Dar
atâţi câţi suntem, încercăm să ne facem auzit glasul prin
cărţi despre Holocaust, publicate prin propria noastră editură, cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice
şi al Claims Conference, distribuite gratuit.
- Mijloacele de combatere a negaţionismului sunt sau
nu eficiente?
- Trebuie să ţinem seama că antisemitismul este cea
mai veche prejudecată şi ură colectivă din istorie. Întrucât
ne adresăm, mai ales, tineretului, am rugat tinerii să pună
întrebări în scris, fără a semna bileţelul. Ne interesează
opinia, nu persoana care pune întrebarea. Am detectat
astfel cât de important este rolul familiei în formarea memoriei copilului. Este foarte răspândită calomnia deicidului.
Se fac generalizări de tipul: evreii fură la cântar ş.a., cu
toate că, întrebaţi fiind, mulţi tineri afirmă că nici n-au văzut
vreodată evrei. Prinde ideea, răspândită de negaţionişti,
că noi am învinovăţi poporul român. Or, nu există prilej în
care să nu subliniem că vina este a guvernanţilor din acea
vreme, nu a poporului. Chiar dacă numai un procent mic
de tineri reuşesc să-şi depăşească prejudecăţile, tot e un
început de succes. O altă cale de acces la adevăr pentru
cei interesaţi este site-ul Asociaţiei, căruia R.E. îi face publicitate şi mulţumim, pe această cale, revistei. Am tradus
în engleză „Cartea neagră” de Matatias Carp (traducere
de Greta Tanner), mod de sensibilizare a opiniei publice
internaţionale asupra tragediei evreilor români.
- Ce a însemnat pentru dumneavoastră totalitarismul?
- Când orăşelul meu natal,
IULIA DELEANU
Herţa, a fost ocupat de sovietici,
în 1940, au fost aplicate imediat
(Continuare în pag. 21)
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Un mod de a învăţa cum să trăim ca oameni liberi

Preambulul primei seri de Seder
5773 a fost serviciul divin de Minha
Maariv, oficiat, la Sinagoga Mare, de
Rabinul Rafael Shaffer şi Prim Cantorul
Iosif Adler.
Remarcabilă - predica de Erev Pesah a Rabinului Shaffer; comentariu
despre idolatrie şi monoteism, sclavie şi
libertate, lipsă de perspectivă şi prognoză. Rabinul F.C.E.R. a pornit de la un
citat din Exodus, 12, 1 - 3. „Atunci a grăit
Domnul cu Moşe şi Aaron în pământul
Egiptului şi le-a zis: „Luna aceasta să vă
fie începutul lunilor, să vă fie întâia între
lunile anului. Vorbeşte, deci, la toată
obştea fiilor lui Israel şi le spune: în ziua
a zecea a lunii acesteia să-şi ia fiecare
din capii de familie un miel; câte un
miel de familie să luaţi fiecare”. Prima
întrebare pe care şi-a pus-o a fost: „ce
rost are ca prima poruncă din Tora să
fie legată de stabilirea unui calendar?”
I-a atras atenţia opinia unui comentator
biblic din Evul Mediu european, Rabinul
Yitzhak Arama, care a considerat că
transformarea lunii din zeitate, cum
credeau idolatrii egipteni, în indicator
al timpului este „soluţia inedită, adusă
de Tora”, pentru depăşirea mentalităţii
idolatre a foştilor sclavi. Dar nu s-a
mulţumit cu răspunsuri de-a gata. De ce
primul pas spre libertate este stabilirea
unui calendar?, a continuat firul întrebărilor. Şi concluzia la care a ajuns a fost
aceea că, înainte de a acţiona, „omul
liber face un plan”. Calendarul îi este,
aşadar, instrument de lucru. „Sclavul
trăieşte numai în prezent”, omul liber
„are nevoie de îndemânarea de a gândi
în viitor”. Calendarul este „pregătirea
necesară pentru a trăi în libertate”.
Demnă de interes – comparaţia
făcută de Rabinul Shaffer între sclavie şi libertate, cu aversul şi reversul
medaliei. Sclavia înseamnă trudă şi
opresiune, dar scuteşte de grija zilei de
mâine. Libertatea înseamnă puterea de
a fi propriul tău stăpân, dar şi obligaţia
de a-ţi purta singur de grijă. Viitorul
este, nu o dată, incert. „Libertatea nou
câştigată aduce, adeseori, dezorientare
şi dezamăgire”, inerent legate de lupta
pentru existenţă. Şi, totuşi, „cei născuţi
şi educaţi în libertate nu-şi doresc să fie
înrobiţi”. Frumoase comentarii filologice
au încheiat predica festivă. În ebraică,
lunii i se spune Hodeş. „Radicalul H-D-Ş
înseamnă nou. Aşa e luna. La început
creşte, apoi scade până ce dispare,
dar se reînnoieşte. Ea este un simbol
al speranţei. Un calendar a cărui bază
e luna e un calendar al reînnoirii şi
speranţei. Pentru că un om liber, mai
mult ca orice, are nevoie de speranţă”.
În prima seară de Seder, la Centrul Comunitar Evreiesc din Capitală,
mesaderul, preşedintele C.E.B., Erwin
Şimşensohn. s-a oprit, mai întâi, asupra
pregătirilor de Pesah, curăţenia, arderea hameţ-ului, schimbarea vaselor şi
tacâmurilor de bucătărie, comparate
cu o pregătire de călătorie. Gest cu
multiple semnificaţii: • împlinim datoria
să celebrăm Pesah în fiecare generaţie
ca şi cum noi înşine am fi fost eliberaţi
din robie; • simţim schimbarea; • trăim
reînnoirea.
Istoria iudaică se desfăşoară la timpul prezent. Călătoria spre Ţara Sfântă,
de fapt, rătăcirea timp de 40 de ani în
deşert, a fost necesară pentru ca tinerii,
copiii să fie educaţi ca oameni liberi, iar
generaţiile vechi, în care mai persista
mentalitatea de sclav, să dispară. De
altfel, copiii reprezintă cuvântul-cheie
folosit de Moşe în toate deciziile sale:
de la ieşirea din Egipt, primejdiile cu
care s-au confruntat foştii sclavi de-a
lungul peregrinărilor amintite, până în
preajma intrării în Ţara Sfântă. El s-a
referit la ritualul de Seder – cele patru
întrebări, amintirea celor zece plăgi
trimise de Dumnezeu asupra Egiptului
pentru a-l determina pe faraon să lase

evreii să plece, întreaga istorisire a
ieşirii din Egipt din Hagada – ca la o
ceremonie, un spectacol. Şi o a treia
remarcă, din unghiul timpurilor mai
apropiate de zilele noastre: un exemplu
de recâştigare a conştiinţei de om liber
în momentele dramatice ale Holocaustului, folosit de Şef Rabinul Marii
Britanii, Eminenţa Sa Jonathan Henry
Sacks, cu trimitere la un fragment din
cartea lui Primo Levi despre experienţa
sa de deţinut la Auschwitz. Lupta pentru
supravieţuire făcea, adesea, ca omul
să decadă într-atât încât să fie în stare
să sustragă şi raţia de pâine a celui de
lângă el. O dată, un tânăr de 23 de ani,
bolnav, a hotărât - şi hotărârea lui a fost
împărtăşită de toţi cei din baracă -, să
împartă cu ceilalţi raţiile de pâine, chiar
şi firimiturile. Atunci, din sclavi, oamenii
aceia au redevenit, iar, oameni liberi.
„Aceasta este pâinea amarului pe care
au mâncat-o strămoşii noştri în Miţraim.
Cei flămânzi să vină la masa noastră,
cei în suferinţă să vină se serbeze cu
noi sărbătoarea de Pesah”. Pâinea
amarului – metaforă a vieţii de sclav
reunită pe cheara, platoul tradiţional:
cartof fiert, rădăcină amară - hrean,
ou fiert – simbol al doliului, haroset –
amestec de nucă, mere, scorţişoară,
reprezentând lutul cărămizilor, iată
numai câteva elemente. Printre laitmotivele biblice: să nu uitaţi că aţi fost sclavi
în Miţraim, să nu uitaţi că şi voi aţi fost
străini în ţara Egiptului, să-l ocrotiţi pe
străin. În loc de hala – a arătat Rabinul
Rafael Shaffer – binecuvântăm maţa
– azima, aluat nedospit, pentru că, în
graba plecării, strămoşii noştri n-au mai
avut timp să facă pâine. În loc de două
felii, sunt trei. Din a treia,
aficoman-ul, se rupe o
bucată şi se ascunde,
pentru ca unul dintre
copiii care-l vor găsi să
primească un dar; tradiţional mod de a menţine
trează atenţia celor mici.
Prim Cantorul Iosif
Adler a intonat Şeheheianu…, mulţumiri adresate Domnului că am
ajuns să trăim această
zi. Corul tinerilor şi copiilor, condus de Bogdan Lifşin, a tradus
muzical chemarea din Hagada: „Kol
dihfin”. Manual de istorie, filozofie,
înţelegere a iudaismului, mijloc de
cunoaştere a istoriei noastre, Hagada
continuă cu Ma niştana…? – „Prin ce
se deosebeşte această noapte de celelalte nopţi?” Cele patru întrebări puse
de copii – înţeleptul, apoi cel care s-a
exclus singur din poporul lui, naivul şi
cel care nu mai ştie să întrebe – au fost
interpretate de cuvintele Rabinului Rafael Shaffer şi de melodiile interpretate
de cor. Întrebările conduc la derularea
povestirii. Sunt un simbol al concepţiei
iudaice de viaţă: nu acceptarea, ci
judecarea faptelor cu mintea proprie.
Iudaismul nu s-a osificat, are forţă
de renaştere, de actualizare tocmai
datorită semnului de întrebare. „Halaila
haze, halaila haze…”. Străvechea melodie, alertă, nu fără un fir de tristeţe în
speranţă, s-a făcut auzită în sufletele
celor prezenţi: lideri ai F.C.E.R., C.E.B.,
BBR, personalităţi ale vieţii sociale,
culturale, ştiinţifice din societatea românească, numeroşi enoriaşi. Au făcut
Seder-ul împreună cu noi E.S. Dan
Ben-Eliezer, ambasadorul Israelului în
România, cu soţia. L-am avut invitat de
onoare pe Valeriu Zgonea, preşedintele
Camerei Deputaţilor.
„Cum să educăm copiii pentru libertate?”, a continuat să se întrebe şi să
ne întrebe Rabinul Rafael Shaffer. Cum
pot părinţii să-i educe când nici pentru
ei înşişi noţiunea nu e clar definită?
Când, între libertate şi libertinaj distanţa pare foarte mică? Când, adesea,

noţiunile se confundă? Seder-ul care,
în ebraică, înseamnă ordine, şi - prin
extrapolare – ordine a lumii gândită
ca Seder, este „un exerciţiu practic al
libertăţii”. Ce înseamnă asta? Când pun
întrebările, cei mici înţeleg prea puţin
din ele. Pentru cei mărişori, ele sunt
„un prim exerciţiu de recitare”. Pentru
cei mari – „o încurajare să-şi pună propriile întrebări”. Care este primul lucru
despre libertate pe care-l învaţă copilul?
„Aşa cum a fost el respectat şi a fost
lăsat să pună întrebări, are şi el datoria
să-l respecte pe cel care răspunde”.
Disciplina, respectul reciproc, rigoarea
după care se desfăşoară Seder-ul dau
măsura marii distanţe între libertate şi
libertinaj. „Seder-ul ne învaţă cum să
trăim ca oameni liberi.
În cuvântul său, dr.Aurel Vainer,
preşedintele F.C.E.R., a arătat că
sărbătoarea de Pesah aduce bucurii
pentru fiecare evreu în lume. De aceea,
doreşte să evoce şi Pesahul în propria
familie când, la masă, se adunau bunicii, părinţii, fraţii iar el, cel mai tânăr
dintre cei şapte copii, era acela care,
ani de zile, a pus cele patru întrebări.
Aceste întrebări au o valoare deosebită, deoarece din răspunsuri aflăm un
capitol de istorie a evreilor. De aceea,
pentru el, masa de Seder nu este un
ritual, ci momentul de a se spune o
istorie foarte densă a poporului evreu.
Chemarea la eliberare a fost un semn
de la Dumnezeu, întruchipat prin minunea traversării Mării Roşii, dar şi prin
cei 40 de ani petrecuţi în deşert, pentru
a creşte o nouă generaţie, născută în
libertate, fără concepţia sclavului. Povestea de Pesah înseamnă valoarea
istoriei evreieşti, reflectată în religia noastră,
o pagină a eliberării de
sub robia egipteană, sub
conducerea lui Moise,
îndrumat de Dumnezeu. Ceea ce facem
aici, la această masă
de Seder, sunt fapte de
istorie. În acelaşi timp,
şi noi suntem făuritorii
istoriei, istorie care ne-a
adus multe suferinţe dar
şi bucurii, iar masa de
Seder este o bucurie pentru toţi. Istoria
noastră este o trăire permanentă, iar în
2013, aici la Bucureşti, se adună evreii
ca să sărbătorească această istorie, a
spus preşedintele F.C.E.R..
Din nou, corul tinerilor a însufleţit
atmosfera cu nemuritoarele cântece:
„Daienu”, „Ehad mi iodea”, „Had Gadia”
– prefigurare metaforică a vremurilor
mesianice când Dumnezeu va veni şi
„va tăia” moartea. L-am aşteptat şi în
acest an pe vestitorul lor, Eliahu Hanavi;
a cincea cupă cu vin – pregătită pentru
el. Celelalte patru am avut datoria să
le bem noi. Cântau nu numai tinerii.
Murmurau melodiile străvechi mulţi
dintre comeseni. Directorul TES, Maia
Morgenstern, a venit la una din mesele
coriştilor să le cânte, să le trăiască mai
intens cu ei. Şi – un episod vesel: „negocierea” aficoman-ului, găsit de copii
şi obţinerea darului promis.
Un cuvânt de mulţumire organizatorilor: Victoria Demayo, Peri Blănaru,
Jean Bercu, Zvi Haskal. Trebuie spus
că Zvi Haskal a fost cel care a pregătit
şi trimis pachetele cu azimă şi făină de
azimă pentru salariaţii care nu lucrează
în sediul F.C.E.R. şi C.E.B., inclusiv,
pentru noi, cei de la „Realitatea Evreiască”. Mulţumiri - meşterilor culinari de
la Bucătăria „Martin Băluş” a Căminului
„Rosen”, autorii gustoaselor mâncăruri
de Pesah, colectivului de la Restaurantul Ritual, în mod special, directorului
DASM, Attila Gulyas, şi personalului din
Federaţie, care a servit masa.
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
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ÎN COMUNITĂŢI

Comunitatea din Bacău a avut
parte de evenimente deosebite,
cu prilejul Pesahului! După numai trei zile de
la un Oneg Şabat în onoarea şi în prezenţa
ambasadorului Statului Israel, E.S. Dan BenEliezer, a urmat Sederul! Prezenţa membrilor
comunitari a fost la superlativ, la ambele
evenimente, atât numeric, cât şi ca implicare
activă, iar emoţiile tuturor au creat o atmosferă
specială, înălţătoare!
Sala a fost neîncăpătoare pentru cei circa
70 de participanţi la Seder. Tânărul cursant de
Talmud-Tora, Leon Bargu, în vârstă de numai 6
ani, a aprins lumânările de “Iom Tov”, cu binecuvântările specifice. Cuvântul de deschidere
a fost rostit de ing. Butnaru Izu. Mihaela Moisei
a încântat auditoriul cu eseul “Sărbătoarea
eliberării din sclavia egipteană”. Oficiantul de
cult a explicat originea câtorva dintre termenii
de referinţă ai serii, precum Jertfa de Pesah,
Maror, Maţa, ceremonia fiind condusă de
acesta împreună cu dr. Weisselberg Marcel.
Cele 4 întrebări esenţiale, „Ma Niştana”, au
fost puse de micuţul şi încântătorul Leon Bargu. Melodiile specifice acestei mari sărbători
au fost interpretate de corul tinerilor cursanţi
de la Talmud-Tora Bacău, cor pregătit şi dirijat
de Mariana Herman. În acea seară minunată,
exclamaţia „Am Israel Hai!” a fost mai adecvată
ca oricând, speranţa în viitor fiind întărită prin
prezenţa copiilor familiilor Herman, Boiangiu,
Gottesman, Bargu, Grosu, Năcuţă, alături de
băieţelul familiei Wenger, venită în vizită din
Israel. Participanţii s-au despărţit cu dorinţa
de a se revedea cât mai curând!
Din păcate, la numai câteva zile după
această sărbătoare a trecut la cele veşnice
omul care, ani de zile, a fost preşedintele
Comunităţii Evreilor Bacău, Hary Vigdar (z.l.).
Dumnezeu să îi facă amintirea binecuvântată.
BRIF HAINRICH

Bacău

Multitudinea simbolurilor de
Pesah îi determină denumirile:
Sărbătoarea Azimelor (Hag haMaţot), Sărbătoarea Libertăţii (Hag haHerut), Sărbătoarea
Primăverii (Hag ha Aviv). Pesah marchează
eliberarea din robia egipteană şi drumul, în
libertate, spre Canaan. De Seder se citeşte
Hagada şel Pesah, cea mai răspândită carte
scrisă în ebraică, cea tradusă şi cea ilustrată,
mijloc de transmitere, din generaţie în generaţie, a valorilor morale fundamentale ale
poporului evreu.
La Seder-ul organizat în comunitatea
ieşeană la 25 martie a.c., cu o numeroasă
participare, preşedintele Comunităţii, ing.
Abraham Ghiltman, a vorbit despre caracterul
religios şi naţional, valoarea educativă a sărbătorii pentru toate generaţiile prin evocarea
trecutului istoric şi prin proclamarea credinţei
în libertate. Pesah nu este doar evocare, ci şi
eveniment cu conotaţii universale: nevoia de
libertate a tuturor popoarelor lumii. Mesaderul,
jurist Albert Lozneanu, a citit şi a tradus pasaje
din mereu actuala Hagada şel Pesah, punând
în valoare alternanţa vieţii amare de sclav cu
bucuria eliberării, prezentă în simbolurile de
pe cheara. Fraţii Robert şi Albert Şaia, cei mai
tineri comeseni, au rostit cele patru întrebări:
„Ma niştana halaila haze ?” Răspunsurile au
evidenţiat umanismul gândirii iudaice: supremaţia forţei spiritului asupra forţei armelor,
combaterea intoleranţei, voinţa de pace. Au
fost aduse mulţumiri lui Dumnezeu pentru că
ne-a păstrat în viaţă şi ne-a făcut să ajungem
să sărbătorim Pesah. S-au băut cele patru
pahare tradiţionale cu vin şi s-a păstrat a cincea cupă cu vin în speranţa venirii profetului
Eliahu, vestitorul vremurilor mesianice. Tinerii,
şi nu numai ei, au cântat cunoscutele melodii
„Dayenu”, „Ehad mi Iodea”, „Had Gadya”…
Motive din acest cântec apar din pictură, desen, ilustraţii în numeroase ediţii ale Hagadei.
Sunt renumite cele realizate de pictorul şi
ilustratorul Zeev Raban, dar există si multe
altele, mai vechi şi mai noi. Cântecul a fost
tradus în multe limbi, împreună cu textul Hagadei, în special, în secolele XIX- XX. A fost un
Seder cu gustoase preparate tradiţionale,
pregătite de harnicul colectiv al restaurantului
ritual. (M.E.)

Iaşi
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JURNAL DE PELERIN LA IERUSALIM
- Vernisaj ieşean al expoziţiei semnate de Aurelia Stroie Mărginean -

Muzeul Unirii a fost gazda expoziţiei „Ierusalim. Lumină şi culoare”, a Aureliei Stroie Mărginean, organizată de
Complexul Muzeal Naţional de Artă „Moldova” în parteneriat
cu Comunitatea Evreilor din Iaşi. Este a 48-a expoziţie personală din România, Israel, Europa a artistei. Câteva date
biografice. Pictoriţa a absolvit Academia de Arte Vizuale „Ion
Andreescu” de la Cluj-Napoca, printre profesorii ei numărându-se reputaţii artişti plastici Theodor Harşia, Aurel Ciupe,
Petru Feier, Radu Maier. Este membră a Uniunii Artiştilor
Plastici din România - filiala Braşov, fostă profesoară la
Şcoala de Arte din oraş, membră a Asociaţiei Internaţionale de Artă Plastică - UNESCO, participantă la 8 tabere de
creaţie naţionale şi internaţionale, cu lucrări în numeroase
muzee, colecţii de stat şi particulare din ţară şi străinătate,
laureată a numeroase premii naţionale.
„Este o expoziţie-vizită prin Oraşul Sfânt, un gest artistic
ce pune în valoare frumuseţea acelor locuri şi adaugă valoare prieteniei cu oamenii de pretutindeni”, a spus directorul
general al Complexului Muzeal sus-amintit, dr. Lăcrămioara
Stratulat, mulţumind artistei şi numeroşilor participanţi din
Iaşi, Braşov, Bucureşti. Evidenţiind dragostea artistei pentru
„Ierusalimul de Aur”, preşedintele Comunităţii Evreilor din
Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, a sugerat încă un posibil titlu al
expoziţiei: “România salută Israelul” şi a citit mesajul primit
din partea subsecretarului de stat la Ministerul Culturii, dr.
Irina Cajal. Spicuim o remarcă edificatoare: ” […] În imaginile panoramice ale Ierusalimului, pe care ni le înfăţişează
artista, cele surprinse de pe Muntele Scopus sau din Grădinile şi Promenada Sherover, oraşul e unul al drumurilor, al
căilor pelerinilor, iar peisajul acumulează întreaga tensiune
emoţională a pelerinului ajuns la capătul drumului, extazul,
revelaţia, împlinirea de a fi parte din acest peisaj unic”. Criticul de artă Valentin Ciucă a observat „capacitatea nativă
a pictoriţei de detaşare de lucrurile comune şi de apropiere
de sacralitate […] Ierusalimul este văzut ca un spaţiu al
graţiei divine”.
Mulţumind vorbitorilor pentru onorantele aprecieri ca
şi tuturor celor prezenţi, Aurelia Stroie Mărginean a vorbit

„Săptămâna… altfel”
la Bacău

Cinci grupuri de elevi băcăuani de la Liceul „Vasile
Alecsandri”, conduşi de prof. A. Marchianu, de la
Liceul „Anghel Saligny”, însoţiţi de prof. Oana Cruceanu, şi de la Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif “
au vizitat, în cadrul programului „Săptămâna… altfel”,
Sinagoga „Rosen” , Muzeul de Istorie a Evreilor din
Bacău şi Templul Cerealiştilor.
Liceenilor li s-a explicat ce este Tora, scrierea
ebraică, cele trei sărbători de pelerinaj - Şaloş Regalim - şi celelalte sărbători iudaice, ce înseamnă
Mezuza. Deoarece era perioada de final a Pesahului, a fost arătat de unde provine cuvântul care dă
numele sărbătorii, respectiv - Pasuh (îngerul morţii
a “sărit peste“ casele evreilor la ieşirea din sclavia
egipteană), a fost evidenţiată diferenţa dintre hameţ
şi maţa (hameţ – pâine dospită; maţa – pâine nedospită) pentru că, în graba plecării, evreii n-au mai
avut timp pentru asta. Li s-a vorbit elevilor şi despre
alte sărbători: Purim, cu minunatele humântaşen,
şi balurile mascate; Sucot – Sărbătoarea Corturilor
(în care au trăit evreii la începutul existenţei lor de
oameni liberi). Ca şi în alte vizite asemănătoare, un
capitol aparte l-a reprezentat Holocaustul, cu întreg
cortegiul de întrebări: De ce?; Cum a fost posibil?. În
alţi ani, era prezentată elevilor unica supravieţuitoare
de la Auschwitz, doamna Gluck Czeczilia, originară
din zona Ardealului de nord-vest. Din păcate, la 4
aprilie, în faţa lor s-a vorbit despre ea la trecut. A
plecat dintre noi cu puţine zile înainte. Avea aproape
99 de ani. Fie-i amintirea binecuvântată!
În „Săptămâna… altfel”, copiii au învăţat – sperăm
– să ne cunoască mai bine şi să-şi formeze un mod
de gândire liber de prejudecăţi. (B.H.)

despre „frumuseţea Ierusalimului, oraş al luminii, construit
din propria sa piatră albă, cu tente de ocru, oraş al celor trei
mari religii monoteiste, oraş cu sute de lăcaşuri de cult, unde
fiecare se roagă la Dumnezeu în limbajul propriu religiei sale,
fie ea mozaică, creştină sau musulmană, înălţând Unicului
Creator o nesfârşită, sacră rugăciune”.
Acuarelele, graficele şi picturile Aureliei Stroie Mărginean
alcătuiesc jurnalul ei de călătorie şi ele chiar au călătorit prin
multe locuri până să poposească şi în bătrânul nostru Iaşi,
oraş - cândva - capitală a culturii şi spiritualităţii româneşti.
Expoziţia a fost dedicată copiilor ei Andreea, Iulian şi Mihai.
Imaginea a fost însoţită şi de muzică: şlagăre israeliene
interpretate de Dan Creţu; recitalul mezzosopranei Eugenia
Belicovici şi tenorului Remus Belicovici, solişti ai Operei din
Braşov, acompaniaţi de prof. Aurelia Simion - pian şi prof.
Nina Munteanu - vioară.
Corespondent MARTHA EŞANU
Foto: dr. Dana Creţu

Formaţia Mazel Tov a adus
primăvara cu Ciri Biri

De câţiva ani încoace, primăvara soseşte la Cluj în ritmurile
muzicii evreieşti a formaţiei Mazel Tov care-şi susţine concertul
tradiţional pe scena Casei de Cultură a Studenţilor. În cei 11 ani
de existenţă, formaţia, înfiinţată în 2002 de Purim, la iniţiativa
soţilor Sulamita şi Vasile Socea, aduce în peisajul muzical clujean
melodiile evreieşti – pe care unii şi le reamintesc din vremurile
de odinioară, iar alţii le aud pentru prima oară – încântând auzul,
picurând duioşie, nostalgie şi veselie în sufletele ascultătorilor.
De-a lungul anilor, componenţa formaţiei s-a modificat de mai multe
ori, dar a rămas la fel de solidă datorită nucleului, plin de energie şi
tenacitate, alcătuit din profesorul de vioară Vasile Socea – dirijor
– şi medicul Sulamita Socea – solistă şi…factotum (o adevărată
instituţie, într-o femeie plină de energie, iniţiativă şi determinare)
a klezmerilor de la Mazel Tov.
Concertul de miercuri, 10 aprilie, a fost în ton cu primăvara,
având un program înnoit şi diversificat, cu un plus de dinamism
şi culoare. Genericul spectacolului a fost inspirat din cunoscutul
refren idiş Ciri-Biri, reluat în alte şi alte versiuni. Muzica klezmer
tradiţională, cântecele în limbile idiş, ladino sau ebraică au fost
completate în mod
armonios cu dansuri
În curând
hasidice şi israeliene.
Protagoniştii
spectacolului îndelung aplaudat au
fost: Vasile Socea
(vioară şi conducere
muzicală), Sulamita Socea (solistă,
tamburine), Olena
Oşvat (clarinet), Antonela Filip (percuţie), Emanuel Pusztai (voce, pian electric), Tudor Baba
(clarinet, saxofon),
Dorel Rohian (acordeon), Cristian Goia
(contrabas), Grupul
de dansuri Rikud
(pregătit de Sulamita Socea şi Ioan
Cocian) şi Cristian
Avram (prezentator).
ANDREA GHIŢĂ
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La mulţi ani, sărbătoriţilor
din luna mai!

l Rabinul RAFAEL SHAFFER s-a născut la
9 aprilie 1957
*
l MAIA MORGENSTERN s-a născut la 1 mai
1962 (director TES)
l ADRIAN IOSIF GUERON s-a născut la 3 mai
1973 (Centrul Comunitar Naţional Evreiesc JCC)
l OTTO ADLER s-a născut la 4 mai 1929
l MARIN GRECU s-a născut la 4 mai 1958
(Cămin „Dr. Moses Rosen”)
l DUMITRU HANCU s-a născut la 5 mai 1922
l ION BADEA s-a născut la 5 mai 1949 (Salariat
C.E.B.)
l LAURENŢIU MARIUS IONESCU s-a născut la
5 mai 1975 (Sector management mijloace de
transport)
l DOREL DORIAN s-a născut la 6 mai 1930
l GHEORGHE IANCU s-a născut la 6 mai 1932
(Editura „Hasefer”)
l GHEORGHE VULCAN s-a născut la 6 mai 1942
(Oficiul administrativ, pază)
l GABRIEL CONSTANTINESCU s-a născut la
6 mai 1957 (Oficiul administrativ, pază)
l ŞTEFAN IUREŞ s-a născut la 7 mai 1931
l IOANA ROSCA s-a născut la 7 mai 1947
(Asistenţă)
l ŞTEFAN VOICA s-a născut la 7 mai 1957
(Oficiul Resurse Umane)
l ELENA SIMONA NEATA s-a născut la 8 mai
1976 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)
l ALINA ARSENE s-a născut la 9 mai 1978
(Cămin „Dr. Moses Rosen”)
l SIDI LĂZĂRESCU s-a născut la 10 mai 1954
(Oficiul Resurse Umane)
l AUREL DOREL JARCA s-a născut la 11 mai
1975 (C.I.R.)
l ELENA MIRCEA s-a născut la 12 mai 1948
(Asistenţă)
l EDUARD KUPFERBERG s-a născut la 13 mai
1975 (Cancelaria Rabinică)
l MARIANA BOGDAL s-a născut la 14 mai 1960
(Ajutor gospodăresc)
l IVAN BLOCH s-a născut la 15 mai 1950 (preşe
dinte C.E. Lugoj)
l LYA BENJAMIN s-a născut la 16 mai 1931
(C.S.I.E.R.)
l OPRICA STANCIULESCU s-a născut la 16 mai
1968 (Ajutor gospodăresc)
l SOFIA NAGY s-a născut la 16 mai 1980 (Asis
tenţă)
l MIHAIL TUNSOIU s-a născut la 17 mai 1950
(revista „Realitatea Evreiască)
l MIHAI OPORANU s-a născut la 17 mai 1953
(Salariat C.E.B.)
l IOANA IAMANDI s-a născut la 17 mai 1959
(Oficiul administrativ, pază)
l VERGINICA BURCEA s-a născut la 17 mai
1985 (Cămin „Dr. Moses Rosen”)
l SOFITA TUROI s-a născut la 18 mai 1956
(C.I.R.)
l ELENA RUSU s-a născut la 18 mai 1968 (Ajutor
gospodăresc)
l MARIUS-DANIEL MORARU s-a născut la
19 mai 1979 (Asistenţă)
l HENRI ZALIS s-a născut la 21 mai 1932
l ALIN BOINGIU s-a născut la 21 mai 1954 (Sala
riat C.E.B.)
l VIRGIL BRASOVEANU s-a născut la 22 mai
1962 (Salariat C.E.B.)
l LILIANA IONESCU s-a născut la 22 mai 1974
(Oficiul administrativ, pază)
l EUGEN SEGAL s-a născut la 23 mai 1933
l IANOŞI CSIBI s-a născut la 23 mai 1941
(C.I.R.)
l NICOLAE MAGUREANU s-a născut la 23 mai
1946 (Oficiul administrativ, pază)
l GEORGETA MATEI s-a născut la 23 mai 1958
(Ajutor gospodăresc)
l ANCA AURELIA CIUCIU s-a născut la 23 mai
1977 (C.S.I.E.R.)
l MONA DANIELA BEJAN s-a născut la 24 mai
1973 (Centrul de Ajutor Medical)
l MARINELA IONESCU s-a născut la 24 mai
1976 (Ajutor gospodăresc)
l JAQUELINE ADELA SEGALL s-a născut la
24 mai 1979 (Ajutor gospodăresc)
l NICOLAE MANOLACHE s-a născut la 27 mai
1946 (Oficiul administrativ, pază)
l DAVID IOSEF s-a născut la 28 mai 1934 (pre
şedinte C.E. Botoşani)
l SALIC NAHMAN s-a născut la 28 mai 1935
(preşedinte C.E. Baia Mare)
l ELISABETA UDREA s-a născut la 30 mai 1935
(Sector financiar contabil şi control financiar intern)
l GHEORGHE TUROI s-a născut la 30 mai 1953
(C.I.R.)
l CORNELIA ELENA LANGA s-a născut la 30 mai
1970 (Sector financiar contabil şi control financiar
intern)
l CLAUDIA STANCIU s-a născut la 31 mai 1968
(Ajutor gospodăresc)
l GEORGETA VOICU s-a născut la 31 mai 1970
(Ajutor gospodăresc)

PERI BLĂNARU
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Eveniment editorial la ICR din Bucureşti

CAROL IANCU: „EVREII DIN HÂRLĂU – ISTORIA UNEI COMUNITĂŢI”

Faptul că „Evreii din Hârlău – Istoria unei comunităţi”, monografie scrisă de istoricul Carol Iancu, fiu al Hârlăului, în prezent
profesor la Universitatea din Montpellier, a fost lansată la Institutul Cultural Român (ICR) din Capitală, a însemnat mai mult
decât promovarea la acest nivel a unei cercetări istorice. A fost
un stimulent pentru tinerii specialişti în formare – îmbucurător: ei
alcătuiau o bună parte din public – pentru a-şi îndrepta atenţia
spre această zonă de interes, prea puţin explorată până acum.
Îmbucurător - o dată în plus: aceşti tineri neevrei înţeleg că urmele
lăsate de evreii români sunt parte a istoriei şi civilizaţiei româneşti
şi preiau această moştenire. A evidenţiat una din preocupările
importante ale actualei conduceri a ICR: valorificarea mai susţinută a istoriografiilor de comunităţi etnice cu aport considerabil la
dezvoltarea socio-economică şi culturală a României. A fost un
posibil răspuns la întrebarea – perenă, de altfel: există cale de

O carte care va face carieră
în istoriografia română
Salutând apariţia unei lucrări „de referinţă” printre cele consacrate „istoriei unor minorităţi naţionale cu o contribuţie substanţială
în istoria României”, cum sunt comunitatea
germană, comunitatea evreiască, prof. univ.
dr. Andrei Marga şi-a exprimat încrederea că
această carte „va face o carieră cu atât mai
bună în istoriografia română cu cât autorul
ei are merite fundamentale în elucidarea
procesului de emancipare a evreilor din România”, răspunzând la „o întrebare dificilă: de
ce, în România, procesul de emancipare a
evreilor a survenit atât de târziu? În lucrările
profesorului Carol Iancu a fost explicat în
mod concludent ceea ce s-a petrecut: până
la obţinerea cetăţeniei române - evreii au
fost criticaţi că sunt prea diferiţi; iar după
ce au devenit cetăţeni români, au fost criticaţi din cauza concurenţei. A doua mare
contribuţie a profesorului Carol Iancu este
restabilirea adevăratelor dimensiuni privind
statura şi personalitatea Marelui Rabin dr.
Alexandru Şafran“. A venit cu izvoare nu
tocmai accesibile, printre care – documente
despre implicarea Marelui Rabin Şafran în
întocmirea lucrărilor pentru Conciliul Vatican
II. Rezoluţia Nostra Aetate arată aşa datorită
contribuţiilor aduse de dr. Alexandru Şafran.
În legătură cu prezenţa evreiască în România – mai ales, că monografia se referă la
o comunitate, la un oraş în care prezenţa
evreiască a fost majoritară, prof. Marga a
ridicat problema realizării, cât de curând,
a unui muzeu consacrat acestei prezenţe.
„Evreii, a arătat preşedintele ICR, au venit
în ţară pe la mijlocul secolului al XVIII-lea,
dar venind încoace, au fost deschizători de
drumuri în cele mai variate domenii spirituale.
Astfel, prima instituţie de învăţământ superior
în România a fost fondată în 1851 de Antonio Borsellino, un intelectual care venea din
comunitatea evreiască din Italia. Venind mai
aproape de timpurile noastre, sunt de menţionat contribuţiile lui Gaster, Şăineanu sau ale
lui Paul Celan în poezia modernă europeană.
De asemenea, psihiatrul Jacob Moreno, cel
care care a înfiinţat psihodrama, a fost un
intelectual evreu plecat din România. Este
de datoria ICR să promoveze această contribuţie, ca şi altele datorate comunităţilor
etnice trăitoare în România”.

