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Deşi momentul cel mai violent al Pogro-
mului de la Iaşi este binecunoscut şi relativ 
precis stabilit în timp (29 iunie 1941), 
rădăcinile sale sunt împrăştiate cu 
mulţi ani înainte de „duminica aceea”, 
din 29 iunie 1941.

În volumul „Pogromul de la Iaşi şi 
Holocaustul în România”, coordonat de 
Carol Iancu şi Alexandru-Florin Platon, 
Carol Iancu aminteşte că în 1934, după 
promulgarea Legii pentru utilizarea 
personalului român în întreprinderi, a 
revendicărilor privind eliminarea evreilor 
din instituţii de învăţământ şi barouri prin 
instituirea numerus clausus şi chiar a 
numerus nullus, ca şi prin Decretul-lege 
pentru revizuirea cetăţeniei, în urma că-
ruia 225.000 de evrei din România Mare 
au rămas fără cetăţenie română, în ţară 
se ajunsese la o atmosferă antisemită atât 
de virulentă, încât ambasadorul Franţei, 
Adrien Thierry, scria în 1938 că devenise 
„inutil şi prejudiciabil să se intervină din 
nou pe acest subiect (măsurile antise-
mite – n.red.) pe lângă guvernul român”.

Tot pentru creionarea atmosferei din 
România interbelică, să mai subliniem 
şi violenţa mişcărilor studenţeşti din de-
cembrie 1927 de la Oradea, îndreptate tot 
împotriva populaţiei evreieşti.

În aceste condiţii, propaganda împotriva 
„iudeo-bolşevicilor”, venită pe fundalul tensiu-
nilor generalizate din societatea românească 
a prins imediat, relele naţiunii fiind puse pe 
seama forţei dobândite de elita evreiască  în 
sfera profesiunilor libere, a învăţământului  şi 
în cea economic-financiară. 

După pogromur i le  de la  Doroho i  
(1 iulie 1940) şi de la Bucureşti (21-23 ianu-
arie 1941), situaţia evreilor din România de-
venea pe zi ce trecea mai dramatică. „Atunci, 
– scria Leon Eşanu, referindu-se la anul 1941 
– a continuat elaborarea de legi rasiale, ca 
şi procesul complex de românizare a bunu-
rilor şi întreprinderilor aparţinând evreilor”, 
precum şi evacuarea evreilor din localităţile 
rurale, internarea în lagăre şi generalizarea 
muncii obligatorii. 

La Iaşi se înregistraseră încă înainte de 29 
iunie cazuri repetate în care evreii fuseseră 
maltrataţi, fiind prezentaţi ca „agenţi bolşevici” 
şi „factori dizolvanţi” ai societăţii româneşti. 

ALX. MARINESCU
(Continuare în pag. 2)
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Dr. Aurel Vainer, pre-
şedinte F.C.E.R., deputat, 
vicepreşedinte al Comisiei 
pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a 
Camerei Deputaţilor, a 
primit, cu prilejul împlinirii a 
135 de ani de la înfiinţarea 
Marii Loji Naţionale din Ro-
mânia,  Ordinul „Credinţă 
şi Virtute” în grad de Mare 
Ofiţer, conferit de Marea 
Lojă Naţională din România (Masoneria 
Universală).

Brevetul, care însoţeşte medalia, pre-
cizează că distincţia a fost acordată „în 
semn de recunoaştere şi înaltă preţuire 
a întregii sale cariere profesionale şi a 

meritelor sale remarcabile în promovarea 
unei imagini pozitive a României pe plan 
internaţional”.

Medalia şi brevetul au fost înmânate 
de Marele Maestru al Marii Loji Naţionale 
din România, Radu Bălănescu.

Agenda  deputatului ºi preºedintelui F.C.E.R.
Fiecare însemnare din agenda de-

putatului dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R., reflectă anvergura acţiunilor 
în care se implică, devotamentul pentru 
apărarea intereselor comunităţii sale, 
pentru mai binele României, recunoaş-
terea meritelor domniei sale. Întâlnim: • 
participări la importante reuniuni interna-
ţionale în SUA; • conferirea unei impor-
tante distincţii de către Marea Lojă Ma-
sonică; • organizarea, la Templul Coral 
din Bucureşti, în colaborare cu Mişcarea 
Habad, a unei manifestări comemorative 
în memoria Marelui Rabin Menachem 
Mendel Scheneersohn z.l.– Lubavitcher 
Rebe; • prezenţa la reuniunile în plen şi la 
Comisia de Politică Economică, Reformă 
şi Privatizare din Camera Deputaţilor. În 
pregătire: • comemorarea a 74 de ani de 
la Pogromul din Iaşi, din iunie 1941 şi a  
75 de ani de la Pogromul din Dorohoi, 
din iulie 1940. 

• La invitaţia organizaţiei American 
Jewish Congress (AJC), preşedintele 
F.C.E.R. a participat, între 7-9 iunie a.c. la 
Forumul Global al AJC, din Washington. 
Au participat ambasadori sau locţiitori 
de ambasadori acreditaţi în SUA din 22 
de state ale lumii, Uniunea Europeană, 
înalţi oficiali americani, reprezentanţi de 
elită ai Ministerului israelian de Externe. 
Incitante – subiectele comunicărilor. Edifi-
catoare: • 70 de ani de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial; • Germania 
pe scena lumii; • Răspunzând întrebărilor 
dificile despre Israel; • China în ascensiu-
ne; • America Latină: un an după războiul 
din Gaza; • Relaţii evreo – musulmane: 
următoarea frontieră interreligioasă; • 
Nu mai există graniţă tăcută: ISIS şi Al-
Qaeda pe Golan; • A înţelege diplomaţia; 
• AJC şi combaterea antisemitismului în 
Europa; • Israel şi evreimea americană; 
• Nostra Aetate: 50 de ani de la revoluţia 
relaţiilor între creştinism şi iudaism; • 
Furtuna care vine: boicot-deposedare-
sancţiuni antiisraeliene în campus-ul 
studenţesc american; • Cum este privit 
Israelul de media internaţională?; • Tur-
cia şi Qatar – un duo destabilizator; • 
Relaţiile Israelului: prieteni permanenţi 
sau interese permanente?. Pe parcur-
sul reuniunii de la Washington, deputat 
dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., 
împreună cu dr. Ovidiu Bănescu s-au 
întâlnit cu directorul Departamentului 
de Arhivistică al Muzeului Memorial al 
Holocaustului din Washington, dr. Radu 
Ioanid, reputat militant pentru recunoaş-
terea Holocaustului în România. La co-
memorarea a 75 de ani de la Pogromul 
din Dorohoi Adrian Cioflâncă va pune la 
dispoziţia comunităţii evreieşti din Româ-
nia noi documente privind Holocaustul 
din Vechiul Regat, piese de rezistenţă în 
combaterea antisemitismului, rasismului, 
xenofobiei actuale.  

• Cu prilejul împlinirii a 135 de ani 
de la înfiinţarea Marii Loji Naţionale din 
România, preşedintele F.C.E.R. a primit 

medalia şi brevetul „Credinţă şi Virtute” 
în grad de Mare Ofiţer, pentru contribuţia 
domniei sale la dezvoltarea economiei 
române moderne şi la promovarea ima-
ginii României în lume.

• Împreună cu directorul Departamen-
tului Economic al Federaţiei, ec. Ovidiu 
Bănescu, membru în Consiliul Director 
al Fundaţiei „Caritatea”, membru în Co-
mitetul Director al F.C.E.R., deputatul 
dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., 
a purtat importante negocieri cu o de-
legaţie a W.J.R.O. asupra multiplelor 
probleme legate de mai buna funcţio-
nare în viitor a Fundaţiei „Caritatea”. 
Reuniunea s-a desfăşurat la New York. 
În încheiere, s-a convenit un nou proiect 
al Memorandumului de înţelegere privind 
alocarea fondurilor Fundaţiei „Caritatea” 
în perioada 2015 – 2017, care va intra 
în vigoare după aprobarea sa de către 
Comitetul Director al F.C.E.R. şi de Con-
siliul Director al Fundaţiei „Caritatea”. În 
esenţă s-au stabilit: 1. niveluri noi ale 
alocărilor; 2. lărgirea sferei de atribuire a 
acestor alocări; 3. modalităţi şi proceduri 
de aprobare a alocărilor potrivit unor 
programe convenite, supuse, în preala-
bil, dezbaterilor şi aprobate de Consiliul 
Director al Fundaţiei. Se vor încheia 
contracte pentru sumele alocate, între 
fiecare beneficiar şi Fundaţia „Caritatea”, 
avându-se în vedere cheltuielile şi pro-
gramele aprobate: • modul de încasare 
a sumelor de către fiecare beneficiar; • 
sistemul de decontare a cheltuielilor din 
sumele alocate; • supunerea fiecărei ca-
tegorii de alocări unui audit independent, 
suportat de către Fundaţia „Caritatea”. 
Demn de subliniat este şi faptul că Fe-
deraţia obţine, în baza acestui proiect 
de Memorandum, şi pentru trei ani, 
2015 – 2017, un spor total de 3, 8 mili-
oane USD, din care 2 milioane USD – în 
2015. Aceste sume se vor putea încasa 
şi cheltui de către Federaţie pe baza 
programului aprobat de Consiliul Director 
al Fundaţiei „Caritatea”. Cu acest surplus 
de alocări, Federaţia va putea face faţă 
mai bine solicitărilor de cheltuieli pentru: 
• asistenţă socială şi medicală; • educa-
ţie iudaică; • întreţinere şi prezervare a 
patrimoniului imobiliar de cult şi a imo-
bilelor în care funcţionează Federaţia şi 
comunităţile evreieşti; • desfăşurare a 
activităţilor de cult mozaic, studii de is-
torie, valorificare a moştenirii culturale a 
evreilor din România. Tot la reuniunea de 
la New York s-au discutat şi adoptat re-
comandări privind conducerea Fundaţiei 
„Caritatea”. Un element nou în proiectul 
de Memorandum încheiat între conduce-
rea W.J.R.O. şi conducerea F.C.E.R. îl 
constituie prevederea de alocare a unor 
sume provenite de la Fundaţia „Carita-
tea” pentru evreii originari din România 
aflaţi în nevoie, trăitori în Israel şi în alte 
ţări ale lumii, mai cu seamă SUA, Ca-
nada, America 
de Sud. 

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 22)

Premierul Netanyahu se teme  
de concesii americane de ultimă oră 

în favoarea Iranului
Preşedintele Barack Obama, care se 

află la cel de-al doilea mandat, ar dori 
să încheie aceşti opt ani de guvernare 
cu un succes diplomatic cu efecte mul-
tiple şi anume semnarea acordului între 
Iran şi statele membre ale Consiliului de 
Securitate plus Germania, care să pună 
capăt pericolului nuclear iranian. Ar fi, cu 
adevărat, o realizare remarcabilă care, 
pe de o parte, ar oferi o securitate mai 
mare nu numai în Orientul Mijlociu, ci şi în 
alte regiuni ale lumii, şi, pe de altă parte, 
Occidentul ar câştiga un aliat în lupta 
împotriva Statului Islamic, poate cea mai 
mare ameninţare globală la ora actuală. 
Dar toate acestea, numai dacă docu-
mentul ar include toate garanţiile care ar 
duce în mod real la stoparea programului 
nuclear iranian. 

Temerea unor state din Orientul Mijlo-
ciu, şi în primul rând a Israelului, este că 
Statele Unite ar fi înclinate către concesii 
periculoase,  numai să se ajungă la sem-
narea acordului, afirmă lideri şi oameni 
politici din zonă. Această tendinţă a fost 
subliniată de premierul israelian Benjamin 
Netanyahu, care a afirmat că apropierea 
datei semnării (care ar putea fi amânată) 
determină Statele Unite să îşi manifeste 
voinţa de a face concesii importante 
numai pentru a se ajunge la finalizarea 
acordului. Două elemente par să susţină 
temerea premierului israelian. Unul este 
o recentă declaraţie a secretarului de stat 
John Kerry care, la 16 iunie a.c., a subli-
niat că ”SUA nu vor face presiuni asupra 
Iranului pentru a cunoaşte activităţile 
sale nucleare din trecut deoarece, da-
torită capacităţii superioare de informaţii 
a serviciilor americane, ştim absolut tot 
ceea ce fac ei”. Până de curând, Statele 
Unite au insistat ca Iranul să răspundă la 
o serie de întrebări puse de AIEA (Agenţia 

Internaţională pentru Energia Atomică) 
legate de cercetările din trecut privind 
armele nucleare, condiţionând atenuarea 
sancţiunilor de răspunsurile date le aceste 
întrebări. Dar acum, Kerry a dezvăluit că 
va fi mult mai flexibil în această problemă.

Al doilea element este vizita secretă 
în Israel, efectuată la începutul lunii iunie, 
de John Brennan, directorul CIA, pentru a 
prezenta argumente asemănătoare. Po-
trivit cotidianului ”The Jerusalem Post”, el 
ar fi afirmat că problema inspecţiilor nu va 
împiedica semnarea unui acord nuclear 
cu Iranul. ”Nu vom face o fixaţie privind 
un raport al Iranului despre ceea ce a 
făcut într-un moment sau altul. Ştim în ce 
stadiu se află. Dispunem de cunoştinţe 
absolute cu privire la anumite activităţi 
militare în care s-au angajat”, a declarat 
el, adăugând că ceea ce interesează 
partea americană este ce se va întâmpla 
în viitor, dacă aceste activităţi au fost 
suspendate şi dacă se va putea conta  
pe acest lucru ”într-o măsură raţională şi 
legitimă”. Brennan a vrut să-i convingă pe 
liderii israelieni că un acord final cu Ira-
nul nu trebuie să conţină un angajament 
ferm al Teheranului de a permite accesul 
la locaţiile lor militare atomice, nici de 
aprobarea Iranului pentru interogarea 
cercetătorilor săi.

În acelaşi context, Iranul a susţinut, 
într-un raport, că SUA vor renunţa la 
inspecţiile de la siturile militare şi că 
vor cere să inspecteze numai locurile 
permise de Iran. Nici AIEA, nici Uniunea 
Europeană nu vor accepta o astfel de 
propunere şi s-au auzit chiar voci care 
susţin că negocierile au ajuns în impas şi 
vor fi continuate în săptămânile viitoare. 
Nu trebuie să aşteptăm prea mult ca să 
vedem cine a avut dreptate.

EVA GALAMBOS

Schimb de mesaje dintre premierul israelian 
şi preşedintele F.C.E.R.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a mulţumit în câteva rânduri dr.-ului 
Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., pentru felicitările trimise cu prilejul realegerii 
sale. „Dragă domnule Vainer, vă mulţumesc pentru mesajul călduros de felicitare. 
Apreciez în mod deosebit cuvintele dv. de sprijin”, scrie premierul israelian.

Sunt tot atâtea motive care l-au fă-
cut pe Matatias Carp  să considere că 
Pogromul de la Iaşi a fost „continuarea 
firească, aproape inevitabilă, a zeci de 
ani de antisemitism”. 

A fost o „continuare” coordonată 
de autorităţile române, în frunte cu Ion 
Antonescu. Ca să amintim numai una 
dintre măsurile în directă legătură cu 
dezlănţuirea Pogromului, să spunem că 
pe 21 iunie, prin ordinul 4147, Antonescu 
a ordonat evacuarea, în 48 de ore, în 
Lagărul de la Tg.Jiu, a tuturor evreilor cu 
vârste între 18-60 de ani, trăind în satele 
dintre Siret şi Prut. 

În 26 iunie, sublinia Leon Eşeanu în 
volumul amintit, a avut loc primul atac 
aerian asupra Iaşiului şi „s-a răspândit 
zvonul că avioanele sovietice ar fi fost 
îndrumate de către evrei prin semnalizări 
cu becuri roşii instalate în coşuri”, şi că 
unele dintre avioane ar fi fost pilotate de 
evrei ieşeni plecaţi în Basarabia. 

Ce s-a întâmplat ulterior, şi anume 
uciderea evreilor pe străzi, jefuirea case-
lor şi a proprietăţilor evreieşti (în care s-a 
intrat şi sub pretextul verificării existenţei 
instalaţiilor de semnalizare instalate în 
hornuri), adunarea evreilor în curtea 
Chesturii şi mitralierea lor, îmbarcarea 
în Trenurile Morţii, unul ajuns la Podu 
Iloaiei şi celelalte la Tg. Frumos şi la 
Călăraşi, sunt tragedii binecunoscute. 

Mai greu de determinat este numărul 
victimelor, 13.266 potrivit unui raport din 
1943 al Serviciului Special de Informaţii, 
sau 14.850, după o statistică din 1946 
a comunităţii evreieşti, dar cifra exactă 
rămâne  şi astăzi necunoscută. 

Această succintă trecere în revistă a 
atrocităţilor care au îndoliat Iaşiul la sfârşi-
tul lunii iunie 1941 (şi a cauzelor acestora) 
nu trebuie să  se încheie fără a sublinia 
că au existat români care s-au sacrificat 
pentru a salva cetăţeni evrei. Inginerul 
Petru Naum a fost executat strigându-
i-se: „Mori, câine, împreună cu jidanul 
pe care îl aperi”. În această sui-generis 
„listă a onoarei” de eroi, care şi-au dat ori  
şi-au riscat viaţa, se cuvin a fi amintiţi 
preotul ortodox Gr. Resmeriţă, strun-
garul Ioan Gheorghiu, Grigore Porfir, 
directorul morii românizate „Dacia”, unde 
ascunsese 100 de evrei, farmacistul 
Dtru. Berceanu, preşedinta Crucii Roşii 
din Roman Viorica Agarici, preotul Paul 
Teodorescu, comisarul de poliţie Suveică, 
comisarul Mircescu,  gardianul Sava, etc. 
Carol Iancu aduce cinci mărturii inedite 
privind salvatori români care s-au dovedit 
a fi «oameni de omenie în vremuri de 
neomenie».

Cinste lor şi Dumnezeu să-i odihneas-
că şi să le fie amintirea binecuvântată 
tuturor evreilor care au murit în Pogromul 
de la Iaşi. Şi să nu uităm niciodată suferin-
ţele celor care au supravieţuit, cu sufletele 
şi trupurile schingiuite de amintiri şi răni!

(Urmare din pag. 1)

Pogromul de la Iaşi…

Aurel Vainer a primit  
Ordinul „Credinþã ºi Virtute” 

în grad de Mare Ofiţer
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– Daţi-mi voie să vă felicit pentru 
Marele Premiu luat de Ungaria la 
Cannes, cu filmul ”Fiul lui Saul”. În ce 
măsură se poate spune că ar putea să 
fie parte a programului IHRA, având 
drept temă Holocaustul?

– Preşedinţia Ungariei şi-a propus 
trei obiective – memorie, cercetare şi 
educaţie –, iar în Ungaria această preo-
cupare este la cel mai înalt nivel, în rândul 
artiştilor şi oamenilor de ştiinţă. Dacă 
luăm în considerare şi aspectul politic, 
”Fiul lui Saul” se potriveşte foarte bine 
obiectivelor propuse. Este interesant că 
marile succese culturale ale Ungariei au 
fost obţinute adesea având ca tematică 
Holocaustul. Aşa a fost Premiul Nobel 
în literatură, atribuit lui Imre Kertész, şi 
acum, succesul de la Cannes. Aceasta 
demonstrează cât de importante sunt 
pentru Ungaria astfel de evenimente, 
transpunerea artistică a unei astfel de 
traume.  

– Revenind la IHRA, preşedinţia 
ungară are obiective generale, sau 
fiecare ţară îşi face un program?

– Încă înainte de a prelua această 
funcţie, Ungaria, care este angajată pe 
deplin faţă de principiile Declaraţiei de la 
Stockholm şi este conştientă de tragedia 
naţională pe care a reprezentat-o Holo-
caustul, a declarat anul 2012 drept ”Anul 
Wallenberg”, în memoria diplomatului 
suedez care, în 1944, a salvat sute de 
evrei de la deportare. Anul 2014 a fost 
declarat anul de comemorare a 70 de 
ani de la Holocaustul maghiar. În cadrul 
preşedinţiei noastre,  se vor desfăşura 
două şedinţe plenare, una între 8-11 
iunie la Budapesta şi una, între 2-5 noi-
embrie, la Debreţin. Cu două zile înaintea 
celei de-a doua plenare, vom organiza, 
împreună cu Comitetul de combatere 
a antisemitismului şi a negaţionismului 
din cadrul IHRA, o manifestare care va 
dezbate folosirea imaginilor şi limbajului 
despre Holocaust în discursul public. 
Tematica primei plenare este educaţia 
legată de Holocaust şi experienţa Un-
gariei, ţară în care Holocaustul este un 
obiect de studiu obligatoriu în şcoli şi 
nu numai de-acum ci de câteva decenii, 
încă dinaintea schimbării de regim, cam 
din anii ‘70.  Atât Holocaustul european 
cât şi din Ungaria erau subiecte la ba-
calaureat. Există şi un manual pentru 
predarea istoriei Holocaustului.  Este 
firesc acest interes dacă ţinem cont că 
în lagărele morţii au murit şase milioane 
de evrei şi numai din Ungaria au fost 
deportaţi 600.000 de evrei, dintre care 

majoritatea a pierit acolo. Trebuie să 
remarc aici că, multă vreme, tematica Ho-
locaustului a fost un fel de tabu nu numai 
în discursul public, ci şi în familii. A fost 
o reacţie psihologică, supravieţuitorii nu 
doreau să-şi împovăreze copiii cu astfel 
de amintiri. Nu este numai un fenomen 
manifestat în Ungaria sau România, ci în 
toate teritoriile din care au fost deportaţi 
evreii. Cei care au revenit nu au vrut să 
povestească, le venea greu să prelucreze 
această traumă. Aşa cum s-a întâmplat 
şi cu apartenenţa unora dintre ei la 
evreitate. Mulţi părinţi au evitat să spună 
copiilor, apoi mai târziu ei au aflat şi s-au 
confruntat cu o criză de identitate şi de 
căutare a unei noi identităţi.

– Vorbiţi-mi puţin cum acţionează 
troica. Există un fel de colaborare?

– Marea Britanie, care a deţinut 
preşedinţia anul trecut, îşi urmează de 
acum propriul program. Noi, aici, suntem 
prezenţi la manifestările organizate de 
România, legate de Holocaust şi invităm 
partea română la Budapesta, pentru un 
fel de schimb de experienţă. Chiar re-
cent am fost la conferinţa internaţională 
organizată de Institutul „Elie Wiesel”, a 
fost o manifestare foarte interesantă, 
cu participanţi de excepţie, ca, de pildă, 
profesorul Radu Ioanid. 

– Credeţi că IHRA este o organizaţie 
eficientă?

– Este foarte important că există o 
organizaţie care coordonează acţiunile în 
domeniu, le face cunoscute şi predictibile, 
sprijină ţările care doresc să acţioneze pe 
plan internaţional în păstrarea memoriei 
Holocaustului, Noi, în Ungaria, ne aflăm la 
cea de a treia manifestare de anvergură, 
după “Anul Wallenberg” şi comemorarea 
a 70 de ani de la deportarea evreilor. De 
remarcat că, până în 1990, şi subiectul 
Wallenberg a  fost tabu, diplomatul fiind 
arestat de sovietici, dus în URSS, unde 
a şi murit într-o închisoare sau lagăr. 
După 1990, personalitatea lui a apărut 
ca o cometă, ca o stea strălucitoare  în 
atenţia opiniei publice. Cu acest prilej au 
fost organizate numeroase manifestări 
şi în ţară, şi în străinătate şi astfel de 
acţiuni  mobilizează o masă mare de 
oameni. Am organizat evenimentul 
împreună cu Suedia, ceea ce a fost 
bine, şi vreau să vă spun că din punct 
de vedere diplomatic a fost un succes şi 
un demers foarte util. Anul trecut a fost 
comemorarea deportărilor, de asemenea 
cu numeroase evenimente şi aici vreau să 
afirm cu sinceritate că, în Ungaria, politica 
de păstrare a memoriei Holocaustului 

„Holocaustul este 
un obiect de studiu obligatoriu 

în ºcolile din ungaria”

Anul acesta, Ungaria deţine preşedinţia rotativă a International Holocaust 
Remembrance Alliance-IHRA, organizaţia internaţională care se ocupă 
de educaţia în domeniul Holocaustului. La origine, Grupul de Iniţiativă 
pentru Cooperarea Internaţională în Domeniul Educaţiei, Cercetării şi 
Comemorării Holocaustului (Task Force for International Cooperation 
for Holocaust Education, Remembrance and Research) a fost creat 

la propunerea Suediei, în momentul în care, în 1998, premierul de 
atunci al ţării, Goran Persson, şi-a dat seama că noile generaţii 
din Suedia cunosc din ce în ce mai puţin istoria Holocaustului. 

Iniţiativa lui, care viza crearea unei organizaţii – Living History (Istoria 
vie) – având ca scop intensificarea educaţiei despre Holocaust în şcolile 
suedeze, a avut un asemenea ecou internaţional încât, dacă la început a 
fost preluată numai de câteva ţări, până în 2011 numărul lor a ajuns la 31, i a r 

de atunci, şi alte ţări şi-au manifestat dorinţa de a adera, asumându-şi  principiile 
Declaraţiei de la Stockholm, elaborată în anul 2000, aceasta devenind baza IHRA.

În acest context, ne-am gândit să stăm de vorbă cu ambasadorul Ungariei, E.S. 
Zákonyi Botond, despre obiectivele pe care Budapesta şi le-a propus pentru acest 
an şi despre colaborarea cu alte ţări, mai ales că şi în acest domeniu există siste-
mul ”troicii”, respectiv acţionează împreună fosta, actuala şi viitoarea preşedinţie 
a IHRA. Cum România va prelua la anul această funcţie, este interesant de aflat 
care sunt iniţiativele Ungariei.

Interviu cu E.S. ZÁKONY BOTOND, 
ambasadorul Ungariei la Bucureşti

este importantă şi activă. 
Şi există în acest domeniu 
o continuitate, deoarece te-
matica Holocaustului se află 
în permanenţă în conştiinţa 
publică, nu putem să o 
ascundem sub covor şi să o 
reluăm la fiecare 10 ani. Şi 
preocuparea faţă de subiect 
în Ungaria şi importanţa lui 
sunt dovedite şi de succesul 
filmului de la Cannes.

– Interesant va fi să ve-
dem cum va primi publicul 
acest film deoarece, să nu 
uităm, romanul lui Imre 
Kertész şi Premiul Nobel 
au atras critici din partea 
unei părţi a presei.

– Da, probabil acest lu-
cru se va întâmpla şi acum. 
Vor fi unele articole elogioa-
se şi altele critice, chiar vor 
relua ideea  profitabilităţii 
”business-ului cu Holocau-
stul”. 

– Să trecem acum la o 
temă mai sensibilă. Care este situaţia 
antisemitismului din Ungaria? Potri-
vit preşedintelui Mazsihisz, Heiszler 
András, se poate vorbi mai degrabă 
de un antisemitism vocal, mai puţin 
faptic. Care este părerea dv?

– Părerea mea de acum, dar şi în 
urmă cu 10 ani, este că antisemitismul 
din Ungaria nu este mai puternic decât în 
alte ţări din Europa centrală. Nu cunosc 
situaţia reală în Occident sau în Europa 
de Est. Nu găsesc nici un indiciu că, în 
Europa Centrală, în Ungaria, antisemi-
tismul ar fi mai puternic decât în celelalte 
ţări. În acelaşi timp, se vorbeşte mai 
mult despre antisemitism, moştenirea 
iudaică, Holocaust, decât în alte ţări. 
Aceasta se explică şi prin numărul mare 
de evrei care trăiesc la Budapesta, în 
general în Ungaria, care, ca număr de 
evrei, se găseşte pe locul trei în Europa, 
după Franţa şi Marea Britanie. Se poate 
vorbi de aproximativ 100.000- 200.000 
de evrei, dacă apreciem după moştenirea 
culturală, şi sunt puternic reprezentaţi în 
viaţa publică. Există o viaţă evreiască 
puternică, spre deosebire de ţările în 
care, în urma Holocaustului, nu au mai 
rămas evrei şi păstrarea memoriei este 
într-un fel simbolică – vizite la cimitir, 
aprinderea unor lumânări la nişte sinagogi 
părăsite. În Ungaria, evreimea trăieşte 
o viaţă activă, putem vorbi despre o 
renaştere culturală evreiască. Dacă este 
să menţionăm  manifestări antisemite, 
ne referim la vandalizarea cimitirelor sau 
inscripţionări antisemite pe pereţi, dar 
abuzuri fizice nu există, iar numărul aces-
tor manifestări nu este semnificativ. Ceea 
ce este semnificativ este faptul că evrei-
mea din Ungaria a trecut printr-un proces 
de asimilare încă din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, astfel încât Theodor 
Herzl a declarat că evreimea din Ungaria 
este o ramură uscată a naţiunii evreieşti. 
Dar, după aceea, au venit legile rasiale, 
Holocaustul. Analizarea şi regândirea 
acestui fenomen preocupă o mare parte 
a intelectualităţii din Ungaria. Situaţia 
evreilor din Ungaria este alta decât a celei 
din România, ei nu sunt consideraţi a fi 
minoritari (şi dezbaterile cu privire la acest 
aspect s-au finalizat), fiindcă evreimea din 
Ungaria şi conducătorii lor, după schim-
barea regimului, nu doreau ca în Ungaria 
să i se atribuie evreimii această definiţie.

– În acest context, se vorbeşte mult 

despre partidul de extremă dreapta 
”Jobbik”. Cum l-aţi putea caracteriza 
şi care este ”secretul” popularităţii lui? 

– După înfiinţarea sa ca o mişcare, 
partidul ”Jobbik” a atras atenţia asupra lui 
prin afirmaţiile sale xenofobe, îndreptate 
în primul rând împotriva romilor, precum 
şi prin organizaţia sa de tip miliţie de par-
tid, denumită ”Garda Maghiară”, care se 
deosebeşte întru totul de tradiţiile politice 
ungureşti. De atunci, ”Garda Maghiară” a 
fost dizolvată prin hotărâre judecătoreas-
că, ”Jobbik” a devenit partid parlamentar 
şi mesajele sale politice au căpătat un 
caracter oarecum mai civilizat. Până în 
prezent, forţele de stânga din Ungaria 
nu au reuşit să-şi revină după victoria 
electorală zdrobitoare obţinută de partidul 
”Fidesz” în anul 2010, şi în momentul de 
faţă sunt divizate în mai multe partide şi 
fracţiuni. Mulţi dintre cei care sunt nemul-
ţumiţi de performanţa guvernului şi vor 
să voteze împotriva guvernului actual, 
deocamdată nu văd o altă opţiune decât 
cea reprezentată de partidul ”Jobbik”. Din 
acest motiv, ”Jobbik” a devenit temporar 
colectorul voturilor de protest. Situaţia 
se va schimba când partidele de stânga 
se vor reforma cu succes, şi ca urmare a 
acestui fapt, ”Jobbik”, conform tradiţiilor 
europene, va deveni un partid care luptă 
pentru intrarea în Parlament. 

– În ce măsură cunoaşteţi activita-
tea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România?

– În cadrul preocupărilor faţă de 
minorităţi, ne interesează şi acest aspect. 
Deţinând preşedinţia IHRA, vom organiza 
evenimente culturale cu comunităţile din 
Ardeal. Ne preocupă şi soarta cimitirelor 
evreieşti şi am decis să luăm în patronaj  
un cimitir din Judeţul Mureş. Vom strânge 
fonduri, iar cercetaşii maghiari din localita-
tea pe care o vom alege se vor îngriji de 
morminte. Împreună cu Centrul Cultural 
al Ungariei, vom organiza câteva pro-
grame, printre care unul despre fotbalişti 
evrei maghiari din România din perioada 
interbelică, mulţi dintre ei deportaţi din 
Transilvania de Nord în 1944. Avem în 
proiect şi o conferinţă ştiinţifică legată 
de educaţia Holocaustului. Chiar dacă 
unele dintre proiecte se vor prelungi 
după expirarea preşedinţiei Ungariei, le 
vom realiza.

– Vă mulţumesc pentru interviu.

A consemnat EVA GALAMBOS

AD MEA VEESRIM!
- preşedinţi de Comunităţi Evreieşti aniversaţi  

în luna iunie - 
Prima întâlnire cu preşedintele Comunităţii ploieştene, ing. Adela Herdan, a fost 

la un simpozion al generaţiei de mijloc. Când a luat cuvântul, s-a văzut că e „om cu 
picioarele pe pământ”, care ştie ce vrea şi ce poate. O dovedeşte prin tot ce face, 
împreună cu colectivul ei. 

Nu se poate să vii în ospeţie la preşedintele Comunităţii sucevene, profesorul 
Sorin Golda, şi să pleci altfel decât cu inimă dulce. Te îmbie şi locul: din Moldova de 
Sus au plecat atâtea valori evreo-române în lumea largă! Şi el ştie să le celebreze 
cum se cuvine. Ad Mea Veesrim, amândurora! (R.E.) 
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Aici a fost dat primul semnal al Holocaustului în 
contextul românesc. Filderman nota în jurnalul său: „În 
timp ce violenţa antisemită a fost o chestiune de rutină 
în viaţa României moderne, la 1 iulie 1940, la Dorohoi, o 
localitate aproape de graniţă, a fost un adevărat masacru 
meticulos pregătit”. 

Evreii dorohoieni nici nu au tras în armata română, 
nici nu au pactizat cu bolşevicii. Iar susţinerea că militarii 
români care se retrăgeau din Bucovina de nord, în urma 
invaziei sovietice, s-au hotărât să se răzbune pe evreii 
din Dorohoi din cauza înjosirilor şi umilinţelor suferite 
de ei din partea evreilor, nu a celor din Dorohoi, ci a 
celor din nordul Bucovinei, dovedeşte cel mai elocvent 
efectele propagandei antisemite şi în cadrul armatei. 
Era în vara anului 1940, când integritatea teritorială a 
României era într-adevăr ameninţată, dar nu de către 
evrei, ci de Rusia Sovietică, având consimţământul 
Ger maniei naziste, pe baza prevederilor secrete ale 
Tratatului Ribbentrop-Molotov, încheiat în august 1939. 
Este adevărat că retragerea autorităţilor civile şi militare 
româneşti din Basarabia şi Bucovina de Nord, în urma 
ultimatumului sovietic din 26-27 iunie 1940, s-a petrecut 
în condiţii tensionate. „Armata care se retrăgea, se scrie 
în Raportul Comisiei Wiesel, a avut de înfruntat atât 
agresiunea trupelor sovietice, cât şi ostilităţile unei părţi 
ale populaţiei, inclusiv ale unor membri ai comunităţilor 

evreieşti locale. Pornind de la această situaţie, autorită-
ţile militare şi propaganda, în special a presei româneşti 
de extremă dreapta, au proiectat în opinia publică ro-
mânească imaginea vinovăţiei colective a evreilor, ceea 
ce a avut drept consecinţă o suită de violenţe împotriva 
evreilor, în special din Moldova”. Documentele vremii 
au înregistrat numeroase asasinate de evrei în judeţul 
Suceava, în judeţele Rădăuţi şi Storojineţ. În comuna 
Zahareşti, maiorul Carp a executat prin împuşcare 34 
de evrei. Pe de altă parte, s-a reluat o veche practică 
legionară, şi anume aruncarea evreilor din trenuri. Aşa, 
spre exemplu, în cursul zilelor de 1 şi 2 iulie au fost 
aruncaţi evrei din trenuri în staţiile Lespezi şi Paşcani, 
fiind apoi maltrataţi de soldaţi în văzul ofiţerilor. 

Evenimentul cel mai dramatic, prin amploarea pe 
care l-a căpătat, a fost desigur pogromul de la Dorohoi. 
Pogromul a fost pregătit de către soldaţi şi ofiţeri din două 
regimente din armata română: Regimentul 3 grăniceri 
pază şi Regimentul 8 artilerie. Pregătirile au început din 
ziua de 30 iunie, când grupuri de soldaţi din cele două 
regimente staţionate în oraş au trecut din casă în casă 
şi i-au anunţat pe locuitorii români despre răzbunarea 
lor împotriva evreilor. În ferestrele caselor româneşti 
au fost puse icoane, iar pe pereţi s-au desenat cruci şi 
s-a scris: aici locuiesc români, au fost arborate steaguri 
româneşti. În oraş, soldaţii au început să răspândească 

zvonul că vor da o lecţie evreilor localnici pentru com-
portarea fraţilor lor din Basarabia şi Bucovina faţă de 
soldaţii români, spunând că au permisiunea să acţioneze 
împotriva evreilor timp de 24 de ore. Pogromul a început 
în cimitirul evreiesc, în timpul funeraliilor soldatului evreu 
Iancu Solomon şi căpitanului român pe nume Boroş, în 
cimitirul ortodox. Soarta lor comună are valoare simbolică. 
Amândoi au căzut la Herţa într-o confruntare cu armata 
sovietică. Au fost omorâţi cu un singur glonte, căpitanul 
de artilerie Boroş, român din Bacău, şi soldatul evreu 
Iancu Solomon, care s-a aşezat din proprie iniţiativă în 
faţa căpitanului ca să-l apere. Ambele cadavre au fost 
aduse la Dorohoi ca să fie înmormântate cu onorurile 
cuvenite unor eroi. De altfel, pe autorizaţia de înmor-
mântare a tânărului evreu Iancu Solomon, la primăria 
oraşului Dorohoi s-au scris următoarele: „dăm voie a 
se înmormânta corpul decedatului Iancu Solomon, în 
etate de 22 de ani, de confesiune mozaică, încetat din  
viaţă la 22 iunie 1940, mort la datorie pentru ţară. Pen-
tru a da onorul lui Iancu Solomon Regimentul 8 artilerie 
a trimis la cimitirul evreiesc o companie de soldaţi evrei 
împreună cu plutonierul T.R. Emil Bercovici. Ofiţerii şi 
soldaţii din Regimentul 3 grăniceri, ieşind din Dorohoi pe 
lângă cimitir şi văzând adunaţi 
atâţia evrei, li s-a părut momentul 
oportun ca să tragă în ei. (Continuare în pag. 22)

71 de ani de la deportarea evreilor din nordul Transilvaniei
Pe 4 iunie a avut loc 

comemorarea împlinirii 
a 71 de ani de la deportarea evreilor bis-
triţeni în lagărele morţii de la Auschwitz–
Birkenau.  Au fost depuse coroane de 
flori la cele două monumente dedicate 
Holocaustului din Bistriţa, pentru a cinsti 
memoria celor circa 7000 de evrei care 
au fost duşi în fabrica morţii. Seara, la 
Sinagoga Mare din oraş a avut loc un 
concert simfonic comemorativ, susţinut 
de Noua Orchestră Transilvană, dirijată de 
japonezul Yusei Koide. Generaţii diferite 
de muzicieni i-au omagiat pe cei dispă-
ruţi, printre solişti fiind pianistul Daniel 
Goiti, prof. univ. la Academia de Muzică 
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, şi 
violonistul Radu Kis, proaspăt laureat al 
concursului „Jeunesse Musicale”. A fost ţi-
nut un moment de reculegere în memoria 
victimelor. Evenimentul a reunit un public 
numeros, alături de membrii comunităţii şi 
preşedintele acesteia, Fredi Deac. (D.M.)

Cea de a 71-a 
comemorare a de-

portării celor 18.000 de evrei din Cluj şi 
împrejurimi a avut loc printr-o manifestare 
solemnă care a început la Monumentul 
Memorial al Deportaţilor Evrei – inaugurat  
anul trecut în Parcul Caragiale – unde au 
fost depuse coroane de flori din partea 
Primăriei Cluj-Napoca, a Consiliului Ju-
deţean, Prefecturii, unor biserici şi orga-
nizaţii civile. Rugăciunea pentru martiri a 
fost rostită de Emeric Ronai, secretarul 
Comunităţii Evreilor din Cluj. Alocuţiunea 

preşedintelui Comunităţii Evreilor Cluj, dr. 
Robert Schwartz, care a evocat tragedia 
din vara lui 1944 şi a invocat nevoia de 
a stăvili orice manifestare de intoleranţă 
rasială, etnică sau de altă natură, a fost 
urmată de discursul viceprimarului Cluju-
lui, Anna Horváth, care a subliniat datoria 
neuitării, a cunoaşterii acestei tragediei 
Holocaustului  şi educării tinerei genera-
ţii în spiritul concordiei.  Evreii clujeni şi 
concitadinii lor au aşezat pietrele neuitării 
pe soclul monumentului.

Evenimentul comemorativ a continuat 
la Templul Memorial al Deportaţilor, unde 
şase supravieţuitori ai lagărelor şi ghetou-
rilor au aprins lumânările în memoria celor 
şase milioane de evrei pieriţi în Holocaust. 
Au luat cuvântul Andrea Ghiţă, în numele 

generaţiei a doua a supravieţuitorilor, 
Albert Kupferberg, secretar general al 
F.C.E.R., care a sintetizat acţiunile Fe-
deraţiei pentru păstrarea memoriei Ho-
locaustului şi creării de punţi interetnice 
şi interconfesionale. Lajos Mile, consulul 
general al Ungariei la Cluj, a spus, prin-
tre altele, că  cele petrecute în timpul 
Holocaustului nu se mai pot repara, însă 
confruntarea cu trecutul este o poruncă 
morală şi că trebuie recunoscut faptul că 
politica şi administraţia din Ungaria acelor 
timpuri au fost complice la crimele Holoca-
ustului. Dan Cristian Codrean, subprefec-
tul Clujului, a  vorbit despre preocuparea 
instituţiei pentru combaterea rasismului şi 
antisemitismului. S-a dat citire mesajului 
episcopului luteran Zoltán Adorjáni, aflat 
sub semnul ecumenismului şi al comba-
terii rasismului şi antisemitismului. 

A participat la festivitate ataşatul 
cultural al Ambasadei Statelor Unite ale 
Americii, Marjorie Stern.  

Corul Shira Hadasha, dirijat de prof. 
Ecaterina Halmos, şi formaţia klezmer 
Mazel Tov, condusă de prof. Vasile So-
cea, au prezentat un program de cântece 
în limbile idiş şi ebraică,  inspirate de 
suferinţa evreilor în ghetouri şi în timpul 
pogromurilor. (ANDREA GHIŢĂ)

Comemorarea Ho-
locaustului la Oradea, 

organizată de C.E. şi JCC din localitate, 
este un eveniment extrem de important la 
71 de ani de la deportarea locuitorilor de 
origine evreiască ai urbei şi ai judeţului 
Bihor. Tot mai puţini supravieţuitori, dar 
purtând încă memoria vie a unui trecut 
incredibil de dureros, reuşesc să ajungă 
la acest moment comemorativ. Cea de-a 
doua, a treia şi, deja, a patra generaţie 
poartă însă încrustată în inimă durerea 
crimelor din lagărele morţii. Şi de această 
dată, oficialităţi locale, feţe bisericeşti ale 
diferitelor culte şi prieteni ai comunităţii au 
răspuns cu receptivitate invitaţiei adresate 
de preşedintele ing. Felix Koppelmann. 
Rabinul comunităţii, Shraia Kav, a oficiat 
un serviciu divin comemorativ la Monu-
mentul dedicat victimelor Holocaustului. 
Ansamblul coral-instrumental al comuni-
tăţii din Oradea, incluzând persoane din 
mai multe generaţii, a interpretat un pro-

gram comemorativ, cântece care vorbesc 
despre durere dar şi despre supravieţu-
irea noastră ca popor. După terminarea 
ceremoniei, toţi participanţii au fost invitaţi 
la un dejun oferit de JCC Oradea.

La Satu Mare, 
în data de 7 iunie a 

avut loc ceremonia de comemorare a 71 
de ani de la deportarea populaţiei evre-
ieşti în lagărele de la Auschwitz.

La invitaţia preşedintelui Comunităţii 
Evreilor din Satu Mare, Nicolae Decsei, 
Comunitatea Evreilor Bucureşti a fost 
reprezentată la comemorare de către 
membrii Comitetului de Conducere al 
C.E.B. Silvian Horn (care a transmis 
mesajul preşedintelui F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, deputat) şi Aurel Ioviţu, ca şi prin 
prezenţa Bucharest Klezmer Band, care a 
susţinut un concert dedicat evenimentului. 

La comemorare au mai participat şi 
preşedintele Consiliului judeţean Satu 
Mare, Adrian Stef, precum şi primarul 
municipiului Satu Mare, Grigore Coică. 
Evenimentul s-a încheiat cu rugăciunea El 
Male Rahamim şi Kadiş, rostite de Aurel 
Ioviţu, oficiant de cult, şi cu depunerea de 
coroane şi aprinderea luminărilor în faţa 
monumentului.

Seara, concertul Bucharest Klezmer 
Band dedicat evenimentului comemora-
tiv a debutat cu piesa instrumentală din 
filmul „Lista lui Schindler”, interpretată de 
Rodica Doija şi Bogdan Lifşin, urmată de 
Eli Eli, A yiddishe mame, Oyfn pripetchik 
şi altele, creând o atmosferă cu totul 
speciala.

Bucharest Klezmer Band mulţumeşte 
pe această cale Comunităţii Evreilor din 
Satu Mare pentru invitaţia onorantă de a 
participa la eveniment, a precizat Carmen 
Hana Ioviţu, membră a trupei de klezmeri.

Colaborarea C.E. Satu Mare cu Tea-
trul de Nord a avut ca rezultat realizarea 
unor spectacole de teatru ale celor două 
secţii, română şi maghiară, şi ale unor 
teatre invitate. În recitalul secţiei maghia-
re a fost prezentat ”Jurnalul lui Radnoti” 
(poet maghiar ucis în Holocaust) şi  “Ver-
smart Fanni”. Actorii Teatrului maghiar 
din Oradea au prezentat  piesa ”Clasa 
noastră” de Tadeusz Slobodzianek. 
După spectacol, la intrarea principală  a 
Casei de Cultură a Sindicatelor au fost 
aprinse lumânări în memoria victimelor 
Holocaustului. Secţia română a Teatrului 
de Nord a prezentat  piesa „Iom Kipur” 
de Hanna Azoulay Hasfari. Conform coti-
dianului ”Informaţia Zilei” din Satu Mare, 
a fost organizată şi o vizită la Sinagoga 
din Satu Mare.

Ca în fiecare an, Co-
munitatea evreilor din 

Târgu Mureş îşi aduce aminte de coreli-
gionarii duşi spre drumul fără întoarcere  
anul 1944. Comemorarea din acest an s-a 

dovedit a fi deosebită, datorită prietenilor 
scoţieni ai comunităţii, fundaţiei „Trust 
Târgu - Mureş”. Ei i-au invitat şi pe repre-
zentanţii primăriei oraşului la ceremonia 
de comemorare.

În 4 iunie 2015, în Sala de Oglinzi 
a Palatului Culturii, preşedintele Co-
munităţii, dr. Vasile Dub şi Peti András, 
viceprimarul municipiului, au evocat 
evenimentele de atunci. Susana Diamant-
stein, supravieţuitoare a Holocaustului, 
şi-a exprimat  gratitudinea faţă de ajutorul 
material şi moral cu care fundaţia îi spri-
jină pe supravieţuitorii din oraş. Instituţia 
Primăriei a oferit celor în drept diplomele 
de onoare şi comemorare pregătite de 
Comunitate.

Sâmbătă, 6 iunie, a avut loc spec-
tacolul festiv dedicat celor care au fost 
deportaţi, acum 71 de ani. Festivitatea a 
fost deschisă de către dr. Vasile Dub. Apoi 
viceprimarul Peti András a vorbit despre 
golul lăsat de dispariţia evreimii locale. 
Istoricul, publicistul şi scriitorul Spielmann 
Mihály a evocat locul şi rolul confraţilor 
noştri în istoria ante, inter şi postbelică a 
oraşului, iar Tusa Etelka, o altă supravie-
ţuitoare a grozăviilor de atunci, a depănat 
câteva din amintirile ei tulburătoare. Ethne 
Woldman a vorbit despre aplecarea şi 
dragostea Comunităţii din Scoţia faţă de 
cea de aici, despre respectul şi dragostea 
cu care sunt întâmpinaţi de fiecare dată. A 
urmat poate cel mai cutremurător moment 
al evocării, când şase supravieţuitori, în-
soţiţii de şase prieteni creştini au aprins 
lumânările amintirii martiriului evreilor 
târgu-mureşeni. 

A doua zi (duminică), prietenii sco-
ţieni au aprins lumânările eternităţii la 
mormintele şi la memorialul celor 126 de 
evrei ucişi la Sărmaşu Mare, în septem-
brie 1944, după ce România a trecut de 
partea aliaţilor iar debarcarea din Franţa 
a deschis un front larg aliaţilor pentru a 
sfârşi cu regimul nazist.

În cele din urmă, menţionez din nu-
mele celor fără de care şirul de evocări 
nu ar fi avut loc: Ethne Woldman, David 
Bishop, Colin Black, fundaţia „Trust Târgu 
- Mureş”, coordonatoarea părţii muzicale, 
Szőnyi Márta, şi, nu în ultimul rând, prin-
cipalelor organizatoare Ambrus Zsuzsa şi 
Nagy Katalin. (G.A.)

Dorohoiul sub stăpânirea pogromiştilor   1 iulie 1940

Bistriţa

Tg. Mureş

Oradea

Cluj-Napoca

Satu Mare

LYA BENJAMIN
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Prevenirea discriminãrii prin 
cunoaºterea trecutului

„Lecţia de istorie «Holocaustul» este 
poate cea mai importantă lecţie de etică, 
ştiinţă politică sau filosofie umanistă care 
ar trebui predată în şcoli şi universităţi” 
– a subliniat dr. Al. Florian, directorul 
INSHR. El a precizat că simpozionul a 
fost conceput ca un dialog între tinerii 
cercetători şi “se adresează tinerei ge-
neraţii, dezinhibată de miturile produse 
de regimuri politice totalitare”. Al. Florian 
a reamintit: “În urmă cu 70 de ani, aici a 
fost o regiune extrem de tulburată, iar po-
pulaţiei evreieşti i se luase practic dreptul 
la existenţă. Astăzi avem un bun prilej 
pentru a deschide calea înspre analize 
comparative, care au darul de a spori 
puterea de cunoaştere şi înţelegere a unei 
istorii tragice. Cunoaşterea prin compara-
ţie reprezintă un instrument eficient pentru 
a depăşi prejudecăţi care, nu de puţine 
ori, timorează receptarea Holocaustului”. 

Diplomatul american Dean Thompson 
a subliniat: “Deşi Holocaustul s-a încheiat, 
moştenirea sa de teroare şi brutalitate 
continuă să existe, fiind o lecţie pentru 
generaţiile următoare. Doar documen-
tând cu acurateţe aceste crime împotriva 
umanităţii, conservând acele documente 
şi înfruntând adevărul, putem începe să 
înţelegem şi să combatem acel tip de ură 
şi discriminare pe care făgăduim să le în-
frângem atunci când spunem: «niciodată 
să nu se repete »”. 

La rândul său, diplomatul român 
Mihnea Constantinescu a atras atenţia: 
„Trecutul relevat în cadrul conferinţei de 
astăzi ne aminteşte de realitatea tristă pe 
care o trăim în prezent, în această regiu-
ne a Europei de Sud-Est, când acţiunile 
antisemite, discriminatorii, xenofobe nu 
sunt izolate. Acestea rămân o provocare 
pentru viitor şi trebuie să luptăm împotriva 
răspândirii lor punând bazele unei coaliţii 
puternice.”

Dezbateri variate
Elisabeth Ungureanu, şef serviciu 

comunicare al INSHR, a precizat pen-
tru “Realitatea Evreiască”: “Este primul 
eveniment din seria pe care INSHR o 
pregăteşte anul acesta, pentru a marca 
împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea insti-
tutului. Această manifestare nu înseamnă 
doar prezentarea unor studii, ci este un 
schimb de idei, un schimb de perspec-
tive, o conferinţă-seminar. S-a pus mai 
mult accentul pe partea de întrebări şi 
răspunsuri, decât pe comunicările pro-
priu-zise. Am avut foarte multe cereri de 
participare, peste 100, mulţi cercetători 
vrând să ia parte la eveniment. Autorii 
selectaţi au fost invitaţi aici. Ne bucurăm 
de colaborarea cu USHMM, ei având cea 
mai mare arhivă digitalizată de mărturii şi 
documente despre Holocaust.” 

Dezbaterile au fost moderate de: Mi-
chael Shafir, profesor emerit, Facultatea 
de Istorie, Universitatea Babeş-Bolyai; 
Radu Ioanid, director al Departamentului 
de Arhive Internaţionale, USHMM; Zoltán 
Tibori Szabó, cercetător ştiinţific senior, 
Universitatea Babeş-Bolyai; Virgil Ştefan 
Niţulescu, director al Muzeului Naţional 
al Ţăranului Român; Krista Hegburg, co-
ordonator de programe la USHMM; Paul 
Shapiro, USHMM. Şi-au expus studiile 
cercetători din România, SUA, Franţa, 
Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, 
Grecia, Serbia, Ucraina, Croaţia şi Da-
nemarca, fiind prezenţi şi observatori din 
Israel dar şi din alte state. 

Subiecte diverse
Simpozionul a adus în discuţie teme 

precum: relaţiile dintre evrei şi non-evrei 
în Macedonia în timpul Holocaustului; 
specificul Şoahului în Europa de sud-est 
– cazul Harkov, Ucraina; elitele din Salo-
nic – rezistenţă sau colaborare?; crearea 
mitului «duşmanului» şi exploatarea pre-
judecăţilor despre evrei de către regimul 
ustaşilor; mărturii despre prigonirea ro-
milor în literatura maghiară; administraţia 
locală din Transnistria şi Holocaustul; 
arianizarea în Transilvania de Nord; foştii 
legionari ca autori ai Holocaustului. De 
asemenea, s-a vorbit şi despre: genocide 
întrepătrunse – persecuţia naţional-soci-
alistă şi ustaşă a evreilor din Croaţia sau 
pogromuri controlate – utilizarea violenţei 
spontane împotriva evreilor de către au-
torităţile române, în anii celui de-al doilea 
război mondial. S-au abordat şi teme 

Ieri, azi, mâine
Holocaustul în mentalitatea 

europeanã

D.M.: Care este nivelul studiilor des-
pre Holocaust în România de azi?

Prof. dr. Paul Shapiro: Odată cu 
raportul Comisiei Wiesel şi înfiinţarea 
Institutului Naţional pentru Studierea Ho-
locaustului „Elie Wiesel”, în România s-a 
produs o schimbare majoră în privinţa 
publicaţiilor şi a informaţiilor despre Ho-
locaust. Aceasta este, de fapt, o poveste 
unică. Nu există nici un institut similar, 
nicăieri în sud-estul Europei. Acolo unde 
nu există o instituţie oficială care să încu-
rajeze studiile despre Holocaust, efortu-
rile sunt dependente de iniţiativa privată. 
În cazul României, însă, se poate lesne 
observa că, atunci când există o bază 
instituţională, oficială, un institut la care 
oamenii să se poată adresa şi de la care 
să primească încurajări sau asistenţă, 
atunci cercetările în domeniu înfloresc. În 
calitate de director al Centrului de studii 
al USHMM văd, anual, multe aplicaţii ale 
doctoranzilor din România care lucrează 
la teze cu subiecte legate de Holocaust. 
Extrem de rar văd  aplicaţii similare din, 
spre exemplu, Bulgaria, Serbia sau Cro-
aţia, unde nu există un cadru instituţional 
organizat care să încurajeze astfel de 
studii. În unele zone din Europa de sud-
est situaţia este de-a dreptul delicată, 
fiind chiar “dăunător” pentru cariera cuiva 
să abordeze subiecte legate de Holoca-
ust. Situaţia variază în funcţie de climatul 
politic local. Spre exemplu, în Bulgaria 
nu sunt încurajate astfel de studii, iar în 
Ungaria, deşi acum 10 ani exista o des-
chidere importantă, în prezent studiile 
corecte despre Holocaust nu sunt văzute 
ca ceva pozitiv, fiindcă unele autorităţi 
încearcă să camufleze istoria.

D.M.: Care este conexiunea între 
studierea Holocaustului şi antisemitismul 
din zilele noastre?

Prof. dr. Paul Shapiro: Faptul că a 
existat antisemitism în Europa de dinain-
te de cel de-al doilea război mondial a 
dus la Holocaust. Naziştii au înţeles că 
antisemitismul este o unealtă utilă pentru 

a mobiliza populaţia germană, dar şi pe 
cea din alte ţări din Europa, împotriva 
evreilor. Situaţia de astăzi este mult mai 
complicată. În multe ţări se întrevede 
dorinţa de a vedea nazismul şi fascismul, 
pe de-o parte, şi stalinismul şi comunis-
mul, pe de altă parte, drept fenomene 
similare. Ambele au fost regimuri dicta-
toriale, totalitare, dar nu au fost similare, 
mai ales în privinţa naturii lor. Primul s-a 
bazat pe o temelie rasistă, a prejudecăţi-
lor religioase, pe o filozofie şi o determi-
nare de a înfăptui efectiv genocidul, pe 
care cel de-al doilea nu le-a avut. Dacă 
eşuăm în a 
recunoaşte 
specificita-
tea a ceea 
ce  a  fos t 
naz ismu l , 
a ceea ce 
Garda de 
Fier a re-
prezentat şi 
reprezintă 
azi, ori în a 
determina 
coordonatele filozofiei celor care, azi 
şi aici, îl plac pe Ion Antonescu, sau pe 
Miklos Horthy în Ungaria, sau pe Adolf 
Hitler în Germania – pentru că aceştia 
au fost la fel în ceea ce priveşte men-
talitatea lor – atunci, fireşte, riscăm să 
permitem existenţa antisemitismului şi a 
altor teorii discriminatorii rasiste, precum 
anti-rromanismul, riscăm să permitem ca 
prejudecăţile vechi să devină, din nou, 
acceptabile de către majoritatea socie-
tăţii. Astăzi, cred că acest risc este mai 
mare ca niciodată de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial până acum. 
Dorinţa anumitor societăţi sau grupuri 
de interese de a reabilita şi de a oferi 
legitimitate oamenilor care au participat 
la ucideri în masă este, bineînţeles, pe-
riculoasă. Şi poate deveni periculoasă 
pentru evrei. Dar toţi trebuie să ne amin-
tim că în cel de-al doilea război mondial, 
circa 60 de milioane de persoane au fost 
ucise. Şase milioane erau evrei. Atunci 
când laşi ura, antisemitismul sau orice 
altă prejudecată rasială sau religioasă să 
devină o bază de gândire, atunci riscul 
planează nu doar asupra evreilor sau 
a unei populaţii-ţintă, ci asupra tuturor.

 Conferinţa internaţională „Holocaustul din Europa de Sud-Est” s-a des-
făşurat la Bucureşti, între 25-26 mai, reunind 24 de specialişti din circa zece 
ţări. Evenimentul a fost organizat de Institutul Naţional pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wiesel” (INSHR), în parteneriat cu Muzeul 
Memorial al Holocaustului din Washington (USHMM). Importanţa evenimentu-
lui a fost relevată în alocuţiunile de deschidere, de dr. Paul Shapiro, director 
al Centrului de Studii Avansate ale Holocaustului “Jack, Joseph şi Morton 
Mandel”, (USHMM), dr. Alexandru Florian, directorul general al INSHR, amb. 
Mihnea Constantinescu, de la Cancelaria Primului Ministru, Andrei Muraru, 
consilier prezidenţial, Dean Thompson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei 
SUA. Favorizând dialogul interdisciplinar, manifestarea a reunit cercetători 
din domenii variate, dar şi oameni de cultură, jurnalişti, reprezentanţii unor 
ONG-uri. Printre participanţi s-au numărat ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte 
F.C.E.R. şi preşedinte C.E.B., şi Liviu Beris, preşedintele Asociaţiei Evreilor 
din România Victime ale Holocaustului (AERVH), José Iacobescu, preşedintele 
B’nai B’rith România.

Prof. dr. PAUL SHAPIRO, de la 
USHMM, a evidenţiat, pentru R.E., 
valoarea educativă a studierii Holoca-
ustului, domeniu în care România este 
un exemplu pozitiv. 

vizând rezistenţa, precum: “nesupunerea 
rituală” din ghetourile din Transnistria sau 
strategii de supravieţuire printre deportaţii 
din Ungaria. Au avut loc şi dezbateri axate 
pe problematici socio-politice, perspectiva 
interdisciplinară fiind mai accentuată prin 
teme precum: antisemitismul autoreflexiv 
al unei tinere neevreice în timpul Holoca-
ustului din Ungaria şi după război, în anii 
1940-1947, experienţa Holocaustului în 
rândul copiilor din Grecia, mărturii ale 

copiilor supravieţuitori din Europa de 
sud-est, tribunalele poporului între laudă 
şi negare, adevăruri juridice uitate des-
pre autorii Holocaustului din România, 
Holocaustul bulgar şi memoria istorică a 
comunismului, Holocaustul în filmele din 
sud-estul Europei. O parte dintre lucrări-
le prezentate vor apărea în „Holocaust. 
Studii şi cercetări”, publicaţia Institutului 
„Elie Wiesel”.

Pagină realizată de DIANA MEDAN
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la Templul Coral din Capitalã
Marcarea primei seri de Şavuot prin studiu pe teme iudaice, mod de a cere 

iertare Divinităţii, pentru că, atunci când au fost date Tablele Legii, strămoşii noştri 
dormeau, datează din secolul XVI. Ea a intrat în tradiţia comunităţii evreieşti bucu-
reştene de acum 12 ani, amintea directorul Cancelariei Rabinice, Eduard Kupferberg, 
care a încadrat expozeurile în câteva consideraţii despre semnificaţiile sărbătorii. 
În antichitatea iudaică statală, Şavuot era, preponderent, o sărbătoare agricolă, 
sărbătoarea secerişului, drept pentru care, de Şavuot, se citeşte Meghilat Ruth. 
Oamenii mergeau în pelerinaj la Templul din Ierusalim, aducând ofrandă primele 
roade ale recoltei. Începând din epoca talmudică, ponderea o deţine semnificaţia 
spirituală: primirea Tablelor Legii. „Tablele Legii sunt un contract între Dumnezeu şi 
poporul evreu. În felul acesta, poporul evreu şi-a asumat Legea”. Potrivit legendei, 
Dumnezeu a oferit-o multor popoare, dar acestea n-au vrut s-o primească.  „Cele 
Zece Porunci sunt un fel de Constituţie, Legea fundamentală în baza căreia au fost 
concepute toate legile care au urmat”. Tora e vie pentru că e aplicabilă oricărui timp. 
„Nu trebuie să fii evreu, nu trebuie să fii religios, ca s-o respecţi. Primirea Torei e 
unul dintre cele mai importante momente din istoria civilizaţiei, pentru că mesajul ei 
este universal”, a arătat vorbitorul.

De la „Pravila de la Govora”  
la „Calea Vãcãreºti”

Despre vechi cartiere evreieşti bu-
cureştene a vorbit lector univ. dr. Felicia 
Waldman. Prima atestare a prezenţei 
evreieşti în Bucureşti datează din 1550. 
După ce au fost expulzaţi din Spania, o 
bună parte a evreilor s-a stabilit în Impe-
riul Otoman. Autorităţile otomane au fost 
bucuroase să-i primească, conştiente 
de factorul stimulativ reprezentat de 
această populaţie pentru prosperitatea 
imperiului. Ţările Române nu făceau parte 
din Imperiul Otoman, dar se aflau sub 
suveranitatea sa. Conferenţiara a făcut 
referiri la atestările documentare despre 
evrei în Ţările Române şi la legile care 
au început să introducă restricţii pentru 
a evita concurenţa. Un exemplu: Pravila 
de la Govora. Vorbitoarea a indicat apoi 
cartierele şi străzile unde s-au stabilit 
evrei şi şi-au deschis afaceri: Hanul 
Şerban Vodă, care avea să fie distrus în 
1880. În acest han, Solomon Halfon pune 
bazele primei sale bănci. Hanul, având o 
structură asemănătoare cu a Hanului lui 
Manuc, se afla în zona Sf. Vineri. Zona 
comercială bucureşteană se găsea în 
centrul vechi al oraşului. Pe strada Lips-
cani, principala stradă comercială, erau 
multe magazine evreieşti. Oraşul se extin-
de în jurul bisericilor, construite de boieri 
pe terenuri primite de la domnitori pentru 
diverse servicii. Bisericile purtau numele 
boierilor, împrumutat ulterior cartierelor. 
Boierii închiriau case evreilor. Prima si-
nagogă bucureşteană datează din 1758: 
Sinagoga de la Fântâna Boului, unde se 
termină dealul Schitu Măgureanu. Perioa-
da domnitorului Nicolae Mavrocordat este 
foarte favorabilă evreilor. El îl angajează 
sfetnic pe De Fonseca, evreu maran, 
unul dintre ambasadorii Franţei în Impe-

riul Otoman, care vine la Bucureşti, sub 
protecţie franceză. De Fonseca rămâne 
la Bucureşti şi în perioada Mavrocordat. 
Comunitatea evreiască sefardă datează 
din 1730. Aşkenazim-ii aveau să-şi înfiin-
ţeze, ulterior, propria comunitate. Existau 
evrei pământeni, născuţi pe teritoriu ro-
mânesc; evrei hrisoveliţi, care primiseră 
hrisov domnesc de aşezare; evrei sudiţi, 
care nu se aflau sub nici o protecţie, fiind 
siliţi să-şi găsească o autoritate protec-
toare. De menţionat că nu există ghetouri. 
Evreii se aşază în mahalele  Sf. Vineri, 
Popescului, Brezoianului, Stelea, Obor, 
Calea Moşilor, Foişorul de Foc. Pe mă-
sură ce creşte numărul aşkenazim-ilor, se 
constată prezenţa lor compactă în bine-
cunoscutele cartiere evreieşti, Văcăreşti, 
Dudeşti, astăzi, amintite cu nostalgie. „Nu 
era un spaţiu paradisiac; era un spaţiu 
al sărăciei”, ca şi ştetl-ul. Fapt subliniat 
de conferenţiară: foarte mulţi evrei erau 
săraci. Cartierele evreieşti, ca şi ştetl-ul, 
aveau să devină nuclee tematice pentru 
importanţi scriitori evrei români interbelici. 

Politicã, artã, religie
Eva Galambos, jurnalistă la “Re-

alitatea Evreiască”, a ţinut o prelegere 
intitulată „Noua configuraţie geopolitică 
a Orientului Mijlociu”, în care a abordat 
teme de actualitate cu privire la dinami-
ca politicii şi evenimentelor din statele 
acelei zone. Vorbitoarea a realizat o 
prezentare succintă, sincronică, despre 
recentele schimbări de regim din state 
arabe precum Egipt sau Libia şi s-a referit 
deopotrivă la provocările contemporane, 
de factură teroristă, cărora lumea occi-
dentală, printr-un efort conjugat şi o reală 
cooperare, va trebui să le facă faţă.

IULIA DELEANU 
DAN DRUŢĂ

uvertură la sărbătoarea învãþãturii
Cu o zi înainte de Şavuot, rabinul 

Rafael Shaffer şi preşedintele F.C.E.R., 
dr. Aurel Vainer, au fixat mezuza la 
intrarea principală a Templului Coral, 
complet restaurat. Psalmii au fost in-
terpretaţi de prim-cantorul Iosif Adler. 
Lideri F.C.E.R., C.E.B., BBR, AERVH, 
preşedinţi de comunităţi, universitari din 
ţară şi străinătate, evrei bucureşteni şi 
prieteni ai lor au participat la un Şahrit 
special în Templu. În aceeaşi dimineaţă, 
Biblioteca Templului Coral, devenită, 
de la reinaugurare, Centru Pedagogic, 
a primit numele unei mari personalităţi 
rabinice a comunităţii bucureştene: rabin 
dr. Meir Abraham Halevy. 

În cuvântul de deschidere, directorul 
Cancelariei Rabinice, Eduard Kupfer-
berg, a atras atenţia asupra punctului 
muzeistic din Bibliotecă, plecăciune de 
gând faţă de fondatorul Bibliotecii, Mu-
zeului şi Arhivei Templului Coral, rabinul 
dr. Halevy. Prilej pentru Joseph Halevy 
să evoce meritele părintelui său; pentru 
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, să 
propună ca şi CSIER să primească nu-
mele acestui ilustru istoric al iudaismului. 

Pentru „rezultate deosebite obţinute 
în activitate, contribuţie semnificativă la 
dezvoltarea vieţii comunitare, promova-
rea valorilor morale şi identităţii iudaice, 
combaterea antisemitismului şi negaţio-
nismului”, au fost decernate Medalia  de 
Onoare a F.C.E.R., pe care stă scris tex-
tul „Devotament în activitatea comunitară 
a evreilor în România. Prin strădaniile 
oamenilor, cetatea merge mai departe”. 
Certificatele care însoţesc distincţia au 
fost citite de ing. Paul Schwartz vice-
preşedinte F.C.E.R. şi preşedinte C.E.B. 

Medalii de Onoare post mortem au 
fost acordate pentru rabin dr. M.A. Halevy 
z.l.; Şef Rabin dr. Alexandru Şafran z.l.; 
dr. Wilhelm Filderman z.l.; Şef Rabin dr. 
Iacob Itzhak  Niemirower z.l.; Şef Rabin 
dr. Moses Rosen z.l. 

Preşedintele AMIR, Micha Haris, fost 
ministru în Cabinetul Itzhak Rabin z.l., a 
primit Medalia pentru contribuţia la inten-
sificarea relaţiilor între Israel şi România 
şi implicarea în realizarea unor proiecte 
comune între F.C.E.R. şi AMIR, cu o de-
dicaţie specială faţă de interesele evreilor 
originari din România. Laureatul a făcut 
un scurt istoric al AMIR, cu accent pe 
înfiinţarea Muzeului de Istorie a Evreilor 
Originari din România de la Roş Pina şi 
statistica succesului repurtat de originari 
din România în viaţa israeliană: 38 de 
laureaţi cu Premiul Israelului. S-a ţinut 
un moment de reculegere pentru una din 
remarcabilele personalităţi originare din 
România, ambasador dr. Meir Rosenne 
z.l., dispărut de curând. 

Medalii de Onoare au fost acordate 
unor lideri comunitari retraşi din activi-
tate: ing. Nilu Aronovici, fost director al 
DASM; prof. univ. dr. arh. Tiberiu Be-
nedek, fost director al Departamentului 
Bunuri, actualul CAPI. 

Preşedintele BBR, ing. José Iaco-
bescu, a primit Medalia pentru succesul 
primei ediţii „Podurile Toleranţei”, cu urări 
de reînnoit succes la ediţia a doua. Lau-
reatul a evidenţiat parteneriatul excelent 
al BBR cu F.C.E.R. şi C.E.B. 

Au fost atribuite medalii unor oameni 
de cultură din F.C.E.R.: Micu Zentler z.l, 
dr. Lya Benjamin, dr. Hary Kuller, Iulia 
Deleanu şi Eva Galambos. (I.D.)

Bar Miţva la Templul Coral
Sărbătoarea de Şavuot 

a adus încă un eveniment 
special în Comunitatea 
Evreilor Bucureşti. Unul 
dintre tinerii membri ai co-
munităţii noastre, Immanuel 
Ben Avraham sau Filip Em-
manuel Ioviţu a devenit Bar 
Miţva, fiind chemat ca maftir 
la Tora, pentru a citi Haftara 
Pericopei Bamidbar.

Însemnătatea eveni-
mentului a fost subliniată 
de participarea conducerii 
Federaţiei şi a celor mai im-
portante organizaţii evreieşti 
din România: preşedintele 
F.C.E.R., dr. A. Vainer, ing. Paul Sch-
wartz, preşedintele C.E.B.,  Israel Sabag, 
directorul Joint pentru România, Serbia, 
Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Ma-
cedonia şi Albania, ing.  José Iacobescu, 

preşedintele Forumului BB 
România, Shelly Hagler 
Livne, şef adjunct de Misi-
une al Ambasadei Israelului 
in România, Tova Ben-Nun 
Cherbis, preşedinta Fun-
daţiei “Ronald S. Lauder” 
România, Albert Kupferberg, 
secretar general al F.C.E.R., 
Eduard Kupferberg, directo-
rul Cancelariei Rabinice şi 
mulţi alţii. Toţi s-au alăturat 
familiei şi prietenilor tână-
rului la intrarea sa în viaţa 
de adult. După ceremonia 
religioasă, condusă de ra-
binul Rafael Shaffer, noul 

membru al comunităţii evreieşti, ajuns 
la majoratul religios, a primit sfaturi şi 
îndrumări din partea unora dintre oaspeţi. 
La sfârşit, toată lumea i-a urat lui Fillip un 
călduros  Mazal Tov.(Continuare în pag. 22)

ª a b t a i  Þ v i  –  F A L S u L  M E S I A
O veche tradiţie evreiască susţine că în ziua de 

Tişa beAv se va naşte Mesia. Catastrofa însăşi este 
percepută ca sâmburele din care se naşte mântuirea.

În anul 5387 (1626 după calendarul Gregorian)  ziua 
de Tişa beAv a căzut de Şabat. În acea zi soţia negus-
torului Mordechai Ţvi din Izmir a dat naştere unui băiat. 
Acesta a fost numit Şabtai în cinstea zilei de Şabat în 
care s-a născut. 

Şabtai, ca toţi cei de vârsta sa, a urmat studiile la 
ieşiva. A fost un tânăr inteligent şi studios şi, în jurul 
vârstei de douăzeci de ani, a fost deja numit Haham, 
ceea ce însemna în acele locuri rabin. În ciuda reuşitei, 
studiile de la ieşiva nu l-au atras. El a preferat să ducă 
o viaţă de exagerată pioşenie şi s-a dedicat, împreună 
cu un mic grup de prieteni, studiului Cabalei. 

În anul 1648, când Şabtai avea 22 de ani, a izbucnit 
în Ucraina răscoala lui Bogdan Hmielniţki, în care au 
pierit de moarte crâncenă aproape o treime dintre fiii 
neamului nostru. Refugiaţii care au ajuns la Izimir au 
povestit despre îngrozitoarele pogromuri prin care au 
trecut. Aceste veşti l-au zdruncinat profund pe tânărul şi 
sensibilul Şabtai. El a simţit că această suferinţă trebuie 
să se termine, că Mesia trebuie deja să vină. Într-una 
din scufundările sale rituale în mare a fost prins de un 

vârtej şi cu greu a fost salvat de la înec. Şocul acestui 
aproape înec i-a agravat şi el condiţia.

Într-unul din frecventele sale deliruri, a auzit o voce 
care îi vestea că a fost ales să fie Mesia. Pentru a-şi 
face publică “numirea”, a început să rostească cu voce 
tare tetragrama, ca semn de început al erei mesianice, 
în care, după unele opinii, rostirea tetragramei va fi per-
misă. Încrederea pe care o avea în forţele sale spirituale 
nu cunoştea limite. Rostea cu fervoare versetul “Mă voi 
urca deasupra norilor” (Isaia 14:14) şi era convins că 
reuşeşte să plutească în aer. Faptul că toţi cei din jur îl 
vedeau pe pământ se datora, în opinia lui, lipsei lor de 
credinţă. El s-a fălit chiar că are puterea să oprească 
soarele. S-a purificat,  a rostit rugăciuni numai de el cu-
noscute, a poruncit soarelui să se oprească, dar acesta 
şi-a continuat neperturbat mersul. Rabinii din Izmir au 
înţeles cu cine au de-a face şi l-au exilat.

De voie de nevoie, a luat toiagul pribegiei. Ajuns la 
Salonic, a reuşit prin vastele sale cunoştinţe de Cabala, 
dar mai ales prin rugăciunile pe care le rostea cu o voce 
înfocată, să-şi câştige un loc de cinste printre cărturarii 
comunităţii. Plin de încredere în sine, a adunat notabilii 
locali la o masă festivă, la care a întins o Hupa sub care 
a oficiat nunta dintre el însuşi şi... un sul de Tora. Rabinii 

din Salonic au înţeles şi ei ce fel de om este noul venit 
şi l-au exilat şi ei. 

După o scurtă escală la Istanbul, de unde a fost 
exilat din cauza purtării sale excentrice, pe drumul spre 
Ierusalim a ajuns Şabtai Ţvi la Cairo. Aici l-a cunoscut pe 
Jelbi Rafael Iosef Halabi, ministrul de finanţe al Egiptului, 
de fapt perceptorul de taxe, care era şi conducătorul 
autoritar al evreimii egiptene.  Jelbi Rafael Iosef Halabi 
era o personalitate plină de contradicţii: un ascet care 
obişnuia să se cufunde des în apă rece, postea zilnic 
şi era foarte darnic, ceea ce n-a reuşit însă să îl facă 
mai puţin avid după bani. Şabtai Ţvi i-a câştigat lesne 
încrederea şi a locuit în casa lui timp de doi ani. 

Ajuns la Ierusalim, s-a făcut imediat remarcat prin 
deosebita sa pioşenie, prin rugăciunile fierbinţi şi prin 
pomenile pe care le împărţea cu dărnicie. Fără prea 
mare efort a reuşit să adune în jurul lui un cerc de ad-
miratori devotaţi. Cunoscuta sa legătură cu Jelbi Rafael 
Iosef Halabi l-a ajutat să fie numit sol al strâmtoratei 
comunităţi ierusalimitene către comunitatea din Cairo, 
pentru a-i solicita ajutorul financiar.

(Continuare în pag. 22)

Rabin RAFAEL SHAFFER
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Simpozionul Naţional 
”Academician Nicolae Cajal”

Din dragoste pentru mamã

O evocare a oraºului de odinioarã

Cinstirea memoriei Holocaustului 
din Transilvania 

ComunitAti

Arad

Galaţi

Au trecut 38 de ani, o viaţă de om, 
de când Robert Gottesman a zis prima 
dată Kadiş la mormântul mamei sale, în 
Cimitirul „Filantropia” din Capitală. Robert 
a plecat de multă vreme în Israel. Dar 
nu există să vină în România, să nu se 
ducă să aprindă o lumânare la mormântul 
mamei sale. Vremea a vremuit în piatra 
lui. Nu putea să-l ştie astfel. Anul acesta, 
s-a dus la Serviciul Sacra al C.E.B., a 
plătit să se refacă mormântul şi l-a rugat 

pe administratorul Cimitirului „Filantropia”, 
Alin Adler, să-i trimită fotografia când 
va fi gata lucrarea. Când a văzut-o, i-a 
mulţumit coordonatorului de cimitire al 
C.E.B., Alin Boingiu, căruia i-a scris: „Să 
vă dea Dumnezeu multă sănătate. Vă rog, 
dacă se poate, să aprindeţi pentru mine 
o lumânare la mormânt”. La mormântul 
restaurat al Charlottei Gottesman z.l. o 
lumânare a fost aprinsă. (I.D.)

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ga-
laţi, în colaborare cu F.C.E.R., a organizat 
la grădina publică din oraş evenimentul 
„La pas prin grădina publică, în Galaţiul de 

altădată”, o încercare de reconstituire  a 
atmosferei de început de secol al XX-lea. 
Manifestarea s-a bucurat de real succes 
în rândul publicului larg.

Academia Română – Institutul de Istorie “G. 
Bariţiu” din Cluj-Napoca a lansat recent un volum 
dedicat Holocaustului evreilor din Transilvania, în-
grijit de acad. Nicolae Edroiu şi dr. Vlad Popovici. 
Printre capitole se numără: “Deportarea evreilor 
sătmăreni în lagărele de exterminare de la Aus-
chwitz-Birkenau”,de Nicolae Decsei, preşedintele 
Comunităţii sătmărene, Ioan Cornean, Camelia 
Istrăuan şi Vasile Moiş; “Evreii din arealul oraşelor 
Bistriţa, Dej şi împrejurimi în vâltoarea vremurilor”, 
de dr. Diana Medan; “Holocaustul evreilor din Tran-
silvania de Sud”, de prof. dr. Stelean Ioan Boia; “Me-
moria Comunităţii Evreilor din Huedin”, de Marius 
Farkaş. Volumul conţine studii despre românii care 
au contribuit la salvarea unor evrei, semnate de prof. 
univ. dr. Gabriel Moisa, prof. univ. dr. Antonio Faur 
şi dr. Daniel Stejerean. Lucrarea, apărută la Editura 
Mega, reuneşte şi studii prezentate în cadrul unei 
conferinţe desfăşurate anul trecut, la Cluj.

La Sinagoga neologă din Arad s-a 
desfăşurat, la 25 mai a.c., în organizarea 
Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş,  Sim-
pozionul Naţional „Academician Nicolae 
Cajal – Fondatorul imunologiei moderne 
din România”. La eveniment  au partici-
pat, printre alţii, Irina Cajal, preşedintele 
Fundaţiei „Academician Nicolae Cajal”, 
subsecretar de Stat în Ministerul Cultu-
rii; Carmen Dumitriu, vicepreşedinte al 
Fundaţiei „Acad. Nicolae Cajal”, prof. 
univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din 
Arad (U.V.V.G.); prof. univ. dr. Coralia 
Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiş” din Arad; IPS Timotei 
Seviciu, Arhiepiscop al Aradului; ing. Ionel 
Schlesinger, preşedintele Comunităţii 
Evreilor din Arad; prof.univ.dr. Francisc 
Schneider din cadrul Facultăţii de Medici-
nă, Farmacie şi Medicină Dentară a Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş”din Arad, 
cadre didactice, studenţi şi masteranzi.

Rectorul Universităţii, prof. univ. dr. 
Coralia Adina Cotoraci, a subliniat per-
sonalitatea marcantă a „profesorului şi 
academicianului Nicolae Cajal, înteme-
ietor de şcoală modernă de imunologie 
şi virusologie, dar şi al Facultăţii de 
Medicină din cadrul Universităţii de Vest 
„Vasile Goldiş”. Ea a vorbit despre cali-
tăţile ştiinţifice şi umane ale profesorului 
Cajal, despre talentul lui de a ajuta, de a 
face bine semenilor. Rectorul Universităţii 
i-a oferit Irinei Cajal Medalia şi Brevetul 
UVVG, pentru contribuţia adusă la pro-
movarea învăţământului medical.

I.P.S. Timotei, Arhiepiscopul Aradu-
lui, a evocat memoria academicianului 
Nicolae Cajal, preşedinte al Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România, om 
al religiei, al ecumenismului inter-religios.  

La rândul său, ing. Ionel Schlesinger, 
apreciind activitatea profesorului, a sub-
liniat că academicianul Cajal a fost ”un 
mare evreu şi un mare român”.

Irina Cajal a mulţumit Universităţii 
pentru iniţiativa de a ridica un bust al 
profesorului Cajal. ”În această minunată 
localitate, a cărei istorie numără peste 20 
de secole, unde multiculturalitatea este o 
realitate ce sporeşte frumuseţea şi activi-
tatea sa, şi unde, împreună cu prof. univ. 
dr. Aurel Ardelean şi mulţi alţi oameni de 
mare valoare, Nicolae Cajal a încercat să 
dea aripi unui vis numit Universitatea de 
Vest Vasile Goldiş, a fost aşezată o sta-
tuie a lui Nicolae Cajal, nu doar pentru a 
omagia un om, ci pentru a vorbi peste timp 
despre şcoala românească de medicină, 
despre solidaritate bazată pe respect. 
Mulţumesc pentru această cinste şi mai 
ales pentru prietenia voastră şi pentru 
încrederea în valori, pe care Nicolae Cajal 
le-a slujit toată viaţa”, a declarat ea. 

Carmen Dumitriu, vicepreşedintele 
Fundaţiei “Academician Nicolae Cajal”, 
a subliniat  că ”acest bust înseamnă pre-
zenţa spiritului de solidaritate, spiritului 
de omenie, spiritului de dragoste faţă de 
oameni, pentru că cel mai important lucru 
pe care l-a reprezentat academicianul 
Nicolae Cajal a fost dragostea faţă de 
oameni”.

După simpozion a urmat ceremonia 
de dezvelire a bustului academicianului 
Nicolae Cajal,  în faţa Sinagogii Ortodoxe, 
în prezenţa autorităţilor locale şi a sculp-
torului Cătălin Munteanu.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşe-
dintele Senatului Universităţii, a apreciat 
importanţa momentului şi a subliniat 
contribuţia academicianului Nicolae Cajal 
la realizarea învăţământului medical din 
cadrul Universităţii. Nicolae Cajal, a spus 
el, ”a fost un întemeietor de şcoală viru-
sologică şi imunologică la nivel naţional. 
A avut o contribuţie ştiinţifică deosebită la 
dezvoltarea acestor ramuri ale medicinei 
şi numele lui va rămâne scris cu litere de 
aur în istoria Universităţii noastre”. (E.G.)

Şavuot, sãrbãtoarea 
primirii Torei 

Şavuot aminteşte momentul când Tora a fost dată poporului evreu pe Muntele 
Sinai. Este una dintre aşa-numitele “şaloş regalim“, adică cele trei sărbători care erau 
marcate în antichitate prin pelerinajul la Ierusalim: Pesah, Şavuot şi Sucot.

 În prima zi de Şavuot, 24 mai, în Comunitatea noastră, după oficierea rugăciunilor 
la sinagogă, s-a organizat o masă cu delicioase mâncăruri specifice acestei sărbători, 
la care au participat peste 50 de persoane, enoriaşi, simpatizanţi şi oaspeţi dragi din 
Israel. Preşedintele C.E.  Botoşani, David Iosif, şi ing. Gustav Finkel au vorbit despre 
tradiţiile şi simbolistica Şavuot-ului.