Rememorare-recompunererestituire
Faptul că „Evreii din Hârlău, istoria unei
comunităţi” a fost lansată la ICR are o semnificaţie aparte, a declarat prof.univ. dr. Vasile
Morar. Invitarea de către autorul cărţii „Fraţii
mai mari” (prof.univ. Andrei Marga n.a.) a lui
Carol Iancu aici „este o confirmare a unei
certitudini: că există o comunitate de valori
care se referă la valorile fundamentale: ale
celor care se găsesc la anumiţi oameni, diferiţi ca apartenenţe particulare. În fapt, este
vorba de tema străveche, biblică a modului
în care se constituie comunitatea morală a
întregii specii umane pe Pământ”, a menţionat vorbitorul. Importanţa cărţii lui Carol Inacu
se datorează faptului că autorul pleacă de la
”ataşamentul pentru comunitatea evreilor din
Hârlău şi pleacă de la o datorie elementară:
să restituie istoria de secole a acesteia într-o
grilă cu sens universal – cea moral-destinală”. Miile de date, documentele consultate,
peroanele prezentate: „fapte brute, fapte
documentate prin semnificaţie recompun
un întreg istoric particular: viaţa celor ce
în Hârlău şi-au trăit destinul lor, bucuriile
şi grijile, mulţumirile şi necazurile. Există o

acces între pasiune şi obiectivitate pentru
istoric? Cartea profesorului Iancu a oferit un
răspuns pozitiv. A pus accent pe salvarea
de la uitare a vieţii tradiţionale din stetl-ul
est-european, a universului idiş, realizată cu
instrumentele ştiinţei şi ale memoriei celor
care l-au mai „prins” pe ultima sută de metri,
ca şi autorul cărţii. A fost reconfirmarea unei
butade: evreii au plecat din România, dar
România n-a plecat din ei. A fost esenţa luărilor de cuvânt ale preşedintelui ICR, prof.
univ. dr. Andrei Marga, prof. univ. dr. Vasile
Morar, prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon,
preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, profesorului Carol Iancu.

relaţie puternică între greutatea documentelor şi gravitatea mărturiilor consemnate
de acestea. Carol Iancu este preocupat de
triada rememorare-recompunere-restituire.
Prin Carol Iancu se evită ireparabila trecere
în neant a vieţii celor care au trăit în Hârlău
în ultimii 269 de ani”, a subliniat vorbitorul.
Descriind istoria comunităţii până aproape de zilele noastre, Carol Iancu – a arătat
dr. Vasile Morar – vorbeşte de prejudecăţile
în toată dimensiunea lor, atât ale ofiţerilor
români în primul război mondial, împotriva
evreilor care au luptat pe front cât şi când
este vorba de acea „noapte de groază” din
ianuarie 1941 când evreii au fost arestaţi,
duşi la poliţie şi ameninţaţi cu expulzarea.
Situaţia este pusă faţă-n faţă cu comportarea
unui primar omenos, doctorul Ioan Agapi,
care se opune dispoziţiei şi-i salvează pe
evrei. „Carol Iancu, a arătat Vasile Morar,
a insistat, de câte ori a fost nevoie, asupra
temei rolului inteligenţei morale în contexte
saturate de agresivitate şi ferocitate. Ca un
moralist autentic, nu putea să nu evidenţieze
efortul gândirii bune şi corecte la instaurarea
dreptăţii”. Carol Iancu descrie „măreţia şi
decăderea” comunităţii din Hârlău, dispariţia
încetul cu încetul a acesteia, încercarea de
refacere a ei prin întâlnirile evreilor din Hârlău
la Tel Aviv (din ce în ce mai puţini şi cu aceste
prilejuri). De aceea, a subliniat vorbitorul,

prin această carte, el doreşte să ridice un
memorial. Se simte dator, aşa cum spune în
ultimele pagini ale monografiei: „Ce datorez
părinţilor, şcolii şi liceului din Hârlău, orăşelului meu natal? Totul! Aici am primit bazele
intelectuale, dragostea de carte, o etică şi
o morală care m-au călăuzit pretutindeni în
lumea universitară şi intelectuală în Israel şi
în Franţa”.

O simbolică
întoarcere acasă
Prof. dr. Alexandru-Florin Platon, de la
Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, coordonatorul Colecţiei Historia şi seriei Dagheş, din
cadrul Centrului de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „ Dr. Al. Şafran”, a scris Cuvântul Înainte
la volumul lui Carol Iancu. El a trecut în revistă cuprinsul cărţii, de peste 400 de pagini,
pornind de la primele atestări ale comunităţii
din Hârlău, perioadele dinainte de primul
război mondial şi de cel de-al doilea, precum
şi perioada care a urmat, subliniind precizia
detaliilor, modul şi acurateţea istoriografică
a acestora, aparatul-anexă, legătura strânsă
dintre istorie şi memorie. „Este o simbolică
întoarcere acasă”, a menţionat vorbitorul,
referindu-se la lucrarea profesorului Iancu,
o revenire la patria de origine, pe care o
iubeşte ca un veritabil fiu al acestui pământ,
intelectual evreu din Hârlău. Sunt lăudabile
asemenea iniţiative ce aduc noi lumini în
istoria patriei noastre. Astăzi, în Hârlău mai
sunt doi evrei, dar în istorie au fost mulţi,
din care destui oameni de valoare. Cineva

spunea: Hârlâul are trei personalităţi - Ştefan
cel Mare, Petru Rareş, ambii voievozi-ctitori,
şi comunitatea evreilor hârlăoani. Dintre
personalităţile din trecut nu trebuie uitaţi
Horia Carp, fiul său Matatias Carp, scriitorul
M. Davidoglu şi, desigur, Carol Iancu, şi-a
încheiat cuvântul prof. Platon.

„Evreii au lăsat peceţi
în istoria României”
Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
l-a felicitat şi i-a mulţumit preşedintelui ICR,
prof. univ. dr. Andrei Marga, care „ne consideră fraţii săi mai mari”, cuvinte pe care
„le-a dat publicităţii”, şi care a făcut – prin
programarea lansării la ICR a „acestei cărţi
de istorie concretă, vie a unei comunităţi
evreieşti din România - un gest foarte normal
şi foarte frumos”. Domnia sa l-a felicitat pe
autor, profesorul Carol Iancu de la Universitatea din Montpellier – Franţa, care „nu
şi-a uitat nici o zi obârşia, locul de naştere”,
dovedind-o nu numai prin această carte, ci şi
prin multe alte lucrări dedicate istoriei evreilor
din România. Prin toate aceste volume, Carol
Iancu a oferit „o descifrare foarte generoasă
şi exactă a unei amprente date de populaţia
evreiască din România”, fiindcă „evreii au
lăsat peceţi în istoria României. Am mai
spus-o la o manifestare culturală organizată
de Federaţie, care a avut o participare de
excepţie. Monografia nu este o carte scrisă
numai pentru evrei”, ci cu deschidere universală. Într-o istorie milenară de aproape 6 000
de ani, evreii au trăit, au creat şi au suferit
în istorie. Şi au învins în istorie cu suferinţe
de neînchipuit. A fost Holocaust. De aceea,
cunoaşterea istoriei evreilor din România
este deosebit de importantă, chiar dacă se
referă la o minoritate, astăzi, de 7-8 000 de
persoane. Cartea este o dovadă foarte grăitoare că evreii au trăit şi au creat bunăstare şi
dezvoltare economică, culturală, ştiinţifică”.
Valoarea ei este dată de „marca” lăsată de
evreii din Hârlău asupra oraşului lor. „Înainte
de cel de-al doilea război mondial, în România existau foarte multe lăcaşuri de cult
mozaic cu valoare de patrimoniu: un număr
de sinagogi de ordinul sutelor. Noi, astăzi,
mai avem 87 de sinagogi care au rămas în
viaţă şi trebuie să facem ceva să le redăm
viaţă. Este şi situaţia Sinagogii din Hârlău,
pe care o aveţi în carte. Este una din cele
mai frumoase sinagogi cu picturi din acea
perioadă. Această sinagogă o refacem. Am
fost, împreună cu profesorul Carol Iancu, la
lansarea de la Hârlău a cărţii şi, acolo, am
lansat, de asemenea, proiectul de refacere,
de reabilitare a acestui important lăcaş de

cult mozaic din România. […] Am dori să
facem cât mai multe astfel de lucrări de istorie a tuturor comunităţilor în mici localităţi
unde altă dată erau evrei. Există, în evidenţa
noastră, 827 de cimitire evreieşti, mărturii
ale unei populaţii evreieşti foarte dedicate
în practicarea cultului mozaic şi care avea
cimitirele sale. Noi încercăm să le păstrăm
„în viaţă”, mărturii ale existenţei acestei multitudini de comunităţi evreieşti în România”.
Relatând impresii de la lansarea cărţii la
Hârlău, dr. Aurel Vainer a amintit frumoasa
primire din partea autorităţilor şi a localnicilor
neevrei, succesul de care s-a bucurat cartea. Ca statistician la începuturile carierei,
vorbitorul a fost impresionat de bogăţia de
informaţii statistice oferite de autorul cărţii.
„Purtăm o răspundere pentru păstrarea şi
valorificarea moştenirii iudaice”, a conchis
el. O altă remarcă importantă privind monografia: doctorul Şmil, personajul celebru din
„Apus de soare” de Delavrancea, a existat în
realitate. Era originar din Hârlău. Relevantă
pentru gândirea lui Delavrancea - discuţia
între Ştefan cel Mare şi doctorul Şmil: „Durerea mea e durerea mea – îi spune Ştefan
cel Mare doctorului său – dar durerea ta este
multimilenară”.
Revenind în actualitate, vorbitorul a
considerat meritoriu faptul că, după 1989,
au fost înfiinţate şase centre de studiere a
iudaismului în România, primul fiind cel de pe
lângă Universitatea din Cluj, al cărei rector,
prof. univ. dr. Andrei Marga, este în prezent
preşedintele ICR. „Aceste centre au dat mulţi
masteranzi neevrei, oameni apropiaţi, astăzi,
de problemele istoriei evreilor din România”.
Referindu-se şi la monografii sau simpozioane consacrate unor comunităţi evreieşti,
domnia sa a dat două exemple: monografia
despre comunitatea din Satu Mare, scrisă de
un profesor de istorie neevreu, şi simpozionul
de la Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad,
despre evreii din comunităţi transilvănene.
Dr. Aurel Vainer a mulţumit vorbitorilor şi
tuturor celor prezenţi. În public – lideri ai
F.C.E.R. şi CEB, acad. prof. univ. dr. Florica
Dumitrescu, alte personalităţi culturale,
printre care – Delia Marga, traducătoarea
volumului de convorbiri între Habermas şi
Cardinalul Ratzinger, care avea să devină
Papă.

O datorie morală faţă
de comunitate, părinţi
şi Hârlăul natal
Cele menţionate mai sus au fost motivele
pentru care m-am decis să scriu cartea” – a
spus în cuvântul său prof.univ. dr.Carol Iancu. El a făcut o scurtă pezentare a istoriei
oraşului, referindu-se la documente care
atestă vechimea comunităţii evreieşti, a scos
în evidenţă valorile, bogăţiile culturale româneşti şi iudaice pe care le păstrează Hârlăul,
a amintit o serie de personalităţi evreieşti, originare din acest oraş, coexistenţa de-a lungul
timpului, a evreilor şi românilor, subliniind
gestul excepţional al primarului Ioan Agapi,
care a oprit evacuarea evreilor în timpul celui
de-al doilea război mondial. Carol Iancu şi-a
exprimat speranţa în refacerea minunatei
sinagogi din Hârlău care, împreună cu cele
două monumente creştine, bisericile ctitorite
de Ştefan cel Mare şi Petru Rareş, vor intra
în circuitul turistic din Moldova.

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS
BORIS MEHR

Lansări la Hârlău şi la Iaşi

Recenta vizită în România a profesorului
Carol Iancu a început în Hârlăul natal unde,
la 29 martie 2013, a avut loc lansarea cărţii
sale la Muzeul Viei şi Vinului. În deschiderea
întâlnirii, prof. Paul Iancu, directorul Muzeului şi, totodată, moderatorul manifestării,
l-a prezentat pe prof. univ. dr. Carol Iancu,
precum şi cartea, despre care a spus că
“vorbeşte despre oameni şi fapte demne
de istoria Hârlăului natal, oraşul copilăriei
şi adolescenţei autorului.
Prezentând lucrarea, prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon a spus: “Cartea în sine,
o amplă monografie a Comunităţii Evreilor
din Hârlău,… este o încercare de restituire
integrală a istoriei comunităţii hârlăoane
(sec.XIX- XX ). Această istorie este, în fapt,
propriul trecut al profesorului Carol Iancu şi
al familiei sale”.
Profund emoţionat, prof. univ. dr. Carol
Iancu a mulţumit în mod deosebit părinţi-

lor, profesorilor şi şcolii din Hârlău, unde a
învăţat “un umanism specific românesc”.
Deputat dr. Aurel Vainer, preşedintele
F.C.E.R., a subliniat: “În toţi anii existenţei
lor pe plaiuri româneşti, evreii au activat
pentru binele şi progresul ţării în care s-au
născut şi în care trăiau. Cartea lansată
astăzi, aici, prezintă aproape trei secole de
istorie, timp în care evreii din Hârlău, cândva
o populaţie majoritară în aceste locuri, au
lăsat o pecete importantă în istoria oraşului”.
Ing. Constantin Cernescu, primarul
oraşului, a apreciat în mod deosebit cartea
„Evreii din Hârlău. Istoria unei comunităţi”,
adăugând: „În viaţa spirituală a oraşului
Hârlău au lăsat urme adânci Ştefan cel
Mare, Petru Rareş şi Comunitatea Evreilor”.
O foarte interesantă prezentare video
a Sinagogii Mari din Hârlău a fost făcută
de ing. Rudy Marcovici, directorul C.A.P.I.F. C . E . R .
(Continuare în pag. 23)
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ANDREI CĂLĂRAŞU: „La 20 de ani de la revoluţie, numele meu
tot nu a fost repus pe genericele filmelor făcute de mine”

- Distincţiile nu au lipsit în cariera dvs.
Ce reprezintă Ordinul „Meritul Cultural”,
recent primit, mai ales că, aşa cum spunea preşedintele Băsescu, medalia a fost
acordată unor oameni care au susţinut
valorile comunităţii lor, dar şi pe cele ale
ţării?
- Într-adevăr, m-am bucurat adesea
de recunoaştere, dar acest Ordin mi-a
dat, pur şi simplu, viaţă, dat fiind că
l-am primit în ţara în care m-am născut
şi din mâna autorităţii celei mai înalte a
României. Am văzut, de-a lungul anilor, că
au fost decorate multe persoane şi chiar
m-am întreabat, dacă pentru tot ceea ce
am făcut eu aici, nu meritam o recunoaştere. Nu am spus nimănui nimic. Alături de
Călinescu şi Jean Georgescu, fac parte
dintre cei care au pus cinematografia română pe picioare. Eu nu primesc drepturi
de autor de pe urma filmelor mele pentru
că, plecând din ţară, numele mi-a fost
scos de pe genericul unor filme ca „Vacanţă la mare”, „Portretul unui necunoscut”
şi altele. Mi s-a propus să mă asociez
cu cineva ca să mi se facă dreptate, dar
eu nu ştiu cât mai am de trăit. Poate o
zi, poate două... de ce să mai dau altora
filmele mele acum?
Şi, în acest context, primesc un telefon
de la Aurel Vainer, care mă anunţa că
am primit acest Ordin, pentru tot ce am
făcut în România. Asta s-a întâmplat pe
24 ianuarie, şi apoi am văzut că încep să
treacă zilele fără nici o veste. Când am
fost, în sfârşit, chemat la Bucureşti, i-am
spus soţiei că trebuie să venim, pentru că
va fi ultima strălucire a stelei mele.
Şi, apropo de această sosire în România, aş vrea să-i mulţumesc lui Silviu
Vexler pentru purtarea excepţională faţă
de mine.
- Ce amintiri v-au venit în minte, când
aţi ajuns acasă, proaspăt decorat?
- Răspunsul începe cu foarte mulţi
ani în urmă. La un moment dat, am făcut
un film în care trebuia să opresc un tren
în gara Câmpina. I-am dat un telefon
ministrului adjunct al căilor ferate, Teodor
Blumenfeld, care însă mi-a spus că nu
mă putea ajuta şi că trebuia să vorbesc
cu şeful de gară.
Aşa am făcut, omul a oprit trenul şi
eu mi-am îmbrăcat oamenii în uniforme
nemţeşti şi româneşti, iar eu mi-am pus
una de colonel neamţ. În tren, era o babă
care avea un coş cu ouă şi nu m-a lăsat
până nu mi le-a dat în dar, zicând că,
în sfârşit, „veniră ai noştri”. La Gara de
Nord, m-au aşteptat unii, care mi-au pus
ochelari negri la ochi şi m-au dus undeva,
mai târziu mi-am dat seama că eram la
Rahova. M-au băgat într-o celulă şi mi-au
spus: „Dezbracă-te şi stai aici, cu faţa la
perete”. Un alt deţinut m-a întrebat cine
eram, ce meserie aveam şi de ce mă
luaseră aşa, dintr-o dată. Omul era mirat,
pentru că, spunea el, pe el îl arestaseră de
zece ani şi nimeni nu stătuse vreodată de
vorbă cu el. Era fostul medic al Palatului,
dr. Mamulea. I-am dat o ţigară şi am vrut
să mă aşez pe pat. Imediat, s-a auzit o
voce care îmi poruncea să stau în picioare, lângă pat.
- Cum a decurs primul interogatoriu?
- După 2-3 ore, o voce mi-a ordonat
să mă îmbrac, au intrat, mi-au pus iar
ochelarii şi m-au dus undeva, pe scări.
S-a deschis o uşă, înăuntru era o masă
rotundă, la care şedeau mai mulţi oameni.
Le-am explicat că eram regizor de film,
evreu, deci niciodată nu aş fi putut să fiu
sau să îi regret pe nazişti. „Te-au învăţat
să spui că eşti evreu. Eşti un bandit de
legionar”. Eu am insistat că sunt evreu
şi mă chemase iniţial Bernard Gropper.
Mi-am schimbat numele când am intrat
în teatru şi am vrut să uit cât am suferit.
Directorul teatrului, Alexandru Finţi, mi-a
dat numele de Andrei, după fiul său, şi
de Călăraşu, după numele lagărului unde
fusesem închis.
- Cum a luat sfârşit detenţia dvs?
- După interogatoriu, m-au dus din nou
în celulă, unde am mai stat vreo 15 zile.

A fost ceva cumplit. La un moment dat,
au început să mă doară dinţii şi am cerut
un doctor, care a venit după vreo opt ore.
Nu m-a consultat, ci doar de la uşă m-a
întrebat ce aveam, iar când i-am spus că
mă dureau dinţii, mi-a zis că o să treacă
şi a plecat. O altă umilinţă era ieşirea la
toaletă când, în trei minute, trebuia să îţi
faci nevoile, să
te speli, totul.
- După cele
15 zile, aţi fost
pur şi simplu
eliberat, fără
alte comentarii?
- M-au scos
din nou din celulă, m-au dus
sus, la sala de
interogatoriu şi
mi-au spus că
se convinseseră că spusesem adevărul,
că eram evreu,
regizor de film
şi profesor la
Institutul de
Artă Teatrală
şi Cinematografică. Mi-au
mai pus o singură întrebare:
de ce nu eram
membru de
partid. Le-am
explicat că nu
făceam politică şi că eu mă
ocupam numai
de artă. Lucrasem şi la Teatrul Armatei,
unde mă iubeau mari actori, precum Calboreanu, Vraca, Scărlătescu, Manolescu
şi alţii. Eu eram prieten cu toţi dar, mai
presus, iubeam teatrul.
- Înainte de comunişti, v-aţi întâlnit cu
alţi torţionari?
- Da, am fost în Trenul Morţii, împreună
cu tatăl şi fratele meu. Pe 21 iunie 1941,
toţi evreii fuseseră chemaţi să li se dea
aşa-zisele bilete de liber. Apoi, ne-am
dus acasă, iar tatăl meu a spus aşa: „Eu
am două staţii de benzină, am fost acţionar la o fabrică de ţesături, iar toţi banii
strânşi de mine, trei milioane de lei, sunt
în această valiză. Acum, îmbrăcaţi-vă cu
toţii gros, ca să mergem în beci, să ne
ascundem!”
Şi aşa, îmbrăcaţi gros, ne-au luat şi
ne-au urcat în Trenul Morţii. Înainte să
ne urce în tren, ne ţinuseră închişi şi, pe
la 12 noaptea, ne-au spus că urma să
ne ducă undeva unde n-o să ne mai fie
frică. Doamne, ne-am zis, poate ne lasă
să ne ducem acasă! În schimb, am ajuns
la gară, şi acolo ni s-a ordonat să ne întindem pe jos, cu faţa în sus. Marele meu
noroc a fost cu nu aveam nici un dinte de
aur, nici un inel. Dacă aveai, îţi smulgeau
dinţii şi îţi tăiau degetele pe care aveai
inele. Aşa maltrataţi, ne-au urcat în tren.
Într-un sfert de oră, am leşinat şi apoi
nu mai ştiu nimic până ce am ajuns la
Roman. Acolo, la insistenţele Vioricăi
Agarici, comandantul Crucii Roşii, vagonul a fost deschis şi cadavrele au fost
aruncate afară. M-au aruncat şi pe mine,
iar eu am mişcat un picior. Atunci m-au
spălat cu un furtun, mi-au dat să beau
oleacă de ceai, am deschis ochii şi m-au
întrebat cum mă simţeam. „Mai binişor”,
am răspuns. Muriseră, pe drum, vreo sută
şi ceva de oameni, din cauza căldurii şi
a ciomăgelilor. Pe mine mă împuşcaseră
într-un picior şi, de atunci, merg aşa greu.
- Cum v-aţi hotărât să plecaţi în Israel?
- Culmea este că, după venirea comuniştilor la putere, eu nu am depus
niciodată actele să emigrez. Într-o zi, pe
când eram în oraş, la o plimbare, soţia
rămăsese acasă şi i-am dat un telefon
să întreb dacă, la întoarcere, trebuia să
cumpăr pâine sau altceva. Foarte speriată, mi-a povestit că o sunase un domn

că ne veniseră actele de plecare şi să
mă duc la Comandamentul Miliţiei. Ea
răspunsese că trebuie să fie o greşeală,
deoarece noi nu depusesem actele, dar
omul i-a explicat că era o mare cinste
care ni se făcea şi o dovadă de încredere.
M-am dus imediat la Miliţie, am spus
că nu cerusem să plecăm, am dat de un
plutonier major
cu care lucrasem la filmul
„Portretul unui
necunoscut”,
dar am obţinut aceeaşi
replică: „Asta
este o cinste,
o mare cinste
şi nu trebuie
să faci nimic
şi poţi să iei cu
dumneata ce
vrei”.
Şi aşa am
plecat, împreună cu părinţii mei, iar în
avion am avut
mari emoţii, ca
nu cumva să
ne întoarcem
înapoi, la Bucureşti.
- Şi totuşi,
cum se explică
această misterioasă plecare, aprobată
înainte de a fi
cerută?
- Nenorocirea cea mare a fost că, într-o zi, Constanţa Crăciun, care întotdeauna venea
la vizionări, împreună cu Leonte Răutu, a
sosit la studioul unde filmam şi mi-a spus
că la prânz să dau drumul întregii echipe,
pentru că urma să îmi aducă o tânără
actriţă, să văd dacă avea talent. Nu am
întrebat cine era, nici ea nu mi-a spus. A
venit domnişoara, puţin cam grasă, dar
cu un cap interesant, am pus-o să se
mişte pe scenă. După câteva ore, am dat
verdictul: „E o catastrofă”. Toţi s-au luat
cu mânile de păr şi mi-au spus, în şoaptă:
„Taci, domnule, ştii cine este? Este fiica
tovarăşului Dej!”
Toată ziua aceea, m-am simţit întors
pe dos. „Doamne, ce-am păţit? Ce-am
putut eu să fac acolo?”, mă tot întrebam.
Apoi, mi s-a dat să fac un film la
Stadionul Republcii, unde erau 50.000
de oameni. I-am luat asistenţi pe Dinu
Negreanu şi pe Hero Lupescu. Dintr-o
dată, a apărut o delegaţie, condusă
de Gheorghiu Dej, care a întrebat cine
era Andrei Călăraşu şi a spus „Bravo,
dom����������������������������������
’ne�������������������������������
! Ai făcut un spectacol de toată cinstea. Eşti membru de partid?”
I-am răspuns că nu eram şi a dat dispoziţie ca a doua zi să fiu făcut membru de
partid.
Am venit acasă, i-am povestit nevesti-mii, nu am dormit toată noaptea, iar a
doua zi, la şedinţă, după ce m-a lăudat
toată lumea şi m-a recomandat să fiu
membru de partid, mi s-a cerut să iau
cuvântul. Eu nu prea mi-am dat seama ce
spun. M-am ridicat în picioare şi am zis că
nu eram pregătit. La aceste cuvinte, s-a
creat o rumoare şi au început să plece toţi.
A venit la studiou un tovarăş Bordeianu,
evreu din Botoşani, dar un om rău. Mi-a
spus că am distrus organizaţia, că nu îmi
dau seama ce însemna să fiu membru
de partid. Eu i-am replicat că aveam deja
„Ordinul Muncii” ca om de teatru şi de film,
dar la politică trebuia o pregătire specială,
pe care eu n-o aveam. Apoi, a venit la
Institut cineva, care mi-a spus: „Tovarăşe
Călăraşu, te iubim cu toţii, dar dacă nu ai
lumina partidului, nu poţi face film”.
După o altă zi, a venit altcineva la
mine şi, fără să se prezinte, mi-a spus
că „ar vrea să se întâlnească cu mine o
dată pe săptămână”. La prima întâlnire,
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care a avut loc la o cofetărie, mi-a spus
că eram propus să plec la Praga, unde se
prezenta filmul meu „Alo, aţi greşit numărul”. Trebuia să plec cu ministrul Culturii,
cu Rodica Tăpălagă, şi să fiu atent la ce
vorbeau toţi între ei. La întoarcere, când
am zis că totul fusese bine şi nimeni nu
spusese nimic deosebit, mi s-a pus din
nou în vedere că, dacă nu voiam să fiu
serios, nu o să mai pot face filme.
Totul s-a terminat, apoi, când a trebuit
să opresc nişte filmări în Piaţa Palatului,
am fost iar băgat într-o maşină, mi s-au
pus iar ochelari negri şi cineva a ţipat la
mine „Dumnezeii tăi de jidan, îţi baţi joc
de noi?! În viaţa ta n-o să mai faci film,
bestie afurisită, dacă nu ne ajuţi!” M-au
dus la Băneasa, mi-au explicat că partidul
trebuie ajutat şi, când m-au adus înapoi,
m-am dus direct la Constanţa Crăciun şi
am început să plâng ca un copil, că nu
mai puteam să suport.
Într-una din zilele următoare, am fost
dus la Procuratură, de unde se vedea
casa mea de pe Batişte. „Vezi, acolo e
casa ta, tu eşti aici. Ce rost are să stai
aici, când ai putea să fii acasă? Spune ce
face ăla, ce face ălălaltu.” Era un sistem
care băga frică în fiecare. Erau informatori
peste tot.
- Şi după asta, dvs şi întregii familii vi
s-a aprobat plecarea, deşi nu ceruserăţi
niciodată aşa ceva. Probabil că deveniserăţi persona non grata. Când aţi ajuns
în Israel, eraţi cunoscut de cei de acolo?
- Dimpotrivă. Cel de la Sohnut m-a
întrebat cu ce mă ocupam şi, când i-am
spus că eram regizor, m-a sfătuit să învăţ
repede altceva, pentru că din asta nu o
să pot trăi. Vă imaginaţi ce disperare m-a
cuprins.
- Cum găsiţi acum atmosfera din
România şi modul în care sunt promovate
şi recunoscute valorile?
- Antisemitismul există şi nu va dispărea niciodată, dovadă şi intervenţia de la
Academie a lui Vladimir Iliescu. Dar mai
e ceva. După mai bine de 20 de ani de la
căderea comunismului, am rugat să mi
se pună din nou numele pe genericele
filmelor făcute de mine, şi unde eu nu mai
apar. Nu s-a făcut nici până acum.
Nu mi s-a dat nici o explicaţie. Fiecare
îşi vede de propria persoană şi numai
de el. Numele meu a fost dat la o parte,
apoi uitat. Iuliana Marciuc a făcut un film
despre mine, a fost şi în Israel, acum vreo
10 ani. Şi Radu Beligan este un om la
care trebuie să mă închin. Am fost o dată
în ţară, în 1983, la invitaţia Rabinului Rosen, cu o echipă a televiziunii israeliene.
Am filmat lucruri extraordinare şi cine a
văzut filmul, a văzut că aici sunt oameni
valoroşi, poeţi, actori, doctori. Acum vreo
doi ani, am adus filmul la Festivalul Filmului Evreiesc, arătând ce văzusem eu
în România, iar pelicula a fost premiată.
Televiziunea israeliană a fost inaugurată abia prin 1968, pentru că Ben Gurion
nu era de acord. El nu voia televiziune.
Atunci, s-a dorit o televiziune în limba
arabă şi au venit profesionişti de peste tot,
din America, Anglia, Germania. Au venit,
ca şi mine, ca olim, dar nu s-a ajuns la
nici un rezultat. Eu am fost singurul care a
reuşit să inaugureze în Israel televiziunea
în limba arabă, deşi nu vorbeam această
limbă.
- Ce părere aveţi acum despre cinematografia românească?
Şi cinematografia românească, şi cea
israeliană, au succes afară, dar nu se
ridică la nivelul necesar pentru a lua un
Oscar, pentru că filmele au succes datorită unor subiecte care şochează în lumea
occidentală. De pildă, cine ar înţelege
de ce nu poţi face un chiuretaj într-o ţară
normală. La fel, în cazul filmelor israeliene
despre relaţiile cu arabii. Oscarul nu se dă
doar pentru astfel de subiecte, ci pentru
valoarea unui film, indiferent de subiect.
Eu am fost pe punctul de a face un film cu
Spielberg despre Trenul Morţii. Tineretul o
să reuşească şi chiar trebuie să reuşească, dar concepţia cinematografică nu este
încă ceea ce ar trebui să fie. Este, ca să
spun aşa, un fel de teatru filmat.
- Vă mulţumesc.
ALEXANDRU MARINESCU
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Cum i-au salvat bulgarii pe evrei

În timpul celui de-al doilea război mondial, un larg consens al Bisericii
ortodoxe, parlamentarilor, societăţii civile şi cetăţenilor dintr-o ţară vecină a
reuşit să anihileze o măsură care ar fi dus la deportarea evreilor în lagărele
morţii. Ţara unde s-a întâmplat acest lucru a fost Bulgaria, aliată a Germaniei
în timpul războiului. Ea a demonstrat prin acest gest că, prin unificarea forţelor pentru acelaşi ţel, se poate ajunge la evitarea unor decizii care, la prima
vedere, păreau implacabile. Astfel, Bulgaria se alătură unor ţări, cum a fost
şi Danemarca, în eforturile de salvare a concetăţenilor lor evrei.
Istoria evreilor din Bulgaria în
timpul Holocaustului a început prin
protestele masive în Parlament şi
petiţiile unor organizaţii ale societăţii
civile, organizaţii profesionale, ale
unor deputaţi şi foşti membri ai guvernului, împotriva introducerii legilor
rasiale antievreieşti, considerate „anticonstituţionale şi degradante pentru
minoritatea evreiască”. În acelaşi timp,
personalităţi importante din Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe au criticat
deschis legea. Protestele s-au înteţit
când s-a aflat că unui număr de
11.000 de evrei din zonele care odinioară aparţinuseră Bulgariei şi care
au fost ocupate de armata germană
şi predate spre administraţie Bulgariei
(Macedonia, Tracia de la Marea Egee
şi oraşul Pirot), nu li s-a acordat cetăţenia bulgară şi, mai târziu, au fost
adunaţi şi deportaţi în lagărele morţii.
Când, în 1943, guvernul pronazist
bulgar a acceptat cererea Germaniei
şi a dat dispoziţie pentru deportarea
evreilor din Bulgaria propriu-zisă, care
aveau cetăţenia bulgară, opoziţia şi
protestele populaţiei, ale unei părţi
a oamenilor politici, şi ale clerului ortodox au fost atât de puternice încât
regele Boris, chiar dacă nu a revocat
dispoziţia de deportare, nu a pus-o
niciodată în aplicare.
Ambasada Bulgariei din Bucureşti
a dorit să marcheze 70 de ani de la
acest eveniment, prin deschiderea la
Muzeul Naţional de Istorie a României
a unei expoziţii, intitulate „Puterea
societăţii civile în timpul Holocaustului. Povestea bulgară 1940-1944”.
Prin afişele expuse, două câte două,
despre acelaşi eveniment s-a dorit
prezentarea măsurilor antisemite ale
guvernului bulgar din perioada 19411943 şi a reacţiilor societăţii civile
bulgare faţă de aceleaşi evenimente.
Alte afişe prezentau istoria evreilor din
Bulgaria şi legăturile lor cu societatea
bulgară.
Expoziţia a fost deschisă de dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, director
general al Muzeului Naţional de Istorie
a României, care a subliniat importanţa acestei manifestări şi anume de a
se cunoaşte ce s-a întâmplat cu evreii
din ţara vecină în timpul celui de-al

doilea război mondial.
„În ciuda politicii pronaziste a
Sofiei, Bulgaria a dat un exemplu
în stoparea deportărilor evreilor şi
aceasta datorită unor eforturi comune
ale populaţiei ţării, atât ale societăţii
civile cât şi a mii de persoane individuale, consecinţa fiind că regele
Boris al III-lea a refuzat să deporteze
peste 40.000 de evrei. Istoria evreilor
bulgari dovedeşte că Holocaustul
nu a fost inevitabil”, a declarat, la
rândul său, E.S. Aleksandar Filipov,

ambasadorul Republicii Bulgaria la
Bucureşti. El a mai spus, cu părere
de rău, că, din cauza dificultăţilor istorice, poporul bulgar nu a fost preţuit
aşa cum trebuia. Salvarea evreilor, a
arătat A. Filipov, este mesajul nostru
către lume iar această expoziţie va
îmbogăţi cunoştinţele oamenilor
despre Bulgaria”.
În cuvântarea rostită, deputat dr.
Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,
a făcut o comparaţie între reacţia
societăţii bulgare, multiplele forme
de solidarizare împotriva măsurilor
antievreieşti, şi cea a societăţii române, în care au lipsit protestele pe
scară largă ale populaţiei împotriva
regimului Antonescu sau împotriva
deportării evreilor, cu toate că s-au
înregistrat proteste din partea unor
oameni politici democraţi precum şi
gesturi de salvare din partea unui număr de români, inclusiv înalţi membri
ai clerului ortodox. Dacă în Bulgaria
acţiunea de a opri deportările a avut
succes, în România, mai puţin. Abia
după cotitura înregistrată în desfăşurarea războiului, mai ales după

înfrângerea armatei germane la Stalingrad, Antonescu a oprit deportările
la Belzec. Expoziţia organizată de
ambasadă are o valoare deosebită
pentru cunoaşterea situaţiei reale din
ţara vecină. Memoria Holocaustului
trebuie păstrată pentru ca, în viitor, să
nu se mai permită niciodată repetarea
unor astfel de acte împotriva semenilor, numai fiindcă ar fi de o altă etnie,
a sublinuat preşedintele F.C.E.R.
Deputatul Nicolae Mircovici, reprezentantul etniei bulgare din România,
a scos în evidenţă valoarea de simbol
a acestei expoziţii. Atitudinea populaţiei bulgare în timpul celui de-al doilea
război modial s-a datorat şi faptului
că, de-a lungul istoriei, bulgarii au
fost un popor care a trăit în robie şi
care a fost prigonit din cauza credinţei
sale. Aşa au ajuns numeroşi bulgari,
inclusiv strămoşii lui, să fie persecutaţi

deoarece erau catolici. Niciodată nu
trebuie uitate atitudinea sufletească
şi sprijinul bulgarilor de rând pentru
populaţia evreiască din Bulgaria. Ca
membru al Grupului Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale, poate afirma
că s-au angajat cu toţii să adopte o
poziţie unitară în combaterea negaţionismului şi discriminării, a subliniat
deputatul bulgar.
La vernisaj au participat reprezentanţi ai ambasadelor străine, istorici,
muzeografi, membri ai comunităţii
evreieşti. A fost de faţă şi dr. Irina
Cajal-Marin, subsecretar de stat în Ministerul Culturii şi director de imagine
al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România. Proiectul expoziţional
este rodul colaborării între Institutul
Cultural de Stat de pe lângă Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria şi Centrul pentru Studii Evreieşti
din cadrul Universității “Sf. Kliment
Ohridski”, din Sofia, pe de o parte, şi
Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti, de cealaltă parte.
MAGDALENA PORUMBARU

M AT I N E U T E S
„VIAŢĂ ŞI DESTIN”,
de VASILI GROSSMAN
„După-amiezile TES – Teatru în lectură”, lăudabilă iniţiativă a actualei conduceri a TES, îmbină
arta cu educaţia, atrag tinerii - majoritatea publicului sunt liceeni - spre o lume cvasi-necunoscută
pentru ei: civilizaţie, istorie, suferinţă evreiască. O
fac prin selecţii din cărţi ale unor scriitori evrei reprezentativi ai secolului XX şi XXI şi orchestrarea
lor în spectacol-lectură. De data aceasta, pivotul
a fost „Viaţă şi destin”, de Vasili Grossman, mai
exact, fragmente-cheie pentru familiarizarea prin
catharsis, nu prelegeri, a tinerilor cu marile falii ale
umanităţii din secolul trecut. Totul - interpretat la altitudinea cu care ne-au obişnuit dăruiţii actori ai TES
din toate generaţiile. Drept prolog, reprezentantul
Editurii „Polirom”, care a publicat „Viaţă şi destin”,
Alin Croitoru, a trecut în revistă seriile din literatura
universală ale „Polirom”, mult căutate pe piaţa cărţii, indicator cert al succesului. Secretarul literar al
TES, reputatul om de cultură Alexandru Şahighian,
a pus în ecuaţie împrejurările de viaţă din care s-a
născut cartea, destinul omului şi al operei. Vasili
Grossman a dedicat cartea mamei sale, ucisă în
Holocaust pe teritoriul fostei URSS, când Berdicev,
oraşul natal, a fost ocupat de armatele naziste;
când colaboraţionişti ucraineni „le-au dat o mână
de ajutor” în „operaţiunea” de exterminare a evreilor.
Scriitorul, înrolat voluntar în armata sovietică, devine
reporter de front şi scrie despre apărarea Moscovei,
Stalingradului, oraşului Kursk, cucerirea Berlinului.
Poate nu întâmplător a fost ales Vasili Grossman,
autor, printre altele, al romanului „Stalingrad”. S-au
împlinit anul acesta 70 de ani de la bătălia care a
schimbat soarta războiului, implicit, soarta evreilor
români, urmând să fie deportaţi, toţi, în lagărul de
la Belzec. Subiectul a fost abordat cum se cuvine
la ceremonia de la Parlamentul României de unul
din invitaţii de onoare ai „După-amiezii TES”, preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, alături
de cunoscutul actor şi regizor israelian, originar din
România, Nico Nitai, recent decorat de preşedintele
României pentru opera de ambasador cultural al
României în lume.
Dacă omul e muritor, lucrarea spiritului său – nu.
Aşa s-a întâmplat şi cu acest volum al lui Grossman: a apărut, mai întâi, în Occident, „strecurat”
în Elveţia de cunoscutul disident Andrei Saharov.
Abia în epoca „perestroicii”, „Viaţă şi destin” avea
să vadă lumina tiparului în limba şi ţara de baştină.
Dar a făcut, cu adevărat, carieră internaţională în
secolul XXI, pentru că e simptomatică nu numai prin
cutremurătoarele pagini despre Holocaust, dar şi
prin recunoaşterea greşelii autorului de a fi crezut că
totalitarismul ar avea legătură cu teoria - fantasmă a
creării unei lumi fără crize, şomaj, inegalităţi sociale,
discriminări etnice.
Directorul TES, Maia Morgenstern, a anunţat-o
pe Ludmila Uliţkaia, „invitata” teatrului în lectură la
TES, în aprilie, şi a îndemnat publicul la prăjiturele
şi ceai, ca-n ceainăriile evreieşti din anii interbelici.
IULIA DELEANU

A s u m a r e a i s t o r iei - un pas pe care mulţi încă nu-l concep

Una dintre cele mai dificile probleme
cu care se confruntă aproape toate ţările
într-un moment sau altul este asumarea
faptelor comise într-o perioadă a istoriei
lor. Au existat “curajoşi” care, în faţa unei
realităţi inconturnabile şi conştienţi că altfel
nu vor putea merge înainte, au făcut-o şi,
printre aceste ţări, de ce să nu recunoaştem,
s-a aflat şi Germania. Este adevărat şi că,
în faţa mărturiilor a mii de oameni, a mii de
victime, a existenţei miilor de documente
(de curând au fost deschise arhive germane
care aruncă o lumină crudă asupra felului în
care au fost organizate şi conduse lagărele
morţii, asupra numărului lor, mult mai mare
decât se cunoştea până acum), era şi greu
să nu accepte răspunderea pentru faptele
ei. Dar, ar fi putut găsi, eventual, argumente,
circumstanţe atenuante, dar nu s-a recurs
la ele.
În acest context, este interesant şi cazul
Franţei care, până pe la jumătatea anilor
’60, a susţinut ideea rezistenţei generale
faţă de ocupantul german. Or, aşa cum s-a
dezvăluit mai târziu, sintagma nu era adevărată: o parte destul de mare a francezilor
era fie indiferentă, fie dispusă să colaboreze, iar lupta de rezistenţă a luat dimensiuni
mai mari abia când germanii au început să-i
ducă pe francezi la muncă în Germania.