În cea de-a doua zi s-a spus Izkor, în memoria celor care nu mai sunt printre noi.
Şavuot i-a adunat, ca întotdeauna, pe enoriaşii Comunităţii şi pe prietenii lor într-o 

atmosferă de sărbătoare, de optimism şi de încredere într-o lume mai bună.
Prof. BEATRISA FINKEL

Botoşani

La Comunitatea evreilor din Tecuci continuă lucrările 
de reamenajare

Mergând pe linia reabilitării şi reamenajării proprietăţilor 
comunităţii noastre, pentru a le da un aspect cât mai modern şi 
civilizat, comunitatea noastră a fost prinsă în planul de împrejmu-
ire a cimitirelor. Astfel, dacă cimitirul actual din Str. Liniştei este 
în condiţii perfecte, nelipsind nici o placă de gard şi beneficiind 
de noi porţi metalice, cimitirul din str. Vânători şi cel din comuna 
Iveşti au beneficiat de reabilitări şi construcţii de garduri noi, 
moderne, din tablă zincată, porţi metalice la intrare pentru per-
soane şi auto şi garduri din plasă bordurată, cu soclu de beton 
(v. foto). Acestea au luat locul vechilor împrejmuiri din salcâmi 
şi sârmă ghimpată, care te duceau cu gândul la vechile lagăre 
de concentrare. Reabilitările au avut loc cu sprijinul F.C.E.R., 
inclusiv prin CAPI, în special al directorului ing. Rudi Marcovici 
şi al lui Cornel Bercovici, care s-a deplasat la Tecuci pentru a 
constata necesitatea acestor lucrări.

 În acelaşi timp, pentru realizarea cât mai corectă şi urgentă 
a lucrării de la Cimitirul evreiesc din comuna Iveşti, trebuie să 
aducem mulţumiri Primăriei Iveşti, respectiv primarului Gheoca 
Marcel şi secretarei Toma Zamfirica, pentru sprijinul acordat 

şi, mai ales, pentru contribuţia la lucrări cu anumite materiale. 
 Încă o dată, şi pe această cale, mulţumiri Primăriei Iveşti 

pentru grija şi respectul faţă de comunitatea evreiască, de care 
a dat dovadă. 

AIZIC IANCU

Omagiu unei supravieþuitoareTârgu Mureş
Suzana Diamantstein, una dintre 

puţinele supravieţuitoare în viaţă ale 
Comunităţii evreilor din Târgu Mureş, a 

împlinit pe 17 iunie a.c. frumoasa vârstă 
de 93 de ani. Dragostea pe care o poar-
tă faţă de ea familia, prietenii, membrii 
comunităţii şi toţi care o cunosc s-a 
manifestat prin numeroasele buchete 
de flori (mai ales trandafiri, floarea ei 
preferată), primite şi prin telefoanele 
de felicitare din ţară şi străinătate, care 
au sunat încontinuu în acea zi. Preşe-
dintele Comunităţii, ing. Vasile Dub, a 
ţinut să o felicite personal şi să exprime 
ataşamentul comunităţii faţă de ea. 
Suzana Diamantstein consideră că 
este de datoria ei să vorbească despre 
Holocaust, pentru ca noile generaţii să 
cunoască istoria şi suferinţele evreilor, 
de aceea a dat numeroase interviuri, 
inclusiv pentru Fundaţia “Steven Spiel-
berg”, despre perioada petrecută în 
lagărele morţii, din care a fost eliberată 
în ziua de 9 mai 1945. Cu prilejul celor 
70 de ani ai eliberării Auschwitzului, ea 
a fost decorată de preşedintele Româ-
niei, Klaus Iohannis.

Un interviu despre experienţa şi 
gândurile ei va fi publicat într-un număr 
viitor al revistei noastre (E.G.)
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Sfârşitul lunii mai a adus o nouă des-
coperire arheologilor israelieni – imaginea 
unei scene muzicale imprimate pe supra-
faţa unei plăci de lut, veche de mai bine 
de 5.000 de ani. Conform comunicatului 
Autorităţii Israeliene pentru Antichităţi, 
aceasta ar putea fi cea mai veche scenă 
muzicală cunoscută în Israel. Arheologii 
Autorităţii Israeliene pentru Antichităţi, dr. 
Yitzhak Paz, dr Ianir Milevski şi Nimrod 
Getzov, vor prezenta rezultatul cercetării 
lor pe această temă în cadrul unui simpo-
zion organizat la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim. Scena muzicală se păstrează 
pe un fragment dintr-un vas Pithos, din lut, 
care datează din epoca bronzului. 

Cercetătorii au ajuns la concluzia că 
întreaga scenă a fost realizată prin rularea 
unui cilindru, care era gravat cu imaginile 
în poziţie inversă şi care imprimă semnele 
pe vas înainte ca acesta să fie ars. “Astfel 
de rulouri (sigilii), în urmă cu aproximativ 
3000 de ani (c. 3400 – 4000 i.e.n.), jucau 
un rol semnificativ în viaţa mesopotami-
enilor. Modelele sculptate pe ele deveni-
seră una dintre formele de artă cele mai 
mari din regiune”, a explicat Wayne T. 
Pitard, profesor de limbă ebraică biblică 
şi director al Muzeului “Spurlock” al Uni-

versităţii din Illinois, Urbana-Champaign, 
într-un articol pentru Revista de Arheolo-
gie Biblică. Ceremonia ilustrată indică o 
uniune simbolică care ar fi avut loc între 
un rege şi o zeiţă, fapt reprezentat de o 
preoteasă. Ceremonia a inclus mai multe 
ritualuri: muzică, dans, un banchet şi o în-
tâlnire între rege şi zeiţă. Sigiliile cilindrice 
erau de obicei sculptate în piatră şi erau 
destul de mici”, a continuat prof. Pitard. 
“De-a lungul secolelor, fabricarea sigiliilor 
s-a răspândit din Mesopotamia şi Iran în 
Levant şi chiar în Egipt”.

Tratament inovator 
al cancerului pulmonar

Cancerul pulmonar este una din 
principalele cauze de deces, fiind înre-
gistrat un număr de peste 1,5 milioane 
de victime anual. Această tristă statistică 
este provocată de caracterul reversibil al 
cancerului pulmonar, care recidivează, în 
pofida unui tratament considerat a fi un 
real succes. Acest cancer recurent este 
adesea rezistent la chimioterapie şi alte 
tratamente conexe. 

Prof. Yosef Yarden a abordat o nouă 
strategie care presupune împiedicarea 
dezvoltării unei reţele de imunitate la 
tratament şi implicit împiedicarea conse-
cinţei nefaste anterior amintite. Pentru a 

preveni acest deznodământ, cercetătorii 
au încercat administrarea unui medi-
cament, unui anticorp care astăzi este 
folosit pentru tratarea cancerului colo-
rectal. Acest tratament a fost îmbunătăţit 
odată ce grupul de cercetători au creat 
noi anticorpi monoclonali. Într-
adevăr, această descoperire 
are menirea de a bloca evo-
luţia celulelor canceroase şi 
implicit rezistenţa lor.  “Dacă 
putem prevedea modul în care 
celula canceroasă va reac-
ţiona atunci când vom bloca 
semnalele de creştere de care 
are nevoie pentru a continua 
proliferarea, putem lua măsuri 
preventive în acest sens”, a 
afirmat savantul israelian.  

La acest studiu de amploa-
re participă de asemenea  doc-
torii Nadege Gaborit, Moshit 
Lindzen, Tomer Meir Salame, 
de la  Departamentul de Ser-

vicii Biologice, şi Ali Abdul-Hai, din partea  
Centrului Medical „Kaplan”. Prof. Yarden 
este laureat al Premiului „Leopold Griffuel” 
pe anul 2015, acordat pentru recunoaşte-
rea meritelor sale în cercetarea, tratarea 
şi lupta împotriva cancerului pulmonar.

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Descoperire arheologicã:  
imagine a unei scene antice

Soluþii de securitate cibernetică
Probabil că este uşor pentru hackeri 

să fure numele de utilizator şi parola 
cuiva. Sau cel puţin aşa se consideră... 
Dar intenţiile lor pot fi contracarate prin 
studierea modului în care se comportă 
după ce sunteţi autentificat. Iar de asta 
se ocupă BioCatch, care este destinat 
să ofere o protecţie suplimentară pe si-
te-urile accesate imediat după procesul 
de conectare. În acest sens se foloseşte 
“biometria comportamentală.” 

Biometria este de obicei asociată cu 
unic mod de identificare a informaţiei, 
cum ar fi o amprentă, scanarea irisului 
sau ADN-ului. Dar modul cum o persoa-
nă se comportă în mediul on-line este 
de asemenea unic. Spre exemplu, pe 
un smartphone, BioCatch are prevăzută 
o busolă şi un accelerometru pentru a 

urmări unghiul din care dispozitivul este 
ţinut. Softul poate recunoaşte cât de 
greu atinge un utilizator, tastele virtuale 
ale telefonului. În cazul în care hackerul 
foloseşte un program automat, modelul 
va arăta diferit decât dacă dispozitivul 
va fi operat de o persoană. Iar cel mai 
interesant este că utilizatorii nu ştiu că 
sunt urmăriţi. BioCatch a fost neglijat de 
Avi Turgeman, un absolvent de elită al 
IDF. El afirmă că ideea este vehiculată 
de ceva ani în mediul de profil, dar nimeni 
nu a luat-o în serios mai mult decât el. 
De asemenea, el explică că BioCatch a 
început activitatea cu un accent pronunţat 
pe zona de  autentificare a utilizatorilor, 
adăugând capabilităţi de “checkout” pen-
tru site-urile de comerţ electronic.

Satul Biblic 
ediţia a II-a

Joi, 28 mai a.c., a avut loc inau-
gurarea celei de-a doua ediţii a eve-
nimentului “Satul Biblic”, organizat de 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 
din România în Parcul Tineretului din 
Capitală, în perioada 28 mai - 4 iunie. 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 
România a fost partener al acestui pro-
iect, alături de alte organizaţii culturale 
şi religioase. Alături de organizatori şi 
invitaţi de seamă – senatorul Titus 
Corlăţean, preşedintele Comisiei pentru 
aderarea României la spaţiul Schengen, 
deputatul Bogdan Ciucă, preşedintele 
Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, 
şi preşedintele Asociaţiei „Conştiinţă şi 
Libertate Religioasă”, Nelu Burcea – a 
participat ing. Paul Schwartz preşedinte 
C.E.B. şi vicepreşedinte al F.C.E.R. 

„Mi s-a părut un lucru extraordinar 
să văd un proiect promovat în comun 
de o biserică creştină şi de Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România, a 
afirmat senatorul Titus Corlăţean, care a 
apreciat iniţiativa organizării unui astfel 
de eveniment cultural. Deputatul Bog-
dan Ciucă a caracterizat evenimentul 
drept “o fereastră către gânduri mai 
aşezate şi frumoase, la care ar trebui 
să medităm mai des”, felicitându-i pe 
organizatori. 

Ing. Paul Schwartz a apreciat iniţiati-
va organizării unui astfel de eveniment, 
care simbolizează dialogul multiconfesi-
onal. „Este o iniţiativă foarte bună. Noi 
sprijinim orice acţiune cultică şi culturală 
în sprijinul oamenilor. Cred că toată 
lumea va avea ceva de învăţat. Merită 
ca oamenii să aibă o imagine a ceea ce 
a fost cu mii de ani în urmă.” Referin-
du-se la recenta celebrare a sărbătorii 
de Şavuot, vorbitorul s-a referit şi la 
universalitatea Decalogului. “Tora este 
respectată de toate credinţele monote-
iste, iar Cele Zece Porunci sunt preluate 
şi de creştinism şi de religia islamică. 
Esenţial ar fi ca toţi să le respectăm, 
să ne respectăm religia. Lumea ar fi 
cu totul alta.” Nelu Burcea a remarcat 
schimbarea evidentă, apărută după 
revoluţia din 1989, în privinţa libertăţii 

religioase. “Acest Sat Biblic nu este unul 
exclusivist, ci deschide porţile pentru 
oricine este interesat să cunoască atât 
istoria, cât şi impactul moral, spiritual al 
ideologiei evreieşti, preluate de creşti-
nism şi să se impună ca manifestare 
creştină.” Gabriel Işvan, director de co-
municare în cadrul Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea din zona Munteniei, 
a apreciat efortul tuturor voluntarilor 
implicaţi în desfăşurarea acestui eveni-
ment, care ar putea avea menirea „unui 
semn mare către Biblie, cu intenţia ca 
oamenii, fermecaţi de aspectul unui sat 
biblic, să-şi pună întrebări legate şi de 
valorile biblice.”

Aflat la cea de-a doua ediţie, proiec-
tul a cuprins ateliere de olărit, ţesătorie, 
fierărie, precum şi reconstituirea unei 
sinagogi şi a unei judecătorii. De ase-
menea, au fost organizate concursuri 
pe teme biblice şi multe alte activităţi cu 
caracter cultural-religios. (D.D.)

Dispozitiv 
medical salvator

Brăţara “MyNDband” rezolvă o proble-
mă critică – aceea a răspunsurilor referi-
toare la detaliile medicale ale unui pacient 
confruntat cu o situaţie de urgenţă, pentru 
primul răspuns, oferind acces imediat la 
informaţii medicale unui pacient în timpul 
unei situaţii de urgenţă. Acest dispozitiv 
funcţionează pe baza codului QR (quick 
response – răspuns rapid) cu ajutorul 
căruia este accesat în timp record profilul 
medical al persoanei care o poartă. În 

acest mod, este câştigat un timp preţios. 
Gidon Rogers, voluntar în cadrul Maghen 
David Adom (Steaua lui David Roşie) a 
povestit despre iniţiativa proiect. “Am adu-
nat laolaltă o echipă de profesionişti din 
domeniul medical, experţi în tehnologie, 
dar şi pacienţi pentru a veni cu o soluţie 
la una dintre cele mai critice probleme în 
medicina de urgenţă: lipsa de acces la 
informaţiile medicale ale unui pacient”, a 
declarant iniţiatorul acestui proiect. 

Dispozitivul este multilingv, astfel că 
poate permite accesarea sa de către orice 
medic din orice ţară a lumii. Dezvoltato-
rii au avut această idee încă de la bun 
început, deoarece tratarea unui pacient 
provenit dintr-o altă ţară şi aflat în situaţie 
de urgenţă se poate transforma într-un 
moment foarte delicat. Mai mult, brăţara 
inteligentă care stochează toate datele 
medicale posibile – afecţiuni, medicamente 
administrate, grupa sanguină etc. –  este 
rezistentă la apă şi are integrat un GPS 
care permite localizarea pacientului şi con-
tactarea rudelor. Dispozitivul a intrat deja 
pe pieţele de profil din opt ţări, iar lucrurile 
nu se opresc aici, inventatorii săi având de 
gând să-l popularizeze în lumea întreagă. 

Grupaj realizat de  
DAN DRUŢĂ

O nouă galaxie vecinã descoperită
Chiar dacă a fost sau nu „scris în 

stele”, în timp ce monitorizau şi studiau 
galaxiile din spaţiu, o echipă mixtă de 
de cercetători israelieni şi americani au 
fost surprinşi să descopere mai mult de 
un milion de stele “tinere” (aproximativ 
trei milioane de ani ), care formează o 
mică galaxie vecină. Astronomii de la 
Universitatea Tel Aviv împreună cu cei ai 
Universităţii California din Los Angeles au 

descoperit un cluster stelar care conţine 
7.000 de stele masive de tip „O”. Sunt 
cele mai strălucitoare stele, fiecare fiind 
de un milion de ori mai luminoasă decât 
Soarele.” Acest nor (Cloud D) a creat un 
grup imens de stele, iar stelele, la rândul 
lor, au creat o cantitate fără precedent de 
praf”, a declarat prof. Sarah Beck, de la 
Universitatea Tel Aviv. „Suntem martorii 
formării unui roi globular – un proces pe 

care îl considerăm ca “oprit” în galaxia 
noastră încă de acum zece miliarde de 
ani şi care are loc astăzi într-o galaxie 
din apropiere.” In viitor, “Cloud D” ar pu-
tea fi distrus de stele care se transformă 
în supernove (explozii stelare extrem de 
luminoase), arată revista “Nature”. 



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 452-453 (1252-1253) - 1 - 30 iunie 2015  9

Trei cãrþi cu tematică evreiască 
la Humanitas

La actuala ediţie a Bookfest, Editura 
Humanitas a lansat, printre alte titluri, trei 
cărţi cu tematică evreiască. Este vorba 
de o nouă versiune a volumului “O istorie 
a evreilor” de Paul Johnson, “A fi evreu 
după Holocaust” de filosoful Imre Tóth, 
şi de romanul “Uimitoarea istorie a lui 
Şabbatai Mesia” de Andrei Cornea. Pre-
zentatorii cărţilor au fost Gabriel Liiceanu, 
directorul editurii, Andrei Oişteanu, Ioana 
Pârvulescu şi Theodor Baconski. 

“O istorie a evreilor” a fost apreciată, 
printre multe alte calităţi, pentru obiecti-
vitatea sa, autorul nefiind evreu.  Ea re-
flectă relaţia specială a evreilor cu istoria 
şi contribuie la risipirea unor prejudecăţi. 
“O istorie...” scoate de asemenea în evi-
denţă capacitatea poporului evreu de a 
supravieţui.

Cartea lui Imre Tóth reflectă trauma 
suferită de evrei după Holocaust. După 
1945, în urma umilinţelor lagărelor, evreii 
au suferit de un sindrom posttraumatic 
sub forme psihotice - amnezii, tăceri, 
gânduri suicidare, a arătat Andrei Oiştea-
nu. În acelaşi timp,  cartea prezintă calea 
străbătută  de autor pentru a-şi recâştiga 
demnitatea de om. Referindu-se la pro-
blema antisemitismului, Gabriel Liiceanu 
a subliniat că, potrivit lui Imre Toth, anti-
semitismul face parte din dimensiunea 
spirituală a Europei.

Andrei Cornea se prezintă de această 
dată în ipostaza de romancier, scriind o 

carte fascinantă despre unul dintre falşii 
Mesia ai poporului evreu, Şabbatai Zwi. 
Construind un personaj charismatic - şi se 
pare că aşa a fost şi în realitate - autorul 
încearcă să explice, pe baze psihologice 
şi istorice, succesul durabil al ideologiei 
lui Şabbatai. Disperarea resimţită de 
evreii secolului al XVI-lea, în urma ex-
pulzării din Spania, la care s-au adăugat 
consecinţele pogromului organizat de 
cazacii lui Bogdan Hmelniţki, soldat cu 
asasinarea a peste 100.000 de evrei, au 
constituit un teren fertil pentru misticismul 
iudaic, pentru cabala,  ele căpătând o 
coloratură mesianică, a arătat la lansare 
Andrei Oişteanu. Andrei Cornea a reuşit 
să creeze imaginea unui erou credibil, 
înzestrat cu calităţi deosebite, demne, am 
putea spune, de un politician modern. El 
i-a putut convinge pe susţinătorii săi - şi nu 
au fost puţini la număr, răspândiţi pe trei 
continente - că tot ceea ce făcea, inclusiv 
convertirea lui la islam, este  parte a unui 
plan atotcuprinzător, menit să deschidă 
calea unei noi lumi aduse de Mesia, adică 
de el. Ca să ne dăm seama de puterea 
lui de persuasiune, la începutul secolului 
trecut mai exista secta “dőnmeh”, care 
combina elemente din iudaism şi isla-
mism, credincioşii sectei considerându-se 
urmaşii lui Şabbatai Zwi.  Atât ca subiect 
cât şi ca realizare artistică, romanul este 
o reuşită, dovadă succesul său la public.

EVA GALAMBOS

Capitole de istorie  
micro şi macro-comunitară  

a evreilor români
Dacă, despre volumul colectiv apărut 

anul acesta în Editura Universităţii ieşene 
„Al. I. Cuza”, coordonat de Carol Iancu şi 
Alexandru Florin Platon, „Pogromul de 
la Iaşi şi Holocaustul din România”, s-a 
scris în numărul precedent al revistei, 
tripla lansare a cărţilor de istorie macro 
şi micro-comunitară de la Bookfest 2015 

impune popasul jurnalistic. Este vorba 
de recenta apariţie editorială sus-citată, 
monografia de autor „Evreii din Hârlău”, 
volumul colectiv, având aceiaşi coordo-
natori, şi dublă valoare istorică: intrinse-
că – „Profesori şi 
studenţi evrei la 

Lansări de carte  
la standul Editurii Hasefer

BOOKFEST – SALON INTERNAŢIONAL DE CARTE – Ediţia a X-a, 20-24 iunie 2015

Bookfest şi Gaudeamus reprezintă 
în România evenimentele majore care 
marchează piaţa de carte în fiecare an. 
Editura Hasefer a lansat la Bookfest 
2015 trei dintre cele mai importante 
cărţi publicate recent.

„Geneza antisemitismului” 
de Jules Isaac

 Istoricul Jules 
Isaac consideră că 
despre antisemitism 
se poate vorbi încă 
din vechime. Car-
tea sa, apărută în 
Franţa în urmă cu 
60 de ani, începe 
cu antichitatea şi se 
opreşte la anul 1000 
al erei noastre, în 
plin ev mediu. Editu-
ra Hasefer a publicat traducerea acestui 
eseu extins, datorată lui Ţicu Goldstein, 
redactor fiind Andreea Maria Olaru.

Carol Iancu, care a fost timp de două 
decenii secretarul Asociaţiei prietenilor 
lui Jules Isaac, prefaţează cu erudiţie şi 
atenţie volumul de faţă. Isaac se adre-
sează în primul rând cititorilor creştini 
catolici, în rândul cărora are numeroşi 
prieteni. Deşi antisemitismul a apărut 
înaintea creştinismului, el a fost propagat 
şi datorită răspândirii religiei creştine, prin 
erori, falsuri, fanatisme inerente oricărei 
religii ideologizate. Jules Isaac a reuşit să 
determine eliminarea din rugile canonice 
a sintagmei „evreii perfizi”, ceea ce era 
un pas uriaş în concepţia maselor de 
credincioşi catolici.

Unul din marile merite ale lui Jules Isa-
ac este combaterea ideii de antisemitism 
etern, ceea ce ar induce un fals – evreii 
ar fi ei înşişi cei care provoacă antisemi-
tism. Adeseori evreii au avut neşansa de 
a plăti pentru conflictele dintre popoare. 
Directorul editurii Hasefer, Alexandru 
Marinescu a afirmat că apariţia acestei 
cărţi va fi o surpriză pentru cititorul din 
România, iar demontarea conceptului 
antisemit capătă noi puncte de sprijin. 
Cuantificarea fenomenului nu este cea 

mai bună cale de evaluare. 
Creştinismul, biserica au altă atitudine 

astăzi faţă de secolele trecute. Să nu ui-
tăm nici eroismul unor slujitori ai bisericii 
creştine care au contribuit la salvarea 
evreilor de persecuţii şi nimicire. 

Ţicu Goldstein consideră că este o 
carte de actualitate, chiar dacă a apărut în 
1956, în Franţa. Evocând perioada vieţii 
lui Iisus Hristos, motivele nerecunoaşterii 
acestuia drept Mesia de către evrei, el a 
spus că relaţiile dintre oameni trebuie să 
se bazeze pe dragoste şi nu pe ură. 

Prof.dr. Vasile Morar, filosof de forma-
ţie, a evaluat etapele istorice ale relaţiilor 
evreo-creştine, prejudecăţile care mai 
dăinuie, rădăcinile antisemitismului, ne-
cesitatea respectării Decalogului biblic, 
existenţa moralei, care trebuie să fie 
deschisă şi nu limitată la prejudecăţi. A 
făcut o paralelă cu liberalismul din ulti-
mele două secole. Antisemitismul poate 
fi latent, insidios, agresiv, numeroase sunt 
resorturile transgresării dintr-o formă în 
alta, iar Auschwitz trebuie să fie o lecţie 
de neuitat pentru întreaga omenire. (B.M.)

 „Ideea unui mormânt fãrã nume” 
de Sandrine Treiner

Sandrine Treiner 
s-a alăturat, la în-
ceputul acestui an, 
galeriei de scriitori 
străini importanţi, pe 
care Hasefer îi edi-
tează. Apariţia aces-
tei cărţi la Hasefer 
a fost sprijinită de 
Stelian Tănase.

Cartea, în tradu-
cerea Magdei Rădu-
ţă, a fost prezentată 
şi de istoricul dr. Lya Benjamin. Vorbi-
toarea a subliniat importanţa istorică a 
lucrării, ca document al epocii. Vorbim 
despre începutul secolului al XIX-lea în 
Chişinău, dar mai ales în Uniunea So-
vietică. Maya Schwartzman, personajul 
principal al cărţii, a fost catalogată de Lya 
Benjamin drept simbol al milioanelor de 
evrei îngropaţi în morminte fără nume. 

Dr. Lya Benjamin a vorbit, de asemenea, 
despre curajul autoarei, Sandrine Treiner, 
de a pune în pagină, fără ocolişuri, idealul 
pe care bunica ei (Maya Schwartzman) 
îl găsea în principiile egalităţii, libertăţii 
şi dreptăţii promise de comunism, după 
o viaţă marcată de antisemintismul şi 
pogromurile atât de prezente în această 
parte a lumii.

Lya Benjamin şi-a încheiat prezen-
tarea, făcând o paralelă între două mo-
mente extrem de importante ale cărţii. 
Momentul în care personajul principal 
trimite o scrisoare familiei sale din afara 
Uniunii Sovietice - în care spune, Nu ve-
niţi aici, m-am înşelat! - şi cuvintele care 
încheie lucrarea, pe care Lya Benjamin 
le-a citit în faţa celor prezenţi la lansare 
şi pe care le relatăm şi noi, aici: De fapt, 
mie mi-a fost mereu teamă că am să 
dispar din viaţa oamenilor apropiaţi. O 
concluzie psihologică foarte profundă 
şi dureroasă a cărţii cu titlul Ideea unui 
mormânt fără nume, aşa cum a subliniat 
şi Lya Benjamin.

General (r) Mihail Ionescu a prezentat 
cartea scrisă de Sandrine Treiner şi ca 
pe un document al unui fenomen mai 
puţin studiat la noi, acela al idişlandului, 
al lumii evreieşti europene şi, în special, 
al Europei de Est. Această componentă 
extraordinară a idişlandului în Europa, 
care a dispărut odată cu Holocaustul, 
se găseşte în această carte, a afirmat 
vorbitorul, adăugând că cea de-a treia 
cheie în care trebuie citit volumul este 
aceea literară.

La cererea Editurii Hasefer, Sandrine 
Treiner a trimis un mesaj pe care directo-
rul Editurii, Alexandru Marinescu, l-a citit 
în faţa celor prezenţi. Redăm o mică parte 
din acest mesaj: „Vreau să mulţumesc 
Editurii şi lui Stelian Tănase pentru că au 
susţinut traducerea cărţii mele. Faptul că 
ea a apărut în româneşte, această limbă 
vorbită atât în România cât şi în Moldova, 
are pentru mine o semnificaţie aparte. (...) 
Eu am călătorit foarte mult în România, 
Moldova şi Ucraina, această regiune din 
care mă trag şi ale cărei prezent şi trecut 
mă preocupă foarte mult (...).” 

„Doi pentru o copilãrie”  
de Paul Grigoriu

Ultima carte scrisă de Paul Grigoriu a 
fost lansată de Editura Hasefer la Book-
fest. Această lansare a avut o încărcătură 
emoţională extraordinară.

Rodica Grigoriu a povestit că Paul Gri-
goriu s-a aşezat la masa de scris, pentru a 
aşterne amintirile despre copilăria sa şi a 
celui mai bun prieten 
al său, în urmă cu 
doi ani, atunci când a 
primit vestea morţii lui 
Mundi. Mundi, copilul 
năstruşnic din „Doi 
pentru o copilărie”, 
care mai târziu emi-
gra în Israel. Aşa se 
face că între ei, preţ 
de o viaţă, nu a mai 
fost doar o stradă 
(I. V. Stalin) ci sute 
de kilometri, cu ţările 
şi culturile lor. Prietenia a rămas, însă. 
Dovadă, cartea „Doi pentru o copilărie”. 

”Paul a simţit poate ca pe o trădare 
să participe la acest eveniment, care îi 
priveşte în egală măsură pe amândoi, şi 
atunci s-a dus acolo, sus, lângă Mundi, şi 
acum privesc cum se desfăşoară această 
lansare”, a spus doamna Grigoriu.

Paul S. Grigoriu, fiul scriitorului, a vor-
bit despre valoarea literară şi documen-
tară a cărţii: ”Este o carte care curge. O 
poţi citi în doar câteva ore. Dar, chiar dacă 
este o carte despre copilărie, nu este una 
cu o scriitură desuetă. Dimpotrivă. Este o 
carte scrisă din perspectiva prezentului. 
Imbină trăsătura orală, reportericească, 
cu ironia fină, care merge spre final într-
un crescendo acid, pentru că vorbeşte de 
fapt despre regimul politic.”

Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., 
deputat a ţinut să fie prezent la această 
lansare şi să vorbească despre aminitrile 
care-l leagă de Paul Grigoriu: ”Pentru 
mine este o dublă trăire. O mare bucurie 
că această carte a apărut la Editura Ha-
sefer şi o mare tristeţe că Paul Grigoriu 
n-a prins momentul apariţiei cărţii.”

”Acest titlu, Doi pentru o copilărie, ne 
aminteşte de toţi marii scriitori care au gă-
sit în acest spaţiu al candorii posibilitatea 
exprimării unui sentiment şi al unei bio-
grafii.” Aşa a început Titus Vâjeu, prezent 
la eveniment, cuvântul său despre cartea 
lui Paul Grigoriu.

Bedros Horasangian a vorbit despre 
intelectualul şi omul Paul Grigoriu. Cât 
despre carte, a spus că este o radiografie 
a acelei perioade şi a regimului. ”Cartea 
are mai mult miez decât Amintiri din co-
pilărie. Paul Grigoriu a scos o carte foarte 
bună.” (GEORGE GÎLEA)

(Continuare în pag. 15)

IULIA DELEANU
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Doar câteva zile au despărţit două 
mari evenimente pentru comunitatea 
evreilor timişoreni, dar şi pentru această 
urbe. Profesorul emerit al Universităţii 
din Chicago, savant recunoscut în în-
treaga lume, fizicianul Peter Freund a 
primit titlul de Cetăţean de Onoare al 

oraşului de pe Bega. Inovator în nu-
meroase domenii ale fizicii moderne, el 
provine dintr-o familie de mare tradiţie în 
urbea sa de baştină, în care s-a reîntors 
anual în ultima perioadă. Dincolo de 
latura ştiinţifică, Peter Freund este un 
fermecător scriitor şi povestitor, care îşi 
împărtăşeşte opiniile unui public care îi 
soarbe cuvintele.

La Filarmonica Timişoara a fost 
sărbătorit Ioan Holender, managerul 
incredibil şi descoperitorul de valori 
muzicale, cu cel mai longeviv directorat 
al Operei din Viena. Venirea sa la Timi-

şoara a însemnat şi lansarea volumului 
de interviuri „De la Viena la Timişoara”, 
de Cornel Ungureanu şi Vasile Bogdan. 
Momentul cel mai emoţionant al serii 
l-a constituit prezenţa pe scenă a fiului, 
Liviu, în vârstă de 23 de ani, care a in-
terpretat câteva arii celebre din opere. 
De această dată, în calitate de tată, nu 
de manager, Ioan Holender a trăit emoţii 
evidente, egalate poate doar de întâlni-
rile cu Pavarotti sau Domingo. Bucuria 
de a auzi o sală întreagă ovaţionându-i 
fiul, un excelent şi promiţător bariton, a 
fost copleşitoare.

Familiile Simon şi Solomon, din Timi-
şoara, au realizat enorm pentru această 
comunitate. Cea mai recentă faptă ex-
cepţională, consemnată şi în comunitatea 
noastră, a fost donarea unui Sul al Torei, 
care este azi folosit în rugăciunile obştii, 
realizat în memoria fratelui plecat dintre 
noi, Tiberiu. Cărţile lui Edmond Solomon – 

semnate cu pseudonimul literar Egon Solon 
– sunt cunoscute atât în România cât şi în 
Israel. Domnia-sa este şi o persoană pentru 
care semenii săi contează, în cel mai înalt 
grad. La fiecare vizită în Timişoara a avut 
bunăvoinţa să ajute familii nevoiaşe din 
cadrul comunităţii evreieşti. Acum, când, 
din păcate, are o sănătate precară, mulţi se 

roagă pentru însănătoşirea sa. Prin gesturi 
constante, a adus mici bucurii în viaţa celor 
în nevoie. Deşi despărţiti de mii de kilome-
tri, domnia-sa şi sora sa, Eva - o doamnă 
excepţională, îndrăgită şi respectată şi în 
cadrul comunităţii - se gândesc şi acţionea-
ză în favoarea celor mai puţin norocoşi. Le 
dorim, deci, sănătate şi Ad Mea Veesrim!

JCC BUCURESTI,

JCC 
TIMISOARA,

Mari evrei timiºoreni

Rugãciuni pentru sănătate şi viaţă lungă

Şavuot special
Sărbătoarea de Şavuot a avut loc şi în acest an la Timişoara 

cu câteva momente speciale. Dincolo de serviciile divine din Si-
nagoga din Iosefin, primăvăratic împodobită, la sediul comunităţii 

a avut loc un concert sus-
ţinut de muzicianul Radu 
Captari. Prieten drag al 
comunităţii, cu care însă 
nu ne-am mai întâlnit de 
cinci ani, a fost aşteptat 
cu mare nerăbdare. Ro-
potele de aplauze s-au 
auzit încă de la primele 
acorduri. Vocea sa, care 
nu necesită funcţiona-
rea amplificării, a umplut 
sala care poartă numele 
regretatului Rabin Ernest 
Neumann. Finalul pro-
gramului a fost marcat de 
un bufet, care a combinat 
tradiţia de Şavuot, de a 
consuma produse lactate, 
cu bucătăria rusească, cu 
blini, şuba şi alte bunătăţi.

Gând drag 
pentru  

prim-rabinul 
dr. Ernest 

Neumann z.l.
Comunitatea Evreilor din Timişi-

oara a comemorat, pentru al 11-lea 
an succesiv, plecarea dintre noi a regretatului prim-rabin dr. 
Ernest Neumann. Domnia-sa a condus peste şase decenii 
viaţa religioasă a acestei comunităţi, punând o marcă deose-
bită asupra vieţii sale religioase dar şi sociale. Fiica sa, Getta 
Neumann, îi onorează în fiecare an memoria printr-un important 
eveniment cultural. În acest an, maestrul Ladislau Roth a oferit, 
din nou, un regal muzical celor prezenţi. Dirijor, compozitor 
şi pianist recunoscut în lume, artistul originar din Timişoara 
a realizat un program de muzică internaţională şi evreiască, 
îndelung aplaudat de cei prezenţi. Cu aceeaşi ocazie, despre 
marea personalitate a rabinu-
lui au vorbit istoricul dr. Victor 
Neumann şi rabinul Zvika Kfir.

Linia JCC rãmâne încinsă...

Instructori de... instructori

La Vulcanii Noroioºi 

Gusturi de departe

Dacă sună telefonul şi vedeţi numărul 
de la JCC Bucureşti, nu ezitaţi să răspun-
deţi! Cine se află la celălalt capăt al firului? 
Fie că se numeşte Adrian, Sanda, Miriam, 
Magda, Delia sau este o altă voce, fermă 
sau suavă, ea nu doreşte decât să vă 
invite la un eveniment plăcut... 

Perioada verii nu este una “în adormi-
re” la JCC ci este chiar diferită de restul 
anului. Dacă la Pesah spunem “ma nish-
tana?” (prin ce se deosebeşte?), aceeaşi 
întrebare ne-o putem pune şi acum. Este 
un timp al programelor complexe, al ta-
berelor şi excursiilor, al relaxării (pentru 
participanţi, nu pentru organizatori). Şi 
la JCC Bucureşti, ca şi la celelalte cen-

tre din ţară, organizatorii de programe 
s-au convins că cea mai directă cale de 
comunicare, chiar şi în epoca facebook, 
rămâne clasicul telefon. Fie veţi fi anunţaţi 
că înscrierile la o tabără se apropie de 
data limită, fie copiii dumneavoastră vor 
fi invitaţi la tabăra de zi pentru cei mici, 
desfăşurată atât la Bucureşti cât şi la JCC 
Timişoara. Şi pe această cale directă veţi 
afla despre noile Hugim (cursuri) care vor 
avea loc de anul evreiesc viitor la JCC 
dar şi despre deschiderea noului an, care 
aduce, aşa cum promit organizatorii, o 
serie de noi şi spectaculoase surprize. 
Toate acestea le puteţi afla în detaliu, 
intrând pe site-ul www.jcc.ro.

Prefaţând taberele verii, a fost or-
ganizat pentru zeci de tineri din ţară un 
seminar de pregătire. Fie că îi numim 
madrihim, instructori, organizatori de 
programe, membri ai comunităţii din 
Bucureşti, dar veniţi şi din alte oraşe 
ale ţării, ei au avut parte de un sfârşit 
de săptămână pe cât de vesel, pe atât 

de intens. Dacă pentru unii a fost doar 
o teorie până acum, iată că în compa-
nia Magdei şi a lui Miriam, participanţii 
şi-au intrat, pentru prima oară, în rolul 
propriu-zis. Pentru copii, adolescenţi 
sau adulţi ei au găsit împreună modul 
ideal de adresare, programe care să fie 
interesante şi atractive.

Pe data de 5 iulie, familiile cu copii 
din Bucureşti sunt invitate la o excursie 
la Vulcanii Noroioşi. Acest program face 
parte dintr-o serie mai largă de proiecte 
dedicate părinţilor şi micuţilor, care do-
resc să aibă o viaţă comunitară vibrantă, 
chiar şi când timpul este foarte limitat 
între serviciu – şcoală/grădiniţă şi casă. 

Programul de o zi include şi o masă de 
prânz luată împreună. Despre acest 
eveniment, cât şi despre numeroase alte 
momente importante, puteţi lectura pe 
site-ul www.jcc.ro.

Dacă încă nu aţi fost, în toţi anii care 
au trecut, la Blue Lagoon, e timpul să o 
faceţi. Nu trebuie să vă simţiţi neapărat 
atraşi de radioul ce îşi desfăşoară acolo 
activitatea, nici de vreun program special, 
dar puteţi să descoperiţi, pur şi simplu, 
bucate israeliene delicioase! Nu sunt 
multe locuri în Bucureşti (sau, poate, nici 
puţine..) unde să poţi mânca shakshuka, 
jahnun, falafel, humus, etc. Toate acestea 
le poţi gusta acompaniate de o muzică 
israeliană. Uneori, poţi urmări şi repetiţiile 
trupei de dansuri israeliene. Maia 

Morgenstern – 
spectator  
la Caminul 
„Rosen” 

Sala plină, mulţi oaspeţi din afară, 
se joacă “Corp la corp”, spectacol scris 
şi interpretat de rezidenţii Căminului 
“Rosen”.  În distribuţie apar şi membri ai 
personalului administrativ, în frunte cu dr. 
Steliana Anghel, medic şef al Căminului.

La un moment dat, rumoare... Îşi face 
apariţia în sală Maia Morgenstern, a cărei 
celebritate a depăşit de mult graniţele 
ţării. Se aşează cu modestie în rândul 
al treilea. 

Emoţiile, fireşti la orice spectacol, 
au sporit enorm. Mai ales pentru David, 
Mihaela, Monica, Paul şi Katia. Vor da un 
examen  profesional în faţa unei perso-
nalităţi de maximă competenţă.

Ca întotdeauna, după spectacol, au 
urmat discuţii. “Spectacolul dumneavoas-
tră a fost o mare surpriză la un Cămin 
pentru persoane vârstnice...am aflat cum 
este viaţa într-un asemenea Cămin... o 
demonstraţie admirabilă de întrajutorare 
şi solidaritate umană...o atmosferă de 
bună dispoziţie şi umor, cu totul neaş-
teptate...” Cuvinte elogioase a spus şi 
ziarista Liliana Nicolae, de la Radio Ro-
mânia. Actualităţi, care a participat şi la 
alte spectacole ale noastre. 

N-au întârziat nici opiniile Maiei Mor-
genstern. “Nu este admisibil, a spus, ca 
un asemenea spectacol remarcabil să nu 
aibă o largă popularizare. Este o realizare 
cu totul deosebită şi ar merita ca spec-
tacolul să fie prezentat şi în ţară”.  A fost 
absolut impresionată de  dăruirea inter-
preţilor, de naturaleţea şi sinceritatea lor. 
A fost  evident faptul că, au pus mult suflet 
în acest spectacol. Pot fi daţi ca exemplu 
chiar şi pentru artiştii profesionişti. “Artă 
fără suflet nu se poate”.

Totul s-a încheiat cu o petrecere pe 
cinste, tot felul de dulciuri, sucuri, apă 
plată, dar şi muzică, dans, hore, în care 
s-au prins actorii, spectatorii şi, bineînţe-
les, Maia Morgenstern.        

POMPILIU STERIANPagină realizată de 
 LUCIANA FRIEDMANN
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450 de elevi s-au întâlnit cu  
supravieþuitori ai Holocaustului

Programul a debutat prin simpozionul 
”Importanţa educaţiei în combaterea dis-
criminării şi antisemitismului; păstrarea 
memoriei Holocaustului”, care a avut loc 
în Aula Ministerului Culturii, organizat de 
Complexul Educaţional ”Lauder-Reut”. 
Au luat parte 450 de elevi de la mai multe 
licee şi şcoli gimnaziale din Bucureşti. 

Tova Ben-Nun Cherbis, preşedintele 
Fundaţiei ”Lauder-Reut” România, a 
arătat că elevii s-au întâlnit cu o lecţie de 
istorie.  Generaţia tânără este cea care 
trebuie să transmită mesajul ca astfel de 
tragedii, cum a fost cea a evreilor euro-
peni din timpul celui de-al doilea război 
mondial, când au fost ucişi un milion de 
copii, să nu se mai repete. De aseme-
nea, ei au aflat despre neevreii care, cu 
riscul vieţii, au salvat evrei iar, ca să aibă 
o experienţă directă, s-au întâlnit cu su-
pravieţuitori ai Holocaustului românesc. 

În cuvântul său, ing. José Iacobescu, 
preşedintele BB România, a explicat mo-
tivul organizării acestui simpozion, faptul 
că ”în statutul organizaţiei  noastre, unul 
dintre punctele importante îl reprezintă 
educaţia tinerei generaţii şi punerea în 
practică a îndemnului ”să nu uiţi, să spui 
mai departe!”.

Erika van Gelder, preşedintele BB 
Europa, a arătat că, prin proiectul ”Po-
durile Toleranţei”, oamenii din diferite ţări 
vor cunoaşte mai bine cultura şi istoria 
evreilor cu care convieţuiesc şi vor afla 
cauzele care au permis ca într-o serie de 
ţări să se dea uitării democraţia şi să se 
ajungă la genocid. 

Ministrul Culturii, Ionuţ Vulpescu, a 
salutat participanţii în numele Guvernu-
lui României, al primului ministru Victor 
Ponta şi al său personal. Domnia sa a 
evidenţiat bogăţia spirituală pe care o 
reprezintă minorităţile naţionale pentru 
cultura română, fără a omite existenţa 
unor „voci antisemite” care îşi fac simţite 
prezenţa, mai ales, „în mediul virtual”. El a 
arătat că „reprimarea oricărei manifestări 
antisemite” este doar „o parte a soluţiei”, 
cealaltă parte fiind punerea în valoare 
a tot ce înseamnă „contribuţia evreilor 
la viaţa socială, culturală, economică a 
societăţii româneşti ”.

În continuare, a fost prezentat filmul 
documentar ”Victoria finală””, o evocare 
dramatică a vieţii dr-ului Felix Zandman, 
supravieţuitor al Holocaustului, care a 
scăpat miraculos de la moarte, fiind as-
cuns de o familie de neevrei şi care, după 
război, a făcut o carieră extraordinară ca 
inginer, cu inovaţii de valoare internaţio-
nală. Pentru performanţele sale, a fost 
decorat de preşedintele SUA, George 
Bush. După vizionarea peliculei, mai 
mulţi elevi au explicat că filmul a însemnat  
„victoria toleranţei şi a bunătăţii asupra 
urii şi a violenţei”, „modestia geniului”, 
importanţa „regulilor de comportament” 
în lupta pentru supravieţuire, valoarea 
omeniei mergând până la a-ţi pune în 
pericol propria viaţă şi viaţa copiilor tăi 
pentru a o salva pe a altora.

În mesajul transmis publicului, văduva 
eroului filmului, Ruta Zandman, prezentă 
în sală, a adăugat la motoul filmului – „a 
visa, a îndrăzni, a face” – iubirea aproa-
pelui, cu îndemnul: „Nu lăsaţi ura să vă 
pătrundă inimile”.

”Suntem suma propriilor amintiri”

În alocuţiunea sa, axată pe tema 
memoriei şi necesitatea de a o păstra şi  
transmite , dr. Mihai Răzvan Ungurea-
nu a subliniat că ”amintirile reprezintă 
identitatea noastră iar noi suntem suma 
propriilor amintiri. Uneori, naţiunile uită 
însă că nu există memorie bună sau rea, 
că trebuie să le păstreze pe toate”. Lupta 
unei naţiuni pentru a recupera trecutul 
dureros, a mai spus vorbitorul, înseamnă 
o mare provocare, ea durează zeci de ani 
şi mai multe generaţii. Holocaustul este o 
asemenea amintire, o tragedie înţeleasă 
mai târziu. ”Pentru a înţelege Holocaustul, 
în ţările din Europa a fost nevoie de zeci 
de ani.  Aşa s-a întâmplat şi în România. 

Era o amintire dificilă şi dădea naştere la 
o altă imagine decât cea pe care ne-am 
făcut-o despre noi. Când istoricii au vorbit 
pentru prima dată despre Holocaustul 
românesc, oamenii au înţeles că istoria 
noastră nu este integral albă, că răul este 
unul singur. De aceea, avem datoria să ne 
aducem aminte, ca faptele să nu se mai 
repete, mai ales a doua generaţie să-şi 
aducă aminte de suferinţele părinţilor ”, a 
arătat Mihai Răzvan Ungureanu.

În continuare, tinerii au ascultat evo-
cările prezentate de ing. Iancu Ţucărman, 
supravieţuitor al Trenurilor morţii, dr. Miri-
am Bercovici şi dr.Silvia Hoişe, deportaţi 
în Transnistria, care au povestit despre 
tragediile prin care au trecut şi necesitatea 
de a transmite celor tineri experienţa lor, 
prin scris şi prin întâlniri cu noua genera-

ţie, pentru a avea o imagine reală a ceea 
ce s-a întâmplat în acei ani şi a trage nişte 
concluzii despre intoleranţă. La evocările 
celor trei s-a alăturat şi Erika van Gelder, 
ai cărei părinţi au fost supravieţuitori ai 
Auschwitzului. ”Întotdeauna trebuie să 
existe speranţă şi nu trebuie niciodată să 
renunţăm”, a fost concluzia vorbitoarei.

A învãþa despre trecut  
cu ochii prezentului

În calitate de moderator al simpozi-
onului, realizatorul TV Emil Hurezeanu, 
fost jurnalist la secţia română de la Radio 

Realitatea Evreiască: Consideraţi că 
actualul nume al manifestării „Podurile 
Toleranţei” reflectă scopul pentru care 
aceasta a fost concepută şi realizată?

Erika van Gelder: De când acest 
nume a fost tradus în româneşte, mi-
am dat seama că oamenii se întreabă 
dacă este cea mai bună idee să numeşti 
această manifestare „Podurile Toleran-
ţei”, dat fiind că noţiunea de „toleranţă” 
poate fi percepută ca negativă, presu-
punând că nu ar exista toleranţă, că 
este nevoie de poduri tocmai pentru a 
se ajunge la stadiul de toleranţă. Numai 
că în engleză, de unde a fost preluat 
numele, înţelesul acestui cuvânt este 
mult mai larg.

R.E.: Am primit mesaje din România 
şi din Israel care întrebau cât timp evreii 
vor mai solicita toleranţă, în loc de soli-
daritate, prietenie, colaborare, egalitate?

E.vG.: De fapt, ideea nu a fost să 
cerem să fim toleraţi, ci exact să ne 
bucurăm de prietenie şi solidaritate, dar 
subliniez din nou că evreii din România 
şi cei de origine română din Israel au per-
ceput partea cea mai negativă a noţiunii, 
care poate fi interpretată în numeroase 
alte feluri. De exemplu, poate fi înţeleasă 
ca reflectând cât de toleranţi suntem noi 
înşine faţă de comunitatea musulmană, 
pentru că nu orice musulman este un 

terorist sau un antisemit. Iar aici, există 
o lipsă de toleranţă. Aşa cum am perce-
put noi noţiunea de toleranţă, ea este 
plurivalentă.

R.E.: Deci, din punctul dvs. de vede-
re, ne putem aştepta la o modificare a 
numelui în limba română?

E.vG.: Se schimbă cu ceva ceea ce 
facem, dacă îi dăm un alt nume?

R.E.: Cred că numele este foarte im-
portant. Dacă întâlneşti o persoană care 
are un nume nepotrivit, rişti să îţi faci o 
impresie greşită, mai greu de schimbat. 
Iar eu mă raliez celor care spun că evreii 
nu trebuie să fie toleraţi, ci să se bucure 
de solidaritate.

E.vG.: Bineînţeles că ei nu trebuie 
să fie sau să se simtă ca fiind toleraţi. 
În fond, într-o democraţie, fiecare poate 
interpreta un nume aşa cum doreşte. 
Ideea manifestării este însă că trebuie 
să colaborăm, să facem diferite lucruri 
împreună, să fim solidari şi să ne înţele-
gem unul pe celălalt. Şi cum faci asta? În 
primul rând, este nevoie să creăm cadrul 
de a ne cunoaşte reciproc. În acest sens, 
educaţia este un element foarte impor-
tant şi, până să educi oamenii, e nevoie 
de timp şi de toleranţă.

Cât despre schimbarea numelui, în 
2016, România va deţine preşedinţia 
I.H.R.A. Vom începe să vorbim cu dele-

gaţia română în acest organism şi vom 
vedea cum şi în ce măsură vom colabora 
pentru organizarea „Podurilor Toleranţei” 
într-un cadru diferit, iar atunci şi numele 
ar putea fi modificat, de exemplu ca 
„Podurile solidarităţii”, sau ale „Identităţii 
evreieşti în România”, ori „Podurile edu-
caţiei şi identităţii evreieşti în România”. 
Pot exista numeroase feluri de „poduri”, 
ideea de „pod” este foarte bună. Ar pu-
tea fi denumită „Podurile înţelepciunii”, 
pentru că tocmai de înţelepciune este 
nevoie pentru a ne înţelege unul pe ce-
lălalt şi pentru a ne schimba atitudinile. 
Pentru toate acestea este nevoie de 
înţelepciune. 

R.E.: Ne găsim la finalul primei zile 
a actualei ediţii a „Podurilor Toleranţei”, 
după un reuşit concert la Opera Română. 
Ce părere aveţi despre cum a debutat 
această ediţie, faţă de precedenta?

E.vG.: Este mult mai mare, participă 
mult mai multe persoane decât prima 
oară. Dovadă că oamenii au ajuns să cu-
noască această manifestare, ca şi oficialii 
din guvern, ministere şi Parlament. Sunt 
din ce în ce mai pregătiţi să ni se alăture 
şi să facă tot ceea ce este necesar pentru 
a atinge scopurile acestui proiect.

Faptul că actuala ediţie a început 
azi-dimineaţă cu prezenţa a 450 de 
copii, majoritatea nefiind evrei, ci elevi 
de la Şcoala „Lauder” şi de la alte unităţi 
de învăţământ din România, este lucrul 
cel mai uluitor, chiar fantastic, care ar fi 
putut să se întâmple. Iar asta este tocmai 
noţiunea de „pod” şi de educaţie, pentru 
că evreii deja cunosc aceste lucruri.

R.E.: Vorbind despre relaţia dintre 
evrei şi majoritatea în mijlocul căreia 
trăiesc, care este părerea dvs. despre 
situaţia evreilor din România, în compa-
raţie cu ceea ce se întâmplă în alte ţări 
europene?

E.vG.: Cred că voi aveţi foarte mult 
noroc şi se vede că autorităţile fac mari 
eforturi să se integreze toate etniile. Nu 
uitaţi însă că pentru schimbarea mentali-
tăţilor sunt necesare mai multe generaţii. 
Mentalităţile se schimbă cel mai greu, în 
orice ţară.

ALX. MARINESCU

În exclusivitate  pentru „Realitatea Evreiască”, Erika van Gelder, preşedinta 
B’nai B’rith Europa, a declarat că anul viitor, în contextul în care România 
va deţine preşedinţia Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului 
(I.H.R.A.), manifestarea intitulată azi „Podurile Toleranţei”, devenită deja 
tradiţională, ar putea fi organizată sub un alt nume, modificare solicitată de 
numeroşi cititori ai revistei noastre, de evrei din România şi Israel, care ne-
au scris pe această temă. 

„PodurIle ToleraNÞeI” Bucureşti, 3-5 iunie 2015
Timp de trei zile, între 3-5 iunie 2015, s-a derulat, la Bucureşti, 

ediţia a II-a a Proiectului „Podurile Toleranţei”, eveniment iniţiat de 
B’nai B’rith Europa (BBE), organizat de B’nai B’rith România (BBR), 
sub genericul „Educaţie, cultură, diplomaţie”, cu scopul mai bunei 
cunoaşteri a evreilor şi al apropierii dintre evrei şi neevrei. Parteneri: 
Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării Ştiinţifice, F.C.E.R., Complexul Educaţional „Lauder - 
Reut”, Primăria Sectorului 3, Consiliul Elevilor - Municipiul Bucureşti, 
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în România „Elie 
Wiesel”, Opera Naţională din Bucureşti, Parlamentul României, re-
spectiv, Camera Deputaţilor. Deschiderea oficială a avut loc la Opera 
Naţională din Bucureşti.

(Continuare în pag. 12)

„Podurile 
Toleranţei”  

ar putea avea 
un alt nume

IULIA DELEANU, EVA GALAMBOS, 
DIANA MEDAN,DAN DRUŢĂ
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„PodurIle ToleraNÞeI”
Europa Liberă, a 
schiţat un portret al 

contemporaneităţii: o lume plină de ten-
siuni, în care antisemitismul şi pericolele 
terorismului merg mână în mână, (ex. 
Paris şi Bruxelles), partidele extremiste 
sunt foarte active în ţări cu veche tradiţie 
democratică. 

Prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, istoric, 
fost ministru de externe, a atras atenţia 
asupra faptului că, ani de zile, din ma-
nualele de istorie a lipsit capitolul despre 
Holocaust. 

După 1990, imaginea lui Ion Anto-
nescu a apărut contradictorie. Trebuie 
să se înţeleagă că în numele iubirii de 
ţară s-au făcut multe crime. Acceptarea 
greşelilor ţării a fost un proces dificil dar,  
ca să păşim mai departe, este nevoie de 
adevăr, a arătat el. 

Referindu-se la afirmaţiile făcute de 
Tova Ben-Nun Cherbis, („Holocaustul 
este un subiect greu”) şi Emil Hurezeanu, 
(„Holocaustul este un subiect deranjant”), 
prof. dr. Theodor Paleologu, fost am-
basador şi ministru, a recunoscut că el 
însuşi a trăit, prin anii ’80, un soi de fugă 
mentală de suferinţele îndurate de tatăl 
lui în închisorile comuniste. A spus că 
a cunoscut multă lume care a încercat 
aceeaşi memorie voit lacunară, privind 
ororile secolului XX. „Şi atunci se pune 
o întrebare: de ce se transmite memoria 
răului? Primul răspuns: o datorie morală. 
Al doilea răspuns: o nevoie intelectuală 
de a deschide ochii tinerei generaţii, chiar 
dacă nu e plăcut”. Vorbitorul a amintit că, 
în timpul mandatului său ca ministru al 
Culturii, a fost ridicat în centrul Capitalei 
Memorialul Victimelor Holocaustului în 
România. 

Dr. Alexandru Florian, director general 
al Institutului ”Elie Wiesel”, a apreciat 
demersul guvernului român de a ridica 
un Memorial al Victimelor Holocaustului. 
Din păcate, a arătat el, sondajele arată 
că 20-25 la sută din populaţie au reţineri 
faţă de evrei, aici ascunzându-se un po-
tenţial antisemitism care, sub influenţa 
unor elemente conjuncturale, s-ar putea 
transforma. Acest aspect este foarte vizi-
bil pe online. A. Florian a atras atenţia că 
predarea Holocaustului în şcoli este un 
obiect de studiu opţional şi că propaganda 
legionară se manifestă şi în spaţiul public. 
Pentru contracararea totalitarismelor de 
orice natură, este necesară implicarea 
cetăţenilor şi a societăţii civile, a conchis 
vorbitorul.

„Ceea ce am învăţat din cele citite 
despre Holocaust, din cele auzite la acest 
simpozion - a spus Robert Raicu, elev de 
liceu la Şcoala „Lauder” - sunt trei lucruri 
pe care noi, tinerii, trebuie să le punem în 
practică spre a preveni ceea ce au trăit 
înaintaşii noştri: toleranţă, respect, res-
ponsabilitate”. Mihnea Nicolaescu, elev în 
clasa a X-a la aceeaşi şcoală, a vorbit des-
pre experienţa trăită la vizitarea Muzeului 
Yad Vashem din Ierusalim. „M-a impre-
sionat cu precădere memorialul copiilor. 
[…] Noi suntem generaţia care trebuie să 
împiedice repetarea Holocaustului”.

Prof. Doru Dumitrescu, inspector ge-
neral în Ministerul Educaţiei, a prezentat 
situaţia predării Holocaustului în şcoli, a 
manualului şi a statutului acestui obiect 
de studiu. „Este necesară aducerea la zi 
atât a programei cât şi a manualului de 
predare a Holocaustului”, a afirmat el.

Concluziile formulate de moderator 
s-au axat pe asumarea vinovăţiei. Aşa s-a 
petrecut în Italia, în Germania. Azi, relaţiile 
Germaniei cu Israelul sunt de sprijin „ne-
condiţionat”, o afirmă fiecare cancelar al 
Germaniei. Şi asta e „o formă de asumare 
a Holocaustului”. Franţa a avut ocupaţie 
nazistă în anii războiului, dar „a şters” 
episodul guvernului colaboraţionist de la 
Vichy. Abia în 1995, preşedintele Jacques 
Chirac a declarat că „episodul Vichy este 
parte integrantă din istoria Franţei”.”

În încheiere, au fost oferite premii 
pentru elevii care au participat la concur-
surile de eseuri şi desene având ca temă 
Holocaustul. 

În numele BBR, ing. José Iacobescu 
a mulţumit realizatorilor acestui prim 
segment al „Podurilor Toleranţei”, dedicat 
educaţiei şi a felicitat-o pe Tova Ben-Nun 
Cherbis pentru organizare.

Podul este simbolul dialogului ºi 
convieþuirii paºnice a civilizaþiilor

   Înaintea concertului inaugural de la 
Opera Naţională din Bucureşti, la deschi-
derea oficială a evenimentului, preşedin-
tele BBR, ing. José Iacobescu, a realizat 
un scurt istoric al BBR şi al scopurilor 
organizaţiei: „ajutorarea oamenilor în si-
tuaţii grele, afirmarea identităţii evreieşti, 
promovarea înţelegerii şi a bunelor relaţii 
între oameni de orice etnie şi confesiune, 
sprijinirea României în îmbunătăţirea 
brand-ului de ţară”. Vorbitorul a mulţumit 
partenerilor, sponsorilor, realizatorilor 
ediţiei a II-a a ”Podurilor Toleranţei”: 
Victoria Demayo, Silvian Horn, Silviu 

Vexler, George Weiner, Sandu Câlţia. 
Au primit mulţumiri preşedintele BBE şi 
preşedinte de onoare al BBR, Erika van 
Gelder, preşedintele de onoare al BBR, 
Adrian Barbu,  preşedintele F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer. A mulţumit, de asemenea, 
oaspeţilor din Polonia, Bulgaria, Turcia, 
Ungaria, Slovacia, Italia, reprezentanţi ai 
Lojilor B’nai B’rith. 

În onoarea evenimentului, Erika van 
Gelder a citit emoţionantul poem  ”Tăce-
rea”, compus de preşedintele BBE 

Consilierul prezidenţial Sergiu Nistor 
a citit mesajul preşedintelui României, 
Klaus Werner Iohannis: „La trei ani de la 
iniţierea sa, proiectul internaţional Podu-
rile Toleranţei a devenit deja un reper al 
reflecţiei asupra contribuţiei comunităţii 
evreieşti la dezvoltarea economică, so-
cială şi culturală a României. Începând 
cu ediţia viitoare, mi-aş dori ca această 
manifestare să se desfăşoare sub înaltul 
patronaj al Preşedinţiei. Vă felicit, B’nai 
B’rith Europa şi Forumul B’nai B’rith «Dr. 
Moses Rosen» din România, pentru că, 
împreună cu partenerii dumneavoastră, 
faceţi ca subiectul diversităţii şi toleranţei 
în România şi în Europa Centrală şi de 
Est să se afle nu doar în atenţia autorită-
ţilor publice, dar, mai ales, în mintea şi în 
sufletul tinerilor. Nu întâmplător, simbolul 
pe care l-aţi ales pentru a vorbi despre 
rolul dialogului şi convieţuirii paşnice a 
civilizaţiilor este podul. La fel ca asumarea 
şi valorizarea diversităţii, podul semnifică 
simultan continuitate şi trăinicie, loc de 
trecere şi spaţiu de confluenţă”, se arată 
în mesajul preşedintelui României.

Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei 
Deputaţilor, a vorbit despre implicarea 
sa directă în organizarea acestui eveni-
ment, în care a crezut din tot sufletul, şi a 

subliniat importanţa  acestei manifestări, 
”o demonstraţie a încrederii noastre în 
valorile europene care ne călăuzesc pe 
podurile toleranţei”. ”Avem, a mai spus 
vorbitorul, cea mai tolerantă societate din 
Europa de est”.

O searã de muzicã  
pe placul tuturor

Am ascultat arii scânteietoare de 
operetă românească (Gherase Dendri-
no), maghiară (Emmerich Kalman, Franz 
Lehar), austriacă (Johann Strauss). 
Am audiat arii de mare popularitate din 
operete scrise de Francis Lopez şi de 
Frederick Loewe, american de origine 
austriacă. Mozart, Rossini, Gounod au 
„vorbit” despre Uniunea Europeană mult 
înainte ca ea să fiinţeze cu acest nume. 
Pentru ca Verdi, care a încheiat seara 
muzicală, să amintească lumii – prin co-
rul robilor evrei din opera „Nabucco” - că 

omul e născut liber. Orchestra Operei 
Naţionale din Bucureşti şi cântăreţi, care 
continuă marea tradiţie a artiştilor lirici pe 
care i-a dat România au abordat toate 
registrele interpretative, de la cel clasic 
la cel modern, foarte gustat de ceea ce 
numim „publicul larg”, dornic să asculte 
o muzică care să-l binedispună. Aplauze 
şi binemeritate buchete de flori au fost 
dăruite celor de pe scenă. Şampanie în 
foaier – invitaţilor la concert.

Omul trebuie apreciat dupã  
merit ºi nu dupã etnie

Parlamentul României, sala I.G. Duca, 
a adăpostit, pe 4 iunie, un workshop, 
compus din trei secţiuni. Prima, ”Imaginea 
evreului în societatea românească şi con-
tribuţia sa la cultura română”, a fost mo-
derată de dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R. În deschidere, el a arătat că titlul 
acestei secţiuni a fost inspirat de cartea 
lui Andrei Oişteanu ”Imaginea evreului în 
cultura română”, care analizează proble-
ma relaţiei dintre toleranţă şi intoleranţă. 
După 1918, a arătat vorbitorul, evreii au 
trecut de la statutul de toleraţi la cel de 
cetăţeni cu drepturi egale, desfiinţat după 
1938, când au fost introduse legile anti-
evreieşti. ”Podurile Toleranţei” reprezintă 
un manifest special pentru înţelegere şi 
armonie. Titlul secţiunii sugerează recu-
noaşterea valorilor evreieşti în România 
şi prezenţa multiseculară a evreilor în 
această zonă.

Pornind de la faptul că sala în care s-a 
desfăşurat simpozionul poartă numele lui 
I.G. Duca, politician liberal împuşcat de 
legionari în 1933, dr. în etnologie Andrei 
Oişteanu a relaţionat efectele intoleranţei 

din anii interbelici cu cele din prezent: 
împuşcarea unor jurnalişti, a unor evrei 
la Paris; conflictul armat din Ucraina; 
acţiunile devastatoare ale ISIS în Orien-
tul Mijlociu. Intoleranţa este facilitată de 
imagologie, „o ştiinţă nouă, cu precedente 
vechi”, care a se bazează pe stereotip. 
Modul în care o etnie se priveşte pe sine 
însăşi, modul în care o etnie priveşte altă 
etnie ţin de imagologie. În a doua parte 
a secolului XIX, Lazăr Şăineanu se refe-
rea la „evreul mitic”. Moses Schwartzfeld 
analiza imaginea evreului în folclorul 
românesc. Dimitrie Gusti a înţeles forţa 
imagologiei. În 1930 – perioadă tulbure 
europeană şi românească în materie 
de intoleranţă – elevi ai şcolii lui Dimitrie 
Gusti au pregătit un set de întrebări tri-
mise în multe locuri din lume, cu tema: 
cum sunt priviţi „străinii”. Prin „Imaginea 
evreului în cultura română”, este definit 
de fapt românul.

În cuvântul său, Ionuţ Vulpescu, 
ministrul Culturii, referindu-se la felul în 

care este privit evreul în societatea româ-
nească, a subliniat că regimul comunist 
a avut o componentă antisemită. Astăzi, 
odată cu maturizarea societăţii româneşti, 
antisemitismul este în scădere şi este 
sancţionat de opinia publică. Apartenenţa 
etnică, a subliniat ministrul Culturii, nu are 
voie să  fie un element discriminatoriu. În 
ceea ce-l priveşte, este mândru că tră-
ieşte într-o societate cu intelectuali evrei. 
Ionuţ Vulpescu s-a referit şi la problema 
antisemitismului fără evrei – o idee absur-
dă,  care se manifestă şi în România, în 
zone în care nu mai trăiesc evrei. Este un 
fenomen îngrijorător, de aceea, studierea 
Holocaustului trebuie intensificată. Omul 
trebuie apreciat după merit şi nu după 
etnie, a conchis vorbitorul.

   Istoricul de artă, prof. univ. dr. Ru-
xandra Demetrescu, a realizat un studiu 
de caz: Nicolae Grigorescu în tabloul 
„Evreul cu gâsca”, aflat la Muzeul de Artă 
al României. Este cel mai cunoscut dintre 
portretele sale de evrei, interesul pentru 
temă fiindu-i stârnit de trecerea sa prin 
Galiţia, la întoarcerea în ţară de la Paris. 
Cercetătoarea a citat câteva comentarii 
literare despre aceste tablouri (Alexandru 
Vlahuţă şi Virgiliu Cioflec). „Nu suntem 
siguri că pictorul ar fi avut o atitudine 
antisemită”, a conchis vorbitoarea. A. 
Oişteanu comentează acelaşi tablou în 
„Imaginea evreului în cultura română”: „o 
privire ironică a evreului, care încearcă să 
supravieţuiască într-o societate coruptă”. 

Academicianul Eugen Simion s-a refe-
rit la strădaniile lui de a-i edita pe toţi scri-
itorii care scriu în limba română, inclusiv 
pe cei din Israel. El şi-a manifestat satis-
facţia că a putut publica toate scrierile lui 
Mihail Sebastian, şase volume până acum 
şi mai urmează (Continuare în pag. 13)

(Urmare din pag. 11)

Bucureşti, 3-5 iunie 2015
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„PodurIle ToleraNÞeI”
două. Eugen Simi-
on i-a menţionat, în 

categoria scriitorilor evrei din România: 
pe Tudor Vianu, un model moral, un spirit 
aşezat, stabilizator, pe poetul Beniamin 
Fundoianu, reprezentant al existenţialis-
mului românesc, şi pe Nicolae Steinhardt.   

Dr. în istoria artelor Paula Popoiu, 
director general al Muzeului Naţional al 
Satului, şi-a focalizat expozeul asupra 
antropologiei culturale, punând accentul 
pe „toleranţa activă”.  Începând din 2003, 
la Muzeul sus-menţionat au fost puse 
în practică „proiecte pentru a schimba 
stereotipurile populare privind imaginea 
celuilalt”. „Populaţia evreiască, a spus 
ea, şi-a lăsat amprenta, s-a integrat în 
societatea românească”. Prezenţa po-
pulaţiei evreieşti pe teritoriul României 
este atestată de peste două milenii. Prin 

convieţuire îndelungată, a fost creat un 
dialog cultural între comunităţile evreieşti 
din Muntenia, Moldova, Maramureş şi po-
pulaţia majoritară. La Muzeul Naţional al 
Satului sunt înfăţişate aspecte tradiţionale 
ale vieţii evreieşti în România. Societa-
tea românească rurală tradiţională este 
deschisă culturilor minorităţilor naţionale, 
diversitatea fiind învingătoare. Exemple 
în acest sens: Sinagoga din lemn de la 
Piatra Neamţ; Casa Glod din satul mara-
mureşean cu acelaşi nume, casă româ-
nească locuită de evrei; case din Poienile 
Izei, tot în Maramureş, construite şi locuite 
de evrei. Tensiunile care au existat de-a 
lungul timpului au fost generate politic. 
Oamenii s-au înţeles în sat. Pentru a ilus-
tra buna interetnicitate, la Muzeul Naţional 
al Satului a fost creată Aleea Minorităţilor 
Naţionale „Acad. Nicolae Cajal”.

O lege unitarã în UE  
pentru combaterea  

ciber-antisemitismului 
Într-o lume în care „conflictele in-

ternaţionale se apropie de România”, 
în care sărăcia, protecţia mediului sunt 
probleme încă nerezolvate, sechelele 
crizei economice şi financiare se resimt, 
„creşterea intoleranţei este o ameninţare”. 
Simpozionul privind Rolul Legii, Ordinii şi 
Justiţiei în promovarea şi consolidarea 
valorilor Cartei Universale a Drepturilor 
Omului, găzduit de Parlamentul Români-
ei, reprezintă o expresie a voinţei de bună 
înţelegere interetnică şi interconfesională 
a clasei politice româneşti”, a declarat 
preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu 
Zgonea, moderatorul reuniunii. Raportând 
poziţia României faţă de Declaraţia Drep-
turilor Omului, din 1948, vorbitorul a arătat 
că ţara noastră a încercat şi încearcă să 
blocheze manifestările antisemite. „Vrem 
să construim împreună o Europă unită, cu 
un grad sporit de toleranţă şi respect faţă 
de Celălalt. Uniunea Europeană a apărut 
din necesitatea de abordare a Drepturilor 
Omului ţinând seamă de provocările se-
colului XXI... Istoria de după ’89 este plină 
de eforturile făcute de organizaţii evreieşti 
din România pentru intrarea României în 

structurile euroatlantice, plasarea ei în 
zona democraţiei pe plan internaţional. 
Avem o vastă colecţie de legi normative 
care consfinţesc drepturile minorităţilor 
naţionale. 18 minorităţi naţionale, alături 
de UDMR, au reprezentare în Parla-
ment. România a făcut paşi importanţi în 
combaterea antisemitismului. Educaţia 
este singurul instrument viabil împotriva 
intoleranţei. Un eveniment ca Podurile 
Toleranţei este extrem de important, 
pentru că ne obligă să discutăm lucruri 
sensibile, să fim atenţi la profilaxie în faţa 
răului. Vă rog să mizaţi pe mine ca prieten 
al acestei cauze”.

 „Am avut o mare bucurie şi onoare 
că, la acest workshop despre Lege, Or-
dine, Justiţie, aţi adăugat şi Educaţia”, a 
subliniat preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer. Sperăm că, prin perfectarea 

Ordonanţei 31/ 2002 şi preluarea defini-
ţiei Holocaustului din Raportul Comisiei 
„Wiesel”, Parlamentul României îşi va 
aduce o contribuţie majoră la stoparea 
unei intoleranţe agresive

Prof. univ. dr. Nasti Vlădoiu a vorbit 
despre conţinutul semantic al cuvân-
tului ”toleranţă” şi a cerut înlocuirea 
lui în cadrul viitoarelor manifestări ale 
BBR. El a abordat apoi un nou concept, 
”diplonomie”, inventat de el şi care se 
referă la identificarea interesului comun, 
complementar, la gestionarea relaţiilor 
în doi în cadrul societăţii informaţionale 
în care trăim şi în care se pune întreba-
rea ce devin antisemitismul, rasismul şi 
xenofobia. În această societate apar noi 
pericole ca ciber-antisemitismul, ciber-
xenofobia, manifestate puternic în spaţiul 
virtual. Acest fenomen trebuie combătut 
pe baza unei legislaţii în domeniu şi pre-
gătirii unor specialişti. Comentând ideile 
expuse, Erika van Gelder a susţinut că 
este nevoie de o legislaţie unitară în UE 
pentru combaterea acestor manifestări în 
lumea virtuală.

Aºa veche cum e, Declaraþia 
Drepturilor Omului este actualã

„Declaraţia Drepturilor Omului a fost 
o cotitură în istoria umanităţii”, a definit-o 
prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, fost Avocat 
al Poporului. „E un act cu valoare juridică. 
Aşa veche cum e, Declaraţia e actuală şi 
invocată. Toleranţă înseamnă în primul 
rând aplicarea drepturilor omului. Toate 
statele ar trebui să le implementeze, dar 
nu pot. De exemplu: dreptul la protecţia 
mediului... Nu întotdeauna se şi aplică 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omu-
lui […], pentru că se urmăresc interese 
private”.  

Secretar de stat Liviu Stancu a vorbit 
despre proiectele de legi în curs de pre-
gătire pentru combaterea antisemitismului 
prin completarea legislaţiei actuale. Un 
sprijin serios a fost dat şi de Institutul ”Elie 
Wiesel”. Există formule standard de com-
batere a antisemitismului şi ele trebuie 
să existe şi în legislaţia românească, a 
afirmat vorbitorul.

În încheierea acestei secţiuni,  dr. 
Aurel Vainer a sugerat organizarea unor 
cursuri despre Holocaust pentru jurişti, 
procurori, judecători, pentru ca ei să ia 
decizii în cunoştinţă de cauză. 

Eticã, filozofie ºi intoleranþã
Colocviul „Etică, filozofie şi intole-

ranţă; Un dialog interactiv”, moderat de 
dr. Alexandru Florian, directorul general 
al Institutul Naţional pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wiesel” 
( INSHR-EW), i-a avut în panel pe prof. 
univ. dr. Vasile Morar, prof. univ. dr. Mih-
nea Costoiu, IPS Ieronim Sinaitul, de la 
Patriarhia Română, cărora li s-a alăturat 
spre final şi dr. Aurel Vainer, preşedintele 
F.C.E.R.

Discuţiile s-au concentrat în jurul 
întrebării lansate de A. Florian: „Cum să 
facem ca diversele minorităţi religioase, 
etnice, rasiale sau de gen din Europa să 
aibă relaţii normale, fireşti, de comunicare 
între ele, într-o lume care este deschisă 
atât dialogului, dar, în acelaşi timp, este 
deschisă crizelor? Întotdeauna, crizele, 
indiferent că sunt politice sau economi-
ce, creează cel puţin riscul apariţiei unor 
manifestări de intoleranţă.” M. Costoiu a 
arătat că „toate religiile au în comun ideea 
de a face bine, dar (…) cel mai greu lucru 
de păstrat este echilibrul. Un proverb 
evreiesc spune că bunătatea este cea mai 
mare înţelepciune. Ecourile Holocaustului 
trebuie să vibreze perpetuu, cu mesajul 
never again (niciodată să nu se mai re-
pete)”. El a avertizat asupra „pericolului” 
ca tineretul „să fie educat exclusiv într-o 
anumită direcţie”. 

Vasile Morar a arătat că intelectualii 
au sperat că „dacă libertatea este în 
creştere, şi toleranţa e în creştere. E un 
mesaj optimist. N-a fost să fie aşa, pentru 
că între timp, ştim bine, a venit momentul 
11 septembrie, care a făcut ca optimismul 
cu privire la creşterea toleranţei în lume 
să fie atenuat”. Printre soluţiile sugerate 
a fost aceea că „deprinderile celor mici, 
care vor creşte şi ei, să fie deprinderi de 
toleranţă”. 

ÎPS Ieronim Sinaitul a evidenţiat că 
toleranţa ca iubire de aproapele este una 

dintre normele fundamentale ale creşti-
nismului şi, dincolo de valorile sociale, 
abaterea către ura sau intoleranţa faţă de 
alţii, diferiţi, este în sine o nerespectare 
a adevărului religiei, indiferent de religie. 

Dr. Aurel Vainer a amintit de mo-
mentul reinaugurarii Templului Coral din 
Bucureşti chiar în preziua Şavuotului, 
sărbătoarea primirii Torei, a Legii, şi a 
arătat că „etica este, de fapt, esenţa com-
portamentului uman, al omului devenit 
Homo Socialis. Decalogul are o valoare 
excepţională. Sunt abateri ale oamenilor 
de la respectarea Decalogului, dar el a 
avut o importanţă istorică civilizatoare 
extraordinară”. 

Dezbaterea etico-filozofică a atras 
multe şi interesante intervenţii din sală, 
printre care cele susţinute de rabinul Ra-
fael Shaffer, dr. Lya Beniamin, dr. Harry 
Kuller, Sandra Segal şi alţii.

„Diversitatea culturalã a societãþii 
româneºti este o sursã ºi,  

totodatã, un factor de îmbogãþire” 

Ministerul Afacerilor Externe a găzduit 
vineri, 5 iunie 2015, seminarul „Diplomaţia 
românească - Contribuţii ale iudaismului 
românesc. Comunitatea evreiască din 
România şi modelul intercultural româ-
nesc”. Evenimentul a fost organizat în 
perspectiva exercitării de către România 
a preşedinţiei Alianţei Internaţionale 
pentru Memoria Holocaustului (IHRA) în 
anul 2016 şi este parte a celei de-a doua 
ediţii a proiectului ”Podurile Toleranţei”, 
iniţiat de organizaţia B’nai B’rith Europa. 
În cadrul seminarului au fost dezbătute 
mai multe aspecte legate de tematica 
generală.

În deschiderea evenimentului, minis-
trul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, 
s-a referit la rolul diplomaţiei în prevenirea 
şi sancţionarea  antisemitismului, precum 
şi a oricăror alte manifestări de rasism, xe-
nofobie, discriminare rasială şi intoleran-
ţă, la nivel local, naţional, regional, trans-
regional sau internaţional. Referindu-se 
la ”Podurile Toleranţei”, el a subliniat că 
esenţa acestei iniţiative este de a educa 
tânăra generaţie în combaterea, în spiritul 
toleranţei, a antisemitismului: „Ministerul 
Afacerilor Externe susţine astfel de pro-
iecte, menite să consolideze progresele 
făcute de România în domeniul protecţiei 
drepturilor persoanelor aparţinând minori-
tăţilor naţionale. Consider că promovarea 
diversităţii, a respectului faţă de celălalt, a 
egalităţii în faţa legii şi a justiţiei, a dreptu-
rilor şi libertăţilor fundamentale reprezintă  
un principiu esenţial care trebuie să stea 
la baza funcţionării oricărui stat democra-
tic”, a declarat ministrul român de externe. 

Bogdan Aurescu a subliniat rolul major 
al comunităţii evreieşti, alături de celelalte 
grupuri de minorităţi naţionale, în dezvol-
tarea României.

Referindu-se la concluziile Raportului 
final al Comisiei internaţionale pentru 
studierea Holocaustului în România ”Elie 
Wiesel”, în care sunt formulate o serie de 
recomandări pentru statul român privind 

educarea noilor generaţii despre istoria 
Holocaustului din România, vorbitorul a 
subliniat: „După mai bine de 10 ani de la 
aceste recomandări, putem trage linie  şi 
observa o serie de paşi importanţi pentru 
sprijinirea studierii Holocaustului, astfel 
încât generaţiile tinere să descopere ade-
vărul despre această pagină dramatică de 
istorie. Astfel, în manualele pentru clasele 
VII – XII au fost introduse ore de studiere 
a Holocaustului, a fost introdus un curs 
opţional de studiere a Holocaustului pen-
tru clasele de liceu, iar la 9 octombrie, în 
fiecare an, comemorăm la nivel naţional 
memoria victimelor Holocaustului. 

Preluarea de către România a Preşe-
dinţiei IHRA (martie 2016-martie 2017) 
este expresia recunoaşterii eforturilor 
autorităţilor române de a păstra memoria 
Holocaustului prin intermediul instru-
mentelor legale 

(Urmare din pag. 12)
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„PodurIle ToleraNÞeI” 
şi administrative dezvoltate la nivel naţi-
onal şi local, inclusiv prin colaborarea cu 
societatea civilă şi organizaţiile evreieşti 
din ţară şi de peste hotare”, a adăugat 
Bogdan Aurescu.

Ministrul Afacerilor Externe  a subliniat 
că România a fost primul stat care a rati-
ficat, la 29 aprilie 1995, Convenţia-cadru 
pentru protecţia persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale.  „România, a spus 
el, a reuşit să definească un sistem-model 
pentru drepturile persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale,  acesta fiind bazat 
pe principiile solide ale Convenţiei-Cadru. 
Am realizat acest lucru prin contribuţia 
importantă a membrilor minorităţilor care 
locuiesc pe teritoriul ţării noastre, inclusiv 
a comunităţii evreieşti”.

„Democraţia este incompatibilă cu 
atitudinile revizioniste şi negaţioniste şi 
cu manifestările antisemite. Istoria trebuie 
cunoscută şi asumată. Datoria noastră 
de onoare este de a lupta într-un front 
comun împotriva oricărei manifestări de 
intoleranţă pe criterii etnice sau religioa-
se”, a declarat ministrul Aurescu la finalul 
intervenţiei sale.

La seminar a participat şi şeful dele-
gaţiei Ungariei la IHRA, Vince Szalay-
Bobrovniczky, care a transmis un mesaj 
din partea preşedintelui în exerciţiu al 
organizaţiei, Szabolcs Takacs. În interven-
ţia sa au fost subliniate obiectivele IHRA, 
dar şi eforturile statului român în ceea ce 
priveşte protecţia minorităţilor.

”Sã construim poduri  
de creativitate, nu numai  

de toleranþã”
Ambasadorul Statului Israel, E.S. Dan 

Ben-Eliezer, s-a referit la importanţa pro-
iectului ”Podurile Toleranţei”, care trans-
mite mesajul că Holocaustul nu trebuie 
uitat, iar generaţiile viitoare trebuie să 
înveţe din lecţiile trecutului. Diplomatul 
israelian a subliniat relaţiile speciale din-
tre România şi Statul Israel şi a transmis 
aprecierea guvernului israelian faţă de 
eforturile României de combatere a anti-
semitismului, rasismului şi xenofobiei. El 
a amintit de declaraţia comună semnată 
la 24 iunie 2014 de guvernele israelian 
şi român, la începutul căreia se preci-
zează că „cele două guverne reiterează 
angajamentul lor ferm pentru apărarea 
drepturilor omului şi pentru combaterea 
oricăror forme de antisemitism, discri-
minare rasială, xenofobie şi intoleranţă 
şi vor depune toate eforturile pentru ca 
generaţiile viitoare să continue să co-
memoreze tragicul episod al comunităţii 
evreieşti din România”. Ambasadorul a 
vorbit pe larg şi despre potenţialul încă 
neexploatat pe deplin al relaţiilor bilaterale 
în multiple domenii.”Să construim poduri 
de creativitate, nu numai de toleranţă, cu 
gândul la viitor”, şi-a încheiat discursul 
ambasadorul Israelului.

Răzvan Rusu, director la Ministerul 
Afacerilor Externe, a apreciat implicarea 
Forumului B’nai B’rith România în orga-
nizarea unor evenimente precum „Podu-
rile Toleranţei”. Vorbitorul şi-a exprimat 
dorinţa ca în viitor să existe o strânsă 
cooperare între MAE şi filiala românească  
a B’nai B’rith, în cadrul căreia el a afirmat 
că a descoperit “un potenţial extraordinar 
de expertiză şi de profesionalism”. De 
asemenea, el a mulţumit ambasadorului 
Statului Israel în România, E.S. Dan Ben-
Eliezer pentru sprijinul acordat dezvoltării 
relaţiilor bilaterale dintre cele două ţări, 
relaţii pe care le-a apreciat drept un model 
de succes, construit “din convingere şi nu 
din ipocrizie”. O altă dimensiune a discur-
sului său s-a referit la asumarea trecutului 
şi implicarea în activitatea IHRA (The 
International Holocaust Remembrance 
Alliance). “Asumarea pe care noi o facem 
în raport cu subiectul antisemitismului se 
face dintr-o convingere profundă”.