Desigur, au existat rezistenţi de la începutul
războiului – grupuri de regalişti, de partizani
ai generalului De Gaulle, apoi, când Germania a declarat război URSS, de comunişti. A
existat sprijinul Serviciilor secrete britanice,
dar adevăratul război subteran împotriva
ocupantului german s-a lansat, aşa cum am
arătat, mai târziu. Deportarea evreilor s-a
realizat fără multe proteste şi abia prin anii
‘90 s-a descoperit că guvernul de la Vichy
a fost atât de ultrazelos încât i-a deportat
şi pe copii, deşi nemţii au cerut deportatea
evreilor de la 16 ani în sus. A fost foarte greu
să risipeşti toate legendele şi să-ţi asumi
adevărul, dar până la urmă s-a făcut. Şi
exemplele pot să continue…
În ţara noastră, lucrurile s-au mişcat
mult mai greu. Se ştie că, sub regimul
comunist, s-a vorbit foarte puţin despre ce
s-a întâmplat cu evreii, s-a scris mai mult
despre Auschwitz (unde au ajuns deportaţi
din Ardealul de nord, aflat sub ocupaţie
ungară), uneori despre Vapniarca (lagăr
pentru evreii comunişti), puţin despre pogromuri, nimic sau aproape nimic despre
Transnistria. Dezbaterile au început după
1990, au durat mult timp şi s-au finalizat cu
acceptarea concluziilor Raportului “Wiesel”
şi asumarea oficială de către România a
răspunderii faţă de faptele comise împotriva

evreilor în perioada regimului Antonescu.
Dar aceasta nu înseamnă că toată lumea a fost sau este de acord. Concluziile
Raportului şi poziţia oficială a României sunt
contestate de reprezentanţii unor grupuri
care, fie că neagă Holocaustul, în general,
fie Holocaustul din România, fie îi acuză pe
evrei că, de fapt, au fost vinovaţi şi pe bună
dreptate au fost deportaţi. Nici mărturiile,
nici documentele nu îi conving şi-şi expun
cu vehemenţă punctele de vedere contrare,
dar nu pe baza unor fapte, ci a unor prejudecăţi, clişee, argumente lipsite de susţinere,
sentimente adverse faţă de evrei. Şi aici,
primirea documentarului “Odessa” al regizorului Florin Iepan este ilustrativă.
Nu vreau să vorbesc despre conţinutul
filmului, ci despre reacţiile unui grup de
persoane care au asistat la proiectarea
filmului la Ambasada Cehiei. După prezentare, au urmat discuţii şi membrii grupului
s-au lansat în cele mai vehemente atacuri
împotriva regizorului, acuzându-l de lipsă de
documentare, de scopuri oculte, au sugerat
că ar fi fost finanţat de cine ştie cine, au
negat criticile împotriva lui Ion Antonescu
(considerat un mare patriot) şi au venit cu
varianta alternativă a Holocaustului românesc, autorii fiind, bineînţeles, evreii! Nu
s-au lăsat convinşi nici de documente, nici

de mărturiile unor supravieţuitori ai deportărilor în Transnistria. Se pare că ar fi vorba
de un grup organizat care se duce în fiecare
loc unde se proiectează filmul, face scandal,
provocând , într-un caz, chiar întreruperea
proiecţiei
Oare ce-ar trebui făcut pentru ca astfel
de oameni şi nu numai ei, - numărul lor este
mult mai mare – să-şi asume istoria, să conştientizeze că astfel de lucruri s-au întâmplat
şi în România şi să-şi dea seama că nu se
poate progresa decât recunoscând un lucru
dureros. Trist este că poziţii negaţioniste se
perpetuează, chiar la a doua, dacă nu şi la
a treia generaţie după război. Poate sunt
necesare eforturi mai mari, poate trebuie
găsite alte forme prin care să se prezinte
capitolele sumbre din istoria României. Poate ar trebui ca societatea civilă românească
să-şi asume un rol mai mare în acest proces
de educaţie, de elucidare a adevărului, să
se vadă că nu numai evreii afirmă existenţa
Holocaustului românesc. In fond, aşa cum a
spus de multe ori Alexandru Florian, directorul Institutului “Elie Wiesel” (şi nu numai el),
Holocaustul nu este o problemă evreiască,
ci una a istoriei României.
EVA GALAMBOS
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HARY VIGDAR Z.L. – un preşedinte de comunitate modest,
respectat, îndrăgit
secretarul general al Federaţiei, ing. Albert Kupferberg, a amintit că regretatul
preşedinte al C.E. Bacău a fost membru
în Consiliul de Conducere al F.C.E.R.,
a adus nenumărate servicii obştii sale
şi comunităţii evreieşti din România, în
general. Un exemplu: asigurarea tăierii
rituale conform prescripţiei religioase
privind carnea caşer. „Era un om modest,
care s-a făcut foarte respectat şi îndrăgit
de toţi cei care l-au cunoscut. Dispariţia
lui Hary Vigdar este o pierdere grea pentru comunitatea evreiască din România.
„Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România va continua să fie alături de
comunitatea din Bacău, sprijinindu-i activitatea”, a arătat vorbitorul, mulţumind
tuturor celor veniţi să-şi ia rămas bun de
la cel care a fost preşedinte al comunităţii
evreilor băcăuani. A. Kupferberg a transmis şi mesajul preşedintelui Comunităţii
din Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, care a
aflat cu întârziere de nefericita pierdere
a lui Hary Vigdar z.l. şi nu s-a mai putut
încadra în timp util ca să participe la acest
ultim omagiu adus celui dispărut.
„Am găsit în Hary Vigdar un colaborator şi un prieten”, a dat expresie simţămintelor sale directorul Casei Corpului
Didactic „George Tăbăcaru”, prof. Gabriel
Stan, unul din promotorii introducerii
studiului istoriei Holocaustului în şcoli,
iniţiator şi popularizator al multor simpozioane pe această temă, împreună cu
AERVH, INSHR şi fireşte, comunitatea
locală. „Un om cald, blând, binevoitor,
care n-a spus vreodată «nu» ori de câte
ori i-am solicitat colaborarea”. Vorbitorul a
transmis mesajele de condoleanţe adresate comunităţii şi soţiei celui dispărut,
Bianca Vigdar, din partea profesorului
Carol Iancu, de la Universitatea din
Montpellier, şi a copiilor Marelui Rabin

dr. Alexandru Şafran, Esther Starobinski
şi Avinoam Şafran: reverenţă pentru toate
diligenţele întreprinse spre păstrarea memoriei tatălui lor, originar din Bacău. „M-a
onorat cu prietenia lui”, a spus despre cel
plecat dintre noi, preşedintele Asociaţiei
Naţionale „Cultul Eroilor” – Filiala Bacău,
col.( r ) şi consilier la Consiliul Judedeţean
local, Paul Valerian Timofte. „Şi-a iubit
neamul şi ţara, a omagiat de fiecare dată,
la Ziua Eroilor, ostaşii evrei şi neevrei
căzuţi în războaiele de independenţă şi
reîntregire a României”. „A fost un om
plin de bun simţ, devotat comunităţii,
devotat cu dragoste soţiei sale. Când
pleca dimineaţa la serviciu, ne saluta pe
mine şi pe soţul meu”, a spus Andreea
Iftime, vecină cu familia Vigdar. „Ce face
tineretul?, ne întreba, adăugând – pentru că sănătatea soţiei era precară: “Mă
bazez pe voi!“ Bazaţi-vă pe noi, domnule
Vigdar!. „Un preşedinte care avut grijă de
toţi membrii comunităţii”, au fost cuvintele
unui colaborator apropiat: oficiantul de
cult Heinrich Brif.
Cu tristeţe s-a alăturat mesajelor de
condoleanţe şi ing. Rudy Marcovici: „Cu
deosebită părere de rău, anunţ dispariţia,
după o grea suferinţă, a celui care a fost
Hary Vigdar (z.l.), preşedintele Comunităţii Evreilor din Bacău, vechi şi respectat
prieten şi colaborator apropiat al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România,
al meu şi, desigur, al evreilor din Bacău.
Ceremonia de înhumare a avut loc pe
7 aprilie 2013. Am participat du deosebită
mâhnire la această ceremonie. Condoleanţe familiei şi în special soţiei regretatului
Hari Vigdar.”
Coroane şi flori au însoţit cuvintele.
Serviciul religios a fost oficiat de Rabinul
Rafael Shaffer şi Heinrich Brif.
Fie-i amintirea binecuvântată! (I.D.)

De curând, comunitatea evreilor şi-a
pierdut un prieten drag şi valoros. La
vârsta de 93 de ani, maestrul Constantin
Vişinescu, cel care a stat alături de evrei
în timpuri de prigoană, a trecut în nefiinţă.
Intelectual cu pregătire deosebită – a
urmat Facultatea de Drept şi şi-a luat
Doctoratul la Sorbona, dar a frecventat
încă trei facultăţi – Litere, Filosofie şi
Conservator (actorie) – av. Constantin
Vişinescu, unul dintre „stelele Baroului”,
a fost întreaga lui viaţă un adevărat democrat, cu gândire antifascistă, un mare
prieten al evreilor. A acceptat, deşi probabil era conştient de riscurile pe care şi le
asumă, să participe în 1951 ca apărător
în cadrul procesului sioniştilor, intentat
de regimul comunist împotriva liderilor
mişcării, dar printre clienţii lui s-au aflat şi
alte personalităţi prigonite de comunişti.
Acceptând să pledeze în procesul sioniştilor, este arestat de Securitate iar, după o
lungă anchetă, în decursul căreia a fost
torturat, este internat în lagărul de muncă
de la Canalul Dunăre-Marea Neagră, de
unde este eliberat in 1954. Îşi continuă
activitatea juridică şi, în 1972, primeşte
din partea guvernului RFG decoraţia „Das
Bundesverdienstkreuz“ (corespunzătoare
Legiunii de Onoare franceze) pentru merite juridice.
După revoluţie, reînfiinţează Partidul
Democrat, fiind ales preşedinte executiv
şi apoi preşedinte de onoare, funcţii din
care se retrage în 1996. In 1990, înfiinţează, împreună cu ziaristul Victor Bârlădeanu, Asociaţia Culturală de Prietenie
România-Israel. În 2002, conducerea

Baroului Bucureşti i-a acordat calitatea de
Membru de Onoare, iar în 2005 – diploma
de merit pentru activitate juridică de 40
de ani. În 1996, Preşedinţia României i-a
acordat „Crucea Comemorativă a Celui
de-al Doilea Război Mondial“ pentru servicii militare aduse statului român. A scris
studii de specialitate şi articole în reviste
de drept şi literare, dintre care amintim:
“Principii de Drept în Administraţia publică
din România” (1992), “Observaţii juridice inedite în procesul Caragiale-Caion“
(1998), “Viaţa între destin şi istorie“
(2005), “Umbre purpurii”, volum de memorialistică, scris împreună cu doctorul
Andrei Voinea.
Ceremonia funerară s-a desfăşurat
la Cimitirul Belu, în prezenţa familiei,
prietenilor, a unor membri ai Uniunii Avocaţilor, a unor reprezentanţi ai Universităţii
Bucureşti. F.C.E.R. a fost reprezentată
de vicepreşedintele ing. Paul Schwartz.
După încheierea ceremoniei funerare,
efectuată de un sobor de preoţi şi un cor
al studenţilor de la Teologie, au fost rostite
cuvinte de adio. Dr. David Pestoiu, parohul parohiei Flămânda, de care a aparţinut
decedatul, l-a caracterizat drept “un om
sensibil şi credincios… care şi-a practicat
meseria fără compromisuri. Plecarea lui
reprezintă o mare pierdere pentru toţi” , a
spus preotul paroh. Av. Gheorghe Florea,
preşedintele Uniunii Avocaţilor, a arătat
că maestrul Vişinescu a fost o valoare în
toate direcţiile, ca avocat, conferenţiar, literat, îndrumător al tinerilor şi ca filantrop.
”A fost un artist al cuvântului, un erou al
dreptăţii”, a subliniat vorbitorul, deplân-

gând dispariţia
maestrului.
Vorbind
în
numel e F. C . E . R ,
A.E.R.V.H. şi
Asociaţiei de
Prietenie România-Israel, ing. Paul Schwartz l-a
caracterizat pe maestrul Vişinescu drept
“un mare român, un mare patriot şi iubitor de dreptate, adevărat antifascist,
anticomunist, un adevărat creştin şi o
adevărată enciclopedie. Când Germania
a devenit o ţară democrată, a slujit cu
multă competenţă ambasada RFG din
România. Nu putem uita faptul, a subliniat
vicepreşedintele Federaţiei, că a apărat
evrei din procesele sioniste, înscenate
de guvernul comunist, ceea ce i-a adus
mari necazuri. Ne plecăm cu respect şi
dragoste la catafalcul celui care a fost
mult apreciatul maestru Vişinescu. Nu te
vom uita şi te vom regreta veşnic”, şi-a
încheiat evocarea ing. Paul Schwartz.
Familia dr. ing. José Blum, consilier al
preşedintelui F.C.E.R. în probleme de cultură, a transmis un mesaj de condoleanţe
familiei îndoliate, prin care îşi exprimă
regretul “de a nu fi putut să fie alături de
familia Vişinescu, la tristul eveniment,
aducând pe această cale, expresia respectului şi recunoştinţei faţă de cel care
a fost dr. av. Constantin Vişinescu. Fie-i
ţărâna uşoară.”
Av. Constantin Vişinescu a fost înhumat cu onoruri militare.
EVA GALAMBOS

Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,
deputat şi vicepreşedinte al Fundaţiei
“Caritatea”, s-a întâlnit în localitatea Tivon
(Israel) cu Menahem Ariav, preşedinte în
exerciţiu al Fundaţiei. La întâlnire a luat
parte Smuel Izsak, director executiv al
Fundaţiei “Caritatea”.
Cu acest prilej, preşedintele F.C.E.R.

a adresat mulţumiri dlui Menahem Ariav
pentru colaborarea rodnică şi îndelungată şi i-a acordat gazdei sale Medalia de
Onoare “Prieten al Comunităţilor Evreieşti
din România”, împreună cu Brevetul. Au
fost remarcate contribuţiile importante
ale laureatului la consolidarea relaţiilor
de prietenie şi conlucrare între evreii din

România şi evreii originari din România,
trăitori în Statul Israel.
În final, a fost încă o dată apreciată
oportunitatea continuării colaborării bilaterale, îndeosebi privind organizarea
şi funcţionarea Muzeului Originarilor din
România de la Rosh Pina.

O comunitate demnă, un preşedinte
demn. Aşa s-a înfăţişat obştea băcăuană,
însoţindu-şi conducătorul pe ultimul drum
la Cimitirul evreiesc din oraş, împărtăşind
suferinţa soţiei îndurerate. Şi nu numai comunitatea; preşedintele unei Comunităţi
învecinate, Emil Nadler, din Piatra Neamţ,
reprezentanţi ai Comunităţii din Roman,
mulţi prieteni neevrei pe care Hary Vigdar
z.l. a ştiut să şi-i facă: personalităţi culturale, edili ai oraşului, lideri ai unor ONG-uri,
filiala locală. De sinceră apreciere s-a
bucurat din partea conducerii Federaţiei
- reprezentată la înmormântare de secretarul ei general, ing. Albert Kupferberg, şi
directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici, din
partea Rabinului Rafael Shaffer.
Avea o înzestrare fără de care nu poţi
fi lider: arta de a şti să lucrezi cu oamenii.
Au spus-o colaboratori apropiaţi, fiecare
în felul său. „În cei 12 ani, de când a fost
ales preşedinte al Comunităţii, s-a făcut
respectat, preţuit de oameni de toate etniile, confesiunile”, a evidenţiat secretarul
Comunităţii băcăuane, Izu Butnaru. „N-a
existat să vină cineva la el cu vreo problemă şi el să nu încerce din toate puterile
s-o rezolve. Ne-am înţeles foarte bine; şi
nu numai eu, tot colectivul nostru”.
Exprimând condoleanţe din partea preşedintelui şi vicepreşedintelui
F.C.E.R., dr. Aurel Vainer şi ing. Paul
Schwartz, ca şi în numele său personal,

In memoriam

Av. Constantin Vişinescu
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Anul
acesta ...
la sau lângă
Ierusalim!

(Urmare din pag. 6)

aspectele răscumpărării promise de
Haşem: „te voi scoate din suferinţa Egiptului”, „te voi scăpa din sclavia ta”, „te voi
răscumpăra cu braţul întins”, „te voi pune
deoparte pentru Mine ca o naţiune” şi „te
voi aduce în Ţară”. Multă vreme, a cincea
cupă a reprezentat mai ales speranţa
că evreii se vor reîntoarce într-o bună
zi în ţara lor, dar astăzi, locuind deja în
Israel, ea are o semnificaţie profundă, cu
şi mai mari adâncimi. Când spui „L’şana
haba’a, b’Ieruşalaim!” la New York,
Moscova, Sidney, sau chiar ceva mai
aproape, la Bucureşti, nu are aceeaşi
încărcătură emoţională ca în Israel. La
Tel Aviv, ai conştiinţa că în 45 de minute,
dacă nu e trafic, ajungi acolo. Este un
sentiment înălţător şi plin de căldură.
Rabbi Kook, primul care a purtat titulatura de „Şef-rabin al Israelului” (n.r - înainte
de apariţia statului), avea o explicaţie
originală pentru faptul că există o zi de
Seder în Israel şi două în diaspora, alta
decât cea legată de stabilirea calendarului în vechime: energia sufletească pe
care o resimţi în Israel este de două ori
mai puternică, iar în diaspora ai nevoie
de două zile pentru a primi încărcătura
spirituală concentrată într-o singură zi în
Ţara Sfântă.
D.M.: Pesahul într-un oraş secular, ca
Tel Aviv, nu e o adevărată provocare ?
Rabbi A. KONSTANTIN : În ultimii
ani se constată o revitalizare neaşteptată a religiozităţii, în zone considerate
„strict seculare”. La Tel Aviv au înflorit
sinagogi ce păreau că vor ajunge doar
muzee. TAIS s-a înfiinţat acum circa
patru ani, când institutul nostru s-a mutat
în clădirea sinagogii „Beit El”, ce datează
din 1931. Cândva grandioasă, clădirea
ajunsese doar locul de întâlnire al unor
oameni în vârstă. Am creat numeroase
programe pentru a face rugăciunile
atractive şi a înlesni participarea la viaţa
de cult a tuturora, indiferent dacă sunt
sau nu religioşi, invitându-i să trăiască
experienţa unică, personală, a dialogului
cu divinitatea în rugăciune. Organizăm
cine de Şabat, de sărbători, conferinţe,
clase de studiu; uneori am avut peste
600 de participanţi. Oamenii sunt de-a
dreptul însetaţi de această nevoie de
spiritualitate, de repere în viaţă. Aici ei
sunt bineveniţi aşa cum sunt, fără să
fie judecaţi atunci când cunoştinţele lor
iudaice sunt reduse. Vrem să oferim
iudaismul cu un zâmbet şi „din inimă”!
Deşi sunt rabin ortodox, sinagoga fiind
evident ortodoxă, am fost întrebat dacă
sunt reformat, fiindcă „zâmbesc mereu”.
S-a creat acest mit urban, negativ, al
rabinului ortodox „încruntat”, neabordabil
şi încăpăţânat, al ideii că religia însăşi e
ceva bătrânicios şi retrograd. Oamenii
sunt plăcut surprinşi atunci când sunt
întâmpinaţi cu un zâmbet, cu un sfat bun,
util în momentele marcante din viaţă.
Când vin la un rabin, oamenii caută pe
cineva care să le fie alături la bucurii sau,
mai ales, la necazuri. Am vrut să re-construim o comunitate, în contextul în care
în marile oraşe seculare, aglomerate,
omul se simte tot mai mult dezrădăcinat,
singur, individualitatea se estompează,
iar problemele psiho-sociale cresc. Sunt
oameni din toate colţurile lumii care ne
trec astăzi pragul, inclusiv cei care ajunseseră să-şi nege identitatea religioasă
şi prin asta, inevitabil, chiar identitatea
evreiască. Aceştia au început să fie practicanţi şi au ajuns să spună: „Iudaismul
e super, nu e aşa de complicat cum credeam!”. În fond, iudaismul ne-a adunat
mii de ani în jurul platoului de Seder, prin
toate colţurile lumii, şi ne-a ajutat să nu
ne pierdem ca identitate naţională.
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Lumânări ale amintirii

BUCURESTI
,

Ta b e r e n o i , m a d r i h i m i n o i

JCC Bucureşti a organizat un moment
comemorativ impresionant cu ocazia Iom
Haşoah, Ziua Holocaustului, marcată în
Israel şi de evreii din Diaspora. De la
eveniment nu puteau lipsi supravieţuitori
ai Holocaustului, reprezentanţi ai acelei
generaţii încercate care au trăit ororile
şi care azi pot povesti despre tragicele
evenimente. Ceremonia a fost onorată de

preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, de
directorul Joint România, Israel Sabag, de
Arezoo Hershel, adjunct al ambasadorului Statului Israel, şi de numeroase alte
personalităţi. Corul JCC şi alţi membri
ai comunităţii au interpretat melodii în
ebraică şi în idiş, adecvate acestui moment de amintire, esenţial pentru întregul
popor evreu.

La Comana, aproape de Bucureşti, 45
de tineri din întreaga ţară s-au întâlnit la
un eveniment care s-a intitulat „Keshet
pentru tineri”. Programul este o urmare
a Zilei Keshet, care a avut un succes
deosebit când s-a desfăşurat, în paralel,
în numeroase oraşe din România. Doi
profesori israelieni, Barak Cohen şi Emanuel Marcus, au venit să susţină cursuri
şi dialoguri pe teme iudaice în compania
tinerilor. Programul a fost o dovadă că
şi această generaţie este interesată de
temele noastre fundamentale şi de valorile specifice iudaismului.Tinerii au pus
întrebări, uneori incomode, uneori dificile,
dar cei doi s-au descurcat chiar şi în faţa
celor care au dovedit că lectura este una
dintre preocupările lor cotidiene. Coordonaţi de Adrian Gueron, echipa de voluntari
formată din Magda, Daniel, Ina şi Manu,
a fost la înălţime. Nu au lipsit, cum era de
aşteptat, nici programele sportive, locul

de desfăşurare fiind ideal. Din evaluarea
finală reţinem doar două dintre aprecierile
la superlativ ale participanţilor: „Mi-e greu
să aleg! A fost o combinaţie excepţională”;
şi „Mi-au plăcut programele care îmbinau
un proces cu o dezbatere. Hai să facem
un club de dezbatere şi în comunitatea
noastră!”

JCC Bucureşti, în colaborare cu
Departamentul de Asistenţă Socială şi
Medicală al F.C.E.R., a organizat o seară
de Seder dedicată în mod special pensio-

narilor. Cu acest prilej, s-a citit din Hagada, s-a cântat şi, desigur, s-au consumat
acele bucate specifice marii Sărbători a
Eliberării Noastre.

Keshet pentru tineri

Taberele anuale care au loc la Cristian
şi în alte locuri din ţară necesită, de fiecare dată, madrihimi pregătiţi. Deoarece
aceştia nu se nasc peste noapte, în cadrul
proiectului Oranim are loc un curs de
pregătire pentru acei tineri care îşi asumă
acest rol de organizatori de programe. Ei

pun în scenă proiectul taberelor ce vor
veni şi învaţă, de la cei mai experimentaţi, care sunt ingredientele succesului.
De această dată, Dalia Golda, Adrian
Gueron, Attila Gulyas, Eugenia Baker,
Emanuel Marcus au fost cei care au
transmis mai departe din cunoştinţele lor.

Celebrare de familie

În prefaţa Sărbătorii de Pesah, la JCC Bucureşti s-a organizat un program pentru
familii. Cum această celebrare este legată de o sumedenie de simboluri, a fost un
exerciţiu excepţional de a le pregăti în prealabil. Copii şi maturi au învăţat să facă
„Maţa şmura”, au decorat cupe de Kiduş şi platouri de Seder dar au aflat şi ce trebuie
să cuprindă acestea. Acum, fiecare dintre participanţi, indiferent de vârstă, ar putea
deveni organizator al unui Seder în propria casă, deoarece are deja cunoştinţele
necesare.

Seder pentru pensionari

Întâlnirea dintre generaţii

Întâlnirea dintre elevi şi pensionari
este foarte importantă. La fel au considerat şi reprezentanţii şcolii Lauder şi ai
JCC Bucureşti atunci când au planificat
un ciclu de întâlniri între elevi şi pensionarii care frecventează Centrul de zi al
JCC. Dialogul înfiripat a fost interesant
pentru toţi cei prezenţi, care au putut afla
despre cum este reflectată realitatea la
diverse vârste, cu diverse experienţe şi
într-o epocă tehnologică absolut diferită.

Seară rusească

De mult nu a mai fost o seară rusească
la JCC Bucureşti şi mulţi i-au dus dorul!
Astfel, la ieşirea din Şabat, a avut loc o
seară care i-a dus cu gândul la Moscova
sau la Sankt Petersburg. Melodii şi dan-

JCC
TIMISOARA
,

Voluntari
americani

Pentru al doilea an succesiv, un grup
de studenţi din cadrul organizaţiei Hillel
Texas a luat parte la un scurt program
de voluntariat la Timişoara. Proiectul,
desfăşurat cu sprijinul JDC, îi implică
pe aceşti tineri sufletişti în viaţa unor

suri ruseşti, borşul şi băuturile tradiţionale
nu au lipsit de la această seară, temperamentală şi melancolică totodată, aşa cum
este stilul unic al acestei culturi.
comunităţi, ei fiind într-adevăr dornici
să ajute prin forţe proprii. Şi de această
dată, tinerii au reuşit să facă o schimbare
fundamentală pentru o familie aflată în
nevoie. Doi copii care au un zâmbet ce
nu poate fi uitat, Kimberly (4 ani) şi Raul
(3 ani), au, cu ajutorul acestor tineri, un
cămin adevărat, adecvat şi decent. Tinerii
americani au zugrăvit, au curăţat, spălat,
cărat, cumpărat şi transportat, timp de
două zile, cu toată dăruirea. Ei au fost
primiţi cu deosebită căldură de gazdele
timişorene. În prima zi, directorul Joint
România, Israel Sabag, a prezentat proiectele acestei organizaţii în România, dar
şi colaborarea care există cu Federaţia şi
comunităţile locale. Totodată, domnia-sa
s-a aflat alături de tineri pe tot parcursul
programului, oferindu-le şansa să înţeleagă mai bine situaţia din România şi
felul în care trăiesc şi activează evreii din
această ţară.
Din programul
timişorean nu au
lipsit o seară specific românească –
cu muzică, dansuri
populare, mititei
şi sarmale caşer,
o seară şi o zi de
Şabat, într-o atmosferă caldă şi
amicală, şi Havdala, urmată de o
petrecere, de care
oaspeţii americani
„s-au rupt” cu greu
pentru a pleca
spre autocar.

Două memorabile seri de Seder

Cele două seri de Seder Pesah,
organizate în comunitatea timişoreană,
poartă în ele acea melancolică şi totodată veselă atmosferă de odinioară, de pe
vremea când Rabinul Ernest Neumann
z.l. oficia acest eveniment special. Copiii
au crescut, sunt acum adulţi, mulţi având
copii la rândul lor. Dar în aceste două
seri ei redevin
copii, aşa cum
erau obişnuiţi,
în corul zgomotos şi vesel.
În prima seară
au venit 160
de participanţi
şi în a doua
– 90. Comunitatea a avut un
oaspete care a
oficiat evenimentul. David
Appel, venit la
Timişoara cu
sprijinul Joint
pentru a susţine un Seder
complet, cu

elemente de interes, a prezentat semnificaţia acestei celebrări şi a refăcut paşii
care ne fac să retrăim, să empatizăm, cu
strămoşii noştri. Alături de domnia-sa s-a
aflat domnul Andrei Gidali, oficiantul de
cult al comunităţii timişorene, care zilnic
face o muncă binecuvântată pentru păstrarea vieţii noastre religioase.

Femeile, omagiate la Centrul de zi

O zi cu totul specială, la Centrul de zi din Timişoara, a fost cea dedicată femeilor
de familia Viorica Pop Ivan şi Ştefan Ivan. Cei care au luat parte la program au avut
ocazia să asculte versuri din lirica dedicată femeii şi arii cântate de soprana Viorica
Pop Ivan. Interpreta este cea care în fiecare Şabat acompaniază cu vocea sa rugăciunea, fiind o prezenţă plăcută şi îndrăgită a vieţii comunitare.
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De ce numai evreii halahici pot
candida la funcţii de vârf în C.E.B. ?
Interviu cu dr. ALEXANDRU ELIAS

Eva Ţuţui şi Iustin Shaler, realizatorii
unor foarte interesante dialoguri radiofonice, au celebrat recent 100 de emisiuni.
Voluntari, care pun foarte mult suflet
pentru acest program şi care, totodată,
transmit din propria experienţă, cei doi
„seniori” sunt printre cei mai tineri întru
exprimare şi stil. Programele sunt presărate cu întrebări pertinente şi ar putea
fi difuzate pe orice post, Radio Shalom
fiind un „colecţionar” de talente autentice.

Interviurile realizate fac parte deja dintr-o arhivă audio, o adevărată memorie
orală pentru comunitatea evreiască din
România. La moment aniversar, au fost
surprinşi chiar de preşedintele F.C.E.R.,
deputat dr. Aurel Vainer, care a venit în
timp ce se difuza emisiunea. Împreună
cu directorul JCC, Shai Orny, acesta a
oferit celor doi un frumos buchet de flori,
simbol al aprecierii pentru efortul plin de
dăruire pe care îl depun.

Cântece memoriale

După ceremonia de Iom Hazikaron, dedicată memoriei victimelor pierite în Israel,
la JCC Bucureşti a fost organizată o seară dedicată melodiilor memoriale pentru Eroii
Israelului. Participanţii au putut învăţa cântece, când triste, când încurajatoare, care
vorbesc despre speranţă, suferinţă şi curaj, despre felul în care a renăscut această
ţară, atât de importantă pentru evreii din întreaga lume.