Ambasadorul Mihnea Constanti-
nescu a confirmat, în discursul său, 

angajamentul României cu privire la o 
acţiune solidară la nivelul întregii clase 
politice în ceea ce priveşte fenomenul 
Holocaustului şi combaterea xenofobiei 
şi intoleranţei, fenomene care, în anumite 
zone ale lumii, cunosc o recrudescenţă. 
El a subliniat importanţa realizării acestor 
demersuri în parteneriat atât cu instituţiile 
guvernamentale române cât şi alături de 
partenerii externi şi  s-a referit la viitorul 
rol al României ca preşedinte al IHRA, 
unde va depune eforturi pentru întărirea 
educaţiei cu privire la Holocaust. 

Fostul ministru al Afacerilor Externe, 
prof. univ. Adrian Cioroianu, a vorbit 
despre legătura israelienilor de origine ro-
mână cu România. Dincolo de potenţialul 
economic evidenţiat în agenda bilaterală, 
Israelul, a spus el, oferă o piaţă vastă, ne-
valorificată încă, pentru produsele intelec-
tuale, pentru că evreii de origine română 
sunt consumatori de cultură română. În 
contextul prezenţei evreilor pe teritoriul 
românesc, referindu-se la istoria relaţiilor 

dintre minoritate şi majoritate, el a afirmat 
că, începând din 1877, statul român nu 
a reuşit să integreze minorităţile. A fost 
vorba de nepricepere, dar şi de oarecare 
reavoinţă, o rezistenţă de natură culturală 
şi economică. Adrian Cioroianu a abordat 
şi problema diplomaţilor de origine evre-
iască din perioada comunistă şi a subliniat 
că ei au acţionat întotdeauna ca români, 
ca diplomaţi ai statului român.

În cadrul secţiunii ”Diplomaţia româ-
nească în sprijinul comunităţii evreieşti”, 
Erika van Gelder, preşedintele B’nai B’rith 
Europa, a prezentat semnificaţia B’nai 

B’rith, “cea mai veche organizaţie filantro-
pică evreiască înfiinţată la New York de 
12 emigranţi evrei din Germania”. B’nai 
B’rith Europa este prezentă în 25 de ţări, 
este reprezentată la Uniunea Europeană, 
Consiliul Europei, Naţiunile Unite, UNES-
CO şi, de asemenea, cooperează cu un 
număr semnificativ de ONG-uri şi instituţii 
internaţionale. Totodată, liderul B’nai B’rith 
Europa a elogiat personalitatea Prinţului 
Constantin Karadja, diplomat român din 
perioada celui de-al doilea război mondial, 
care, pentru implicarea sa în salvarea 
vieţii a peste 51.000 de evrei, a fost distins 
cu titlul de “Drept între Popoare” de către 
Institutul Yad Vashem din Israel. Totoda-
tă, ea s-a referit la importanţa legăturilor 
umane dintre evrei şi români. Cu aceeaşi 
ocazie, Ministerul Afacerilor Externe a 
primit o plachetă comemorativă dedicată 
diplomatului Constantin Karadja. 

Ing. José Iacobescu, preşedintele 
BBR, a abordat de asemenea această 
problemă şi a evocat demersurile unor 

diplomaţi români în perioada celui de-al 
doilea război mondial pentru salvarea 
evreilor, mai ales al lui Florin Manoliu, 
diplomat în Elveţia, datorită căruia lu-
mea a aflat ce se întâmpla la Auschwitz 
şi a fost oprită deportarea evreilor de la 
Budapesta. 

Irina Marin Cajal, subsecretar de 
stat la Ministerul Culturii, s-a referit la 
personalitatea lui Adolphe Abner Stern 
(1848-1931), diplomat, avocat, traducător 
şi jurnalist. În anul 1880 a primit cetăţenia 
română, devenind un apreciat traducător 
şi o emblematică figură a culturii române. 

El a fost şi un apreciat militant pentru 
drepturile evreimii din România, mai 
ales în calitatea de deputat (1922-1926) 
din partea Partidului Naţional Ţărănesc. 
De asemenea, vorbitoarea s-a referit la 
acţiuni culturale întreprinse de lideri ai 
F.C.E.R. împreună cu instituţii ale statului 
român, care au avut loc după Revoluţia 
din 1989. Prin eforturi conjugate, s-au 
făcut paşi în combaterea intoleranţei şi 
extremismului. 

Alina Oroşan, director la Direcţia Drept 
Internaţional a MAE, a vorbit despre mo-
delul cultural românesc pentru minorităţile 
naţionale. 

Carmen Dumitriu, custode la Muzeul 
de Istorie a Evreilor din România, a scos 
în evidenţă rolul Radioului public şi al 
fostului său director, Eugen Preda, în 
promovarea politicii României de sprijinire 
a minorităţilor naţionale.

În concluzia seminarului, Erika van 
Gelder a subliniat că nivelul la care s-a 
ajuns acum nu s-ar fi putut realiza acum 
20 de ani. „În cele trei zile am realizat 
obiectivele noastre, de a educa, a in-
forma, a comunica punctele noastre de 
vedere şi generaţiei tinere”. 

José Iacobescu, vorbind în numele 
BBE şi BB Internaţional, a subliniat că un 
concept a fost transformat în realitate. El 
a mulţumit Ministerului de Externe pentru 
colaborare, care trebuie să continuie.

Distincþii oferite  
de B’nai B’rith România

Cu ocazia Seminarului, preşedintele 
B’nai B’rith România a acordat o serie 
de Diplome de Excelenţă unor persoane 
implicate în combaterea antisemitismului, 
discriminării şi rasismului şi promova-
rea proiectului ”Podurile Toleranţei”. 
Printre cei distinşi au figurat ministrul 
român de externe Bogdan Aurescu, 
Erika van Gelder, preşedintele BBE, 
Paul Schwartz, vicepreşedinte F.C.E.R., 
preşedinte C.E.B., subsecretar de stat 
Irina Cajal Marin, Tova Ben-Nun Cherbis, 
preşedintele Fundaţiei ”Lauder-Reut”, 
Răzvan Rusu, director MAE. Eva Galam-
bos, redactor la ”Realitatea Evreiască”, 
a primit o Diplomă de Excelenţă pentru 
activitatea sa jurnalistică şi ca secretar 
general al BBR. Erika van Gelder a în-
mânat o distincţie din partea BBE lui José 
Iacobescu, preşedintele BBR.

(Urmare din pag. 13)

Aprecieri elogioase de la participanţii externi
După încheierea manifestării, oaspeţii de peste hotare 

care au luat parte la ediţia 2015 a „Podurilor Toleranţei” au 
transmis la Bucureşti mesaje din care rezultă satisfacţia faţă 
de modul în care au fost organizate evenimentele şi faţă de 
participarea autorităţilor române în desfăşurarea activităţilor.

„Locurile alese pentru ateliere - Ministerul Culturii, Pa-
latul Parlamentului şi Ministerul Afacerilor Externe - au fost 
semnificative. Acest lucru a demonstrat susţinerea oficială şi 
implicarea guvernamentală în proiect”, au scris reprezentanţii 
B.B. Turcia, Ceki Kazmir şi Metin Delevi, care au consierat că 
şi „concertul de la Operă a fost un eveniment cultural de nivel 
înalt”. Concluzia? Acest proiect „a fost pregătit exact în acest 
scop: educaţie pentru toleranţă, deschiderea de noi orizonturi 
pentru dialog şi familiarizarea cu „celălalt”, deoarece acestea 
sunt singurele modalităţi de a lupta împotriva intoleranţei şi 
discriminării de orice fel, inclusiv împotriva antisemitismului”.

Puncte de vedere împărtăşite şi de Grigorij Mesežnikov, 
de la B.B. Tolerancia, din Slovacia, care spunea că ediţia 
bucureşteană a pus în evidenţă rolul educaţiei în combaterea 
antisemitismului, modul în care imaginea evreului în viaţa 
publică a României, în cultură şi artă a influenţat atitudinea 
politicienilor şi a poporului român înaintea evenimentelor 
tragice din perioada celui de-al doilea război mondial. „Mani-
festarea de la Bucureşti a creat prilejul de a aprecia stadiul în 
care se află studiul Holocaustului în România şi de a identifica 
dificultăţile cu care se confruntă în continuare comunitatea”, 
a scris Grigorij Mesežnikov, care a mai apreciat că „experienţa 
acumulată în România, în special în domeniul cooperării 
comunităţilor evre ieşti cu autorităţile guvernamentale,  poate 
sprijini activitatea lojilor BB din alte ţări europene”.

„Prelegerile educaţionale şi culturale, la fel ca şi specta-
colul, au fost informative, interesante şi bine organizate. Am 
fost impresionat de implicarea factorilor politici şi religioşi la 
nivel înalt. Promovarea toleranţei şi a educaţiei tinerilor este 

foarte importantă, iar participarea lor la eveniment reprezintă 
o sursă de inspiraţie”, a afirmat Frank Telling-Saphar, de la 
BB „Polin”, din Varşovia.

Solomon Bali, preşedintele B’nai B’rith Bulgaria, s-a de-
clarat impresionat de faptul că 400 de elevi  au participat „la 
o dezbatere cu privire la amintirea Holocaustului, discută, îm-
părtăşesc opinii şi sunt atât de activ implicaţi”. „Este o surpriză 
foarte plăcută pentru mine să văd că proiectul extins a fost 
susţinut de elita politică şi de către instituţiile fundamentale 
din România. Trebuie să recunosc, de asemenea, că a fost 
o adevărată plăcere să văd că acest sprijin a fost sincer şi 
profund motivat şi că toţi politicienii, cu care ne-am întâlnit în 
timpul şederii noastre în Bucureşti sunt prieteni adevăraţi ai 
poporului evreu”, a declarat Solomon Bali.

Participarea unui număr de 400 de elevi (majoritatea ne-
fiind evrei) la evenimentul organizat în prima zi a manifestării 
„Podurile Toleranţei” i-a stârnit admiraţia Francescăi Cadeddu, 
de la Universitatea din Cagliari (Italia), care a scris, între altele: 
„Partea cea mai uluitoare a fost (...) participarea şcolilor. Ca 
specialist în domeniul educaţiei şi religiei, cred că activitatea 
Complexului Educaţional Lauder-Reut şi a altor şcoli are o 
imensă valoare”. Experta mai consideră că „autorităţile, asocia-
ţiile şi organizaţiile educaţionale trebuie să facă eforturi pentru 
a sprijini această participare şi a o dezvolta, inclusiv în ediţia de 
anul viitor. Cred că trebuie alocat şi mai mult timp dezbaterilor 
şi că trebuie să fie invitaţi experţi străini şi reprezentanţi ai 
altor proiecte ale Podurilor Toleranţei de peste hotare”, afirmă 
Fr. Cadeddu, care este de părere că „toate sesiunile au fost 
echilibrate” şi că „organizarea seminariilor a fost foarte bună”.

„Podurile Toleranţei constituie o ocazie deosebită de a 
lupta împotriva antisemitismului prin forţa istoriei, a memoriei, 
cunoştinţelor şi legislaţiei. Manifestarea constituie prilejul de a 
sădi în inima tinerilor respectul pentru demnitatea umană”, a 
mai spus experta din Italia.

Bucureşti, 3-5 iunie 2015



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 452-453 (1252-1253) - 1 - 30 iunie 2015  15

Universitatea din 
Iaşi şi la alte Uni-

versi tăţ i  româneşt i  ş i  europene,  
sfârşitul secolului al XIX-lea – sfârşitul 
celui de-al doilea război mondial”; şi ex-
trinsecă – primă publicaţie din Colecţia 
„Dagheş” a aceleiaşi edituri. 

„Evreii din Hârlău” e construită cu 
rigoarea istoricului şi iubirea pentru locul 
unde s-a născut, a copilărit, a mers la 
şcoală cunoscutul om de ştiinţă, comen-
tator de literatură şi poet; ştetl-ul moldo-
venesc din care, sufleteşte, n-a plecat 
vreodată. Carol Iancu şi-a împlinit astfel 
o covârşitoare datorie morală faţă de 
comunitatea evreilor din Hârlău, părinţi, 
primii dascăli. Datoria de a nu uita poves-
tirile înaintaşilor şi a le lăsa posterităţii cu 
instrumentele istoricului. Despre virtuţile 
ştiinţifice ale cărţii au vorbit istorici repu-

Capitole de istorie  
micro ºi macro-comunitarã  

a evreilor români
(Urmare din pag. 9)

- Evaluare generală?
- Deşi anul 2014 a fost ploios, numărul 

turiştilor a crescut. Un mare merit revine 
administratorilor: regretatul Iancu Isidor 
z.l., fost administrator la CIR Borsec, 
care s-a străduit să creeze oaspeţilor 
o atmosferă familială, 
în condiţii mai puţin 
favorabile sub raportul 
distanţei faţă de Capi-
tală. La CIR Eforie Nord 
am avut două tabere 
„muzicale”: Corul „Ma-
cabi” din Piatra Neamţ 
şi Corul „Hazamir” din 
Bucureşti. Coriştii s-au 
simţit minunat. Şi nu 
numai ei. Oricine a făcut 
un sejur acolo. Mulţu-
mesc  administratorului 
Gheorghe Turoi şi soţiei 
sale, Sofiţa. La CIR „Be’ 
Yahad” Cristian numă-
rul turiştilor a crescut 
cu 49% în 2014 faţă de anul precedent. 
Numai în cele două tabere „Mahane 
Mişpahot” ale JCC-ului au fost câte 120 
de participanţi în fiecare. Este reuşita 
administratorului Mihaela Băclăşanu, a 
maşghiah-ului Meir Phaina, a colectivu-
lui. Primul CIR care a obţinut, în 2014, 
certificatul de caşrut din partea rabinului 
Rafael Shaffer, reînnoit în 2015. 

- Proiecte?
- Să construim, la CIR Borsec un bloc 

alimentar modern, să reabilităm Vila nr. 1, 
inclusiv mansarda. Să restaurăm sinago-
ga, să modernizăm Vila nr. 2, Vila „Mira” 
- Eforie Nord se află lângă Sanatoriul 
balnear al spitalului din oraş. Dar, ca să 
fie folosită şi-n sezonul rece, ar fi nevoie 
de instalaţii de încălzire. Vrem să cumpă-
răm terenul de lângă Hotel „Petrolul”, să 
montăm gard nou, să creăm spaţiu verde. 
La CIR „Be’ Yahad”, să facem reparaţii 
interioare şi exterioare, să amenajăm 
mansarda, să dotăm cu grupuri sanitare 
camerele din vila veche, să schimbăm 
mobilierul, să punem televizoare în toate 
camerele. Sigur, în limita fondurilor primite 
de la Joint şi Fundaţia „Caritatea”. 

- Rolul CIR-urilor în viaţa comunitară?
- Constă în creşterea gradului de 

socializare, instruire iudaică, crearea 
unui climat de bună interetnicitate, dialog 
interconfesional. Ultimele consideraţii fac 
trimitere la cele şapte tabere cu partici-
panţi din afara F.C.E.R.: Şcoala „Lauder”, 
Institutul Politehnic Bucureşti, asociaţii 
anti-tero. Pentru 2015, se preconizează 
zece asemenea tabere. 

- Dificultăţi?
- Nevoia de sprijin mai puternic din 

partea preşedinţilor de comunităţi care 
să popularizeze CIR-urile. Mulţumesc 
preşedinţilor de comunităţi din Iaşi, Te-
cuci, Bucureşti, ing. Abraham Ghiltman, 
ing. Iancu Aizic, ing. Paul Schwartz, care 
au înţeles asta.

- În ce măsură CIR-
urile aduc venituri, în ce 
măsură „înghit” bani?

- Deşi  CIR-ur i le 
sunt subvenţionate de 
F.C.E.R. şi Joint, prin 
JCC, încercăm să li-
mităm cheltuielile şi 
să mărim contribuţiile 
beneficiarilor. 

- Cine-s ei?
- Membri de toate 

vârstele ai comunităţii, 
salariaţi, dar şi oameni 
din afara sistemului.

- Bucurii?
- Scrisorile de mul-

ţumire: cum s-a făcut 
Pesah 5775 la CIR „Be’ Yahad”: sem-
nează prof. Keren Darmon de la Şcoala 
„Lauder”; Şavuot 5775 – la Vila „Mira”: 
semnează: Doina Munlescu, Anca Mihă-
ilescu, Cornelia Stănescu.

- O sinteză?
- Nimic nu se face fără muncă, entu-

ziasm, dragoste de oameni, privire spre 
viitor.

IULIA DELEANU

La cIR-uri, oamenii vin oaspeþi 
ºi pleacă prieteni

Interviu cu şeful Biroului Administrare Patrimoniu Imobiliare-Provincie,  
şeful Oficiului CIR-uri pe ţară, ing. EMIL ROSNER 

Răsfoiesc la întâmplare unul din chestionarele de opinie „Părerea dumneavoas-
tră contează”, puse la dispoziţie, teanc, de şeful Oficiului CIR-uri pe ţară, ing. Emil 
Rosner. Citesc: Grancea Maria. A fost la CIR „Be’ Yahad” Cristian între 14-17 mai 
2015. Întâlnesc superlative aproape pentru fiecare întrebare. „Oamenii vin oaspeţi 
şi pleacă prieteni”, spune interlocutorul. „În aceeaşi perioadă, la CIR – Vila Mira din 
Eforie Nord a avut loc a 11-a ediţie a reuniunilor anuale dedicate vieţii CIR-urilor, 
cu participarea conducerii F.C.E.R şi a Joint-ului. Un dublu eveniment, fiindcă tot 
atunci am inaugurat sistemul de video-conferinţe, prezentând participanţilor grafice, 
tabele sintetice, fotografii”. 

Martie - autorităţile israeliene şi-au 
rechemat în ţară ministrul acreditat la 
Bucureşti. În urma retragerii ministrului 

Israelului la Bucureşti, în anul 1951, 
apoi a ministrului României la Tel Aviv, 
în 1952, oficiile diplomatice ale celor 
două ţări au fost conduse, până în 
anul 1957, de câte un însărcinat cu 

afaceri ad-interim.
2/3 mai - autorităţile române au dispus arestarea 

liderului sionist Abraham Leib Zissu.
12 iulie, Tel Aviv - ministrul de externe israelian M. 

Sharett a declarat, la o întâlnire sionistă publică, urmă-
toarele: „E locul să spun aici ceea ce guvernul gândeşte: 
sioniştii arestaţi în R.P.R. au drept la această ţară şi acest 
Stat. Ei au luptat decenii pentru independenţa naţională. 
Cerem eliberarea sioniştilor arestaţi, în numele guver-
nului şi al poporului evreu”.

August - Congresul H. O. R. alege o nouă condu-
cere, formată din avocat Tully Rosenthal, inginer Alfred 
Rosen şi avocat M. Cotic. Ca linie politică, asociaţia era 
apropiată formaţiunii politice MAPAI.

28 august, R.P.R. - Baruch Niv (n. 1899, Krinki - 
Polonia) a fost numit însărcinat cu afaceri ad interim al 
Israelului în România.

4 septembrie, Ierusalim -  într-o rezoluţie a celui 
de-al XXIII-lea Congres Mondial Evreiesc*, cu referire 
la „dreptul la emigrare”, este exprimată „durerea şi 
îngrijorarea pentru arestaţii sionişti din România”, apre-

ciindu-se însă „cu recunoştinţă faptul că 
Guvernul român admite emigrarea spre 
Israel”. Forul sionist se adresa autorită-

ţilor române cu cererea eliberării celor 
arestaţi şi permiterii emigrării acestora 
împreună cu familiile lor.

31 decembrie, Haifa - sosirea, 
cu nava „TRANSILVANIA”, a primei 
expoziţii din România organizată în Israel. Aceasta era 
dedicată aniversării a patru ani de la proclamarea R.P.R.

Dr. FLORIN C. STAN

* Congresul Mondial Evreiesc - organizaţie înfiinţată în anul 1936, 
la Geneva, cu scopul apărării drepturilor evreilor de pretutindeni. În 
România a avut o filială până în anul 1952. Secţia din România a 
fost condusă de un Comitet Central din care au făcut parte rabinul 
Al. Şafran, dr. W. Filderman, Wilhelm Fischer, Jean Cohen, Mişu 
Benvenisti, A. Schwefelberg, Kiva Orenstein, Moţi Moscovici, 
Abraham Feller ş.a.

Continuăm trecerea în revistă a principalelor 
momente din istoria relaţiilor diplomatice  

româno-israeliene.

Relaþii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1950)

Comunitatea evreiascã la TVR
Ediţia emisiunii „Convieţuiri” din data de 27 mai, moderată de Camelia Văca-

ru,  l-a avut ca invitat pe vicepreşedintele F.C.E.R., preşedinte al C.E.B., ing. Paul 
Schwartz. Vorbitorul a abordat mai multe subiecte de actualitate, referindu-se la 
patrimoniul de cult al comunităţii evreieşti din România, în special la Sinagoga din 
Constanţa, precum şi la evenimentul reinaugurării Templului Coral din Capitală cu 
ocazia sărbătorii de Şavuot. Cu acest prilej, F.C.E.R. a organizat un eveniment-dez-
batere intitulat „Decalogul – fundament al justiţiei”, la care au participat numeroase 
personalităţi. “Aş vrea în primul rând să subliniez discursurile preşedintelui Româ-
niei, al prim-ministrului şi al Patriarhului Daniel. Ne luptăm să scoatem la lumină, să 
amintim contribuţia evreilor la dezvoltarea întregii societăţi româneşti. [...] Templul 
Coral, construit acum 150 de ani, era un templu extraordinar la vremea respectivă. 
El este o copie fidelă a Templului din Viena (n.r. Leopoldstädter Tempel, distrus de 
nazişti in 1938) […] Spre fericirea noastră, cu mult sprijin şi înţelegere din partea 
oficialităţilor române în principal, dar şi a unor organizaţii internaţionale, timp de opt 
ani s-a lucrat la refacerea acestui templu.” 

Vicepreşedintele Paul Schwartz a menţionat necesitatea renovării Sinagogii din 
Constanţa, monument arhitectonic care poate deveni un obiectiv cultural major pe 
harta turistică a vechiului oraş de la malul Mării Negre. “Eu sunt convins că Sinago-
ga din Constanţa se va putea reface mult mai repede. După cum aţi putut vedea, 
templul era superb. Este foarte aproape şi de port, şi de cazinou, şi de moschee. 
Ar mări gradul de atractivitate pentru turiştii din toată lumea.”

Norman Manea revine în Suedia
Scriitorul Norman Manea revine în atenţia presei suedeze cu volumul de povestiri 

“Octombrie, ora opt”, apărut, în traducerea reputatei traducătoare Inger Johansson, 
la Editura 2244, conform unui comunicat trimis la redacţie de autor, preluat de pe 
Hotnews.ro. Acesta este al treilea volum de Norman Manea publicat în limba suedeză, 
după “Întoarcerea huliganului” (2012) şi “Vizuina” (2013). Asemenea celor precedente, 
şi acest titlu s-a bucurat de reacţii entuziaste din partea presei, majoritatea semnate 
de recenzenţi care sunt, deopotrivă, scriitori. Astfel, revista “Dagens bok” scrie că 
Norman Manea este “un gigant al literaturii române”, în timp ce “Dagens Nyheter” 
aminteşte faptul că scriitorul român şi-a clădit, prin toate cărţile publicate până acum, 
reputaţia unui candidat serios la Premiul Nobel. În “Göteborgs Posten”, scriitorul Ulf 
Eriksson compară proza lui Norman Manea cu cea a lui Thomas Mann sau Hugo 
Claus, descriind-o ca fiind “concretă, savuroasă, grotescă, intuitivă şi totodată intensă, 
aluzivă şi deseori parodică”. În “Sydsvenskan”, scriitoarea Eva Ström descrie cartea 
în termeni similari, considerând-o o lucrare excelentă pentru cititorii care vor să intre 
în contact cu opera lui Norman Manea, o carte ”scrisă fără compromis”, ”de o forţă 
deosebită”.Scriitorul Kaj Schueler îşi deschide cronica din “Svenska Dagbladet” cu 
observaţia că Norman Manea, asemenea lui Imre Kertész, a transformat experienţa 
lagărului în ”literatură memorabilă”

În ultimul timp, Norman Manea a devenit o prezenţă constantă în cotidianului 
naţional suedez “Dagens Nyheter”, care îi publică un amplu interviu cu ocazia apa-
riţiei celui mai recent volum, dar şi în contextul împlinirii a 70 de ani de la eliberarea 
lagărelor naziste. Printre temele abordate se numără copilăria în deportarea din 
Transnistria, ataşamentul faţă de limba română, exilul în Statele Unite, recrudescenţa 
antisemitismului. Norman Manea îşi va întâlni cititorii suedezi în această toamnă, când 
va participa la mai multe programe organizate la Târgul de Carte de la Göteborg şi 
la sediul Institutului Cultural Român de la Stockholm. (B.M.)

taţi, autorităţi locale, lideri comunitari cu 
prilejul lansărilor mai vechi de la Hârlău 
şi Bucureşti. Din punct de vedere al citito-
rului profan, însă, emoţionează elementul 
narativ auctorial sau extras din mărturiile 
altor evrei din Hârlău, unii – iluştri, desco-
perite în arhivele din ţară şi străinătate. 
Emoţionează ilustraţiile: o ceremonie de 
Bar Miţva, sinagoga din Hârlău – unde se 
dezvăluie mai adânc sufletul evreiesc?! -,  
tineri sionişti din ştetl, grupuri de evrei în 
detaşamentele de muncă forţată în anii 
legislaţiei rasiale… 

Monografia despre evreii din Hârlău 
pune reflectorul asupra unui univers în 
bună parte distrus de Holocaust: uni-
versul idiş. Oricine a trăit într-un ştetl 
est-european şi-l va recunoaşte-n carte. 
O carte de pionierat; pentru că una e 
jurnalul fracturat scris de amatori, alta – 
edificiul solid al unui experimentat istoric. 

La o primă ochire asupra „Profesori-
lor şi studenţilor evrei…”, prin cuvântul 
introductiv la  cartea de debut a Colecţiei 
„Dagheş”, scris de prof. univ. dr. Alexan-
dru Florin Platon, ţi se revelă faptul că 
începutul a fost făcut cu dreptul. Co-auto-
rii, cercetători ai unor prestigioase centre 
universitare din România şi Franţa, au 
tratat subiectul vast, complex, sensibil, 
pe coordonate de „anchetă”: „ponderea 
numerică a profesorilor şi studenţilor 
evrei, studiile preferate de aceştia din 
urmă; reconstituirea unor cariere şi bio-
grafii individuale; raporturile între studenţi 
evrei şi neevrei înainte de primul război 
mondial şi în perioada interbelică”. Au 
fost puse sub lupă: „mutaţiile sociale, 
culturale, politice din România care au 
influenţat plecările în străinătate”; sta-
tutul profesorilor şi studenţilor evrei în 
anii Shoah-ului; elementele stimulative 
ale acestei „peregrinări academice”: 
„situaţia juridică şi politică de marginali-
zare, adeseori, de excludere” a evreilor 
din România; conflictele dintre studenţii 
creştini şi evrei în noul context politic cre-
at după întregirea României de la 1918; 
„ascensiunea extremismului de dreapta 
din ultimul deceniu interbelic”. 
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Ambasada Statului Israel şi Fundaţia 
“Seherezada” au invitat-o la Bucureşti 
pe Linor Abargil, luptătoare împotriva 
violenţei sexuale. Fostă Miss Israel şi 
Miss World 1998, după ce a câştigat 
concursul de frumuseţe în Israel, Linor 
a fost violată. Avea 18 ani şi ceea ce i 
s-a întâmplat a fost o traumă de care cu 
greu a scăpat. Dar, spre deosebire de 

sute şi sute de victime ale violenţei sexu-
ale – femei, bărbaţi şi copii, deopotrivă, 
care au ales tăcerea – Linor a decis să 
vorbească şi să-şi facă un program prin 
care să demaşte acest gest, considerat 
până de curând tabu în societate. Ea şi-a 
dat seama că dezvăluirea acestui act 
abominabil va avea două consecinţe: pe 
de o parte, fapta devine publică,  vinova-
tul este trimis în judecată şi sancţionat; 
pe de altă parte, victimele care şi-au 
făcut curaj să vorbească, se eliberează 
de trauma suferită şi de sentimentul de 
vinovăţie că, pe undeva ar fi ajuns în 
această situaţie din cauza  gesturilor lor.

Drumul, străbătut de Lior Abargil de 
la postura de victimă la cea de lideră a 
campaniilor împotriva violenţei sexuale, 
nu a fost uşor. La Bucureşti, ea a  vorbit 
despre viaţa ei atât în cadrul unei con-
ferinţe de presă cât şi după prezentarea 
filmului documentar ”Brave Miss World”, 

în sala VIP a Cinema City, AFI Palace 
Cotroceni. Actriţa Maia Morgenstern care 
a moderat  dezbaterile la prezentarea 
filmului, a subliniat importanţa temei 
abordate, afirmând că este o seară 
specială. Prezent la eveniment, E.S. 
Dan Ben-Eliezer, ambasadorul Statului 
Israel, a subliniat că violenţa faţă de 
femei se înscrie în categoria încălcării 
drepturilor omului. Israelul, a arătat el, 
ia măsuri împotriva acestui fenomen 
şi sprijină victimele. Este important să 
se facă programe în acest domeniu iar 
Linor Abargil, prin întreaga ei atitudine şi 
acţiune, s-a dovedit a fi o femeie cura-
joasă. Wajiha Haris, preşedinta Fundaţiei 
“Şeherezada”, a subliniat importanţa 
evenimentului în contextul combaterii 
violenţei, o preocupare a Fundaţiei pe 
care o conduce. Parlamentarul Florin Ior-
dache, vicepreşedintele Camerei Depu-
taţilor, a considerat filmul un manifest pe 
tema combaterii violenţei şi a felicitat-o 
pe Linor pentru curajul ei. Din partea Mi-
nisterului Muncii a vorbit Dragoş Pelmuş, 
secretar general al Departamentului 
pentru Egalitate de Şanse între Femei 
şi Bărbaţi. El a calificat subiectul ca unul 
deosebit de sensibil, care preocupă şi 
România, menţionând că Departamentul 
a elaborat un proiect care se ocupă de 
victimele violenţei domestice.

Prin puterea exemplului ei, Linor a 
determinat numeroase persoane (femei, 
bărbaţi, chiar şi copii) să vorbească 
despre consecinţele traumelor prin care 
au trecut şi să arate cât de extinsă este 
violenţa sexuală. Un sprijin demn de 
menţionat în lupta ei a fost şi religia. 
Credinţa în Dumnezeu, în preceptele 
iudaice, i-au dat tăria de a-şi duce la 
bun sfârşit dificila sarcină pe care şi-a 
asumat-o.

EVA GALAMBOS

Alexandru Hausvater – Premiul  
UNITER pentru întreaga activitate
Regizorul Alexandru  

Hausvater a fost distins, 
la Gala UNITER 2015, cu 
Premiul pentru întreaga 
activitate. Artist cu o vizi-
une originală, Hausvater 
este cunoscut ca un regizor 
care adoptă soluţii îndrăz-
neţe şi moderne în piesele 
pe care le pune în scenă. 
Este cunoscut în ţară şi în 
străinătate, fiind nu numai 
regizor, ci şi profesor la diferite instituţii 
de teatru. Imigrat în copilărie în Israel, 
el a studiat atât acolo, cât şi în Irlanda 

şi Canada unde a avut o 
bogată activitate. A revenit 
în România după 1989 şi 
de atunci a regizat la diferite 
teatre româneşti şi străine.

În discursul de accep-
tare a premiului, el a atras 
atenţia asupra necesităţii 
reînnoirii concepţiilor regi-
zorale în teatrul românesc 
şi a cerut implicarea cât mai 
multor tineri în viaţa teatra-

lă. ”Trebuie să facem loc tinerilor atât în 
teatre cât şi la conducerea acestora”, a 
declarat el. (E.G.)

Marele Premiu al juriului Festivalului de la Cannes - 
pentru o peliculă despre Auschwitz

Marele Premiu al juriului Festiva-
lului de la Cannes pe acest an, cea 
de-a doua distincţie ca importanţă 
după ”Palme d’Or”, a fost câştigat 
de filmul ”Fiul lui Saul” de regizorul 
maghiar evreu Nemes Jeles László. 
Acţiunea filmului se desfăşoară în 
lagărul de concentrare de la Aus-
chwitz, eroul, Saul, fiind membru 
al ”Sonderkommando”, unitatea 
deţinuţilor evrei care îi conduceau 
pe evrei spre camerele de gazare şi 
apoi scoteau cadavrele şi le duceau 
la crematoriu. Saul crede că într-
unul dintre copiii morţi îl recunoaşte 
pe fiul său şi începe să caute un 
rabin pentru a-l înmormânta.  

Regizorul a declarat că, prin 
acest film, a dorit să sensibilizeze 
generaţia tânără care ştie prea puţin 
despre grozăviile lagărelor morţii, 
despre tragedia evreilor din Ungaria 

şi a evreimii europene, în general. 
Regizorul francez Claude Lanz-

man, autorul unui film documentar 
de aproape zece ore, intitulat 
”Şoah”, l-a felicitat prin telefon pe 
Nemes László. ”Memoria Holoca-
ustului este prezentă până astăzi 
în Europa, din cauza nimicirii po-
pulaţiei evreieşti. Acest sentiment 
ne însoţeşte în fiecare zi, iar pentru 
Ungaria situaţia este cu atât mai 
dureroasă, cu cât de-acolo au fost 
deportaţi cei mai mulţi evrei: în 
numai opt săptămâni, 500.000 de 
persoane, printre care 100.000 de 
copii, majoritatea trimisă imediat 
în camerele de gazare. Şi acest 
lucru nu a fost explicat şi analizat 
corespunzător  nici până astăzi”, a 
declarat regizorul la conferinţa de 
presă de după preluarea premiului 
(E.G.)

Expoziþia internaþionalã  
„Anne FRANK – O istorie pentru prezent”

Organizaţia Tikvah din Oradea, în 
colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi”, a prezentat, la Iaşi, expoziţia 
internaţională „Anne FRANK – O istorie 
pentru prezent” . Vernisajul acestui eveni-
ment expoziţional, inclus în agenda Fes-
tivalului Internaţional al Educaţiei – FIE 
2015, a avut loc în ziua de 22 mai 2015, 
în prezenţa doamnei Caroline Seebregts, 
şefă a Departamentului Cultură şi Presă 
la Ambasada Olandei la Bucureşti, şi a 
doamnei Emilia Teszler, preşedinta Aso-
ciaţiei Tikvah.

Concepută în format bilingv (română 
şi maghiară), expoziţia prezintă Holo-
caustul prin prisma vieţii Annei Frank şi 
îi îndeamnă pe vizitatori să reflecteze 
asupra oricăror discriminări şi asupra 
consecinţelor încălcării principiilor demo-
craţiei liber-consimţite. Pe toată durata 
expoziţiei se prezintă filmul documentar 
“The Short Life of Anne Frank” şi astfel, 
după cuvinte, vine imaginea care comple-
tează şi răscoleşte.

La vernisaj, Emilia Teszler, a cărei 
mamă este una dintre supravieţuitoarele 
lagărului de la Auschwitz, a relevat faptul 
că “Jurnalul” dezvăluie ce a însemnat să 
fii copil evreu şi să te ascunzi în timpul 
ocupaţiei naziste şi cum se trăia fiecare 
moment al zilei cu teama de a fi desco-
perit.

Caroline Seebregts, din partea Am-
basadei Olandei, a mulţumit Organizaţiei 
Tikvah din Oradea şi a exprimat aprecieri 
pentru pasiunea, interesul şi eforturile 
depuse pentru ca generaţia tânără să 
cunoască evenimentele tragice din timpul 
celui de-al doilea război mondial.

Expoziţia arată că testamentul Annei 
este încă viu şi foarte actual în lumea de 
azi, bântuită încă de atâtea conflicte şi de 
atâta intoleranţă.      .

MARTHA EŞANU   

Klezmerii 
din Bucureºti 

aplaudaþi 
la Palatul 

Brâncovenesc
După mini-concertul susţinut în Par-

cul Herastrău cu ocazia Zilei Europei, 
o nouă reuşită marca BKB (Bucharest 
Klezmer Band) s-a desfăşurat, în 
aplauzele unui public cald şi vibrant, 
cu ocazia Nopţii Albe a Muzeelor, un 
eveniment internaţional devenit tradiţie 
şi în România.

Trupa Klezmer a fost invitată să 
concerteze în ambianţa minunată a Pa-
latului Brâncovenesc de la Mogoşoaia, 
în faţa numeroşilor vizitatori, pasionaţi 
de artă .

 Timp de aproape două ore, în Sala 
Scoarţelor a Muzeului Palatul Mogo-
şoaia, BKB şi invitatele sale, Maia 
Morgenstern şi Carla Lifşin, au împletit 
folclorul românesc cu muzica klezmer 
într-un spectacol antrenant, finalizat 
cu ovaţii şi ropote de aplauze. Pe lân-

gă repertoriul deja consacrat, BKB a 
prezentat şi câteva piese noi, primite 
cu entuziasm de întreaga audienţă, iar 
la final organizatorii au oferit solistelor 
buchete de irişi albaştri.

 Bucharest Klezmer Band îi mulţu-
meşte doamnei Mădălina Mirea, de la 
Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti 
de la Mogoşoaia, pentru buna organiza-
re a concertului cu ocazia Nopţii Albe a 
Muzeelor ediţia 2015.

Sonia Palty, un om care rămâne mereu printre noi 
Anul petrecut în Transnistria i-a pecetluit viaţa. „Evrei, treceţi 

Nistrul!”, cartea despre deportările evreilor în Transnistria, apă-
rută în 1981, la Editura Papyrus – Tel Aviv, prima care vorbea 
lumii despre Holocaust în România, avea să fie 
tradusă în multe limbi ale pământului. În România 
a fost publicată abia după ’89. Sonia Palty z.l. a 
găsit în ea tăria sufletească să aducă la suprafaţă 
dureri, până atunci nerostite. Continua, pe alt plan, 
profesiunea de fotograf-artist a unchiului ei, Aurel 
Bauch, în casa căruia se întâlneau, prieteni, Geo 
Bogza, Miron Radu Paraschivescu, Victor Brauner, 
Traian Şelmaru… În locul aparatului de fotografiat, 
Sonia a folosit laserul. Ea n-a brodat reflecţii despre 
„mirosul morţii”, fiindcă mirosul acesta l-a simţit 
aievea: evrei puşi să sape şanţuri şi mitraliaţi; cis-
terne din care se vărsa apă tare; cadavre care ard. 
A văzut cum se moare prin îngheţ: acul seringii care se rupe 
în pulpa îngheţată a unui tânăr de 23 de ani. Cartea a scris-o 
cu puterea de a se indigna în faţa nepăsării care domneşte în 

lume. În anii de după război, pe şantierul unde lucra – încă nu 
făcuse Alia – şi-a recunoscut doi dintre foştii torţionari: locote-
nentul Capelean, şeful de fermă Gogleaţă. A depus plângere 

împotriva lor. Rezultatul? Convocată de Securitate: 
să tacă din gură. Cei doi erau „necesari construirii 
socialismului”… Sonia n-a tăcut. 

Viaţa ei personală – a emigrat în Israel în 1961 – 
este o victorie asupra morţii: soţie, mamă, bunică… 
Publicistica ei, până în ultimii ani, este o trântă cu 
orice înseamnă compromis, ipocrizie, versatilitate. 
Când am cunoscut-o – revenise-n România după 
’90 – simţeai, ascultând-o, că ai în faţă o femeie 
puternică, o luptătoare. „Oameni buni, nu lăsaţi răul 
să ne lovească din nou!”. Cât de actuale – cuvinte-
le ei! Consemnarea „decesului” din registrul de la 
starea civilă priveşte doar dispariţia fizică. Oameni 

din spiţa Soniei Palty n-au cum să dispară.
IULIA DELEANU

Linor Abargil – o luptãtoare 
împotriva violenţei sexuale
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• Dacă la început de lună clujenii au 
avut prilejul să participe la conferinţa şi 
expoziţia privind Fundamentele istorice 
ale sionismului – despre care am relatat 
în numărul trecut al „Realităţii Evreieşti” – 
în cea de a treia decadă a lunii, cetăţenii 
Oraşului/Comoară au  fost invitaţi la o ex-
poziţie de sculptură şi o lansare de carte. 
În 21 mai 2009, Muzeul de Artă onora ziua 
de naştere a artistului plastic clujean Egon 
Mark Lövith (1923 – 2009), cu o expoziţie 
de anvergură, ultima la care a fost prezent 
şi maestrul. În 21 mai 2015, ziua în care 
artistul ar fi împlinit 93 de ani, Muzeul de 
Artă vernisa prima expoziţie postumă de 
sculptură Egon Marc Lövith, alcătuită din 
lucrările emblematice, aflate în colecţia 
instituţiei. Alocuţiunile rostite la vernisaj 
de Lucian Nastasă-Kovács, di-
rectorul Muzeului de Artă, criticul 
de artă dr. Alexandra Rus, cea 
care a îngrijit marea majoritate a 
expoziţiilor lui Egon Marc Lövi-
th, inclusiv pe aceasta, şi Júlia 
Németh, un alt exeget al operei 
artistului clujean, au fost întregi-
te de cuvintele rostite din suflet 
de sculptorul Liviu Mocanu, în 
calitate de discipol. Expoziţia, 
în care s-au regăsit mai multe 
sculpturi inspirate din experienţa 
tragică a Holocaustului – Egon 
Lövith era supravieţuitor al lagă-
rului de la Dachau – a fost dedi-
cată celei de a 71-a comemorări 
a deportării evreilor clujeni în 

lagărele naziste.
• În 27 mai, cei interesaţi de aportul 

intelectualităţii evreieşti la cultura clujeană 
au fost invitaţi în sala Tonitza a Muzeului 
de Artă, pentru a participa la lansarea 
versiunii româneşti a memoriilor lui Andrei 
Roth (1927-2009). Reputatul sociolog şi 
profesor universitar clujean, un adevărat 
spirit transilvănean, care s-a îngrijit să-şi 
publice cărţile atât în limba română cât şi 
în cea maghiară, nu a mai apucat să-şi 
traducă volumul de memorii, apărut în 
anul 2006, în limba maghiară.  