Secvenţe israeliene la Bucureşti

În prefaţa Zilei Naţionale a Israelului,
Iom Haaţmaut, JCC Bucureşti a organizat o
întreagă zi dedicată culturii şi civilizaţiei din
Israel. Mici şi mari, numeroşii participanţi
au putut viziona o expoziţie cu imagini din
ţara noastră de suflet, fotografii care reflectă diversitatea incredibilă a acestui spaţiu.
Au fost prezentate secvenţe din realitatea
israeliană şi, în timp ce părinţii se delectau
cu acestea, copiii au avut activităţi specifice
dedicate lor. Una dintre cele mai atractive
a fost pregătirea de felicitări pentru Israel,
un exerciţiu artistic în care prin cuvinte şi
desene şi-au exprimat sentimentele pentru

JCC
ORADEA
Programe
spectaculoase

Andrei Seidler, directorul JCC Oradea,
a răspuns solicitării noastre de a ne povesti despre recentele programe ale organizaţiei pe care o conduce chiar în prefaţa
unui nou spectacol
cu “Scripcarul pe
acoperiş”. Aşa cum
ne spunea, piesa
în care evoluează
formaţia klezmer
se desfăşoară “cu
casa închisă” şi numeroşi spectatori
vin să urmărească
chiar de câteva ori
punerea în scenă.
“Perioada
premergătoare marii sărbători de Pesah, ce marchează eliberarea din robia
egipteană, a fost consacrată pregătirilor
acestui mare eveniment. În acest sens,
au avut loc dezbateri privind evenimentul sărbătorit, vorbindu-se despre modul
în care a fost posibil să se înfăptuiască
această mare minune, cu susţinere
Divină. Tinerii, şi nu numai, au venit la JCC
Oradea, unde gospodine cu experienţă
le-au predat ştafeta, învăţându-i cum se
pregătesc adevăratele “maţa ball”-uri,
atât de gustate de toată lumea. Pentru
reuşita sărbătorii, sub conducerea atentă

Israel, pentru semnificaţia sa în identitatea
evreiască actuală. Doritorii au putut să urmărească filme israeliene, cunoscut fiind
faptul că cinematografia israeliană a avut
un avânt deosebit în ultimele decenii. De
la un asemenea eveniment nu putea să
lipsească falafelul, care a fost aşteptat şi
gustat cu plăcere.
Întreaga stradă unde se află JCC Bucureşti s-a îmbrăcat în culori alb-albastre,
în onoarea Israelului. Un program special
– muzică, dansuri, concerte, suveniruri
israeliene – i-au aşteptat pe sutele de
participanţi care au poposit în zonă.
a lui Tibi Rosenzveig, s-a organizat o simulare a serii de Seder, pentru ca fiecare
să-şi poată însuşi însemnătatea fiecărui
moment din acea seară magică. Şi a venit
momentul când, pentru a serba din plin
eliberarea poporului evreu, aproximativ
120 de persoane s-au adunat în sala
festivă a JCC Oradea, unde sub îndrumarea Rav. Shraya Kav a avut loc, în
mod interactiv, minunata seară de Seder
de Pesah. De pe mesele participanţilor
nu au lipsit broşurile cu activităţile JCC
Oradea pentru următorul trimestru, dar
nici cele primite de la JDC / JCC România.
În a doua seară s-a repetat evenimentul cu alţi 100 de participanţi.
În toată această perioadă efervescentă
de pregătiri, care a inclus, bineînţeles, şi
marea curăţenie şi căutarea, mai apoi
arderea hameţului, activităţile specifice
categoriilor de vârstă
au avut loc conform
programului prestabilit.
Astfel, familiştii,
generaţia de mijloc şi
tinerii au fost la înot,
la teatru, au organizat
petreceri. Dar nu a fost
neglijată nici partea de
educaţie religioasă,
fiind organizat concursul de Hidon HaTanah
– faza naţională, la care au participat în
exclusivitate tineri din cadrul JCC Oradea.
Activităţile zilnice, cum ar fi dansul
sportiv şi de societate, gimnastica de
întreţinere, cursurile de limbă engleză,
germană, maghiară, cursurile de chitară,
ping-pong, şi mult îndrăgitele partide de
rummy, au continuat să se desfăşoare.
Despre activităţile de la JCC Oradea
puteţi să vă edificaţi vizionând fotografiile postate pe facebook.com/jccoradea
evenimente.”
Pagini realizate de
LUCIANA FRIEDMANN

Conform regulamentului de desfăşurare a alegerilor pentru conducerea
Comunităţii Evreilor din Bucureşti, numai
evreii halahici au dreptul de a candida la
funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi
secretar. Regulamentul mai prevede vechimea de minimum şase luni în C.E.B.
a membrilor cu drept de vot; vârsta
candidaţilor.
Dr. Alexandru Elias, personalitate
cunoscută la nivel naţional şi unul dintre
seniorii F.C.E.R., a răspuns la câteva
întrebări generate de aceste nelămuriri:
- De ce prevede regulamentul dreptul
exclusiv al evreilor halahici de a candida
la funcţiile de conducere ale C.E.B.?
- Dr. Alexandru Elias: Răspunsul meu
este o opinie personală, care se bazează
pe legile şi regulamentele existente în
prezent. Ne ghidăm, în primul rând, după
„Legea nr.489/2006 privind libertatea
religioasă şi regimul general al cultelor”.
De ce? Fiindcă Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România este o organizaţie
de cult, nu este numai reprezentantul
etniei evreieşti, dar şi reprezentantul
Cultului Mozaic şi, atunci, anumite
prevederi trebuie să respecte normele
acestui cult. Art.5,par.3 din legea amintită prevede: “Comunităţile religioase îşi
aleg în mod liber structura asociaţională
în care îşi manifestă credinţa religioasă:
cult, asociaţie religioasă sau grup religios, în condiţiile prezentei legi”. La Art.8
se spune: „Cultele recunoscute sunt
persoane juridice de utilitate publică.
Ele se organizează şi funcţionează în
baza prevederilor constituţionale şi ale
prezentei legi, în mod autonom, potrivit
propriilor statute sau coduri canonice.”
Aşadar, comisia de organizare a alegerilor a fost nevoită să ţină cont neapărat de
prevederile Legii cultelor. Orice decizie
a Comisiei privind organizarea alegerilor
se bazează pe Regulamentul-cadru al
organizării de alegeri comunitare şi pe
Statutul F.C.E.R., care s-au aprobat de
către Congres sau de către Consiliul de
conducere al F.C.E.R.
Aş dori să fac câteva precizări privind
problematica discriminării. Poate că ceea
ce spun eu nu va fi acceptat de toată
lumea, şi este normal să existe opinii
diferite, dar îi rog pe cei ce citesc aceste
rânduri să înţeleagă că acestea sunt legile după care ne conducem în momentul
de faţă; ce discuţii sau dezbateri vor fi
în viitor, este o altă problemă. Am vorbit
despre cazul specific al evreilor, în care
organizaţia lor, F.C.E.R. este în acelaşi
timp, una etnică şi una religioasă. Discriminare negativă sau pozitivă există peste
tot, în orice democraţie. Până la urmă
însuşi faptul că în Parlamentul României
minorităţile au câte un reprezentant al lor,
lucru lăudabil pentru România faţă de
alte ţări, iar acesta este ales cu mult mai
puţine voturi decât un deputat obişnuit,
fapt ce reflectă realitatea demografică a
minorităţilor, este un exemplu în acest
sens. Aşadar, nu doar noi, evreii, ci şi
armenii, italienii, romii etc., toate minorităţile sunt discriminate pozitiv prin legea
de alegeri. Discriminarea pozitivă naşte
inevitabil şi o aşa-zisă discriminare negativă. Există inevitabil persoane care nu
sunt discriminate pozitiv şi, din această
cauză, se pot considera discriminate
negativ. Discriminarea pozitivă reflectă
adesea anumite realităţi socio-istorice,
care nu pot fi contestate, ca în exemplul
de mai sus pentru minorităţi. Discriminarea se referă la încălcarea unor drepturi
umane fundamentale, ca de pildă admiterea în învăţământul superior într-o
anumită perioadă istorică. În acest sens,
prevederea privind regula internă a unei
organizaţii etnice şi religioase, cum este
F.C.E.R., trebuie acceptată ca o măsură de conservare a elementului etnic
şi religios la conducerea comunităţilor
evreieşti şi care nu afectează dreptu-

rile umane fundamentale (accesul la
învăţământ, accesul la sănătate, religie,
rasă, naţionalitate, sex, etc.). A ţine cont
de regula internă a unei organizaţii, în
speţă de prescripţiile religioase ale unui
cult recunoscut conform prevederilor
legii, este altceva decât discriminare.
Trebuie subliniat faptul că membrii comunităţilor evreieşti care nu corespund
prevederilor halahice pot candida pentru
a face parte din Comitetul comunităţii.
Conform halaha, evreu este cel care se
naşte dintr-o mamă evreică sau cel care
a făcut ghiur (n.r. - trecerea la iudaism),
aceştia având toate drepturile religioase,
fără nicio discriminare.
Cotizaţia se plăteşte pe familii; în
virtutea faptului că acolo există un evreu,
această familie este membră a comunităţii; este un act de solidaritate adiacent
care vine şi prin căsătoria civilă cu un
evreu. Însă păstrarea caracterului etnic
şi religios evreiesc al conducerii este un
lucru necesar. Preşedintele Comunităţii
Evreilor din Braşov, Tiberiu Roth, un
intelectual pe care-l respect, care-şi

susţine tezele argumentat şi le expune
într-un limbaj foarte civilizat, a propus
spre dezbatere în F.C.E.R. problema
răspunsului la întrebarea: „Cine este
evreu?”. De altfel, şi Realitatea Evreiască a publicat mai demult un articol
pe această temă. Evident că această
chestiune trebuie foarte serios discutată,
deşi eu mă îndoiesc că va duce la ceva
concret în momentul de faţă.
- Vârsta candidaţilor e un impediment?
- Dr. Alexandru Elias: S-au propus
vârstele de minimum 21 de ani pentru
membrii în Comitet şi, respectiv, minimum 23 de ani pentru funcţiile principale.
Sunt multe aspecte de discutat, dar ele
ţine cont totuşi de o anumită realitate psiho-socială. Opinia mea personală este
că vârsta pentru funcţiile de conducere
de vârf trebuie să fie mărită, pentru că
este necesară acumularea unei experienţe de viaţă şi de activitate comunitară.
Cred că este o problemă de dezbătut în
forurile de conducere ale F.C.E.R.
- De ce trebuie ca membrii cu drept de
vot să aibă o vechime de 6 luni în C.E.B.?
- Dr. Alexandru Elias: Fără îndoială
că acest lucru este necesar. Acest tip
de cerinţă este prevăzut şi în alte regulamente, în alte contexte, unde pentru
ocuparea unor funcţii se cere o anumită
vechime, atât în meseria respectivă,
cât şi în organizaţia în cauză, aşa cum
la noi se cere o anumită cunoaştere a
vieţii comunitare. În ceea ce priveşte
solicitanţii care se înscriu în comunităţi cu
câteva zile înaintea alegerilor, unii dintre
ei neavând domiciliul stabil, nici în ţară
sau nici în oraşul respectiv, este greu de
crezut că dânşii pot ajunge să înţeleagă
şi să aprecieze exact nevoile comunitare
locale (în cazul nostru, din Bucureşti).
De aceea, s-a decis existenţa unui prag
minim de experienţă, de conectare la
problemele locale comunitare, care să le
permită exercitarea votului în cunoştinţă
de cauză.
DIANA MEDAN
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Lansare de carte – „Cale fără întoarcere“
Între 13 şi 17 martie a.c. a avut loc
cea de-a XIII-a editţie a Salonului de
Carte, Presă şi Muzică, organizat la
Palatul Copiilor din Bucureşti, eveniment
unde au fost prezente un număr important de edituri şi fundaţii culturale, dar
şi reprezentanţi ai mass-media. Printre
numeroasele standuri de carte, alături
de alte edituri, inclusiv cele ale celorlalte
comunităţi etnice din România, s-a aflat
şi cel al Editurii Hasefer, care a expus
peste 30 de titluri, cu un registru tematic
divers, bucurându-se de interesul celor
prezenţi. De asemenea, în cadrul acestei
participări, Editura Hasefer a organizat
lansarea volumului “Cale fără întoarcere”,
apărut în Germania, în 2009, şi în 2012,
în România, în traducerea lui Anat Shilon.
Editat de Uta Gerhardt şi Thomas Karlauf,
volumul reuneşte mărturii scrise imediat
după desfăşurarea pogromului din anul
1938, din Germania nazistă, supranumit
Kristallnacht.
Evenimentul a fost deschis de directorul Editurii Hasefer, Alexandru Marinescu,
care a vorbit despre ceea ce înseamnă
acest volum şi importanţa sa în domeniul
literaturii memorialistice a Holocaustului.
“Cale fără întoarcere este o carte cu totul
aparte, iar istoria sa începe de fapt cu

72 de ani în urmă, atunci când, la 9 luni
după Pogromul din noiembrie 1938, ziarul
New York Times a anunţat organizarea
unui concurs iniţiat de universitarii de la
Harvard, cu tema «Viaţa mea în Germania înainte şi după 30 ianuarie 1933».
După primirea a sute de manscrise şi
decernarea premiului, subiectul
a fost închis. Iniţiativa de prelucrare a materialelor primite a
aparţinut sociologului Edward
Hartshorne, iar manuscrisul
său a fost găsit abia în anii ’90
de editorul Uta Gerhardt. Citind
rândurile acestui volum, ajungi
să înţelegi câtă profunzime
cuprinde acea zicere: «Ura
şi focul trebuie înăbuşite din
primul moment. Altfel, în urma
lor rămâne cenuşă»“.
Dr. Harry Kuller, de la Centrul pentru
Studierea Istoriei Evreilor din România,
a realizat o prezentare a acestui volum.
Acesta a evidenţiat rolul important pe care
îl au astfel de mărturii în contextul studierii
unor fenomene precum antisemitismul
şi Holocaustul. “Acest volum ilustrează
evenimente nefericite din istoria evreilor
germani, evenimente care au constituit
un preludiu grăitor a ceea ce avea să se
întâmple cu doar câţiva ani după. Importanţa recuperării acestor mărturii este
deosebit de importantă pentru cunoaşterea a ceea ce avea să devină modelul

tragediei petrecute până în anul 1945. Paginile acestei cărţi constitutie exemplare
lecţii de rezistenţă dar şi tragice amintiri,
necesare pentru cunoaşterea adevărului”.
Din partea Asociaţiei Evreilor Români
Victime ale Holocaustului, a vorbit Sarina
Ionescu, supravieţuitor al lagărelor din
Transnistria în perioada 19411944, care a amintit ororile
istoriei trecute şi datoria de
a cinsti memoria celor ce au
suferit. “Noaptea de Cristal
sau noaptea cioburilor de pe
caldarâm a reprezentat un
moment de lovitură dată civilizaţiei occidentale. Deşi unii
germani au avut o atitudine
de protecţie a evreilor, niciodată nu s-a ajuns la proteste
deschise, putându-se vorbi
despre o toleranţă latentă. Cunoaşterea
istoriei şi evenimentelor Holocaustului
este deosebit de importantă, iar eu merg
personal în şcoli şi licee pentru a contribui
la educarea tinerelor generaţii, apariţia
acestui volum fiind beinvenită”, a spus
Sarina Ionescu, în numele preşedintelui
A.E.R.V.H., Liviu Beris.
În final, directorul Alexandru Marinescu a mulţumit asistenţei pentru participare şi interesul exprimat prin adresarea
de întrebări şi comentarii pe marginea
subiectului cărţii.
DAN DRUŢĂ

Harry Bar-Shalom (Harry Şulem
Abramovici) - poet,
prozator, inginer si
pictor - face parte din
acea categorie de
prozatori care, fără a
dori să-şi facă multă
şi mare publicitate,
îşi cultiva temeinic
opera proprie, aplecarea cu răbdare şi talent asupra poeziilor,
schiţelor şi romanelor proprii...” (dintr-o
prezentare a Editurii Hasefer 2008)
A publicat proză: „Lung e drumul până-n Orientul Apropiat” (Editura Hasefer);
”Cursa” (iniţial, la Cartea Românească);
„Les Cloches d’Ein Kerem - Le cahier
d’un guerrier” (Ed. Papyrus, Tel-Aviv);
„Adulter” (din caietul unui războinic telavivian, roman de dragoste pe fondul răz-

boiului israeliano-libanez, 1982 - 1985);
„Muzicanţii au părăsit oraşul” (roman
apărut în ebraică, în două ediţii, 1986 şi
1990, Ed. Sifriat Hapoalim, Tel-Aviv; ”O
viaţă de om” (versuri, Ed.Papyrus,1999);
“Planeta Diamant trece deasupra morii
părăsite” (roman apărut în ebraică, Editura Germanim, 2005); „Spre Masada”
(o epopee care se desfăşoară din timpul
Chazarilor şi până în Ziua de Apoi), ca şi
“Clopotele Ierusalimului” (apărut în 2012,
la Ed. Hasefer).
Romanul „Soarele de după curcubeu”,
apărut recent tot la Ed. Hasefer, este un
roman semi-autobiografic, cu elemente
de ficţiune, dar impresia de real este nealterată. Personajul-narator îşi întâlneşte
tatăl abia în 1961, la vârsta de aproape
20 de ani, în Italia (destinaţia fiind Israel),
după ce familia se destramă în 1945,
când tatăl trece clandestin graniţa dinspre

România în Iugoslavia, peste Dunăre,
riscându-şi viaţa. Mama copilului refuză
să-şi urmeze soţul. Ea moare mai târziu
fără a-l mai revedea, iar fiul face Alia
în condiţii legale. În acest timp, tatăl se
încadrează în Mossad, are o viaţă, desigur, plină de peripeţii, etc. Nu voi povesti
acţiunea decât în aceşti parametri. Un stil
alert, un narator de talent, cu un bun ochi
de observator. În text sunt inserate motive
din romanele anterioare ale autorului.
Pot spune că romanul este atractiv. Cred
că Harry Bar-Shalom este un scriitor de
prestigiu şi face faţă oricărei comparaţii
cu romane bune scrise la noi, în Europa,
în lume. De toată lauda este lipsa oricărei
moralizări, oricărui exces de subiectivism.
Un calm benefic asigură un bun echilibru
întregii naraţiuni. Avem aici o „o felie de
viaţă”, ceea ce şi este rolul prozei de
calitate. (B.M.)

Originar din România, Moshe Liba (n.
1931) a ajuns în Ţara Făgăduinţei după
război, trecând prin lagărele din Cipru,
înainte de proclamarea Independenţei
Statului Israel. Este poet, prozator, dramaturg, critic literar, artist plastic şi a făcut
de asemenea o carieră în diplomaţie ca
ambasador şi consul în 15 ţări. Aminteşte, prin biografia sa de Reuven Rubin,
pictor şi primul ambasador al Israelului
în România. Cunoaşte şase limbi, deţine
12 titluri academice. Este o personalitate
atât ca specialist în relaţii internaţionale,
cât şi ca scriitor, autor a 70 de volume, din
care peste jumătate, de poezie.
În anul 2012 a avut loc la Biblioteca
Naţională din Ierusalim un concert în premieră absolută - „Cinci cântece tragice”,
pe muzică de Leon Biriotti şi versuri de
Moshe Liba. Este cunoscut în lume prin
expoziţii de sculptură şi pictură. Am putea
spune că şi-a împlinit toate harurile cu
care a fost dăruit. Unul dintre volumele
sale a fost prefaţat de actualul preşedinte al Israelului, Shimon Peres, pe când
acesta era ministru de externe, în 1987.

Volumul „Muzicantul din Auschwitz” a fost
prefaţat în acelaşi an de viceprim-ministrul şi ministrul educaţiei, Itzhak Navon.
La Editura Hasefer a apărut în martie
2013 volumul de versuri „ Eu revendic!”,
în traducerea Zoyei Lerner, redactor de
carte fiind Ileana Buculei. Ediţia originală,
în ebraică, a fost prefaţată de preşedintele
Uniunii Scriitorilor de Limbă Ebraică din
Israel, Herzel Hakak, în 2012. Autorul
aminteşte în primul poem din volum de
Emil Zola, cu celebrul „J’accuse”, dar el
nu se doreşte un acuzator, ci un martor
al Holocaustului, căruia i-a supravieţuit.
Cartea este în întregime un document
literar şi totodată o cronică a ceea ce a
însemnat Holocaustul din România anilor
1941-1944. El nu ocoleşte adevărul, pe
care negaţioniştii încearcă să-l ascundă,
să-l batjocorească. Momentele relatate
sunt cutremurătoare, fiecare om ucis
este o parte a omenirii, violenţa, execuţiile sumare, violurile, uciderea copiilor,
transformarea unor oameni „normali” în
călăi ne readuc în conştiinţă ceea ce este
imposibil de uitat şi greu de înţeles.

Cartea cuprinde
mai multe capitole,
ca un roman-document: Înaintea deportării; Deportare
şi omor; Între două
râuri (n.n. Nistru şi
Bug); Întoarcerea de
acolo; După toate…
Aproape întreaga familie a autorului, ca şi el însuşi, adolescent fiind, au
trecut prin iadul Transnistriei. Este greu
să extragi un citat, întregul volum este
o pledoarie pentru memoria celor ucişi
şi pentru ca asemenea crime să nu se
repete. Cartea se înscrie în acelaşi chenar negru în care se află şi creaţia poetei
Nelly Sachs, care a fost distinsă cu Nobel
în 1966. Sinceritatea lui Moshe Liba nu
poate fi pusă la îndoială, el declarând
în finalul volumului: „Holocaustul meu/
este ceva personal/ numai între mine şi
mine însumi”. Titlul sugerează dreptul la
neuitare: „Eu revendic”, adică, voi să citiţi
şi să nu uitaţi!
BORIS MARIAN

Nu am citit, din păcate, prima ediţie a
romanului pe care îl prezint cititorilor, dar
cunosc în bună parte scrierile lui Carol
Feldman, scriitor, actor, un om sociabil,
cu o inimă caldă, după comportament
şi felul cum scrie. Ediţia de faţă a apărut
recent la Editura Hasefer, cu un moto din
Sebastian („Nu am încetat niciodată să fiu

evreu” …) şi o prefaţă de Veronica Blaj.
Pentru cei care nu cunosc, dau câteva
repere biografice ale autorului: s-a născut
la Tulcea, pe 10 februarie 1937. A fost
actor la TES până în anul 1965, după care
s-a stabilit în Israel. A interpretat peste
50 de roluri, în română, idiş, ebraică şi
a fost în turnee în SUA, Africa de Sud,

Rusia, Anglia. A jucat
şi în filme, a participat
la festivaluri la New
York, Bucureşti, Iaşi.
Colaborator în presa
israeliană de limbă

Harry Bar-Shalom –„Soarele de după curcubeu”

Holocaustul în poezia lui Moshe Liba

Carol Feldman – „ Domnişoara”

(Continuare în pag. 21)

S.O.S. pentru
Cimitirul
Evreiesc
din Olteniţa

O monografie
a unei comunităţi
evreieşti – Olteniţa – azi, dispărută, dar nu uitată.
O carte profund
documentată, riguros concepută,
scrisă cu suflet
de un neevreu:
profesorul Teodor Ştefan. Se
regăsesc în ea
capitole de istorie a evreilor români,
capitole de istorie a României, vreme
de circa o sută de ani: de la întemeierea comunităţii – 1860 – la dispariţia
ei: 1965. Deşi atestări ale prezenţei
evreieşti în zonă datează din timpul
războiului purtat de Imperiul Roman
cu dacii – secolul II î.e.a., deşi descendenţi ai fostei comunităţi – urmaşi
ai unor căsătorii mixte – trăiesc şi în
prezent. Monografia are şi un S.O.S.:
salvaţi Cimitirul Evreiesc din Olteniţa,
aflat în fază avansată de degradare!
Prin valoarea arhitectonică a pietrelor
sale funerare – drept argument, autorul
înglobează la sfârşitul cărţii câteva ilustraţii semnificative -, acest cimitir trebuie
declarat monument istoric, reabilitat şi
pus sub ocrotire.
Întemeierea comunităţii este firesc
legată de dezvoltarea economică a României, când evrei bucureşteni intuiesc
oportunităţile comerciale ale acestui
oraş dunărean. Unii dintre „navetişti”
se stabilesc în oraş, unde pun bazele
oricărei comunităţi evreieşti: sinagogă, heder, abator ritual, mikva, cimitir.
Prosperitatea oraşului avea să se datoreze, în bună măsură, evreilor; nu doar
negustori, ci şi foarte mulţi meseriaşi,
intelectuali, mai cu seamă, medici, dar
şi profesori, jurnalişti ş.a.
O carte scrisă cu obiectivitate, cu
realism, fără urmă de gândire discriminatorie, pozitivă sau negativă. Evreii din
Olteniţa îmbrăţişează ideile sioniste fără
ca ele să-i împiedice să se integreze în
viaţa, în societatea românească. Sunt
voluntari în războiul de independenţă de
la 1877, se remarcă pe front în primul
război mondial şi sunt decoraţi pentru
curaj şi vitejie. Legislaţia rasială în anii
dictaturii antonesciene, 1940-1944,
avea să-şi pună amprenta şi asupra
acestei comunităţi. La 3 aprilie 1943
vine ordinul dat de mareşalul Antonescu: ”… evreii din comunele urbane
nereşedinţă – cum era şi Olteniţa – să
fie evacuaţi în oraşele de reşedinţă ori
în alte oraşe de reşedinţă vecine”.
După momentul de euforie de la 23
August 1944, meseriaşii şi negustorii
evrei din Olteniţa, ca de oriunde în ţară,
aveau să cunoască privaţiunile altei
dictaturi: le sunt confiscate magazinele, atelierele meşteşugăreşti. Marea
majoritate pleacă în Israel. La mijlocul
deceniului al şaselea, o dată cu demolarea sinagogii, comunitatea dispare.
În cercetarea întreprinsă, autorul dă
dovadă, deopotrivă, de înzestrări de
istoric, de statistician, dar şi de portretist literar. Este vorba de oameni ai
acestor locuri: Davicion Bally – unul din
capii revoluţiei din 1848, apropiat al lui
C.A. Rosetti, Eliade Rădulescu, Dinicu
Golescu, ajutându-i, cu riscul vieţii, pe
unii din ei, să treacă graniţa după înfrângerea revoluţiei – şi acad. prof. univ. dr.
Alice Săvulescu, directorul Institutului
de Biologie, stinsă din viaţă în 1970 în
urma unui atac de cord, când, chemată
la Comitetul Central, Ceauşescu o înştiinţează că Institutul de Biologie trece
în subordinea Ministerului Agriculturii.
O carte care „se citeşte singură”. (I.D.)
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Laureaţi ai Premiului Nobel, cooptaţi în AACR Invenţii şi descoperiri
Profesorii Avraham Hershko şi tarea unor noi şi eficiente tratamente
A h a r o n C i e c h a n o v e r, c e r c e t ă t o r i împotriva cancerului. Alături de cei
israeliene
în cadrul Institutului Technion din doi israelieni a fost ales şi prof. Irwin
Haifa şi laureaţi ai Premiului Nobel pentru Chimie în 2004, au fost
aleşi să facă parte din importanta
organizaţie ştiinţifică din domeniul biomedical – Academy of the American
Association for Cancer Research
(AACR). Avraham Hersko şi Aharon
Ciechanover au studiat şi demonstrat
rolul utilizării unor proteine din corpul
uman care ar putea conduce la dezvol-

Rose de la Universitatea California, de
asemenea laureat al Premiului Nobel.
Alegerea celor trei semnifică recunoaşterea meritelor deosebite pe care
aceştia le au în domeniul cercetării
medicale în lupta împotriva cancerului.
Grupul de lucru va fi cel mai probabil
format din 106 membri, care se vor reuni în cadrul unei conferinţe, organizate
în cursul anului viitor.

oamenii de ştiinţă israelieni vor fi utilizate
pentru salvarea râului Noyyal din sudul
Indiei. Profesorul Yoram Oren a fost invitat
de autorităţile indiene pentru a efectua
un studiu menit a ameliora situaţia râului
Noyyal din sudul Indiei. Yoram Oren este
un expert în strategiile de mediu, în special al celor legate de situaţia fluviilor şi râurilor care alimentează consumul de apă
potabilă şi derulează un amplu proiect
împreună cu Universitatea “Ben-Gurion“
din Neghev. El a stat în India o perioadă
de un an şi a observat cum râul este sistematic poluat cu reziduurile provenind
de la fabricile de textile. “Poluarea apei
este o problemă foarte serioasă, cu atât
mai mult cu cât apa provenită din acest
râu este folosită pentru irigarea zonelor
agricole”, a declarat profesorul Oren din
laboratorul său, aflat în cadrul Universităţii
Karunia. Importanţa acestui râu este deo-

pentru agricultura zonei de
sud a Indiei,
el furnizând
apa necesară
irigării a peste 20.000 de
hectare de teren agricol.
Profesorul Oren a decis utilizarea unei
nano-tehnologii, care va reuşi treptat
reducerea cu până la 80% a gradului de
poluare a râului, aceasta fiind o soluţie
optimă, rezonabilă din punctul de vedere al costurilor. Spre deosebire de alte
metode de purificare a apei, aceasta nu
afectează structura ei minerală. De asemenea, profesorul israelian a declarat că
India va apela la tehnologia şi oamenii de
ştiinţă israelieni şi pentru un viitor proiect
aplicat pe râul Gange, unul dintre cele mai
poluate de pe glob.

Este primul de acest fel din Israel, dar
în viitorul apropiat sunt proiectate alte
câteva asemenea edificii. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost invitat
de onoare la inaugurare şi l-a catalogat
drept „o bucurie”. Campusul TLV este

deschis tuturor antreprenorilor şi dezvoltatorilor din domeniile conexe gigantului
american. El este similar celui din Londra,
deschis acum mai bine de nouă luni, şi
face parte dintr-un amplu program al
Google dedicat facilitării comunicaţiilor,
dezvoltării şi workshop-urilor antreprenorilor din sfera tehnologiei comunicaţiilor
şi IT.
Activitatea Google în Israel a debutat
în 2006, când a deschis primul birou în
Tel Aviv, urmat de cel din Haifa, cele două
sedii cumulând peste 350 de angajaţi care
contribuie la bunul mers al companiei.
Activitatea Google în Israel este prolifică,
fiind direct implicat în câteva proiecte
cultural-istorice, precum cel de digitalizare a mărturiilor de la Yad Vashem şi a
Manuscriselor de la Marea Moartă. Meir
Brand, manager al Google pentru zona
mediteraneană a afirmat că “dezvoltarea
şi investiţiile continue din Israel reprezintă
o confirmare a aprecierii activităţii de aici
şi o contribuţie la dezvoltarea economiei
şi tehnologiei IT”.

Cercetătoare
Israelul ajută India
– laureată a
lupta cu poluarea
Premiului UNESCO în
Tehnologiile de mediu dezvoltate de sebit de mare

Pentru al treilea an consecutiv, Israelul îşi adjudecă un loc de finalist al
Premiului UNESCO pentru Femeile din
Ştiinţă. Juriul, prezidat de laureatul Nobel
pentru Medicină pe anul 1999, profesorul
Günter Blobel, a desemnat-o pe Osnat
Zomer-Penn drept una dintre cele cinci
câştigătoare, ea reprezentând continentul european. Osnat Zomer-Penn este
cercetătoare la Universitatea Tel Aviv şi
studiază cauzele genetice ale autismului.
Pentru dezvoltarea cercetărilor sale va
primi o bursă de 40.000 de dolari, alături
de recunoaşterea pe plan internaţional
din partea instituţiilor din domeniu.
Zomer-Penn speră că va reuşi ca
prin cercetarea sutelor de genoame
aparţinând persoanelor suferinde de
autism, prin comparaţie cu cele ale
unor persoane sănătoase, va obţine un
algoritm terapeutic care ar oferi şanse
sporite de ameliorare. Premiul UNESCO
pentru Femeile din Ştiinţă a fost instituit
acum 15 ani, iar Statul Israel participă
din 2008, perioadă în care a obţinut trei
nominalizări, acordate lui Zomer-Penn,
Hadar Gelber-Sagiv, în 2012, şi Na’ama
Geva Zatursky, în 2011. Într-o scrisoare
deschisă, adresată cercetătoarei, primul
ministru Benjamin Netanyahu afirmă că
ea „s-a alăturat unui club exclusivist al
savanţilor israelieni aflaţi în prima linie a
cercetării şi ştiinţei mondiale”.

Google a deschis un campus
tehnologic în Tel Aviv

Shafi Goldwasser revoluţionează
securitatea reţelelor informatice

Shafi Goldwasser este cercetător
la Institutul Weizmann şi a revoluţionat
tehnologia de securizare a reţelelor informatice, într-o lume tot mai nesigură
şi preocupată de sporirea siguranţei în
acest domeniu. Alături de partenerul său
de cercetare, prof. Silvio Micali, de la
Massachusetts Institute of Technology,
vor fi recompensaţi pentru inovaţiile aduse în domeniul criptografiei informatice
cu prestigiosul Premiu Turing, o distincţie
anuală acordată de către Association for
Computing Machinery din Statele Unite
ale Americii, echivalentul unui Nobel
pentru Informatică. Această distincţie
este acordată începând din anul 1966, iar
Shafi Goldwasser este a treia femeie care
îl câştigă şi al treilea cercetător israelian,
după Amir Pnueli, în 1996, şi Adi Shamir,
în 2002.
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Tehnologia dezvoltată de cei doi cercetători a fost apreciată de nume sonore
ale industriei IT, precum Alfred Spector,
vicepreşedintele Google, care a afirmat:
„În era calculatorului, descoperirile lor în
domeniul criptografiei au devansat teoriile
lui Alan Turing cu privire la acest domeniu.
Ele au de acum un orizont de aplicabilitate
sporit, putând fi folosite pentru securizarea ATM-urilor, parolelor de securitate sau
tranzacţiilor online. Aceste realizări au o
importanţă monumentală pentru evoluţia
vieţii noastre”.
Premiul a primit numele lui Alan
Mathison Turing, un matematician britanic, considerat de mulţi ca părintele
informaticii teoretice şi inteligenţei artificiale. Distincţia este însoţită de un premiu
în bani, în valoare de 250.000 de dolari,
co-sponsorizat de Intel şi Google.

Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

COMPUTERE
Stick de memorie USB – dezvoltat
şi produs pentru prima dată de societatea israeliană M-Systems (în parteneriat
cu IBM).
Dicţionar electronic Quicktionary
– un scaner de dimensiunea unui creion care poate scana cuvinte şi fraze
şi traduce imediat într-o altă limbă sau
să le păstreze în memorie pentru a fi
transferate pe un calculator. Dezvoltat
de societatea israeliană Wizcom Technologies Ltd.
Tastatură cu laser – tastatură
virtuală, proiectată pe perete sau pe
suprafaţa unei mese care permite să se
tasteze pe computere obişnuite şi telefoane mobile. Dezvoltat de societatea
israeliană Lumio, paralel cu societatea
americană Canestaftware.
Sisteme pe bază de algoritm – criptoanaliză diferenţială, inventată de Adi
Shamir, algoritmul Lempel-Ziv-Welch,
creat de Abraham Lampel şi Jacob Ziv,
de la Institutul Technion, împreună cu
americanul Terry Welch, specialist în
teoria informaţiei.
Babylon – dicţionar de traducere pe
computer cu o singură tastare, dezvoltat
de Amnon Ovadia.
ICQ – un soft de mesagerie instant,
dezvoltat pentru prima dată de societatea israeliană Mirabilis. (E.G.)

REVISTA PRESEI

Congresul Evreiesc Mondial cere o
lege care să sancţioneze negaţionismul
în Grecia. Preşedintele Congresului Evreiesc Mondial, Ronald S. Lauder, a cerut
Greciei să adopte o lege împotriva negaţionismului, care să sancţioneze activităţile
partidului neonazist “Zori Aurii”, în cadrul
marcării a 70 de ani de la primele deportări
de evrei de la Salonic la Auschwitz.
“Grecia ar trebui să îşi intensifice eforturile pentru a oferi asigurări că prezenţa
evreiască în această ţară nu se află în pericol, din nou, în contextul în care Zori Aurii
nu este un partid politic ca oricare altul”, a
declarat Lauder, în prezenţa premierului
grec Antonis Samaras.
Liderul partidului “Zori Aurii” (Chrissi
Avghi, în greacă), Nikos Mihaloliakos, a negat în mod public atât exterminarea evreilor
de către nazişti, cât şi existenţa lagărelor,
camerelor de gazare şi crematoriilor, fără
să se teamă de justiţia greacă. (“România
liberă“)
Serviciile de securitate egiptene au
interzis un documentar intitulat “Evreii
din Egipt“, cu o zi înainte de lansarea
programată a acestuia, a anunţat Amr
Ramses, regizorul documentarului.
Filmul prezintă viaţa membrilor
comunităţii evreieşti egiptene în prima
parte a secolului XX şi explorează teme
de identitate şi toleranţă. Cea mai mare
parte a comunităţii evreieşti a părăsit ţara
după criza Canalului Suez, în 1956, când
preşedintele Gamal Abdel Nasser a expulzat evrei consideraţi neloiali faţă de ţară.
Comunitatea evreiască mai numără doar
câteva zeci de persoane şi nu se manifestă
public, de teamă să nu fie persecutată.
(“România liberă“)
A murit singura persoană din lume
recompensată cu Premiul Oscar şi
Booker Prize. Scriitoarea şi scenarista
Ruth Prawer Jhabvala a murit la vârsta de
85 de ani, în reşedinţa ei din New York.
Scenariile sale pentru filmele “Întoarcere la
Howards End“ şi “Cameră cu privelişte“ (A
Room With a View) i-au adus două Premii
Oscar. Ruth Prawer Jhabvala a câştigat
Premiul Booker în 1975, pentru romanul
“Heat and Dust“.
Născută în Germania, într-o familie de
evrei, Ruth Prawer Jhabvala a fugit din
calea naziştilor în timp ce era elevă, în
Marea Britanie, şi şi-a petrecut apoi mare
parte din viaţă în India. (“România liberă“)
V. VALASUTEANU
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ANDREI CODRESCU – un nume, îl cunoaşteţi?

A debutat ca poet de limbă română iar, după emigrarea în SUA, în 1966, s-a afirmat ca scriitor
în limba engleză, publicând poezii, lucrări cu caracter memorialistic şi eseuri. Este colaborator la
National Public Radio. În 1989 s-a întors în ţara natală ca să transmită Revoluţia Română în direct
pentru programul de ştiri ABC’s Nightline (articolele sale au fost reluate în revista “Dilema“). A descris
această experienţă în cartea “Gaura din steag“ (The Hole in the Flag), desemnată de suplimentul
literar al ziarului “The New York Times“ drept Notable Book of the Year (Cartea remarcabilă a anului).
Romanul său “Contesa sângeroasă“ (The Blood Countess, Simon and Schuster, 1995) a devenit best
seller în America de Nord. Un al doilea roman, “Mesi@“, a avut aceeaşi soartă. Volumul de versuri se
numeşte “Alien Candor: Selected Poems. 1970-1996“ (Santa Rosa; Black Sparrow Press, 1996). Toate
volumele au fost traduse în limba română. A publicat în “The Baltimore Sun“, “The Chicago Tribune“,
“Playboy Magazine“ şi “The New York Times“. Predă cursuri de creative writing la Louisiana State
University, în Batton Rouge, şi editează revista de avangardă poetică “Exquisite Corpse: A Journal of
Letters and Life“. Locuieşte în New Orleans.
În urmă cu câţiva ani l-am cunoscut pe Andrei mare în orice ţară, în România, poate, mai puţin,
Codrescu, care ne vizitează destul de des ţara. aici toţi poeţii sunt mari...”Cucerirea Americii conEl se declară scriitor american, scrie numai în tinuă prin persoana a II-a (YOU-TU), de oameni
engleză, dar ţine să-şi păstreze numele de scriitor politicoşi din alte ţări”- o autoironie. În 2005 a apăromân, Codrescu. Glumind, a spus la un moment rut „Era azi”, un volum îngrijit de aceleaşi dăruite
dat că ar fi ales Codreanu, dar i-a fost teamă să nu poete, menţionate mai înainte. Viziunea poetului
fie considerat rudă cu Căpitanul. A fost un admira- s-a schimbat, el este mai mult apăsat de ritmul
tor al lui Eliade, l-a vizitat, dar i-a dedicat un poem alert al civilizaţiei în evoluţie continuă – „ Am sosit
în care îi reproşează că „într-un veac rău, a fost un aici într-o mie de maşini, oamenii fără maşini sunt
băiat rău”, iar el, Perlmutter (acesta este numele bolnavi, au afirmat observatorii marţieni, melci răsău de acasă) ar fi putut fi ucis datorită ideologiei maşi fără cochilie ... când o melodie îi face amoroşi
îmbrăţişate de savant, în tinereţe. Unora nu le-a ori singuratici, nu există loc unde ei să se poată
plăcut cuvântul scriitorului rostit la Institutul Cultural duce îndată”. Ironia blândă sau foarte ascuţită,
Român din Bucureşti, însă Andrei Codrescu nu sentimentul solidarităţii cu omenirea cuprinsă de
este omul să se ferească de adversităţi, deşi nu grave maladii, fac din poetul Andrei Codrescu o
face paradă de originea etnică evreiască, este pur porta-voce a unei generaţii care i-a urmat lui Allen
şi simplu scriitor!
Ginsberg. El este un post-beatnic.
Recunosc că, dintre toate cărţile sale, cel mai
Scriitorul este „magic prestigios...are o superbă
mult m-a atras romanul „Casanoforţă a limbajului...scrierea sa
va în Boemia” , scris cu o pană
este o celebrare... are umor şi
de maestru. În prima perioadă
graţie”-- sunt comentarii ale critia vieţii sale a fost poet, iar în
cilor americani. A fost comparat,
SUA s-a specializat în emisiuni
prin forţa ironiei, cu Orwell, în
de radio, comentarii jurnalistice.
romanele sale. Nu vom înşira
Este prezent în „Dilema veche”,
titlurile, se pot găsi pe Internet.
original în fiecare text, tradus
„ Pe masă, în faţa mea, e o focu fidelitate de Ioana Avădani,
tografie cu poarta casei în care
editoarea sa în România.
m-am născut, pe ElisabethstrasS-a născut în 1946, a emigrat
se din Sibiu” - aceasta este exîn 1965, stabilindu-se în 1966 în
presia nostalgiei lui Codrescu,
SUA. Este profesor la Universitadupă ce a vizitat Sibiul în 1995,
tea Statului Louisiana, în Batton
cu prietenul său, Ted Thomas,
Rouge ( cel puţin, era în urmă cu
care a făcut fotografia. Din ţară,
cinci ani). Are la activ numeroase
el a plecat în 1965 cu ... nimic.
cărţi de poezie, proză, eseuri, a
„Mustaţa mea este tot ce a mai
fost distins cu premii. Este comrămas din Stalin”, este o anecdoANDREI CODRESCU
parat, în romane, cu Umberto
tă, dar amară. Nonconformismul
Eco, cu alţii, dar este original şi (nume originar: Andrei Perlmutter, său este clar exprimat – „Noi
n. 20 decembrie 1946, Sibiu,
comparaţiile nu-i completează
n-avem bun-gust, noi suntem
România) este eseist, pedagog, artişti”. Din acest motiv el este un
profilul.
poet şi prozator american.
În 1997, la Editura Fundaţiei
sincer admirator al lui Baudelaire
Culturale Române apărea un
şi Dali, mari nonconformişti din
volum bilingv, de poeme, „Alien candor - Candoare două secole. „Iar dacă în epoca noastră de pitici,
străină”, în traducerea şi selecţia Ioanei Ieronim, o colosalul scandal de a fi geniu ne va îngădui să
antologie reprezentativă la acea dată. Redactorul nu rămânem împietriţi asemenea câinilor şi să nu
cărţii era tot o poetă – Carmen Firan, iar ilustra- murim de foame, aceasta se va întâmpla doar din
ţiile aparţineau lui Tudor Jebeleanu. Scriitorul îşi mila lui Dumnezeu”, îl citează Codrescu pe Dali. La
prezintă şi o scurtă biografie. „În păsări este fiinţa unul dintre festivalurile de la Neptun, a citit un poem
noastră furată, dintr-o vară în alta, ele-mi continuă exploziv – „Mama lui, de viitor”, în care se întreabă
degradarea.... eu prind marea tocmai când o duc ce este poezia. Evident, nu există răspuns. Un
norii disciplinaţi ai păsărilor”. Apoi declară: „Nu recent roman, care i-a derutat pe cititori, este „Prof
sunt un sfânt, mă bucur cu neruşinare de carnea pe drum” (Ed. Curtea Veche, 2008). Titlul fiind mai
din închisoare”. Desigur, este vorba de închisoarea greu asimilabil, a fost „pocit” adesea - „praf” în loc
noastră, a fiecăruia, eul nostru pe care nimeni nu-l de „prof”. Este vorba de „redescoperirea” Americii
cunoaşte în întregime. Cititorul ar înţelege mai bine lui Whitman. Alt roman, la fel de ... derutant, este
modul său de exprimare, reţinând aceste cuvinte: „Mesi@”. Împreună cu Ruxandra Cesereanu, a
„nu mi se va da permis de port-armă, arma sunt scris un roman în versuri, „Submarinul iertat”, cu
chiar eu”. Am parafrazat, pentru că el pune aceste o prefaţă de Mircea Cărtărescu ( Ed. Brumar). Am
cuvinte în gura altui personaj. „Jocurile de cărţi sunt putea vorbi de o oarecare influenţă a lui Codrescu
de natură să creeze femei... pe masă putrezeşte o asupra scrierilor recente ale lui Cărtărescu, ei fiind
portocală, mai aproape de libertate decât sunt eu”. adesea în contact. Vom încheia cu un citat dintr-o
Amintim aici că a fost unul dintre primii care au sa- tabletă a lui Codrescu, în „Dilema veche” – „Paralutat, prin poeme originale, revoluţia din decembrie doxul nu este pentru cei slabi de înger, aşa că se
1989, alături de alt poet, Valery Oişteanu, locuitor în poate spune că românii, care trăiesc zi de zi printre
New York. „Toate războaiele sunt sfinte”, spune cu paradoxuri, sunt nişte oameni curajoşi. Sunt şi eu
amărăciune Codrescu. „Cel care închide coşciuge unul, un paradox vreau să spun”.
este un fanatic”. Este greu să nu citezi cel puţin
BORIS MARIAN
două versuri din fiecare poem, versuri antologice.
Andrei Codrescu este un mare poet. Ar fi fost
PS. Date biografice – din Wikipedia

Revista evreilor focşeneni “Menora”
A ap������������������������
ărut un nou număr al revistei “Menora”, pe luna martie,
în coordonarea preşedintelui
Comunităţii Evreilor din Focşani.
În el citim interesante articole pe
diverse teme, ştiri din ţară şi din
Israel, o rubrică de informaţii juridice, sfaturi naturiste. Secţiunea
Info Club este dedicată ultimelor
evenimente comunitare: participarea la Ziua Internaţională a

Poeziei, organizată de Biblioteca
Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”,
şi cea de la recitalul Cvartetului
de coarde „Consonanţe”, ce a
avut loc la Ateneul Popular din
Focşani. De asemenea, Comunitatea Evreilor din Focşani a organizat un eveniment Remember
consacrat fostului prim-ministru
israelian Menachem Begin, laureat al Premiului Nobel pentru

Pace în anul 1978, alături de
celebrul scriitor de limbă idiş
Isaac Bashevis Singer. Rubrica
Raftul cu cărţi cuprinde o serie
de prezentări de cărţi, semnate
de Mariana Vicky Vârtosu, iar
Scrisori la redacţie continuă interesanta biografie a Verei Atkins,
publicată de Avram Faibiş.
Succes şi la cât mai multe
ediţii! (DAN DRUŢĂ)
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Harul savantului,
sensibilitatea poetului,
modestia omuluI

In memoriam prof. univ. dr. ANDREI VOINEA z.l.
Nu curgerea timpului, ci
momentele decisive-s importante, reieşea
din povestirile
profesorului Andrei Voinea z.l.
Clipa în care a
ales medicina.
Nici un doctor
de la spitalul clujean unde tatăl
lui, grav bolnav,
era internat, nu
voia să rişte să-l
opereze. Andrei,
liceean atunci,
s-a dus la profesorul Haţeganu
– tatăl lui, medic,
îi fusese student
– şi l-a rugat s-o
facă. „Haţeganu
a salvat viaţa tatălui meu”, spunea. Noaptea în
care toţi evreii
din Beliu au fost
mânaţi în ghetourile capitalelor de judeţ; începutul calvarului…
Ziua în care profesorul Mihail Friedenland a părăsit Clinica de
Ortopedie din Moscova, unde studentul de atunci făcea practică.
Era în ’53, „procesul halatelor albe” era în toi. Friedenland, trecut
pe lista „duşmanilor poporului”, tocmai fusese demis. Şi-a strâns
lucrurile personale din birou. Mai rămânea să dispară tăbliţa cu
numele lui de pe uşă. „Cine vrea?”, şi-a întrebat profesorul toată
suflarea clinicii strânsă pe coridor. Nici un răspuns. „Cine are o
şurubelniţă?”, a venit următoarea întrebare… Clipa în care a simţit
ce-nseamnă bucuria de chirurg ortoped: când a reuşit ca făptura
neputincioasă, uitată-ntr-un spital din Coreea aflată-n război, să-şi
recapete demnitatea mersului omenesc. Profesorul Voinea lucra
acolo, trimis de Crucea Roşie din România.
A fost o somitate medicală, mare dascăl, formator al multor
generaţii de medici ortopezi, cu talent organizatoric – director
de spitale renumite în Capitală, memorialist sensibil şi profund;
unul din marii intelectuali evrei români ai epocii sale. L-au evocat
ca atare, în medalionul organizat de Salonul de Carte şi Presă,
ediţia de primăvară 2013, lideri comunitari, prestigioşi oameni de
ştiinţă, scriitori. Jurnalista la Radio România Bucureşti, Cristina
Toma, realizatoarea de emisiuni la Radio „Shalom”, Eva Ţuţui,
preşedintele C.E.B., Erwin Şimşensohn, au citit fragmente din
memorii şi ultimul său poem, „Rondel”.
Moderatorul acestui remember, directorul Centrului F.C.E.R.
de Editură şi Publicistică, Alexandru Marinescu, a făcut un succint
curriculum vitae al profesorului: debutul literar, munca forţată, în
anii Holocaustului, absolvirea Facultăţii de Medicină din Cluj, specializarea la Moscova, scrierea a 12 tratate de medicină, a sute
de comunicări ştiinţifice apărute în ţară şi străinătate, primirea,
de două ori, a Premiului Academiei Române, fondarea, împreună cu alţi colegi, după 1990 a primei universităţi particulare cu
acreditare, „Titu Maiorescu”, înzestrările manageriale. Din lectura
a două paragrafe din „Clepsidra cu bolovani”, moderatorul i-a
dedus capacitatea de obiectivare – au fost români care au făcut
rău, au fost români care au făcut bine în timpul Holocaustului -,
simţul salvator al umorului. Preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
i-a subliniat competenţa medicală recunoscută, calităţile umane
speciale, modestia. Prof. univ. dr. Corneliu Zaharia a considerat
că episoade semnificative caracterizează omul. De aceea, a
punctat prima operaţie alături de profesor; participări împreună la
congrese; fondarea universităţii sus-amintite. Unicul epitet, cel mai
cuprinzător, a fost, totuşi, spus: „un om bun”. Prof. univ. dr. Nicolae
Gorun n-a uitat cum profesorul l-a ajutat în momente grele, s-a
simţit onorat de capitolul dedicat lui în volumul „Împreună pentru
sănătatea oamenilor”, de colaborarea la „Practica osteosintezei
metalice”, „Mică enciclopedie şi traumatologie”, „Tumorile osului”. „Maestru al bunei dispoziţii”, Octavian Sava a pus reflectorul
asupra înzestrărilor de umorist ale cărturarului. Prof. univ. dr. în
teologie Mihai Vasile a relevat faptul că profesorul i-a fost mentor
în „arta ceremonialului în spaţiul public”. Toma George Maiorescu
a retrăit o şedinţă de cenaclu a adolescenţilor de acum 70 de ani.
Dr. Hary Kuller a reliefat virtuţile ortopedului, a comentat „Rondelul” şi „Viaţa între destin şi istorie”, volum intrând în zona celor
privind istoria evreilor din România. Nathan Neta şi Clemansa
Teohari au vorbit despre harul doctorului, importanţa umorului
în medicină, lipsa de aroganţă a savantului. Directorul „Amplus
Ltd”, Maria Stancu, gazda manifestării, a mulţumit tuturor şi, mai
ales, sufletului acestui eveniment, soţia celui comemorat: Doina
Voinea. Reporterul n-ar fi fost acelaşi, fără profesorul - autor moral
al revenirii ei ca om întreg între oameni, după un teribil accident.
IULIA DELEANU
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Am păşit din nou în perimetrul faimoasei colonii de artişti de la Ein Hod,
după ce un apreciabil număr de ani numi mai fusese dat a urca blânda pantă
pe drumul lateral desprins din vechea
şosea Haifa-Tel Aviv. Ajungeam acolo
pentru prima dată, în 1978, ghidat de
maestrul Marcel Iancu, fondatorul aşezării concepute să asigure locuinţe şi să
permită înfiriparea unor spaţii de creaţie
propice feluriţilor slujitori ai picturii,
sculpturii, tapiseriei, gravurii. Pe atunci,
casele erau modeste, aproape rătăcite
printre pâlcurile de măslini bătrâni. S-a
dus austeritatea fostului sătuc de tradiţie arăbească, la poalele Carmelului.
Astăzi, localitatea pare invadată de
numeroasele vile într-un stil modernist
hibrid, jumătate – domenii amenajate
în stil turistic, pentru vacanţă, jumătate
demonstraţii ale unei opulenţe fără legătură cu profesii artistice. Intimitatea
pitorescului de odinioară, la care ţinea
nespus iniţiatorul coloniei, dispare
treptat, concurată de avalanşa trufiei
urbanistice. Chiar se ridică întrebarea
dacă cineva de la faţa locului ar avea
experienţa care să-l îndreptăţească a
evoca vremurile când vizitatorii se chemau Jean Arp sau Jean Cassou, ilustre
personalităţi occidentale din perimetrul
artelor frumoase, apropiate lui Marcel
Iancu dintr-o tinereţe comună dedicată
frondei avangardiste.
Noroc că în 1983 se inaugura, în
vecinătatea casei-atelier a maestrului,
construcţia sobră a muzeului ce trebuia
să-i perpetueze memoria, având pe
frontispiciu, săpată pentru eternitate,
emblema DADA. Dar, parcă şi acesta
şi-a pierdut din demnitatea iniţială,
cel puţin aşa cum sugera înfăţişarea
muzeului, vizitat întâia oară la puţine
luni după dispariţia lui Marcel Iancu.
E înghesuit între construcţii ulterioare,
obligat abia să-şi tragă sufletul, pe o
uliţă ca de ţară. Diminuarea aceasta
exterioară e compensată de ambianţa
bogat ilustrativă, acaparatoare de îndată ce treci pragul intrării. Un panou
cu fotografii de pe parcursul carierei
prodigioase a lui M.I. ocupă un perete

„Suntem
ceea ce iubim”

NICHITA STĂNESCU
Sala „Ileana Berlogea” a Universităţii
Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Capitală a
găzduit spectacolul de poezie şi muzică
„Suntem ceea ce iubim”, dedicat lui Nichita Stănescu care, dacă ar fi trăit, ar fi
împlinit 80 de ani. Un spectacol conceput
şi realizat de studenţii Alex Bogdan, Niculae Ionuţ, Andrei Huţulean, Laura Maria
Vlădoiu – regie, Naomi Guttman – pian,
Enache Constantin – coregrafie, Alexandru Bibere – light design, Alexandru
Popescu – montaj şi proiecţie, Larisa Bica
– afiş, Monica Similea – relaţii cu presa,
Anca Bica Băbălău – coordonator. (E.S.)

d e

l a

întreg. Alt perete e tapetat integral cu
chipuri portretizate de condeiul fin al
unui martor ieşit cândva din „mantaua”
vigurosului desenator Iser. Au inter-

E i n

venit şi aici modificări, făcute însă cu
bun-gust şi competenţă documentară.
Izbeşte bogăţia exponatelor din vitrinele
ce reflectă repere pentru prolificii ani
de activitate temeinică la Bucureşti.
Defilează pe dinaintea ochilor numere
din publicaţiile la care a colaborat constant, în primul rând revista „Contimporanul”, scoasă împreună cu Ion Vinea
şi Jacques G. Costin. Atrag privirea
machetele unora dintre clădirile înălţate după planurile arhitectului format la
şcoala înaltă a Politehnicii din Zürich.
Identific cu plăcere silueta cochetă a
blocului plasat la colţul străzilor Hristo
Botev cu F.C.Robescu, pe unde trec
aproape zilnic.
Ca să nu mă simt cumva distanţat,
înstrăinat de Ein Hod-ul ştiut aşa cum
îl lăsase Marcel Iancu, reţin câteva aspecte marcate de amprenta iniţiativelor
sale. În primul rând, continuă să fiinţeze
magazinul de desfacere a obiectelor de
artă realizate de localnici. O parte din
încăperi servesc drept galerie pentru
expoziţii temporare. Am surpriza să

H o d

nimeresc în momentul ocupării spaţiilor de retrospectiva jubiliară „50 de
ani de fertilă activitate”, desfăşurată
de pictoriţa Liana Saxone Horodi, a
cărei prietenie ne onorează. În această
calitate, ne-am putut bucura, într-un
fel de avanpremieră pe e-mail, de un
mănunchi selectiv din lucrările expuse
în galeria Ein Hod. Însă altă dimensiune
capătă norocoasa împrejurare a reîntâlnirii cu operele originale, adevărat
răsfăţ sufletesc. Să contemplăm la faţa
locului autoportretul pictoriţei la şevalet,

dinamicele peisaje cu arbori în bătaia
vântului, aglomerările orăşeneşti văzute
de sus (foarte probabil de la fereastra
atelierului ce înnobilează locuinţa familiei Horodi într-una din zonele înalte
ale Haifei), în fine, interioarele şi câteva
aşa-zise „naturi moarte” cu o pastă coloristică reavănă, trimiţând stilistic spre
fostul ei mentor, Schweitzer Cumpăna,
sunt tot atâtea verificări ale incontestabilei forţe creative ce vin să contrazică
declaraţiile artistei cu privire la intenţia
de a pune în cui uneltele specifice slujirii
idealurilor sale de artă. Nutrim siguranţa
că prietenilor numeroşi din anturajul
soţilor Horodi le vor mai fi rezervate în
continuare prilejuri de desfătare vizuală,
chemaţi a contempla noi izbânzi picturale „marca” Liana.
GEO ŞERBAN

Orga din Sighet
şi câmpurile de cenuşă

Îl văd pe Hary Maiorovici cu ochii
minţii aşa cum vorbea; mai bine spus,
juca în filmul cu el în rolul principal:
gesticula, se ridica în picioare, fredona, aducea în scenă personajele.
Este, mai întâi, copilul coborând cu
greu povârnişul de pe Crişul Negru,
cu bidoanele cu lapte, să aducă
ţăranilor maramureşeni evrei, dintrun sat de lângă Sighet, lapte caşer.
Avea să aibă, în curând, revelaţia orgii
de la Biserica reformată din Sighet,
strecurându-se hoţeşte, pe scările
care duceau la ea. „Îmi daţi voie să
pun mâna pe clape?”, l-a întrebat pe
domnul Benedek, organistul care-i va
deveni dascăl. Atinge timid o clapă.
Ce nume are fericirea care-l inundă?
Simte cum se contopeşte cu sunetul
atotputernic, pecetluindu-l.
Se hotărăşte să treacă clandestin
graniţa să meargă să studieze la Conservatorul din Viena. Acolo îl „prinde”
anul 1938, Anschluss-ul. În închisoarea de tranzit „Elisabethpromenade”,
unde-i arestat, face cunoştinţă cu
Freud, bătrân şi bolnav, cu renumitul profesor orelist Neumann, cu un
vlăstar al familiei Rothschild, ramura
vieneză; toţi deţinuţi, ca şi el. „Vina”

- comună: erau evrei. În urma unor
negocieri oculte, cei trei sunt eliberaţi.
El, însă, e trimis într-un detaşament
de muncă forţată. Detaşamentul e
încartiruit lângă un cimitir. Noapte.
Adoarme gândindu-se la un pasaj
de Debussy într-o sală de concert. În
zori e trezit de împuşcături. O mână
de oameni scheletici sunt împuşcaţi la
marginea unei gropi proaspăt săpate.
O aşchie scăpată din Holocaust; aşa
se simte Hary Maiorovici, cel care,
în 1997, când l-am cunoscut, era
autorul muzical a o sută de filme şi
mult mai multe poeme simfonice,
piese camerale. Părinţii i-au fost ucişi
la Auschwitz, două surori au murit
imediat după eliberare în urma suferinţelor îndurate. Soţia lui a scăpat ca
prin miracol, cu braţele arse de acid
fenic. Îmi vorbea cu ochi strălucitori de
entuziasm despre creaţia muzicală la
care lucra: un film de autor, parabolă
modernă la prologul din „Cartea lui
Iov”. Făcea dovada că se pot traversa
câmpuri sterpe, arse, de cenuşă şi
că voinţa de a trăi poate fi, pentru cei
care au reuşit să le treacă, mai tare
decât ele. Ar fi împlinit acum 95 de ani,
dar Opera îi continuă drumul. (I.D.)

A N U N Ţ
Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului (A.E.R.V.H.) vă invită
să vizitaţi site-ul www.survivors-romania.org unde puteţi viziona filmul “Holocaust sub guvernul Antonescu” precum şi documente recente despre Holocaust.
Totodată, este expusă galeria de tablouri realizate de artişti evrei care au
trăit şi înfăţişat realităţile Holocaustului din România.
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O ipostază fără Siluete
supralicitări

În profesia de autor de texte literare, am
bătut la uşa multor directori de edituri, fie
pentru a le cere încuviinţarea colaborării, fie
pentru a le semnala proiecte de anume valoare
şi a mă scuti de provizoratul diverselor avize
intermediare.
Între cei cu care am stabilit, pe urmă păstrat, o relaţie sub semnul bunei comunicări, voi
menţiona două nume: Mircea Sîntimbreanu
şi, aplicat la un reputat scriitor elveţian, cu
Vladimir Streinu, pentru scurt timp, mai puţin
de opt luni, director al editurii „Univers”.
Mircea Sîntimbreanu conducea editura
„Albatros”, cu vădită simpatie pentru modesta
mea persoană. De unde mi s-a tras, cum se
zice în popor când vine vorba de accidentul
fericit într-o relaţie cu un om influent? Cred că,
plecând de la un fapt oarecum banal. Sîntimbreanu m-a întrebat odată dacă i-am citit vreo
compunere destinată celor mici. Am răspuns
cât se poate de sincer: am citit câteva istorisiri,
mai deosebite, în cuprinsul cărora umorul evită
moralizarea cu orice preţ, iar graţiosul se scutură de didacticism. A râs, plăcut surprins de
formularea opţiunii mele. După acel moment
m-a „adoptat”. M-a chemat să-mi dea personal
câte o carte la referat, „ca să afle adevărul golgoluţ” despre “încropeli nevinovate”…
În toamna anului 1979 tipăreau la „Albatros” al doilea eseu al meu despre Gustave
Flaubert, după cel din 1968, bine primit de
critică, iar aproape imediat, însoţit de o invitaţie
venită de la Rouen.
La a doua corectură, Sîntimbreanu m-a
supus unei tatonări. Mi-a sugerat să întocmesc
un act de adeziune, în finalul elaborării mele,
ca să promit încă o etapă în exprimarea admiraţiei pentru autorul „Doamnei Bovary”. Ce ar
trebui să mai fac, l-am întrebat pe interlocutor.
Să promiţi, fără să exagerezi, că te gândeşti
la marele model flaubertian ca la o evadare
posibilă a prozei noastre din complexele scrisului lumesc, dâmboviţean, localist-metaforic.
Am recunoscut că aşa ceva nu-mi este la
îndemână. Nu îmi trece prin cap să dau lecţii
cuiva, pur şi simplu fiindcă Gustave Flaubert
rămâne inimitabil.
Peste trei ani, urma să public tot la „Albatros” volumul meu de povestiri „Mai aproape
de amiază”. Domnul Mircea Sîntimbreanu m-a
prevenit că sunt „şanse” să am de-a face cu
cenzura, dat fiindcă în text o bătrână, pe numele ei Suzi, ba îşi evoca tinereţile petrecute
undeva într-un târg din Moldova, ba îşi repara
dormeza, prilej cu care se plângea tapiţerului
că vânzătorii de la Alimentara din cartier nu-i
spun „mamaie”. Ştia şi de ce, lămureşte bătrânica, fiindcă ei cred că unei evreice în vârstă
ar fi incorect, nelalocul lui, să i te adresezi atât
de familiar. Directorul ştia el ce ştia. Cenzorul
a lucrat decis. Nu era în spiritul momentului ca
o „conlocuitoare” să facă filosofie de doi bani.
Când cartea a apărut, am băgat de seamă
că tirajul nu avut de suferit. Primisem promisiunea că voi avea un tiraj de 3000 de exemplare
şi beneficiam de 4600!
Acum, două cuvinte despre Vladimir
Streinu. M-a primit la „Univers”, unde fusese
proaspăt instalat. A dorit să-mi laude alegerea
lui Charles Ferdinand Ramuz, până atunci un
nume necunoscut la noi. Eu, la rându-mi, nu-l
ştiusem. Însă într-o zi i-am găsit romanul „Vie
de Samuel Belet”, uitat în sala de aşteptare
a unui stomatolog. Am început, pe loc, să-l
răsfoiesc. M-am îndrăgostit brusc de sobra
sa manieră stilistică, de preferinţele helvetului,
mare amator de singurătate, pajişti alpine, păduri expuse vântoasei. Drept care, în decursul
timpului, i-am mai tradus şi alte opere.
Bursele primite să cunosc, la faţa locului,
fenomenul Ramuz m-au ajutat să dedic subiectului, pe lângă anumite curiozităţi biografice, modul în care a fost promovat în cercurile
de literaţi din Elveţia şi Franţa.
Vladimir Streinu, altminteri avar cu detaliile
laudative, m-a felicitat pentru studiile mele
rezervate lui Tudor Vianu. „Ai făcut ceva ce
trebuia făcut. Vianu mi-a fost prieten. Pasiunea dumitale, a adăugat Streinu, ocoleşte
orice urmă de sentimentalism. Ai ştiut să te
fereşti de tot ce este inoportun. Aşa trebuie
tratat un mare erudit, iubit profesor, strălucit
comparatist.”
HENRI ZALIS
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Alexandru Cherecheş
– un Drept între Popoare

In memoriam

De curând, a trecut în nefiinţă, la
vârsta de peste 85 de ani, Alexandru
Cherecheş din Şimleu Silvaniei, singurul cetăţean din judeţul Sălaj, distins cu
titlul de Drept între Popoare, acordat de
Statul Israel celor care au salvat evrei în
timpul Holocaustului.
Născut la 19 noiembrie 1927, avea
16 ani şi jumătate în primăvara lui 1944.
Băiat sărac, ucenicise la un prăvăliaş
evreu care-l luase „cu contract în toată
regula” şi-l ajutase să intre la şcoala de
meserii. Avea multe cunoştinţe printre
cei trei mii de evrei şimleoani, peste care
căzuseră ca un trăsnet măsurile extreme
antievreieşti luate de regimul horthyist,
după intrarea trupelor germane în Ungaria, în 19 martie 1944.
Alexandru Cherecheş era premilitar
şi a fost obligat să asiste la adunarea
evreilor şi confiscarea tuturor bunurilor
lor. A văzut apoi cum i-au strâns pe toţi
în sinagogă, de unde i-au transportat la
sinistrul ghetou de la Cehei. De unde
aveau să-i îmbarce, peste câteva săptămâni, în trenurile morţii.
În aceeaşi perioadă, şi tatăl său
evadase din detaşamentul de muncă
al armatei ungare şi se ascundea într-o
pădure din împrejurimile oraşului. Într-o
zi, în drum spre via bunicului, i-a ieşit în
cale Jossy Lax, un concitadin evreu care
i-a spus că fugise din faţa ghetoizării, se
ascundea în vie împreună cu alţi doi
evrei, Adler şi Katz, şi că avea nevoie de
ajutor. Alexandru i-a condus pe toţi trei
la ascunzătoarea tatălui său, iar noaptea
mergea cu mama lui să le ducă mâncare. Toate acestea au durat până în
momentul în care autorităţile au hotărât
să declanşeze o acţiune de prindere a
fugarilor, despre care Alexandru Cherecheş a aflat din timp, fiind membru în
gruparea premilitarilor. Salvarea tatălui
său şi a celor trei evrei depindea de el

Cluj

şi de mama sa, Ana Cherecheş.
„Am alergat într-un suflet până acasă
şi i-am spus mamei. Mama a izbucnit
în lacrimi: „Vai dragă, dacă îl prind pe
taică-tău şi pe evrei, ne împuşcă pe
toţi!” Ce era să ne facem ? Frontiera
între Ungaria şi România era la Ciucea,
pe nişte coline unde se aflau şi câteva
case răzleţe. Mama a mers pe jos 30 de
kilometri, a intrat în casele de acolo şi
le-a spus oamenilor: ”Am pe soţu-meu
fugar şi pe trei evrei. Nu i-aţi putea trece
frontiera ? Dacă-i prinde, ne împuşcă pe
toţi. Şi pe bărbat, şi pe băiat şi pe mine!”
„Aduceţi-i încoace!”- au zis ţăranii de
acolo. În seara următoare mama le-a
pregătit nişte haine şi merinde şi ne-am
dus cu ei 30 de kilometri, până la Ciucea.
Ţăranii de acolo i-au trecut frontiera. În
’45, când s-a terminat războiul, tata şi
Jossy Lax au venit acasă. Cu ceilalţi nu
ştiu ce s-a întâmplat. Lax s-a recăsătorit.
Am jucat la nunta lui. După un timp, a
plecat în America…” – mi-a povestit Alexandru Cherecheş în interviul televizat
pe care mi l-a acordat în 2010.
Demersurile pentru acordarea titlului
de Drept între Popoare le-au făcut nepoţii rabinului Lax, din America. Bunicul
lor le povestise cum a fost salvat de
adolescentul Alexandru Cherecheş şi
de mama sa şi le spunea că altfel, probabil ar fi pierit în deportare, alături de
rudele sale.
Alexandru Cherecheş a lucrat toată
viaţa în comerţ, trăia în casa părintească şi devenise un susţinător al Muzeului
Holocaustului din Şimleu. Nepoata lui,
Manuela, a absolvit studiile iudaice la
Cluj şi un capitol din lucrarea sa de licenţă a fost dedicat bunicului ei, Alexandru
Cherecheş, un om blând, sincer şi drept .
Fie-i memoria binecuvântată!
ANDREA GHIŢĂ
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Pogromul de la Chişinău (1903)

Pogromul de la Chişinău împotriva populaţiei evreieşti s-a desfăşurat în zilele de
6-8 aprilie 1903. El a fost declanşat după
ce un copil creştin de origine ucraineană,
Mihail Râbacenko, a fost găsit mort la Dubăsari. Au fost asasinaţi 49 de evrei,circa
500 au fost răniţi şi 1 500 de prăvălii şi case
de evrei au fost ruinate. În acea perioadă
Chişinăul făcea parte din Imperiul Rus.
Pogromul a izbucnit pe fondul campaniei antisemite încurajate în ultimii ani in presă, cu sprijinul guvernatorului Basarabiei,
maiorul Von Raaben, al unor comandanţi
militari şi ai poliţiei locale, şi al unor factori
din conducerea Imperiului, în frunte cu
ministrul de interne, contele Viaceslav Von
Plehve. Pretextul a fost învinuirea de omor
ritual adusă evreilor ca în multe rânduri în
evul mediu şi în sec. XIX. Pe uliţele oraşului
şi-au făcut apariţia bande care strigau în
limba rusă „Moarte jidovilor” şi răspândeau
manifeste în care era scris că, în cinstea
sărbătorii de Paşti, ţarul Nicolae al II-lea,
personal, a dat mână liberă atacului împotriva evreilor. Între cei care au luat parte la
atrocităţi s-au aflat membri ai tuturor păturilor sociale ale populaţiei rusofone locale.

ÎMBUNĂTĂŢIREA EDUCAŢIEI – O PRIORITATE
Interviu cu preşedintele AERVH, dr. LIVIU BERIS

naţionalizările. A fost
naţionalizată şi brutăria tatălui meu, transformat rapid în mare
exploatator şi trecut pe listele celor care
urmau să fie deportaţi în Siberia, cu numărul
39, aplicat pe cartea de identitate sovietică.
Din 1940 până în 1941, activitatea economică a oraşului a fost aproape paralizată.
Micii meşteşugari – 80%, evrei – n-au mai
avut ce lucra pentru că li s-au luat micile
prăvălii. Ţăranii din împrejurimi, siliţi să intre
în colhoz, n-au mai avut nici ce vinde şi nici
bani, să cumpere. O dramă existenţială. Cu
o săptămână înainte de izbucnirea războiului – 22 iunie 1941 -, au început deportările.
Din 39 de familii deportate, 38 erau familii
de evrei. Familia noastră a scăpat de prima
(Urmare din pag. 7)

Dr. JUDITA MUREŞAN: “Au uitat să ne ducă în ghetou
şi să ne urce în trenul spre Auschwitz”

Apropierea datei de comemorare a deportărilor evreilor din Transilvania de nord
ne-a inspirat să începem un ciclu de relatări despre persoane care au supravieţuit în
mod miraculos în Holocaust, altfel decât cei care au fost duşi în lagărele morţii şi au
reuşit să rămână în viaţă. Eroii noştri au spus că au avut un dram de şansă, de noroc,
că Dumnezeu a fost alături de ei şi i-a scăpat. Adevărul este că au fost alături de ei
şi neevrei, de multe ori ajutorul venind de la cine nu se aşteptau.
Primul nostru interlocutor este conferenţiar universitar, dr. în ştiinţe Judita Mureşan,
de la Comunitatea evreilor din Cluj.
“Ceea ce mi s-a întâmplat este pe undeva pe alături de banda rulantă a fabricii
morţii şi sfârşitul atâtor mii de evrei. Dacă
eu şi mama mea am rămas în viaţă, a fost
o întâmplare, deoarece tatăl meu a murit
la Buchenwald”, şi-a început povestirea
Judita Mureşan, pensionară activă şi…
străbunică. “În primăvara lui 1944, când
a început ghetoizarea la Cluj, pe noi nu
ne-au luat. Stăteam pe o stradă pe care
nu mai locuiau alţi evrei şi probabil că
ne-au uitat. Noi am auzit de ghetoizare şi
de faptul că pe evrei îi vor duce la muncă
la Kenyérmezö, în Ungaria, o localitate
inventată. Apoi, ghetoul s-a golit, evreii au
fost duşi şi pe noi iar nu ne-au luat decât
mai târziu, când cineva ne-a denunţat.
Bănuiam cine a fost, nu dintre vecini, ci
responsabilul de stradă care se mutase de
curând din Ungaria. Cât am stat în casă,
vecinii noştri ne-au ajutat, ne-au cumpărat
de mâncare. Apoi, a apărut un poliţist, neau arestat, ne-au dus la poliţie şi ne-au
spus să ne adunăm nişte bagaje, foarte puţine, că o să trebuiască să plecăm pe jos.
La poliţie ne-au bătut pe toţi, pe mama,
pe tata, şi pe mine, ca să denunţăm pe alţi
evrei ascunşi. După aceea, ne-au trimis
în Ungaria, la Kistarcsa, un loc unde au
fost adunaţi evrei care urmau apoi să fie
deportaţi. Am fost despărţită de părinţi şi,
la un moment dat, m-au eliberat pentru
că eram minoră, dar şi din cauza presiunilor internaţionale şi a politicii guvernului
Lakatos, care voia să câştige favoruri,

dându-şi seama că războiul era pe cale de
a fi pierdut de Ungaria. Nu aveam voie să
mă întorc acasă, ci numai la Budapesta.
Acolo nu cunoşteam pe nimeni, aşa că
m-am dus la spitalul evreiesc şi am dormit
împreună cu bolnavii. După câteva zile, o
familie complet străină m-a luat la ea. Erau
foarte săraci, erau mulţi într-o cameră şi
bucătărie, dar cu suflet bun. Între timp,
părinţii, care la rândul lor au fost eliberaţi
din Kistarcsa, m-au găsit şi ne-am mutat
într-o casă cu stea galbenă”.

Drumul spre infern
“Casa nu era în ghetou, îşi aminteşte
Judita Mureşan, dar la 15 octombrie 1944,
când nyilaşiştii au preluat puterea, au venit şi în casele cu stea galbenă, i-au luat
întâi pe bărbaţi – aşa a pierit tatăl meu la
Buchenwald – şi apoi pe femei, între 16-60
de ani. Nu mi-am dat seama că, de fapt,
n-ar fi trebuit să mă duc, aveam 15 ani, dar
nici prin cap nu mi-a trecut să mă despart
de mama. Am pornit pe jos spre Austria.
A fost cumplit, era umilitor, cu bolnavi de
dizenterie care se opreau pe drum şi-şi
făceau nevoile în public, cu ploaia care
ne-a pătruns până la piele, fără mâncare,
un drum sinistru care ducea spre infern.
Am dormit o dată pe un şlep unde apa ne
curgea în cap, altădată, la Sopron, într-un
târg de vite. Am ajuns la graniţă, acolo neam oprit şi, în sfârşit, am respirat uşurată,
mi-am putut desface şireturile de la ghete.

Poetul ebraic Haim Nahman Bialik a
scris, la scurt timp, poemul „B’ir haharegá”
(„In oraşul măcelului”), care a fost publicat
prima dată la Sankt Petersburg sub titlul
„Masá Nemirov” (Profeţia din Nemirov)
în ziarul ebraic „Hazman” (Timpul), al lui
Ben Tzion Katz, iar apoi a fost tradus în
rusă de Zeev Jabotinski. Intelectuali ruşi
de prestigiu au luat atitudine, la rândul lor,
remarcându-se intervenţiile lui Korolenko
şi Gorki. În România, de asemenea, s-au
făcut auzite ecouri. S-a remarcat o amplificare a emigrării evreilor din răsăritul
Europei spre America, precum şi o creştere
a emigrărilor în Palestina. Theodor Herzl
s-a convins de nevoia urgentă de a găsi un
teritoriu destinat constituirii unui stat evreiesc, la nevoie chiar şi în afara Palestinei.
La 19 octombrie 1905 a izbucnit un nou
pogrom la Chişinău. De această dată circa
200 de evrei se organizaseră într-un grup
de autoapărare. Totuşi, au fost ucişi 29 de
evrei, zeci de evrei au fost răniţi, dar au
pierit şi câţiva dintre pogromişti.
B.M.M.
(Conf. Enciclopediei Iudaice)

serie de deportări. Aşa cum se vede şi în
cazul Herţei, deportările în Siberia nu s-au
făcut pe criterii etnice, ci pe criterii „de clasă”
şi politice. Aşa încât un mare număr de evrei
din Bucovina de Nord au suferit laolaltă cu
populaţia majoritară. După reîntoarcerea
din Transnistria, am ajuns la Dorohoi şi
am rămas în România. Dar, fiind originar
din Herţa, eram considerat de noua putere
„fugit din Uniunea Sovietică”. Era un mare
handicap.
- Perspectivele AERVH?
- Dat fiind dispariţia din motive biologice
a celor care au trăit Holocaustul, consider
prioritară păstrarea memoriei victimelor,
prin supravieţuitori şi generaţiile următoare,
preluarea amintirii şi transmiterea ei.

nu numai că ne-a eliberat, dar ne-a dat şi
de mâncare. Era al doilea caz de omenie
din partea celor care ne erau duşmani
şi atunci mi-am dat seama cât de diferiţi
sunt oamenii. Te ajută cei de la care nu
te aştepţi şi invers… am avut experienţe
triste din partea unor evrei din ghetou…
După ce ne-au deschis uşa, cei care figuraseră pe listă au început să dea telefoane
la Ambasada Suediei, dar în locul celor
de-acolo, au venit nyilaşiştii, care ne-au
arestat şi ne-au dus la Casa nyilaşiştilor.
Ei au vrut să ne retrimită dar de-acum nu
aveau vagoane, şoselele erau ocupate
de armatele care se retrăgeau şi am
scăpat”.