Versiunea română a cărţii autobiogra-
fice, intitulată Opţiunile mele - tradusă 
de Andrea Ghiţă, prefaţată de istoricul 
Lucian Nastasă-Kovács, postfaţată de 
filosoful Nicolae Kallós şi îngrijită de Maria 

Roth, fiica autorului - a apărut de curând 
la Editura Hasefer din Bucureşti. La 
evenimentul deschis de  istoricul Lucian 
Nastasă-Kovács, în calitate de amfitrion 
şi autor al prefeţei, filosoful Nicolae Kallos 
a creionat trăsăturile omului şi prietenului 
Andrei Roth, Maria Roth a arătat motivaţia 
scrierii acestei cărţi, Andrea Ghiţă a vor-
bit despre importanţa traducerii în limba 
română a acestei cărţi memorialistice şi 
Adrian Dohotaru a citit câteva fragmente 
relevante din volum. 

În cartea de memorii Opţiunile mele, 
Andrei Roth evocă adolescenţa zbuciu-
mată, în vremuri de război şi prigoană 
antisemită, marea şi statornica iubire faţă 
de soţia sa, fiind în acelaşi timp şi un cro-
nicar al istoriei postbelice a Universităţii 
clujene, instituţia pe care autorul a slujit-o, 
neîntrerupt, peste o jumătate de veac.

• În luna mai, muzica klezmer a umplut 
inimile clujenilor, la cele două concerte 
susţinute de apreciata şi îndrăgita forma-

ţie Mazel Tov. În 24 mai, în Piaţa 
Unirii, în cadrul Zilelor Clujului, 
Mazel Tov a electrizat publicul 
numeros cu cântece şi ritmuri 
idiş, iar două zile mai târziu, în 
26 mai, a cântat pe scena Casei 
de cultură a studenţilor, într-un 
concert retrospectiv prilejuit de 13 
ani de viaţă ai acestei formaţii, co-
agulată în jurul Sulamitei şi al lui 
Vasile Socea. Programul, alcătuit 
din melodiile forte ale formaţiei, 
completat cu altele noi, a conţinut 
şi momente coregrafice susţinute 
de un grup de elevi de la Liceul 
de coregrafie „Octavian Stroia”. 
Succesul a fost pe măsură.

ANDREA GHIŢĂ

“Să privim 
Biblia dintr-o 
perspectivã 

inedită”
Sărbătoare a minţilor luminate, EU-

ROINVENT 2015 a fost cel mai mare 
eveniment expoziţional de invenţii, pro-
iecte şi cercetări din sud-estul Europei 
şi a reunit la Iaşi 200 de inventatori şi 
cercetători din 21 de ţări.

Salonul de Carte din cadrul EUROIN-
VENT 2015 l-a avut ca invitat pe dr.ing. 
Strul Moisa, prof. la Universitatea Beer 
Şeva, care şi-a prezentat cartea “Biblia 
şi metalurgia”, ediţia a II-a revăzută şi 
adăugită, apărută la Editura Hasefer din 
Bucureşti.

Autorul, originar din Dorohoi, a fost 
prezentat de prof.univ.dr. Ioan Sandu, 
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi. 

Cartea “Biblia şi metalurgia” eviden-
ţiază legătura intrinsecă dintre Biblie şi 
metalurgia din perioada biblică, autorul 
propunând cititorilor săi lecturarea Bi-
bliei, printre rânduri, cu aşa-zise “lentile 
metalurgice”.

Aşa cum a declarat părintele consilier 
Constantin Sturzu, de la Mitropolia Mol-
dovei, prin volumul lansat acum la Iaşi 
autorul a demonstrat că „la Dumnezeu 
poţi ajunge de oriunde, chiar şi de la 
metalurgie”.

Părintele prodecan I. Petrariu, de 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă, a 
arătat: “Biblia şi Metalurgia este o carte 
universală, căreia metalele, prin simbo-
listica lor, îi conferă tărie, structură, forţă.” 

Din partea E.S. Petru Gherghel, Epi-
scopul Diocezei Romano-Catolice de 
Iaşi, au fost transmise felicitări autorului 
şi editurii şi aprecierea că „această carte 
asociază mesajul spiritual cu cel ştiinţific 
şi dă cititorilor o nouă posibilitate de a 
înţelege Biblia”. 

 „Biblia şi metalurgia”, o carte de ar-
heologie experimentală, este scrisă pe 
înţelesul tuturor şi este accesibilă orică-
rui cititor interesat de Biblie şi în acelaşi 
timp pasionat de studiul metalelor şi de 
metalurgie. 

Pentru această lucrare juriul Salonului 
de Carte EUROINVENT 2015 i-a acordat 
autorului Marele Premiu şi Medalia de 
Aur.

În cuvântul de mulţumire, dr. ing. Strul 
Moisa a transmis sincere şi profunde mul-
ţumiri organizatorilor, juriului, conducerii 
F.C.E.R., Editurii Hasefer, colegilor de la 
Universităţile din Beer-Şeva şi Braşov, 
soţiei şi tuturor celor care i-au fost alături 
în perioada elaborării acestei cărţi, iar citi-
torilor – recomandarea: “Vă invit să priviţi 
Biblia dintr-o perspectivă nouă şi – de ce 
nu – poate chiar inedită”. 

“Biblia şi metalurgia” este o carte care 
trebuie citită cu ochii minţii şi ai sufletului, 
deopotrivă.

MARTHA EŞANU

Prezenţe evreieşti în spaþiul clujean
Luna mai 2015 a fost jalonată de mai multe prezenţe evreieşti în spaţiul multicul-

tural al Clujului, cele mai multe fiind găzduite de Muzeul de Artă din Cluj, o instituţie 
care în ultimul timp şi-a sporit receptivitatea faţă de evenimentele culturale din cele 
mai variate domenii.

Mozaic u n  H e n r i  W a l d  a l  î n c e p u t u r i l o r
Îndată ce Bucureştiul a denunţat, la 

23 august 1944, colaborarea nenorocită 
decisă de regimul antonescian cu Germa-
nia hitleristă, trecând de partea Alianţei 
forţelor antifasciste, populaţia evreiască 
învăţa să-şi exercite din nou drepturile 
cetăţeneşti, suspendate abuziv. Un salu-
tar efect al reabilitării sociale avea să fie 
ieşirea în arena publică a unui reprezen-
tativ contingent de tineri intelectuali evrei, 
apţi să anime dialogul ideilor în paginile 
presei chemate a susţine circuitul orien-
tărilor democratice. Abia trecuse puţin 
peste o lună de la înlăturarea dictaturii 
funeste, când era lansat ziarul „Tribuna 
poporului”, devenit repede spaţiu propice 
afirmării unui suflu publicistic competitiv, 
între altele graţie spiritelor receptive, co-
nectate la frământările actualităţii, după 
ce trecuseră prin sistemul de învăţământ 
ambiţios organizat sub egida Comunităţii 
în anii de restrişti. Vorbeşte de la sine 
faptul că se putea întâmpla ca în aceeaşi 
zi – bunăoară, miercuri, 27 septembrie 
1944 – să semneze în pagina culturală doi 
debutanţi proveniţi din mediile ostracizate 
până deunăzi, Vera Călin şi Henri Wald, 
ambii viitori membri marcanţi ai unor 
prestigioase catedre universitare. Dacă 

Vera Călin (1921-2014) se va dedica 
comparatismului literar, Henri Wald (1920-
2002) păstrează afinităţi cu procesul de 
fertilizare a mentalităţilor colective, insis-
tând asupra interferenţelor dintre limbaj 
şi gândire, cu un interes inepuizabil faţă 
de expresivitatea vorbirii. 

Temător a nu păcătui prin ariditatea 
speculaţiei teoretice, logicianul de profe-
sie practică, de la primele expuneri, un stil 
împănat cu voite întorsături paradoxale. 
Izgonirea rigidităţii, depăşirea rutinei re-
prezintă o miză în însăşi consolidarea 
relaţiilor de la persoană la persoană. Spre 
a evita distanţa ex catedra, profesorul a 
impus celor apropiaţi, apoi chiar disci-
polilor, să-l apeleze amical: Ricu Wald. 
Asemenea regulă comportamentală se 
răsfrânge în pagina scrisă; textul respiră 
un cert aer de jubilaţie, dovada plăcerii de 
jonglare cu argumente spre a lărgi câmpul 
investigaţiei. Până să-şi delimiteze zona 
operaţională, impetuosul tânăr tatonează 
oportunitatea explorărilor în spaţiul literar. 
Tot în „Tribuna poporului” (din 4 octom-
brie) va semna un profil dedicat lui Geo 
Bogza. S-ar putea considera că Ricu da 
un semnal al preferinţelor întregii generaţii 
căreia aparţinea. La mică distanţă, Mihail 

Petroveanu – de asemenea debutant de 
dată recentă – semna consideraţii origina-
le stimulat de apariţia Cărţii Oltului. Pentru 
Wald, examenul implica prioritar experien-
ţa contestatar-avangardistă. El vedea just 
în Bogza un aprig adversar al obtuzităţii 
conservatoare. „...lupta împotriva aca-
demismului anacronic” era declarată... 
Jurnal de sex şi Poemul invectivă vin pe 
rând ca nişte tifle adresate unei societăţi 
filistine. Comoditatea nepăsătoare a 
oamenilor în halat şi papuci îi apare ca 
o sfidare obraznică faţă de eforturile noii 
generaţii de a-şi găsi un drum propriu. Ca 
să exaspereze pudicitatea ipocrită, le des-
făşoară înaintea ochilor „pseudo-ruşinaţi” 
o „viziune sexuală  a universului viu”. E 
de remarcat informaţia luată direct de la 
sursă, adică din colecţiile revistei „unu”, 
consultate cu probitate. Rigoarea face 
ca diagnosticul pus să nu reclame nicio 
rectificare, oricâţi ani s-au scurs de la for-
mularea iniţială. Cauza merită căutată mai 
adânc; este o consonanţă identică, acea 
fibră a contestării, a inconformismului, 
afişat cu aplomb de Ricu Wald, după ce 
se va fi confruntat cu incisivitatea opticii 
lui Geo Bogza.

Între timp, se vor fi precizat şi înclinaţii-
le exegetului, decisiv atras de filozofie. La 
revista „Studentul român”, pe tot parcursul 
anului 1946, Henri Wald susţine o rubrică 
de puneri la punct. Poate fi urmărit cum 
evadează de sub direcţia lui G. Călinescu 
şi în cuprinsul altor publicaţii, precum săp-
tămânalul „Lumea”, ori pretenţioasa „Re-
vistă a Fundaţiilor Regale”. Aici, publica 
în septembrie 1946 un studiu de sinteză 
despre Mircea Florian, demonstrând că 
istoria logicii nu mai avea secrete pentru 
el. Mai demonstra şi o atitudine de respect 
faţă de profesorul ale cărui prelegeri mai 
apucase să le audieze. Ceea ce nu l-a 
împiedicat să adopte o atitudine critică, 
un an mai târziu, când examina recenta 
carte a lui Mircea Florian despre dialectică 
(cf. „Studentul român”, 20 ian. 1948). Cu 
toată rapida maturizare a judecăţii sale 
critice, H. Wald nu se va grăbi să iasă 
el însuşi cu o carte în librării. Pe lista 
propriei bibliografii, întâiul titlu avea să 
poarte data 1957. 

GEO ŞERBAN

Cel mai mare festival idiş 
din toate timpurile... la New York!
Kulturfest se numeşte şi este cel mai mare festival cultural idiş, din 1930 şi până 

în prezent. Muzică, teatru şi film evreiesc, acestea sunt principalele activităţi care 
au marcat centenarul Teatrului idiş new-yorkez. Festivalul a reunit peste 200 de 
actori, cântăreţi, comici, artişti şi cadre universitare provenind din peste 30 de ţări. 
Au fost organizate concerte şi un simpozion academic cu privire la istoria artelor 
şi spectacolului idiş. 

“Acesta este cu siguranţă cel mai mare festival de cultură idiş, care a avut loc 
în America”, a declarat Zalmen Mlotek, directorul artistic al Teatrului de limbă idiş 
new-yorkez.  “Ne-am gândit, ce putem face pentru a transmite un mesaj New York-
ului şi întregii lumi că există încă un teatru idiş?” Mlotek a remarcat că originile 
Kulturfest-ului se regăsesc în două festivaluri internaţionale de teatru idiş,  care au 
avut loc anterior la Montreal în 2009 şi 2011. “Vom organiza o serie de evenimente 
pentru lumea hasidică. Există literalmente mii de copii care vorbesc idiş pe stradă, 
în New York, dar nu cunosc repertoriul idiş mai vechi. Vrem să avem concerte în 
Monsey, Brooklyn, Lakewood şi în alte cinci oraşe. Dacă avem nevoie de a obţine 
şi  aprobarea rabinică, o vom face. Este important că idişul nu trebuie să existe 
doar pentru un număr mic de persoane.” 

Festivalul a debutat pe data de 14 iunie şi a durat trei zile. (D.D.)
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O posibilă selecţie a unor evenimente întâmplate în ultimele 30 de zile

Ne bucurãm de fleacuri ºi uitãm de lucrurile serioase
Mare entuziasm la Bucureşti pentru că Republica Moldova a 

decis că frontiera sa poate fi trecută fără paşapoarte de cetăţenii 
UE, care pot prezenta la control documente de identitate emise 
de autorităţile din ţările lor.

De atâta bucurie, a trecut mai neobservată ştirea că Banca 
Mondială şi FMI au sistat suţinerea financiară pentru Moldova, 
iar UE ar putea să suspende finanţarea reformei în justiţie. De 
ce? Din cauză că legile privind reformarea sistemului bancar şi 
reducerea corupţiei nu au mai fost promovate. Alex Kremer, şeful 
Biroului  Băncii Mondiale de la Chişinău, a spus clar că instituţia 
sa nu poate da 45 de milioane de dolari „pe uşa din faţă”, pentru 
ca această sumă şi altele, provenite din alte surse, să fie făcute 
pierdute „pe uşa din spate”, aşa cum s-a întâmplat recent cu 
miliardul de dolari dispărut de la Banca de Economii, Banca 
Socială şi Unibank. Cele trei ar fi trebuit să fie lichidate, după 
părerea finanţatorilor, dar autorităţile de la Chişinău încearcă 
naţionalizarea lor, ceea ce ar spori costul pentru bugetul de stat şi 
ar periclita banii contribuabililor. Drept care, creditorii şi-au strâns 
băierele pungilor. Potrivit fostului ministru de finanţe moldovean, 
Veaceslav Negruţă, stoparea finanţărilor externe, conjugate cu 
criza guvernamentală, pot duce Moldova la o gravă situaţie eco-
nomică în circa opt săptămâni.

Dacă, Doamne fereşte,s-ar întâmpla asta, crivăţul de la 
Chişinău se va face simţit şi la Bucureşti, care nu va putea privi 
nepăsător la suferinţele moldovenilor de peste Prut. Şi nici nu se 
va mai bucura prea multă lume de privilegiul de a trece graniţa 
cu Cartea de Identitate. În schimb, de la Moscova, totul se va 
vedea cu un surâs îngheţat în colţul gurii, cu o privire hulpavă şi 
cu palmele frecate de bucurie ...

Boicotul împotriva Israelului se îndreaptã  
uºor ºi cãtre domeniul cercetãrii

„Sunt un soldat în armata dvs.”, le-a spus recent preşedintele 
Rivlin şefilor principalelor universităţi israeliene, îngrijoraţi de fap-
tul că boicotul începe să se simtă şi în domeniul care a asigurat 
prosperitatea economică şi prestigiul Israelului în lume în ultimele 
decenii: cercetarea ştiinţifică şi inovarea.

„Suntem în ceasul al unsprezecelea”, a afirmat prof. Peretz 
Lavie, preşedintele Institutului Israelian de Tehnologie „Technion”, 
din Haifa. Un exemplu al rezultatelor  boicotului a fost că la un 
curs online de nanotehnologie organizat de „Technion”, unde 
s-au înscris 7.000 de studenţi, mulţi din Orientul Mijlociu, o mare 
parte dintre ei şi-au manifestat stupoarea că un profesor arab 
poate avea o funcţie la o universitate israeliană, tocmai pentru 
că fuseseră îndoctrinaţi că aşa ceva nu era posibil.

Pe lângă acţiunile din universităţile din întreaga lume, din 
Africa de Sud până în Europa şi SUA, mişcarea BDS (boicot – 
deposedare – sancţiuni), îi determină pe tot mai mulţi oameni 
de ştiinţă să nu participe la conferinţele din Israel, a subliniat şi 
preşedintele Universităţii Ebraice din Ierusalim, Menachem Ben 
Sasson. 

Mişcarea BDS se face cu adevărat simţită în cercetare, pentru 
că aceasta nu se mai realizează în izolare. „O parte a boicotului 
mut este că o serie de publicaţii ştiinţifice resping deja articole 
trimise de savanţi israelieni”, a spus preşedintele Colegiului din 
Aşkelon, Shlomo Grosman.

Punctul pe „i” l-a pus prof. Daniel Zajfman, de la Institutul Weiz-
mann din Rehovot, care a declarat că „boicotul nu se îndreaptă 
atât împotriva ştiinţei, cât a industriilor de înaltă tehnologie, pentru 
că mari firme mondiale încep să refuze finanţarea unor proiecte 
de cercetare ştiinţifică aplicată, care ar duce la apariţia unor noi 

produse sau medicamente”, deja făcându-se simţită o scădere a 
investiţiilor în proiectele de la Institutul Weizmann.

Un alt punct, neadus în discuţia din Cabinetul preşedintelui 
Rivlin, dar care merită a fi subliniat, este că BDS, iniţiativă apă-
rută ca o mişcare menită să determine retragerea Israelului din 
teritoriile palestiniene şi acordarea de drepturi palestinienilor, a 
devenit azi o mască pentru acţiuni antisemite şi pentru atacarea 
şi denigrarea Israelului. Dovadă, între altele, şi reportajul realizat 
de un ziarist american în Irlanda, unde vânzători de bunuri de 
consum declarau că nu au mărfuri israeliene, pentru că aveau 
„o politică pro-palestiniană”, dar erau gata să ofere produse din 
Coreea de Nord, Iran şi Sudan, fără a se mai îngrijora de situaţia 
drepturilor omului din respectivele ţări.

Sã te temi de greci ºi când fac daruri
Numai că acum e un pic prea târziu, calul troian fiind deja 

în pragul porţilor cetăţii. Singura întrebare care mai poate fi azi 
pusă este cui fac ei temutele cadouri şi cum se poate scăpa de 
ele. Ceea ce, în ceasul al 12-lea, s-au adunat să discute şi liderii 
Zonei Euro, după eşuarea celorlalte negocieri.

Primii care au primit darurile guvernelor elene au fost chiar 
grecii, care au primit mai multe facilităţi decât puteau ei susţine, 
iar azi ies în stradă pentru că nu vor să părăsească Zona Euro. 
În sfârşit, au înţeles că, dacă au acceptat să se lase târâţi în UE 
şi să schimbe drahma cu euro înainte de a fi pregătiţi economic 
pentru aceşti paşi, acum îi costă mai mult să renunţe la amintitele 
cadouri decât să le păstreze. Ca, de altfel, pentru întreaga Zonă 
Euro, pentru care Grexit e prea scump, dar ce îi deranjează este 
perspectiva de a susţine privilegiile grecilor la nesfârşit. Motiv 
pentru care cer reforme, ca să mai dea bani. Pe de altă parte, 
sătui de strâns cureaua, alegătorii s-au lăsat momiţi de Tsipras, 
care le promitea ce nu putea da, adică să-i lase să-şi tragă niţel 
sufletul, dar asta, tot pe banii europenilor (în special ai germanilor) 
şi ai FMI şi Băncii Mondiale. Ce a uitat cel devenit premier, fără 
să ştie cum se conduce o ţară, a fost să-i întrebe pe europeni 
şi pe acţionarii FMI şi BM dacă sunt de acord să plătească sine 
die pentru bunăstarea grecilor. Şi, surpriză, nimeni nu mai vrea 
să achite factura promisiunilor lui Tsipras. Poate că se va prinde 
Putin în joc, doar ca să încurce planurile Bruxelles-ului, dar Atena 
ar trebui să ţină minte că darul ruşilor e chiar mai otrăvit decât al 
lor. O arată istoria estului Europei în ultima jumătate a secolului 
trecut. Şi cum istoria are umor negru, dacă Churchill i-a scăpat pe 
greci de Stalin pentru că la Ialta a dat Marea Neagră în schimbul 
Mediteranei, azi ruşilor li se oferă şansa de a recupera pierderea.

Până una-alta, România este şi ea prinsă în joc, fără să vrea. 
În ultimele şase luni, grecii au retras din bănci 30 de miliarde de 
euro, ultimele trei miliarde fiind scoase în numai cinci zile. Beleaua 
e că 90% din capitalul bancar elen este deţinut de patru bănci – 
National Bank of Greece, Piraeus Bank, Alpha Bank şi Eurobank 
–, toate patru prezente în România. E drept, Banca Centrală 
Europeană a sporit fondul de asistenţă acordat băncilor elene, 
dar un scenariu posibil în caz de Grexit este să vedem uşile băn-
cilor zăvorâte şi tranzacţiile suspendate, aşa cum s-a întâmplat 
în Cipru, în timpul crizei. Şi dacă băncile-mamă din Grecia cad, 
nici filialele româneşti nu se vor simţi prea bine.

Drept e că depozitele sunt garantate de statul român până 
la 100.000 de euro de persoană, dar să plătească depunerile 
românilor din filiale greceşti ar fi un dar  greu de suportat pentru 
bugetul României. 

Aşa că, deocamdată, nu ne rămâne decât să ne temem de 
ceea ce le este teamă şi grecilor. 

ALX. MARINESCU

Zile de agitaþie  
cu iniţiative 

evreieşti
Sunt cuvinte cu care caracteriza Emil 

Dorian în jurnalul său, intitulat semnificativ 
„Din vremuri de prigoană”, atmosfera ce 
domina viaţa Comunităţii Evreilor din Bucu-
reşti în toamna anului 1940. Era începutul 
perioadei în care comunitatea a trebuit să 
se adapteze la un nou context politic. Tre-
buiau găsite soluţii pentru a veni în ajutorul 
populaţiei evreieşti, degradată juridic şi so-
cial-economic. In suita legilor antievreieşti 
adoptate între anii 1940-1944, începutul a 
fost marcat de Decretul-lege din 8 august 
1940 privind noul statut juridic al evreilor 
din România. Practic, evreii au fost excluşi 
din naţiunea română; au fost împărţiţi în 
trei categorii, categoria 
a doua fiind beneficiara 
unor privilegii.Erau cei 
care au luptat în războa-
iele României sau des-
cendenţii lor. Conform 
unei anecdote care circula în epocă, cele 
trei categorii erau: 1. evreii care au murit în 
războiul de independenţă din 1877; 2. evreii  
care au murit în  războiul de reîntregire din 
anii 1916-1919; 3. evreii care mor şi vor 
muri în contextul aplicării noilor legi şi al 
noilor forme de prigoană, în general. 

Dar care erau iniţiativele Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti în contextul noului 
regim al Statului Naţional Legionar, în frun-
te cu generalul  Ion Antonescu? În primul 
rând, încercarea  de a stabili bune relaţii 
cu noua guvernare: s-au trimis telegrame 
de felicitare şi de bune urări,  de asumare 
a angajamentului de slujire a cauzei ţării 
şi a poporului român, regelui Mihai I şi ge-
neralului Ion Antonescu, numit prin Decret 
Regal conducător al statului.Telegramele 
erau semnate de Sigmund Birman, preşe-
dinte, şi Horea Carp, secretar general. Este 
de menţionat că, în telegrama adresată lui 
Ion Antonescu, conducătorul statului era 
rugat să statornicească  în toate domeniile 
legea şi omenia. Dar dacă era o politică co-
munitară acordarea de încredere conducă-
torilor ţării şi exprimarea sentimentelor de 
devotament şi loialitate, asta nu însemna 
că nu s-a înţeles  că vremurile care urmau 
să vină erau rău prevestitoare. 

Elaborarea unei strategii de luptă pen-
tru supravieţuire în noul context politic a 
devenit  preocuparea de prim ordin pentru 
conducerea Comunităţii. Sub directa în-
drumare a preşedintelui Sigmund Birman, 
s-au  luat toate măsurile pentru ca secţiile 
de asistenţă, cult, cultură, administraţie 
să răspundă prompt la toate solicitările 
membrilor comunităţii. O atenţie deosebită 
s-a acordat  reorganizării învăţământului 
evreiesc. Nu întâmplător. La 31 august 
1940 apărea Decizia Ministerului învăţă-
mântului care limita accesul copiilor evrei 
la învăţământul secundar  la un procent 
de 6%. Erau exceptaţi copiii din categoria 
a doua. La 11 octombrie 1940 apărea o 
nouă lege care a introdus pentru copiii din 
categoria întâi şi trei regimul de numerus  
nullus, acelaşi regim fiind aplicat cadrelor 
didactice şi funcţionarilor din aparatul admi-
nistrativ. Legea a dat însă evreilor dreptul 
să-şi organizeze şcoli proprii, în cadrul legii 
învăţământului particular, dar fără drept de 
publicitate, ceea ce însemna că certifica-
tele de absolvire ale şcolilor respective nu 
aveau valabilitate oficială. Pentru rezol-
varea situaţiei grave în care a fost adus 
tineretul evreu, conducerea Comunităţii a 
hotărât crearea de noi grădiniţe, extinderea 
învăţământului primar şi secundar, în aşa 
fel încât nici un copil evreu din capitală să 
nu rămână în afara instruirii preşcolare şi 
şcolare. Nu mai puţin importantă a fost 
întărirea secţiei de asistenţă socială, care 
trebuia să vină în ajutorul miilor de evrei 
scoşi din viaţa productivă a societăţii. Au 
funcţionat nenumărate spitale, case pentru 
bătrâni, cantine, s.a. Pentru a răspunde 
unor nevoi urgente, s-a creat o comisie de 
ajutoare imediate. Porunca solidarităţii a 
răsunat în Comunitate mai mult ca oricând 
altădată.                LYA BENJAMIN

C.S.I.E.R.
Din istoria 

C.E.B.

Top 3 din 30

Lansarea primului volum din opera poeticã 
a lui Celan în limba română

După lansarea în cadrul Bookfest, primul volum din colecţia 
ce reuneşte opera lui Paul Celan ( Editura Polirom) a beneficiat 
vineri, 12 iunie, de o relansare la  Conceptual Lab din centrul 
Capitalei, unde au fost invitaţi traducătorul George State, etno-
logul şi antropologul cultural Andrei Oişteanu,  scriitorul Gabriel 
Horaţiu Decuble, şeful secţiei de limbi şi literaturi germanice a 
Universităţii din Bucureşti, care au prezentat contextul istoric, 
rolul de moderatori revenindu-le Mirunei Vlada şi poetului 
Bogdan-Alexandru Stănescu.

Andrei Oişteanu a prezentat o biografie  extinsă a poetu-
lui de limbă germană născut în Cernăuţi, accentuând  acele 
aspecte ale vieţii lui Celan care au lăsat urme adânci atât  
asupra psihicului, cât şi asupra creaţiei sale. Părinţii poetului 
au fost ucişi în Transnistria, iar fiul, Paul, a scăpat de această  
deportare. „Aici este punctul de inflexiune, trauma pe  care a 
trăit-o Paul Celan. 

Lui Theodor Adorno îi aparţine celebrul dicton: „Cum se 
mai poate scrie poezie după Auschwitz?”. Andrei Oişteanu 
consideră că opera lui Celan este un posibil răspuns la această 
întrebare: „Se poate, dar cu scrâşnet de dinţi”. El însuşi afirma 
că scrie în limba asasinilor părinţilor săi, iar prin această frază 
spune aproape totul, pentru că lansează în discuţie relaţia lui 
cu limba în care îşi scria poeziile, limbă cu care a avut perma-
nent o relaţie de love and hate. După 1944, Paul Celan are o 
perioadă de revigorare, în aşa-numiţii săi „ani bucureşteni”, 

ani de răscruce nu numai pentru poet, ci şi pentru România, 
în general. A cunoscut foarte mulţi  tineri poeţi: Petre Solomon, 
Nina Cassian, Maria Banuş, Gherasim Luca. În 1947 Celan 
compune, poemul „Todesfuge”, tradus de Petre Solomon 
sub titlul „Tangoul Morţii”. În acelaşi an, Celan, care se vedea 
martor la „rinocerizarea“ multor prieteni poeţi, va trece ilegal 
graniţa către vest şi se va opri la Viena. Aici a  locuit timp de 
un an, perioadă în care a trăit o poveste de dragoste cu scri-
itoarea Ingeborg Bachmann (1926-1973). Cei doi au purtat o 
corespondenţă consistentă, care a fost publicată de curând 
în Germania, dar şi în  România. În anii ’60, poetul suferă de 
o depresie gravă, care îl va conduce la sinucidere în 1970 (se 
aruncă în Sena de pe podul Mirabeau). La începutul anului 
1966, poetul fusese internat într-o clinică specializată din Paris, 
fapt consemnat şi de  bunul său prieten Emil Cioran. Călătoria 
din 1969 în Israel păruse a-l  remonta, pentru scurtă vreme, 
mai ales că întâlnise o veche prietenă din Cernăuţi. 

George State  a vorbit pe îndelete despre munca la această 
traducere. Conţinutul următorului volum   va include următoa-
rele  cinci cărţi de versuri, inclusiv pe cel postum,  plus poeme 
nepublicate, însoţite de un studiu consistent al profesorului 
Andrei Cornea. Seara s-a încheiat cu lectura a cinci poeme, 
înregistrări cu Paul  Celan citindu-le în germană, urmate de 
variantele traduse.

B.M.
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O debutantă dinainte evaluatã SilueteMIHAIL SEBASTIAN – mare om de litere 
70 de ani de la moarte

În Aula Bibliotecii Universitare „Carol 
I” a avut loc în ziua de 29 mai a.c. come-
morarea a şapte decenii de la trecerea în 
nefiinţă a lui Mihail Sebastian (nume real: 
Iosif Hechter; alt pseudonim: Victor Min-
cu, n. 18 octombrie 1907, Brăila – d. 29 
mai 1945, Bucureşti), scriitor şi publicist 
român de origine evreiască, care a scris 
romane, dramaturgie şi critică literară, 
teatrală şi muzicală. Mihail 
Sebastian a fost unul dintre 
cei mai apropiaţi  discipoli 
ai filosofului Nae Ionescu. 
Prefaţa antisemită a lui Io-
nescu la romanul “De două 
mii de ani”, prefaţă pe care 
Sebastian a publicat-o intact, 
a generat un scandal fulmi-
nant în epoca interbelică. 
Deriva înspre extremismul 
de dreapta a generaţiei sale 
şi circumstanţele politice din 
timpul celui de-al doilea răz-
boi mondial l-au îndepărtat de 
maestrul său şi de foştii săi prieteni, între 
care şi Mircea Eliade. În această perioadă 
a ţinut jurnal.

După moartea lui subită, posteritatea 
i-a fost asigurată în principal de piesele 
de teatru, până în 1996, când Jurnalul, 
care rămăsese peste 60 de ani inedit, a 
fost tipărit pentru prima dată. Cartea a 
suscitat controverse aprinse în societa-
tea românească, fiind contrară imaginii 
idealizante a elitei intelectuale interbelice.

A debutat în literatură în 1932 cu un 
volum foarte scurt, “Fragmente dintr-
un carnet găsit”, apoi, în acelaşi an, a 
publicat un volum de nuvele, “Femei”. A 
publicat mai multe romane: “Oraşul cu 
salcâmi” (1935, roman al adolescenţei), 
“Accidentul” (1940, roman de dragoste), 
influenţate de Marcel Proust, Gustave 
Flaubert şi de alţi romancieri francezi. În 
anul 1934 publică un alt roman, “De două 
mii de ani”, de această dată despre ce 
înseamnă să fii evreu în România. Cartea 
a căpătat o celebritate nedorită, mai ales 
în urma prefeţei semnate de magistrul lui 
Sebastian şi al generaţiei Criterioniste, 

profesorul Nae Ionescu. Textul lui Nae 
Ionescu încerca să fundamenteze antise-
mitismul din perspectivă teologală, con-
chizând că evreii nu au nici o putinţă de 
salvare întrucât sunt evrei. La scurt timp 
va publica şi “Cum am devenit huligan”, 
în care adună articolele apărute în presă, 
care reprezintă un dosar al receptării 
operei sale. Procedeul, foarte modern, îl 

reia pe cel folosit de roman-
cierul André Gide în romanul 
“Falsificatorii de bani”. 

Sebastian se impune în li-
teratura română ca dramaturg 
cu piesele de teatru “Steaua 
fără nume”, “Jocul de-a va-
canţa”, “Ultima oră”. Piesa 
“Insula” a rămas neterminată. 
Manuscrisul iniţial al romanu-
lui “Accidentul”, cuprinzând 
cinci capitole, i-a fost furat lui 
Mihail Sebastian în Franţa, iar 
autorul nu l-a mai găsit. A fost 
nevoit să-l rescrie de la zero. 

Despre opera şi viaţa scriitorului au 
vorbit  Titus Bazac, de la Muzeul Naţional 
al Literaturii Române, Petruş Costea, 
de la Institutul de Istorie a Literaturii al 
Academiei Române, şi Maria Magdale-
na Dragomir, cadru universitar. Au fost 
prezentate/proiectate scrisori, fotografii 
primite  şi trimise de Sebastian prietenilor, 
momente din viaţa acestuia, s-a citit un 
fragment din Jurnalul său. 

În final, a luat cuvântul ing. Paul  
Schwartz, vicepreşedinte al F.C.E.R., pre-
şedinte al C.E.B., care a relatat aspecte 
din propria biografie, a familiei sale din 
perioada antebelică şi din timpul războ-
iului, paralele cu relatările lui Sebastian 
în Jurnalul său. El a menţionat că Mihail 
Sebastian a fost un evreu asimilat, ca 
şi o parte din evreii români, dar că şi-a 
păstrat sensibilitatea faţă de originea sa. 
De asemenea, teza  negaţionistă şi anti-
semită că „evreii ar fi adus comunismul” 
poate fi demontată prin faptele istorice, 
începând cu poziţia lor în interbelic, apoi 
prin plecarea multora în  Ereţ Israel, după 
război. (B.M.M.)

Cu precizia unui diplomat chemat 
să oficieze la o ceremonie iniţiatică, o 
persoană de sex feminin intra la ora 13 
fix în sala de mese a cantinei Uniunii 
Scriitorilor. Se îndrepta către spaţiul 
din zona ferestrelor, toate bătând spre 
strada Mihai Eminescu. Păreau o ciudă-
ţenie, gestul dar şi iniţiatoarea lui, însă 
traiectoria confirma un mecanism mereu 
acelaşi. Nu-i ştiam numele persoanei, iar 
micul mister era dublat de statornicia cu 
care îşi „rezervase“ masa ca şi poziţia pe 
scaun, în primele zile cu faţa la perete, 
parcă înfricoşată de un păcat anume, 
acela de a deveni, cumva, transparentă, 
descifrabilă.

Mai încolo, cu trecerea zilelor, nu am 
mai rezistat tentaţiei s-o cunosc, poate 
şi pentru că venea, invariabil, îmbrăcată 
sobru, bluză albă, fustă neagră, sandale 
fără urmă de toc, invariabil proaspăt coa-
fată, ducând cu sine o taină bine ticluită.

De la vecini am aflat că persoana 
se numea Iulia Soare, era prozatoare, 
începuse o carieră de prezumtivă roman-
cieră. Nu una oarecare. Se anunţase la 
radio că are în pregătire o amplă incursi-
une în viaţa unei familii ciudate.

M-am prezentat la masa celei care 
avea să debuteze curând şi, ceremonios, 
sub semnul unui familiar al ierarhiilor, 
am rugat-o să-mi îngăduie un început 
de conversaţie.

Desigur că am repetat gestul. Nu 
mi-a adresat invitaţia să-i ţin tovărăşie la 
masă. În schimb, am crezut de cuviinţă 
să-i propun, ca din cartea ce pleca spre 
tipar să rezerve, în premieră, un fragment 
pentru „Gazeta literară“. În fapt, nu eram 
de fel pregătit să-i asigur primirea la 
maestrul Eusebiu Camilar, şeful secţiei 
de proză, însă mă bizuiam pe genul de 
prezentare pe care mă tot gândeam să-l 
cizelez, să-l construiesc cât să-i incit 
curiozitatea distinsului literat. Aveam de 
trecut un hop; fapt este că maestrul mă 
simpatiza, ceea ce părea să-mi uşureze 
demersul.

Iulia Soare a sosit la redacţie într-o 
după-amiază. Am întâmpinat-o la poarta 
instituţiei din Ana Ipătescu nr.15. Venea 
cu o mapă de piele roşie în care rostuise 

un şir de pagini bătute la maşină. Avea 
să le propună maestrului Camilar, dacă 
am înţeles bine, fără precipitare, dar cu 
emoţia debutantului.

Nu am reţinut filmul acelei vizite. Iulia 
Soare credea că dozase bine întrevede-
rea. Nu mai ştiu dacă fragmentul adus a 
intrat în revistă sau nu. Ce mi-a rămas în 
memorie a fost cuvântul (mai exact ceva 
din spusele ulterioare ale tinerei autoare). 
„Domnul Eusebiu Camilar m-a asigurat 
că textul meu va fi citit cu atenţie şi avi-
zat în consecinţă. Mi s-a părut aproape 
suficient.“

Nici astăzi nu ştiu limpede dacă acel 
aproape ţintea un mecanism sau expri-
ma o cerinţă strict subiectivă. Oricum ar 
fi stat lucrurile, domnişoara Iulia Soare 
avea suficientă tărie, răbdare, să dezlege 
neprevăzutul.

După apariţia romanului Familia 
Calaff, contrucţie consistentă, profund 
originală, Iulia Soare i-a adus un exem-
plar maestrului Camilar, cu o dedicaţie 
ca din partea unui tânăr trăitor în zodia 
noutăţilor, pe undeva neobişnuite.

Pentru eveniment, Eusebiu Camilar 
a pregătit un trandafir roşu, învelit în ce-
lofan, convins că Iulia Soare are viitorul 
în faţă.

Cartea a stârnit discuţii printre con-
fraţi. Am avut, sufleteşte vorbind, plă-
cerea să revin la Familia Calaff, graţie 
editurii Hasefer, acum doi ani, cu o 
prefaţă „rotundă“.

HENRI ZALIS

P.S. Camil Baltazar, cel care prânzea alături 
de mine, m-a prevenit, odată, referindu-se la 
Iulia Soare: „Domnişoara asta nu e genul în 
stare să dezerteze, nici să capituleze vreodată“. 
Avea, desigur, dreptate. L-a infirmat destinul, 
care a răpit-o prea devreme dintre noi, la nici 
51 de ani...

A rămas, iată, după multe decenii, rezistent 
la vremi şi la vremuri, romanul „Familia Calaff”, 
graţie căruia numele prozatoarei merită toată 
atenţia. Prin caracterul lui obstinat, dl. Calaff, 
şi – prin el – întreaga poveste a urmaşilor săi, 
întreţine până astăzi curiozitatea cititorilor. Asta 
şi pentru că sunt rare tablourile care strâng lao-
laltă fondatorul unei familii în toate dezvoltările 
ei, cu tot ce escalada căi de comunicare într-un 
ambient bine dozat.

u n  p r i e t e n  i e ş e a n  al  lu i  S igmund Freud
 Sigmund Freud şi Eduard Silberstein au fost colegi 

la gimnaziul de la Leopoldstadt, rămânând buni prieteni 
şi corespondenţi. Am în faţă cartea ”Sigmund Freud. 
Scrisori de tinereţe către Eduard Silberstein 1871-1881” 
(Introducere şi note de Walter Boehlich,traducere din 
limba germană de Ioan Milea, ediţie îngrijită de Florin 
V. Vlădescu; Edititura Sigmund Freud-Binghamton, New 
York,1993). Ediţia se mai bucură şi de „Note biografice 
despre Eduard Silberstein, semnate de nepoata sa, 
Rosita Braunstein Vieyra, din New York, fugită cu familia 
din Europa în 1940.

Dintr-o familie ieşeană înstărită, Eduard s-a îndrep-
tat pentru studii de Drept şi Filosofie către Austria, în 
vreme ce fratele său, Adolf (Dolfi), a urmat medicina 
în Germania, pâna la venirea la putere a lui Hitler. 
„Bunicul meu, Eduard, a fost un om modest, învăţat, 
nepractic, un aristocrat delicat, cu totul nepotrivit pentru 
lumea afacerilor, cu un ascuţit simţ al umorului.” Freud 
considera că prietenul său ar fi izbutit să se realizeze 
în orice domeniu al cunoaşterii, dar soarta a vrut altfel. 
Unul dintre fraţii săi s-a sinucis, după ce a ruinat averea 
familiei, iar Eduard şi-a asumat greutăţile, intrând în 
afaceri cu cereale, mutându-se de la Iaşi la Brăila, oraş 
portuar. Eduard nu era doar comerciant. Devine şi un 

membru activ al comunităţii evreieşti locale, preşedinte 
al B’nai B’rith şi francmason (Loja din Brăila va purta 
numele său şi al lui Peixotto, primul emisar al Statelor 
Unite în România). Mai mult. El îi va sprijini financiar pe 
evreii săraci şi persecutaţi, veniţi pe jos din Balcani, să 
plece în America. Prima sa căsătorie a fost de scurtă 
durată, deoarece Paula Theiler, o fată din Iaşi, tratată 
de Freud de o boală mintală, se va defenestra chiar din 
apartamentul acestuia. Eduard se va recăsători cu Anna 
Sachs, originară din Kovno, Lituania.

Eduard vorbea fluent germana, franceza, greaca, 
iar spaniola o învăţa cu Freud, întemeiând împreună 
Academia Castellana (cu...doi membri !) Din păcate, nu 
au supravieţuit decât scrisorile lui Freud, dar putem de-
duce preocupările lor comune, diversitatea de interese, 
umorul lor juvenil. Spicuim: „Ştii prea bine cât de mult mă 
bucură toate acele însuşiri pe care le posezi şi care mie 
îmi lipsesc, darul tău de a trata lumea cu umor şi forţa ta 
de configurare poetică a vieţii, care îţi dă dreptul să te 
consideri poet, chiar dacă nu ai făurit niciodată o rimă sau 
un vers„... Dar, să fim drepţi ! Nici lui Freud nu i-a lipsit 
simţul umorului. Iată câteva probe, din corespondenţă. 
„Mi-a căzut în mână bătrânul Lichtenberg. Îţi transcriu 
de acolo câteva din celebra listă de obiecte casnice 
care pot fi scoase la licitaţie din casa unui colecţionar: 
un cuţit fără lamă, căruia îi lipseşte mânerul, o lingură 
de copil dublă, pentru gemeni, un superb pat imperial, 
în care au murit de ciumă trei mari viziri, o minunată 
colecţie de instrumente pentru convertirea evreilor, un 
barometru care indică mereu vreme frumoasă”. Nu-i 
lipseşte lui Freud nici harul poetic, citând, chipurile, un 
renumit poet spaniol: „Fără mână nu poţi apuca nimic/
şi fără piept să-mbrăţişezi/şi fără ochi să priveşti/şi fără 
adevăr să iubeşti! (semnat D. Opion, un pseudonim al 
lui Freud însuşi). Schimbul lor de idei, şi în alte direcţii 
decât profesiile lor, se face împotriva pericolului „împie-
tririi”. Freud ţine la poporul său, nu şi la religie, nefiind 
practicant, dar era un bun cunoscător al Bibliei, din care 
cita adeseori.