Săptămâni de foame
Ne-au dus într-un grajd şi acolo am putut
dormi. A doua zi de dimineaţă, am văzut la
uşă înghesuială. Am mers să aflăm ce s-a
întâmplat şi am văzut că se citea o listă.
Era cineva de la Ambasada Suediei care
i-a selectat pe cei de pe listă, persoane
protejate, şi i-a retrimis la Budapesta. Noi
nu eram pe acea listă, dar jandarmul care
ne păzea s-a întors către cel de la ambasadă şi i-a spus: dar dumneavoastră nu
vă e egal dacă mai scoateţi de aici câteva
persoane în plus? Aşa am scăpat să ne
ducă mai departe. Ne-au îmbarcat într-un
vagon de marfă, au închis uşa. Jumătate
din vagon era plin de bolnavi de dizenterie,
nu aveam nici mâncare, nici apă, dar pe
parcurs ni s-au dat pacheţele în care se
găseau un cartof fiert şi untură. Din păcate,
din cauza celor cu dizenterie, care vărsau
în vagon, nu le-am putut mânca. Am ajuns
apoi într-o gară lângă Budapesta, eram
închişi în vagon şi la gară nimeni nu a venit să ne ia. După cinci ore de aşteptare,
deodată, am auzit un zgomot şi uşa s-a
deschis. Mai întâi n-am văzut pe nimeni.
După aceea, am observat un soldat german din Wermacht care, cu patul puştii,
a spart lacătul vagonului nostru şi al unui
alt vagon din care au curs…mere! Deci,

“Atunci ne-au dus în ghetou. Câteva
zile, ne-au dat ceva de mâncare, după
aceea – nimic. Săptămâni de zile am făcut
foame, am băut doar cafea din năut, a fost
singurul aliment pe care l-am găsit în casa
în care am stat. Nu ştiu cum am reuşit să
supravieţuim. Lângă noi se afla baia rituală
şi în curte se înălţa un morman de cadavre
ale celor care au murit de foame.
În ianuarie a venit eliberarea. În ultima zi de asediu al Budapestei, locuinţa
noastră a fost distrusă. Ne-am adăpostit
în pivniţă. Au venit sovieticii, între ei era un
basarabean cu care am putut vorbi. Ne-a
întrebat ce-i cu lumea care arăta în halul
ăsta? I-am povestit. A doua zi dimineaţă,
în curte s-au aflat înşirate o mulţime de
bidoane cu mâncare. Tot detaşamentul
renunţase la o masă pentru ca să ne dea
nouă!
În aprilie ne-am întors la Cluj şi am avut
bucuria să aflăm că şi fratele meu, care
era în detaşamentele de muncă obligatorie, a scăpat cu viaţă. Am fost printre cei
norocoşi, adică dintr-o familie de patru,
am supravieţuit trei. Actele de deces ale
tatălui meu ne-au parvenit abia după doi
ani”, şi-a încheiat povestirea interlocutoarea noastră.
A consemnat EVA GALAMBOS
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SCRIITORI EVREI ROMÂNI
la Salonul de carte de la Paris

România fiind ţară invitată, în acest an, la Salonul de carte
de la Paris, pe lista scriitorilor care au participat – nume cunoscute din literatura română contemporană ale căror opere
au fost traduse în franceză – s-au regăsit şi doi scriitori evrei
români, care şi-au lansat cele mai noi cărţi. Este vorba de

Norman Manea şi Andrei Oişteanu. În plus, cu acest prilej,
menţionăm că a fost prezentată versiunea în franceză a
faimoasei „Cărţi negre” a lui Matatia Carp, tradusă în 2009,
despre victimele prigoanei antisemite, anitevreieşti din timpul
celui de-al doilea război mondial.

NORMAN MANEA: „Farsa o ia înaintea tragediei”
Norman Manea a fost prezent cu o
culegere de mai multe lucrări, intitulată
„La Cinquième Impossibilité” (A cincea
imposibilitate), şi a cuprins „Plicuri şi
portrete” şi „Laptele negru”. Cartea, tradusă de Marily Le Niret şi Odile Serre,
a apărut la Editura Seuil. În „Le Monde
des Livres”, suplimentul cotidianului „Le
Monde”, dedicat Salonului cărţii, Claudio
Magris, prezentând cartea, îl citează pe
scriitor, arătând că în „La Cinquième Impossibilité” Norman Manea zugrăveşte
„starea lucidă şi ironică a literaturii epocii”. Este vorba, spune Manea, despre
faptul că „farsa o ia înaintea tragediei”,
iar în această „carnavalizare” a vieţii
rezidă „cea de a cincea imposibilitate a
scrisului. Ea se adaugă celor patru enunţate de Kafka – imposibilitatea de a nu
scrie, de a scrie în germană, de a scrie
într-o altă limbă şi de a scrie pur şi sim-

plu”. Numai că,
arată Claudio
Magris, Manea
„a putut transforma acest
blocaj, această
imposibilitate în
forţă creatoare”.
Şi aici un rol important îl joacă
şi exilul, scrierile
lui Manea fiind,
aşa cum a spus
scriitorul, „rezultatul dezrădăcinării”. În aceste condiţii
s-au născut marile lui cărţi, printre care
„Fericirea obligatorie”, „Plicul negru”, „Întoarcerea huliganului”, „Despre clovni:
Dictatorul şi artistul” – toate traduse în
franceză şi, în sfârşit, „A cincea imposibilitate”, a subliniat cronicarul.

„Imaginea evreului” - un studiu monumental
Prof. univ.dr. Andrei Oişteanu şi-a
lansat la Salon versiunea în limba franceză (după cele în maghiară, engleză
şi germană) a lucrării sale ”Imaginea
evreului în cultura română”. Intitulată
„Les Images du Juif. Clichés antisémites
dans la culture roumaine, une approche
comparative”, cartea a fost considerată
de revista „Le Magazine Litteraire” „un
studiu monumental consacrat imaginii
evreului în cultura română – o lucrare
salutată de ansamblul comunităţii intelectuale, depăşind cu mult frontierele
ţării sale”. Lucrarea a apărut la Editura
NonLieu şi a fost tradusă
de Pompiliu Ştefănescu.
Prefaţa, semnată de Matei
Cazacu, realizează o amplă
trecere în revistă a evoluţiei
antisemitismului românesc,
inclusiv după prăbuşirea comunismului când, prin acordarea libertăţii cuvântului, au
apărut lucrări de popularizare
a teoriilor antisemite, de elogiere a regimului Antonescu,
pe de o parte, şi a unor lucrări
despre situaţia, suferinţele
evreilor, politica rasistă, antisemită a lui
Antonescu, pe de altă parte. Cazacu
scoate în evidenţă şi abordarea acestei probleme în perioada Ceauşescu,
prin încercarea de reabilitare a lui Ion
Antonescu, explicând că prin aceasta
Ceauşescu a dorit să câştige simpatia
armatei. „În acest efort de construcţie a
memoriei colective şi istorice a evreilor
din România, cartea lui Andrei Oişteanu ocupă un loc aparte... şi se înscrie
la sfârşitul unei perioade de dezbateri
şi confruntări intense cu privire la rolul
evreilor în cultura şi istoria României“. În
“Notele preliminarii” ale lucrării, autorul
precizează că “a încercat să urmărească

cum s-a născut şi a evoluat antisemitismul popular în spaţiul cultural român, dar
şi cum antisemitismul popular (inconştient şi pasiv) a influenţat antisemitismul
politic (conştient şi activ), începând din
jumătatea secolului al XIX-lea până
astăzi”... „Între evreul real şi evreul imaginar, între evreii Noului Testament şi cei
ai credinţelor şi imaginarului ţărăneşti şi
până la scrierile relevând înalta cultură
scrisă, clişeele care compun portretul
său fizic, socio-profesional, moral, magico-mitic şi religios rămân fascinante prin
forţa şi durabilitatea lor”, scrie Cazacu,
reproşând Bisericii ortodoxe
că, spre deosebire de cea
catolică, nu a schimbat partea din predica de Paşti în
care evreii sunt acuzaţi de
deicid.
Problema antisemitismului în istoria modernă şi
contemporană a României,
în contextul căruia se înscrie
şi cartea lui Andrei Oişteanu,
alături de cele ale lui Lucian
Boia şi Eugen Uricaru, este
dezbătută în mai multe articole din „Le Monde des livres”, printre
care cel semnat de Nicolas Weill, intitulată „Negru şi roşu” (fascism şi comunism). În analiza făcută, el se referă şi
la unele abordări care „pun pe acelaşi
plan adevăruri care nu pot avea aceeaşi
pondere”, exemplificând cu afirmaţiile
lui Lucian Boia din „Capcanele istoriei”,
respectiv că ”Antonescu este un criminal
de război pentru unii, patriot exemplar
pentru alţii. Şi este curios de a vedea la
el teza ‘purităţii intenţiilor’ aplicată drept
circumstanţă atentuantă”, ca în cazul
implicării lui Eliade în fascismul legionar.
De altfel, „Cum să scrii despre Holocaust” a reprezentat tema unei dezbateri

desfăşurate la Agora CNL între Lucian
Boia şi Andrei Oişteanu şi moderată de
Alexandra Laignel-Lavastine, cea care
a tradus şi „Cartea neagră” a lui Matatia
Carp. Dezbaterea a fost considerată
„memorabilă” de ”Observatorul Cultural”,
care a citat opiniile Ancăi Fronescu,
promotor al culturii române în străinătate. Dezbaterea „a reuşit să strângă
un public destul de larg şi a stimulat şi
numeroase întrebări. Andrei Oişteanu
m-a încântat cu felul lui subtil-elegant
de a aborda subiecte controversate,
complexe”. Cunoscând poziţia lui Andrei
Oişteanu şi din alte dezbateri cu Lucian
Boia, putem afirma că el a clarificat,
probabil, şi a pus la punct afirmaţii de
genul amintit în articolul lui Weill. În cadrul aceleiaşi dezbateri, de remarcat a
fost cuvântul unui participant din public,
Boris Vesterman, dintr-o famile de evrei
originari din Chişinău, care a povestit
cum bunicul şi mătuşa lui au fost împuşcaţi de militari români în timpul deportării
în Transnistria.
EVA GALAMBOS

Carol Feldman – „ Domnişoara”

(Urmare din pag. 16) română, s-a preo-

cupat de literatură.
Este conferenţiar de literatură idiş. A
publicat 13 cărţi, fiind premiat de diverse
foruri culturale. Este membru al Uniunii
Scriitorilor din România. Ioan Holban,
scriitor cunoscut, din Iaşi, fost director
al Teatrului Naţional din Iaşi, spune:
„Sulina îl are pe Jean Bart, Bărăganul pe Panait Istrate, Fănuş Neagu… Tulcea
şi-l asumă pe Carol Feldman” (a scris şi
o monografie a comunităţii evreilor din
Tulcea natală) . Elogii îi aduce şi publicista Rodica Grindea, din Israel
Modalitatea aleasă de autor este cea
a lui Thomas Mann din ”Casa Budden-

brok”. Atmosfera este credibilă, firească.
Este o poveste de dragoste, în vremuri
aparent liniştite, dintre evreica Tina şi
Laurenţiu, un român tulcean. S-ar putea
ca, în realitate, autobiograficul să nu fie
ocolit. Vechea dramă din „Manasse”, a
lui Ronetti-Roman. Dar aici, în timpul
acestei drame, intervine istoria – marea
ruptură în normalitatea/nenormalitatea
unui război genocidar. Evreii, vor, nu vor,
se găsesc marginalizaţi, apoi persecutaţi, apoi, în parte, deportaţi. Legionarii,
regimul antonescian sunt adversarii
brutali ai convieţuirii, ai armoniei etnice, nu numai în teorie ci şi în practică.
Sângele nevinovat nu spală, ci mânjeşte

o epocă. Laurenţiu moare. Este un nevinovat, pentru că nu numai evreii, dar
şi românii au suferit în acele vremuri inumane. Treptat, tot ce fusese vis şi idilă
se transformă în coşmar. Apele Dunării
sunt adânci şi înşelătoare. Liniştea devine uragan al durerii. ”Domnişoara” Tina
îşi păstrează puritatea, însă visul de a
avea o familie este spulberat.
Scris cu real talent, cu un dialog alert
şi inteligent, cu descrieri discret-picturale, romanul lui Carol Feldman merită
a fi citit, atât de dragul unei nostalgii
a tinereţii, cât şi ca un document literar. Îndeplineşte ambele condiţii cu
brio. (B.M.M.)
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ION IANOŞI
la 85 de ani

Ion Ianoşi s-a
născut la 1 mai
1928, la Braşov,
este scriitor şi eseist, profesor de filosofie şi estetică,
teoretician, monograf, traducător şi
specialist în filosofia şi literatura rusă.
Provine dintr-o
familie evreiască înstărită din Braşov, în
care se vorbea maghiară şi germană. Între
anii 1940 şi 1944, după intrarea în vigoare
a legislaţiei antisemite, Ion Ianoşi a fost dat
afară din şcolile de stat din cauza originii sale
evreieşti, recuperează apoi clasele pierdute,
iar în 1947 susţine examenul de bacalaureat.
Între anii 1949-1953 este trimis la studii la
Leningrad, în cadrul Universităţii Jdanov,
unde a urmat cursurile Facultăţii de Filosofie.
Este autor a numeroase lucrări de filosofie, estetică, istorie literară, monografie şi
memorialistică, în care sobrietatea speculaţiei se împleteşte cu generozitatea tolerantă a
interpretării. Studiind istoria ideilor şi mentalităţilor, eseurile lui Ianoşi pledează în general
pentru nuanţare şi analiză, împotrivindu-se
maniheismelor în gândire.
De peste patru decenii, Ion Ianoşi este
profesor de filosofie şi estetică la Facultatea
de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Din
2001, este Membru de Onoare al Academiei Române. Anul 2008 a fost declarat de
Grupul Ideea Europeană & EuroPress „Anul
Ion Ianoşi” – prilej cu care eruditul cărturar
este sărbătorit printr-o serie de conferinţe şi
dezbateri. A fost onorat cu premii ale Uniunii Scriitorilor, Academiei Române etc. În
revista „Contemporanul-Ideea europeană”
din martie a.c. a apărut un articol dedicat prestigiosului cărturar, semnat de Mirel Horodi,
cunoscut publicist israelian, despre recenta
carte de memorialistică ”Internaţionala mea”,
a lui Ion Ianoşi (Ed. Polirom – 2012). Criticul
Alex Ştefănescu apreciază (v. ”România literară” nr. 7/2008) că Ion Ianoşi este unul dintre
ultimii umanişti erudiţi din cultura română.
Deşi a fost instructor în aparatul CC al PCR
şi a urmat directivele politice ale acestuia,
ca profesor de estetică şi ca autor de cărţi, a
contribuit la dedogmatizarea creaţiei literare
şi artistice.
Ion Ianoşi a publicat, între altele, o spovedanie: „Eu - şi el”. Despre Ceauşescu el
scrie cu o intensă repulsie. A fost cooptat,
din iniţiativa lui Nicolae Breban, în gruparea
din jurul revistei ”Contemporanul-Ideea europeană”, îşi revizuieşte şi retipăreşte calm
cărţile, după ce a fost atacat vehement de
Mircea Mihăieş, în legătură cu perioada în
care a slujit regimul comunist.
Ion Ianoşi este un foarte bun cititor, care
înţelege fiecare frază dintr-un text şi ceva
în plus, acel ceva în plus fiind reverberaţia
produsă de lectură în memoria sa culturală.
Marx, Engels şi Lenin, Vianu şi Worringer,
Tolstoi şi Galsworthy, Sadoveanu şi Rebreanu, ca şi mulţi alţii, filosofi, esteticieni sau
scriitori, sunt citiţi şi descifraţi, comparaţi
şi reinterpretaţi, în scopul unei valorificări
culturale (din păcate, uneori, şi propagandistice) maxime. O adevărată demonstraţie
de lectură completă găsim în studiul „Hegel
şi arta”, publicat în 1980 şi republicat, într-o variantă revizuită, în 2005. Ion Ianoşi
a comentat în mod strălucit (cum, la noi,
numai Valeriu Cristea a mai făcut-o) opera
lui Dostoievski. În monografia Dostoievski,
„Tragedia subteranei”, fiecare personaj este
pulverizat printr-o analiză minuţioasă şi reînfiinţat cu un talent literar, rar întâlnit la un
estetician. O carte remarcabilă este „Poveste
cu doi necunoscuţi: Dostoievski şi Tolstoi”,
apărută în 1978.
A ştiut să facă din evreitate, nu o apartenenţă etnică restrictivă, ci un mod de a
fi universal (ceea ce nu înseamnă că n-au
existat motive să se simtă ameninţat, tocmai
ca evreu, atât în timpul războiului, cât şi sub
dictatura lui Ceauşescu).
La mulţi ani, AD MEA VEESRIM, academicianului, umanistului Ion Ianoşi!
BORIS MARIAN
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O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

Mai bine mai târziu, decât niciodată…
… Şi asta chiar dacă mai târziu înseamnă după mai
bine de 500 de ani! Parlamentul Portugaliei a luat recent o decizie lăudabilă, deşi uşor tardivă, deoarece îşi
propune să repare o nedreptate făcută evreilor în urmă
cu peste cinci secole. În 1497, evreii lusitani au avut de
ales între a trece la creştinism sau expluzare, după cum
poruncise Manuel I.
În aprilie 2013, Parlamentul de la Lisabona a aprobat
o lege care permite obţinerea cetăţeniei portugheze de
către descendenţii evreilor sefarzi, persecutaţi şi expulzaţi
la sfârşitul secolului al XV-lea. Iniţiativa legislativă a trecut
cu unanimitate, iar în ziua votului, deputatul CDS José
Ribeiro e Castro a declarat că „este o zi istorică. O zi a
reparării (...) în care restabilim legăturile după aproximativ
520 de ani de separare forţată. Dorim din nou revenirea
tuturor celor care n-ar fi trebuit să plece niciodată”.
Deşi nu are implicaţii practice prea mari, gestul parlamentarilor lusitani este, fără îndoială, unul demn de
admiraţie, mai ales că vine într-o perioadă în care evreii
din Europa au de suportat din ce în ce mai multe discriminări, în ţări precum Franţa, Marea Britanie, Norvegia
şi aşa mai departe.
De asemenea, este remarcabil că nu vorbim despre
un demers singular în Portugalia, dacă ne amintim că,
în 1989, preşedintele socialist portughez Mario Soares a
cerut scuze evreilor pentru persecuţiile ale căror victime
au fost după decretul de expulzare sau convertire forţată
la catolicism, pronunţat în timpul domniei regelui Manuel I.
Chiar şi fără efecte practice, gestul ar fi binevenit în
tot mai multe democraţii europene, în care creşterea
numărului de cetăţeni musulmani cu drept de vot face
ca evreii, rămaşi în număr din ce în ce mai mic, să îşi
vadă adesea drepturile sacrificate pe altarul satisfacerii
majorităţii şi să asiste la manifestări destul de virulente
de negaţionism şi antisemitism.

Dacă Sesam nu deschide poarta,
cine are cheia relansării
economiilor în recesiune?
Sesam ori e surd, ori e leneş, iar poarta peşterii relansării nu poate fi deschisă cu cheia politicilor anticriză
bazate numai pe austeritate şi aplicate cu încăpăţânare
din 2008 încoace. Din păcate, încă nu e limpede cu ce
fel de şperaclu poate fi ea înlocuită. Toată lumea este de
acord că economia Zonei Euro va continua să se contracteze şi în 2013, FMI prognozând o scădere de -0,3%,
iar Banca Mondială de -0,2%. Diferenţa este nesemnificativă, dar tendinţa constantă de diminuare dovedeşte
că austeritatea bugetară, propăvăduită de Germania,
de Fondul Monetar şi de o bună parte dintre oficialii UE,
nu izbuteşte decât să crească sărăcia şi şomajul, fără a
impulsiona în vreun fel economiile din regiune.
Politicieni precum François Hollande sau Barack Obama încearcă să transfere greul austerităţii de la omul de
rând la cei bogaţi, dar iniţiativa se arată a fi una deosebit
de greu de transpus în practică, pentru că ban la ban

trage, şi unde e opulenţă, acolo e şi putere. Ceea ce l-a
obligat pe preşedintele francez să abandoneze ideea
suprataxării celor care câştigă mai mult de un milion de
euro pe an, iar Barack Obama este încă departe de a
reuşi să impună Congresului modificarea sistemului de
impozitare a celor mai mari contribuabili.
Dacă austeritatea s-a dovedit a fi o carte perdantă, dat
fiind că majorările de taxe afectează atât puterea de cumpărare, cât şi posibilitatea statului de a recurge la cheltuieli
bugetare salvatoare atunci când lucrurile se încurcă şi
apar convulsii sociale, iar impozitarea celor mai avuţi
membri ai societăţii este mai mult un vis frumos decât o
strategie anticriză, atunci care poate fi cheia relansării?
Răspunsul pare a fi unul singur: crearea de noi locuri de
muncă, astfel încât oamenii să aibă de unde cheltui şi de
unde plăti taxe la stat. Mai ales că un cerc vicios arată că
nici creşterea consumului intern nu funcţionează decât
în condiţii de creştere economică, aşa cum se întâmplă
în China, unde 4,4% din creşterea economică este
datorată creşterii veniturilor populaţiei cu 9% într-un an.
Sau în SUA, unde apariţia a aproape 90.000 de locuri de
muncă a dus la o creştere a cheltuielilor de consum cu
0,7%, iar cheltuielile de consum reprezintă două treimi
din activitatea economică a Statelor Unite.
Ca atare, magia secretă a lui Sesam este o piaţă a
muncii dinamică şi echilibrată.

Învăţaţi repede chinezeşte!
În timp ce liderii de la Bruxelles privesc cum economia UE gâfâie şi arată tot mai mult ca un boxer al cărui
manager ar trebui să arunce prosopul în ring, companiile
chineze îşi măresc investiţiile pe bătrânul continent într-un
ritm ameţitor, de 20% pe an! Ca să vă faceţi o idee, în
2012, Beijing-ul (pentru că majoritatea investitorilor sunt
firme de stat) a investit în Europa 9,6 miliarde de euro,
adică tot atât cât au plasat în America de Nord şi Asia la
un loc, sau tot atât cât au dat, în condiţii înrobitoare, UE,
FMI şi Banca Mondială pentru salvarea Ciprului!
Majoritatea investiţiilor chinezeşti în Europa (86% din
total) au mers în domenii ca industria şi serviciile, adică
acolo unde există ceea ce lipseşte marelui stat asiatic:
tehnologie, know how, mărci recunoscute internaţional
pentru calitate.
„Mulţi investitori chinezi consideră slăbiciunea actuală
a Europei drept o oportunitate de a intra pe piaţa acesteia”, consideră directorul executiv al A Capital, Andre
Loesekrug-Pietri, citat de Agerpres, analistul precizând că
în Europa rezervele faţă de eventuale interese „opace” ale
companiilor de stat chineze sunt mai mici decât în SUA.
Comisia Americană pentru Investiţii Străine (CFIUS) a
blocat mai multe astfel de investiţii din motive de securitate naţională, printre care achiziţionarea producătorului de
aeronave Hawker Beechcraft de către un investitor chinez
sau cumpărarea parţială a producătorului de electronice
3Com de către corporaţia de stat chineză Huawei.
Să nu uit să vă întreb: aveţi cumva idee cum se spune
în chinezeşte „viitorul sună bine”?
ALEXANDRU MARINESCU

Existenţa evreilor reflectată
în Monitorul Oficial al Regatului României (VII)

Un alt document statistic din care putem obţine informaţii importante şi în ceea ce priveşte existenţa evreilor
este, spre exemplu, buletinul de „mişcare a populaţiunei”
din oraşele capitale de judeţ, aferent „perioadei 14-20
Maiu 1895”, publicat de Direcţiunea generală a serviciului sanitar din cadrul Ministerului de Interne – serviciul
statistic în Monitorul Oficial nr. 45 de marţi 30 Maiu/11
iunie 1895 (p.1544). În acest buletin sunt cuprinse 32 de
oraşe, fiind consemnate situaţiile referitoare la „nasceri” şi
decese pe diverse criterii: statutul legal, religia, vârsta ori
afecţiunile care au declanşat decesul. Astfel, pentru Bucureşti se consemnează 144 naşteri şi anume: 119 legitimi
şi 25 ilegitimi, dintre care 9 născuţi morţi: 3 fiind legitimi
şi 6 ilegitimi. Dintre aceştia, creştini ortodocşi erau 101,
de alte rituri creştine – 18, iar israeliţi – 25. De la rubrica
de decese aflăm că a fost un total de 107 din care cel mai
mare număr l-au reprezentat cei în vârstă sub 1 an – 37.
Dacă acei cuprinşi în intervalul de vârstă 1-5 ani – 17 şi
cei între 5-20 ani – 8, rezultă că mortalitatea infantilă era
de cca. 60% din numărul total al deceselor, ceea ce ne
dă o semnificaţie clară a condiţiilor existenţiale din acea
vreme. Pentru celelalte intervale de vârste, situaţia a
fost: cei între 20-30 ani – 7, cei între 30-40 ani – 9, cei
între 40-60 ani – 14, cei între 60-80 ani – 14 şi peste 80
ani – 1. Din punct de vedere religios, din numărul total
consemnat – 83 erau creştini ortodocşi, 12 – de alte rituri
creştine, iar israeliţi – 12. Este plin de interes faptul că
decesul s-a datorat anumitor boli. Se consemnează astfel
că gastroenterita a cauzat 11 decese, pojar – 1, tuberculoză – 16, pneumonia – 22, meningita – 3, alte boli – 54.
Din acelaşi buletin se poate afla o situaţie exactă a

persoanelor israelite din celelalte oraşe-capitale de judeţ
născute ori decedate în intervalul 14-20 mai 1895. Astfel,
la Botoşani au avut loc 14 naşteri şi 5 decese, la Brăila
11 naşteri şi nici un deces, la Bacău 12 şi 1, la Buzău 1
şi 0, la Bârlad 10 şi 2, la Constanţa 2 şi 2, la Craiova 1 şi
0, Călăraşi 1 şi 0, Dorohoi 6 şi 0, Focşani 11 şi 3, Galaţi
9 şi 7, Huşi 5 şi 0, Iaşi 17 şi 14, Ploieşti 3 şi 2, Rm.Sărat
1 şi 0, Roman 7 şi 3, Rm.Vâlcea 1 şi 0, Tulcea 0 şi 1,
Tg.Jiu 1 şi 0, Tr.Severin 1 şi 0, Tecuci 2 şi 0, Vaslui 2 şi 0.
Situaţia reflectă mişcarea populaţiei numai pe un interval de o săptămână, dar poate sugera nivelul populaţiei
evreieşti din oraşele-capitale de judeţ, existent în luna
mai 1895. Este evident că numărul evreilor din oraşe ca
Iaşi, Botoşani, Bacău, Brăila, Bârlad, Focşani, Galaţi, Roman, Dorohoi sau Huşi era considerabil mai mare decât
cel din oraşe precum Buzău, Craiova, Călăraşi, Tulcea,
Ploieşti, Rm.Vâlcea, Rm.Sărat, Tg.Jiu sau Turnu Severin.
Situaţia evidenţiază prezenţa în Moldova a unei mai mari
populaţii evreieşti decât în Muntenia, care, de altfel, a fost
caracteristică pentru întreaga istorie a convieţuirii evreilor
pe teritoriul României.
Cele două documente statistice oferă informaţii
preţioase pentru o analiză din perspectiva istorică a
existenţei evreilor pe teritoriul Regatului României spre
sfârşitul secolului XIX, după participarea activă la războiul
pentru independenţa ţării şi după acordarea, prin lege, a
posibilităţii individuale de obţinere a cetăţeniei române,
ca urmare a modificării cunoscutului art.7 al Constituţiei
din 1866 prin legea adoptată spre finele anului 1879 de
Parlamentul României.
IANFRED SILBERSTEIN

Un haos din care
trebuia să facem
un cosmos

C.E.B.
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Aşa şi-a autoapreciat activitatea prima conducere
a Comunităţii Evreilor din Bucureşti după trei ani de
funcţionare, când, conform statutului, trebuia făcut
bilanţul şi pregătite noile alegeri. Într-o privire de
ansamblu, raportul de activitate al Comitetului Comunităţii Evreilor din Bucureşti constata: “Avem motiv să
fim mulţumiţi de rezultatele obţinute şi va fi sarcina
viitorului Comitet ca să desăvârşească opera începută
de noi cu atâta trudă”. Dar ce s-a realizat de fapt în
acei trei ani scurşi între ianuarie 1921 şi noiembrie
1923? Ca o primă şi importantă realizare s-a considerat preluarea, întreţinerea şi coordonarea de către
Comunitate a tuturor instituţiilor religioase, culturale şi
de asistenţă socială ale evreilor din Bucureşti. Dacă
până la crearea Comunităţii a fost haos în viaţa acelor
peste o sută şi ceva de aşezăminte câte au existat în
Capitală, “astăzi – se scria în raport – după trei ani de
activitate unitară şi organizată, roadele s-au arătat pe
toate tărâmurile vieţii noastre”. Analizând rezultatele pe
secţii, s-au evidenţiat următoarele: în opera şcolară,
toate şcolile evreieşti de băieţi şi fete din Bucureşti, 17
la număr, au fost înglobate în bugetul Comunităţii. S-au
introdus reforme importante: s-a stabilit un program
de predare a religiei, a limbilor germană şi ebraică;
s-a hotărât editarea unui manual de istorie a evreilor
în limba română; s-a dat atenţie educaţiei fizice; s-a
organizat un serviciu medical şcolar; s-a cumpărat
un sanatoriu la Techirghiol pentru copii suferinzi ca şi
pentru adulţi.
Asistenţa socială: s-au luat sub îngrijire instituţiile
existente, creându-se şi noi instituţii: orfelinate; s-a
restaurat spitalul Caritas; s-a creat spitalul de copii
“Fondaţiunea Solomon”; s-a înfiinţat policlinica de
boli de ochi; s-au acordat ajutoare nevoiaşilor; pentru
cei apţi de muncă s-a creat un Oficiu de procurare
de lucru. O dezvoltare importantă a cunoscut azilul
de bătrâni “Elisabetheu”. Asistenţa socială a depăşit
vechiul principiu de filantropie care s-a mulţumit să
arunce un ajutor săracului; s-a introdus principiul
modern după care se cercetează cauzele mizeriei şi
apoi se aplică terapia socială corespunzătoare. De
o atenţie deosebită s-a bucurat Cultul. S-a asigurat
salariul fix pentru rabini. S-a organizat un sfat rabinic
şi colegii rabinice pentru judecarea divorţurilor. S-au
constituit consilii sinagogale. S-au organizat servicii
divine în unităţile militare unde se aflau soldaţi evrei.
S-au organizat cursuri de iudaism pentru studenţi, ore
de religie şi de limbă ebraică pentru elevii evrei din
şcolile statului. De sărbătorile de toamnă şi de Pesah,
s-au organizat cantine speciale pentru militarii evrei.
Cancelaria rabinică a fost înzestrată cu o bibliotecă
rabinică de mare valoare. S-au organizat măcelării de
carne caşer în tot oraşul Bucureşti.
Serviciul administrativ avea să se ocupe în
primul rând de bugetul Comunităţii. Pentru cheltuieli
erau prevăzute aproape 15 milioane lei annual, ele
fiind acoperite din donaţii, subvenţii, cotizaţiile membrilor comunităţii. Numărul capilor de familie înscrişi
în Comunitate era de peste 8.500, din care cotizaţiile
au fost plătite de 6.640 de persoane. Printre donatori
sunt de menţionat: Ely Berkowitz cu 1.200.000 lei;
Adolf şi Frida Berkowitz cu 500.000 lei; soţii Sofie şi
Iacob Orowitz au testat suma de 800.000 lei; avocatul I. Ghelberg şi soţia au donat un imobil din str.
Triumfului; Banca Mauriciu şi Aristide Blank au înscris
banca cu o subvenţie anuală de 600.000 lei. Au mai
acordat subvenţii anuale: Banca de Credit Român;
Banca Naţională a României. Am enumerat aceste
câteva donaţii, considerând de interes istoric atitudinea
unor evrei faţă de viaţa comunitară. O caracteristică a
activităţii comunitare a fost preocuparea pentru toate
nevoile obştii. Aşa, spre exemplu, s-a creat un serviciu de contencios care să asigure asistarea juridică
pentru cei nevoiaşi, dar şi nevoile relaţiilor comunităţii
cu autorităţile de stat. Înfiinţat la sfârşitul lunii martie
1921, până la sfârşitul anului 1923, contenciosul a
participat la 90 de procese, 80 de lucrări administrative,
dând 250 de consultaţii. O atenţie deosebită a acordat
raportul relaţiilor cu Joint Distribution Committee,
care a avut un rol important în organizarea asistenţei
sociale, făcând donaţii de amploare.
În încheierea raportului s-a evocat memoria unor
personalităţi dintre cei mai devotaţi şi destoinici fruntaşi
ai Comunităţii, care au decedat în acest interval de
timp: Meier Beck, rabin şi dascăl, Herman Gh. Breyer,
fost preşedinte al societăţii Sacra; I. Schwart-Gravor,
fost vicepreşedinte al Secţiei cultului. În concluzie, trebuie să spunem că sinteza noastră, foarte schematic
concepută, insinuează doar câteva aspecte din vasta
şi complexa activitate a C.E.B.-ului, ancorată din plin
în nevoile vieţii cotidiene ale coreligionarilor.
LYA BENJAMIN
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Iom Hazikaron la Sinagoga Mare

Ziua de 4 Yiar coincide anul acesta cu
data de 15 aprilie, fiind ziua de comemorare a eroilor militari căzuţi pentru apărarea Statului Israel. În Israel se opreşte
de două ori, în timpul acestei zile, timp
de câte un minut, orice activitate, sună
sirenele. Se organizează comemorări în
cimitirele militare, se rostesc rugăciuni
de pomenire a celor căzuţi, la radio se
transmit cântece dedicate acestei zile.
La Sinagoga Mare din Bucureşti,
manifestarea a avut loc în seara zilei de
14 aprilie, fiind organizată de Ambasada Statului Israel. Au fost prezenţi E.S.
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului
Israel, membrii ambasadei, preşedintele

F.C.E.R. dr. Aurel Vainer, membrii conducerii F.C.E.R. şi C.E.B., membri ai obştii
evreilor din România, cetăţeni israelieni,
ataşaţi militari ai unor ambasade străine,
ş.a. După momentul de reculegere, a urmat un film documentar despre luptele de
apărare a Statului Israel. Apoi s-au recitat
poezii şi texte cu caracter comemorativ.
Au cântat corurile C.E.B., ale copiilor
israelieni aflaţi în România cu familiile.
Ataşatul cu probleme de protecţie-poliţie,
Amit Bar Ilan, a rostit Izkor. Rabinul Rafael Shaffer a rostit rugăciunea Tehilim,
cap. 83, iar rabinul organizaţiei ChabadLiubavici, Naftali Deutsch, a rostit El
Male Rahamim, rugăciune de pomenire

a celor morţi. Eliezer
Frumerman, cetăţean
israelian care a pierdut
un frate în campania din
Suez, în 1972, a citit un
kadiş. Textele rostite pe
parcursul ceremoniei au
avut ca principală idee
îndemnul de a fi pregătiţi pentru orice atac din
partea celor ce nu vor
să recunoască dreptul
la existenţă al Statului
Israel.
În cuvântul său E.S.
Dan Ben-Eliezer a pus
accentul pe angajamentul tuturor evreilor
de a păstra independenţa patriei şi pacea
în zonă. Jertfa eroilor
căzuţi în luptă nu a fost
zadarnică. Ataşatul militar, colonel Amichai
Abrahams, a dat citire
Ordinului de zi către
soldaţii şi ofiţerii forţelor
Foto: A. Câlţia
armate ale Israelului,
în care le-a cerut să
fie permanent pregătiţi
pentru apărare, a condamnat actele de
terorism organizate de grupările extremiste, adverse, a amintit de Războiul de
şase zile, de celelalte războaie în care
armata şi-a dovedit capacitatea de luptă, eroismul. Preşedintele C.E.B., Erwin
Şimşensohn, a amintit de cei care şi-au
dat viaţa pentru libertatea şi independenţa Israelului. El a spus că evreii din
Israel şi din Diaspora au acelaşi gând,
de a păstra aceste nobile cuceriri, şi a
cerut să nu uităm trecutul, să ne asigurăm viitorul. Ceremonia s-a încheiat cu
intonarea Imnurilor de Stat ale României
şi Israelului. (B.M.)