Iar atunci când se referă la antichitatea greacă sau 
la tragedia greacă, nu omite o analogie pertinentă. „Ob-
serv cu uimire ce minunată materie de tragedie zace în 

dispreţuita noastră istorie evre-
iască”. Raţionalitatea lui Freud 
tălmăceşte în felul său până şi 
facerea lumii. „Şi-au pus înde-
lung întrebarea (teologii) de ce 
Bunul Dumnezeu a avut nevoie 
de şase zile pentru opera sa 
de creaţie, pe care ar fi putut-o 
îndeplini într-o secundă. Nici o 
explicaţie dată până acum nu 
stă în picioare, dar eu pot s-o 
dau pe cea adevărată.El voia 
să arate oamenilor că în orice 
operă trebuie păstrată o ordine 
raţională şi o succesiune de 

acte. Dacă ar fi creat Dumnezeu totul într-o secundă, 
această învăţătură l-ar fi dus pe om, în strădania sa de 
a fi asemeni Lui, la pierzanie. Această ordine trebuie să 
dovedească acum şi scrisorile noastre, dar nu o ordine 
artificială, fără viaţă, ci ordinea unei opere de artă ale 
cărei părţi nu numai că nu sunt despărţite una de alta, 
ci dovedesc şi o legătură strânsă între ele”.

În sfârşit, o anticipare, legată tocmai de pericolul des-
trămării şi sărăcirii comunicării între oameni. „Cu fiecare 
nouă invenţie, lumea devine tot mai prozaică, până la 
urmă scrisorile vor ieşi din uz, fiind înlocuite de telegra-
me. Se va putea coresponda vreme de un deceniu cu un 
prieten fără a-i vedea vreodată scrisul!” (editorul, bogat 
în note, adaugă aici că profeţia lui Freud s-a împlinit).

Cât priveşte destinul prietenului său de la gurile 
Dunării, este de menţionat că istoria l-a marcat până la 
capăt. In timpul ocupaţiei nemţeşti temporare, din primul 
război mondial, primăria Brăilei s-a folosit de Silberstein, 
care ştia perfect limba germană, în problemele de co-
municare ale administraţiei cu ocupantul. După război, 
a urmat un proces care, deşi s-a soldat cu o achitare, 
i-a scurtat viaţa. În timpul războiului, Eduard fusese 
bântuit şi de teama că va trebui să lupte şi împotriva 
fratelui său, aflat în tabăra adversă. Distinsul intelectual 
şi binefăcător Eduard Silberstein, prietenul lui Freud, a 
murit la Brăila, în 1925.

ŢICU GOLDSTEIN 

Proverbe evreieşti
• Omul trebuie să trăiască cel puţin de dragul cu-

riozităţii.
• Dumnezeu îi păzeşte pe săraci, cel puţin de pă-

catele scumpe.
• Părinţii îi învaţă pe copii să vorbească, copiii îi 

învaţă pe părinţi să tacă.
• De la distanţă toţi oamenii sunt buni.
• Nu e atât de bine cu bani, cât de rău e fără ei.
• Poate oul e mult mai deştept decât găina, dar se 

strică repede.
• Bărbaţii ar face mai mult, dacă femeile ar vorbi 

mai puţin.
• Cărunteţea - semnul bătrâneţii, nu al înţelepciunii.
• Să taci bine e mult mai greu decât să vorbeşti bine.
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J E W I S H  R E A L I T Y
Bridges of Tolerance, 2nd edition, 

Bucharest, June 3-5, 2015

For three days, from June 3 to 5, 
2015, the second edition of the project 
“Bridges of Tolerance”, organized by 
B’nai B’rith Europe (BBE) and B’nai 
B’rith Romania (BBR), took place in 
Bucharest, under the motto “Education, 
culture, diplomacy”  aiming to a  better 
understanding of Jews and of the Jews 
and non-Jews rapprochement. The 
partners: Ministry of Culture, Ministry of 
Foreign Affairs, Ministry of Education and 
Scientific Research, FJCR Educational 
Complex “Lauder - Reut” Romania, the 
Municipality of Sector 3, the Student 
Council - Bucharest, National Institute 
for Holocaust Studies in Romania “Elie 
Wiesel”, the National Opera in Bucharest, 
the Romanian Parliament. The official 
opening took place at the Bucharest 
National Opera. Symposiums were held 
at the Ministry of Culture, the Parliament, 
the Ministry of Foreign Affairs. Before the 
inaugural concert at the National Opera 
in Bucharest, BBR president, Eng. Jose 
Iacobescu, made a brief history of BBR, 
thanked the partners, the sponsors, the 
event organizers, as well as the visitors 
from Poland, Bulgaria, Turkey, Hungary, 
Slovakia, Italy, and representatives of the 
Lodges of B’nai B’rith. The show covered 
very popular areas of opera and operetta. 
At the symposium on education, opened 
by Tova Ben-Nun Cherbis, President of 
the Foundation “Lauder - Reut”, José 
Iacobescu, BBR President and Ioan 
Vulpescu, Minister of Culture, took the 
floor, the documentary film on scientist 
Felix Zandman, blessed his memory, a 
Holocaust survivor was screened and his 
wife, Ruta Zandman, said a few words.

Dr. Mihai Răzvan Ungureanu, former 
foreign minister and former romanian 
premier, spoke about Iaşi pogrom in 
1941. Romanian Holocaust survivors 
relived their sufferings of those years: Dr. 
Miriam Bercovici, Dr. Sylvia Hoişie, Eng. 
Iancu Ţucărman. In the second part of 
the event moderated by Emil Hurezeanu, 
Professor Adrian Cioroianu, ambassador 
Professor Theodor Paleologu, former 
minister of Culture, Doru Dumitrescu, 
general inspector in the Ministry of 
Education held speeches. The central 
ideas: “the culture of tolerance” – a 

possible vaccine against intolerance; 
only enforcing the laws that punish it, we 
could halt the anti-Semitism; the lessons 
of the past in terms of the present. The 
second day workshops were dedicated 
to the culture, justice, ethics and their 
moderators were Dr. Aurel Vainer, FJCR 
President, Valeriu Zgonea, President 
of the Chamber of Deputies. Florin 
Iordache, Chamber of Deputies deputy, 
Dr. Alexandru Florian, INSHR general 
manager, Dr. Andrei Oişteanu, Ioan 
Vulpescu, Minister of Culture, Professor 
Ruxandra Demetrescu, Eugen Simion, 
academician, Dr. Paula Popoiu, Univ. 
Professor Nasty Vlădoiu, Univ. Professor 
Gheorghe Iancu, Univ. Professor Vasile 
Morar, Univ. Professor Mihnea Costoiu,  
His Grace Ieronim Sinaite – Romanian 
Patriarchate had interventions.

They  d iscussed  the  imagery 
promoting prejudices, the projects for 
stereotypes changing, the need for 
prevention in face of evil. At the workshop 
on the Jews contribution in Romanian 
diplomacy – moderated by Răzvan 
Rusu, general director in the Ministry 
of Foreign Affairs,  Bogdan Aurescu, 
Minister, His Excellency Dan Ben-
Eliezer, Israel ambassador in Romania, 
ambassador Mihnea Constantinescu, 
Univ. Professor Andrei Cioroianu, Erika 
van Gelder, BBE president, Eng. Jose 
Iacobescu, BBR Chairman, Irina Cajal, 
vice-secretary of Ministry of Culture, 
Alina Oroşan Director of International 
Law Department in the Ministry of 
Foreign Affairs held speeches. They 
addressed different issues: recognition 
of the steps taken by Romania to take 
next year presidency of the International 
Alliance for the Holocaust Memory,  
the importance of the joint meeting of 
Israeli and Romanian governments in 
2014, the fighting against intolerance 
in the political class, the saving of 
Jews’ lives during the Holocaust by 
Romanian diplomats,  the role of 
Jewish parliamentarians in the interwar 
period and the actions of some Jewish 
community leaders after 1990 for the 
entry of Romania in the Euro-Atlantic 
structures, the Romanian model of 
promoting the inter-cultural exchanges.

The Holocaust in South-Eastern Europe
Symposium at the «Wiesel» Institute, Bucharest, May 25-26, 2015

The National Institute for the Holocaust Studies in Romania 
“Elie Wiesel” (INSHR - EW), in partnership with the US Holocaust 
Memorial Museum in Washington (MMHW) held in Bucharest 
on May 25-26 this year, the international symposium on “The 
Holocaust in South-Eastern Europe“. Eng. Paul Schwartz, FJCR 
vice-president and CEB Chairman, Dr. Liviu Beris, AERVH 
President, Eng. José Iacobescu, BBR President, were between 
the participants. Dr. Paul Shapiro, Holocaust Memorial Museum 
in Washington director, Dr. Alexandru Florian, general director 
of INSHR, Elisabeth Ungureanu, head of Communication 
Department of INSHR, ambassador Mihnea Constantinescu, 
Andrei Muraru, presidential counselor, Dean Thompson, charge 
d’affaires of the US Embassy, spoke in the opening. 

We mention some of the topics of the presentations 
moderated by Professor Michael Shafir: the relations between 
Jews and non-Jews in Macedonia during the Holocaust; the 
Holocaust specificity in South - Eastern Europe; Kharkov case, 

Ukraine; the exploitation of the prejudices about Jews by the 
Ustashes organization; testimonials about the persecutions of 
the Roma in Hungarian literature; the local administration and 
the Holocaust in Northern Transylvania; former legionaries 
as perpetrators of the Holocaust; the actions of the National 
Socialists and the Croatian Ustasha or the controlled pogroms; 
the use of spontaneous violence by the Romanian authorities 
in the years of World War II; the resistance in the ghettos of 
Hungary; the Holocaust experience of children in Greece; 
children survivors’ testimonials of Holocaust in South-Eastern 
Europe; people’s courts, between praise and denial; legal 
forgotten truths about the Holocaust authors in Romania. Some 
interveners: Dr. Radu Ioanid, Dr. Paul Shapiro, Krista Helburg 
from the Holocaust Memorial Museum in Washington,  Virgil 
Ştefan Niţulescu, Director of the Romanian Peasant Museum, 
researchers from Romania, USA, France, Croatia, Denmark.

Book releases on Judaism  
themes at Bookfest

Holocaust commemoration in Dorohoi,  
Târgu Mureş, Satu Mare, Bistriţa, Cluj, Oradea

TIKuN LEIL SHAVuOT 5775  
AT THE CHORAL TEMPLE IN THE CAPITAL 

Eduard Kupferberg, Rabbinical 
Chancellery director, showed that the 
Decalogue is “the fundamental law 
under which there were conceived 
all the laws that followed”; “the Torah 
addresses not only the Jewish people 
but the entire humanity”. Dr. Felicia 
Waldman presented a history of the 
Jews’ presence in the capital till the 
formation of the Jewish Sephardic and 
Ashkenazi communities. Eva Galambos 
talked about “the new geopolitical 
configuration of the Middle East”: the 
regime changes in the Arab states, the 
terrorist attacks in Western Europe. 
Maia Morgenstern, director of the Jewish 
State Theater, brought a journey into 
the history of the Jewish theater in 
Romania, from its origins until today. 
Dr. Liviu Rotman, director of CSIER, 
lectured about the religious extremism 
and its damaging consequences. Rabbi 
Rafael Shaffer talked about the dramatic 
moments in the transmission of Torah 
and about the continuity solutions.

Overture for the Shavuot
Rabbi Rafael Shaffer and Dr. Aurel 

Vainer, FJCR president, fixed the 
mezuzah to the Choral Temple. Prime 
cantor Joseph Adler sang psalms. The 
pedagogical center “Dr. Rabbi Dr. M.A. 
Halevy” was inaugurated in the Temple 
Library. Medals of Honor of FJCR have 
been awarded: post mortem - Rabbi 
Dr. M.A. Halevy z.l; Chief Rabbi Dr. 
Alexander Safran z.l ; dr. Filderman z.l.; 
Chief Rabbi Dr. Jacob Itzhak Niemirower 
z.l; Chief Rabbi Dr. Moses Rosen z.l. 
Medals of honor for the contribution to 
strengthening of the relations Israel - 
Romania, to Micha Harish, President 
AMIR; BBR President Jose Iacobescu 
for the successful project Bridges of 
Tolerance; to some community leaders 
retired from work: Eng. Nilu Aronovici, 
Professor architect Tiberiu Benedek; to 
some FJCR cultural personalities: Micu 
Zentler z.l., Dr. Lya Benjamin, Dr. Hary 
Kuller, Iulia Deleanu, Eva Galambos.

At the 10th edition of the International 
Book Fair the Publisher House Hasefer 
was present with The Genesis of anti-
Semitism by Jules Isaac, in Romanian 
translation of Ticu Goldstein, The idea of   
a nameless grave by Sandrine Treiner, 
Romanian translation - Magda Răduţă, 
the memoirs volume Two for a childhood 
by Paul Grigoriu. The Genesis of anti-
semitism which is brought in actuality for 
the removal of the current conception 
of anti-Semitism, was recommended by 
Ţicu Goldstein, by Univ. Professor Vasile 
Morar, by Alexandru Marinescu, director 
of CIEP. For The idea of   a nameless grave 
pleaded Dr. Lya Benjamin and General 
(in reserve) Professor Mihail Ionescu: 
a reading in “the historical, cultural-
anthropological, and ideological key”. 
The author sent a thanking message. 
Paul Grigoriu’s posthumous volume was 
commented by the wife of the deceased, 
Rodica Grigoriu, his son, Paul, Dr. Aurel 
Vainer, FJCR president, Titus Vâjeu and 
Bedros Horasangian, writers. It is a book 
about friendship without ethnic prejudice, 
a vintage radiography. 

Humanitas Publishing House released 
three books related to Jewish subjects: 
A History of the Jews by Paul Johnson, 
Being a Jew after the Holocaust by Imre 

Toth; The amazing story of Sabbatai 
Messiah,  by Andrei Cornea. The 
Publishing House Al. I. Cuza University 
released the collective volumes The 
Pogrom in Iasi, Jewish Students and 
Teachers - coordinators Carol Iancu 
and Alexandru Florin Platon, and the 
monograph The Jews in Harlau by Carol 
Iancu.

On July 1st,1940 the first anti-Jewish 
pogrom took place in the context of the 
Holocaust in Romania. The pogrom was 
prepared by soldiers and officers of the 
two regiments of the Romanian Army: 3rd 
Regiment and 8th Artillery Regiment. The 
pogrom began at the Jewish cemetery 
where the burial of soldier Iancu Solomon 
took place, “dead for the country”, as 
recorded in the burial permit issued by 
the City Hall. There were many civilians 
killed, many community institutions have 
been devastated.

In Târgu Mureş a commemorative 
series dedicated the 70th anniversary of 
the liberation of Auschwitz was organized. 
Peti András, deputy mayor, Dub Vasile, 
president of the community, Diamantstein 
Susana, Tusa Etelka, Ethne Waldman, 
Holocaust survivor,  Spielmann Mihály, 
historian, spoke at the Palace of Culture. 
In the performance in memoriam poems 

of Radnoti Miklós and Izsak Marta were 
recited. Candles were lit at the graves 
of the 126 Jews killed in Sărmaşu Mare 
in September 1944. The communities 
in Satu Mare, Bistriţa, Cluj organized a 
commemoration of the anniversary of 71 
years since the deportation of the Jews 
of Northern Transylvania to the death 
camps. 
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Evrei nãscuþi în luna iulie
Lion Feuchtwanger – scriitor. 

Născut la München (7 iulie 1884). 
Romane pe teme iudaice traduse în 
limba română: Evreica din Toledo; 
Fraţii Opperman; Evreul Süss; Că-
derea Ierusalimului. În exil din 1933 
până la deces (Los Angeles, 1958).

Amedeo (Clemente) Modigliani 
– pictor şi sculptor. Născut la Livor-
no, Italia (12 iulie 1884). Stilul lui 
modern este caracterizat prin alun-
girea feţelor. Mutat la Paris (1906), 
a fost apreciat abia la sfârşitul vieţii 
şi după moarte (Paris 1920). 

Nicolae (Nicu Aurelian/Nuhăm) 
Steinhardt – scriitor. Născut la 
Pantelimon (12 iulie 1913). Arestat 
(1958-1964), devenit creştin în 
închisoare, apoi călugăr, continuă 
să-şi afirme etnia evreiască. Printre 
scrieri: Jurnalul fericirii. Decedat la 
Baia Mare (1989).

Isaak Emmanuilovici Babel – 
scriitor, ziarist, traducător din idiş 
în rusă. Născut la Odesa (13 iulie 
1894). Volume de proză scurtă: 
Cavaleria roşie ; Povestiri din Ode-
sa. Arestat, executat în închisoarea 
Butyrka (27 ianuarie 1940).

Leon Max Lederman – fizici-
an, specialist în fizica particolelor. 
Născut la New York (15 iulie 1922). 
Profesor la Columbia University, 
New York şi întemeietor al lui Illinois 
Mathematics and Science Academy 
(1986). Premiul Nobel pentru fizică, 
1988. 

Shmuel Yosef (Shai) Agnon 
(Czaczkes) – scriitor ebraic. Născut 
la Buczacz, Galiţia (17 iulie 1888), 
stabilit definitiv în Palestina (1929). 
Premiul Nobel pentru literatură, 
1966. Printre romane: Tmol-Şilşom; 
Şira. Decedat la Ierusalim (1970).

Janusz Korczak (Henryk Gold-
szmit) – medic pediatru, pedagog, 
scriitor. Născut la Varşovia (22 iulie 
1878). Director al orfelinatului din 
ghetoul Varşoviei, deportat volun-
tar odată cu orfanii în lagărul de la 
Treblinka, unde a fost ucis (1942).

Moses (David Moshe) Rosen – 
rabin. Născut la Moineşti (23 iulie 
1912). Şef-Rabin al evreilor din 
România (1948-1994) şi preşedinte 
al F.C.E.R. (1964-1994). Memorii: 
Primejdii, încercări, miracole. De-
cedat la Bucureşti, înmormântat la 
Ierusalim (1994).

Avram Goldfaden (Avrum Gold-
nfoden) – scriitor idiş şi ebraic. Năs-
cut la Starokostiantyniv, Ucraina (24 
iulie 1840). Autor a circa 40 piese 
de teatru. Fondator al teatrului idiş 
profesionist, Iaşi, 1876. Decedat la 
New York (1908).

Elias Canetti – scriitor de limba 
germană. Născut la Ruse, Bulgaria 
(25 iulie 1905), educat la Viena. 
Plecat la Londra după Anschluss 
(1938), decedat la Zürich (1994). 
Premiul Nobel pentru literatură, 
1981. Printre scrieri: Auto-da-Fe; 
Voci din Marrakesch.

Menachem Hacohen – rabin, 
scriitor, om politic israelian. Născut 
la Ierusalim (26 iulie 1932). Membru 
în Knesset (1974-1988); Mare Ra-
bin al evreilor din România (1997-
2011). Printre scrieri: Tora pentru 
popor; Cartea vieţii omului.

Patrick Modiano – scriitor, 
scenarist, eseist. Născut la Bou-
logne-Billancourt, lângă Paris (30 
iulie 1945). Premiul Nobel pentru 
literatură, 2014. Printre romane: La 
Place de l’Etoile; Rue des Boutiques 
Obscures.

Milton Friedman – economist, 
profesor la University of Chicago. 
Născut la New York (31 iulie 1912). 
Susţinător al monetarismului, eco-
nomiei de piaţă, pozitivismului în 
ştiinţele sociale. Premiul Nobel 

pentru economie, 1976. Decedat la 
San Francisco (2006).

Evrei decedaþi în luna iulie
Theodor (Benjamin Zeev) Herzl 

– vizionarul întemeierii statului 
evreu. Născut la Budapesta (1860), 
stabilit la Viena (1878), corespon-
dent de presă la Paris, şi-a dezvoltat 
ideea sub influenţa antisemitismului 
în timpul afacerii Dreyfus. În 1896 
a publicat broşura Der Judenstaat, 
în 1897 a convocat primul congres 
sionist şi a întemeiat Organizaţia Si-
onistă Mondială. Decedat la Viena, 
3 iulie 1904, reînhumat la Ierusalim.

Yonatan (Yoni) Netanyahu 
– colonel în Armata de Apărare 
a Israelului. Născut la New York 
(1946). Comandant al unităţii care a 
eliberat ostatecii pe aeroportul de la 
Entebbe, Uganda. Căzut eroic (En-
tebbe, 4 iulie 1976), înmormântat la 
Ierusalim. 

Alexandru Graur – filolog. 
Născut la Botoşani (9 iulie 1900), 
decedat la Bucureşti (9 iulie 1988). 
În perioada 1941-1944, director 
al Liceului Particular Evreiesc din 
Bucureşti. Profesor la Universitatea 
din Bucureşti, membru al Academiei 
Române (1955). 

George Gershwin – compozi-
tor şi pianist. Născut la New York 
(1899). A cultivat atât genul muzical 
clasic, cât şi cel popular. Compoziţii 
orchestrale: Rhapsody in Blue; An 
American in Paris. Operă: Porgy 
and Bess. Decedat la Los Angeles, 
11 iulie 1937.

Alfred Dreyfus – ofiţer francez 
acuzat fals de trădare. Născut la 
Mulhouse, Alsace (1859). Con-
damnat (1894), deportat în Ile du 
Diable, Guyane (1895), este readus 
în Franţa după dovedirea falsului, 
rejudecat (1899) şi reabilitat (1906). 
Decedat la Paris, 12 iulie 1935.

Nadine Gordimer – scriitoare şi 
activistă anti-apartheid. Născută la 
Springs, Transvaal (1923). Premiul 
Nobel pentru literatură, 1991. Prin-
tre romane: The Conservationist; 
Burger’s Daughter. Decedată la 
Johannesburg, 13 iulie 2014.

Mauriciu Brociner – militar, 
diplomat, născut la Iaşi (1854). 
Sergent al batalionului care a cucerit 
redutele de la Plevna (30 august 
1977) şi a devenit primul ofiţer 
evreu din armata română. Decedat 
la Bucureşti, 18 iulie 1946. 

Isaac Bashevis Singer (Izaak 
Baszewis Zynger) – scriitor idiş. 
Născut la Leoncin, Polonia (1902), 
stabilit la New York (1935). Pre-
miul Nobel pentru literatură, 1978. 
Printre romane: Familia Moskat; 
Duşmancele; Magicianul din Lublin. 
Decedat la Surfside, Florida, 24 
iulie 1991.

Isaac Luria Ashkenazi, HaA-
ry Hakadosh (Rabi Yitzchak ben 
Shlomo Luria Ashkenazi) – rabin. 
Născut la Ierusalim (1534), unul 
din principalii cabalişti de la Safed. 
Învăţăturile lui mistice reprezintă 
Cabala Luriană. Decedat la Safed, 
25 iulie 1572.

Ezra Fleischer – poet şi filolog. 
Născut la Timişoara (14 iulie 1928). 
Arestat politic sionist (1953-1955). 
Premiul Israel pentru literatură 
(1959) pentru poemul ebraic Massa 
Gog semnat I.Gole, expediat ilegal 
în Israel. Prim-redactor la Revista 
Cultului Mozaic (1956-1960); emi-
grat în Israel (1960). Profesor la 
Universitatea Ebraică din Ierusalim, 
specialist în poezia ebraică din Spa-
nia medievală. Decedat la Ierusalim, 
25 iulie 2006.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Comemorăm luna aceasta împlinirea 
unui an de la trecerea în veşnicie a dragu-
lui nostru ALFRED BEGER (1932-2014), 
fost preşedinte al Comunităţii Evreieşti din 
Câmpina. Soţia, copiii, nepoţii şi prietenii 
aduc un pios omagiu celui care le este 
mereu prezent în gând şi în suflete. Fie-i 
memoria binecuvântată!

Cu mare durere, apropiaţii anunţă stinge-
rea din viaţă în 9 iunie 2015 a celui care a fost 
DAN SCHWARZ, prieten drag, om de cultură 
remarcabil şi intelectual aşa cum puţini au 
fost şi vor mai fi, matematician cu talent unic, 
creator de probleme, cunoscut şi iubit de sute 
de matematicieni tineri din toată lumea, pentru 
care a reprezentat un model de pasiune pen-
tru matematică şi olimpiade, de corectitudine, 
demnitate şi loialitate. Lumea competiţiilor 
matematicii a pierdut un prieten de preţ şi s-a 
alăturat puţinilor prieteni care l-au condus pe 
ultimul drum. Să se odihnească în pace!

Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna mai 
2015: ZANE MARIA (102 ani, Cimitirul Giur-
giului); MOISE LIDIA-GEORGETA (63 de ani, 
Cimitirul Sefard); SEGAL ANNA (84 de ani, 
Cimitirul Giurgiului); CIOBOTARU EUGEN 
(71 de ani, Cimitirul Giurgiului); STERIADE 
TUDOR (87 de ani, Cimitirul Giurgiului); 
ERGAS MONICA (77 de ani, Cimitirul Sefard)

Înhumaţi în cimitirele evreieşti din ţară: 
IANCU ISIDOR (79 de ani, Dorohoi)

Soţia Monica şi fiica Gabriela cu durere 
anunţă stingerea din viaţă la data de 12 iunie 
2015 a lui POPA IONEL, soţ şi tată devotat. 
Nu te vom uita niciodată.

Comemorăm şi ne sunt mereu în amintire 
bunii şi devotaţii noştri părinţi CLARA ŢUDIC 
şi doctor ARON ŢUDIC (Bârlad). Nu vă vom 
uita niciodată.

Acum 11 ani, la 17 iulie 2004 (28 Ta-
muz) a plecat dintre noi, discret, cel care 
a fost prof. univ. dr. HARRY OFENBERG 
(z.l.), chimist la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi. Ai fost un devotat fiu, 
soţ, tată, dedicat familiei şi profesiei de 
dascăl. Generozitatea şi bunătatea su-
fletului tău minunat, chipul tău blând ne 
vor însoţi mereu pe toţi care te-am iubit. 
Mulţumindu-ţi pentru tot ce ne-ai dăruit, 
te asigurăm de preţuirea şi dragostea 
noastră. Suntem convinşi că bunul Dum-
nezeu te veghează, te ocroteşte şi te 
odihneşte în linişte! Amintirea ta veşnică 
să fie binecuvântată! Familia Ofenberg

A murit Ziuta Hartman-Rutenberg,  
ultima supravieþuitoare a revoltei 

ghetoului din Varºovia

Andrei Călăraşu (z.l.) comemorat 
la Tel Aviv

Ziuta Hartman-Rutenberg a fost ultima 
supravieţuitoare a revoltei ghetoului de la 
Varşovia. Născută în 1922, la Kielce, ea a 
participat la revolta împotriva naziştilor ca 
membră a grupului ilegal fondat de membrii 
mişcării militante de tineret Jabotinsky Betar. 
Mişcarea a luptat împreună cu Organizaţia 
de Luptă Evreiască, de stânga, mai bine cu-
noscută, fondată de Mordehai Anielewicz. În 
cadrul mişcării, Ziuta Hartman-Rutenberg a 
fost  curieră  şi a făcut legătura între ghetou şi 
partea locuită de creştini a Varşoviei iar apoi 
a participat la revolta în sine.

Prinsă de germani, a fost trimisă în lagărele 
de la Majdanek şi Skarzysko iar, mai târziu, 
în Germania, unde a lucrat la o fabrică de ar-
mament. După război, s-a întors pentru puţin 
timp în Polonia, apoi a emigrat în Israel, prin 
Franţa, în 1952. În 2010 a fost făcută Cetăţean 

de Onoare al Varşoviei. A fost înmormântată 
în Israel. (E.G.)

Peste 350 de spectatori au participat la 
Cinemateca din Tel Aviv la un eveniment de 
comemorare a marelui nostru regizor Andrei 
Călăraşu (z.l.). Iniţiativa preşedintelui A.M.I.R., 
Micha Harish (fost ministru în Guvernul Israe-
lului), de a face cunoscută tuturor contribuţia 
evreilor originari din România la întemeierea 
şi dezvoltarea Statului Israel, se concretizează 
prin evenimente deosebite cum a fost acesta, 
dedicat regretatului regizor Andrei Călăraşu. 

A trecut un an de la decesul regizorului 
Călăraşu, dar nimeni nu l-a uitat. Andrei a 
fost unul dintre pilonii importanţi ai comunităţii 
originarilor din România, care a contribuit la 
înfiinţarea televiziunii israeliene, dezvoltarea 
industriei filmului şi a divertismentului, atât în 
Israel cât şi în România. 

Spectatorii au revăzut momente semni-
ficative din viaţa şi opera artistului Andrei 
Călăraşu. Au luat cuvântul personalităţi ale 
vieţii culturale ebraice: cineastul Alon Garbuz, 
directorul Cinematecii din Tel Aviv, Amnon 
Peer, Marco Simionovici - cineast, artiştii Iacov 
Bodo, Iardena Arazi, Moti Ghiladi, Shmuel 
Atzmon, Marina Feingold,  care au jucat sub 
bagheta regizorală a lui Călăraşu. Au fost 
vizionate secvenţe din filmele realizate de 
Andrei Călăraşu în România şi în Israel. Au 
evocat amintiri inegalabilii Dzigan şi Hagashaş 
Hahiver, regizaţi cândva de al nostru Călăra-
şu. A fost o atmosferă care ne-a dat senzaţia 
că marele Andrei Călăraşu nu ne-a părăsit 
nicicând, că e prezent în mijlocul nostru, cu 
zâmbetul său cald, prietenos, cuceritor.

Andrei Călăraşu a fost apreciat atât în   
Israel cât şi în România, primind premii presti-
gioase pentru întreaga carieră. Acum, la un an 
de la decesul regizorului, A.M.I.R. a realizat un 
eveniment prin care a arătat preţuire şi respect 
pentru persoana minunată care a fost Andrei 
Călăraşu şi în care nostalgia şi umorul ne-au 
făcut să ne amintim de vechiul nostru prieten 
cu mare emoţie.

La încheierea comemorării, vizibil emoţio-
nată, Coca Călăraşu, soţia lui Andrei, a mulţu-
mit A.M.I.R., lui Iris Lakner pentru organizare şi 
publicului, pentru participare, spunând: „Sunt 
sigură că Andrei a fost aici cu noi în seara 
asta şi că acum zâmbeşte văzând cât este de 
respectat şi de apreciat”.

DRAGOŞ NELERSA
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Actriţa Maia Morgenstern, directorul 
TES, a făcut o trecere în revistă exhaus-
tivă a istoriei teatrului idiş, cu referire la 
sursele biblice  care au furnizat tematici 
pentru piese de teatru în limba idiş, şi a 
subliniat contribuţia lui Avram Goldfaden, 
întemeietorul primului teatru idiş din lume 
de la Iaşi, la dezvoltarea unei dramaturgii 
specifice.

Prof. univ. dr. Liviu Rotman, directorul 
Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor 
din România, a susţinut o conferinţă cu 
titlul “Extremismul religios”. El a subliniat 
diversitatea lumii religioase evreieşti şi 
complexitatea problemelor politice con-
temporane. De asemenea, vorbitorul a 
afirmat că lumea religioasă evreiască 

este în continuă schimbare, referindu-se 
la repoziţionarea segmentului religios pe 
eşichierul politic israelian. 

Rabinul Rafael Shaffer a vorbit des-
pre momentele dificile în transmiterea 
Torei, prezentând o serie de episoade 
din diverse epoci istorice, atunci când 
vicisitudinile vremii făceau aproape im-
posibilă această activitate. Un exemplu 
elocvent este cel din timpul celui de-al 
doilea război mondial, când spiritualitatea 
evreiască est-europeană a fost pe punctul 
de a fi aproape complet redusă la tăcere 
de Holocaust. Concluzia vorbitorului a 
fost însă  că întotdeauna au apărut so-
luţii salvatoare, iar învăţăturile Torei au 
continuat să fie transmise din generaţie 
în generaţie. (I.D.)

TIKUN LEIL ªAVUOT 5775
la Templul Coral din Capitalã

(Urmare din pag. 6)

Agenda deputatului 
ºi preºedintelui F.C.E.R.

Este vorba de 
o extensie a cate-

goriilor de beneficiari potenţiali. După 
aprobarea proiectului de Memorandum 
de către Comitetul Director al F.C.E.R., 
se vor desfăşura toate procedurile prevă-
zute în acest important document, după 
care se vor putea încasa de către Fede-
raţie sumele alocate, potrivit termenelor 
covenite. Tot la New York, împreună cu 
directorul Departamentului Economic, 
ec. Ovidiu Bănescu, şi directorul Joint 
pentru România, Israel Sabag, deputatul 
dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., 
s-a recules la mormântul Marelui Rabin 
Menachem Mendel Schneersohn z.l. – 
Lubavitcher Rebe, înclinându-se în faţa 
memoriei acestei personalităţi rabinice 
de prim rang a secolului XX. 

• La întoarcerea în ţară, preşedintele 
F.C.E.R. a supervizat, în colaborare cu 
liderul Mişcării Habad din România, rabin 
Naphtali Deutsch, organizarea, în seara 
zilei de 22 iunie a.c., la Templul Coral din 
Capitală, a unei seri comemorative dedi-
cate Marelui Rabin Menachem Mendel 
Schneersohn  z.l. 

• Deputatul F.C.E.R. a participat la: • 
votarea Legii privind pensiile parlamen-
tarilor, Lege aprobată de plenul comun 
al Parlamentului – Senat şi Camera 

Deputaţilor - şi înaintată spre promulgare 
preşedintelui României, Klaus Iohannis; 
• introducerea de modificări în OUG 31/ 
2002, şi respectiv în Legea 107, privind 
combaterea antisemitismului, rasismului, 
xenofobiei. În principal, se fac precizări 
privind combaterea mişcării legionare. 
Raportul Comisiei Juridice urmează să 
fie dezbătut şi aprobat în plenul Came-
rei Deputaţilor, cu puţin timp înainte de 
închiderea ediţiei „Realităţii Evreieşti”; • 
prezentarea în plenul Parlamentului de 
către preşedintele României, Klaus Ioha-
nnis, a strategiei de apărare a României 
şi aprobarea sa de Plenul Comun al Se-
natului şi Camerei Deputaţilor. Relatarea  
–  în numărul viitor al revistei. 

• Programul, aflat în pregătire, al 
suitei comemorative, derulate între 28 
iunie - 1 iulie a.c., consacrate împlinirii 
a 74 de ani a Pogromului de la Iaşi, va 
include: • o masă rotundă privind Pogro-
mul de la Iaşi, lansarea cărţii scrise de 
profesorul Carol Iancu, „Antisemitismul 
şi Holocaustul în România”; • pelerinaje 
la memorialele din Cimitirul Evreiesc 
„Păcurari” din Iaşi, Podu Iloaiei şi Târgu 
Frumos. Domnia sa coordonează, de 
asemenea, programul de desfăşurare 
a evenimentului „Dorohoi – 75”, care 
urmează la aibă loc la 8 iulie a.c.

(Urmare din pag. 2)

S-a stins ultimul „naiv”
La finele lunii mai, a trecut în lumea celor veşnice colonelul Aurel Ianovici, unul 

dintre puţinii evrei care a ajuns să poarte galoanele de ofiţer superior al armatei 
române în anii de aşa-zisă „democraţie 
populară”.

Ieşit la pensie după o viaţă în care cea 
mai mare luptă a dat-o pentru a-şi păstra 
şira spinării neîndoită de vremuri, Aurel 
Ianovici a considerat că venise timpul să 
se ocupe şi de scris, mai exact, de memo-
rialistică. 

Aşa s-a născut volumul său Confesiunile 
unui „naiv”, apărut anul trecut la Hasefer. 
Pentru cei care l-au cunoscut, ca şi pentru 
cei care ar fi vrut să-l cunoască după ce 
i-au citit cartea, reproducem câteva rânduri 
din amintirile sale, relevante pentru omul 
Aurel Ianovici: „Confesiunile mele? Nimic 
altceva decât un omagiu, un îndemn adre-
sat semenilor mei de a nu uita şi a nu lăsa 
să se piardă însuşirile cele mai de preţ ale 
oamenilor: capacitatea de a te emoţiona şi 
reacţiona pozitiv la suferinţele aproapelui 
tău”.

Zichrono Livraha! Adică, să-i fie aminti-
rea binecuvântată!

„ C O P A C I I  M O R  
Î N  P I C I O A R E ”

Aşa se numea o piesă de teatru în 
vogă cândva. Să trăieşti până-n ultimul 
ceas privind adevărul – oricât de necru-
ţător – în faţă, să-ţi domini chinul; aşa 
a făcut Iancu Isidor z.l. Cu câteva zile 
înainte de a pleca Dincolo, a mai găsit în 
el puterea să poarte Sefer Tora în braţe 
la Templul Coral recent restaurat. 

Era orfan de tată, care îi fusese împuş-
cat pe drumul care lega Dorohoiul de unul 
din satele vecine. „Când n-am mai avut-o 
nici pe mama, vorbeam cu Dumnezeu. 
Ascultam cum cânta hozân-ul”, pronunţa 
în idiş cuvântul. „Am învăţat să citesc 
în Tora, să mă rog pentru obşte. Voiam 
să fiu cantor. N-am să uit seara de Iom 
Kipur în care am oficiat la Aron Kodeş. 
Şef Rabinul Rosen z.l. mi-a spus: încă nu 
eşti pe deplin cantor, dar, dacă îţi vei da 
silinţa, vei fi. Cuvintele astea mă urmă-
resc”, povestea Iancu Isidor. „N-a existat, 
vreodată, să spună nu”, şi-amintea, la 
catafalcul lui de la Cimitirul „Filantropia”, 
vicepreşedintele F.C.E.R. şi preşedinte 
C.E.B., ing. Paul Schwartz. „Era, poate, 
cel mai vechi colaborator al Federaţiei. 
Actele de atestare ca deservent de cult 
poartă semnătura Şef Rabinului Rosen. 
Nu cred că există comunitate, obşte în 
care să nu fi fost prezent când era nevoie. 

La Comunitatea din Dorohoi, unde era 
preşedinte, urmează să înfiinţăm, într-una 
din cele două sinagogi renovate, Muzeul 
de Istorie a Evreilor din nordul Moldovei. 
Îmi pun un mare semn de întrebare: cine-i 
va succeda la conducerea comunităţii? 
Devotat întru totul oamenilor, devotat întru 
totul comunităţii: acesta era Iancu Isidor. 
Sunt cuprinse aici şi aprecierile preşedin-
telui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. „Ceea ce a 
deprins Toivi Ben Moişe – numele ebraic 
al lui Iancu Isidor – de la mama lui, o fe-
meie necăjită şi evlavioasă, a fost să fie 
credincios faţă de sine însuşi. Şi a fost”, 
a spus rabinul Rafael Shaffer. 

Psalmi ai lui David şi El Male Raha-
mim, rostiţi la catafalc de rabin şi de ofi-
ciantul de cult Yehuda Livnat, l-au însoţit 
neauziţi pe ultimul drum: de la Bucureşti 
la Dorohoi, unde o mare de oameni, 
de felurite etnii, confesiuni, au venit la 
înmormântare. Psalmi ai lui David şi El 
Male Rahamim au spus la mormântul lui 
oficianţii de cult Gustav Finkel şi Meir So-
lomon, din Botoşani, Albert Lozneanu, din 
Iaşi. Au ţinut să fie de faţă conducătorii de 
comunităţi din Botoşani, Iaşi, Tg. Mureş, 
primarul municipiului Dorohoi şi preotul 
din Huedin, Eugen Lăzărescu.

Dorohoiul sub stãpânirea 
pogromiºtilor  1 iulie 1940

Au prins compa-
nia de soldaţi evrei 

care tocmai îşi terminase misiunea şi ieşea 
din cimitir, le-au poruncit să se dezbrace, 
i-au aşezat la gardul cimitirului şi au tras în 
ei. Trei au fost răniţi, iar şapte ucişi, printre 
care şi plutonierul T.R. Bercovici. Cadavrul 
lui a fost aşezat lângă o mitralieră pentru 
a demonstra că evreul a tras în armata 
română. Pe marginea unui şanţ din dreptul 
cimitirului au fost executaţi numeroşi civili, 
participanţi la înmormântare, printre care 
şi funcţionari ai comunităţii. Pogromul 
s-a extins în tot oraşul. Trupe armate din 
Regimentele 3 grăniceri şi 4 vânători au 
pornit spre centrul oraşului, omorând în 
dreapta şi în stânga, femei şi bărbaţi, copii 
şi bătrâni de origine evreiască. Nu erau 
manifestări spontane, scrie Marius Mircu, 
„totul era executat după un plan bine or-
ganizat”. Dacă nu au fost ucişi mai mult de 
110 evrei, conchide Mircu, este pentru că 
s-au găsit oameni inimoşi care au reuşit să 
ascundă pe unii evrei ameninţaţi cu moar-
tea. Timp de 24 de ore Dorohoiul s-a aflat 
sub stăpânirea pogromiştilor. În mod oficial 
s-a stabilit că au fost 53 de persoane ucise; 
martorii oculari dovedesc că au fost ucişi 
între 165 – 200 de persoane. Violenţele 
au încetat doar la intervenţia generalului 
Constantin Sănătescu, atunci comandant 
al Corpului 8 armată cu sediul la Dorohoi. 
Este adevărat că a intervenit şi o ploaie 

torenţială, care i-a pus pe fugă pe pogro-
mişti. De un interes special este raportul 
controlorului de stat Eugen Sturza, adresat 
la 11 iule 1940 prim-ministrului Gheorghe 
Tătărescu. Sunt raportate aruncările din 
tren şi evenimentele din Dorohoi. 

„Este adevărat, conchide raportorul, că 
toate aceste mişcări antisemite pornesc 
dintr-un sentiment de răzbunare pentru 
ororile comise de populaţia evreiască din 
teritoriile părăsite, dar nu este mai puţin 
adevărat că nu putem şti unde vor ajunge 
asemenea porniri, odată dezlănţuite”. Din 
procesele verbale ale şedinţelor Repre-
zentanţei Comunităţii Evreieşti din Doro-
hoi, rezultă că, în timpul pogromului, au 
fost atacate şi devastate şi unele instituţii 
comunitare, precum spitalul şi grădiniţa. 
În şedinţa din 21 iulie a conducerii comu-
nităţii s-a hotărât comemorarea memoriei 
victimelor pogromului în fiecare an. Este 
de menţionat că evenimentul sângeros de 
la 1 iulie 1940 este consemnat în Tratatul 
de istorie a românilor apărut sub egida 
Academiei Române. În volumul 9 citim 
următoarea concluzie: „Acest eveniment 
antievreiesc s-a petrecut pe fundalul vi-
olenţelor comise de membrii minorităţilor 
naţionale împotriva unităţilor române de 
retragere din Basarabia şi Bucovina de 
nord. Răspunderea acestor fapte rămâ-
ne individuală, prin urmare, nu poate fi 
culpabilizată întreaga etnie evreiască”.

(Urmare din pag. 4)

ªabtai Þvi  –  FA L S u L  M E S I A
Pe drumul de 

întoarcere la Ieru-
salim, încărcat cu patru mii de reali, con-
tribuţie a comunităţii din Cairo, a trecut 
Şabtai Ţvi prin Gaza. Aici l-a întâmpinat  
un tânăr cu numele Natan Aşkenazi, 
ulterior cunoscut sub numele Natan din 
Gaza, un eminent talmudist, dotat cu o 
memorie fenomenală şi o minte de o rară 
inteligenţă, fermecat şi el de lumea Caba-
lei. Într-unul din frecventele sale posturi, 
acesta a auzit o voce care îi spunea că 
Mesia va veni, că numele lui este Şabtai 
Ţvi şi că acesta îşi va  birui toţi duşmanii. 
Cu forţele lor unite cei doi au reşit să-i 
impresioneze profund pe evreii din Gaza. 
Aceştia l-au acceptat în unanimitate  pe 
Şabtai Ţvi ca Mesia şi pe Natan ca profet.

Conform unei vechi tradiţii iudaice, 
după reclădirea Templului de la Ierusalim, 
posturile de 17 Tamuz şi Tişa beAv vor 
deveni zile de sărbătoare. Natan din Gaza 
nu a aşteptat până la reclădirea Templului 
ci a decis, ca prim pas spre ”iminenta” 
mântuire, să transforme postul de 17 
Tamuz şi Tişa be Av în zile de sărbătoa-
re. Epistole care anuţau acest decret au 
fost trimise în toate comunităţile din jur. 
În multe comunităţi s-a mâncat, s-a băut 
şi s-a spus rugăciunea festivă de Halel în 

zilele de post ale acelui an.
Ajuns la Ierusalim, Şabtai Ţvi şi-a do-

rit, nici mai mult nici mai puţin, să aducă 
jertfe pe Muntele Templului. Localnicii, 
conştienţi de gravele implicaţii ale unei 
asemenea acţiuni, s-au împotrivit. Urmă-
toarea sa excenticitate a fost să declare 
că seul din partea din spate al vitei e 
permis. După ce a consumat acest seu în 
public, cu o binecuvântare tot de el scorni-
tă, rabinii din Ierusalim au trecut la fapte. 
Şabtai Ţvi a fost excomunicat şi epistole 
de avertisment au fost trimise către toate 
comunităţile din diaspora. Carisma celor 
doi şi istorisirile despre miracolele care li 
se atribuiau s-au dovedit însă mai puter-
nice decât orice avertisment. 

De voie de nevoie, cei doi au părăsit 
Ierusalimul şi s-au aşezat la Alep, unde au 
fost primiţi cu braţele deschise de evreii 
localnici, mai naivi decât cei din Ierusalim. 
Şabtai Ţvi a fost unanim recunoscut ca 
Mesia şi Natan din Gaza ca profet. Din 
Alep a trimis Natan epistole către toate 
comunităţile din diaspora,  prin care le 
vestea că Mesia a sosit şi că, prin forţa 
sa spirituală, el va cuceri tronul Imperiului 
Otoman. 

Va urma...

(Urmare din pag. 6)
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ב-1 ביולי 1940 בעיר דורוהוי התקיימו 
לראשונה פרעות אנטי-יהודים והחלו 
למעשה את שואת יהודי רומניה. את 
הפרעות הנ"ל תיכננו חיילים וקצינים 
משני גדודים מן הצבא הרומני: גדוד 

מספר 3 של משמר הגבול וגדוד מספר 
8 – תותחנים. הפרעות התחילו בבית 

העלמין היהודי, בעת הלווייתו של החייל 
ינקו סולומון, "שנפל ומת למען המולדת" 
כפי שכתוב באישור הקבורה, שהופק על 
ידי עיריית דורוהוי. בפרעות הנ"ל נהרגו 

אזרחים רבים ונחרבו מוסדות קהילתיים.
במלאות 70 שנה משחרור מחנה 
ההשמדה אושוויץ, התקיימו בעיר 

טרגו-מורש כמה אירועים לזכר אותו 

יום. בארמון התרבות שבעיר נאמו: סגן 
ראש העיר, פטי אנדראש; יו"ר הקהילה 

היהודית, דוב ואסילי; סוזנה דיאנשטיין, 
אטלקה טושה, אתנה ולדמן, ניצולות 
השואה; ההיסטוריון מיכאי שפילמן. 
במופע הזיכרון נקראו שירים על ידי 

מיקלוש ראדנוטי ועל ידי מרתא איזאק. 
כמו כן, הודלקו נרות ליד קבריהם של 126 
היהודים שנרצחו ביישוב סרמאשו-מארה 

בחודש ספטמבר 1944.
בקהילות שבערים סאטו-מארה, 

ביסטריצה, קלוז' נערכו טקסי הזכרה 
למילוי 71 שנים מגירוש יהודי 

טרנסילבניה הצפונית למחנות ההשמדה.

zicedid ze`ivnd
י"ד סיון תשע"ה - י"ג תמוז תשע"ה כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

טקסי הזכרה של השואה בערים דורוהוי, 
טרגו מורש, סאטו-מארה, ביסטריצה, קלוז'

הגשרים של הסובלנות, מהדורה שנייה, בוקרשט, 5-3 ביוני 2015

השואה בדרום-מזרח אירופה: כנס במכון על שם "אלי ויזל", 
בוקרשט, 26-25 במאי 2015 

במהלך שלושה ימים, בין ה-3 ל-5 
ביוני 2015, התקיימה בבוקרשט המהדורה 

השנייה של התוכנית "גשרים של 
סובלנות", שמטרתה היכרות טובה יותר 
וִקרבה בין יהודים ללא-יהודים. אירוע 

זה אורגן על ידי "בני ברית אירופה" 
בשיתוף "בני ברית רומניה" תחת הכותרת 

הכללית "חינוך, תרבות, דיפלומטיה". 
שותפים נוספים היו: משרד התרבות, 
משרד החוץ, משרד החינוך והמחקר 

המדעי; הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה; התשלובת החינוכית "לאודר-
רעות" רומניה; עיריית רובע 3 בוקרשט; 

מועצת התלמידים שבעיר בוקרשט; המכון 
הלאומי לחקר השואה ברומניה על שם 

"אלי ויזל"; האופרה הלאומית מבוקרשט 
והפרלמנט של רומניה. הפתיחה הרשמית 

הייתה בבניין האופרה הלאומית של 
רומניה. כינוסים נערכו במשרד התרבות, 

בפרלמנט ובמשרד החוץ. לפני קונצרט 
הפתיחה שהתקיים באופרה הלאומית 
מבוקרשט, יו"ר "בני ברית רומניה", 

המהנדס ז'וסי יעקובסקו, תיאר היסטוריה 
קצרה של "בני ברית רומניה" והודה 

לשותפים, לתומכים הכספיים, למארגני 
האירוע, לאורחים מחו"ל (פולין, בולגריה, 

תורכיה, הונגריה, סלובקיה, איטליה), 
נציגים של מסדרים "בני ברית". בהצגה 

הועלו בין השאר קטעים נבחרים מאופרות 
ומאופרטות. בכנס על חינוך, שנפתח על 

ידי יו"ר קרן "לאודר-רעות", טובה בן נון 
כרביש, יו"ר "בני ברית רומניה", ז'וסי 

יעקובסקו, ושר התרבות, יונוץ וולפסקו, 
הוצג סרט תיעודי על אודות המדען פליקס 
זנדמן, ניצול שואה, ונאמה אלמנתו, רותה 

זנדמן.
על אודות פרעות יאסי דיבר ד"ר מיכאי 
רזוון אונגוריאנו. ניצולי שואה מרומניה – 
ד"ר מרים ברקוביץ, ד"ר סילביה הוישיע, 

מהנדס ינקו צוקרמן – חיו מחדש את 
סבלם מן הימים ההם. היו"ר בחלק השני 

של הכנס היה אמיל חורזיאנו, ונאמו 
פרופ' אדריאן צ'יורויאנו, פרופ' תיאודור 
פליאולוגו, מפכ"ל משרד החינוך הלאומי 

דורו דומיטרסקו. הרעיונות המרכזיים 
היו: תרבות הסובלנות, צמצום ומניעה של 
חוסר סובלנות,באמצעותאכיפת החוקים 

נגד מעשי האנטישמיות,שרק כך אפשר 
לעצור אותם; שיעור העבר ממבט ההווה. 

בפאנל בנושא תרבות, משפט ואתיקה 
השתתפו: ד"ר אאורל ויינר, יו"ר הפדרציה 

של הקהילות היהודית מרומניה; ואלריו 
זגוניא, יו"ר הפרלמנט; ד"ר אלכסנדרו 

פלוריאן, מנהל המכון הלאומי לחקר 
השואה ברומניה. באותו פאנל נאמו: ד"ר 

אנדריי אוישטיאנו; שר התרבות, יונוץ 

וולפסקו; פרופ' רוקסאנדרה דמטרסקו; 
פרופ' אוג'ן סימיון, חבר באקדמיה 

הרומנית; ד"ר פאולה פופויו; פרופ' נאסטי 
ולאדויו; פרופ' גיאורגי ינקו; פרופ' ואסילי 

מוראר; פרופ' מיכניא קוסטויו; הוד 
קדושתו ירונים סינאיטול מהפטריארכיה 

הרומנית. בדיונים עסקו באב-טיפוס 
שממנו נובעות דעות קדומות, תוכניות 
לשינוי גישה זו, והצורך בשמירה מפני 

הרוע. בפאנל על תרומתם של היהודים 
בדיפלומטיה הרומנית היה יו"ר מנכ"ל 
משרד החוץ, רזוואן רוסו. באותו פאנל 

נאמו: שר החוץ בוגדאן אאורסקו; שגריר 
ישראל ברומניה דן בן אליעזר; השגריר 
מיכניא קונסטאנטינסקו; פרופ' אנדרי 
צ'יורויאנו; אריקה ואן גלדר, יו"ר "בני 

ברית אירופה"; מהנדס ז'וסי יעקובסקו, 
יו"ר "בני ברית רומניה"; אירינה קאז'אל, 

תת-מזכיר המדינה במשרד התרבות; 
עלינה אורושאן, מנהלת המחלקה למשפט 

בינלאומי במשרד החוץ. בישיבה נדונו: 
ההכרה בשלבים שעברה רומניה על 

מנת לקבל את נשיאות הברית העולמית 
להזכרת השואה, בשנה הבאה; חשיבותה 

של הישיבה המשותפת של ממשלת ישראל 
וממשלת רומניה, בשנת 2014; המאבק 

בחוסר סובלנות בקרב המעמד הפוליטי; 
הצלת חייהם של יהודים בימי השואה 

על ידי דיפלומטים רומנים; תפקידם של 
יהודים חברים בפרלמנט הרומני בתקופה 

שבין שתי מלחמות העולם ופעולותיהם 
של ראשי קהילה יהודים אחרי 1990 למען 

כניסתה של רומניה במבנים האירו-
אטלנטיים; הדגם הרומני לקידום הבין-

תרבותיות.

ב-26-25 במאי 2015 נערך במכון על שם אלי ויזל, בוקרשט, 
כנס "השואה בדרום-מזרח אירופה". את הכנס הבינלאומי הזה 

אירגן המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה על שם אלי ויזל 
בשיתוף מוזיאון השואה שבעיר וושינגטון. בין המשתתפים 
היו: המהנדס פאול שוורץ, סגן יו"ר הפדרציה של הקהילות 

היהודיות מרומניה ויו"ר קהילת יהודי בוקרשט; יו"ר אגודת 
היהודים מרומניה קורבנות השואה, ד"ר ליביו בריש; יו"ר "בני 
ברית רומניה", המהנדס ז'וסי יעקובסקו. בפתיחת הכנס נאמו: 

ד"ר פאול שפירוא, מנהל במוזיאון השואה; ד"ר אלכסנדרו 
פלוריאן, מנכ"ל המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה; אליזבת 

אונגריאנו, מנהלת שירותי התקשורת של המכון הנ"ל; השגריר 
מיכניא קונסטאנטינסקו; היועץ הנשיאותי אנדרי מורארו; 
סגן השגריר של ארצות-הברית, דיאן תומפסון. יו"ר הכנס 
היה פרופ' מיכאל שפיר.בכלל הנושאים שהועלו בכנס היו: 

יחסים בין יהודים ללא-יהודים במקדוניה בתקופת השואה; 

מאפייניההייחודיים של השואה בדרום-מזרח אירופה: אירועי 
העיר קראקוב, אוקראינה; ניצול הדעות הקדומות של היהודים 
על ידי ארגון האוסטאשים; עדויות על אודות רדיפת הצוענים 

בספרות ההונגרית; המנהל המקומי בטרנסילבניה הצפונית 
והשואה; הליגיונרים לשעבר כאחראים על השואה; פעילויות 

הנאצים והאוסטאשים בקרואטיה, או פרעות תחת פיקוח; 
השימוש באלימות הפתאומית על ידי הרשויות הרומניות 

בימי מלחמת העולם השנייה; ההתנגדות בגטאות שבהונגריה; 
ניסיון השואה על הילדים ביוון; עדויות של ילדים ניצולי שואה 

באירופה הדרום-מזרחית; בתי המשפט של העם: בין שבח 
להכחשה; אמיתות משפטיות שנשכחו על אודות האחראים על 
השואה ברומניה. בין המשתתפים בדיונים: ד"ר ראדו יואניד; 

ד"ר פאול שפירוא; קריסטה חלבורג (מוזיאון השואה וושינגטון); 
וירג'יל ניצולסקו, מנהל המוזיאון הלאומי של האיכר הרומני; 

אנשי מחקר מרומניה, ארצות-הברית, צרפת, קרואטיה, דנמרק.

תיקון ליל שבועות 
תשע"ה בבית 

הכנסת הכוראלי 
שבעיר בוקרשט 

הבירה
ראש לשכת הרבנות, אדוארד 
קופפרברג, אמר בדבריו שעשרת 

הדיברות הם "חוק יסוד, ועל סמך 
חוק זה חוברו כל החוקים שנחקקו 

אחריהם...התורה אינה פונה רק לעם 
ישראל, אלא לכל בני אנוש". ד"ר 
פליצ'יה ולדמן דיברה על תולדות 

הנוכחות היהודית בעיר הבירה עד 
הקמתן של שתי הקהילות, ספרדית 
ואשכנזית. אווה גלמבוש דיברה על 

"המעמד הגיאופוליטי החדש שבמזרח 
התיכון", הכולל חילופי משטרים 

במדינות ערב ופיגועי חבלה באירופה 
המערבית. מאיה מורגנשטרן, מנהלת 
התיאטרון היהודי הממלכתי הרצתה 

בקיצור על תולדות התיאטרון היהודי 
מרומניה, מתחילתו ועד היום. ד"ר 

ליביו רוטמן, מנהל המרכז לחקר 
תולדות יהודי רומניה, הרצה על 
הקיצוניות הדתית ועל השפעתה 

השלילית. הרב רפאל שפר דיבר על 
רגעים קשים שהיו בזמן מתן תורה ועל 

פתרונות שלהמשכיות אז ועכשיו.

פתיחה לחג 
השבועות

הרב רפאל שפר ויו"ר הפדרציה 
של הקהילות היהודיות מרומניה, ד"ר 

אאורל ויינר, קבעו מזוזה בכניסה 
של ההיכל (בית הכנסת) הכוראלי. 

החזן הראשי יוסף אדלר שר תהילים. 
בספריית ההיכל הכוראלי הוקם 

המרכז החינוכי על שם "הרב ד"ר מ. 
א. הלוי". כמו כן, הוענקו אותות כבוד 

של הפדרציה של הקהילות היהודיות 
מרומניה: אחרי מות – לרב ד"ר מ. א. 
הלוי ז"ל; לרב הראשי ד"ר אלכסנדרו 
שפרן ז"ל; לד"ר וילהלם פילדרמן ז"ל; 
לרב הראשי ד"ר יעקב יצחק נמירובר 

ז"ל; לרב הראשי ד"ר משה רוזן ז"ל.
אותות כבוד הוענקו גם: ליו"ר ארגון 
אמי"ר, מיכה חריש, על תרומתו לחיזוק 

הקשרים בין ישראל לבין רומניה; 
ליו"ר "בני ברית רומניה", ז'וסי 

יעקובסקו, בשביל הצלחת הפרויקט 
"גשרים של סובלנות"; לפעילים 

קהילתיים מרכזיים לשעבר שפרשו 
מעבודתם –המהנדס נילו אהרונוביץ 
ופרופ' טיבריו בנדק; לאנשי תרבות 
מן הפדרציה של הקהילות היהודיות 

מרומניה: מיקו צנטלר ז"ל, ד"ר ליאה 
בנימין, ד"ר הרי קולר, יוליה דליאנו, 

אווה גלמבוש.

השקות ספרים 
בנושאים יהודיים 

ביריד הספרים 
"בוקפשט"

במהדורה העשירית של יריד הספרים 
"בוקפשט", השתתפה הוצאת "הספר" 
עם הספרים החדשים הבאים (בשפה 

הרומנית): "לידת האנטישמיות", מאת 
ז'ול איסאק, בתרגומו הרומני של ציקו 

גודלשטיין; "הרעיון של קבר ללא שם", 
מאת סנדרין טריין, בתרגום הרומני של 
מגדה ראוצא; ספר זיכרונותיו של פאול 

גריגוריו "שניים לילדות אחת". 
הספר "לידת האנטישמיות", בהיותו 

מתאים לימינו שכן הואמבהיר את 
מושג האנטישמיות, הומלץ על ידי 

ציקו גולדשטיין, על ידי פרופ' ואסילי 
מוראר ועל ידי אלכסנדרו מארינסקו, 

מנהל הוצאת "הספר". על ספר "הרעיון 
של קבר ללא שם" דיברו ד"ר ליאה 
בנימין ואלוף פרופ' מיכאי יונסקו. 

זו הייתה קריאה "במפתח היסטורי, 
אנתרופולוגי-תרבותי, רעיוני". מחברת 
הספר העבירה מסר של תודה. ספרו של 

פאול גריגוריו, שראה אור אחרי מותו 
של המחבר, התפרש על ידי אלמנתו 
רודיקה גריגוריו, על ידי  ד"ר אאורל 

ויינר, יו"ר הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, ועל ידי הסופרים 

טיטוס ואז'או ובדרוס חוראסאנג'יאן. 
ספר זה נחשב כספר על אודות ידידות 

ללא דעות קדומות לאומיות, ספר 
שמביא תיאור של התקופה.

הוצאת הספרים "חומאניטאס" 
השיקה שלושה ספרים בנושאים 

יהודיים: "תולדות היהודים" מאת פול 
ג'ונסון; "להיות יהודי אחרי השואה", 

מאת אימרה טות; "סיפורו המדהים 
של שבתאי צבי", מאת אנדרי קורניא. 

בהוצאת אוניברסיטת "אלכסנדרו יואן 
קוזא" מיאסי הושקו הספרים, קובצי 
מאמרים של מחברים שונים "פרעות 

יאסי" וגם "סטודנטים ומורים יהודים", 
בעריכתו של קארול ינקו ואלכסנדרו 

פלורין פלאטון, והספר "יהודי 
חארלאו", מאת קארול ינקו.
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Hidra 
terorismului
Un text dramatic ultrapremiat, 

ajuns „hit internaţional”: „Terorism” 
de fraţii Presniakov. Doi ruşi, încă tineri (cum i-am 
descoperit în vizita lor la Bucureşti), svelţi, foarte bruneţi (cu o mamă 
iraniană). Doi universitari „ciudaţi”, care scriu la patru mâini şi se 
încăpăţânează - deşi jucaţi la Londra - să trăiască la Ekaterinburg.

Scrisă în 2000 şi considerată profetică, „Terorism” a avut premi-
era în 2002, la puţină vreme după ce la teatrul moscovit Dubrovka 
un grup de ceceni a luat 800 de ostateci, asediul final soldându-se 
cu 130 de morţi - cu toţii, oameni ce veniseră să se bucure la un 
„musical” - „Nord Est”.

Din păcate, farsa apocaliptică punctată de absurd de care vor-
bim este din ce în ce mai actuală. Să ne amintim, după distrugerea 
turnurilor gemene, de bombele puse pe stradă, la un maraton (tot în 
New York). Să ne amintim de barbariile semnate ISIS, de dinamitarea 
atâtor lăcaşe de cult pline de credincioşi, de executarea celor de la 
„Charlie Hebdo”, de avioanele deturnate şi aruncate în aer deasupra 
Asiei, Ucrainei, Franţei etc.

Şi „Terorism” (traducere: Maşa Dinescu) începe pe un aeroport, 
unde zborul se amână din cauza unei valize rătăcite. Interesant, însă, 
Vladimir şi Oleg Presniakov mută focalizarea de la terorismul politic 
la acela al legăturilor interumane; de la lideri, şefi de stat, guvern la 
oameni obişnuiţi ca potenţiale victime. Ei insistă pe escalada fenome-
nului în viaţa cotidiană (în care funcţionează, vai, atâtea intoleranţe, 
prejudecăţi rasiale, etnice, religioase, morale, psihologice, sexuale). 
Urmărim, aşadar, fenomene de terorism la nivelul familiei, al relaţi-
ilor interpersonale. Un amant, care are fantezia nu doar să îşi lege 
amanta, ci chiar s-o lase aşa... Un soţ, pe care tabloul adulterului îl 
face să lase gazul deschis... Un copil care detonează gazul sunând 
prosteşte la uşă... O bunicuţă, pe o bancă, supraveghindu-şi nepotul 
şi luând lecţii de la o prietenă expertă: cum să-şi otrăvească eficient 
ginerele beţiv şi abuziv. Violenţa şi frica fac ravagii în comunităţile 
bazate pe ierarhie şi pe autoritatea tiranică a celor din vârf. Aşa cum 
se întâmpla în cazarma în care spiritul de haită vânează feroce pe 
cei mai slabi. Dar aceste stări nu ocolesc nici locurile de muncă me-
canizate şi automatizate, ori mediile corporatiste şi birocratice (vezi 
„biroul”, unde o femeie în criză sufletească ar fi putut fi determinată 
să se spânzure şi de supravegherea, suspiciunea celor din jur).

Viziunea autorilor ruşi este de un pesimism negru. Căci întâmplă-
rile evocate, aparent fără legătură, se înlănţuie, comunică între ele. 
Toate se petrec în  acelaşi perimetru spectral, în câteva ore. Totul 
sugerează un determinism absolut, care aboleşte libertatea, care 
depersonalizează (personajele nu au nume proprii, nici psihologii, 
sunt jucate pe sfori de către „situaţii”).

Spectacolul, regizat la Naţional de către Felix Alexa, relevă inte-
ligent, riguros şi inspirat (la concurenţă cu valorile textului) aceste 
semnificaţii. Imaginea teatrală de ansamblu creează sugestiv bâlciul 
şi haosul lumii. „Istoriile” umane sunt bine ritmate de jocul luminilor şi 
efectele multimedia. Dăruirea interpreţilor, în demonstrarea modului în 
care „murim sufleteşte sub teroarea vieţii cotidiene” şi în portretizarea 
unei societăţi dezgustătoare şi înfricoşătoare, este evidentă. Reţinem 
(dintr-o distribuţie amplă) pe Adela Mărculescu şi Ileana Stana Iones-
cu, Andrei Finţi, Irina Movilă şi Mihai Călin, Claudiu Bleonţ, Răzvan 
Oprea, Marius Bodochi, Tania Popa, Florentina Ţilea şi Mihai Calotă.

NATALIA STANCU

ritului poetului: 
inserţia elemen-
tului sacru, pe 
sub haina celui 
profan, ca într-
un palimpsest, 
provoacă „tulbu-
rarea” geome-
triei prozodice 
perfecte, până 
atunci .  Spir i t 
iudaic autentic, 
deşi poet mo-
dern, Boris Ma-
rian nu concepe 
nici poezia, nici credinţa, nici iubirea, în 
absenţa întrebărilor, a problematizărilor şi 
căutării pasionate a adevărului.

Întregul volum Exilul cuvântului este, 
de altfel, pus sub semnul lui André Neher 
şi a interogaţiilor acestuia cu privire la 
decalajul tot mai accentuat între cunoaş-
terea laică şi cea religioasă, în secolul 
Holocaustului. Boris Marian scormoneşte, 

prin intermediul poeziei, pe sub coaja 
cuvintelor, în căutarea certitudinilor. Pe 
care, de fapt, le caută ştiind dinainte că 
nu le va afla, iar singura certitudine este 
însăşi Povestea sau Cuvântul: „Poate 
cu luna m-am însurat,/ Poate că stelele 
mi-au descântat,/ duc la păscut poemele 
mele/ să mi le tundă Domnul pe ele,/ lâna 
să fie de aur, s-o caute/ argonauţii şi să 
mi-o laude,/ astfel poetul fără să ştie/ intră 
direct în mitologie” (Mitologicală). Exilat 
în mitologie, poetul trăieşte, însă, sub 
semnul neliniştii metafizice a celui care 
are acces la instrumentul interogaţiei şi, 
în general, la cunoaştere.

Avem în Boris Marian un poet-sinteză, 
în al cărui discurs gândirea iudaică şi 
tradiţia poetică românească se împletesc. 
Şi, totodată, un spirit profund, pentru care 
poezia este un destin, nu o simplă delec-
tare intelectuală.

RĂZVAN VONCU 

*BORIS MARIAN – Exilul cuvântului, Editura 
Inspirescu, Satu Mare, 2014.

Am scris, nu cu 
mult timp în urmă, 
despre poezia lu i 
Boris Marian (Mehr), 
arătând că acest poet 
discret, măcinat de 
combustii spirituale şi 
stăpânit de o admira-
bilă râvnă culturală, ar 
merita o recunoaştere 
critică şi de public mai 
largă. Noul său volum, 
intitulat Exilul cuvân-

tului*, îmi oferă ocazia de a atrage din 
nou atenţia asupra acestei voci aparte 
în peisajul liric românesc din ultimele 
decenii. Şi, totodată, de a completa, prin 
câteva observaţii noi, analiza universului 
său poetic, în care livrescul şi naturalul, 
laicul şi religiosul, suprarealismul şi luci-
ditatea se întreţes, într-un discurs dens 
şi substanţial. 

Mai întâi, pentru Boris Marian, poezia 
nu este nici joc textual, nici emoţie sponta-

nă neprelucrată. Ci o experienţă spirituală 
care îl angajează în totalitate şi pe care 
poetul o parcurge cu efort: „Gram de 
nelinişte, o, Cabala,/ Cine te ştie, moarte 
nu are,/ Nu scriu plăcut, nu fug după 
ciute,/ Metafora vine ca ursul flămând.” 
(Prezenţă ciudată). Erosul şi cugetarea 
sacră se îmbină, în acest efort dureros 
de înţelegere a Cosmosului şi a fiinţei 
umane, ca în tradiţia biblică: „Pe umărul 
stâng/ O lacrimă plâng,/ Pe umărul drept/ 
Tot lacrimi deşert,/ Dar tu spui numai nu/ 
Sau răspunzi în doi peri,/ Pentru tine eu 
vreau/ Să urc azi în cer,/ De acolo privind/ 
Să-nţeleg de ce tu/ Poţi să spui mereu 
nu,/ De ce nu te conving,/ De ce-n viaţă 
omătul/ şi frigul domină,/ de ce timpul ne 
mătură/ cu-ntuneric, lumină/ sau lumina 
e numai/ în sufletul meu,/ dacă eu nu 
am suflet,/ mai avem Dumnezeu?/ Ruga 
mea e îndreptată/ Spre cine, spre ce?/ 
Ruginite cuvinte,/ Le temps est passé!” 
(Romanţă foarte târzie). Acest text, de al-
tfel, este edificator pentru dedublarea spi-

Poezia ca neliniºte ºi exil  metafizic
Realitatea 

cărţii

O fi, sau n-o fi?
Aşa arată dilema hamletiană „a fi sau a nu fi” 

pe malurile Dâmboviţei. De pildă, o fi sau n-o fi 
premierul vinovat de fals, de evaziune fiscală şi 
conflict de interese? DNA zice că da, Ponta că 
ba, Iohannis că până se decide în justiţie, primul 
ministru ar trebui să demisioneze. Dar mai sunt şi 
alte întrebări, mult mai importante decât culpa sau 
inocenţa premierului.

Dacă e să stăm cum ne place, dar să gândim 
cu dreptate, e imposibil – şi chiar imoral – de spus 
dacă premierul o fi sau n-o fi vinovat. O vor spune 
judecătorii, când speţa va ajunge pe rolul Curţii. 
Dar, oare o fi fost sau n-o fi fost mai bine ca Victor 
Ponta să fi demisionat când a fost pus sub urmă-
rire penală? Răspunsul e că depinde pentru cine. 
Pentru imaginea României, demisia premierului 
ar fi fost categoric preferabilă. Dar răspunsul nu 
mai poate fi dat cu tot atâta promptitudine, dacă 
ne gândim cum şi, mai ales, când a găsit DNA de 
cuviinţă să-l convoace pe primul ministru pentru 
audieri şi să dea publicităţii comunicatul privind 
punerea sa sub urmărire, şi anume fix în ziua 
depunerii moţiunii de cenzură. 

Dacă nu crezi în coincidenţe, nu poţi să nu te 
întrebi, de unul singur, ca Hamlet: o fi fost sau n-o 
fi fost asta o intervenţie a justiţiei în viaţa politică? 
E limpede că o citaţie de la DNA se scrie mai re-
pede decât se depune o moţiune de cenzură, care 
era anunţată de mult, iar cu câteva zile înainte se 
ştia până şi data la care liberalii voiau să depună 
moţiunea. Or, faptul că şeful guvernului a fost 
convocat la DNA exact în aceeaşi zi ridică dubii 
faţă de o posibilă implicare a justiţiei în politică. Şi 
asta, pentru că demersul său ar fi putut influenţa 
rezultatul votului pentru moţiune, într-un sens în 
care ar fi avantajat PNL. În cel mai bun caz, aceas-
tă regretabilă coincidenţă indică o inabilitate din 
partea responsabililor DNA de a apăra structura 
pe care o conduc de bănuieli care îi pot afecta 
imaginea. Ca un profan, cred că nu ar fi impietat 
asupra desfăşurării anchetei dacă premierul ar fi 
fost citat o săptămână mai târziu, adică imediat 
după votul la moţiune. Poate că i-ar fi tăiat şi cheful 
să meargă la Baku, fără să îl anunţe pe preşedinte! 

O fi, sau n-o fi coincidenţă? Preşedintele Io-
hannis susţine că „este clar o coincidenţă faptul 
că exact în ziua în care PNL depune moţiune de 
cenzură, DNA solicită în Parlament procedura de 
urmărire penală împotriva primului ministru”. O fi 
clar pentru domnia sa, dar, întrucât şeful statului 
nu a explicat de ce lui îi e atât de clar, eu rămân 
cu întrebarea mea. O fi, sau n-o fi? Mai ales că, de 
partea cealaltă, primul ministru spune că ar fi rău 
pentru democraţia din România dacă un procuror 
ar putea schimba guvernul, iar Tăriceanu, că lui îi 
miroase a tentativă de lovitură de stat!

Astfel, alegerea proastă a datei de a-l cita pe 

premier la DNA  intensifică 
un scandal internaţional. În avalanşa de scrisori 
sosite pe această temă de la ambasadele princi-
palelor ţări democratice, cel mai bine s-a exprimat 
Ambasada SUA: „instituţiile judiciare şi cele ale 
statului de drept trebuie să îşi poată desfăşura 
activitatea complet independent”.

De altfel, s-a încercat internaţionalizarea 
scandalului şi prin solicitarea lui Cristian Preda 
ca Parlamentul European să discute „criza politică 
din România”, iar Victor Ponta „să dea socoteală”. 

Odată cu introducerea noţiunii de „dat socotea-
lă” în faţa unui for legislativ, nu juridic, se ajunge la 
tămbălăul politic. O fi bine, n-o fi bine că se poartă 
aşa aleşii noştri? Sigur, nu. Pentru orice ţară din 
lume, începerea urmăririi penale împotriva şefului 
guvernului nu poate fi altceva decât un scandal, 
care se prelungeşte de-a lungul anchetei. În Ro-
mânia însă, fără să fi început cercetările, avem 
de-a face cu un adevărat tămbălău purtat ca la 
uşa cortului. Refuzul Parlamentului de a încuviinţa 
urmărirea lui Victor Ponta pentru conflict de inte-
rese o dezlănţuie pe Alina Gorghiu, care vorbeşte 
despre „mineriadă parlamentară”. Tăriceanu recla-
mă o tentativă de „lovitură de stat”. Rovana Plumb 
îi acuză pe liberali că „cerşesc o criză politică”. 
Preda reclamă totul la Sublima Poartă europeană. 
Ceea ce nu face decât să înrăutăţească situaţia, 
şi aşa rea şi „tristă”, vorba lui Iohannis.

Cel mai grav lucru în tot acest tămbălău, gene-
rat de inabilitatea DNA de a-şi alege o zi corectă 
pentru lansarea în spaţiul public a ştirii despre 
urmărirea penală a lui Victor Ponta, este suspiciu-
nea de amestec al Direcţiei în treburile politice, iar 
justiţia poate fi oarbă, dar trebuie să fie imaculată 
pentru a putea folosi atât balanţa, cât şi sabia. Şi 
asta mai ales acum, când reducerea corupţiei, în 
special a celei la nivel înalt, este cel mai important 
obiectiv al României, mai presus  de graba unui 
procuror de a anunţa cât mai rapid urmărirea pe-
nală, fie ea şi împotriva primului ministru. 

Dacă suspiciunea de amestec în politică 
afectează o singură dată Direcţia Naţională An-
ticorupţie, înseamnă că în viitor motivul urmăririi 
penale a unui politician va putea fi pus sub semnul 
întrebării şi de-abia atunci credibilitatea României 
va fi aruncată în aer, aşa cum ameninţa acum Alina 
Gorghiu că se va întâmpla dacă Parlamentul nu va 
aproba moţiunea de cenzură sau solicitarea DNA 
de urmărire penală a premierului.

În dilema „o fi sau n-o fi”, dacă ne referim la 
posibilul amestec al DNA în politică,  singurul 
răspuns acceptabil pentru România, justiţie şi 
DNA este „n-o fi”. 

Şi bine ar fi să nu mai avem niciodată a ne 
pune această întrebare!

ALX. MARINESCU

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. Abonamentele 
pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile evreieşti 
din localitatea respectivă. ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ COM-
PLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI PE CUPON! Pentru cei din 
Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod 
poştal 030202. Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate 
poştale fie pe adresa F.C.E.R. – la oficiile poştale din localitate, fie 
la BCR SECTOR 3, SUCURSALA UNIREA. Adresa băncii: BD-UL 
UNIRII NR. 43-45 BL. E2-E3, SECTOR 3, BUCUREŞTI. Contul 
IBAN: BCR RO51RNCB0074011952750001(LEI), RO40R-
NCB0074011952750005 (USD), RO94RNCB0074011952750003 
(EURO), swift: RNCBROBU, sau BANK LEUMI ROMÂNIA, 
SUCURSALA MOŞILOR, Adresa băncii: CALEA MOŞILOR 
NR. 280, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Contul IBAN: RO89DAF-
B108000090989RO02, RO06DAFB108000090989US02, 
RO46DAFB108000090989EU02, swift: DAFB RO22. Pentru 
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro (cu toate 
taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, un abonament costă 
95 de dolari USA (cu toate taxele incluse). Pentru Israel, un 
abonament pe un an costă 40 de dolari USA.

REALITATEA EVREIASCĂ
REDACŢIA: Bucureşti,

str. Maria Rosetti, nr. 17, sector 2
COD POŞTAL 020481 OP 9

Tel. / fax: 021-322.75.60
www.jewishfed.ro

realitateaevreiasca@gmail.com
Serie nouă a

REVISTEI CULTULUI MOZAIC
Fondată în 1956

de Şef-Rabin dr. Moses Rosen

Redactor-şef:  
ALEXANDRU MARINESCU

Secretar general de redacţie:
ELENA MARINESCU

Redactori: IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ, LUCIANA FRIEDMANN

EVA GALAMBOS (senior editor), 
GEORGE GÎLEA, DIANA MEDAN, 

BORIS M. MEHR

Corectură: MIHAELA OBERSCHI
Foto: SANDU CÂLŢIA, SILVIU VEXLER

Traducători:
Ebraică: SARIT BLONDER

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
Engleză: SANDA LEPOIEV

Relaţii, administrator: MIHAIL TUNSOIU
Telefon: 021-314.96.90

DTP: GABRIEL IONESCU
GABI@ETIPOGRAFIE.RO

COSMIN MIUŢE

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

Gândul 
scrisDrumul 

spre teatru


	Pogromul de la Iasi – o tragedie care începuse 
cu mult înainte
	“Să privim Biblia dintr-o perspectivã inedită”
	Agenda deputatului si presedintelui F.C.E.R.
	Aurel Vainer a primit 
Ordinul „Credinta si Virtute” 
în grad de Mare Ofiter
	Premierul Netanyahu se teme 
de concesii americane de ultimă oră în favoarea Iranului
	Schimb de mesaje dintre premierul israelian şi preşedintele F.C.E.R.
	Pogromul de la Iaşi…
	„Holocaustul este 
un obiect de studiu obligatoriu 
în scolile din Ungaria”
	AD MEA VEESRIM!
	71 de ani de la deportarea evreilor din nordul Transilvaniei
	Dorohoiul sub stăpânirea pogromiştilor  1 iulie 1940
	Holocaustul din Europa de Sud-Est
	LECTIA ISTORIEI
	Ieri, azi, mâine
 - Holocaustul în mentalitatea europeanã

	TIKUN LEIL SAVUOT 5775 
la Templul Coral din Capitalã
	Sabtai Tvi – falsul mesia
	Uvertură la sărbătoarea învataturii
	Bar Miţva la Templul Coral
	Simpozionul Naţional ”Academician Nicolae Cajal”
	La Comunitatea evreilor din Tecuci continuă lucrările 
de reamenajare
	Din dragoste pentru mamã
	O evocare a orasului de odinioara
	Şavuot, sarbatoarea 
primirii Torei 
	Cinstirea memoriei Holocaustului din Transilvania 
	Omagiu unei supravieþuitoare
	STIINTA SI VIATA
	Dispozitiv medical salvator
	O nouă galaxie vecinã descoperită
	Tratament inovator 
al cancerului pulmonar
	Descoperire arheologica: 
imagine a unei scene antice
	Solutii de securitate cibernetica

	Satul Biblic 
ediţia a II-a
	BOOKFEST – SALON INTERNAŢIONAL DE CARTE – Ediţia a X-a, 20-24 iunie 2015
	Lansări de carte 
la standul Editurii Hasefer
	Trei carti cu tematica evreiasca 
la Humanitas
	Capitole de istorie 
micro şi macro-comunitară 
a evreilor români
	JCC
	Linia JCC rãmâne încinsă...
	Gusturi de departe
	Rugaciuni pentru sanatate şi viata lunga
	Şavuot special
	Mari evrei timisoreni
	Gând drag pentru 
prim-rabinul dr. Ernest Neumann z.l.
	Instructori de... instructori
	La Vulcanii Noroiosi 
	Maia Morgenstern – spectator 
la Caminul „Rosen” 

	„PODURILE TOLERANÞEI” 
	„Podurile Toleranţei” 
ar putea avea 
un alt nume
	Aprecieri elogioase de la participanţii externi

	La CIR-uri, oamenii vin oaspeti si pleaca prieteni
	Relatii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1950)
	Norman Manea revine în Suedia
	Comunitatea evreiasca la TVR
	Capitole de istorie 
micro si macro-comunitara 
a evreilor români
	Linor Abargil – o luptatoare împotriva violentei sexuale
	Marele Premiu al juriului Festivalului de la Cannes - pentru o peliculă despre Auschwitz
	Sonia Palty, un om care rămâne mereu printre noi 
	Alexandru Hausvater – Premiul  UNITER pentru întreaga activitate
	Expozitia internationala 
„Anne FRANK – O istorie pentru prezent”
	Klezmerii din Bucuresti aplaudati la Palatul Brâncovenesc
	Prezenţe evreieşti în spatiul clujean
	Un Henri Wald al începuturilor
	Cel mai mare festival idiş 
din toate timpurile... la New York!
	“Să privim Biblia dintr-o perspectivã inedită”
	Lansarea primului volum din opera poeticã 
a lui Celan în limba română
	Zile de agitatie 
cu initiative evreiesti
	MIHAIL SEBASTIAN – mare om de litere 70 de ani de la moarte
	Un prieten ieşean al lui Sigmund Freud
	Proverbe evreieşti
	O debutantă dinainte evaluatã
	TIKUN LEIL SHAVUOT 5775 
AT THE CHORAL TEMPLE IN THE CAPITAL 
	Holocaust commemoration in Dorohoi, 
Târgu Mureş, Satu Mare, Bistriţa, Cluj, Oradea
	Book releases on Judaism 
themes at Bookfest
	The Holocaust in South-Eastern Europe
Symposium at the «Wiesel» Institute, Bucharest, May 25-26, 2015
	Bridges of Tolerance, 2nd edition, Bucharest, June 3-5, 2015
	A murit Ziuta Hartman-Rutenberg,  
ultima supravietuitoare a revoltei ghetoului din Varsovia
	Andrei Călăraşu (z.l.) comemorat 
la Tel Aviv
	Agenda deputatului 
si presedintelui F.C.E.R.
	Sabtai Tvi – falsul mesia
	S-a stins ultimul „naiv”
	TIKUN LEIL SAVUOT 5775 
la Templul Coral din Capitalã
	„COPACII MOR 
ÎN PICIOARE”
	Dorohoiul sub stapânirea pogromistilor  1 iulie 1940
	Hidra terorismului
	Poezia ca neliniste si exil metafizic
	O fi, sau n-o fi?