Centrul de Studii Ebraice „Goldstein
Goren” din cadrul Facultăţii de Litere a
Universităţii Bucureşti, în parteneriat cu
Ambasada Statului Israel în România,
a organizat, pe 1 aprilie, o prelegere cu
tema The Middle East Peace Process:
An Overview, susţinută de Arezoo Hershel, adjunct al E.S., ambasador Dan
Ben-Eliezer. Cu această ocazie, a fost
de asemenea evocată împlinirea celor
65 de ani de la stabilirea primelor relaţii
diplomatice între Statul Israel şi România, una dintre puţinele ţări din fostul bloc
socialist care au recunoscut şi menţinut
neîntrerupte aceste bune raporturi.
Prelegerea a început prin a se referi
la momentul declarării independenţei
Israelului la 14 mai 1948, o dată cu
încetarea mandatului britanic asupra
Palestinei, şi sfârşind cu recentele evenimente de pe scena politică internaţională
contemporană.
S-ar putea spune că istoria a fost
generoasă, poate dintr-un complex de
culpabilitate, oferindu-i lideri politici de
mare viziune, precum David Ben-Gurion, Haim Weizmann, Golda Meir şi lista

poate continua până în prezent.
Ben-Gurion a fost primul dintre
cei care aveau să înfrunte tentativele
de eliminare a Israelului de pe harta
geopolitică, atunci când, imediat după
proclamarea independenţei, patru state
arabe – Egipt, Siria, Liban şi Regatul
Iordaniei – au atacat simultan. Pacea
din 1949 nu avea să domnească în regiune, astfel că, după mai bine de 15 ani,
Războiul de Şase zile va curma liniştea
Orientului Mijlociu.
Conferinţa de la Madrid din 1991 a
propus încercarea soluţionării conflictelor din zonă, prin intermediul dialogului,
ceea ce a condus la semnarea unor
tratate şi înţelegeri cu Libanul, Siria, Regatul Iordaniei şi Palestina. După 2002,
planul Road Map for Peace a încercat
o nouă abordare a Dosarului Orientului
Mijlociu, de data aceasta implicându-se,
în calitate de mediatori, SUA, Federaţia
Rusă, Uniunea Europeană şi Naţiunile
Unite.
Lucrurile au evoluat astfel că, premierul israelian Ariel Sharon a luat o
decizie istorică prin retragerea completă

din Samaria şi Gaza şi astfel, crearea
unei oportunităţi de pace. Câştigarea
controlului de către Hamas în Gaza nu
a făcut decât să înrăutăţească situaţia,
negocierile stagnând. Începând cu anul
2009, premierul Benjamin Netanyahu
propune „soluţia celor două state”, condiţionată de recunoaşterea Statului Israel ca stat naţional al evreilor. Acţiunile
liderilor palestinieni, sprijiniţi de statele
arabe, şi refuzul dialogului cu Statul
Israel sunt aspru criticate de oficialii de
la Ierusalim, dar şi de unii lideri politici
occidentali, care au primit cu suficiente
rezerve rezoluţia ONU din 29 noiembrie
2012 de recunoaştere a Palestinei ca
stat observator nemembru, evoluţie
care, în definitiv, nu face decât să îngreuneze procesul de pace şi dialogul atât
de necesar pentru rezolvarea tensiunilor
şi pacificarea regiunii.
În finalul prelegerii, masteranzii şi
participanţii au adresat întrebări despre
ceea ce înseamnă Israelul contemporan
şi rolul său crescând pe scena geopolitică.
DAN DRUŢĂ

Despre Israel şi Orientul Mijlociu
la Centrul „Goldstein Goren”

Lansări la Hârlău şi la Iaşi

(Urmare din pag. 10)

De asemenea, preşedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer, şi primarul oraşului,
ing. Constantin Cernescu au anunţat lansarea proiectului de restaurare a Sinagogii
Mari din Hârlău. La sfârşit, dar nu în cele din
urmă, menţionez că evenimentul cultural
de la Hârlău s-a bucurat de o numeroasă
asistenţă.
În ziua de 1 aprilie 2013, la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi a avut loc lansarea
lucrării. Volumul a fost prezentat de prof.
univ. dr. Andrei Corbea-Hoişie, directorul
Editurii Universităţii „Al.I.Cuza” Considerând volumul ca „o carte ce ţine de tradiţia

istoriografică a lumii româneşti şi a celei
iudaice deopotrivă şi în care istoria şi
memoria lucrează în acelaşi timp”, acad.
Alexandru Zub a salutat această „apariţie
ştiinţifică şi editorială deosebită, care constituie o reuşită deplină a prof. Carol Iancu,
dublu implicat: identitar şi profesional în
realizarea sa”.
Onorat să vorbească despre această
recentă apariţie editorială, prof. univ. dr.
Alexandru-Florin Platon a arătat că scrierea cărţii se încadrează în logica unui
program istoriografic de restituire a istoriei
evreilor din România în epoca modernă şi
contemporană Directorul Institutului Francez din Iaşi, dl. Ramet, a apreciat volumul

ca fiind “o reuşită deplină, o monografie
foarte laborioasă, apărută în condiţii grafice
deosebite”
Preşedintele Comunităţii ieşene, ing.
Abraham Ghiltman, a subliniat faptul că
monografia reconstituie istoria unei comunităţi locale şi şi-a exprimat speranţa că
profesorul Carol Iancu, Membru de onoare
al Comunităţii Evreilor din Iaşi, îşi va aduce
contribuţia şi la scrierea istoriei acestei
importante comunităţi din România.
Prof. univ. dr. Carol Iancu a fost şi
invitatul Comunităţii Evreilor din Iaşi unde
a susţinut conferinţa „Destinul evreilor din
Hârlău”
MARTHA EŞANU
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Conferinţă
europeană pentru
combaterea
antisemitismului

În perioada 8-10 martie a.c. , la Paris
s-a desfăşurat o conferinţă europeană
pentru combaterea antisemitismului. Au
fost de faţă reprezentanţi din numeroase
state europene: ţara-gazdă Franţa, Polonia, Ungaria, Cehia, Germania, Suedia,
Austria, Spania şi Israel. Invitat la conferinţă în calitate de preşedinte al Organizaţiei
Sioniste din România, ing. Tiberiu Roth
ne-a transmis următoarea corespondenţă:
Franţa a fost aleasă ca ţară gazdă a
acestei conferinţe, căci este bine ştiută
profunda îngrijorare a opiniei publice
evreieşti din această ţară în legătură cu
recrudescenţa brutală a antisemitismului.
Nu întâmplător data conferinţei a fost
programată în săptămâna premergătoare
comemorării masacrului de la Toulouse,
căruia i-au căzut victimă şapte fiinţe omeneşti, între care trei copii şi un rabin. Anul
trecut, numărul incidentelor cu caracter
antisemit a crescut în Franţa cu 58% faţă
de anul precedent. Un sondaj de opinie,
efectuat la cererea Organizaţiei Sioniste
Mondiale (WZO), a arătat că 40% dintre
locuitorii Franţei nutresc sentimente antisemite, cel mai răspândit argument fiind
cel al “puterii excesive” deţinute de evrei
în lumea afacerilor.
La conferinţă au participat aproximativ
120 de persoane. Au fost prezentate puncte de vedere variate şi foarte interesante,
atât în ce priveşte evaluarea şi evoluţia
fenomenului antisemit, pericolele pe care
le produce, cât şi necesitatea monitorizării, importanţa modalităţilor abordării,
valoarea elaborării unor atitudini comune
şi organizarea unei strategii eficiente a
combaterii antisemitismului, care cade în
primul rând în responsabilitatea guvernelor
şi a opiniei publice ale statelor în care se
manifestă.
Numeroase personalităţi au participat
la conferinţă, abordând tematici interesante. Astfel, printre vorbitori au fost: Yacov
Hagoel, şeful Departamentului Israel al
WZO, copreşedinte al Consiliului Guvernatorilor (SOHNUT) pentru Combaterea
Antisemitismului, care a rostit cuvântul
de deschidere; Joel Margui, preşedintele Consistoriului Central al Franţei, care
a vorbit despre “Provocările antisemitismului în democraţie”; Gideon Behar,
ambasador, director de departament în
Ministerul israelian de Externe, care s-a
referit la: “Căi practice pentru combaterea antisemitismului “. Alte teme au fost:
escaladarea antisemitismului în Europa
(Serge Cwajgenbaum, secretar general al
Congresului Evreiesc European); metode
de combatere a antisemitismului în media,
(Eitan Ori Behar, directorul Centrului de
Combatere a Antisemitismului al WZO ).
Dezbaterile au fost animate şi au fost
exprimate puncte de vedere diferite care
au ilustrat complexitatea subiectului şi contradicţiile nu numai ale lumii contemporane
ci şi cele care există în complicata lume
evreiască de astăzi.
Cred că Parteneriatul pentru Combaterea Antisemitismului (PCA, înglobând
organizaţiile evreieşti din România) ar
putea fi un cadru util in care să iniţiem
o abordare mai complexă a pericolului
antisemitismului modern şi să înţelegem
mai bine ce se întâmplă în jurul nostru,
să studiem mai profund şi mai responsabil
fenomenele, să ne debarasăm de clişee
şi de improvizaţii şi să ne obişnuim să
ascultăm cu atenţie toate vocile, dar să
comunicăm spre societate, pe cât posibil,
cu o voce autorizată. Organizaţiile sioniste
din lume (şi evident şi din România) se vor
implica din ce în ce mai profesional, deoarece Statul Israel, respectiv sionismul,
a devenit nu numai una din soluţii dar şi
una din importantele cauze determinante
ale antisemitismului contemporan, virulent
şi periculos!
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Ceremony on the occasion
of the anniversary of 65 years of existence
of the State of Israel
On the occasion of the Independence
Day of Israel, the Federation of the
Jewish Communities from Romania,
the Center for the Study of the History
of the Jews in Romania and SNSPA the Center of Israeli Studies organized
a Sunday Matinee, which took place
on April 21, at 10 a.m., at the Jewish
Community Center in Bucharest, in Popa
Soare Street, 18.
The year 2013 marks 65 years of
existence of the State of Israel. The
Independence was declared on May 14,
1948 and was followed, in less than 24
hours, by the invasion of the new state by
troops from Jordan, Egypt, Iraq, Lebanon
and Syria. From then until today, the
existence of the State of Israel had to
be defended in numerous wars and by
the continuing battle against terrorism.
This year, according to the Gregorian
calendar, Israel Independence Day was
celebrated on April 16.
The gala event on April 21 was
attended by His Excellency Dan Ben
Eliezer, ambassador of the State of Israel
in Romania, whose word of greeting was
followed by the intervention of Professor
Liliana Popescu, SNSPA vice-rector,
which referred to the importance of the
study of the main Israeli themes for the
formation of the Romanian political elite.
Ambassador Radu Homescu spoke
about the 65-year of Romanian-Israeli
diplomatic relations, and professor Liviu

Rotman, about the Israeli studies as a
young academic discipline.
Dr. Medeea Axinciuc approached
the theme of „Moses and the people of
Israel. About the identity through the link
of the One“, Dr. Lya Benjamin –”Heralds
of Zion in the Romanian Context”, Eva
Galambos, editor of the „Jewish Reality”
referred to „The Miracle of Israel”, and
Dr. Adina Babeş – to „The Zionism in the
Writings of Ber Borochov, the Second
Aliyah (immigration) and Kvuza”. The
event program included the presentation
of Dr. Natalia Lazar, „The First Wave of
Aliyah (immigration) from Romania, after
the Proclamation of the State of Israel”,
as well as the interventions of general
(in reserve) Dr. Mihail Ionescu, of state
counsellor Mihnea Constantinescu,
of professor Alexandru Florian and
professor Alexandru Niculescu.
Dr. Aurel Vainer, member of the
Parliament and President of the
Federation of Jewish Communities of
Romania, was the moderator of the event.

In Memoriam
Advocate Constantin Vişinescu

The Jewish community has recently lost a dear and important friend. At the age
of 93 years, Master Constantin Vişinescu, who stood beside the Jews in times of
persecution, passed away. An intellectual with particular expertise – he attended the
Law School, passed his Doctorate at the Sorbonne University, but also attended other
three faculties - Humanities, Philosophy and Conservatory (acting).
Adv. Constantin Vişinescu, one of the “stars of the Bar Association” , in his whole life
was a true democrat, with anti-fascist thinking, a great friend of the Jews. In 1951, he
accepted to be the defender in the Zionist trial, filed by the communist regime, therefore
was arrested by the political security, and after a long investigation, during which he
was tortured, he was interned in the labor camp of the Danube-Black Sea Canal.
After the revolution, he founded the Democratic Party; he was elected as executive
president and then Honorary Chairman. In 1990 he established, together with the
journalist Victor Bârlădeanu, the Cultural Association of Friendship Romania-Israel.
At the funeral ceremony, held at Belu Cemetery, his personality was evoked by
Dr. David Pestoiu, priest of the Flămânda parish where the deceased belonged
to, by Adv. Gheorghe Florea, president of the Union of Lawyers, and by Eng. Paul
Schwartz, vice president of FJCR. As a war veteran, Constantin Vişinescu was buried
with military honors.
The ASSOCIATION of ROMANIAN JEWS VICTIMS of HOLOCAUST (A.R.J.V.H.)
invites you to visit our website www. survivors-romania.org to watch the film “Holocaust
under Antonescu government” as well as recent documents on the Holocaust in Romania.
Also on the site is exposed the gallery of paintings made by Jewish artists who lived
and then depicted the reality of the Holocaust in Romania.

Hary Vigdar z.l., a modest, respected,
and cherished Community President

Not only the Jewish community
from Bacău accompanied its leader
on his last journey, but also presidents
and representatives of neighboring
communities, cultural personalities,
officials of the city, leaders of NGOslocal branches. Hary Vigdar z.l. had an
endowment without which no one can
be a leader: the art of knowing how to
work with people. It was outlined by
the Secretary of Bacău Community, Izu
Butnaru, by the General Secretary of
FJCR, Eng. Albert Kupferberg, conveying
condolences on behalf of the President
and the Vice-president of FJCR, Dr.
Aurel Vainer, and Eng. Paul Schwartz,
as in his personal name. The director
of the Education Staff Corps “George

Tăbăcaru”, professor Gabriel Stan,
conveyed condolences messages to
the community and to the wife of the
deceased on behalf of professor Carol
Iancu and of the Great Rabbi’s Alexandru
Şafran children, Esther Starobinski
and Avinoam Şafran. Also expressed
their condolences the president of the
National Association “Heroes’ Cult” –
Bacău branch, colonel (in reserve) and
counsellor of the local County Council,
Paul Valerian Timofte, the neighbour of
the Vigdar family, Andreea Iftime. Wreaths
and flowers accompanied the words. The
service was officiated by Rabbi Rafael
Shaffer and the local service leader,
Heinrich Brif.
May his memory be blessed!
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Improving education is a priority
Interview with Dr. Liviu Beris, president of ARJVH

The childhood of the president of the
Association of Romanian Jews Victims
of the Holocaust, Dr. Liviu Beris, was
stolen by the deportations to Transnistria.
What he wished for all the members of
ARJVH about 15 years ago, when he
gave his first interview in our magazine,
was both a material compensation, as
well as a moral one. It was the starting
point of the discussion concerning the
steps undertaken by Romania regarding
the recognition of the Holocaust: the
silence kept about this tragedy in the
totalitarianism, leading to the ignorance
of the Holocaust in Romania by the
postwar generations; the combat against
the denial, after 1990, actually based on

ignorance; the creation of the International
Commission for the study of the
Holocaust; the report’s recommendations
of this Commission; the recognition
at the level of the Presidency, of the
Holocaust committed under Romanian
administration by the Government of
Antonescu; the introduction of an optional
course for the study of the Holocaust
in schools. The various modalities to
combat the current denial tendency were
presented, mainly improving the youth
education regarding the suffering endured
by Jews, with personal examples, in the
totalitarianism, and the perpetuation in
the survivors and their successors of the
memory of those killed in the Holocaust.

Andrei Călăraşu:

„20 years after the revolution,
my name was still not reinstated
on the generic of the films I made“

„Leaving the country, my name was removed from the credits of my films and still
has not been reinstated there”, said Andrei Călăraşu in an interview to the „Jewish
Reality”, in Bucharest, on the occasion of the decoration „Meritul cultural“ awarded to
the Israeli Romanian born director.
Andrei Călăraşu remembered the days when he was enprisoned in Bucharest, then
infuriated the authorities by declaring that the daughter of Gheorghe Gheorghiu-Dej was
a „catastrophe” as an actress, and he himself was not ready to join the ranks of party
members. Finally, after he refused to become a collaborator to the Security, Călăraşu
and his entire family have received the approval to immigrate to Israel, although they
never requested to leave Romania. „I said that it must be a mistake because we didn’t
ask for this, but I was explained that it was a great honor to us and also a proof of trust”.
Asked what he thinks about the Romanian cinema today, Andrei Călăraşu replied:
„The Romanian cinema, and also the Israeli one, are successful abroad, but not up to
the required level to get an Oscar, because these movies are successful due to some
topics that are shocking and stunning for the Western world. The Oscar is given not
only for such topics, but for the value of a film, regardless of the topic. I have been
on the verge of making a film with Spielberg about the train of death. The youth will
succeed and must succeed, but the cinematographic concept is not yet what it should
be. It is, so to speak, a sort of filmed theater.

“The Jews from Hârlău,
the History of a Community”

Professor Carol Iancu, from the University of Montpellier, France, launched his
latest book “The Jews of Hârlău – the History of a Community “, at the Romanian
Cultural Institute in Bucharest, in the presence of personalities from the cultural and
academic life, of Dr. Aurel Vainer, FJCR President, and a large audience.
Welcoming the appearance of
a “reference” volume among those
dedicated to “the history of national
minorities with a substantial contribution
to the history of Romania”, such as
the German community, the Jewish
community, volumes still with not enough
explored value, professor Andrei Marga,
the Romanian Cultural Institute president,
expressed his confidence that the book
“will make a better career in the Romanian
historiography as its author has also
merits in elucidating the process of
emancipation of the Jews in Romania”.
The importance of Carol Iancu’s
volume, said professor Vasile Morar, is
related to the fact that the author starts from
the “attachment to the Jewish community
from Hârlău and an elementary debt: to
restore in the present the centuries of
its history”. Professor Alexandru-Florin
Platon, from “Al. I. Cuza” University from
Iaşi, reviewed the contents of the book,
over 400 pages, stressed the accuracy
of details and history accuracy, the close
relationship between history and memory.
FJCR President, Dr. Aurel Vainer,
congratulated the author who “has not
forgotten even for a day his origin, his
place of birth”, proving this not only
through this book, but also through many
other works dedicated to the history of
the Jews in Romania. The monograph is
a book written not only for Jews, but has
a universal opening. On the other hand,

the knowledge of the history of the Jews
in Romania is particularly important, even
if it relates to a minority, counting today
7-8,000 Jews.
The Federation President announced
that as soon as possible will start the
restoration of the synagogue of Hârlău,
one of the most beautiful in the country.
“A moral debt towards the community,
parents and the native Hârlău, were the
reasons I decided to write the book,” said
Professor Carol Iancu.
In Hârlău, in the presence of a
numerous audience, although in this city
are less than 10 Jews, the book release
took place. The speakers, Professor
Paul Iancu, the Director of the Wine
and Vine Museum, where the event was
held, Professor Alexandru-Florin Platon,
the Mayor of the city, eng. Constantin
Cernescu, the Federation’s President,
Dr. Aurel Vainer, also stressed the
importance of the monograph for the
preservation of the memory of the Jews
who lived on these lands. The release was
also successful when held in Iaşi at the
“Al.I.Cuza” University. The volume was
presented by Professor Andrei CorbeaHoişie, the director of the publishing
house of “Al.I.Cuza” University and has
received an outstanding acclaim from
Academician Alexandru Zub, Professor
Alexandru-Florin Platon, and of Eng.
Abraham Ghiltman, President of the
Jewish Community in Iaşi.

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 404-405 (1204-1205) - 1 - 30 aprilie 2013		

Comemorarea d-nei Erzsébet Bajtai

La Biserica Reformată Calvină din Bucureşti
(Calvineum) a avut loc o slujbă de comemorare
pentru d-na Erzsébet Bajtai, soţia E.S. Oszkar
Füzes, ambasadorul Ungariei. Ceremonia s-a
desfăşurat în prezenţa d-nei Maria Băsescu,
soţia preşedintelui României, a reprezentanţilor
misiunilor diplomatice, nunţiului apostolic, E.S.
Monsenior Francisco-Javier Lozano, decan de
vârstă al Corpului diplomatic, clerului de diferite
confesiuni, organizaţiilor maghiarilor din România
şi ai minorităţilor naţionale, celor care au cunoscut-o pe decedată, membrilor parohiei.
Din partea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România au fost de faţă ing. Paul Schwartz,
vicepreşedintele F.C.E.R., şi Eva Galambos
(Realitatea Evreiască). Parohul Bisericii Calvine,
Bela Zsold, a evocat personalitatea decedatei,

care a reuşit
să-i apropie
pe maghiarii
din România,
vizitându-i
în cele mai
îndepărtate
colţuri ale
ţării, şi care
s-a implicat
într-o serie
de activităţi
caritabile în favoarea copiilor şi a celor săraci.
Au fost rostite câteva cuvinte de mângâiere şi
de către Monsenior Francisco-Javier Lozano
Adunarea s-a rugat pentru odihna sufletului celei
decedate. (M.P.)

Cântecul de lebădă
al lui Marcel Blecher (Bădescu)

În zorii zilei de 7 aprilie
2013, după o lungă suferinţă,
ne-a părăsit pentru totdeauna
cel care a fost “coloana vertebrală” a fenomenului „Corul
Mare al Templului Coral din
Bucureşti“. S-a stins din viaţă, la Tel Aviv, Marcel Blecher
(Bădescu), fie-i amintirea
binecuvântată.
Cei care am crescut şi neam bucurat de prezenţa şi
influenţa lui în viaţa noastră,
ne adunăm îndureraţi în jurul
familiei îndoliate.
Înmormântarea a avut loc
în ziua de 8 aprilie 2013, la Cimitirul Hayarkon din Tel Aviv,
în apropierea Porţii Hahesed.
Am primit, de la o cunoştinţă comună, o filă scrisă
de Marcel Blecher, pentru a
fi citită la propria sa înmormântare. O dăm publicităţii,
cu respect şi tristeţe.
Un grup de prieteni de la
Templul Coral, din anii ‘70
„Întotdeauna am apreciat
ceremoniile scurte… şi mi-aş
dori ca şi aceasta să fie la fel.
Oamenii sunt rugaţi să nu-l
plângă pe cel care a avut o
viaţă lungă, uneori foarte grea,
dar cu multe împliniri şi mari

satisfacţii…
Tatăl meu nu a avut ce sămi lase moştenire în afară de
gânduri înţelepte... Am pornit la
drum ca orice copil evreu care
a trebuit să întâmpine multe
greutăţi pentru a supravieţui,
supus antisemitismului şi prigoanei, dar am crezut în viaţă
şi am îmbrăţişat-o cu pasiune,
dedicându-mă din plin oamenilor şi facerii de bine.
În mare, am trecut prin câteva perioade importante care
mi-au însemnat calea:
- teroarea nazistă;
- era comunistă, în care
am fost crunt batjocoriţi şi total
privaţi de libertate;
- a urmat perioada mea de
aproape 5 ani la Comunitatea
evreiască, alături de Şef Rabinul Moses Rosen, iar alegerea
mea pentru activitatea pe care
am desfăşurat-o acolo a fost
providenţială. Dumnezeu mi-a
dat o misiune, dar m-a şi înzestrat cu harul şi puterea de
a o duce la îndeplinire. Acel
tineret din România trebuia săşi regăsească demnitatea şi,
redându-i-o, creştea şi a mea.
A fost cea mai fericită perioadă
din viaţa mea. Nu pot povesti
toate întâmplările de atunci dar

îi rog pe cei ce şi le amintesc,
să le poarte în suflet şi să le
transmită mai departe urmaşilor. În acest fel, îmi voi asigura
şi eu un locşor în posteriate... ;
- o ultimă perioadă s-a desfăşurat la Bucureşti unde, conform străvechilor tradiţii biblice,
am încercat să fiu folositor
colectivităţii.
Bunul Dumnezeu m-a ocrotit şi a avut grijă să mi-o dăruiască pe Bracha, care mi-a fost
alături şi, în anii bătrâneţii, m-a
îngrijit cu un devotament pentru
care nu am cuvinte destule să-i
mulţumesc şi s-o binecuvântez.
Părăsesc viaţa aceasta dorindu-mi ca urmaşii mei să fie
călăuziţi de bunul Dumnezeu,
să trăiască în pace, cu sănătate
şi reuşite în toate domeniile.
Nepoţii mei să se realizeze
în viaţă şi să aducă bucurii şi
satisfacţii părinţilor lor.
Plec din această lume binecuvântîndu-vă pe toţi, dorinduvă să aveţi o viaţă fericită şi
satisfacţii de la copii şi nepoţi.
Nu vreau alte cuvântări,
mergeţi cu toţii la casele voastre, nu plângeţi, îmbrăţişaţi viaţa
iar eu am să rămân în memoria
voastră...”

YY DECESE YY COMEMORĂRI YY
• Cornelia Ludmer, soție, familia
Mehr, prietenii anunță cu durere
comemorarea, la 13 aprilie a.c., a
două luni de la decesul celui care
a fost ISIDOR LUDMER (z.l.),  
supraviețuitor al Holocaustului,
om de o rară noblețe sufletească,
dragoste de oameni, de dreptate
și adevăr. Fie-i pomenit numele în
Cartea Vieții!  
• În zorii zilei de 7 aprilie,
după o lungă suferinţă, s-a stins
domnul MARCEL BLECHER
(BĂDESCU), cel care a fost „coloana vertebrală” a fenomenului
„Corul Templului Coral Bucureşti”.
Noi, cei care am avut fericita ocazie să ne bucurăm de prezenţa şi
influenţa dumnealui, ne adunăm
îndureraţi în jurul familiei îndoliate.
Daniela Godric Boaron
• Comunitatea Evreilor Bacău
aduce la cunoştinţă, cu adâncă durere, trecerea în nefiinţă a enoriaşei
GLUCK CZECZILIA – 98 de ani,
supravieţuitoare a lagărelor naziste
de la Auschwitz, Ravensbruck şi
Malhov, unde întreaga sa familie

a fost ucisă. Bunul Dumnezeu să
aibă grijă şi să odihnească sufletul
ei. Înhumarea a avut loc pe data
de 5 aprilie, în Cimitirul evreiesc
din Bacău.
Sincere condoleanţe îndoliatei
familii Dr. Maier Veronica!
Preşedinte interimar,
Ing. Butnaru Izu
• Dr. Maier Veronica - fiică, Lidia
(Dia) şi Gabi-nepoţi, pe această
cale anunţăm, cu nemărginită
durere, pe toţi cei care au iubit-o şi
cunoscut-o, că draga noastră mami
şi bunică GLUCK CZECZILIA
(CICA) a adormit pentru totdeauna,
în dimineaţa zilei de 04.04.2013 (24
Nisan), în Bacău.
Născută la 01.12.1914, în localitatea Oraşul Nou, jud. Satu-Mare,
drumurile vieţii au purtat-o prin
Satu Mare, Cluj, Vişeu de Sus,
Bacău. A supravieţuit lagărelor de
exterminare fasciste Auschwitz,
Rawensbruck, Malhov.
Acum se odihneşte în Cimitirul
Evreiesc din Bacău, alături de iubitul ei soţ, Bandika (Endre), plecat
dintre noi pe 12.04.2005 (4 Nisan).

Cu adâncă durere, Comunitatea Evreilor Bacău anunţă încetarea din viaţă, după o grea suferinţă, a celui care a condus,
cu multă omenie şi onestitate, destinele Comunităţii, timp de
10 ani, preşedintele HARY VIGDAR, 72 de ani.
Ne rugăm Celui de Sus să-l aşeze la Dreapta Sa şi să aibă
grijă de sufletul său!
Sincere condoleanţe doamnei Bianca Vigdar!
Preşedinte interimar, ing. Izu Butnaru

Îi vom iubi şi vor fi alături de noi
toată viaţa ! Odihniţi-vă în pace!
• Comunitatea Evreilor din
Timişoara anunţă cu tristeţe plecare dintre noi a dragului coleg şi prieten, jurist PAUL STERESCU z.l.
Fie-i memoria binecuvântată! Ne
va lipsi nespus din viaţa comunităţii
noastre.
• F a m i l i a D r. M . C o s t i n
comemoreaz���������������������
ă,�������������������
în data de 5 aprilie 2013, un an de la dureroasa
despărţire de mult iubitul lor dr.
PAUL COSTIN, fost preşedinte al
Comunităţii Evreilor din Timişoara.
Va trăi mereu în amintirea noastră.
• Comunitatea Evreilor din
Timişoara este alături de familia
dr. M. Costin la un an de la dureroasa plecare dintre noi a dr. PAUL
COSTIN z.l., fost preşedinte al acestei comunităţi. Să îi fie memoria
binecuvântată!
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în
luna martie 2013: POCH ALBERT
(83 de ani, Cimitirul Giurgiului);
LOVINESCU ANETA TIANA (88 de
ani, Cimitirul Giurgiului); STOSSEL
FLORENTINA (85 de ani, Cimitirul
Giurgiului); SEGALL SABINA (76
de ani, Cimitirul Giurgiului); BAR
KAR DAVID ISAC (79 de ani,
Cimitirul Sefard); SORIN IULIAN
(87 de ani, Cimitirul Filantropia);
LEIBOVICI VALERI (85 de ani,
Cimitirul Giurgiului); ALBU BERTA
(92 de ani, Cimitirul Sefard).
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CALENDARUL
LUNII MAI
EVENIMENTE
1900
06.05. ”Curierul româno-american” din New York scrie că în primul
trimestru al anului au imigrat din România în S.U.A 1.865 evrei. Se
înfiinţează la 6 mai „Comitetul de ajutor pentru evreii înfometaţi sosiţi
din România”.
10.05. Mişcarea de emigrare a „pietonilor” spre S.U.A. a luat proporţii, constituindu-se grupuri locale în mai toate capitalele de judeţ ale
României.
12.05. G.I. Sucher, conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe, căruia i s-a
refuzat indigenatul şi a fost scos de la catedră, este numit de generalul
Lahovary (ministru de război) suplinitor la catedra sa de calcul diferenţial
şi integral.
1901
„Egalitatea” publică o scrisoare a lui Th. Herzl, care regretă sciziunea
produsă la adunarea sionistă de la Galaţi.
1902
1.05. Un grup de intelectuali români, potrivnici prejudecăţilor rasiale,
întemeiază o societate care propune drept modalitate de acţiune concretă
asimilarea evreilor prin căsătorii mixte.
4-9.05. Vizita în România a scriitorului şi activistului Bernard Lazare
care, în urma unor agitaţii antisemite, a fost nevoit să-şi scurteze sejurul.
12.05. Intelectuali evrei întemeiază societatea sionistă „Bernard
Lazare”.
19.05. Monitorul Oficial publică un comunicat guvernamental prin care
dezminte relatările presei despre manifestaţiile antisemite, acuzându-l pe
Bernard Lazare că a „instigat” evreimea împotriva populaţiei româneşti.
31.05. Moise N. Halfon donează Bibliotecii Fundaţiei Universitare
„Carol I” un număr important de cărţi rare, printre care incunabule şi
ediţii vechi ale Talmudului.
1944
31.05. Începe deportarea în masă a evreimii din Ungaria. 204.312
evrei au fost deportaţi la Auschwitz.
mai - Rabinul Michel Dov Weissmandel, din Slovacia, depune eforturi
deosebite pentru a trimite mesaje codificate către comunitatea ortodoxă
a evreilor din Elveţia pentru a urgenta începerea unor bombardamente
ale Aliaţilor asupra liniilor ferate care duc spre Auschwitz şi a se zădărnici
astfel deportarea evreilor din Ungaria.
mai - Joel Brand (1906-1964), lider evreu din Ungaria, este trimis la
Istanbul pentru a încunoştinţa Agenţia Evreiască de oferta, venită de la
Eichmann, de a fi vânduţi un milion de evrei sortiţi pieirii contra a 10.000
de camioane care vor fi folosite doar pe frontul din Răsărit: arestat de
britanici şi trimis la Cairo – unde se va întâlni cu lordul Moyne, ministru
de stat englez în Orientul Apropiat, acesta i-ar fi replicat lui Brand: „Ce
să fac cu acest milion de evrei, unde să fie aşezaţi?”.
1945
mai - Chaim Weizmann îi scrie premierului englez Winston Churchill
că, dată fiind situaţia disperată a supravieţuitorilor Holocaustului, este de
primă urgenţă suspendarea Cărţii Albe, deschiderea porţilor Palestinei
şi proclamarea Statului Israel.
mai - O evidenţă întocmită de armata sovietică după ocuparea
Berlinului arată, pentru acel moment: găsirea a 162 evrei în adăposturi;
800 – cu un singur părinte evreu, în pivniţa spitalului evreiesc; 4.790 de
evrei căsătoriţi cu neevrei, ascunşi în diverse locuri; 992 evrei proveniţi
din căsătorii mixte şi care optau pentru credinţa mozaică, daţi drept
germani; şi 46 evrei, cetăţeni ai unor ţări nebeligerante.
COMEMORĂRI
1902
31.05. Moare, la Viena, Adolf Weinberg, fiul I.L. Weinberg, fondator al
primei şcoli israelite din Bucureşti, iar împreună cu A. Ascher, al revistei
„Israelitul Român” şi al Templului Coral.
1908
13.05. A decedat scriitorul de limbă idiş Mordehai Stringler.
25.05. Moare în Germania dramaturgul Adolf L’Arronge. În 1883 a
înfiinţat la Berlin „Deutsches Theater”.
1923
14.05. – A murit la Bucureşti cel care a fost bancherul şi filantropul
Jacques Elias, care a donat întreaga sa avere Academiei Române. Cu
subvenţia respectivă, Academia îşi mai poate susţine încă şi astăzi o
seamă de cheltuieli, dedicate dezvoltării ştiinţei, artelor etc.
ANIVERSĂRI
1.05.1895 – Se naşte la Mislăuţ (Suceava) scriitorul, publicistul şi
criticul teatral Ury Benador.
1.05.1928 – S-a născut la Braşov criticul literar, eseistul şi filozoful
Ion Ianosi (Stemberger). O impresionantă lucrare memorialistică, apărută recent, a fost primită cu mult interes de către publicistică şi public.
1.05.2013 – 85 de ani de la naşterea ing. Baruch Tercatin, autor de
lucrări apărute şi în limba română, veteran al mişcării sioniste şi autor
al unui serial de articole în ”Realitatea Evreiască”.
1.05.2013 – 85 de ani de la naşterea eminentului rabin Efraim
Gutman, fiu al reputatului rabin Zvi Gutman.
3.05.1898 – Se naşte, la Kiev, Golda Meir, care va îndeplini funcţii de
mare răspundere (ministru de externe şi apoi prim-ministru) în guvernul
israelian.
6.05.1930 – Se naşte la Piatra Neamţ scriitorul Dorel Dorian, impus
în conştiinţa publică românească prin numeroase scrieri în domeniul
dramaturgiei, epicii şi liricii româneşti. Mulţi ani – redactor şef al revistei
„Realitatea Evreiască” şi deputat în Parlamentul ţării.
MARI PERSONALITĂŢI POLITICE
15.05.1948 – Chaim Weizmann a devenit primul preşedinte al
Statului Israel.
23.05.1923 – Se naşte la Furth (Germania) diplomatul Henry
Kissinger. Se stabileşte în S.U.A. în deceniul patru şi îşi începe cariera
diplomatică peste decenii, ca secretar de stat al S.U.A. Este distins cu
Premiul Nobel pentru pace.
HARY KULLER
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כ"א ניסן תשע"ג  -כ אייר תשע"ג

כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

חגיגה בעקבות יום העצמאות ה 65-של מדינת ישראל

בעקבות יום העצמאות ה 65-של מדינת ישראל ,הפדרציה
של הקהילות היהודיות מרומניה ,המרכז לחקר תולדות יהודי
רומניה ובית הספר הלאומי למדע המדינה והמינהל ,המרכז
ללימודים ישראליים ,ארגנו "צהרי יום ראשון" מיוחדים
ב 21-באפריל  ,2013בשעה  ,10:00במרכז הקהילתי היהודי
מבוקרשט ,רחוב פופא סוארה .18
בשנת  2013חוגגים  65שנה של קיום מדינת ישראל.
עצמאותה והכרזתה חלו ב 14-במאי  1948ובפחות מ 24-שעות
מרגע הכרזתה למדינה החדשה ,פלשו צבאות ירדן ,מצרים,
עיראק ,לבנון וסוריה .מאז ועד היום היה ויש צורך להגן על
קיומה של מדינת ישראל ,שהותקפה במלחמות רבות ולכן

נדרשת למאבק מתמיד נגד הטרור.
בשנה הזאת ,משום הבדלים בין לוח השנה העברי ללוח
הגריגוריאני ,יום העצמאות של מדינת ישראל נחגג ב16-
באפריל  .2012בחגיגות שנערכו ב 21-באפריל  2012נשאו
דברים :מר דן בן אליעזר ,שגריר ישראל ברומניה; לאחר
דברי הברכה שלו נשאה הרצאה הד"ר ליליאנה פופסקו,
סגנית הרקטור של בית הספר הלאומי למדע ולמינהל.
בהרצאתה התייחסה לחשיבות הלימוד של נושאים ישראליים
מרכזיים להכנת הצמרת המדינית הרומנית .השגריר ראדו
חומסקו דיבר על  65שנות קיום של יחסים דיפלומאטיים בין
רומניה ובין ישראל ,ופרופ' ליביו רוטמן דיבר על הלימודים
הישראליים בתור תחום חדש במוסדות אוניברסיטאיים.
ד"ר מדיאה אקסינצ'יוק דנה בנושא "משה ועם ישראל:
על הזהות דרך אחידות" ,וד"ר ליאה בנימין דנה בנושא
"מבשרי הציונות ברומניה" .אווה גאלאמבוש ,עורכת העיתון
"המציאות היהודית" התייחסה לנושא "נס ישראל" וד"ר
עדינה באבש התייחסה לנושא "הציונות בכתבי ּ ֶבער בורוכוב,
העלייה השנייה והקבוצה".
בתוכנית נרשמו גם דברי ד"ר נאטליה לזר "גל העלייה
הראשון מרומניה ,אחרי הקמתה של מדינת ישראל" ,דברי
הגנרל במילואים ד"ר מיכאי יונסקו ,דברי היועץ הממלכתי
מיכניא קונסטאנטינסקו ,וכן דברי הפרופ' אלכסנדרו פלוריאן
והד"ר אדריאן ניקולסקו.
יו"ר הכנס היה ד"ר אאורל ויינר ,חבר בפרלמנט ,נשיא
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה.

שיפור החינוך
– עדיפות:
ריאיון עם יו"ר
אגודת היהודים
מרומניה ניצולי
השואה ,ד"ר
ליביו בריש

עו"ד קונסטאנטין אנדרי קאלאראשו :אחרי עשרים שנה מאז המהפכה
וישינסקו ,לזכרו
שמי טרם הוחזר לכותרות הסרטים שעשיתי

הקהילה היהודית איבדה ידיד יקר
וחשוב .בגיל  ,93עורך הדין הידוע
קונסטאנטין וישינסקו ,שעמד לצדם של
היהודים בימי הרדיפות ,הלך לעולמו.
אינטלקטואל בעל השכלה מיוחדת
במינה – לימודי משפטים ,בעל תואר
דוקטור מאוניברסיטת הסורבון ,שלמד
בעוד שלוש פקולטות – ספרות ,פילוסופיה
ומשחק .עו"ד קונסטאנטין וישינסקו היה
אחד מכוכבי לשכת עורכי הדין .כל חייו
היה דמוקרט אמיתי ,בעל מחשבה אנטי
פשיסטית וידיד אמת של היהודים .בשנת
 1951הסכים להיות סנגור במשפט נגד
הציונים שהועמדו למשפט על ידי המשטר
הקומוניסטי .בעקבות כך ,נעצר על ידי
הסקוריטאטי ואחרי חקירה קשה ,שבה
גם עונה ,נשלח למאסר במחנה העבודה
לחפירת התעלה דנובה-הים השחור.
אחרי מהפכת  1989הקים את המפלגה
הדמוקרטית ,ונבחר לנשיא בפועל ואחרי
זה לנשיא כבוד שלה .בשנת  ,1990הקים
עם העיתונאי ויקטור ברלדיאנו את
האגודה לידידות רומניה-ישראל .בטקס
הקבורה בבית הקברות ע"ש בלו נשאו
הספדים ודיברו על אישיותו :ד"ר דוד
פסטויו ,כוהן-דת ,ראש הקהילה הנוצרית
הדתית פלאמאנדה ,שאליה השתייך המנוח;
עו"ד ג'יאורג'י פלאריא ,ראש לשכת עורכי
הדין; המהנדס פאול שווארץ ,סגן יו"ר
הפדרציה של הקהילות היהודיות מרומניה.
בהיותו יוצא צבא ,שנלחם במלחמת
העולם השנייה ,קונסטאנטין וישינסקו
נקבר בטקס צבאי.

"כאשר עזבתי את רומניה שמי נמחק מן הג'נֶריק של הסרטים שלי וטרם הוחזר",
כך אמר הבמאי אנדרי קאלאראשו בריאיון שהעניק בבוקרשט לעיתון "המציאות
היהודית" ,בעקבות קבלת האות "מריטול קולטוראל" )תרומה לתרבות(.
אנדרי קאלאראשו נזכר בימים כאשר ישב בבית הסוהר בבוקרשט ,וכאשר הרגיז
את אנשי הרשויות באומרו שבתו של גיאורגי גיאורגיו דיז' הייתה "אסון" בתור
שחקנית ,ושהוא עצמו לא היה מוכן להצטרף לשורותיה של המפלגה הקומוניסטית.
לבסוף ,לאחר שסירב לשתף פעולה על ה"סקוריטאטה" ,אנדרי קאלאראשו וכל בני
ביתו קיבלו אישור להגר לישראל" .אמרתי אז שכנראה זאת טעות ,היות שאנחנו לא
ביקשנו דרכונים ,והסבירו לי שזה היה כבוד גדול שנתנו לנו דרכונים ומעשה של
אמון בנו".
כאשר נשאל מה דעתו על הקולנוע הרומני של היום ,אנדרי קאלאלראשו ענה:
"גם לקולנוע הרומני וגם לקולנוע הישראלי יש הצלחה מחוץ למדינותיהם ,אף
שאינם קרובים לקבל את פרס האוסקר .פרסי האוסקר לא ניתנים רק על פי נושאי
הסרטים אלא גם בעבור ערכם וחשיבותם ובכל זאת הזוכים הם סרטים שהנושאים
בהם עוסקים בעולם המערבי .אני כמעט עמדתי לעשות סרט עם שפילברג על רכבת
המוות ,אבל הדבר לא צלח .בני הנוער יצליחו ועליהם להצליח ולשפר את הגישה
הקולנועית ,ולא לראות בה כבמה למחזה תיאטרון המוצג כמו סרט קולנוע".

הרי ויגדר ז"ל ,ראש קהילה צנוע ,מכובד ,אהוב

לא רק חברי קהילת יהודי באקאו ליוו
את היו"ר שלהם בדרכו האחרונה ,אלא
גם יושב ראש ונציגים של קהילות סמוכות,
אנשי רוח ,נכבדי העיר ,ראשי ארגונים לא-
ממשלתיים מקומיים .להרי ויגדר ז"ל היה
כישרון שבלעדיו אי אפשר להיות מנהיג:
האמנות לדעת לעבוד עם אנשים .את הדבר
הזה אמרו :איזו בוטנארו ,מזכיר הקהילה
של יהודי באקאו; מזכיר הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה המהנדס אלברט
קופפרברג ,שמסר תנחומים מאת יו"ר וסגן
יו"ר הפדרציה ,ד"ר אאורל ויינר; והמהנדס
פאול שווארץ ובשמו האישי; מנהל בית

המורים עורך הדין ג'יורג'י טאבאקארו ,המורה
גבריאל סטאן ,שמסר תנחומים לקהילה
ולאשתו של המנוח מאת פרופ' קארול ינקו
מאוניברסיטת מונפלייא ומאת בתו ובנו של
הרב הראשי לשעבר ד"ר אלכסנדרו שפרן,
אסתר סטארובינסקי וגם אבינועם שפרן; יו"ר
הארגון הלאומי "פולחן גיבורים" סניף באקאו,
קולונל במילואים ויועץ במועצה האזורית,
פאול ואלריאן טימופטי; שכנת משפחת ויגדר,
גב' אנדריאה איפטימה.
זרי פרחים צורפו לדברי הספד .את
התפילה ערכו הרב רפאל שפר והחזן המקומי
היינריך בריף .יהי זכרו ברוך!

ילדותו של יו"ר האגודה של
היהודים מרומניה ניצולי השואה,
ד"ר ליביו בריש ,נהרסה עם גירושו
לטרנסניסטריה .לפני כ 15-שנה,
כאשר העניק את הריאיון הראשון
לכתב העת שלנו ,דיבר ד"ר ליביו
בריש על רצונו בפיצוי מוסרי ולא
חומרי .זו הייתה תחילת השיחה
שדנו בה בשלבים שעברה רומניה
בעניין הכרת השואה :שתיקתה אל
מול הטרגדיה שהתחוללה בשנות
המשטר הטוטליטארי ,שהובילה
לכך שבני הדורות שלאחר מלחמת
העולם השנייה לא הכירו בקיומה
של השואה; השלב הבא היה המאבק
נגד הכחשת השואה ברומניה ,הכחשה
שנבעה חוסר ידיעה .המאבק הזה
החל אחרי  ;1990הקמת הוועדה
הבינלאומית לחקר השואה; המלצות
הדו"ח שפורסם על ידי הוועדה הנ"ל;
הליך הכרה בשואה בימי משטרו של
אנטונסקו ,שהובילו אותו נשיאות
רומניה; הכנסתו של קורס לבחירה
להוראת השואה בבתי הספר .כן הוצגו
אמצעים למאבק נגד הכחשת השואה,
בעיקר שיפור בחינוך של הצעירים;
לימוד הסבל שסבלו היהודים בימי
המשטרים הטוטליטריים ,והבאת
דוגמאות אישיות; שמירת זכר הנספים
על ידי בני הדור השני והשלישי של
הניצולים.

"יהודי הארלאו – תולדותיה של קהילה"

פרופ' קארול ינקו מאוניברסיטת
מונפלייא ,צרפת ,השיק את ספרו
האחרון "יהודי הארלאו – תולדותיה של
קהילה" במכון הרומני לתרבות שבעיר
בוקרשט ,בנוכחותם של אישים מן
העולם הרוחני והאוניברסיטאי ,ובהם
ד"ר אאורל ויינר ,יו"ר הפדרציה של
הקהילות היהודיות מרומניה ,ובנוכחות
קהל רב.
בדברי ברכה להופעתם של ספרי
יעץ בין אלה המיועדים "לתולדותיהם
של מיעוטים לאומיים שתרמו תרומה
רבה לתולדותיה של רומניה" ,כמו

הקהילה הגרמנית והקהילה היהודית,
ספרים שלא נעזרו בהם די הצורך .יו"ר
המכון הרומני לתרבות ,פרופ' אנדרי
מארגא ,ביטא את תקוותו שלספר זה
תהיה השפעה רבה בהיסטוריוגרפיה של
רומניה גם מפני שמחבר הספר תרם
במחקר על בירור תהליך האמנציפציה
של יהודי רומניה.
פרופ' ואסילי מוראר אמר שחשיבות
ספרו של קארול ינקו ניכר .ועוד הוסיף:
"בדבקותו של המחבר בקהילת יהודי
הארלאו ורצונו למלא חובה יסודית:
להחזיר להווה את עברם בן כמה
מאות השנים" .פרופ' אלכסנדרו פלורין
פלאטון מאוניברסיטת "אל .י .קוזא"
שבעיר יאסי ,התייחס לתוכן הספר,
שבו יותר מ 400-עמודים ,הדגיש את
הדייקנות בפרטים הקטנים ,את אופן
ציונם ותיאורם ההיסטוריוגראפי הברור,
ואת הקשר בין היסטוריה ובין הזיכרון
ההיסטורי .יו"ר הפדרציה של הקהילות

היהודיות מרומניה ,ד"ר אאורל ויינר,
בירך את המחבר על כך "שאף יום
אחד לא שכח את מקורו ואת מקום
לידתו" ,דבר שהוכיח לא רק בספר
זה אלא גם בספריו האחרים הדנים
בתולדות יהודי רומניה .מחד גיסא ספר
זה אינו כתוב ליהודים בלבד ,שכן יש
בו פתיחות אוניברסאלית ,מאידך גיסא,
יש בו הכרה בתולדות יהודי רומניה
החשובה מאוד על אף שמדובר במיעוט
בלבד ,בין  8000-7000איש.
בהזדמנות זו ,יו"ר הפדרציה הודיע
על תחילת השיפוץ והשיקום בזמן
הקרוב של בית הכנסת שבעיר הארלאו,
אחד מבתי הכנסת היפים ביותר
שברומניה.
בדבריו ,המחבר אמר שהסיבות
שהביאו אותו לכתוב ספר זה היו
החובה המוסרית כלפי הקהילה ,כלפי
הוריו וכלפי הארלאו ,עיר מולדתו.
בעיר הארלאו ,בנוכחותו של קהל

רב ,אף על פי שבעיר זו ישנם פחות
מעשרה יהודים ,נערכה השקת הספר.
הדוברים היו :מר פאול ינקו ,מורה
ומנהל המוזיאון של היין והכרם ,שבו
התקיים האירוע; פרופ' אלכסנדרו
פלורין פלאטון ,ד"ר אאורל ויינר,
יו"ר הפדרציה ,המהנדס קונסטאנטין
צ'רנסקו ,ראש העירייה .הדוברים
הדגישו את חשיבותו של ספר
מונוגראפי זה לשמירת זכר היהודים
שגרו במקום.
הצלחה דומה הייתה גם להשקת
הספר בעיר יאסי ,באוניברסיטת "אל.
י .קוזא" .את הספר הציג פרופ' אנדרי
קורביא-הוישיע ,מנהל הוצאת הספרים
של האוניברסיטה .דבריו זכו לדברי
הערכה מיוחדים מאת פרופ' אלכסנדרו
זוב ,חבר באקדמיה הרומנית למדעים;
מאת פרופ' אלכסנדרו פלורין פלאטון;
מאת המהנדס אברהם גילטמן ,יו"ר
קהילת יהודי יאסי.
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ZAI FREIL|H!
Fii vesel!
O pagină de arta şi de
meseria divertismentului
VINE, VINE PRIMĂVARA!
Dacă toamna şi iarna, cerul posomorât te îndeamnă la gânduri triste,
şi aforismele care circulă pe internet
sunt asemenea cu ele. Dar un semn al
primăverii, care începe, este şi noua
calitate a aforismelor,în general cu
autori necunoscuţi, înghesuite pe
acelaşi internet, dar al căror ton, departe de a fi trist, este cel mult ironic.
Exemplele de mai jos cred că sunt
grăitoare.

*Când iubeşti cu adevărat, nici măcar
bigudiurile nu te mai sperie.

*Răzbunarea e dulce şi nu are calorii.

*Viaţa e liniuţa dintre data naşterii şi
data morţii.

*În dictatură, cineva te foloseşte cum
vrea. În democraţie, ai dreptul să-l alegi
pe cel care o să te folosească aşa cum
vrea el.
*Mai rău decât un prost leneş, e un
prost cu iniţiativă.
*M-au urmărit multe gânduri profunde,
dar am fost întotdeauna mai iute decât
ele.

*Principala problemă a omului e că el
singur îşi creează probleme.
*Dacă nu ai griji şi duşmani, e posibil
să nu te fi născut.
*Cine munceşte toată ziua, nu mai are
timp să şi câştige.

*Sărăcia nu se vindecă; a dovedit-o
medicina fără plată.
*Un adult e omul care nu mai creşte în
înălţime şi începe să crească în grosime
şi lăţime.
*Prietenii pot fi falşi, duşmanii sunt
întotdeauna autentici.

*Întâmplarea e inevitabilul apărut din
senin.

*Nu-ţi băga în cap toate fleacurile,
pentru că nu-ţi mai rămâne loc pentru
prostie.

*Dacă şeful e idiot, lasă-l s-o afle de
la altul.

*Un optimist este un om insuficient
informat.

*În orice căsnicie, cineva are întotdeauna dreptate, iar bărbatul – niciodată.

*Femeile fac din nimic trei lucruri:
salate, coafuri şi drame.

*Oamenii cu bani sunt de două feluri:
apăraţi de poliţie, ori căutaţi de poliţie.

*Dacă la o întrebare îţi răspunde un
filozof, nu mai înţelegi ce ai întrebat.

*Oricât te-ai strădui, cineva va munci
mai puţin decât tine şi va câştiga mai mult.

*A doua căsnicie e victoria speranţei
asupra experienţei.

*Nu-s salariile mici, lunile sunt prea
lungi.

*Nu-i deloc rău să combini neplăcutul
cu inutilul.
OCTAVIAN SAVA

INTEGRAME IUDAICE
Cercetaşi

Bilet

Denumire
stat (foto)

Timise
în grup!

de COSMIN MIUŢE
Aprovizionate
Mijloc de
întreţinere!

Erudiţi
Lelia
Munteanu

Secol
Preşedinte (1948
– 1952)

Şoimi fără
aripi!
Infirmat
(masc. pl.)

În bazin!
Primul pe fir
Incapabile

Preşedinte (2007 –
prezent)
Mijloc de
hrănire!
Ceas
Din local!

Părere
de rău
Trase la
mijloc!

Prepoziţie

Pene!

Nucleu
de crom!

A circula

Pentru

Aureolă

Sorin
Mişcoci

Plecate
în târg!
Sportiv

Suite în
castan!
Profesionist
(fem., pl.)

Dezlegarea integramei din numărul trecut, pe raster, DANIEL DAY-LEWIS, LINCOLN
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ŞAHUL, hobby şi tratament profilactic

Oamenii de ştiinţă au demonstrat o
strânsă legătură între practicarea jocului
de şah şi reducerea riscului de apariţie a
Alzheimer-ului (dar şi a altor boli mintale)
la cei de vârsta a treia.
Astfel, într-un studiu publicat în „New
England Journal of Medicine” s-a arătat că
indivizii de peste 65-70 ani, care au fost
implicaţi într-o activitate de petrecere a
timpului liber prin şah, au fost feriţi în proporţie de 35-40% de a dezvolta cumplita
boală (faţă de un grup-martor care a avut
preocupări în care creierul nu era folosit în
totalitate). Concluzia ar fi că este mai bine
să rezolvi probleme de şah, sau să joci
cu parteneri de putere egală, decât să-ţi
distrugi sănătatea vizionând telenovele,
pironit într-un fotoliu.
În cadrul acestei lupte, creierul este
nevoit să facă uz de anumite porţiuni ale
sale ce sunt implicate în decodarea relaţiilor temporale, fapt ce se poate asemăna
cu exerciţiile de gimnastică pentru corp.
Autorul studiului, dr. Robert Freidland,
concluzionează că persoanele care nu
îşi folosesc cotidian materia cenuşie au
şanse mari să piardă din puterea creierului. Benjamin Franklin spunea: „Cheia
nefolosită rugineşte!”
Dar, destul cu argumentele cu privire la
calităţile benefice ale jocului de şah pentru
îmbunătăţirea performanţei creierului...
Cine vrea să afle mai multe, poate citi cu
folos şi cartea lui Jean Carper: „Cum săţi păstrezi sănătatea creierului”, având în
original titlul „Your miracle brain”, publicată şi în România, la editura Curtea Veche,
în 2004, 2006 şi 2008.
O dată prezentate cele de mai sus, să
trecem la subiectul „de facto” al rubricii
noastre. Cum se strigă pe platourile de
filmare: MOTOR!
Pentru început am să propun cititorilor
noştri o problemă bizară (poate fi numită
şi nonconformistă!)
În diagrama 1, avem o problemă clasică: albul mută şi dă mat în patru mutări.
Observaţi atent poziţia neobişnuită a
pieselor! (asta vă va uşura căutările şi
găsirea soluţiei).
Şi acum, să intrăm în normalitate!
În diagrama 2, enunţul este: albul mută
şi dă mat în două mutări.
În diagrama 3, întrebarea este: ce
jucaţi cu albul?
Pe aceeaşi temă, în diagrama 4, trebuie să nominalizaţi ce piese jucaţi cu albul.

Diagrama 1. Şmecheria constă în aceea
că dama neagră NU ocupă un câmp negru,
ceea ce ne atestă faptul că piesele au fost
mutate, deci pionii au fost mutaţi şi negrul
a plecat dinspre noi, blocându-se în partea
de sus a tablei (nu mai poate muta decât
caii, eventual turele în locurile lăsate goale
momentan). Soluţia este deci: 1. Cd2 Cc6;
2. Ce4 Cd4; 3. Dd4 ad libitum (adică, orice
mutare); 4. Ce6 mat!

Diagrama 2. soluţia este: 1. Cg6 şi, în
funcţie de mutările negrului, apar o serie de
maturi frumoase, pe care vă las plăcerea
să le savuraţi, dacă nu aţi dibuit soluţia...
Autorul problemei este compozitorul Bernhard Neumann.

Gastronomica

O reţetă
de Şavuot:
clătite cu iaurt
şi portocale

Ingrediente: patru ouă, jumătate de
ceaşcă cu suc de portocale, un sfert de
ceaşcă lapte, un sfert de ceaşcă iaurt,
două linguri de ulei, o ceaşcă de făină, o
linguriţă de sare, două linguri de zahăr.
Pentru umplutură: 500 gr. brânză
topită, un ou, trei linguri zahăr, un sfert
de ceaşcă pesmet fin, o linguriţă coajă
de portocală rasă, două linguri margarină.
Preparare: se bat ouăle, se adaugă
sucul de portocale, laptele, iaurtul, uleiul, făina şi zahărul, până ce compoziţia
se omogenizează. Se lasă să stea la
temperatura camerei o oră. Pentru umplutură: se amestecă toate ingredientele şi se bat cu mixerul, apoi compoziţia
se pune la frigider. Se fac clătitele, una
câte una, dar se prăjesc doar pe o parte,
se pun pe hârtie cerată , apoi se umplu
cu trei linguriţe de umplutură, pusă pe
partea prăjită a clătitei. Se pun clătitele
într-o cratiţă unde au fost topite două
linguri de margarină şi se prăjesc patrucinci minute până ce fiecare a căpătat o
culoare aurie. Atenţie: această cantitate
este pentru 12 persoane. (E.G.)

Diagrama 3. Poziţia este cea la care s-a
ajuns în partida M. Sadoveanu – I. Lernovici, Iaşi 1929; s-a jucat apărarea Philidor
astfel: 1. e4 d6; 2. f4 Cd7; 3. Nc4 g6; 4. Cf3
Ng7. Ceea ce a dat posibilitatea unui clasic
sacrificiu la f7: 5. N:f7+! R:f7; 6. Cg5+ Re8
(la... 6.Rf6; 7. Df3 urmat de 8. e5); 7. Ce6
şi dama este făcută... mat etouffé (1-0).

Diagrama 4. Este rezultată dintr-o partidă Luzghin – Ioffe (Minsk 1968): 1. e4 d6; 2.
Cf3 g6; 3. Nc4 Cd7. A urmat: 4.N:f7+! R:f7;
5. Cg5+ (negrul pierde dama sau este făcut
mat: ...5. Rf6; 6. Df3+ Re5; 7. d4+ R:d4; 8.
Dc3 mat iar la ... 6. Rg5; 7.d4+ Rh4; 8.Dh3
mat: 1-0)

Prof. ing. SAVIN CABIAGLIA
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Drumul
spre teatru

D e c e B u l ga kov?

În urmă cu mai bine
de trei decenii, a-l juca
pe Mihail Bulgakov
(1891-1940), dramaturg,
practic interzis până atunci în Rusia,
reprezenta un act de anume curaj, ba
chiar, prin reamintirea unor practici
staliniste abuzive, şi unul de provocare în actualitate. Aşa s-a întâmplat cu
extraordinarul „Maestrul şi Margareta”
(în regia Cătălinei Buzoianu, cu Ştefan
Iordache, Valeria Seciu şi Octavian
Cotescu). De ecou au fost şi „Cabala
bigoţilor” (de la „Bulandra”) şi „Ţarul
Ivan îşi schimbă meseria”, pus în scenă
la Oradea şi la Galaţi de Adrian Lupu
(cu Mihai Mihail în rolul titular), şi, mai
târziu, „Fuga”.
După 1990, mai ales comediile
tragice ale lui Bulgakov au devenit necesare, ca un memento al capcanelor
şi răsturnărilor aberante de valori ce pot
surveni după o revoluţie şi al climatului
nu o dată sufocant din perioadele de
tranziţie. A interesat şi „Casa Zoicăi”,
şi „Inimă de câine”, ca un premonitoriu
avertisment pentru pericolele „jocului
de-a Dumnezeu”, dar, mai ales, ca
pamflet la adresa utopiei creării omului
nou comunist.
Şi iată, în această stagiune, două
noi premiere din opera scriitoruluimedic, atât de obsedat şi apăsat de
realităţile vremii sale. Voi începe cu
„Ţarul Ivan îşi schimbă meseria”, de
la „Metropolis”. O piesă (din 1935) ce
virează vertiginos din realism într-o fantezie SF, de fapt, satiră atroce, grotescă
şi amară. „Maşina timpului”, concepută
şi scăpată de sub control de inginerul
Timofeev, devine un pretext pentru o
întâlnire pe cât de imposibilă, pe atât
de plină de tâlc; cea dintre Ivan cel
Groaznic şi noul „ev mediu”, terifiant,
al anilor ’30: cu oameni înghesuiţi promiscuu în apartamente comune sau
„la bloc”; cu fiinţe trăind sub apăsarea
suspiciunii supravegherii, a turnătoriei
unor vecini; ori cu escroci, mari maeştri
de combinaţii (precum Ostap Bender),
cu îmburgheziţi de pe urma efectelor
neaşteptate ale NEP-ului etc. etc.
Spectacolul lui Gelu Colceag atrage
mult prin teatralitate şi vizualitate, prin
plasticitatea şi fantezismul decorului,
dinamizat de turnantă, ca şi prin efectul
costumelor pitoreşti şi cu sclipici, ca de
operetă sau revistă (scenografă: Ioana
Pashca). Montarea cucereşte şi prin
regia plină de haz, uneori ironică, alteori
caricaturală a întâmplărilor neobişnuite,

chiar suprarealiste, a
răsturnărilor de situaţii,
a exploziei imaginarului şi fantasticului în
cotidian. O contribuţie
deosebită au, desigur,
interpreţii, dintre care reţinem în mod
deosebit pe Radu Gabriel (Miloslavski),
pe Doru Ana (Ivan şi Bunşa) şi, mai
ales, pe cuceritorul, prin ingenuitate,
Vlad Logigan.
„Romanul teatral” (1937), de la
„Nottara”, este dramatizarea unei
proze (neterminate), ce aminteşte
calvarul scriitorului Maxudov, care se
visa jucat la prestigiosul Teatru Independent, condus de un autocrat rece
şi nemilos (în care îl recunoaştem pe
Stanislavski!). Urmărim, rând pe rând,
teama de cenzură, variate manipulări
aşa-zis ideologice, tirania regizorilor
atotputernici şi a managerilor cupizi,
obtuzitatea criticilor, invidia şi bârfele
confraţilor. Regizorul Vlad Massaci
pare interesat de această scriere (care
nu e o capodoperă) ca pretext pentru
imaginea bâjbâirii tragice într-un labirint
absurd şi, mai ales, pentru o „metafizică a Răului”. Apropierea autorului
„Diavoliadei” de Kafka rămâne însă
mai mult un exerciţiu de stil (bine susţinut de decorul lui Andu Dumitrescu)
însă doar în parte intersant. Noroc de
performanţele unor actori – interpreţi
de roluri episodice – precum Catrinel
Dumitrescu, Ada Navrot, Alexandru
Repan, ori de ţinuta jocului lui George
Alexandru, Ion Haiduc, George Răuţă
sau Ion Grosu.
Din păcate, urmărind „Romanul
teatral”, nu te poţi opri să gândeşti că
şi în cazul scriitorului născut la Kiev
viaţa a bătut cu mult arta. Bulgakov i-a
scris de patru ori direct lui Stalin (care,
paradoxal, l-a apreciat pe scriitor, în
câteva rânduri). Acesta nu i-a răspuns
decât o singură dată, când – eveniment înfricoşător şi, totodată, dătător
de speranţă, dar lipsit, în esenţă, de
orice urmare cu adevărat benefică – l-a
căutat el însuşi la telefon pe dramaturg.
După care, scriitorul – interzis, nejucat
şi nepublicat, ajuns aproape muritor de
foame, orb şi bolnav – nu s-a confruntat
decât cu o nesfârşită şi grea tăcere...
Aceasta – până când, supremă ironie
a sorţii, cineva de la C.C. s-a interesat
de autorul „Romanului teatral”. Dar era
mult prea târziu, Bulgakov murise de
câteva ceasuri...
NATALIA STANCU
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UE, uriaşul cu picioare de lut
Coşmarul lui Nabucodonosor, tălmăcit de
prorocul Daniel, era un uriaş cu chip de aur,
piept şi braţe de argint, pântece şi coapse
din aramă, picioare de fier, toate susţinute pe
nişte tălpi la fel de gigantice, dar făcute din lut.
Acest vis urât, care tulbură sufletul, nu este
însă numai o pildă biblică, ci o îngrijorătoare
realitate a secolului XXI, purtând numele de
Uniunea Europeană. Îngrijorătoare, nu prin
înfăţişare ci prin soarta care îi stă în faţă,
aceeaşi cu cea a uriaşului cu picioare de lut.
„Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul
s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie, vara.”
Ca şi uriaşul din profeţia lui Daniel, Uniunea Europeană nu mai este o uniune în
adevăratul înţeles al cuvântului. Până şi unul
dintre cei mai consecvenţi susţinători ai săi,
preşedintele Băsescu, a fost obligat să recunoască diviziunea ireconciliabilă a UE: „în
următorii doi, trei ani tratatele Uniunii se vor
revizui din nou, pentru adaptare la realităţi.
Şi vor fi două realităţi: realitatea statelor performante şi realitatea statelor neperformante”
sau, mai concret, ţări care nu mai acceptă să
plătească pentru altele. Şi asta nu pentru că
nu ar mai vrea, ci pur şi simplu pentru că liderii
lor nu mai pot spune contribuabililor, care o
dată la patru ani devin alegători, să continue
să plătească pentru bunăstarea altor popoare,
doar pentru că acestea fac parte din UE sau,
mai rău, chiar din Zona Euro.
Nordul bogat al UE este deja sătul de
contribuţiile achitate pentru salvarea sudului
mai sărac, adică a Greciei, Portugaliei, Italiei,
Spaniei, Ciprului, ca să nu mai vorbim de
Irlanda, săracă şi scăpătată, fără a fi sudică.
Tensiunile la care este supus lutul din
picioarele uriaşului sunt evidenţiate de criza
Ciprului şi a Greciei, dar adversităţi similare,
deşi nu de aceeaşi intensitate, pot fi găsite şi
în alte cazuri. De pildă, cele 10 miliarde pentru
trăitorii din Insula Afroditei (o sumă ridicol de
mică şi pentru un singur stat, darmite pentru
întreaga Uniune, dacă e să stăm strâmb şi să
ne gândim drept) au fost date în condiţii deosebit de drastice, pentru că, spun oficialii UE,
„experienţa Ciprului nu este un model pentru
restul Zonei Euro, deoarece situaţia din Cipru
a atins o amploare care nu este comparabilă
cu nici o altă ţară”. De fapt, care este această
situaţie? Capitalul total al băncilor este de vreo
opt ori mai mare decât tot produsul intern brut
al ţării. Ceea ce uită însă responsabilii de la
Bruxelles (care nu suferă de amnezie, ci doar
de bolile profesionale ale oricărui politician)
este că, de pildă, cele 150 de entităţi bancare
din Luxemburg au active de 20 de ori mai mari
decât PIB-ul ducatului, iar în Malta, numărul
companiilor refugiate în insulă este de două

ori mai mare decât numărul locuitorilor. Curat
incomparabil cu Ciprul, coane Fănică!
Şi dacă nu v-am convins că Bruxelles-ul
se poate înscrie la campionatul mondial de
aplicat duble măsuri, ceea ce subminează
coeziunea Uniunii, atunci să ne mai amintim
că, după cum spune Manolis Glezos, cel
care la 31 mai 1941 a dat jos steagul nazist
de pe Acropole şi care de atunci a devenit un
simbol naţional al Greciei, Germania are, din
timpul războiului, datorii neplătite la Grecia,
în valoare de 162 miliarde de euro. „Această
sumă a fost stabilită de o comisie interaliată
în 1946. 108 miliarde reprezintă pagubele
pricinuite infrastructurii ţării de către ocupaţia
germană şi 54 de miliarde reprezintă împrumuturile forţate pe care Grecia a fost nevoită
să le acorde celui de-al Treilea Reich şi care
nu au fost returnate”, spune Glezos. Şi asta,
în condiţiile în care Grecia a împrumutat acum
180 de miliarde de la Troică, iar ministrul de
finanţe al Germaniei, Wolfgang Schaeuble, a
declarat că Grecia nu trebuie să se aştepte
la niciun fel de compensaţii sau reparaţii din
partea Germaniei. Evident însă, Grecia trebuie să îşi plătească datoriile sale la UE şi FMI!
Şi pentru că profetul Daniel ne spune că
uriaşul lui Nabucodonosor avea amestecat în
corp aur, fier, aramă, argint şi lut, toate sfărâmate de o piatră, să amintim că UE pierde
anual, prin evaziune fiscală, un trilion de euro,
adică de peste două ori şi jumătate valoarea
sumelor alocate pentru salvarea Greciei,
Irlandei, Portugaliei şi Ciprului!
În timp ce această hemoragie continuă,
economia Zonei Euro continuă să scadă
(- 0,2% în 2013), în timp ce statele din Asia
de Sud-Est şi Pacific realizează 40% din
creşterea economică mondială, iar China se
dezvoltă într-un ritm de 7,8% în 2013, veniturile populaţiei sale fiind cu 9% mai mari în
2012 decât cu un an în urmă, ceea ce constituie unul dintre principalele motoare ale
creşterii economice chineze. Iar UE rămâne
tot mai slăbită şi mai departe de nivelul atins
de statele asiatice amintite!
În UE populaţia creşte numeric, dar este
tot mai îmbătrânită (peste 18% sunt oameni
de peste 65 de ani), iar dintre cei de vârstă
activă, 26,2 milioane sunt şomeri, numărul
celor fără un loc de muncă fiind şi mai mare la
tineri, unde ajunge la o pondere de circa 50%!
Poate nu strică să ne amintim vorbele
prorocului Daniel: „Şi după cum picioarele
şi degetele picioarelor (uriaşului – n. red.)
erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi
împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte
plăpândă.”
Asta, ca să ştim ce ne poate aştepta.
ALEXANDRU MARINESCU

Ioan Holender şi spiritul Timişoarei de odinioară

Am citit cu o relativă
întârziere excepţionalul volum de memorii
al lui Ioan Holender,
intitulat Spuse, trăite,
dorite*. Biografia sa mi
se părea cunoscută:
cine nu auzise, cel puţin în ultimii 20 de ani,
de celebrul director al
Operei din Viena, cel
care a redat vechiului
lăcaş artistic din capitala Austriei strălucirea
de altădată? Reportajele şi interviurile de
televiziune îmi înfăţişaseră un bărbat telegenic, de o impecabilă distincţie, perfect
la locul lui în ambianţa ilustră a templului
vienez al muzicii. Pe scurt: un om împlinit,
la capătul unei cariere pe care o bănuiam,
nu ştiu de ce, liniară şi lipsită de accidente.
Poate şi pentru că omul se arăta mereu
destins şi egal cu sine însuşi, de o mo-
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destie ce contrasta puternic cu cariera sa
strălucită.
Memoriile sale mi-au relevat însă un
personaj complet diferit, încă şi
mai interesant decât perfectul
amfitrion de la Opera din Viena.
Un om profund ataşat de oraşul
în care s-a născut şi s-a format,
Timişoara, de spiritul lui şi de
prietenii săi. La care se întoarce iar şi iar, pescuindu-le din
memorie siluetele şi vorbele, cu
toate că i-ar fi mai uşor să îşi împăneze amintirile cu numele de
rezonanţă ale muzicii mondiale
pe care le-a cunoscut personal
(cum fac atâţia alţi memorialişti, cu cariere mult mai modeste). Nu în
ultimul rând, un self made man, în sensul
central-european al termenului: un om pe
care istoria turmentată a Europei de după
cel de-al Doilea Război Mondial l-a afectat
grav, fără a-l deturna însă de la o superi-
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oară împlinire umană. Şi, mai ales, fără a-i
altera sistemul de valori. În care domină şi
azi înalta moralitate evreiască, dragostea
de cultură, toleranţa şi măsura.
Însă naraţiunea calmă, blândă şi înţeleaptă, iluminată de o
evidentă bunătate umană, nu
conţine numai lapte şi miere.
Dimpotrivă. Existenţa evreului
timişorean Ioan Holender a avut
de trecut praguri care pe foarte
mulţi dintre noi i-ar fi doborât.
Familia sa, una de frunte în
Banat, a fost deposedată de
tot ce avea, mai întâi în cadrul
operaţiunii de „românizare”
legionaro-antonesciene, apoi
al naţionalizării comuniste. Viaţa i-a fost
ameninţată mai întâi de legislaţia rasială
(cu toate vexaţiunile ei), apoi de regimul comunist. De care s-a despărţit în 1956, când
a participat la mişcările studenţeşti care au
însoţit şi la noi Revoluţia anticomunistă din
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Gândul
scris

Ungaria. În special perioada 1956-1959 a
fost critică pentru tânărul Holender, care
însă, acum, în ipostaza de memorialist, nu
se consideră o victimă a comunismului. Alţii,
spune el, au suferit mai mult.
Şi sportul (tenisul, în speţă) are rolul său
în formarea lui Ioan Holender. Fair play-ul
şi valorile lui morale au întărit tradiţionala
moralitate evreiască şi l-au eliberat de
resentimente şi de „sentimentul de cuşcă”
al regimului comunist. Apoi a venit muzica
şi a desăvârşit un proces de formare unic
în cultura română din a doua jumătate a
secolului trecut.
Holender povesteşte excepţional, ca
un scriitor înnăscut, cu o uşurinţă care mă
face să cred că acest om de excepţie, cu
care avem şansa să fim contemporani, ar
fi putut face orice în viaţă.
RĂZVAN VONCU
* IOAN HOLENDER – Spuse, trăite, dorite.
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